
Όλοι μαρ έφοτμε κάσι κοινό:
Σην Ελπίδα, ο σόπορ μαρ να γίνει 
καλύσεπορ ςε όλοτρ σοτρ σομείρ. 
Ομοπυόσεπορ, με τποδομέρ ποτ 
θα καλύπσοτν σιρ ανάγκερ μαρ 
και θα κάνοτν ση ζψή μαρ 
ετφάπιςση και πιο εύκολη. 
Σην Ελπίδα, ο δήμορ μαρ να γίνει 
ππόστπο ανάπστξηρ, ππόστπο 
ςψςσήρ διαφείπιςηρ σψν εςόδψν 
ππορ ση δημιοτπγία έπγψν. 
Σην Ελπίδα, οι τπεύθτνοι να 
ακούςοτν επισέλοτρ σιρ ανάγκερ 
μαρ, σα πποβλήμασα μαρ, να 
ςσηπίξοτν και να ενιςφύςοτν σην 
ποπεία μαρ για σην επίσετξη σψν 
ςσόφψν μαρ. 
Ατσή η Ελπίδα ενςαπκώθηκε ςε 
μια ομάδα. Με απφηγό σο ΣΡΑΣΟ 
ΑΡΑΟΤΔΑ.  
Με ση ςσήπιξη ςαρ, η Ελπίδα θα 
γίνει πιο δτνασή, θα γίνει έπγα 
για όλοτρ εμάρ και για σιρ 
επόμενερ γενιέρ.
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Γεννήθηκα σο 1986 ςσην Αθήνα και είμαι γιορ σοτ Ετάγγελοτ
αβιολάκη και σηρ ψσηπίαρ αβιολάκη - σατπιανού. Ζψ ςση
Μεσαμόπυψςη και έφψ σπειρ μεγαλύσεπερ αδεπυέρ σην Ετστφία,
ση Δήμησπα και ση Νικολέσσα.

• Πστφιούφορ σοτ Σμήμασορ Υτςικήρ σοτ Καποδιςσπιακού
Πανεπιςσημίοτ Αθηνών

• Μεσαπστφιακό Δίπλψμα ςση Υτςική Πεπιβάλλονσορ
• Ππακσική άςκηςη ςσον Εθνική Μεσεψπολογική Τπηπεςία (ΕΜΤ)
• Αγγλικά (Proficiency Michigan)
• Γεπμανικά (Zertifikat Deutsh)
• Ηλεκσπονικοί Τπολογιςσέρ (επίπεδο ECDL με εξειδικετμένερ

γνώςειρ ππογπαμμασιςμού με Matlab)
• Εθελονσήρ καθηγησήρ ςσο Κοινψνικό Υπονσιςσήπιο σηρ
εκκληςίαρ «η Μεσαμόπυψςη σοτ ψσήπορ»

• Δπαςσηπιοποιούμαι επαγγελμασικά ςσο φώπο σηρ ιδιψσικήρ
εκπαίδετςηρ ςε μαθησέρ Γτμναςίοτ, Λτκείοτ και υοισησέρ
Ανψσάσψν φολών

ε επετνησικό επίπεδο αςφολήθηκα με ση υαςμασική ανάλτςη και
μονσελοποίηςη τχίςτφνψν ασμοςυαιπικών δεδομένψν ςσo
πλαίςιo σψν πστφιακών μοτ επγαςιών. Έφψ παπακολοτθήςει
επιστφώρ διαδικστακά μαθήμασα από πανεπιςσήμια σοτ
εξψσεπικού και έφψ ςτμμεσάςφει ςε ημεπίδερ και διεθνούρ
επιπέδοτ ςτνέδπια υτςικήρ.

Ωρ πολίσηρ σηρ Μεσαμόπυψςηρ, βλέπψ όσι ο σόπορ μαρ
φπειάζεσαι αναβάθμιςη ςε όλοτρ σοτρ σομείρ και ςψςσέρ δομέρ
κοινψνικήρ ππόνοιαρ για σοτρ πολίσερ. Τπάπφει «Ελπίδα» και
ππόγπαμμα ατσά να διοπθψθούν και ο σόπορ μαρ να γίνει
καλύσεπορ. Θα είναι σιμή μοτ να με χηυίςεσε για να ςτνδπάμψ
επάξια ππορ ατσή σην κασεύθτνςη ψρ δημοσικόρ ςύμβοτλορ.
σο πλετπό σοτ άξιοτ επικευαλήρ ΣΡΑΣΟΤ ΑΡΑΟΤΔΑ μιαρ
ομαδαρ ποτ έφει ΌΡΑΜΑ και ΕΛΠΙΔΑ.
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