
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗΑΘΗΝΑ 
ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2019
3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

∆K1

∆K2

∆K3

∆K4

∆K5

∆K6
∆K7



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗΑΘΗΝΑ 
ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ



Η δράση της Ανοιχτής Πόλης στην 3η Δημοτική Κοινότητα

Η Ανοιχτή πόλη συμμετείχε σε όλες τις κινητοποιήσεις  των κατοίκων που έγιναν στη περιοχή όπως:
• Η επαναλειτουργία της Αργεντείου Παιδικής Στέγης.
• Η διάσωση του πάρκου στο Ρουφ.
• Η Κονίστρα Πετραλώνων.
• Ο Λόφος Φιλοπάππου.
Έχουμε αναπτύξει δραστηριότητες για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα  σε επίπεδο παρεμβάσεων στο Κοινοτικό Συμβούλιο και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο όπως:
• Ελεύθεροι χώροι.
• Ρύθμιση και έλεγχος λειτουργίας  των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Περιορισμός αλόγιστης χρήσης τραπεζοκαθισμάτων, και κατάληψης δημοσίων χώρων.  
• Συντήρηση και επισκευές  σχολείων και  παιδικών  σταθμών.
• Ρυθμίσεις θεμάτων  μικροπωλητών και χειροτεχνών.
• Λειτουργία βρεφονηπιακών  σταθμών.
• Αντιμετώπιση ρατσιστικών επιθέσεων
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης (κατοίκων και φορέων)  για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της Κονίστρας Πετραλώνων 
επιβεβαιώθηκε μετά από σχετικό έγγραφο  των δημοτικών συμβούλων της Ανοιχτής Πόλης προς το ΥΠΕΝ    ότι «ο χώρος ανήκει κατά 
κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο …. Και η μέριμνα για την ανάπτυξη του , προστασία κλπ …στο Δήμο».

Έργα προτεραιότητας αξίας 850 χιλ. Ευρώ 

• Κατοχύρωση του χώρου της ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ Πετραλώνων (έκταση 8 στρεμμάτων) στην διαχειριστική ιδιοκτησία του Δήμου και 
διαμόρφωσή του σε πλήρη χώρο πρασίνου, με ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους ανάπαυσης, αναψυχής και παρατήρησης.
- Προϋπολογισμός: 250 χιλ. ευρώ. 
- Πηγή χρηματοδότησης: από ίδιους πόρους της Δ/νσης Αστικής Πανίδας σε ποσοστό 70% και από τον ΟΠΑΝΔΑ σε ποσοστό 30%.  
•  Μετατροπή του καφενείου ΠΕΤΡΙΝΟ στο Βοτανικό σε πολυχώρο πολιτισμού 
Επισκευή της πλατείας και της παιδικής χαράς στο ΠΕΤΡΙΝΟ  Βοτανικού και μετατροπή του κτίσματος σε πολυχώρο πολιτισμού με 
αναψυκτήριο.
- Προϋπολογισμός: 500 χιλ. ευρώ.
- Πηγή χρηματοδότησης: ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
• Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου τύπου “μπαλόνι” στο Ρουφ στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ.
- Προϋπολογισμός: 100 χιλ. ευρώ. 
- Πηγή χρηματοδότησης: ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

1. Δημοκρατία από την αρχή

• Δημιουργία συμβουλίων γειτονιάς για την διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων της κοινότητας.
• Τοπικά δημοψηφίσματα για επείγοντα θέματα.
• Αναμόρφωση και νέες αρμοδιότητες στη ΔΕΠ.
• Νέες αρμοδιότητες στο κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με: 
Σχολικές επιτροπές, θέματα παιδείας,  Ανοικτά σχολεία, αδειοδοτήσεων, ανάπτυξης συνεταιριστικών σχημάτων κλπ.
• 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 στη ΔΚ.
• Ειδική επιτροπή  καταπολέμησης του ρατσισμού.

Υποστηρίζουμε 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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2019
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2. Δημόσιος χώρος από την αρχή 

• Πέτρινο Βοτανικού: Δημοπράτηση  ή παραχώρηση του χώρου με προτεραιότητα σε ΚοιΝΣεΠ, ανέργων ή ΑΜΕΑ . 
• Φιλοπάππου: Σεβασμός στην απόφαση στου ΣΤΕ 2015 για ελεύθερη πρόσβαση όλο το 24ωρο. 
• Συντήρηση και επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων. 
• Σύνδεση της Κορεάτικης αγοράς με το αμαξοστάσιο του ΗΛΠΑΠ. 
• Αυστηρή τήρηση κανόνων κοινής ησυχίας.

