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Εισαγωγή
Πριν μερικά χρόνια δεσμευτήκαμε να χτίσουμε μαζί μια νέα Αγία Βαρβάρα σύγ-

χρονη, ανθρώπινη, φροντισμένη, ελκυστική.
Δουλέψαμε σκληρά και το όνειρό μας πήρε σάρκα και οστά. Η Αγία Βαρβάρα άλ-

λαξε ριζικά. Άνοιξε τα φτερά της και πέταξε ψηλά γεμίζοντας τους ανθρώπους της 
με υπερηφάνεια και αισιοδοξία.

Η περίοδος 1-1-1995 έως 15-9-2009 ήταν η δημιουργική εποχή που η σκληρή 
δουλειά απέδωσε χειροπιαστό έργο. Που έφερε στην πόλη μας δύο σταθμούς ΜΕ-
ΤΡΟ, όλα τα σχολεία πρωϊνά, με κατασκευές και επεκτάσεις σε 14 σχολικές 
μονάδες, με σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης και ομβρίων, με 8 πολιτιστικά κέ-
ντρα, τον Φάρο Ποντίων, με 3 υπερσύγχρονους βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
με 3 ΚΑΠΗ, με ΚΗΦΗ, με 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), με 
θερινό κινηματογράφο (Πάνθεον), με πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής (Ελένη 
Φωκά), με 2 κλειστά γυμναστήρια και αίθουσα γυμναστικής, με 22 παιδικές 
χαρές και το Άλσος Μητέρας, με 11 πάρκα – πλατείες, με σύγχρονο Δημαρχείο, 
πεζοδρόμια, φωτισμούς, οδοφωτισμούς, πεζοδρομήσεις, ασφαλτοστρώσεις, 
πλακοστρώσεις, υπογειοποιήσεις καλωδίων διανομής, φυτικά ηχοπετάσμα-
τα, πράσινες ταράτσες, φυτεύσεις 8.000 δένδρων, αναψυκτήρια (ΠΑΝΘΕΟΝ, 
Λίθο), συστήματα Πυρασφάλειας,  σχολική συγκοινωνία, δημοτική αστυνο-
μία, σχολικούς φύλακες, σχολικούς τροχονόμους, Κέντρο Εξυπηρέτησης Δη-
μοτών, internet café (Μέλισσα), ανταλλαγές μεταξύ σχολείων, αδελφοποι-
ήσεις, διοικητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες πρωτότυπες και 
υποδειγματικές, αθλητικές δραστηριότητες, την αγορά της Βιοχρώμ, της σχο-
λής Τσιλιβάκου, τα Ριμινίτικα (γήπεδο), Δημαρχείο, Παιδικό Σταθμό Κρήτης, 
Παιδικό Σταθμό Σίφνου, Πάρκο Ελένης Φωκά, πλατεία Νέας Γενιάς, πλατεία 
Ελευθερίας, οικόπεδο Εικαστικού Κέντρου, οικόπεδο Φάρου Ποντίων & Σχο-
λής Χορού, Κέντρο Λόγου & Τέχνης, θερινό ΠΑΝΘΕΟΝ, οικόπεδο νέου ΚΑΠΗ 
(Ματσούκα), παιδική χαρά Καραολή & Κανάρη, παιδική χαρά Λέσβου & Αθ. 
Διάκου, παιδική χαρά Ερεχθείου, παιδική χαρά Παπαδιαμάντη & Καραϊσκά-
κη, παιδική χαρά Δεληγιάννη, παιδική χαρά Ανδρ. Δημητρίου, παιδική χαρά 
Αθηνάς, παιδική χαρά Κρήτης όπου αγοράσθηκε τριώροφο, πρώην Κανακίδη 
και κατεδαφίσθηκε, παιδική χαρά Καραϊσκάκη & Κατσώνη, οικόπεδο Καρα-
μιχάλη (Δούσμανη & Σωκράτους), χώρος για το 1ο, το 4ο, 5ο,6ο, 9ο, 11ο, 12ο 
Νηπιαγωγείο, χώροι για το 1ο Γυμνάσιο (στο βουνό) και το 2ο Λύκειο και άλλα 
πολλά που κατέστησαν την Αγία Βαρβάρα Πόλη πρότυπο στον Ελλαδικό χώρο, 
που έδωσαν φήμη και κύρος  στην Πόλη μας και υπερηφάνεια και αυτοπεποί-
θηση στους ανθρώπους της. 

Στις 15-9-2009 παραδόθηκε ένας υποδειγματικός Δήμος, με μία τεράστια ιδιό-
κτητη δημοτική ακίνητη περιουσία, με 2 εκατομμύρια ευρώ μετρητά στα ταμεία 
του Δήμου και με εξασφαλισμένες πιστώσεις άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ για 



7

έργα προς κατασκευή.
Δυστυχώς, όπως έδειξε η συνέχεια, δεν υπήρξαμε τυχεροί. Μετά την πάρο-

δο δέκα περίπου χρόνων η Αγία Βαρβάρα ξαναγύρισε στο πρότερο παρελθόν. Το 
όμορφο πρόσωπο της πόλης χάθηκε πίσω από τα σκουπίδια, τους άπλυτους κάδους, 
τις αφώτιστες γωνιές, το λεηλατημένο Πάνθεον, τις κλειστές παιδικές χαρές. Τα 
ναρκωτικά έφτασαν πάλι έξω από την πόρτα μας. Οι αυλόγυροι των σχολείων ξανα-
γέμισαν εξωσχολικούς. Το εμβληματικό έργο της πόλης κλάπηκε. Οι δρόμοι αδι-
καιολόγητα έκλεισαν. Τα δένδρα παραμένουν απότιστα. Τα πάρκα και οι πλατείες 
μας έμειναν έρημες από νεανικά χαμόγελα κι ευτυχισμένους ανθρώπους. Τα χαμό-
γελα και οι ευτυχισμένοι άνθρωποι μετακόμισαν στις πλατείες γειτονικών δήμων. 

Η Αγία Βαρβάρα ξαναέγινε μια ξεχασμένη συνοικία της Ευρώπης , που ψάχνει 
τη χαμένη της ταυτότητα και οι δημότες της απηυδισμένοι, απροστάτευτοι, ζουν σε 
μια ανοχύρωτη πόλη.

Κι όμως! Μπορούμε να ξαναδώσουμε στην πόλη μας την παλιά της αίγλη και 
στους συνδημότες μας το σεβασμό που τους αξίζει.

Με πίστη στο μέλλον της πόλης, ενώνοντας τις σκόρπιες δυνάμεις της, βασισμέ-
νοι στη δύναμη των πολλών Θα Τα Καταφέρουμε. 

Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε να χαθεί τίποτα από όσα με πολύ κόπο 
είχαμε πετύχει, έχοντας την ευθύνη και για τις γενιές που θα ‘ρθούν.

Όχι μόνο δεν θα αλλάξουμε πόλη αλλά …με σχέδιο, γνώση, αποφα-
σιστικότητα και πυγμή θα ξαναδώσουμε ζωή στην πόλη μας, ασφάλεια 
στους κατοίκους κι ελπίδα στους νέους μας. 
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ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Καθαριότητα
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πόλη από πλευράς καθαριότη-

τας οδηγεί τον Λάμπρο Μίχο, να δεσμευθεί δημοσίως ότι αμέσως μετά 
την ανάληψη των δημαρχιακών καθηκόντων του θα αναλάβει προσω-
πικά τον τομέα της καθαριότητας, διότι σε αυτόν αποδίδει, όπως όλη η 
παράταξή μας, βαρύνουσα σημασία, διότι η καθαριότητα στην πόλη δεν 
είναι μόνο ζήτημα αισθητικής αλλά κυρίως ζήτημα υγείας.

Θα εφαρμοσθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και πολιτικές και σύγχρο-
νες τεχνολογικά εφαρμογές, θα εξασφαλισθούν αμέσως τα οχήματα, 
μέσα, εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό και με την κατάλληλη 
αναδιοργάνωση και εποπτεία θα επανέλθει η καθαριότητα στα υψηλά 
επίπεδα, που βρισκόταν παλιά. 

Η αποκομιδή με ραντεβού, η προώθηση της ανακύκλωσης, τα 
πράσινα σημεία, οι υπόγειοι κάδοι, η προμήθεια συμπιεστών, οι 
συστηματικοί οδοκαθαρισμοί, ο τετραψήφιος αριθμός ειδοποίη-
σης, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών, η ηλεκτρονική ειδοποίη-
ση, η ομάδα άμεσης επέμβασης,  η ψήφιση και εφαρμογή  αυστηρού 
κανονισμού καθαριότητας, αποτελούν τη βάση στην οποία θα πατήσει  
η νέα καθαρή πόλη. 

Τα μέσα ατομικής προστασίας και η υγιεινή και ασφάλεια των ερ-
γαζομένων, όπως και οι υγειονομικά κατάλληλες υποδομές αποτελούν 
επίσης θέμα διαρκούς μέριμνας.

Εγκληματικότητα
Σε πολλά σημεία της πόλης έχουν εντοπισθεί θύλακες παραβατικό-

τητας, οι οποίοι πρέπει με συντονισμένες ενέργειες των αρμόδιων υπη-
ρεσιών και της δημοτικής αρχής να εξαλειφθούν.  Πολλοί κοινόχρηστοι 
χώροι έχουν γίνει στέκια τοξικομανών και πολλά σημεία της πόλης εί-
ναι αδιάβατα τις νυχτερινές ώρες, ενώ οι καθημερινές διαρρήξεις σπι-
τιών και καταστημάτων έχουν δημιουργήσει μεγάλη ανασφάλεια στους 
κατοίκους ιδίως της κάτω Αγίας Βαρβάρας. Είναι επιβεβλημένο για τη 
δημοτική αρχή να φωτίσει τους χώρους, να κινητοποιήσει τους κατοί-
κους και να αφυπνίσει τους αρμόδιους ώστε με όλα τα μέσα πρόληψης, 
συνεννόησης ή καταστολής να δημιουργηθούν συνθήκες ασφαλούς δι-
αβίωσης για τους κατοίκους.

Ως μέτρο περιστολής των φαινομένων ενδέχεται να καταφύγει, προ-
σωρινά, σε ιδιωτική  φύλαξη ευαίσθητων περιοχών. 

Θα επιδιώξουμε επίσης την επανασύσταση της δημοτικής αστυνο-
μίας.
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Συγκοινωνία
Η Αγία Βαρβάρα ευτύχησε, αφού ευοδώθηκαν οι αγώνες μας, να 

διαθέτει δύο σταθμούς ΜΕΤΡΟ. Η διαχείριση όμως της κυκλοφορίας 
και στάθμευσης στο σταθμό Αγίας Μαρίνας εξακολουθεί να είναι προ-
βληματική λόγω της αδυναμίας της δημοτικής αρχής να εφαρμόσει 
μέτρα που ήδη έχουν αποφασιστεί. Γι αυτό η πεζοδρόμηση της οδού 
Κατσαρού και Κρήνης, όπως και η απαγόρευση στάθμευσης στην οδό 
Αγίας Μαρίνας, είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας. Ο σταθμός «Αγία 
Βαρβάρα», που ετοιμάζεται, θα δημιουργήσει μεγάλο κομφούζιο, κα-
θότι δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας 
και στάθμευσης, παρά την άνεση χρόνου, που υπήρξε λόγω της αδι-
καιολόγητης καθυστέρησης λειτουργίας του σταθμού, με ευθύνη της 
δημοτικής αρχής, επί δύο έτη. 

