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 ΘΑΝΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Ο Θάνος Ματόπουλος γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος 

και έχει μία κόρη. Είναι μόνιμος κάτοικος Βούλας εδώ και περίπου μία 

εικοσιπενταετία. 

Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία εργαζόμενος από το 1980 κυρίως ως 

υπεύθυνος καταστημάτων λιανικής πώλησης. 

Η πολιτική και κοινωνική του δραστηριότητα ξεκινά πολύ νωρίς.  

Στην περιοχή μας έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον σημαντικό και πρωταγωνιστικό του ρόλο σε 

συλλογικότητες και κινήματα πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανατροπή των 

μνημονιακών πολιτικών και των σχεδίων εκποίησης της δημόσιας περιουσίας  και των δημόσιων αγαθών 

(ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ πρώην 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ για την  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ 

ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ). 

 

 

ΒΑΡΗ  -  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Βέλλη Ανθή                                                                          Βενετούλης Δρόσος 
 

Γεννήθηκα το 1964 και κατοικώ στη 
Βούλα από το 1993. Είμαι 
παντρεμένη και μητέρα 2     
παιδιών. Σπούδασα στη Ράλλειο 
Παιδαγωγική Ακαδημία και στο 
Μαράσλειο Διδασκαλείο. Είμαι 
εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με ειδίκευση στην 
ειδική αγωγή. Τα τελευταία 12 

χρόνια υπηρετώ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης. Είμαι 
μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της συνδικαλιστικής παράταξης 
«Συνεργασία για Ενότητα & Αγώνα». Δραστηριοποιούμαι 
στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Γλυφάδας-Βούλας-
Βάρης-Βουλιαγμένης και έχω εκλεγεί μέλος του Δ.Σ 

 
 

Γεννήθηκε στον Πειραιά. 
Σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην 
Πνευμονολογία-Φυματιολογία και 
μετέπειτα στην Εντατικολογία. 
Ασχολείται ενεργά με το τρέξιμο 
αντοχής, συμμετέχοντας σε 
αγώνες μεγάλων αποστάσεων από 

το 1987. Εργάστηκε ως Δ/ντης στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιά. Έχει 
ασχοληθεί με την επίδραση της ρύπανσης στα παιδιά. 
Διοργάνωσε ομιλίες με θέματα, που σχετίζονται με το 
τρέξιμο, την υγεία και την καταδυτική ιατρική, ενώ έχει 
συμμετάσχει σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. Είναι 
επιστημονικός συνεργάτης στην εφημερίδα «Το Φως  των 
Σπορ», διατηρώντας στήλη για το τρέξιμο και την υγεία. 

  

 



Ζήκος Χρήστος 
Ο Χρήστος Ζήκος γεννήθηκε στις 
ΗΠΑ. Έχει  σπουδάσει Αγγλική 
Φιλολογία και Ιστορία στο 
Πανεπιστήμιο του MARYLAND 
(Bachelor και Master of Arts). Από 
το 1980 ζει στην Ελλάδα και 
εργάζεται ως καθηγητής Αγγλικών. 
Για 10 χρόνια δίδασκε στη σχολή 
CASE,  GCE- A level English και 

GCE- A level History, σε μαθητές που ήθελαν να 
φοιτήσουν σε Αγγλικά Πανεπιστήμια. Είναι συγγραφέας 
δύο βιβλίων  για την διδασκαλία Αγγλικών ως ξένης 
γλώσσας. Από το 2013 είναι εθελοντής στο 
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. 

Κύβελος Βασίλειος 
Γεννήθηκε το 1964 και μεγάλωσε στο 
Περιστέρι. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του στην Ιατρική εκλέχτηκε 
στο Δ.Σ του τοπικού φοιτητικού 
συλλόγου. Υπηρετεί το Δημόσιο 
σύστημα υγείας ως γιατρός 
αναισθησιολόγος 28 χρόνια, από τα 
οποία τα τελευταία έξι ως διευθυντής 
στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. 

Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Ζει στη περιοχή 
μας τα τελευταία 10 χρόνια, όπου δραστηριοποιήθηκε 
αρχικά στη κίνηση "πολίτες ενάντια στα μνημόνια" και 
κατόπιν στη ΡΙ.ΚΙ.Π. από την ίδρυση της. Προσέρχεται 
στα κοινά με ιδιαίτερη ευαισθησία στη πολιτιστική 
αναβάθμιση της πόλης μας. 

Παλάκας Δημήτριος 
Είμαι παντρεμένος, έχω δυο κόρες 
και είμαι κάτοικος Βούλας από το 
1989. Είμαι φαρμακοποιός, 
εργάστηκα και διατέλεσα ανώτερο 
διοικητικό στέλεχος στη φαρμακο-
βιομηχανία. Είμαι εθελοντής 
φαρμακοποιός στο Μητροπολιτικό 
Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και 
μέλος της ομάδας συντονισμού. 

Παπανδρέου Σαπφώ 
Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. 
Σπούδασε Ιστορία του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο Πάτρας. Εργάστηκε 
στην Εμπορική Τράπεζα και στην 
Alpha Bank και σήμερα εργάζεται 
στον ιδιωτικό τομέα. Είχε 
συνδικαλιστική δράση ως μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων στην 
Εμπορική Τράπεζα. Είναι παντρεμένη και ζει στη 
Βάρκιζα από το 1993. 

 
 

Σιγάλα Ευαγγελία (Εβίτα) 
Κάτοικος Βάρης από το 1996, 
παντρεμένη με δύο παιδιά. 
Ελεύθερη Επαγγελματίας, 
κομμώτρια, είχε  κατάστημα στην Ν. 
Σμύρνη  Διετέλεσε πρόεδρος  και 
επίτιμο μέλος σε αθλητικό 
γυμναστικό σύλλογο.  

