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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2019
3 έργα προτεραιότητας και 14 προγραμματικοί άξονες
για την «6η Δημοτική Κοινότητα από την αρχή»
Η 6η κοινότητα είναι η πιο μεγάλη και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας.
Οι γειτονιές της κοινότητας είναι γεμάτες ζωντάνια και αντανακλούν τη δυναμική της πόλης, τη γοητεία της ανάμειξης, τον ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό πλούτο. Πάνω από όλα έχει κατοίκους, Έλληνες, μετανάστες, πρόσφυγες, ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν στην περιοχή
ειρηνικά. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη κινήσεων και συλλογικοτήτων των δημοκρατικών κατοίκων που δημιουργήθηκαν
και δραστηριοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.
Η υπερβολική δόμηση, η έλλειψη ελεύθερων χώρων, η παραβατικότητα, η φτώχεια, η αύξηση της συγκέντρωσης πληθυσμού, τα
φαινόμενα φασιστικών προκλήσεων και επιθέσεων από Χρυσής Αυγής είναι όλα αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε την Αθήνα
από την αρχή!

Έργα προτεραιότητας αξίας 737 χιλ. Ευρώ
1. Δημιουργία 2 νέων Λεσχών Φιλίας
Α) στη Πλατεία Βικτωρίας με ενοικίαση ισογείου επί της οδού Γ. Σεπτεμβρίου (κτίριο ΣΥΑΤΕ)
Προϋπολογισμός:20 χιλ. Ευρώ ανά έτος
Πηγή χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι της Διεύθυνσης κοινωνικής Αλληλεγγύης
Β) Μεταξύ Αχαρνών και Λιοσίων
Προϋπολογισμός: 17 χιλ. Ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ίδιοι πόροι της Διεύθυνσης κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Αναβάθμιση Λεωφόρου Πατησίων:
Α) Ανακατασκευή πεζοδρομίων με σήμανση και ράμπες για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και μητέρες με καροτσάκια
Προϋπολογισμός: 400 χιλ. ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις (ΟΧΕ)
Β) Καθαρισμός και εξωραϊσμός προσόψεων κτιρίων
Προϋπολογισμός:200 χιλ. ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
3. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου “μπαλόνι” στο χώρο του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ της οδού Ευελπίδου 18
Προϋπολογισμός: 100 χιλ. ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
		

1. Δημοτική κοινωνική πολιτική με αλληλεγγύη.
Πρωτοβάθμια Υγεία :
• Χρειάζεται δεύτερο ιατρείο στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας και Αχαρνών λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της ανάγκης για
περίθαλψη των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων στις γειτονιές της κοινότητας καθώς και προσθήκη στους ίδιους χώρους κέντρων
συμβουλευτικής για τις ευπαθείς ομάδες κατοίκων.
• Δημιουργία δύο επιπλέον βρεφονηπιακών σταθμών .
• Δημιουργία δύο επιπλέον Λεσχών Φιλίας στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας και κάτω από την Λεωφόρο Αχαρνών.
Ουσιοεξάρτηση:
• Ολιστική αντιμετώπιση με εφαρμογή της πρόληψης, μείωσης της βλάβης, αποκατάστασης, επανένταξης των ουσιοεξαρτημένων
ατόμων. Με πρόσημο την αντιμετώπιση του φαινομένου με ανθρωπιστικά μέτρα και με προτεραιότητα στα άτομα που βρίσκονται σε
προχωρημένο στάδιο εξάρτησης και ζουν σε δημόσιους χώρους (πλατείες, δρόμους κλπ) δημιουργώντας ένα επιβαρυντικό πλαίσιο για
την λειτουργία της γειτονιάς.
• Επέκταση του προγράμματος streetwork που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Περιφέρεια Αττικής με συνέργεια πολλών φορέων και
στοχεύει στη «μείωση βλάβης για χρήστες και γειτονιές».
Μέριμνα για τους ηλικιωμένους με εφαρμογή του προγράμματος‘’βοήθεια στο σπίτι’’.