Προχωρούμε στην ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης των οικοπέ-
δων, που βρίσκονται πίσω από το δημαρχείο για την κατασκευή 
υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, στη μελέτη διαχείρισης 
της κυκλοφορίας και στάθμευσης, στην ίδρυση κυκλικής λεωφορει-
ακής γραμμής για πρόσβαση στους σταθμούς ΜΕΤΡΟ της πόλης 
μας, στη συγκοινωνιακή σύνδεση των άκρων της πάνω πόλης με το 
κέντρο, στην επαναφορά σχολικής γραμμής συγκοινωνίας για την 
εξυπηρέτηση των παιδιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς το 
σχολικό συγκρότημα και στην άμεση αποκατάσταση της κυκλοφο-
ρίας στην οδό Στέφανου Σαράφη.

Καλώδια Υψηλής Τάσης
Οι δύο ενεργές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 

τάσης, που διέρχονται από την πόλη μας, έχει προγραμματισθεί από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να υπογειοποιηθούν μετά το α΄ εξάμηνο 
του 2025. Όμως, το φορτίο που μεταφέρουν τα καλώδια αυτά προξε-
νεί βαρύτατες ασθένειες, ιδίως στα παιδιά, όπως δείχνουν όλες οι επι-
στημονικές μελέτες. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία 
χρονική ανοχή. Δίνουμε άμεση προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Ζητού-
με επίσπευση των διαδικασιών και προχωρούμε σε μηνύσεις και 
αγωγές και σε παραστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς 
οργανισμούς, σε περίπτωση έστω και ελάχιστης καθυστέρησης.
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«Πάνθεον»
Το εμβληματικό αυτό έργο, με την αρχιτεκτονικά άψογη τοποθέτη-

σή του στο χώρο και στο περιβάλλον, με την ανάπτυξη πυροσβεστικών 
πιδάκων, σε ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο, με τη μοναδική του θέα στο 
λεκανοπέδιο και στον Σαρωνικό κόλπο και  τον θαυμάσιο προσανα-
τολισμό του, αποτέλεσε πόλο έλξης για τους κατοίκους της Αττικής, 
αφορμή για να προβληθεί και να διαφημιστεί η πόλη μας για τα χαρί-
σματά της, εστία φιλοξενίας ξένων επισκεπτών, χώρο εκδηλώσεων και 
ψυχαγωγίας των δημοτών μας και  στέκι συνάντησης των νέων μας. Η 
λειτουργία του αναψυκτηρίου προσέφερε ζωή και ασφάλεια στους πε-
ριοίκους, προστασία του περιαστικού δάσους, έσοδα στο δήμο και πε-
ρίπου 40 θέσεις εργασίας σε κατοίκους της περιοχής, που εργάζονταν 
ως φύλακες, νυκτοφύλακες, πυροφύλακες, συντηρητές, παρκαδόροι, 
σερβιτόροι, μάγειροι κ.λ.π. Τα έσοδα του δήμου στα έντεκα περίπου 
χρόνια λειτουργίας του ανήλθαν στο ποσό του 1.200.000 ευρώ περί-
που και παρέμειναν ανείσπρακτες οφειλές, οι οποίες με τους τόκους 
υπερβαίνουν τις 500.000, τις οποίες η παρούσα δημοτική αρχή δεν έχει 
εισπράξει. 

Το αναψυκτήριο, με όλο τον εξοπλισμό του, ιδιοκτησίας του δήμου, 
αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ, την περίοδο από αρχές του έτους 2011 
περίπου, αφέθηκε στην τύχη του και λεηλατήθηκε πλήρως. Την ίδια πε-
ρίοδο, φαίνεται ότι υπήρξε και φύλαξη από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποί-
ες με αγωγές που κατέθεσαν τον Ιανουάριο 2019 ζητούν από το δήμο 
αποζημιώσεις ποσού περίπου 800.000 ευρώ.   

Το αναψυκτήριο κατασκευάσθηκε με ομόφωνη απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου πάνω ακριβώς στην οροφή της δεξαμενής νερού, η 
οποία είχε κατασκευασθεί με άδεια του δασαρχείου. Το αναψυκτήριο 
λειτουργούσε με νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας την οποία είχε 
χορηγήσει η Νομάρχης Αθηνών.

Όλα όσα προαναφέρθηκαν συνηγορούν στην άποψη ότι η νέα δη-
μοτική αρχή πρέπει α) Να ελέγξει τους λόγους και τις ευθύνες που δεν 
έχουν εισπραχθεί τα οφειλόμενα και να επιδιώξει την είσπραξή τους β)  
Να ελέγξει τους λόγους και τις ευθύνες για την απογύμνωση του ανα-
ψυκτηρίου και όλων των κινητών πραγμάτων περιουσίας του δήμου, γ) 
Να αντιμετωπίσει την αγωγή των ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης, δ) Να 
αποκρούσει το πρόστιμο των 250.000, που έχει επιβληθεί από την πο-
λεοδομία και κακώς καταβάλλεται, λόγω λανθασμένων χειρισμών της 
δημοτικής αρχής και ε) oπωσδήποτε να ξαναφτιάξει το υπέροχο αυτό 
Αναψυκτήριο.

Αυτές τις δεσμεύσεις αναλαμβάνουμε πλήρως και δηλώνουμε 
ότι το Αναψυκτήριο θα το ξαναφτιάξουμε.
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«Βιοχρώμ»
To παλιό εργοστάσιο, επιφάνειας 31.625,52 τ.μ, αγοράσθηκε από 

τον δήμο το έτος 2004 με το ποσό των 5,8 εκατ. ευρώ ενώ η αντι-
κειμενική του αξία ήταν τριπλάσια. Το δε ποσό που εισπράχθηκε 
από τα ενοίκια των μισθωμένων χώρων έχει ξεπεράσει το ποσό που 
δόθηκε  για την αγορά του. Έγινε αμέσως μελέτη για την αξιοποίη-
σή του με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης 
παρέμβασης για ένα πολιτισμικό, εκπαιδευτικό, επιχειρηματικό, 
ψυχαγωγικό και εμπορικό κέντρο. Προβλέφθηκαν: Εμπορικό Κέ-
ντρο με καταστήματα, δισκοπωλεία, bowling, μπιλιάρδο, εστι-
ατόριο, καφετέρια. Κέντρο ψυχαγωγίας με εκθεσιακούς χώ-
ρους, μουσείο, βιβλιοθήκες, θέατρο, κινηματογράφο. Κέντρο 
πολλαπλών χρήσεων για θέατρο, χορό, μουσική, συνέδρια και 
Εκπαιδευτήριο Τεχνών για τις ανάγκες  της Ακαδημίας Τεχνών 
με αίθουσες, εργαστήρια, εγκαταστάσεις, studio για τη σχολή 
Χορού, Δραματικής τέχνης, Φωτογραφίας, Video, Κινηματο-
γραφικής τέχνης και το Ωδείο. Πρόσφατα από τον Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (AΣΔΑ) εκπονήθηκε μελέτη, στο πλαίσιο 
χρηματοδότησης για την επανάχρηση ανενεργών βιομηχανικών 
κτιρίων, για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσε-
ων. Η χρήση αυτή, εκπαίδευσης και νέας επιχειρηματικότητας, με 
ισχυρή εξωστρέφεια, είναι απόλυτα συμβατή με τον δυναμικό πυ-
ρήνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, που έχουμε σχεδιά-
σει. Το όλο δημιούργημα θα καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης πε-
ριοχής, θα αναπτυχθεί σε κτισμένη επιφάνεια 17.000 τετραγωνικών 
μέτρων,  θα αναβαθμίσει τον δήμο μας, θα του προσφέρει έσοδα, θα 
δημιουργήσει   500 τουλάχιστον θέσεις εργασίας και θα καταστήσει 
την πόλη μας, με την Ακαδημία Τεχνών, Πρώτη Πόλη στον Πολι-
τισμό και στην Καλλιτεχνική εκπαίδευση, προσφέροντας στο κοι-
νωνικό σύνολο και στη νεολαία μοναδικές ευκαιρίες Καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης ανώτερης βαθμίδας. Οι θεωρίες περί δήθεν αδυναμίας 
δημιουργίας της Ακαδημίας Τεχνών για λόγους πολεοδομικούς, δεν 
ευσταθούν, μολονότι η αδράνεια της δημοτικής αρχής να ενεργήσει 
με βάση το ν.4178/2013 επιβάλλει την αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. για 
την ευρύτερη περιοχή.
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Υγεία, Πρόνοια, Κοινωνική Πολιτική 
& Γηροκομείο
Στον σοβαρό τομέα της Υγείας θα αναλάβουμε κατεπείγουσα δράση 

για τη λειτουργία των δύο Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), που 

έχουν προγραμματισθεί, αλλά με το πρόσχημα της μη εύρεσης κατάλ-

ληλων χώρων δεν έχουν δημιουργηθεί. 

Η εξασφάλιση στέγης και εξοπλισμού από το δήμο για τη φιλοξενία 

οικογενειακών γιατρών, την οποία θα εξασφαλίσουμε, θα δημιουργή-

σει ευνοϊκές συνθήκες για την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών.

Το δημοτικό κοινωνικό ιατρείο θα συσταθεί και με τη  συνεργα-

σία εθελοντών ιατρών όλων των ειδικοτήτων, με τη συνδρομή του κοι-
νωνικού φαρμακείου, θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στους έχοντες 

ανάγκη οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. 

Αντίστοιχη υποστήριξη για δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών παρο-

χής των υπηρεσιών τους και συνεργασία με τις δομές του δήμου θα 

δοθεί και στους ιδιώτες ιατρούς και τα πολυϊατρεία.

Το νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα», θα δώσουμε αγώνα, με όλους 

τους φορείς της περιοχής να επαναλειτουργήσει προς όφελος των κα-

τοίκων της περιοχής και οπωσδήποτε αμέσως να λειτουργήσουν όλα τα 

εξωτερικά ιατρεία ειδικοτήτων.

Επιδίωξή μας είναι να γίνει ουσιαστική η κοινωνική προστασία 

με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες των συμπολιτών μας, ώστε κανείς 

να μη νοιώθει και να μην είναι μόνος του.  Όλες οι δημοτικές υπηρεσίες 

κοινωνικής υποστήριξης, οι δομές φτώχειας, τα συσσίτια, οι δράσεις 

που αφορούν  ΑΜΕΑ κ.α.  θα υπαχθούν στο ενιαίο Κέντρο Φιλίας και 

Αλληλεγγύης. Τα  ΚΑΠΗ,  ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι θα στελεχωθούν με 

όλες τις απαραίτητες ειδικότητες ώστε να παρέχεται πρόληψη, αγω-
γή υγείας, νοσηλεία, ανοιχτή μέριμνα και φροντίδα και κατ’ οίκον 
φροντίδα και  νοσηλεία. 

