


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 «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» 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 Εσωτερικών, 
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.

Είναι μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(ΚΕΘΙ).

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 Επιχείρησης 
του Δήμου Καισαριανής, ενώ παράλληλα, είναι μέλος του 
Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής.



“Καισαριανιώτισσα και Καισαριανιώτη,

Σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από μεγάλη 

διαβούλευση όλο αυτό το διάστημα με όλους τους φορείς και τους πολίτες της πόλης μας. 

Σε αντίθεση με τη λογική της μιζέριας και της απαισιοδοξίας που καλλιεργούν αρκετές 

πολιτικές δυνάμεις, εμείς προτάσσουμε την αισιοδοξία της πράξης. Και γι’ αυτό η πόλη θα 

βγει ξανά στο προσκήνιο, με μπροστάρη τη Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής. Την παράταξη 

που ξέρει να διοικεί, να αγωνίζεται, να διεκδικεί. Που συνομιλεί και συνδιαμορφώνει με 

τους πολίτες της Καισαριανής το πρόγραμμά της.

Στόχος μας δεν είναι απλά να διοικήσουμε την πόλη. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε την 

πόλη. Και θα τα καταφέρουμε γιατί διαθέτουμε δύο δυνατά χαρακτηριστικά. Το πάθος και 

την όρεξη. Πάθος για να αλλάξουμε την πόλη, για να ζήσουμε καλύτερα. Όρεξη για να 

δουλέψουμε ώστε να κάνουμε το σχέδιο και το όραμά μας για την πόλη πραγματικότητα.

Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους εσάς που έχετε την ίδια όρεξη, το ίδιο πάθος για να 

αλλάξουμε την Καισαριανή, να γίνετε συνοδοιπόροι μας σε αυτό το όμορφο ταξίδι που 

τελικό προορισμό θα έχει όλα όσα ονειρευόμαστε για την Καισαριανή.”

Άννα Παραγυιού



θέσέισ



ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ 
επανασχεδιάζουμε τη διαδρομή του 
224 ώστε να τερματίζει σε σταθμό του 
Μετρό στη κέντρο της Αθήνας

 »  Μειώνουμε τον χρόνο αναμονής 
των επιβατών στη στάση

 » Διευκολύνουμε τη μετακίνηση στο 
κέντρο και τη μετεπιβίβαση στο 
Μετρό

• Σε συνεργασία με τον ΟΣΥ ιδρύουμε 
δωρεάν διαδημοτική συγκοινωνία 
μεταξύ Ζωγράφου-Καισαριανής-
Βύρωνα

 » Τονώνουμε τις τοπικές αγορές
 » Συμβάλλουμε στην 
περιφερειοποίηση/αποκέντρωση

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Η Καισαριανή είναι μια πόλη κομμένη στα 
δύο. Αντιμετωπίζει χρόνιο κυκλοφοριακό 
πρόβλημα και η έναρξη των εργασιών του 
Μετρό θα επιδεινώσει την κατάσταση. 

Προτείνουμε: 

• Επικαιροποίηση της συγκοινωνιακής 
μελέτης του Δήμου Καισαριανής σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων και το ΕΜΠ

• Πρωτόκολλο Συνεργασίας Δήμου 
Καισαριανής & Πανεπιστημιούπολης 
ώστε από κοινού να συμβάλουμε στην 
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της 
περιοχής μας

• Επιδιώκουμε βιώσιμη λύση με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας και 
του Υπουγείου Μεταφορών & Υποδομών

• Για τα ατυχήματα που συμβαίνουν 
στην Καραμολέγκου: άμεση εκπόνηση 
μελέτης για επίλυση του προβλήματος

ΠΕΖΟΙ

Τα ΑμεΑ, οι οικογένειες με μικρά παιδιά, η 
Τρίτη Ηλικία, όλοι έχουμε δικαίωμα στην 
ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνηση.

• Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
με χρηματοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας

• Ελεύθερα πεζοδρόμια από κάθε είδους 
εμπόδια, προφυλάσσουμε τις ράμπες 
και τις διαβάσεις από το παράνομο 
παρκάρισμα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

• Ο  Δήμος μας έχει ήδη εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση ύψους 1.600.000€ 
με δάνειο δεκαετούς διάρκειας από 
το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΝΕΙΩΝ για να  θα τοποθετηθούν 
σε περισσότερα από 2000 σημεία 
φωτιστικά σώματα LED.

• Δίνουμε έμφαση στον σωστό φωτισμό, 
γιατί κάνει την πόλη ασφαλέστερη, πιο 
φιλική στο περιβάλλον και εξοικονομεί 
πόρους.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΒΑΚ)

• Θεωρούμε ότι η πόλη μας έχει όλες 
τις δυνατότητες για να υιοθετήσει 
και να εφαρμόσει ένα σχέδιο για την 
καθημερινότητα που θα έχει στο 
επίκεντρο τον άνθρωπο.

• Το ΣΒΑΚ χρηματοδοτείται από το 
Πράσινο Ταμείο. 

• Θα πρέπει οι σχετικές πρωτοβουλίες 
να μην περιορίζονται μόνο στο 
συγκοινωνιακό και στο κυκλοφοριακό, 
αλλά να εμπλακούν πολλές ακόμη 
ειδικότητες για να υπάρξει μία ολιστική 
προσέγγιση, π.χ. Πρόσβαση ΑμεΑ στην 
πόλη, εφαρμογές Έξυπνης Πόλης κ.ά.

