Σε αυτό το φυλλάδιο μπορείτε να βρείτε όλους
τους υποψήφιους της ΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.
Πρόκειται για ενεργούς πολίτες όλων των
ηλικιών, από διάφορους κοινωνικούς χώρους.
Νεοσμυρνιές/οί με καθημερινή παρουσία
και πλούσια δράση στη συλλογική ζωή,
νέες γυναίκες και άνδρες, επαγγελματικά
καταξιωμένοι/ες, άνθρωποι με εμπειρία και
γνώση στη διοίκηση του δήμου, αλλά και
πολλά νέα πρόσωπα.

Όλοι μαζί με ένα πρόταγμα:

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ο ΔΗΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
Ο Χάρης Αθανασιάδης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημόσια ιστορία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (που εδρεύει στην
Πάτρα). Θα μπορούσε, συνεπώς, να επιλέξει ως τόπο διαμονής του τα Γιάννενα ή την Πάτρα. Επέλεξε
όμως τη Νέα Σμύρνη. Διότι την αγαπάει.

ΑΛΕΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χορευτής, καθηγητής χορού, χορογράφος, ηθοποιός, με πτυχίο αγγλικής φιλολογίας και μεταπτυχιακές σπουδές στο «Administration and Managing of Arts». Μιλάει Αγγλικά, Ισπανικά και Γερμανικά. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού. Γενικός γραμματέας Σωματείου στο
Θέαμα, την Ψυχαγωγία και τον Πολιτισμό. Μέλος της Επιτροπής Αγώνα για την Καλλιτεχνική Παιδεία
και της Επιτροπής Διαβούλευσης για τις συλλογικές συμβάσεις στα κρατικά και τα ιδιωτικά θέατρα.
Έχει συνεργαστεί επαγγελματικά με ομάδες θεάτρου, χορού και σχολές καλλιτεχνικής παιδείας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΡΓΥΡΟΠΑΙΣ ΣΟΦΙΑ
Γεννήθηκε στο Κερατσίνι και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Τελείωσε το 4ο Λύκειο Νέας Σμύρνης και
σπούδασε επαγγελματική και λογοτεχνική μετάφραση από και προς τα αγγλικά στην ιδιωτική σχολή
Meta-φραση. Έχει εργαστεί ως μεταφράστρια και ως υπάλληλος γραφείου. Είναι μέλος της ΣΤΡΟΦΗΣ
από το 2012 και συμμετέχει ως εθελόντρια στο Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Νέας Σμύρνης από τη
δημιουργία του, το 2014, έως και σήμερα.

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
Είναι 39 χρονών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ν. Σμύρνη με καταγωγή από τη Μυτιλήνη. Σπούδασε Νοσηλευτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας. Εργάζεται στο Υπουργείο Υγείας. Είναι μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, δημοτική σύμβουλος και
μέλος του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Σμύρνης (παιδικοί σταθμοί και
ΚΑΠΗ). Δραστηριοποιείται σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και υγείας. Συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Αλληλεγγύης. Εκλεγμένη αντιπρόσωπος του 3ου
Δημοτικού στην Ένωση Γονέων Ν. Σμύρνης. Είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη.

ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη, έχοντας Μικρασιατικές ρίζες καταγωγής. Αποφοίτησε από
το 5ο Λύκειο Νέας Σμύρνης και στη συνέχεια σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εργάζεται από τα φοιτητικά της χρόνια και μετά την απόκτηση του πτυχίου της, σε
λογιστήρια και οικονομικές διευθύνσεις εταιρειών. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού.

ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Γεννήθηκε το 1960. Μεγάλωσε παίζοντας στις γειτονιές της πόλης μας. Φοίτησε στα σχολεία της.
Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε αρχικά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Την
τελευταία δεκαπενταετία διδάσκει στο 4ο Λύκειο Ν. Σμύρνης. Συμμετείχε ενεργά στο μαθητικό και
φοιτητικό κίνημα της μεταπολίτευσης. Ως εκπαιδευτικός, δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται μέχρι
και σήμερα για τη μόρφωση των παιδιών μας και για μια καλύτερη παιδεία. Παρών στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και στα κοινωνικά κινήματα. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.
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ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
Η Ειρήνη Γαβρίλη είναι πτυχιούχος αισθητικός - κοσμετολόγος. Έχει σπουδάσει Βιοαισθητική και
εναλλακτικές τεχνικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ως συνδικαλίστρια, διετέλεσε πρόεδρος της
Ένωσης Πτυχιούχων Αισθητικών (ΕΑΔΑΘ). Ήταν υποψήφια βουλευτής το 2012 («Κοινωνική Συμφωνία») και υποψήφια δημοτική σύμβουλος το 2014 με τη ΣΤΡΟΦΗ. Είναι μέλος του WWF (Παγκόσμιο
Ταμείο για τη Φύση) και του Μικρασιατικού Συλλόγου «Νέες Κυδωνίες». Σήμερα είναι υπεύθυνη επικοινωνίας των εκδόσεων Momentum. Πιστεύει στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην ποιότητα ζωής
για όλους.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη το 1961. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Είναι παντρεμένη με τον Μπάμπη Κακαβά και έχουν μια κόρη, τη Νεφέλη. Είναι εθελόντρια στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
Ελληνικού (ΜΚΙΕ) από το 2013 και στο Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Νέας Σμύρνης (ΚΙΦΑ) από την
ίδρυσή του. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο.

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΦΙΛΙΑ
Γεννήθηκε το 1987. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη «Διοίκηση Υπηρεσιών» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκεί ξεκίνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Πολιτική Επικοινωνία & Εκλογική συμπεριφορά το 2014. Έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού
(SciencesPo) και το ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών). Εργάζεται από το 2016 ως πολιτική
επιστήμονας. Έχει αρθρογραφήσει στη Lifo, στο Commonality και στα «Ενθέματα» της εφημερίδας
Αυγή. Είναι μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας.

ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε το 1987, μεγάλωσε και ζει στη Νέα Σμύρνη. Είναι απόφοιτος της Ευαγγελικής Σχολής.
Σπούδασε Βιολογία, είναι Διδάκτορας του Βιολογικού Τμήματος (ΕΚΠΑ) με ειδίκευση στη Μοριακή
Ανοσολογία και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική».
Έχει εργαστεί στην εκπαίδευση και στο κέντρο ερευνών Δημόκριτος. Ασχολήθηκε για χρόνια με τον
ερασιτεχνικό αθλητισμό (βόλεϊ, Μίλων - Ίρις). Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και δραστηριοποιείται σε
κοινωνικά κινήματα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ζητήματα αθλητισμού, υγείας και περιβάλλοντος.

ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964 και κατοικεί στην Άνω Νέα Σμύρνη, παντρεμένος με μια κόρη. Πτυχιούχος Πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία. Είναι στέλεχος Πληροφορικής με
εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ασχολείται ενεργά με τον συνδικαλισμό και είναι πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων σε Ανεξάρτητη Αρχή και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών. Δραστηριοποιείται πολιτικά και συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές οργανώσεις για τους πρόσφυγες και σε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα. Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973) με Master Πληροφορικής από το University College London (1976). Σε όλη την επαγγελματική του πορεία ήταν ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρείες πληροφορικής με συνεχή και συνεπή συνδικαλιστική δράση. Από το
2008 είναι εθελοντής μαθηματικός στην «Κιβωτό του Κόσμου».
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ΔΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Μεγάλωσε και ζει στη Νέα Σμύρνη με καταγωγή από τη Μήλο. Αποφοίτησε από το Ομήρειο Λύκειο
Νέας Σμύρνης. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα του τουρισμού. «Κίνητρο για
την υποψηφιότητά μου, είναι η αγάπη μου για τη Νέα Σμύρνη. Αυτό που χρειάζεται ο δήμος μας, είναι
άνθρωποι με όραμα και όλοι εμείς στη ΣΤΡΟΦΗ μπορούμε να δώσουμε τη μάχη για δημιουργία και
ανανέωση».

