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Εθνικές εκλογές 2019
Το πρώτο 

μήνυμα ήταν 
αισιόδοξο. Πάμε 
για το δεύτερο!

Β. Ντηνιακός: Δουλειά, 
δουλειά, δουλειά…
χωρίς υποχωρήσεις

Εμείς που μεγαλώσαμε στα δυτικά, 
γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και γνω-
ριζόμαστε καλά.
Δώσαμε κοινές μάχες, για ένα κοινό 
και περισσότερο αισιόδοξο μέλλον.
Δεν χάσαμε ποτέ την ψυχή μας. 
Παραμείναμε «μαζί», στα εύκολα 
αλλά και στα δύσκολα.
Η γειτονιά μας είναι η πιο ανθρώπινη 
περιοχή της πατρίδας μας.
Δεν μας χαρίστηκε ποτέ τίποτα.
Μαζί θα σπάσουμε τη τζαμαρία της 
αδιαφορίας.
Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη 
ζωή μας
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Γράφει ο Μελάγχθων: Όλοι ήπιατε από το δισκοπότηρο! Σ. 4

Μπάμπης Καραθάνος: 
Με την ΝΔ η ασφά-
λεια και η τάξη  θα 
επανέλθουν στη χώρα

Δημήτρης Καλογερόπουλος
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Το πρώτο μήνυμα ήταν αισιόδοξο…
πάμε για το δεύτερο! 

Φωτό του μήνα Στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου 
ο γνωστός σεξολόγος 
Θάνος Ασκητής

 Άλλο εκτίμηση...
άλλο υπερεκτίμηση!

Στην καταγραφή των ειδήσεων  που συνέβησαν  στο Χαϊδάρι 
το χρονικό  διάστημα λίγο πριν, λίγο μετά, τις  δημοτικές  
εκλογές  προχώρησε η «Δικαιοσύνη Σήμερα» για τον μήνα 
Ιούλιο. 
 Η νέα δημοτική Αρχή φαίνεται να  ξεκινάει αισιόδοξα με 
έναν νεότατο δήμαρχο που πιστεύουμε πως έχει πολλά να 
δώσει.
Ο λόγος της παρουσίας μας και  στο Χαϊδάρι –μετά την πο-
λυετή παρουσία μας σε Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλλό- δεν 
είναι άλλος από τις  επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, 
όπου δίνουμε τη δυνατότητα στους πολιτευτές όλων των 
πολιτικών χώρων να εκφραστούν ελεύθερα, μέσα από την 
υπάρχουσα πληροφόρηση για τις ανάγκες και του συγκεκρι-
μένου δήμου.

Μέσα από τις σελίδες μας, μπορείτε να δείτε αναλύσεις, προ-
βληματισμούς, ζωντανά ρεπορτάζ που αφορούν το Χαϊδάρι  
και τον τρόπο διοίκησης του μέχρι στιγμής, αλλά και τη με-
γάλη εικόνα αλλαγής του μέσα από τους προγραμματισμούς 
της  νέας διοίκησης.
 Ο νέος δήμαρχος, Βαγγέλης Ντηνιακός, μένει να αποδείξει  
μέσα από τη θητεία του τη σημασία του αξιώματος του σε 
μια δύσκολή εποχή όπου το αυτοδιοίκητο έχει χάσει τη ση-
μασία του και ψάχνει την πραγματική του αξία.

 Άλλωστε  στην ονομασία της παράταξης του φανερώνει  μια 
πεθυμιά…
 Να κάνει το «Χαϊδάρι Ξανά» Χαϊδάρι!
Καλό ξεκίνημα.

Όσοι τον εντόπισαν να περ-
νάει από την κεντρική είσο-
δο του Δημαρχείου Χαϊδαρί-
ου έσπευσαν να του πιάσουν 
το χέρι και κάποιοι από αυ-
τούς του ψιθύρισαν και κάτι 
στο αυτί. 
Ο γνωστός ανδρολόγος/
σεξολόγος Θάνος Ασκητής 
ξεναγήθηκε  σε όλες τις δι-
οικητικές υπηρεσίες του Δή-
μου, όχι στα πλαίσια κάποιας 
ομιλίας του για θέματα που 
αφορούν τη σεξουαλική δι-
αγωγή και διαπαιδαγώγηση 
αλλά λόγω της υποψηφιότη-
τας του στις κοινοβουλευτι-
κές εκλογές.
Ο ίδιος ανάρτησε στην 
προσωπική του σελίδα στο 
facebook πως είχε τη χαρά 
να γνωρίσει τους υπαλλή-
λους και τους εργαζόμενους του δήμου που με χαμόγελο και ζήλο  εξυπηρετούν 
άμεσα τους κατοίκους του Χαϊδαρίου.
Να σημειώσουμε πως ο Θάνος Ασκητής είναι υποψήφιος βουλευτής του Δυτικού 
Τομέα με το ΚΙΝ.ΑΛ. 

Γιώργος Πουλάκης,

Εκδότης
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Το τέλος της διακυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αγκαλιάζεται με αισιοδοξία 
και ελπίδα από τη συντριπτική 
πλειοψηφία της κοινωνίας μας, 
καθώς αφήνει πίσω μια γκρίζα και 
σκοτεινή περίοδο, την οποία η πα-
τρίδα μας πλήρωσε ακριβά.

Οι Έλληνες ακουμπούν τις 
προσδοκίες τους για ένα καλύτερο 
μέλλον στον Κυριάκο Μητσοτάκη 

και τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να διορθωθεί η μεγάλη ζημιά και οι στρεβλώσεις που προ-
κάλεσε η διακυβέρνηση Τσίπρα στον δημόσιο βίο.

Ο λογαριασμός ωστόσο είναι ακριβός. Και θα τον πληρώνουμε ακριβά για πολλά χρό-
νια ακόμη. Η Αυτοδιοίκηση είναι ένα τέτοιο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με τον 
εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο στον 
πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, καταδικάζονται ουσιαστικά σε ακυβερνησία.

Είχα την τύχη και την τιμή εμπιστοσύνης και ευθύνης από την πλευρά των συμπολι-
τών μου, να υπηρετήσω για αρκετά χρόνια την Αυτοδιοίκηση. Μια σχέση διοίκησης μονα-
δική και ιδιαίτερη, καθώς σε φέρνει αδιαμεσολάβητα σε επικοινωνία με τους πολίτες που 
επηρεάζονται από τα αποτελέσματα των πολιτικών σου.

Γι’ αυτό και είναι περισσότερο εύκολο να αφήσεις αποτύπωμα δουλειάς στον χώρο 
της Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να βελτιωθεί η καθημερινότητα των 
πολιτών, σε μικρές και κρίσιμες πτυχές της.

Με την καινούρια νομοθεσία, προέκυψαν «ορφανοί» δήμαρχοι, που δεν διαθέτουν δη-
λαδή την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιό τους. Το ίδιο, αν και σε μικρότερη έκταση 
και ένταση συμβαίνει και στις Περιφέρειες.

Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση διοίκησης στον χώρο της Αυτοδιοίκησης έγινε περισ-
σότερο δύσκολη και αδιέξοδη. Απαιτώντας συμπράξεις εκεί όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη 
διάθεση, και υποκαθιστώντας την αναγκαία σύνθεση και συνεννόηση, με «εκβιασμούς» 
και επίδειξη δύναμης των ακραίων μειοψηφιών.

Έτσι όμως δεν πάμε πουθενά. Γι’ αυτό και την επομένη της εκλογικής νίκης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, η αυριανή κυβέρνηση της Νέας Δημο-

κρατίας θα δρομολογήσει συγκεκριμένες λύσεις, προκειμένου να υπερβούμε το αδιέξοδο 
που μας κληρονόμησαν οι ιδεοληψίες και οι δογματισμοί της κυβέρνησης Τσίπρα.

Με σεβασμό στη βούληση της πλειοψηφίας, αλλά και την ανάγκη να ασκήσει ένας δή-
μαρχος και ένας Περιφερειάρχης την πολιτική για την οποία τον πίστεψαν και τον επέ-
λεξαν οι πολίτες, θα πρέπει να αποσυνδεθούν συγκεκριμένες δράσεις και αρμοδιότητες, 
ώστε να μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματική διοίκηση στον αυτοδιοικητικό φορέα, και να 
δρομολογούνται λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Για τις μεγάλες αυτές αλλαγές απαιτείται πολιτική συνεννόηση. Πάνω από όλα όμως 
απαιτείται βούληση και αποφασιστικότητα. Δεν θα αφήσουμε την Αυτοδιοίκηση σε διαρ-
κή ομηρία, για την επόμενη τετραετία. 

Θα διορθώσουμε τις στρεβλώσεις που μας κληρονομεί η εποχή Τσίπρα, και θα επιτρέ-
ψουμε στις τοπικές κοινωνίες να ανασάνουν.

Δημήτρης Καλογερόπουλος: 
Η καταδίκη της Αυτοδιοίκησης 
σε ακυβερνησία, μέσω της 
απλής αναλογικής

Εμείς που μεγαλώσαμε στα δυτικά, γνωριζό-
μαστε πολλά χρόνια και γνωριζόμαστε καλά.
Δώσαμε κοινές μάχες, για ένα κοινό και πε-

ρισσότερο αισιόδοξο μέλλον.
Δεν χάσαμε ποτέ την ψυχή μας. 
Παραμείναμε «μαζί», στα εύκολα αλλά και στα δύ-
σκολα.
Η γειτονιά μας είναι η πιο ανθρώπινη περιοχή της 
πατρίδας μας.
Δεν μας χαρίστηκε ποτέ τίποτα.
Μαζί θα σπάσουμε τη τζαμαρία της αδιαφορίας.
Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή μας
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Όχι μην μου πείτε πως δεν 
άρεσαν σε όλους σας, τα 
αποτελέσματα των εκλο-
γών; 
Καλά και αν όχι σε όλους 

σας, στους περισσότερους. Άλλω-
στε αυτό ορίζουν οι δημοκρατίες. 
Η  πλειοψηφία, βγάζει δήμαρχο. 
Τέλος.

Εντάξει ο Μιχάλης αν είχε 
ένα τανκ είμαι σίγουρος ότι 
θα έμπαινε στο δημαρχείο 
με μια κόκκινη σημαία και 
θα έλεγε ότι η δημοκρατία 

επιβάλλεται με κάθε μέσο…. Ακόμη 
και με τρακτέρ.
Κάτσε μην δίνω ιδέες και κατάγε-
ται και από χωριό.