Ο στόχος είναι να μην απομακρυνθεί  κανείς ηλικιωμένος από το 

οικείο περιβάλλον αλλά για όσους χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας 

και περίθαλψης θα επιδιωχθεί η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος της 

Εκκλησίας για τη λειτουργία Γηροκομείου. 

Για τα ΑΜΕΑ θα εκπονηθεί ένα πλαίσιο υποστήριξης με τις αντί-

στοιχες δομές και υποδομές με τη σύμπραξη ειδικών επιστημόνων και 

των φορέων που δρουν στον χώρο.

Αρχικά, μία εκ των 27 παιδικών χαρών του δήμου θα διαμορφω-
θεί κατάλληλα για παιδιά ΑΜΕΑ και θα οργανωθεί δομή δημιουρ-
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γικής απασχόλησης για παιδιά ΑΜΕΑ. 
Το Πολύκεντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Επικοινωνίας που βρί-

σκεται, εδώ και δέκα χρόνια, στο στάδιο της δημοπράτησης, θα παρά-

σχει τις κατάλληλες υποδομές για να αναπτυχθούν σχετικές δράσεις 

για ΑΜΕΑ αλλά και για ηλικιωμένους με άνοια, για την εκπαίδευσή 

τους και των μελών των οικογενειών τους.

Αναζωογονούμε την Τράπεζα Χρόνου και προωθούμε τον εθε-
λοντισμό. 

Προβλέπουμε τη δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού για 
παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης για 
θέματα ισότητας, υπερχρέωσης, συνταξιοδοτικά κ.α. και την ενί-

σχυση και υποστήριξη του ΚΕΠ Υγείας και καθιερώνουμε, εκ νέου, 

προγράμματα εκμάθησης της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 

ενήλικες, για να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα.

Η Φροντίδα του Παιδιού και το Μέλλον του
Η φροντίδα για το παιδί ξεκινάει από την ενημέρωση από Προ-

γράμματα του ΚΕΠ Υγείας, τον προγεννητικό έλεγχο της μητέρας, 

και συνεχίζει με την επάρκεια των θέσεων βρεφών και νηπίων στους 

παιδικούς σταθμούς, που θα λειτουργούν υποδειγματικά και με με-

ταφορά των νηπίων, στις περιπτώσεις που αδυνατούν να το κάνουν 

οι γονείς τους και  ακολούθως στα φροντισμένα, νηπιαγωγεία. Προ-

γραμματίζεται η ανέγερση τέταρτου βρεφονηπιακού σταθμού σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο του δήμου (Δούσμανη και Σωκράτους) και  ενός 

ακόμη νηπιαγωγείου, σε υπό απαλλοτρίωση οικόπεδο (Καραολή και 

Κανάρη).  Στα δημοτικά σχολεία θα γίνει καθολικός ο προληπτικός 

ιατρικός έλεγχος, θα εφαρμοσθεί σε δεύτερη φάση και στα Γυμνάσια 

και Λύκεια και θα υπάρξει μέριμνα για πλήρη καθαριότητα και φύλα-
ξη όλων των σχολικών μονάδων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην παιδική προστασία. Στο πλαίσιο 

φροντίδας των παιδιών συμπεριλαμβάνεται η αντιμετώπιση μαθησι-

ακών δυσκολιών και δυσκολιών συμπεριφοράς που αποτελούν και 

βασικές αιτίες μη κανονικής φοίτησης. 

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εξωσχολική ζωή και τη δημι-
ουργική απασχόληση. Αξιοποιούμε όλες τις πολιτιστικές και αθλη-

τικές δομές για τη δραστηριοποίηση των νέων, επανασυστήνουμε το 

συμβούλιο νέων και επανιδρύουμε τo internet cafe «Μέλισσα».
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Καθιερώνουμε τα «ανοιχτά σχολεία» ώστε τις ώρες που δεν γίνο-

νται μαθήματα να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα αθλοπαιδιών, μουσικής, 

χορού, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, κοινωνικών φροντιστηρί-

ων και άλλων δραστηριοτήτων για τα παιδιά και τους γονείς τους.

Επαναλειτουργούμε τις σχολές γονέων για κάθε σχολική μονάδα 

περιλαμβάνοντας στο πρόγραμμα και τμήματα εκμάθησης της χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Έχει προβλεφθεί, από άποψη υποδομής, στο 2ο Λύκειο, η εγκατά-

σταση σχολικού εστιατoρίου και πρόκειται να το λειτουργήσουμε για 

δωρεάν σίτιση όλων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(παρασκευή, εστιατόριο, διανομή).

Επιδιώκουμε την ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικού Λυκείου 

στο χώρο του οικοπέδου της Αγίας Μαρίνας.

Ενισχύουμε την εξωστρέφεια των σχολείων και υποστηρίζουμε τις 

εκπαιδευτικές-πολιτιστικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις

Υποστηρίζουμε την αναβάθμιση των σχολείων παρέχοντας κάθε 

υλική βοήθεια, μέσα και εξοπλισμό.

Οργανώνουμε κύκλους ενημέρωσης για τον Επαγγελματικό Προ-
σανατολισμό και Κοινωνικά φροντιστήρια που θα αφορούν και 

όσους από ειδικές κατηγορίες γράφτηκαν στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Για τη διαρκή υποστήριξη και υλοποίηση των παραπάνω στόχων 

θεσπίζουμε «Αντιδημαρχία Παιδιού»
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΩΝ ΕΙΧΑΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ 

Κολυμβητήριο
Σύγχρονο στεγασμένο κολυμβητήριο, με πισίνα 25 μέτρων, στο 

οικόπεδο μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Κυκλάδων. [εξασφα-

λισμένη χρηματοδότηση, το έτος 2009,  από τη Νομαρχία Αθηνών].

Πολύκεντρο Κοινωνικής Πολιτικής 
και Επικοινωνίας
Στον χώρο της πρώην σχολής Τσιλιβάκου, λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 

και Λυκούργου [με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το έτος 

2009. Δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια το έτος 2011. Έκτοτε χά-

θηκαν τα ίχνη του].

Πράσινη Διαδρομή 
Μελέτη του ΑΣΔΑ για τη διαμόρφωση ενός δικτύου ήπιας κυκλο-

φορίας με δυνατότητα κίνησης πεζών και ποδηλάτων, συνεχόμενης 

διαδρομής από το νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» μέχρι το τέλος της 

οδού Παπαφλέσσα.
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Θέατρο Καμπανέλλης
Ανοιχτό υπαίθριο θέατρο στον ιδιόκτητο χώρο του δήμου (ντα-

μάρι Χαμηλοθώρη), με μοναδική ακουστική, όπου έγιναν πολλές 

μουσικές παραστάσεις. Μελέτη ΑΣΔΑ.

Διαμόρφωση Αθλητικών χώρων και σημεια-
κές παρεμβάσεις

Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 στο άλσος Ειρήνης, ανακατα-

σκευή γηπέδου μπάσκετ στην πλατεία Ν.Γενιάς, αθλητικές υποδο-

μές στο άλσος Δόξης, διαμόρφωση πεζόδρομου οδού Δεληγιάννη, 

πεζόδρομου οδού Βάρναλη κ.α [ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 

από το έτος 2009].

Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός
Διαμορφωμένη μελέτη και ειλημμένη απόφαση για κατασκευή 

Βρεφονηπιακού σταθμού στο ιδιόκτητο οικόπεδο των οδών Δού-

σμανη και Σωκράτους.
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Υπόγειος χώρος στάθμευσης στον απαλλο-
τριωμένο χώρο  πίσω από το Δημαρχείο.

Ολοκληρωμένη απαλλοτρίωση, με όλες τις μελέτες έτοιμες (πε-

ριβαλλοντικές, κυκλοφοριακές). Προσβλήθηκε στο ΣΤΕ και γύρισε 

το έτος 2013 για να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. Έκτοτε χάθηκαν 

τα ίχνη της [Είχε υπάρξει δέσμευση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ] να κατα-

σκευάσει υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Πεζοδρομήσεις τμήματος της οδού Κρήνης 
και Κατσαρού και απαγόρευση στάθμευσης 
στην οδό Αγίας Μαρίνας.

Είχε από το έτος 2013, αποφασισθεί, μετά από μελέτη συγκοινω-

νιολόγου, η πεζοδρόμηση της οδού Κατσαρού και Κρήνης, όπως και 

η απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Αγίας Μαρίνας [δεν υλοποιή-

θηκαν οι αποφάσεις παρά την εκρηκτική κατάσταση που δημιουρ-

γείται για τους επισκέπτες και τους περίοικους].
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΞΙΩΘΗΚΑΝ 

• Των 27 παιδικών χαρών

• Του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής «Ελένη Φωκά»

• Της πλατείας Μακρυγιάννη

• Της πλατείας Δημοκρατίας

• Του πεζόδρομου Αιμιλίου Βεάκη

• Των 13 δεξαμενών νερού ποτίσματος των πλατειών

• Των συντριβανιών της πόλης

• Του συστήματος πυρόσβεσης της περιοχής  Πάνθεον

• Του ευρυζωνικού δικτύου ασύρματης πρόσβασης μέσω Wi-Fi 

(δωρεάν internet)

• Του αναψυκτήριου «Πάνθεον»

• Του Κέντρου Λόγου και Τέχνης



21

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ 

• Δημοτικής Αστυνομίας

• Σχολικών φυλάκων-επιστατών

• Δημοτικής Τράπεζας Αίματος «Χρήστος Παπαδόπουλος»

• Σχολικής Συγκοινωνίας

• Μεταφοράς νηπίων στους παιδικούς σταθμούς

• Μεταφοράς ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ

• Κέντρου Εξυπηρέτησης Δημοτών

• Πλήρους Λειτουργίας του Βοήθεια στο Σπίτι με χρήση και των δύο οχημάτων

• Πλήρους λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών τα απογεύματα 

και τα Σάββατα

• Μεταφοράς Πολιτιστικών και Αθλητικών αντιπροσωπειών με το ιδιόκτητο 

πούλμαν του Δήμου

• Σχολών γονέων

• Γραφείου Απασχόλησης 

• Προγραμμάτων πρόληψης υγείας στα δημοτικά σχολεία

• Δημοτικών μαζικών αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων

• Αδελφοποιήσεων και Πολιτιστικών και Σχολικών ανταλλαγών 

• Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

• Κατασκηνωτικών προγραμμάτων
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ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

• Εξασφάλιση απευθείας και άμεσης πρόσβασης των δημοτών στο δήμαρχο 

και τις υπηρεσίες και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους

• Εκστρατεία Καθαρισμού του Δήμου, απολύμανση δημοτικών και σχολι-

κών χώρων, απεντόμωση, μυοκτονία, ψεκασμοί

• Λειτουργία Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ)

• Λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών τα απογεύματα και τα 

Σάββατα

• Επισκευή των δικτύων δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση λαμπτήρων 

