
 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ     ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑ  

 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 

 

Βιογραφικά Στοιχεία 

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1974. Κατάγομαι από την Περδικόβρυση ορεινής Ναυπακτίας 

από τον πατέρα μου και από την Δημητσάνα Αρκαδίας από την μητέρα μου. Μεγάλωσα και 

ζω στον Βύρωνα, φοίτησα σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 

δημόσια σχολεία του Βύρωνα. 

Σπουδές – Επαγγελματική σταδιοδρομία 

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά με 

ειδίκευση στα Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στα φοιτητικά μου χρόνια εργάστηκα ως υπάλληλος στην Διεύθυνση Προσωπικού των 

Ναυπηγείων Ελευσίνας, και ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην INTERTRUST ΑΕΔΑΚ. 

Από το 2002 εργάζομαι ως τραπεζικός υπάλληλος στην ATTICA BANK όπου έχω αναλάβει 

διάφορες θέσεις ευθύνης,  μεταξύ των οποίων του Υποδιευθυντή Καταστημάτων καθώς και 

του Εσωτερικού Ελεγκτή. 

Αγωνιστικό Μπριτζ 

Από το 1995 ασχολούμαι με το άθλημα του αγωνιστικού μπριτζ, στο οποίο έχω πετύχει 

αρκετές διακρίσεις με σημαντικότερες και πιο πρόσφατες την 2η θέση στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ζευγών  Ανδρών τον Σεπτέμβριο του 2018 και την 5η θέση στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ζευγών Masters τον Δεκέμβριο του 2017.  

 



Πολιτική δράση 

Ως πρωτοετής φοιτητής το 1991, έγινα μέλος του ΠΑΣΟΚ. Το 1998 συμμετείχα ως 

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα στο ψηφοδέλτιο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον 

τότε Συνασπισμό (πρόδρομο του μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ). 

Το 2004 διαφώνησα με την επιλογή του τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου 

να στηρίξει το σχέδιο Ανάν για το Κυπριακό και αδρανοποιήθηκα παρότι παρέμεινα μέλος 

του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο αποχώρησα τελικά την άνοιξη του 2010 με την ψήφιση του 

πρώτου μνημονίου. 

Το 2012 εντάχθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ, από όπου αποχώρησα τον Ιούλιο του 2015 όταν η 

κυβέρνησή του αγνόησε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ψηφίζοντας το τρίτο 

μνημόνιο. 

Τον Ιανουάριο του 2019 ανταποκρίθηκα στο δημόσιο κάλεσμα του ΚΚΕ προς όλους όσους 

αισθάνονται αριστεροί και έχουν απογοητευθεί από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να 

συμπορευθούν με το ΚΚΕ παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες τους με τις θέσεις του 

κόμματος, και τον Μάρτιο του 2019 αποδέχθηκα την πρόταση να συμμετάσχω στο 

ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δήμο Βύρωνα, με επικεφαλής και υποψήφιο 

Δήμαρχο Βύρωνα τον Βαγγέλη Γείτονα. 

Σας καλώ όλους να στηρίξετε με την ψήφο σας όχι μόνο εμένα προσωπικά και την Λαϊκή 

Συσπείρωση Βύρωνα, αλλά τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης σε όλη την Ελλάδα 

στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές 

για να δυναμώσει η φωνή των εργαζόμενων, των ανέργων, των νέων και όλων των 

οικονομικά αδύναμων ενάντια στα αντιλαϊκά μνημόνια που στηρίζουν τα συμφέροντα 

των πολυεθνικών και της εγχώριας οικονομικής ελίτ. 

Όλοι εμείς, οι άνθρωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης θα είμαστε έτσι κι αλλιώς εδώ, δίπλα 

στις λαϊκές διεκδικήσεις και μετά τις εκλογές. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΗ, ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΤΙΖΟΥΝ… 


