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Έργα προτεραιότητας  αξίας  2.52 εκατ. Ευρώ

• Αντιπλημμυρικό έργο, αποχετευτικό έργο ομβρίων στην Λεωφόρο Ηρακλείου στην περιοχή της Ριζούπολης, 
Πηγή χρηματοδότησης: Εξ ολοκλήρου από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στη μελέτη 
Προϋπολογισμού 20 χιλ.  ευρώ-από ίδιους πόρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

• Απαλλοτρίωση του χώρου της Κολούμπια από το Υπουργείο Πολιτισμού και δημιουργία Μουσείου Ελληνικής 
Μουσικής Δισκογραφίας
Προϋπολογισμός: 1,5εκατ. Ευρώ 
Πηγή χρηματοδότησης: Χρήση Δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

• Ανακαίνιση και αποκατάσταση της βίλας Κλωναρίδη και ενοποίηση με το χώρο του πρώην θερινού σινεμά
Α-Β που παραμένει κλειστός.  
Συνολικός προϋπολογισμός:  1εκατ. ευρώ 
Πηγές χρηματοδότησης: ΠΕΠ Αττικής 2014- 2020  (50%)
ίδιοι πόροι του Δήμου Αθηναίων με χρήση του Δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (50%)

1. Κοινωνική πολιτική από την αρχή 

• Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της κοινωνικής υπηρεσίας του Δημοτικού Ιατρείου στην κατεύθυνση της πρόληψης από την 
ουσιοεξάρτηση, την προστασία της υγείας και την προάσπιση της δημόσιας υγείας
• Επαναλειτουργία του συμβουλευτικού σταθμού εντός του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας, στελεχωμένου 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 Κοινότητας και φυσικά δημιουργία σχολών γονέων σε κάθε σχολικό συγκρότημα. 
• Επαναλειτουργία του ιατρείου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με σκοπό τον εμβολιασμό και την πρωτοβάθμια  ιατρική περίθαλψη 
(οδοντιατρικό –παθολογικό και καρδιολογικό έλεγχο) των παιδιών της περιοχής
• Λειτουργία ιατρικής υπηρεσίας στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας
• Δημιουργία δύο νέων παιδικών σταθμών
• Σύνδεση των Δημοτικών Ιατρείων με τις Λέσχες Φιλίας
• Ίδρυση Λέσχης Φιλίας στη Ριζούπολη

2. Δημόσιος χώρος από την αρχή 

• Ανακαίνιση και αποκατάσταση της βίλας Κλωναρίδη και ενοποίηση του πάρκου ΦΙΞ με το χώρο του πρώην θερινού σινεμά Α-Β που 
παραμένει κλειστός. Η βίλα Κλωναρίδη να γίνει παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και χώρος μελέτης και ανάδειξης της τοπικής ιστορίας.
• Απαλλοτρίωση του χώρου πρώην Ριζόπουλου
• Κατοχύρωση του κτήματος Δρακοπούλου ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου. Κήρυξη διατηρητέων των κτιρίων που βρίσκονται μέσα 
στο κτήμα. Αποκατάσταση της διατηρητέας βίλας Δρακοπούλου και των υπολοίπων κτιρίων και απόδοσή τους στους κατοίκους της 
γειτονιάς για κοινωνικές χρήσεις. 
• Αντιπλημμυρικό έργο  στην Λεωφόρο Ηρακλείου, στην περιοχή της Ριζούπολης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
• Απαλλοτρίωση των οικοπέδων Νησιώτη, Καζή Καπίτσα, Ναθαναήλ, Αλσύλλιο Σλήμαν, Νεϊγύ.
• Μουσειογραφική μελέτη για βιομηχανικό μουσείο στο «κουμπάδικο» και ανάπλαση  του περιβάλλοντα χώρου.

3. Αθήνα μια πόλη για όλους

• Ανακατασκευή των πεζοδρομίων προκειμένου να γίνουν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία, τοποθέτηση ραμπών και σήμανση
για τυφλούς
• Παρεμβάσεις στα κτίρια του Δήμου με ράμπες, αναβατόρια, σήμανση και τουαλέτες για ΑμεΑ
• Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ σε όλα τα σχολικά κτίρια
• Ειδική έκδοση εντύπων στις υπηρεσίες της κοινότητας για τυφλούς 
• Ειδικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ΑμεΑ.
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4. Πράσινο από την αρχή 

• Αναβάθμιση της παραποτάμιας όχθης του Ποδονίφτη με φύτευση υψηλού πρασίνου και χώρους περιπάτου και αναψυχής
• Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας και δημιουργία ενεργειακής κοινότητας για παραγωγή ρεύματος 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• Διαμόρφωση των 9 στρ. του οικοπέδου της Εριουργίας σε χώρο πρασίνου και άθλησης με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την αντίστοιχη 
διαμόρφωση.
• Δημιουργία πράσινων ταρατσών στα σχολικά συγκροτήματα της κοινότητας
• Ενίσχυση, συντήρηση και βελτίωση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου
• Δημιουργία μικρών πράσινων σημείων (ΜΠΣ) σε επιλεγμένα σημεία της κοινότητας, ενταγμένα στο συνολικό δίκτυο πράσινων σημείων 
του Δήμου (ΒΠΤ)

5. Πολιτισμός από την αρχή 

• Λειτουργία της βίλας Θεοτοκοπούλου ως χώρος πολιτισμού. Απόδοσή της στη Δημοτική Κοινότητα, η οποία αναλαμβάνει και την 
ευθύνη της λειτουργίας της.
• Αξιοποίηση των χώρων πολλαπλών χρήσεων των σχολείων για την ανάπτυξη νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας (18ο  Γυμνάσιο-
Λύκειο, 25ο και 174ο Δημοτικό Γκράβας).
• Αποκέντρωση των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου στις γειτονιές και μεταφορά τους στις κοινότητες
• Ενίσχυση και ανάδειξη του έργου των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής

6. Παιδεία από την αρχή 

• Αντιμετώπιση όλων των άμεσων κτιριακών προβλημάτων των σχολείων
• Ίδρυση δυο νέων Νηπιαγωγείων στην περιοχή της Λαμπρινής και της Ριζούπολης
• Συντήρηση και βελτίωση όλων των σχολικών αυλών και των αθλητικών εγκαταστάσεων
• Φύλαξη και ενίσχυση του θεσμού των σχολικών τροχονόμων για όλα τα σχολεία της κοινότητας.
• Επέκταση του θεσμού των ‘’Ανοικτών Σχολείων’’ σε όλες τις γειτονιές. Τα σχολεία, μετά το ωράριο λειτουργίας τους να παραμένουν 
ανοιχτά με την ευθύνη της Δημοτικής κοινότητας. Να είναι κέντρα ενός δικτύου αθλητικών & πολιτισμικών δράσεων της γειτονιάς, με 
την συμμετοχή και τη συνεργασία των τοπικών φορέων και της σχολικής κοινότητας, διοργανώνοντας δράσεις, πολιτισμού, αθλητισμού, 
πληροφορικής, ρομποτικής, συμβουλευτικής, ενισχυτικής διδασκαλίας, διδασκαλία ελληνικών για μετανάστες
• Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ένταξη των μεταναστών στη ελληνική πραγματικότητα
• Ανέγερση σχολικού κτιρίου στο χώρο της Εριουργίας στο οποίο τμήμα έκτασης εννέα στρεμμάτων έχει απαλλοτριωθεί από την Υπηρεσία 
κτιριακών  Υποδομών. Στο χώρο να στεγαστεί το 139ο  Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, το οποίο σήμερα στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο 
στο ισόγειο πολυκατοικίας.

7. Δίκαιη ανάπτυξη

• Ενίσχυση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και προώθηση συνεργασιών με τη δημοτική κοινότητα
• Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων ΚΑΛΟ
• Παροχή οικονομικών κινήτρων ανάπτυξης μικροπαραγωγικής δραστηριότητας
• Έλεγχος και περιορισμός στη χρήση τραπεζοκαθισμάτων που παραβιάζουν κοινόχρηστους χώρους
• Δημιουργία θερμοκοιτίδας νεοφυούς καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης ιδεών

8. Συγκοινωνία από την αρχή 

• Δημιουργία δημοτικής λεωφορειακής γραμμής 
Σύνδεση μεταξύ των γειτονιών της κοινότητας : Άνω-Πατήσια-Κυπριάδου-Λαμπρινή-Ριζούπολη-Άνω-Κυψέλη
• Λεωφορειακή σύνδεση της κοινότητας με τους σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς 
• Ενίσχυση της κυκλικής συγκοινωνιακής γραμμής 444 αλλά και των λεωφορείων 054 και 608 με σκοπό την εξυπηρέτηση του 
μαθητικού πληθυσμού των σχολείων της Γκράβας
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9. Καθαρή, φωτεινή, οικολογική πόλη

• Ενισχυμένο πρόγραμμα καθαριότητας  για περιοχές με μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού με στόχο να αντιμετωπισθεί η 
επιβαρυμένη κατάσταση της κοινότητας
• Τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε κεντρικά σημεία και κοινόχρηστους  χώρους
• Ανακύκλωση στη πηγή και δημιουργία πράσινων σημείων σε όλες τις γειτονιές
• Δημιουργία χώρου κομποστοποίησης
• Δημόσιες τουαλέτες στα πάρκα
• Ενημέρωση, προτροπή, εκπαίδευση για την συλλογή των ακαθαρσιών των κατοικίδιων ζώων και δημιουργία πλαισίου για την επιβολή 
συμβολικών προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
• Δημιουργία μικρών πάρκων για τα ζώα συντροφιάς μετά από μελέτη και διαβούλευση με τους κατοίκους

10. Αθλητισμός από την αρχή 

• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου “μπαλόνι”στη Γκράβα
• Ανακατασκευή και συντήρηση όλων των ανοικτών αθλητικών χώρων
• Νέο μοντέλο άθλησης για όλους με στόχο την Υγεία, την ευεξία και την αναζωογόνηση των πολιτών.
•  Δημιουργία σταθμού άθλησης (base running) για όλους, με κέντρο τη Γκράβα και υπό την καθοδήγηση ειδικών πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής
• Εφαρμογή της μελέτης δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων
• Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για μαθήτριες και μαθητές του  Δημοτικού  και του Γυμνασίου 

11. Αθήνα πολύχρωμη πόλη

• Καθιέρωση  πολυπολιτισμικού  Φεστιβάλ στο οποίο θα παρουσιάζονται όλοι οι πολιτισμοί που συνυπάρχουν στις γειτονιές μας και να 
αναδεικνύει την θετική όψη της συνύπαρξης πολιτισμών  
• Επέκταση των πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων στις γειτονιές για την ουσιαστική ένταξη των μεταναστών  και την αποτροπή της 
γκετοποίησης τους.

