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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ είναι γιορτή της Δημοκρατίας 
και όχι ένα πανηγυράκι όπως πολλοί νομί-
ζουν. Είναι μια κορυφαία συλλογική διαδι-
κασία  στην οποία επιλέγουμε τους αυρια-
νούς διαχειριστές τις καθημερινότητάς μας. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνονται με συ-
γκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 
ώστε να υπηρετούν τη δημοκρατία.

Βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια 
εκλογών υψηλού επιπέδου είναι η αναλυ-
τική παρουσίαση των υποψηφίων και των 
θέσεών τους στην προεκλογική περίοδο. 
Το να απαντάς στα ερωτήματα των πολιτών 
δεν είναι μια “δημοσιοσχετίστικη” διαδικα-
σία. Είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας, 
καθώς ο λαός έχει τον κυρίαρχο ρόλο. 

Η συστηματική απουσία των υποψηφί-
ων από εκδηλώσεις παρουσίασης των θέ-
σεών τους (debates) κατέδειξε πως στις 
Αχαρνές δεν τηρείται αυτή η προϋπόθεση. 
Και στις τέσσερις προσπάθειες για debate 
συγκεκριμένοι υποψήφιοι δήμαρχοι πήραν 
απουσία και μείναν μετεξεταστέοι. Μάλλον 
έχουν σκοπό να έρθουν το Σεπτέμβριο να 
συζητήσουν με τους πολίτες.

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον εί-
ναι οι λόγοι αυτού του φαινομένου. Με μια 
πρώτη ματιά φαίνεται παράδοξο υποψήφι-
οι με δημοσιευμένο πρόγραμμα να αρνού-
νται να το παρουσιάσουν στους πολίτες μέ-
σα στην καρδιά της προεκλογικής περιό-
δου. Μήπως δεν έχουν πληροφορηθεί για 
το περιεχόμενο του προγράμματος τους ή 
μήπως τελικά αποκρύπτουν το πραγματικό 
τους πρόσωπο από τους πολίτες. 

Φαίνεται πως ορισμένοι δεν μαθαί-
νουν. Είναι προσκολλημένοι στο παρελθόν 
και αντιμετωπίζουν τους πολίτες ως “εμπό-
διο” πριν από την κατάληψη του θώκου. Η 
αλήθεια είναι πως οι συστηματικές απουσί-
ες από τον δημόσιο διάλογο είναι εξίσου 
αποκαλυπτικές με την παρουσία: δείχνουν 
στους πολίτες ότι δεν υπάρχει καμία πρό-
θεση εξυπηρέτησης της λαϊκής βούλησης.

Αντί  
σημειώματος

Μάθε που 
ψηφίζεις 

Σελ. 10-12

Στις 23 Μαΐου  
η κεντρική ομιλία του 
Θεόφιλου Αφουξενίδη 
στην πλατεία Καράβου

Πρόβα Νίκης για Αφουξενίδη

ΒΡΕΤΟΣ - ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
«Κλείδωσε» το ζευγάρι 

του δεύτερου γύρου

Σελ. 8-9

Σελ. 3

Σελ. 8
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Έχει...Χάρη, αλλά
όχι κομπιουτεράκι

Διαβάζουμε από το ρεπορτάζ
για την παρουσίαση του προγράμ-
ματος του Χάρη Δαμάσκου: “Σε μία
μεγαλειώδη συγκέντρωση 2.500
δημοτών και μεγάλο αριθμό επισή-
μων του πολιτικού και καλλιτεχνι-
κού κόσμου, ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Χάρης Δαμάσκος και οι υποψή-
φιοι σύμβουλοί του υποδέχτη-
καν τους συμπολίτες τους
με μεγάλη συγκίνηση και
χαρά”...

Το ρεπορτάζ συνο-
δεύεται  από το σχόλιο
πως πρόκειται για τη “με-
γαλύτερη συγκέντρωση
που έχει γίνει ποτέ στον
Δήμο Αχαρνών”!  Παρατίθε-
ται, μάλιστα, και φωτογραφία
με τους 2.500 πολίτες που συμμε-
τείχαν στην εκδήλωση.

Δεν έχουμε λόγους να αμφισβη-
τήσουμε τα περί  μεγαλειώδους
συγκέντρωσης, αλλά ο κ. Δαμά-
σκος (μηχανικός ων) θα όφειλε να
έχει υπολογίσει πως για κάθε κα-
θήμενο άτομο απαιτείται σχεδόν
ένα τετραγωνικό μέτρο (2.500 άτο-
μα Χ 1 τ.μ. = 2.500 τετραγωνικά μέ-
τρα ή 2,5 στρέμματα)...

Δεν νομίζουμε πως υπάρχει
κλειστή αίθουσα στις Αχαρνές με
αυτή τη χωρητικότητα, εκτός από το
Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιο-
σίων ή “Σπίτι της Πάλης”... 

Να δεχτούμε ότι κάναμε κάποιο
λάθος στην πράξη και πως ενδέχε-
ται να χωρούν περισσότεροι... Οι
πληροφορίες μας, ωστόσο, αναφέ-
ρουν πως η μεγαλύτερη αίθουσα
στον χώρο όπου έγινε η συγκέν-
τρωση χωράει 700 άτομα...

Στην περίπτωση που οι 2.500
παρευρισκόμενοι αποτελούν λαν-
θασμένη εκτίμηση του συντάκτη,
περιμένουμε εναγωνίως τη διά-

ψευση. Οι εντυπώσεις μπο-
ρεί να κερδίζονται με ψέμ-

ματα. Οι εκλογές;

Μήπως ξώμειναν
από το πανηγύρι;

“Άρτον και θεάματα” έλεγαν οι
Ρωμαίοι. Εννοούσαν πως ο αυτο-
κράτορας προσέφερε στους πολίτες
σιτάρι και θεάματα στον Ιππόδρομο,
με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή
τους από τα μείζονα προβλήματα.

Η έκφραση παραμένει επίκαιρη
όσο ποτέ. Στις μέρες μας, χρησιμο-
ποιείται όταν θέλουμε να περιγρά-
ψουμε έναν λαό σε εξαθλίωση, ο
οποίος αρκείται σε εφήμερες απο-
λαύσεις...