Σιμωνετάτος Ανδρέας  
Γεννήθηκε το 1957 στο Αργοστόλι. 
Είναι απόφοιτος της Βιομηχανικής 
Σχολής Πειραιά. Έχει διατελέσει 
Γραμματέας του ΔΣ εργαζομένων 
Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου 
(1984-1990). Είναι ιδρυτικό μέλος 
της πρώτης ανοιχτής λέσχης 
ποδηλασίας (Ε.ΦΙ.ΠΟ - ταμίας ΔΣ, 
2000-2014).  

Σοφιανός Παύλος 
Γεννήθηκε το 1945 στον Πειραιά. 
Εργάστηκε στην Ολυμπιακή 
Αεροπορία ως ιπτάμενος φροντι-
στής όπου ανέπτυξε έντονη συνδι-
καλιστική δράση.  Μιλάει Αγγλικά 
και Γαλλικά. Είναι παντρεμένος  και 
μένει στην Βάρκιζα.  

Τζανέτος Φώτιος 
Γεννήθηκε Αθήνα, μεγάλωσε 
Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, 
Καλαμάτα, Άρτα. Ο πατέρας του 
Αξιωματικός, τέως Αρχηγός Π.Σ. 
Διπλωματούχος Πολιτικός 
Μηχανικός, κάτοχος δύο 
μεταπτυχιακών: Προστασία 
Μνημείων & Συνόλων και Project 

Management. Έρευνα: Ιστορικές τοιχοποιίες -Αγιά 
Σοφιά,  Σύγκριση ελληνικής νομοθεσίας με διεθνείς 
συμβάσεις FIDIC. Εργάσθηκε ως: Μηχανικός 
εταιρειών, Μέλος ΥΣΜΑκρόπολη, ΟΤΑ.Α΄ (Δήμοι 
Μαγούλας & Ηλιούπολης), Πραγματογνώμονας, 
Valuer-Εκτιμητής Τραπεζών, Επιδιαιτητής ΤΕΕ, 
Πειθαρχικό ΤΕΕ. Μέλος: ΔΣ Ε.Ο.&Κ.–Ζάππειο, 
Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών, 
Διδακτικού Προσωπικού ΙΝ.ΕΠ.-ΕΚΔΔΑ, ΤΕΕ, ICOMOS, 
ΕΜΔΥΔΑΣ. Εκλεγμένος στο Γ.Σ.-ΠΟΕ-ΟΤΑ. 
Παντρεμένος και έχει μια αξιολάτρευτη κόρη. 

Φωσκολάκης  Χαράλαμπος (Χάρης) 
Γεννήθηκε το 1961. Είναι πτυχιούχος 

Φαρμακευτικής του ΑΠΘ. Εργάζεται 

στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 

Πρώην πρόεδρος  Συλλόγου 

Εργαζομένων ΕΟΦ. Εντάχθηκε στην 

ΚΝΕ  το 1976 και στη συνέχεια στο 

ΚΚΕ, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 

παντρεμένος με ένα παιδί και μένει στη Βάρη.  



 

ΒΟΥΛΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αναστασάκης Αλέξανδρος 
Γεννήθηκα στην Αθήνα και ζω από το 
'97 στη Βούλα. Έχω τρία παιδιά.  
Νοσοκομειακός γιατρός στο ΕΣΥ 
Πιστεύω στους ακτιβιστές της ΡΙ.ΚΙ.Π.  
Β.Β.Β. Πρέπει να διεκδικήσουμε τον 
αέρα, το νερό, την ελεύθερη κίνηση 
στην περιοχή μας. Γι΄ αυτό δεν θα 
αναθέσουμε τις μάχες μας στους 

κομματικούς τεμπέληδες.  

Απατζίδου Κλεαρέτη (Κλέρη) 
Γεννήθηκε το 1949. Σπούδασε 
Βιολογία στη Φυσικομαθηματική 
Σχολή του ΕΚΠΑ και στη συνέχεια 
Ιατρική επίσης στο ΕΚΠΑ.  Είναι 
Διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής του 
ΕΚΠΑ. Εργάστηκε ως βοηθός στην 
έδρα Ζωολογίας του ΕΚΠΑ για 10 
χρόνια και ως γιατρός κυτταρολόγος 
στο ΚΑΤ για 18 χρόνια.  Έχει τρία 

παιδιά και μένει στη Βούλα. 

Αρώνη – Κότσαλη Ασπασία (Άσπα) 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Σπουδές:Πτυχίο Αρχαιολογίας και 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  στη 
Φιλοσοφία από το Παν. Αθηνών. 
 Εργάστηκε 30 χρόνια ως 
φιλόλογος στο 1ο Γυμνάσιο 
Βούλας. Έχει ασχοληθεί με   την 
εκπαίδευση των ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων και  τα τελευταία χρόνια πριν τη 
συνταξιοδότησή της εργάστηκε  στο σχολείο των 
φυλακών Κορυδαλλού. Στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο 
του πρ.κάμπινγκ Βούλας οργάνωσε για δύο συνεχείς 
χρονιές (2014-2016) αναγνώσεις  των ομηρικών επών. 
Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Ν.Αθήνας, της Επιτρ. 
Παιδείας του Δήμου Βούλας και συν. σύμβουλος στην  
περιοχή Πολιτεία της Βούλας.Είναι γραμματέας του ΔΣ 
του σωματείου  "Φίλοι του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών". Είναι παντρεμένη και  έχει δύο κόρες. 
 

Γεωργίνης Παναγιώτης 
Γεννήθηκα στην Αθήνα πριν 27 
χρόνια. Τελείωσα το Λύκειο στη 
Γλυφάδα.  Αποφοίτησα ως Φυσικο-
θεραπευτής το 2016. Εργάζομαι για 
ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
(SPORTS EXCELLENCE)  χρηματοδο-
τούμενο απ’ το ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος. Ασχολούμαι από μικρός με 

τον αθλητισμό και την μουσική. Έχω έναν αδελφό. 