12. Κτιριακό απόθεμα

• Συντήρηση και ανακατασκευή των κτιρίων με πρόγραμμα του Δήμου
• Αξιοποίηση και επανάχρηση των κτιρίων της περιοχής μας, από τα νεοκλασικά του 19ου αιώνα μέχρι τα μεσοπολεμικά κτίρια της 
δεκαετίας του 1930 για α) κατοικία β) εμπορική δραστηριότητα γ) ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου δ) την ανάπτυξη 
κοινωφελών προγραμμάτων, πολιτιστικών δράσεων και αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας
• Προτεραιότητα  στην ανακαίνιση των κτιρίων ιδιοκτησίας Δημοσίου, Δήμου και Εκκλησίας 
• Ειδικό πρόγραμμα κινήτρων κατοίκησης των κλειστών διαμερισμάτων 
• Αναπλάσεις ήπιας μορφής σε πλατείες και δρόμους
• Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων  των βασικών  οδών
• Αισθητική αναβάθμιση νεοκλασικών κτιρίων και προσόψεων πολυκατοικιών

13. Δίκαιη ανάπτυξη

• Ειδικά κίνητρα επαναλειτουργίας των καταστημάτων
• Πολιτική ενίσχυσης λειτουργίας των μικρών εμπορικών χρήσεων στις γειτονιές και μαγαζιών υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή 
της Λεωφόρου Αχαρνών
• Ειδικά κίνητρα ανάπτυξης θερμοκοιτίδων και επιχειρήσεων ΚΑΛΟ
• Αναπροσαρμογή με ελάφρυνση των δημοτικών τελών για ανάπτυξη εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων

14. Δημοκρατία από την αρχή 

Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης εντός του δήμου, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. 
Με διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών και  εκχώρησης στα συμβούλια ουσιαστικών αρμοδιοτήτων ελέγχου και συναπόφασης. 
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Γι’ αυτό προτείνουμε :
• Δημιουργία συμβουλίων γειτονιάς 
• Ενίσχυση της Δημοτικής Κοινότητας με δικό της προϋπολογισμό. Ενίσχυση της κοινότητας με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό
• Δημιουργία τοπικών, δημοτικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή
• Ενίσχυση με 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 διαμόρφωση τεχνικού προγράμματος
• Ενίσχυση προϋπολογισμού κοινότητας
• Δημιουργία ειδικής επιτροπής αντιμετώπισης προβλημάτων υποβάθμισης ποιότητας ζωής
• Ειδικό συμβούλιο ένταξης μεταναστών 
• 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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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

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.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

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.

Αρναουτάκη Σταυρούλα (Βούλα)

Γεννημένη στην Κρήτη το 1959. Ζει από το 1980 στα Πατήσια και είναι παντρεμένη με δύο παιδιά. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. 
Ως φοιτήτρια των ΤΕΙ συμμετείχε στους φοιτητικούς αγώνες. Εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων και υπήρξε πρόεδρος 
του σωματείου εργαζομένων. Από το 1999 εργάστηκε στο Συνήγορο του Πολίτη και υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων. Σήμερα 
είναι συνταξιούχος Δημοσίου. Η ενασχόλησή της με τα κοινά στη γειτονιά ξεκίνησε με τη συμμετοχή της στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 
142ου Δημοτικού Σχολείου, το πρώτο σχολείο που άνοιξε τις πύλες του σε δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση εκτός εκπαιδευτικού 
ωραρίου. Η συμμετοχή της στην ίδρυση και εδραίωση στην τοπική κοινωνία του «Φαρμακείου Αλληλεγγύης στα Πατήσια», εδραίωσε και την 
πεποίθησή της ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία. Το 2014 ήταν υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη 
και από το 2018 Κοινοτική Σύμβουλος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας.

Καντούρου Μαρία

Γεννήθηκε στο Κοίλι Ευβοίας. Είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών 
Παντείου Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακών σπουδών Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί σε 
ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ασχολήθηκε εθελοντικά με 
την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών με συμβουλευτικές υπηρεσίες και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Είναι δασκάλα στο 
132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο». Συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και εφαρμόζει τεχνικές θεσμικής παιδαγωγικής και παιδαγωγικής Freinet στην τάξη της. Κατοικεί στα Πατήσια με τον σύζυγο και 
τον γιο της. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Ανοιχτής Πόλης του 5ης Δημοτικής Κοινότητας. Συμμετέχει σε συλλογικότητες της περιοχής, 
στην «Κίνηση Αλληλεγγύης Πατησίων - Χωρίς Μεσάζοντες» και στη θεατρική ομάδα του Στεκιού Αλληλεγγύης Κυψέλης «Μυρμήγκι».

Καραφυλλίδης Χρήστος

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα με καταγωγή από  Έβρο. Σπούδασε  πληροφορική (Bachelor of  computer science University of Portsmouth). 
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην περιοχή από το 1991 στο χώρο του βιβλίου. Πιστεύει ότι τα πράγματα αλλάζουν μόνο όταν θέλεις να τα  
αλλάξεις, με συμμετοχή και αγώνα. 

Βιογραφικό
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

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.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

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.

Γιαννούλης Κώστας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Είναι δικηγόρος και  πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝ και 
μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ. Ως μέλος της Ανοιχτής Πόλης της 5ης Δημοτικής Κοινότητας συμμετέχει ενεργά σε όλα τα τοπικά κινήματα (επιτροπή Βίλας 
Δρακόπουλου, Χωρίς μεσάζοντες κλπ.) και τις τοπικές δραστηριότητες.

Καρβούνης Έκτορας

 Γεννημένος το 1996 και μεγαλωμένος στην Δράμα. Είναι κάτοικος Αγίου Ελευθερίου Αθήνας από το 2014. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο των σπουδών του, εργάστηκε στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς. Κείμενά του 
έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα "Αυγή".  Είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ από το 2014.

