
     ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

    ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

    ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

    ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

    ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

    ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

    ΚΛΕΙΤΣΑ ΟΛΓΑ

ΚΟΚΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
(ΜΠΑΜΠΗΣ)

ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΟΥΓΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άγιος Ελευθέριος, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Προμπονά, Ριζούπολη

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
5

Η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Άγιος Ελευθέριος, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Προμπονά, Ριζούπολη

ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΤΩΡΑ!



Η Ανοιχτή Πόλη προτείνει:

Πράσινο – Κοινόχρηστοι χώροι

Κατοχύρωση του κτήματος Δρακοπούλου ως κοινόχρη-
στου χώρου πρασίνου. Κήρυξη διατηρητέων των κτηρίων 
που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Αποκατάσταση της διατη-
ρητέας βίλας Δρακοπούλου και των υπολοίπων κτηρίων, 
και απόδοσή τους στην κοινωνία για κοινωνικές χρήσεις.

Στο χώρο των 56 στρ. του ΒΙΟΠΑ ζητούμε μόνο κοινό-
χρηστες αθλητικές εγκαταστάσεις και υψηλό πράσινο με 
κατάλληλο φωτισμό, και σύνδεση τους με δίκτυο πεζο-
δρόμων και με το άλσος Προμπονά.

Ενοποίηση του πάρκου ΦΙΞ με τον κινηματογράφο ΑΒ, 
απόκτηση ενδιάμεσου χώρου και οικίας.

Να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου τα οικόπεδα: 
Νησιώτη, Καπίτσα, Ναθαναήλ, Αλσύλλιο Σλήμαν-Νεϊγύ, 
έκταση άνωθεν του Α. Τρίτσης

Τακτική συντήρηση και καθαριότητα στα πάρκα (π.χ. Ρε-
νιέρη, Ράμφου, Σάουμπερ, ΦΙΞ).

Να γίνει πράσινο ο περιβάλλων χώρος στο «κουμπάδικο» 
Αργυρόπουλου. Να εξεταστεί η δυνατότητα να ιδρυθεί 
βιομηχανικό μουσείο στο υπάρχον παλαιό εργοστάσιο.

Ενίσχυση πρασίνου και συντήρηση του υπάρχοντος στις 
σχολικές αυλές.

Μελέτη από την υπηρεσία πρασίνου για την ενίσχυση 
του υπάρχοντος υψηλού πρασίνου στην 5η Δημοτική 
Κοινότητα.

Ανάπλαση πλατειών και παιδικών χαρών της περιοχής 
(προδιαγραφές ISO), και συντήρηση πεζοδρομίων.

Προστασία, καθαρισμός και ανάπλαση-αξιοποίηση της 
παρόχθιας ζώνης του Ποδονίφτη ποταμού, σε συνεργα-
σία και με άλλους όμορους Δήμους.

Πολιτισμός

Κεντρική επιλογή μας είναι να «ανοίξουμε» κάθε διαθέ-
σιμη δημοτική υποδομή στην καλλιτεχνική δημιουργία, 
να εξασφαλίσουμε χώρους και μέσα για την άνθησή της 
σε τοπικό επίπεδο, να ενθαρρύνουμε τη νεολαία και το 
έργο των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας,  να 
στηρίξουμε τη θεατρική δημιουργία, να οργανώσουμε 
την πολιτισμική αποκέντρωση στις γειτονιές και τα σχο-
λεία, να υλοποιήσουμε προγράμματα λαϊκής επιμόρφω-
σης. Οι πολιτισμικές δράσεις, η ερασιτεχνική δημιουργία 
να αποτελούν οργανικό κομμάτι του Πολιτιστικού Δικτύ-
ου του Δήμου Αθήνας.

Στο χώρο του εργοστασίου της COLUMBIA των 14 στρεμ-
μάτων να υιοθετηθούν οι προτάσεις της Πρωτοβουλίας 
Κατοίκων για τη Διάσωση του εργοστασίου (απαλλοτρί-
ωση ή αγορά του χώρου από το Δήμο ή το Υπουργείο 
Πολιτισμού και δημιουργία Δημόσιου Μουσείου Ελληνι-
κής Μουσικής και Δισκογραφίας). Προτείνουμε επίσης 
τη δημιουργία μουσικού στούντιο, προσβάσιμου στα 
ερασιτεχνικά μουσικά σχήματα της πόλης.

Λειτουργία του Δημοτικού Θερινού κινηματογράφου ΑΒ 
και ανακαίνιση διατηρητέας βίλας Κλωναρίδη, η οποία 
μπορεί να γίνει χώρος μελέτης και ανάδειξης της το-
πικής ιστορίας. Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η 
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η οποία θα συνδεθεί με τα σχολεία και τις μαθησιακές 

ανάγκες των μαθητών, αλλά και των υπολοίπων κα-
τοίκων. Η Βιβλιοθήκη πρέπει να είναι το κέντρο της 
πόλης και της γειτονιάς.