• Εξειδικευμένοι επιστήμονες 
ακτινογραφούν την πόλη: πόσα 
πεζοδρόμια υπάρχουν, πόσοι δρόμοι, 
πόσες θέσεις πάρκινγκ, κ.λπ.. Από 

τα συμπεράσματα της μελέτης 
προκύπτουν προτάσεις οι οποίες 
συνδιαμορφώνονται και τελικά 
επιλέγονται από την τοπική κοινωνία 
για να γίνει η Καισαριανή μια πιο φιλική, 
οικολογική, όμορφη πόλη

ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΝΟΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

• Για μας Καισαριανή δεν είναι μόνο το 
κέντρο. Όλες οι γειτονιές έχουν την 
ίδια αξία, θέλουν την ίδια φροντίδα. 
Για αυτό θέλουμε να δώσουμε πνοή 
σε κάθε μία γειτονιά ξεχωριστά. 
Σκεφτόμαστε να εισαγάγουμε την ιδέα 
του «χωρικού δημοτικού συμβούλου», 
βασισμένοι στο πρότυπο του χωρικού 
αντιπεριφερειάρχη, ώστε να υπάρχει πιο 
αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα 
στον Δήμο και στους πολίτες.  



 ΕΞΥΠΝΗ και ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ
• Αναβάθμιση του συστήματος wifi σε 

σημεία της πόλης

• Εκσυγχρονισμός της διαδικτυακής 
πύλης του Δήμου και δημιουργία 
σελίδων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

• Εκσυγχρονισμός στις υπηρεσίες του 
Δήμου με το σύστημα ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων

• Διερεύνηση της δημιουργίας Πρότυπου 
Ψηφιακού Κέντρου, που στοχεύει 
στην ατομική βιωματική ανάπτυξη 
δεξιοτήτων

• Διερεύνηση ένταξης του Δήμου στην 
πιλοτική εφαρμογή της “ Έξυπνης 
Στάθμευσης”

• Δημιουργία ψηφιακού συστήματος 
και οπτικοακουστικού υλικού για τα 
σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της 
πόλης (ιστορικά μνημεία, εκκλησίες, 
μονοπάτια στον Υμηττό κ.τ.λ.)

• Δημιουργία ολοκληρωμένου 
Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών

• Δημιουργία δικτυακής πλατφόρμας 
όπου ο Δήμος θα θέτει σε δημόσια 
διαβούλευση ζητήματα που αφορούν τη 
ζωή της πόλης και οι πολίτες θα έχουν 
λόγο στις αποφάσεις που παίρνει το 
Δημοτικό Συμβούλιο

• Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 
δικτυακής πλατφόρμας για:

 » Online πληροφορίες και υπηρεσίες 
σε πολίτες και επιχειρήσεις

 » Ηλεκτρονικές πληρωμές για 
πολίτες και επιχειρήσεις

 » Δυνατότητα στους πολίτες να 
βλέπουν τα καταχωρημένα στοιχεία 
τους στα αρχεία του Δήμου και να 
αποστέλλουν διορθώσεις για τυχόν 
λάθη, παραλείψεις ή αλλαγές που 
έχουν συμβεί

 » Να αποστέλλουν οι πολίτες τα 
αιτήματά τους για δυσλειτουργίες 
ή προβλήματα που διαπιστώνουν 
στην πόλη



 ΠΑΙΔΕΙΑ

• «Ανοιχτά σχολεία – ανοιχτά προαύλια»: 
ανάδειξη των σχολείων σε «κυψέλες» 
μόρφωσης, πολιτισμικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων

• Ασφαλή και Δημοκρατικά σχολεία: 
Δίκτυο κατά του φασισμού μεταξύ 
σχολικής κοινότητας και τοπικής 
κοινωνίας

• Δημιουργία μαθητικού συμβουλίου, 
για άμεση επαφή μαθητών/τριών και 
δημοτικής αρχής

• Σχολικά γεύματα στα δημοτικά σχολεία

• Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ για 
ΑμεΑ για την κοινωνικοποίηση των 
παιδιών και την εξέλιξη των ταλέντων 
και των δεξιοτήτων τους

• Πρωτοβουλία ίδρυσης Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας

• Πρωτοβουλία ίδρυσης «Δημόσιου ΙΕΚ»

• Ανακύκλωση, οικολογική συνείδηση και 
ευαισθητοποίηση κομμάτι της σχολικής 
κοινότητας

 » Μαθητικοί διαγωνισμοί με θέμα την 
ανακύκλωση

• Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών 
κτηρίων

• Ενίσχυση του θεσμού του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου

• Πρόγραμμα Διαμόρφωσης Πράσινων 
Προαυλίων & σχολικών αθλητικών 
χώρων

• Καθιέρωση Μαθητικού - Πολιτιστικού 
Φεστιβάλ Νέων & Μαθητικών Σχολικών 
Αγώνων Νέων



• Επαναλειτουργία του Πάρκου 
Κυκλοφοριακής Αγωγής

• Ίδρυση Κέντρου Νεολαίας «Kessariani 
Hub»

• Καμπάνιες ενημέρωσης κατά του 
εθισμού στα ναρκωτικά και στις 
εξαρτήσεις με εξειδικευμένους φορείς 
(18 Άνω, ΚΕΘΕΑ) 

• Αξιοποίηση προσόψεων κτιρίων του 
δήμου και πλατειών για έκφραση νέων 
καλλιτεχνών με στόχο την αισθητική 
και εικαστική αναβάθμιση

 ΝΕΟΛΑΙΑ 



 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Στήριξη του σωματειακού αθλητισμού

• Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού

• Επανασχεδισμός του τρόπου 
λειτουργίας και χρήσης των αθλητικών 
υποδομών του Δήμου - Αναβάθμιση 
αθλητικών χώρων

• Συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία 
και διαμόρφωση πλαισίου για ίση και 
δίκαιη μεταχείρισή τους από τον Δήμο

• Δημιουργία χώρου στίβου στο χωμάτινο 
γήπεδο εντός του πάρκου Σκοπευτηρίου 
για τους δημότες και τις δημότισσες

• Εγκατάσταση μονόζυγων και άλλων 
οργάνων για υπαίθρια άσκηση

• Δημιουργία «Αθλητικού Κέντρου Δήμου 
Καισαριανής» στο Μ. Κρητικόπουλος

• Διερεύνηση της δυνατότητας 
κατασκευής κολυμβητηρίου στον χώρο 
του Μ. Κρητικόπουλος

• Μετονομασία του κλειστού γηπέδου της 
Νήαρ Ηστ σε «Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ  
–  Νήαρ Ηστ – Κώστας Πολίτης»

• Δημιουργία Μουσείου Αθλητικής 
Ιστορίας



 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Στήριξη και αναβάθμιση του Κέντρου 
Υγείας του Παιδιού, σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

• Ανασυγκρότηση του Κέντρου 
Συμβουλευτικής για ΑμεΑ

• Σύσταση Μητρώου Ευπαθών 
Κοινωνικών Ομάδων και ανέργων

• Αξιοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών 
απασχόλησης και επαγγελματικής 
κατάρτισης προς όφελος των δημοτών

• Συγκρότηση Συμβουλευτικού Κέντρου 
κατά της έμφυλης βίας και των 
έμφυλων διακρίσεων

• Προάσπιση και βελτίωση των 
υφιστάμενων κοινωνικών δομών 
του Δήμου (ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, 
Παιδικοί Σταθμοί, κ.λπ.)



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
και ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δράσεις ενημέρωσης των συμπολιτών 
μας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία (ΚΑλο) και τα ωφελήματά της, 
προκειμένου να υπάρξει τοπική ανάπτυξη 
στηριγμένη στη “συλλογική ωφέλεια”: 

• Συνεργασία του Δήμου με το αρμόδιο 
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
για σταθερή ενημέρωση των δημοτών 
μας. Μέσω σεμιναρίων με σκοπό τη 
δημιουργία κοινωνικών αναπτυξιακών 
συμπράξεων

• Καμπάνια υποστήριξης και τόνωσης της 
τοπικής αγοράς 

• Ενίσχυση των τοπικών εμπορικών 
και επαγγελματικών συλλόγων για 
ανάληψη πρωτοβουλιών και σχεδιασμό 
αναπτυξιακής στρατηγικής βασισμένης 
στις οικονομικές και κοινωνικές 
ανάγκες της τοπικής κοινότητας

• Γραφείο ενημέρωσης ανέργων 
και επιχειρήσεων, για τη στήριξη 
της Απασχόλησης και της τοπικής 
Επιχειρηματικότητας. Διεκδίκηση 
προγραμμάτων, ιδιαίτερα για τους 
νέους και τις νέες, από εθνικούς 
και ευρωπαϊκούς πόρους για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας και την 
αύξηση των θέσεων εργασίας.

• Μελέτη για τον δίκαιο επανακαθορισμό 
των ζωνών των δημοτικών τελών 
- Επανακαθορισμός των τελών 
κατάληψης χώρων



 ΔΗΜΟΣΙΟΙ
 ΧΩΡΟΙ και
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Ο Δήμος αποκτά φιλοζωική πολιτική 
για τα αδέσποτα ζώα και την προστασία 
τους

• Μελέτες για τη βελτίωση και την 
ανάπλαση των δημόσιων χώρων

• Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑμεΑ

• Ενίσχυση εναλλακτικού τουρισμού 
για δράσεις Οικοτουρισμού στον 
Υμηττό με παράλληλη αναβάθμιση της 
Καλοπούλας

• Αναβάθμιση του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας με 
προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Ολοκληρωμένο σύγχρονο τοπικό σχέδιο 
διαχείρισης απορριμμάτων. Ένα συνολικό 
σχέδιο που βασίζεται στις προτεραιότητες 
της ιεράρχησης της διαχείρισης 
αποβλήτων (πρόληψη, ανακύκλωση – 
κομποστοποίηση, επανάχρηση)

• Ανακύκλωση με διαλογή 
στην πηγή, κομποστοποίηση, 
οικιακή κομποστοποίηση και 
επαναχρησιμοποίηση των 
απορριμμάτων

• Δημιουργία μικρών πράσινων σημείων

• Υλοποίηση ρεύματος οργανικών 
αποβλήτων. Προχωράμε στην 
δημιουργία ρεύματος οργανικών 
απορριμμάτων, αρχικά στοχευμένα 
στους μεγάλους παραγωγούς (λαϊκές 
αγορές, super market, καταστήματα 
εστίασης), και επέκταση του σταδιακά 
σε όλες τις περιοχές του δήμου

• Καμπάνιες ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης

• Νέα πολιτική ανακύκλωσης: 
πειραματική διανομή συσκευών 
κομποστοποίησης/επιδότησης 
για μείωση οργανικών/μείωσης 
δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που 
συμμορφώνονται

• Διατήρηση του δημόσιου/δημοτικού 
χαρακτήρα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων με ενίσχυση των 
υποδομών και του εξοπλισμού της 
υπηρεσίας καθαριότητας

• Μελέτη για τη χωροθέτηση υπόγειων 
κάδων σε κεντρικά σημεία



• Δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων 

Καταναλωτών, στο οποίο ο Δήμος 

θα καταγράψει τις περιπτώσεις 

συμπολιτών μας που ανήκουν στην 

κατηγορία των ενεργειακά πτωχών.

