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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2019
3 έργα προτεραιότητας και 12 προγραμματικοί άξονες
για την «2η Δημοτική Κοινότητα από την αρχή»
Έργα προτεραιότητας αξίας 1.75 εκατ. ευρώ (μικρά και χρήσιμα)
1. Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο Παγκράτι με ενοικίαση κτιρίου
- Προϋπολογισμός: 150 χιλ. ευρώ
- Πηγή χρηματοδότησης: από ίδιους πόρους της δ/νσης Πολιτισμού-αθλητισμού
2. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Νέο Κόσμο επί των οδών Σαρκουδίνου και Μούρεϋ
- Προϋπολογισμός: 100 χιλ. ευρώ
- Πηγή χρηματοδότησης: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (ΠΕΠ Αττικής) 2014-2020
3. Συγκοινωνιακή σύνδεση Παγκρατίου – Νέου Κόσμου και σύνδεση με μέσα σταθερής τροχιάς και όμορους Δήμους (αγορά
3 λεωφορείων 30 θέσεων με leasing για 5 χρόνια).
- Προϋπολογισμός: 150 χιλ. ευρώ και συνολικής επένδυσης 1,5 εκατ. ευρώ.
- Πηγή Χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους επενδύσεων κοινωνικής πολιτικής.

1. Κοινωνική πολιτική από την αρχή
• Επαναλειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου στο Παγκράτι και επέκταση των δραστηριοτήτων του στην πρόληψη και ενημέρωση των
κατοίκων για την προστασία της υγείας.
• Σύνδεση των Δημοτικών Ιατρείων με τις Λέσχες Φιλίας.
• Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών υγείας με έμφαση στη ψυχική υγεία και τη προστασία της δημόσιας υγείας.
• Δημιουργία ΚΕΠ στον Νέο Κόσμο.
• Ανακαίνιση και επαναλειτουργία παιδικής χαράς στη πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι και της οδού Ροίκου στο Νέο Κόσμο.
• Αδειοδότηση και πιστοποίηση ασφαλείας σε όλες τις παιδικές χαρές.

2. Δημόσιος χώρος από την αρχή
• Ανάδειξη και συντήρηση των νεοκλασικών κτιρίων στο Μετς και στις γειτονιές.
• Πρόγραμμα συντήρησης και κατοίκησης κλειστών κατοικιών και διαμερισμάτων.
• Ειδικά κίνητρα επανάχρησης κλειστών επαγγελματικών χώρων Φιλολάου-Δαμάρεως-Υμηττού-Φραντζή – Καλλιρόης.
• Απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων για δημιουργία «πάρκων τσέπης».
• Αγορά αδόμητων οικοπέδων σε Νέο Κόσμο- Δουργούτι-Γούβα.
• Ανάπλαση προσφυγικών Δουργουτίου και αξιοποίηση κτιρίων Δήμου για τις ανάγκες των φορέων της περιοχής.

3. Γειτονιές με πρόσβαση για όλους και όλες
Η κίνηση των ατόμων με αναπηρία στη πόλη μας είναι από δύσκολη έως ανυπόφορη. Η 2η ΔΚ κοινότητα δεν είναι φιλική
προς αυτούς, για τον λόγο αυτό παρεμβαίνουμε και δημιουργούμε:
• Ράμπες, σήμανση, και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση της κίνησης των ατόμων με αναπηρία,
σε όλο το κεντρικό δίκτυο πεζοδρομίων.
• Ράμπες, σήμανση, αναβατόρια και τουαλέτες σε όλα τα σχολεία και δημόσια κτίρια της ΔΚ (έδρα ΔΚ, γυμναστήριο, Ιατρείο, πολυχώροι).
• Ειδική σήμανση για τυφλούς σε όλα τα πεζοδρόμια των οδικών αρτηριών.
• Ειδική έκδοση εντύπων στις υπηρεσίες της ΔΚ για τυφλούς.
• Ειδικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ΑμεΑ

4. Πράσινο από την αρχή
Υλοποιούμε ένα σχέδιο συντήρησης και φύλαξης στους εξής κοινόχρηστους χώρους πρασίνου:
1. Άλσος Παγκρατίου
2. Λόφος Λογγίνου
3. Λόφος Λαμπράκη
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4. Λόφος Αρδηττού
5. Ιλισός
• Δημιουργούμε νέους μικρούς χώρους πρασίνου («πάρκα τσέπης») σε αδόμητα οικόπεδα της περιοχής.
• Δημιουργούμε πράσινες ταράτσες στα σχολικά συγκροτήματα.
• Δημιουργούμε σημεία αναψυχής σε όλα τα άλση.

5. Πολιτισμός από την αρχή
Αποκέντρωση των κεντρικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στις γειτονιές.
• Υλοποιούμε το σχέδιο για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο Παγκράτι
• Δημιουργία μικρών πολυχώρων νεανικής και ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε Νέο Κόσμο και Γούβα
• Επαναλειτουργία του μικρού θεάτρου στο Άλσος Παγκρατίου

6. Δίκαιη ανάπτυξη
• Ενίσχυση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και ανάθεση των αναψυκτηρίων σε ΚοιΝΣΕπ στο λόφο Λαμπράκη.
• Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας από μικροεπιχειρηματίες και επιχειρήσεις ΚΑΛΟ.
• Παροχή οικονομικών κινήτρων ανάπτυξης μικροπαραγωγικής δραστηριότητας.
• Έλεγχος και περιορισμός της χρήσης τραπεζοκαθισμάτων που παραβιάζουν κοινόχρηστους χώρους.
• Αυστηρή τήρηση των κανόνων για την ηχορύπανση και την κοινή ησυχία.

7. Παιδεία από την αρχή
Συντήρηση και βελτίωση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών συγκροτημάτων της 2ης ΔΚ.
• Επέκταση του θεσμού των «Ανοικτών Σχολείων» (1 σε κάθε γειτονιά) σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τη σχολική κοινότητα,
με ευθύνη της Δημοτικής κοινότητας και δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού, πληροφορικής, ρομποτικής, συμβουλευτικής, ενισχυτικής
διδασκαλίας.
• Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων με πράσινη ενέργεια.
• Ανάπλαση των σχολικών αυλών και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

8. Αθλητισμός από την αρχή
• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου μπαλόνι στο Ν. Κόσμο
Συντήρηση και βελτίωση των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων
• Δημιουργία 2 νέων γηπέδων ποδοσφαίρου 5χ5 (Γούβα-Νέος Κόσμος).
• Δημιουργία σταθμού άθλησης (baserunning) για όλους στο λόφο του Αρδηττού με οργανωμένα προγράμματα και ειδικό προσωπικό.
• Τοποθέτηση γυμναστικών οργάνων υπαίθριας χρήσης στο λόφο Λαμπράκη, στο πάρκο Καλλιρόης, στο λόφο Αρδηττού.
• Δημιουργία ποδηλατόδρομου στο δίκτυο Παγκράτι – Νέος Κόσμος.

9. Συγκοινωνία από την αρχή
• Δημιουργία δημοτικής λεωφορειακής γραμμής με σκοπό την σύνδεση των γειτονιών της κοινότητας.
• Σύνδεση της κοινότητας με τους σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό-Τραμ).