ΕΣΠΕΡ ΜΑΡΙΑ
Τραγουδίστρια, μουσικός, καθηγήτρια φωνητικής, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σπούδασε μεταφράστρια-διερμηνέας στη γαλλική ακαδημία και έχει πτυχίο αρμονίας (Κεντρικό Ωδείο)
και σύγχρονου τραγουδιού (Εθνικό Ωδείο). Δημιούργησε το «a cappella», την πρώτη μουσική σκηνή στον Πειραιά. Μέλος του ΚΚΕ εσωτ., ιδρυτικό μέλος της ΕΑΡ. Υποψήφια με τον Φ. Κουβέλη στην
Αθήνα (δημοτικές εκλογές 2002) και με τη ΣΤΡΟΦΗ στη Ν. Σμύρνη (2014). Είναι πρόεδρος του ΔΣ
του Σωματείου Εργαζομένων Θεάματος, συντονίστρια της ΟΜ Μουσικών του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της ΝΕ
Πολιτισμού.

ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο Αλέξανδρος Καλιακάτσος είναι 39 ετών και είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης 38 χρόνια! Αποφοίτησε
από την Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και παράλληλα εργάστηκε στην ING. Από το 2000 εργάζεται στο ζαχαροπλαστείο της οικογένειάς του, το «Sempreviva» στην πλατεία Σκαντζουράκη, ενώ από το 2010
έχει αναλάβει πλήρως τα ηνία της ιστορικής πια επιχείρησης, που λειτουργεί αδιαλείπτως από το
1981.

ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε το 1962. Η οικογένειά του, με καταγωγή από τη Σμύρνη, εγκαταστάθηκε στη Νέα Σμύρνη
το 1936. Τελείωσε την Ευαγγελική Σχολή και είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
του ΕΜΠ. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολείται με μελέτες ιδιωτικών και δημόσιων ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, με εξειδίκευση στην εξοικονόμηση ενέργειας.

ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
Γεννήθηκε το 1956 στη Ν. Σμύρνη, είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της ΑΒΣΠ και διετέλεσε μέλος του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου της σχολής. Εργάστηκε
στον ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνος πωλήσεων για 31 χρόνια, οπότε λόγω της κρίσης έμεινε άνεργος,
έπαιξε μπάσκετ στην εφηβική ομάδα του ΠΓΣΣ, είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Αθλουμένων Φίλων Άλσους Νέας Σμύρνης (ΣΑΦΑΝΣ), συμμετέχει σε δρόμους αντοχής (10.000 μ. έως Μαραθώνιο),
ενώ επίσης ασχολείται συστηματικά με τη φωτογραφία.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑ
Γεννήθηκε το 1994, μεγάλωσε και ζει στη Ν. Σμύρνη. Αποφοίτησε από το 7ο Λύκειο «Εστία». Ως μέλος του 15μελούς, το 2011, μαζί με τους καθηγητές, τους μαθητές και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων έδωσαν αγώνα ώστε το σχολείο της «Εστίας» να μην κλείσει. Σήμερα είναι πτυχιούχος της
Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ όπου υπήρξε ενεργό μέλος του φοιτητικού συλλόγου. Δραστηριοποιήθηκε σε δομές φιλοξενίας προσφύγων σε Πειραιά και Ελληνικό.
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ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ)
Γεννήθηκε στη Ν. Σμύρνη το 1974. Αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο, σπούδασε αρχικά Επικοινωνία
και ΜΜΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού. Για πολλά χρόνια εργάστηκε ως σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο την οδήγησε ξανά στο πανεπιστήμιο όπου σπούδασε
Ψυχολογία. Σήμερα εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων στην ιδιωτική της πρακτική στη Νέα
Σμύρνη.

ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΦΙΛΙΟΣ)
Γεννήθηκε το 1945, από οικογένεια προσφύγων της Μ. Ασίας, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.
Φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή, στη συνέχεια στην ΑΣΟΕΕ και στο Οικονομικό της Νομικής. Περίπου
για μια 15ετία υπήρξε αθλητής του Μίλωνα και ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με τις υποδομές μπάσκετ του Πανιωνίου. Εργάστηκε ως οικονομικό στέλεχος σε διάφορες εταιρείες. Στη μεταπολίτευση
εξελέγη συνεργαζόμενος δημοτικός σύμβουλος με τον Χ. Μπεχλιβανίδη και το 2014 με τη ΣΤΡΟΦΗ.
Συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και πολιτικές πρωτοβουλίες στην πόλη μας.

ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Είναι μαθηματικός και ζει στη Ν. Σμύρνη από το 1980. Επί τριάντα χρόνια ήταν καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα τελευταία δεκαπέντε στο λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής, με πλούσια συνδικαλιστική δράση. Διετέλεσε γενικός γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το
1976-1978. Είναι ιδρυτής φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης και συγγραφέας διδακτικών βιβλίων.
Είναι πατέρας δύο παιδιών και έχει τέσσερα εγγόνια.

ΚΟΤΑΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1958 και ζει στη Ν. Σμύρνη από το 1997. Είναι Ωτορινολαρυγγολόγος
και εργάστηκε για 25 χρόνια στο πρώην ΙΚΑ (σημερινό ΠΕΔΥ) Καλλιθέας ως ιατρός Ω.Ρ.Λ. Επί σειρά
ετών είναι μέλος του ΔΣ των Ιατρών της Πρωτοβάθμιας Υγείας Αττικής. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην
Καλλιθέα και είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων ΩΡΛ. Συμμετέχει σε πολλά κοινωνικά κινήματα και είναι ιδρυτικό μέλος του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Ν. Σμύρνης. Είναι παντρεμένη με
τον ορθοπεδικό Γιώργο Γρέβια και έχουν δύο γιους.

ΚΟΥΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από την Άνδρο, στην οποία έζησε μέχρι τα δεκαπέντε. Ζει μόνιμα
στη Ν. Σμύρνη και έχει δύο παιδιά. Έκανε καριέρα ως διοικητική υπάλληλος σε ασφαλιστικές εταιρείες ενώ ασχολήθηκε με επιτυχία και στις πωλήσεις μέχρι τη συνταξιοδότησή της. Ασχολήθηκε με
τα κοινά μετέχοντας στο ΔΣ εκπολιτιστικού συλλόγου του νησιού της. Είναι χειροτέχνης, αγαπά τα ζώα
και ασχολείται ενεργά με τη φιλοζωία. Με πίστη στη ΣΤΡΟΦΗ και το πρόγραμμά της, θα είναι παρούσα
σε κάθε περίπτωση.

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα και από το 1985 ζει στη Νέα Σμύρνη. Εργάζεται ως δάσκαλος Ειδικής Αγωγής
στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης. Δραστηριοποιείται στο συνδικαλιστικό κίνημα και επί σειρά
ετών είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων Νέας Σμύρνης, ενώ συμμετείχε στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας το 1986 και το 2014).
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ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γεννήθηκε πριν 33 χρόνια στη Νέα Σμύρνη, όπου και μεγάλωσε. Το 2003 αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» που πραγματοποίησε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Σήμερα εργάζεται στον χώρο της
εκπαίδευσης, ως καθηγήτρια βιολογίας. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για θέματα οικολογίας και ελεύθερων χώρων, με τα οποία και ασχολείται ενεργά σε τοπικό επίπεδο.

ΚΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ και των Δομικών Δοξιάδη. Εργάστηκε σε οικονομοτεχνικές μελέτες και στην επίβλεψη κατασκευής κτιρίων. Από το 1980 ασχολείται με οικοδομικές επιχειρήσεις αρχικά στη Νέα Σμύρνη (όπου κατοικεί από το 2000) και στη συνέχεια στην περιφέρεια Αττικής και με ιδιωτικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Είναι πατέρας δύο παιδιών. Από τα φοιτητικά
του χρόνια μέχρι το 1976 οργανώθηκε στην ΚΝΕ και μετά στην ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος. Από το 2012 είναι
μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΡΙΤΣΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ
Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα και ζει στη Νέα Σμύρνη από το 1985. Είναι πτυχιούχος της Ραλλείου
Παιδαγωγικής Ακαδημίας και της Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας. Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε
σχολεία της Νέας Σμύρνης και τα τελευταία χρόνια ως δασκάλα Ειδικής Αγωγής.

ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη. Πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απόφοιτη του τμήματος Λογιστών της σχολής Καρέλλη. Επιμόρφωση στο ΕΑΠ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Διατηρεί λογιστικό γραφείο στη Νίκαια, όπου ασκεί ως ελεύθερη επαγγελματίας το επάγγελμα του λογιστή. Ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών όπου και διδάσκει. Πρόεδρος
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Λογιστών. Μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη, όπου διατηρεί δικηγορικό γραφείο. Μαχόμενη δικηγόρος, εξωτερική
νομική συνεργάτης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με ειδίκευση σε θέματα αστικού δικαίου. Κόρη
του Μικρασιάτη αντιστασιακού Δημήτρη Κωνσταντινίδη και σύζυγος του Μαθηματικού στο 6ο Λύκειο
Ν. Σμύρνης Μπάμπη Παναγόπουλου, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Συνεχής είναι η παρουσία και η συμμετοχή της στα κοινά, μέσα από συλλογικότητες και μαζικούς αγώνες (τ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, τ. Γ.Γ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων).

ΛΟΥΛΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
Γεννήθηκε στο Φλαμπουρέσι Καλαμπάκας από οικογένεια με βαθιά αριστερές καταβολές. Είναι
παντρεμένη, έχει δύο γιους και ζει στη Νέα Σμύρνη. Σπούδασε Οικονομικά στην Πολωνία (MSc).
Εργάστηκε στην οικονομική διεύθυνση και στη διεύθυνση προμηθειών της Ιντρακόμ και της Ιντρακόμ
Αμυντικά. Κοινωνικά και πολιτικά δραστήρια, εντάχτηκε στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ το 1974 και σήμερα
είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2011 είναι συνταξιούχος, αλλά συνεχίζει να δουλεύει για έναν κόσμο
αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και συνέπειας.
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ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κατοικεί εδώ και 35 χρόνια στα Λουτρά της Νέας Σμύρνης. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και εργάζεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ενεργό μέλος σε συλλόγους και κινήματα τόσο στον χώρο των ΑΕΙ όσο
και στη γειτονιά. Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.

ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ ΑΝΘΗ
Γεννήθηκε το 1962, σπούδασε Παιδαγωγικά και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο ΜΔΔΕ Αθηνών και στο
Π.Ι. Κύπρου. Σπούδασε Συμβουλευτική στην ΑΣΠΑΙΤΕ και κατέχει το Sorbonne II στα Γαλλικά. Είναι
Διευθύντρια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης, όπου παλεύει για την παροχή ίσων ευκαιριών σε
όλους τους μαθητές και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Σμύρνης και Αντιπρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Δ΄ Αθήνας.

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
Ο Χρόνης Μαυροειδής είναι 40 ετών, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006. Κατέχει επίσης τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, στον τομέα του Τραπεζικού Δικαίου. Είναι απόφοιτος της Ευαγγελικής Σχολής και μέλος του
Συλλόγου Αθλουμένων και Φίλων Άλσους Νέας Σμύρνης (ΣΑΦΑΝΣ). Είναι έγγαμος και πατέρας ενός
παιδιού.

ΜΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Γεννήθηκε στη Ν. Σμύρνη το 1980, απόφοιτος του 2ου Λυκείου και πτυχιούχος σχολής βοηθών φυσικοθεραπευτή και ρεφλεξολογίας. Επί σειρά ετών ήταν επαγγελματίας αθλητής μπάσκετ στην Α1
και Α2 κατηγορία, στον ΑΟΝΣ «Ο Μίλων», καθώς και στα αθλητικά σωματεία Νήαρ Ηστ και Σπόρτιγκ.
Σήμερα εργάζεται σε φυσικοθεραπευτήριο στην Καλλιθέα.

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Ζει και εργάζεται στη Ν. Σμύρνη. Ειδικός Συνεργάτης του Υπ. Εργασίας για
την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων. Μέλος της Ομάδας Εργασίας για
την Αξιοποίηση των Ακινήτων του Κέντρου της Αθήνας καθώς και της Ομάδας επεξεργασίας Ευνοϊκών
Όρων Αποπληρωμής των Χρεών Οικιστών και Δανειοληπτών των Δικαιούχων του τ. ΟΕΚ. Ιδρυτικό μέλος του Ενιαίου Συνασπισμού στη Ν. Σμύρνη και της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης Ν. Σμύρνης (ΔΕΚ),
ενώ διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος την περίοδο 1986-1990.

ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και μένει στη Ν. Σμύρνη από το 1997. Η καταγωγή από την πλευρά της μητέρας
του είναι η Κάτω Παναγιά στα Αλάτσατα. Ασχολήθηκε με Λογιστικά και τα περισσότερα χρόνια εργάζεται στο Υπ. Οικονομικών. Είναι ενεργός πολίτης από τα νιάτα του, έχει ασχοληθεί με το συνδικαλισμό
και δραστηριοποιηθεί με τους συλλόγους γονέων στη Νέα Σμύρνη πάνω από 15 χρόνια. Είναι 59 χρονών και έχει δύο παιδιά.
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ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεννήθηκε το 1992 στην Αθήνα. Μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη και αποφοίτησε από το 3ο Λύκειο, το
«Κεντρικό». Είναι Πολιτικός Μηχανικός, πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από τα
φοιτητικά του χρόνια ασχολήθηκε με τα κοινά και τα κινήματα πόλης. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για θέματα αστικού τοπίου και ελεύθερων χώρων, με τα οποία και ασχολείται ενεργά σε τοπικό επίπεδο.

ΞΥΘΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
Γεννήθηκε στην Υπάτη Φθιώτιδος το 1976. Στην πόλη μας εγκαταστάθηκε μόνιμα το 1996. Σπούδασε
Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και προγραμματισμό Η/Υ. Μετά τη λήψη του πτυχίου της, εργάστηκε
με συνέπεια και μεθοδικότητα στον ιδιωτικό τομέα από το 2000 έως και σήμερα. Είναι παντρεμένη
με το Νίκο Αγγελοκωνσταντή, με τον οποίο έχουν αποκτήσει το Γιώργο και τη Μαρία, πρώην αθλητές
του Πανιωνίου και σήμερα φοιτητές.Είναι μέλος συλλόγων που στόχο έχουν την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, προσφέροντας εθελοντική εργασία και υλική βοήθεια.

ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΝΙΚΗ
Είναι δημότης Ν Σμύρνης από το 1982. Μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε Κοινωνική Λειτουργός και μετεκπαιδεύτηκε στην Κλινική Κοινωνική Εργασία. Εργάστηκε ως Κοινωνική Λειτουργός μέχρι το 2011,
οπότε συνταξιοδοτήθηκε. Από τότε και μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής
ασφάλισης. Από το 1990 υπήρξε μέλος του ενιαίου Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του.
Συμμετείχε στις δράσεις του Κοινωνικού Ιατρείου Ν. Σμύρνης από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας
του μέχρι και το 2017.

ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεννήθηκε το 1976. Σπούδασε χημεία, πολιτική επιστήμη και τοπική ανάπτυξη και έχει εργαστεί για
χρόνια στον χώρο των εκδόσεων. Ενεργός πολίτης από φοιτητής, μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το 2006
συντονιστής της προεκλογικής εκστρατείας της «Ανοιχτής Πόλης» στην Αθήνα. Το 2010 και το 2014
ήταν υποψήφιος δήμαρχος Νέας Σμύρνης με τη ΣΤΡΟΦΗ. Από το 2016 είναι πρόεδρος της ΜΟΔ, του
δημόσιου φορέα που υποστηρίζει το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Φιλόδημος και διευκολύνει μικρούς
δήμους να ενταχθούν στις χρηματοδοτήσεις.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Από το 1970 είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης. Τελείωσε το Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων. Εργάστηκε στην Ασλανίδης ΑΕ και στη Γερμανική εταιρεία SCHENKER AG. Από το 1992 είχε
καταστήματα με είδη δώρων. Από το 2009 έως το 2014 εργάστηκε ως συμβασιούχος υπάλληλος
στον Δήμο Νέας Σμύρνης. Τη δεκαετία τoυ ’80 υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Φάρου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Γεννήθηκε το 1974, κατοικεί 24 χρόνια στην Άνω Ν. Σμύρνη και είναι πατέρας τριών παιδιών. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης και Οικονομίας (ΑΤΕΙ), συνέχισε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Τουρισμού (MSc). Εργάστηκε για 14 χρόνια ως
στέλεχος αγορών και πωλήσεων σε επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Από το 2009
εργάζεται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) όπου για το διάστημα 2012-2018 διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων. Είναι αναπληρωτής Γραμματέας της Ομοσπονδίας
Συλλόγων του Υπουργείου Εργασίας.
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ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Γεννήθηκε το 1950 στη Μάγουλα Λακωνίας. Είναι Κλασικός Φιλόλογος του ΕΚΠΑ. Υπηρέτησε σε σχολεία ελεύθερου χρόνου της Σουηδίας και για 25 χρόνια σε σχολεία της Ν. Σμύρνης, όπου έγινε γνωστός τόσο για το εκπαιδευτικό του έργο όσο και για τις εξωστρεφείς εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών μαθητών με αποτέλεσμα μία ελληνο-ολλανδική φιλία. Διετέλεσε πρόεδρος και μέλος διαφόρων ΕΛΜΕ. Σήμερα είναι συνταξιούχος, παντρεμένος με την Καίτη
Τοπάλη, νομικο-φιλόλογο, με την οποία έχουν δύο κόρες, φοιτήτριες του ΕΚΠΑ.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Γεννήθηκε το 1975, σε οικογένεια από τις πρώτες που εγκαταστάθηκαν στη Ν. Σμύρνη. Αποφοίτησε από
το 2ο Λύκειο, σπούδασε Αρχιτεκτονική στη Ρώμη και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Πολεοδομίας στο
ΕΜΠ. Από το 2004 εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες και επιβλέπει δημόσια και ιδιωτικά έργα. Δραστηριοποιείται σε ζητήματα διαφάνειας του Δήμου και προάσπισης των δημόσιων χώρων. Ασχολείται με
την ποδηλασία και το βουνό. Είναι μέλος του Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου και της Εστίας Νέας
Σμύρνης. Είναι παντρεμένος με την Μαρία Αντωνίου και έχουν ένα γιο.

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Είναι 34 ετών και μεγάλωσε στη Ν. Σμύρνη, όπου ζει και εργάζεται έως και σήμερα. Αποφοίτησε από
το Πειραματικό Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης και σπούδασε στο τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή της Γλασκώβης. Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως διαιτολόγος. Έχει κάνει ομιλίες σε πανελλήνια συνέδρια
και σε εκδηλώσεις που απευθύνονται στο κοινό.

ΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Γεννημένος το 1959, ζει στη Νέα Σμύρνη από το 1971. Το 1974 εντάχθηκε στον Ρήγα Φεραίο
και μέχρι σήμερα συμμετέχει ενεργά στη ριζοσπαστική αριστερά. Σπούδασε Βιολογία με
ειδίκευση στην οικολογία και την ιχθυολογία. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με το περιβάλλον,
ως καθηγητής οικολογίας στη σχολή ξεναγών, ΕΛΚΕΠΑ, ΝΕΛΕ κ.α. Δούλεψε στην περιφερειακή
ανάπτυξη (Υπ. Αιγαίου & Περιφέρεια), τη βιομηχανία τροφίμων και τέλος τα Logistics, όπου εργάζεται
μέχρι σήμερα. Νεοσμυρνιός από επιλογή, με κινηματική άποψη για τη φιλοζωία και τον πολιτισμό.

ΡΙΣΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκε στον Ταύρο Αττικής και από τα μαθητικά του χρόνια μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη,
τελειώνοντας το 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο. Σπούδασε Οδοντιατρική στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν ενεργό
μέλος του φοιτητικού κινήματος και των κινημάτων της πόλης. Ζει και εργάζεται στη Νέα Σμύρνη
ως οδοντίατρος. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και ενεργό μέλος του γονεϊκού κινήματος. Είναι
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

ΣΙΓΑΛΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Γεννήθηκε το 1977. Είναι μάχιμος δικηγόρος από το 2003. Έχει σπουδάσει Νομική με μεταπτυχιακή
εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΚΠΑ) και στο Οικονομικό Δίκαιο (ALBA). Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σχέση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων
με την ασφάλεια και έχει δημοσιεύσεις και μελέτες σε νομικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Γεννήθηκε στην Κάλυμνο. Αθλητής στίβου του Πανιωνίου και μέλος της εθνικής ομάδας
εφήβων-ανδρών στο δέκαθλο με συμμετοχή σε βαλκανικούς, διεθνείς, μεσογειακούς (6ος) αγώνες. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, δίδαξε στα ΤΕΦΑΑ και διετέλεσε δ/ντής στο Ιστορικό Αβερώφειο
Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξανδρείας Αιγύπτου. Δημιουργός και πρώτος προπονητής της μεγάλης ομάδας
χάντμπολ του Πανιωνίου, επί Η. Μισαηλίδη. Προπονητής της εθνικής χάντμπολ των Ενόπλων Δυνάμεων. Δ/ντής για τον ΣΕΓΑΣ στον Άγιο Κοσμά και υπεύθυνος ανάπτυξης αθλητισμού του ΣΕΓΑΣ. Σήμερα είναι συνταξιούχος, μέλος των ΣΥΝΕΚ και αντιπρόεδρος (αμισθί) στο ΜΤΠΥ.

ΦΟΥΡΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Είναι 19 χρονών. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη όπου μένει μέχρι σήμερα.
Είναι απόφοιτος του 1ου γενικού λυκείου (ΛΑΝΣ) και πρωτοετής φοιτητής του τμήματος Διοίκησης
Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) με έδρα τη Θήβα. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό ως αθλητής στίβου στον Πανιώνιο και στην ομάδα καλαθοσφαίρισης του Μίλωνα. Αγαπάει τη
πόλη που μεγάλωσε και γι’ αυτό αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά. Ένας νέος με πρακτικό τρόπο
σκέψης και θέληση για δουλειά.

ΨΑΡΑΚΗ-ΦΥΤΡΟΥ ΜΠΙΑΝΚΑ
Γεννήθηκε το 1991 και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη, όπου ζει μέχρι σήμερα. Αποφοίτησε από την Ευαγγελική Σχολή. Συνέχισε τις σπουδές της στη Νομική Αθηνών. Είναι κάτοχος του ελληνογαλλικού
μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» της Νομικής Σχολής Αθηνών
και του Πανεπιστημίου του Μπορντώ. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και εργάζεται
ως δικηγόρος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Ο Θέμης Παυλόπουλος είναι 39 χρονών.
Μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη, όπου ζει και εργάζεται έως
σήμερα. Αποφοίτησε από το Πειραματικό Λύκειο της
Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης και συνέχισε τις
σπουδές του στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθως, σπούδασε «Διατροφή του Ανθρώπου» στη Μεγάλη Βρετανία , με ειδίκευση
στη Διατροφή της Άσκησης, αποφοιτώντας από την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης. Παρακολούθησε επίσης το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο την Κλινική Εργοφυσιολογία.
Στα φοιτητικά του χρόνια ασχολήθηκε ιδιαίτερα – ως εργαζόμενος παράλληλα – με τον σχολικό αθλητισμό και είναι
ενεργά αναμεμειγμένος με το μαζικό λαϊκό αθλητικό κίνημα μέσα από τον Σύλλογο Ασκουμένων Φίλων Άλσους
Νέας Σμύρνης (ΣΑΦΑΝΣ), καθώς και άλλους φορείς.

StrofiNSmirnis

www.strofi-ns.gr

Υπήρξε, επίσης επί σειρά ετών αθλητής της καλαθοσφαίρισης, αγωνιζόμενος σε πλειάδα αθλητικών σωματείων σε
εθνικές και τοπικές κατηγορίες.
Εξακολουθεί να αθλείται ως δρομέας.
Σήμερα είναι ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα της
άσκησης και της διατροφής.
Ενεργός πολίτης από μικρός, ασχολείται από το 2012 με
τα κοινά και τα δημοτικά πράγματα μέσα από τη ΣΤΡΟΦΗ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Βασική του ενασχόληση αποτελούν τα
θέματα αθλητισμού, υγείας και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Είναι μέλος του συντονιστικού γραφείου του αθλητικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράλληλα αποτελεί και
ιδρυτικό μέλος του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου
Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης, στο οποίο υπήρξε και
συντονιστής. Επίσης, διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Σταδίου
Ειρήνης και Φιλίας την περίοδο 2015-2017.