Διαμόρφωση σχολικών χώρων όπου θα γίνονται φε-
στιβάλ, εκθέσεις, συναυλίες, ημερίδες και συνέδρια. 
Ενδεικτικά, προτείνουμε την αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του 18ου Γυμνασίου – Λυκείου, τη  νεόδμη-
τη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 25ου & 174ου 
Δημοτικών Σχολείων και την αντίστοιχη της Γκράβας.

Παιδεία – Αθλητισμός
Σχολικά Κτίρια

Ανέγερση σχολικού κτιρίου στο χώρο της Εριουργί-
ας που τμήμα της (9 στρέμματα) έχει απαλλοτριωθεί 
από τον ΟΣΚ για τη στέγαση του 139ου Δημοτικού 
Σχολείου Αθηνών, το οποίο στεγάζεται σε ενοικιαζό-
μενο χώρο στο ισόγειο πολυκατοικίας. Το υπόλοιπο 
του οικοπέδου να παραμείνει ως χώρος πρασίνου και 
άθλησης και να εξοπλιστεί-διαμορφωθεί κατάλληλα.

Δημιουργία  κλειστών Αθλητικών εγκαταστάσεων 
Μπάσκετ-Βόλεϊ (Μπαλόνι) στη Γκράβα. Επισκευή των 
αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής.

Τα σχολεία, μετά το ωράριο λειτουργίας τους, να 
παραμένουν ανοιχτά, να είναι κέντρα ενός δικτύου 
αθλητικών & πολιτισμικών δράσεων της γειτονιάς με 
ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, με τη συμμετοχή των 
συλλόγων γονιών & διδασκόντων, των μαθητών, των 
τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων των 
πολιτών αυτής της πόλης.

Κοινωνική πολιτική

Δημοτικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας  με κέντρα 
αλληλεγγύης στη  περιοχής μας, που θα συλλέγουν 
και θα διανέμουν τρόφιμα, ρούχα ή είδη πρώτης ανά-
γκης.

Επαναλειτουργία του συμβουλευτικού σταθμού εντός 
του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας, στελεχωμέ-
νου με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. 
Ενίσχυση του Κέντρου πρόληψης εξάρτησης και 
αγωγής υγείας του Δήμου με προγράμματα στήριξης 
των μαθητών και μαθητριών της 5ης Δημοτικής Κοι-
νότητας και φυσικά με τη δημιουργία σχολών γονέων 
σε κάθε σχολικό συγκρότημα.

Επαναλειτουργία του ιατρείου στο σχολικό συγκρότη-
μα της Γκράβας, με σκοπό τον εμβολιασμό, την πρω-
τοβάθμια  ιατρική περίθαλψη (οδοντιατρικό – παθο-
λογικό και καρδιολογικό) των παιδιών της περιοχής.

Επαναλειτουργία των τριών τουλάχιστον παιδικών 
σταθμών στην περιοχή μας, που έκλεισαν στο πλαί-
σιο των περικοπών του δήμου, με κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Δημιουργία δημοτικού πολυϊατρείου-φαρμακείου, 
πλήρως εξοπλισμένου και στελεχωμένου με όλες τις 
ειδικότητες από ιατρούς μόνιμους αλλά και εθελο-
ντές στην περιοχή, για δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε 
όλους τους κατοίκους της περιοχής μας (εξετάσεων, 
εμβολιασμού, φαρμάκων κλπ.) ανεξάρτητα από σχέ-
ση εργασίας, φύλο και εθνικότητα.

Δημιουργία πολυδύναμης κοινωνικής υπηρεσίας 
μέσα στο δημοτικό ιατρείο.

Τακτικές επισκέψεις ιατρών στις λέσχες φιλίας, με 
δυνατότητα εξέτασης των ηλικιωμένων και συνταγο-
γράφησης των φαρμάκων τους.

Συνεργασία των παραπάνω υπηρεσιών του Δήμου με 
το κοινωνικό φαρμακείο της περιοχής Πατησίων. Στο 
πλαίσιο της παραπάνω οργάνωσης ο Δήμος μπορεί 
να διεκδικήσει την επαναλειτουργία από το Υπουρ-
γείο Υγείας των δύο νοσοκομείων που καταργήθη-
καν, με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής.

Υποστήριξη δομών κοινωνικής και αλληλέγγυας οι-
κονομίας. Ένταξη νέων επιστημόνων της περιοχής 
στα παραπάνω εγχειρήματα και συσχέτιση των δο-
μών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με τις 
δραστηριότητες του Δήμου για τη συλλογική και οι-
κονομικότερη παροχή υπηρεσιών.

Ποιότητα Ζωής

Συντήρηση-συμπλήρωση των υφιστάμενων υποδομών 
αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής και κατα-
σκευή νέων απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων (Λ. 
Ηρακλείου και Γκράβα).