Από εμένα πάντως σε αυ-
τές τις εκλογές δεν νομίζω 
να είχε κανένας πρόβλημα. 
Έριξα δυο πενιές γιατί το 
είχα ανάγκη , αλλά τίποτα 

σοβαρό. Όχι τίποτα άλλο , δεν ήθε-
λα οι χαμένοι να ρίχνουν το βάρος 
στις πέννες και στα Μέσα που εκ-
προσωπούν. Είπα ο καθένας, μόνος 
του…

Για  να λέμε τα πράγματα με 
το όνομα τους πλέον θεωρώ 
αδιανόητο να συσχετίζει ο 
καθείς την δουλειά μου με 

όσους θέλουν ή κρατούν την   εξου-
σία. Για αυτόν τον  λόγο άλλωστε 
δεν εγκατέλειψα ποτέ την αρχή της 
ανωνυμίας μου. 
Δεν είναι άλλωστε  ασήμαντο να 
καλούμε πάντα για  να αποφανθώ  
ακαριαία και πειστικά για το κα-
θετί χωρίς να ξεπέσω στην απόλυ-
τη ρηχότητα , στην αναξιοπρέπεια   
της αυτοέκθεσης και στις αδυσώ-
πητες συνέπειές της. Αυτό πλέον το 
λούστηκαν άλλοι…

Καλά και  ποιοι ήταν οι  χα-
μένοι σε αυτές τις εκλογές; 
Νομίζω πως όλοι ήπιαν από 
το «Άγιο» δισκοπότηρο…
Αυτό της εξουσίας

Όλο αυτό που συνέβη μετά από 5 
ολόκληρα χρόνια, μου φέρνει  στο 

μυαλό ένα τραγούδι που μας μά-
θαιναν παλιά που λέει και ο Αγγε-
λάκας. 
«Ο χαμένος τα παίρνει όλα» είναι ο 
τίτλος του. 
Κάπως έτσι κέρδισαν και όσοι 
έχασαν με την απλή  αναλογική. Η 
αντιπολίτευση πλέον χωρίς πολλές 
ευθύνες θα έχει το πάνω χέρι. Και 
την δημοκρατία θα την ορίζει και ο 
ένας. Όχι τι νομίζατε; Άμ, πως;

Κάντε το εικόνα. Σκεφτείτε 
το Γιάννη με το Κεντρί στο 
χέρι στα  κάτω έδρανα, τον 
Απόστολο που πίστεψε ότι 
θα μπορούσε να είναι δή-

μαρχος, τον Μιχάλη μέσα στα νεύ-
ρα , τον Θόδωρα όπως τον ξέρατε 
και τον Κώστα συλλέκτη εμπειριών 
με άριστη γνώση του Κώδικα. 
5 το απόγευμα θα ξεκινάει το Συμ-
βούλιο, 5 το πρωί θα τελειώνει. Ο 
δήμαρχος θα πρέπει να συνεχίσει 
το έργο του με το που θα βγαίνει 
ο ήλιος χωρίς να κρατάει ουδεμία 
ομόφωνη απόφαση στα χέρια.

Διάβασα μια συνέντευξη 
του Βαγγέλη σε άλλο μέσο 
πάντως και τον ένιωσα ιδι-
αίτερα  αισιόδοξο για  τις 
συνεργασίες. 

Αδαής, σίγουρα δεν είναι, οπότε 
εύχομαι ότι κάτι ξέρει παραπάνω. 
Την Κεντροαριστερά σίγουρα την 
έχει κοντά του, αν κρίνει κανείς τις 
τελευταίες συναντήσεις των στελε-
χών του. 
Τη Δεξιά αν βγει και ο Κούλης και 
να μην την έχει μαζί του, μπορεί να 
μην έχει και την απλή αναλογική  
μέσα στα πόδια του. Δεν νομίζω να 
αφήσει τους δήμους να δουλέψουν 
με αυτό τον τρόπο ο Κυριάκος . 
Απλές σκέψεις κάνω , εύχομαι και 
υλοποιήσιμες.

Δεν θέλω να αρχίσουν τώρα 
τα σχόλια ότι ο παπάς είναι 
με τον νέο δήμαρχο  και τέ-
τοιες αρλούμπες. Ξέρω πως 
ο Βαγγέλης το δούλευε και-

ρό και αυτό δεν μπορεί να το αμφι-
σβητήσει κανείς. Έχει πρόγραμμα, 

δυνατότητες, μέτρο και είναι στην 
πιο γόνιμη ηλικία του. Δεν έχω 
λόγο να τον κακολογήσω. Του βγά-
ζω το καπέλο για την μεγάλη νίκη 
του , την άξιζε  και αν δω ότι κάτι 
κάνει στραβά έχω ανάλογα ευαγ-
γέλια για γραφή και ανάγνωση και 
για τον ίδιο.

Να, διάβαζα για παράδειγ-
μα  πριν από λίγες ημέρες 
τον λόγο του Δημήτρη. Του 
πλέον Υπουργού που κάπο-
τε το πάλευε μέσα από την 

Αριστερά του συμβουλίου μας. Αυ-
τοδιοικητικά τον αγαπούσα. Πείτε 
μου τι θα έπρεπε να  του σούρνω  
με τα παρακάτω λόγια του πρόσφα-
τα  : «Η Κυβέρνηση κατάφερε -είπε 
σε ανοικτό κοινό-  τα τελευταία 4 
χρόνια να βγάλει τη χώρα από τα 
μνημόνια με την κοινωνία όρθια. 
Να ρυθμίσει το χρέος έως το 2060 
και να πέσει ο δείκτης της ανεργίας 
από το 28% στο 18%.» 
«Αυτό που δεν έγινε –συνέχιζε χω-
ρίς να φάει κανένα ποτήρι στο κε-
φάλι- ήταν να κλείσει όσο έπρεπε 
το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες 
του καθενός μας και τις οικονομι-
κές του απολαβές.
Τέλος υποσχέθηκε με την επιλογή 
του ΣΥΡΙΖΑ,  500.000 νέες και ποι-
οτικές θέσεις εργασίας καθώς και 
μείωση της ανεργίας ώστε να φτά-
σει κάτω από το 10% μέχρι το 2023!
Και όπως έγιναν τα Πρώτα θα γί-
νουν και τα Δευτέρα…είπα από 
μέσα μου. Απέξω ξεστόμισα σαν να 
τον έβλεπα μπροστά μου: Σαν δεν 
ντρέπεσαι ρε Μήτσο!  
 Για αυτούς τώρα  που κάθονταν 
και τον άκουγαν να μιλάει άπραγοι 
δεν έχω να πω τίποτα. Άλλωστε ο 
Δημήτρης μαγεύει τα ψάρια. Κυρί-
ως τις Πέρκες!

Για τις βουλευτικές άλ-
λαξαν τα προγνωστικά  
μου. Έβλεπα ΣΥΡΙΖΑ στην 
εξουσία, τώρα βλέπω Νέα 
Δημοκρατία. Παρότι ξε-

ροκέφαλος πρέπει να δω την πραγ-
ματικότητα κατάματα. Για τον Δυ-
τικό Τομέα, από τους γαλάζιους 

γουστάρω και τους δύο Δημητρά-
δες. Και τον πρώην του Αιγάλεω 
και τον πρώην του Χαϊδαρίου. Άλλα 
όπως είπα δεν θέλω να επηρεάσω…

Ο ψηλός πάντως πρώτα 
στήριζε τον Δημήτρη του 
Αιγάλεω , πρόσφατα τον 
είδανε πολλοί να κάθετε 
δίπλα στον πρώην δήμαρχο 

του, παρότι τον είχε περάσει γενε-
ές 14 μέσα από τα κείμενα του και 
τα λόγια του. Δεν ξέρω αν θα αλλά-
ξει γραμμή.  Το σίγουρο είναι πως 
έγινε ένα βήμα μπροστά….ίσως… 
Δεν κατάλαβα πάντως να φύγαν 
από εκείνο το τραπέζι μαλωμένοι. 

Όπως και να έχει , κάποιος 
πρέπει επιτέλους να φρο-
ντίσει τα προάστια μας. 
Όποιος και να βγει, είτε 
από την Δεξιά , είτε από την 

Αριστερά πρέπει  να κάνει κάτι. 
Τα λόγια τα χορτάσαμε. Ας κοιτα-
χτούν όλοι στον καθρέφτη και ας 
αλλάξουν πρώτα τα γούστα τους, 
τις συνήθειες τους και την στάση 
τους απέναντι στα πράγματα. Γιατί 
η εξουσία μεθάει και τα προβλήμα-
τα λύνονται όταν είναι κανείς ξεμέ-
θυστος. 

Τι πίνουν κάποιοι και δεν 
μας δίνουν δεν ξέρω. Με 
έχουν ταράξει στα τηλέφω-
να τελευταία και στα μηνύ-
ματα , άνθρωποι που ούτε 

πως είναι στην φάτσα δεν ξέρω. 
Γειά σας τηλεφωνώ από το γραφείο 
του τάδε μου λέει η άλλη προχθές. 
Και τι με θέλετε της απαντάω; Εμείς 
τίποτα μου λέει, μήπως μας θέλετε 
εσείς; Δεν σας έχω δει από κοντά 
της ανταπαντώ. Αν σας δω από κο-
ντά ίσως μου αρέσετε και σας θέλω. 
Πολλές φορές δεν μπορώ να περιο-
ρίσω τα ζωώδη  ένστικτά μου! Μου 
έκλεισε το τηλέφωνο. 

Υ.Γ: Σύντροφοι καλό βόλι με μία 
συμβουλή. Προσέχουμε για να 
έχουμε…και δεν έμειναν και πολ-
λά. 

Εδώ δεν αναλύουμε την είδηση 
τη Λιβανίζουμε 

Δεν θέλω γκρίνια…
όλοι ήπιατε από το δισκοπότηρο!

Γράφει ο Μελάγχθων 
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Το παλιό φεύγει…
το νέο έρχεται

Ληστεία στο Χαϊδάρι 
κατεγράφη από τα 
Πανελλήνια Μέσα!

Το σίγουρο είναι πως κα-
νείς δεν μπορεί να μπει 
ούτε στο μυαλό της παλιάς 
διοίκησης, ούτε στο μυαλό 
της καινούριας…. Χωριό 
που φαίνεται όμως κολα-
ούζο δεν θέλει. 
Η διοίκηση Σελέκου μπο-
ρεί να άφησε μία τίμια 
εσωτερικά εικόνα, η εξω-
στρέφεια της όμως δεν 
άφησε περιθώρια δεύτε-
ρης σκέψης.
 Όταν δεν έβγαιναν τα 
απλά και καθημερινά σί-

γουρα τα σύνθετα που άγγιζαν και το κάτι παραπάνω δεν έδωσαν περιθώρια 
δεύτερης σκέψης.
Η πόλη του Χαϊδαρίου ακόμη και τις τελευταίες ημέρες πριν τον δεύτερο γύρο 
των Δημοτικών εκλογών ήταν μια πολύ βρώμικη πόλη. Ο ίδιος ο δήμαρχος 
αντί να αναλωθεί στα βασικά, αναλώθηκε στα σύνθετα, αφήνοντας τη μεγάλη 
εικόνα για την επόμενη μέρα, κοιτώντας για πρώτη φορά τόσο την προσωπική 
του προβολή. 
Αφίσες γέμισαν την πόλη λίγο πριν το δεύτερο γύρο των εκλογών κάτι που 
δεν είναι σύνηθες ούτε για την πόλη του Χαϊδαρίου, ούτε για την νοοτροπία 
της εποχής. Πόσο μάλλον όταν η κομματική ταυτότητα σφράγισε με «βία» την 
οπτική επιλογή του μέσου δημότη.
Ο τελευταίος άφησε το παλιό χωρίς δεύτερη σκέψη, επιλέγοντας το καινούριο. 