Θα ρωτήσετε και εύλογα: Ιστορία
θα κάνουμε; Όχι, βρε αδελφέ. Θυ-
μηθήκαμε τον άρτο και τα θεάματα,
παρακολουθώντας τηλεοπτική εκ-
πομπή, στην οποία συμμετείχαν, με-
ταξύ άλλων, ο αοιδός Λευτέρης
Πανταζής και ο απερχόμενος
δήμαρχος.

Δεν ακούστηκε τίποτε
για τα προβλήματα της πε-
ριοχής μας. Μόνο τραγού-
δια σε μία πολύ ευχάριστη
ατμόσφαιρα. Και τότε, θυ-
μηθήκαμε μία πιο σύγχρο-
νη και πιο λαϊκή έκφραση:
“Μήπως ξώμειναν από το
πανηγύρι”;

Πρωταγωνιστής
χωρίς θίασο

Όπως ο ίδιος αναφέρει, στόχος
του Οδυσσέα Καμπόλη είναι να με-
τατρέψει τον Δήμο Αχαρνών από
επαίτη σε πρωταγωνιστή.

Ο στόχος είναι αξιόλογος, όμως
πως γίνεται να το καταφέρει όταν
είναι μόνος του.  Άλλωστε το πιο
σημαίνον στέλεχος της παράταξης
του αποχώρησε και προσχώρησε
στην παράταξη του δημάρχου. 

Έπεσαν οι μάσκες
για τον Μαρίνο

Δικαιώνεται η στήλη
μας στο θέμα της συμμε-
τοχής του Μαρίνου Μου-
κάνη στις επερχόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές.
Σύμφωνα με την αρχική φη-
μολογία, ο προερχόμενος από

την κοινότητα των Ρομά θα
ήταν υποψήφιος με τον
συνδυασμό του Σπύρου

Βρεττού.
Στις αρχές του μήνα,

είχαμε αναρωτηθεί για
το κατά πόσο ισχύει
αυτή η πληροφορία,

τονίζοντας πως ο κ.
Μουκάνης θα συμμετά-

σχει τελικά στο ψηφοδέλτιο νυν

δημάρχου.
Πριν αλέκτωρ φωνήσαι, η αλή-

θεια αποκαταστάθηκε και ανακοι-
νώθηκε πλέον και επίσημα πως κα-
τεβαίνει  με το ψηφοδέλτιο του
απερχόμενου δημάρχου.

Επιχείρηση παραπληροφόρη-
σης σε όλο της το μεγαλείο...

Τα πασαλείμματα
και ο σεβασμός
στον δημότη

Χρειάζεται και λίγη σο-
βαρότητα. Πώς αλλιώς να

περιγράψουμε τις εικό-
νες που παρακολουθού-

με στην προεκλογική
περίοδο. Ο απερχόμε-
νος δήμαρχος να

ασφαλτοστρώνει δρό-
μους.

Το εγχείρημα γίνεται τόσο
πρόχειρα, που αντιμετωπίζεται συ-
χνά με θυμηδία από τους δημότες
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Βάζει άσφαλτο σε έναν - δύο δρό-
μους και στη συνέχεια βλέπουμε
βίντεο “μαζί μπορούμε και ξεκινά-
με δυναμικά”...

Τι να πει κανείς; Με λίγη πίσσα
από την Περιφέρεια νομίζει πως θα
μπορέσει να καλύψει την πενταετή
ανυπαρξία του σε όλα τα επίπεδα.
Κυριακή κοντή γιορτή... 

Από τσούχτρα... σε τσούχτρα

Η παράταξη “Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα” απηύθυνε
κάλεσμα προς τους εφημέριους της πόλης. Ακού-
σαμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των ιδίων και
της κοινωνίας, όπως εκείνοι τα λαμβάνουν από
τους πιστούς. Εκκλησία και Δήμος δεν πάνε απλά
δίπλα – δίπλα, αλληλοσυμπληρώνονται και κρα-
τούν όρθια την κοινωνία, προασπίζοντας πρωτί-
στως την κοινωνική συνοχή.

Ενημερωτικό περιοδικό δελτίο
Διανέμεται δωρεάν

Σύνταξη:
Ομάδα Πρωτοβουλίας

για τις Αχαρνές
Δημήτρης Δημόπουλος
Γιαννόπουλος Χρήστος

Γκίκα Μαρία – Ιωαννίδης Νίκος
e-mail: taneatonacharnon@gmail.com

Οι ιερείς και
τα προβλήματα
της κοινωνίας

Κλέφτες και Αστυνόμοι
στο Δήμο Αχαρνών
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Σε μία ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση με ιδεολογικά
χαρακτηριστικά οδηγεί ο δεύτερος γύρος των
εκλογών στον Δήμο Αχαρνών. Σπύρος Βρεττός και
Θεόφιλος Αφουξενίδης αναμένεται να τερματίσουν
στις δύο πρώτες θέσεις στον πρώτο γύρο, όπως
δείχνουν οι μετρήσεις, η ανταπόκρισή τους στους
πολίτες αλλά και πληροφορίες σχετικά με
δημοσκοπήσεις που έχουν διεξάγει το τελευταίο
καιρό τα μεγάλα πολιτικά κόμματα.

Η εξέλιξη θεωρείται λογική, καθώς οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι
εκπροσωπούν τους δύο μεγάλους ιδεολογικούς πόλους, τους
οποίους φιλοδοξούν να συσπειρώσουν τη δεύτερη Κυριακή. Ο

κ. Βρεττός προέρχεται από τη συντηρητική παράταξη και ο κ. Αφουξενί-
δης από τον προοδευτικό χώρο.

Η μάχη αναμένεται αμφίρροπη, με τους κ.κ. Βρεττό και Αφουξενίδη
να εστιάζουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότη-
τας. Η διαφορά τους έγκειται στον τρόπο προσέγγισης, αλλά και σε μία
άλλη παράμετρο: η παράταξη “Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα” έχει υποψήφι-
ους που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε δημοτικές εκλογές. Είναι, δη-

λαδή, μία νεανική ομάδα, με άφθαρτα πρόσωπα και όρεξη για δουλειά.
Στον αντίποδα, η παράταξη “Αχαρνές, Υπερήφανος Δήμος” του κ.