 

Βαρδαβάς Εμμανουήλ  
Γεννήθηκε το 1962. Από το 1979 
εργάστηκε στον τομέα του 
τουρισμού και στη συνέχεια ως 
ιπτάμενος φροντιστής στην 
Ολυμπιακή Αεροπορία. Μιλάει 
Αγγλικά και Γερμανικά. Είναι  
εκλεγμένος τοπικός σύμβουλος 
Δημοτικής Ενότητας Βούλας, μέλος 
του Δ.Σ. του Οργανισμού 

Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου 

Βάρης-Βούλας - Βουλιαγμένης - επιτροπή Αθλητισμού 
και μέλος της  δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
του οικείου Δήμου.  Διετέλεσε επί σειρά ετών 
αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας στον Γ.Σ. Άρης 
Βούλας και μέλος της πειθαρχικής επιτροπής της 
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής 
Αττικής. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και μένει 
στη Βούλα. 

Βλάχου – Κοιλάκου Ειρήνη 
Γεννήθηκε το 1944. Είναι 
πτυχιούχος της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ. Εργάστηκε ως 
φιλόλογος στη Μ.Ε., τα τελευταία 4 
χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί στο 1ο 
Γυμνάσιο Βούλας, όπου συμμετείχε 
ενεργά στο πιλοτικό πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής 

Εκπαίδευσης για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. 
Σήμερα κάνει δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε 
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσ., 
στην ΑΚΟΑ, και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάντα 
συνδικαλιστική δράση και ήταν μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΛΜΕ. Είναι παντρεμένη με ένα παιδί, μένει Βούλα. 

Γκίκας Στέλιος 
Ο Στέλιος Γκίκας είναι 72 ετών, 
συνταξιούχος, πατέρας 2 παιδιών, 
πρώην Πρόεδρος της εταιρίας Ν.Γκίκας 
ΑΕ, πτυχιούχος της αγγλικής, γαλλικής, 
ιταλικής, δωρητής σώματος, 
εθελοντής αιμοδότης, χορτοφάγος, 
κάτοικος Βούλας από το 1948,  
Πρόεδρος του εξωραϊστικού Συλλόγου 

«Πολιτεία» Βούλας. Από το 1992 αγωνίζεται για την 
προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση των 
χρήσεων γης στη Βούλα, την ελεύθερη πρόσβαση στις 
παραλίες της περιοχής, την ανακύκλωση, είναι μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής για τη διάσωση της παραλίας 
Σαρωνικού, έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ  και 
μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος του Eurocommerce. 

 



 
Γρηγοριάδης Σταύρος 

Έχει αναπτύξει έντονη πολύχρονη 
δραστηριότητα στον χώρο του 
πολιτισμού, της οικολογίας και της 
πολιτικής. Γραμματέας της 
Κινηματογραφικής Λέσχης 
Ηλιούπολης με ιδιαίτερη συμβολή 
στην ανάπτυξη της πλούσιας και 
πολύπλευρης δραστηριότητας της 
Λέσχης επί 25 χρόνια. Μέλος του 
Δ.Σ. του συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων Γυμνασίου Βουλιαγμένης. Διετέλεσε μέλος 
του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Ηλιούπολης (2002-
2006). Πρώην Γραμματέας και Ταμίας του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας. 
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την δημοτική 
κίνηση «Ηλίου-Πόλις Ανθρώπινη Πόλη» στις εκλογικές 
αναμετρήσεις (2002, 2006) και με την ΡΙ.ΚΙ.Π. στην 
Βούλα (2015). Γεννήθηκε το 1967 στην Ηλιούπολη και 
κατοικεί εδώ και 15 χρόνια στη Βούλα. Απόφοιτος του 
Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
εργάζεται σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Είναι 
παντρεμένος με τη φιλόλογο Σοφία Βασιλείου και 
πατέρας ενός παιδιού. 

Ηλιάδη Μαίρη 
Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατοικώ 
στη Βούλα από το 1978.  Είμαι 
παντρεμένη και έχω ένα γιο. 
Σπούδασα Οικονομικές Επιστήμες 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
ασχολήθηκα επιχειρηματικά με την 
μεταποίηση. Παράλληλα 
παρακολούθησα το  μεταπτυχιακό 
τμήμα Θεατρολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και 

υποστήριξα την διδακτορική διατριβή μου στο Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2013). 
Είμαι μέλος του European Network of Research and 
Documentation of Performances of Ancient Greek Drama 
και συμμετείχα σε ομάδες έρευνας (ARC-NET, Ίδρυμα Μ. 
Μερκούρη, Μουσείο Μπενάκη). Είμαι οργανωμένη στην 
αριστερά από τα φοιτητικά  μου χρόνια και ιδρυτικό 
μέλος της ΡΙ. ΚΙ. Π. ΒΒΒ. Από το 2015 ασχολήθηκα ενεργά 
με την υποδοχή και ένταξη των προσφύγων. 