• Δημιουργία του Ενιαίου 

Παρατηρητηρίου Ενεργειακών 

Καταναλώσεων του Δήμου, όπου όλα 

τα δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις, 

σχολικά συγκροτήματα κτλ., θα 

καταγραφούν σε μία ηλεκτρονική 

πλατφόρμα.

• Μελέτη για Δημιουργία και Ίδρυση μίας 

Ενεργειακής Κοινότητας (με βάση το 

ν.4513/2018) με συμμετοχή του Δήμου 

μας και άλλων φορέων ή ΟΤΑ α’ ή β’ 

βαθμού.

• Η Ενεργειακή Κοινότητα θα προσφέρει 

ΔΩΡΕΑΝ ρεύμα στους ευάλωτους 

δημότες, με την υπόλοιπη ισχύ να 

κατευθύνεται προς την μείωση του 

κόστους άλλων δημοτικών κτιρίων 

(σχολείων κτλ.). Το κόστος αναμένεται 

να καλυφθεί κατά μεγάλο ποσοστό 

(άνω του 50%) από το σχετικό 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη 

στήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων 

μέσω ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ.

• Ένταξη των δημοτικών κτιρίων στο 

πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης 

Δημοσίων Κτιρίων του ΥΠΕΝ και του 

ΥΠΟΙΑΝ. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ -
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 



 ΦΙΛΟΖΩΙΑ 
• Εκπαιδευτικά φιλοζωικά προγράμματα για 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες

• Θέσπιση βραβείων για φιλοζωική δράση 
σχολείων

• Ετήσια προγράμματα στείρωσης 
αδέσποτων σκύλων και γατών, 
προληπτικών εμβολιασμών και ελέγχου 
ασθενειών για προστασία της υγείας των 
πολιτών και των ζώων

• Επιδίωξη συστηματικής και έγκαιρης 
υποβολής των προγραμμάτων Ζωοφιλίας 
για χρηματοδότηση από το ΥΠΑΑΤ από τον 
Δήμο μας

• Καθαριότητα Δημόσιου χώρου και 
Δημόσια Υγεία : 

 » Δοχεία ξηράς τροφής για αδέσποτους 
σκύλους και γάτες  

 » Δοχεία νερού για αδέσποτα 
 » Συστηματική καμπάνια για 
περισυλλογή ακαθαρσιών 
δεσποζόμενων σκύλων και χρήση 
λουριού στον περίπατο 

 » Σακούλες περισυλλογής σε εμφανή 
σημεία 

• Διερεύνηση για δημιουργία καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων καθώς και ένα 
σύγχρονο σύστημα προώθησης των 
υιοθεσιών

• Αναβάθμιση του Πάρκου Σκύλων 

• Διερεύνηση για τη δημιουργία χώρου 
ταφής ή αποτέφρωσης νεκρών ζώων, είτε 
σε δημοτικό είτε σε διαδημοτικό επίπεδο 

• Πολλά προβλήματα οφείλονται στην 
άγνοια. Ο Δήμος μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά στην ενημέρωση των 
ιδιοκτητών – και των δημοτών εν 
γένει – σχετικά με τις ευθύνες και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την κατοχή ενός ζώου συντροφιάς, 
διαθέτοντας ενημερωτικό υλικό από 
διάφορα σημεία της πόλης, από ΚΕΠ και 
δημοτικές υπηρεσίες

• Συνεργασία του Δήμου με την κοινωνία, 
τους δημότες, τις φιλοζωικές, τους 
κτηνίατρους. Χρειάζεται η συμβολή 
όλων μας για την καλλιέργεια μιας 
διαφορετικής αντίληψης



 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
• Δημιουργία ομάδας πολιτισμού Δήμου 

Καισαριανής «Μπάμπης Δρίζος»

• Ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

• Δημιουργία Μουσείου Μικρασιατικού 
πολιτισμού και προσφυγικής ιστορίας

• Δημιουργία αγάλματος στην Πλατεία 
Καισαριανής για τη Μικρασιάτισσα μάνα

• Διοργάνωση 2ου Διεθνούς 
Μικρασιατικού συνεδρίου

• Μετατροπή του Χαράματος σε 
Πολυχώρο πολιτισμού και Κέντρο 
Μελέτης Λαϊκής Μουσικής

• Αναβάθμιση του μουσείου Εθνικής 
ΕΑΜικής Αντίστασης  σε κέντρο έρευνας

• Καθιέρωση εορτασμού για την ίδρυση 
της πόλης

• Περίπατοι και ξενάγηση επισκεπτών στο 

αισθητικό δάσος, στη Μονή Καισαριανής 
σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς

• 2021 έτος μνήμης των 200 χρόνων από 
την Επανάσταση του 1821

• 2022 έτος μνήμης των 100 χρόνων από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή

• Εμπλουτισμός της δημοτικής 
βιβλιοθήκης

• Θεσμοθέτηση ετήσιου διαγωνισμού 
λογοτεχνίας για διήγημα «Μάριος 
Χάκκας»

• Αξιοποίηση της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης σε 
συνδυασμό με την φυσική καλλονή του 
Υμηττού, για προσέλκυση επισκεπτών

• Συμμετοχικός προϋπολογισμός - 
Ισότιμη μεταχείριση πολιτιστικών 
ομάδων στην αξιοποίηση των χώρων 
του Δήμου



ΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και από το 
1966 κατοικεί μόνιμα στην Καισαριανή 
όπου δημιούργησε την οικογένειά 
του. Με τη σύζυγό του, Μαρία 
Παναγιωταρά, έχει αποκτήσει 4 παιδιά. 
Είναι συνταξιούχος πρώην εργολάβος 
υδραυλικός. Υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος το 2014 με την παράταξη 
μας.

