ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ονομάζομαι Γιώργος Αθανασιάς και εκπροσωπώ το 3ο Γενικό Λύκειο Λάρισας.
Ως αντιπρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου του, ανέλαβα θέση συντονιστή
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, διοργάνωσα ημερίδα επαγγελματικού
προσανατολισμού με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 φορέων και
κινητοποιήθηκα για την έλλειψη διδακτικού προσωπικού σε βασικούς
κλάδους. Επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία του σχολείου στις
Πανελλήνιες πέρασα στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Στο Λύκειο υπήρξα μέλος του
15μελούς για 3 συνεχή έτη. Είμαι σπουδαστής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
στην Αθήνα και κατατάχθηκα στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2018 μέσω των
Πανελλαδικών Εξετάσεων. Έχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια πάνω στο
αντικείμενό μου, όπως το BeSafe του ΟΗΕ, αλλά και σεμινάρια πρώτων
βοηθειών. Γνωρίζω άπταιστα Αγγλικά και μερικά Ιταλικά.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ονομάζομαι Παναγιώτης Αργύρης. Είμαι 18 χρονών και μένω στην Λάρισα.
Είμαι απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, στο οποίο διετέλεσα και
Πρόεδρος του δεκαπενταμελούς Συμβουλίου. Πέρασα μέσω των
Πανελλαδικών Εξετάσεων στο τμήμα «Βιοϊατρικών Επιστημών-Βιοϊατρική»
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε) στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο
θα εγγραφώ και θα ξαναδώσω εξετάσεις για να πιάσω τον πρώτο μου στόχο
ο οποίος είναι η Ιατρική-Σ.Σ.Α.Σ Ιατρικό. Ξέρω την Αγγλική Γλώσσα και έχω
το πτυχίο «Proficiency».Έχω λάβει μέρος στην Πρώτη Πανελλήνια
Προσομοίωση των Επιτροπών του Ο.Η.Ε για τα δικαιώματα του Ανθρώπου
στη Θεσσαλονίκη, Εκπροσωπώντας το σχολείο μου. Πήρα το πρώτο βραβείο,
αυτό του «Καλύτερου Διπλωμάτη» στην επιτροπή μου η οποία είχε τίτλο
«Δικαιώματα των ΑμεΑ στην εργασία και απασχόληση» Επίσης έχω λάβει
μέρος σε δυο σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Ασχολούμαι και με την άθληση
και συγκεκριμένα με το Muay Thai και το Kick Boxing εδώ και εφτά χρόνια
όπου έχω το 6o Khan(μπλε) και την 7η ζώνη (μπλε) αντίστοιχα στο καθένα
καθώς επίσης έχω πολλές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό(Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) ως αθλητής της Εθνικής Ελλάδος.
Τέλος είμαι κοινωνικός, φιλικός, εργατικός, ομαδικός και συνεργατικός,
υπεύθυνος έχοντας ακόμη υπομονή και επιμονή για να πετυχαίνω και να
κατακτώ αυτά που ονειρεύομαι και αγαπάω!

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ο Θεοφάνης Βαρβαρέσσος γεννήθηκε το 1991, ζει και δραστηριοποιείται
μόνιμα στη Λάρισα. Εισάχθηκε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, από το οποίο αποφοίτησε το 2015, ειδικευθείς στην επιστήμη της

Ιστορίας. Είναι Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση του University of Nicosia και πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχει λάβει
πιστοποίηση γνώσης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Τυφλών Braille
και παρακολουθεί πλήθος σεμιναρίων και ημερίδων σχετικών με την
επιστήμη της Ειδικής Παιδαγωγικής. Από το 2010 αποτελεί μέλος του ΠΑΣΟΚ
- ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και παράλληλα μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόμματος. Το 2013 έχει διατελέσει πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του
τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας. Το 2019 εξελέγει συντονιστής του PES
Activists Λάρισας.

ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ονομάζομαι Δημοβέλης Ελευθέριος του Γεωργίου, γεννήθηκα και ζω στην
πόλη της Λάρισας. Είμαι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλίας.
Παράλληλα είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του διατμηματικού προγράμματος
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εργασία μου
σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα, καθώς, εργάζομαι στην οικογενειακή
μας επιχείρηση στο κέντρο της Λάρισας, με κύριο αντικείμενο το Εμπόριο
Συστημάτων Αλουμινίου. Αποτελώ την εν δυνάμει 3 γενιά και ευελπιστώ για
επιτυχημένη διαδοχή και συνέχεια. Ακόμη συμμετέχω ενεργά ως διαιτητής
καλαθοσφαίρισης του συνδέσμου Θεσσαλίας, αρτιμελών αλλά και
καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο. Είμαι ένα άτομο ενεργητικό, κοινωνικό και
αρκετά συνεργατικό.

ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΗ

Είμαι τελειόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων
συμμετέχω, εκπροσωπώντας την εθελοντική ομάδα MAKE USE, της οποίας
κύριος στόχος είναι η αύξηση και ενδυνάμωση της εκπροσώπησης των νέων
στις δημοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα, είμαι μέλος του International
Youth Think Tank του Πανεπιστημίου του Göteborg και αρθρογραφώ για το
blog του TEDxAUTH.

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Ονομάζομαι Καράμπελα Μαρκέλλα. Γεννήθηκα στη Λάρισα το 1990. Είμαι
απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θράκης.
Ολοκλήρωσα
επιτυχώς
το
πρόγραμμα
Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης «Ετερότητα-Αποδοχή-Ένταξη
και
Σχολείο»του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είμαι εθελόντρια του σώματος
Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Π. Τ. Λάρισας του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και συνυπεύθυνη δοκιμών σειρών. Εργάζομαι
ως ιδιωτική υπάλληλος σε εταιρεία ιδιοκατασκευών.

ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ονομάζομαι Γεώργιος Κατρανάς, γεννήθηκα το 1992 και μεγάλωσα στη
Λάρισα. Εισήχθηκα στο Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ από το οποίο έλαβα το
πτυχίο μου το 2016. Ολοκλήρωσα το πρώτο μου Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη
Φυτιατρική – Φυτοπαθολογία στο Τμήμα Γεωπονίας του Π.Θ. Θα
ολοκληρώσω στο προσεχές διάστημα και το δεύτερο Μεταπτυχιακό μου στον
τομέα της Βιοεπιχειρηματικότητας στο Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
του Π.Θ. Παράλληλα εργάζομαι ως Γεωπόνος στο Τμήμα Παραγωγής σε
θερμοκήπια σποροφύτων . Έχω πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων το
2018. Αγαπώ ιδιαίτερα τον παραδοσιακό χορό και τη μουσική ενώ τελευταία
9 χρόνια συμμετέχω σε αγώνες δρόμου για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Ονομάζομαι Κατσάνου Ευθαλία. Είμαι 23 χρονών και είμαι Ειδική
Παιδαγωγός. Έχω συμμετάσχει σε πολλά επιμορφωτικά συνέδρια και
προγράμματα είτε ως σύνεδρος είτε ως εισηγητής. Αγαπώ τα παιδιά και
αγαπώ να προσφέρω στο συνάνθρωπο. Είμαι λάτρης της γνώσης και
προσπαθώ συνεχώς να εξελίσσομαι, με στόχο την καλύτερη εκδοχή μου ως
άτομο και κατ’ επέκταση ως πολίτης σε μία κοινωνία. Ο εθελοντισμός και η
κοινωνική προσφορά ήταν και εξακολουθούν να είναι ένα από τα
ενδιαφέροντα μου. Τέλος μου αρέσει να είμαι δίπλα σε άτομα που αγαπούν
την εξέλιξη και την προσφορά, καθώς θεωρώ πως μία δυνατή ομάδα μπορεί
να καταφέρει πολλά και σημαντικά πράγματα.