10. Αθήνα πρωτεύουσα της ανακύκλωσης
• Δημιουργία πράσινων σημείων σε κάθε γειτονιά
• Αποκομιδή στην πηγή με διαχωρισμό υλικών και τοποθέτηση 4 κάδων ανακύκλωσης
• Επιδότηση συσκευών κατασκευής κομπόστ κατά γειτονιά.
• Πειραματική εφαρμογή αποκομιδής με sms απορριμμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς
και εμπορικών καταστημάτων.
• Αναπροσαρμογή του πλαισίου αποκομιδής απορριμμάτων πράσινων κάδων και κατασκευή βυθιζόμενων κάδων.
• Επέκταση της ανακύκλωσης σε ελαστικά-συσκευές-λιπαντικά έλαια-λάδια οικιακής χρήσης-χρησιμοποιημένα ρούχα
και παπούτσια-λαμπτήρες-μπαταρίες.
• Ενημερωτική και εκπαιδευτική καμπάνια για την ανακύκλωση στα σχολεία της κοινότητας
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11. Ενισχύουμε τον τουρισμό στην πόλη - Αναδεικνύουμε τον «πλούτο» της
• Αρδηττός - Παναθηναϊκό Στάδιο - Ναός Αγροτέρας Αρτέμιδος - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης:
Αναδεικνύουμε πολιτιστικές διαδρομές και τουριστικούς προορισμούς
• Δίνουμε κίνητρα για την τουριστική αξιοποίηση κλειστών διαμερισμάτων
• Περιορίζουμε την αλόγιστη αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερισμάτων μέσω πλατφορμών και επιβολής κανόνων

12. Δημοκρατία από την αρχή
Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης εντός του δήμου, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
- Ορίζουμε διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών
- Εκχωρούμε στα συμβούλια ουσιαστικές αρμοδιότητες ελέγχου και συναπόφασης
Δημιουργούμε συμβούλια γειτονιάς στο Παγκράτι στη Γούβα και στον Νέο Κόσμο και προτείνουμε :
• Τοπικά δημοψηφίσματα για επείγοντα θέματα.
• Αναμόρφωση και νέες αρμοδιότητες στη ΔΕΠ.
• Νέες αρμοδιότητες στο κοινοτικό συμβούλιο, υπό την εποπτεία του σχολικές επιτροπές, θέματα παιδείας, ανοικτά σχολεία,
αδειοδοτήσεις, ανάπτυξη συνεταιριστικών σχημάτων
• Υποχρεωτικός απολογισμός έργου κοινοτικού συμβουλίου.
• Συμμετοχικός προϋπολογισμός και διαμόρφωσης τεχνικού προγράμματος.
• Ενίσχυση προϋπολογισμού κοινότητας.
• Δημιουργία ειδικής επιτροπής αντιμετώπισης προβλημάτων υποβάθμισης ποιότητας ζωής.
• Ειδικό συμβούλιο ένταξης μεταναστών
• Ειδική επιτροπή καταπολέμησης του ρατσισμού
• Yποστηρίζουμε την υποχρεωτική συζήτηση στο κοινοτικό συμβούλιο οποιουδήποτε αιτήματος υπογράφεται από 10 κατοίκους και δεν
αντιβαίνει φυσικά στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
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Βιογραφικά Υποψηφίων

Ανέστης Κώστας

Βιογραφικό
Ως συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός, ομότιμο μέλος του ΤΕΕ, από το 2012 δραστηριοποιείται κυρίως σε πολιτιστικές δράσεις του συλλόγου “Ο
Αρδηττός”, στην ευρύτερη γειτονιά που κατοικεί από το 2005 (Μετς-Παγκράτι). Διετέλεσε επί 4 χρόνια μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα, ενόσω φοιτούσε εκεί η κόρη του Λήδα-Ευδοκία. Επίσης συμμετέχει επί 4 συνεχή έτη στο Δ.Σ.
του συλλόγου “Ο Αρδηττός” (με έδρα το Μετς). Παλαιότερα, είχε λάβει μέρος στις εκλογές ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην γενέτειρά
του, Καλλιθέα Αττικής, χωρίς να εκλεγεί. Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Τσιρώνη, πατέρας 3 παιδιών και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ (Ο.Μ. Παγκρατίου)
από το 2014. Ως πολιτικός μηχανικός, καταπιάστηκε ευδόκιμα με ποικίλα τεχνικά αντικείμενα, επί 38 έτη.