3.  Πράσινο από την αρχή 

• Ελαιώνας: Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλού πρασίνου, και χαμηλής βλάστησης με ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδική χαρά, χώρους 
ανάπαυσης και αναψυχής, αναψυκτήρια και τρεχούμενο νερό.
• Αξιοποίηση Άλσους Πετραλώνων στην οδό Τρώων, σαν χώρου πολλαπλών χρήσεων και δυνατότητα χρησιμοποίησης του από τα 
παρακείμενα σχολεία. Χρησιμοποίηση του υπάρχοντος κτίσματος ως χώρου ήπιου αναψυκτήριου και δημοπράτηση ή  παραχώρηση του 
σε ΚοιΝΣεΠ 
• Επέκταση του πρασίνου με «πάρκα τσέπης» σε αδόμητα οικόπεδα.
• Προώθηση της δημιουργίας «πράσινων ταρατσών» σε όλα τα σχολικά κτίρια της 3ης ΔΚ

4.  Παιδεία από την αρχή 

•  Άμεση δημιουργία 3 παιδικών σταθμών: 
 1) Στα Άνω Πετράλωνα
 2) Στον Κεραμικό
 3) Στον Βοτανικό
• Άμεση συντήρηση των σχολικών κτιίων της 3ης ΔΚ 
• Αντιμετώπιση προβλημάτων αποχέτευσης σχολικών κτιρίων
• Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων
• Ανέγερση 49ου Δημοτικού Σχολείου
• Ανακατασκευή αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων της 3ης ΔΚ
• Απαλλοτρίωση οικοπέδου για ανέγερση 12ου Γενικού Λυκείου ( Απόφαση 1968/2017 ΣΤΕ έχει ήδη δεσμευτεί). 

5. Σχεδιάζουμε τον αθλητισμό από την αρχή 

•  Σεράφειο: παραλαβή του έργου αφού διορθωθούν οι ατέλειες  και χρήση των κτιρίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και 
των φορέων της περιοχής
• Συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της 3ης ΔΚ
• Επισκευή γηπέδου 5χ5 στο Θησείο
• Δημιουργία σταθμού άθλησης (base running) στο Ρούφ
• Τοποθέτηση υπαίθριων αθλητικών μηχανημάτων σε Άνω και Κάτω Πετράλωνα και στον Βοτανικό.

6. Ασφάλεια, ατυχήματα ,παραβατικότητα 

• Ασφαλής πρόσβαση (διάβαση με άρτια σήμανση για την ασφαλέστερη δυνατή διέλευση πεζών) από τα κάτω Πετράλωνα στα γήπεδα 
Ρούφ μέχρι την κατασκευή Πεζογέφυρας
• Προαστιακός σιδηρόδρομος: Ασφαλείς διαβάσεις για τους πεζούς  από τον Βοτανικό στο μετρό Κεραμεικού (με ιδιαίτερη βαρύτητα σε 
εκείνη που συνδέει το μετρό με την Γεωπονική σχολή) μέχρι την υπογειοποίηση του προαστιακού στις περιοχές που τέμνουν τον αστικό 
ιστό.
• Μετρό Κεραμεικός: Απαραίτητη η ρύθμιση κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης , διέλευσης πεζών και ΑμεΑ λόγω του μεγάλου όγκου 
μετακίνησης που εξυπηρετείται σε αυτόν  χωρίς τις ανάλογες υποδομές. 
•  Ρύθμιση και έλεγχος αδειοδότησης  των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε περιοχές γενικής κατοικίας.
• Αντιμετώπιση του παραεμπορίου - παραβατικότητας- παρανομίας –εγκληματικότητας  σε  συνεργασία  και κοινή δράση  με 
συναρμόδιους φορείς ( Δήμος-Περιφέρεια-Εμπορικός Σύλλογος-ΟΠΑ-ΚΕΘΕΑ-ΟΚΑΝΑ-  πολιτιστικούς φορείς-κατοίκους-κοινότητα).
• Αναβάθμιση του ρόλου  της  Δημοτικής Αστυνομίας , ενίσχυση και αποκέντρωσή της  με τη σχετική εκπαίδευση.
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7.  Αναδεικνύουμε τον «πλούτο» της 3ης ΔΚ με έμφαση στον πολιτισμό και στον τουρισμό

• Δημιουργούμε πολιτιστική τουριστική διαδρομή  με 3 κόμβους: Φιλοπάππου-Πετράλωνα-Ακαδημία Πλάτωνα. Συμβάλουμε στην 
ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και των καταστημάτων εστίασης.
•  Αναδεικνύουμε την ανάγκη ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι πρέπει να είναι χώροι περιπάτου, αναψυχής και 
ανάδειξης της αρχαιολογικής κληρονομιάς.
- Το έργο της ενοποίησης πρέπει να προχωρήσει συμπεριλαμβάνοντας τους άξονες:
α) Κεραμεικός - Ιερά οδός - Βοτανικός κήπος 
β) Κεραμεικός - Πλατεία Αγίου Γεωργίου - Ακαδημία Πλάτωνος 
• Περιορίζουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση με όρια και κανόνες
• Ενισχύουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής
• Αναδεικνύουμε και ενισχύουμε τις καρναβαλικές επετειακές εκδηλώσεις 
• Δημιουργούμε το πλαίσιο για τη διεξαγωγή ετήσιου μαθητικού πολιτιστικού φεστιβάλ

8. Πολύχρωμη 3η Δημοτική Κοινότητα

• Καθιέρωση  πολυπολιτισμικού  Φεστιβάλ το οποίο θα  παρουσιάζει  όλους τους πολιτισμούς που συνυπάρχουν στις γειτονιές μας και θα 
αναδεικνύει την θετική όψη της συνύπαρξης πολιτισμών  
• Επέκταση των πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων στις γειτονιές για καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών  και την αποτροπή της 
γκετοποίησης τους.