6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2. Καθαριότητα-ανακύκλωση από την αρχή στην 6 ΔΚ
Απαιτούνται:
• Ενισχυμένο πρόγραμμα καθαριότητας σε περιοχές με μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού για να αντιμετωπισθεί η επιβαρυμένη
κατάσταση της κοινότητας
• Ανακύκλωση στην πηγή
• Δημιουργία πράσινων σημείων σε όλες τις γειτονιές
• Δημοτικές τουαλέτες στις πλατείες Αγίου Παντελεήμονα, Βικτωρίας και Φωκίωνος Νέγρη
• 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

3. Δημόσιος χώρος από την αρχή
• Δημιουργία τριών παιδικών χαρών στις γειτονιές του Αγίου Νικόλαου,
της Κυψέλης, της Πλατείας Βικτωρίας
• Ανάπτυξη δικτύου φωτισμένων και καθαρών πεζοδρόμων.
• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων με εφαρμογή του υπάρχοντος σχεδίου στην κοινότητα και σταδιακή επέκτασή του.
• Συγκοινωνιακές ρυθμίσεις με σεβασμό στις προτάσεις των κινήσεων Πολιτών και σύνδεση της Κυψέλης με τις γύρω περιοχές και το
κέντρο.
• Φωτισμός στις ξεχασμένες γειτονιές και πλατείες ιδιαίτερα πλατεία Αμερικής και τους γύρω δρόμους και παράδρομους.

4. Πράσινο από την αρχή
• Βελτίωση και συντήρηση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου
• Αποκατάσταση του Πάρκου Κύπρου και Πατησίων σεβόμενοι τους αγώνες των κατοίκων για τη διάσωσή του.
• Επέκταση της δενδροφύτευσης στους δρόμους και στις πλατείες.
• Δημιουργία νέων εστιών πρασίνου σε αδόμητα οικόπεδα «πάρκα τσέπης»
• Ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων εντός του Πεδίου του Άρεως

5. Παιδεία από την αρχή
• Συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, άμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους.
• Δημιουργία δύο νέων Νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής Αγωγής
• Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων.
• Περιβαλλοντική ανάπλαση των σχολικών αυλών
• Συντήρηση και ανάπλαση των αθλητικών χώρων σχολικών συγκροτημάτων και αύλειων αθλητικών χώρων
• Ανοικτά σχολεία στη κοινωνία, με ευθύνη του Δήμου και ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων, εκπαίδευσης, ρομποτικής, πολιτισμού,
αθλητισμού, νέων τεχνολογιών, συμβουλευτικής σε συνεργασία με τους φορείς και τη σχολική κοινότητα.
• Δημιουργία ανοικτών σχολείων σε κάθε γειτονιά

6. Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος
Μελέτη ομάδας αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ φανερώνει ότι στην πλατεία Βικτωρίας επιβιώνουν πάνω από 400 κτίρια, μάρτυρες της ιστορίας
της περιοχής των αρχών του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα της περιόδου του μεσοπολέμου.
Με βάση τη μελέτη θα επιχειρήσουμε την ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάδειξης της περιοχής που θα περιλαμβάνει:
• Συντήρηση και ανακατασκευή των κτιρίων με πρόγραμμα του Δήμου
• Αξιοποίηση και επανάχρηση των κτιρίων της περιοχής 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 θα δοθεί 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 που οδηγούν στο Πεδίο του Άρεως, στη Δεριγνύ και την Κορδιγκτώνος καθώς και
της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου
• Αισθητική αναβάθμιση νεοκλασικών κτιρίων και προσόψεων πολυκατοικιών στις οδούς Αχαρνών ,Αγίου Μελετίου, Πατησίων, Γ.
Σεπτεμβρίου, Φωκίωνος Νέγρη, Δροσοπούλου και Σπετσών
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7. Αθλητισμός από την αρχή στην 6η ΔΚ
• Συνεργασία και ενίσχυση του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του και το άνοιγμά του στη
κοινωνία με ειδικά προγράμματα άθλησης για όλους.
• Αλλαγή του μοντέλου άθλησης για όλους με ανάπτυξη σταθμών άθλησης (baserunning) στο Πεδίο του Άρεως, με μόνιμα προγράμματα
που στοχεύουν στην υγεία, ευεξία, αναζωογόνηση.
• Ειδικές αθλητικές δράσεις για παιδιά στο Πεδίο του Άρεως
• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου “μπαλόνι” στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ της πρώην Σχολής Ευελπίδων
• Ανακατασκευή και συντήρηση όλων των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων
• Βελτίωση και ανάπλαση του γηπέδου της Αλεπότρυπας, συντήρηση των ανοικτών γηπέδων και κατασκευή κλειστού προπονητηρίου