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του ΙΩΑΝΝΗ

Γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί 
στην Καισαριανή. Είναι πτυχιούχος της 
Αρσακείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 
Από το 1985 έως και σήμερα διδάσκει 
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής, 
ως υποδιευθύντρια. Υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος το 2014 με την 
παράταξη μας.

υποψήφιοι
δήμοτικοι 
συμβουλοι



ΑΜΠΡΑΣΗ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 
του ΝΙΚΟ

Γεννήθηκε το 1997, αποφοίτησε από 
το ΕΠΑΛ Καισαριανής και τώρα είναι 
τελειόφοιτος στην ειδικότητα Τεχνικός 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο ΙΕΚ 
Αιγάλεω. Από μικρός ασχολιόταν με 
τον αθλητισμό και τους υπολογιστές. 
Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει τη 
στρατιωτική του θητεία.

ΑΝΑΒΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του ΑΝΔΡΕΑ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Καισαριανή (το ίδιο και οι γονείς του 
Ανδρέας και Στέλλα). Είναι 41 ετών και 
κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. 
Αποφοίτησε από το 1ο Γενικό 
Λύκειο Καισαριανής. Εργάστηκε 
σε χρηματιστηριακή εταιρεία ως 
υπεύθυνος τμήματος παραγώγων και 
σήμερα είναι ασφαλιστικός σύμβουλος. 
Παράλληλα, από το 2017 έως σήμερα 
εργάζεται στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής ως ειδικός συνεργάτης.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει 
στην Καισαριανή. Είναι πατέρας 5 
παιδιών. Τα τελευταία 23 χρόνια 
διατηρεί κατάστημα στην πόλη μας. 
Έχει ασχοληθεί για χρόνια με τα 
ποδοσφαιρικά σωματεία της πόλης μας 
και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος τόσο 
στον Πανιώνιο Καισαριανής όσο και 
στον Α.Ο. Μικρασιατικός Καισαριανής. 
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος το 
2014 με την παράταξη μας.



ΓΟΒΑΤΖΗ ΑΓΑΠΗ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην 
Καισαριανή. Είναι μητέρα δύο 
κοριτσιών και ασχολείται ενεργά με τον 
εθελοντισμό και τα κοινωνικά δίκτυα 
της πόλης. Διδάσκει εθελοντικά σε 
παιδιά του Κέντρου Υγείας του Παιδιού. 
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος το 
2014 με την παράταξη μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Γεννήθηκε το 1967, μεγάλωσε και 
ζει στην Καισαριανή. Είναι απόγονος 
μικρασιατικής οικογένειας και πατέρας 
δύο κοριτσιών. Αποφοίτησε από το 
1ο Λύκειο Καισαριανής. Με πολυετή 
εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές 
φαρμακευτικές εταιρείες, σήμερα είναι 
Product Special Manager σε μία από τις 
μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες.

ΒΑΣΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γεννήθηκε το 1976 και κατοικεί στην 
Καισαριανή από το 1979. Αποφοίτησε 
από το 2ο Λύκειο Καισαριανής και είναι 
πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται 
ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στον ιδιωτικό τομέα. 
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος το 
2014 με την παράταξη μας.



ΔΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Σπούδασε Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και 
Ψυχολογία. Εργάστηκε στα Μ.Μ.Ε. 
και σε εκδοτικούς ως επιμελήτρια 
κειμένων.  Εργάζεται ως εξωτερική 
συνεργάτιδα στη Γαλλική Σχολή 
Αθηνών. Δραστηριοποιήθηκε στον τομέα 
της Αλληλεγγύης, ενώ συμμετείχε 
με εθελοντική εργασία στο Ανοιχτό 
Κέντρο Προσφύγων στο Ελληνικό από 
τον Οκτώβριο του 2015 έως το 2017. 
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος το 2014 
με την παράταξη μας.

ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ζει στην Καισαριανή τα τελευταία 
14 χρόνια με τη σύντροφο και την 
κόρη του. Γεννημένος το 1967 με 
παιδαγωγικές σπουδές ξεκίνησε να 
εργάζεται το 1992 στο συντονισμό και 
τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων στον τομέα της κοινωνικής 
πολιτικής και της ισότητας των φύλων. 
Παράλληλα, διατηρεί επιχείρηση 
που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
πώλησης ανακυκλωμένων προϊόντων.

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην 
Καισαριανή. Σπούδασε Πολιτικός 
Μηχανικός και είναι μέλος του 
ΤΕΕ. Διατηρεί τεχνικό γραφείο 
στην Καισαριανή ως ελεύθερος 
επαγγελματίας και ασχολείται με 
δημόσια και ιδιωτικά έργα. Υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος το 2014 με την 
παράταξη μας.



ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ζει στην κάτω Καισαριανή τα τελευταία 
15 χρόνια. Απασχολούμενος στον 
τουριστικό τομέα και ως λογιστής σε 
διάφορες εταιρείες του κλάδου. Έντονα 
ενεργοποιημένος από τα μαθητικά του 
χρόνια στα κινήματα πόλης.

ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Γεννήθηκε το 1974 στην Καισαριανή 
και είναι απόγονος μικρασιατικής 
προσφυγικής οικογένειας. Σπούδασε 
Ελληνικό Πολιτισμό στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου. Εργάστηκε για πολλά 
χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε 
μέλος της Θεατρικής Ομάδας του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Καισαριανής καθώς και του Δ.Σ. του 
Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού. 
Είναι μέλος του Μικρασιατικού 
Συλλόγου της πόλης μας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΚΤΩΡ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει 
στην Καισαριανή. Είναι απόγονος 
μικρασιατικής προσφυγικής 
οικογένειας. Τα τελευταία 25 χρόνια 
διατηρεί κατάστημα υδραυλικών-
θέρμανσης και τεχνικό γραφείο στην 
πόλη μας. Τα τελευταία 7 χρόνια 
δραστηριοποιείται ενεργά στα αθλητικά 
δρώμενα της πόλης μας ως ταμίας 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο 
Μικρασιατικός Καισαριανής.



ΚΕΝΤΡΟΘΑΝΑΣΗ ΛΕΟΝΟΡΑ 
του ΦΙΛΙΠ

Μεγάλωσε και ζει στην Κάτω 
Καισαριανή τα τελευταία 27 χρόνια. 
Γεννήθηκε στους Αγ. Σαράντα της 
Αλβανίας το 1975 και έχει ελληνική 
καταγωγή με παππούδες από την 
Κέρκυρα και την Αθήνα. Είναι μητέρα 
2 παιδιών. Δούλευε για πολλά χρόνια 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και αυτή την 
περίοδο εργάζεται στην καφετέρια 
Mikel της Καισαριανής.

ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) 
του ΣΟΛΩΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Γεννήθηκε στην Άρτα και ζει στην 
Αθήνα από το 1990. Σπούδασε Γαλλική 
γλώσσα και Φιλολογία στη Φιλοσοφική 
σχολή του Α.Π.Θ. Συνέχισε τις σπουδές 
της στο Παρίσι. Από το 1991 διδάσκει 
σε Γυμνάσια και Λύκεια της επαρχίας 
και της Αττικής και από το 2001 στα 
σχολεία της Καισαριανής.

ΚΛΩΣΤΕΡΙΔΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ (ΣΤΕΛΛΑ) 
του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει μόνιμα 
στην Άνω Καισαριανή. Αποφοίτησε 
από το 2ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής 
και σπούδασε στο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, στη 
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας: Τμήμα 
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης. Από το έτος 2009 
εργάζεται ως βιβλιοθηκονόμος στο 
ΕΚΠΑ. Είναι παντρεμένη με τον Σπύρο 
Παπαδόπουλο, ηθοποιό και έχει ένα γιο 
15 μηνών.



ΚΟΥΦΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)
του ΙΩΑΝΝΗ

Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά 
το 1969 και μεγάλωσε στην Καισαριανή 
όπου ζει μέχρι και σήμερα. Σπούδασε 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Εργάσθηκε 
ως δασκάλα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο 
Καισαριανής. Εκλέχτηκε δημοτικός 
σύμβουλος το 2014 και διετέλεσε 
πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου. Συμμετέχει 
εθελοντικά στο «Κέντρο Υγείας 
Παιδιού Καισαριανής». Είναι μέλος της 
θεατρικής ομάδας του Δήμου και του 
Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΑΣΗΜΩ (ΜΙΝΑ) 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Από το 1987 είναι κάτοικος και 
δημότης αυτής της ιστορικής 
πόλης.  Αποφοίτησε από τη Σχολή 
«Μετάφρασης και διερμηνείας» του 
Μονάχου. Συμμετέχει ενεργά και για 
δεκαετίες σε κινήματα και δράσεις. 
Μέλος της εθελοντικής ομάδας του 
Κέντρου Υγείας του Παιδιού του Δήμου. 
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος το 
2014 με την παράταξη μας.

ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γεννήθηκε το 1997 στον Χολαργό 
Αττικής. Το 2015 αποφοίτησε από το 
1ο Λύκειο Καισαριανής. Σπουδάζει 
Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει 
συμμετάσχει σε καταλήψεις στέγης 
προσφύγων, όπου παρέδιδε μαθήματα 
ελληνικών σε προσφυγόπουλα. 
Ιδεολογικά τοποθετείται στον χώρο της 
ευρύτερης αριστεράς.



ΛΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γεννήθηκε το 1987 στην Άρτα. Από 
το 2010 μένει στην Καισαριανή. 
Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών. Συνεχίζει με μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Δημιουργική Γραφή στο 
Ε.Α.Π. Είναι παντρεμένη κι έχει δύο 
παιδιά. Εργάστηκε αρκετά χρόνια 
στον ιδιωτικό τομέα και το τελευταίο 
διάστημα έχει αφοσιωθεί στην 
ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία.

ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΑΝΝΑ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει μόνιμα 
στην Καισαριανή. Φοίτησε στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο 
Τμήμα της Νομικής Σχολής. Διατηρεί 
δικηγορικό γραφείο στην Καισαριανή, 
και από το έτος 2013 δραστηριοποιείται 
και ως Αναλυτική και Ειδική Δικαστική 
Γραφολόγος. Είναι κόρη της Νανάς 
(Αθηνάς) Βασιλακοπούλου και του 
Κώστα Μάγκλαρη και έχει αδελφή την 
γιατρό Χρυσηϊδα Μάγκλαρη.

ΛΟΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
του ΗΛΙΑ

Ζει στην Καισαριανή και είναι μητέρα 
2 παιδιών. Είναι γεννημένη το 1969. 
Έχει αποφοιτήσει από το εργαστήριο 
Ελευθέρων Σπουδών ‘’Χατζηπερή’’, με 
ειδικότητα λογιστική και χειρισμό Η/Υ. 
Για πολλά χρόνια δούλευε σε ιδιωτικές 
εταιρείες.



ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, 
κατάγεται από την Πάρο και ζει στην 
Καισαριανή από το 1986. Σπούδασε 
δημοσιογραφία. Είναι συγγραφέας/
ποιήτρια και μέλος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Συγγραφέων. Είναι ενεργό 
μέλος της Ομάδας Αλληλεγγύης 
Καισαριανής από την ίδρυση της, 
καθώς και της Ομάδας Πολιτισμού 
Καισαριανής.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων 
και υπηρέτησε επί 35 χρόνια στο 
Τεχνικό Σώμα του Ελληνικού Στρατού. 
Επίσης, σπούδασε Ηλεκτρολόγος- 
Μηχανολόγος στο ΕΜΠ. Μεγάλωσε, ζει 
στην Καισαριανή και είναι απόγονος 
Μικρασιατών προσφύγων. Είναι πατέρας 
3 παιδιών. Διετέλεσε πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων “ΗΛΙΟΣ” του Κέντρου 
Συμβουλευτικής και Απασχόλησης ΑμεΑ 
του Δήμου Καισαριανής. Σήμερα είναι 
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων 
“ΗΛΙΟΣ”, του νομικού προσώπου του 
Δήμου μας “Λεωνίδας Μανωλίδης” και 
της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.  

ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Γεννήθηκε στην Καισαριανή 
και μεγάλωσε από παππού και 
γιαγιά Μικρασιάτες. Αποφοίτησε 
από το Λύκειο της Καισαριανής, 
παρακολούθησε για ένα χρόνο 
στο Παρίσι μαθήματα ιστορίας της 
τέχνης και στην συνέχεια σπούδασε 
σκηνοθεσία κινηματογράφου στη 
σχολή Σταυράκου. Δραστηριοποιήθηκε 
στον χώρο του βιβλίου και σήμερα 
διευθύνει το βιβλιοπωλείο των 
εκδόσεων Θεμέλιο. 



ΠΑΝΤΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Γεννήθηκε το 1994, μεγάλωσε και ζει 
στην Καισαριανή. Τελείωσε το ΕΠΑΛ 
Καισαριανής σαν ψυκτικός και τώρα 
συνεχίζει στην ΑΣΠΑΙΤΕ σαν 
μηχανολόγος. Ασχολείται με τα κοινά 
εδώ και χρόνια, ως εθελοντής 
πυροσβέστης και στο σύστημα των 
προσκόπων.

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Έχει σπουδάσει οικονομικά στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι 
κάτοχος mini MBA και μεταπτυχιακός  
φοιτητής στο Ε.Α.Π. στο τμήμα της 
Δημόσιας Ιστορίας. Δουλεύει σαν 
Οικονομολόγος-Λογιστής στον ιδιωτικό 
τομέα. Είναι μέλος της Οικονομικής 
-Φορολογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ήταν υποψήφιος με τη Συνεργασία 
Πολιτών Καισαριανής και στις εκλογές 
του 2014.

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην 
Καισαριανή. Είναι απόφοιτος του 
Nottingham Trent University, με 
πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
απόφοιτος δημοσίου ΙΕΚ με ειδικότητα 
σε τραπεζικές εργασίες. Εργάζεται 
ως τραπεζικός υπάλληλος σε διεθνή 
τραπεζικό οργανισμό. Είναι πατέρας 
ενός παιδιού. Υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος το 2014 με την παράταξη 
μας.



ΡΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Γεννήθηκε το 1964 και ζει στην 
Καισαριανή από το 1970. Ασχολήθηκε 
με τα κοινά και τα κινήματα ως μέλος 
του Ρήγα Φεραίου από 14 ετών και 
συνεχίζει να ασχολείται έως σήμερα. 
Αγαπά και στηρίζει τον πολιτισμό και 
είναι ενεργό μέλος της θεατρικής 
ομάδας του Δήμου Καισαριανής από το 
2006, όπως και μέλος της Ομάδας 
Πολιτισμού Καισαριανής. Ήταν 
υποψήφιος με τη Συνεργασία Πολιτών 
Καισαριανής και στις εκλογές του 2014.

ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., με 
μεταπτυχιακό Διεθνών Σχέσεων – 
Σπουδών Νοτιανατολικής Ευρώπης 
ΕΚΠΑ. Ζει στην Καισαριανή τα 
τελευταία 25 χρόνια. Είναι παντρεμένη 
με τον Πολιτικό Μηχανικό Δημήτρη 
Δημητριάδη. Έχει ασχοληθεί με ένα 
ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων στον 
Δημόσιο, Αυτοδιοικητικό και Ιδιωτικό 
τομέα.

ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΙΝΑ) 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γεννημένη το 1988, μεγάλωσε και 
ζει στην Καισαριανή. Σπούδασε 
δημοσιογραφία, θεωρία μουσικής 
& αρμονία, με πολυετή θητεία σε 
χορευτικά σχήματα παραδοσιακών 
χορών. Ήταν υποψήφια Δημοτική 
Σύμβουλος με την «Καισαριανή 
Δημιουργία» το 2010. Διατέλεσε 
σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων του 
Δημάρχου Αντ. Καμπάκα. Υπήρξε μέλος 
του ΔΣ του ΚΕΜΙΠΟ. Σήμερα είναι 
διοικητικό στέλεχος σε πολυεθνική 
εταιρεία.



ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και 
Ψυχολογία στο Ε.Κ.Π.Α. Έχοντας επιλέξει 
να ζήσει στη Καισαριανή που γνώρισε 
εργαζόμενη σε φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών και στο 4ο Ολοήμερο Δημοτικό 
Σχολείο, δραστηριοποιήθηκε στα κοινά 
της πόλης με την παράταξη μας από το 
2010. Αγαπάει το πλούσιο φυσικό κάλλος 
της πόλης και υπήρξε για κάποια χρόνια 
δραστήριο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας 
Δασοπροστασίας του Δήμου Καισαριανής. 
Τώρα, ως νέα μητέρα, φιλοδοξεί να 
συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις για μια 
πόλη φιλική και προσβάσιμη σε όλους.

ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Είναι μαθηματικός και ζει 40 χρόνια στην 
Καισαριανή. Έχει εκλεγεί Δημοτικός 
Σύμβουλος το 1990, το 1994, το 2002, το 
2006 και το 2014. Υπήρξε Πρόεδρος της 
Ένωσης Συλλόγων Γονέων, 
Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου 
και Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Εχει 
διατελέσει Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Δήμου και πρόεδρος του 
Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού του 
Δήμου μας.

ΤΖΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε 
μετάφραση στην Κέρκυρα και συνέχισε 
τις ανθρωπιστικές του σπουδές στη 
Γερμανία, τη Γαλλία και την Αγγλία. 
Εργάζεται ως μεταφραστής. Από νεαρή 
ηλικία είναι ενταγμένος στην αριστερά 
όχι μόνο ιδεολογικά και κινηματικά, μα 
πρώτα και πάνω απ’ όλα ανθρώπινα.



ΧΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1960. Το 
1970 ήρθαν οικογενειακώς στην Αθήνα 
και τελείωσε το δημοτικό στο 2ο 
Καισαριανής. Από το μικτό Λύκειο 
Καισαριανής (σήμερα “Μάριος Χάκκας”, 
προς τιμήν του θείου του) αποφοίτησε 
το 1978. Από το 1977 έως το 1991 
έπαιξε βόλει στον Α.Ο.Παγκρατίου. Από 
το 1987 μέχρι το 2013 δούλεψε σε 
τράπεζες. Από το 2014 έως το 2017 είχε 
βιβλιοπωλείο στο Μετς.

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 
του ΠΑΝΑΓΗ

Γεννήθηκε το 1965 στο χωριό Αγία 
Τριάδα της Καρπασίας, που βρίσκεται 
στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το 1993 
ζει μόνιμα στο Δήμο Καισαριανής όπου 
διατηρεί Ιδιωτικό Οδοντιατρείο. 
Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή 
του Ε.Κ.Π.Α. Είναι παντρεμένος με την 
δασκάλα Χιωτέλλη Γιασεμή και 
πατέρας τριών κοριτσιών. Είναι μέλος 
του Συλλόγου Τριτέκνων Καισαριανής, 
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, 
του Συλλόγου Κυπρίων Προσφύγων 
Αττικής και του Συλλόγου Κυπρίων 
Επιστημόνων Αττικής.

ΦΑΦΛΙΑ - ΦΤΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ζει από το 1984 στην Καισαριανή. 
Σπούδασε στη Νομική της Αθήνας και 
σήμερα είναι Σύμβουλος  Επιχειρήσεων 
& Ιδιωτών διατηρώντας δικό της 
γραφείο. Απέκτησε δυο παιδιά που 
φοίτησαν στα σχολεία της πόλης. 
Συμμετείχε ενεργά στο γονεϊκό κίνημα 
και επί δυο χρόνια ήταν μέλος του ΔΣ 
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του 1ου Γ.Ε.Λ. Καισαριανής. Είναι μέλος 
του ΣΥΡΙΖΑ Καισαριανής και 
γραμματέας της τοπικής οργάνωσης.



ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 
του ΣΟΦΟΚΛΗ

Γεννήθηκε το 1968 στη Δράμα, από 
γονείς αγρότες με μικρασιατική 
καταγωγή. Τα τελευταία 20 χρόνια ζει 
στην Καισαριανή, έχει δύο παιδιά και ο 
σύζυγος της διατηρεί επιχείρηση 
εστίασης στην πόλη μας. Σπούδασε 
Γεωπόνος με μεταπτυχιακή ειδίκευση 
στην Αγροτική Ανάπτυξη, στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι υπάλληλος 
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ 
Α.Ε.), τοποθετημένη στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γεννήθηκε στην Άρτα και διαμένει στην 
Καισαριανή τα τελευταία 10 χρόνια. 
Από το 2011 εργάζεται στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στη Γενική 
Δ/νση Δασών & Δασικού 
Περιβάλλοντος. Είναι πτυχιούχος 
Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας 
Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. Σήμερα 
παρακολουθεί το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές 
& Τεχνικές Προστασίας 
Περιβάλλοντος», του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑΣ 
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Καισαριανή. Σπούδασε Οικονομικά. 
Εργάσθηκε ως διευθυντικό στέλεχος 
στο Οικονομικό τμήμα πολυεθνικής 
εταιρίας και ως οικονομικός 
σύμβουλος επιχειρήσεων. Εκλέχθηκε 
δημοτικός σύμβουλος το 1985 και 
2014. Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής 
(ΚΕ.ΔΗ.Κ.).
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