Κεφαλά Πολυξένη (Ξένια)

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε σε Γυμνάσιο και Λύκειο του συγκροτήματος της Γκράβας, στα Άνω Πατήσια. Σπούδασε οδοντιατρική στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά από μια πενταετία παραμονής και εργασίας στην Αγγλία, επέστρεψε στην Αθήνα.
 Έκτοτε, εργάζεται και ζει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα οικολογίας και πολιτισμού. Πιστεύει ότι, 
ως πολίτες, έχουμε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση στην πόλη μας, αλλά και την υποχρέωση της συμμετοχής στα κοινά, προκειμένου 
ο στόχος αυτός να γίνει εφικτός. 

Βιογραφικό
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

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.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

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.

Αρναουτάκη Σταυρούλα (Βούλα)

Γεννημένη στην Κρήτη το 1959. Ζει από το 1980 στα Πατήσια και είναι παντρεμένη με δύο παιδιά. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. 
Ως φοιτήτρια των ΤΕΙ συμμετείχε στους φοιτητικούς αγώνες. Εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων και υπήρξε πρόεδρος 
του σωματείου εργαζομένων. Από το 1999 εργάστηκε στο Συνήγορο του Πολίτη και υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων. Σήμερα 
είναι συνταξιούχος Δημοσίου. Η ενασχόλησή της με τα κοινά στη γειτονιά ξεκίνησε με τη συμμετοχή της στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 
142ου Δημοτικού Σχολείου, το πρώτο σχολείο που άνοιξε τις πύλες του σε δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση εκτός εκπαιδευτικού 
ωραρίου. Η συμμετοχή της στην ίδρυση και εδραίωση στην τοπική κοινωνία του «Φαρμακείου Αλληλεγγύης στα Πατήσια», εδραίωσε και την 
πεποίθησή της ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία. Το 2014 ήταν υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη 
και από το 2018 Κοινοτική Σύμβουλος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας.

Καντούρου Μαρία

Γεννήθηκε στο Κοίλι Ευβοίας. Είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών 
Παντείου Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακών σπουδών Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί σε 
ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ασχολήθηκε εθελοντικά με 
την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών με συμβουλευτικές υπηρεσίες και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Είναι δασκάλα στο 
132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο». Συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και εφαρμόζει τεχνικές θεσμικής παιδαγωγικής και παιδαγωγικής Freinet στην τάξη της. Κατοικεί στα Πατήσια με τον σύζυγο και 
τον γιο της. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Ανοιχτής Πόλης του 5ης Δημοτικής Κοινότητας. Συμμετέχει σε συλλογικότητες της περιοχής, 
στην «Κίνηση Αλληλεγγύης Πατησίων - Χωρίς Μεσάζοντες» και στη θεατρική ομάδα του Στεκιού Αλληλεγγύης Κυψέλης «Μυρμήγκι».

Καραφυλλίδης Χρήστος

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα με καταγωγή από  Έβρο. Σπούδασε  πληροφορική (Bachelor of  computer science University of Portsmouth). 
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην περιοχή από το 1991 στο χώρο του βιβλίου. Πιστεύει ότι τα πράγματα αλλάζουν μόνο όταν θέλεις να τα  
αλλάξεις, με συμμετοχή και αγώνα. 
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

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.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

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.

Γιαννούλης Κώστας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Είναι δικηγόρος και  πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝ και 
μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ. Ως μέλος της Ανοιχτής Πόλης της 5ης Δημοτικής Κοινότητας συμμετέχει ενεργά σε όλα τα τοπικά κινήματα (επιτροπή Βίλας 
Δρακόπουλου, Χωρίς μεσάζοντες κλπ.) και τις τοπικές δραστηριότητες.

Καρβούνης Έκτορας

 Γεννημένος το 1996 και μεγαλωμένος στην Δράμα. Είναι κάτοικος Αγίου Ελευθερίου Αθήνας από το 2014. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο των σπουδών του, εργάστηκε στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς. Κείμενά του 
έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα "Αυγή".  Είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ από το 2014.

Κεφαλά Πολυξένη (Ξένια)

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε σε Γυμνάσιο και Λύκειο του συγκροτήματος της Γκράβας, στα Άνω Πατήσια. Σπούδασε οδοντιατρική στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά από μια πενταετία παραμονής και εργασίας στην Αγγλία, επέστρεψε στην Αθήνα.
 Έκτοτε, εργάζεται και ζει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα οικολογίας και πολιτισμού. Πιστεύει ότι, 
ως πολίτες, έχουμε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση στην πόλη μας, αλλά και την υποχρέωση της συμμετοχής στα κοινά, προκειμένου 
ο στόχος αυτός να γίνει εφικτός. 
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

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.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

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.

Κόρδατζη Βιολέτα

Γεννήθηκε στη Θήβα το 1961 και είναι μόνιμος κάτοικος Πατησίων από το 1966. Εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός στο ΤΑΠ. Οι πολιτικές 
διεργασίες της Μεταπολίτευσης καθόρισαν την αντίληψη που έχει για την πολιτική και την κοινωνία με βασικές αρχές την κινηματική 
δημοκρατία, την συλλογική προσπάθεια και την αλληλεγγύη. Πιστεύει στην ουσιαστική έννοια της Αυτοδιοίκησης, όπου ο πολίτης συμμετέχει και 
συναποφασίζει στη διαμόρφωση της τοπικής πολιτικής. Επιπλέον θεωρεί ότι σήμερα δίνεται η δυνατότητα μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της «γειτονιάς», αλλά και του Δήμου συνολικότερα. Η συμμετοχή των δημοτών στις 
γραμμές της Ανοιχτής Πόλης καθιστά ενεργή αυτή τη δυνατότητα και η ανάδειξή της σε πρωτεύουσα δύναμη στις εκλογές, εγγυάται την «Αθήνα 
από την αρχή».