Ηλιοπούλου Αναστασία 

Γεννήθηκα στον Πειραιά. Σπούδασα 
Καλές Τέχνες στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας. 
Εργάζομαι μέχρι και σήμερα ως 
καθηγήτρια στη μέση εκπαίδευση. Είμαι 
μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος, του Συλλόγου Γλυπτών 
Ελλάδος και της Ένωσης Καθηγητών 
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων. Συμμετείχα 

σε Συλλόγους Γονέων και σε Σχολικές Επιτροπές στον 
δήμο Βούλας. Κατοικώ μόνιμα στη Βούλα από το 1981 
και έχω τρία παιδιά. Μέλος της Ρ.Ι.Κ.Ι.Π. από  ιδρύσεως 

 

Καρβουνάς Χαράλαμπος 
Παντρεμένος με δύο παιδιά 
απόφοιτους των δημόσιων σχολείων 
μας. Στέλεχος Ναυτιλιακής εταιρείας, 
με προϋπηρεσία στην Ναυτική 
δημόσια εκπαίδευση. Κάτοικος 
Βούλας από το 2001, έχει ασχοληθεί 
με τοπικούς συλλόγους για την 

προστασία υποβάθμισης της ποιότητας Ζωής στο δήμο 
μας. Στόχος (και όχι μόνο) για αυτήν την περίοδο (θα 
μπορούσε να είναι ανέκδοτο αλλά δυστυχώς δεν είναι) η 
πρόσβαση των πεζών και ΑΜΕΑ στα αδιάβατα 
πεζοδρόμια του δήμου μας (λόγω της εκκωφαντικής 
αδιαφορίας των προηγούμενων δημοτικών αρχών), με 
ότι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των πεζών και 
ιδιαίτερα των παιδιών μας. 

Καρδαρά Μεταξία - Ανδριανή 
Γεννήθηκε το 1948. Σπούδασε σε 
ανώτερη σχολή τεχνικός χημικός και 
εργάστηκε μέχρι τη συνταξιοδότηση 
της ως παρασκευάστρια στο 
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 
του ΕΜΠ. Δραστηριοποιήθηκε επί 
σειράν ετών σε συλλόγους γονέων 
και κηδεμόνων του 1ου και 4ου 
Δημοτικού σχολείου Βούλας 

(πρόεδρος) και του 2ου Γυμνασίου Βούλας. Είχε ενεργό 
συμμετοχή σε δημοτικά σχήματα. Υπήρξε ενεργό μέλος 
του Συνασπισμού και σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ ΒΒΒ. Είναι 
παντρεμένη με ένα παιδί και μένει στη Βούλα. 

Κατσιαντώνη Ηλέκτρα  
Η Ηλέκτρα Κατσιαντώνη του Θωμά 
και της Θεοδώρας, είναι γεννημένη 
και μεγαλωμένη στη Βούλα με 
καταγωγή από τα Τρίκαλα 
Θεσσαλίας. Απόφοιτη του τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών (BA in Politics) 
του πανεπιστημίου Staffordshire της 
Μεγάλης Βρετανίας, με 

μετεκπαίδευση στη Διοίκηση (Μsc in Management, 
2005) στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί στον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως διοικητικός υπάλληλος. 
Αποτελεί  συνεργαζόμενο μέλος του επιστημονικού 
περιοδικού ‘Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης’ της 
Ελληνικής Ένωσης Περιφερειολόγων Επιστημόνων. 
Σήμερα παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Cultural Studies στο ΕΑΠ. 

 

 

 

 

 



Κιρκιλέση Γεωργία 
Κατοικώ στη Βούλα από το 1987. Από 
το 1994 διατηρώ κτηνιατρείο στην 
Γλυφάδα. Συνεργάζομαι με τον 
Σύλλογο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων 
(ΣΠΑΖ). Είμαι εθελόντρια του 
Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου 
Ελληνικού. Πάντα ενδιαφερόμουνα για 
τα κοινά, αλλά η ενασχόλησή μου από 

το 2013 με τα δημοτικά πράγματα ήταν μία αποκάλυψη! 
Εάν σε έναν τόσο μικρό δήμο υπάρχουν τόσο μεγάλα 
συμφέροντα και τόσες ορατές και αόρατες σχέσεις 
μεταξύ τοπικών παραγόντων, τοπικών μέσων 
ενημέρωσης, εκκλησίας, επιχειρηματιών, επώνυμων 
κατοίκων, ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ τι 
συμβαίνει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Θα πρότεινα 
στους συμπολίτες μας να ενημερώνονται και, ακόμη 
καλύτερα, να συμμετέχουν στα δρώμενα του δήμου μας, 
μερικές φορές είναι πιο συναρπαστικά και από 
τηλεοπτική σειρά. 

 

Μιχιώτη – Στάυρου Βασιλική (Βίκυ) 
Γεννήθηκε το 1952. Σπούδασε 
Παιδοψυχολογία. Εργάστηκε με 
παιδάκια με ειδικές ανάγκες και 
σήμερα ασχολείται με την Ελληνική 
φιλοσοφία, την ψυχολογία, τον 
εθελοντισμό, το τραγούδι και το 
περπάτημα. Επί χρόνια ήταν μέλος 
συλλόγου με παγκόσμια οικολογική 
και περιβαλλοντική δράση. 

Συμμετείχε στην κίνηση για το αεροδρόμιο του 
Ελληνικού και τις προηγούμενες δύο τετραετίες ήταν 
υποψήφια στις δημοτικές εκλογές της Βούλας. Έχει δύο 
παιδιά και μένει στη Βούλα. 

 

Μυλωνά Νικολίτσα 
Γεννήθηκα το 1955 στο Νομό Αχαΐας. 
Τελείωσα το Λύκειο και ασχολήθηκα με 
το εμπόριο λευκών ειδών. Είμαι 
συνταξιούχος. Έχω δύο παιδιά. Θέλω 
να ασχοληθώ περισσότερο με το Δήμο 
μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Σταματιάδης Νίκος 
Γεννημένος στον Υμηττό το 1962.  
Σπούδασα Μαθηματικά στο 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Διατηρώ επιχείρηση με αντικείμενο 
εξειδικευμένα τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα από το 1985.  Το 2002 
μετακομίσαμε με την σύζυγό μου 
Αλεξάνδρα στη Βούλα, όπου 
διαμένουμε πλέον μόνιμα με τους δύο 

