
 

 

 

                                                       Πειραιάς,  3.5.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Πειραιάς 

Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, θα 

είναι η Δρ. Αικατερίνη Μαστρονικόλα-Αγαδάκου.  

Η Δρ. Αικατερίνη Μαστρονικόλα-Αγαδάκου γεννήθηκε, μεγάλωσε 

και ζει στον Πειραιά. Μαθήτευσε στον Προμηθέα, στο 1ο Γυμνάσιο-

Λύκειο Πειραιά όπου αμέσως μετά την αποφοίτηση της, εισήχθη στην 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε, με 

υποτροφίες του κρατικού ιδρύματος υποτροφιών. 

Υπηρέτησε στην ύπαιθρο καθώς και στο αντικαρκινικό ίδρυμα «Άγιοι 

Ανάργυροι και στο τότε ΙΚΑ. Ειδικεύτηκε στην Παθολογία στην 

Πανεπιστημιακή κλινική της Παθολογικής  Φυσιολογίας όπου εξεπόνησε 

τη διδακτορική της διατριβή και αναγορεύθηκε αριστούχος διδάκτωρ 

Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Δυο δεκαετίες περίπου, είναι Διευθύντρια Παθολόγος στο Νοσοκομείο 

Metropolitan. Είναι σύζυγος του Πειραιώτη φυσικομαθηματικού 



καθηγητή Βασίλη Αγαδάκου και έχει δυο γιούς, Ηλεκτρονικούς 

Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών  του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

που απασχολούνται σαν ερευνητές στο Stanford Research Institute των 

Ηνωμένων Πολιτειών (τμήματα επιστήμης υπολογιστών και τεχνητής 

νοημοσύνης).  

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωση του 

τόνισε: 

«Καλωσορίζω στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» την Δρ. Αικατερίνη 

Μαστρονικόλα-Αγαδάκου, μια έμπειρη ιατρό, Διευθύντρια-Παθολόγο στο 

Νοσοκομείο Metropolitan, μια δυναμική Πειραιώτισσα. Είμαι ιδιαίτερα 

χαρούμενος που ολοένα και περισσότεροι άξιοι συμπολίτες μας, 

συντάσσονται με τον συνδυασμό μας, προκειμένου να συμβάλλουν με 

τις γνώσεις τους και τη διάθεσή τους για προσφορά, στην προσπάθεια 

που καταβάλλουμε για να γίνει ο Πειραιάς η πόλη που όλοι 

ονειρευόμαστε. Της εύχομαι καλή επιτυχία».  

 

Η Δρ. Αικατερίνη Μαστρονικόλα-Αγαδάκου, σε δήλωσή της 

τόνισε: 

 «Είμαι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Πειραιάς 

Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη, γιατί πιστεύω στην ιστορική 

αναβάθμιση του Πειραιά ως αρχαιολογικού χώρου και λιμένος ζωτικής 

σημασίας (ανάδειξη αρχαιοτήτων, δημιουργία αντίστοιχων θέσεων 

εργασίας), καθώς και στην υγειονομική του προτεραιότητα (βελτίωση 

μέτρων υγειονομικής ασφάλειας εργαζομένων, υποδομή υγειονομικής 

διαβίωσης), στη δημιουργία πολιτιστικού κλίματος σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, με δραστηριότητες του Δήμου όπως μουσική σε 

αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα, παιδαγωγικές δραστηριότητες. Στόχος 



μου είναι η υγειονομική, ψυχολογική, οικονομική στήριξη ηλικιακών 

ευαίσθητων υποομάδων. Για έναν Πειραιά ηγέτη, περήφανο για την 

ιστορία του χωρίς ανέργους. Ένας Πειραιάς για τους Πειραιώτες που το 

αξίζουν». 

 

 

 

 

 