Γιανοπούλου Αγγελίνα

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα και είναι μόνιμη κάτοικος Παγκρατίου. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού στην Πολιτική Επιστήμη και την Κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο είναι επίσης υποψήφια διδακτόρισσα
Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Έχει δραστηριοποιηθεί στο φοιτητικό και φεμινιστικό κίνημα και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πολιτική
δραστηριότητα στα ζητήματα της ευρωπαϊκής Αριστεράς και της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στο παρελθόν έχει υπάρξει επιστημονική συνεργάτιδα
σε πανεπιστημιακά προγράμματα και στην Βουλή των Ελλήνων. Σήμερα εργάζεται ως ερευνήτρια και συντονίστρια προγραμμάτων στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Ινστιτούτων Τransform! με κύριο ενδιαφέρον την ευρωπαϊκή στρατηγική της Αριστεράς.

Διάκος Γιώργος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μετς και το Παγκράτι, γειτονιά στην οποία ζει μέχρι σήμερα. Είναι δημοσιογράφος, απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας
και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο τελείωσε με Άριστα. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κριτική και Πολιτισμική Θεωρία
από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στις ιστοσελίδες inagreece.gr και allovergreece.gr. Έχει
αρθρογραφήσει σε πλήθος άλλων ιστοσελίδων και περιοδικών, όπως στο περιοδικό του ΕΚΠΑ «Εδώ Πανεπιστήμιο», στο οποίο έγραψε το 2012 εκτενές
άρθρο για την ανθρωπιστική κρίση στο κέντρο της Αθήνας. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνη Μπαλωμενάκη
και τώρα εργάζεται ως υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της Υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου. Στη διάρκεια των σπουδών του ήταν μέλος
του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου ΕΜΜΕ. Συμμετείχε στα κινήματα πόλης στο πλευρό της Ανοιχτής Πόλης, στον αγώνα για να μη μετατραπεί ο χώρος
πρασίνου μπροστά στο Α’ Νεκροταφείο σε πάρκινγκ αυτοκινήτων αλλά και στον αγώνα για τη δημιουργία του πάρκου στην Κύπρου και Πατησίων. Μετείχε
στη Συνέλευση του Λόφου Λαμπράκη στο Νέο Κόσμο.Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολείται από μικρός με τη μουσική.
Έχει παρακολουθήσει μαθήματα κιθάρας, τραγουδιού, υποκριτικής και σπικάζ.

Κελαϊδίτης Μιχάλης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 όπου διαμένει μέχρι σήμερα. Σπούδασε στο ΙΕΚ Αλίμου, Οικονομία - Διοίκηση και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
Παντρεμένος, ασχολήθηκε επί σειρά ετών με το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Βύρωνα, στο οποίο συμμετείχε ως ηθοποιός και ξεχώρισε για
πολλούς και διαφορετικούς ρόλους που ερμήνευσε, συμβάλλοντας στην δραστηριότητα του εν λόγω καλλιτεχνικού φορέα.

Εμμανουήλ Δημήτρης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στο Παγκράτι. Τελείωσε το 1Οο Δημοτικό και το 7ο Γυμνάσιο & Λύκειο. Το 1983 απέκτησε πτυχίο Διοίκησης
Επιχειρήσεων από την Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια έκανε τη στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία. Το
1986, μετά από εξετάσεις κατατάχτηκε στο Πολεμικό Ναυτικό (ΣΝΔ) ως πτυχιούχος και παρέμεινε σε αυτό υπηρετώντας την Πατρίδα και
προστατεύοντας τα θαλάσσια σύνορα από τις εξωτερικές επιβουλές μέχρι το 2013, οπότε αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός του Οικονομικού
Σώματος. Υπηρέτησε κυρίως σε Πολεμικά πλοία με ιδιαίτερη αποστολή την επίβλεψη και προστασία του Ανατολικού Αιγαίου. Το 2008 απέκτησε
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και το 2018 απέκτησε
Διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΕΚΠΑ) σπουδάζοντας Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Πληροφορική Υγείας. Είναι έγγαμος
με δύο ενήλικα εργαζόμενα παιδιά. Πιστεύει πως υπάρχουν αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα, αρκεί να τις
σκεφθούμε, να τις αποδεχθούμε & να τις εφαρμόσουμε.