Μακρυπούλιας Φώτης

Γεννήθηκε στη Λαμπρινή. Μεγάλωσε και ζει όλα τα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Πατησίων, με κατοίκους από πολλές περιοχές της 
Ελλάδας και με παράδοση στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της για τους ελεύθερους χώρους. Ονειρεύεται μια Αθήνα με περισσότερο πράσινο 
και ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της. Είναι χημικός και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών 
Βιομηχανίας και μέλος της Διοίκησης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. 

Ντρέου Νίκος

Γεννήθηκε το 1957 στο Ελμπασάν της Αλβανίας από Ελληνίδα μητέρα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Τιράνων. Διατηρεί 
κατάστημα παιδικών ρούχων με την σύζυγό του στην Πατησίων και έχουν ένα γιό. Είναι πολιτικοποιημένος στο σοσιαλιστικό κόμμα στην Αλβανία 
και ενεργό μέλος της ελληνικής ομογένειας ως ελληνικής καταγωγής από τη μητέρα του.
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

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.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

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.

Κρητικός Αλέκος

Γεννήθηκε το 1951 και είναι πολιτικός μηχανικός. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ» και γραμματέας 
του συλλόγου SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΓΛΗΜΑΤΑ (ΣΟΣΤΕ). 

Μήτρου Γεωργία

Γεννήθηκε στην Γερμανία. Κατάγεται από την Ήπειρο και είναι κάτοικος Πατησίων από το 1984. Τελείωσε το 49ο Λύκειο Αθηνών και τη σχολή 
Σ.Β.Ι.Ε. Είναι βοηθός μικροβιολόγου. Από τα νεανικά της χρόνια βρίσκεται στο χώρο της Αριστεράς συμμετέχοντας σε μαθητικούς και 
φοιτητικούς αγώνες. Σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά σε δίκτυα αλληλεγγύης και σε δράσεις στην τοπική της γειτονιά. Ενδιαφέρεται για την 
ποιότητα ζωής στη γειτονιά της. Επιθυμεί  να είναι ζωντανή, καθαρή, να μην υπάρχει φόβος, ρατσισμός, να έχει περισσότερους ελεύθερους 
χώρους, οργανωμένες και ασφαλείς παιδικές χαρές, να έχει ουσιαστικό λόγο, να είναι αλληλέγγυα και να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες στη 
διαμόρφωση της τοπικής πολιτικής.

Παντελιός Παναγιώτης

Γεννήθηκε το 1964 στον Πειραιά. Ζει  στα Πατήσια και είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Εργάζεται ως πυροσβέστης. Είναι μέλος του  
ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Ανεξάρτητης Ένωσης Πυροσβεστών και έχει  συνδικαλιστική δράση στην Εξελεγκτική Επιτροπή για την ΕΥΠΣΑ. 

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό



Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

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.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

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.

Κόρδατζη Βιολέτα

Γεννήθηκε στη Θήβα το 1961 και είναι μόνιμος κάτοικος Πατησίων από το 1966. Εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός στο ΤΑΠ. Οι πολιτικές 
διεργασίες της Μεταπολίτευσης καθόρισαν την αντίληψη που έχει για την πολιτική και την κοινωνία με βασικές αρχές την κινηματική 
δημοκρατία, την συλλογική προσπάθεια και την αλληλεγγύη. Πιστεύει στην ουσιαστική έννοια της Αυτοδιοίκησης, όπου ο πολίτης συμμετέχει και 
συναποφασίζει στη διαμόρφωση της τοπικής πολιτικής. Επιπλέον θεωρεί ότι σήμερα δίνεται η δυνατότητα μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της «γειτονιάς», αλλά και του Δήμου συνολικότερα. Η συμμετοχή των δημοτών στις 
γραμμές της Ανοιχτής Πόλης καθιστά ενεργή αυτή τη δυνατότητα και η ανάδειξή της σε πρωτεύουσα δύναμη στις εκλογές, εγγυάται την «Αθήνα 
από την αρχή».

Μακρυπούλιας Φώτης

Γεννήθηκε στη Λαμπρινή. Μεγάλωσε και ζει όλα τα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Πατησίων, με κατοίκους από πολλές περιοχές της 
Ελλάδας και με παράδοση στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της για τους ελεύθερους χώρους. Ονειρεύεται μια Αθήνα με περισσότερο πράσινο 
και ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της. Είναι χημικός και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών 
Βιομηχανίας και μέλος της Διοίκησης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. 

Ντρέου Νίκος

Γεννήθηκε το 1957 στο Ελμπασάν της Αλβανίας από Ελληνίδα μητέρα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Τιράνων. Διατηρεί 
κατάστημα παιδικών ρούχων με την σύζυγό του στην Πατησίων και έχουν ένα γιό. Είναι πολιτικοποιημένος στο σοσιαλιστικό κόμμα στην Αλβανία 
και ενεργό μέλος της ελληνικής ομογένειας ως ελληνικής καταγωγής από τη μητέρα του.

Βιογραφικό

Βιογραφικό
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Κοινωνική Δράση
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Πολιτικός επιστήμων 
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τομείς της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Κρητικός Αλέκος

Γεννήθηκε το 1951 και είναι πολιτικός μηχανικός. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ» και γραμματέας 
του συλλόγου SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΓΛΗΜΑΤΑ (ΣΟΣΤΕ). 

