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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αλλάζουμε
τις ζωές μας,
αλλάζουμε
το Χαλάνδρι

ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα και από το 1967 ζει στο Χαλάνδρι. Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και δημοσιογραφία
στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι παντρεμένος με τη Βενετία Τσάκωνα και έχει δύο παιδιά. Παιδί αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, δραστηριοποιήθηκε από μαθητής στα κοινά. Στέλεχος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ την περίοδο 1980-1989,
αποχώρησε την περίοδο της κυβέρνησης Τζανετάκη. Από το 1990, ανένταχτος, συμμετέχει σε διάφορες πρωτοβουλίες για τον διάλογο και την κοινή δράση της αριστεράς. Το 1990-1992 συμμετείχε στην «Πρωτοβουλία Πολιτών» και το περιοδικό «Ακροβασία στο Χαλάνδρι». Μέλος της επιτροπής αγώνα για την ένταξη στο σχέδιο του
Πεύκο Πολίτη (1997-2000). Ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του συλλόγου της Τούφας (1999-2002). Μέλος της συντονιστικής επιτροπής φορέων ενάντια στην Ελευθέρα Πεντέλης (1998-2002). Μέλος του συλλόγου προστασίας Ρεματιάς. Μέλος της
επιτροπής για τη σωτηρία του εργοστασίου Δουζένη (2005-2008). Μέλος της επιτροπής για την αποτροπή της εγκατάστασης του υπουργείου Οικονομικών στον χώρο του
Νομισματοκοπείου (2007-2008). Ιδρυτικό μέλος της «Αυτόνομης Αριστερής Συσπείρωσης» και συντάκτης της εφημερίδας «ΣτάΣΗ στο Χαλάνδρι». Υποψήφιος δήμαρχος
του συνδυασμού «ΑντίΣΤαΣΗ» στις δημοτικές εκλογές του 1998 και του 2002. Εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος της «αντίΣΤαΣΗς με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» το
2006 και το 2010. Δήμαρχος Χαλανδρίου από το 2014. Μέλος του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) από το 2014 έως το 2018.

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
απ΄ όπου πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα στις Πολιτικές
Επιστήμες με ειδίκευση στην ανάλυση Πολιτισμού. Επισκέπτρια επιστήμων στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο
ΗΠΑ. Διδάσκει στο Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και
είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων για ζητήματα φύλου και πολιτισμού. Είναι μητέρα μιας κόρης. Δραστηριοποιήθηκε ως δικηγόρος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έμφυλης βίας και προστασίας του περιβάλλοντος
συμμετέχοντας ενεργά στα κοινωνικά κινήματα. Στο Χαλάνδρι, ιδρυτικό μέλος του περιοδικού «Ακροβασία», του ραδιοφωνικού σταθμού
«Κοκκινοσκουφίτσα», του κινήματος για τη διάσωση της Ρεματιάς και της Πρωτοβουλίας Πολιτών Χαλανδρίου. Ως δημοτική σύμβουλος της «ΑντίΣΤαΣΗ με τους πολίτες
του Χαλανδρίου» από το 2014, με δήμαρχο τον Σίμο Ρούσσο, συμμετείχε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Επιτροπή Πολιτισμού του δήμου Χαλανδρίου. Συνέβαλε
στην ανασυγκρότηση και τον συντονισμό της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Μαζί με
τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΦΛΥΑ, συνέβαλε στην ανασυγκρότηση της δημοτικής επιχείρησης από την χρεωκοπία στην υγιή ανάπτυξη.

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεννήθηκε στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας το 1958. Από τεσσάρων ετών μεγάλωσε στην περιοχή της Ακαδημίας
Πλάτωνα - Κολωνού της Αθήνας. Αποφοίτησε από το 4ο
Γυμνάσιο Αρρένων το 1976, για να συνεχίσει με πανεπιστημιακές σπουδές στο Γεωλογικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ, απ΄ όπου αποφοίτησε το
1981. Το 1983 ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία στο Department of Geological Sciences του Lehigh
University, Bethlehem, PA, U.S.A απ΄ όπου αποφοίτησε
με Master΄s το 1985. Μετά τη στρατιωτική του θητεία στο
Μηχανικό του Στρατού Ξηράς, ξεκίνησε το 1988 να διδάσκει στη Β’βάθμια εκπαίδευση, σε σχολεία της Αττικής, ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός Φυσικών Επιστημών και διορίστηκε ως μόνιμος το 1991 στους Φούρνους Κορσεών. Από το 2001 έως το 2004 υπήρξε μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης. Διετέλεσε διευθυντής του 2ου Γυμνάσιου Χαλανδρίου από το 2007 έως το 2011 και από το 2011 μέχρι σήμερα είναι διευθυντής του 2ου Γενικού Λύκειου Χαλανδρίου. Είναι τακτικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής
Δ.Ε. του Δήμου Χαλανδρίου από την σύστασή της μέχρι σήμερα. Υπήρξε συντονιστής
πολλών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων του «Ρεματιά Χαλανδρίου: Χθές-Σήμερα-Αύριο;» του 2ου Γυμν. Χαλανδρίου που απέσπασε τη
μεγαλύτερη βαθμολογία από τα σχετικά προγράμματα της διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας
το 2004 - 05. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά συνέδρια με ανακοινώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και υπήρξε επιμορφωτής σε πιλοτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη Αρχιτέκτονα και
ένα γιό Φυσικό. Τον ελεύθερο χρόνο του, τον αφιερώνει στα ταξίδια, τη φωτογραφία,
τη μουσική, τον κινηματογράφο και τελευταία στην ηλεκτρική κιθάρα.
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ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαλάνδρι
από το 2006. Παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ως κάτοικος Χαλανδρίου μαζί με εργαζόμενους και άνεργους συμπολίτες
του στην δημοτική παράταξη Αντίσταση με του Πολίτες
και παλιότερα στην Λαϊκή Συνέλευση Χαλανδρίου, έχει
επιλέξει τον διαρκή συλλογικό αγώνα για να ακυρώσει
στην πράξη κάθε πολιτική που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταστρέφει τις υποδομές της πόλης.
Δεν αποδέχεται τον φασισμό του κυρίαρχου μονόδρομου. Μέλημά του, η συμβολή στη συγκρότηση συνελεύσεων και πολιτιστικών στεκιών σε κάθε γειτονιά της πόλης, που θα αποτελέσουν τις
κοινωνικές εστίες αντίστασης, αλληλεγγύης και κτισίματος ενός αυτοδιοίκητου δήμου των Χαλανδραίων, πάντα προς όφελος του κόσμου της εργασίας, του πολιτισμού
και του περιβάλλοντος. Από το 2014 έως και σήμερα είναι δημοτικός σύμβουλος με
την «ΑντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου».

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα και από το 1998 κατοικεί
στο Χαλάνδρι. Σπούδασε στο Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι τελειόφοιτος του μεταπτυχιακού
προγράμματος του ΕΑΠ «Ειδίκευση σε φυσική, χημεία
και βιολογία για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης». Από το
1988 εργάζεται ως καθηγητής φυσικής και χημείας στην
ιδιωτική εκπαίδευση και από το 2007 στα Εκπαιδευτήρια
Δούκα. Τα τελευταία 4 χρόνια διδάσκει φυσική και χημεία
στα ξενόγλωσσα προγράμματα του σχολείου, International
Baccalaureate (IB) και GCE. Από το 2000, με αφορμή τα
Ολυμπιακά έργα στην περιοχή μας, συμμετείχε ενεργά στο
Σύλλογο Κατοίκων Παραδείσου, με σκοπό τη διαφύλαξη των χώρων πρασίνου και τον
πολεοδομικό χαρακτήρα της περιοχής ως αμιγούς κατοικίας καθώς και την προστασία της περιοχής από τις παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές του Δήμου Αμαρουσίου. Από το 2003 έως το 2012 ήταν πρόεδρος του Συλλόγου. Η επιτυχία των αγώνων
του Συλλόγου, στηρίχτηκε στη συμμετοχή των κατοίκων και σε νομικές παρεμβάσεις
τόσο στο ΣτΕ όσο και σε διοικητικά δικαστήρια, με κατάληξη την αποτροπή των σχεδίων παράνομης δόμησης δάσους 70 στρεμμάτων, του Ιππικού Ομίλου (25 στρέμματα)
και του Αγίου Γεωργίου των Χωματιανών στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας με την οδό
Παραδείσου. Παράλληλα με συνεχείς παρέμβαση του συλλόγου στις δημοτικές διαδικασίες και υπηρεσίες στηρίχθηκαν πρωτοβουλίες αναβάθμισης της ποιότητας ζωής
στην περιοχή. Η ενασχόλησή του με τα κοινά είναι στάση ζωής, ως υποχρέωση και δικαίωμα του κάθε πολίτη που νοιώθει ότι μόνο με την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή
μπορεί να διεκδικεί και να συνδιαμορφώνει τους όρους της ζωής του.
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ΒΑΖΑΚΑ (ΣΙΩΜΑΛΑ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαλάνδρι. Σπούδασε και εργάζεται ως φιλόλογος. Μαζί με φίλους συμμετείχε στην έκδοση του περιοδικού «Ακροβασία στο Χαλάνδρι» και στο
στήσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού «Κοκκινοσκουφίτσα».
Mετέχει στο Χορευτικό της Ένωσης Ηπειρωτών Χαλανδρίου. Στη δίνη της κρίσης, αποφάσισε να διδάξει στα τμήματα εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας που οργάνωσε η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χαλανδρίου. Από
το 2014 έως σήμερα δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος
της σχολικής επιτροπής Α’βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το Φλεβάρη του 1969 και μεγάλωσε στην Αγία Παρασκευή όπου εγκαταστάθηκε η οικογένεια του το 1979. Παράλληλα με το σχολειό
από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και αργότερα με τον πρωταθλητισμό στο άθλημα της αντισφαίρισης, άθλημα που τίμησε με πολλές διακρίσεις.
Δίνοντας Πανελλήνιες εξετάσεις το 1987 πέτυχε να εισαχθεί
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών στην Ξάνθη. Παράλληλα με τις σπουδές του είχε
έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα, την οποία τίμησαν οι
συνάδελφοι του επανειλημμένα εκλέγοντας τον στο ΔΣ του
συλλόγου φοιτητών Ξάνθης. Φεύγοντας από την Ξάνθη το 1993 και ολοκληρώνοντας τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ως σήμερα. Δημότης Χαλανδρίου τα τελευταία 23 χρόνια, είναι παντρεμένος με την Κέλλυ Σαρρή, έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά και διαμένουν στην περιοχή του Κάτω
Χαλανδρίου. Πρόεδρος του μεγαλύτερου τενιστικού σωματείου στο Χαλάνδρι, της
Ε.Φ.Α.Χ., ασχολείται με φανατισμό για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην πόλη, φροντίζοντας παράλληλα να ενημερώνεται και να συμμετέχει σε όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν το Χαλάνδρι.

ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1962 και κατοικεί στο Χαλάνδρι τα τελευταία 13 χρόνια. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει εξειδικευτεί σε θέματα Οικογένειας, σχέσεων ζευγαριού και εξαρτήσεων. Εργάζεται 23 χρόνια
στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ),
τα περισσότερα από τα οποία σε θέσεις ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη στην Μονάδα Πρόληψης
και Έγκαιρης Παρέμβασης για την Προβληματική Χρήση
του Διαδικτύου σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Συμμετέχει στο Σύλλογο Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ. Στους κοινωνικούς αγώνες, συμμετείχε από τα μαθητικά της χρόνια, χωρίς ένταξη σε κάποια συγκεκριμένη κομματική
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παράταξη, καθώς είχε μια κριτική στάση προς τις οργανωμένες δυνάμεις. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές το 2010 και το 2014 ήταν υποψήφια με την δημοτική συνεργασία
«ΑντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου».

ΓΑΛΑΝΗ - ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(ΛΙΤΣΑ)
Γεννήθηκε το 1963, σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία. Ζει στο Χαλάνδρι από το 1987. Μητέρα τριών αγοριών και γιαγιά. Από
τη δεκαετία του 1980 συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες μέσα από τις γραμμές του ελευθεριακού κινήματος.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου από το
2014, Εντεταλμένη Δημοτική σύμβουλος για θέματα Προληπτικής Ιατρικής και Δημοτικών Ιατρείων από το 2016 και
μέλος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2018, μέχρι και σήμερα. Εργάζεται στο δημόσιο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Συμμετείχε στους αγώνες των νοσοκομειακών για Δημόσια και Δωρεάν Υγεία ως
μέλος και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, εκπρόσωπος των εργαζόμενων στο
Δ.Σ. του νοσοκομείου και στην Ομοσπονδία (ΠΟΕΔΗΝ) και μέλος του ΔΣ της Ένωσης
Κλινικών Χημικών –Βιοχημικών-Βιολόγων. Ως πρόεδρος και μέλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Χαλανδρίου, μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, πρόεδρος των
συλλόγων γονέων των σχολείων του Συνοικισμού, 3ου δημοτικού, 6ου γυμνασίου και
3ου Λυκείου συμμετείχε στους αγώνες για να μην καταργηθούν σχολεία, να καθιερωθεί η Δωρεάν καλοκαιρινή απασχόληση μαθητών δημοτικού και το Μαθητικό Φεστιβάλ, σημεία αναφοράς σήμερα στην πόλη μας. Συνεργάστηκε με εκπαιδευτικούς και
γονείς στη Δωρεάν Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου στις δράσεις αλληλεγγύης «Μαζί με τους γονείς για τα παιδιά» και «Αλληλέγγυα
Εκπαίδευση». Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Χαλανδρίου από
την ίδρυσή της το 2010, από τα ιδρυτικά μέλη του αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης από το 2015 έως και σήμερα. Συμμετέχει στις τοπικές δράσεις
αντίστασης και αλληλεγγύης των κοινωνικών χώρων και συλλογικοτήτων στην πόλης.

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το 1970. Είναι έγγαμος με δύο
παιδιά. Είναι Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός
και εργαζόταν ως μηχανικός κατασκευής και υπεύθυνος
ασφάλειας της εργασίας. Μέλος και πρόεδρος του ΔΣ
του Συλλόγου των Μεταλλειολόγων φοιτητών του ΕΜΠ.
Μέλος της επιτροπής για τη διάσωση του εργοστασίου
Δουζένη, της επιτροπής αγώνα ενάντια στο χτίσιμο του
Υπουργείου Οικονομικών στο Νομισματοκοπείο, της επιτροπής αγώνα γονέων από τους α’ β’ γ’ ε’ στ’ ζ’ η’ και θ’
παιδικούς σταθμούς το 2011 και της επιτροπής αγώνα ενάντια στην κεραία της Wind στην οδό Σαρανταπόρου στο
κάτω Χαλάνδρι. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γονέων του Δήμου Χαλανδρίου και πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Γονέων Χαλανδρίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών.
7

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Ωδείο με το πτυχίο πιάνου, ενώ παράλληλα σπούδασε στην Δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών όπου
και αποφοίτησε με το πτυχίο υποκριτικής. Παρακολούθησε σεμινάρια πάνω στην παιδαγωγική της διδασκαλίας του πιάνου και του θεατρικού παιχνιδιού με διακεκριμένους καλλιτέχνες και παιδαγωγούς. Ως ηθοποιός
συνεργάστηκε με το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, το ΔΗΠΕΘΕ
Κομοτηνής και άλλους πολιτιστικούς φορείς και δήμους.
Από το 2001 σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων
και κηδεμόνων, δημιούργησε παιδικές θεατρικές ομάδες
με μεγάλη καλλιτεχνική δράση των οποίων οι παραστάσεις έχουν παρουσιαστεί στο
κηποθέατρο Παπάγου, στο δημοτικό θέατρο Πεύκης και στο θέατρο Ρεματιάς. Διδάσκει πιάνο στο Ελληνικό ωδείο και στα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη. Από το 2015 είναι πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 4ου δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου. Είναι μητέρα του Δημήτρη.

ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
(ΑΓΓΕΛΙΝΑ)
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Διαθέτει δύο Παιδαγωγικά
πτυχία (Δασκάλας και Νηπιαγωγού), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Λογοθεραπείας (UPS, Ισπανίας, Τμήμα Ψυχολογίας της
Γλώσσας και Λογοθεραπείας), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Πρώιμη Παρέμβαση (UPS, Ισπανίας, Τμήμα Κλινικής Ψυχwετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος της Επιτροπής Έρευνας του ΠΣΛ που κατασκεύασε και στάθμισε το
ΜέταΦΩΝ τεστ (2008, Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας).
Έχει διδάξει ακαδημαϊκά αντικείμενα που σχετίζονται με
την Ειδική Αγωγή και τη λογοθεραπεία: στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του
ΠΤΔΕ του Παν/μίου Πατρών, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του
ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογοθεραπείας-Συμβουλευτικής του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών. Το 1996 διορίστηκε στην Δημόσια Α’βάθμια Εκπαίδευση και σήμερα υπηρετεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου ως ειδική παιδαγωγός στο Τμήμα Ένταξης. Από το 1984, που ζει στο Χαλάνδρι, έχει
συμμετάσχει σε τοπικές συλλογικότητες που εκφράζουν µια κινηµατική αντίληψη για
την πόλη, όπως παλιότερα, στο περιοδικό «Ακροβασία», στον ραδιοσταθµό «Κοκκινοσκουφίτσα στα FM» και στην «Πρωτοβουλία Πολιτών». Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει
στην «ΑντίΣΤαΣΗ µε τους Πολίτες του Χαλανδρίου» και την εκπροσωπεί ως τακτικό µέλος στη Σχολική Επιτροπή Α’βάθµιας Εκπαίδευσης του δήµου από το 2011, ως αντιπρόεδρος από το 2014 και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του δήμου ως εκπρόσωπος του Πρωτοβάθμιου Σωματίου Εκπαιδευτικών «Περικλής». Τα δύστοκα χρόνια
της μνημονικής εποχής δραστηριοποιήθηκε συστηματικά σε πλήθος πρωτοβουλιών αλληλεγγύης και είναι ενεργό μέλος της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Χαλανδρίου «Μαζί
να τα Φάμε» από τη σύστασή της, έχει προσφέρει εθελοντικά γραμματειακή υποστήριξη στο Φαρμακείο του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Χαλανδρίου, υπηρεσίες λογοθεραπείας στο δημοτικό ιατρείο σε παιδιά άπορων οικογενειών και μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε προσφυγόπουλα που φοιτούσαν σε σχολεία του Χαλανδρίου.
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ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε θέατρο στο πανεπιστήµιο PARIS – VIII. Ιδρυτικό µέλος του θιάσου Άστεγοι και του πειρατικού ραδιοσταθµού Κοκκινοσκουφίτσα
στα FM. Yπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Nέων Χαλανδρίου Κώστας Βάρναλης, έφορος του Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου και ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής του
Πανιωνίου. Από το 1979 εργάζεται ως σκηνοθέτης. Έχει
συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, τη Λυρική Σκηνή, τα
Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα Καλαμάτας, Ρόδου, Λαμίας, το Δημοτικό Θέατρο Ναυπλίου, το Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, το Θέατρο της Άνοιξης, το Θέατρο του Νέου Κόσμου, τους Ex Animo κ.ά. Έχει σκηνοθετήσει και επεξεργαστεί δραματουργικά, έργα
των Σεβαστίκογλου, Τερζάκη, Άκη Δήμου, Ποντίκα, Θωμά Κοροβίνη, Ιωάννας Καρυστιάνη, Παύλου Μάτεσι, Σαίξπηρ, Τσέχοφ, Μπρεχτ, Μπύχνερ, Μαριβώ, Σινιστέρρα,
Μπέρνχαρντ, ντε Μυσσέ, Ιονέσκο κ.ά. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε ως παραγωγός
στο Πρώτο και το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχει γράψει 4 θεατρικά έργα για παιδιά, διηγήματα και δύο μυθιστορήματα (Κάσκο και Στάχτες) που έχουν
μεταφραστεί και κυκλοφορούν στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αγγλία και τις ΗΠΑ. Το 2017
εκλέχτηκε πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας.
Από το 2014 είναι αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χαλανδρίου.

ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ)
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τούφα Χαλανδρίου,
όπου διαμένει μέχρι σήμερα. Ο πατέρας της Σωτήριος, δικηγόρος και ενεργός σε σωματεία και συλλόγους του Χαλανδρίου. Η μητέρα της Νίκη Καμπακάκη, νηπιαγωγός και ο αδελφός της Γεράσιμος,
δικηγόρος ενεργοί και δραστήριοι στην πολιτική και
κοινωνική ζωή της πόλης μας. Είναι πτυχιούχος Κοινωνική Λειτουργός και κατέχει MSc στην εργασιακή αποκατάσταση ΑμεΑ. Εργάστηκε ως Εργασιακή Σύμβουλος στο ΚΠΑ-ΟΑΕΔ Αγίας Παρασκευής,
ως Κοινωνική Λειτουργός- Υποστηρικτής εργασίας
στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» για νέες-ους με νοητική καθυστέρηση και ως Κοινωνική Λειτουργός στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Κρήτης με κύρια αντικείμενα την υιοθεσία (τεκνοθεσία) και την αναδοχή.
Παράλληλα ήταν ωρομίσθια επόπτρια και καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας-ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ Κρήτης. Συνταξιοδοτήθηκε λόγω πολλαπλής σκλήρυνσης, έχει κινητική βλάβη και μετακινείται με αναπηρικό σκούτερ. Δραστηριοποιείται στον αναπηρικό χώρο και είναι συν-διαχειρίστρια στην διαδικτυακή
ομάδα του fb «Γυναίκες με αναπηρία». Είναι η πρώτη φορά που θέτει υποψηφιότητα και σε αυτό συνετέλεσε η διάθεση της σημερινής δημοτικής αρχής
να δουλέψει προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης, ξεκινώντας από την καθιέρωση προσβάσιμων εκδηλώσεων στο αγαπημένο φεστιβάλ της Ρεματιάς.
Ως ενεργή πολίτης, συμμετέχοντας στον Συνδυασμό «Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου», ευελπιστεί με την κοινωνική της ματιά να συνδράμει
στην μετακίνηση των στερεοτύπων και στην άρση των εμποδίων, επιδιώκοντας
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την ορατότητα των ανάπηρων πολιτών ως ισότιμα μέλη, καθώς και τη συνύπαρξη όλων σ’ ένα προσβάσιμο περιβάλλον (δομημένο, περιεχομένου, υπηρεσιών) για όλες κι όλους.

ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
Τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ – διαχειριστής - υπεύθυνος εξοπλισμού. Είναι εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του Τοπικού
Εργασιακού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, με πλούσια δραστηριότητα στον τομέα των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Έχει συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις απεργιακές και
αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Από τον Οκτώβριο του 2018 είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου
Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου (Πάτημα).

Δεσιώτου Ελένη
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Ζει στο Χαλάνδρι απο
το 1998 και έχει ένα γιό, τον Κωνσταντίνο, 21 χρονών.
Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εστίασης και υπήρξε γραμματέας του συλλόγου των Καταστημάτων υγιεινομικού ενδιαφέροντος στο Χαλάνδρι. Τα τελευταία
χρόνια εργάζεται ως Διαμεσολαβήτρια για τους Ρομά.
Είναι εκλεγμένη ως Έφορος στο προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά, Διαμεσολαβητών και Συνεργατών.
Παρακολούθησε εκπαιδευτική επιμόρφωση Erasmus
στην Ουγγαρία με θέμα «Competence Balance for
Roma» με εξειδίκευση στην προώθηση των Ρομά στην
εργασία. Ασχολείται με την επίλυση των αστικοδημοτικών θεμάτων των Ρομά και
συμμετείχε στην αντίστοιχη επιτροπή Κωδικοποίησης του Νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά στον τομέα παροχής Κοινωνικής Προστασίας,
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συμμετέχει σε όλες τις
δράσεις αλληλεγγύης που πραγματοποιούνται στην πόλη και είναι μέλος της δομής αλληλεγγύης «Μαζί να τα Φάμε».

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε το 1960 στο Χαλάνδρι. Τελείωσε τη Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε για
13 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Από το
2000 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σαν στέλεχος σε
φαρμακευτικές εταιρείες. Από το 2014 ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Χαλανδρίου. Συμμετείχε στην ομάδα
που εξέδιδε το περιοδικό Ακροβασία στο Χαλάνδρι, συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού Στάση στο
Χαλάνδρι και της ιστοσελίδας www.stasi.gr και φυσικά
στη δημοτική παράταξη «Αντίσταση με τους Πολίτες του
Χαλανδρίου» από την ίδρυσή της. Από τα ιδρυτικά μέλη
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του συλλόγου της Ρεματιάς, του συλλόγου Φίλοι των Ζώων Χαλανδρίου και της κίνησης αλληλεγγύης «Μαζί να τα Φάμε», συγγραφέας του βιβλίου «Εργατική Βοήθεια και
Αλληλεγγύη: Δύο παραδείγματα ταξικής αλληλέγγυας δράσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου». Πολιτικά ανένταχτος από τη δεκαετία του 80 αλλά στρατευμένος στην
προσπάθεια για την κοινωνική αλλαγή, μέχρι σήμερα.

ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΕΡΛΕΡΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ - ΕΛΕΝΗ (ΠΩΛΙΝΑ)
Γεννήθηκα στην Αθήνα 17 Νοέμβρη του 1960, και είμαι κάτοικος Χαλανδρίου από το 1977.Παντρεμένη με τον Βασίλη Περλέρο, γεωλόγο, έχουμε δύο γιούς.
Σπούδασα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Αθήνας) και Δημόσιες Σχέσεις στο Εμπορικό Κολλέγιο Saint
George Παρακολούθησα μαθήματα στο New School for
Social Research και μαθήματα τέχνης στο Parsons School
of Arts στη Νέα Υόρκη. Εργάστηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας δημιουργώντας το Video-DVD Club «MAGIC»,
Αγία Παρασκευή (1985-2014) καθώς και το Χώρο Τέχνης «ΑΔΥΤΟ» στο Χαλάνδρι (19881992). 2016-2018 Συνεργασία με μεσιτικό γραφείο. Εθελοντική γραμματειακή υποστήριξη του Κοινωνικού Ιατρείου Χαλανδρίου, συμμετέχω σε δράσεις αλληλεγγύης και
υποστήριξης δομών για τους πρόσφυγες (Γαλάτσι, Ελαιώνας, Χαλάνδρι κλπ.) Μέλος
του συλλόγου για την προστασία της Ρεματιάς Χαλανδρίου.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκε στη Λαμία το 1966, διαμένει στο Χαλάνδρι από
το 1977 και αποφοίτησε από το Β’ Γυμνάσιο και Λύκειο Χαλανδρίου το 1984. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός του Πολυτεχνείου Πατρών, Ενεργειακή κατεύθυνση με διπλωματική εργασία τα Φωτοβολταϊκά συστήματα. Μετεκπαιδεύτηκε στα οικονομικά και στη διοίκηση
επιχειρήσεων. Ασχολήθηκε επαγγελματικά και επιστημονικά με τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας και ιδιαίτερα με
τις αντλίες θερμότητας, τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και βιοκαυσίμων από τα αστικά απόβλητα. Έχει στο
ενεργητικό του μεγάλα έργα στα παραπάνω αντικείμενα
σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Από μαθητής στρατεύτηκε σε πολιτικές και οικολογικές οργανώσεις, στη μάχη για την υπεράσπιση της ρεματιάς του Χαλανδρίου και
την απομάκρυνση των παράνομων και οχλουσών χρήσεων. Φιλοδοξία του να συμμετάσχει στο σχέδιο του συνδυασμού «ΑντίΣΤαΣη με τους Πολίτες» για την αναμόρφωση της πόλης και ιδιαίτερα σε αυτό της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων για
παραγωγή ενέργειας και άλλων παραγώγων με ανταποδοτικό όφελος για τον Δήμο
και τους Δημότες.

11

ΚΑΛΤΣΑΚΑ (ΜΠΟΥΜΠΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεννήθηκε στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας και είναι κάτοικος Χαλανδρίου από το 1978. Σπούδασε χημεία και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές «χημεία και τεχνολογία περιβάλλοντος» στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε σε
φαρμακοβιομηχανία και μετά ως καθηγήτρια στα σχολεία
Πεντέλης και Χαλανδρίου, και ως διευθύντρια στο 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε. Αποτελεί ενεργό μέλος της πανελλήνιας Ένωσης Ελλήνων Χημικών και του συλλόγου για την αναβίωση των Νεμέων
Αγώνων. Συμμετείχε εθελοντικά στην Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης «Μαζί με τους γονείς για τα παιδιά» διδάσκοντας μαθητές Γυμνασίου. Από το Σεπτέμβριο του 2017 είναι
δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «ΑντίΣΤΑΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου».
Συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Χαλανδρίου.

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και στο μαθηματικό
τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Έκανε τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και στο Γκαίτε της Φρανκφούρτης. Εργάσθηκε
ως ελεύθερος επαγγελματίας στην ανάπτυξη οικονομικού λογισμικού. Την τελευταία τριετία ασχολείται με την
διδακτορική του διατριβή, ενώ παράλληλα εργάζεται ως
μέλος του ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Γκαίτε της Φρανκφούρτης. Επίσης, συμμετέχει στο
Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Eurhisfirm» όπου η
συμβολή του αφορά στον σχεδιασμό μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής υποδομής που θα βασίζεται στη χρήση ιστορικών, μικροοικονομικών, εναρμονισμένων στοιχείων για επιχειρήσεις. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον της πόλης, κατεβαίνει για πρώτη φορά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Πιστεύει στη συμμετοχική, δημοκρατική
διακυβέρνηση, όπου ο πολίτης με ενισχυμένη παρουσία συμβάλει στη λειτουργία και
στην λήψη αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύει στον σεβασμό, όχι μόνο
των ατομικών δικαιωμάτων και προσωπικών ελευθεριών, αλλά και στην ενδυνάμωση
των κοινωνικών δικαιωμάτων. Πιστεύει ακόμα στη συνεργασία και στις θετικές συνέργειες που δημιουργεί και με βάση τις τεχνικές και οικονομικές γνώσεις του σκοπεύει
να συνεισφέρει όπου χρειαστεί προς όφελος της πόλης.
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ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου με καταγωγή από
Αμοργό και Β. Ήπειρο. Φοίτησε στη Μελαχροίνιο και την
Αμπέτειο Σχολή στο Κάϊρο. Κάτοικος Χαλανδρίου από το
1985. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός του ΕΜΠ με ΜΒΑ στη Διοίκηση Τεχνολογικών
Συστημάτων. Ασχολήθηκε επαγγελματικά και επιστημονικά σε μεταλλευτική έρευνα, τεχνικές μελέτες, πωλήσεις μεταλλευμάτων, έργα βιομηχανικών περιοχών, προγράμματα ΜΕΝΤΩΡ, ΒΙ.ΠΕ., ΜΕΝΤΩΡ, RETEX, κοινοτικά
προγράμματα Valoren, Hors Quota, Demonstration, LIFE,
SAVE, JOP/PHARE-TACIS, ECIP, TPF στον Όμιλο ΕΤΒΑ και
Τράπεζας Πειραιώς. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης της Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (Μ.Α.Β.Ε.) Α.Ε., σύμβουλος της Control Data Ελλάς A.Ε., τεχνικός και
εμπορικός σύμβουλος της Ελληνικά Βιομηχανικά Ορυκτά (ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ.) Α.Ε., αξιολογητής
προτάσεων BRITE-EURAM ΙΙ, αξιολογητής προτάσεων επιχειρησιακού προγράμματος
βιομηχανίας του ΕΟΜΜΕΧ, Εθνικός Διατάκτης και Τεχνικός Υπεύθυνος έργου μεταλλευτικής έρευνας του Β' Χρηματοδοτικού Πρωτόκολλου ΕΟΚ-Ελλάδος, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργων εργαστηριακής έρευνας με συγχρηματοδότηση από τη Γ.Δ XII
της ΕΕ και τη ΓΓΕ&Τ. Μετά τη συνταξιοδότησή του είναι Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Καΐρου και μέλος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ο.Μ. Χαλανδρίου και από το 2014 μέλος της δημοτικής παράταξης «ΑντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου». Συμμετέχει ενεργά στη πρωτοβουλία αλληλεγγύης «Μαζί να τα Φάμε».

ΚΑΣΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
Γεννήθηκε το 1979 και ζει στο Χαλάνδρι από το 2005. Έγγαμος με τέσσερα παιδιά. Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών
στο Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Μ.Π. Εργάζεται από το 2002 ως ελεύθερος επαγγελματίας, μηχανικός σε βιομηχανικά ενεργειακά έργα στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα και από το 2016 ως μισθωτός μηχανικός
στη ΔΕΗ. Υποψήφιος με τον συνδυασμό της «αγωνιστικής συσπείρωσης διπλωματούχων μηχανικών ΔΕΗ» στις
εκλογές 2019 του Συλλόγου Διπλωματούχων μηχανικών
ομίλου ΔΕΗ. Από το 2005 ενεργό μέλος του Συλλόγου
Γονέων του 3ου Δημοτικού Χαλανδρίου, στον οποίο διατέλεσε γενικός γραμματέας
το διάστημα 2014-2016 και Πρόεδρος το διάστημα 2016-2018. Συμμετοχή σε δράσεις
κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Μέλος της συντονιστικής επιτροπής της περιοχής του Συνοικισμού από το 2017. Συμμετέχει στον συνδυασμό της «Αντίστασης
με τους Πολίτες για να συμβάλει στην πορεία που έχει χαράξει από το 2014 η σημερινή διοίκηση του Δήμο, με πνεύμα συμμετοχικότητας και αλληλεγγύης και με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.
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ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Γεννήθηκε το 1959 στην Κορινθία και κατοικεί στο Χαλάνδρι από το 1989. Σπούδασε στο Εργαστήρι Δημοσιογραφίας, στο ΤΕΙ Αθήνας (Κοινωνική Εργασία) και στο Πάντειο
(Κοινωνική Πολιτική). Εργάστηκε επί 32 χρόνια στην ΕΡΤ
μέχρι το κλείσιμό της τον Ιούνιο του ΄13, οπότε και εντάχθηκε στο αυτοδιαχειριζόμενο πρόγραμμα ERTOPEN. Για
πολλά χρόνια αρθρογραφούσε στη «ΦΛΥΑρία του Χαλανδρίου». Έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις στο Εργαστήρι
Δημοσιογραφίας, στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Πάντειο, στο Πανεπιστήμιο Ινδιανάπολις, σε Ελεύθερα Πανεπιστήμια, συνέδρια, συλλόγους κ.α. Το 2014 εκλέχθηκε με την «ΑντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» και διετέλεσε Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
για τα ΚΑΠΗ, όπου, εργάστηκε για την αναβάθμιση του θεσμού προσφέροντας ταυτόχρονα χαρά και ποιότητα στα μέλη. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και στο Σώμα Εθελοντών Χαλανδρίου. Καθιέρωσε τη Συναυλία Αλληλεγγύης
(με τη συνεργασία πολλών συλλογικοτήτων της πόλης), το Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας, τον Διαγωνισμό Ποίησης για το Άτομα Τρίτης Ηλικίας και οργάνωσε πολλές
εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Εθελόντρια από τα εφηβικά της
χρόνια, συμμετέχει σε πολλές επιστημονικές, κοινωνικές και φεμινιστικές οργανώσεις.
Έχει επιμεληθεί τις εκδόσεις των βιβλίων: «Ποιήματα – Μαθήματα» και «Μαθαίνω να
προστατεύω τον εαυτό μου». Έχει τιμηθεί με το βραβείο του ιδρύματος Μπότση για το
Ανθρωπιστικό Ρεπορτάζ και του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» για το
Φεμινιστικό Ρεπορτάζ. Είναι έγγαμη και μητέρα 4 παιδιών. Έμβλημά της «Ο Αγώνας για
την Ισότητα (γενικά) και για την ανακούφιση των λιγότερο ευνοημένων ανθρώπων».

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
Γεννήθηκε το 1965 και μεγάλωσε στην Ηλιούπολη. Από το
1984 ως το 2001 έζησε στο Μόντρεαλ του Καναδά. Σπούδασε Γαλλική Γλώσσα στο πανεπιστήμιο Concordia και
στη συνέχεια πήρε μεταπτυχιακό M.Εd από το Πανεπιστήμιο McGill στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία με κατεύθυνση
τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ως προπτυχιακή φοιτήτρια,
συμμετείχε ενεργά στον Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών Πανεπιστημίου Concordia, ενώ κατά τις μεταπτυχιακές της
σπουδές συμμετείχε εθελοντικά σε προγράμματα συνεργασίας του πανεπιστημίου McGill με νοσοκομείο της πόλης για την ενσωμάτωση στο γενικό πληθυσμό παιδιών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παράλληλα με τις σπουδές της, δίδαξε την ελληνική γλώσσα στο συμπληρωματικό σχολείο ΠΛΑΤΩΝ-ΟΜΗΡΟΣ της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ, καθώς και σε δημόσιο σχολείο του Κεμπέκ. Εργάσθηκε επίσης και
ως διαμεσολαβήτρια ελλήνων μαθητών στο δημόσιο γυμνάσιο Evangeline. Τέλος, εργάστηκε ως νηπιαγωγός στο ημερήσιο Δημοτικό σχολείο "Σωκράτης" της Ελληνικής
Κοινότητας Μόντρεαλ. Όλα αυτά τα χρόνια, συμμετείχε εθελοντικά στον ραδιοφωνικό
αυτοδιοικούμενο, μη κερδοσκοπικό και πολύγλωσσο παροικιακό σταθμό Radio Centre
Ville, αρχικά ως παραγωγός και στη συνέχεια ως μέλος της συντονιστικής ομάδας ελληνικής παραγωγής. Το 2001 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και εργάζεται ως ειδική
παιδαγωγός έκτοτε. Εδώ και έντεκα χρόνια κατοικεί στο Κάτω Χαλάνδρι.
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ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑ)
Γεννήθηκε το 1960 και μεγάλωσε στο Ψυχικό. Ζει στο Χαλάνδρι πάνω από 30 χρόνια. Μάνα μονογονεϊκής οικογένειας, μεγάλωσε ένα γιό, 24 χρονών σήμερα. Από το 1984
εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου. Από τα μαθητικά της
χρόνια, το 1975 δραστηριοποιήθηκε πολιτικά αρχικά στην
ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και στη συνέχεια με τη Β’ Πανελλαδική ως την αυτοδιάλυσή της το 1981. Από τότε και για
μία 25ετία περίπου, πάντα στην αριστερά, ανένταχτη, με
συμμετοχή στους κοινωνικούς χώρους και στα κινήματα. Εντάχθηκε και συμμετείχε στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ από τα πρώτα του βήματα μέχρι τον Σεπτέμβρη του
2015 οπότε και αποχώρησε. Παραμένει ενεργή πολιτικά και κινηματικά, στο χώρο της
αντικαπιταλιστικής και διεθνιστικής αριστεράς, με συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις
και διαδικασίες. Μέλος της «ΑντίΣΤαΣΗς με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» και υποψήφια στις δημοτικές εκλογές του 2010 και του 2014. Συνέβαλε στην δημιουργία του
«Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης» και δραστηριοποιείται στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης «Μαζί να τα Φάμε».

ΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
Γεννήθηκε και ζει στο Χαλάνδρι. Σπούδασε με υποτροφία
Πολιτικός Μηχανικός και από αγάπη για τα παιδιά, εργάστηκε στην Τεχνική Εκπαίδευση με σκοπό την αναβάθμισή της. Λυκειάρχης για μια 15ετία στο 1ο Τεχνικό Λύκειο
Χαλανδρίου με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής των
μαθητών στα ΤΕΙ. Κατά τη διάρκεια της θητείας της επιμελήθηκε τη διοργάνωση ετησίων εκθέσεων έργων των
μαθητών στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου. Οργάνωσε
πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες των μαθητών (40
περίπου προγράμματα το χρόνο) με πολλές βραβεύσεις
και διακρίσεις, φροντίζοντας πάντα και για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μέσα από γραφείο εύρεσης εργασίας που λειτούργησε στο σχολείο. Λόγω των πολλαπλών δραστηριοτήτων της με τις οποίες προβλήθηκε το Χαλάνδρι, κλήθηκε να συμμετάσχει στο «Σώμα Εθελοντών». Συμμετείχε
στην ενισχυτική διδασκαλία μέσα από την πρωτοβουλία αλληλεγγύης «Μαζί με τους
γονείς για τα παιδιά». Είναι Αντιπρόεδρος στον εξωραϊστικό Σύλλογο «Άγιοι Ανάργυροι». Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την «ΑντίΣΤαΣης με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» στις δημοτικές εκλογές του 2014.
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ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΘΑΝΟΣ)
Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το 1955 και παραμένει εδώ μέχρι σήμερα. Σπούδασε Μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο
Πατρών το 1974 και παράλληλα ασχολήθηκε με την Φωτογραφία και την Μουσική. Το 1980 πήγε στο Παρίσι για
Μεταπτυχιακές σπουδές και το 1985 πήρε διδακτορικό
δίπλωμα στην Πληροφορική & Ανάλυση Δεδομένων στο
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) με βασικό θέμα
"Το Εργατικό Δυναμικό στις μεγάλες επιχειρήσεις". Παράλληλα με τα μεταπτυχιακά, σπούδασε ήχο και εικόνα
στην École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle. Το 1988
ξεκίνησε να εργάζεται ως μηχανικός πληροφορικής στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη έως το 1998. Όταν το 1998 ιδρύεται η νέα εταιρία πανελλαδικής διανομής τύπου ΑΡΓΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει Διευθυντής συστημάτων πληροφορικής. Την νέα
εταιρία την σχεδιάζει εξ ολοκλήρου μηχανογραφικά και παραμένει ως IT Manager έως
το 2017. Παράλληλα, ασχολείται με τον κινηματογράφο ως sound designer αλλά κυρίως από το 2010 ως μοντέρ ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Είναι
ιδρυτικό μέλος της κινηματογραφικής εταιρίας παραγωγής Horme pictures. Έχει συνεργασθεί στα σενάρια πολλών ταινιών μικρού μήκους όπου έχει κάνει και το μοντάζ.
Η μουσική παραμένει πάντα μια βασική προσφιλής ενασχόληση και συνεχίζει να συμμετέχει σε διαφόρων ειδών σε μουσικές παραγωγές.

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το 1959 όπου κατοικεί μέχρι
σήμερα. Σπούδασε Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
στο ΤΕΙ Αθήνας, Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εργάζεται στο κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ήταν
μέλος της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και το 1989 υποψήφιος
βουλευτής με το ΚΚΕ εσωτερικού -ανανεωτική αριστερά.
Συμμετείχε στον πειρατικό ραδιοσταθμό «Κοκκινοσκουφίτσα στα FM», στο κίνημα για τη διάσωση της ρεματιάς
και στην «Πρωτοβουλία πολιτών». Το 2002 ήταν υποψήφιος με τη δημοτική παράταξη «Πολίτες του Χαλανδρίου» και στις δημοτικές εκλογές
του 2006 και του 2014 υποψήφιος με την «ΑντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες Χαλανδρίου».

16

ΛΕΡΤΑ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΠΗ)
Γεννήθηκε στην Αιθιοπία. Εγκαθίσταται στην Αθήνα και
τελειώνει το Τοσίτσειο-Αρσάκειο. Μπαίνει στην Ανώτατη
Γεωπονική Σχολή με υποτροφία. Το 1972 μετέχει στο φοιτητικό κίνημα, στην επιτροπή αγώνα της Γεωπονικής. Πολιτικοποιείται και μετέχει σε αντιδικτατορικές δράσεις.
Συμμετέχει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και συλλαμβάνεται από τη Γενική Ασφάλεια. Στη Μεταπολίτευση, οργανώνεται στη ΚΝΕ από την οποία αργότερα διαγράφηκε
και οργανώνει μαζί με άλλους νεολαίους τη Δημοκρατική
Κίνηση Νεολαίας Εξαρχείων. Παντρεύτηκε τον ηθοποιό και
σκηνοθέτη Τάσο Λέρτα και εγκαταστάθηκε στο Χαλάνδρι
από το 1977. Οργανώνεται στο ΠΑΣΟΚ και παρακολουθεί στενά τα δημοτικά δρώμενα.
Πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων του 12ου Δημοτικού, συσπειρώνει τους γονείς σε αιτήματα και διεκδικήσεις. Πετυχαίνουν την ανέγερση κτιρίου για το 13ο Δημοτικό. Οργανώνει το Σύλλογο Γονέων του 13ου Δημοτικού, μετά περνά στη Προεδρία του Συλλόγου
Γονέων του 2ου Γυμνασίου και της Ένωσης Γονέων του Δήμου Χαλανδρίου. Μετέχει στα
συνέδρια της Ομοσπονδίας Γονέων και της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων, ενώ
δραστηριοποιείται στους αγώνες για τη διεκδίκηση της παιδικής χαράς της Τούφας και
του σκεπαστού της Αττικής οδού. Μετέχει σε επιτροπές αγώνα για τη διεκδίκηση ελεύθερων χώρων στο Χαλάνδρι, όπου γνωρίζεται και με τα μέλη της «ΑντίΣΤαΣης». Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Τούφας – Φραγκοκλησιάς - Μεταμόρφωσης, διεκδικεί την εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης. Το 2002 πρωτοστατεί
στην δημιουργία του Συλλόγου Φίλων των Ζώων Χαλανδρίου για την προστασία και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, ο οποίος διεκδικεί από τις εκάστοτε Διοικήσεις του Δήμου ν΄ αναλάβουν τη διαχείριση των αδέσποτων, όπως όριζε ο Ν.3170/2003. Όμως η
ανταπόκριση ήταν από ευκαιριακή μέχρι καθόλου. Το 2014 που ανέλαβε την διοίκηση
η «Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» αγκάλιασε τις προσπάθειές του Συλλόγου, εφαρμόζοντας με σταθερότητα και συνέπεια τα προγράμματα περίθαλψης-στείρωσης και σίτισης των αδέσποτων και δικαιώνοντας τις εθελοντικές προσπάθειες ετών.
Συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της «Αντίστασης με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» για να
συμβάλει στη διατήρηση όσων καταχτήθηκαν αυτήν τη πενταετία.

