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διεκδικώντας το παρόν
χαράζοντας το μέλλον

με τη νέα υποψήφια Δήμαρχό μας!

Την  Άννα Παραγυιού
Δεν έχουμε επιλογές! Πρέπει να νικήσουμε!

Πρέπει να κατακτήσουμε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ!

ΕΜΕΙΣ ΘΈΛΟΥΜΈ
& διεκδικούμε

...ζωντανό εργαστήρι ιστορίας και μνήμης

...κάθε μέρα, με έμφαση στην καθημερινότητα

...πόλη έξυπνη και σύγχρονη

...πόλη φιλική στα ΑμεΑ, στις εγκύους, στην τρίτη 
ηλικία, στις οικογένειες

...πόλη οικολογική και φιλοζωική

... πόλη καθαρή 

...πόλη της κοινωνικής & αλληλέγγυας 
οικονομίας για νέους και ανέργους
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διεκδικούμε 
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το μέλλον



Βιογραφικό
Ά ν ν α  Π α ρ α γ υ ι ο ύ

Η Άννα Παραγυιού γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1988 στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Η καταγωγή της είναι από τη Σάμο και την Κύπρο. Μεγάλωσε και έλαβε τη βασική της 
εκπαίδευση στα σχολεία της Λεμεσού.

Από το 2006 ζει στην Καισαριανή. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός του 
ΕΚΠΑ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις «Έφαρμοσμένες 
Μαθηματικές Έπιστήμες» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών του ΕΜΠ. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, ως μέλος της Νεολαίας Συνασπισμού, καθώς και μέσω της 
ενεργής της συμμετοχής στο φοιτητικό σχήμα «Πορεία Προς Ρήξη» της Αριστερής Ενότητας, 
ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική και κινηματική δράση.  Έλαβε μέρος 
στις κινητοποιήσεις ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, ενάντια στο νόμο Πλαίσιο 
Διαμαντοπούλου, σε κοινωνικούς αγώνες, στο κίνημα των πλατειών και κινήματα πόλης, 
συμμετέχοντας ενεργά σε δίκτυα αλληλεγγύης. 

Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού 
και της Γενικής Συνέλευσης του Μαθηματικού Τμήματος την περίοδο 2008 – 2012. 

Από το 2012, συμμετέχει στην Οργάνωση Μελών της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ 
Καισαριανής, ενώ συμμετέχει ενεργά στον αγώνα για την ουσιαστική χειραφέτηση των 
γυναικών, την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και του κοινωνικού ρατσισμού ενάντια στην 
lgbtq+ κοινότητα. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών της, εργάστηκε παραδίδοντας μαθήματα μαθηματικών 
σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Από το 2015 έως και σήμερα, εργάζεται ως 
επιστημονική συνεργάτιδα στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Έσωτερικών, επιφορτισμένη με τον πλήρη συντονισμό 
και τη διαχείριση του γραφείου της Γενικής Γραμματέως, που έχει την ευθύνη για τη χάραξη 
των πολιτικών έμφυλης ισότητας σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Έίναι μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Έρευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΈΘΙ).

Το 2014 ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τη Συνεργασία Πολιτών 
Καισαριανής. 

Το 2015 εκλέχτηκε Συντονίστρια της παράταξης. 

Από το 2017 συμμετέχει στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Έπιχείρησης του Δήμου 
Καισαριανής, ενώ παράλληλα, είναι μέλος του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής.
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ΜΕ ΣΈΒΑΣΜΟ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Η Συνεργασία Πολιτών 
Καισαριανής τα τελευταία 20 
χρόνια έχει πρωταγωνιστικό 

και καθοριστικό ρόλο στα τοπικά 
της πόλης και χρέος μας είναι το 
2019 να είναι ξανά Δημοτική Αρχή, 
με ζωντανά τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά 
της παράταξης μας, τα οποία είναι η 
πολυσυλλεκτικότητα, ο πλουραλισμός και η 
λογική της συνεργασίας. 

Η παράταξη μας θεωρεί ότι οι τοπικές 
κοινωνίες έχουν ανάγκη από ευρείες 
συσπειρώσεις που επιδιώκουν τη σύνθεση 
των απόψεων.  Αυτό πράτταμε και ως 
δημοτική αρχή επί Μπαρτσώκα, Τζόκα 
και Κοντόσταυλου, αυτό θα πράξουμε και 
τώρα.

Η ιστορία της Καισαριανής, μας έχει 
διδάξει ότι οι λαϊκές συμμαχίες έχουν τη 
δυναμική να αλλάξουν τα πράγματα.

Η Συνεργασία Πολιτών 
Καισαριανής ήταν, είναι και 
θα παραμείνει μια λαϊκή, 
δημοκρατική και πολυφωνική 
παράταξη με μοναδικό γνώμονα 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
του λαού της πόλης μας.

διεκδικούμε 
το παρόν

χαράζουμε
το μέλλον