Καλαβρυτινός Αλέκος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, στο Νέο Κόσμο, όπου κατοικεί μέχρι σήμερα. Στο παρελθόν είχε επιχείρηση επιμεταλλώσεων και σήμερα είναι
συνταξιούχος. Συμμετείχε στο Σωματείο Βιοτεχνών και πλέον δραστηριοποιείται στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Τροχοσπίτων. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ
και ασχολείται με τα τοπικά ζητήματα. Έχει τέσσερα εγγόνια.

Κωνσταντοπούλου Ελένη

Βιογραφικό
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παγκράτι, σε οικογενειακό περιβάλλον έντονα πολιτικοποιημένο και με ενεργή συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
Φοίτησε στο Β´ Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών και για δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης (τμήμα Χημικών) χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές
της. Στη συνέχεια σπούδασε στη Σχολή ΒΑΚΑΛΟ και εργάστηκε το διάστημα 1977-2000 και 2005-2008 ως ελεύθερη επαγγελματίας, κάνοντας
αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και διακόσμηση. Από το 2000 ως το 2004 συνεργάστηκε με την εταιρεία ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, σε ιδιωτικά έργα. Από το
2017 είναι συνταξιούχος. Έχει δυο παιδιά, δύο εγγόνια και ζει με τον σύντροφό της. Έχοντας την άποψη ότι η κρίση είναι μια σύνθετη πολιτική
και κοινωνική κατάσταση που δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή όλων, δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε διάφορες δομές αλληλεγγύης
και από το 2018 συστηματικά στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Παγκρατίου.

Λόλη Άννα

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1998 και μεγάλωσε στο Νέο Κόσμο. Κατάγεται από το χωριό Βαγγαλιάτι των Αγίων Σαράντα. Αποφοίτησε από το ενιαίο Λύκειο
Δάφνης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ειδικότητα βοηθού νοσηλευτή στο ΕΠΑΛ Ελληνικού. Σήμερα ολοκληρώνει την πρακτική της στο Γενικό
Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος “Η Σωτηρία”. Ασχολείται με τη χορωδία και το χορευτικό τμήμα της Αδελφότητας Βαγγαλατίου, ως
συντονίστρια.

Μαραγκός Χρήστος

Βιογραφικό
Ο Μαραγγός Χρήστος είναι συνταξιούχος εμποροϋπάλληλος. Γεννήθηκε στα Αγράμπελα των Καλαβρύτων και ήρθε στην Αθήνα στην ηλικία των
12 ετών. Από τότε ζει στο Παγκράτι. Έχει εργαστεί ως υπάλληλος σε διάφορα καταστήματα. Από την Νεολαία Λαμπράκη έως και σήμερα
δραστηριοποιείται στο χώρο της Αριστεράς και αγωνίζεται για τα προβλήματα της γειτονιάς του μέσα από την συμμετοχή του στα κινήματα.

Κωττάκη Λεάνα

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στο Βέλγιο. Έχει τελειώσει ελληνικό Δημοτικό και γαλλικό εξατάξιο Γυμνάσιο. Σπούδασε Γραφιστική στο Παρίσι. Από το 1982 ζει
μόνιμα στην Αθήνα. Ξεκίνησε δουλεύοντας στον τομέα της Διαφήμισης. Από το 1989 έως το 2014, διατηρούσε Δημιουργικό Γραφείο. Από το
2001, το ενδιαφέρον της στράφηκε προς τις συμπληρωματικές αγωγές υγείας και συγκεκριμένα στη Ρεφλεξολογία και έκανε αντίστοιχες
σπουδές. Δραστηριοποιείται ως ρεφλεξολόγος και εναλλακτική θεραπεύτρια, στο πλαίσιο Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Διετέλεσε
μέλος ΔΣ της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας και του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, σε θέσεις Γενικού Γραμματέα και Αντιπροέδρου.
Αποφάσισε να βάλει υποψηφιότητα με την Ανοιχτή Πόλη, γιατί η πόλη στην οποία ζει, έχει γίνει ανυπόφορη και επιθυμεί να είναι πιο ανθρώπινη.
Πιστεύει στο διάλογο, στη μη βίαιη επικοινωνία, στη σωστή οργάνωση της σκέψης και των δράσεων και στην καλή πρόθεση.

