
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Γεννήθηκα στο Μαρούσι το 1987. Μεγάλωσα και κατοικώ μόνιμα μέχρι 

σήμερα στη Ν. Φιλαδέλφεια. Οι γονείς μου, ο Θοδωρής Νικολάου, ασφαλιστικός 

πράκτορας, και η Κωνσταντίνα Κουρκουμέλη, ιδιωτ. υπάλληλος. Η αδερφή μου Βίκυ είναι 

20 ετών και σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Τα 

προσχολικά μου χρόνια μέχρι και Τρίτη Δημοτικού φοίτησα στη Σχολή Χατζήβεη, ενώ από 

Τετάρτη Δημοτικού φοίτησα στο 2ο Δημοτικό Ν. Φιλαδέλφειας. Αποφοίτησα από το 2ο ΓΕΛ 

Ν. Φιλαδέλφειας το 2005 και φοίτησα στο τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιά. Συνέχισα τις σπουδές μου αποκτώντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

στο Digital Content Marketing,Web Development & Graphic Design. Μιλάω Αγγλικά, 

Γαλλικά και Γερμανικά. Σήμερα εργάζομαι ως Web& Graphic Designer στην εταιρία My 

Social Net. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Οι λόγοι που με ώθησαν να πάρω την απόφαση και 

να συμμετάσχω για πρώτη φορά στην ενεργό πολιτική δράση της πόλης μου στο πλευρό 

του υπ. Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας Άρη Βασιλόπουλου ποικίλουν. Ο 

Άρης Βασιλόπουλος, ο νεότερος εκ των συνυποψηφίων του, έχει σταθερή πολιτική δράση 

και ταυτότητα όλα τα χρόνια της ενασχόλησής του με τα κοινά. Είναι ένας άνθρωπος με 

ηθικές αξίες και έντονη ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που απασχολούν τόσο την τοπική 

αυτοδιοίκηση, όσο την πολιτική ζωή της χώρας γενικότερα. Έχει όραμα και στόχους για την 

πόλη μας. Ζητάει από όλους μας την ευκαιρία να δώσει στο Δήμο μας την αίγλη που του 

πρέπει, η οποία ύστερα από λανθασμένους πολιτικούς χειρισμούς των προηγούμενων ετών 

έχει εκλείψει. Πιστεύω πως είναι χρέος όλων μας να δώσουμε αυτή την ευκαιρία σε έναν 

νέο, μορφωμένο και καθ' όλα συνειδητοποιημένο πολιτικό, και προπάντων Αγωνιστή της 
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γενιάς μας. Εξάλλου, όπως τόσο σοφά υποστήριζε και ο Πλάτωνας, μια από τις τιμωρίες 

που υφιστάμεθα όταν δεν καταδεχόμαστε να ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι ότι 

καταλήγουμε να μας κυβερνούν κατώτεροί μας. 


