
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ!
  
Το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας ζει στην Αττική. Το 50% περίπου του ΑΕΠ της παράγεται στον 

αρχαίο αυτό τόπο με την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Είναι το διοικητικό και οικονομικό κέντρο 

της χώρας, διαθέτει σημαντικά λιμάνια, τη μεγαλύτερη πύλη εισόδου – το αεροδρόμιο, μνημεία 

παγκόσμιας ακτινοβολίας, παραγωγική ικανότητα, μορφωμένο πληθυσμό. 
 

Κι όμως μαραζώνει.  Πάνω από 27% η ανεργία στην περιοχή που κληρονόμησε τα έργα και τη φήμη 
των Ολυμπιακών αγώνων του 2004. Στο ποσοστό ρεκόρ 70% η ανεργία των νέων. Επιχειρήσεις 
κλείνουν, βιομηχανίες και παραγωγικές μονάδες αποχωρούν, δημόσιες υποδομές μένουν αχρησιμο-
ποίητες ή ερημώνουν, ολόκληρες περιοχές περιμένουν δεκαετίες για να εκπονηθούν μελέτες ένταξης 
στο σχέδιο πόλης, τεράστιες εκτάσεις παραμένουν εκτός του αποχετευτικού δικτύου, ενώ τα δάση 
καίγονται και το περιβάλλον επιβαρύνεται γιατί κανένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός δεν υλοποιείται 
με συνέπεια και πειστικότητα. 
  

Η Περιφερειακή Διοίκηση έχει και αρμοδιότητες και πόρους για να πετύχει την ανατροπή: αδειοδο-
τήσεις, χωροθετήσεις, δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, εφαρμογή του νόμου, περιφερειακός 
σχεδιασμός και χωροθετήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενίσχυση της καινοτομίας. 

Αυτό που λείπει ως τώρα είναι το αναπτυξιακό όραμα. Η θέληση να μετατραπεί η περιφέρεια σε 
διεθνές κέντρο εμπορίου, βιομηχανίας, τουρισμού, πολιτισμού, παιδείας, ναυτιλίας, που να παρέχει 
δουλειές κι ευκαιρίες σε όλους, με διασυνδεδεμένα μεγάλα λιμάνια, υψηλής ποιότητας και χαμηλού 
κόστους δημόσια δίκτυα, παροχή πρόσβασης στη γνώση, κοινωνική αλληλεγγύη που απελευθερώνει 
τον χρόνο των πολιτών και τους απαλλάσσει από τον φόβο να ξανοιχτούν παραγωγικά στη ζωή.  

Με προστασία της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων. Με αποτελεσματική και διάφανη 
λειτουργία των μηχανισμών της περιφέρειας, ενάντια σε κάθε αναχρονισμό ή συντεχνιακό μικροσυμφέρον. 
   

Αυτό το μέλλον με γνώση και μέθοδο, επιμονή και μακροχρόνιο σχεδιασμό είμαστε αποφασισμένοι να 
«δημιουργήσουμε μαζί».



ΓΛΑΥΚΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΤΖΗΜΕΡΟΣ
 

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1961. Αποφοίτησε, το 1978, από το Β’ Λύκειο Αρρένων Βόλου με 

άριστα. Την ίδια χρονιά εισάγεται, με υποτροφία λόγω υψηλής βαθμολογίας, στην ΑΣΟΕΕ 

(σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο) και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Παράλληλα συνεχίζει τις 

μουσικές σπουδές που είχε αρχίσει από 12 ετών (κιθάρα, βιολί, πιάνο) και τις ολοκληρώνει 

παίρνοντας πτυχίο κλασικής κιθάρας με άριστα παμψηφεί και δασκάλους τον Νότη Μαυρουδή 

και τη Λίζα Ζώη. Ήδη, ως πρωτοετής φοιτητής εργάζεται: διδάσκοντας σε Ωδεία και παίζοντας 

σε μπουάτ του «Νέου Κύματος». Γνωρίζεται με τον Μάνο Χατζιδάκι και συνδέεται με στενή 

φιλία με την «ιέρειά» του, τη Φλέρυ Νταντωνάκη. Το 1981 ο κομματισμός στα Πανεπιστήμια τον εξωθεί στο να εγκαταλείψει την 

ΑΣΟΕΕ χωρίς όμως να σταματήσει τις ουσιαστικές σπουδές στα Οικονομικά αλλά και σε αρκετούς άλλους τομείς του επιστητού. 