Μαλτέζου Μαρία

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Παγκράτι, όπου μεγάλωσε και τον γιο της. Σπούδασε στη Σχολή Βακαλό Δοξιάδη και είναι
πτυχιούχος σχεδιάστρια, με ειδίκευση στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο. Για πολλά χρόνια εργάστηκε σε τεχνικές εταιρείες. Με ενεργό ρόλο στους
σπουδαστικούς και εργατικούς αγώνες σήμερα δραστηριοποιείται στα τοπικά κινήματα για την βελτίωση και αναβάθμιση της ζωής στη γειτονιά.
Είναι ενταγμένη στην Αριστερά από τη νεαρή της ηλικία και μέλος με τη σειρά, σε ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμό-Σύριζα. Με τη συμμετοχή της στην Ανοιχτή
Πόλη θέλει να συμβάλει στο να γίνει η Αθήνα μια ανθρώπινη πόλη.

Μαργιώλη Μάρα

Βιογραφικό
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αγρίνιο, με καταγωγή από το Ξηρόμερο. Μετά την αποφοίτησή της από το Λύκειο, συνέχισε τις σπουδές της στον
τομέα της αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων στο ΑΚΤΟ, Αθήνα. Από τότε, η Αθήνα αποτέλεσε τον δεύτερο τόπο της. Πάντοτε είχε συμμετοχή
στα προοδευτικά κινήματα και μετά, σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες. Την περίοδο 1992-95, ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο, ως παραγωγός
στο σταθμό 104,5 Κανάλι 15, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Η νύχτα είναι γένους θηλυκού». Τα τελευταία είκοσι χρόνια ασχολείται με το
εμπόριο στο Παγκράτι, όπου και διατηρεί επιχείρηση εμπορίας ενδυμάτων και αξεσουάρ. Το Παγκράτι αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς
της, είναι η περιοχή που αγαπά και θέλει να βοηθήσει με όλες της τις δυνάμεις.

Μητροπούλου Ελένη

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1961 στο Παγκράτι, όπου και διαμένει μέχρι σήμερα. Από 14 ετών, πάντα στα κινήματα και με διαρκή συμμετοχή στα κοινά.
Διαζευγμένη, με έναν γιο 32 ετών. Έχει κάνει σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έχει εργαστεί στον
ιδιωτικό τομέα, στον τομέα της Διαφήμισης, ως κειμενογράφος. Σήμερα είναι συνταξιούχος, με ενεργό συμμετοχή στο Δίκτυο Αλληλεγγύης
Παγκρατίου.

Προβέζης Χρήστος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1957 στο Νέο Κόσμο. Φοίτησε στο 6ο Γυμνάσιο αρρένων Αθήνας. Το 1975 μπήκε στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στον Δημοκρατικό Αγώνα συμμετέχοντας στα Πανσπουδαστικά Συνέδρια της υπάρχουσας τότε ΕΦΕΕ. Εντάχθηκε
στην ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος Πολυτεχνείου και στο ΚΚΕ εσωτερικού και από το 1989 στο ΠΑΣΟΚ έως την άνοδο Σημίτη. Μετέπειτα, εντάχθηκε στο
Συνασπισμό στο κάλεσμα για την ενότητα της Αριστεράς και τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Εργάστηκε σε βιομηχανίες ως εμπορικός διευθυντής και
σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Συμμετείχε στη δημιουργία της Λέσχης Αλληλεγγύης Νέου Κόσμου το 2011. Από το 2014 συμμετέχει στην
«Αλληλεγγύη για Όλους» βοηθώντας το αυτόνομο κίνημα να δώσει ελπίδα και χρώμα στη μαυρίλα της κρίσης. Ως μέλος του συντονιστικού
αλληλέγγυων δράσεων χωρίς μεσάζοντες συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας αγοράς από τις ενώσεις καταναλωτών, ενώνοντας
τις προσπάθειες μικρών παραγωγών, αγροτικών και γυναικείων συνεταιρισμών καθώς και κοινωνικών και ενεργειακών συνεταιρισμών.