Σε επιφυλακή βρίσκεται το Α.Τ Χαϊδαρίου όπως και οι Αστυνομικές δυνάμεις της Δυτικής 
Αττικής μετά την ένοπλη ληστεία στον λόφο του Προφήτη Ηλία.
Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης 26 Ιουνίου, γυναίκα ένοικος σε διώροφη πολυκατοικία 
άφησε την πόρτα του σπιτιού της ανοικτή για να μεταβεί στον πρώτο όροφο και όταν 
επέστρεψε βρήκε μέσα στο σπίτι της 5 κουκουλοφόρους!
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες οι δράστες κρατούσαν καλάσνικοφ και οι γυ-
ναίκα μόλις τους αντίκρυσε υπέστη σοκ .
Οι ληστές σε λίγα λεπτά απομακρύνθηκαν παίρνοντας μαζί τους χρηματικό ποσό, πολύ-
τιμα αντικείμενα ακόμα και κυνηγετικές καραμπίνες που εντόπισαν στο διαμέρισμα .
Στο φευγιό τους φρόντισαν να σπάσουν τις κάμερες ασφαλείας για να μην υπάρχουν 
στοιχεία για τις αστυνομικές αρχές ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες μπήκαν  μέσα σε ένα 
μαύρο τζιπ και εξαφανίστηκαν. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι δράστες δεν χρη-
σιμοποίησαν βαρύ οπλισμό, ενώ η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο 
για τις ρώτες βοήθειες.
Οι εικόνες του σπιτιού μετά την ληστεία προβλήθηκαν στο δελτίο του Open. 
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Σε εκδήλωση προς τιμήν των εκλογικών αντιπροσώπων, των ΔΗΜΤΟ και των 
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοσμική ταβέρνα «Το Κάτι Άλλο» 
προσφορά του Ταμία της ΝΟΔΕ Β5 και ιδιοκτήτη της επιχείρησης Τάκη Σπίνουλα 
στο κέντρο του Χαϊδαρίου, βρέθηκε ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης την Τετάρτη 19 Ιουνίου!
Περισσότεροι από 600 φίλοι κατέκλυσαν την κοσμική ταβέρνα, προκειμένου να 
συγχαρούν τον νέο περιφερειάρχη, ο οποίος τους χαιρέτισε όλους έναν έναν προ-
σωπικά, μεταξύ των οποίων ο Γραμματέας Οργανωτικού κ. Στέλιος Κονταδάκης, 
ο Τομεάρχης Οργανωτικού της Β5 ΝΟΔΕ κ. Παναγιώτης Σταμπουλής και το μέλος 
της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Κώττης.

Τον κ. Πατούλη προλόγισε ο πρόεδρος της Β5 κ. Δημήτρης Μαυροειδάκος, ο οποί-
ος καλωσόρισε τον κόσμο και τον ευχαρίστησε.

Ο κ. Πατούλης, στο χαιρετισμό του έδωσε έμφαση στο αποτέλεσμα αλλά και στην 
περιφρούρηση, από τους νέους στην πλειοψηφία τους, εκλογικούς αντιπροσώ-
πους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι νεοεκλεγέντες περιφερειακοί σύμβουλοι, Μαίρη 
Αγγελοπούλου – Βασιλάκου, Μπάμπης Αλεξανδράτος και Ανδρέας Λεωτσάκος.
Επίσης παρευρέθηκαν ο βουλευτής και πρώην υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης οι υπο-
ψήφιοι βουλευτές δυτικού τομέα κ.κ Δημήτρης Καλογερόπουλος, Ευγενία Πανταζή, Βαρ-
βάρα Ψυχούλα – Κοντογιάννη, Ράνια Σαγιάκου, Εύη Τοτόνη, Μερόπη Κατσουγιάννη, οι νε-
οεκλεγέντες δήμαρχοι Αιγάλεω κ. Γιάννης Γκίκας και Χαϊδαρίου κ. Βαγγέλης Ντηνιακός.

Νίκος Μιχαλόπουλος

Εκδήλωση προς τιμήν του νέου Περιφερειάρχη 
Γ. Πατούλη, των εκλογικών αντιπροσώπων και των 
προέδρων των ΔΗΜΤΟ
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Α. Λεωτσάκος: Δεσμεύομαι να δώσω 
όλες μου τις δυνάμεις 
για τα Δυτικά
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες του που τον ψήφισαν έδωσε ο Ανδρέας Λεωτσάκος μέσα από την 
προσωπική του σελίδα στο facebook.  Δέσμευση του να δώσει όλες του τις δυνάμεις για τα Δυτικά που ζει και 
αγαπάει.

Τα επίσημα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών με έφεραν τρίτο σε σειρά εκλογής στο ψηφοδέλτιο 
του Γιώργου Πατούλη για τη Δυτική Αθήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 8.015 συμπολίτες μας που με τίμη-
σαν με την ψήφο τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους φίλους μου και την κοινωνία της Δυτικής Αθήνας που μου 
έδειχναν έμπρακτα τη στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια του προεκλογικού μου αγώνα.
Όπως είχα δηλώσει, με την υποψηφιότητά μου στις περιφερειακές εκλογές ξεκίνησε μια νέα σχέση μεταξύ 
μας. Μια σχέση που δεν τελειώνει με μια ψήφο προτίμησης αλλά αρχίζει από εκεί!
Δέσμευση μου να δώσω όλες μου τις δυνάμεις για τα δυτικά που ζούμε και αγαπάμε. Για μια σύγχρονη ευ-
ρωπαϊκή περιφέρεια με τη Δυτική Αθήνα αναβαθμισμένη, στη θέση που της αξίζει και δικαιούται! Ξεκινάμε.
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Του Π. Νιζάμη
Χωρίς ανοικτές συνεργασίες πριν τον δεύτερο γύρο διαμορφώθηκαν 
τα αποτελέσματα των εκλογών , τη δεύτερη Κυριακή στον δήμο Χαϊδα-
ρίου  με τον Βαγγέλη Ντηνιακό να εκλέγεται δήμαρχος με σημαντική 
διαφορά σε σχέση με τον αντίπαλό του  Μιχάλη Σελέκο που διατήρησε 
τη θέση του Δημάρχου για 5 ολόκληρα χρόνια. 
H παράταξη « Χαϊδάρι Ξανά» κατάφερε να συγκεντρώσει 8.883 ψήφους 
με ποσοστό 41,06% και 14 έδρες αφήνοντας πίσω της, την παράταξη 
του Μιχάλη Σελέκου «Λαϊκή Συσπείρωση» η οποία συγκέντρωσε 5.502 
ψήφους , ποσοστό 25,43% και 8 έδρες.
Τρίτος στην σειρά εκλέχθηκε ο Απόστολος Θεοφίλης με 3 έδρες ποσοστό 9,09%  και 2.142 
ψήφους.
Στην τέταρτη και πέμπτη θέση ακολουθεί ο Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (2.097 ψήφοι-3 έδρες) 
και ο Ιωάννης Κέντρης (2.046 ψήφοι -3 έδρες) ενώ την τελευταία θέση καταλαμβάνει ο 
Κώστας Ασπρογέρακας με 2 έδρες ποσοστό 4,45% και 962 ψήφους .

 

«Χαϊδάρι Ξανά»
Η συνταγή, πέτυχε!
Με ένα πρόγραμμα που έπαιρνε 
σάρκα και οστά πριν καλά- καλά  
φθάσει στον τελικό του στόχο, ο 

Βαγγέλης Ντηνιακός κατάφερε με μεγάλη διαφορά μετά από μία 
5ετία στην αντιπολίτευση να κερδίσει επάξια τον τίτλο του δη-
μάρχου.
Παρότι δεν κατείχε τη δεύτερη θέση όσον αφορά τις έδρες  στο 
δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, κατάφερε με μεθοδικότητα και 
αφοσίωση να κατέχει εδώ και καιρό την θέση της «αξιωματικής 
αντιπολίτευσης» κερδίζοντας χώρο από την διάσπαση της παρά-
ταξης του Ανδρέα Μποζίκα μετά την παραίτηση του πρώην επικε-
φαλής της Τάσου Χαλκιά.
Κερδίζοντας μέρα με τη μέρα έδαφος με προτάσεις που υλοποιού-
νταν κατά την διάρκεια της αντιπολιτευτικής του πορείας, έφερε 
κοντά του ακόμα και ηγετικά στελέχη παρατάξεων , ομάδων, συλ-
λογικοτήτων χωρίς να διασπάσει το αρχικό του σώμα, κερδίζο-
ντας κοινό , φήμη και στήριξη.
Η δυναμική που κέρδισε στον κεντροαριστερό και κεντροδεξιό 
χώρο κατάφερε να διασπάσει αντιπάλους του που λίγο πριν το 
νήμα θα μπορούσαν να του αποσπάσουν ψήφους. Δεν θα πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι 3 επικεφαλής της  αντιπολίτευσης του δήμου 
Αντρέας Μποζίκας, Ηρακλής Δρούλιας και  Κώστας Φουρλής δεν 
συμμετείχαν  καθόλου στην εκλογική μάχη αφού είδαν ότι είχε 
στερέψει το «πηγάδι» άντλησης των ιδεολογικών τους ψηφοφό-
ρων. Η απόκτηση του Φώτη Θεοδωρακόπουλου μπορεί να μην  
«στράγγισε» την δεξιά πτέρυγα , σίγουρα όμως στέρησε μεγάλο 
αριθμό ψήφων από την παράταξη του Γιάννη Κέντρη που θα μπο-
ρούσε να βρίσκεται πιο κοντά στην κατάταξη του σημερινού δη-
μοτικού Συμβουλίου.   

«Λαϊκή Συσπείρωση»
Χαμένοι στη μετάφραση
Εσωτερικά η διοίκηση Σελέ-
κου ήταν αυτό που λέμε μία 
παράταξη «μπετόν αρμέ». 
Κανείς δεν ξεχώριζε από ιδι-
οτροπία, τεχνάσματα λακτί-
σματα. Όλα τα στελέχη της 

έκαναν απλά τη δουλειά τους 
στηριζόμενα σε ένα «ιερό 
σύγγραμμα». Αυτό του Κ.Κ.Ε. 
Καθεστωτική νοοτροπία, παρελθοντικής πορείας δεν φάνηκε να 
προχωρά σε ένα δήμο που πάντα ξεχώριζε βάση πρωτοπορίας. Η 
κοινή πολιτική έχασε στην μετάφραση και όπως φάνηκε αυτό ήταν 
και το βασικό προτέρημα που την έφερε στην εξουσία. Ο Μιχάλης 
Σελέκος ίσως από τους εμπειρότερους Δημοτικούς Συμβούλους 
του δήμου μας δεν κατάφερε να μεταφράσει σωστά την πραγμα-
τική του θέση. Αυτή του πρώτου δημότη και όχι αυτή του πρώτη 
κομματικού παράγοντα. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θα πρέπει να ξε-
περάσει πολλές αγκυλώσεις για να αποκτήσει και πάλι τόσο υψηλά 
νούμερα, αλλιώς η τελευταία 5 ετία μάλλον θα παραμείνει στο χρο-
νοντούλαπο της ιστορίας.

Το Χαϊδάρι Ψηλά
Η επιμονή του 
Απόστολου Θεοφίλη 
τον έφερε ψηλά
Ίσως η πιο νεανική σε ύφος 

παράταξη αλλά κατά βάθος 

Κρίνοντας τα αποτελέσματα…

Οι 33 εκλεγμένοι…
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εγωκεντρική προς το πρόσωπο του επικεφαλής της. Ο Απόστολός Θεοφίλης έχοντας εμπει-
ρία στην αυτοδιοίκηση έπαιξε σωστά και μετουσίωσε τις εντυπώσεις μέχρι την τελευταία 
στιγμή. Η ονομασία της παράταξης του αποτύπωσε την παράταξη του Μπακογιάννη και 
πήρε όσο άρμοζε από την αύρα της. Κρατώντας πάνω του την αίγλη της πάλαι ποτέ δεξιάς 
παράταξης καταγγέλλοντας τα λάθη του παρελθόντος της, έφθασε αναπάντεχα πιο ψηλά 
από την καθεστωτική της αντίληψη. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι σήμερά κατέχει την Τρίτη 
θέση στο δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Αυτή που κατείχε στο παρελθόν και η σημερινή 
διοίκηση του Βαγγέλη Ντηνιακού. Έτσι δεν είναι λίγοι αυτοί που σημειώνουν πώς θα μπο-
ρούσε να είναι ο επόμενος διεκδικητής του δημαρχιακού Θώκου. 

