
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Ο Γιάννης Ζαμπετάκης αποφοίτησε από το Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας 

Φιλαδέλφειας “Μίλτος Κουντουράς” και κατόπιν σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Χημεία Τροφίμων (διδακτορικό) στο University of Leeds, στην Αγγλία. 

Στη συνέχεια, εργάστηκε για 2 χρόνια ως ερευνητής στο University of Durham και για 3 

χρόνια ως Λέκτορας Χημείας Τροφίμων στο University of Leeds. Από το 2003 έως σήμερα, 

εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003-2008 ως Λέκτορας και από το 2008 ως 

Επίκουρος Καθηγητής Χημείας Τροφίμων). Διδάσκει διαδικτυακά (μέσω του Κέντρου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΠΑ) για εξαγωγές τροφίμων, λειτουργικά τρόφιμα, 

ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων και διαχείριση κρίσεων. Συνεργάζεται ερευνητικά με 

κορυφαίες βιομηχανίες τροφίμων. Έχει γράψει, με συνεργάτες του, 6 βιβλία για τα τρόφιμα 

και το περιβάλλον και μαζί με τους συνεργάτες του στα Οινόφυτα και στην Μεσσαπία 

Ευβοίας έχουν βαλθεί να σταματήσουν την ρύπανση στον Ασωπό και στη Μεσσαπία, στο 

νερό και στη διατροφική αλυσίδα. Με την σύζυγό του Nτέμπι και τα δυο τους παιδιά ζουν 

στη Νέα Φιλαδέλφεια στον Οικισμό Απομάχων. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Πόσο αξίζει ένα χαμόγελο ενός παιδιού που βλέπει 

να φυτρώνει ένα σποράκι; Πόσο κοστίζει ένα δέντρο που χάνεται στο Άλσος μας; Πόσο μάς 

ενοχλούν οι δημόσιες σχέσεις, το δήθεν και το θεαθήναι; 
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Συμμετέχω για πρώτη φορά σε Δημοτικές Εκλογές με την επίγνωση ότι για να αλλάξει κάτι 

μεγάλο, πρέπει να αλλάξει κάτι μικρό. Δεν έχω ψευδαισθήσεις (αυτές τις είχα ίσως ως 

Υποψήφιος Βουλευτής Ευβοίας το 2009). Το τοπικό (π.χ. κομποστοποίηση οικιακών 

απορριμμάτων και αξιοποίηση του κομπόστ σε σχολικά θερμοκήπια) μπορεί να γίνει 

παγκόσμιο. Έτσι, η Πόλη μας μπορεί να αρχίσει και πάλι να πρωτοπορεί! Συμμετέχω γιατί 

δεν αντέχω άλλο την γκρίνια και τον μηδενισμό. Και η πρόκληση είναι να πείσουμε τον 

απλό Πολίτη πως αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε λίγες σταλιές χρόνου και ικμάδας για 

όλους. 

Γιάννης Ζαμπετάκης (B.Sc., Ph.D., M.Ed.) 

[Επίκουρος Καθηγητής Χημείας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Αθηνών] αλλά πάνω από όλα 

Γονιός. 