8. Ασφάλεια από την αρχή
• Αντιμετώπιση του παραεμπορίου, της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας σε συνεργασία και κοινή δράση με τους συναρμόδιους φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, Εμπορικό Σύλλογο, ΟΠΑ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, πολιτιστικούς φορείς, κατοίκους, κοινότητα
• Αντιμετώπιση της συγκέντρωσης παράνομων οίκων ανοχής και διακίνησης ναρκωτικών από οργανωμένες συμμορίες, με συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων
• Συντονισμένες ενέργειες για την εξάλειψη της παράνομης εκμετάλλευσης ανθρώπων από οργανωμένα κυκλώματα (εργαζόμενες στο
sex, παιδική εκμετάλλευση)
• Αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας για την ενίσχυση, αποκέντρωσή και ουσιαστική εκπαίδευση των δημοτικών
αστυνομικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της 6ης Κοινότητας.
Δεν πρέπει να ξεχαστούν τα γεγονότα βίας, που προκάλεσε η ΧΑ στις γειτονιές, που είχε ως αποτέλεσμα την δυσφήμιση και τον οικονομικό
μαρασμό των μικροεπιχειρήσεων της περιοχής .
Οι γειτονιές είναι πιο ασφαλείς χωρίς τη δράση της ΧΑ

9. Πολιτισμός για όλους
• Ανάπτυξη και αποκέντρωση πολιτιστικών δράσεων στις «ξεχασμένες πλατείες»
- Πλατεία Βικτώριας
- Πλατεία Αμερικής
- Πλατεία Αγίου Νικολάου
- Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα
- Πλατεία Αττικής
• Δημιουργία δημοτικών χώρων πολιτισμού και αξιοποίηση των Σχολείων
• Δημιουργία δύο πολυχώρων πολιτισμού στην Κυψέλη και στην περιοχή της Πλατείας Βικτωρίας
• Μετατροπή του κτιρίου Λέλας Καραγιάννη σε χώρο πολιτισμού και Μουσείου Αντιστασιακής δράσης
• Η Αγορά της Κυψέλης να λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία διαχειριστών και Δήμου
• Δημιουργία Ομάδας Εργασίας Καλλιτεχνών με στόχο την αύξηση της συμμετοχής πολιτών - δημιουργών, καλλιεργώντας την προσφορά
και τον εθελοντισμό
• Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στην Κοινότητα
• Προστασία και στήριξη των χώρων Τέχνης και Πολιτισμού της περιοχής (Αλκυονίδα, Τριανόν, Studio)

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

11. 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 παράλληλα με εκχώρηση στα συμβούλια ουσιαστικών αρμοδιοτήτων ελέγχου
και συναπόφασης.
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Γι’ αυτό προτείνουμε :
• Δημιουργία συμβουλίων γειτονιάς
• 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 στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

12. Δίκαιη ανάπτυξη
• Ειδικά κίνητρα επαναλειτουργίας των καταστημάτων της οδού Πατησίων
• Πολιτική ενίσχυσης λειτουργίας των μικρών εμπορικών χρήσεων στις γειτονιές και στα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος στην
περιοχή της οδού Αχαρνών
• Ειδικά κίνητρα ανάπτυξης θερμοκοιτίδων και επιχειρήσεων ΚΑΛΟ
• Αναπροσαρμογή με ελάφρυνση των δημοτικών τελών για ανάπτυξη εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων
• Ενίσχυση για ανάπτυξη μικροπαραγωγικής δραστηριότητας

13. Τουρισμός
• Ενίσχυση της τουριστικής αξιοποίησης των κλειστών ακινήτων
• Ανάπτυξη βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω τουριστικών πλατφορμών με όρια και κανόνες.
• Απαγόρευση τουριστικής αξιοποίησης πολυκατοικιών από εταιρείες και πολιτική real estate.
• Προστασία και εξασφάλιση κατοικίας

14. Αθήνα Πόλη για όλους
Η κίνηση των ατόμων με αναπηρία στη πόλη μας είναι από δύσκολη έως ανυπόφορη. Η κοινότητά μας δεν είναι φιλική προς αυτούς
Γι αυτό χρειάζονται:
• 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 κοινότητας
• Ειδική σήμανση για τυφλούς σε όλα τα πεζοδρόμια μεγάλων τουλάχιστον οδικών αρτηριών όπως στις οδούς Πατησίων, Αχαρνών και
Γ’ Σεπτεμβρίου.
• Ειδική έκδοση εντύπων στις υπηρεσίες της κοινότητας για τυφλούς .
• Ειδικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ΑμεΑ.
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Βιογραφικά Υποψηφίων