9. Αξιοποίηση του Κτηριακού αποθέματος 

• Ενίσχυση της κατοικίας με ανακατασκευή και  αξιοποίηση κλειστών κτιρίων.
• Ανάδειξη νεοκλασικών κτισμάτων, επισκευή και συντήρηση με σκοπό την χρήση ως κατοικία.
• Επισκευή και αξιοποίηση των κτιρίων ιδιοκτησίας δήμου.
• Επισκευή και εξωραϊσμός διατηρητέων κτιρίων.

10.  Καθαριότητα και ανακύκλωση από την αρχή 

• Ενισχύουμε το πρόγραμμα καθαριότητας σε περιοχές με μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού για να αντιμετωπισθεί η τραγική 
κατάσταση της 3ης ΔΚ.
• Σχεδιάζουμε: Ανακύκλωση στην πηγή,  η οποία λείπει παντελώς, για βελτίωση της κατάστασης.
• Δημιουργούμε πράσινα σημεία σε όλες τις γειτονιές της 3ης ΔΚ.
• Μέριμνα για δημοτικές τουαλέτες.
• Αντιμετώπιση του προβλήματος από τις ακαθαρσίες των ζώων με ενημέρωση, προτροπή, εκπαίδευση των πολιτών  και επιβολή 
προστίμων σε μη συμμόρφωση.
• Ζώα συντροφιάς: Πέρα από την νομική πρόβλεψη προστασίας των ζώων,  σχεδιάζουμε τη δημιουργία αντίστοιχων χώρων (μικρών 
πάρκων) σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τους κατοίκους και τις φιλοζωικές οργανώσεις.

11. Γειτονιές προσβάσιμες  για όλους και όλες

Η κίνηση των ατόμων με αναπηρία στη πόλη μας είναι από δύσκολη έως ανυπόφορη. Η 3η ΔΚ κοινότητά δεν είναι φιλική προς αυτούς, 
γι’ 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.
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Βιογραφικά Υποψηφίων

Ανδριωμένου Αγγελική  

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΑΠ) και Δίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα 
της Διαφήμισης του ΔΙΕΚ Ν. Σμύρνης. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως προϊσταμένη γραμματείας εμβρυομητρικής. Σήμερα εργάζεται σε 
οικογενειακή βιοτεχνία λουκουμιών. Ως μητέρα δύο παιδιών, είναι ενεργό μέλος του γονεϊκού κινήματος από το 2012, πρόεδρος της Ένωσης 
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης στην  Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. 
Παράλληλα, είναι πρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 76ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Αθηναίων. Είναι μέλος του 
Συνδέσμου Συριανών Αθηνών και του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμουπόλεως.

Γλέζος Βασίλειος 

Γεννήθηκε το 1995 στην Απείρανθο της Νάξου. Από το 2000 έως και σήμερα είναι κάτοικος Πετραλώνων. Αποφοίτησε από το 62ο Γυμνάσιο και 
το 1ο Λύκειο Ταύρου και συμμετείχε ενεργά στο μαθητικό κίνημα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ. Από το 2012 
είναι εργαζόμενος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γονείς του είναι ο Γλέζος Γιώργος και η Κουλουρίδου Καλλιόπη.

Δεμοίρος Αναστάσιος (Τάσος) 

Γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε ως την εφηβεία του στην Πλατεία Αττικής. Έλαβε μέρος στην Πρωτοβουλία Κατοίκων Πλατείας Αττικής για την 
πεζοδρόμηση της Πλατείας. Μετακόμισε στα Εξάρχεια και συμμετείχε στη Συνέλευση για τη διατήρηση της πλατείας και του λόφου του Στρέφη. 
Από το 2005 μέχρι σήμερα κατοικεί στα Άνω Πετράλωνα με τη σύζυγο και το γιο του και συμμετέχει σε αντίστοιχες κινήσεις κατοίκων. Σπούδασε 
ηχοληψία και εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας ηχολήπτης. Ως εργαζόμενος με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Ε.Ρ.Τ., υπήρξε μέλος 
του Σωματείου Συμβασιούχων για την υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου. Ως Πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών Εργαζομένων Πλατό 
(Σ.Τ.Ε.Π.) αγωνίστηκε ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ και υπέρ της επαναλειτουργίας της. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ του Σωματείου 
ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ στον χώρο της εργασίας του και ταμίας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό
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Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης στην  Ομοσπονδία Γονέων Αττικής. 
Παράλληλα, είναι πρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 76ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Αθηναίων. Είναι μέλος του 
Συνδέσμου Συριανών Αθηνών και του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμουπόλεως.

