
 

 

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος  

Εκλογικής Περιφέρειας Χολαργού 

 

              ΣΠΟΥΔΕΣ 

• Σπούδασε με υποτροφία στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών απ’ όπου έλαβε 

δίπλωμα πιάνου με “ Άριστα παμψηφεί ” και αριστείο εξαιρετικής 

επιδόσεως, σε ηλικία δεκαέξι ετών.  

• Συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι με υποτροφία του Ι.Κ.Υ και έλαβε 

το Ανώτατο Δίπλωμα διδασκαλίας και το Ανώτατο Δίπλωμα σολίστ 

πιάνου, ενώ παράλληλα σπούδασε μουσικολογία στη Σορβόννη. 

• Ολοκλήρωσε τις μουσικές σπουδές της με Doctorat στο Mozarteum στο 

Σάλτσμπουργκ. 

• Είναι πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

      ΔΡΑΣΗ 

• Έχει δώσει ρεσιτάλ σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις Η.Π.Α. 

• Έχει δώσει ρεσιτάλ στο Ευρωκοινοβούλιο κατόπιν πρόσκλησης Ελλήνων 

Ευρωβουλευτών. 

• Έχει συμμετάσχει σε πολιτιστικά φεστιβάλ σε πολλές πόλεις της 

Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. 

• Έχει συμπράξει ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τη 

Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και την Εθνική Συμφωνική 



Ορχήστρα της ΕΡΤ, με την οποία ηχογράφησε CD με έργα του 

βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών συνθέτη Ιωσήφ Μπενάκη. 

Καλεσμένη από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών έδωσε συναυλία για 

τον ίδιο συνθέτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

• Συνεχίζει την καλλιτεχνική της δράση με την παρουσία της σε 

πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

• Από το 2002 είναι μέλος του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο Χολαργού, 

όπου έχει διοργανώσει εκδηλώσεις με άξονα τη δημιουργική έκφραση 

παιδιών και εφήβων. 

• Στην ΤΕΔΚ Μαγνησίας διετέλεσε Υπεύθυνη Πολιτισμού & 

Αδελφοποίησης πόλεων της Κύπρου, της Ουγγαρίας και της Γαλλίας με 

στόχο την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού. 

• Το 2010 εκλέχτηκε πρώτη τοπική σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας 

Χολαργού. 

• Το 2014 εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό “ Μαζί για 

την πόλη μας ” του νυν Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού Ηλία 

Αποστολόπουλου. 

• Συνεργάστηκε με τοπικούς φορείς πολιτισμού (συλλόγους, ωδεία κτλ) 

με στόχο την ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου της πόλης μας. 

• Τα τελευταία χρόνια από τη θέση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού 

διοργάνωσε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις ζωγραφικής 

και φωτογραφίας, συναυλίες καλλιτεχνών και χορωδιών, θεατρικές 

παραστάσεις, παρουσίαση βιβλίων και διαλέξεις) δίνοντας προβάδισμα 

σε συνδημότες καλλιτέχνες. 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 

• Εργάστηκε αφιλοκερδώς ως πιανίστα στη Χορωδία του Δήμου 

Χολαργού. 

• Από το 2011 ως και σήμερα έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και 

διδασκαλία της Χορωδίας του ΚΑΠΗ ΤΟΥ Δήμου μας, όπου εργάζεται 

αφιλοκερδώς. 

• Προσφέρεται πάντα σε εκδηλώσεις που υπηρετούν την τέχνη και δίνει 

για τον Δήμο ρεσιτάλ πιάνου με φιλανθρωπικό σκοπό. 