σε όλα τα σημεία που είναι αφώτιστα παρά την ύπαρξη δικτύου

• Επαναλειτουργία του τετραψήφιου αριθμού 1969 όλο το 24ωρο

• Παράδοση στην κυκλοφορία της οδού Στέφανου Σαράφη

• Ανάθεση επείγουσας μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης 

ενόψει της λειτουργίας του νέου σταθμού ΜΕΤΡΟ

• Απαίτηση από τον ΟΑΣ συγκοινωνιακής σύνδεσης όλων των σημείων της 

πόλης με τους δύο σταθμούς ΜΕΤΡΟ

• Ορισμός επιβλέποντα για την παρακολούθηση των εργασιών αποκατά-

στασης της πλατείας Παναγίας Ελεούσας και απαίτηση αποξήλωσης των 

απαράδεκτων και αντιαισθητικών τοιχίων εξόδων του ΜΕΤΡΟ

• Ολοκλήρωση των εργασιών στο γήπεδο στα «Ριμινίτικα» και έκδοση 

άδειας διεξαγωγής επίσημων αγώνων

• Εξασφάλιση αξιοπρεπούς έναρξης λειτουργίας των σχολείων 

• Αξίωση από την ΡΑΕ και τον ΑΔΜΗΕ αναθεώρησης του χρονοδιαγράμμα-

τος υπογειοποίησης των καλωδίων υψηλής τάσης και απαίτηση άμεσης 

εκκίνησης των διαδικασιών
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΛΕΓΧΟ ΟΣΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 

• Πράσινη πιλοτική γειτονιά

• Ανάπλαση της οδού Π.Π.Γερμανού και άλλων δρόμων

• Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών

• Διαμόρφωση ιδιόκτητων  χώρων του Δήμου απέναντι από την πλατεία 

Ελευθερίας

• Δημιουργία νέων πεζοδρόμων
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

• Πλήρης Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών 

• Έλεγχος των Οικονομικών και Διοικητικών λειτουργιών και των σχετικών 

αποφάσεων

• Αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και του 

Εσωτερικού Κανονισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επι-

χείρησης

• Σύνταξη νέου κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου και δυνατότητα παρακο-

λούθησης των συνεδριάσεων  από την ιστοσελίδα του Δήμου

• Επανεξέταση της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας όλων των δομών 

και υπηρεσιών του δήμου (ΚΑΠΗ, ΚΕΦΑ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΕΠ, 

ΚΕΠ Υγείας, Κέντρου Κοινότητας, Κοινωνικού Παντοπωλείου,  Κοινωνικού 

Φαρμακείου, του Ωδείου, των σχολών χορού, δραματικής τέχνης, εικαστι-

κού εργαστηρίου), αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων

• Σύνταξη νέων κανονισμών χρήσης όλων των δημοτικών χώρων (διοικητι-

κών, αθλητικών, πολιτιστικών, κοινόχρηστων), κανονισμού καθαριότητας, 

φόρτωσης-εκφόρτωσης-τροφοδοσίας καταστημάτων, κατάληψης κοινόχρη-

στων χώρων, λειτουργίας χώρων στάθμευσης και χρήσης και λειτουργίας 

πεζοδρόμων και πλατειών

• Επανεξέταση του συστήματος προμηθειών και παραλαβής και δημιουργία 

αποθήκης υλικών 

• Πλήρης απογραφή της δημοτικής ακίνητης και κινητής περιουσίας και 

σύνταξη μητρώου δημοτικής περιουσίας

• Σύσταση υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του δήμου
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• Εκπόνηση αναπτυξιακού προγράμματος με δημόσια και ανοικτή διαβού-

λευση

• Νέα στοχοθεσία και αναθεώρηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογι-

σμού

• Άμεση έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού 

στον τομέα της καθαριότητας και στην Τεχνική Υπηρεσία (επιστημονικό 

προσωπικό για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη των έργων)

• Καθιέρωση Ώρας του δημότη για άμεση και αδιαμεσολάβητη επαφή με το 

δήμαρχο, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του
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ΤΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ 

• Να επεκτείνουμε τον φωτισμό σε όλη την πόλη 

• Να αλλάξουμε όλους τους λαμπτήρες με σύγχρονους, που καταναλώνουν 

ελάχιστη ενέργεια

• Να εξοικονομήσουμε ενέργεια με συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης 

σε όλα τα δημοτικά και σχολικά κτίρια

• Να εξασφαλίσουμε διευκολύνσεις για την εγκατάσταση φυσικού αερίου 

σε όλα τα νοικοκυριά και δωρεάν παροχή φυσικού αερίου σε όλα τα σχο-

λικά κτίρια, κάτι που θα οδηγήσει στην οικονομική εξυγίανση των υπερ-

χρεωμένων, σήμερα, σχολείων

• Να εκτελέσουμε αναγκαία έργα αποχέτευσης σε περιοχές με σχετικά προ-

βλήματα (στην οδό Καραϊσκάκη, Δούσμανη και αλλού)

• Να διαμορφώσουμε τον πεζόδρομο της οδού Δεληγιάννη και να διευθετή-

σουμε τους επικίνδυνους κόμβους Αθ.Διάκου-Ζωοδ.Πηγής, Παλ. Πατρών 

Γερμανού-Πλούτωνος, Παλ. Πατρών Γερμανού-Διστόμου-Αβέρωφ-Μ.Αλε-

ξάνδρου, Οδυσσέως-Ηπείρου-Σωκράτους, Κισσάμου-Μ. Αλεξάνδρου, Στ. 

Σαράφη-Αβέρωφ

• Να αναπλάσουμε και να αναβαθμίσουμε αισθητικά τις κύριες εισόδους 

της πόλης

• Να κατασκευάσουμε γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων στον ιδιόκτητο 

χώρο του δήμου στη συμβολή των οδών Αιόλου και Λεωνίδου

• Να ασφαλτοστρώσουμε τους δρόμους, που η κατάστασή τους εγκυμονεί 

κινδύνους για την οδική ασφάλεια 

• Να μονοδρομήσουμε και τις υπόλοιπες οδούς στην άνω Αγία Βαρβάρα
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• Να προχωρήσουμε στην ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών που 

είναι στο Γ.Π.Σ. αλλά ακόμη δεν έχουν ενταχθεί και να προβούμε στις 

αναγκαίες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις, με βάση υφιστάμενες 

μελέτες

• Να αξιώσουμε την εξαίρεση από το Υπερταμείο όλων των δημόσιων 

ακινήτων που έχουν δοθεί στο δήμο

• Να ενεργοποιήσουμε παλιές μελέτες και νέα προγράμματα για τη δημι-

ουργία ποδηλατοδρόμων, που να συνδέουν την πόλη από τη μία άκρη 

μέχρι την άλλη, όπως είναι εφικτό

• Να επεκτείνουμε το πρόγραμμα φυτεύσεων

• Να καθαρίζουμε εγκαίρως τις κάμπιες από τα δένδρα 

• Να καθαρίζουμε τακτικά τις σκάρες και τα φρεάτια και να εκτελούμε 

συστηματικά προγράμματα μυοκτονίας

• Να κάνουμε υπόθεση για μικρούς και μεγάλους την Ανακύκλωση

• Να αξιοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια με συλλεκτήρες στα σχολεία 

και τα δημοτικά κτήρια

• Να εξασφαλίσουμε φύλαξη σε όλους τους δημοτικούς χώρους, που 

γίνονται μαθήματα (Ωδείο, σχολή Χορού, Δραματική Σχολή, Εικαστικό 

Κέντρο)

• Να εξασφαλίσουμε έλεγχο και φύλαξη για τους παιδότοπους και παιδι-

κές χαρές

• Να καταπολεμήσουμε τις εστίες ηχητικής, αισθητικής και οπτικής ρύ-

πανσης σε όλη την πόλη

• Να περιφρουρήσουμε την υγεία και ασφάλεια των κατοίκων που 

γειτνιάζουν με το αμαξοστάσιο του δήμου με κατάλληλες εγκαταστά-

σεις, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την εξεύρεση χώρου για νέα εγκατά-

σταση 

• Να φροντίζουμε αδιάκοπα για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομέ-

νων του δήμου
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• Να εξασφαλίσουμε φροντίδα για τα ζώα, δεσποζόμενα και αδέσποτα. 

Σε συνεργασία με φιλοζωικές και ΔΙΚΕΠΑΖ να εξασφαλίζουμε τροφή, 

νερό και οπωσδήποτε στείρωση. Ενθάρρυνση και στήριξη  για ανάδο-

χες οικογένειες και με τη συνεργασία των σχολείων και να αναζητή-

σουμε χώρο και τρόπο για τη δημιουργία καταφυγίου ζώων

• Να δώσουμε όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις και εγκατάσταση 

στην Ομάδα Εθελοντών Διασωστών για να εντατικοποιήσουν τη δρά-

ση τους, παρέχοντας εκπαίδευση σε όλο τον πληθυσμό

• Να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της αυ-

τονομίας των ΑΜΕΑ και την απρόσκοπτη κίνηση και πρόσβασή τους 

στους δημόσιους και κοινωνικούς χώρους

• Να οργανώσουμε προγράμματα εκπαίδευσης στη χρήση ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών και πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους τους ενήλι-

κες, που αγνοούν και να τρέξουμε τον Ψηφιακό δήμο

• Να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και να υποστηρίξουμε τα κα-

ταστήματα της περιοχής μας

• Να ιδρύσουμε καφενείο γυναικών, σε δημοτικό χώρο, αυτοδιαχειρι-

ζόμενο, για συζήτηση, συνάντηση, ψυχαγωγία και προβολή θεμάτων 

ενδιαφέροντός τους

• Να οργανώσουμε Κοινωνικά Φροντιστήρια για τα παιδιά που για 

διάφορους λόγους έμειναν πίσω στα μαθήματα, για τα παιδιά που 

φοιτούν στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, για τα παιδιά που θέλουν να προ-

ετοιμαστούν στο σχέδιο από το Εικαστικό μας Κέντρο και να δώσουν 

εξετάσεις σε αθλήματα

• Να ξαναοργανώσουμε τους μικρούς «ονειροπλάστες» και να φτιάξου-

με σχολή και μουσείο Καραγκιόζη

• Να αξιοποιήσουμε το στούντιο ηχογράφησης για τους νέους ταλα-

ντούχους δημιουργούς
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• Να επενδύσουμε στη φιλαναγνωσία και να αναβαθμίσουμε την πολύτι-

μη βιβλιοθήκη μας

• Να αξιοποιήσουμε το «Κέντρο Λόγου και Τέχνης» για Πολιτικούς γά-

μους, δεξιώσεις, εκθέσεις, φιλολογικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

• Να επανασυστήσουμε το συμβούλιο νεολαίας σε δικό τους χώρο συ-

νάντησης των νέων, χώρο εκδηλώσεων, συζητήσεων,  ψυχαγωγίας και 

δράσης

• Να γράψουμε την Ιστορία της Πόλης μας και τα έργα των ανθρώπων 

της 
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ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

• Ανοίγοντας τις πόρτες και τα παράθυρα του Δημαρχείου και όλων των υπηρε-

σιών του δήμου στους δημότες, διότι εκεί είναι το σπίτι τους

• Εξασφαλίζοντας άμεση, διαρκή και αδιαμεσολάβητη πρόσβαση στο δήμαρχο, 

τους αντιδημάρχους, όλους τους αρμόδιους  και τις υπηρεσίες

• Βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα την άμεση και σε μία στάση εξυπηρέτηση 

των πολιτών 

• Εκδίδοντας τους κατάλληλους ηλεκτρονικούς και έντυπους οδηγούς για κάθε 

υπόθεση, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δήμου και με 

χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δημοτών

• Με την αξιοποίηση  όλων των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την 

παροχή άμεσων και χρήσιμων εξυπηρετήσεων στους δημότες, χωρίς ταλαι-

πωρία και κόστος, χωρίς αναγκαίες μετακινήσεις, για έγκαιρη και πλήρη 

ενημέρωση επί όλων των θεμάτων, για διαβούλευση, διατύπωση αιτημάτων, 

ψηφοφορίες, υποδείξεις, παράπονα με ηλεκτρονικό τρόπο και από απόσταση 

και με άμεση υιοθέτηση όποιας νέας εφαρμογής εντάσσεται στο πεδίο της 

«έξυπνης πόλης»

• Με τη διαρκή ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωση των δημοτών

• Με τη διαρκή επιμόρφωση των υπαλλήλων 

• Με την πρόσληψη «δημοτικών ανταποκριτών» για την επιτόπια και κατ’ οί-

κον επίλυση διοικητικών, κοινωνικών και άλλης φύσεως θεμάτων που ανά-

γονται στο πεδίο ευθύνης του δήμου για την εξυπηρέτηση αδυνατούντων να 

εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο δημοτών 
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• Με την επανασύσταση των συνοικιακών συμβουλίων για τη διαμόρφωση 

ενιαίας αντίληψης των κατοίκων για τα θέματα της γειτονιάς και δημιουρ-

γία συνδέσμων διαρκούς επαφής ανάμεσα στη γειτονιά, τη δημοτική αρχή 

και τις υπηρεσίες του δήμου

• Οργανώνοντας για τα σοβαρά και καίρια θέματα του δήμου Τοπικά Δημο-

ψηφίσματα

• Σχεδιάζοντας σε βάθος εικοσαετίας, με βάση το ποιοί και πόσοι θα είμαστε 

τότε,  πώς θα ζούμε και τι θα παράγουμε

• Επιδιώκοντας να επιλύουμε άμεσα τα μικρά και να σχεδιάζουμε έγκαιρα 

τα μεγάλα θέματα

• Αξιοποιώντας όλες τις δυνάμεις του τόπου, ενώνοντας όλους τους ανθρώ-

πους διαφορετικών κομματικών προτιμήσεων στη βάση του κοινού καλού 

της πόλης

• Λειτουργώντας με απόλυτη διαφάνεια και υποκείμενοι στη δημόσια λογο-

δοσία

• Αναδεικνύοντας τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας και 

τονώνοντας το ενδιαφέρον των δημοτών και ιδίως των νέων στην υπερά-

σπιση της πόλης και τον σεβασμό και την προστασία του δημόσιου χώρου.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
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Αγγελή - Ρούκου Αλίκη  
Οι γονείς μου ήταν ο Ηρακλής και η Κούλα Ρούκου. Ζω στην Αγία Βαρβάρα 
από το 1960. Είμαι παντρεμένη με τον πολιτικό μηχανικό Κώστα Αγγελή και 
έχω τρία παιδιά. Έχω τελειώσει το Λύκειο Αιγάλεω και γνωρίζω Αγγλικά. Το 
επάγγελμά μου είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

Αναγνωστόπουλος Νεκτάριος ( Άρης)
Γεννήθηκα το 1978 στη Χαλκίδα και μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα, τη Νίκαια 
και τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Γονείς μου είναι οι δάσκαλοι, Λουκάς και Δέσποινα 
Αναγνωστοπούλου και αδερφή μου η Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου-Ρούσσου, 
ιατρός παθολόγος-διαβητολόγος. Σπούδασα οικονομολόγος στο Τμήμα Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και πραγματοποίησα μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση της ΑΣΟΕΕ. Εργάστηκα για 7 χρόνια 
στη Eurobank και από το 2013 διατηρώ φοροτεχνικό γραφείο στην Αθήνα, ενώ πα-
ράλληλα δραστηριοποιούμαι στο χώρο της παραγωγής θεαμάτων, οργανώνοντας 
μουσικές συναυλίες. Αρθρογραφώ τα τελευταία 12 χρόνια σε ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης. Είμαι ενεργό μέλος από το 1996 σε ΠΑ.ΣΟ.Κ, ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ, ΚΙΝ.ΑΛ. Τέλος, 

από το 2018 είμαι μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής της Ένωσης Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλόνη-
σος».

Αλεξάκης Γαβριήλ (Γαβρίλος)
Γεννήθηκα το 1970, μεγάλωσα και κατοικώ στην Αγία Βαρβάρα. 
Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τα Νιάτα Λακωνίας και της μητέρας μου 
από τον Υψηλάντη Βοιωτίας.  Είμαι γόνος οικογένειας που ζει στην πόλη μας από 
το 1950. Είμαι πατέρας δύο παιδιών, του Γεώργιου 25 ετών, μηχανολόγου και της 
Βασιλικής 16 ετών, μαθήτριας πρώτης λυκείου. 
Είμαι απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Έχω παρα-
κολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης όπως «Τεχνικών Έργων & 
Οδοποιίας», «Κατασκευές Διαφόρων Κλάδων Τεχνικών Έργων», «Συντήρηση 
Μηχανημάτων Θερμαντικού & Ψυκτικού Εξοπλισμού». Ασχολούμαι με τις ανα-
καινίσεις, αναπαλαιώσεις, ανεγέρσεις κτιρίων, οικιών και καταστημάτων. Στο 

παρελθόν απασχολήθηκα σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας, ως ιδιοκτήτης, 
πωλητής & τεχνικός. 
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Βασιλείου Παναγιώτης (Πάνος)
Γεννήθηκα στην Αυστραλία από Έλληνες γονείς μετανάστες και ζω στην Αγία 
Βαρβάρα συνεχώς από το 1978 έως σήμερα.  Ο πατέρας μου, Πέτρος Βασιλείου, 
είχε την οικογενειακή μας επιχείρηση, «το Μεσολόγγι», στην Αγία Βαρβάρα από 
το 1979.
Τελείωσα  το 1ο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας και στη συνέχεια ακολούθησα τον 
κλάδο των Ηλεκτρονικών στο ΤΕΛ Κορυδαλλού, με εξειδίκευση στα Συστήματα 
Ασφαλείας και Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έκτοτε εργάζομαι στον ιδι-
ωτικό τομέα.
Είμαι παντρεμένος με την Αγγελική Τασούλη και έχουμε δύο παιδιά την Βασιλι-
κή και τον Πέτρο. Η αγάπη μου για την πόλη μας και η βαθειά μου πεποίθηση ότι 

ο πολίτης οφείλει να ασχολείται με τα κοινά με οδήγησαν στην εμπλοκή μου, εδώ και μια δεκαετία, με τους 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και την Ένωση Γονέων έως και σήμερα που είμαι μέλος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Αγίας Βαρβάρας.

Βασιλείου Βασιλική (Βάλια)
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα. Είμαι απόφοιτος της σχολής Αι-
σθητικής-Κοσμητολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Από φοιτήτρια 
ακόμα, δουλεύω σε μεγάλα κέντρα αισθητικής στην Αθήνα και ασχολούμαι με 
το επάγγελμα της Αισθητικής και του Μακιγιάζ. Έχω λάβει μέρος σε επαγγελ-
ματικές φωτογραφίσεις μόδας και γάμου, ενώ παράλληλα διδάσκω σε Δημόσια 
ΙΕΚ. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με την τέχνη του ημιμόνιμου μακιγιάζ και 
ταυτόχρονα επεκτείνω τις σπουδές μου, στον τομέα της Ιατρικής, καθώς παρακο-
λουθώ το μεταπτυχιακό μου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με τίτλο :  «Περιβάλλον 
και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων». 

Βασιλείου Χρήστος (Γιατρός)
Γεννήθηκα, μεγάλωσα και κατοικώ στην Αγία Βαρβάρα.  Σπούδασα στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών  και έλαβα την ειδικότητα της Πνευμονολογί-
ας – Φυματιολογίας και διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχω εργαστεί στο Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» και στο ΓΝΑ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ( πρώην 
Λοιμωδών), καθώς και στο ΙΚΑ Αιγάλεω και ΙΚΑ Ελευσίνας. Διατηρώ ιδιωτικό ια-
τρείο στην πόλη μας. Είμαι μέλος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, επίτιμο μέλος 
της Ομάδας Χ.Α.Π και εξωτερικός συνεργάτης στο Ιατρικό Περιστερίου.
Είμαι παντρεμένος με την Βαρβάρα Αθανασίου και έχω 4 παιδιά.
Έχω εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές του 2010 και του 2014 και έχω 
διατελέσει αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης μας.

Ήμουν μέλος της Επιτροπής Υγείας του ΑΣΔΑ και μέλος της Επιτροπής Παραβατικότητας της πόλης μας. 
΄Εχω συμμετάσχει επανειλημμένως σε προληπτικούς ελέγχους της πνευμονολογικής λειτουργίας των κα-
τοίκων της πόλης μας σε συνεργασία με διάφορους φορείς, στα ΚΑΠΗ  της Αγίας Βαρβάρας.
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Βόσσος Βασίλης 
Γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα το 1975, γιος του Θεόδωρου και της Ιωάννας, και 
έκτοτε ζω στην πόλη μας. Εργάζομαι στην προσωπική μου επιχείρηση και με τη 
σύζυγο μου Ελένη Στάικου έχουμε δύο παιδιά. 
 Έως το 1994 συμμετείχα σε πολλές πανελλήνιες και διεθνείς διοργανώσεις ως 
μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου, καταφέρνοντας υψηλές αποδόσεις και διακρί-
σεις. Πλέον, συμβάλλω στον Αθλητισμό ως μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ.   
Με τα κοινά ασχολούμαι από τα μαθητικά μου χρόνια. Έχω συμβάλλει στην ίδρυ-
ση του Συλλόγου «Πόλεις των Νέων», ο οποίος αποτέλεσε και τον προπομπό των 
Τοπικών Συμβουλίων Νέων.  Από το 1998, εκλέγομαι Δημοτικός Σύμβουλος της 
πόλης μας τις τέσσερις τελευταίες τετραετίες. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, 

διετέλεσα Αντιδήμαρχος, μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής, Πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανι-
σμού (Δ.Α.Ο), Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.), Πρόεδρος 
της Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Γεωργιλάκης Στυλιανός
Είμαι κάτοικος Αγίας Βαρβάρας. 
Αποφοίτησα από το Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας και συνέχισα τη φοίτησή μου 
σε ιδιωτική σχολή πληροφορικής νέων τεχνολογιών και οικονομίας και διοίκη-
σης. Μιλάω επαρκώς την αγγλική γλώσσα. 
Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά με επιχειρήσεις του τομέα τροφίμων και 
εμπορίου στην Αγία Βαρβάρα και παλαιότερα στο Αιγάλεω και έχω πολυετή  
εμπειρία στις επιχειρήσεις αυτές. 
Είμαι εκλεγμένο μέλος και Αντιπρόεδρος της  ΔΗΜ.ΤΟ Ν.Δ Αγίας Βαρβάρας.

Βουρλιώτης Νικόλαος (NiVo)
Είμαι υπερήφανος που μεγάλωσα και έζησα στις γειτονιές της Αγίας Βαρβάρας. 
 Σε 25 χρόνια σταδιοδρομίας στη μουσική, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και 
στον κινηματογράφο είχα την τιμή να συνεργαστώ με μεγάλους καλλιτέχνες και 
σημαντικούς δημιουργούς. 
Μοιράστηκα τον εαυτό μου με τον κόσμο μέσα από τα τραγούδια μου, μέσα από 
αμέτρητες εμφανίσεις, συναυλίες, εκπομπές, και ταινίες. 
Η αγάπη του κόσμου μου χάρισε μεγάλες διακρίσεις, μουσικά βραβεία, χρυσούς 
και πλατινένιους δίσκους.
 Όλα αυτά απέκτησαν νόημα όμως, μέσα από την ευτυχία την οποία μου προσέφε-
ρε η οικογένειά μου, η γυναίκα μου η Όλγα και η κόρη μας η Δέσποινα.
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Γιαβρής Παναγιώτης
      Γεννήθηκα, μεγάλωσα και κατοικώ στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας εδώ και 27 
χρόνια. Η καταγωγή μου είναι από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από τα 
Καλάβρυτα. Γονείς μου είναι ο Γιαβρής Ηλίας και η Κοτταράκου Ιφινόη. Έχω δύο 
μεγαλύτερες αδερφές, την Χρυσή(παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας) και την Δι-
ονυσία (παιδαγωγός δημοτικής εκπαίδευσης). Είμαι απόφοιτος λυκείου και της 
σχολής του Ο.Α.Ε.Δ με ειδικότητα «Τεχνίτης αμαξωμάτων» (φανοποιός / βαφέας). 
΄Εχω πτυχίο επιπέδου Lower στα Αγγλικά και γνωρίζω σε πολύ ικανοποιητικό 
επίπεδο τον χειρισμό των Η/Υ. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στην στατική φύλαξη 
ενός επιχειρηματία και ασκώ και το επάγγελμα του φανοποιού. 

Γιακουμάτου Καλλιόπη (Πέπη)
Είμαι 42 ετών, παντρεμένη, μητέρα δύο παιδιών. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην 
Αγία Βαρβάρα. Σπούδασα Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, με εξειδίκευση στη 
δερματοστιξία ( αισθητικό και ιατρικό τατουάζ).
Εργάστηκα αρκετά χρόνια ως αισθητικός αλλά και υπεύθυνη marketing και πω-
λήσεων σε επώνυμα κέντρα αισθητικής ενώ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποι-
ούμαι ως ελεύθερη επαγγελματίας, συνεχίζοντας παράλληλα την μετεκπαίδευσή 
μου σε νεότερες πιστοποιημένες τεχνικές  στον τομέα της δερματοστιξίας, με 
τον οποίο ασχολούμαι κυρίως.
Συμμετέχω εθελοντικά σε προγράμματα παροχής τέτοιων υπηρεσιών σε ογκολο-
γικούς ασθενείς, δεδομένου ότι η δερματοστιξία μπορεί να προσφέρει σημαντι-

κή υποστήριξη στην ψυχολογία των ασθενών αυτών.
Είμαι Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου της πόλης μας.

Ιωάννου Άρτεμις
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα. 
Φοίτησα μέχρι την Γ’ Γυμνασίου στην Αγία Βαρβάρα και κατόπιν ολοκλήρωσα 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Επαγγελ-
ματικού Λυκείου Αιγάλεω.
Εργάζομαι σχεδόν τρεις δεκαετίες στο Τμήμα Πωλήσεων πολυεθνικής εταιρείας. 
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Καντώνη Όλγα
Γεννήθηκα στις 3 Αυγούστου 1963 και κατοικώ στην Αγία Βαρβάρα από ενός 
έτους.
Εδώ μεγάλωσα, πήγα σχολείο, παντρεύτηκα, εδώ απέκτησα τα τρία παιδιά μου 
κι εδώ  τα μεγαλώνουμε με τον από τριανταετίας σύζυγο μου Στέφανο Κωβαίο. 
Σπούδασα Διοίκηση Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στα τέως Κέ-
ντρο Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) κι εργάστηκα 
στο χώρο του τουρισμού. Μιλάω τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά).

Καστανά Κωνσταντίνα
Eίμαι  27 ετών. 
Είμαι απόφοιτη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων  του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.  Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών μου παρακολούθησα πληθώρα εκπαιδευτικών σεμιναρί-
ων επάνω σε ιατρικά θέματα όπως μεταβολικά νοσήματα, παθολογία, διαβήτης, 
φλεβική ανεπάρκεια, ιογενής ηπατίτιδα, θρομβώσεις, μεταμοσχεύσεις κ.α. Τον 
Μάρτιο του  2015 ολοκλήρωσα την πρακτική μου άσκηση στο Γενικό  Νοσοκομείο 
Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» και την ίδια χρονιά προσλήφθηκα  ως Τεχνολόγος Ιατρικών Ερ-
γαστηρίων  στον Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Όμιλο «ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ» όπου εργά-
ζομαι ως σήμερα. Μιλάω άριστα Αγγλικά κι έχω άριστη γνώση χρήσης Η/Υ. 
Είμαι εθελόντρια αιμοδότρια και δότρια μυελού των οστών. Παράλληλα είμαι 

ενεργό μέλος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΠΙΔΑ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ».

Καραμανίδου Θεοδοσία
Γεννήθηκα το έτος 1988 και έκτοτε ζω στην Αγία Βαρβάρα. Γονείς μου είναι ο 
Ανέστης Καραμανίδης και η Σοφία Λαμπριανίδου. Έχω δύο μεγαλύτερα αδέλφια, 
την Νίκη και τον Δαμιανό. Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκώ ενεργή δικηγορία ως μέλος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 
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Κουνάδη Σταματία (Ματίνα)
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα.
Πήγα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο,  στο Γυμνάσιο και Λύκειο της πόλης μας. 
Αποφοίτησα από σχολή λογιστών και από το 1983 εργάστηκα σε λογιστήριο 
εταιρείας ιδιωτικού τομέα.
Το 1993 προσλήφθηκα στην Ιονική Τράπεζα, όπου παράλληλα αποφοίτησα από 
το Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών. Εργάστηκα σε Τραπεζικά καταστήματα 
όμορων περιοχών του Δήμου μας, καθώς στο κατάστημα της Alpha Bank Αγίας 
Βαρβάρας, για επτά συνεχή έτη ως προϊσταμένη με παράλληλη πλούσια  δράση 
(εκλεγμένη σύνεδρος ΟΤΟΕ-ΕΚΑ) στα κοινά του Τραπεζικού κλάδου.  Σήμερα 

εργάζομαι  στο κατάστημα της Alpha Bank Δάσος Χαϊδαρίου, ως μέλος Διευθύνσεως.
Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά, τα οποία είναι πτυχιούχοι Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων.   

Κατούφας Γεώργιος
Γεννήθηκα το 1968 και μεγάλωσα στην πόλη μας την Αγία Βαρβάρα, την οποία 
ποτέ δεν εγκατέλειψα.
Είμαι απόφοιτος του  2ου Λυκείου Αγίας Βαρβάρας και για πολλά χρόνια παίχτης 
της ομάδας βόλεϊ του Α.Σ. ΝΕΦΟ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ.
Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας έμπορος λαϊκών αγορών, έχω συμβάλει και εντα-
τικά αγωνιστεί, εξ αρχής του επαγγέλματός μου έως και σήμερα, στις δράσεις 
και αποφάσεις της διοίκησης της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών – 
ΠΟΣΠΛΑ (νυν Παναττική Ομοσπονδία), ως σύνεδρος αλλά και ως Αντιπρόεδρος 
Σωματείου Β’ λαϊκής αγοράς Πειραιά. 

Κλειτσής Δημήτριος  
Γεννήθηκα το  1979 και κατοικώ μόνιμα στην Αγία Βαρβάρα.
Είμαι παντρεμένος με την Σοφία Δημητρίου κι έχουμε δύο παιδιά (δίδυμα), τον 
Ραφαήλ και την Χριστίνα-  Τσαμπίκα. Τα παιδιά μας φοιτούν στο 5ο Δημοτικό 
Σχολείο. 
Είμαι απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου στην Ειδικότητα «Μηχα-
νολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Εργαλειομηχανών». Εργάζομαι στα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και συγκεκριμένα στη Μονάδα Διανομής Αιγάλεω 
και ως ταχυδρόμος – διανομέας στην Αγία Βαρβάρα. Διετέλεσα Πρόεδρος των 
Ταχυδρόμων Αγίας Βαρβάρας.
Παράλληλα, είμαι μέλος του Σωματείου Ταχυδρόμων Ν. Αττικής, της Πανελλήνι-

ας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής  Ποδοσφαι-
ρικής  Ένωσης  «ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», μέλος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος καθώς και  μέλος 
της Πρωτοβάθμιας  Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ».
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Λαζαρίδου Σοφία
Μεγάλωσα και ζω στην Αγία Βαρβάρα από τις 8 Αυγούστου του 1997, που γεν-
νήθηκα, από παλιννοστούντες γονείς, τον Χριστόφορο Λαζαρίδη και την Μέλη 
Πασχαλίδου. Τελείωσα την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 1ο  Γενικό Λύκειο 
Αγίας Βαρβάρας  και στην συνέχεια σπούδασα Ονυχοπλαστική,  Πληροφορική 
και Αγγλικά (PROFICIENCY). 

Λιάπη Αργυρώ (Ρούλα)
Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην Αγία Βαρβάρα. Ο πατέρας μου είναι από την 
Πάτρα και η μητέρα μου από τη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Είμαι μητέρα ενός παιδιού.  
Είμαι απόφοιτος του 1ου Λυκείου Αγίας Βαρβάρας και μιλάω επαρκώς την αγγλι-
κή γλώσσα. Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, στην πόλη μας.   Έθεσα για πρώτη 
φορά υποψηφιότητα ως δημοτική σύμβουλος, στις Δημοτικές εκλογές του 2014. 

Λεουτσάκος Λάμπρος 
Γεννήθηκα, μεγάλωσα,  κατοικώ στην Αγία Βαρβάρα και είμαι παντρεμένος με 
δύο παιδιά.
Επιχειρηματίας στον χώρο της Υγείας, Γενικός Διευθυντής από το 2015 σε Φαρ-
μακευτική Εταιρία, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος έως και σήμερα.
Εργάστηκα στις μεγαλύτερες Πολυεθνικές εταιρίες της Φαρμακοβιομηχανίας 
ως Επιστημονικός Συνεργάτης, στον Ιατρικό-Φαρμακευτικό Τομέα, με εκπαιδεύ-
σεις, παρακολουθήσεις και πιστοποιήσεις Ιατρικών Συνεδρίων, πανελλαδικά & 
στο εξωτερικό.
Επίσης έχω διατελέσει Αντιπρόεδρος στο ΣΙΕΑΣΕ 2010-2013, Γ. Γραμματέας στο 
ΣΙΕΑΣΕ 01-09-2013 έως 31-12-2013, μέλος του διοικητικού συμβούλιου το 2014 

στο ΣΙΕΑΣΕ, το 2014 μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Υ.ΦΕ – Ν.Π.Ι.Δ, εκπρόσωπος των εργαζομέ-
νων στο ΕΚΑ, εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβούλιου το 2018 στο ΕΣΙΕΦ, Δημοτικός Σύμβουλος στην 
Αγία Βαρβάρα, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου & Αντιπρόεδρος Ποιότητας ζωής του Δήμου μας, επί-
τροπος στον Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, εθελοντής αιμοδότης από το 2008.
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Μαρσώνη Θεοδώρα - Μαρία
Είμαι 26 ετών. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και κατοικώ στην Αγία Βαρβάρα. Αποφοί-
τησα το 2011 από το ιδιωτικό σχολείο «Πολύτροπη Αρμονία». Είμαι πτυχιούχος 
της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Εργάζομαι ως δι-
κηγόρος με ειδικότητα στο ποινικό δίκαιο. Σε νεαρή ηλικία ασχολήθηκα με τον 
αθλητισμό και συγκεκριμένα με το στίβο, ωστόσο λόγω των εκπαιδευτικών μου 
υποχρεώσεων η περαιτέρω ενασχόλησή μου κρίθηκε αδύνατη.   Οι γονείς μου, 
Δέσποινα Κουλιούρα και Μιχάλης Μαρσώνης, εδώ και 25 χρόνια, διατηρούν κα-
τάστημα επί της οδού Κρήτης 75. 

 Λόντος  Αντώνιος
Κατάγομαι από τη Μεσσηνία. Είμαι παντρεμένος με την Φωτεινή Μουρδουκού-
τα, Φιλόλογο και έχουμε δύο παιδιά, τον Δημήτρη, καθηγητή Φυσικής Αγωγής 
και την Παναγιώτα, Φιλόλογο. Είμαι απόφοιτος της Παιδαγωγικής  Ακαδημίας  
Ρόδου  και του τμήματος  Δημόσιας  Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και 
σήμερα είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Εργάστηκα σε σχολεία της πόλης μας 
στηρίζοντας ιδιαίτερα παλιννοστούντες μαθητές του 4ου και 6ου δημοτικού σχο-
λείου. Παρακολούθησα επιμορφωτικά σεμινάρια πολυπολιτισμικού περιεχομέ-
νου. Δραστηριοποιήθηκα ως Αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Βαρβάρας. Επίσης ως αναπληρωματικό μέλος της 
σχολικής επιτροπής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας και ως πρόε-

δρος της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής μας.  Από το 2013 
προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως επίτροπος στην Παναγία Ελεούσα. 

Μαριόλη Ιωάννα
Είμαι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ζω και δραστηριο-
ποιούμαι επαγγελματικά στην πόλη μας. Γονείς  μου είναι ο Νίκος και η Βούλα 
Μαριόλη που διατηρούσαν μέχρι πρότινος κατάστημα στην Αγία Βαρβάρα. Οι 
οικογενειακές μας ρίζες βρίσκονται στη Μάνη και την Αρκαδία. Αποφοίτησα 
από την Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά και τη Νομική Σχολή Αθηνών. Ασκώ δικηγορία 
πάνω από δέκα χρόνια με ειδίκευση σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού, διοικη-
τικού αλλά κυρίως τραπεζικού δικαίου και έχω ασχοληθεί με θέματα του Δήμου 
μας αλλά και άλλων Δήμων.
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Ματσάγγος Κωνσταντίνος
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1991, μεγάλωσα και κατοικώ στην Αγία Βαρβάρα. Κα-
τάγομαι από Πειραιώτη-Μικρασιάτη πατέρα και Ποντιακής καταγωγής μητέρα. 
Τελείωσα το 2ο Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας, το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο της 
πόλης μας. Είμαι Αστυνομικός. Υπηρετώ στο Τμήμα Ασφαλείας της Αγίας Βαρβά-
ρας. Είμαι τελειόφοιτος Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. Μιλάω αγγλι-
κά και ιταλικά. Έχω πολύ καλές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης του Ηλεκτρο-
νικού Υπολογιστή. 

Μπεκιάρη Ευδοκία ( Εύη)
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα. Είμαι παντρεμένη με τον Νώκο 
Κωνσταντίνο απόστρατο, ανώτερο αξιωματικό του Μηχανικού.
Έχουμε τρία παιδιά, τη Χριστίνα, τον  Γιώργο και τον Αλέξη.
Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕ-
ΦΑΑ) Αθηνών, με ειδίκευση στη Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική.
Σπούδασα κλασσικό και μοντέρνο χορό κατέχοντας εν έτη 1998 και 2001 τα 
αντίστοιχα πτυχία  ASSOCIATE  της αγγλικής ακαδημίας χορού, στο σύστημα 
IMPERIAL SOCIETY TEACHERS OF DANCING (ISTD) καθώς και το ανώτερο πτυχίο 
των FACULTY JAZZ AWARDS 3 levels.
Από το 1998 έως και σήμερα εργάζομαι στο δήμο  Αγίας Βαρβάρας υποστηρίζο-

ντας προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού( ΓΓΑ).
Παράλληλα, εργάζομαι ως αναπληρώτρια  καθηγήτρια φυσικής αγωγής στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκ-
παίδευση, της Περιφέρειας Αττικής.

Μίαρη Παρασκευή - Μαρία
Γεννήθηκα το 1991 στην Αγία Βαρβάρα, όπου μεγάλωσα και κατοικώ μέχρι σή-
μερα . Η καταγωγή μου είναι από την Κέρκυρα. Υπήρξα μαθήτρια του 2ου Γυ-
μνασίου και 2ου Λυκείου και είμαι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. Έχω πτυχίο αγγλικών . Φοίτησα στο δημοτικό ωδείο της πόλης 
μας και έχω γνώσεις πιάνου, καθώς και πτυχία θεωρητικών σπουδών. Επίσης, 
έχω δίπλωμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL-VELLUM). ΄Εχω παρακολουθή-
σει επιμορφωτικά σεμινάρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορούν στα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.
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Ξανθόπουλος  Παναγιώτης
Γεννήθηκα στον Καύκασο. Η οικογένειά μου εξορίστηκε στο Καζακστάν το 1949. 
Το 1966 εγκαταστάθηκα στην Ελλάδα και φοίτησα στην Ιατρική Σχολή. Κατά τη 
διάρκεια της χούντας ανέπτυξα πλούσια αντιδικτατορική δράση και το 1969 το 
δικτατορικό καθεστώς με εκδίωξε στη Ρωσία.
Το 1974 εξορίστηκα στη Σιβηρία λόγω της πατριωτικής μου δράσης. Το 1989 
επέστρεψα στην Ελλάδα και το 1990 ίδρυσα την Πανελλήνια Ένωση Ποντίων 
Επιστημόνων, της οποίας εκλέχθηκα Πρόεδρος και διατελώ μέχρι σήμερα.
Έχω διατελέσει υποψήφιος Βουλευτής Β’ Αθήνας και Περιφέρειας Αττικής με το 
ΠΑΣΟΚ, δημοτικός σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Νομαρχια-

κός Σύμβουλος Δυτικής Αθήνας, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος, 
Εθελοντής Ιατρός της Ολυμπιάδας 2004 και του « Χαμόγελου του Παιδιού», τ. Διευθυντής Ουρολογικής 
Κλινικής στο Νοσοκομείο Παπαδημητρίου και από το 2012-2019 Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής στο 
νοσοκομείο « Άγιοι Ανάργυροι».
Βραβευμένος από τη Ρωσική Κυβέρνηση για τη συνδρομή μου στη βελτίωση των Ελληνορωσικών σχέσε-
ων και το 2007 με μετάλλιο διάκρισης.
Είμαι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών: Λαζάρου- απόφοιτου διεθνούς Δικαίου, Γαλήνης -ιατρού και 
Ελένης ηλικίας 4,5 ετών.

Μωυσιάδης Δημήτριος
Ονομάζομαι Δημήτριος Μωυσιάδης . Γεννήθηκα τον Μάιο του 1969 στο Σοχούμι 
Αμπχαζίας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ως  Έλληνας της διασποράς επέστρε-
ψα με την πατρική μου οικογένεια στην Ελλάδα.  Παντρεύτηκα κι απέκτησα δυο 
γιους. Μένω μόνιμα στην Αγία Βαρβάρα με την οικογένειά μου. 
Στο Σοχούμι ολοκλήρωσα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαι απόφοιτος  Τεχνι-
κού Λυκείου στην ειδικότητα «Ηλεκτροσυγκολλητής». Ως δίγλωσσος στην Αμπ-
χαζία εκτός από ελληνικά, μιλάω άριστα τη ρωσική γλώσσα. 
Εδώ και εικοσιέξι χρόνια εργάζομαι στην ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (πρώην «ΓΙΟΥ-
ΛΑ») ως εφαρμοστής – ηλεκτροσυγκολλητής. 
Λατρεύω το ποδόσφαιρο και είμαι παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. Επί σειρά ετών 

εκπροσώπησα τους  ομοεθνείς μου Πόντιους στην ομάδα «ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ». 

Ντάλτας  Μιχάλης
Κατάγομαι από τη Βόρεια Ήπειρο και διαμένω στην πόλη μας την Αγία Βαρβάρα 
τα τελευταία 30 χρόνια όπου και μεγαλώνω τα δύο μου παιδιά, Φίλιππο και Βα-
σιλική που φοιτούν στο Λύκειο. Είμαι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και έχω ολοκληρώσει την επαγγελματική μου κατάρτιση σε Τεχνική Οικοδομική 
Σχολή. Στο συγκεκριμένο τομέα δραστηριοποιούμαι ως ελεύθερος επαγγελματί-
ας από το 1983. 
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Παιδακάκης Γεώργιος
Γεννήθηκα το 1982 και μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα όπου και ζω μέχρι και 
σήμερα. Πατέρας μου ο Βασίλης Παιδακάκης και μητέρα μου η Στυλιανή Περρή, 
με καταγωγή από τη Μάνη και τη Κρήτη, είμαι παντρεμένος με την Αναστασία 
Πακλατσίδου και μαζί έχουμε αποκτήσει μία κόρη.
Είμαι πτυχιούχος Πληροφορικής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα 
Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής ενώ συνεχίζω τις μεταπτυχιακές μου 
σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Από το 2008 μέχρι και σήμερα, εργάζομαι ως υπεύθυνος συστημάτων πληροφορι-
κής σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία.

