
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Βιογραφικό: Η Γεωργία Χαραμαρά, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, γεννήθηκε το 

1978 στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Είναι απόφοιτος του 2ου Γενικού 

Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας και πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το personal training και ιδίως με τη 

θεραπευτική γυμναστική συνεργαζόμενη με διακεκριμένους φυσιοθεραπευτές. Στο 

παρελθόν έχει εργαστεί ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής σε σχολεία της Ελλάδας και της 

Αγγλίας, σε παιδικές κατασκηνώσεις, γυμναστήρια, αθλητικούς συλλόγους. Έχει επίσης 

αναπτύξει συγγραφική δραστηριότητα εκδίδοντας το 2010 το λογοτεχνικό μυθιστόρημα “Το 

δικό μας τραγούδι” (Εκδόσεις Ωκεανίδα) ενώ άλλο ένα έργο της, παιδικό θεατρικό, ανέβηκε 

από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Εκτός Σχεδίου». Έχει ακόμα ασχοληθεί επί σειρά 

ετών με το ερασιτεχνικό θέατρο και την υποκριτική τέχνη. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Έχοντας ζήσει στη Ν. Φιλαδέλφεια πάνω από 35 

χρόνια, είναι εύλογο να αγαπάω και να πονάω αυτήν την πόλη. Αποφάσισα να ενταχθώ 

στην παράταξη “Δύναμη Πολιτών” γιατί θέλω να συνεισφέρω όσο μπορώ στον τόπο που θα 

ζήσουμε και θα μεγαλώσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Οραματίζομαι έναν δήμο που να 

σέβεται τους κατοίκους του και να προσφέρει σ' αυτούς μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ιδίως 

τώρα πλέον που τα πιο βασικά αγαθά και υπηρεσίες τείνουν να θεωρούνται πολυτέλεια. Η 
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“Δύναμη Πολιτών” δεν στέκεται σε λόγια και πράξεις εντυπωσιασμού αλλά ουσίας, έχει 

φρέσκες ιδέες και κυρίως θέληση να συγκρουστεί και να παλέψει προκειμένου ν' 

ανατρέψει νοοτροπίες που μας οδήγησαν ως εδώ σήμερα. Χωρίς να αιθεροβατεί, γνωρίζει 

πολύ καλά τις απέραντες δυσκολίες που έχει η διοίκηση και διαχείριση του δήμου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, κυρίως λόγω των ανύπαρκτων οικονομικών πόρων, ωστόσο 

οραματίζεται, στηριζόμενη στη δράση, την ακεραιότητα και την επιμονή των μελών που την 

απαρτίζουν αλλά και των ίδιων των δημοτών, να δημιουργήσει ένα νέο, λειτουργικό 

περιβάλλον που προάγει τον πολιτισμό και την κοινωνική σκέψη και δράση των πολιτών. Αν 

μπορώ να συμβάλλω, έστω και στο ελάχιστο, στη δημιουργία μιας τέτοιας πόλης, αξίζει τον 

κόπο να το προσπαθήσω. 


