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Γιώργος 

ΚΟΜΜΑΤΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ



Και  
οι δύο περιοχές   
του Δήμου μας,  

Καματερό και ΄Αγιοι Ανάργυροι  
μπορούν να αναπτυχθούν  

ισότιμα  
διατηρώντας καθεμία  

τα ιδιαίτερα  
χαρακτηριστικά τους

Συνδημότες και Συνδημότισσες, 
Στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 θα κληθούμε 
να επιλέξουμε νέα Δημοτική Αρχή και νέα Κοινοτικά Συμ-
βούλια τα οποία από την πρώτη κιόλας μέρα θα αναλάβουν 
να αντιστρέψουν την πλήρη υποβάθμιση και των Αγίων 
Αναργύρων και του Καματερού.
Η εκλογή των οργάνων διοίκησης με το νέο νομικό πλαί-
σιο του «Κλεισθένη», βάσει του οποίου εφαρμόζεται η απλή 
αναλογική αλλά και επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των Κοι-
νοτήτων και η καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών, πι-
στεύουμε ότι θα εκδημοκρατίσει τη λειτουργία του Δήμου.
Για να μπορέσουμε να βάλουμε νέες βάσεις στο Δήμο μας 
και να ανατάξουμε τον τόπο μας, είναι ανάγκη να επιλεγούν 
στο Δημοτικό και τα Κοινοτικά συμβούλια οι κατάλληλοι 
άνθρωποι.
Τα ψηφοδέλτια της ‘‘αλληλεγγύης η δύναμη μας’’ απαρτί-
ζονται από συνδημότες μας από όλο το κοινωνικό φάσμα 
του Δήμου μας: Επιστήμονες, αυτοαπασχολούμενους, φοι-
τητές, συνταξιούχους, εργάτες, δημοσίους και ιδιωτικούς 
υπαλλήλους.
Είναι όλοι ενεργοί πολίτες, με κοινό τους γνώρισμα τη διά-
θεση της προσφοράς. 
Άνθρωποι χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από μικροσυμ-
φέροντα και χωρίς ανάγκη προσωπικής προβολής.
Δημότες με όραμα και σχέδιο που προκύπτει μέσα από τη 
μελέτη της πραγματικής κατάστασης του Δήμου. 
Αυτοδιοκητικοί που θα φέρουν στο προσκήνιο τους Δημό-
τες και τις ανάγκες τους.
Συμπολίτες μας συνεπείς στις δεσμεύσεις τους και υπόλογοι 
σε αυτούς που τους εμπιστεύτηκαν.
Τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη ο Δήμος μας.

Ζητάμε, λοιπόν, να στηρίξετε την πρότασή μας για τη διοί-
κηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμά μας και να εμπι-
στευθείτε τους καθαρούς και ανιδιοτελείς ανθρώπους μας. 
Όλα αυτά τα χρόνια μας έχετε γνωρίσει στους καθημερι-
νούς αγώνες για βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, αλλά 
και στους αγώνες για μια πόλη καθαρή, σύγχρονη, αλληλέγ-
γυα στο συμπολίτη μας, δημοκρατική και περιβαλλοντικά 
αναβαθμισμένη. 
Σας καλώ να στηρίξετε την παράταξή μας, για να δημιουρ-
γήσουμε τις συνθήκες 

για μια πόλη που μας αξίζει,  
μια πόλη να ζεις

Γιώργος Κομματάς



ΓΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ) 
Γεννήθηκε το 1987. Είναι παντρεμένη 

και μητέρα ενός αγοριού. Μεγάλωσε 
στους Αγ. Αναργύρους όπου τελεί-
ωσε το σχολείο αποφοιτώντας από 
το 1ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων. Συ-

νέχισε τις σπουδές της στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο απ’ όπου πήρε το πτυ-

χίο Κοινωνιολογίας ακολουθώντας τον 
κλάδο της Εγκληματολογίας. Από το 2006 

έως και το 2016 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, σε μικρές αλλά και 
σε πολυεθνικές εταιρείες, ως γραμματέας διοίκησης και ως υπάλλη-
λος Logistics. Από τον Δεκέμβριο του 2016 έως σήμερα εργάζεται 
στο Υπουργείο Εργασίας ως ειδική επιστημονική συνεργάτιδα της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, του Υφυπουργού Εργασίας  
με αντικείμενο εργασίας τα Προγράμματα Εργασίας και την Κοινω-
νική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Η επιστημονική της δραστηριότη-
τα περιλαμβάνει συμμετοχή σε ακαδημαϊκή συγγραφική ομάδα και 
σε διεπιστημονική ερευνητική ομάδα με αντικείμενο τη θυματο-
ποίηση και την παραβατικότητα, άρθρα καθώς και επιστημονικές 
μελέτες και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια αναφορικά με την 
αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στη Ελλάδα, την 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τις Πολιτικές ένταξης και εργασι-
ακής ενσωμάτωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΕΖΟΥΛΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) Με-
γάλωσε και κατοικεί στους Αγ. Αναργύ-

ρους. Είναι Πτυχιούχος της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών των Τμημάτων 
Ζωγραφικής και Κεραμικής. Επίσης 
σπούδασε αρχιτεκτονική εσωτερι-
κών χώρων στη Σχολή Βακαλό και 

έχει μετεκπαιδευτεί στο Μουσείο Ελ-
ληνικής Παιδικής Τέχνης, όπου και δί-

δαξε. Έχει διδάξει Κεραμική και Ζωγραφική 
σε ενήλικες στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Νίκαιας και Παιδι-
κή Ζωγραφική στο Δήμο των Αγ. Αναργύρων. Εργάζεται στο Δήμο 
Νίκαιας-Ρέντη ως υπεύθυνη του Τμήματος Εικαστικής Παιδικής 
Τέχνης. Έργα μαθητών της έχουν βραβευτεί σε διεθνείς και πανελ-
λήνιους διαγωνισμούς (Tate Gallery- Λονδίνο, Αιγυπτιακό Μορφω-
τικό Ινστιτούτο, Μεσόγειος SOS, κλπ). Από τα φοιτητικά της χρόνια 
συμμετείχε ενεργά στους κοινωνικούς και λαϊκούς αγώνες και είχε 
διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Αγ. Αναργύ-
ρων. Σήμερα είναι μέλος του Συντονιστικού της Παράταξης «ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗ – η Δύναμή μας» και Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο 
Αγ. Αναργύρων –Καματερού από το 2016, καθώς επίσης μέλος της 
Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Είναι πα-
ντρεμένη με την Δημήτρη Ασπρόμουγκο και έχει ένα γιο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γεννημένος στις 
27/12/1983, υιός του Βασιλείου και 

Μαρίας Γαλάνη, σύζυγος της Κων-
σταντίνας Φραγκάλα, μόνιμος κά-
τοικος Αγίων Αναργύρων. Φοίτησα 
στο τμήμα ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκί-
δας. Παράλληλα με τις σπουδές μου 

επέλεξα να εργαστώ στον χώρο της 
εστίασης. Ένας χώρος που μου κέντρισε 

έντονα το ενδιαφέρον και σε συνάρτηση με 
επιπλέον σπουδές και τριβή, έχω καταφέρει από το 2009 να εργά-
ζομαι ως Ελεύθερος Επαγγελματίας στον εργασιακό αυτό χώρο, 
διατηρώντας μέχρι σήμερα την επιχείρησή μου στον Δήμο Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού. Ταυτόχρονα το 2017 εξελέγη και διετέλε-
σα Αναπληρωτής Γραμματέας στον Εμπορικό Σύλλογο (ΕΕΒΕ) Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού. 

ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1959, ακολούθησε την οικο-

γένειά του στο εξωτερικό και από το 
1970 μέχρι σήμερα, κατοικεί στούς 
Αγ. Αναργύρους. Σπούδασε Τεχνο-
λόγος Γραφ. Τεχνών στα ΚΑΤΕΕ (ΤΕΙ) 
Αθήνας. Εργάζεται στον ιδιωτικό το-

μέα στο χώρο των Γραφικών Τεχνών. 
Πολέμιος από τα νεανικά του χρόνια της 

αντίληψης της μη συμμετοχής, της αποχής 
και του “ωχαδερφισμού”, συμμετέχει στο φοιτητικό κίνημα, στον 
πολιτισμό σαν μέλος και πρόεδρος της Μορφωτικής Λέσχης Αγ. 
Αναργύρων και γενικά στα δρώμενα της πόλης μας. Δραστηριοποι-
είται στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 11ου Δημ. Σχολείου. Είναι 
ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του συλλόγου “Φίλοι του Πάρκου Τρί-
τση”, από το 2016 εκπροσωπεί το σύλλογο στο Δ.Σ. του Φορέα Δια-
χείρησης του Πάρκου. Ειναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) Γεννή-
θηκε το 1975 και μεγάλωσε στη γειτο-

νιά των Αγίων Αναργύρων. Σπούδασε 
στο Λονδίνο για έξι χρόνια, αποκτώ-
ντας πτυχίο στη ζωγραφική και τη χα-
ρακτική και μεταπτυχιακό στα πολυ-
μέσα. Αμέσως μετά εργάστηκε στον 

ιδιωτικό τομέα ως σχεδιάστρια ιστο-
σελίδων, παρουσιάσεων και διαδραστι-

κών εφαρμογών σε διαφημιστικές, τεχνικές 
και εκδοτικές εταιρίες. Στη συνέχεια επέλεξε να στραφεί προς την 
εκπαίδευση ως εικαστικός. Έχει διδάξει σε δημοτικά, τεχνικά λύ-
κεια, ΙΕΚ, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πινακοθήκες και στο ερ-
γαστήριο της. Από το 2007 έως το 2010 εργάστηκε στο τμήμα Εικα-
στικής Παιδικής Τέχνης του Δήμου Νίκαιας. Tο 2009 οργάνωσε το 
Ανοιχτό Εργαστήριο Χαρακτικής του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη. Υπήρξε 
όπου εργάζεται μέχρι και σήμερα ως υπεύθυνη. Υπήρξε μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ-
λάδος για τρεις θητείες και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 
πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Οξυλιθιωτών στην Εύβοια, από 
όπου κατάγεται. Την ενδιαφέρει η πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου 
μας, με ποικίλες δράσεις, η ενεργή συμμετοχή των δημοτών και 
κατά συνέπεια η επαφή της τοπικής κοινωνίας με την τέχνη και την 
πολιτιστική μας κληρονομιά. Επιπλέον ευαισθητοποιείται σε θέμα-
τα σχετικά με τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων. Οραματίζεται μια 
πόλη, που να αξίζει να ζεις με δημότες-ενεργά μέλη.
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ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Γεννήθη-
κε το 1986 και µεγάλωσε στους Αγίους 

Αναργύρους. Δημοτικός Σύμβουλος 
με την παράταξη της «Αλληλεγγύης» 
από το 2012. Μέλος του ΔΣ του Πε-
ριφεριακού Συνδέσμου Αθηνών Πει-
ραιώς. Απόφοιτος του Πειραµατικού 

Λυκείου Αγ. Αναργύρων και τελειόφοι-
τος Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανε-

πιστήμιο με κατεύθυνση την Οικονομική 
Γεωγραφία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, όπου και διατέλεσε µέ-
λος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών. Έχει ολοκληρώσει ιδιωτικές 
σπουδές στο αντικείμενο της Μουσική Βιοµηχανίας και της Διορ-
γάνωσης Φεστιβάλ, Συναυλιών και Events. Εργάζεται ως ιδιωτικός 
υπάλληλος σε εταιρεία παραγωγής συναυλιών και προώθησης καλ-
λιτεχνών. Μέλος της Φιλαρµονικής Αγ. Αναργύρων επί 13 ολόκλη-
ρα χρόνια. Παίζει drums. Πρωταγωνίστησε στους αγώνες ενάντια 
στο Ν.Πλαίσιο και το Άρθρο 16. Οργανωµένο µέλος του αντιπα-
γκοσµοιοποιητικού κινήµατος από το 2005, συµµετείχε στις διαδη-
λώσεις ενάντια στους G8 το 2007 στο Ρόστοκ της Γερμανίας. Έχει 
δραστηριοποιηθεί σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας 
που τον απασχολούν, - και ως μέλος του Οργανισμού Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Παιδείας του Δήμου -, έχει συνεργαστεί για ζητήματα 
περιβάλλοντος και κοινωνίας με συλλογικότητες και φορείς (Πάρκο 
Τρίτση, Φίλοι του Πάρκου, Το Τρένο της Αλληλεγγύης, Greenpeace 
κα.) καθώς και σε ζητήματα συμμετοχικού σχεδιασμού, υποδομών 
και ανάπτυξης της πόλης.



