
Θέλουμε έναν Δήμο: 

καθαρό
οικολογικό
λειτουργικό

Για την πόλη που διεκδικείς και ονειρεύεσαι στήριξε με τη συμμετοχή σου τους 
Πολίτες σε Κίνηση. Αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τον Δήμο μας μια ανθρώπινη 
πόλη σε μια κοινωνία ισοτιμίας και δικαιοσύνης. Η πόλη στα χέρια των πολλών.

Οι «Πολίτες σε Κίνηση» & η υποψήφια δήμαρχος  Όλγα Χριστινάκη σε καλούμε 
να συμμετέχεις ενεργά στην κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη της νέας 
δημοτικής αρχής του Δήμου Δάφνης Υμηττού με τις ιδέες σου, τις προτάσεις 
σου, τις διεκδικήσεις σου, την κριτική σου.

Να αγαπάς την ευθύνη

Χρειαζόμαστε έναν Δήμο 
συμμετοχής των πολιτών!

εξυπηρετικό
πολιτιστικό
κοινωνικό

Διάβασέ το, ανακύκλωσέ το και

έλα μαζί μας!

αλληλέγγυο
ασφαλή
ενεργό

δημιουργικό
οραματικό
σύγχρονο

www.facebook.com/politessekinisi/        

www.politessekinisi.gr
e-mail: info@politessekinisi.gr



Λίγα λόγια για την Όλγα...
Η Όλγα Χριστινάκη ζει και δραστηριοποιείται στον Υμηττό 
από το 1995. Μητέρα τριών παιδιών, ενεργοποιήθηκε 
από πολύ νωρίς στις συλλογικότητες των σχολείων τους, 
κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των γονέων, 
που την αναδεικνύουν εκπρόσωπό τους μέχρι και σήμερα. Τα 
τελευταία έτη, εκπροσωπεί το γονεϊκό κίνημα και σε επίπεδο 
Δήμου, ως πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού, αναπτύσσοντας πλούσια κοινωνική δράση 
και μετουσιώνοντας την αλληλεγγύη σε στάση ζωής. 

Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και άσκησε δικηγορία επί σειρά ετών ως 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο 
Οικονομικών και παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο το Δημόσιο 
Δίκαιο και τη Δημόσια Πολιτική στη Νομική Σχολή. Έχει, επίσης, μεταπτυχιακές 
σπουδές  στην κοινωνική θεολογία και την προαγωγή ψυχικής υγείας και έχει 
παρακολουθήσει μαθήματα ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Διετέλεσε έφορος 
δημοσίων σχέσεων στη Φοιτητική Ένωση Κρητών, ενώ επί σειρά ετών παρέδιδε 
εθελοντικά μαθήματα κρητικών χορών στον Πολιτιστικό Όμιλο Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Δραστηριοποιείται σε διάφορες ομάδες επιστημονικού και κοινωνικού 
ενδιαφέροντος. Πιστεύει στη συμμετοχικότητα, στις δημοκρατικές διαδικασίες, στη 
δύναμη της βάσης και έχει αυξημένη την αίσθηση της προσωπικής και συλλογικά 
εκφραζόμενης ευθύνης. Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Μακράκη.

Να αγαπάς 
         την ευθύνη

ΔΑΦΝΗ
   ΥΜΗΤΤΟΣ


