
 

Τουλιάτος Χρίστος 

Ο Χρίστος είναι Ζωγραφιώτης, 39 χρονών, βιβλιοϋπάλληλος, με πολύχρονη 
συμμετοχή στα τοπικά κινήματα και με αριστερή ριζοσπαστική πολιτική δράση 
στην περιοχή μας και όχι μόνο. Συμμετείχε στην Επιτροπή Κατοίκων της πλατείας 
Μερκάτη για να μην τσιμεντοποιηθεί και γίνει υπόγειο γκαράζ επί Καζάκου, στους 
αγώνες για τη Βίλα και το πάρκο Γουδή, σε κινητοποιήσεις για να φύγουν κεραίες, 
επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων, στο Γουδή. Συμμετείχε στην 
Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου στις μάχες ενάντια στους πλειστηριασμούς 
λαϊκών κατοικιών και καταστημάτων. Ενεργός στον εργασιακό του χώρο 
συμμετέχει στο Σωματείο Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου και Ψηφιακών Μέσων 
Αττικής διατελώντας και μέλος του ΔΣ του και συμμετείχε στα μαθητικά και 

φοιτητικά κινήματα ενάντια στη μεταρρύθμιση Αρσένη και την κατάργηση του άρθρου 16. Με πολύχρονη παρουσία 
στα δημοτικά της πόλης μας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για διαδοχικές αναμετρήσεις 2006,2010 και 
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος το 2014. Εκλέχθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Ανυπότακτης Πόλης για 
τις δημοτικές εκλογές 2019. 

 

Αντωνίου Σπύρος 

Γεννήθηκε το 1982. Τα τελευταία 19 χρόνια είναι ενεργός κάτοικος Ζωγράφου. 
Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως 
δημοσιογράφος στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, ενώ σήμερα εργάζεται στον κλάδο 
των νέων τεχνολογιών. Με πολυετή συμμετοχή στα τοπικά και ευρύτερα κινήματα 
(«πλατειών», «Δεν Πληρώνω», αντιρατσιστικό κ.α.). Με παρουσία στους κεντρικούς 
πολιτικούς αγώνες, πάντα μέσα από ενωτικά εγχειρήματα της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς, ως μέλος της ΔΕΑ. Πεπεισμένος ότι απέναντι στη λογική του ατομικού 
δρόμου και του «μικρότερου κακού», που διευκολύνουν τη νεοφιλελεύθερη επέλαση 
και στρώνουν το δρόμο στην ακροδεξιά, η μόνη εναλλακτική (γιατί υπάρχει τέτοια...) 
είναι μια πόλη και μια κοινωνία της συλλογικής δράσης, της αλληλεγγύης και της 

πραγματικής δημοκρατίας. Όλα αυτά δηλαδή που διεκδικεί, ενωτικά και ριζοσπαστικά, η δημοτική κίνηση 
«Ζωγράφου-Ανυπότακτη Πόλη». Θέτοντας στο επίκεντρο τον καθημερινό αγώνα για τα ζητήματα της γειτονιάς μας. 
Χωρίς να υποτιμά τις γενικότερες ανατροπές που απαιτούνται για να ζήσουμε αλλιώς. 

 

Βακαλόπουλος Αλέξανδρος 

Είναι 36 χρονών, εργαζόμενος ηλεκτρολόγος μηχανικός στον κλάδο της μελέτης-
κατασκευής. Πατέρας δύο μικρών αγοριών, ζει στο Ζωγράφου από το 2009. Ενεργός 
από τα φοιτητικά του χρόνια στο εκπαιδευτικό κίνημα αγωνίστηκε για την Ενιαία 
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη βελτίωση των συνθηκών των Πανεπιστημίων, 
ενάντια στην αντί-εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ την 
περίοδο 2000-2007. Στην εργασιακή του ζωή είναι ενεργό μέλος του Σωματείου 
Μισθωτών Τεχνικών έχοντας συμμετάσχει στο Δ.Σ. του για μια θητεία. Συμμετέχει 
ενεργά στα κινήματα πόλης για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων και των 
δικαιωμάτων σε αξιοπρεπή ζωή. Ιδρυτικό μέλος του Συνεταιρισμού ΣΥΝΖΩ συμμετείχε 

στη λειτουργία και στην οικονομική ομάδα του σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου. Μέλος της Αριστερής 
Ανασύνθεσης. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος το 2006 με την Ανυπότακτη Πολιτεία (Δήμος Πατρέων) και το 2010 
με το Κίνημα στην Πόλη (Ζωγράφου).   