ΚΑΦΑΛΗ ΜΑΓΔΑ

Ονομάζομαι Καφαλή Μαγδαληνή-Μαρία και είμαι απόφοιτη Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχοντας παρακολουθήσει
πολυάριθμα σεμινάρια που περιστρέφονται γύρω από τη διαφήμιση και το
μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι ως επαγγελματίας
κειμενογράφος, κατέχοντας παράλληλα τον τίτλο "social media specialist".
Έχω προσθέσει στο εκπαιδευτικό μου ιστορικό συμμετοχές και εισηγήσεις σε
πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, ενώ αγαπώ ιδιαίτερα τις τέχνες και τα
καλλιτεχνικά δρώμενα. Γράφω ποίηση και παρελθόν είχα τη χαρά να εκδώσω
ορισμένα "πρωτόλεια". Ως νέα μητέρα θεωρώ πως οφείλουμε στα παιδιά μας
την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομάζομαι Κουτσολέλος Δημήτριος του Χρήστου, γεννήθηκα το 1997 στην
Λάρισα. Είμαι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχω παρακολουθήσει και διετή φοίτηση στο
Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Λάρισας όπου και το εκπροσώπησα στην Τσεχία για έξι (6)
μήνες ως φοιτητής Erasmus στο VSB-Technical University of Οstrava faculty
of Εconomics.Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τα κοινά και θα ήθελα
να προσφέρω ενεργά στον τόπο μου αξιοποιώντας τις γνώσεις μου.

ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ

Γεννήθηκα στην Λάρισα το 1990, σπούδασα Κοινωνιολογία, σπουδάζω
Ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είμαι βιοκαλλιεργητής. Ασχολούμαι με την μουσική,
ιστορική μελέτη , στατικό μοντελισμό , γράψιμο. Ενδιαφέρθηκα για τα κοινά
από μαθητής, υπήρξα ιδρυτικό μέλος της «Ανεξάρτητης Μαθητικής
Κίνησης». Συμμετείχα σε φιλανθρωπικές συναυλίες , κοινωνικές δράσεις για
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, των γυναικών, του περιβάλλοντος και της
ειρήνης, κατά του ρατσισμού και της εργασιακής εκμετάλλευσης.

ΛΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ονομάζομαι Στάθης Λαγός, είμαι 29 ετών και κατάγομαι από τη Νέα Ιωνία
Βόλου-Μαγνησίας. Έχω ολοκληρώσει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές
σπουδές μου στο τμήμα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στην Λάρισα. Στο
ίδιο τμήμα, συγκεκριμένα στο ερευνητικό εργαστήριο «Βιοτεχνολογίας
φυτών και περιβάλλοντος», εκπονώ επί του παρόντος τη διδακτορική μου
διατριβή. Στην πόλη της Λάρισας διαμένω τα τελευταία 10 χρόνια, όντας
πολιτικά δραστήριος, τόσο στο κομμάτι του φοιτητικού συνδικαλισμού όσο
και στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα της πόλης, τα τελευταία χρόνια κυρίως
μέσα από τις γραμμές της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι λάτρης της 7ης τέχνης
και του αθλητισμού.

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Δημήτριος- Αλέξανδρος Λαδόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Α.Π.Θ, ενώ αποτελεί ιδρυτικό
μέλος της Alternative Innovative Development. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στη Διαχείριση Έργων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κα στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ. Έχει δικό του τεχνικό γραφείο, ενώ έχει
πολλά χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και αξιολόγηση των
ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων.

ΛΑΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ονομάζομαι Βαγγέλης Λάζος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα.
Αποφοίτησα τη περασμένη χρονιά από το 2ο γενικό λύκειο και είμαι
πρωτοετής στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Διαθέτω πτυχίο επιπέδου C2 στα αγγλικά. Μου αρέσει πολύ να
ταξιδεύω, γι'αυτό έχω επισκεφτεί αρκετές χώρες.Το τελευταίο διάστημα
ασχολούμαι με τη διαδικασία της πολιτικοποίησης και τα κοινά τα οποία
μελετώ με ενδιαφέρον.

ΜΑΪΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ονομάζομαι Δημήτριος Μαϊμάρης. Γεννήθηκα στις 8 Σεπτεμβρίου 1990 στην
πόλη της Λάρισας, όπου και μεγάλωσα. Το 2013 ορκίστηκα πτυχιούχος του
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια, εργάζομαι ως καθηγητής
Αγγλικών σε κέντρο ξένων γλωσσών στη Λάρισα. Παράλληλα, από τον
Ιανουάριο του 2020 είμαι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΝΙΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ονομάζομαι Ελευθερία Νικούλη, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Είμαι
απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική». Κατόπιν,
ολοκλήρωσα το Πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Εφαρμοσμένη Οικονομική». Ταυτόχρονα, ασχολήθηκα με την ανάπτυξη
των γλωσσικών μου δεξιοτήτων στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά, καθώς και
με τη χρήση Η/Υ τόσο σε βασικές όσο και σε εξειδικευμένες εφαρμογές
Οικονομικών.

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο Παπαλάμπρος Αντώνιος , γεννημένος στις 24/10/1992 στην πόλη της
Λάρισας , απόφοιτος του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων , με ειδίκευση το Project
Management.
Εργάστηκε μέχρι πρότινος στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ως Διοικητικός Υπάλληλος Οικονομικού
τμήματος.

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γεννημένος το 1998, είμαι τελειόφοιτος φοιτητής Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας και εκπροσωπώ το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου
(Σ.Μου.Θ.), ένα σημαντικό πολιτιστικό φορέα της πόλης μας. Γοητευμένος
από τις βιοεπιστήμες και τη γνώση, παθιασμένος με την τέχνη του θεάτρου
και τη δύναμη της καλλιτεχνικής έκφρασης, ευαίσθητος για κοινωνικά
ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχω συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά
και καλλιτεχνικά προγράμματα, τοπικά και ευρωπαϊκά.

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η Ποιμενίδου Ελένη γεννήθηκε στο Μπαντ Καννσταττ της Γερμανίας και
μεγάλωσε στη Δράμα. Ζει μόνιμα και δραστηριοποιείται στη Λάρισα.
Εισάχθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
στο τμήμα της Ελληνικής Φιλολογίας από το οποίο αποφοίτησε το 2019.

ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Βαγγέλης Ρεμπάπης, γεννήθηκε στην Λάρισα το 1995 και σπούδασε στο
πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Φιλόλογος-Ιστορικός. Ασχολείται ιδιωτικά με την
ιστορική έρευνα. Αρθρογραφεί σε blog και δημοσιεύει σε περιοδικά και στον
τοπικό τύπο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας εκπροσωπεί τον Σύλλογο,
«Φίλοι του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας». Στόχος του φορέα είναι η
προβολή του αρχαιολογικού έργου του Μουσείου, της τέχνης και διαφύλαξης
της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

ΡΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΑΡΕΤΗ

Ονομάζομαι Ρεντοπούλου Κωνσταντία-Αρετή, του Ιωάννη και της
Αικατερίνης Xατζούλη. Είμαι γεννημένη στις 10 Νοεμβρίου του
2003,μαθήτρια της Γ’ Λυκείου του 9ου Λυκείου Λάρισας. Από το 2008 είμαι
μέλος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και έχω συμμετάσχει σε
Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης , σε εκπαιδευτικά διήμερα . Αποτελώ
μέλος του Σωματείου «Σωκράτης Κένυα» που είναι υπεύθυνο για την
διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γραμματείας στην
Κένυα. Η εκπαιδευτική μου κατάρτιση αποτελείται από το Πιστοποιητικό
Πληροφορικής ECDL(2/7/2020),Πιστοποίηση Γνώσης Βυζαντινής Μουσικής,
το Πτυχίο ECCE(Lower) και τέλος, το Πτυχίο ECPE.

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ονομάζομαι Σαμαράς Αθανάσιος του Φιλίππου και την Νικολέτας, κάτοικος
Λάρισας, γεννηθείς στις 12/07/1993, με επάγγελμά Δικηγόρος. Σπούδασα
Νομική και το Ελληνικό Δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρο
(«European University of Cyprus»), στη πόλη της Λευκωσίας. Επιπλέον,
σπουδάζω παράλληλα και Πολιτικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είμαι κάτοχος πιστοποιητικού Αγγλικής
Γλώσσας επιπέδου B2 («Lower Michigan B2»).

ΣΚΑΡΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ονομάζομαι Σκάρπου Χριστίνα και είμαι απόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης
και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα τη
Σπάρτη. Είμαι εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης "ΟΡΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ"
του Νίκου Γαμβρούλα. Εργάζομαι ως Οικονομολόγος Αθλητικής Διοίκησης.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗ

Η Έλλη Στεργίου γεννήθηκε στη Λάρισα το1991.
Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκης
(2014).
Το 2017 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Επιχειρησιακά Μαθηματικά με
ειδίκευση στη «Στατιστική και Μοντελοποίηση» στο Α.Π.Θ.
Έχει πιστοποίηση γνώσης Η/Υ από το Α.Π.Θ. και έχει εργαστεί σε σειρά
εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.
Είανι ενεργό στέλεχος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, μέλος
οργανωτικών επιτροπών σε ημερίδες και συνέδρια στη χώρα καθώς και
πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών.
Γνωρίζει Αγγλικά και Ισπάνικά.

ΤΣΙΑΜΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η Τσαμέτη Αγγελική γεννήθηκε και ζει στην Λάρισα. Σπούδασε Οικονομικά
με κατεύθυνση την Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι μεταπτυχιακές της σπουδές
εστιάζουν στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία, ενώ σήμερα είναι
Υποψήφια Διδάκτωρ στο αντικείμενο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την διαχείριση
και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στα ενδιαφέροντα της είναι η
ενασχόληση με τα κοινά και ο εθελοντισμός.

ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Γεννήθηκα και ζω στη Λάρισα και διανύω τη δεύτερη δεκαετία της ζωής μου.
Είμαι φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η θέληση για εμπλοκή στα κοινά και για
προσφορά στην πόλη είναι οι βασικοί λόγοι που με οδήγησαν στο Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας. Μιλώ Αγγλικά και Ρωσικά, ενώ τα ενδιαφέροντα μου
κινούνται στον χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Τσιουμάνης Γεώργιος γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1991 στη
Θεσσαλονίκη.
Το 2013 αποφοίτησε από το Τμήμα Νοσηλευτικής Λάρισας, ενώ το 2017
απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο στην «Ψυχική υγεία». Το 2019 ολοκλήρωσε
την εξειδίκευσή του στην Συμβουλευτική και το Life Coaching.
Εργάζεται ως Νοσηλευτής στα Ειδικά Κλιμάκια Covid-19 του ΕΟΔΥ.
Από το 2019 είναι ο Γραμματέας του Αστρονομικού Παρατηρησιακού Ομίλου
Λάρισας - Apolaris.

ΧΑΛΒΑΝΤΖΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Η Στυλιανή Χαλβαντζάρα είναι απόφοιτη του τμήματος Διεθνών
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Ζει
στην πόλη της Λάρισας και εργάζεται ως Innovation Manager στο Ινστιτούτο
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, είναι φοιτήτρια στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής, με κατεύθυνση
Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια της
ακαδημαϊκής της σταδιοδρομίας έχει εξειδικευτεί στους τομείς των Διεθνών
Σχέσεων και του Διεθνούς Δικαίου. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και έχει καλή
γνώση Γαλλικών.

ΧΑΡΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ

Ονομάζομαι Χαρούλη Μυρτώ, είμαι 23 ετών και τελειόφοιτη του τμήματος
Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ασχολούμαι με
το θέατρο με συμμετοχές σε θιάσους και εργαστήρια της πόλης καθώς και με
το χορό με διακρίσεις σε διάφορες διοργανώσεις. Μεγαλώνοντας και ζώντας
στην Λάρισα, γνωρίζω τις ανάγκες των νεων και απο την φοιτητική μου
ιδιότητα αλλά και απο την πολιτιστική μου δράση. Εκπροσωπώντας το
σύλλογο κουκουβάγιες, στόχος μου είναι η βελτίωση της ζωής των νέων της
πόλης μας!