Επαγγελματικά αφιερώνεται στη μουσική (διδασκαλία, ρεσιτάλ, σύνθεση). Από τον Δεκέμβριο του 1984 έως τον Σεπτέμβριο του 

1986 υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πεζικό, σε μάχιμες μονάδες της περιφέρειας. Μετά τον στρατό εγκαθίσταται στον Βόλο 

και διδάσκει στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου και στο Εθνικό Ωδείο Λάρισας. Παράλληλα εργάζεται ως ραδιοφωνικός παραγωγός και 

αρθρογράφος στον Τύπο. 

Το 1989 μεταναστεύει στη Γερμανία όπου συνεχίζει τη μουσική δραστηριότητα ως καθηγητής, σολίστ και συνθέτης. Έζησε από κοντά 

τις ιστορικές στιγμές της πτώσης του τείχους του Βερολίνου και της κατάρρευσης του Σοβιετικού καθεστώτος. Το 1991 επιστρέφει 

στην Ελλάδα, στην Αθήνα, κλείνει το κεφάλαιο «μουσική ως επάγγελμα» και ασχολείται με τον χώρο της Επικοινωνίας. Έρχεται 

πρώτος σε ένα διαγωνισμό της εταιρείας ADEL/SAATCHI & SAATCHI και ξεκινάει, έτσι την καριέρα του στον χώρο της Διαφήμισης - 

αρχικά ως κειμενογράφος και αργότερα ως δημιουργικός διευθυντής. Εργάστηκε και στις εταιρείες του BBDO GROUP, μέχρι το 1996 

που δημιούργησε την REVERSE, μια εταιρεία με υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του marketing και της επικοινωνίας. 

Το 2012, ιδρύει το πρώτο πολιτικό κίνημα πολιτών στην Ελλάδα, τη «Δημιουργία, ξανά!» η οποία στις εκλογές του Μαΐου του 2012, 

8 μόλις εβδομάδες μετά την ιδρυτική της συνδιάσκεψη έκανε την έκπληξη με 2,2% και 136.000 ψήφους. Τον Απρίλιο του 2013 

επανεξελέγη πρόεδρος στη «Δημιουργία, ξανά!» με 87%. Όλο αυτό το διάστημα συνδυάζει επαγγελματική και πολιτική δραστηριότητα, 

καθώς πιστεύει ότι η πολιτική δεν πρέπει να είναι επάγγελμα, αλλά να υπηρετείται από εργαζόμενους, από «ανθρώπους της διπλανής 

πόρτας». Στην Περιφέρεια Αττικής, ηγείται ενός μη κομματικού συνδυασμού που συνενώνει ανθρώπους από όλο το φάσμα του 

μεταρρυθμιστικού χώρου.

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής



ΓIANNHΣ ΣΑΡΡΗΣ
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 στην οποία και κατοικεί, με μοναδικό διάλειμμα τα γυμνασιακά 

του χρόνια, που πέρασε στην Πάρο και τις σπουδές του στο Λονδίνο.

 

Εργάζεται από το 1975, παράλληλα με τις σπουδές του: αρχικά ως υπάλληλος εξωτερικών 

εργασιών και υπάλληλος λογιστηρίου, στη συνέχεια ως στέλεχος μηχανογράφησης και από το 

1987 σε θέσεις Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Γενικού Διευθυντή σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας – Σύμβουλος Οργάνωσης 

και Διοίκησης.

 

Στη δεκαετία 1985-1996 διετέλεσε βασικός εισηγητής των μακροχρόνιων προγραμμάτων του ΕΛΚΕΠΑ και έχει οργανώσει, συντονίσει 

και διδάξει σε δεκάδες σεμινάρια Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών και Management. Συμμετέχει στον Σύνδεσμο Επενδυτών & 

Διαδικτύου (www.sed.gr), από το 2000 ως μέλος του ΔΣ, αργότερα ως Αντιπρόεδρος και από το 2006 ως Γενικός Γραμματέας του 

Συνδέσμου.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφορική. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ag-

riBusiness MBA), και είναι τελειόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική με εστίαση στην 

Κεφαλαιακή Επάρκεια, την Πιστωτική Σταθερότητα και την Οικονομική Ανάπτυξη. Έχει ολοκληρώσει τριετή κύκλο εκπαίδευσης 

χειριστή ελικοπτέρων, αποκτώντας επαγγελματικό πτυχίο κυβερνήτη (CPL A).

