
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Η Ελένη Σπανούδη γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η 

οικογένεια της  εγκαταστάθηκε εδώ μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Αποφοίτησε από 

το τμήμα ΦΠΨ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εργαστεί ως 

φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Εικαστικής 

Ψυχοθεραπείας χωρίς ωστόσο να ασχοληθεί επαγγελματικά με το αντικείμενο καθώς 

προτίμησε να ασχοληθεί με την ζωγραφική. Είναι στρατευμένη εδώ και χρόνια στον χώρο 

Ριζοσπαστικής Αριστεράς. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Έχοντας ζήσει όλη την ως τώρα ζωή μου στην πόλη 

τούτη, παρακολούθησα την πορεία και τις μεταμορφώσεις της. Σήμερα την βλέπω να 

ασθμαίνει (όπως και όλοι οι δήμοι) μέσα στον κλοιό της συνεχούς απαξίωσης του 

κοινωνικού χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης. Οι ισχυρισμοί της διάσωσης των δήμων μέσω 

συγχωνεύσεων και εξοικονόμησης  πόρων, έχουν πλέον αποδειχθεί αστεία κακόγουστα 

μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Μνημονιακής τραγωδίας. Η συνέχιση τούτης της 

καταστροφικής πορείας επιχειρείται να παρουσιαστεί ως μονόδρομος μέσω μνηστήρων της 

δημοτικής αρχής που πλέον εμφανίζονται με το προσωπείο του ανεξάρτητου υποψηφίου, ο 

οποίος  θα διαχειριστεί τα τοπικά ζητήματα  κατ' ουσίαν ερήμην  των πολιτών από τους 

οποίους απαιτείται μόνο η ψήφος. Η παραίτηση του κόσμου από την πολιτική δράση βάσει 

της αντίληψης του ''όλοι το ίδιο είναι'' καλλιεργήθηκε κι εξακολουθεί να καλλιεργείται από 

το δικομματικό κατεστημένο (νυν συγκυβέρνηση) ώστε να διαιωνιστεί η κυριαρχία του. Το 
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σκηνικό του δήμου (μικρογραφία του ευρύτερου σκηνικού της  χώρας) αναδίδει την 

κρισιμότητα της συγκυρίας. Οι επιλογές είναι δύο : από τη μια μεριά η επικράτηση της 

λογικής της ανάθεσης κι η παράδοση στα ιδιωτικά συμφέροντα που καραδοκούν να 

αλώσουν ό, τι έχει απομείνει όρθιο κι από την άλλη, η ανάληψη της ευθύνης από τους 

πολίτες στην πράξη, με στόχο την κατακρήμνιση του χρεοκοπημένου σύμπαντος της 

διαφθοράς και της διαπλοκής. Δεν είναι πλέον αρκετή μια στάση καταγγελτική. Τα 

περιθώρια έχουν στενέψει οριακά ή μάλλον δεν υφίστανται πλέον. Είναι η στιγμή που οι 

δήμοι οφείλουν να καταστούν πυρήνες μιας νέας μορφής κοινωνίας που θα αντικαταστήσει 

εκείνη της παραίτησης, της μαζικής εξαθλίωσης και κατάθλιψης. Οι δομές αλληλεγγύης, οι 

λαϊκές συνελεύσεις, οι συνεργατικές πρωτοβουλίες είναι ένας νέος τρόπος κοινωνικής 

οργάνωσης που θα αντιπαρατεθεί στην αλαζονεία του πολιτικού κατεστημένου. Ο ρόλος 

μιας νέας δημοτικής αρχής είναι να γίνει αρωγός και εμπνευστής των πολιτών προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Τα τοπικά θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο είναι κάτι παραπάνω 

από αιχμηρά κι η αντιμετώπισή τους θα καθορίσει τις ζωές μας, την καθημερινότητα μας, 

το μέλλον των παιδιών μας. Έχουμε όλοι χρέος να συνειδητοποιήσουμε βαθιά τούτη την 

πραγματικότητα και να πάρουμε θέση αγώνα. Ο Άρης Βασιλόπουλος, σύντροφος από 

παλιά, είναι ένας έντιμος αγωνιστής με καθαρό όραμα, ελεύθερος από κάθε προσωπική 

φιλοδοξία που ετέθη επικεφαλής της παράταξης για να υπηρετήσει τον σκοπό αυτό. 