Γλέζος Βασίλειος 

Γεννήθηκε το 1995 στην Απείρανθο της Νάξου. Από το 2000 έως και σήμερα είναι κάτοικος Πετραλώνων. Αποφοίτησε από το 62ο Γυμνάσιο και 
το 1ο Λύκειο Ταύρου και συμμετείχε ενεργά στο μαθητικό κίνημα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ. Από το 2012 
είναι εργαζόμενος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γονείς του είναι ο Γλέζος Γιώργος και η Κουλουρίδου Καλλιόπη.

Δεμοίρος Αναστάσιος (Τάσος) 

Γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε ως την εφηβεία του στην Πλατεία Αττικής. Έλαβε μέρος στην Πρωτοβουλία Κατοίκων Πλατείας Αττικής για την 
πεζοδρόμηση της Πλατείας. Μετακόμισε στα Εξάρχεια και συμμετείχε στη Συνέλευση για τη διατήρηση της πλατείας και του λόφου του Στρέφη. 
Από το 2005 μέχρι σήμερα κατοικεί στα Άνω Πετράλωνα με τη σύζυγο και το γιο του και συμμετέχει σε αντίστοιχες κινήσεις κατοίκων. Σπούδασε 
ηχοληψία και εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας ηχολήπτης. Ως εργαζόμενος με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Ε.Ρ.Τ., υπήρξε μέλος 
του Σωματείου Συμβασιούχων για την υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου. Ως Πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών Εργαζομένων Πλατό 
(Σ.Τ.Ε.Π.) αγωνίστηκε ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ και υπέρ της επαναλειτουργίας της. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ του Σωματείου 
ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ στον χώρο της εργασίας του και ταμίας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.
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Βασιλόπουλος Γιάννης 

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1955. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία και στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Από το 1980, ως ελεύθερος 
επαγγελματίας, έχει εκπονήσει μελέτες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Ζει και εργάζεται στα Πετράλωνα από το 
1986. Έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο της Αριστεράς και των Κινημάτων από τα φοιτητικά του χρόνια.  Από το 2002 μέχρι σήμερα είναι 
Πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου “Αναγέννηση Πετραλώνων“, που περιλαμβάνει τμήματα μπάσκετ και τένις. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων 
του είναι η προαγωγή των αξιών του αθλητισμού, της άμιλλας, του ευ αγωνίζεσθαι καθώς βασικό μέλημά του είναι η κοινωνική προσφορά και 
μέσω του αθλητισμού. Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.

Δελής Μιχάλης

Από το 1967 ζει στα Πετράλωνα. Εργάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, όπου και δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος 
και Γ. Γραμματέας στην ΟΣΠΑ καθώς και Πρόεδρος του ΣΕΠΟΑ για 20 χρόνια. Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, ως εκπρόσωπος 
του οργανωμένου κινήματος των Αερομεταφορών. Υπερασπίζεται τα πολιτικά δικαιώματα ενάντια στην πολιτική των διακρίσεων. Μάχεται τον 
ρατσισμό και το νεοναζισμό. Ασχολείται με τα κοινά του δήμου, γιατί επιθυμεί να βλέπει την πόλη του καθαρή, ανθρώπινη και λειτουργική. Μια 
πόλη για τους δημότες της, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και κοινωνική μέριμνα.

Δημονίτσα Ευαγγελία (Λίτσα)

Γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα. Σπούδασε σχέδιο μόδας στο δημόσιο ΙΕΚ Γαλατσίου. Είναι μέλος της Κοιν.Σ.Επ ένταξης “Εξέλιξις” στην οποία 
δραστηριοποιείται ως σχεδιάστρια μόδας - μοδίστρα, με έμφαση στην κατασκευή ειδών ένδυσης και αξεσουάρ από ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι 
γραμματέας του πολιτιστικού συλλόγου “Παλαιομανιτών”. Τα τελευταία 7 χρόνια κατοικεί στον Κεραμεικό και είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
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Θωμαΐδης Νικόλαος

Ο Νίκος Θωμαίδης γεννήθηκε το 1977 στα Πετράλωνα, όπου και μεγάλωσε. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Είναι τεχνικός Η/Υ και μηχανικός 
αεροσκαφών. Εργάζεται ως διευθυντής σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στα Κάτω Πετράλωνα, 
όπως και η οικογένειά του και είναι ιδιοκτήτης πρακτορείου ΟΠΑΠ. Έχει διατελέσει αθλητής της ομάδας του Γ.Σ. Πετραλώνων και παραμένει σε 
άμεση επαφή με τους Αθλητικούς Συλλόγους της γειτονιάς, έχοντας γνώση και ενδιαφέρον για τα αθλητικά δρώμενα της περιοχής.