Μήτρου Γεωργία

Γεννήθηκε στην Γερμανία. Κατάγεται από την Ήπειρο και είναι κάτοικος Πατησίων από το 1984. Τελείωσε το 49ο Λύκειο Αθηνών και τη σχολή 
Σ.Β.Ι.Ε. Είναι βοηθός μικροβιολόγου. Από τα νεανικά της χρόνια βρίσκεται στο χώρο της Αριστεράς συμμετέχοντας σε μαθητικούς και 
φοιτητικούς αγώνες. Σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά σε δίκτυα αλληλεγγύης και σε δράσεις στην τοπική της γειτονιά. Ενδιαφέρεται για την 
ποιότητα ζωής στη γειτονιά της. Επιθυμεί  να είναι ζωντανή, καθαρή, να μην υπάρχει φόβος, ρατσισμός, να έχει περισσότερους ελεύθερους 
χώρους, οργανωμένες και ασφαλείς παιδικές χαρές, να έχει ουσιαστικό λόγο, να είναι αλληλέγγυα και να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες στη 
διαμόρφωση της τοπικής πολιτικής.

Παντελιός Παναγιώτης

Γεννήθηκε το 1964 στον Πειραιά. Ζει  στα Πατήσια και είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Εργάζεται ως πυροσβέστης. Είναι μέλος του  
ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Ανεξάρτητης Ένωσης Πυροσβεστών και έχει  συνδικαλιστική δράση στην Εξελεγκτική Επιτροπή για την ΕΥΠΣΑ. 
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

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.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

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.

Παπαχριστοπούλου Ελένη

Οι σπουδές της στη φιλοσοφική σχολή του Α.Π.Θ την έφεραν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 1985-88 και 1990-94 έκανε θεατρικές σπουδές 
στο πανεπιστήμιο της Νέας Σορβόννης Paris III (Maitrise, D.E.A, διδακτορικό που δεν ολοκλήρωσε στρεφόμενη στην υποκριτική, δίπλα σε 
μεγάλους δασκάλους του Θεάτρου). Συνιδρύτρια με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιάννη Σταματίου του Πολυχώρου - Θεάτρου Εκστάν στα 
Πατήσια, προσθέτουν τη δική τους πινελιά σ’ ένα θέατρο που υπηρετεί την κοινωνία και τους ανθρώπους. Για την ερμηνεία της στο ρόλο της 
Σεμίραμις στις «Καρέκλες» του Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Ζαν Πωλ Ντενιζόν, τιμήθηκε με το βραβείο Διεθνούς θεατρικού ρεπερτορίου 2018 από 
την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. 

Πολάτου Θεοδοσία

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι κάτοικος Πατησίων από το 2013. Σπούδασε  Νοσηλευτική στο ΤΕΙ Αθηνών, με ειδικότητα «Βοηθός 
Χειρουργείου». Συμμετείχε ενεργά σε φοιτητικούς αγώνες και ακτιβιστικές δράσεις. Από τα φοιτητικά της χρόνια έως σήμερα βρίσκεται στο 
χώρο της Αριστεράς. Αποφάσισε να ασχοληθεί συστηματικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην γειτονιά και επιθυμεί να αγωνιστεί για 
καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Σταθιάς Μάριος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λαμπρινής, όπου και κατοικεί. Αποφοίτησε από την Ιωνίδειο Πρότυπο 
Σχολή του Πειραιά. Σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε εξειδικευμένες 
Χρηματοοικονομικές και Ασφαλιστικές  σπουδές καθώς και σπουδές Πληροφορικής. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα επί 37 συνεχόμενα 
χρόνια, στην οποία διετέλεσε διευθυντής σε πολλά καταστήματα. Παράλληλα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε χρηματοδοτικά και 
επενδυτικά προγράμματα οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  σε  ενεργειακά   project στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ως φοιτητής 
ανέπτυξε έντονη φοιτητική δράση, διατελώντας μέλος Δ.Σ Φοιτητικών Συλλόγων. Δραστηριοποιήθηκε στο Συνδικαλιστικό χώρο της Εθνικής 
Τράπεζας και εκλέχθηκε επανειλημμένα σε Δ.Σ  και εκπρόσωπος της Εθνικής  Τράπεζας στα συνέδρια της Ο.Τ.Ο.Ε. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού της Εθνικής Τράπεζας.

Βιογραφικό
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Πεταλά Βάια (Βιβή)

Γεννήθηκε στην Άρτα και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Πατρών.  Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία και 
Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ/ΕΜΠ. Εργάζεται ως καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα τελευταία έντεκα 
χρόνια διδάσκει σε σχολεία της Α΄ Αθήνας. Έχει ενεργή συνδικαλιστική δράση υπερασπιζόμενη το δημόσιο σχολείο, τα εργασιακά δικαιώματα 
των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Είναι αιρετό μέλος του Δ.Σ. της Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας με την παράταξη της Ενωτικής 
Πρωτοβουλίας καθηγητών. Από το 2012 έως και το 2014 συμμετείχε ως διδάσκουσα στα μαθήματα αλληλεγγύης που διοργάνωσε η Γ΄ ΕΛΜΕ 
στην Γκράβα. Ως ιδρυτικό μέλος και πρώην μέλος ΔΣ στον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο «Πολίτες της Ριζούπολης» δραστηριοποιείται ενεργά σε 
πολιτιστικές δραστηριότητες και διεκδικήσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας από τις υποβαθμισμένες γειτονιές του 
Δήμου Αθήνας.  

Σαρρής Γιάννης

Γεννήθηκε στην Αθήνα πριν 57 χρόνια. Εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός από  το 1985.
Είχε ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα 79-84, από τις καταλήψεις ενάντια στον ν815 και υπήρξε μέλος της ομάδας εκπροσώπησης της 
παράταξης «Κοινότητα Φοιτητών» στο ΔΣ του συλλόγου Φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, στην Ξάνθη. Συμμετείχε στις διαδικασίες 
της “Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών” 88-92. Βρίσκεται στο Γονεϊκό κίνημα από το 2006. Είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων στο 
40ο Γυμνάσιο Αθήνας. Είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθήνας, Γραμματέας 
της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Αττικής, μέλος του ΔΣ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας 
(ΑΣΓΜΕ) και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ). Μέλος του ΣΥΝ από το 2007, εξαρχής υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ 
των μελών.

