
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1978 (35 ετών) στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια, 

όπου και εξακολουθεί να βρίσκεται το πατρικό του σπίτι  και η επαγγελματική του έδρα. Η 

οικογένειά του εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια (προερχόμενη από 

την Κρήτη) το 1965, στον υπό διαμόρφωση τότε συνοικισμό  των Εργατικών πολυκατοικιών 

Αγίας Μαρίνας, και από την πρώτη στιγμή δέθηκαν με την περιοχή και 

δραστηριοποιήθηκαν σε όλα τα θέματα της τοπικής κοινωνίας, με γνωστότερο μέλος της 

τον αδελφό της μητέρας του, Μανώλη Ρεμιγιάκη, επί σειρά ετών τοπικό συνοικιακό 

σύμβουλο και άτομο με έντονη κοινωνική/ανθρωπιστική δράση. Υπήρξε μαθητής των 

Δημόσιων σχολείων του Δήμου μας σε όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (5ο Δημοτικό Σχολείο, 4ο Γυμνάσιο, 2ο Γενικό Λύκειο), 

ώσπου επιτυγχάνοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, φοίτησε στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, απ’ όπου πήρε και το δίπλωμά του. 

Στην σχεδόν 10ετή επαγγελματική του πορεία εργάστηκε ως μελετητής μηχανικός σε 

ευρείας κλίμακας εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, υδροηλεκτρικά έργα 

κτλ), πάντα δρώντας ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ την τελευταία πενταετία ασχολείται 

με την Εργασιακή Ασφάλεια σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους και ειδικότερα σε 

Νοσοκομεία και Κέντρα Νοσηλευτικής Φροντίδας. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Η Κρίση και οι πολιτικοί τρόποι που επέλεξε η 

κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, εκτός από τον οικονομικό μαρασμό, έχουν 

τρομοκρατήσει/απελπίσει όλους μας, με συνέπεια αφενός να απομακρυνόμαστε όλο και 
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περισσότερο από την ενασχόληση με τα κοινά, αφετέρου να δεχόμαστε, μοιρολατρικά πια, 

κάθε απόφαση που καθιστά την ζωή μας ολοένα και πιο ασφυκτική, ολοένα και πιο 

εξαρτημένη από τις ορέξεις των διεθνών χρηματαγορών. Διότι, όπως μας λένε, δεν υπάρχει 

άλλος τρόπος. Σε αυτή την αποκοίμιση πρέπει όλοι να αντισταθούμε. Ο λόγος μας, η στάση 

μας ΕΧΕΙ σημασία, μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά μας, μπορεί να δώσει λύσεις στα 

προβλήματά μας, αρκεί να βρούμε την Δύναμη και να ασχοληθούμε μ’ αυτά, ΕΜΕΙΣ, όχι οι 

ΑΛΛΟΙ, ενώνοντας τη φωνή μας με εκείνη του διπλανού μας και ξεκινώντας από τα άμεσα, 

τα προβλήματα της γειτονιάς μας, της τοπικής μας κοινωνίας, του Δήμου μας. Για όλους 

αυτούς τους λόγους αποφάσισα να μην παρακολουθώ πλέον αμέτοχος τις δυσμενείς 

εξελίξεις, αλλά να προσπαθήσω ενεργά να τις αντικρούσω, μην πιστεύοντας ότι υπάρχει 

μόνο ένας δρόμος, αλλά στηρίζοντας μια εναλλακτική προσέγγιση, πιο ανθρωποκεντρική, 

πιο δημοκρατική και συμμετοχική, πιο επιτυχής για το κοινωνικό σύνολο. Μια προσέγγιση 

που, εκτός από τη εξασφάλιση μιας εύρυθμης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, θα 

πετύχει να δημιουργήσει και ένα ουσιαστικό πλέγμα προστασίας και αλληλοϋποστήριξης 

του κάθε συμπολίτη μας απέναντι στις δυσκολίες των καιρών. Η επιτυχία μιας τέτοιας 

προσπάθειας θα μπορέσει να αποτελέσει χειροπιαστή απόδειξη ότι υπάρχει άλλος δρόμος 

και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, λόγος για τον οποίο αξίζει όλοι να συμπράξουμε με 

τον μοναδικό δημοτικό συνδυασμό που, κατά την γνώμη μου, αυτά τα εγγυάται, την 

«Δύναμη Πολιτών». Δεν είμαστε αριθμοί ή ψήφοι, είμαστε ΠΟΛΙΤΕΣ και έχουμε την 

ΔΥΝΑΜΗ μας. 