 

Ιντζεγιάννη Βαγγελιώ 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στου Ζωγράφου.  Ασχολήθηκε με την πολιτική από τα 
νεανικά  και φοιτητικά της χρόνια στην οδοντιατρική σχολή. Μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ 
έως το 1989. Κοντά δύο δεκαετίες ήταν μέλος του ΝΑΡ και από την ίδρυσή του Μετώπου 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετείχε ενεργά. Δούλεψε ως οδοντίατρος για 3,5 δεκαετίες στο παλιό 
ΙΚΑ μετέπειτα ΠΕΔΙ και στο ιδιωτικό της ιατρείο στου Ζωγράφου.   Ενεργοποιήθηκε 
συνδικαλιστικά στο χώρο των υγειονομικών (μέλος ΙΣΑ , ΠΟΣΕ-ΙΚΑκ.α). Υπήρξε από τα 
ιδρυτικά μέλη της δημοτικής παράταξης Κίνημα στην Πόλη . Συμμετείχε από τα χρόνια 
της μεταπολίτευσης σε κινήματα της γειτονιάς  ( Βίλλα Ζωγράφου, Κινήματα Πλατείων 
, Πάρκο Γουδή) και ασχολήθηκε με τον πολιτισμό μέσα από το πολιτιστικό σωματείο 

ΜΠΕΡΝΤΕΣ τα χρόνια της μεταπολίτευσης έως και το 1987.  

 

Καγιά Αργυρώ 

 

Γεννήθηκε το 1981. Μεγάλωσε στις γειτονιές του δήμου μας και φοίτησε από το 3ο 
Λύκειο Ζωγράφου. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος τίτλου 
ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας. Ως φοιτήτρια συμμετείχε ενεργά στα 
φοιτητικά κινήματα ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και την ίδρυση 
ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Είναι μητέρα τριών παιδιών. Υπήρξε ενεργό μέλος της 
ΕΙΝΑΠ κατά τη διάρκεια της θητείας  της σε δημόσια νοσοκομεία, συμμετέχοντας στις 
κινητοποιήσεις για την προάσπιση του δημόσιου, δωρεάν υψηλής ποιότητας 
χαρακτήρα της υγείας καθώς και στις κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση των 
εργασιακών δικαιωμάτων των επαγγελματιών υγείας. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται 
στον ιδιωτικό τομέα και προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες περίθαλψης σε κοινωνικά 
ιατρεία και δομές υποδοχής μεταναστών του νομού μας. 

 

Κλείτσα Ηλέκτρα 

Η Ηλέκτρα Κλείτσα έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και ζει στο Ζωγράφου 
από το 2009. Έχει ενεργή συμμετοχή σε όλα τα τοπικά κινήματα. Είναι 
εθελόντρια δασοπροστασίας-δασοπυρόσβεσης, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί 
και σε μια σειρά περιβαλλοντικά κινήματα και αγώνες. Έχει εκτενή 
αρθρογραφία για τα δικαιώματα και την καταπίεση των γυναικών καθώς και 
συμμετοχή στους αγώνες ενάντια στη Χρυσή Αυγή και τον φασισμό. 

 

 

 

 

 

 



 

Κωνσταντέλλος Βασίλης 

Γεννήθηκε το 1993 στα Ιλίσια. Πήγε σχολείο στο 6ο Γυμνάσιο-Λύκειο και στο 3ο Λύκειο 
Ζωγράφου. Από το μαθητικό κίνημα ενάντια στο ν. Γιαννάκου το 2007, αλλά κυρίως 
από την εξέγερση του Δεκέμβρη 2008 πρωτοστάτησε στις μαθητικές κινητοποιήσεις και 
καταλήψεις στο Ζωγράφου. Συμμετείχε στο Κίνημα στην Πόλη από το 2009 και στην 
ίδρυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και έδωσε τη μάχη σε όλους τους τοπικούς αγώνες μέχρι σήμερα: 
Κατάληψη  Ιnfo-Cafe, Επιτροπή αγώνα κατοίκων για τη Βίλα Ζωγράφου, επιτροπές 
κατοίκων για τις πλατείες, λαϊκή συνέλευση πλατείας Γαρδένιας το 2011, αντιφασιστικό 
μέτωπο Ζωγράφου, Ζωγραφιώτες ενάντια στα Μέτρα. Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου 
ενάντια στους πλειστηριασμούς. Παράλληλα συμμετέχει στο φοιτητικό κίνημα μέσα 
από τα ΕΑΑΚ. Μέλος του Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου Μαθηματικού Αθήνας. Από το 

2015 είναι μέλος της Λαϊκής Ενότητας Ζωγράφου. Είναι μουσικός και έχει παίξει σε δεκάδες κινηματικές εκδηλώσεις-
συναυλίες. 