Βρεττού προέκυψε από τη συνένωση τριών παρατάξεων και έχει στις
τάξεις της 14 ενεργούς δημοτικούς συμβούλους και σχεδόν το σύνολο
των αντιδημάρχων των τελευταίων δύο δημοτικών αρχών. Ο κ. Βρεττός
έχει εμφανιστεί ανοικτός σε συνεργασίες με όσους έχει κοινά σημεία,
σημειώνοντας πως δεν έχει πρόβλημα με τα πρόσωπα.

Και οι δύο Παρατάξεις έχουν σημαντικό έρεισμα στους πολίτες και
η αντιπαράθεση αναμένεται ενδιαφέρουσα. Την παράσταση, ωστόσο,
έχει κλέψει ο Θεόφιλος Αφουξενίδης, ο οποίος έχει διαμορφώσει μία
πολιτική πανστρατιά εντός και εκτός Αχαρνών. 

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, έχει συναντηθεί με
εξέχοντα πρόσωπα του προοδευτικού χώρου, όπως τον Νίκο Παπαν-
δρέου, ο οποίος δήλωσε πως τον στηρίζει, τον υπουργό Υποδομών
Χρήστο Σπίρτζη, με τον οποίο διατηρεί άριστη σχέση και την περιφερει-
άρχη Ρένα Δούρου. Αίσθηση είχε προκαλέσει η ανοικτή εκδήλωση της
Παράταξής του για την παραβατικότητα, με ομιλητή τον καθηγητή και
πρώην υπουργό Γιάννη Πανούση.

Οι ηγετικές ικανότητές του αναγνωρίζονται και από στελέχη της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης με υψηλή αποδοχή στην τοπική κοινωνία. Στο
πλευρό του βρίσκονται οι πρώην δήμαρχοι Αχαρνών Παναγιώτης Φω-
τιάδης και Σωτήρης Ντούρος, οι οποίοι τού ευχήθηκαν καλή επιτυχία

στον αγώνα του. 
Καθαρή είναι η στήριξη που παρέχει ο κ. Ντούρος, ο οποίος δήλω-

σε στην κάμερα πως ο Θεόφιλος Αφουξενίδης  είναι γνώστης της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να στηρίξουμε στις πλάτες του την πρόκλη-
ση για Αλλαγή στον Δήμο: “Στις κρίσιμες αναμετρήσεις οι ικανοί έχουν
τον πρώτο λόγο και ο Θεόφιλος Αφουξενίδης είναι από τους ικανούς”,
ανέφερε ο κ. Ντούρος, για να σημειώσει: “Μπορεί να προσφέρει στον
Δήμο πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη από τέτοια άτομα. Δεν έχουμε άλλα
περιθώρια”.

Έμπρακτη στήριξη παρέχει και ο πρώην δήμαρχος και βουλευτής
Παναγιώτης Φωτιάδης, καθώς ο γιος του Γεώργιος Αλέξανδρος Φω-
τιάδης, αρχιτέκτων μηχανικός και ο ίδιος, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο
της παράταξης “Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα”. 

Με θερμά λόγια μίλησε για τον κ. Αφουξενίδη και ο Σπύρος Βρετ-
τός, γιος του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Ντίνου Βρεττού: “Γνωρί-
ζω την εργατικότητα και την τιμιότητα του Θεόφιλου Αφουξενίδη και εί-
μαι βέβαιος πως μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός δήμαρχος για τις
Αχαρνές”.

Η μάχη θα είναι σκληρή και αναμένεται να κρίνει πολλά για την επό-
μενη μέρα στις Αχαρνές. Το βέβαιο είναι ότι η πόλη χρειάζεται ένα δυ-
ναμικό νέο ξεκίνημα, ώστε να αφήσει πίσω τη μιζέρια και την υποβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Βρεττός – Αφουξενίδης,
το ζευγάρι του δεύτερου γύρου

Γιώργος Πατούλης,
Σπύρος ΒρεττόςΜε τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπιρτζη

Με τον μεγάλο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρα Με τον Νίκο Παπανδρέου



Βρισκόμαστε στο Γραφείο του Θεόφιλου Αφουξενίδη,
που είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
‘Αχαρνές Αλλαγή Τώρα’. 

n Κύριε Αφουξενίδη, βρισκόμαστε μόλις μια εβδομάδα
πριν τις εκλογές, αλλά για πολλούς από τους καθημερινούς
πολίτες η προεκλογική περίοδος μόλις αρχίζει. Αυτό σημαί-
νει ότι για πολύ κόσμο, το προφίλ των υποψηφίων δημάρ-
χων, όσο και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων είναι
λίγο ή και ελάχιστα γνωστό. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας
δώσετε μια πολύ γρήγορη εικόνα των προσωπικών σας
στοιχείων;
Βεβαίως. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μενίδι και είμαι ποντια-
κής καταγωγής. Σπούδασα οικονομικά και οργάνωση και διοί-
κηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και κατόπιν
έκανα  μεταπτυχιακές σπουδές στη Βοστόνη των ΗΠΑ με ειδί-
κευση στα χρηματοοικονομικά και τη διαχείριση κρίσεων. 

Επαγγελματικά, δραστηριοποιούμαι στις Αχαρνές τα τελευ-
ταία 15 χρόνια ως οικονομολόγος με δικό μου λογιστικό-οικο-
νομοτεχνικό γραφείο. Ζω μόνιμα στις Αχαρνές και είμαι παντρε-
μένος με την Μαρία Χαριτίδη και έχουμε ένα  γιό. 

n Κύριε Αφουξενίδη, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις
που θυμάμαι, υπάρχει πάντα από αρκετούς υποψηφίους η
αναφορά στην ‘κρισιμότητα αυτών των εκλογών’. Ακούμε
και διαβάζουμε και σε αυτές τις εκλογές για το πόσο κρίσι-
μες είναι. Θα ήθελα το σχόλιό σας.
Το βρίσκω πολύ λογικό. Κάθε σημαντική λειτουργία της Δημο-
κρατίας είναι κρίσιμη για την πορεία τόσο ολόκληρης της τοπι-
κής κοινωνίας, όσο και του κάθε πολίτη. Τώρα, αν κάποιοι αρέ-
σκονται σε επιφανειακές ‘αναλύσεις’ του τύπου ‘όλοι τα ίδια λέ-
νε’ ή ‘όλοι τα ίδια είναι’ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι
υπεργενικεύσεις καταργούν την ευθυκρισία.  