Τζελά Κατερίνα

Γεννήθηκε το 1964 στο Πέραμα του Πειραιά όπου τελείωσε και το Λύκειο. Σπούδασε Τεχνολογία Τροφίμων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας με ενεργή 
συμμετοχή στους φοιτητικούς συλλόγους. Εργάζεται στον ποιοτικό έλεγχο μεγάλης ιδιωτικής εταιρίας τροφίμων και είναι έγγαμη με δύο παιδιά. 
Συμμετείχε στους Συλλόγους Γονέων του 101ου δημοτικού σχολείου και Βαρβακείου γυμνασίου. Το 2010 συμμετείχε στη Λαϊκή Συνέλευση 
Πατησίων και δημιούργησαν μαζί με φίλους το Κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες για τους ευάλωτους συμπολίτες. Συμμετείχε σε συνεργατικό σχήμα 
ΚοινΣΕπ, με σκοπό την εύρεση εργασίας άνεργων συμπολιτών και τη δημιουργία μιας εστίας πολιτισμού. Παράλληλα συμμετέχει και στον 
Επιστημονικό Σύλλογο της Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων.
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

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.

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.

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

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.

Παπαχριστοπούλου Ελένη

Οι σπουδές της στη φιλοσοφική σχολή του Α.Π.Θ την έφεραν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 1985-88 και 1990-94 έκανε θεατρικές σπουδές 
στο πανεπιστήμιο της Νέας Σορβόννης Paris III (Maitrise, D.E.A, διδακτορικό που δεν ολοκλήρωσε στρεφόμενη στην υποκριτική, δίπλα σε 
μεγάλους δασκάλους του Θεάτρου). Συνιδρύτρια με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιάννη Σταματίου του Πολυχώρου - Θεάτρου Εκστάν στα 
Πατήσια, προσθέτουν τη δική τους πινελιά σ’ ένα θέατρο που υπηρετεί την κοινωνία και τους ανθρώπους. Για την ερμηνεία της στο ρόλο της 
Σεμίραμις στις «Καρέκλες» του Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Ζαν Πωλ Ντενιζόν, τιμήθηκε με το βραβείο Διεθνούς θεατρικού ρεπερτορίου 2018 από 
την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. 

Πολάτου Θεοδοσία

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι κάτοικος Πατησίων από το 2013. Σπούδασε  Νοσηλευτική στο ΤΕΙ Αθηνών, με ειδικότητα «Βοηθός 
Χειρουργείου». Συμμετείχε ενεργά σε φοιτητικούς αγώνες και ακτιβιστικές δράσεις. Από τα φοιτητικά της χρόνια έως σήμερα βρίσκεται στο 
χώρο της Αριστεράς. Αποφάσισε να ασχοληθεί συστηματικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην γειτονιά και επιθυμεί να αγωνιστεί για 
καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Σταθιάς Μάριος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λαμπρινής, όπου και κατοικεί. Αποφοίτησε από την Ιωνίδειο Πρότυπο 
Σχολή του Πειραιά. Σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε εξειδικευμένες 
Χρηματοοικονομικές και Ασφαλιστικές  σπουδές καθώς και σπουδές Πληροφορικής. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα επί 37 συνεχόμενα 
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επενδυτικά προγράμματα οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  σε  ενεργειακά   project στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ως φοιτητής 
ανέπτυξε έντονη φοιτητική δράση, διατελώντας μέλος Δ.Σ Φοιτητικών Συλλόγων. Δραστηριοποιήθηκε στο Συνδικαλιστικό χώρο της Εθνικής 
Τράπεζας και εκλέχθηκε επανειλημμένα σε Δ.Σ  και εκπρόσωπος της Εθνικής  Τράπεζας στα συνέδρια της Ο.Τ.Ο.Ε. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού της Εθνικής Τράπεζας.
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Πεταλά Βάια (Βιβή)

Γεννήθηκε στην Άρτα και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Πατρών.  Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία και 
Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ/ΕΜΠ. Εργάζεται ως καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα τελευταία έντεκα 
χρόνια διδάσκει σε σχολεία της Α΄ Αθήνας. Έχει ενεργή συνδικαλιστική δράση υπερασπιζόμενη το δημόσιο σχολείο, τα εργασιακά δικαιώματα 
των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Είναι αιρετό μέλος του Δ.Σ. της Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας με την παράταξη της Ενωτικής 
Πρωτοβουλίας καθηγητών. Από το 2012 έως και το 2014 συμμετείχε ως διδάσκουσα στα μαθήματα αλληλεγγύης που διοργάνωσε η Γ΄ ΕΛΜΕ 
στην Γκράβα. Ως ιδρυτικό μέλος και πρώην μέλος ΔΣ στον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο «Πολίτες της Ριζούπολης» δραστηριοποιείται ενεργά σε 
πολιτιστικές δραστηριότητες και διεκδικήσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας από τις υποβαθμισμένες γειτονιές του 
Δήμου Αθήνας.  