 

Κωστόπουλος Κώστας 

 

 

Γεννήθηκε στου Ζωγράφου στη γειτονιά του Παλιού Τέρματος. Γυμνάσιο πήγε στο 
Βαρβάκειο και μετά Σπούδασε Μαθηματικά. Εργάστηκε σαν καθηγητής στα 
περισσότερα σχολεία στου Ζωγράφου. Συνδικαλιστής και πρόεδρος της τοπικής 
ένωσης καθηγητών. Εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο την περίοδο 2006 έως 
2010. 

 

 

Μακαρώνας Γιάννης 

 

Γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα. Ζει και μεγάλωσε στου Ζωγράφου. Σπουδάζει στη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. 
Συμμετέχει ενεργά στο φοιτητικό κίνημα μέσα από τις γραμμές των ΕΑΑΚ και 
συμμετείχε στον αγώνα ενάντια στην κατάργηση των δικαιωμάτων των μηχανικών, 
ενάντια στις αναδιαρθρώσεις των μνημονιακών νόμων και για ένα πανεπιστήμιο που 
θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Είναι μέλος του ΔΣ του ΦΣ ΗΜΜΥ και 
συμμετέχει ενεργά στο κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας. 

 

 

 

 



 

Μαντέλας Νίκος 

Ο Νίκος Μαντέλας είναι βιολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. με 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδακτική της Βιολογίας και Υποψήφιος Διδάκτορας στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του αποτέλεσε ενεργός μέλος του φοιτητικού συλλόγου Βιολογικού 
συμμετέχοντας σε όλες τις μάχες του νεολαιίστικου και φοιτητικού κινήματος από τον 
Δεκέμβρη του 2008 μέχρι τους αγώνες ενάντια στις εκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις. Σε 
όλη τη μνημονιακή περίοδο δραστηριοποιείται στα τοπικά κινήματα της περιοχής του 
Ζωγράφου. Είναι μέλος του Ομίλου Μαρξιστικών Ερευνών και την περίοδο 2015-2018 
αποτέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου.  

 

Μπάλλιος Δημήτρης 

 

 

Είναι 25 χρονών. Κατάγεται από την Πρώτη Σερρών και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. 
Σπούδασε στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και ήταν ενεργός στο φοιτητικό 
κίνημα μέσω του Αριστερού Δικτύου Νεολαίας (ΑΡΔΙΝ). Δραστηριοποιήθηκε σε 
τοπικούς αγώνες και συμμετείχε στον αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. 
Σήμερα ζει στο Ζωγράφου και κάνει μεταπτυχιακό στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας 
της Επιστήμης στο ΕΚΠΑ.  

 

 

Μπαρμπαλιά Ελένη 

Η Ελένη Μπαρμπαλιά γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σήμερα είναι συνταξιούχος. 
Απόφοιτος Οικονομικού Νομικής Αθηνών και της  Δραματικής σχολής του Ωδείου 
Αθηνών. Στα γυμνασιακά της χρόνια εντάχθηκε στην ΚΝΕ. Στο πανεπιστήμιο ανένταχτη 
συμμετείχε στους φοιτητικούς αγώνες τη δεκαετία 80-90. Ως ανένταχτη στις γραμμές 
της αριστεράς δραστηριοποιήθηκε στα τοπικά κινήματα του Ζωγράφου και  υπήρξε από 
τα ιδρυτικά μέλη του δημοτικού ενωτικού αριστερού ριζοσπαστικού σχήματος Κίνημα 
στην Πόλη στου Ζωγράφου, όπου και διετέλεσε δημοτική σύμβουλος για ένα χρόνο. 
Το  2012 εντάχθηκε στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ.   Εργάστηκε ως διασκεδάστρια , ηθοποιός και για 
15 χρόνια  στη συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία. Από  το 2000 συμμετέχει ενεργά 
στους κινηματικής αγώνες αναπήρων και χρονίως πασχόντων. Σήμερα είναι  Πρόεδρος 

του Συλλόγου Διαβητικών Αθήνας.  Δραστηριοποιείται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών και συμμετέχει ως 
εκπρόσωπος του στην Μόνιμη Επιτροπή Γυναικών με αναπηρία στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

 

 

 

 



 