«Η αλήθεια είναι πως «ούτε όλοι είμαστε
ίδιοι, ούτε όλοι λέμε τα ίδια».

Αμφιβάλλει κανείς ότι ο τρόπος που ψηφίζουμε αντανακλά
πολιτικές και πρακτικές πού μπορεί να διαφέρουν ριζικά μεταξύ
τους; Για να είμαι ειλικρινής η φράση «όλοι τα ίδια λένε, όλοι τα
ίδια είναι», ταιριάζει καλύτερα σε κάποιον βολεμένο από το σύ-
στημα παρά σε έναν ώριμο ψηφοφόρο.

n Θα ήθελα τώρα να εξειδικεύσουμε  λίγο τη συζήτησή μας
γύρω από το εκλογικό τοπίο στην πόλη μας. Το πρώτο ερώ-
τημα λοιπόν είναι: Γιατί τόσες πολλές παρατάξεις – κάπου
δέκα αν δεν κάνω λάθος -για αυτές τις δημοτικές εκλογές
στις Αχαρνές; Δεν θα αρκούσαν 4-5  παρατάξεις για να κα-
λύψουν την ποικιλία που υπάρχει στα βασικά ‘θέλω’ της το-
πικής κοινωνίας;
Την ερώτηση αυτή την ακούω συχνά από συμπολίτες μας. Οι
εκλογικές συμπράξεις μεταξύ φορέων έχουν νόημα μόνο αν
στηρίζονται σε προγραμματικές συγκλίσεις. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση πρόκειται για τυχοδιωκτικούς ελιγμούς. Όποτε πλησιά-
ζει η προεκλογική περίοδος υπάρχει πάντα ένα διερευνητικό
κλίμα – έστω και άτυπο - σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας
συμμετοχικών σχημάτων. Κατά τις επαφές που είχα εγώ με άτο-
μα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Αυτοδιοίκησης δεν
προέκυψε καμία ιδεολογική/προγραμματική σύγκλιση, ώστε να
ξεκινήσει αποτελεσματική συζήτηση για ενιαία κάθοδο σε αυτές
τις δημοτικές εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι με ερωτούν γιατί δεν τα βρήκαμε
μεταξύ μας κάποιοι υποψήφιοι, ώστε να υπάρχουν λιγότερες
παρατάξεις, δεν μου έχουν πει για ποιο λόγο τους ενοχλεί να
υπάρχουν πολλές παρατάξεις! Τι θα άλλαζε αν αντί για 10 πα-
ρατάξεις υπήρχαν 5; Φυσικά, δεν συζητώ καν την προοπτική να
υπάρχουν μόνο δύο παρατάξεις, που θα εναλλάσσονται στη δι-
οίκηση του δήμου οπότε οι  ανάγκες και οι προσδοκίες των πολι-
τών, δε θα αποτελούν ισχυρό κίνητρο στις πολιτικές και διοικη-
τικές τους αποφάσεις. Η πολυφωνία κατά τη γνώμη μου είναι
βασική αρχή της δημοκρατίας.

n Μιλήσατε για πολιτικούς τοπάρχες. Είμαι βέβαιος ότι

πολλοί συμπολίτες σας θα ήθελαν μια, έστω και σύντομη,
ανάλυση αυτής της δήλωσής σας. 
Θα σας απαντήσω ωμά και ξεκάθαρα: Tο βασικό χαρακτηριστι-
κό της παράταξής μας είναι ότι σχηματίστηκε χωρίς παρασκήνιο
και μυστικές συμφωνίες. Ούτε επιζητήσαμε, ούτε δεχτήκαμε
την παρασκηνιακή έγκριση των παραδοσιακών τοπικών παρα-
γόντων που υπάρχουν στην πόλη μας. 

«Είμαστε μια παράταξη που προέκυψε από
τη βάση της τοπικής μας κοινωνίας χωρίς
χειροφιλήματα και χωρίς δεσμεύσεις προς
τους διάφορους παραδοσιακούς
οικονομικο-πολιτικούς φυλάρχους!»

Εκφράζουμε - άμεσα και αυθεντικά - τα συμφέροντα και τις
αγωνίες της κοινωνικής βάσης, δηλαδή του απλού καθημερι-
νού πολίτη των Αχαρνών. Δεν έχουμε,  δεν αναφερόμαστε και
δεν λογοδοτούμε σε κανέναν τοπικό πατρώνο! Ο μόνος στον
οποίο δίνουμε -και θα δίνουμε- λογαριασμό είναι ο πολίτης των
Αχαρνών. Αυτόν αναγνωρίζουμε και αυτός πρέπει να είναι ο μο-
ναδικός εντολέας μας: ο καθημερινός πολίτης!

nΗ απάντησή σας δεν μπορεί παρά να έχει άμεση σχέση και
με τα κοινωνικό-πολιτικά χαρακτηριστικά των στελεχών
της παράταξης σας. Έτσι δεν είναι; 
Έτσι ακριβώς! Καλό είναι οι πολίτες να θυμούνται ότι οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι αποτελούν τους στενότερους συνεργάτες ενός
δημάρχου στη διοίκηση του Δήμου. Συνεπώς, ισχύει ότι  η ποι-
ότητα των δημοτικών συμβούλων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό
την ποιότητα της Δημοτικής αρχής. Για το λόγο αυτό, είναι κρίσι-
μο- σε κάθε εκλογική αναμέτρηση- να εξετάζει ο πολίτης τους

στενούς συνεργάτες των επικεφαλής των δημοτικών Παρατά-
ξεων.