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Χηµικός Μηχανικός στα Πανεπιστήµια ΜΙΤ και CALTECH των ΗΠΑ
και ήταν Καθηγητής στα Πανεπιστήµια της Φλόριντα
(1983-1990) και της Πάτρας (1990-2011). Από το 2011
είναι Καθηγητής Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ και κατοικεί ξανά στο Χαλάνδρι. Έχει εκτεταµένη διδακτική
και ερευνητική εµπειρία σε θέµατα περιβαλλοντικής
βιοτεχνολογίας και ιδιαιτέρως επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. Έχει διατελέσει µέλος του ΔΣ του Συλλόγου µελών ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών και της Διοικούσας του ΤΕΕ Δυτικής
Ελλάδας. Το 2012 ίδρυσε τον Ελληνικό Υδατικό Σύνδεσµο (επιστηµονική εταιρεία µε
αντικείµενο το νερό και τα απόβλητα). Είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Δημοτικός
Σύμβουλος της «ΑντίΣΤαΣΗς µε τους Πολίτες του Χαλανδρίου» από το 2014, εντε17

ταλμένος για θέματα ανακύκλωσης. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος
HORIZON 2020 Waste4Think, που αφορά στην καινοτόμα διαχείριση των υπολειμμάτων τροφών με έμφαση στη διαλογή τους στην πηγή και στην αξιοποίηση τους
για παραγωγή προϊόντων και ενέργειας. Την περίοδο 2014 έως σήμερα διετέλεσε
ανελλιπώς μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1989 και είναι απόφοιτος του Βιολογικού
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Διαθέτει Μεταπτυχιακό στη Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική και Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική.
Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά
προγράμματα και εργάζεται ως Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Έχει επίσης εργαστεί ως ωρομίσθιος καθηγητής στα ΙΕΚ.
Συμμετέχει στο πρόγραμμα Waste4Think ως μέλος της
επιστημονικής ομάδας του Πολυτεχνείου.

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Γεννήθηκε στη Μεσσηνία το 1984 και κατοικεί στην Τούφα Χαλανδρίου τα τελευταία 26 χρόνια. Έχει σπουδάσει
Γραφιστική και είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με εικαστικές δημιουργίες για
το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων καθώς και για διάφορες
εταιρείες και επαγγελματίες. Από πολύ μικρή ηλικία συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές δράσεις στο Χαλάνδρι
που απευθύνονται σε νέους ανθρώπους και έχουν σκοπό, μέσα από την δραστηριοποίηση τους σε κοινωνικές
δράσεις και ομαδικά παιχνίδια να έρθουν σε επαφή με
το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Στο πλαίσιο την εθελοντικής του δράσης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των γεγονότων σε κάθε
μεγάλη κρίση των τελευταίων ετών. Το 2007 στις πυρκαγιές στην Πάρνηθα, στη Ζαχάρω και στην Ολυμπία, στη ρεματιά στο Χαλάνδρι, το 2015 με δράση στο προσφυγικό
και στην πυρκαγιά στο θέατρο της ρεματιάς, το 2017 στην πυρκαγιά στον Κάλαμο κ.α.

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1970 και μεγάλωσε στην Λιέγη Βελγίου
από γονείς Έλληνες μετανάστες. Η μητρική του γλώσσα είναι τα γαλλικά, ενώ σπούδασε Αγγλική και Γερμανική Φιλολογία. Ακολούθησαν το DALF, το Grosses
Sprachdiplom, το Proficiency, και ένα μεταπτυχιακό
στα Οικονομικά. Ως καθηγητής, στην πρώτη του δουλειά στο Βέλγιο, ασχολήθηκε με παιδιά που είχαν διάφορα προβλήματα προσπαθώντας να τους δοθεί μια
δεύτερη ευκαιρία. Το 1996 ήρθε στην Ελλάδα με τους
γονείς του και εκπλήρωσε τη στρατιωτική θητεία του
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σε τάγμα εκστρατείας στην Λέσβο. Στην Ελλάδα, εργάστηκε αρχικά ως καθηγητής σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών και αργότερα ασχολήθηκε με επιτυχία επί σειρά ετών με τις προμήθειες και τις εξαγωγές σε γνωστή κλωστουφαντουργία. Τέλος,
εδώ και πολλά χρόνια εργάζεται στο τμήμα αγορών μεγάλης εταιρίας στο χώρο
του χάλυβα, σήμερα επικεφαλής του τμήματος προμηθειών και εισαγωγών της
εταιρίας. Παντρεμένος με την Άννα Καραμανλή και πατέρας τριών παιδιών.
Στον ελεύθερο χρόνο του συνεχίζει να προσπαθεί να είναι χρήσιμος στα παιδιά, συμμετέχοντας στην οργάνωση από την ενορία του τη Μαρμαριώτισσα, όχι
μόνο προπονήσεων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά και βοηθητικής διδασκαλίας για
όλα τα μαθήματα του δημοτικού καθώς και μαθημάτων γαλλικής και αγγλικής γλώσσας.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
Μεγάλωσε στο Χαλάνδρι με τους γονείς του Νότη
και Βάσω και την αδερφή του Ροδή, από τα πέντε του
χρόνια. Στο Χαλάνδρι πήγε σχολείο, φοιτώντας στο
2ο Δημοτικό & στο 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαλανδρίου. Στις άδειες αλάνες του Χαλανδρίου (μα γεμάτες με αναμνήσεις) έπαιξε με τους φίλους του.
Στο θεατράκι της Ρεματιάς παρακολούθησε και έπαιξε τις πρώτες του θεατρικές παραστάσεις και αγάπησε
την τέχνη του θεάτρου. Σήμερα ζει με τη γυναίκα του
Καλλιόπη και τα δύο τους παιδιά Αριάδνη και Οδυσσέα. Ασχολείται ως ενεργός πολίτης με τα κοινά, από
τότε που θυμάται τον εαυτό του, συμμετέχοντας από την εφηβεία του μέχρι και σήμερα σε κοινωνικές, πολιτιστικές, οικολογικές και άλλες εθελοντικές δράσεις, όποτε έχει παραστεί η ανάγκη και όποτε του έχει ζητηθεί. Είναι απόφοιτος της σχολής
Κάρολος Κουν και εργάζεται ως ηθοποιός από το 1993, ενώ παράλληλα διδάσκει Θεατρική Αγωγή. Παράλληλα σπουδάζει Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Πριν από 4 χρόνια περίπου, τον Μάιο του ΄15,
«συναντήθηκε» με τον δήμαρχο Σίμο Ρούσσο και τους ανθρώπους της «Αντίστασης με τους Πολίτες», με αφορμή τον εμπρησμό του Θεάτρου της Ρεματιάς,
για την πραγματοποίηση της συναυλίας που στόχο είχε την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Χαλανδρίου για την ανάπλαση της Ρεματιάς
και την ανοικοδόμηση του θεάτρου. Συμμετέχει στον συνδυασμό «Αντίσταση
με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» για να συμβάλει με τις όποιες γνώσεις και δυνάμεις του στη συνέχιση μιας επιτυχημένης πορείας που έχει ξεκινήσει στην πόλη τα
τελευταία 4,5 χρόνια, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να ανταποδώσει
κάτι λίγο από αυτά, που του έχει προσφέρει το Χαλάνδρι και οι κάτοικοί του όλα
αυτά τα χρόνια.
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ΜΑΧΑΙΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γεννήθηκε στην Eύβοια και είναι κάτοικος Xαλανδρίου
από το 2002. Πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου Aθηνών και τελειόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει εργαστεί στην Eθνική Tράπεζα και
την ιδιωτική εκπαίδευση. Tα τελευταία είκοσι χρόνια εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας στο χώρο των γραφικών τεχνών. Δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό κίνημα με
τις Aριστερές Συσπειρώσεις και στο φεμινιστικό κίνημα ως
μέλος του «Σπιτιού Γυναικών». Iδρυτικό μέλος του «Φεμινιστικού Kέντρου Aθήνας». Από το 2006 δραστηριοποιείται
με τη δημοτική παράταξη «Αντίσταση με τους Πολίτες του
Χαλανδρίου», με την οποία ήταν υποψήφια το 2010 και το 2014. Ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης «Μαζί να τα Φάμε» και του «Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης
Χαλανδρίου» στα οποία δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε. Είναι μέλος της γραμματείας του τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου και της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ.

ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε το 1968 και κατοικεί στο Χαλάνδρι τα τελευταία 25 χρόνια. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία και εργάζεται ως Κοινωνικός Επιθεωρητής στο Υπουργείο Εργασίας. Από μαθητής, ως μέλος του 15μελούς μαθητικού
συμβουλίου, ασχολείται με τα προβλήματα της παιδείας.
Από τα ιδρυτικά μέλη της «ΑντίΣΤαΣΗς με τους Πολίτες
του Χαλανδρίου», τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ενεργό μέλος των συλλόγων γονέων και της Ένωσης Γονέων
Χαλανδρίου και παλεύει ενάντια στις πολιτικές που διαλύουν το δημόσιο σχολείο. Κατά τη διετία 2010-2012 ήταν
Πρόεδρος στο σύλλογο του 6ου Γυμνασίου Χαλανδρίου
και αγωνίστηκε για την αποτροπή της συγχώνευσης - κατάργησης του σχολείου. Διετέλεσε Γραμματέας του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων του 1ου Λυκείου Χαλανδρίου και
Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Χαλανδρίου. Την τριετία 2016-2019 πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Β’βάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Χαλανδρίου.