Σκουρλέτης-Εικοσιπένταρχος Νικηφόρος

Βιογραφικό
Είναι 19 χρονών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 2ο Κοινοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Αποφοίτησε από το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας
«Γεννάδειο» και έχει συμμετάσχει στην ΚΑ’ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων. Σπουδάζει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από τις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές είναι μέλος του Δ.Σ. του Φοιτητικού Συλλόγου του Γεωπονικού,
με το σχήμα του BLOCO Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Παράλληλα εργάζεται στον χώρο της εστίασης. Είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ από το 2017.

Περτσέλη Αργυρώ

Βιογραφικό
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το 1996 αποφοίτησε από το 7ο Λύκειο Αθηνών και κατόπιν συνέχισε τις σπουδές της, στην Οδοντοτεχνική
Πορσελάνης. Είναι μητέρα δύο παιδιών και τα τελευταία 13 χρόνια, εργάζεται στον τομέα της πληροφορικής. Συμμετέχει σε κινήματα.

Σιδέρης Ντίνος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Καλλιθέα και μεγάλωσε στη Ν. Σμύρνη. Τα τελευταία 20 χρόνια κατοικεί στο Παγκράτι και είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
Είναι πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός. Ασχολείται με τα κοινά από τα φοιτητικά του χρόνια, ως εκλεγμένος εκπρόσωπος σε
Φοιτητικούς Συλλόγους. Διετέλεσε πρόεδρος στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 123ου Δημοτικού Σχολείου, του 13ου Γυμνασίου και
του 13ου Λυκείου. Υπήρξε Γραμματέας στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων της 2ης Δημοτικής κοινότητας και εκπρόσωπος στις τοπικές
σχολικές επιτροπές. Επιπλέον, είναι εκπρόσωπος της Ανοιχτής Πόλης στη Λέσχη Φιλίας Αγίου Αρτεμίου.

Τσιγάρας Γρηγόρης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943 από γονείς Αγραφιώτικης καταγωγής (Καρδίτσας). Ο πατέρας του, αντιστασιακός του ΕΑΜ, εκτελέσθηκε στην
Καισαριανή το 1944 με 91 άλλα άτομα (μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Γλέζος, αδελφός του Μανώλη). Σπούδασε στην Αγγλία Μηχανολόγος
Μηχανικός στα Πανεπιστήμια Surrey και King's College και Ευρωπαϊκή και Αγγλική Ιστορία στο Birkbeck College στο Λονδίνο. Είναι έγγαμος,
έχει δύο θυγατέρες, δύο γιούς και δύο εγγονές. Εργάστηκε ως επιθεωρητής εμπορικών πλοίων, διευθυντής σε ναυτιλιακή εταιρεία του
Λονδίνου, διευθύνων σύμβουλος ναυτιλιακής, εμπειρογνώμων ασφαλιστικών εταιρειών πλοίων και αντιπρόσωπος ρωσικών ασφαλιστικών
εταιρειών. Ήταν Διευθυντής και Μέτοχος Ελληνικής Α.Ε. ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στον Πειραιά έως το 2000 και έκτοτε δραστηριοποιείται ως
ελεύθερος επαγγελματίας Σύμβουλος Ναυτιλιακών Εταιρειών. Διετέλεσε πρόεδρος της Φοιτητικής Ενώσεως του Παν/μίου του Surrey. Υπήρξε
Γραμματέας των Φίλων του ΠΑΚ Μ. Βρετανίας και μετέπειτα δραστηριοποιήθηκε κατά της δικτατορίας στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Διετέλεσε
πρόεδρος της Δημοκρατικής Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων Βρετανίας, μετά την πτώση της δικτατορίας.

