
Σταυρούλα Μπάρη

Γεννήθηκα  το  1964  από  γονείς  αγρότες  και  κατοικώ  έκτοτε  στη

Νεοχωρούδα.  Αποφοίτησα με  άριστα  απ το  Λύκειο  Διαβατών  και  το

1986  από  τη  Νομική  Σχολή  του  ΑΠΘ.   Κατά  τη  φοίτησή  μου  στο

Πανεπιστήμιο  δραστηριοποιήθηκα πολιτικά  ως  μέλος  της  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

και εκλέχτηκα επί 3ετίας εκπρόσωπος της παράταξης στις αντίστοιχες

επιτροπές  έτους  της  Σχολής.   Μιλάω  αγγλικά  και  γαλλικά.   Είμαι

τελειόφοιτος του 1ου έτους των μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής

στον τομέα Δημοσίου Δικαίου (με κατεύθυνση στο Διοικητικό Δίκαιο)

τις οποίες τελικά δεν ολοκλήρωσα επιλέγοντας την ενασχόληση με τα

κοινά, τη δημιουργία οικογένειας και την άσκηση Δικηγορίας. Κατά τη

φοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο δραστηριοποιήθηκα πολιτικά ως μέλος

της  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και  εκλέχτηκα επί  3ετίας  εκπρόσωπος της  παράταξης

στις  αντίστοιχες  επιτροπές  έτους  της  Σχολής.   Μιλάω  αγγλικά  και

γαλλικά.  Από το καλοκαίρι του 1989 ασκώ Δικηγορία στη Θεσσαλονίκη

όπου διατηρώ το γραφείο μου.

Από το 1986 δραστηριοποιήθηκα πολιτικά, αποκλειστικά στο χώρο της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Το 1986 εκπρόσωπος της τοπικής νεολαίας ως

προεδρεύων μέλος της επιτροπής στήριξης του ψηφοδελτίου που με

επικεφαλής  τον  κ.  Δημήτριο  Γκότση,  πλειοψήφησε,  για  2η  συνεχή

θητεία,  στις  εκλογές  εκείνες.  Το  1990  ήμουν  υποψήφια  Κοινοτική

Σύμβουλος  με  το  ψηφοδέλτιο  του  κ.  Γκότση,  το  οποίο  όμως

μειοψήφησε τότε και δεν ελέγχτηκα.  Το 1994 ηγήθηκα, ως επικεφαλής,

του ψηφοδελτίου «Νέα Εποχή» και εκλέχτηκα Πρόεδρος της Κοινότητας

Νεοχωρούδας,  μοναδική,  υποψήφια  και  εκλεγείσα  σε  τέτοια  θέση,

γυναίκα, στην Β΄ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη διετία

1995-1996  Αντιπρόεδρος  στο  Συμβούλιο  Περιοχής  4ης  Γεωγραφικής

Περιφέρειας στο ν. Θεσσαλονίκης.  

Το  1998,  ενόψει  του  νέου,  τότε  νόμου  «Καποδίστρια»  για  τις

συνενώσεις των Κοινοτήτων, ηγήθηκα, ως υποψήφια Δήμαρχος για το

νεοσύστατο  Δήμο  Καλλιθέας,  μοναδική  επίσης  γυναίκα,  του

ψηφοδελτίου  «Με  αξιοπρέπεια  και  Τόλμη»  χωρίς  να  καταφέρω  να

εκλεγώ, πλειοψήφησε όμως ο Συνδυασμός μου στο Τοπικό Συμβούλιο

της Νεοχωρούδας.  Στις Δημοτικές εκλογές του 2002 ήμουν υποψήφια



Δημοτική Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του τότε Δημάρχου κ. Χρήστου

Τερζή αλλά δεν εκλέχτηκα.  Και στις επόμενες Δημοτικές εκλογές,  ως

υποψήφια του ίδιου συνδυασμού «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ-ΤΕΡΖΗΣ» για το Δήμο

Καλλιθέας  εκλέχτηκα  Δημοτική  Σύμβουλος  και  διατέλεσα,

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  και για την 1η διετία της τότε

θητείας μας  2006-2010, επικεφαλής της μειοψηφίας.   Στις δημοτικές

εκλογές  του  2010  μετά  τη  θέση  σε  ισχύ  του  νέου  νόμου  για  τις

συνενώσεις  των  ΟΤΑ  «Καλλικράτης»   ήμουν  υποψήφια  Δημοτική

Σύμβουλος, για την εκπροσώπηση της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας,

με το  συνδυασμό του κ. Νικολάου Μπάτου  «Σύγχρονη Εποχή- Ισότιμες

Κοινωνίες».      

Συμμετείχα στα ΔΣ, των περισσότερων κοινωνικών φορέων του χωριού

μου,  Συλλόγους  Γονέων  και  Κηδεμόνων  Δημοτικού,  Γυμνασίου  και

Λυκείου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο ο Μέγας Αλέξανδρος και είχα την

τιμή να είμαι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Γυναικών Ωραιοκάστρου «η

Αρίστη» 

Είμαι  παντρεμένη,  από  το  1990,  με  τον  Δημήτριο  Περουστιάνη,

απόστρατο της Ελληνικής Αστυνομίας και έχουμε αποκτήσει τρεις κόρες

τη  Φωτεινή,  νοσηλεύτρια  σε  νοσοκομείο  του  Λονδίνου,  τη  Σοφία

απόφοιτο  της  σχολής  «Εκπαιδευτικής  και  Κοινωνικής  Πολιτικής»  του

ΠΑ.ΜΑΚ και ήδη δευτεροετούς φοιτήτριας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

και τη Γεωργία δευτεροετή φοιτήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας του

Πανεπιστημίου Αιγαίου.