Στην ιδρυτική διάσκεψη της πολιτικής κίνησης “Δημιουργία, ξανά!” εξελέγη μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Συμμετείχε ως 

υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2012. Τον Ιούλιο του 2012 αποδέχτηκε πρόταση του Προέδρου και του 

Πολιτικού Συμβουλίου και ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. 

 

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. 

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής



Κωνσταντίνος Γρ. Ψαραδέλης
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1959. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1978 και πήγε για σπουδές στη Βοστώνη Αμερικής,

όπου ολοκλήρωσε το 1982 το πρώτο του δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού (B. Sc.), στο

University of Lowell, στη συνέχεια το Master of Business Administration (Διοίκηση 

Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ) το 1985 στο Rivier College, New Hamshire και το μεταπτυχιακό 

του Μηχανολόγου Μηχανικού (Master of Science), τo 1988 στο University of Lowell.

Παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε από το 1978 έως 1979 στην Engineering Dynamics, Lowell, Massachussets, ως σχεδιαστής 

μηχανών και μηχανισμών αξονικών τομογράφων. Από το 1983 έως 1985 υπήρξε επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Lowell. 

Το 1985 προσελήφθη και εργάστηκε μέχρι το τέλος του 1988, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές του σπουδές, στην American Telephone 

& Telegraph (AT&T), ως Μηχανικός Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου.

Τον Δεκέμβριο του 1988 επέστρεψε οικογενειακώς στην Ελλάδα, όπου και εργάσθηκε ως Τεχνικός Γενικός Διευθυντής του 

Ομίλου Globe (1988-1996) αναλαμβάνοντας μεγάλο πλήθος και εύρος έργων, και ως συνεργαζόμενος Τεχνικός Σύμβουλος της 

Δασκαλόπουλος ΕΠΕ (1990-1996). Τον Αύγουστο του 1996 ανέλαβε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ενώ από το 2006 είναι και 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Ομιλο Νικ. Κιολεϊδη, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Η συνεχής δραστηριοποίησή του αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα, με διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα, του έχει προσδώσει μεγάλη ευελιξία, προσαρμοστικότητα, διοικητικές ικανότητες και εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων 

projects και ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, έχοντας δραστηριοποιηθεί από το 1989 στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, έχει εντοπίσει και κατανοήσει τα 

προβλήματα που ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει καθημερινά στην λειτουργία του. Διαπιστώνοντας την αναποτελεσματικότητα, 

δυσλειτουργία και παραβατικότητα του δημοσίου τομέα αποφάσισε να ενεργοποιηθεί πολιτικά μέσω της κίνησης «Δημιουργία, ξανά!» 

η οποία εκφράζει τις ηθικές αξίες, την αξιοκρατία, την ισονομία, την παραγωγικότητα και τους πολιτειακούς θεσμούς τους οποίους οι 

κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης έχουν καταλύσει. 

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής



Αθανάσιος Γραμμένος
 

Ο Αθανάσιος Γραμμένος σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διπλωματία στο Graduate Institute of Political and Inter- 

national Studies του Reading University και ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στις 

Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα πολιτικής ηγεσίας στην International Academy for Leadership. 

Είναι ιδρυτής και διευθυντής του Επιστημονικού Ινστιτούτου “Κοινόν Ωρωπίων”, με έδρα τον 

Ωρωπό κι έχει συνεργαστεί με διάφορα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα.

Έχει εργαστεί για περισσότερα από 8 χρόνια ως ειδικός σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον πρώην Δήμο Γέρακα και στον 

Δήμο Ωρωπού.

Εργάζεται ως πολιτικός αναλυτής σε διεθνές πολιτικό ίδρυμα. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και στον 

ηλεκτρονικό Τύπο. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες, με ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέματα διεθνών, ευρωπαϊκών 

κι οικονομικών σχέσεων, διασποράς και μετανάστευσης και παράλληλα έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην ιδιωτική 

μεταλυκειακή εκπαίδευση.

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής


