
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό:  Γεννικθκε ςτθ Ν.Φιλαδζλφεια  πριν από 61 χρόνια από Μικραςιάτθ πατζρα 

και από 8 χρονϊν ηεί μόνιμα ςτθ Ν.Χαλκθδόνα. Είναι παντρεμζνθ με τον Νίκο Φλωρο και 

ζχουν ζνα γιό (ηωγράφοσ) και μια κόρθ (γλφπτρια – χαράκτρια). Συνταξιοφχοσ 

Τραπεηοχπάλλθλοσ, με ζντονθ παρουςία ςτο χϊρο τθσ αριςτεράσ, των κινθμάτων Ειρινθσ, 

του Πολιτιςμοφ, με ςυμμετοχι ςε ςυλλόγουσ γονζων, γυναικείου κινιματοσ και των 

ςυνδικαλιςτικϊν οργάνων των Τραπεηοχπαλλιλων ζχει κζςει υποψθφιότθτα με 

αριςτεροφσ - προοδευτικοφσ ςυνδυαςμοφσ του Διμου Ν.Χαλκθδόνασ κατϋεπανάλθψθ από 

το 1979 . Συνεχίηει αδιάλλθπτα να δθλϊνει το παρϊν ςτουσ κακθμερινοφσ αγϊνεσ εϊσ και 

ςιμερα οραματιηόμενθ  ζνα διαφορετικό μζλλον για τον τόπο μασ και  για τα παιδιά μασ. 

 

Γιατί συμμετέχω στη Δφναμη Πολιτών:  Ωσ δθμότθσ αυτισ τθσ πόλθσ (από τθ ςτιγμι που 

γεννικθκα), αλλά και αυτισ τθσ χϊρασ, βιϊνοντασ τθν κακθμερινότθτα ενόσ απλοφ, αλλά 

ςυνειδθτοποιθμζνου πολίτθ, βεβαιϊκθκα ότι, κανζνα τοπικό πρόβλθμα δεν μπορεί να 

λυκεί με τθν πακθτικότθτα, με μια "καλι φιλοκυβερνθτικι" τοπικι διοίκθςθ, ι με τθν 

υπακοι ςτθν κεντρικι εξουςία.  Οι αγϊνεσ για τθν Ειρινθ, τον Πολιτιςμό, με ότι 

πραγματικά ςθμαίνει αυτι θ λζξθ (ςεβαςμόσ ςτον πολίτθ, ςτο περιβάλλον, ςτθν  ανάπτυξθ 

των Καλϊν Τεχνϊν, ςτον ακλθτιςμό κ.α.), τθ δθμοκρατία, το δικαίωμα ςτθ δουλειά, (που 

ζχει να κάνει και με τθ διατιρθςθ τθσ αξιοπρζπειασ κάκε ανκρϊπου), είναι απόλυτα 

ςυνδεδεμζνοι: 

Φλϊρου Σοφία 
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•Με τον αγϊνα για κακαρι πόλθ, με πλατείεσ που κα ξαναςυγκεντρϊνουν τουσ κατοίκουσ 

αυτισ τθσ πόλθσ, κα τουσ επανακοινωνικοποιιςουν! 

•Με ςχολεία χωρίσ κτιριακά ι διδακτικά προβλιματα, με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ πλάϊ ςτα 

παιδιά και τουσ δαςκάλουσ. 

•Κοντά ςτθ δοκιμαηόμενθ για μία ακόμθ φορά τρίτθ θλικία, (με θκικι και υλικι βοικεια), 

όπωσ και ςε κάκε άλλον πολίτθ που πλιττεται από τθν κρίςθ βάναυςα.        

•  Με εκελοντικι εργαςία, που φυςικά αυτι μπορεί να υπάρξει μόνο αν αποκαταςτακεί θ 

ςχζςθ Εμπιςτοςφνθσ πολίτθ-εξουςίασ, γεγονόσ που μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο με 

μια δθμοτικι πλειοψθφία που κα εμπιςτεφεται τθ "Δφναμθ των Πολιτϊν τθσ"!  Ζτςι κα 

διεκδικιςουμε πιο ςκεναρά τθ λφςθ των προβλθμάτων του Διμου μασ όπωσ αυτά που 

αφοροφν  τα ποτάμια ,το Άλςοσ και τθ Λίμνθ του.            