Ψυλλάκης Κωνσταντίνος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών με Άριστα και διετέλεσε πρόεδρος
15μελούς. Σπουδάζει στο ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ) στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Εργάζεται εταιρία ενέργειας ως πωλητής
ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως πωλητής σε κατάστημα τουριστικών στα Χανιά. Είναι διοργανωτής του ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, του πρώτου
ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος του ΟΠΑ για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου που ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία. Πιστεύει ότι η Αθήνα
έχει απεριόριστες δυνατότητες να γίνει μια σύγχρονη ανθρώπινη πόλη, που να εξυπηρετεί όλους και όλες που ζουν και εργάζονται εδώ και
επιδιώκει να παλέψει γι αυτό μέσω της Ανοιχτής Πόλης.

Γαϊτάνη Κατερίνα

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996, μεγάλωσε στην Κυψέλη και αποφοίτησε από το 39ο Λύκειο της περιοχής. Από πολύ μικρή ασχολήθηκε με τα
κοινά. Οργανώθηκε στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, διότι πιστεύει ακράδαντα ότι τα συλλογικά προβλήματα απαιτούν συλλογικές λύσεις και αγώνα.
Αγαπά πολύ το διάβασμα και εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε βιβλιοπωλείο της Αθηνάς, ενώ παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα
μάρκετινγκ και σεμινάρια θεατρικών σπουδών. Ενώνει τις δυνάμεις της με τους συνυποψηφίους της, με στόχο να βοηθήσει και με τις δικές
της ιδέες και προσπάθειες στην αναβάθμιση του πολιτισμού στην πόλη μας.

Καραγιάννης Σπυρίδων

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στο χωριό Αρφαρά Μεσσηνίας, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Σπούδασε Μαθηματικά στο ΕΚΠΑ. Είναι έγγαμος με ένα παιδί και
κατοικεί στα Κ. Πατήσια. Εργάζεται από το 1989 ως καθηγητής Πληροφορικής και Μαθηματικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Από το 2004
εργάζεται ως μόνιμος εκπαιδευτικός σε σχολεία του κέντρου της Αθήνας και από το 2006 στο 19ο ΓΕΛ Αθήνας. Είναι μέλος της Α΄ΕΛΜΕ
Αθήνας και υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές. Για τη βελτίωση της ζωής του και των συμπολιτών του, στη πόλη που ζει και αγαπά,
συμμετέχει στη κίνηση κατοίκων της 6ης δημοτικής κοινότητας.

Βοστάνη Δέσποινα

Βιογραφικό
Κατάγεται από την Μυτιλήνη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Φοίτησε στο Σαλβάγειον Οικονομικό Λύκειο, English
Girls' College, Centre Culturel Francais. Επαναπατρίστηκε το 1976, οπότε άρχισε να εργάζεται ως γραμματέας σε ελληνικές και ξένες εταιρίες.
Από το 1982 μέχρι και τη συνταξιοδότησή της εργάστηκε στον χώρο της έντυπης δημοσιογραφίας ως τεχνικός τύπου. Είναι διαζευγμένη και έχει
δύο παιδιά και δύο εγγόνια. Ζει στην 6η Κοινότητα από τo 1977, την ενδιαφέρουν τα κοινά και επιθυμεί να προσφέρει στην αναβάθμιση της
γειτονιάς της. Είναι μέλος της Κίνησης Κατοίκων της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.

Γρηγοροπούλου Γεωργία (Ζέτα)

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα, εργάστηκε για 38 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και είναι συνταξιούχος. Δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά, ως μέλος του
ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων της Μercedes Benz ΕΛΛΑΣ και ως μέλος του Διεθνούς Συλλόγου Βοηθών Διοίκησης (International
Management Assistants). Γνωρίζει Γερμανικά και Αγγλικά. Συμμετέχει στην κίνηση κατοίκων της 6ης Δημοτικής Κοινότητας και αγωνίζεται για
την βελτίωση της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Είναι ενεργό μέλος στη Δημοτική Κίνηση ”Ανοιχτή Πόλη”.