ΓΛΕΖΟΥ   ΕΥΔΟΚΙΑ Γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στην Απείρανθο της Νάξου. Εκεί 

που, όπως λέει, η πέτρα γίνεται φως 
και το φως δύναμη και ποίηση. Γα-
λουχήθηκε από μικρή στις ιδέες της 
αριστεράς και της αντίστασης. Στα 
μεταπολιτευτικά χρόνια, ανέλαβε 

στο χωριό της, με την παραίνεση του 
Μανώλη Γλέζου,  την ανασυγκρότηση 

της κατεστραμμένης από την χούντα  Βι-
βλιοθήκης του Νίκου Ν. Γλέζου, αδελφού του Μανώλη, ο οποίος 
εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην Κατοχή και, εργάστηκε 
εκεί σαν βιβλιοθηκάριος για επτά χρόνια. Ερχόμενη στην Αθήνα, 
μπήκε στον Δήμο Αγίων Αναργύρων, στο τμήμα του Πολιτιστικού 
Κέντρου, όπου δούλεψε για τριάντα έξι  χρόνια οπότε και συνταξιο-
δοτήθηκε. Στο διάστημα αυτό, για σχεδόν είκοσι χρόνια, ήταν στον 
Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου, άλλοτε ως γραμματέας στο Δ.Σ. 
και άλλοτε σαν απλό μέλος. Επιπλέον είναι γραμματέας στον Σύλ-
λογο Ναξιωτών Αγίων Αναργύρων και ενεργό μέλος στο Σύλλογο 
Απεραθιτών Νάξου με έδρα το Γαλάτσι. Τέλος,  είναι μέλος του Δ.Σ 
με την ιδιότητα της αντιπροέδρου στο νεοσυσταθέν Φιλοζωικό Σω-
ματείο Αγίων Αναργύρων «Care about nature can».

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ Γεννή-
θηκε το 1981 και ζει στην Αθήνα. Είναι 

παντρεμένος με την Δήμητρα Μπάκα, 
μαθηματικό με εξειδίκευση στην Ει-
δική Αγωγή. Εργάζεται ως μαθηματι-
κός στην δημόσια εκπαίδευση και τα 
τελευταία χρόνια διατηρεί οργανική 

θέση στο 1ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων. 
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πα-

τρών και κατέχει δύο Μεταπτυχιακά διπλώ-
ματα, στην «Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες» 
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και στην «Εκπαιδευτική Πολιτική και 
Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ομιλεί 
Αγγλικά και Γαλλικά. Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τον 
αθλητισμό και συγκεκριμένα με το ποδόσφαιρο και την κολύμβη-
ση, ενώ τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για το θέατρο και τον κινηματογρά-
φο. Με ιδιαίτερη αδυναμία στα ζώα, έχει υιοθετήσει τρία σκυλιά τα 
οποία φροντίζει και υπεραγαπά, νιώθοντας τα μέλη της οικογένειάς 
του. Η αγάπη για τον τόπο του, το ανήσυχο πνεύμα του και το όρα-
μα του για ένα ευοίωνο αύριο αποτελούν την κινητήριο δύναμη για  
την υποψηφιότητα του ως δημοτικό σύμβουλο στον Δήμο του.

ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ Γεννήθηκε στις 4 
Ιουλίου του 1965, κατάγεται από την 

Κωνσταντινούπολη. Ήταν Εφοριακή 
υπάλληλος μέχρι το 2013 στην Δ.Ο.Υ. 
ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ και τώρα βρίσκε-
ται στην υπηρεσία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσί-

ων Εσόδων. Είναι παντρεμένη με τον  
Ντούμπο Αριστοτέλη,  εφοριακό υπάλληλο 

της  Δ.Ο.Υ  Αγ. Αναργύρων, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, την 
Ελένη στρατιωτικό στην Σχολή Ευελπίδων. Είναι μέλος του Δ.Σ  Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων με 
την ιδιότητα του Ταμία. Το 2014 εκλεχθηκε Κοινοτικός Σύμβουλος 
του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού, όπου ασκεί τα καθήκοντά 
της έως και σήμερα. Από το 2018 είναι μέλος του σωματείου «Συνύ-
παρξις» για την φύση και τα ζώα. 

ΚΑΛΑΡΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεννήθηκε στο  
χωριό Ράφτη της Αρκαδίας το 1955. Το 

1964 μετακόμισε με την οικογένεια 
του στο Καματερό και από το 1989 εί-
ναι μόνιμος κάτοικος Αγ. Αναργύρων, 
όπου αναπτύσσει και την επαγγελ-

ματική του δραστηριότητα. Σπούδα-
σε στην Ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης 

και ειδικεύτηκε στην καρδιολογία, στον 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ». Είναι παντρεμένος με τη 

Μαρίνα Σαμοίλη, γιατρό  Παθολόγο και έχει τρία παιδιά. Από το 
1992 εργάστηκε  σαν ιατρός του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ μέχρι την διάλυσή του 
από την κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου, όντας προϊστάμενος των 
ιατρείων Καματερού τα τελευταία 10 χρόνια.  Κύριο κριτήριο της 
δράσης του ήταν πάντα η προσφορά στο κοινό καλό. Από μικρή 
ηλικία μπήκε στο αντιδικτατορικό κίνημα και το 1973 τον συνέλα-
βαν στο Πολυτεχνείο. Από μαθητής συμμετείχε ενεργά στο αριστε-
ρό - δημοκρατικό κίνημα χωρίς να απέχει από το επιστημονικό του 
έργο π.χ. εκπρόσωπος των φοιτητών στο Δ.Σ. της ιατρικής σχολής 
Θεσ/νίκης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΥ» το 1990-92, ιδρυτικό μέλος της εταιρίας μελέτης καρδιακής 
ανεπάρκειας, κλπ. Σήμερα είναι δημοτικός σύμβουλος, μέλος του 
διοικ. Συμβούλιου του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ»  και συντονιστής του τμή-
ματος υγείας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  (ΤΑΚΗΣ) 
Στρατιωτικός ε.α. Γεννήθηκε στην Τρί-

πολη   Αρκαδίας και σε  ηλικία  5 ετών   
ήρθε   στους   Αγίους Αναργύρους, 
στην πόλη όπου ζει και δραστηρι-
οποιείται από τότε. Αποφοίτησε το 
1979 από τη Σ.Τ.Υ.Α.,   υπηρέτησε   

στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία 
και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του   

Επισμηναγού το 2008. Η ιδιότητά του ως 
στρατιωτικός όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στο να δραστηριοποιηθεί 
στα κοινά της πόλης μας. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 3ουΔημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύ-
ρων,   μέλος του  Δ.Σ. του Συλλόγου Πελοποννησίων Αγίων Αναρ-
γύρων και μέλος   της   Ακαδημίας   Πολιτών  Αγίων Αναργύρων   
-   Καματερού. Δίνει   το   παρόν   σε   πλήθος   εθελοντικών δράσεων 
και διεκδικήσεων για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 
για την προστασία και αναβάθμιση του Πάρκου Περιβαλλοντικής   
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και στηρίζει έμπρακτα το 
Φιλοζωικό και Περιβαλλοντικό Σωματείο Αγίων Αναργύρων – Κα-
ματερού “Care about Nature”. Είναι παντρεμένος με την Κατερίνα 
Βγεννά και έχει δύο παιδιά, τη Χριστίνα και το Μανώλη.

ΚΑΡΑΓΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεννήθηκε 
στους Αγίους Αναργύρους το Σεπτέμ-

βρη του 1968. Από τότε μέχρι και 
σήμερα ζει και εργάζεται στην πόλη 
μας. Είναι παντρεμένος και έχει δυο 
παιδιά. Εργάζεται ως αυτοαπασχο-
λούμενος στο χώρο της ξυλουργίας 

(μαραγκός). Οργανώθηκε στη ΚΝΕ 
το 1984, ως μαθητής τότε του ΤΕΛ Αγ. 

Αναργύρων και μετέπειτα στο ΚΚΕ. Μετά 
τη διάσπαση του 1992 συνέχισε στο Συνασπισμό και σήμερα είναι 
ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος της δημοτικής κίνησης από 
το 2002, τότε ως «Συνασπισμός Πολιτών», μετέπειτα «ΑΠΟΔΡΑΣΗ» 
και «Αλληλεγγύη, η δύναμή μας» τώρα. Υπήρξε συντονιστής της 
δημοτικής μας κίνησης για χρόνια. Σήμερα, εκτός των άλλων είναι 
και μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου δημοτικού 
σχολείου Αγίων Αναργύρων.

ΥΠ
Ο

Ψ
Η

Φ
ΙΟ

Ι Δ
Η

Μ
Ο

ΤΙ
ΚΟ

Ι Σ
ΥΜ

ΒΟ
ΥΛ

Ο
Ι Α

ΓΙ
Ω

Ν
 Α

Ν
Α

ΡΓ
ΥΡ

Ω
Ν



ΚΟΝΤΟΡΛΗ ΟΛΓΑ Γεννήθηκε, μεγάλωσε 
και διαμένει στους Αγίους Αναργύρους. 

Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώ-
ρινας διορίστηκε και εργάζεται ως 
δασκάλα στη δημόσια εκπαίδευση. 

Συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι 
στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και 

απέκτησε τίτλο Maitrise εργαζόμενη 
ταυτόχρονα στα ελληνικά σχολεία της Γαλ-

λίας. Ακολούθως ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών στον τομέα της Κοινωνιολογίας και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής. Επίσης κατέχει δίπλωμα σπουδών μετεκπαί-
δευσης από το Διδασκαλείο Ρεθύμνου. Μιλάει Γαλλικά και Αγγλικά. 
Εκλέχτηκε Γραμματέας στην Ένωση Ελλήνων Εκπαιδευτικών στη 
Γαλλία και Γραμματέας στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε στους Αγ. 
Αναργύρους. Από το 2010 είναι στέλεχος της εκπαίδευσης και έχει 
επιλεγεί ως Διευθύντρια στο 7ο Δημοτικό σχολείο Καματερού, στο 
4ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων ενώ σήμερα διατελεί Διευθύ-
ντρια στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων. 

ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεννήθηκε στη Νέα 
Ιωνία. Έχει μικρασιάτικη καταγωγή και 

ζει με την οικογένειά του 35 χρόνια 
στους Αγίους Αναργύρους. Είναι πα-
ντρεμένος με τη Μαρία Γλυκού και 
έχουν δύο κόρες, την Αιμιλία που 

είναι καθηγήτρια-φιλόλογος και την 
Ιωάννα που είναι δημοσιογράφος. 

Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στη 
Νομική Σχολή Αθηνών. Ασχολήθηκε με το 

μάρκετινγκ και εργάστηκε για 37 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως 
υπεύθυνος πωλήσεων. Δραστηριοποιήθηκε από τα φοιτητικά του 
χρόνια στο χώρο της αριστεράς και αποφάσισε να ασχοληθεί με τα 
κοινά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ανθρωπιστικής, κοινωνικής 
και οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα μας και η πόλη που ζει.

ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Γεννήθηκε στο Κομπότι της Άρτας από 

αγρότες γονείς. Κάτοικος Αγίων Αναρ-
γύρων, Γ. Παπανδρέου 58, Ανάκασα. 
Υπάλληλος ΔΕΗ. Συνδικαλιστικό στέ-
λεχος ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Διετέλεσε μέλος 
Οικονομικής Επιτροπής ΓΣΕΕ και 

Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού και 
Οικoνομικού Προσωπικού ΔΕΗ. Από το 

2010-2018 διετέλεσε Αντιπρόεδρος ΓΕ-
ΝΟΠ-ΔΕΗ, υπεύθυνος επικοινωνίας δημοσίων και διεθνών σχέσε-
ων, με εκατοντάδες συνεντεύξεις σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ΜΜΕ. 
Η συνδικαλιστική του διαδρομή είναι σημαδεμένη με διαχρονικούς 
αγώνες ενάντια στις αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές. 
Γεμάτη με απεργίες, συγκρούσεις, διώξεις, συλλήψεις, με δεκάδες 
εισαγγελικές παρεμβάσεις και δικαστικές αποφάσεις. Ένας σημα-
ντικός σταθμός στη συνδικαλιστική του πορεία, και εμπειρία ζωής, 
ήταν όταν του ανατέθηκε από τη ΓΕΝΟΠ και ως επικεφαλής ομά-
δας στις 30 Ιουλίου 1999 μεταφέραν στο βομβαρδισμένο Βελιγράδι 
πέντε νταλίκες με 85 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια (είδη πρώτης 
ανάγκης και φαρμακευτικό υλικό) στους αδελφούς Σέρβους συνα-
δέλφους εργαζόμενους στην ηλεκτρική εταιρία. Κλείνοντας το συν-
δικαλιστικό του κύκλο, επιθυμεί με την επιλογή σας και τη στήριξή 
σας να συνεχίσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Δήμο που ζει και 
αγαπά, ασυμβίβαστος, με συνέπεια, συνέχεια και αγώνες.

ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  (ΑΡΗΣ) 
Γεννήθηκε το 1991 και κατοικεί μόνι-

μα στη γειτονιά Τσούμπα των Αγίων 
Αναργύρων. Είναι απόφοιτος του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και πιο συγκεκρι-
μένα του τμήματος Οργάνωσης & 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ειδικό-
τητα την Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει 

εργαστεί και συνεχίζει να εργάζεται έως 
σήμερα στον Ιδιωτικό τομέα, σε θέσεις όπως Υπάλληλος 
γραφείου, Πωλητής, Προϊστάμενος τμήματος κτλ., αποκτώντας  
εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών του. Παράλληλα, 
εργάζεται και ως εξωτερικός συνεργάτης με συμβουλευτικό ρόλο, 
σε ένα νέο πρότυπο κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής και νέων 
τεχνολογιών, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Η ενασχόληση 
του με τα κοινά, ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, ως μέλος των 15μελών 
συμβουλίων στα σχολεία και αργότερα συνεχίστηκε με την έντονη 
και διαρκή συμμετοχή του στα φοιτητικά δρώμενα. Τα τελευταία 
δύο χρόνια είναι μέλος του συντονιστικού της τοπικής οργάνωσης 
Σύριζα Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Στοιχεία που τον χαρακτη-
ρίζουν είναι: η ειλικρίνεια, η συνέπεια, η επικοινωνία και η αίσθηση 
αλληλεγγύης και προσφοράς για όλους τους ανθρώπους.

ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διοικητικός και 
πολιτικός επιστήμονας. Σύμβουλος 

πολιτικής διοίκησης και ανάπτυξης. 
Πιστεύει ότι ο Δήμος με τη συμμετο-
χή των πολιτών μπορεί να συμβάλ-
λει στο τοπικό περιβάλλον ανάπτυ-
ξης-ποιότητας ζωής. Με καταγωγή 

από την Τριχωνίδα, από το 1976 ζει 
στους Αγίους Αναργύρους έχοντας οι-

κογένεια με τρία παιδιά με την Αθανασία 
Φωτεινοπούλου. Είναι πτυχιούχος «Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσι-
ας Διοίκησης» της Νομικής του «Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών» και πάνω από 30 χρόνια υπηρέτησε ως ανώτερος 
επιτελικός υπάλληλος σε θέσεις ευθύνης στο Βιοτεχνικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών. Έλαβε επιμόρφωση σε: Δημόσια Διοίκηση -Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα - Οικονομία -Ανταγωνισμός- Στελεχών Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών -Αειφόρος Ανάπτυξη-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας-Εναλλακτική Περιβαλλοντική Διαχείριση ιδίως των Αστικών 
Απορριμμάτων και Επικίνδυνων Αποβλήτων- Μηχανογράφηση-
Πληροφορική -Δίκτυα - Επικοινωνίες. Εξειδικεύτηκε ως: Επιμελητη-
ριακός πραγματογνώμονας της βιοτεχνίας, εισηγητής και ελεγκτής 
βιοτεχνικών επενδύσεων. Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών και Διακρατικών 
Έργων. Έχει συμμετάσχει σε υπηρεσιακές εκπροσωπευτικές απο-
στολές σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Διασκέψεις 
και άλλα Επιχειρηματικά Fora, σε διαβουλεύσεις με την Κυβέρνηση, 
τους Φορείς, τα Θεσμικά Όργανα. Έχει ασχοληθεί εν τοις πράγμασι 
με τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις, την ολιστική 
θεώρηση των Ελληνικών Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
και των Ελεύθερων Επαγγελματιών. 

ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 
Είναι από το 1986 κάτοικος Αγ. Αναρ-

γύρων και με συμμετοχή σε όλους 
του αγώνες για έναν καλύτερο Δήμο 
φιλικό στους κατοίκους, για μια 
άλλη τοπική αυτοδιοίκηση. Συμ-
μετείχε στα ψηφοδέλτια και στους 

αγώνες με τον Νίκο Χανιώτη τον Πα-
ναγιώτη Τερζόγλου ενώ διετέλεσε και 

Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ της τοπικής του 
κίνησης Αγ. Αναργύρων - Καματερού. Συμμε-

τέχει στα κοινά από το 1974 αρχικά στο ΚΚΕ και σε συνδικάτα και 
στη συνέχεια ως μέλος του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές 
τις εκλογές είναι για ακόμα μια φορά υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο 
του Γ. Κομματά. Φιλοδοξεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός Δή-
μου με ταυτότητα και χρώμα, ένα Δήμο δίπλα στους δημότες του.
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ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεννήθηκε πριν 
45 χρόνια στην Αγία Παρασκευή. Κάτοι-

κος Αγίων Αναργύρων (Τσούμπα) από 
το 1996. Απόφοιτος ΤΕΙ Πειραιά Σχο-
λή Διοίκησης Οικονομίας τμήματος 
Λογιστικής. Μεταπτυχιακός φοιτητής 
του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής 

Π.Μ.Σ. Δημόσια Οικονομική και Πο-
λιτική, συντάσσει τη Διπλωματική του 

εργασία του με θέμα “Άμεση φορολογία στη 
Ελλάδα τα χρόνια των μνημονίων’’. Εργάζεται ως υπάλληλος του 
Υπουργείου Οικονομικών νυν Α.Α.Δ.Ε. 
Παντρεμένος με την Βαρβάρα, πατέρας του Θωμά και της Ηλιάνας, 
βιώνει καθημερινά τα προβλήματα και την απαξίωση της πόλης μας 
στα σχολεία, τις παιδικές χαρές, τους δρόμους κ.τ.λ. Συμμετείχε ως 
μέλος στο Δ.Σ. συλόγου γονέων και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού 
σχολείου Αγίων Αναργύρων. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Οργανι-
σμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας, ως αντιπρόσω-
πός μας. Συντονιστής της δημοτικής μας κίνησης “Αλληλεγγύη η 
δύναμη μας” οργανώνει την αντεπίθεση μας, για την ανατροπή στο 
Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Καλεί τους συνδημότες μας 
σε ενεργό συμμετοχή και διαρκή έλεγχο της εξουσίας. Να διεκδική-
σουν το μέλλον που δικαιούνται.

ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ  ΕΛΕΝΗ Γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στους Αγίους Αναργύρους. 

Κόρη του Σπύρου Μουχλιανίτη και 
της Σούλας Μαζαράκου. Φοίτησε 
στα δημόσια σχολεία του Δήμου 
μας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 

Θράκης. Είναι Συμβολαιογράφος Αθη-
νών Και παντρεμένη με τον δικηγόρο 

Μπάμπη Ξενίδη και μητέρα δύο παιδιών 
του Φώτη και του Σπύρου, φοιτητών Νομικής ΑΠΘ. Κατοικεί στους 
Αγίους Αναργύρους στην περιοχή της Ανάκασας. Ασχολήθηκε με 
τα κοινά από τα φοιτητικά της χρόνια συμμετέχοντας στις νεολαιί-
στικες οργανώσεις της αριστεράς και στο φοιτητικό κίνημα. Παρα-
μένει ενεργή πολίτης και συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες της 
εποχής μας.

ΜΠΑΡΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεννήθηκε το 
Σεπτέμβριο του 1964 στους Αγίους Σα-

ράντα, στη Βόρεια Ήπειρο. Είναι από-
φοιτος του τμήματος Λογιστικής των 
Τιράνων. Εργάστηκε ως αρχιλογιστής 
κρατικών γεωργικών συνεταιρισμών, 

στη Βόρεια Ήπειρο, με εντιμότητα 
και σεβασμό στους συμπατριώτες του. 

Όμως, η καταπίεση του συστήματος τον 
ανάγκασε το Δεκέμβριο του 1990 να εγκα-

ταλείψει τη θέση του και να ζητήσει πολιτικό άσυλο από το ελληνι-
κό κράτος αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο σε μία κοινωνία που 
τη διέπει η δημοκρατία και η ισονομία. Τα επόμενα χρόνια της ζωής 
του τον βρήκαν στην Ελλάδα, όπου ασχολήθηκε με οικοδομικές 
κατασκευές και ειδικεύτηκε σε πέτρινες κατασκευές. Τα τελευταία 
εφτά χρόνια ξεκίνησε να ασχολείται με τη μελισσοκομία στον ελεύ-
θερο του χρόνο. Ανέκαθεν, τον απασχολούσαν κοινωνικά θέματα, 
ιδίως αυτά που αφορούν μειονότητες και την τοπική κοινωνία. Τέ-
λος, είναι έγγαμος με δύο κόρες. 

ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  (ΓΙΑΝΝΑ)  
Η Γιάννα Νταουντάκη είναι φιλόλογος. 

Γεννήθηκε στους Αγίους Αναργύρους 
όπου και ζει. Κόρη του Γεωργίου Ντα-
ουντάκη από τα Χανιά και της Φω-
τεινής Μούργελα από την Αρκαδία. 