Κολαΐτη Κοραλία 

Ζει και εργάζεται στον Βοτανικό από το 1996. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε σε διάφορες 
μεγάλες εταιρείες και το 1983 αποφάσισε να αρχίσει να πειραματίζεται με την κεραμική τέχνη ανοίγοντας το πρώτο της εργαστήριο. Έχει διδαχτεί 
την τεχνολογία της κεραμικής τέχνης από τον Μένανδρο Παπαδόπουλο και τον Κώστα Ταρκάση. Για δύο χρόνια φοίτησε δίπλα στον Άγγλο 
γλύπτη Άλφρεντ Άλγουιν. Επιπλέον σπούδασε γεμολογία με τον Κώστα Λαμπριανίδη και δημιουργία κοσμημάτων στο Κολλέγιο της Αθήνας. 
Καθώς έχει τις ρίζες της  στη Κεφαλονιά  και στη Μικρά Ασία, στη δουλειά της εμπνέεται και συνδυάζει στοιχεία από την Ανατολή και Δύση. 
Έχει σημαντική δράση, επί δεκαετίες, στην Αριστερά, στα κινήματα και στους αγώνες. Υπήρξε μέλος του Συνασπισμού από τη γέννησή του 
και έπειτα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μισύρη Μαρία  

Γεννήθηκε και κατοικεί στο Θησείο μέχρι και σήμερα. Πρώην υπάλληλος στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., οικονομολόγος, απόφοιτος της 
ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ασχολήθηκε κυρίως με δράσεις 
αλληλεγγύης μέσω του συλλόγου «Θρυαλλίδα» από το 2013-17 και συμμετείχε ενεργά  σε  πρωτοβουλίες των κατοίκων της περιοχής για την 
υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων και της ποιότητας ζωής (Πάρκο Ρούφ, Κονίστρα Πετραλώνων, παρκόμετρα, κλπ). Είναι μέλος του ΔΣ της 
Λέσχης Φιλίας Άνω Πετραλώνων και συντονίστρια της Ανοιχτής Πόλης της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.
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Βασιλόπουλος Γιάννης 
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Πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου “Αναγέννηση Πετραλώνων“, που περιλαμβάνει τμήματα μπάσκετ και τένις. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων 
του είναι η προαγωγή των αξιών του αθλητισμού, της άμιλλας, του ευ αγωνίζεσθαι καθώς βασικό μέλημά του είναι η κοινωνική προσφορά και 
μέσω του αθλητισμού. Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.
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και Γ. Γραμματέας στην ΟΣΠΑ καθώς και Πρόεδρος του ΣΕΠΟΑ για 20 χρόνια. Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, ως εκπρόσωπος 
του οργανωμένου κινήματος των Αερομεταφορών. Υπερασπίζεται τα πολιτικά δικαιώματα ενάντια στην πολιτική των διακρίσεων. Μάχεται τον 
ρατσισμό και το νεοναζισμό. Ασχολείται με τα κοινά του δήμου, γιατί επιθυμεί να βλέπει την πόλη του καθαρή, ανθρώπινη και λειτουργική. Μια 
πόλη για τους δημότες της, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και κοινωνική μέριμνα.
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Γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα. Σπούδασε σχέδιο μόδας στο δημόσιο ΙΕΚ Γαλατσίου. Είναι μέλος της Κοιν.Σ.Επ ένταξης “Εξέλιξις” στην οποία 
δραστηριοποιείται ως σχεδιάστρια μόδας - μοδίστρα, με έμφαση στην κατασκευή ειδών ένδυσης και αξεσουάρ από ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι 
γραμματέας του πολιτιστικού συλλόγου “Παλαιομανιτών”. Τα τελευταία 7 χρόνια κατοικεί στον Κεραμεικό και είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
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Θωμαΐδης Νικόλαος

Ο Νίκος Θωμαίδης γεννήθηκε το 1977 στα Πετράλωνα, όπου και μεγάλωσε. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Είναι τεχνικός Η/Υ και μηχανικός 
αεροσκαφών. Εργάζεται ως διευθυντής σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στα Κάτω Πετράλωνα, 
όπως και η οικογένειά του και είναι ιδιοκτήτης πρακτορείου ΟΠΑΠ. Έχει διατελέσει αθλητής της ομάδας του Γ.Σ. Πετραλώνων και παραμένει σε 
άμεση επαφή με τους Αθλητικούς Συλλόγους της γειτονιάς, έχοντας γνώση και ενδιαφέρον για τα αθλητικά δρώμενα της περιοχής.

Κολαΐτη Κοραλία 

Ζει και εργάζεται στον Βοτανικό από το 1996. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε σε διάφορες 
μεγάλες εταιρείες και το 1983 αποφάσισε να αρχίσει να πειραματίζεται με την κεραμική τέχνη ανοίγοντας το πρώτο της εργαστήριο. Έχει διδαχτεί 
την τεχνολογία της κεραμικής τέχνης από τον Μένανδρο Παπαδόπουλο και τον Κώστα Ταρκάση. Για δύο χρόνια φοίτησε δίπλα στον Άγγλο 
γλύπτη Άλφρεντ Άλγουιν. Επιπλέον σπούδασε γεμολογία με τον Κώστα Λαμπριανίδη και δημιουργία κοσμημάτων στο Κολλέγιο της Αθήνας. 
Καθώς έχει τις ρίζες της  στη Κεφαλονιά  και στη Μικρά Ασία, στη δουλειά της εμπνέεται και συνδυάζει στοιχεία από την Ανατολή και Δύση. 
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Γεννήθηκε και κατοικεί στο Θησείο μέχρι και σήμερα. Πρώην υπάλληλος στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., οικονομολόγος, απόφοιτος της 
ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ασχολήθηκε κυρίως με δράσεις 
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Κοινωνική Δράση

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Κατούφα - Μόνου Καλιόπη (Πόπη) 

Γεννήθηκε και ζει στα Πετράλωνα. Έχει πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Διατηρούσε επί σειρά ετών 
φροντιστήρια αγγλικών στα Άνω και Κάτω Πετράλωνα. Υπήρξε μέλος της Νεολαίας Λαμπράκη, είναι μέλος της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Άνω Πετραλώνων και 
συμμετέχει στην Ανοιχτή Πόλη.