«Πολίτες σε δράση»
Περίπου στα ίδια αποτελέσματα, με αβέβαιο όμως μέλλον
Αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κάνει τόσα 
λάθη, τότε σίγουρα ο Θεόδωρος Σπηλιόπουλος σή-
μερα θα είχε άλλη θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
πόλης. Παρότι όλοι έκριναν το χαμηλό λάκτισμα 
του επικεφαλής μιας ιστορικής παράταξης, αυτός 
κατάφερε να κρατήσει περίπου στα ίδια επίπεδα 
το κύρος των «πολιτών σε δράση» παρότι το κόμ-
μα του έπεσε πολύ στην εκτίμηση του κόσμου. Οι 
κοινοβουλευτικές εκλογές αν φέρουν πρώτο τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη σίγουρα θα πάνε πιο κάτω 
και ότι πρέσβευε μέχρι στιγμής η παράταξη «Πολί-
τες σε δράση» εκτός και εάν ο επικεφαλής της για άλλη μια φορά ξεπεράσει τις εντυπώσεις.

«Αναγέννηση για το Χαϊδάρι»
Οι προβλεπόμενες έδρες κερδήθηκαν
Ίσως οι προσδοκίες να ήταν μεγαλύτερες, τα αποτελέσματα όμως φάνηκαν προβλεπόμε-
να. Μετά τη διαφοροποίηση του Φώτη Θεοδωρακόπουλου η «Αναγέννηση για το Χαϊδά-
ρι» έχασε την πιο ανοικτή επιρροή της και κλείστηκε στην εσωτερική της δύναμη. Ικανή 
μεν για μια θέση στο δημοτικό συμβούλιο όχι όμως τόσο έντονη για το κάτι παραπάνω. 

Γιάννης Κέντρης, Ελευθερία Τοκατλίδη και Λε-
ωνίδας Γιαννακόπουλος είναι τρεις δημοτικοί 
σύμβουλοι απαραίτητοι για το δημοτικό Συμ-
βούλιο της πόλης και η πορεία τους θα δείξει αν 
θα είναι και μια δεμένη παράταξη που θα αποτε-
λέσει και μια αντιπολιτευόμενη δύναμη που θα 
μπορέσει την  δεύτερη φορά να μετουσιώσει το 
αντίπαλο δέος της σημερινής διοίκησης.

«Διάφανος Δήμος»
Ένας τίτλος με πραγματική αποτύπωση στην πράξη 
Αν δεν υπήρχε ο Κώ-
στας Ασπρογέρακας 
στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της πόλης , σίγου-
ρα θα έπρεπε να τον 
εφεύρουμε. Το ίδιο 
έδειξε και με την πρώ-
τη της θητεία η Αγγελική Γκανά που παρότι ήταν μια ισχυρή μεταγραφή από την παράτα-
ξη του Ηρακλή Δρούλια έδεσε όσο τίποτα άλλο δίπλα στον  επικεφαλής της.
Η τεχνογνωσία τους κρίνεται απαραίτητη για το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αλλά 
και από την εκτίμηση του κόσμου για την ουσιαστική δράση τους. Μία παράταξη που θα 
μπορούσε να έχει μεγαλύτερη δυναμική ως προς την εξωστρέφεια της κάτι όμως που δεν 
δείχνει να ενοχλεί τον Κώστα Ασπρογέρακα που όλα αυτά τα χρόνια έχει σεβαστεί τον 
βασικό του ρόλο ως προς το αυτοδιοίκητο.
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Υπ. Βουλευτής Β΄Αθηνών Δυτικός Τομέας
Καπετανάκης Λευτέρης

Σύντομο βιογραφικό

Ο Λευτέρης Καπετανάκης γεννήθηκε 
στο Ρέθυμνο. Είναι επιχειρηματίας.

Πρόεδρος του Α.Ο. Χαϊδαρίου 25 χρό-
νια (1974-1997). Μέλος του Δ.Σ. και της 
Ε.Ε.
της Ε.Π.Α.Ε.

Έχει διατελέσει σε πολλές εκλογικές 
περιόδους Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊ-
δαρίου και πρόεδρος Δημοτικού Συμ-
βουλίου κατ΄ επανάληψη.

Αντιδήμαρχος- πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Χ., 
πρόεδρος της Δ.Ε.Δ.Χ.

Σήμερα είναι πρόεδρος στον Σύλλογο 
καταστηματαρχών Τουριστικών περι-
οχών Αθήνας και πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας καταστηματαρ-
χών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

O Χαιδαριώτης Καπετανάκης Λευτέρης  Υποψήφιος Βουλευτής  Β´ Πε-
ριφέρειας Αθηνών  στο Δυτικό Τομέα με το  ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Εδω μαζί με τα κορυφαία στελέχη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ .ΑΛΛΑΓΗΣ  Χριστο-
δουλάκη Νίκο, Χρηστίδη Παύλο,Γερουλάνο Παύλο,Καρανικόλα Σπύρο
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Φίλες και φίλοι,

Ζω στην Αγία Βαρβάρα τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα οικογένεια, μεγάλω-
σα τα παιδιά μου κι ανδρώθηκα μ’ επιτυχία επαγγελματικά σ’ αυτό το όμορ-
φο προάστιο δυτικά του Κηφισού. Αγάπησα την Αγ. Βαρβάρα και ποτέ δεν 
την εγκατέλειψα.

Ζω τα καθημερινά προβλήματα της. Ζω τα καθημερινά προβλήματα του Δυ-
τικού Τομέα.

Ως ο δικός σας άνθρωπος επιθυμώ να παλέψω για όλα τα μεγάλα προβλήμα-
τα που ταλαιπωρούν την κοινωνία, περισσότερο στα Δυτικά. 

Έχω ισχυρό προσωπικό κίνητρο και είμαι αποφασισμένος να δώσω τιτάνιο 
αγώνα για να ανταποκριθώ με ήθος κι αξιοπιστία ώστε να αναδειχθούν τα 
προβλήματα για να επιδιώξω τη λύση τους

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολίτευ-
σης. 

Σε τούτες τις εκλογές δεν μπορούμε να αλλάξουμε μόνο το χρώμα, δεν μπο-
ρούμε να βάλουμε μπλε αντί κόκκινο πουκάμισο. Σε τούτες τις εκλογές πρέ-
πει να φορέσουμε όλοι τη φανέλα με το εθνόσημο και να μπούμε όλοι μαζί 
στο στίβο της εκλογικής διαδικασίας για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας 
και το μέλλον των επόμενων γενεών.

Μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς κινδύνους που απειλούν τη χώρα μας και την κρατούν καθηλωμένη 
και ανήμπορη να αντιδράσει.

Δεν πρέπει να λείψει κανείς και δεν περισσεύει κανείς στην εκλογική αναμέ-
τρηση της 7ης Ιουλίου.

Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ως γνήσιο κόμμα του δημοκρατικού τόξου, πρέπει να 
χει φωνή και ψήφο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Δίνω τη μάχη των βουλευτικών εκλογών τη με πίστη και αισιοδοξία από την 
τρίτη θέση στο ψηφοδέλτιο της Β΄Αθηνών, στο Δυτικό Τομέα.

Είμαι ένας απο Εσάς και μπορώ να τα καταφέρω να δουλέψω για Εσάς. Όχι, 
όμως, χωρίς Εσάς. 

ΑΡΜΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υπ. Βουλευτής Β΄Αθηνών Δυτικός Τομέας

Ψηφίζουμε ΑΡΜΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ γιατί :

- είναι πετυχημένος επιχειρηματίας και δε θα βιοποριστεί από το μισθό του βουλευτή
- ζει στα Δυτικά, στην Αγ. Βαρβάρα και γνωρίζει τα καθημερινά προβλήματα του Δυτικού 
Τομέα
- είναι δημοκράτης, με ήθος και πολιτική γνώμη και θα δουλέψει για όλους και όλα όσα 
ταλαιπωρούν την κοινωνία
- είναι σταθερά παρών στην κεντρώα δημοκρατική πολιτική σκηνή
- διαθέτει εμπεριστατωμένες προτάσεις για λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας
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Η υπέροχη εκδρομή των Πυργουσών 
Αττικής στη Μήλο
Τη Μήλο,  ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων,επισκέφθηκαν τα Μέλη και 
οι Φίλοι ,στην τετραήμερη καλοκαιρινή εξόρμηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥΣΩΝ ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ «ΤΟ ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ», από 10 εως 13 Ιουνίου!!Η φυσική  εξωτική ομορφιά του μα-
γικού νησιού και οι υπέροχες παραλίες (Σαρακίνικο,Κλέφτικο κλπ) που όμοιές τους 
δεν βρίσκει κανείς πουθενά στον κόσμο, μάγεψαν τους συμμετέχοντες! Επισκέφθηκαν  
στην Πλάκα το Αρχαιολογικό μουσείο με το Αντίγραφο της Αφροδίτης της Μήλου, τις 
κατακόμβες, το λαογραφικό μουσείο, τον ψαράδικο οικισμό στο Κλήμα και το αρχαίο 
θέατρο, απόλαυσαν την κλασική νησιώτικη αρχιτεκτονική με τα στενά λιθόστρωτα 
δρομάκια , το υπέροχο ηλιοβασίλεμα και με ορμητήριο τον Αδάμαντα όλο το νησί! Την 
Μήλο τη γνώρισαν από στεριάς και θαλάσσης και κολύμπησαν στα καταγάλανα νερά 
της,στην ολοήμερη κρουαζιέρα – γύρο της Μήλου, όπου επισκέφθηκαν και την Κίμω-
λο!΄Όπως πάντα,την άψογη διοργάνωση, φρόντισε η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία 
Μπρη-Παπαμακαρίου!

Και επειδή μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις σας αφήνουμε να πάρετε  μικρή γεύση  μέσα 
από τις φωτογραφίες.. στο πανέμορφο αυτό Κυκλαδονήσι.Η πρόεδρος και το ΔΣ εύ-
χονται καλό καλοκαίρι στα Μέλη και στους φίλους τους… και προετοιμάζονται για 
ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ τον Οκτώβριο..... Καλή αντάμωση στο Μυροβόλο νησί μας!!!

Τις ευχαριστίες τους προς τους ψηφοφόρους τους μετά τη συμμετοχή τους στις Περιφερει-
ακές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Πατούλη   έγραψαν μέσα από τις προσωπικές 
σελίδες τους στο facebook ο   Πέτρος Καραβίτης και  Χρύσα Αστρινάκη.

Φίλες και φίλοι,
Έχοντας πλέον το επίσημο αποτέλεσμα και τη 
σταυροδοσία, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από 
το Πρωτοδικείο Αθηνών, νιώθω την απόλυτη 
ανάγκη να ευχαριστήσω τους 6.417 συμπολίτες 
μας από τη Δυτική Αθήνα που με τίμησαν με την 
ψήφο τους.
Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και την 
αποδοχή που εισέπραξα. Υπόσχομαι ότι θα τι-
μήσω την ψήφο σας και θα προσπαθήσω να σας 
βγάλω ασπροπρόσωπους για την επιλογή σας. 
Θα είμαι δίπλα σας να εργασθώ με συνέπεια, ευ-
θύνη και ανιδιοτέλεια, όπως όλα αυτά τα χρόνια 
από τις θέσεις μου στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό. Επιθυμώ να προσφέρω τις γνώσεις μου και 
την εμπειρία μου στην Περιφέρεια σε θέματα 
Ανάπτυξης, Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και 
Μεταφορών.
Ευχαριστώ το νέο περιφερειάρχη Αττικής κ. 
Γιώργο Πατούλη, που μου έδωσε την ευκαιρία 
να γίνω μέλος της άξιας ομάδας του και υπόσχο-

μαι ότι θα υπηρετήσω με καρδιά και γνώση τις ανάγκες και τα όνειρα του τόπου μας.
#neaarxiattki

Σας ευχαριστώ πολύ!
Χρύσα Αστρινάκη

Με αυτή την φωτογραφία ο Πέτρος 
Καραβίτης παρότι στο κρεβάτι του 
πόνου δεν έχασε χρόνο για να έρθει 
σε επαφή με τον κόσμο του. Εμείς να 
του ευχηθούμε καλή ανάρρωση, και 
καλή επιστροφή στο γήπεδο της Πε-
ριφέρειας. 