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδί-

κευση στις Νεοελληνικές Σπουδές.  Έχει 
συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μετα-
βυζαντινών Σπουδών Βενετίας). Από το 1985 έως το 2010 δίδαξε 
στο 2ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων, όπου πολλά χρόνια διετέλεσε και 
υποδιευθύντρια. Υπήρξε Αντιπρόεδρος και έφορος του Δημοτικού 
Πολιτιστικού Κέντρου επί δημαρχίας Σπύρου Αποστόλου και Νί-
κου Ταμπακίδη. Με την ιδιότητά της αυτή εκπροσώπησε το Δήμο 
σε πολλές διοργανώσεις και πολιτιστικές αποστολές στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί με τη φιλολογική επιμέλεια σε 
λογοτεχνικές εκδόσεις. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τον 
σπουδαίο κινηματογραφιστή Νίκο Καβουκίδη στην τεκμηρίωση 
ιστορικών και κοινωνικών ντοκιμαντέρ. Από το γάμο της με το Θο-
δωρή Νταουντάκη, έχει μια κόρη την Ανθή, η οποία είναι σκηνοθέ-
της ντοκιμαντέρ και βοηθός σκηνοθέτη στον κινηματογράφο και 
το θέατρο.

ΠΡΩΪΜΑΚΗΣ  ΜΗΝΑΣ Γεωλόγος – Περι-
βαλλοντολόγος, διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Στη 

δημόσια εκπαίδευση από το 1992, 
έχει υπηρετήσει σε τέσσερα σχολεία 
του Δήμου. Από το 2011 Διευθυντής 
στο 1ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων. 
Δημότης Αγίων Αναργύρων 33 χρό-

νια. Δραστηριότητα σε Συλλόγους 
(Κρητών,  Γονέων, Φίλων Πάρκου Τρί-

τση, Ακαδημία Πολιτών). Τα έτη 2011-14 
οργάνωσε κοινωνικό φροντιστήριο  στο 1ο Λύκειο για 150 μαθητές. 
Ασχολήθηκε με τα προβλήματα της γειτονιάς. Το 1997-99 πρωτο-
στάτησε για την ίδρυση της ενορίας Αγίων Ακινδύνων. 

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γεννη-
μένος στις 13/06/1972,  με καταγωγή 

από την Κοντοβάζαινα Αρκαδίας και 
παντρεμένος με την Ελισσάβετ Γκρι-
τσιώτη, διαμένει μόνιμα στους Αγί-
ους Αναργύρους, στην περιοχή της 

Ανάκασας, από το 1988 μαζί με τα 
δύο παιδιά του. Η 30 χρόνων εμπειρία 

του ως τεχνίτης αμαξωμάτων, τον βρί-
σκει σήμερα στη θέση του Τεχνικού διευθυ-

ντή στην εταιρεία HYUNDAI Μητρόπουλος. Παράλληλα, κατέχει τη 
θέση του Αντιπροέδρου στο γυμναστικό σύλλογο «ΤΙΓΡΗΣ» Αγίων 
Αναργύρων, ενώ είναι καταρτισμένος με εξειδικευμένες γνώσεις 
σχετικά με τον σημαντικό τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

ΣΑΪΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) Γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1969. Είναι 

Φιλόλογος, κριτικός και μελετητής της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δίδαξε 
στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (1998-2002), 

εργάστηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση 
και σε ερευνητικά προγράμματα, και 

πήρε μέρος σε συνέδρια και ημερίδες 
για την ελληνική πεζογραφία. Συμμετείχε 

σε συλλογικούς τόμους και έχει γράψει επίμετρα και εισαγωγές σε 
κείμενα ελληνικής και ξένης πεζογραφίας. Συνεργάστηκε µε τον 
Βασίλη Βασιλικό στην οριστική έκδοση των βιβλίων του. Άρθρα και 
μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Τα-
κτικός συνεργάτης στο βιβλιοφιλικό ένθετο της «Εφημερίδας των 
Συντακτών». Μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού 
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ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ  ΦΑΝΗ Γεννήθηκε το 1965 
στους Αγίους Αναργύρους και διαμένει 

μόνιμα στην περιοχή της Ανάκασας. 
Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. 
Διορίστηκε ως διοικητικός υπάλλη-
λος στο Νοσοκομείο “Σωτηρία”. Στη 
διάρκεια της υπαλληλικής καρριέρας 

της υπηρέτησε στα Υπουργικά Γρα-
φεία του τεως Υπουργείου Εσωτερικών 

και Υπουργείου Ανάπτυξης. Συνταξιοδοτή-
θηκε πρίν από δύο χρόνια από το στο Νοσοκομείο “Αγιοι Ανάργυ-
ροι”στο οποίο εργαζόταν στο Τμήμα Προμηθειών. Ασχολείται ενερ-
γά τα καλλιτεχνικά δρώμενα του Δήμου μας και συγκεκριμένα με τις 
καλλιτεχνικές δημιουργίες του Ντεκουπάζ. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεννήθηκε 
στον Αυλώνα Αττικής και σε ηλικία 22 

ετών ήρθε στους Αγίους Αναργύρους, 
στην πόλη όπου ζει και δραστηρι-
οποιείται από τότε. Υπηρέτησε ως 
δόκιμος στην Ελληνική Αστυνομία 
από το 1981 και αποστρατεύτηκε 

με το βαθμό του ανθυπαστυνόμου 
το 2007 από το Α.Τ. Καματερού – Αγίων 

Αναργύρων. Σε ηλικία 18 ετών και επί δύο 
συναπτά έτη εργάστηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καπανδρι-
τίου ως εποχικός δασοπυροσβέστης. Ασχολήθηκε με την τάξη και 
την ασφάλεια των πολιτών με ήθος, εντιμότητα, σθένος, αυταπάρ-
νηση και όλοι όσοι τον ήξεραν, γνώριζαν τον ακέραιο χαρακτήρα 
του. Του αρέσει να ασχολείται με τη φύση και το πράσινο και δίνει 
το παρών σε πλήθος εθελοντικών δράσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Είναι παντρεμένος με τη Φούκα Βασιλική και έχει 
δύο παιδιά, τον Ευάγγελο και τον Παναγιώτη και κατοικεί στους Αγί-
ους Αναργύρους.

ΣΩΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεννήθηκε το 1995 και 
κατοικεί μόνιμα στους Αγίους Αναρ-

γύρους στην περιοχή της Ανάκασας, 
ενώ κατάγεται από την Αρκαδία και 
την Αιτωλοακαρνανία. Αποφοίτησε 
από το 3ο Γενικό Λύκειο Αγίων Αναρ-
γύρων το 2013 και σπούδασε στο 

τμήμα «Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορί-
ας» του Παντείου Πανεπιστημίου κοινω-

νικών και πολιτικών επιστημών σχεδόν με 
Άριστα. Εργάζεται ήδη από τα 18 του έτη στον ιδιωτικό τομέα και 
συγκεκριμένα σε ξενοδοχεία υψηλού επιπέδου. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, κατά το έτος 2017, με άριστα, ενώ παράλ-
ληλα στα φοιτητικά του χρόνια ίδρυσε μαζί με άλλους φοιτητές τον 
«Φοιτητικό Όμιλο Μελέτης Κοινωνικής Μηχανικής & Πολιτικής Επι-
στήμης» με παρουσία σπουδαίων επιστημόνων. Αποκομμένος από 
πολιτικές ταυτότητες και ταμπέλες, σκοπός του ομίλου υπήρξε η 
διάδοση της εξειδικευμένης γνώσης στο ευρύ κοινό με στόχο την 
ορθότερη κρίση των όσων συμβαίνουν γύρω μας. Παράλληλα, ανά 
καιρούς δημοσιεύει άρθρα σε ιστορικά περιοδικά.

ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεν-
νήθηκε στη Φιλύρα Τρικάλων το 1962. 

Είναι παντρεμένος με τη Λία Λαου-
τάρη και έχει δύο  παιδιά. Εργάζεται 
ως πωλητής σε εταιρεία  ιατρικών 
μηχανημάτων.  Έχει σπουδάσει αρ-

χαιολογία στο πανεπιστήμιο  Παβίας 
(Ιταλία). Από τα φοιτητικά του χρόνια 

είχε δραστηριοποιηθεί  πολιτικά, συμ-
μετέχοντας  στις δράσεις του φοιτητικού 

συλλόγου μέσα από τις τάξεις του Δημοκρατικού Αγώνα (φοιτητική 
παράταξη του Ρήγα Φεραίου). Στα πλαίσια αυτής της δράσεις  συμ-
μετείχε  ως σύνεδρος  στο συνέδριο της ομοσπονδίας  των Ελλήνων 
φοιτητών Ιταλίας. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με τα θέ-
ματα του δήμου μας καθώς  υπήρξε μέλος του συντονιστικού της 
δημοτικής παράταξης ΑΠΟΔΡΑΣΗ. Στη συνέχεια με την ένωση των 
δήμων Αγίων Αναργύρων, Καματερού συμμετείχε ως μέλος   στη  
δημοτική  παράταξη ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ και υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές.

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στους Αγίους Αναργύ-

ρους. Είναι δρ. φιλοσοφίας και συγ-
γραφέας. Ως καθηγήτρια φιλόλογος 
υπηρέτησε σε Γυμνάσια και Λύκεια 
της χώρας. Στους Αγίους Αναργύ-

ρους υπηρέτησε στο 2ο Λύκειο και 
στο Πειραματικό Γυμνάσιο ως το 2006, 

από όπου και αφυπηρέτησε ως Διευθύ-
ντρια. Είναι πολύ υπερήφανη που επί 27 

χρόνια συνεργάστηκε με γονείς και μαθητές του Δήμου που γεννή-
θηκε και μεγάλωσε.  Ως παιδαγωγός με ειδικές μελέτες και έρευνες 
σχετικά με την ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού και του εφή-
βου, καθώς και την παιδεία και την εκπαίδευση των νέων, έχει λάβει 
μέρος σε διεθνή συνέδρια. Το 2006  εκλέχτηκε δημοτική σύμβου-
λος και ασχολήθηκε με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.  Από το 
2012 ως το 2015, σε συνεργασία με επιστημονική ομάδα λειτούρ-
γησαν λαϊκό Πανεπιστήμιο με την ονομασία «Ακαδημία Πολιτών». 
Στην Ακαδημία μίλησαν αξιόλογοι εκπρόσωποι του πολιτισμού 
από τον χώρο της επιστήμης και της τέχνης. Πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 60 ομιλίες πανεπιστημιακού επιπέδου. Ως συγγραφέας 
έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά παιδαγωγικά και ιστορικά και 
έχει εκδώσει 10 βιβλία.  Από το 2009 διατηρεί Ιστολόγιο, στο οποίο 
έχει δημοσιεύσει πάνω από 350 άρθρα. Διεύθυνση: Chryssablog.
wordpress.com

ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεννή-
θηκε στην Κόρινθο το 1946, ενώ είναι 

μόνιμος κάτοικος στους Αγίους Αναρ-
γύρους ήδη από το 1951. Το 1969 
αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών με την ιδιότητα του Μαθη-

ματικού, ενώ το 1978 αποφοίτησε 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

με την ιδιότητα του Αρχιτέκτονα – Μη-
χανικού. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ελληνι-

κής Μαθηματικής Εταιρείας. Ιδιαίτερα τον ενδιαφέρουν τα δημοτι-
κά ζητήματα και η ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, 
στα οποία έχει αναπτύξει και σχετικό συγγραφικό έργο. Από το 
2011 είναι συνταξιούχος καθηγητής – Αρχιτέκτων της δημόσιας 
μέσης εκπαίδευσης.
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Νλογοτεχνικού περιοδικού «Ο Αναγνώστης» και της κριτικής επιτρο-

πής των Λογοτεχνικών βραβείων του ίδιου περιοδικού. Το 1998 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στους Αγίους Αναργύρους. Είναι παντρεμέ-
νος µε την Ευανθία Παπάρα-Κουρμούλη και έχει µία κόρη. Εργάζε-
ται στο βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ». Στην πολιτική συμμετείχε από 
τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια ενταγμένος σε οργανώσεις 
του αριστερού χώρου. Συμμετέχει στην «Αλληλεγγύη» Αγίων Αναρ-
γύρων από την ίδρυσή της.
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ΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεννήθηκε το 
1977 στην Αθήνα. Το 2000 ολοκλή-

ρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές 
στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
Σπουδών με κατεύθυνση τις Πολιτι-
κές Σπουδές και τη Διπλωματία από 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώτο 

2005 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Επι-

κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 
2003 υπηρετεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και μετέχει ενεργά 
στην παράταξη «Αυτόνομη Ριζοσπαστική Συνεργασία Υπαλλήλων» 
του Υπουργείου. Τον Οκτώβριο του 2015 αποσπάστηκε ως συνερ-
γάτης του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας. Κατοικεί μόνι-
μα στο Καματερό από το 2008 και είναι μητέρα δίδυμων κοριτσιών.

ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Κατάγεται από 
τη Λιβαδειά και κατοικεί στο Καματερό 

(Γεροβουνό) για περίπου 50 χρόνια. 
Είναι απόφοιτος Μέσης Τεχνικής Σχο-
λής Σχολής Εργοδηγών-Βοηθών Μη-
χανολόγων. Εργάστηκε ως ιδιωτικός 
υπάλληλος σε διάφορες εταιρείες επί 

περίπου 40 χρόνια και σήμερα είναι 
συνταξιούχος. Διετέλεσε γραμματέας 

του Εξωραϊστικού Συλλόγου Γεροβούνου 
«Η Πρόοδος». Είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών.

ΔΗΜΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Είναι υπάλληλος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και υπη-

ρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών. Η ζωή της είναι συνυφα-
σμένη με την πόλη μας. Εδώ γεννή-
θηκε, ολοκλήρωσε τις σπουδές της 
και κατοικεί μόνιμα με την οικογένεια 

της. Στην καθημερινότητα της γίνεται 
δέκτης, μιας εικόνας εγκατάλειψης, μιζέ-

ριας, υποβάθμισης και εμφανούς έλλειψης 
υποδομών μιας κοινότητας που οι δομές της αιμορραγούν και τα 
προβλήματα συσσωρεύονται και γιγαντώνονται. Αρνείται να μείνει 
θεατής αυτής της κατάστασης. Συμμετέχει και διεκδικεί: Ανάπτυξη 
με υποδομές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εφαρ-
μογή του σχεδίου πόλης σύμφωνα με τις ανάγκες των πολλών και 
όχι τα συμφέροντα των «ολίγων». Διασφάλιση των ελεύθερων χώ-
ρων / Αξιοποίηση Εισφορών σε γη και χρήμα. Δίκαιη κατανομή των 
πόρων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Αναργύρων και Καματερού. 
Χρηστή διοίκηση με διαφάνεια στη διαχείριση και αποτελεσματι-
κότητα στην πράξη. Ενα Δήμο που θα παράγει πολιτισμό και θα 
αποκτήσει μια πρωτοποριακά διακριτή ταυτότητα. Τέλος αγωνί-
ζεται για μια κοινωνία αλληλεγγύης, που θα στέκεται αρωγός στο 
συνδημότη ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει την προσπάθεια για μια 
πόλη που μας αξίζει, για μια πόλη να ζεις.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στο Καματερό, όπου κα-

τοικεί μόνιμα. Διοικητικός Υπάλληλος 
στην Εταιρεία ΟΤΕ Α. Ε. Στην κοινω-
νική του συμμετοχή, έχει διατελέσει: 
Πρόεδρος και ιδρυτής της Ανεξάρτη-
της Δημοτικής Παράταξης, η “Φωνή 
του λαού’’, εκδότης της παραταξιακής 

εφημερίδας, «Φωνή Λαού» Αγίων Αναρ-
γύρων-Καματερού. Μέσω της εφημερίδας 

αναδείχτηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή μικρά και 
μεγάλα προβλήματα που δυσκόλευαν την ποιότητα ζωής των πο-
λιτών. Πρόεδρος του Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου 
Δημοτικού Σχολείου Καματερού, μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια 
Σχολικών Επιτροπών, μέλος στην Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων, μέ-
λος στην Ομοσπονδία Αθήνας Γονέων, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Συλ-
λόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Καματερού, μέλος 
του Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Λυκείου Καματε-
ρού. Επικεφαλής στο μείζονα συνδυασμό, «Ανεξάρτητοι γονείς» της 
Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Καματερού, όπου και εκπροσωπούσε 
στην Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Νομαρχιακού Διαμε-
ρίσματος Αθήνας. Ιδρυτικό μέλος του Ανεξάρτητου Δικτύου Γονέων 
& Κηδεμόνων Ελλάδος. Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. Α.Ο. ΑΤΤΑΛΟΣ 
(μπάσκετ) Καματερού, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΓΑΙΑ Α.Ε. Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, μέλος στο 
Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).

ΔΡΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ Γεννήθηκε το 1964 
στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Νέο 

Ηράκλειο Αττικής, όπου και τελείωσε 
το σχολείο. Έχει σπουδάσει γραφικές 
τέχνες και web design & eveloping, 
αντικείμενο με το οποίο ασχολή-

θηκε αρκετά χρόνια ως υπάλληλος 
και τώρα ως free lancer. Εργάζεται σε 

εταιρεία τηλεπικοινωνιών και παράλλη-
λα, τις ελεύθερες ώρες του, ασχολείται με τη 

ζωγραφική σε βότσαλα και πέτρες. Είναι κάτοικος του Καματερού 
τα τελευταία 20 χρόνια.

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Εί-
ναι εκπαιδευτικός και εργάζεται στην 

πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι πα-
ντρεμένη και έχει δύο κόρες. Γεννή-
θηκε και μεγάλωσε στον Άγιο Νικό-
λαο. Παντρεύτηκε και έφτιαξε την 
οικογένειά της σε αυτή την όμορφη 

γωνιά της πόλης μας. Υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος και μετέπειτα πρόεδρος του αθλη-

τικού / πολιτιστικού σωματείου «ΑΜΙΛΛΑ», 
με ποικίλες δραστηριότητες στα πεδία του πολιτισμού, του αθλη-
τισμού, της δημόσιας υγείας, της δια βίου εκπαίδευσης, της προ-
στασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής προσφοράς και πολλές 
άλλες δράσεις. Είναι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο 
αθλητισμός και ο πολιτισμός διαμορφώνουν συνειδήσεις και αξίες 
για τους αυριανούς ενεργούς πολίτες.

ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γεννήθηκε από 
αγροτική οικογένεια το 1952 στο χω-

ριό Μέλαµπες της Κρήτης. Σπούδασε 
Χηµικός στο Παν/µιο Αθηνών. Στη δι-
άρκεια των σπουδών του κατοικούσε 
στους Αγ. Αναργύρους. Συµµετείχε 
ενεργά στο Φοιτητικό Κίνηµα κι ήταν 

παρών στις µεγάλες συγκρούσεις µε 
τη Χούντα (Νοµική, Πολυτεχνείο κ.λπ.). 

Συνέχισε αδιάλειπτα την πολιτική-κοινωνι-
κή-πολιτιστική-συνδικαλιστική-αντιπολεµική-περιβαλλοντική δρά-
ση για τα τοπικά κι υπερτοπικά προβλήµατα ως ενεργός πολίτης 
αλλά κι ως εκλεγµένος επί σειρά ετών σε καθοδηγητικά όργανα, Δι-
οικήσεις Ενώσεων Καθηγητών, Ενώσεων Χηµικών και Πολιτιστικών 
Συλλόγων. Διετέλεσε 16 χρόνια Διευθυντής και 2 χρόνια Υποδιευ-
θυντής στο 3ο και 1ο Γυµνάσιο Καµατερού αντίστοιχα. Είναι Δημο-
τικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η ΔΥ-
ΝΑΜΗ ΜΑΣ”. Επίσης, διετέλεσε Δηµοτικός Σύµβουλος Καµατερού 
το 2006-10 και Πρόεδρος της Δηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού 
& Ανάπτυξης. Είναι παντρεµένος µε την Σταυρούλα Βεκιάρη, Δρ 
Χηµικό, Τακτική Ερευνήτρια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (π. ΕΘΙΑΓΕ). Είναι 
πατέρας µιας κόρης, πτυχιούχου Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ-η οποία µετά 
το πέρας των µεταπτυχιακών σπουδών εργάζεται, όπως χιλιάδες 
άλλοι νέοι, στο εξωτερικό- κι ενός γιού, πτυχιούχου Γεωπόνου / Τε-
χνολόγου Τροφίμων και νυν μεταπτυχιακού φοιτητή στο ΓΠΑ. 
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ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ Γεννήθηκε το 
1966 στο Καματερό. Γονείς της ο Σω-

τήρης και η Αγγελική Καραπετσάκου. 
Μητέρα 3 κοριτσιών που ζουν εργά-
ζονται και σπουδάζουν στην πόλη 
μας. Αποφοίτησε από το 1 Λύκειο 

Καματερού και σπούδασε νοσηλευτι-
κή στο Πιάδων Πεντέλης. Από το 1985 

μέχρι και σήμερα εργάζεται στη Μ.Υ Αγ. 
Ανάργυρων. Από το 2010 είναι προϊστάμε-

νη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Κ.Υ Αγ Αναργύρων (ΙΚΑ) και των 
τοπικών Ιατρείων Ανάκασας – Πετρούπολης - Αν. Λιοσίων - Ζεφυ-
ριού. Εκλεγμένο μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 2ης ΔΥΠΕ. 
Εκλεγμένο μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας Υγείας και υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος το 2014 με τον 
συνδυασμό «Αλληλεγγύη η Δύναμή μας» με επικεφαλής τον Γιώργο 
Κομματά. 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κατάγεται 
από την Καρύταινα «Γορτυνίας» του 

Νομού Αρκαδίας. Σπούδασε στη 
«Σχολή Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης» του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

«ΑΠΚΥ». Είναι στέλεχος στην «Εθνι-
κή Τράπεζα της Ελλάδος» με πολυετή 

εμπειρία σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού. Έκτακτος Εισηγητής στο 

«Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζα Τράπεζας» για θέματα 
SAP/HR (Μηχανογραφικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού). Βραβεύτηκε με τιμητικές διακρίσεις για την συμμετοχή του 
σε Διαγωνισμούς Ανάπτυξης Καινοτόμων Εφαρμογών σε τομείς της 
Συμμετοχικής Χρηματοδότησης «Equity Crowfunding» όπως: των 
ενχρήματων «mobile» συναλλαγών της Χρηματοδότησης νεοφυών 
«start-up» επιχειρήσεων της Χρηματοδότησης (Σ.Δ.Ι.Τ) αναπτυξια-
κών συγχρηματοδοτούμενων έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΚΩΣΚΟΛΕΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Γεννήθηκε το 
1964 στο Καματερό, όπου μεγάλωσε 

και ζει μέχρι σήμερα. Σπούδασε Δα-
σοπονία και Διαχείριση Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος. Εργάστηκε ως ελεύθερη 
επαγγελματίας από το 1998 έως το 
2014, με δικό της γραφείο δασοτεχνι-
κών μελετών-έργων και έργων πρασί-

νου. Από το 2015 έως σήμερα εργάζε-
ται, ως συνεργάτης, στη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανι-
σμού Ανακύκλωσης. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρί-
ων και ημερίδων για τη διαχείριση των αποβλήτων. Είναι μέλος της 
ομάδας διοίκησης έργου του Εθνικού Σχεδιασμού της Κυκλικής 
Οικονομίας. Συμμετείχε πάντα σε συλλογικότητες τοπικές, εργασια-
κές, περιβαλλοντικές. Η συμμετοχή της στις δημοτικές εκλογές έχει 
σαν αφετηρία την αγάπη της για τον τόπο που γεννήθηκε και ζει 
αλλά και τη διάθεσή της για προσφορά. 