Καρανάσιος Κωνσταντίνος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1981, γιός πρόσφυγα από την Κερύνεια της Κύπρου και μεγάλωσε στην Κυψέλη, όπου και ζει μέχρι σήμερα.
Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο A.U.A. Alalbama και είναι τελειόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Υπήρξε ενεργό μέλος της συλλογικής κουζίνας στη κατάληψη της Δημοτικής Αγοράς, καθώς και ιδρυτικό μέλος σε δύο δομές αλληλεγγύης της
περιοχής. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, μεταξύ άλλων, υπηρέτησε στο Γραφείο Έρευνας Πληροφορικής του 401 ΓΣΝΑ,
συμβάλλοντας στην ηλεκτρονική διασύνδεση των στρατιωτικών νοσοκομείων της χώρας. Από την ίδρυση του Υπουργείου ψηφιακής πολιτικής
βρίσκεται στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ν. Παππά. Είναι μέλος του συντονιστικού της νομαρχιακής Α’ Αθήνας και της γραμματείας του
τμήματος ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Καρούσος Παναγιώτης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Ελλάδα, σπούδασε μουσική και εργάστηκε ως συνθέτης στον Καναδά. Είναι Διπλωματούχος Γαλλικής Γλώσσας και με
πανεπιστημιακές σπουδές στην κλασική μουσική. Έχει ανεβάσει όπερες και έργα κλασικής μουσικής στην Βόρειο Αμερική, Ουάσινκτον, Σικάγο,
Νέα Υόρκη, Greensborough Βόρεια Καρολίνα, Bristol Κονέκτικατ, Μόντρεαλ, Toronto, Λος Άντζελες, και στο Μπουένος Άιρες. Από το 2012
δραστηριοποιείται μόνιμα στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τα έργα του. Το 2014 η Συμφωνική Ορχήστρα της Αθήνας ερμήνευσε την Συμφωνία
Νο.4 «της Γης», υπό την διεύθυνση του μαέστρου Ελευθέριου Καλκάνη. Η όπερά του «Προμηθέας Δεσμώτης» έχει παρουσιαστεί σε πολλές
πρωτεύουσες της Ευρώπης και στην Αθήνα, στην Επίδαυρο και υπό την διεύθυνση του μαέστρου Ελευθέριου Καλκάνη στην Κόρινθο και στο
Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Με έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδείας παρουσιάζει αυτό το έργο του
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με την διαδραστική συμμετοχή των μαθητών. Ζει κοντά στην πλατεία Βικτωρίας
και προσπαθεί με την προσφορά του σε συλλογικές προσπάθειες κινήσεων κατοίκων και ιδιαίτερα της Δημοτικής Κίνησης Ανοιχτή Πόλη
να βοηθήσει στην αναβάθμιση της περιοχής, με τον πολιτισμό.

Κυριακάκης Κώστας

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1960 και μεγάλωσε στα Πατήσια. Σπούδασε μηχανικός αεροσκαφών στις σχολές ΔΕΛΤΑ και στην συνέχεια για 2 χρόνια την
τέχνη της φωτογραφίας. Διατήρησε την οικογενειακή επιχείρηση, στην πλατεία Βικτωρίας ως κατασκευαστής καλλιτεχνικών κορνιζών, κυρίως
για εκθέσεις ζωγραφικής. Η αγάπη του για την Τέχνη τον οδήγησε στη δημιουργία του χώρου τέχνης ’’Ηώς’’. Η ‘’Ηώς’’ εκτός από χώρος
εκθέσεων, της δουλειάς δημιουργών, είναι και χώρος συνάντησης και εκδηλώσεων των κατοίκων, που προσπαθούν να κάνουν καλύτερη τη
ζωή στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας με τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη. Συμμετέχει στις δραστηριότητες των κινήσεων για την
αναβάθμιση της πλατείας Βικτωρίας , είναι μέλος της Κίνησης Κατοίκων 6ης Κοινότητας και στηρίζει τις δραστηριότητες της δημοτικής
κίνησης ‘’Ανοιχτή Πόλη’’.