Δημοκρατία – Συμμετοχή
Αρμοδιότητες κοινοτήτων

Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης εντός του δήμου, 
πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του συμβουλίου 
της δημοτικής κοινότητας. Με διαδικασίες συμμετοχής 
των πολιτών. Και παράλληλα με εκχώρηση στα συμβού-
λια ουσιαστικών αρμοδιοτήτων ελέγχου και συναπόφα-
σης.

Παράλληλα έχουμε επεξεργαστεί ένα σχέδιο για την 
προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού της γειτο-
νιάς. Με επτά πιλοτικές εφαρμογές που αφορούν έργα 
και δράσεις, με αυτεπιστασία του δήμου ή σε συνεργα-
σία με συνεταιρισμούς. Και με φορέα επεξεργασίας τις 
τοπικές συνελεύσεις.

Επίσης είμαστε έτοιμοι για το πρώτο συμμετοχικό πείρα-
μα στην  πόλη. Την ανοιχτή διαβούλευση με τους  πολί-
τες για το επόμενο πενταετές επιχειρησιακό πλάνο στο 
Δήμο, μέσα από ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις στις γει-
τονιές.

Τέλος, υποστηρίζουμε την υποχρεωτική συζήτηση στο 
κοινοτικό συμβούλιο οποιουδήποτε αιτήματος υπογρά-
φεται από 200 κατοίκους, και δεν αντιβαίνει φυσικά στο 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Οι επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής του Γ. 
Καμίνη στην 5η Δημοτική Κοινότητα έχουν δη-
μιουργήσει το σκηνικό εγκατάλειψης που βιώ-
νουμε στην περιοχή. Η κατάσταση των βασικών 
υποδομών της πόλης (καθαριότητα, αντιπλημ-
μυρική προστασία, ηλεκτροφωτισμός, οδικό δί-
κτυο) είναι διαρκώς επιδεινούμενη, ενώ αντί-
στοιχη είναι και η κατάσταση των ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων άθλησης και αναψυχής, 
καθώς και των λιγοστών χώρων πρασίνου που 
υπάρχουν. Αποτελέσματα που έχουν να κά-
νουν τόσο με την υποχρηματοδότηση, όσο και 
με τις επιλογές της δημοτικής αρχής.

Οι υφιστάμενοι παιδικοί και βρεφονηπιακοί 
σταθμοί δεν επαρκούν, ενώ οι σχολικές μονά-
δες είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένες λόγω έλ-
λειψης συντήρησης. Το προηγούμενο διάστη-
μα είχαμε κλείσιμο τριών δημοτικών παιδικών 
σταθμών στην περιοχή μας και συγχωνεύσεις 
σχολείων, όλα θυσία στο βωμό του μνημονίου.
Η κατάργηση μονάδων παροχής υπηρεσιών 
υγείας και περίθαλψης σημάδεψε βαθιά την 
περιοχή μας (7ο Θεραπευτήριο, Γενικό Νο-
σοκομείο Πατησίων, Δημοτικά Ιατρεία). Από 
τη μεριά της, η Δημοτική Αρχή απουσίαζε 
εντελώς από τον αγώνα των κατοίκων για την 
προάσπιση των υγειονομικών μονάδων της πε-
ριοχής μας και ουσιαστικά διευκόλυνε την κα-
τάργησή τους. Ειδικά για τα Δημοτικά Ιατρεία 
που έκλεισαν επί δημαρχίας Κακλαμάνη για να 
ανακαινισθούν, δεν έφτασε στον κ. Καμίνη μια 
τετραετία για την επαναλειτουργία τους, αφή-
νοντας την περιοχή μας χωρίς πρωτοβάθμια 
υγειονομική περίθαλψη.

Καμία διεκδίκηση, καμία πρωτοβουλία, κανένα 
σχέδιο δεν υπήρξε για την αξιοποίηση του με-
γάλου αποθέματος της περιοχής σε διαθέσιμα 
κτίρια και ελεύθερους χώρους για την πολε-
οδομική, οικιστική, περιβαλλοντική και πολιτι-
στική αναβάθμιση της περιοχής.

Στη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής πε-
ριόδου, ο συνδυασμός της  Ανοιχτής Πόλης 
ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα τόσο με συ-
γκεκριμένες παρεμβάσεις στο Κοινοτικό Συμ-
βούλιο, όσο και με δράσεις αλληλεγγύης και 
υποστήριξης των κινημάτων στην περιοχή μας. 
Έδωσε μάχη για τα μικρά και τα μεγάλα ζητή-
ματα της περιοχής, ιδιαίτερα στον αγώνα για 
την υπεράσπιση των νοσοκομείων,  των σχο-
λείων και της επαναλειτουργίας δημοτικών 
ιατρείων. Ήταν η φωνή των συμπολιτών μας 
στα συμβούλια και εκπροσώπησε δυναμικά τα 
δίκαια αιτήματά τους, όπως αυτά διαμορφώ-
θηκαν μέσα από συλλογικές δράσεις. 


