
                                                                                                                                         

Δέσποινα Kατσούγκρη του Εμμανουήλ,  

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου  

Κατάγομαι και από τους δύο γονείς από την Κρήτη. Είμαι ωστόσο γέννημα θρέμμα Μαρουσιώτισσα, 

καθώς οι γονείς μου μετακόμισαν εδώ όταν ήμουν πολύ μικρή. Στο αγαπημένο μας Μαρούσι 

φοίτησα σε Δημόσια Σχολεία το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο και λάμβανα μέρος σε πλείστες 

αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωνε ο Δήμος μας.  

Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ενώ 

παράλληλα έχω ζήσει δύο χρόνια στην Ισπανία (ένα έτος στη Βαρκελώνη στα πλαίσια του 

προγράμματος Erasmus, και ένα έτος στη Valencia εργαζόμενη για την Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Μάλιστα έχω αναπτύξει ιδιαίτερα δραστήρια δράση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχω 

συμμετάσχει σε συνέδρια της σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ έχω τεράστιο έργο ως εθελόντρια σε 

ανθρωπιστικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, στοχεύοντας πάντα να συνδράμω και να βοηθήσω 

τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όσους έχουν ανάγκη. 

Είμαι Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω, Ποινικολόγος και εξειδικευμένη στο Εμπορικό-Εταιρικό δίκαιο. 

Επέλεξα και ασκώ έντονη μάχιμη Δικηγορία, καθώς αυτό συνάδει με τον γεμάτο θέληση και επιμονή, 

χαρακτήρα μου.  Έχω ασχοληθεί με έντονη δράση με τα συνδικαλιστικά του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών, και στις εκλογές του Νοεμβρίου 2017 κατέβηκα ως υποψήφια Σύμβουλος του ΔΣΑ 

πορευόμενη με την παράταξη της ΠΥΞΙΔΑΣ , η οποία και είχε τεράστια επιτυχία και έλαβε την τρίτη 

θέση ανάμεσα σε 14 παρατάξεις. 

Ωστόσο η έντονη δημιουργικότητα και αποφασιστικότητά μου, καθώς και η αγάπη μου για τα κοινά, 

δεν περιορίστηκε μόνο στο Δικηγορικό και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2014, ήμουν υποψήφια στις εκλογές πάλι. Μάλιστα αν και πρώτη φορά 

που κατέβαινα σε επίπεδο Δημοτικών Εκλογών, κατάφερα και εξελέγη Δημοτική Σύμβουλος στο 

Δήμο Αμαρουσίου, μία θέση που υπηρέτησα με πολύ μεγάλη ευθύνη, αγάπη για την πόλη μας και 

με αποφασιστικές ιδέες.  

Ως ήδη εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος Αμαρουσίου, θέλω να τονίσω ότι αναγνωρίζω πολύ καθαρά 

την ευθύνη και την σπουδαιότητα που έχει αυτή η θέση, και υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να παλεύω, 



να οραματίζομαι και να υλοποιώ δράσεις που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τη διαβίωση στην 

πόλη μας και θα κάνουν το Μαρούσι μας, έναν από τους καλύτερους Δήμους της χώρας μας. 

Επέλεξα να συμπορευτώ ως Δημοτική Σύμβουλος, με τον αγαπητό φίλο και πολύ αξιόλογο 

επιστήμονα Θεόδωρο Αμπατζόγλου (υποψήφιο Δήμαρχο Αμαρουσίου), καθότι έχει δώσει 

αποδείξεις τεράστιας διοικητικής ικανότητας και εμπειρίας, δεδομένου ότι ήταν επί σειρά ετών 

Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, και Διοικητής του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ (νυν 

ΕΦΚΑ). Μαζί οραματιζόμαστε ένα καλύτερο Μαρούσι, ένα Μαρούσι που θα προσφέρει ποιότητα 

ζωής σε όλους τους κατοίκους του. Η ζωή είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένας αγώνας ταχύτητας. 

Και σε αυτό το ταξίδι, σας καλώ να είστε στο πλευρό μου  

Δέσποινα Κατσούγκρη του Εμμανουήλ 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αμαρουσίου 