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γεννήθηκε 
το 1952. Διδάκτωρ Μαθηματικών, ερ-

γάστηκε στη Δημόσια Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση, δραστηριοποιήθη-
κε στο συνδικαλιστικό κίνημα των 
εκπαιδευτικών και υπήρξε μέλος Δη-
μοτικών Επιτροπών Παιδείας και Σχο-

λικών Επιτροπών στις περιοχές όπου 
εργάστηκε. Συνταξιούχος από το 2015.

ΜΠΑΚΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) Γεν-
νήθηκε στα Ιωάννινα, αλλά μεγάλωσε 

στο Καματερό, στην περιοχή του Γε-
ροβουνού, όπου και εξακολουθεί να 
διαμένει. Είναι καθηγήτρια της Αγγλι-
κής γλώσσας με σπουδές στην μετά-
φραση, τη λογοτεχνία και τη μεθοδο-

λογία της αγγλικής, ενώ έχει σπουδές 
και στο νευρογλωσσικό προγραμματι-

σμό, κάτοχος RSA Diploma και NLP Master. 
Επί σειρά ετών υπήρξε εξετάστρια προφορικών για τα πτυχία ESB 
και ΚΠΓ (Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας) της αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδα Β1, Β2, C1, C2). Έχει ένα γιο που ζει και εργάζεται, τα τελευ-
ταία 9 χρόνια, στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Κύπρο. 

ΜΠΑΚΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) Γεν-
νήθηκε  το 1968 στο Καματερό όπου 

διαμένει αδιαλείπτως μέχρι σήμερα. 
Είναι παντρεμένος με τη φιλόλογο 
Ελένη Δούβαλη και είναι πατέρας δύο 
κοριτσιών.  Έχει σπουδάσει μηχανι-
κός Πληροφορικής με μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Στατιστική (Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μεταπτυχια-

κό τίτλο στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Εκ-
παίδευση Ενηλίκων). Εργάζεται από το 1994 ως εκπαιδευτικός στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και  έχει διδάξει  εκατοντάδες ώρες σε 
ενήλικες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε προγράμμα-
τα ευπαθών ομάδων (αποφυλακισμένοι, άνεργοι κλπ). Σήμερα είναι 
καθηγητής στο 2ο Γυμνάσιο Καματερού.

ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μεγάλωσε στο Κα-
ματερό. Φοίτησε στην Νομική Σχολή 

της Αθήνας και είχε ενεργό συμμετο-
χή στο φοιτητικό κίνημα. Για πολλά 
χρόνια είχε δικηγορικό γραφείο στο 
Καματερό. Από το 1974 που εντά-

χθηκε στην αριστερά μέχρι σήμερα, 
δραστηριοποιείται στο δημοτικό κί-

νημα στο Καματερό και το 1994 ήταν 
υποψήφια δήμαρχος Καματερού με τον 

συνδυασμό «Πολίτες του Καματερού». Συμμετείχε στις Επιτροπές 
Αγώνα για την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας ,το 
κλείσιμο της χωματερής της Φυλής και στις επιτροπές κατοίκων 
ενάντια στα χαράτσια και τους πλειστηριασμούς. Δραστηριοποιεί-
ται στο «Τρένο Αλληλεγγύης» για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της οικονομικής κρίσης ενάντια στην φτώχεια και στον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος το 2014 με τον συν-
δυασμό “Αλληλεγγύη η δύναμή μας” του Γιώργου Κομματά. Είναι 
αντιπρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττι-
κής (ΕΔΣΝΑ). Ασχολήθηκε ενεργά συνεργαζόμενη με δήμους της 
Αττικής για την υλοποίηση των τοπικών τους σχεδίων και την εφαρ-
μογή του νέου περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων 
(ΠΕΣΔΑ) στην κατεύθυνση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Είναι παντρεμένη με τον Θωμά Μπιζά και έχει δυο 
παιδιά.



ΥΠ
Ο

Ψ
Η

Φ
ΙΟ

Ι Δ
Η

Μ
Ο

ΤΙ
ΚΟ

Ι Σ
ΥΜ

ΒΟ
ΥΛ

Ο
Ι Κ

Α
Μ

ΑΤ
ΕΡ

Ο
Υ

ΝΤΕΜΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γεννηµένη στην 
Αθήνα το 1983. Κάτοικος και δηµό-

της Καµατερού έως και σήµερα. 
Σπούδασε στην Ανώτερη Σχολή 
Δραµατικής Τέχνης «Ίασµος» του Β. 
Διαµαντόπουλου και αποφοίτησε µε 
υποτροφία από τη Δραµατική Σχολή 

«Δήλος» της Δ. Χατούπη το 2006. Διεύ-
ρυνε τις σπουδές της µε σεµινάρια στη 

σκηνοθεσία θεάτρου και κινηµατογράφου 
µε έλληνες και ξένους σκηνοθέτες, όπως τη Ρέϊνα Εσκενάζυ, τον 
Γκιγιέρµο Έρας, το Σωτήρη Χατζάκη, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο 
και άλλους. Από παιδί µαθήτευσε στα τµήµατα του Πολιτιστικού 
Κέντρου «Σπ. Αποστόλου» στους Αγίους Αναργύρους (κιθάρα, πιά-
νο, αρµονία, φωνητική, µπαλέτο, σύγχρονο - κινησιολογία, τάνγκο), 
όπου και διδάσκει η µητέρα της Μαρίζα Ανδρεάκου ως καθηγήτρια 
Κεραµεικής-Αγγειοπλαστικής, Βιτρώ και Αργυροχοΐας. Γνωρίζει Αγ-
γλικά και Ισπανικά. Συνεργάζεται µε την Εθνική Λυρική Σκηνή σε 
παραστάσεις στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μέγαρο Μουσικής και 
το Ηρωδείο µε σηµαντικούς έλληνες και ξένους σκηνοθέτες. Έχει 
συµµετάσχει σε παραστάσεις ενδεικτικά: «Έγκληµα και Τιµωρία» 
του Φ. Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθεσία Γ. Καλατζόπουλου, Ρεμπέτικο 
Μυστήριο σε σκηνοθεσία Κ. Φέρρη, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή και 
«Ελένη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Α. Μιχόπουλου κ.α. Διατελεί 
ενεργό µέλος του Σ.Ε.Η. (Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών) από το 
2006 έως και σήµερα.

ΠΑΛΥΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεννήθηκε στις 
16/11/1971 και μεγάλωσε στο Καματε-

ρό. Σπούδασε στον Τομέα Δομικών 
Έργων. Σταδιοδρόμησε στο χώρο 
των τεχνικών έργωκαι συνεργάζεται 
με τεχνικές εταιρίες καθώς και με αρ-

χιτεκτονικά γραφεία, ως επιβλέπων 
τεχνικών έργων. Είναι παντρεμένος με 

την εκπαιδευτικό Νίκη Τζίρου και έχει 
δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και τον Αντώ-

νη. Είναι μέλος του Δ.Σ. ΠΑΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.  Συντάσσεται με όλες του 
τις δυνάμεις στην προσπάθεια της Αλληλεγγύης και του Γιώργου 
Κομματά για να σταματήσει η υποβάθμιση του Καματερού και γενι-
κότερα της ποιότητας ζωής, που επικρατεί στον δήμο μας.

ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) Γεννήθη-
κε και μεγάλωσε στο Καματερό και το 

2008 αποφοίτησε από το Πειραματικό 
Λύκειο Αγίων Αναργύρων. Το 2014 
ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη 
Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης. Σήμερα, εργά-

ζεται ως μάχιμη Δικηγόρος και παράλ-
ληλα ως νομική σύμβουλος στο γραφείο 

του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου 
Πολάκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κε-
ντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας. Οργανώθηκε στην αριστερά 
από τα φοιτητικά της χρόνια μέσα από τις γραμμές της Νεολαίας 
Συνασπισμού και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις διεκδικήσεις της γε-
νιάς της. Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥ-
ΡΙΖΑ από το 2013 έως σήμερα. Έχοντας αναπτύξει από πολύ μικρή 
ενεργό δράση στα τοπικά ζητήματα της περιοχής, μέσα από δομές 
κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και αγώνες για την προστασία των 
δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, όπως το Πάρκο Περιβαλ-
λοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ήταν πρώτη φορά 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
– Η Δύναμή μας» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010.

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ  Γεννήθηκε στο 
Καµατερό το 1960, όπου ζει και εργά-

ζεται ως δικηγόρος µέχρι και σήµερα. 
Είναι παντρεµένος και έχει ένα παιδί. 
Το έτος 1979 συµµετείχε στις µεγά-
λες φοιτητικές κινητοποιήσεις που 

είχαν ως αποτέλεσµα την κατάργηση 
του αντιδραστικού νόµου 815 / 1978 

για την οργάνωση και λειτουργία των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ιδρυ-

τικό µέλος του «Πολιτιστικού Κέντρου Καµατερού», πρώην πρό-
εδρος του Παραδοσιακού Λαογραφικού Συλλόγου Καµατερού. 
Συµµετείχε στους αγώνες της «Επιτροπής Αγώνα Καµατερού» για 
την αποµάκρυνση της χωµατερής των  κεραιών κινητής τηλεφω-
νίας και στο κίνημα των κατοίκων της περιοχής του Αττάλου για τη 
μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα. Διετέλεσε στο παρελθόν 
δηµοτικός σύµβουλος στο Δήµο Καµατερού. Σήμερα είναι δημοτι-
κός σύμβουλος στον ενιαίο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

ΠΑΡΙΣΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γεννήθηκε 
και κατοικεί μόνιμα στο Καματερό, 
στην περιοχή του Γεροβουνού. Είναι 
νοσηλεύτρια, παντρεμένη και μητέ-
ρα δύο παιδιών, ενώ διαθέτει πολύ-
χρονη εμπειρία συμμετοχής σε πο-
λιτιστικούς και κοινωνικούς αγώνες. 

ΡΑΔΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γεννήθηκε στα 
Γιάννενα το 1961. Είναι παντρεμένος 

και έχει δύο παιδιά. Κατοικεί στην πε-
ριοχή του Καματερού από το 2000. 
Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού 
τμήματος του Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και έχει Μετα-

πτυχιακό δίπλωμα  στην Διδακτική 
των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Μετά από πολύχρονη εργασία 
στην ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2007 εργάζεται στην δημόσια 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Καθηγητής Μαθηματικών στο 1ο και 
2ο Λύκειο Καματερού). Δραστηριοποιείται  στο συνδικαλιστικό 
κίνημα των εκπαιδευτικών, ενώ ήδη από τα μαθητικά - φοιτητικά 
χρόνια αγωνίζεται, μέσα από οργανώσεις της Αριστεράς, φορείς, 
συλλογικότητες και σωματεία για την πρόοδο, την προκοπή των 
εργαζομένων  και των κατοίκων της πόλης µας. Πιστεύει στην ου-
σιαστική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από την ενερ-
γοποίηση των πολιτών. 

ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ Γεννήθηκε στη 
Ράμια Άρτας και αποφοίτησε από το 

Λύκειο Αγνάντων. Σπούδασε Μαθη-
ματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε 
ως εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για περισσότερα από 

30 χρόνια σε σχολεία της Άρτας, της 
Γερμανίας και της Αττικής. Υπηρέτησε 

στο 2ο Λύκειο Καματερού για 12 χρόνια εκ 
των οποίων 8 χρόνια σε θέση Υποδιευθυντή και Διευθυντή. Συ-
νταξιοδοτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή το 2009. Υπήρξε μέ-
λος του προεδρείου της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
(ΕΛΜΕ) Άρτας για τέσσερα χρόνια, εκ των οποίων τα δύο διατέλεσε 
πρόεδρος. Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιο. Η σύζυγός του είναι 
συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ο γιος του διδάκτορας οικονομι-
κών επιστημών.



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΜΑΤΙΝΑ) Γεννή-
θηκε στο Ναύπλιο, όπου και έζησε τα 

παιδικά της χρόνια, ενώ είναι μόνιμη 
κάτοικος της περιοχής των Αγίων 
Αναργύρων από το 1968. Είναι πα-
ντρεμένη και έχει δύο γιούς. Εργάζε-

ται στην Περιφέρεια Αττικής και είναι 
ενεργό μέλος της τοπικής οργάνωσης 

ΣΥΡΙΖΑ από το 2011.

ΚΑΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γεννήθηκε στους 
Αγίους Αναργύρους, είναι παντρεμένος 

και πατέρας τριών παιδιών. Κατοικεί 
στην Ανάκασα. Αποφοίτησε από την 
Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Φεντερίκο ΙΙ στην Νάπολι Ιταλίας και 
στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Κέντρο Σπουδών για την 
Νότια Ιταλία FΟRMEZ. Εργάστηκε στην 

ΚΕΟΣΟΕ - Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών 
Συνεταιρισμών Ελλάδας – και στην INFORCOOP της Ιταλίας - Εθνικό 
Ίδρυμα Κατάρτισης της Ένωσης Συνεταιρισμών - σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1989 μέχρι το τέ-
λος της καριέρας του, το 2017, εργάστηκε στο Δήμο Άνω Λιοσίων, 
σημερινό Δήμο Φυλής, ασκώντας τα καθήκοντα προϊσταμένου του 
Τμήματος Πρασίνου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Από τα νεανι-
κά του χρόνια υπήρξε πάντα οργανωμένος στο χώρο της αριστεράς 
και συμμετείχε ενεργά στους δημοκρατικούς και αντιφασιστικούς 
αγώνες του λαού μας.

ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Γεννήθηκε στη Λαμία 
το 1959. Μετακόμησε στα Μυκονιάτίκα 

το 1970 και στην Ανάκασα το 1990. 
Απόφοιτος του 1ου Λυκείου Αγίων 
Αναργύρων και του Φυσικού Τμή-
ματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης. Εργάστηκε στην ιδιωτική εκ-

παίδευση μέχρι το 2007. Σήμερα είναι 
εκπαδευτικός, καθηγητής φυσικής στο 

Λύκειο Ασπροπύργου. Μέλος της Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών και της Ε.Λ.Μ.Ε. Δυτικής Αττικής. Από τα μαθη-
τικά και τα φοιτητικά χρόνια αγωνίζεται, μέσα από οργανώσεις της 
Αριστεράς (Κ.Κ.Ε., αργότερα Συνασπισμό της Αριστεράς και τώρα 
ΣΥΡΙΖΑ), φορείς και συλλογικότητες, σωματεία για την πρόοδο και 
προκοπή των εργαζομένων και του λαού μας και των κατοίκων της 
πόλης μας.

ΚΟΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γεννήθηκε το 1955 
στην Αθήνα. Τρία χρόνια αργότερα 

μετακομίζει στο κέντρο των Αγίων 
Αναργύρων όπου ζει έως σήμερα. 
Θυμάται τα ανέμελα παιδικά της χρό-
νια που με τον αδελφό της Βασίλη 
Κούτα έπαιζαν στην πλάτεια των Αγί-

ων Αναργύρων και στον οίκο νυφικών 
και φωτογραφείο που διατηρούσε ο πα-

τέρας τους Σπύρος Κούτας. Έχει μια κόρη 
τη Φωτεινή. Σπούδασε λογιστικά. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας 
και συγκεκριμένα ασφαλιστικός σύμβουλος. 

ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στους Αγίους Αναργύρους. 

Αποφοίτησε από το Πειραματικό Λύ-
κειο Αγίων Αναργύρων. Σπούδασε 
πληροφορική στο πανεπιστήμιο 
Πειραιά, ενώ κατά τη διάρκεια των 
σπουδών ανέπτυξε ενεργή δράση 

μέσα από τον φοιτητικό σύλλογο της 
σχολής. Τα τελευταία τρία χρόνια εργά-

ζεται σε εταιρίες πληροφορικής και είναι 
μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Σε τοπικό επίπεδο είναι 
μέλος των Φίλων του Πάρκου.

ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΛΙΝΑ) 
Είναι 44 χρονών. Γεννήθηκε και μεγά-

λωσε στους Αγίους Αναργύρους. Είναι 
παντρεμένη και έχει ένα κοριτσάκι 8 
χρονών. Σπούδασε Συντήρηση Αρ-
χαιοτήτων και τώρα εργάζεται στον 
ιδιωτικό τομέα.

ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γεννήθηκε 
στους Αγίους Αναργύρους το 1959 

όπου και διαμένει μόνιμα από τότε. 
Η καταγωγή του είναι από τη Νάξο. 
Είναι παντρεμένος με την Κατερίνα 
Πετροβίτσου και πατέρας δύο αγο-

ριών, του Γιώργου και του Δημήτρη. 
Από τα εφηβικά του χρόνια ανέπτυξε 

σημαντική παρουσία στα κοινά, συμμε-
τέχοντας ενεργά στη μαθητική νεολαία ως 

γραμματέας της Μ.Ο.Δ.Ν.Ε. (Μαθητική Οργάνωση Δημοκρατικής 
Νεολαίας Ελλάδος) και ως δραστήριο μέλος της Μορφωτικής Λέ-
σχης. Αργότερα το 1980 υπηρέτησε στην Π.Α και από το 1983 είναι 
υπάλληλος Δ.Ε.Η., αναπτύσσοντας πλούσια συνδικαλιστική δράση. 
Σήμερα, έχει το αξίωμα του προέδρου στον Σύλλογο Ναξιωτών Αγί-
ων Αναργύρων και είναι ανεξάρτητος Σύμβουλος Δημοτικής Κοινό-
τητας Αγίων Αναργύρων.

ΝΑΣΙΟ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γεννήθηκε στις 
10/12/1995 και είναι κάτοικος του Δή-

μου Αγίων Αναργύρων τα τελευταία 
18 χρόνια. Εργάζεται σε διαγνωστι-
κό κέντρο στο Περιστέρι με την ει-
δικότητα της Βοηθού Ιατρικών και 

Βιολογικών Εργαστηρίων, αντικείμε-
νο συναφές με τις σπουδές της από 

το ΙΕΚ – ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΑΣ. Η προσφορά 
και η ομαδικότητα την ώθησε να ασχοληθεί 

με το αντικείμενο αυτό, ενώ στο ελεύθερό της χρόνο της αρέσει 
ασχολείται με τη γυμναστική και να διαβάζει βιβλία. Της αρέσουν 
τα ταξίδια και η επαφή με καινούριους πολιτισμούς.



ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓεΓεννήθη-
κε το 1972 και μεγάλωσε στους Αγίους 

Ανάργυρους. Είναι απόφοιτη του 1ου 
ΕΠΑΛ Αγίων Ανάργυρων από το 1990 
με ειδικότητα Β. Μικροβιολόγου. Σή-
μερα φοιτά στη σχολή Νοσηλευτι-

κής στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με 
εξειδίκευση στις Ειδικές Παθήσεις και 

τη Χειρουργική. Έχει μια κόρη 23 ετών. 
Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με τα κοινά 

και συμμετείχε ως αντιπρόεδρος και ύστερα ως πρόεδρος σε σύλ-
λογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η ενασχόληση της με τα κοινά είναι 
αποτέλεσμα του αμείωτου ενδιαφέροντος της για την καλυτέρευ-
ση της ποιότητας ζωής μας. Έχοντας μεγαλώσει εδώ γνωρίζει τις 
ανάγκες του δήμου μας και πιστεύει πως μπορεί να βοηθήσει στην 
επίλυση τους. Με γνώμονα τις ανάγκες της πόλης και του πολίτη 
αποφάσισε να ασχοληθεί για άλλη μια φορά με τα κοινά για να ανα-
βαθμιστεί η ζωή μας και να απολαύσουμε ένα καλύτερο αύριο.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Γεννήθηκε το 1992 
και κατοικεί μόνιμα στη γειτονιά της 

Ανακασας των Αγίων Αναργύρων. Εί-
ναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αθήνας και πιο συγκεκρι-
μένα του τμήματος Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικων Συστηματων με ειδι-

κότητα Μηχανικός Μηχανολόγος Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών. Έχει εργαστεί 

στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις όπως Τεχνι-
κός Υπολογιστών και Δικτύων, Προγραμματιστής Ιστοσελίδων και 
Εφαρμογών(Web Developer & Designer), Υπεύθυνος για τη Προ-
ώθηση και Ανάπτυξη νέων Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Eshops) 
και ως καθηγητής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αποκτώντας εμπειρία 
με το αντικείμενο σπουδών του και συνεχίζει σήμερα με τη δική του 
επιχείρηση δημιουργώντας ενα πρότυπο κέντρο Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής. Η ενασχόληση του με τα κοινά, ξεκίνησε στα φοιτητικά 
χρόνια συμμετέχοντας στα φοιτητικά δρώμενα. Τα τελευταία δύο 
χρόνια είναι μέλος της τοπικής οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Αγίων Αναργύ-
ρων – Καματερού. Στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν είναι: η επικοι-
νωνία, η συνεργασία, η καινοτομία και το αίσθημα και προσφοράς 
για όλους τους ανθρώπους.

ΝΤΟΥΜΠΟΥ  ΕΛΕΝΗ Γεννήθηκε το 1986 
στους Αγίους Αναργύρους, όπου και 

διαμένει μόνιμα μέχρι και σήμερα. Εί-
ναι κόρη του Αριστοτέλη Ντούμπου 
και της Μαρίας Ευτυχίδου. Έχει απο-
φοιτήσει από το 3ο Γενικό Λύκειο 
Αγίων Αναργύρων. Φοίτησε στο Α 

ΤΕΙ θερμοκηπιακών καλλιεργειών και 
ανθοκομίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Επιπλέον, φοίτησε στα δημόσια ΙΕΚ Αγίων 
Αναργύρων στον τομέα Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Από το 
2007 έως και σήμερα υπηρετεί στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού 
με το βαθμό του Υπαξιωματικού (στρατός ξηράς).

ΟΥΖΟΥΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1967. Είναι παντρεμέ-

νος με την Αθηνά Παύλου και έχει 
τρία παιδιά, τον Λάσκαρη, την Σοφία, 
τα οποία φοιτούν στο Καποδιστρι-
ακό και το Πάντειο πανεπιστήμιο 
αντίστοιχα, και τον Μάριο μαθητή 

Β΄ λυκείου. Απόφοιτος Γενικού Ναυ-
τικού Λυκείου, εργάζεται ως Ιδιωτικός 

υπάλληλος σε μεγάλη ιδιωτική ελληνι-
κή εταιρεία, με 25ετή εμπειρία σε θέματα logistics, και people 
management.  Κατοικεί μόνιμα στους Αγίους Αναργύρους ενώ έχει 
διατελέσει για αρκετά χρόνια μέλος του αθλητικού συλλόγου «Α.Ο. 
Ελπίς» Αγίων Αναργύρων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γεννήθηκε 
το 1961 και μεγάλωσε στους Αγίους 

Αναργύρους. Είναι πτυχιούχος του 
τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανι-
κών» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Συμμετείχε 
στους σπουδαστικούς αγώνες ως 
μέλος του ΔΣ της ΑΣΤΕΜ Λάρισας 

με την παράταξη του Δημοκρατικού 
Αγώνα. Από το 1986 έως το 2016 εργά-

στηκε ως διανομέας τύπου και ήταν συν-
δικαλιστής στην Ένωση Εφημεριδοπωλών Αθηνών. Από το 2016 
έως σήμερα είναι υπεύθυνος διανομής προϊόντων σε επιχείρηση 
χονδρικού εμπορίου. Το 1989 έγινε ενεργό μέλος του Συνασπισμού 
της Αριστεράς και της Προόδου, με δράση πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει 
πολυετή εμπειρία στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι έγ-
γαμος με δύο παιδιά.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ Γεννήθηκε 
στην Ηλεία το 1957. Τελείωσε το Λύ-

κειο Ζαχάρως. Σπούδασε σε δημόσια 
επαγγελματική σχολή λογιστών στην 
Αθήνα. Εργάστηκε στον ιδιωτικό το-
μέα ως βοηθός λογιστή. Πέτυχε σε 

δημόσιο διαγωνισμό για το υπουρ-
γείο Οικονομικών το 1983. Διορίστηκε 

και υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο 4ο 
γραφείο ΠΕ Αγ. Αναργύρων-Καματερού 

του υπουργείου Παιδείας. Είναι παντρεμένη με τον Παναγιώτη Ξένο 
και έχουν δύο παιδιά. Κατοικεί από το 1975 στο Δήμο Αγ. Αναργύ-
ρων-Καματερού, στη συνοικία Γεροβουνό.

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  (ΑΛΕΚΑ)
 Κατάγεται από τη Λιβαδειά και κατοι-

κεί στο Καματερό (Γεροβουνό) για 
περίπου 50 χρόνια. Υπηρέτησε επί 
33 χρόνια στην κεντρική υπηρεσία 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως δι-

οικητικός υπάλληλος, από όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε ως Προϊσταμένη με 

βαθμό Α’. Ήταν μέλος της ομάδας αιμοδο-
σίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι μέλος 

του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών καθώς και του Γυμναστικού 
Συλλόγου «Απόλλων» (κολυμβητική ομάδα). Είναι λάτρης της φύ-
σης, όπως επίσης και φίλος του θεάτρου, του κινηματογράφου και 
γενικά πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η αλληλεγγύη είναι στο DNA της 
για τους πάσχοντες και έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας.

ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γεννήθη-
κε το 1960 στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. 

Το 1966 η οικογένειά του και αυτός 
μεταναστεύσαν στην Αθήνα και από 
το 1971 ζει μόνιμα στην πόλη του Κα-
ματερού. Ιδρυτικό μέλος της Δημο-
κρατικής Κίνησης Νέων Καματερού. 

Εντάχθηκε το 1974 στην ΚΝΕ και στο 
ΚΚΕ. Μέλος του Συνδικάτου Οικοδόμων 

Καματερού. Με πλούσια οργανωτική δράση 
στο χώρο μέχρι το 1986 και μετέπειτα στον Συνασπισμό της Αριστε-
ράς και της Προόδου (ΣΥΡΙΖΑ). Εργάζεται ως τεχνίτης οικοδομικών 
εργασιών στο Δημόσιο. Παντρεμένος με την Ιωσηφίδου Βαρβάρα 
και έχει μια κόρη, την Βάγια. Στις προηγούμενες Δημοτικές εκλο-
γές ήταν ξανά υποψήφιος με τη δημοτική κίνηση «Αλληλεγγύη, η 
δύναμή μας».

ΛΟΪΖΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γεννήθηκε και μένει 
μόνιμα στο Καματερό, είναι παντρεμέ-

νη με τον Σεφερλή Ασημάκη, μητέρα 
ενός οκτάχρονου κοριτσιού, που πη-
γαίνει σε δημόσιο δημοτικό  σχολείο 
του Καματερού στη περιοχή του Γε-

ροβουνού. Έχει εργαστεί σε γνωστή  
εταιρεία έκδοσης αγγλικών βιβλίων, 

ενώ και επί σειρά ετών εργαζόταν σε 
έντυπα και εφημερίδες (τμήμα συσκευα-

σίας). Έχει δραστηριοποιηθεί  σε συλλόγους  εθνοτοπικούς και σε 
συλλόγους γονέων. Ενδιαφέρεται για όλα τα ζητήματα που σχετίζο-
νται με την καθημερινότητα του πολίτη και της πόλης. 

ΔΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεννήθηκε στη Γερμανία 
το 1968 από Αγιο-αναργυργιώτες γο-

νείς. Ήρθε στην Ελλάδα με τη μεταπο-
λίτευση και μεγάλωσε στην Ανάκασα 
και τα Μυκονιάτικα, μετακομίζοντας 
το 1980 στον Άγιο Τρύφωνα Καμα-
τερού. Τελειώνοντας το Λύκειο έφυ-

γε για να σπουδάσει οικονομικά στις 
ΗΠΑ, πιο συγκεκριμένα στην Ουάσιν-

γκτον. Σπούδασε Οικονομικά και Υπολογι-
στές και τελικά έμεινε εκεί για 21 χρόνια, δουλεύοντας αρχικά στον 
ιδιωτικό τομέα, μετά στην Ελληνική Πρεσβεία και αργότερα ανοί-
γοντας δικές του επιχειρήσεις (εστιατόρια). Αποφάσισε να γυρίσει 
στον τόπο του πριν κλείσει τα 40 στην ξενιτιά, πούλησε τα μαγαζιά 
του και γύρισε στην Ελλάδα στο σπίτι του στο Καματερό, το 2007, 
και άνοιξε επιχείρηση στον τομέα των εκτυπώσεων. Λόγω κρίσης 

η επιχείρηση έκλεισε το 2011, αλλά συνεχίζει και εργάζεται στον 
ίδιο τομέα, ως ιδιωτικός υπάλληλος μέχρι και σήμερα. Έβαλε πρώτη 
φορά υποψηφιότητα το 2014 ως περιφερειακός σύμβουλος.

ΜΠΙΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) Γεννή-
θηκε στο Καματερό το 1986, όπου και 

διαμένει μόνιμα μέχρι και σήμερα. 
Απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής. Είναι μέ-
λος της νεολαίας Συνασπισμού από 
το 2005 και μετέπειτα της νεολαίας 
ΣΥΡΙΖΑ. Δραστηριοποιήθηκε στο 

φοιτητικό κίνημα και συμμετέχει σε 
τοπικά και κοινωνικά κινήματα. Ήταν 

υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές το 2010 
με το συνδυασμό «Αλληλεγγύη, η δύναμή μας». Το 2014 εκλέχτηκε 
κοινοτικός σύμβουλος Καματερού με το συνδυασμό “Αλληλεγγύη 
η δύναμή μας” με επικεφαλής τον Γιώργο Κομματά. Εργάζεται στον 
ιδιωτικό τομέα. 



ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Γεννήθηκε στο Κιάτο 
Κορινθίας και διαμένει στο Καματερό 

εδώ και σαράντα χρόνια. Σπούδα-
σε Φυσιοθεραπεία και Παιδαγωγός 
Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής 
Αγωγής. Εργάστηκε αρκετά χρόνια 
σε διάφορα Ινστιτούτα ως φυσιο-

θεραπεύτρια και σε Παιδικούς Σταθ-
μούς. Σήμερα δραστηριοποιείται ως 

εθελόντρια στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 
και στην ομάδα «Ζωγράφοι εν δράσει για παιδιά» που φιλοτεχνούν 
τοίχους σε νοσοκομεία, σχολεία και κέντρα μεταναστών. Έχει πι-
στοποίηση της Σχολής Γραμματέων και του συστήματος Γραφής 
και ανάγνωσης τυφλών Βraille. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και 
συνέδρια που αφορούν την προσχολική ηλικία και την Ειδική Αγω-
γή. Παράλληλα ασχολείται με καλλιτεχνικές δημιουργίες και είναι 
μητέρα ενός παιδιού.

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1963 και κατάγεται από 

την Καρδίτσα. Τελείωσε το 1ο Λύκειο 
Καματερού και αποφοίτησε από το 
τμήμα επικοινωνίας, marketing και 
πολιτικής διαφημισης από ιδιωτικό 
ΙΚΚΕ. Από τα μαθητικά του χρόνια άρ-
χισε να ασχολείται με τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες της περιοχής. Ευαι-
σθητοποιημένος από τα προβλήματα του 

τόπου και των ομορων δήμων συνεργάστηκε με τη Δημοτική Επι-
χείρηση Ραδιοφωνίας των Άνω Λιοσιων ως υπεύθυνος του γραφεί-
ου επικοίνωνιας, δημοσίων σχέσεων και διαφημισης παράλληλα με 
τον διαδημοτικο σταθμό Δίαυλο 10 προβάλλοντας τα προβλήματα 
της ευρύτερης Δυτικής Αττικής. Ως επιχειρηματίας πια στο Δήμο Αγ. 
Αναργύρων αντιμετωπίζει την απαξίωση και το μαρασμό της τοπι-
κής αγοράς. Ετσι αποφάσισε να συστρατευτεί εκ νέου στη μάχη της 
κοινωνικής προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης του 
Δήμου μέσα από τη δημοτική παράταξη «Αλληλεγγύη η δύναμή 
μας». 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Είναι 54 ετών και 
εργάζεται ως υπομηχανικός τεχνικών. 

Είναι πρώην πρόεδρος εργαζομένων 
έργων ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Μέλος της 
πρωτοβουλίας κατοίκων «αλληλεγ-
γύη» Αγίων Αναργύρων – Καματερού 

και μέλος του συντονιστικού γραφεί-
ου του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και σήμερα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΡΟΥΧΩΤΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΜΗ) Γεν-
νήθηκε στο Περιστέρι και κατοικεί 

στο Καματερό. Είναι καθηγήτρια αγ-
γλικών, παντρεμένη με τον Διονύση 
Μαρκάτο και μητέρα δυο παιδιών, 
της Γεωργίας και του Παναγιώτη. Μέ-
λος του συλλόγου κοινωνικής Σταυ-

ροφορίας εθελοντών αιμοδοτών και 
του συνδέσμου για τα δικαιώματα της 

γυναίκας. Εθελόντρια στο κοινωνικό ιατρείο 
αλληλεγγύης Περιστεριού όπου επί 6 χρόνια προσφέρει εθελοντικά 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ανα-
σφάλιστων συμπολιτών μας, με γνώμονα το δικαίωμα όλων στην 
υγεία.
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