
 

 

Πέρη (Παρασκευή) Αθανασιάδου-Μεντζέλου 

Είμαι γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιά. Με…έφεση στα ταξίδια. Είμαι 

παντρεμένη άλλωστε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Μπρίτζ, πολιτικό μηχανικό Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Τα ταξίδια 

έχουν μπει μόνιμα στη ζωή μας, χρόνια πριν. 

Αποφοίτησα από το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης-Ανατόλια, 

σπούδασα Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Southbank και συνέχισα με μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

από το Πανεπιστήμιο West of England και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Bristol. 

Μαθημένη από χρόνια στη συνεργασία και με «ατού» μου την πολύχρονη εμπειρία μου στον 

ιδιωτικό τομέα ως ελεύθερη επαγγελματίας , αλλά και με μεγάλη εμπειρία στη διδακτική , την 

καινοτομία και τη δημιουργικότητα που δίνει η συναναστροφή με τους νέους, κατεβαίνω στις 

δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης, ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Χάρη 

Αηδονόπουλο «Συνέργεια. Πρώτα η πόλη μας» 

Χωρίς …κοντινά πλάνα, μεγάλες φωτογραφίες και δυνατούς προβολείς. 

Με μοναδικό «συμβόλαιο» αυτό που έχουμε χρόνια τώρα με την κοινωνία, την οικογένειά μας, 

τους εαυτούς μας. 

Με συνέργειες και με πλεονέκτημα το βιογραφικό, τα ένσημα, την πορεία μας. Και με ανθρώπους 

έντιμους και καθαρούς όπως ο Χάρης Αηδονόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 

χρόνια αυτοδιοικητικός με εμπειρία και αποδεδειγμένο έργο για την πόλη. 

Και για να με γνωρίσετε καλύτερα : 

Έχω εργαστεί ως ελεύθερη επαγγελματίας και προϊστάμενος μηχανοργάνωσης σε εμπορικές 

επιχειρήσεις και στη βιομηχανία.  



Σήμερα είμαι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πληροφορικής στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ. Οργάνωσα και 

διδάσκω τα μαθήματα «Έξυπνες Πόλεις», «Περιβαλλοντική Πληροφορική» και 

«Επιχειρηματικότητα».  

Οργάνωσα ημερίδες με θέματα που αφορούν τις Έξυπνες Πόλεις, το Περιβάλλον και την 

Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία. 

Θεωρώ ότι έχω πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο και το ερευνητικό μου έργο είναι 

αναγνωρισμένο από έλληνες και ξένους επιστήμονες. Μάλιστα είμαι μέλος σε συντακτικές 

επιτροπές επιστημονικών περιοδικών διεθνούς κύρους και έχω λάβει μέρος σε επιστημονικές  

επιτροπές εθνικών και διεθνών συνεδρίων.  

Έχοντας εμβαθύνει σε θέματα περιβάλλοντος, είμαι ιδρυτικό μέλος και εκτελεστική διευθύντρια 

(Executive Director) της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση – 

BalkanEnvironmentalAssociation”, ενώ συμμετέχω ενεργά και σε άλλες αντίστοιχες επιστημονικές 

οργανώσεις.  

Η συμμετοχή στα κοινά , ξεκινά από τους προσωπικούς μου προβληματισμούς και τις ανησυχίες. 

Θέματα εκπαίδευσης, καινοτομίας, περιβάλλοντος, ισότητας των φύλων, κοινωνικών ανισοτήτων, 

αλλά αθλητισμού, πολιτιστικών δράσεων, περιγράφουν τη ζωή μου, την οικογενειακή μας ζωή. 

Άλλωστε αυτό είναι το…moto μας: Συνέργεια και Δράση  

• Στο ΑΤΕΙ-Θ είμαι υπεύθυνη της Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΤΕΙ-Θ και έχω οργανώσει 

Ημερίδες με θέματα που άπτονται την Ισότητα των Φύλων. Επίσης είμαι μέλος της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙ-Θ και έχω λάβει μέρος σε Ημερίδες με ανακοινώσεις σε θέματα που 

αφορούσαν το Περιβάλλον και τις Νέες Τεχνολογίες σε Δήμους, στην Αστυνομία, στο 

Αεροδρόμιο, σε Καθηγητές Δευτεροβαθμίου Εκπαίδευσης κλπ. 

• Επί σειρά ετών (2002-2014) . ήμουν εκλεγμένη στο Δήμο Θεσσαλονίκης στην Α’ Δημοτική 

Κοινότητα. Κατά την περίοδο 2012-2014 διετέλεσα πρόεδρος και μέλος των διαφόρων 

επιτροπών της Α’ Δημοτικής Κοινότητακαι αντιπρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας και 

μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής Φύλου και Ισότητας. Κατά τη χρονική αυτή διάρκεια 

διοργάνωσα Ημερίδες με Θέματα όπως «Η γυναίκα στον 21ο αιώνα», «Ο άλλος στη Πόλη», «Η 

πρόκληση της ένταξης: Προσδοκίες, εμπόδια και ο ρόλος του σχολείου» κλπ. 

• Για δώδεκα χρόνια (2002-2014) ήμουν αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Αντιπτέρισης (Badminton) όπου διετέλεσα αναπληρώτρια Γενική 

Γραμματέας και Έφορος Υλικού.  

• Σήμερα είμαι μέλος διαφόρων Κοινωνικών και Πολιτιστικών Οργανώσεων της πόλης μας 

όπως η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Θεσσαλονίκης, το Λύκειο Ελληνίδων, ο Σύνδεσμος 

Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης, Lions (Λέσχη Άγιος Δημήτριος)  κλπ.   

Απευθύνομαι σε σας 

Και ζητώ τη στήριξή σας, για να μετατρέψουμε τη Θεσσαλονίκη σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, 

αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της. 

Με πράξεις, όχι με λόγια. 



Με τα δικά μας «ατού». Με εμάς και για εμάς που ξέρουμε να αγωνιζόμαστε καθημερινά και να 

κερδίζουμε 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.  


