Υποψήφιος Bουλευτής
Εθνικές Εκλογές 2019

Ζωή Μπανά
Εργασιακή Εμπειρία - Σταδιοδρομία
 2003: ΔΕΗ Α.Ε., συμμετοχή στο τμήμα ελέγχου δικτύων διανομής.
 2012-2013: Υπάλληλος υποδοχής σε Ξενοδοχείο.
 2014: Τηλεφωνικό Κέντρο E-VALUE Α.Ε.
 2006-σήμερα: Αυτοαπασχολούμενη Μηχανολόγος Μηχανικός.
 2010-σήμερα: Ολοκληρωμένη μονάδα συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων - Επιβλεψη διασκευών οχημάτων σε υγραεριοκίνητα.
 2010-σήμερα: Τεχνικός ασφαλείας σε διάφορες εταιρείες.
Εκπαίδευση
1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης.
Διπλωματούχος Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
 Δπλωματούχος Μηχανικός Αυτοκινήτων.
 Διπλωματούχος μηχανικός συστημάτων υγραερίου για αυτοκίνηση.
 Αγγλικά (πολύ καλό επίπεδο)




Εκλογική Περιφέρεια
ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Πολιτική Σταδιοδρομία
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2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ
Προσωπικά Στοιχεία
Facebook: Zoe Bana Epitropou
Gmail: zoibana82@gmail.com
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
▪ Η Δημιουργία Ξανά είναι ένα κόμμα με συγκεκριμένο πρόγραμμα (αυτό
από μόνο του το καθιστά μοναδικό), το οποίο έχει βασιστεί σε
μετρήσιμα μεγέθη και πραγματικά στοιχεία και όχι σε υποθετικές
αερολογίες.
▪ Είναι το μοναδικό κόμμα που τολμά και εναντιώνεται στον κρατισμό,
πολιτική που πρεσβεύουν όλα τα άλλα κόμματα και ευθύνεται για το
τραγικά χαμηλό επίπεδο, σε όλους τους τομείς, στο οποίο βρίσκεται η
Ελλάδα αυτήν τη στιγμή.
▪ Η Δημιουργία Ξανά αποτελείται από μέλη που δεν είναι επαγγελματίες
πολιτικοί, είναι όμως άνθρωποι που έχουν εργαστεί, αγαπούν την
δημιουργία και την παραγωγικότητα, είτε ανήκουν στο δημόσιο είτε
στον ιδιωτικό τομέα.
Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
“Και όμως γίνεται!”, τον άκουγα να λέει από το 2012. Αυτή τη φράση έχω στο
μυαλό μου, κάθε φορά που συναντάω τοίχο, στην προσωπική μου ζωή, στη
δουλειά μου, στα οικονομικά μου. Έναν τοίχο που άνθρωποι ή πολύ ανίκανοι ή
πολύ διπλωμάτες, χτίσανε για μένα, χωρίς εμένα. Γι΄αυτό αποφάσισα να
“σηκωθώ από τον καναπέ” και να αλλάξω τη χώρα μου. Έχω έναν υπέροχο
σύζυγο και πολλούς καλούς φίλους… Αυτό το δώρο θα τους κάνω. Έχω δύο
υπέροχες κόρες… Αυτήν την κληρονομιά θα τους αφήσω. Μια ωραία Ελλάδα.
Και όμως γίνεται!
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