γιούς μας. Είμαι ενεργός δρομέας μεγάλων αποστάσεων 
σε βουνό και δρόμο και μέλος του «Ευκλή, Συλλόγου 
Δρομέων Νοτίων Προαστίων». Ενεργός στα τοπικά 
προβλήματα και θέματα μέσα από  συλλόγους όπως 
τους Εθελοντές του κάμπινγκ της Βούλας και την 
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής, μαζί με την 
ΡΙ.ΚΙ.Π προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις κοινωνικές, 
οικονομικές και καλλιτεχνικές πτυχές της 
καθημερινότητας και γενικότερα τις συνθήκες διαβίωσης 
στο Δήμο μας.          Ο νέος εκλογικός νόμος φέρνει 
καινούργιες ευκαιρίες για Αυτοδιοίκηση συναίνεσης και 
συνεννόησης σε συνθήκες μόνιμου διάλογου και 
πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας που αμβλύνουν τις 
διαφορές μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων . Για το 
λόγο αυτό πρέπει να είμαστε παρόντες. 

 

Σχορτσιανίτη Ευαγγελία 
Υπεύθυνη  νοσηλεύτρια 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη 
μονάδα τεχνητού νεφρού του 
Ασκληπιείου της Βούλας. Κάτοχος 
μεταπτυχιακού του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών. Υποψήφια διδάκτωρ 
Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Μέλος  του 
επιστημονικού συμβούλιου του 
Ασκληπιείου της Βούλας από το 

2016. Κάτοικος Βούλας, με ένα παιδί στο 1ο δημοτικό  
σχολείο Βούλας.  

Τρανταλίδου Αικατερίνη 
Αρχαιολόγος στο Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού με 
πλούσια εμπειρία στο πεδίο, την 
έρευνα και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Η προσωπική έρευνα 
εστιάζει στο κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον των οικισμών, τη 
βιοποικιλότητα και την 
αλληλεπίδραση ανθρώπου και 

λοιπών έμβιων όντων.  

 

 

 



 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

Δέδες Κώστας 
Γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε φυσική, οικονομικά και μουσική στην Αθήνα και στο Παρίσι. 
Ασχολήθηκε με την έρευνα και στις δύο επιστήμες με δημοσιεύσεις. Εργάσθηκε ως πολιτικός και 
οικονομικός αρθρογράφος και αναλυτής στην «Καθημερινή», στη «Μακεδονία», στην «Εστία» και 
στο περιοδικό «Αντί», ασχολούμενος παράλληλα με τη μουσική σύνθεση. Σήμερα είναι συνθέτης 
συμφωνικής μουσικής, έχοντας γράψει πάνω από 50 έργα. Στόχος του, μεταξύ άλλων, είναι να 
δημιουργηθεί στη Βουλιαγμένη Πνευματικό Κέντρο Επιμόρφωσης και Καλλιτεχνικών 
Δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας. 

Μελετέα Ευγενία 
Μαθηματικός Αναλυτής Συστημάτων, Μουσικός (Ανώτερα Θεωρητικά, Βυζαντινή Μουσική), 
Ερευνήτρια και Ειδική Παιδαγωγός (Αγωγή Ταλαντούχων Μαθητών), Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. 
Δίδαξε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Νέα Υόρκη, Ελλάδα). Συμμετοχή σε Διεθνή Έρευνες, 
Διεθνή Συνέδρια, κλπ. Πρόεδρος, από: 2002-Ελληνική Επιστημονική Ένωση «ΑΠΛΟΥΝ». 2006-
«ΑΠΟΛΛΩΝ – Διεθνές Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο».  2009-Διεθνές Συνέδριο «Excellence: 
Education & Human Development”. 2007-Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχια-κών Σπουδών: 
«Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Μέριμνα για την Αρμονική Ανάπτυξη των Χαρισματικών 
Ταλαντούχων Παιδιών & Νέων», (σε συνεργασία με Διακεκριμένους Καθηγητές: Joseph Renzulli, 
Sally Reis «Neag», Center For Creativity, Gifted Education, and Talent Development", University of 
Connecticut), Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.  

Παπανικολάου Πελαγία (Πωλίνα) 
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1983. Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο. Είμαι Διδάκτωρ Εγκληματολογίας. Ως νομικός εξειδικεύομαι σε 
θέματα πολιτικών συμπερίληψης των ΑμεΑ και προστασίας του περιβάλλοντος. Έχω συγγραφικό 
και ερευνητικό έργο για αυτές τις θεματικές και έχω συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά φόρα για 
την υποστήριξή τους. Υπήρξα αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και μέλος 
της Επιτροπής Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ. Έχω συνεργαστεί με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για 
την προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Είμαι παντρεμένη με το Χρήστο Τσαμπρούνη και 
κατοικώ στη Βουλιαγμένη την τελευταία πενταετία. 

  

Τσουκαλά Ζαχαρούλα (Χαρά) 
Απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ,  του Deree College, BA in Economics και του University of Kent (UK), Master 
of Arts in Economics.. Μέχρι τον Ιούνιο του 2014 υπηρέτησε  στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως 
καθηγήτρια σε  Δημόσια Γενικά Λύκεια. Υπήρξε Ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου για το 
Θέατρο στην Εκπαίδευση (1998), από τον Απρίλιο του 2017 είναι Πρόεδρος του ΔΣ. Επίσης ήταν 
συντονίστρια της Δράσης «Μονόλογοι από το Αιγαίο» (Απρίλιος 2016- Δεκέμβριος 2016), του 
προγράμματος  "κι αν ήσουν εσύ;"  που υλοποιεί το Δίκτυο σε συνεργασία με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και επιμελήθηκε την ομώνυμη έκδοση.  Το 2017 
συμμετείχε ως εμψυχώτρια στο πρόγραμμα του Δικτύου  «Ρόλοι στη ζωή- ρόλοι στο θέατρο»/ 
Εργαστήριο Θεάτρου στο ΣΔΕ των Φυλακών Κορυδαλλού. Συντόνισε   και εμψύχωσε την θεατρική 

ομάδα του Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης( 1997-2014):  σκηνοθεσία/επιμέλεια 16 θεατρικών παραστάσεων. 

Φραντζής Αλέξανδρος 
Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε Βιολογία στο ΕΚΠΑ και έκανε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη 
Βιολογική Ωκεανογραφία στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille II της Γαλλίας. Από το 2000  μέχρι σήμερα 
είναι ιδρυτής, επιστημονικός διευθυντής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών 
«Πέλαγος». Το 2011 ήταν βασικός συντελεστής και οργανωτής πολλών δράσεων στο κίνημα της 
Πλατείας Συντάγματος. Είναι μέλος της συνέλευσης των εθελοντών του πρώην κάμπινγκ Βούλας από 
την πρώτη στιγμή δημιουργίας της. Μένει στη Βουλιαγμένη. 
 



 ΒΑΡΗ   -   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Ακρίβος Απόστολος 

Γεννήθηκε το 1967. Είναι 
πτυχιούχος της σχολής 
συντήρησης αρχαιοτήτων και  
έργων τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας με 
μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Νorthumbria University.  
Εργάζεται ως συντηρητής 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 
στο Υπουργείο Πολιτισμού.  Είναι 

μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, του 
Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΥΠΠΟ, και του ΔΣ της 
Πανελλήνιας ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων και  
Έργων Τέχνης. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και 
μένει στη Βάρη. 

 Αλεξίου Παναγιώτης 
Γεννήθηκε το 1974. 

Σπούδασε Οργάνωση  και  

Διοίκηση  Επιχειρήσεων  

στο Οικονομικό  

Πανεπιστήμιο  Αθηνών με 

ειδίκευση στη 

Χρηματοοικονομική  

Λογιστική. Εργάζεται ως Φοροτεχνικός Α' Τάξης με 

γραφείο στον Πειραιά. Είναι μέλος του  Οικονομικού 

Επιμελητηρίου. Συμμετείχε στην απελευθέρωση του 

Κάμπινγκ Βούλας και από τότε στην ανοιχτή 

συνέλευση των Εθελοντών, στην Πρωτοβουλία 

Πολιτών ΒΒΒ Ενάντια στα Χαράτσια , στο δίκτυο 

Σαρωνικού και στο αντιφασιστικό μέτωπο της Βάρης. 

Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και μένει στη 

Βούλα από το 2001. 

 

Ζολινδάκη –Φωσκολάκη Μαρία 

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962 

και είμαι κάτοικος Βάρης από 

το 2004. Είμαι παντρεμένη και 

έχω μία κόρη. Εργάζομαι στο 

Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 

Νίκαιας Πειραιά με την 

ειδικότητα του Κλινικού 

Χημικού  . 

 

 

Καππάτος Μιλτιάδης  

Γεννήθηκε το 1959. Πήρε 

Bachelors στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (Finance  & 

Economics) από το CUNY των 

ΗΠΑ το 1982 και MBA σε 

Τραπεζικά από το St. John’s  

University της Νέας Υόρκης το 1984. Από το 2001 

είναι διευθυντικό στέλεχος, υπεύθυνος για Ελλάδα 

και Νοτιοανατολική Ευρώπη της CSM  Hellas. Είναι 

παντρεμένος με δύο κόρες και μένει στη Βούλα. 

 

Κορομηλά Μαρία  
Γεννήθηκε το 1964. Είναι 
πτυχιούχος Γαλλικής  Φιλολογίας  
του ΑΠΘ. Εργάστηκε  στην 
ιδιωτική εκπαίδευση. Συμμετέχει 
σε  κινήματα για τη διεκδίκηση 
των κοινόχρηστων δημόσιων 
χώρων και ασχολείται επίσης 

ενεργά με την υποδοχή και ένταξη των προσφύγων.  
Παντρεμένη με μία κόρη. 
  

Σέρβου Μαριέττα  

Γεννήθηκα το 1951. Τελείωσα τη 

Φιλοσοφική σχολή του ΕΚΠΑ. 

Έκανα μεταπτυχιακές σπουδές 

ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 

Παρίσι 4. Δούλεψα ως 

εκπαιδευτικός στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 

ερευνητικά προγράμματα 

Ιστορίας και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Σαν 

εκπαιδευτικός οργάνωσα δύο σχολικές βιβλιοθήκες. 

Δραστηριοποιήθηκα στον Σύλλογο Μελέτης  Νέου 

Ελληνισμού  "Μνήμων" στην καταγραφή και 

καταλογογράφηση των αρχείων του Δήμου 

Ερμουπόλεως Σύρου και της δημοτικής βιβλιοθήκης 

Ανδρίτσαινας. Σήμερα, ενδιαφέρομαι και δουλεύω 

στην έρευνα της τοπικής ιστορίας. 

 

 



 
Σικλάς Φίλιππος 
 

Γεννήθηκε το 1959 στην 
Αθήνα. Είναι συνταξιούχος 
της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
Κατοικεί στη Βάρη από το 
2000. Είναι παντρεμένος 
με δυο κόρες. Συμμετείχε 
στην Πρωτοβουλία 
Πολιτών ΒΒΒ ενάντια στα 
χαράτσια και στις ομάδες 
πρωτοβουλίας κατά των 

πλειστηριασμών και είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΒΒΒ. 
 
 

Στέλλας Νικήτας 

 

Ιδιωτικός υπάλληλος. Δημότης  

από το 2003. 

Δραστηριοποιείται ενεργά στα 

κοινά από το 1975. 

 

Τριανταφυλλίδου Βιργινία  (Τζίνη) 

Γεννήθηκε το 1953. Πήρε 
BSc στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και στην 
Ψυχολογία από το Deree 
College και MA στη 
Συμβουλευτική Ψυχολογία 
από το Ball State University 
των ΗΠΑ. Εργάστηκε στο 
Κέντρο για κακοποιημένες 
γυναίκες της ΓΓΙ, σε Σχολές 

Γονέων του Δήμου Αθηναίων, σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια της ΧΕΝ, ΔΙΟΤΙΜΑ, ΚΕΘΙ και ιδιωτικά ως 
ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια. Έχει συμμετάσχει στο 
γυναικείο κίνημα και είναι μέλος του Συλλόγου 
Ελλήνων Ψυχολόγων. Από το 2015 είναι εθελόντρια 
στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. 
Είναι παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τσίλος Θεόδωρος  
Γεννήθηκε στη Βάρη το 1958. 
Είναι απόφοιτος Οικονομικών 
του Πανεπιστημίου Cluj – 
Napoca της Ρουμανίας. 
Εργάστηκε στην Εμπορική 
Τράπεζα και στην ALPHA BANK. 

Δραστηριοποιήθηκε 
συνδικαλιστικά στις Τράπεζες 
και σήμερα είναι συνταξιούχος. 
Ενταγμένος στην Αριστερά από 

τα μαθητικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Εχει 
εκπαιδευτεί σε θέματα Πολιτικής Προστασίας 
(πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμοί) από το 
Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική προστασία. 
Είναι εθελοντής δασοπυροσβέστης στη Βάρη. Είναι 
παντρεμένος και ζει στη Βάρη.   

 
 
Φραντζή Κορνηλία  (Κόγια)  

Γεννήθηκε το 1939. Αποφοίτησε 
από το Αμερικανικό Κολέγιο και 
το Κολεγιακό το 1957. Σπούδασε 
σε Δραματική Σχολή το 1980-
1983 και εργάστηκε σαν 
ηθοποιός (Εθνικό Θέατρο, 
Θέατρο Αποθήκη, Θέατρο 
Αθηνών - Κιμούλη, κ.α.) μεταξύ 

1983 και 1988. Ήταν μέλος του Συλλόγου 
Δημοκρατικών Γυναικών (1974-1979) και σήμερα 
μέλος της Συνέλευσης Εθελοντών πρώην κάμπινγκ 
Βούλας από το 2013.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 ΒΟΥΛΑ   -    ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Αναστασάκης Άρης 

Λέγομαι Αναστασάκης Άρης. 
Μεγάλωσα και ζω στην όμορφη 
Βούλα. Είμαι απόφοιτος του 
Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω 
εργαστεί ως ελεύθερος 
επαγγελματίας κι έχω συνεργαστεί, 

συν τοις άλλοις, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Θέλω να 
συνεισφέρω θετικά στον τόπο μας. 

 
Βασιλειάδης Ιωάννης 

Γεννήθηκε το 1984. Απ' το 1988 
κατοικεί μόνιμα στο Πανόραμα 
Βούλας. Απόφοιτος του τμήματος 
Μουσικής Τεχνολογίας & 
Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης όπου 
διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΔΣ της 
σχολής . Εργάζεται ως ηχολήπτης κ 
τεχνικός στο χώρο του θεάτρου 

(Badminton) και του ραδιοφώνου (sport24) και είναι 
μέλος της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας 
(ΕΤΕΡ). Ενεργό μέλος της Νεολαίας Συνασπισμού από 
το  2001 και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ.  

 
Βραχνού Ιωάννα 

Γεννήθηκε το 1967.Σπούδασε 
Αρχιτέκτων Μηχανικός στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και εργάζεται στον 
ιδιωτικό τομέα. Δραστηριοποιήθηκε 
σε συλλόγους γονέων και 
κηδεμόνων. Συμμετείχε στο κίνημα 
αλληλεγγύης υπέρ των προσφύγων 
με δραστηριότητα στη δομή 

αλληλεγγύης του Ελληνικού. Μένει στη Βούλα και 
είναι παντρεμένη με δύο παιδιά.  

 

 

 

 

 

Ελευθεράτου Δήμητρα 
Κάτοικος Βούλας από το 1999. Μιλώ 
Αγγλικά – Γαλλικά – Ιταλικά. 
Πτυχιούχος  Αρχιτεκτονικής σχολής 
Φλωρεντίας 1977. Κάτοχος 
Μελετητικού πτυχίου Β΄ τάξης στα 
πολεοδομικά και στη διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου.  Εκπόνησα 

πολεοδομικές μελέτες για τους  Δήμους:  
Κεφαλληνίας, Κρανιδίου, Ληγουρίου,  Π. Επιδαύρου, 
Ν. Άρτης,  Θηβών, Αρτέμιδος, Αγ. Στεφάνου, κλπ. 
Εργάστηκα επίσης ως ελεύθερη επαγγελματίας σε 
μελέτες & επίβλεψη οικοδομών. Δραστηριοποιούμαι 
σε φυσιολατρικούς συλλόγους και δράσεις.   

 

Ζαχαρογιάννης Χαρίλαος 
 Γεννήθηκα το 1955 στη Μεσσήνη 
του νομού Μεσσηνίας από μάνα 
Κρητικιά από το Μέρωνα της 
επαρχίας Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Έχω 
3 παιδιά.   Είμαι παθολόγος-
νεφρολόγος-εντατικολόγος.  Έχω 
εργαστεί στον Ευαγγελισμό, στη Β΄ 

Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, στη Νεφρολογική 
Κλινική και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στο 
Ασκληπιείο της Βούλας εργάζομαι 32 χρόνια, στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στο Νεφρολογικό 
Τμήμα και στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στο οποίο 
και προΐσταμαι ως Διευθυντής από το 2015.  Από το 
2018 είμαι Τομεάρχης του Παθολογικού Τομέα. Από 
15ετίας διαμένω στη Βούλα. Έχω διατελέσει 
πρόεδρος και γενικός γραμματέας της Ένωσης Ιατρών 
Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και 
αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας ενώσεων 
νοσοκομειακών ιατρών Ελλάδας. 