Ας έλθουμε τώρα στα χαρακτηριστικά των δημοτικών συμ-
βούλων και  ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι προ-
φανές πως η αρχική προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός υπο-
ψηφίου σε κάποια παράταξη δεν μπορεί παρά να είναι η διάθε-
ση του να ασχοληθεί με τα κοινά. Δυστυχώς, στη χώρα μας
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες με γνώσεις,
με έξυπνες ιδέες και με ηθικό ανάστημα να ασχοληθούν με τα
κοινά, αλλά περιμένουν τους άλλους να τους λύσουν τα προ-
βλήματα της περιοχής που ζουν.   

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι, φυσικά, η αποδοχή των αρχών
της ιδρυτικής μας διακήρυξης. Βέβαια, παρατηρείται το φαινό-
μενο της δημιουργίας δημοτικών παρατάξεων, χωρίς την δημο-
σίευση Ιδρυτικής Διακήρυξης! Παρεΐστικες πρακτικές που δεν
αντέχουν σε σοβαρή κριτική. 

Ένα τρίτο σημαντικό σημείο για τη συμμετοχή ενός πολίτη
στον εκλογικό συνδυασμό της παράταξης μας είναι η αντιπρο-
σωπευτικότητα. Δεν είναι δυνατόν ένας επικεφαλής μιας δημο-
τικής παράταξης να φτιάξει έναν συνδυασμό που αποτελείται
μόνο από νέους, μόνο από μηχανικούς, μόνο από ιδιωτικούς
υπαλλήλους ή από κατοίκους μιας μόνο συνοικίας. Είναι βασικό
θέμα εύρυθμης κοινωνικής λειτουργίας, στην ουσία είναι θέμα
δημοκρατίας, μια Δημοτική παράταξη να απεικονίζει την ηλικια-
κή, μορφωτική και επαγγελματική ποικιλότητα της τοπικής κοι-
νωνίας, καθώς και κατοίκους από όλες τις περιοχές της πόλης.
Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ στην αυτονόητη
ανάγκη ισότιμης παρουσίας γυναικών και ανδρών στο συνδυα-
σμό. 

n Σας κάνουν οι πολίτες την ερώτηση: ‘Γιατί να ψηφίσω
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εσένα Θεόφιλε’;
Ειλικρινά, θα με ευχαριστούσε να μου κάνει αυτή την ερώτηση ο
κάθε πολίτης που κουβεντιάζω μαζί του θέματα του δήμου και
των δημοτικών εκλογών. 

Πολύ συνοπτικά, θα σας πω ότι η ενασχόλησή μου με τα κοι-
νά από το 2007 με έφερε ακόμη πιο κοντά στις καθημερινές
ανάγκες των συμπολιτών μας. Ακούω, βλέπω, ζω μέσα από τα
σπίτια των κατοίκων της πόλης μας αγωνίες και προβληματι-
σμούς και ως μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας γνωρίζω
καλά τα τρωτά της σημεία. Η καλή γνώση των προβλημάτων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της επίλυσης τους.

«Μετατρέπουμε τις Αχαρνές
σε σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη»
Όραμα και βασική επιδίωξή μου αποτελεί η μεταμόρφωση του
τόπου από «χωριό» σε επίπεδο υποδομών και πολιτικής αντίλη-
ψης με όρους φυλάρχου, σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη με
όλες όμως εκείνες τις ηθικές και εθιμικές αρχές του χωριού
αναλλοίωτες.

n Αν η τοπική κοινωνία σας εκλέξει δήμαρχο ποιο θα είναι
το αναπτυξιακό σας σχέδιο για τις Αχαρνές;
Σε διάφορες τοποθετήσεις μου, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο,
όσο και σε συνεντεύξεις, έχω χρησιμοποιήσει δυο όρους κλει-
διά. Η αναπτυξιακή  στρατηγική μιας σύγχρονης και αποδοτικής
Δημοτικής Αρχής «στηρίζεται στην ‘Ελκυστικότητα’ και στην
‘Υπερτοπικότητα’». Οικοδομώντας αυτούς τους δύο πυλώνες
θα πετύχουμε και την ανάπτυξη στις Αχαρνές. 

n Θα θέλατε να μας αναλύσετε αυτούς τους δύο όρους; Και
ας ξεκινήσουμε με την ελκυστικότητα.
Ναι βεβαίως κύριε Καλουδά. Για να μπορέσει να επιτύχει  βιώσι-
μη ανάπτυξη και κοινωνική βελτίωση μια πόλη πρέπει να είναι
ελκυστική. Να προσελκύει οικονομικές δραστηριότητες που
παράγουν θέσεις εργασίας, που αυξάνουν την αξία γης και κτη-
ρίων και κατά συνέπεια τα έσοδα του δήμου. 

«40 παιδικές χαρές στις Αχαρνές έως το 2023»
Βεβαίως, για να είναι μια πόλη ελκυστική χρειάζονται υποδο-
μές. Πρέπει να υπάρχουν παιδικές χαρές και γήπεδα, όπου κά-
θε παιδί της πόλης μας θα μπορεί να παίξει ξέγνοιαστο και
ασφαλές. Πρέπει να έχει ασφαλείς, καθαρούς και καλοσυντη-
ρημένους ανοιχτούς χώρους. Πρέπει να υπάρχουν άνετες, συ-
νεπείς και συνδυασμένες δημόσιες συγκοινωνίες με μέσα στα-
θερής τροχιάς. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για
την παροχή φυσικού αερίου. Πρέπει οι παραγωγικές εγκατα-
στάσεις των οικονομικών μονάδων να μην κινδυνεύουν να
πλημμυρίσουν σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων. 

«Αντιπλημμυρική θωράκιση
στο σύνολο της πόλης έως το 2023»
Πρέπει να εξαλειφθεί η διοικητική γραφειοκρατία. Ένα πρώτο
βήμα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη
είναι ο Ψηφιακός Mετασχηματισμός και η διαχείριση της πόλης
με Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.). Αυτά τα ‘πρέ-
πει’, που μόλις ανέφερα, συνθέτουν ένα απαιτητικό πλαίσιο
συντονισμένων δράσεων και πολιτικών για να γίνουν οι Αχαρ-
νές μια ανθρώπινη και ελκυστική πόλη. Αυτά τα πρέπει αποτε-
λούν το βασικό στόχο της παράταξης μας και η υλοποίησή τους
θα ολοκληρωθεί στην πρώτη τετραετία μας.

n Γιατί θεωρείται τόσο σημαντική την υπερτοπικότητα;
Η κεντρική έννοια αυτού του όρου προκύπτει από το εξής παρά-
δειγμα: Όταν ένας γεωργός παράγει σιτάρι που επαρκεί μόνο
για να έχει ψωμί η οικογένεια του είναι αδύνατον να επιβιώσει.
Χρειάζονται χίλια δυο άλλα αγαθά και υπηρεσίες τα οποία, κα-
θώς δεν έχει πόρους δεν μπορεί να τα αποκτήσει. 