Μπαρμπεράκης Κωστής 

Γεννήθηκε το 1991 στον Άγιο Νικόλαο και μεγάλωσε στην Ιεράπετρα Κρήτης. Σπούδασε 
στο ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ και εργάζεται απ’ το 2014 στον κλάδο του Επισιτισμού. Συμμετείχε 
επί χρόνια στο ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου και σήμερα είναι μέλος του συνδικάτου 
Επισιτισμού. Από τα πρώτα φοιτητικά χρόνια είχε πρωτοπόρα συμμετοχή στους 
μεγάλους αγώνες του φοιτητικού κινήματος μέσα από τα ΕΑΑΚ. Στις καταλήψεις του 
2011, στον κοινό αγώνα διαρκείας με τις απεργίες των διοικητικών υπαλλήλων το 2013, 
στις μεγάλες διαδηλώσεις των φοιτητών πλάι στο λαϊκό κίνημα το 2010-12, στον αγώνα 
ενάντια στο «μαύρο» στην ΕΡΤ. Συμμετείχε απ’ το 2010 στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το 2015 
εντάχθηκε στη Λαϊκή Ενότητα και συμμετέχει στο συντονιστικό από την ίδρυσή της. Στη 
γειτονιά, συμμετείχε στα τοπικά κινήματα και διεκδικήσεις τα τελευταία χρόνια μέσα 

από τις γραμμές του Κινήματος Στην Πόλη, του οποίου υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος το 2014. Υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας Αγώνα Ζωγράφου (για τους πλειστηριασμούς και για το πάρκο Γουδί). 

 

Μπούμπουλη Φανή 

Γεννήθηκε το 1974, μεγάλωσε και ζει στα Ιλίσια. Φοίτησε στο 5ο Δημοτικό, στο 4ο Γυμνάσιο 
και στο 6ο Λύκειο Ζωγράφου και στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Μητέρα ενός κοριτσιού που πηγαίνει στο 5ο δημοτικό Αγ. 
Γερασίμου. Με διαρκή πολιτική δράση από τις μαθητικές καταλήψεις του 1990-1991, στα 
φοιτητικά κινήματα της δεκαετίας του 1990, τους αγώνες των συμβασιούχων για μόνιμη και 
αξιοπρεπή εργασία, συμμετείχε πάντα ενεργά και στα κινήματα της γειτονιάς. Ιδρυτικό 
μέλος, τ. Πρόεδρος και σημερινός Γραμματέας  του αστικού μη κερδοσκοπικού 
καταναλωτικού συνεταιρισμού «Συνεταιριστές Ζωγράφου» (ΣΥΝΖΩ). Εργάζεται ως 
αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνδικαλιστική δράση στο 
Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και στον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων Αττικής, Στερεάς και 

Νήσων του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

 

Πιέτρης-Αντωνιάδης Λάμπρος 

Γεννήθηκε στα Ιλίσια και μεγάλωσε στον Άγιο Θωμά. Κατοικεί στα Κουπόνια. 
Παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Δημιούργησε το Κτηνιατρικό Κέντρο στη Γ. 
Ζωγράφου όπου και εργάζεται από το 1999. Δουλεύει επίσης σε εταιρία κτηνιατρικών 
διαγνωστικών. Στα φοιτητικά του: Κτηνιατρική ΑΠΘ . Ίδρυσε, μαζί με άλλους, την 
Φοιτητική Αυτόνομη Κίνηση Αντίστασης. Μέλος ΔΣ Συλλόγου Φοιτητών, μέλος ΚΣ 
ΦΕΑΠΘ, αν. μέλος ΚΣ ΕΦΕΕ. Στα επαγγελματικά: Από τα ιδρυτικά μέλη της Αυτόνομης 
Ριζοσπαστικής Παρέμβασης. Γενικός Γραμματέας , Αντιπρόεδρος , και Μέλος ΔΣ του 
Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου από το 2000, με αρμοδιότητα τα εργατικά και τις 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Στο Ζωγράφου: Συμμετείχε από τη δημιουργία της στην 

Επιτροπή κατοίκων για το Κτήμα Ζωγράφου. Υπήρξε μέλος του Κινήματος στη Πόλη. Αργότερα συμμετείχε στους 
Συνεταιριστές Ζωγράφου, και ήταν πρόεδρος του ΔΣ για δύο χρόνια. Έχει διατελέσει μέλος της Ένωσης Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δήμου Ζωγράφου. 

 

 

 



 

 

Πλουμπίδη Ειρήνη 

Η Ειρήνη Πλουμπίδη, γέννημα θρέμμα Ζωγραφιώτισα είναι ενεργή στα κινήματα στη 
γειτονιά μας από τα μαθητικά της χρόνια μέχρι σήμερα –από τους αγώνες ενάντια στο 
νόμο Αρσένη, μέχρι τους αγώνες για την απαλλοτρίωση της Βίλας Ζωγράφου μέχρι και 
τα πρόσφατα εργατικά, αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα. Το 2015 διετέλεσε 
δημοτική σύμβουλος Ζωγράφου στα πλαίσια μιας εκλογικής συνεργασίας δυνάμεων 
της αριστεράς με ετήσια εναλλαγή στη θέση του δημοτικού συμβούλου. Είναι λογίστρια 
και αντιπρόσωπος στη Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ). 

 

 

 

 

 

 

 

Σκούρας Ηλίας 

Γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από τη Λαμία και μένει στο Ζωγράφου από το 
1977. Απόφοιτος του τμήματος πολιτικών επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Παράλληλα σπουδάζει ζωγραφική και γραφιστική με την οποία και ασχολείται 
επαγγελματικά. Από τα μαθητικά του χρόνια και αργότερα τα φοιτητικά του, 
δραστηριοποιείται ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Στον εργασιακό του 
χώρο συμμετείχε στο ΔΣ του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στη Διαφήμιση. 
Η διαδρομή του στην Αριστερά, άρχισε με την ένταξή του στο ΚΚΕ, απ’ όπου 
αποχώρησε το ’89. Μετά από μερικά χρόνια εντάσσεται στο Συνασπισμό, στη 
συνέχεια στο Σύριζα και από τότε που το ΟΧΙ του Λαού το μετέτρεψε σε ΝΑΙ 

δραστηριοποιείται πολιτικά μέσα από το μετωπικό ριζοσπαστικό σχήμα της Λαϊκής Ενότητας. Συμμετείχε σε τοπικά 
και ευρύτερα κινήματα (στους αγώνες για τη Βίλα και για το πάρκο Γουδή, «των πλατειών», στις αντιφασιστικές 
πορείες, μέλος της Ενωτικής πρωτοβουλίας κατά των πλειστηριασμών, συνιδρυτής της Πρωτοβουλίας Αγώνα 
Ζωγράφου κ.α ). Πιστεύει στους αγώνες που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Συντάσσεται με 
το νέο ελπιδοφόρο δημοτικό σχήμα «Ζωγράφου ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ», όπου θα παλέψει με συλλογική δράση, 
ενωτικά και ριζοσπαστικά, για μια κοινωνία της αλληλεγγύης και της πραγματικής δημοκρατίας, για να κερδίσουμε 
ξανά τη ζωή μας. 

 

Τσεκούρας Αλέξανδρος 



Είναι 35 χρονών, κατάγεται από το Θεσπρωτικό (Λέλοβα) Πρέβεζας και διαμένει μόνιμα 
στο Ζωγράφου από το 2001. Εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Αγγλική γλώσσα. 
Πολιτικοποιήθηκε στα μαθητικά του χρόνια στο κίνημα ενάντια στο νόμο Αρσένη (1997-
98). Οργανωμένος στην επαναστατική αριστερά από το πρώτο έτος των φοιτητικών του 
χρόνων, συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα με αποκορύφωμα το 2006-07 καθώς 
και στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008. Μέλος του σωματείου εργαζομένων στην 
ιδιωτική εκπαίδευση νομού Αττικής "Ο Βύρων", της Κίνησης "Απελάστε το Ρατσισμο" 
και της πολιτικής οργάνωσης "Κόκκινο Νήμα". Ερασιτέχνης μουσικός με ενεργό δράση 

στην ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας. 

 

 Τσίτσιρας Μπάμπης 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νέα Ιωνία και από το 2013 μένει μόνιμα στου Ζωγράφου. 
Είναι Οικονομολόγος (απόφοιτος ΠΑ.ΠΕΙ.) με σπουδές Παιδαγωγικής Κατάρτισης στην 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σήμερα, μετά τις σπουδές του στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, είναι 
μόνιμος δημόσιος υπάλληλος στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Το 2012 
εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ από όπου και αποχώρησε το 2015 συνεισφέροντας στην συγκρότηση 
της Λαϊκής Ενότητας στου Ζωγράφου. Έχει ενεργή συμμετοχή στα τοπικά κινήματα της 
περιοχής, από την “Πρωτοβουλία για το ΟΧΙ” του 2015, την Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου 
για την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων της γειτονιάς, το κίνημα κατά των 
πλειστηριασμών κατοικίας, την αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση. Είναι μέλος της 
Διεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς και ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Κίνησης «Ζωγράφου-
Ανυπότακτη Πόλη». 

 

 

 