Κοιλάκος Σταμάτης 
Γεννήθηκε το 1943. Πτυχιούχος του 
τμήματος Ναυτιλίας της Α.Β.Σ. 
Πειραιά. Εργάστηκε ως οικονομικό 
στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 
Σήμερα είναι πρόεδρος του 
Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Το 
1961 στρατεύτηκε στη Νεολαία της 

ΕΔΑ και το 1963 στη Δημοκρατική Νεολαία 
Λαμπράκη. Από το 1967 έως το 1971 εξορίστηκε από 
τη δικτατορία στη Γυάρο και στη Λέρο. Το 1975 
εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού (1977-1982 μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής). Διετέλεσε δημοτικός 
σύμβουλος Κερατσινίου (1975-1978). Σήμερα είναι 
μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 
παντρεμένος, έχει ένα γιό και μένει στη Βούλα. 



  

Κότσαλης Γιώργος 
Γεννήθηκα (1951) και μεγάλωσα 
στη Λήμνο. Σπούδασα Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Ειδικεύθηκα στη Γενική  
Χειρουργική. Ανακηρύχθηκα 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Υπηρέτησα στο ΕΣΥ επί 
36 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια 

διηύθυνα τη Χειρουργική κλινική του 
νοσοκομείου Αγία  Όλγα  Ν. Ιωνίας. Ιδρυτικό μέλος 
και αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας 
Λαπαροσκοπικης  Χειρουργικής. Κάτοικος Βούλας από 
το 1982. Από μικρή ηλικία εντάχθηκα στην Αριστερά. 
Συμμετείχα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της 
αντίστασης ενάντια στη Χούντα (Νομική, 
Πολυτεχνείο).  Υποψήφιος βουλευτής Λέσβου τρεις 
φορές (ΚΚΕ, Συνασπισμός, Σύριζα).  Διετέλεσα 
πρόεδρος του συλλόγου Μυριναίων Λήμνου και 
Μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Λημνίων. 
Σήμερα είμαι πρόεδρος του περιβαλλοντικού Ομίλου 
Ανεμόεσσα Λήμνου. 
 

 
Μπουρογιάννη Πολυξένη 

Είμαι κάτοικος Βούλας από το 
1990, είμαι παντρεμένη και έχω 
δυο κόρες. Είμαι απόφοιτος του 
πανεπιστημίου Αθηνών του 
φαρμακευτικού τμήματος και 
είχα ιδιωτικό φαρμακείο στο 
δήμο Αθήνας μέχρι το τέλος του        
2018.  

 

 
Σαμαρά Βικτώρια (Βίκυ) 

Γεννήθηκε το 1951 στη 
Θεσσαλονίκη, από δώδεκα χρονών 
βρέθηκε στην Αθήνα και από το 
1987 κατοικεί στη Βούλα. 
Αποφοίτησε από το Οικονομικό 
τμήμα της Νομικής Αθηνών, 
προσελήφθη μετά από εξετάσεις 
στον ΟΤΕ και τώρα είναι   

συνταξιούχος. Έχει δύο παιδιά και ένα εγγόνι. 
 
 
 

 

 

 

 

Σπηλιώτου Αναστασία (Άντα) 
Γεννήθηκα στην Αθήνα . 
Σπούδασα στην Νομική Σχολή 
του ΕΚΠΑ. Συνέχισα 
μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Βόννης, ενώ 
παράλληλα  εργάστηκα στην 
ελληνική εκπομπή του 

ραδιοφωνικού σταθμού της Ντόυτσε Βέλε. 
Επιστρέφοντας στην Αθήνα άσκησα δικηγορία. Το 
1981 διορίστηκα επιστημονική συνεργάτης στην 
Νομική Σχολή [τομέας Δημοσίου Δικαίου] στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου υπηρέτησα  μέχρι το 
2009 . Από  το έτος 2013 έχω συνταξιοδοτηθεί. Είμαι 
μέλος οργανώσεων (όπως  του συλλόγου Φίλοι της 
Φύσης της διεθνούς οργάνωσης Friends of 
Nature ),που έχουν κύριο σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος. Στην περιοχή της Βούλας , όπου 
βρίσκεται και το πατρικό μου , έχω κατοικήσει  από 
παιδί και νοιώθω συνδεδεμένη με τον τόπο. Με 
ενδιαφέρει  η αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής 
του δήμου των  3Β τόσο περιβαλλοντολογικά  όσο 
και  πολιτισμικά και προτίθεμαι να υπηρετήσω τον 
σκοπό αυτό. 

 

Φιρτινίδου Περσεφόνη 
Αποφοίτησα από το Μαθηματικό 
τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ενεργό μέλος του φοιτητικού και 
εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού 
κινήματος. Κατοικώ στην Βούλα 28 
χρόνια και είμαι παντρεμένη και  
μητέρα μιας κόρης. Επί πολλά 
χρόνια υπηρέτησα στη Δημόσια 

Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  και τελευταία  στα 
Γυμνάσια  Βάρης και  Βούλας. Θεωρώ  ότι η δημοτική 
αρχή πρέπει  να ενδιαφέρεται  για τα σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
γιατί πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν κύτταρα 
πολιτισμού και να διαμορφώνουν πολίτες χρήσιμους  
για την κοινωνία και την Δημοκρατία. 

 

 

 

 



 

 

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΑΝΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
 

 
 

 

 
 

 

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
 

 

 

ΠΟΛΙΤΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 