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1957 και από τότε ζει στο Χαλάνδρι. Δημοτικό σχολείο στο 2ο (Λίτσειο) και μετά στο Γ.Α.Χ. Σπούδασε
οικονομικά στο τμήμα πολιτικής οικονομίας της Ανωτάτης
Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Είναι αυτοδίδακτος μουσικός. Ενεργό μέλος του Πολιτιστικού συλλόγου «Κώστας
Βάρναλης». Ιδρυτικό μέλος του θιάσου «Οι άστεγοι» και
του ραδιοφωνικού σταθμού «Κοκκινοσκουφίτσα». Έγραψε μουσική και τραγούδια για θεατρικές παραστάσεις και
ντοκιμαντέρ. Δούλεψε στο ραδιόφωνο και σε εταιρείες
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Συμμετέχει στη
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πρωτοβουλία αλληλεγγύης «Μαζί να τα Φάμε» και στη δημοτική παράταξη «ΑντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου». Ενταγμένος στην Αριστερά από τα νεανικά του
χρόνια, σήμερα μέλος της Ο.Μ. Χαλανδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Γεννήθηκε στη Χίο και ζει στο Χαλάνδρι από το 1997. Είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη. Για 33 χρόνια εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση, ένα χώρο
που επέλεξε συνειδητά. Σπούδασε παιδαγωγικά και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας όπου έκανε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Συμβουλευτική ψυχολογία.
Σε όλη την επαγγελματική της σταδιοδρομία, αλλά και ως
διευθύντρια σε σχολεία του Χαλανδρίου για 15 χρόνια είχε
πρωταρχικό μέλημα την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης συνεργαζόμενη με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από την καθημερινή της
επαφή με τα παιδιά πεποίθηση της είναι ότι η πόλη μας είναι το σπίτι μας! Γι αυτό επέλεξε σήμερα να ασχοληθεί με τα κοινά του Δήμου μας με ειλικρίνεια και συνέπεια. Είναι
ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας του Δήμου και διδάσκει
εθελοντικά τα τελευταία χρόνια τα παιδιά των Ρομά. Στόχος της είναι να σμίξουν οι άνθρωποι μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις με έμφαση το ζωντάνεμα της
γειτονιάς. Γιατί τα παιδιά μας, μας χρειάζονται ενεργούς και παρόντες!

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1964, όπου και μεγάλωσε. Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εργάζεται
στον ιδιωτικό τομέα από το 1989, ως στέλεχος μελετητικών γραφείων και τεχνικών εταιρειών, με μεγάλη
εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και διεύθυνση/διαχείριση σύνθετων τεχνικών έργων καθώς
και σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας των τεχνικών έργων. Παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών που φοιτούν στο ΠΑ.ΜΑΚ., διαμένει στο Πάτημα Χαλανδρίου
από το 2004. Στην αριστερά από πρωτοετής φοιτητής (1982, Αριστερές Συσπειρώσεις) και ενταγμένος σε αριστερές οργανώσεις/
κόμματα ανελλιπώς από το 1985 με ενεργή συμμετοχή στους συνδικαλιστικούς
και κοινωνικούς αγώνες και ιδιαίτερη ενασχόληση στα θέματα εργασιακών δικαιωμάτων (συλλογικές συμβάσεις, ασφαλιστικό κλπ), προστασίας της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος. Μέλος του ΔΣ του Σωματείου Μισθωτών
Τεχνικών στις δύο πρώτες θητείες του. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του,
με πολυετή θητεία στη Συντονιστική Επιτροπή της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας, σήμερα είναι συντονιστής της Οργάνωσης Μελών Χαλανδρίου.
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Παπασωτηρίου Κυριακή (Κίτυ)
Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το 1962, όπου και κατοικεί μέχρι σήμερα. Τελείωσε το Α’ Λύκειο. Από το 1981 εργαζόταν στην Αγροτική Ασφαλιστική, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη.
Ως κάτοικος Χαλανδρίου από την ημέρα που γεννήθηκε, διέκρινε από την πρώτη στιγμή την τομή που
σηματοδότησε για τον δήμο ο Σίμος Ρούσσος και η
ομάδα του, προβάλλοντας ένα διαφορετικό πολιτικό
πρόσωπο. Το ήθος, οι επιλογές, οι δράσεις και πολύ
περισσότερο ο τρόπος υλοποίησής τους, την ενθάρρυναν να δεχτεί την πρόσκληση-πρόκληση να συμμετέχει στον συνδυασμό, ώστε να συνεισφέρει και αυτή να συνεχιστεί η αναβάθμιση της όμορφης πόλης μας.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεννήθηκε στο Πολύδωρο Ιωαννίνων το 1958 και κατοικεί μόνιμα στο Χαλάνδρι από το 1984. Εργάσθηκε
στο Δήμο Χαλανδρίου από το 1984 έως το 2016 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Ανέπτυξε συνδικαλιστική
δράση στο χώρο δουλειάς και εκλέχτηκε για πρώτη
φορά στο ΔΣ του Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου
Χαλανδρίου το 1985 έως και το 2006 και συμμετείχε
στα συνέδρια της ΠΟΕ-ΟΤΑ έως το 2006. Εκλεγμένο
μέλος των Δ.Σ. των Συλλόγων γονέων του 4ου Δημοτικού, του 5ου Γυμνασίου και του 5ου Λυκείου Χαλανδρίου, διαδοχικά από το 2006 έως και το 2017, καθώς
και του ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων το 209-2011. Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ηπειρωτών Χαλανδρίου και μέλος στο ΔΣ από το 2010 έως σήμερα. Μέλος
της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου από το 2014 έως σήμερα. Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.

ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ)
Υψίφωνος με διεθνή καλλιτεχνική δράση, καθηγήτρια
μονωδίας, αριστούχος Πολιτισμιολόγος με ειδίκευση στην Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνη και τελειόφοιτη Μεταπτυχιακού στην Ιστορική έρευνα, Διδακτική
και Νέες Τεχνολογίες. Απόφοιτη του Εθνικού Ωδείου με υποτροφία, 1ο Βραβείο, Αριστείο και Διάκριση
Εξαιρετικής Επίδοσης. Είναι κάτοχος δύο υποτροφιών ("Maria Callas", "Λίλιαν Βουδούρη"), με τις οποίες
συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη. Κάτοχος
βραβείων και διακρίσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς
(Grand Prix "Maria Callas" - Αθήνα, "Palm Beach Opera
Competition" - ΗΠΑ, "Rosa Ponselle" - ΗΠΑ, "Marseille Opera Competition" - Γαλλία κ.ά.). Έχει ερμηνεύσει πλήθος πρωταγωνιστικών ρόλων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, έχει λάβει μέρος σε συναυλίες και κοντσέρτα, συνεργαζόμενη με ονό22

ματα παγκόσμιας εμβέλειας στον χώρο της όπερας, διεθνείς ορχήστρες, αλλά
και με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από
τον ελληνικό και ξένο τύπο. Κατέχει τον τίτλο της Καθηγήτριας Μονωδίας Α' πάνω
από μία δεκαετία. Έχει διδάξει κλασικό και σύγχρονο τραγούδι στα μεγαλύτερα
ωδεία και σχολές της Ελλάδας, στο talent show του Ant1 Χ Factor (όπου και κέρδισε ο μαθητής της), καθώς και σε θεατρικές παραγωγές. Έχει παραδώσει πολλά
σεμινάρια σχετικά με την τεχνική του τραγουδιού σε Ελλάδα και Αμερική. Είναι
μέλος (και η μοναδική ελληνίδα καθηγήτρια) του παγκόσμιου οργανισμού NATS
(National Association of Teachers of Singing) στην Αμερική. Πρόσφατα εισήγαγε
στην Ελλάδα, από τη Νέα Υόρκη, την εξέλιξη στη φωνητική τεχνική, το Yoga Your
Voice. Ως εκλεγμένη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Χαλανδρίου έχει υπηρετήσει ως Αντιδήμαρχος Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού, ως Αντιπρόεδρος
της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, ως Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου και σήμερα ως δημιουργός της χορωδίας Δήμου
Χαλανδρίου. Είναι μητέρα δύο αγοριών: του Αχιλλέα, 2ετούς φοιτητή Αρχιτεκτονικής, και του Βασίλη-Οδυσσέα, μαθητή της Β' Λυκείου.

ΠΡΑΝΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα και ζεί στο Χαλάνδρι
από το 1969. Είναι παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης 21 ετών. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην
Πολυτεχνική σχολή Ξάνθης του ΔΠΘ και εργάζεται ως
μισθωτός μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1990.
Όλα αυτά τα χρόνια, ασχολήθηκε εκτενώς με τη μελέτη και την κατασκευή μεγάλων ενεργειακών και βιομηχανικών έργων, τα τελευταία 16 από αυτά, ως διευθυντής μελετών. Αντιπρόεδρος στο παρελθόν του
Δ.Σ. του συλλόγου γονέων του 4ου λυκείου Χαλανδρίου, αντιπρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «ΑΕΙΦΟΡΟΣ», μέλος του Τ.Ε.Ε. και της CIGRE. Εντάχθηκε δίχως δισταγμό στον συνδυασμό
της «Αντίστασης με τους Πολίτες» για να συμβάλει όσο μπορεί, στην συνέχεια,
την διεύρυνση και την επιτάχυνση της τεράστιας προσπάθειας αλλαγής στα δημοτικά πράγματα που ξεκίνησε από τους ανθρώπους της πριν 5 χρόνια.

ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεννήθηκε στο Ψυχικό το 1974 και από το 1978 κατοικεί με την οικογένειά της στον Συνοικισμό του Χαλανδρίου. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών 6 και
8 χρονών. Στο 9ο Δημοτικό Χαλανδρίου (Πολύδροσο)
ήταν τα πρώτα μαθητικά της χρόνια και μετά στο 1ο
Γυμνάσιο και Λύκειο Χαλανδρίου & 5ο ΤΕΛ Χαλανδρίου. Από 18 ετών και μέχρι σήμερα εργάζεται ως υπάλληλος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Σε όλη
την επαγγελματική διαδρομή της ασχολείται ενεργά
με τα κοινά. Από το 2005 είναι μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Κλαδικού Σωματείου των υπαλλήλων
των ασφαλιστικών εταιριών και από το 2010 στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος. Παράλληλα ενδιαφέρθηκε και
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για τα κοινά του Δήμου. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Γονέων του Α΄ παιδικού
σταθμού Χαλανδρίου και εκπρόσωπος των Γονέων στην Επιτροπή επιλογής του
Δήμου για τους παιδικούς σταθμούς επί δύο χρόνια. Ενεργό μέλος στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Χαλανδρίου. Θεωρεί ότι κάθε πολίτης πρέπει να είναι ενεργός συνεισφέροντας στην κοινή προσπάθεια, με κριτήρια την ανιδιοτέλεια, την εντιμότητα, την εργατικότητα και το κοινό συμφέρον.
Αποφάσισε να δεχτεί την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση του Σίμου Ρούσσου, για να
βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις της αυτή την ομάδα να συνεχίσει το καταπληκτικό, γεμάτο όραμα έργο που έχει ξεκινήσει. Επιλέγει και ΨΗΦΙΖΕΙ για ΔΗΜΑΡΧΟ
τον Σίμο Ρούσσο, που καθημερινά αποδεικνύει ότι αυτός και η ομάδα που έχει
επιλέξει φροντίζει τους δημότες του.

ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Πήρε το πτυχίο της από τη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας). Κατά τη διάρκεια των επόμενων δέκα
χρόνων έζησε στην Αγγλία, όπου δίδαξε σε Κολλέγια του Λονδίνου Νέα Ελληνικά, Ελληνική Ιστορία και
Ελληνικό Πολιτισμό. Με την επάνοδό της στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στο Χαλάνδρι και δίδαξε ως φιλόλογος στο 12ο Λύκειο της Αθήνας και μετά σε Λύκεια των Βορείων Προαστείων. Επίσης, δίδαξε στο 3ο
ΤΕΛ-ΕΠΑΛ Αμαρουσίου, καθώς και - για μία πενταετία - στα ελληνικά σχολεία του Παρισιού. Τέλος, η απόσπασή της στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για το έργο «ΣΕΠΠΕ» - πειραματικά, πιλοτικά προγράμματα - της
έδωσε την ευκαιρία να διευρύνει τους ορίζοντες και τις αναζητήσεις της σε σχέση με τη δημιουργία ενός καλύτερου δημόσιου σχολείου. Ανένταχτη αριστερή,
παρούσα, ωστόσο, σε όλους τους αγώνες για μια κοινωνία πιο δημοκρατική και
δίκαιη. Για μια δημόσια Παιδεία, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα όνειρα των παιδιών για το μέλλον τους, για τη ζωή τους.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΗΣ) ΓΙΑΝΝΑ
Γεννήθηκε στο Κισανγκάνι της Λαϊκής Δημοκρατίας
του Κονγκό από πατέρα Κύπριο και μητέρα Σπετσιώτισα. Από έξι χρονών μεγάλωσε στην Αθήνα, στη Φιλοθέη. Το Λύκειο τελείωσε στο San Bernardino της
Καλιφόρνιας μέσω υποτροφίας ανταλλαγής μαθητών. Γραφίστρια με σπουδές στη Σχολή Βακαλό στις
εφαρμοσμένες τέχνες και στο πανεπιστήμιο Paris
VIII (Vincennes) στις πλαστικές τέχνες. Έχει δουλέψει σε εκδοτικές εταιρίες ως art director, κατόπιν ως
freelance και εντέλει με το δικό της δημιουργικό - εκδοτικό γραφείο στο Χαλάνδρι. Τώρα είναι συνταξιούχος. Παντρεμένη με το σκηνογράφο Ανδρέα Σαραντόπουλο έχουν δυο παιδιά και
δυο εγγόνια. Ζει στο Χαλάνδρι από το 1980. Ανήκει στη γενιά της δικτατορίας κι
έμαθε από πολύ νωρίς να αγωνίζεται και να διεκδικεί για περισσότερο αυθεντική δημοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια, ίση μεταχείριση όλων των πολιτών ανε24

ξαρτήτως διακρίσεων, με αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο και σεβασμό στο περιβάλλον ως κυρίων παραγόντων για μια καλύτερης ποιότητας ζωή.

ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975 και είναι γέννημα θρέμμα Χαλανδραίος, γιός του Γιώργου Σαραφιανού
και της Ματίνας, το γένος Αναστασίου. Είναι πατέρας
δύο παιδιών. Είναι φιλόλογος, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος master Ευρωπαϊκών
Σπουδών από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης στο Βέλγιο και διδάκτορας της φιλοσοφίας του
κινηματογράφου του τομέα Φιλοσοφίας του τμήματος ΦΠΨ Ιωαννίνων. Έχει σπουδάσει μουσική (ανώτερα θεωρητικά και πιάνο) στα ωδεία Kodaly, Νάκας και
Χάλεγκερ, με καθηγητές τους Βαλεντίνο Πατρικίδη,
Ιωσήφ Παπαδάτο, Παναγιώτη Αδάμ και Αλέξανδρο Διονάτο. Εργάζεται ως φιλόλογος στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και διδάσκει το μάθημα της ιστορίας
της ελληνικής λογοτεχνίας σε θεατρικές σχολές πάνω από 10 χρόνια. Αρθρογραφεί για θέματα μουσικής σε διαδικτυακούς τόπους και περιοδικά. Είναι ιδρυτικό
μέλος και πρόεδρος του Συνεταιρισμού Γονέων Χαλανδρίου και καθηγητής του
συνεταιριστικού φροντιστηρίου Χαλανδρίου. Επίσης είναι μέλος της ερευνητικής
ομάδας φιλοσοφίας της Άννας Λάζου και έχει γράψει την μουσική για την θεατρική παράσταση «ΤΕΙΧΗ» που ανέβασε το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα, σε σκηνοθεσία Μάνιας Συριοπούλου. Τέλος, έχει υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης της θεατρικής ομάδας ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ και του Urban Dig Project. Είναι
μέλος της «ΑντίΣΤαΣης με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» τουλάχιστον μια δεκαετία, αναπληρωματικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας του Δήμου Χαλανδρίου, μέλος του συλλόγου ΓΟΝ.ΙΣ (Γονεϊκής Ισότητας για το Παιδί) και του
Διεθνούς Συμβουλίου για την Κοινή Επιμέλεια (ICSP).

ΣΙΑΡΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
Γεννήθηκε το 1988 στο Χαλάνδρι και μεγάλωσε στην
περιοχή της Τούφας. Έχει τελειώσει τη Νομική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαθέτει μεταπτυχιακά του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2014 και ασκεί μαχόμενη δικηγορία με εξειδίκευση στο δημόσιο και διοικητικό δίκαιο.
Επίσης ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα οικογενειακού
δικαίου και ενδοοικογενειακής βίας. Είναι διαπιστευμένη άμισθη δικηγόρος της Πρεσβείας της Βραζιλίας και παρέχει νομική βοήθεια και υποστήριξη στους
πολίτες της που ζουν στη χώρα μας. Ασχολείται με τα κοινά και τον εθελοντισμό
από τα μαθητικά και φοιτητικά της χρόνια. Είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδί.
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ΣΙΑΦΑΚΑ - ΚΑΠΑΔΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
(Νάση)
Είναι ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών
και διετέλεσε Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας (ΗΠΑ). Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Χαλανδρίου και σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών από όπου πήρε και το διδακτορικό της στη Βιοχημεία. Έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές - έρευνα στο
Πανεπιστήμιο του Τέξας. Διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε θέματα Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων. Συμμετείχε στις αριστερές συσπειρώσεις
Πανεπιστημιακών και διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Δ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ επί σειρά ετών και πρόεδρος
για μια διετία. Σήμερα, συμμετέχει στην «ΑντίΣΤαΣη με τους Πολίτες του Χαλανδρίου»
με σκοπό την επικράτηση της παράταξης και τη συνέχιση του σημαντικότατου έργου
της παρούσας διοίκησης της πόλης. Πιστεύοντας στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και της γειτονιάς, μέσω της δημιουργίας κινήτρων, έλαβε μέρος στην πρωτοβουλία για τον συμμετοχικό προϋπολογισμό και στη συνεχιζόμενη προσπάθεια ίδρυσης
Δημοτικού Πανεπιστημίου. Είναι ιδρυτικό μέλος (2014) και συντονίστρια της Ομάδας
Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ) που έχει ως στόχο τη διάσωση της συλλογικής μνήμης της πόλης. Ζει στο Χαλάνδρι από τη νηπιακή της ηλικία, με
μικρά διαλείμματα. Είναι παντρεμένη και έχει δυο κόρες.

ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου από το
1984. Παντρεμένη με τον Νίκο Δεονά, έχει μια κόρη
την Μαριάννα. Σπούδασε, στη Ράλλειο Παιδαγωγική
Ακαδημία Πειραιά, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Νεότερης Ιστορίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Νεότερη Ιστορία από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
Δασκάλα στη Δημόσια Εκπαίδευση από το 1992, διευθύντρια δημοτικού σχολείου από το 2015, Αντιπρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας, συμβάλλοντας στην δίκαιη διαχείριση των υπηρεσιακών θεμάτων, στη δίκαιη αντιμετώπιση των θεμάτων
των συναδέλφων, στη σωστή στελέχωση των σχολείων μας. Διετέλεσε γραμματέας Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 4ου Γυμνασίου, μέλος της Ένωσης Γονέων,
σήμερα μέλος του Συλλόγου Γονέων του 2ου Λυκείου. Από το 2013 μέλος της
παράταξης «Αντίσταση με του Πολίτες του Χαλανδρίου», από το 2015 μέλος της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλανδρίου, πάντα στη προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας εκπαίδευσης των παιδιών μας, στην προσπάθεια διεύρυνσης της παιδεία μας.
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ΣΟΥΣΟΥ ΑΝΝΑ
Γεννήθηκε και ζει στο Πολύδροσο Χαλανδρίου. Είναι
μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, εργαζόμενη ταυτόχρονα. Τα τελευταία 25
χρόνια δραστηριοποιείται ως κτηνίατρος - ελεύθερη
επαγγελματίας στο Χαλάνδρι. Έχει συμμετάσχει στο
Δ.Σ. του Συνδέσμου Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής για τρείς θητείες. Είναι ιδρυτικό μέλος της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας, με μεγάλη συμμετοχή σε αποστολές ανά την Ελλάδα. Επί δυο χρόνια
προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες της, στις δράσεις
του Δήμου Χαλανδρίου, για τη φροντίδα και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων. Συμμετέχει στον αγώνα του συνδυασμού «ΑντίΣΤαΣη με τους Πολίτες του Χαλανδρίου», για να συμβάλλει στο τεράστιο έργο που
έχει ήδη ξεκινήσει και έχει ως στόχο την συνέχιση της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην περιοχή, την γειτονιά, την πόλη που γεννήθηκε, μεγάλωσε, εργάζεται και αναθρέφει τα παιδιά της. Για το παρόν και το μέλλον του Χαλανδρίου.

ΣΠΥΡΟΥ ΦΑΝΗ
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα και είναι κάτοικος Χαλανδρίου από το 1991. Είναι παντρεμένη με 2 παιδιά. Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε στο Μικροβιολογικό Τμήμα Ιδιωτικού Διαγνωστικού Κέντρου
και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην
Αλιεία ως Ιχθυολόγος. Συνταξιούχος από το 2015, με
ενεργή συμμετοχή στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
Χαλανδρίου και εθελόντρια στο πιλοτικό πρόγραμμα
αξιοποίησης οργανικών απορριμμάτων Waste4Think
του Δήμου Χαλανδρίου.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεννήθηκε στον Άγιο Δημήτριο το 1961 και ζει στην
Τούφα Χαλανδρίου από το 1990. Είναι έγγαμος, η γυναίκα του είναι δασκάλα στο Χαλάνδρι και οι δυο κόρες τους είναι φοιτήτριες στο Φυσικό της Πάτρας και
στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου. Σπούδασε στη
Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστήμιου Ιωάννινων στο
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας και στη συνέχεια εργάστηκε ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος στον
Τομέα Αρχαιολογίας. Κάτοχος master στη Διοίκηση
Πολιτισμικών Μονάδων (Ε.Α.Π). Από το 1991 εργάζεται στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Υπηρέτησε σε
σχολεία της Άνδρου, της Δραπετσώνας, της Νέας Ιωνίας, στα Μανιάτικα του Πειραιά και τα τελευταία οχτώ χρόνια στο Χαλάνδρι. Ενδιάμεσα, υπηρέτησε στα ελληνικά σχολεία της Στοκχόλμης ως υπεύθυνος λειτουργίας τους και στα ελληνικά σχολεία της Φινλανδίας καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Εργάστηκε
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στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τόσο στην οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών, όσο και ως επιμορφωτής διδακτικής των νέων σχολικών βιβλίων,
καθώς και κριτής και επιμορφωτής εποπτικού υλικού των νέων σχολικών βιβλίων.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Χαλανδρίου.
Συμμετείχε ως συντονιστής, με τους μαθητές και τις μαθήτριες, σε προγράμματα
πολιτιστικά και περιβαλλοντικά, με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων με βιωματικό τρόπο, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Ιατρείο,
καθώς και με το ΚΑΠΗ της Τούφας. Συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της «ΑντίΣΤαΣΗς με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» ώστε να γίνουν συλλογικά, δημιουργικά
και τολμηρά βήματα στο Δήμο για ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία.

ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχει εργαστεί επί
σειρά ετών στην τηλεόραση και τώρα συνεργάζεται
με το Μουσείο Σχολικής και Εκπαίδευσης ενώ γράφει
στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες και περιοδικά κυρίως
για θέματα βιβλίου και πολιτισμού. Παράλληλα, έχει
αναλάβει τη συγγραφή σεναρίου, τη δημοσιογραφική έρευνα και την παρουσίαση μιας σειράς ντοκιμαντέρ κυρίως για ιστορικά θέματα. Έχει γράψει μια σειρά για γονείς, παραμύθια και ιστορίες για παιδιά και
νέους, αλλά και βιβλία για ενηλίκους. Το 2018 τιμήθηκε με το Πανδωδεκανησιακό Βραβείο «Δημοσθένης Χαβιαράς» για το βιβλίο «Ο Κώδικας της Λέρου». Δημιουργός της «Παραμυθοκουζίνας», εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά. Ιδρυτικό μέλος της
«Αντίστασης», εκδότης της εφημερίδας «Στροφή» (1980- 82) και του περιοδικού
«Ακροβασία» στο Χαλάνδρι (1986- 1991). Εδώ και τέσσερις δεκαετίες συμμετέχει
σε όλους τους αγώνες που γίνονται στην πόλη ενώ υπήρξε εμπνευστής του Φεστιβάλ Παραμυθιού που πραγματοποιείται φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού –Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ),
του Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ - Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Πανελλήνιας ένωσης Λογοτεχνών.

ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΛΑ)
Γεννήθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και από
το 1973 ζει στο Χαλάνδρι. Είναι μητέρα δύο αγοριών.
Σπούδασε Πολιτικές Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατηρεί κατάστημα στο Χαλάνδρι από το 1985. Χωρίς να έχει ασχοληθεί ενεργά με
την πολιτική μέχρι σήμερα, αποφάσισε να είναι υποψήφια στις δημοτικές εκλογές υποστηρίζοντας έμπρακτα την «ΑντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου»,
γιατί πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η σημαντική
δουλειά της δημοτικής αρχής, που κατάφερε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και να δώσει λύσεις στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα των δημοτών, ενισχύοντας παράλληλα μία σειρά δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.
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ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στο Χαλάνδρι. Αθλητής του
βόλεϊ από τα εφηβικά του χρόνια και στη συνέχεια προπονητής σε ανδρικές και γυναικείες ομάδες (Ηλυσιακός,
Ιωνικός Νίκαιας, Απολλώνιος, Βριλήσσια, Πανελλήνιος, Παναθηναϊκός, Εθνική ομάδα γυναικών) με μεγάλες
επιτυχίες και κατάκτηση τίτλων. Για πολλά χρόνια δούλεψε ακούραστα στο χώρο του βόλεϊ, πάντα απέναντι στα
συμφέροντα και σταθερός στις αξίες του. Διετέλεσε τεχνικός διευθυντής πανελληνίων πρωταθλημάτων beach
volley και ταμίας στο ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Βόλεϊ. Εργάστηκε στην Ιονική Τράπεζα από το
1983 ως το 1990. Μετά την απόσυρσή του από τον χώρο του αθλητισμού εργάστηκε
ως διευθυντής στο πολιτιστικό site Culturenow.gr και στα περιοδικά για την τέχνη και
τον πολιτισμό Momento και Culturenow mag. Από το 2017 δημοτικός σύμβουλος με την
«ΑντίΣΤαΣΗ με τους Πολίτες του Χαλανδρίου», μέλος της επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα αθλητισμού.

ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεννήθηκε στον Πειραιά όπου και τελείωσε το σχολείο.
Η μεταπολίτευση τον βρήκε στην Πάτρα, φοιτητή του Βιολογικού Τμήματος. Εκεί εντάχτηκε στον Ρήγα Φεραίο,
νεολαία του ΚΚΕεσ. Διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου
των φοιτητών της σχολής του. Μετά από μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου Πατρών,
εγκαθίσταται στο Χαλάνδρι όπου ζει από το 1989. Εργάζεται σαν καθηγητής σε Λύκεια της περιοχής. Ιδρυτικό μέλος και υποψήφιος της «ΑντίΣΤαΣΗς με τους Πολίτες του
Χαλανδρίου» στις δημοτικές εκλογές του 2006, του 2010
και του 2014. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Χαλανδρίου.

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χαλανδραίος τα τελευταία 53 χρόνια (τα πρώτα δέκα του
χρόνια έζησε στην Κέρκυρα, όπου και γεννήθηκε). Πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος της Νομικής σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διατηρεί λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο στο Χαλάνδρι για 33 χρόνια. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Άσπα Κορωνάκη με την οποία
έχουν μία κόρη, τη Μυρτώ. Από τα 17 του δραστηριοποιείται στους κοινωνικούς αγώνες μέσα από τη συμμετοχή του
σε κόμματα που έχουν αναφορά στο χώρο της αριστεράς και μέσα από την ένταξή του σε πολλές συνδικαλιστικές ή άλλες μαζικές οργανώσεις. Αυτή του η ενασχόληση με τα κοινά είναι που τον έφερε πιο κοντά στην προσπάθεια που αναπτύχθηκε
τα τελευταία χρόνια, παληότερα σαν αντιπολίτευση στο Δήμο Χαλανδρίου και την τελευταία πενταετία σαν Διοίκηση του Δήμου, από την παράταξη Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου.
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ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σπούδασε μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και στο City University του Λονδίνου. Διδάκτορας των Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1976 και για 17 χρόνια εργάστηκε
ως εκπαιδευτικός στις σχολές τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Από το 1994 μέχρι το
2007 καθηγητής μαθηματικής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.
και από το 2008 καθηγητής στο Τμήμα Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.Α. στο
οποίο μέχρι σήμερα συνεχίζει να διδάσκει ως Ομότιμος Καθηγητής. Παράλληλα από το 2005 μέχρι το 2015 διετέλεσε Καθηγητής Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο οποίο δίδαξε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενταγμένος στην αριστερά από τα φοιτητικά του χρόνια
ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική και πολιτική δραστηριότητα. Εκλεγμένο μέλος
του Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας από το 1979 μέχρι το 1982, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της τη διετία 1979-1980. Συμμετείχε στους αγώνες για
την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και διετέλεσε Πρόεδρος και Γ.Γ.
του Ενιαίου Συλλόγου Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. (2003-2006) και Πρόεδρος του Συλλόγου Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του
Ε.Κ.Π.Α. (2010 - 2014). Το 2015 στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Συμμετέχει στις δράσεις της «ΑντίΣΤαΣΗς με τους πολίτες του Χαλανδρίου» και επιδιώκει να συμβάλει στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της σημερινής δημοτικής αρχής και να ενισχύσει
μορφωτικές πρωτοβουλίες που θα αποτρέψουν την επιστροφή στην εποχή που
στο Χαλάνδρι -μεταξύ άλλων θλιβερών- κάτοικοι του, διεκδικούσαν τον αποκλεισμό των παιδιών Ρομά από το σχολείο.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Γεννήθηκε το 1965 στα Εξάρχεια και από το 2003 ζεί
στο Χαλάνδρι, στην Τούφα, όπου μεγαλώνει το γιό
της. Σπούδασε στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και από το 1993 εργάστηκε στον τομέα των Ειδήσεων στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο
του Σκάι, στην ΕΡΤ, στο MEGA και στον Alpha. Στα 25
χρόνια που εργάστηκε ως δημοσιογράφος στα ΜΜΕ,
γνώρισε από τα παρασκήνια τους βυζαντινισμούς
και τους μακιαβελικούς τακτικισμούς των πολιτευόμενων. Έτσι έμαθε να διακρίνει τον αυθεντικό και τον
έντιμο, που η ανάγκη για το κοινό καλό τον οπλίζει με
όραμα για το μέλλον. Το 2007 εντάχθηκε στους Οικολόγους Πράσινους με τους
οποίους ήταν υποψήφια στις τότε εθνικές εκλογές. Θεωρεί ότι η συστράτευση
της με την «ΑντίΣΤαΣη με τους Πολίτες του Χαλανδρίου» και με συμπολίτες μας,
που όπως πιστεύει διαθέτουν όλα τα απαραίτητα χαρίσματα, ανοιχτά μυαλά και
κυρίως αντοχές στους πολυετείς αγώνες τους, αποτελεί υποχρέωση και τιμή. Η
προσωπική της Αντίσταση, είναι δεδομένη σε κάθε κακοδαιμονία που μας λυμαίνεται ως κοινωνία.
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ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1948. Ζει στο Χαλάνδρι
από το 1951. Συμμετείχε στους αγώνες για το 1-1-4, το
15% για την Παιδεία, το Κυπριακό, στην εξέγερση του
Πολυτεχνείου το 1973 και στους κοινωνικούς αγώνες
της μεταπολίτευσης ως ανένταχτος. Ιδρυτικό μέλος
του Συλλόγου Νέων Χαλανδρίου «Κώστας Βάρναλης»,
της «Πρωτοβουλίας Πολιτών» και του Συλλόγου Τούφας – Μεταμόρφωσης - Φραγκοκκλησιάς». Υπήρξε
μέλος του Φιλοπρόοδου Ομίλου Τούφας (ΦΟΤ). Συμμετείχε στην επιτροπή για τη σωτηρία του εργοστασίου Δουζένη και είναι μέλος του Συλλόγου Προστασίας της Ρεματιάς. Υποψήφιος με τη δημοτική συνεργασία «ΑντίΣΤαΣΗ με τους
Πολίτες του Χαλανδρίου» το 2010. Μέλος της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Χαλανδρίου «Μαζί να τα Φάμε». Μέλος της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής. Άμισθος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Καθαριότητας από το
2014 έως σήμερα.

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σε ηλικία 14 ετών κατέφυγε
στον θίασο των «Άστεγων» στο Χαλάνδρι. Αργότερα,
σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, θέατρο στη σχολή Βεάκη και εικαστικά στη σχολή Βακαλό. Εργάσθηκε ως σκηνογράφος, στο θέατρο, στον
κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στη διαφήμιση
από το 1987 μέχρι το 2014. Από τα μαθητικά της χρόνια εντάχτηκε στην αριστερά. Είχε και συνεχίζει να
έχει σταθερή συμμετοχή στα κοινωνικά κινήματα με
έμφαση στην υπεράσπιση των πολιτικών ελευθεριών
και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα χρόνια πήρε μέρος σε όλες τις πρωτοβουλίες στο Χαλάνδρι για την υπεράσπιση των
ελεύθερων χώρων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολλών. Ιδρυτικό μέλος της δομής αλληλεγγύης «Μαζί να τα Φάμε» και του «Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Χαλανδρίου». Μέλος της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέχτηκε το 2014
δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Δημάρχου Σίμου Ρούσσου, «Αντίσταση με τους Πολίτες Χαλανδρίου», και είναι μέχρι σήμερα Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και Κοινωνικής Πολιτικής. Συνηθίζει να λέει ότι σε κάθε
ερώτηση η απάντηση είναι μία: Ανθρώπινα, Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα.
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