Συνεπώς, απαραίτητος όρος επιβίωσης για ένα ανθρωπογε-
νές σύστημα – και ένα τέτοιο σύστημα είναι μια πόλη- είναι να
παράγει σε ορισμένους τομείς περισσότερα αγαθά και υπηρε-
σίες από ό,τι επαρκούν μόνο για τις ανάγκες των κατοίκων της
πόλης. Χρειάζεται να  έχει καταστήματα που προσελκύουν και

εξυπηρετούν και πελάτες από άλλες περιοχές. Χρειάζεται να
έχει κτήρια Γραφείων που όχι μόνον καλύπτουν τις επαγγελμα-
τικές ανάγκες των κατοίκων, αλλά και ανάγκες επαγγελματιών
από άλλες περιοχές. 

«Χρειάζεται να είναι η έδρα μεγάλων Δημόσιων Οργανι-
σμών και κρατικών φορέων (ΙΚΑ, ΔΟΥ, Νοσοκομεία)»για τις
ανάγκες των κατοίκων της πόλης, αλλά και κατοίκων γειτονικών
δήμων. Ο δήμος μας, όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο έχει αδιαφο-
ρήσει για την ενίσχυση του υπερτοπικού του χαρακτήρα, αλλά
δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για να προστατεύσει τις
υπερτοπικές δραστηριότητες της πόλης μας από τη συνεχή υπο-
βάθμισή. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να αντιστραφεί με την
ενεργό δική μας συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και
την αξιοποίηση της δημοτικής μας περιουσίας.

n Θα θέλατε να μας αναφέρετε ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας με υπερτοπι-
κές προοπτικές; 
Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες υπερτοπικής ανάπτυξης στην
πόλη μας, καθώς η δημοτική περιουσία παραμένει αναξιοποί-
ητη εδώ και δεκαετίες. Η στασιμότητα των προηγούμενων χρό-
νων μας δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης. Μέχρι το 2023 θα έχουν
μπει οι βάσεις για να αλλάξει το κύρος των Αχαρνών.

«Θεματικό πάρκο για την Αρχαία Ελλάδα
στο κτήμα Αμυγδαλέζας»
Πρώτο και κύριο το κτήμα Αμυγδαλέζας. Θα διακηρύξουμε διε-
θνή διαγωνισμό για να πάρουμε τις καλύτερες προτάσεις για
την μέγιστη δυνατή αξιοποίησή του με στόχο την δημιουργία
ενός εμβληματικού θεματικού πάρκου που θα λειτουργήσει ως
πόλος έλξης για όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου αλλά
και τα εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται την Αθήνα
ετησίως.

«Ποδηλατική σύζευξη Άγιοι Ανάργυροι -
Αχαρνές - Θρακομακεδόνες - Ολυμπιακό
Χωριό -  Βαρυμπόμπη - Βασιλικά κτήματα»
Παράλληλα με αυτό θα εντάξουμε σε χρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα όλους τους χώρους της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς στοχεύοντας στην ανάδειξη των βασιλικών κτημάτων στο
Τατόι και στην ενοποίηση των αρχαιολογικών μας χώρων μέσω
σύγχρονων πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων. 

«Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών»
Το όνομά μας είναι ο πολιτισμός μας. Το μεγαλύτερο θέατρο της
Αττικής μπορεί να αποτελέσει προπύργιο της προβολής μας

στην παγκόσμια τουριστική κοινότητα. Άμεση αποζημίωση
όλων των επικείμενων ιδιοκτησιών και ανάδειξη του Αρχαίου
Θεάτρου των Αχαρνών. 

«Δημοτικό Γηροκομείο και
Κέντρο Άνοιας για όσους έχουν ανάγκη»
Αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης δημοτικής περιουσίας και
δημιουργία κοινωνικών δομών μεγάλης κλίμακας, όπως  Δημο-
τικό Γηροκομείο και Κέντρο Άνοιας.

«Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
για θέματα Υγείας και Επιχειρήσεων»
Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Παρόλο που ζούμε στην
εποχή της πληροφορίας οι πολίτες συνεχίζουν να ταλαιπω-
ρούνται και να χάνουν πολύτιμο χρόνο από παρωχημένα διοι-
κητικά συστήματα. Άμεση λειτουργία εξειδικευμένων ΚΕΠ για
θέματα υγείας και επιχειρηματικότητας.  

«Άμεση λειτουργία του κολυμβητηρίου
του Ολυμπιακού Χωριού και Αξιοποίηση
των αθλητικών εγκαταστάσεών»
Δεν είναι δυνατόν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις να αποστε-
ρούν από τον πολίτη την περιουσία του. Παραχώρηση όλων των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού στο δήμο
μας εντός έξι μηνών από την ανάληψη καθηκόντων και άμεση
χρήση από τους δημότες μας, με σεβασμό στους συλλόγους της
περιοχής.