7048 έγραψε το κοντέρ από φί-
λους,καινούργιους φίλους και γνω-
στούς που μου έδειξαν την αγάπη 
τους!!Τους ευχαριστώ όλους από 
καρδιάς!!! Μετά από ένα υπέροχο τα-
ξίδι 3 μηνών και ακολουθώντας κατά 
πόδας τον αεικίνητο και πανταχού 
παρόντα, τον αγαπημένο μας περι-
φερειάρχη Γιώργο Πατούλη, πόσο 
να αντέξουν αυτά τα ταλαιπωρημένα 
και από το ποδόσφαιρο γόνατα. Ήρθε 
η ώρα λοιπόν να κάνω ένα σέρβις, 
γιατί έχουμε αγώνα μπροστά μας και 
πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι και 
δυνατοί.
Την αγάπη μου σε όλους!!!

Ευχαριστίες από Χρύσα Αστρινάκη και  Πέτρο Καραβίτη
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Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Χωρίς υποχωρήσεις χωρίς συμ-
βιβασμούς, χωρίς αγκυλώσεις. Αυτό είναι το μοτίβο που θα 
ακολουθήσει η νέα διοίκηση του Δήμου Χαϊδαρίου μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων της, με τον νέο Δήμαρχο Βαγ-
γέλη Ντηνιακό να δηλώνει στην εφημερίδα μας πώς είναι 
έτοιμος να κάνει τον Χαϊδαριώτη να καμαρώνει ξανά για 
τον δήμο του. 

Συνέντευξη στον Παναγιώτη Νιζάμη

Πως νιώθετε  που οι δημότες του Χαϊδαρί-
ου σας επέλεξαν  δήμαρχο της πόλης;

Οι χαϊδαριώτες τα τελευταία χρόνια δεν ήταν 
καθόλου ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες 
του Δήμου. 
Η πόλη έμενε 
όλο και πιο 
πίσω, σε υπο-
δομές και 
λειτουργίες.
 Δουλέψαμε 
ως αντιπολί-
τευση για να 
αλλάξει αυτή 
η αρνητική κατάσταση. 
Οι δημότες εκτίμησαν τις προσπάθειες μας 
και στις εκλογές μας εμπιστεύτηκαν τη διοί-
κηση του Δήμου. 
Στη μεγάλη ευθύνη που μας ανέθεσαν οφεί-
λουμε να ανταποκριθούμε πλήρως.

Πόσο εύκολο είναι το Χαϊδάρι να γίνει 
«Ξανά Χαϊδάρι» μετά από τόσα χρόνια στα-
σιμότητας;

Δεν υπάρχουν κόλπα μαγικά ούτε 
μυστικά χρειάζεται δουλειά, δου-
λειά, δουλειά χωρίς υποχωρήσεις 
χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς αγκυ-
λώσεις. Καθημερινά να ανεβαίνου-
με και ένα σκαλοπάτι, χτίζοντας συ-
νέχεια την πρόοδο για την ζωή των 
συμπολιτών μας. 

Προειλημμένες αποφάσεις μπορούν να αλλά-
ξουν; Για παράδειγμα οι προγραμματισμένες 
πεζογέφυρες ή  η μεταφορά της βιβλιοθήκης 
στον χώρο του αίθριου;

Οι δημότες με μεγάλη πλειοψηφία ενέκριναν το 
πρόγραμμα μας, 
οφείλουμε λοι-
πόν να το υλο-
ποιήσουμε. Για 
τα συγκεκρι-
μένα ζητήματα 
που αναφέρετε 
στην ερώτηση 
σας έχει ανα-
πτυχθεί ήδη αρ-
κετός διάλογος, οι θέσεις 
μας είναι γνωστές και δεν 
αλλάζουν.

Σκοπεύετε να κάνετε 
τομές στις κεντρικές αρ-
τηρίες της πόλης όπως η 

Στρ. Καραϊσκάκη, Αγωνιστών Στρατοπέδου, Γεωργίου 
Παπανδρέου, για να μην υπάρχει τόσο μεγάλη κυκλο-
φοριακή συμφόρηση; 

Στο κυκλοφοριακό της πόλης υπάρχουν πολλά προβλήμα-
τα που κάνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας 
δύσκολη. Χρειάζονται πολλές παρεμβάσεις, όχι όμως απο-
σπασματικές που να μετατοπίζουν τα προβλήματα,  άλλα 

καλά μελετημένες που να τα εξαλείψουν και αυτό ακριβώς 
θα κάνουμε.
Θα επαναφέρετε τη Δημοτική Αστυνομία;
Η δημοτική αστυνομία είναι απαραίτητη, όπου να κοιτά-
ξουμε γύρω μας στην πόλη βλέπουμε αυθαιρεσίες που την 
υποβαθμίζουν, αυτό θα σταματήσει. θα κάνουμε τα αδύνα-
τα δυνατά να συστήσουμε ξανά τη δημοτική αστυνομία, 
παρά τα δύσκολα γραφειοκρατικά εμπόδια που υπάρχουν, 
γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον της πόλης και των κα-
τοίκων.

Ποιο μεγάλο όραμα σας για το Χαϊδάρι πιστεύετε πως 
θα πάρει σάρκα και οστά μέχρι το τέλος της πρώτης 
σας θητείας;

Όραμα μας είναι η υλοποίηση του προγράμματος μας έτσι 
ώστε οι χαϊδαριώτες  να καμαρώνουν ξανά για τον Δήμο 
τους. 

Bαγγέλης Ντηνιακός:  «Στην μεγάλη 
ευθύνη που μας ανέθεσαν οι δημότες, 
οφείλουμε να ανταποκριθούμε πλήρως.»
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Ο Μπάμπης Καραθάνος γνωστός σε όλους για την δρά-
ση του στον δυτικό Τομέα αλλά και τη μάχη του για 
τους βορειοηπειρώτες, ανοίγει τα χαρτιά του λίγες 
ημέρες πριν από τις εκλογές στην «δικαιοσύνη σήμε-
ρα». Δεσμεύεται πως αν οι πολίτες τον εμπιστευτούν 
με την ψήφο τους θα συνεχίσει να κινείται με γνώμονα 
το εθνικό συμφέρον και τις πραγματικές ανάγκες της 
κοινωνίας ζητώντας την αυτοδυναμία για το κόμμα του 
για να επανέλθει η κανονικότητα στην χώρα.       

Κύριε Καραθάνο, είστε ένα νέο πρόσωπο στα ψηφοδέλ-
τια της ΝΔ αλλά όχι και στην πολιτική. Ποιος είναι ο 
λόγος που αποφασίσατε να αφήσετε την επιτυχημένη 
επαγγελματική σας πορεία και να κατέβετε στην κε-
ντρική πολιτική σκηνή;
Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Βρισκόμαστε όμως μπροστά σε 
μια από τις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολίτευσης. Όσοι 
με γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι πολιτικά και επαγγελματι-
κά κινήθηκα πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και 
τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και αυτή είναι η 
δέσμευσή μου απέναντι στους ανθρώπους που με γνωρί-
ζουν, ότι για τους ίδιους στόχους τις ίδιες αρχές και αξίες 
θα συνεχίσω να αγωνίζομαι εάν με τιμήσουν με την εμπι-
στοσύνη τους. 
Σε δύο εβδομάδες ψηφίζουμε. Επιλέγουμε πάνω από όλα 
το κόμμα αλλά και τους Βουλευτές που θα μας εκπροσω-
πήσουν στην επόμενη Βουλή. Και αυτή η επιλογή μας 
με βάση τα μεγάλα προβλήματα που κληρονομούμε και 
τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε για να πάει η Ελλάδα 
μπροστά είναι πιο σημαντική από ποτέ.

 -Τελικά το διακύβευμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου 
ποιο είναι; Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι έχετε κρυ-
φή ατζέντα και ότι η ΝΔ θα επαναφέρει την πολιτική 
των μνημονίων.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία στρατηγική για τη διακυ-

βέρνηση της χώρας. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι 
η νομή της εξουσίας. Και γι΄ αυτό το λόγο καλλιεργεί 
το φόβο και διαστρεβλώνει τις θέσεις της ΝΔ. Οι πολίτες 
έχουν κατανοήσει το διακύβευμα των εκλογών και αυτό 
δεν μπορεί να το κρύψει η προπαγάνδα της κυβέρνησης. 
Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ θα επαναφέρει την 
κανονικότητα στη χώρα και θα την οδηγήσει με ασφάλεια 
μακριά από εθνικές, οικονομικές και κοινωνικές περιπέ-
τειες.  Το ζητούμενο είναι με σύνεση, αλήθειες και σχέδιο 
να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τον λαϊκισμό και τον διχα-
σμό που εκπροσωπεί η απερχόμενη κυβέρνηση.

-Εφόσον η ΝΔ εκλεγεί τελικά κυβέρνηση, ποια θα πρέ-
πει να είναι η κυριότερη προτεραιότητά της;
Η πραγματική ανάκαμψη της οικονομίας. Ο κ. Τσίπρας μπο-
ρεί να διατείνεται ότι τα μνημόνια τελείωσαν αλλά η κρίση 
είναι ακόμα εδώ. Οι υποχρεώσεις της χώρας με τα δυσβά-
σταχτα πλεονάσματα που υπέγραψε πνίγουν την πραγμα-

τική οικονομία. Η υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων έχει στεγνώσει την αγορά. Στην τελευ-
ταία έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδας υπογράμμισε ότι 
οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονο-
μία. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα… Και πιστεύω ότι 
το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
για τη μείωση των φόρων παντού και για όλους είναι ένα 
πρόγραμμα που απαντά στα πραγματικά προβλήματα της 
κοινωνίας και μπορεί να υλοποιηθεί στο ακέραιο.
 
- Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και στις ευρωεκλογές, επιχει-
ρεί να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος των λαϊκών στρωμά-
των και κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενδια-
φέρεται μόνο για τις ελίτ… Εσείς που έχετε  μεγαλώσει 
στο Περιστέρι τι απαντάτε;
Δεν νομίζω ότι τα συμφέροντα των ευαίσθητων κοινωνι-

κών ομάδων μπορούν να τα εξασφαλίσουν πολιτικοί 
που σπεύδουν στα κότερα των πλούσιων συνεργατών 
τους για δωρεάν διακοπές. Φτάνει πια αυτή η υπο-
κρισία με τις ελίτ. Όλοι γνωρίζουν άλλωστε ότι στην 
περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οι μόνοι που δεν ζορίστηκαν 
ήταν οι πλούσιοι… Τα λαϊκά  στρώματα και η μεσαία 
τάξη υπέφεραν από την πολιτική τους. Κατάλαβαν 
πολύ καλά τι σημαίνει Αριστερά...

-Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στη ΝΔ για υπερβολική 
έμφαση στα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και 
υποστηρίζει ότι τα προβλήματα στον συγκεκριμέ-
νο τομέα δεν είναι τόσο μεγάλα όσο παρουσιάζο-
νται. Τι εκτιμάτε; 
Αν θελήσουμε να απαριθμήσουμε τα στοιχεία για 
την αύξηση της εγκληματικότητας και την έξαρση 
της ανομίας, θα χρειαστούμε πολλές συνεντεύξεις… 
Δυστυχώς η απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εγκλω-

βισμένη στις γνωστές ιδεοληψίες  της αρνείται να αντιλη-
φθεί ότι η ασφάλεια των πολιτών περιλαμβάνεται κι αυτή 
στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι πραγματικά κρίμα 
που σε αυτό το θέατρο του παραλόγου συμμετείχε και η 
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη που οι πολίτες των 
Δυτικών προαστίων πολλές φορές την στήριξαν με την 
ψήφο τους. Δυστυχώς όμως και η κα Παπακώστα όπως και 
τα υπόλοιπα στελέχη των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, 
πρόδωσε τον κόσμο που την εμπιστεύτηκε και απέδειξε με 
την πολιτική της στάση ότι ο μόνος στόχος της ήταν η κα-
τάληψη και η νομή της εξουσίας…

-Ποιο είναι το πρόγραμμα της ΝΔ για να αντιμετωπι-
στεί η έξαρση της εγκληματικότητας στα Δυτικά Προ-
άστια;
Είναι αδιαπραγμάτευτη η δέσμευση της ΝΔ. Η ασφάλεια 
και η τάξη την επόμενη ημέρα θα επανέλθουν στη χώρα. 
Και αυτό δεν είναι ζήτημα επιχειρησιακής ικανότητας, 
αλλά ζήτημα πολιτικής βούλησης. 
Και σε επιχειρησιακό επίπεδο όμως θα αναληφθούν πρω-
τοβουλίες όπως η επανασύσταση της ομάδας Δέλτα, και η 
ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων. Παράλληλα θα ανα-
ληφθούν και θεσμικές πρωτοβουλίες για την κατάργηση 
του νόμου Παρασκευόπουλου, τη δημιουργία φυλακών τύ-
που Γ’ κ.α. Η χώρα θα επανέλθει στην κανονικότητα στις 8 
Ιουλίου και οι πολίτες της θα σταματήσουν να είναι όμηροι 
των τραμπούκων και των κουκουλοφόρων…

- Εξίσου σημαντικό είναι και το πρόβλημα της απα-
σχόλησης στα Δυτικά προάστια. Ειδικά στους νέους η 
ανεργία είναι στο κόκκινο. Ποιο είναι το πρόγραμμα 
της ΝΔ γι΄αυτό το μείζον ζήτημα της περιοχής…
Θα σας θυμίσω την φράση που είπε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Αιγάλεω. Ότι «Εχει 

Μπάμπης Καραθάνος: Με την 
ΝΔ η ασφάλεια και η τάξη  θα 
επανέλθουν στη χώρα
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τη δυνατότητα να φέρει πολλές επενδύσεις, που θα δημι-
ουργήσουν πολλές νέες δουλειές». Αυτό είναι το κλειδί του 
προγράμματος της ΝΔ. Οι νέες καλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας που θα ανακόψουν τη φυγή των νέων στο εξωτε-
ρικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ νόμιζε ότι η οικονομία θα πάρει μπροστά 
με τα επιδόματα και τη μερική απασχόληση. Αποδείχθηκε 
ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη…

-Είναι γνωστή η καταγωγή σας από τη Βόρεια Ήπειρο 
όπως επίσης και οι αγώνες που έχετε δώσει για το βο-
ρειοηπειρωτικό. Η Ελληνική Μειονότητα βρίσκεται 
και πάλι αντιμέτωπη με μια νέα πολιτική διώξεων από 
την κυβέρνηση Ράμα. Θέλω να μου πείτε αν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί αυτή η προκλητική πολιτική των Τιρά-
νων και αν έχει ευθύνες η κυβέρνηση Τσίπρα για τις 
εξελίξεις.
Ασφαλώς και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Την ίδια ώρα που 
η κυβέρνηση Ράμα σχεδιάζει να υφαρπάξει τις περιουσίες 
των Ελλήνων ομογενών, προωθεί και την ευρωπαϊκή της 
πορεία. Και η Ελληνική κυβέρνηση αντί να τους τραβήξει 
το αυτί τους αφήνει σχεδόν ανενόχλητους. Ξεχάσατε την 
προκλητική ουδετερότητα που κράτησε για τη δολοφονία 
Κατσίφα η κυβέρνηση; Στα εθνικά θέματα τίποτα δεν χα-
ρίζεται. Τίποτα δεν κερδίζεται με λόγια. Μόνο οι αγώνες 
μετράνε. Και αυτή κυβέρνηση το μόνο που έκανε ήταν να 
γυρίσει την πλάτη στους Έλληνες ομογενείς. 
 
-Ο πραγματικός κίνδυνος για την Ελλάδα βρίσκεται εξ 
ανατολών. Η ένταση στα ελληνοτουρκικά και οι προ-
κλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ μπορεί να οδηγήσουν σε 
απρόβλεπτες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ή σε 
ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο; Τι εκτιμάτε;
Είναι αλήθεια ότι η Τουρ-

κία μετά το αποτυχημένο 

πραξικόπημα το 2016 έχει 
γίνει πιο απρόβλεπτη και 
απομακρύνεται με ταχείς 
ρυθμούς από τα ευρωπαϊκά 
στάνταρντς. Σε αυτό συνέ-
βαλαν και μια σειρά από 
γεγονότα όπως το Κουρδι-
κό, ο πόλεμος στη Συρία, 
η ρωσική εμπλοκή κ.ο.κ.  
Είναι επίσης αλήθεια ότι η 
εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν 
αφελής και αλλοπρόσαλλη… Πίστευαν ότι με μια τακτική 
κατευνασμού θα μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το 
μέτωπο και απέτυχαν παταγωδώς… Θυμηθείτε ότι  όλες 
οι επαφές της κυβέρνησης με τον Ερντογάν στέφθηκαν 
από απόλυτη αποτυχία… Και οι πρόσφατες αποφάσεις της 
ΕΕ για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ πι-

στεύω ότι στο τέλος 
θα αποδειχθούν 
ανεπαρκείς. Σε κάθε 
περίπτωση όμως 
η Τουρκία οφείλει 
να κατανοήσει ότι 
η Ελλάδα παρά την 
οικονομική κρίση 
που πέρασε έχει την 
απαραίτητη αποτρε-
πτική ισχύ. Και οι 
Έλληνες είναι πάντα 
ενωμένοι απέναντι 
σε οποιαδήποτε εξω-
τερική απειλή και 
πρόκληση. 
 
-Πάντως για την 
πολιτική της με 
τα Σκόπια και τη 
Συμφωνία των Πρε-
σπών η κυβέρνηση 
πήρε τα εύσημα 
από τη διεθνή κοι-
νότητα. Αυτό δεν 
προσμετράτε στα 
θετικά για τη χώρα 
μας;
Ασφαλώς και πήρε τα εύσημα… Γιατί η Συμφωνία των 
Πρεσπών εξυπηρετούσε άμεσα τα στρατηγικά συμφέρο-
ντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ της Γερμανίας κ.ο.κ. Αυτή είναι 
η αλήθεια. Το αν προσμετρηθεί στα θετικά για την χώρα 

μας αυτό αφήστε να το κρίνουμε μετά από μια δεκαετία – 
δεκαπενταετία όταν θα έχουν αλλάξει οι κυβερνήσεις στα 
Σκόπια. Τότε θα δούμε αν υπήρξαν θετικά στοιχεία για 
την Ελλάδα σε αυτήν την συμφωνία ή αν ανοίξαμε νέες 
πληγές.

-Κλείνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης είπε πως ο στόχος της ΝΔ είναι 
να βγει πρώτο κόμμα και στα Δυτικά προάστια. Θα το 
κερδίσει το στοίχημα;

Πιστεύω πως θα το κερδίσει. Και εκτός 

από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μπήκε 
μπροστά και εμείς που έχουμε στρατευ-
θεί σε αυτόν τον αγώνα έχουμε χρέος 
με  σεμνότητα, μετριοπάθεια και χωρίς 
το παραμικρό δείγμα αλαζονείας, να πεί-
σουμε όσο το δυνατόν περισσότερους 
πολίτες, να εμπιστευθούν την πρόταση 
διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

-Θεωρείτε ότι ο στόχος της αυτοδυνα-
μίας για τη ΝΔ είναι εφικτός;

Επιβάλλεται να επιτευχθεί. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι 
θα τα καταφέρουμε. Αυτό όμως δεν πρέπει να δημιουργεί 
κανέναν εφησυχασμό. Πρέπει με ακόμα πιο έντονο τρό-
πο να αναδείξουμε τι περιπέτεια θα σημαίνει για τη χώρα 
στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε (όχι μόνο 
στην οικονομία αλλά και στην αμυντική – εξωτερική πολι-
τική) μια ενδεχόμενη περίοδος ακυβερνησίας.

«Πρέπει να αφήσουμε οριστικά 
πίσω μας τον λαϊκισμό και τον 
διχασμό που εκπροσωπεί η 
απερχόμενη κυβέρνηση.»
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          Γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα, όπου μεγάλωσα και ζω με την κόρη μου. Οι γονείς μου κατάγονται 
από την Σάμο και την Κεφαλλονιά. H γιαγιά μου, από την πλευρά του πατέρα μου, υπήρξε Μικρασιάτισσα. 
Τα βιώματα και οι αφηγήσεις της γιαγιάς μου θεωρώ ότι δημιούργησαν την εξοικείωση για την μετέπειτα 
σταδιοδρομία  μου  στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ως Υπεύθυνης Βιβλιοθήκης – Αρχείου, από τα 
εικοσιδύο μου χρόνια, μόλις δηλαδή ολοκλήρωσα τις σπουδές Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληρο-
φόρησης στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών.

         Η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς που ζούμε στη Δυτική Αθήνα 
υπήρξε ο ουσιαστικός λόγος για την ενασχόλησή μου με την ενεργό πολιτική. Επιπλέον, κατά την εικοσα-
ετή εργασιακή μου απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έμαθα ότι δεν αρκεί να εντοπίζουμε τα προβλήματα, 
αλλά να προβαίνουμε στην αντιμετώπισή τους και την επίλυσή τους. Με την αποφοίτησή μου από το 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών ξεκίνησε η συμμετοχή 
μου στα κοινά με γνώμονα την ρήση του Πλάτωνα  «όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι 
να εξουσιάζονται από κατώτερούς τους». Η ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών μου Σπουδών στις Διεθνείς 
Σχέσεις και Πολιτικές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την  πληρέστερη κατανόηση των Διεθνών Σχέσεων και της 
Διακυβέρνησης και συνέβαλε στην γενικότερη κατάρτισή μου και στην λήψη της τελικής μου απόφασης 
να κατέλθω ως υποψήφια βουλευτής Β΄Αθηνών στις εθνικές εκλογές του 2015.

         Σήμερα δηλώνω παρούσα στο νέο ξεκίνημα της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου μας κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη με την πεποίθηση ότι η εκλογική νίκη της παράταξής μας θα σημάνει την πορεία της πατρίδας 
μας προς τον δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας, με γνώμονα τις αξίες του φιλελευθερισμού, την 
αξιοκρατία, την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή και την έννοια της προόδου.

Γιατί οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα. 
Με την δύναμη της ψυχής μας μπορούμε και στα δυτικά.

Βαρβάρα Ψυχούλα - Κοντογιάννη

Υποψήφια Βουλευτής Δυτ. Τομέα B’ Αθηνών 
MSc Διεθνολόγος - Πολιτικός Επιστήμων - Βιβλιοθηκονόμος

Με τη δύναμη της ψυχής μας μπορούμε και στα Δυτικά!