Μουμούρης Νίκος 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και τελείωσε το Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο στα Πετράλωνα, όπου ζει με την οικογένειά του. Είναι παντρεμένος και 
έχει δύο κόρες. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Παιδαγωγικά. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων. Είναι καθηγητής και σήμερα υπηρετεί ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Είναι ενεργό μέλος των κινημάτων 
πόλης και Δημοτικός Κοινοτικός Σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη από το 2008 μέχρι και σήμερα. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Γονέων - Κηδεμόνων της 3ης Κοινότητας, μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Προσχολικής - Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, αναπληρωτής 
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της 3ης Δημοτικής Κοινότητας και είναι μέλος του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών 
και Επαγγελμάτων.

Ορφανός Γιώργος

Γεννήθηκε το 9164 στα Άνω Πετράλωνα. Τελείωσε το 9ο Λύκειο και αποφοίτησε από το ΤΕΙ Λογιστικής στην Χαλκίδα. Νεαρός στο μαθητικό 
κίνημα, υπήρξε πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, πριν ακόμα θεσμοθετηθούν επίσημα. Για 2 χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος στη 
σχολή του. Συμμετείχε ενεργά στο κίνημα της περιοχής, μέσα από μαζικούς συλλόγους. Συμμετέχει στο κίνημα Γονέων στα σχολεία της περιοχής 
της Πλάκας, συμβάλοντας στη συνέχιση της λειτουργίας τους και στην αναβάθμισή τους. Από το 1993, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας 
στον χώρο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των μαζικών διανομών. Είναι παντρεμένος με 2 παιδιά.

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Πάντζιος Ιωάννης 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Πετράλωνα. Πατέρας 3 παιδιών. Πτυχιούχος Οργάνωσης-Διοίκησης του ΠΑ.ΜΑΚ. Εργάστηκε ως Οικονομικός και 
Διοικητικός Διευθυντής Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων 37 χρόνια. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά. Συμμετέχει στους 
πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες από το 1973 στο Πολυτεχνείο έως και σήμερα. Υπήρξε μέλος ΔΣ και αντιπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών 
ΑΒΣΘ στο μεταδικτατορικό συνέδριο της ΕΦΕΕ (1974), Γραμματέας του ΑΟ Αθηνά Πεύκης (2002), Γραμματέας του Α.Ο. Διονύσου (2006) και 
'Εφορος έως το 2015 του τμήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Συλλόγου. Πρόεδρος ΓΣ της Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
(ΕΦΟΕΠΑ), Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Λυκείου Διονύσου (2009) και 'Ενωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Διονύσου (2010). Ιδρυτής της 
συνδικαλιστικής παράταξης ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ στην Γενική Τράπεζα. Στις εκλογές του 2012, εκλέχτηκε αντιπρόσωπος Σ.Υ.ΓΤΕ σε ΟΤΟΕ και ΕΚΑ.

Τσαούση – Χαρέμη Φωτεινή 

Γεννήθηκε στη Καλαμάτα και ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Έκτοτε ζει μόνιμα στη περιοχή των Πετραλώνων και του 
Θησείου. Είναι καθηγήτρια - γυμνάστρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παντρεμένη, με δύο παιδιά. Κατοικεί στο Θησείο και είναι ενεργή 
πολίτης στα ζητήματα που αφορούν τη γειτονιά.  

Φωτοπούλου Αναστασία  (Τέσσυ) 

Γεννήθηκε στον Πειραιά και από τότε κατοικεί στον Κεραμεικό. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο ενηλίκων και σήμερα είναι νοικοκυρά. 
Αποφοίτησε το 1974 από το 1ο Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών. Είναι απόφοιτος Σχολής Λογιστών. Εργάστηκε για μία 20ετία στον ιδιωτικό τομέα. 
Από την νεανική της ηλικία ασχολήθηκε με κοινωνικά, αυτοδιοικητικά και πολιτιστικά θέματα. Είναι μέλος του Δ.Σ του πολιτιστικού συλλόγου 
Μέγας Αλέξανδρος επί σειρά ετών, όπως επίσης και μέλος του πολιτιστικού συλλόγου Θρυαλλίδα. Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ της Λέσχης Φιλίας 
Βοτανικού - Κεραμεικού του Δήμου Αθηναίων. 
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Κοινωνική Δράση

