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Γεννήθηκε στο χωριό Νέος Γοργόμυλος στο Νομό Πρέβεζας εκεί 

αποφοίτησε Δημοτικό και εξατάξιο Γυμνάσιο. Στην Αθήνα ήρθε τη δεκαετία 

του 70 και από τότε μένει στο Νέο Κόσμο σπούδασε Αναλυτής 

Παρασκευαστής χημικών εργαστηρίων. 

Πολιτικοποιήθηκε από μικρός, στα προδικτατορικά χρόνια σαν 

μαθητής πήρε μέρος σε όλους τους λαϊκούς αγώνες για τη δημοκρατία και 

έλαβε μέρος στον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. 

Από το 1974 είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΣΚΕ, ιδρυτής της Τ.Ο. 

Αγίου Γεωργίου Νέου Κόσμου και σήμερα είναι γραμματέας του ΚΙΝΑΛ της 

2ης Δημοτικής Οργάνωσης Αθήνας. 

Μετά τις σπουδές του εργάστηκε επί 15 χρόνια στα χημικά εργαστήρια 

στην εταιρία Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. με άριστη ειδίκευση στα πλαστικά 

ελαστικά. Το 1974 ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση σε θέσεις στο 

Προεδρείο του Σωματείου Πετζετάκι και μπροστάρης πάντα στους λαϊκούς 

αγώνες. Εργάστηκε στην ΕΥΔΑΠ στα χημικά μικροβιολογικά και ιχθυολογικά 

εργαστήρια όπου εξειδικεύτηκε σε ζητήματα ελέγχου ποιότητας νερού σαν 

Αναλυτής. Συνεχίζοντας την συνδικαλιστική του δράση και στην ΕΥΔΑΠ. 

Όπου για τις υπηρεσίες το ήθος και την τιμιότητα τιμήθηκε με τιμητική 

πλακέτα από το συνδικάτο της ΕΥΔΑΠ. 

Σαν αθλητής στίβου στον Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο διακρίθηκε σε 

πολλές οργανώσεις διασυλλογικών πρωταθλημάτων και πανελληνίων 

αγώνων. Υπηρέτησε στην Στρατιωτική Σχολή Σωματικής Αγωγής στον Άγιο 

Κοσμά σαν αθλητής στίβου όπου διακρίθηκε σε διοργανώσεις της Εθνικής 

Ενόπλων. Διετέλεσε επί 5 χρόνια αντιπρόεδρος των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα επί Γ. Γραμματείας Γιώργου 

Βασιλακόπουλου. Με την τοπική αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε από πολύ νέος, 

ήταν μέλος των συνοικιακών επιτροπών που ίδρυσε ο αείμνηστος Δήμαρχος 

Δημήτρης Μπέης όπου διδάχτηκε πολλά για την αυτοδιοίκηση. 

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος 2ου Διαμερίσματος στον 

συνδυασμό του Χρήστου Παπουτσή «Όμορφη Πόλη», επίσης στο 

συνδυασμό του Κώστα Σκανδαλίδη «η Αθήνα αλλάζει», διετέλεσε και 

αναπληρωματικός σύμβουλος στον ΟΝΑ. 



Εξελέγη Σύμβουλος το 2010 στη 2η κοινότητα με το συνδυασμό 

«Δικαίωμα στην Πόλη» με τον Γιώργο Καμίνι. Η παράταξη και ο Δήμαρχος Γ. 

Καμίνης τον τίμησαν με το αξίωμα του Προέδρου της 2πς Δημοτικής 

Κοινότητας. 

Εξελέγη Σύμβουλος στο 2014 στην 2η Κοινότητα ξανά με τον 

Συνδυασμό «Δικαίωμα στην πόλη» με τον Γιώργο Καμίνη. 

Σήμερα είναι Σύμβουλος στην 2η Κοινότητα. Είναι παντρεμένος με 

την φωτεινή Δημουλά και έχουν 2 παιδιά και 2 εγγονές. 
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Βαγγέλης Καλαμίδος 
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