«Παιδικές κατασκηνώσεις και θερινά
camps στην Πάρνηθα.  Λειτουργία
εξειδικευμένων σχολείων»
Η Πάρνηθα είναι η ταυτότητά μας. Το βουνό των παιδικών μας
χρόνων μετά την καταστροφική πυρκαγιά έχει εγκαταλειφθεί.
Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, εντάσσουμε άμεσα
τις υποδομές της Πάρνηθας σε προγράμματα για χρήση από
εμάς και τα παιδιά μας. Ζούμε με το βουνό μας, δίνουμε στην
Πάρνηθα ζωή.

n Κύριε Αφουξενίδη φεύγω με την αίσθηση μιας φρέσκιας
και ουσιαστικής πρότασης για την διοίκηση του δήμου και
είμαι βέβαιος πως την ίδια  αίσθηση θα έχουν και όσοι δια-
βάσουν αυτή σας την συνέντευξη. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τις ουσιαστικές ερωτήσεις σας.
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Αναδημοσίευση από το site www.altsantiri.gr
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Σε καθεστώς ημι - παρανομίας ο Δήμος Αχαρνών
Χωρίς προϋπολογιςμό και προέδρους
στα νομικά πρόσωπα, κινείται προς τις εκλο-
γές ο Δήμος Αχαρνών. Η ευθύνη του δημάρ-
χου Γιάννη Κασσαβού είναι αδιαμφισβήτητη
και οι δημότες αναρωτιούνται πώς θα μπο-
ρέσει να διορθωθεί η κατάσταση. Αποκαλυ-
πτική είναι η περίπτωση της Δημοτικής Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών
(ΔΗΚΕΑ). Το δημοτικό συμβούλιο δεν έλαβε
ποτέ απόφαση με την οποία να κάνει αποδε-
κτή την παραίτηση της τέως προέδρου κ.
Ναυροζίδου. Σύμφωνα, δε, με τα σχετικά έγ-
γραφα, η παραίτηση δεν υποβλήθηκε καν!

Στη συνέχεια, το δημοτικό συμβούλιο
προχώρησε σε διορισμό της κ. Ποιμενίδου
ως προέδρου της ΔΗΚΕΑ, χωρίς να είναι μέ-
λος του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων, “μέλη του διοικητικού συμβουλίου
είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμ-
βουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του”.

Η τεράστια αυτή παρατυπία οδήγησε τον
περασμένο μήνα σε ακύρωση ορισμού της
προέδρου της ΔΗΚΕΑ. Στο μεταξύ, είχαν λη-
φθεί μία σειρά από αποφάσεις, ορισμένες εκ
των οποίων αρκετά σοβαρές.

Ορισμένες εξ αυτών αφορούν σοβαρά
οικονομικά θέματα, όπως να εκπροσωπεί η
πρόεδρος την εταιρεία έναντι των Τραπε-
ζών, διενεργώντας όλες τις συναλλαγές

(αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές, υπεύ-
θυνη διαδικτυακών συναλλαγών, άνοιγμα
νέων λογαριασμών και κατάργησή τους, έκ-
δοση επιταγών και υπογραφή τους ή οπι-
σθογράφηση τους, φέροντας την υπογραφή
της στην εταιρική σφραγίδα. Είχε, επίσης,
προνοήσει να προτείνει στο δημοτικό συμ-
βούλιο μηνιαία αποζημίωση 900 ευρώ.

Όλα αυτά, ενώ ο προϋπολογισμός του
έτους 2019 καθυστέρησε να εγκριθεί, κα-
θώς ο Δήμος Αχαρνών τελεί υπό επιτήρηση
από το 2016. Πρόκειται για ένα ακόμη έργο
Κασσαβού... Ο Δήμος μπήκε σε επιτήρηση,
καθώς οι ισολογισμοί από το 2016 είναι ελ-
λειμματικοί, καθώς τα έσοδα δεν αρκούν να
καλύψουν τις δαπάνες.

Debate με απουσίες
Δι' αντιπροσώπων έγινε μία
ακόμη παρουσίαση θέσεων από
τις παρατάξεις που συμμετέχουν
στις επερχόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές. Στη
δημόσια εκδήλωση (debate) που
πραγματοποιήθηκε στον Κόκκινο
Μύλο, υπήρξαν απουσίες
υποψηφίων δημάρχων, οι οποίοι
διεκδικούν την ψήφο των
κατοίκων των Αχαρνών.

Ε ίναι η τέταρτη φορά που παίζεται το
ίδιο...έργο. Η πρώτη, ήταν το debate στο
Ολυμπιακό Χωριό, στο οποίο υποψήφιοι

δήμαρχοι δεν προσήλθαν ή συμμετείχαν στη συ-
ζήτηση με εκπροσώπους. Θυμίζουμε πως είναι
πολύ πρόσφατη η απόφαση για ακύρωση του de-
bate στον τηλεοπτικό σταθμό “Focus”, καθώς
τέσσερις από τους δέκα υποψήφιους δεν απάντη-
σαν ή απάντησαν αρνητικά.

Αποκαλυπτική ήταν και η προσπάθεια των
κατοίκων του Πανοράματος να συγκεντρώ-
σουν τις θέσεις των Παρατάξεων. Η μόνη Πα-
ράταξη που ανταποκρίθηκε ήταν η “Αχαρνές,
Αλλαγή Τώρα” του Θεόφιλου Αφουξενίδη.
Ένας ακόμη υποψήφιος, ο Σπύρος Βρεττός εμ-
φανίστηκε μεν πρόθυμος να μετάσχει, αλλά τε-

λικά δεν μετείχε (!) απαντώντας με επιστολή
στους διοργανωτές πως προτιμά να τον καλέ-
σουν και να τα πει προφορικά...

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, καθώς αφορά
την πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Η ενημέρω-
ση του πολίτη δεν μπορεί να γίνεται απρόσω-

πα. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παρί-
στανται σε εκδηλώσεις παρουσίασης θέσεων,
πολλώ δε μάλλον όταν αυτές οργανώνονται
από τους πολίτες. 

Η απογοήτευση που λαμβάνουμε από τους
κατοίκους των Αχαρνών είναι μέγιστη: “Κουρα-

στήκαμε να μάς υποτιμούν. Όποιος αποφεύγει
τον διάλογο, υποτιμά τους δημότες!”, σχολίαζαν
πολίτες που παρακολούθησαν όσες αναμετρή-
σεις επιχειρημάτων πραγματοποιήθηκαν: “Δεν
τούς αρέσει ο διάλογος τώρα που είναι υποψήφι-
οι, σκέψου τι θα γίνει αν εκλεγούν”, τόνιζαν.