Κωλέτσης Χρήστος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1941 στο Τσαγγάρι Θεσπρωτίας και μεγάλωσε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας της Ηπείρου. Από το 1973 ζει στην Κυψέλη. Είναι
παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Σπούδασε τεχνολόγος τοπογράφος μηχανικός στη Σχολή Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών Ιωαννίνων.
Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για 33 χρόνια. Ειδικότερα, έχει ασχοληθεί στην οργάνωση και επίβλεψη
τεχνικών και κατασκευαστικών έργων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και έχει συνταξιοδοτηθεί. Από το 1980 έως το 1983 διετέλεσε Πρόεδρος
του πολιτιστικού συλλόγου της Αδελφότητας Σουλίου. Επίσης, υπήρξε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού και εκπρόσωπος
των εργαζομένων στην Επιτροπή Έρευνας του Ε.Μ.Π. και στην Συγκλητική Επιτροπή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για το Τεχνολογικό Πάρκο
Λαυρίου. Δραστηριοποιείται ενεργά στα κοινά, συμμετέχοντας σε τοπικές δράσεις που αφορούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι
μέλος στο ΔΣ της Λέσχης Φιλίας της οδού Κίου, εκπροσωπώντας την δημοτική παράταξη ‘’Ανοιχτή Πόλη’’.

Κόκλα Διονυσία

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1959 και κατοικεί στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της πόλης Breda στην Ολλανδία.
Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα. Συμμετείχε σε συλλόγους και οργανώσεις για
περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις με διάφορους φορείς εθελοντικής δράσης στα πεδία
της ειδικής αγωγής, υποδοχής παιδιών από εμπόλεμες ζώνες, καθώς και διαχείρισης χρήσεων από φυσικές καταστροφές. Δραστηριοποιείται
με την Δημοτική Κίνηση Ανοιχτή Πόλη σε ζητήματα που αφορούν την βελτίωση της ζωής στην πόλη μας.

Κυριτσάκη Μαρία

Βιογραφικό
Κατάγεται από τα Χανιά, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και ζει στην Κυψέλη. Είναι παντρεμένη με ένα παιδί. Είναι δημόσιος υπάλληλος
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά στον χώρο δουλειάς της και προσπαθεί να κάνει καλύτερη την ζωή στην
πόλη μας - ιδιαίτερα στην περιοχή που ζει - με την Κίνηση Κατοίκων της 6ης Δημοτικής Κοινότητας και με τη Δημοτική Κίνηση ‘’Ανοιχτή Πόλη’’.

Μπράτσε Δημήτρης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1987. Έχει εθνικότητα ελληνική, μητρικές του γλώσσες τα Ελληνικά και Αλβανικά και γνωρίζει Αγγλικά λόγω μεταπτυχιακών
σπουδών στην Αγγλία και Σουηδία. Σπούδασε στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ τεχνικός Δικτύων Υπολογιστή. Συνέχισε τις σπουδές του σε Πανεπιστήμια της
Αγγλίας και Σουηδίας, στην Πληροφορική με ειδικότητα Βάσεις Δεδομένων και αργότερα Πληροφοριακά Συστήματα, όπως και στην Οργάνωση
και Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικότητα Διεθνείς Επιχειρήσεις. Στην πρακτική του άσκηση εργάστηκε στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην
πληροφορική. Έχει εργαστεί ως σερβιτόρος και μετά ως βοηθός υπεύθυνου στο «La chocolatiere», στην οδό Αμερικής, εντός των γραφείων της
τράπεζας Πειραιώς. Υπήρξε υποστηρικτής του οργανισμού WWF Hellas. Ζει στην Κυψέλη, ασχολείται από τα νεανικά του χρόνια με τα κοινά και
έχει ως σκοπό, την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, είναι νέος και ονειρεύεται γι΄ αυτό και προσπαθεί να βοηθήσει στην
αναβάθμιση της ζωής στην Περιοχή της 6ης Κοινότητας, συμμετέχοντας σε συλλογικές προσπάθειες των κατοίκων της και κυρίως μεσα από τη
δημοτική Κίνηση Ανοιχτή Πόλη.

Νικολός Σοφοκλής

Βιογραφικό
Κατάγεται από τη Γράβα των Αγίων Σαράντα. Είναι απόφοιτος του Ανωτάτου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αργυροκάστρου του τμήματος
Διδασκαλίας Δημοτικής Εκπαίδευσης και απόφοιτος Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου του τμήματος Ιστορίας και Γεωγραφίας. Εργάστηκε ως
εκπαιδευτικός στο σχολείο της Γράβας μέχρι και το 1996. Είναι κάτοικος Αθηνών από το 1996, εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και είναι
παντρεμένος με δύο παιδιά. Είναι ενεργό μέλος της αδελφότητας Γραβιωτών Αθήνας.

Παπαδόπουλος Θεοφάνης

Βιογραφικό
Παπαδόπουλος Θεοφάνης
Γεννήθηκε το 1950 στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, ζει στην Κυψέλη, είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού. Σπούδασε χημικός εργοδηγός
στην Τεχνική Σχολή ‘’Παστέρ’’ Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια Χημεία στο Πανεπιστήμιο LUND της Σουηδίας. Γνωρίζει Αγγλικά και
σουηδικά. Εργάστηκε ως βοηθός χημικού στο Νοσοκομείο της πόλης LUND -Σουηδίας και συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της πόλης LUND
για την οργάνωση και διαμόρφωση των χώρων εργασίας, σε σχέση με τα χημικά απόβλητα στους χώρους αυτούς. Επίσης εργάστηκε ως
ιατρικός επισκέπτης, επιθεωρητής πωλήσεων, υπεύθυνος προϊόντος και ειδικός προϊόντος σε μεγάλες εταιρείες όπως FARAN ABEE KAI UCB AE
(1986- 2012). Υπήρξε μέλος της ΕΚΟΝ-Ρήγας Φεραίος και δραστηριοποιήθηκε στη Δημοτική Κίνηση Ανοιχτή Πόλη από το 2018.

Παυλοπούλου Διαμάντω

Βιογραφικό
Κατάγεται από τα Καλάβρυτα Αχαΐας. Κατοικεί στην Αθήνα στην Πλατεία Αμερικής και έχει έναν γιό. Εργάζεται σε Ογκολογικό Φαρμακείο του
ΕΟΠΥΥ. Επί σειρά ετών ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ. Υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων στο 47ο Γυμνάσιο Αθηνών. Έλαβε ενεργά μέρος στο κίνημα απομάκρυνσης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την γειτονιά της.
Συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία Δομών Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Φαρμακείο, Μυρμήγκι). Εδώ και τρεις δεκαετίες συμμετέχει συνεχόμενα στα
κοινωνικά και οικολογικά κινήματα της πόλης.

Παναγόπουλος Γιώργος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1964 στην Μελβούρνη Αυστραλίας και από το 1971 κατοικεί μόνιμα στην Κυψέλη. Αποφοίτησε από το 15ο Λύκειο στην Κυψέλη και
είναι πτυχιούχος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και από
το 1991 μέχρι και σήμερα ασκεί μάχιμη Δικηγορία. Μιλάει Aγγλικά και Γερμανικά. Δραστηριοποιείται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης με τη
δημοτική Κίνηση Ανοιχτή Πόλη.

Παπασαράντη Αγγελική

Βιογραφικό
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Σπούδασε ελληνική φιλολογία στο ΕΚΠΑ. Κατοικεί στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας. Είναι
παντρεμένη και μητέρα δυο παιδιών. Εργάζεται ως καθηγήτρια φιλόλογος επί 30 χρόνια σε σχολεία του κέντρου της Αθήνας και τα τελευταία
χρόνια στο 19ο Λύκειο της Αθήνας. Για να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα - δυσκολίες και να βελτιώσει τη ζωή της στην πόλη και τη
δουλειά της, συμμετέχει στην Kίνηση Κατοίκων της 6ης δημοτικής κοινότητας και είναι μέλος του Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αθήνας.

Πετροπούλου Αλεξία

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε 3d Animation & Web Design στην ΑΚΤΟ. Στη συνέχεια σπούδασε στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης
«ΘΕΜΕΛΙΟ» και αποφοίτησε με άριστα. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. Εργάστηκε στα κεντρικά γραφεία της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ως
ιδιαιτέρα γραμματέας Διοίκησης Συμβούλου δημοσίων σχέσεων από το 1990-1999. Το 2000 δημιούργησε τη δική της επιχείρηση με αντικείμενο
την διαφήμιση και την έκδοση βιβλίων. Σήμερα εργάζεται ως ηθοποιός σε ποιοτικές παραγωγές. Τα δύο τελευταία χρόνια ανέβηκαν στο Θέατρο
τα δύο πρώτα της έργα «Η κα Αστροφυσική και τα όνειρα των αστεριών» για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και «Το LINK 00,2 ένα φουτουριστικό
νουάρ διαφορετικό για την διαφορετικότητα» από τις εκδόσεις Σ.Ι.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ατρείδες»
Άργους-Μυκηνών και συντονίστρια της Οργάνωσης Μελών Θεάτρου ΣΥΡΙΖΑ.