Τσιλιμέκη Θεοδώρα

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Κυπαρισσό Παρακαμπυλίων Αγρινίου το 1963 και είναι μητέρα δύο παιδιών. Εργάσθηκε επί 30 χρόνια στην ΗΔΙΚΑ και σήμερα
είναι συνταξιούχος. Ασχολείται για πολλά χρόνια με τα κοινά και ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αγρινίου, με το συνδυασμό του Δημήτρη
Τραπεζιώτη ‘’Πολίτες σε Δράση’’. Σήμερα είναι μέλος του Σύριζα Νέου Κόσμου και της Ανοιχτής Πόλης, με την οποία διεκδικεί τη δημιουργία
κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και την ανάπλαση της πόλης με ανθρώπινο πρόσωπο.

Φουρκιώτης Κωνσταντίνος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1965 και πρωτοκατοίκησε στο Νέο Κόσμο, όπου βρίσκεται και το σπίτι της μητέρας του. Πήγε στο 93ο δημοτικό σχολείο Αθηνών
και γυμνάσιο στου Βαριώτη στα πρώτα του χρόνια. Από 19 ετών έως και σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Συμμετέχει και είναι ενεργός
στα ζητήματα της γειτονιάς του.

Σαββόπουλος Δοξάκης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χίο. Είναι ιστορικός - φιλόλογος. Οι σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών τον έφεραν το 2002 στην Αθήνα.
Αποφοίτησε από το Ιστορικό Αρχαιολογικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών το 2006. Συνέχισε τις σπουδές του ως
Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης και είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Γνωρίζει Αγγλικά, Ισπανικά και Κινέζικα και
δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης. Από το 2002 είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών και από το 2012 κατοικεί
στο Παγκράτι. Ασχολείται ενεργά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση των ιστορικών μνημείων
και του φυσικού πλούτου. Πρεσβεύει ότι τα ιστορικά μνημεία μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για την καλλιέργεια των συμπολιτών, μια
καλλιέργεια πολιτική, ηθική, πνευματική.

Τσιόκας Παναγιώτης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στα Κανάλια, ένα ορεινό Χωριό στη Φθιώτιδα. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Στην Αριστερά είναι από το 1974
(ΚΝΕ-ΚΚΕ-Συνασπισμός-Σύριζα). Είχε ενεργό ρόλο στα Εργατικά Σωματεία των Αρτεργατών από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και των
Αρτοποιών. Κατοικεί στον Άγιο Αρτέμιο από το 1969 και διατηρεί Αρτοποιείο στην οδό Φιλολάου. Έχει όραμα για μια ανθρώπινη πόλη, είναι
γνώστης των προβλημάτων της γειτονιάς και επιθυμεί μέσα από την Ανοιχτή Πόλη να αγωνιστεί για την επίλυσή τους.

Νίκου - Ψωμιάδου Ελένη

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στο Λιβαδερό Κοζάνης το 1959. Από τα φοιτητικά της χρόνια, στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και μέχρι
σήμερα, είναι μόνιμη κάτοικος Νέου Κόσμου. Διετέλεσε πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού, Δημοτικού σχολείου και
Γυμνασίου του Νέου Κόσμου και υπήρξε εκπρόσωπος των Γονέων και Κηδεμόνων σε Σχολικές Επιτροπές. Σήμερα είναι μέλος του ΔΣ της
Λέσχης Φιλίας εκ μέρους της «Ανοιχτής Πόλης», μέλος του ΔΣ του Αθλητικού Συλλόγου «ΠΗΓΑΣΟΣ» και μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης
«ΠΗΓΑΣΟΣ» του Νέου Κόσμου. Μέσω της κίνησης των κατοίκων του Ν. Κόσμου, στην οποία και συμμετείχε ενεργά, επιτεύχθηκε να
παραχωρηθούν 22 στρέμματα από τη ΔΕΗ, με σκοπό τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών και πρασίνου. Η συνδικαλιστική της δράση είναι
συνεχής και στον χώρο εργασίας και είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στα Κεντρικά Γραφεία των ΕΑΣ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ).
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