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1983. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πολύχρονη εμπειρία σε δράσεις 
ομαδικής στήριξης και συμβουλευτικής ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κέντρα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 
Διετέλεσε υπεύθυνη Τύπου και επικοινωνίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (ΝΑΜ) και στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας του γραφείου εύρεσης εργασίας της ΝΑΜ. Έχει αναλάβει την υλοποίηση πολλών κοινοτικών και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς του πολιτιστικού τουρισμού, της δικτύωσης επιχειρήσεων με ΜΚΟ και των βιώσιμων μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 2015 ήταν 
υπεύθυνη του τμήματος τεκμηρίωσης της ΟΤΟΕ για δράσεις συμβουλευτικής στήριξης των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι 
επιστημονική συνεργάτιδα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει αναλάβει, ως συνεργάτιδα της ΕΕΤΑΑ, την υποστήριξη δράσεων των Δήμων στους 
τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Κατούφα - Μόνου Καλιόπη (Πόπη) 

Γεννήθηκε και ζει στα Πετράλωνα. Έχει πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Διατηρούσε επί σειρά ετών 
φροντιστήρια αγγλικών στα Άνω και Κάτω Πετράλωνα. Υπήρξε μέλος της Νεολαίας Λαμπράκη, είναι μέλος της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Άνω Πετραλώνων και 
συμμετέχει στην Ανοιχτή Πόλη.

Μουμούρης Νίκος 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και τελείωσε το Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο στα Πετράλωνα, όπου ζει με την οικογένειά του. Είναι παντρεμένος και 
έχει δύο κόρες. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Παιδαγωγικά. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων. Είναι καθηγητής και σήμερα υπηρετεί ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Είναι ενεργό μέλος των κινημάτων 
πόλης και Δημοτικός Κοινοτικός Σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη από το 2008 μέχρι και σήμερα. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Γονέων - Κηδεμόνων της 3ης Κοινότητας, μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Προσχολικής - Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, αναπληρωτής 
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της 3ης Δημοτικής Κοινότητας και είναι μέλος του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών 
και Επαγγελμάτων.

Ορφανός Γιώργος

Γεννήθηκε το 9164 στα Άνω Πετράλωνα. Τελείωσε το 9ο Λύκειο και αποφοίτησε από το ΤΕΙ Λογιστικής στην Χαλκίδα. Νεαρός στο μαθητικό 
κίνημα, υπήρξε πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, πριν ακόμα θεσμοθετηθούν επίσημα. Για 2 χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος στη 
σχολή του. Συμμετείχε ενεργά στο κίνημα της περιοχής, μέσα από μαζικούς συλλόγους. Συμμετέχει στο κίνημα Γονέων στα σχολεία της περιοχής 
της Πλάκας, συμβάλοντας στη συνέχιση της λειτουργίας τους και στην αναβάθμισή τους. Από το 1993, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας 
στον χώρο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των μαζικών διανομών. Είναι παντρεμένος με 2 παιδιά.
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Πάντζιος Ιωάννης 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Πετράλωνα. Πατέρας 3 παιδιών. Πτυχιούχος Οργάνωσης-Διοίκησης του ΠΑ.ΜΑΚ. Εργάστηκε ως Οικονομικός και 
Διοικητικός Διευθυντής Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων 37 χρόνια. Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά. Συμμετέχει στους 
πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες από το 1973 στο Πολυτεχνείο έως και σήμερα. Υπήρξε μέλος ΔΣ και αντιπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών 
ΑΒΣΘ στο μεταδικτατορικό συνέδριο της ΕΦΕΕ (1974), Γραμματέας του ΑΟ Αθηνά Πεύκης (2002), Γραμματέας του Α.Ο. Διονύσου (2006) και 
'Εφορος έως το 2015 του τμήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Συλλόγου. Πρόεδρος ΓΣ της Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
(ΕΦΟΕΠΑ), Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Λυκείου Διονύσου (2009) και 'Ενωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Διονύσου (2010). Ιδρυτής της 
συνδικαλιστικής παράταξης ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ στην Γενική Τράπεζα. Στις εκλογές του 2012, εκλέχτηκε αντιπρόσωπος Σ.Υ.ΓΤΕ σε ΟΤΟΕ και ΕΚΑ.

Τσαούση – Χαρέμη Φωτεινή 

Γεννήθηκε στη Καλαμάτα και ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Έκτοτε ζει μόνιμα στη περιοχή των Πετραλώνων και του 
Θησείου. Είναι καθηγήτρια - γυμνάστρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παντρεμένη, με δύο παιδιά. Κατοικεί στο Θησείο και είναι ενεργή 
πολίτης στα ζητήματα που αφορούν τη γειτονιά.  