Μπορούμε 
και στα Δ

υτικά!
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Για την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού το μέλλον σήμερα εξακολουθεί να είναι 
αβέβαιο και δυσοίωνο. Κυριαρχεί η απογοήτευση, η ελπίδα πήγε περίπατο, οι νέοι,  τα 
καλύτερα μυαλά και οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τη χώρα.
Διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι πιστεύω το πως μετά από 4,5 χρόνια καταστροφικής 
διακυβέρνησης από τον κ. Τσίπρα και τους ακροδεξιούς συμμάχους του, θα απαλλαγούμε 
από τους τυχοδιωκτισμούς και τις συντηρητικές πολιτικές και θα έχουμε μια πραγματικά 
προοδευτική κυβέρνηση που θα καταφέρει να ανατάξει τη χώρα, θα φέρει  σταθερότητα, 
κανονικότητα και ανάπτυξη, από την οποία θα επωφεληθούν όλοι με δίκαιο τρόπο.

Η Ελλάδα δείχνει σήμερα να βρίσκεται εγκλωβισμένη στο διχαστικό δίπολο που δημιουρ-
γούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Το δίπολο αυτό δεν δημιουργεί πολιτικές και κοινωνι-
κές προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν να ξεφύγουμε από τις παθογένειες του παρελθόντος 
και να προχωρήσουμε επιτέλους μπροστά. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής,  απευ-
θυνόμαστε προς όλο τον κόσμο του προοδευτικού χώρου και ιδιαίτερα προς όσους ακόμη 
διστάζουν ή διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους και ζητάμε τη στήριξή τους. Η δική 
μας παράταξη εργάζεται πάντα με γνώμονα την κοινωνική συνοχή. Θέτει ως προϋπόθεση 
της όποιας δημοκρατικής διακυβέρνησης ενωμένο τον ελληνισμό, απαντά με προτάσεις 
και λύσεις στις προκλήσεις των καιρών, θέτει από κοινού με ενεργούς τους πολίτες νέους 
εθνικούς στόχους.
Η δική μας πρόταση είναι να υπάρξει μετά τις εκλογές μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει 
ένα προοδευτικό πρόγραμμα και σχέδιο. Έχουμε κάνει γνωστό το κυβερνητικό μας πρό-
γραμμα, το σχέδιο «Ελλάδα». Ένα πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει την 
χώρα σε μια δίκαιη ανάπτυξη και την κοινωνία σε καλύτερες μέρες. Ζητάμε την ψήφο στις 
εκλογές ώστε το πρόγραμμα αυτό να γίνει πράξη, να υλοποιηθεί. Όμως το τι θα συμβεί 
μετεκλογικά θα το αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός με την ψήφο του, με την κοι-
νοβουλευτική δύναμη που θα δώσει στο κάθε κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε πάντα πολιτική 
δύναμη εθνικής υπευθυνότητας και σταθερότητας, το έχουμε αποδείξει αυτό στα χρόνια 
της κρίσης. Πάνω απ’ όλα βάζουμε πάντα την Ελλάδα και το λαό μας.

Προσωπικά, δίνω τη δική μου μάχη, τη μάχη της γενιάς μου στη Δυτική Αθήνα. Εκεί όπου 
υπάρχουν σήμερα πολλά προβλήματα, τα οποία όμως δεν έχουν σχέση με εκείνα των πρώ-
των χρόνων της μεταπολίτευσης, της προ ΠΑΣΟΚ εποχής όπου μεγάλες κοινωνικές ομά-
δες ήταν στο περιθώριο. Και αυτό είναι επίτευγμα του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια που κυβέρνησε 
τη χώρα. Έβγαλε από την αφάνεια τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, άμβλυνε τις κοινωνικές 
ανισότητες, συνέβαλε στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πιο αδύναμων Ελλήνων. Σή-
μερα μετά την κρίση και ιδιαίτερα αυτά τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, η 
κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Σε όλους τους τομείς, στην εργασία, στην επιχειρηματικότη-
τα, στην ανεργία των νέων, στην δημόσια ασφάλεια, στην κοινωνική πρόνοια, στην Υγεία 
στην Παιδεία
 
Πρέπει με εθνική συνεννόηση και ενότητα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Να δώσου-
με λύσεις, νέα ελπίδα και προοπτική στους πολίτες.

Nάντια 
Γιαννακοπούλου: 
Να πιάσουμε το νήμα 
από την αρχή
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«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ενδυμάτων 
& Υποδημάτων του Δήμου με κοινωνικό 
ανταποδοτικό χαρακτήρα»

Ο Δήμος Χαϊδαρίου στα πλαίσια ευαισθητοποίησής του για το περιβάλλον συμμετέχει σε 
ένα πρωτοπόρο  πρόγραμμα ανακύκλωσης ενδυμάτων, υποδημάτων, υφασμάτων.

Για το σκοπό αυτό,  έχουν εγκατασταθεί ιδιαίτερα καλαίσθητοι κάδοι ανακύκλωσης ρού-
χων και υποδημάτων κόκκινου χρώματος, σε πολλά σημεία στο Χαϊδάρι, σε μία προσπά-
θεια για την καλλιέργεια σωστής νοοτροπίας αναφορικά με τα ζητήματα ανακύκλωσης !!! 
Προσκαλούμε λοιπόν, τον καθέναν να πάψει να αδιαφορεί !!!

Σε αντάλλαγμα της ανακύκλωσης και της συλλογής υλικού (ρούχα,  υποδήματα, λευκά 
είδη) θα προσφέρεται κάθε μήνα, ως δωρεά, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χαϊ-
δαρίου,  voucher (κουπόνι) αξίας τουλάχιστον 150 Ευρώ, για την αγορά τροφίμων και 
άλλων ειδών παντοπωλείου για τους συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

Τα 30 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι ανακύκλωσης σε διάφορες περιοχές 
του Δήμου Χαϊδαρίου,  είναι τα εξής:

1)         Κεντρικό Δημαρχείο (επί της Λεωφόρου Αθηνών πλησίον της Στάσης Αστικής Συ-
γκοινωνίας)

2)         2ο Δημοτικό Σχολείο

3)         3ο Δημοτικό Σχολείο

4)         4ο Δημοτικό Σχολείο

5)         5ο Δημοτικό Σχολείο

6)         7ο Δημοτικό Σχολείο

7)         9ο Δημοτικό Σχολείο

8)         10Ο Δημοτικό Σχολείο

9)         14Ο Δημοτικό Σχολείο

10)       Πλατεία Ηρώων (Κεντρικό Χαϊδάρι)

11)       Πλατεία Δημοκρατίας (Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη)

12)       Πλατεία   Ηρώων Πολυτεχνείου  (Πεζόδρομος, Δάσος Χαϊδαρίου)

13)       Πλατεία Ελευθερίας (Δάσος Χαϊδαρίου)

14)       Πλατεία Λαού (Σκαμπά)  (Δάσος Χαϊδαρίου)

15)     Πλατεία Ακροπόλεως (Άνω Δάσος)

16)      Περιοχή Γρηγορούσας: Πλατεία Θεατράκι (επί της οδού Σκρά & Ικάρων)

17)     Περιοχή Δαφνίου: επί της οδού Βουλγαροκτόνου 6 (έναντι Πάρκου  Βασ. Βουλγαρο-
κτόνου &  Βυζαντίου)

18)      Περιοχή Aφαίας Χαϊδαρίου: επί της οδού Aγίου Αντωνίου (σημείο:  Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγίου Αντωνίου)

19)       1ος Παιδικός –Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός

20)       2ος Παιδικός –Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός

21)       3ος Παιδικός –Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός

22)       5ος Παιδικός –Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός

23)       6ος Παιδικός –Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός

24)       Δημοτικό Κολυμβητήριο Xαϊδαρίου

25)       1ο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Xαϊδαρίου (Ιερά Οδός)

26)       2ο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Xαϊδαρίου  (Δάσος)

27)     3ο & 10o Νηπιαγωγείο (Ενιαίος Χώρος)

28)     6ο Γυμνάσιο (επί της οδού Μπουμπουλίνας)

29)     1ο  Kέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕ.Φ.Η.)

30)     2ο  Kέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων & Δημοτική Ιματιοθήκη.

 

Η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού, συνιστά δε,  γνώρισμα ενεργών και συνειδητών 
πολιτών!

Είναι τόσο απλό σε όλους, να ανοίξουμε τον κάδο και να αποθέσουμε σ’ αυτόν τα είδη, που 
παλιότερα θα πετάγαμε στα σκουπίδια!
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Γέννημα θρέμμα των Δυτικών Προαστίων , γνώστης του κοινοβουλίου και της πολιτικής 
που το διέπει ο Γεράσιμος Γιακουμάτος διεκδικεί επάξια μία έδρα  για το κόμμα του, την 
Νέα δημοκρατία, μέσα από τον Δυτικό Τομέα. Μέσα από μεστές απαντήσεις σε κρίσιμα 
ερωτήματα αποδεικνύει πώς μπορούν οι γειτονιές της Δυτικής Αθήνας να πάψουν να εί-
ναι οι επαίτες της υπόλοιπής Αθήνας.  

Η Τουρκία παραβιάζει κατά σύστημα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και 
της Κύπρου. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση της χώρας μας; Και θεωρείτε ότι η 
κυβέρνηση έχει χειριστεί την κατά-
σταση, μέχρι στιγμής, με τον προσή-
κοντα τρόπο;
 Εδώ και μήνες η Τουρκία, δείχνει από-
λυτη περιφρόνηση στο Διεθνές Δίκαιο. 
Παραβιάζει συστηματικά τα κυριαρχι-
κά δικαιώματα τόσο της Ελλάδας όσο 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός 
της Αποκλειστικής Οικονομικής της 
Ζώνης. Eφόσον υπάρξει περαιτέρω κλι-
μάκωση τέτοιων ενεργειών, είναι απο-
λύτως επιβεβλημένο, Ελλάδα και Κύπρος, να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 
επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Eίναι αναγκαίο, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, 
να υπάρχει εθνική ενότητα και αποφασιστικότητα. Όμως, σε καμία περίπτωση, η κρισι-
μότητα της κατάστασης δεν δικαιολογεί την ανεύθυνη δραματοποίησή της με σύγκληση 
κυβερνητικών οργάνων όπως του ΚΥΣΕΑ σε περίοδο αργίας. Γι αυτό ο κ. Τσίπρας καλά θα 
κάνει να αφήσει στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κρίσιμο χαρτοφυλά-
κιο της διαπραγμάτευσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

-Βλέπουμε ότι η ΝΔ είναι κοντά στην αυτοδυναμία, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Θε-
ωρείτε ότι είναι ένας στόχος εφικτός; 
 Όλα δείχνουν πως είναι στόχος εφικτός. Όμως –και εδώ είναι η ουσία- η αυτοδυναμία 
για μας σημαίνει πως προχωράμε σε μια πλατιά συμμαχία, για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια 
αυτοδύναμη Ελλάδα

-Σας ανησυχεί το ότι 
η κυβέρνηση δεί-
χνει να σας αφήνει «νάρκες» όπως αποχωρεί, από τα δημοσιονομικά ως τη ΔΕΗ; Θα 
μπορέσετε να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας υπό αυτές τις συνθήκες;
Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε στην εξουσία υποσχόμενος πράγματα ανέφικτα και άρχισε μια 
ατέρμονη διαπραγμάτευση, η οποία στοίχισε ακριβά στον τόπο. Τώρα που η διαδρομή 
έφτασε στο τέρμα της, αποκαλύπτεται πόσο δείλιασε ναρκοθετώντας το μέλλον της Ελλά-

δας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας 
εδώ και πολύ καιρό επισημάνει τους 
κινδύνους από τις αλχημείες των μα-
θητευόμενων μάγων της Κυβέρνησης 
Τσίπρα προβάλει ένα ρεαλιστικό, κο-
στολογημένο και άμεσα εφαρμόσιμο 
οικονομικό πρόγραμμα με στόχο να 
ξαναμπεί η χώρα στις ράγες της δημο-
σιονομικής εξυγίανσης
-Θα καταφέρει η ΝΔ να ανακόψει 
τις διαρροές προς τα δεξιά της και 

κυρίως προς το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου; Γιατί, το πόσα κόμματα θα είναι 
εντός Βουλής, είναι μείζον για την αυτοδυναμία…
Οι διαρροές προς το Κυριάκο Βελόπουλο δεν προέρχονται από τη ΝΔ.  ΝΔ εμφανίζει πολύ 
μεγάλη συσπείρωση που μέρα με τη μέρα γίνεται και μεγαλύτερη. Η ΝΔ είναι ενωμένη  κα 
ισχυρή. Οι διαρροές προς το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου προέρχονται από τη Χρυσή 
Αυγή. Ας βγάλουν τα μάτια τους.
 