Από το debate στον Κόκκινο Μύλο που διοργάνωσαν οι τοπικοί
φορείς. Από αριστερά: Μαργαρίτα Δέδε (εκπρόσωπος Αχαρνές Ξανά),

Στέλιος Ελευθεριάδης (Αχαρναϊκή Συμμαχία),
Θεόφιλος Αφουξενίδης (Αχαρνές Αλλαγή Τώρα), Παναγιώτης

Γρηγοριάδης (Νέα Δύναμη), Οδυσσέας Καμπόλης (Αχαρνείς Μαζί Μπορούμε)
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Άλωσε το Δημαρχε   
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Σταθμό για τα πολιτικά τεκταινόμενα στις
Αχαρνές, αποτέλεσε η εκδήλωση της
παράταξης “Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα” στο
Δημαρχείο της πόλης. Πλήθος κόσμου
κατέκλυσε την αίθουσα εκδηλώσεων,
προκειμένου να παρακολουθήσει
την παρουσίαση του ψηφοδελτίου
και του προγράμματος.

Ο ι γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα κάνουν λόγο
για μία πρωτοφανή κοσμοσυρροή, η οποία αφορού-
σε απλούς ανθρώπους και πολύ λιγότερο τοπικούς

παράγοντες. Για πρώτη φορά, συγκεντρώθηκε τόσος κό-
σμος στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρ-
νών.

Ο κόσμος πλημμύρισε την αίθουσα εκδηλώσεων, φτά-
νοντας έως και τους δύο εκθεσιακούς χώρους του ισογεί-
ου! Ακόμη και οι πλέον δύσπιστοι, αντιλαμβάνονται πλέον
πως η παράταξη “Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα” ξεπερνά κάθε
προσδοκία και ο Θεόφιλος Αφουξενίδης θα είναι ένας από
τους δύο διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου, όπως δεί-
χνουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Για την ομάδα του κ. Αφουξενίδη, η προσέλευση του

κόσμου ήταν απολύτως αναμενόμενη. Ανάλογα σημάδια
είχαν προκύψει έξι μήνες πριν, στη μεγάλη μουσικοπολιτι-
στική εκδήλωση της Παράταξης “Αχαρνές, Αλλαγή Τώρα”
με τους αδελφούς Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη
και τον Κωνσταντίνο Σταυρουλιδάκη.

Είχαν, επίσης, διαφανεί από τις πολύ σοβαρές και
άκρως επιτυχημένες εκδηλώσεις σε θέματα ασφάλειας και
παραβατικότητας, όπως εκείνη με τον καθηγητή και πρώην
υπουργό Γιάννη Πανούση, στην οποία δόθηκαν συγκεκρι-
μένες και απτές λύσεις για την αντιμετώπιση του κυρίαρ-
χου προβλήματος της πόλης.

Το πρόγραμμα της Παράταξης “Αχαρνές, Αλλαγή Τώ-
ρα” χτίστηκε πάνω στις ανάγκες του πολίτη, όπως αυτές ει-
σακούστηκαν από τις αναρίθμητες εξορμήσεις του Θεόφι-
λου Αφουξενίδη και των στελεχών του, σε κάθε γειτονιά
των Αχαρνών, εδώ και έξι μήνες.

Μοναδικός
Την εκδήλωση της Παράταξης “Αχαρνές, Αλλαγή Τώ-

ρα” παρουσίασε με τον μοναδικό του τρόπο ο αγαπημένος
ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Τα λόγια του ήταν ανθρώπι-
να και μετέδωσαν στους παριστάμενους μία απίστευτη αυ-
θεντικότητα. Η αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του δεν εί-
ναι τυχαία. Όπως δεν είναι τυχαία και η θερμή αγκαλιά που
επιφύλαξε στον Θεόφιλο Αφουξενίδη, μαζί με την ευχή να
είναι ο επόμενος δήμαρχος Αχαρνών.

  είο ο Αφουξενίδης
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Αλλαγές επιφυλάσσει για πολλούς ψηφοφόρους η εκλογική αναμέτρηση της 26ης
Μαΐου. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα εκλογικά τμήματα είναι σε διαφορετικά
σχολεία από προηγούμενες εκλογές και θα πρέπει να ελέγξουν το πού ψηφίζουν.
Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν πως θα ψηφίσουν σε δύο γειτονικά εκλογικά
τμήματα. Η ψηφοφορία διαρκεί από τς 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Οι
ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα (παράδειγμα, 123Α και 123Β). Στο
Α' τμήμα, ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Περιφέρεια και στο Β'
Τμήμα για τον Δήμο και την Κοινότητα.
Παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες για το πού ψηφίζουμε.

Συνέχεια στη σελίδα 12

Πού και πώς ψηφίζουμε



Ο φούρνος Διακάκη βρίσκεται επί της οδού Αγίου Διονυσίου 51 και αποτελεί
σημείο αναφοράς στο τομέα άρτου και γλυκού στη πόλη των Αχαρνών.

Πρόκειται για μια παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε  το 1976
και έχοντας πλέον 43 χρόνια εμπειρίας συνεχίζει να προσφέρει ποιότητα ποικιλία
και αγνά υλικά. Με γνώμονα το μεράκι ο σημερινός ιδιοκτήτης Γιάννης Διακάκης

έχει ανεβάσει το επίπεδο της ζαχαροπλαστικής και της παρασκευής ψωμιού και έχει κερδίσει
επάξια το brandname του στην συνείδηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Αχαρνών. 
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Πού και πώς
ψηφίζουμε
Συνέχεια από τη σελίδα 10
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ΤΖΑΦΕΡΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ



Άρθρα14 Μάιος 2019

ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΧΑΛΚΙΩΤΗ ΑΝΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ



ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΛΚΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΕΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΧΥΣΙ ΑΛΜΠΕΡΤ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΟΣΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΜΕΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΣΕΛΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΕΣΕΜΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΛΓΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΜΠΑΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥ

ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΛΑΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΝΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Α.

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΣΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Ms 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) 
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΑΦΕΡΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΣΑΧΣΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΕΥΘ. ΠΩΛ. ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΑΛΗΣ

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΣΑΛΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
-ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

EVENT PLANNER
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

EΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

ΓΙΕΓΚΟΡΟΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

& ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΓΚΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΚΡΙΝΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

ΔΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΣΥ

ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΟΣΥ
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