Φωτοπούλου Αναστασία  (Τέσσυ) 

Γεννήθηκε στον Πειραιά και από τότε κατοικεί στον Κεραμεικό. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο ενηλίκων και σήμερα είναι νοικοκυρά. 
Αποφοίτησε το 1974 από το 1ο Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών. Είναι απόφοιτος Σχολής Λογιστών. Εργάστηκε για μία 20ετία στον ιδιωτικό τομέα. 
Από την νεανική της ηλικία ασχολήθηκε με κοινωνικά, αυτοδιοικητικά και πολιτιστικά θέματα. Είναι μέλος του Δ.Σ του πολιτιστικού συλλόγου 
Μέγας Αλέξανδρος επί σειρά ετών, όπως επίσης και μέλος του πολιτιστικού συλλόγου Θρυαλλίδα. Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ της Λέσχης Φιλίας 
Βοτανικού - Κεραμεικού του Δήμου Αθηναίων. 
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Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Σαλταγιάννης Βασίλης 

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Σπούδασε Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στο ΙΓΜΕ από το 2000 έως το 2013 κατά 
διαστήματα ως συμβασιούχος. Κατοικεί στο Θησείο από το 2000 και ως γονέας παιδιού του δημοτικού, συμμετείχε στην κινητοποίηση των 
κατοίκων Θησείου και Πετραλώνων για το ζήτημα των ανοικτών χώρων. Ως αντιπρόεδρος στο σύλλογο της Θρυαλλίδας, είναι υπεύθυνος για το 
κομμάτι των μουσικών εκδηλώσεων. Είναι στο χώρο της τέχνης ως μουσικός, ερμηνευτής και τραγουδοποιός, έχοντας τρεις δίσκους σε 
μουσική δική του και με συνεργασίες όπως, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, ο Κώστας Μάντζιος, η Σοφία Παπάζογλου. Παρουσιάζει την εκπομπή 
Τσαγκαροδευτέρα στο RadioParis, με θέματα από την τέχνη, την κοινωνία, το περιβάλλον.

Χαλιάσου - Σπαρτινού Αναστασία 

Γεννήθηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας και προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια αγροτών. Φοίτησε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε 
ιδιωτικό ΙΕΚ.  Εργάστηκε στην Αθήνα στον ιδιωτικό τομέα και σήμερα είναι νοικοκυρά. Ασχολήθηκε με το γονεϊκό κίνημα για περισσότερο από
15 χρόνια, ξεκινώντας ως εκπρόσωπος Γονέων στο 2ο Δημοτικό παιδικό σταθμό του Δήμου Αθηναίων. Διετέλεσε πρόεδρος Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων στο 137ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών, στο 62ο Γυμνάσιο και στο 12ο Λύκειο Αθηνών. Ενεργό μέλος της Ένωσης Γονέων του 
3ου Διαμερίσματος και τρεις φορές εκλεγμένη στο Δ.Σ. Ως μέλος της Επιτροπής Κατοίκων για τη διάσωση του πάρκου Ρουφ αγωνίστηκε για 
την διατήρηση του λιγοστού πρασίνου της πόλης. Είναι παντρεμένη με τον εργολάβο οικοδομών Παντελή Σπαρτινό, έχει δύο παιδιά, ζει στα 
Κάτω Πετράλωνα και έχει βιώσει άμεσα τα προβλήματα και τις ανάγκες των συμπολιτών της.
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Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Σαλταγιάννης Βασίλης 

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Σπούδασε Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στο ΙΓΜΕ από το 2000 έως το 2013 κατά 
διαστήματα ως συμβασιούχος. Κατοικεί στο Θησείο από το 2000 και ως γονέας παιδιού του δημοτικού, συμμετείχε στην κινητοποίηση των 
κατοίκων Θησείου και Πετραλώνων για το ζήτημα των ανοικτών χώρων. Ως αντιπρόεδρος στο σύλλογο της Θρυαλλίδας, είναι υπεύθυνος για το 
κομμάτι των μουσικών εκδηλώσεων. Είναι στο χώρο της τέχνης ως μουσικός, ερμηνευτής και τραγουδοποιός, έχοντας τρεις δίσκους σε 
μουσική δική του και με συνεργασίες όπως, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, ο Κώστας Μάντζιος, η Σοφία Παπάζογλου. Παρουσιάζει την εκπομπή 
Τσαγκαροδευτέρα στο RadioParis, με θέματα από την τέχνη, την κοινωνία, το περιβάλλον.

Χαλιάσου - Σπαρτινού Αναστασία 

Γεννήθηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας και προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια αγροτών. Φοίτησε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε 
ιδιωτικό ΙΕΚ.  Εργάστηκε στην Αθήνα στον ιδιωτικό τομέα και σήμερα είναι νοικοκυρά. Ασχολήθηκε με το γονεϊκό κίνημα για περισσότερο από
15 χρόνια, ξεκινώντας ως εκπρόσωπος Γονέων στο 2ο Δημοτικό παιδικό σταθμό του Δήμου Αθηναίων. Διετέλεσε πρόεδρος Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων στο 137ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών, στο 62ο Γυμνάσιο και στο 12ο Λύκειο Αθηνών. Ενεργό μέλος της Ένωσης Γονέων του 
3ου Διαμερίσματος και τρεις φορές εκλεγμένη στο Δ.Σ. Ως μέλος της Επιτροπής Κατοίκων για τη διάσωση του πάρκου Ρουφ αγωνίστηκε για 
την διατήρηση του λιγοστού πρασίνου της πόλης. Είναι παντρεμένη με τον εργολάβο οικοδομών Παντελή Σπαρτινό, έχει δύο παιδιά, ζει στα 
Κάτω Πετράλωνα και έχει βιώσει άμεσα τα προβλήματα και τις ανάγκες των συμπολιτών της.
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