Ευθυμόπουλος Μάρκος

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1970 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι άγαμος. Σπούδασε σε ΤΕΙ τουριστικά επαγγέλματα και συνέχισε, δουλεύοντας
παράλληλα, στις Βρυξέλλες το 1988 για 2 χρόνια. Παρακολουθεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο μαθήματα για τον ελληνικό πολιτισμό. Γνωρίζει
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρώσικα, Κινέζικα. Έχει εργαστεί σε δομή ψυχικής υγείας με άτομα με άνοια και ως υπάλληλος στον κλάδο του
τουρισμού σε διάφορες θέσεις. Συνεχίζει να έχει κύρια απασχόληση τον τουρισμό. Συμμετέχει σε κινήσεις πολιτών που σχετίζονται με το
περιβάλλον και την αλληλεγγύη. Είναι μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στην ψυχική υγεία.

Χατζή Μαρία

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1964. Είναι παντρεμένη, μητέρα δύο παιδιών, μόνιμη κάτοικος του δήμου Αθηναίων. Είναι πτυχιούχος της Μαρασλείου
Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Υπηρετεί εδώ και 34 χρόνια σε
σχολικές μονάδες του δήμου Αθηναίων. Τα τελευταία 23 χρόνια είναι δασκάλα στο 133ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, που βρίσκεται στην 6η
Δημοτική Κοινότητα. Το 2014 εκλέχτηκε κοινοτική σύμβουλος στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηνών με την δημοτική Κίνηση ‘’ Ανοιχτή πόλη’’.
Επί τέσσερα χρόνια, αγωνίζεται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της πόλης μας.

Σπυρόπουλος Βασίλης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1974 στον Πύργο Ηλείας. Τελειώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φοίτησε στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Πατρών με Master στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Από το 1999 είναι Τραπεζικό Στέλεχος και προσπαθεί να συμβάλει από τη θέση
του στη δημιουργία και ανάπτυξη πολλών νεοφυών start-up επιχειρήσεων, στο πλαίσιο μιας γενικότερης αντίληψης ότι η οικονομία πρέπει να
υπηρετεί τους πολλούς και να δίνει όπλα σε νέους ανθρώπους να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Έχει συμμετάσχει επίσης σε κινήσεις και φορείς
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Αθηναίων.

Σωτηροπούλου Μαρίνα - Ολυμπία

Βιογραφικό
Είναι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί με τη διδασκαλία,
τη συγγραφή βιβλίων και τη ζωγραφική. Έχει εκδώσει 4 βιβλία: Το «Μωβ Σπίτι» (εκδόσεις Λωτός) σε νεαρή ηλικία, τη συλλογή διηγημάτων «Ο
Χαμένος Μονόλογος κι άλλα διηγήματα» και «Το Σπίτι με τ' Αγκάθια» από τις εκδόσεις Όστρια. Υλικό από τη συλλογή διηγημάτων της
διασκευάστηκε για τη δημιουργία δύο θεατρικών έργων, τον «Χαμένο Μονόλογο» με θέμα το Αλτσχάιμερ και το «Κορσάζ» με θέμα τη Γυναίκα,
που ανέβηκαν στο θέατρο Αλεξάνδρεια. Το έργο της «Σκιές Πολέμου» ανέβηκε στο Στούντιο Κυψέλης. Έζησε μεγάλο διάστημα στην Ιταλία κι έχει
δύο παιδιά. Είναι μέλος της ΠΕΛΤ και της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Έχει κάνει και εκθέσεις ζωγραφικής σε πολιτιστικά καφενεία και
επιθυμεί να εργαστεί για τον πολιτισμό στην 6η Κοινότητα με την Δημοτική Κίνηση Ανοιχτή Πόλη.

Προδρομίτης Δημήτρης

Βιογραφικό
Με καταγωγή από την Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας ζει μόνιμα επί σαράντα και πλέον χρόνια στην Αθήνα, αρχικά στο Πολύγωνο και μετά στην
Κυψέλη. Απόφοιτος της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ασκεί μέχρι και σήμερα μάχιμη δικηγορία και είναι μέλος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρώσικα και είναι και μεταπτυχιακός φοιτητής Θεολογίας στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ενεργό μέλος της Δημοτικής Κίνησης Ανοιχτή Πόλη, προσπαθώντας στην βελτίωση της ζωής στην
περιοχή της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.

