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Δυο λόγια 

Γεννικθκα το 1980 ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Ημακίασ και είχα τθν 
ευτυχία να μεγαλϊςω ςε μία αγαπθμζνθ και δθμιουργικι 
οικογζνεια. Συχνά άκουγα (και ακοφω) το πατζρα μου να λζει 
«Μην είστε κοιμισμζνα! Να ζχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να 
κουνιζστε!» και τθ μθτζρα να επιμζνει «Αν δεν σζβεσαι εσφ 
τον εαυτό σου γιατί να τον σεβαστοφν οι άλλοι; Κι αν δεν 
σζβεσαι τους άλλους γιατί να σεβαστοφν εκείνοι εσζνα;».  

Έτςι λοιπόν πάντα θ εναςχόλθςθ με τα κοινά και θ προςφορά 
ςτο κοινό καλό ιταν αυτονόθτα. θ ςυμμετοχι μου ςτθ Βουλι 
των Εφιβων (Β’ Σφνοδοσ) και ςτο εφθβικό Ευρωκοινωβοφλιο 
(Euroschola ’98) που ζκαναν να δω πϊσ λειτουργεί πρακτικά το 
πολιτεφμα και θ πολιτικι και να αρχίςω να ςκζφτομαι πιο 
ζντονα το δικό μου ρόλο ςτο ςφςτθμα. 

Παρά τισ όποιεσ οικονομικζσ δυςκολίεσ ολοκλιρωςα με 
επιτυχία τισ ςπουδζσ μου ςτο Μάρκετιγνκ ςτο Ανϊτατο 
Τεχνολογικό  Ίδρυμα Θεςςαλονίκθσ και εργάςτθκα ςτο χϊρο 
των ςυμβοφλων επιχειριςεων ςε μία από τισ μεγαλφτερεσ 
επιχειριςεισ ςυμβοφλων ςτθ χϊρα κακϊσ και ςτο μεγαλφτερο 
εκπαιδευτικό κζντρο τθσ Microsoft ςτθν Ελλάδα. Τον τελευταίο 
χρόνο θ βαςικι μου απαςχόλθςθ αφορά επιχειρθματικζσ 
λφςεισ μζςω των ςφγχρονων μεκόδων μάρκετινγκ που παρζχει 
θ αγορά και οι τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ. 

Φυςικά ποτζ δεν εγκατζλειψα τθν προςωπικι μου εκπαίδευςθ 
και νιϊκω ιδιαίτερα ευτυχισ που ςε αυτιν τθν ζντονθ ανάγκθ 
αδιάκοπθσ προςωπικισ βελτίωςθσ ζχω βρει ςυνοδοιπόρο και 
ςυμπαραςτάτθ τον λατρευτό μου ςφηυγο Αναςτάςιο 
Μπαςοφκο. 

Γιατί «Καθαρά Χέρια»; 

 Γιατί οι αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ δεν είναι κομματικζσ και 
ζχω ελευθερία λόγου και άποψησ που δεν υπόκειται ςε 
κομματικζσ εντολζσ. 

 Γιατί  ο Καλλικράτθσ αλλάηει τθν αυτοδιοίκθςθ και 
χρειάηεται περιςςότερο από ποτζ ανκρϊπουσ που ξζρουν 
να δουλεφουν και δεν φοβοφνται την πολλή δουλειά. 

 Γιατί ζχω δει το επιχειρηςιακό ςχζδιο του Κυριάκου 
Βελόπουλου για τθν πραγματική και υλοποιήςιμη 
ανάπτυξη τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 Γιατί θ αυτοδιοίκθςθ πρζπει 
και μπορεί να πάψει να 
είναι το άντρο τθσ 
διαφκοράσ.  
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