Σαρρής Γιάννης

Γεννήθηκε στην Αθήνα πριν 57 χρόνια. Εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός από  το 1985.
Είχε ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα 79-84, από τις καταλήψεις ενάντια στον ν815 και υπήρξε μέλος της ομάδας εκπροσώπησης της 
παράταξης «Κοινότητα Φοιτητών» στο ΔΣ του συλλόγου Φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, στην Ξάνθη. Συμμετείχε στις διαδικασίες 
της “Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών” 88-92. Βρίσκεται στο Γονεϊκό κίνημα από το 2006. Είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων στο 
40ο Γυμνάσιο Αθήνας. Είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθήνας, Γραμματέας 
της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Αττικής, μέλος του ΔΣ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας 
(ΑΣΓΜΕ) και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ). Μέλος του ΣΥΝ από το 2007, εξαρχής υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ 
των μελών.

Τζελά Κατερίνα

Γεννήθηκε το 1964 στο Πέραμα του Πειραιά όπου τελείωσε και το Λύκειο. Σπούδασε Τεχνολογία Τροφίμων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας με ενεργή 
συμμετοχή στους φοιτητικούς συλλόγους. Εργάζεται στον ποιοτικό έλεγχο μεγάλης ιδιωτικής εταιρίας τροφίμων και είναι έγγαμη με δύο παιδιά. 
Συμμετείχε στους Συλλόγους Γονέων του 101ου δημοτικού σχολείου και Βαρβακείου γυμνασίου. Το 2010 συμμετείχε στη Λαϊκή Συνέλευση 
Πατησίων και δημιούργησαν μαζί με φίλους το Κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες για τους ευάλωτους συμπολίτες. Συμμετείχε σε συνεργατικό σχήμα 
ΚοινΣΕπ, με σκοπό την εύρεση εργασίας άνεργων συμπολιτών και τη δημιουργία μιας εστίας πολιτισμού. Παράλληλα συμμετέχει και στον 
Επιστημονικό Σύλλογο της Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων.
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Τσοδούλου Χρυσή (Σούλα)

Κατάγεται από την  Ήπειρο.  Είναι κάτοικος Πατησίων από το 1963 και μητέρα δύο παιδιών. Είναι πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου του 
τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και εργάζεται ως Διοικητικός Υπάλληλος ΑΕΙ. Συμμετέχει σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, κινήσεις ειρήνης 
και κινήσεις διεκδίκησης ελεύθερων χώρων. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χασσάν Αχμέτ

Είναι 22 χρόνων. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα από πατέρα και μητέρα Αιγύπτιους. Φοίτησε στο 132ο δημοτικό σχολείο Αθηνών στη 
Γκράβα, το οποίο ήταν πολυεθνικό σχολείο από τα ελάχιστα στην Ελλάδα. Σπούδασε στο 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου στον τομέα Μηχανολογίας. 
Εργάζεται επί έξι  χρόνια ως υπάλληλος και υπεύθυνος σε κατάστημα εστίασης. Έχει ασχοληθεί με τις δημόσιες σχέσεις και τον τομέα 
μάρκετινγκ. Αποφάσισε να κατέβει ως υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη, γιατί ενδιαφέρεται να είναι πάντα δίπλα στον 
κάθε πολίτη. Έτσι έμαθε από τον  πατέρα του,  έναν απλό οικοδόμο, ο οποίος σήμερα είναι άνεργος.

Χριστοφοράτου Αγγελική (Κική)

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1951. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών και κατοικεί εδώ και είκοσι χρόνια στα Πατήσια. Επί σειρά ετών 
συμμετείχε σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής. Ήταν στο ΚΚΕ από τη νεανική της ηλικία και στον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. 
Εργάστηκε για 20 χρόνια στον τομέα της μεταποιητικής βιοτεχνίας ενδυμάτων και σήμερα είναι συνταξιούχος ΙΚΑ. Είναι μέλος του πολιτιστικού 
συλλόγου Τρωϊανάτων Κεφαλονιάς. Δραστηριοποιείται στο Δ.Σ. της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ένταξης «ΕΞΕΛΙΞΙΣ» (της οποίας 
είναι και ιδρυτικό μέλος) και στον τομέα της ένδυσης με στόχο την εκπαίδευση και την  βοήθεια για ένταξη στην κοινωνική ζωή και την αγορά 
εργασίας ατόμων από ευπαθείς ομάδες.
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Θεοδωρακόπουλος Βασίλης

Γεννήθηκε το 1958 στο Βυζίκι Αρκαδίας. Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών. Είναι μέλος του αριστερού κινήματος εδώ και 44 χρόνια, 
συνδικαλιστής στο χώρο της υγείας και μέλος του Δ.Σ Συλλόγων και Ομοσπονδιών. Δραστηριοποιείται σε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους 
και σε εθνικοτοπικούς. Μέλος επιτροπών και συλλόγων για τη διάσωση ελεύθερων χώρων. Είναι μέλος Δ.Σ Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. 
Έχει επίσης διατελέσει  μέλος του Δ.Σ του Γυμναστικού Συλλόγου Απόλλων Σμύρνης. Είναι απόφοιτος ΤΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας, ελεύθερος 
επαγγελματίας για 4 χρόνια και σήμερα εργάζεται ως οδοντοτεχνίτης. 

Χοτζόγλου Χριστόδουλος

Γεννήθηκε το 1961 στην Νέα Ιωνία. Πήγε σχολείο στον Περισσό και στα Πευκάκια. Από το 1978 ζει στην  Ριζούπολη. Σπούδασε Λογιστικά και 
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Είναι παντρεμένος  και έχει δύο παιδιά. Εργάστηκε από το 1978 στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις σχετικές με τις 
σπουδές του. Σήμερα εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος στην δομή φιλοξενίας Μαλακάσας. Ταυτόχρονα είναι συνεργάτης της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας ionianet.gr (ειδικός σύμβουλος αθλητικού Marketing). Είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος του συλλόγου Πολίτες της Ριζούπολης.
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