Πατσατζόγλου Χρήστος
Γεννημένος στην Αγία Βαρβάρα το  1979, ασχολήθηκα από μικρός με το ποδό-
σφαιρο αγωνιζόμενος ως δεξιός ή κεντρικός αμυντικός αλλά και ως μέσος και 
έγινα διεθνής ποδοσφαιριστής με 45 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα, λαμβάνο-
ντας μέρος στα προκριματικά του Euro 2004, στα τελικά του Euro 2008 και στο 
Μουντιάλ 2010.
Ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου από την ομάδα της Αγίας Ελεούσας στη Δ΄ Εθνική 
την περίοδο 1995-96, στη συνέχεια εντάχθηκα στην Ξάνθη  1996-97 έως 1999-2000 
και το έτος 2000 στον Ολυμπιακό με τον οποίο κατέκτησα 8 πρωταθλήματα Ελλά-
δας, 4 Κύπελλα Ελλάδας και 1 Σούπερ Καπ Ελλάδας. 
Το 2009, αγωνίστηκα  στην Ομόνοια Λευκωσίας και έναν χρόνο αργότερα επέ-

στρεψα στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ ενώ τον Ιανουάριο του 2011 εντάχθηκα στο δυναμικό του 
ΠΑΣ Γιάννινα. Έκτοτε προσφέρω τις αθλητικές υπηρεσίες και τις γνώσεις μου σε διάφορες ποδοσφαιρικές 
ομάδες και τις ακαδημίες τους. 

Παπανικόλα - Πούλου Ευγενία (Νία)
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία  Βαρβάρα. Κατάγομαι από τη Χίο. Πέρασα 
τα μαθητικά μου χρόνια στην Αγία Βαρβάρα και αποφοίτησα από το τμήμα Λογι-
στικής της σχολής Καρέλη.
Είμαι παντρεμένη με τον Ηλία Παπανικόλα με καταγωγή από την Αστυπάλαια 
και έχουμε 2 παιδιά και δύο υπέροχους εγγονούς.
Δραστηριοποιούμαι ως ελεύθερος επαγγελματίας στην πόλη μας διατηρώντας το 
κατάστημα ειδών δώρου «Νηρηϊδες».
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Περάκης Παναγιώτης
Ονομάζομαι Περάκης Παναγιώτης. Ζω και εργάζομαι στην Αγία Βαρβάρα. Είμαι 
παντρεμένος με την Κατερίνα Κωστούλα και έχουμε ένα γιο 6 ετών. Με τη σύ-
ζυγό μου διατηρούμε οικογενειακή επιχείρηση στην Αγία Βαρβάρα, στην οποία 
παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής σε παιδιά και ενήλικες. Είμαι κάτοχος πτυ-
χίου ψυχολογίας και ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών 
Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Προσέγγισης. Εργάζομαι επίσης στο τμήμα 
πωλήσεων πολυεθνικής εταιρείας. Η μέχρι τώρα ενασχόλησή μου με τα κοινά 
έχει ως στόχο τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Υπη-
ρετώ τον σκοπό αυτόν από την θέση του Αντιπροέδρου στην Ένωση Κρητών 

Αγίας Βαρβάρας.

Παύλου Ευάγγελος
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Άνω Αγία Βαρβάρα στην όμορφη γειτονιά του 
Προφήτη Ηλία. Γονείς μου είναι ο Κωνσταντίνος Παύλου Στέλεχος Φαρμακαπο-
θήκης, αθλητής και προπονητής στις Ακαδημίες του Προφήτη Ηλία & της ΑΠΕ 
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ και η Ευλαμπία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Νοσηλεύτρια στο «Λοιμω-
δών».Επίσης έχω και μια Αδερφή την Δέσποινα. Είμαι παντρεμένος με την Βασι-
λική Πανταζή και έχουμε ένα υπέροχο αγοράκι.
Από έντεκα χρόνων με προπονητή τον Στέφανο Ματάκη & μέντορα τον Σπύρο 
Ματάκη ξεκινήσαμε μαζί ένα ταξίδι που κράτησε πάνω από 14 χρόνια στον κλασ-
σικό αθλητισμό .
Πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα, νίκες σε βαλκανικούς και ευρωπαϊκούς αγώ-

νες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο CAEN της Γαλλίας το 2002, λαμπαδηδρόμος στην πόλη μας 
στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, φοίτηση στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Επιστήμης Δι-
αιτολογίας – Διατροφής, υποτροφία για το College of Business administration California state university, 
ιδρυτής του opti.gr και υπεύθυνος στα Planet fitness and more.

Πεντζερίδης Παναγιώτης
Γεννήθηκα το 1953 και είμαι έγγαμος με δύο παιδιά. Στην Αγία Βαρβάρα μεγά-
λωσα, σπούδασα και έκανα οικογένεια. Είμαι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην ειδικότητα της καρ-
διολογίας με εξειδίκευση στην επεμβατική καρδιολογία και βηματοδότηση. 
Είμαι διορισμένος ιατρός Ε.Σ.Υ. από το 1985 και σήμερα Δ/ντής της Αιμοδυνα-
μικής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
Από το 2010 ως και σήμερα προσφέρω εθελοντική εργασία ως καρδιολόγος σε 
δημοτικά  Πολυιατρεία. 
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Πουλάκης Ιωάννης
Γεννήθηκα, μεγάλωσα και δραστηριοποιήθηκα από μικρό παιδί  στην Αγία Βαρ-
βάρα  και εδώ ζω με την οικογένειά μου.
Ο παππούς μου ήταν από τους πρώτους κατοίκους αυτού του δήμου έχοντας  δι-
ατελέσει  Αντιδήμαρχος επί  θητείας Μήτρου Σουλιμιώτη. Έβγαλα το νυχτερινό 
Λύκειο της Νίκαιας και αποφοίτησα από την σχολή Grafiko.  Έχω ειδικότητα στην 
εκτύπωση και στον ποιοτικό έλεγχο. Από το 1991 μέχρι σήμερα διατηρώ τυπο-
γραφείο μαζί με τον αδελφό μου Γιώργο με την επωνυμία «Αφοί Πουλάκη» . Είμαι 
γενικός διευθυντής της εφημερίδας «Δικαιοσύνη Σήμερα» και του ενημερωτικού 
site www.dikaiosinisimera.gr που αποτελούν συνέχεια της πετυχημένης διαδη-

μοτικής  έκδοσης «Ρεπορτάζ». Είμαι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, Γραμματέας της ΔΗΜΤΟ Αγίας 
Βαρβάρας από το 2016 και Γραμματέας της Β5 ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας από το 2016 μέχρι το 2018.

Tουμαζάτου Μαριάννα
Γεννήθηκα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, όπου μεγάλωσα και κατοικώ. Είμαι 26 ετών 
και κατάγομαι από το χωρίο Φάρσα, της όμορφης Κεφαλλονιάς. Γονείς μου είναι 
ο Αλέξανδρος Τουμαζάτος και η Χριστίνα Βασιλάτου και αδελφή μου η Ολυμπία 
Τουμαζάτου, φοιτήτρια Φιλολογίας.
Παρακολούθησα τις εγκύκλιες σπουδές μου στο 4ο Δημοτικό, 3ο Γυμνάσιο και 
1ο Λύκειο των σχολείων του Δήμου μας (1999-2011). Σπούδασα στο Τμήμα Οικο-
νομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
αποφοίτησα το 2015.
Κατέχω άριστα τη γνώση της Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας καθώς και του χει-
ρισμού Η/Υ. Από το 2015 εργάζομαι στο οικονομικό τμήμα μεγάλης εισαγωγικής 

εταιρείας. Είμαι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
και εθελόντρια αιμοδότης, μέλος της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησιών Πειραιά, στην οποία έχω 
εκλεγεί μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Σωτηρόπουλος Δημήτριος
Γεννήθηκα το 1967. Είμαι παντρεμένος με τη Βιργινία Ζαχαρία, Διοικητική Υπάλ-
ληλο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και έχουμε αποκτήσει δύο κόρες, την Αδαμα-
ντία και την Αλεξάνδρα. Είμαι απόφοιτος Ναυτικού Λυκείου. Έχω σπουδάσει Οι-
κονομία-Διοίκηση σε Ι.Ι.Ε.Κ. και είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
στα Logistics, επιδοτούμενου από την εταιρεία Carrefour στη Γαλλία.
Έχω εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και από το 2001, εργάζομαι ως 
Logistics Operation mgr, αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις. Σήμερα, εργάζο-
μαι στην διεθνή εταιρεία DIAKINISIS A.E.
Το 2006, έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα με το συνδυασμό του Λάμπρου 
Μίχου.  Από το 2011 είμαι δημ.σύμβουλος και έχω διατελέσει  και Γραμματέας 

του συμβουλίου. Είμαι μέλος του Δ.Σ. και ιδρυτικό στέλεχος του «Παναπηρικού Συλλόγου Υποστήριξης και 
Κοινωνικού Ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των αναπήρων  ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑμεΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙ-
ΤΕΣ», Πρόεδρος και ιδρυτικό στέλεχος του Επιχειρησιακού Σωματείου της DIAKINISIS A.E. «ΣΕΔΑΕ» και  
Γραμματέας του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω – παιδιών με 
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και Αυτισμό».
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Τσίπου  Αλεξάνδρα
Γεννήθηκα στο Περιστέρι Αττικής. Από την παιδική μου ηλικία, ως σήμερα
διαμένω στην Αγία Βαρβάρα. Σπούδασα Ιατρική στο εξωτερικό. Έκανα
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τίτλο «Συστημική
θεωρεία-Ολιστικά εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα». Ομιλώ την Αγγλική,
τη Γαλλική, Βουλγαρική και Τουρκική γλώσσα. Το 2014 απέκτησα την
ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Έκτοτε, εργάζομαι ως επιμελήτρια Β΄ Γενικής
Ιατρικής, στο ΕΣΥ. Έχω, επίσης, αποκτήσει εξειδίκευση στο ΕΚΑΒ για την
επείγουσα υποστήριξη ζωής. Είμαι εθνική εκπρόσωπος του Πανευρωπαϊκού
δικτύου νέων Γενικών Ιατρών.

Φέγγη Αλεξάνδρα
Η Αγία Βαρβάρα είναι η πόλη μου από τη γέννησή μου έως σήμερα. Είμαι από-
φοιτος του Γαλλικού Τμήματος της Φιλοσοφικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.
Υπηρετώ από το 1997 ως καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας στο 2ο Γυμνάσιο Αγί-
ας Βαρβάρας και από το 2017 ως Διευθύντρια στην ίδια σχολική μονάδα. 
Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη «Δημόσια Οικονομική και Πο-
λιτική» και  μιλώ δύο ξένες γλώσσες, γαλλικά και αγγλικά (Proficiency of 
Cambridge). 
Είμαι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο Κουτσοκώστα, χειρουργό οδοντίατρο στο 
ΚΟΠ Νικαίας (πρώην ΙΚΑ στην  Μεγ. Αλεξάνδρου) και έχουμε ένα γιο. Ασχολού-

μαι  με τα κοινά από το 2006, οπότε και εκλέχθηκα Δημοτική Σύμβουλος για πρώτη φορά, στην παράταξη 
του Λάμπρου Μίχου. Υπηρέτησα τον Δήμο από διάφορες θέσεις και διετέλεσα Αντιδήμαρχος από το 2009  
έως και το 2013, επί δημαρχίας Καπλάνη, οπότε και ανεξαρτητοποιήθηκα για λόγους που σχετίζονταν  με 
την πορεία της πόλης μας και τις προοπτικές της. 
Για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 ήμουν  επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Πράξη Ευθύνης».
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Τι λέτε;
Αξίζει να τη δώσουμε, 
όλοι μαζί, αυτή τη μάχη;

Πάμε λοιπόν!
Πάμε Ξανά!
Όλοι μαζί, 

Πάμε Μπροστά! 