-Για εσάς τα Δυτικά Προάστια δεν είναι άγνωστα, από εκεί ξεκινήσατε. Τι σας ζητάνε 
οι πολίτες; Ποια είναι η βασική ανησυχία που καταγράφετε;
 Λένε ότι όσα κλαδιά και να βγάλει ένα δέντρο, αυτό που μετράει είναι η ρίζα του. Και η 
δική μου ρίζα είναι στη δυτική Αθήνα. Εκεί γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα Εκεί μεγάλω-
σα στο Αιγάλεω. Εκεί τελείωσα σχολείο στο Χαϊδάρι. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα 
στη πολιτική επέλεξα να αγωνίζομαι και να υπηρετώ τους αδύναμους και τους μη προνο-
μιούχους Άλλωστε είναι η περιοχή της Αθήνας που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 
αυτών των ανθρώπων, των ανθρώπων του μόχθου της αξιοπρέπειας και της δημιουργίας. 
Για αυτούς  αγωνίστηκα μια ζωή και για αυτούς  θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Για αυτό και 
δεν ήταν μια επιλογή λογικής, αλλά μια επιλογή καρδιάς. Οι γειτονιές της Δυτικής Αθήνας 
πρέπει να πάψουν να είναι οι επαίτες της υπόλοιπης Αθήνας. Και αυτό μπορεί να επιτευ-
χθεί με 2-3 απλά και ξεκάθαρα πράγματα: 
το δικαίωμα στην εργασία. 
το φόβο του κόσμου για την  δήμευση» της περιουσίας του μέσα από την υπερφορολόγηση 
και το δικαίωμα στην ασφάλεια των πολιτών 

-Θα μπορέσει η Ν.Δ. σε μια περιοχή που δεν είχε διαχρονικά ισχυρά ερείσματα να 
κερδίσει στις εθνικές εκλογές; Διότι, στις ευρωεκλογές, ακόμα και με τη μεγάλη πτώ-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε δεύτερη…
Νομίζω πως και οι τελευταίοι έχουν πειστεί πως η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της ΝΔ. Το 2015 
ο ΣΥΡΙΖΑ πηρέ 42% στη Δυτική Αθήνα και η ΝΔ 19%. Στις 26 Μαΐου η ΝΔ πήρε 26% και ο 
ΣΥΡΙΖΑ 27% Νομίζω ότι αυτή τη βουβή οργή που σιγόβραζε όλα αυτά τα χρόνια, και που 
μέρος της εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές της 26ης Μαΐου, θα ολοκληρωθεί στις 7 
Ιουλίου στέλνοντας οριστικά και αμετάκλητα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το κ. Τσί-
πρα και τη παρέα του.

Γεράσιμος Γιακουμάτος: 
Οι γειτονιές της Δυτικής 
Αθήνας πρέπει να πάψουν 
να είναι οι επαίτες της 
υπόλοιπης Αθήνας

Ο κ. Τσίπρας και η παρέα του 
θα σταλεί στο χρονοντούλαπο της 
ιστορίας
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ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να ’ταν μια σταγόνα καθαρού νερού
Στην παιδική του ηλικία ο ήλιος. Από κει ο τρόπος που λά-
μπει
Στα ματοτσίνορα· και το δρόσο που κρατά στους τοίχους με
Τις αγιογραφίες, Ιούλιο μήνα, το καταμεσήμερο.
(«Μύρισε το άριστον», Ο μικρός ναυτίλος ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥ-
ΤΗΣ )

όταν η Άνοιξη χαμογελά και ο ήλιος λάμπει καθημερινά
Μόλις η Άνοιξη ξεκινά και η μέρα μεγαλώνει , περιμένω 
να ανοίξει η αγαπημένη μου. Η επιστροφή της αγαπημένης 
“ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ”, ο θερινός κινηματογράφος της πόλης μας, 
σηματοδοτεί την αρχή του καλοκαιριού.

Δεν προλαβαίνει να περάσει το Πάσχα και περιμένω με 
ανυπομονησία πότε θα ανοίξει ο θερινός μας κινηματογρά-
φος. Η παρέα για χρόνια η ίδια, περίπου. Αδέλφια, φίλες , τα 
παιδιά μας . Καλοκαιρινό ραντεβού. για ένα δίωρο ταξίδι 
με εικόνες, με το βραδυνό αεράκι, ανάμεσα σε κισσό, μπου-
καμβίλιες και γιασεμιά, κάτω απο τα αστέρια.

Η κινηματογραφική ταινία είναι η δικαιολογία, αυτό που 
αναζητάμε είναι αυτή η ξεγνοιασιά των νεανικών χρόνων.

Τα καλοκαίρια, ήταν όλα απλά
Ταξίδι πίσω στα πρώτα χρόνια της ζωής, όταν η “Κατερίνα” 
ήταν η μοναδική μας διασκέδαση στο Χαϊδάρι. Τότε που τα 
πράγματα ήταν τόσο απλά.
Δύο γεύσεις παγωτό, βανίλια ή κακάο, MELO και ΙΟΝ σοκο-
λάτα γάλακτος, βανίλια υποβρύχιο.

Η παιδική μας ηλικία 
είναι η πατρίδα μας, 
λέει το ρητό. Τότε, 
τα πράγματα ήταν 
απλά, όπως συμβαί-
νει με όλα τα παιδιά. 
Η μέρα που παίρναμε 
το αποδεικτικό ήταν 
η επίσημη αρχή του 
καλοκαιριού και της 
ξεγνοιασιάς. Τώρα 
τέρμα τα τετράδια 
, μετράμε παγωτά, 
βουτιές στη θάλασ-
σα, κόμικ, βόλτες και 
ποδήλατο και ατέ-
λειωτα μεσημέρια με 
τα τζιτζίκια. Τα καλο-
καίρια στη πόλη μας, 
για όσους δεν είχαμε 
χωριό, ήταν μπάνιο 
στο Σκαραμαγκά (ναι 

!!μην γελάτε οι νεότεροι) και το παγωτό απο το συνοικιακό 
ψιλικατζίδικο . Τώρα πιά ελάχιστα μας θυμίζουν τα παιδικά 
μας καλοκαίρια. Η “Κατερίνα”, “το τελευταίο οχυρό” έχει 
απομείνει να μας τα θυμίζει .

Δύο «αιωνόβια» σινεμά

Washington Iowa State Theater (ΗΠΑ)

Ο δημοτικός κινηματογράφος λειτουργεί ακατάπαυστα 
εδώ και 120 χρόνια, από τις 14/5/1897. Οι πρώτες κινούμε-
νες εικόνες που προβλήθηκαν εκεί προέρχονταν από μια 
παριζιάνικη κινηματογραφική μηχανή και τα εισιτήρια κό-
στιζαν από 15 έως 35 σεντς.

Pionier Cinema (Πολωνία)

Το μικρό αυτό σινεμά βρίσκεται στην πόλη Στέτιν και λει-
τουργεί επίσημα από τις 26/9/1909, αν και υπάρχουν ενδεί-
ξεις πως άνοιξε δύο χρόνια νωρίτερα. Φιλοξενεί δύο αίθου-
σες, πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα μηχανήματα, στις 

οποίες προβάλλονται κυρίως σινεφίλ ταινίες.

Tο παλαιότερο θερινό σινεμά στην 
Αθήνα
Το παλαιότερο, μάλιστα, θερινό σινεμά της Αθήνας είναι 
ακόμα ανοιχτό και όποιος επιθυμεί μπορεί να πάει να απο-
λαύσει ταινία. Μιλάμε φυσικά για την «Αίγλη» στο Ζάπ-
πειο που ξεκίνησε να λειτουργεί το1903. Πρώτη ταινία 
που παρακολούθησαν οι Αθηναίοι κάτω από τα αστέρια 
ήταν η γαλλική «Δέκα γυναίκες κυνηγούν έναν άντρα».** 
https://www.eleftherostypos.gr/istories/101789-ta-therina-
sinema-stin-ellada-kai-i-istoria-toys/

Kαι στο Χαϊδάρι η Κατερίνα μας
Με ταινίες α’ προβολής και το περιποιημένο και πεντακά-
θαρο περιβάλλον με το πράσινο και την ησυχία της γειτο-
νιάς μας. Το ιδιαίτερα φροντισμένο περιβάλλον αλλά και 
η ευγένεια των εργατικών ανθρώπων που έχουν εκμισθώ-
σει την “ΚΑΤΕΡΙΝΑ”, την φέρνουν πρώτη στη προτίμηση 
όλων.

Ειδικά το προηγούμενο καλοκαίρι (2018) με προσφορά του 
Δήμου μας, κάθε Δευτέρα ελεύθερη είσοδο.

Οι πολυθρόνες ανακαινίσθηκαν , μπλε και λευκό πανί , για 
ταξίδια καλοκαιρινά σε εικόνες και ήχους α’ προβολής!
Μόνο που την έχει κτυπήσει, όπως και όλη την πόλη, ο»ιός» 
της αδιαφορίας της σημερινής δημοτικής αρχής. Είναι δη-
μοτικό κτίριο και πρέπει να συντηρηθεί και να επισκευα-
σθεί όπως και το πεζοδρόμιο , άλλωστε όλα τα πεζοδρόμια 
και οι δρόμοι ανήκουν στο δήμο.

Χρειάζεται άμεσα επισκευή το πεζοδρόμιο μπροστά στο κι-
νηματογράφο. Η καταστροφή του υλικού επίστρωσης είναι 
εμφανής. Είναι τουλάχιστον προσβλητική προς όλους τους 
δημότες, η αδιαφορία για τον χώρο εξωτερικά του κινη-
ματογράφου. Η εκρίζωση του κορμού, απο το περασμένο 
χειμώνα, το παρτέρι περιμένει την φύτευση νέου δένδρου 

Πάμε “ΚΑΤΕΡΙΝΑ”, γιατί το θερινό σινεμά 
και το καλοκαίρι δεν τα βαριέσαι ποτέ
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όπως έχει δημόσια ο ίδιος ο Δήμαρχος υποσχεθεί, αντικα-
τάσταση για κάθε δένδρο που έχει κοπεί, από οποιαδήποτε 
αιτία.

Με την 9083/9-5-2019 απόφαση του Δημάρχου μας, για δι-
ενέργεια της συντήρησης και επισκευής των Αθλητικών 
κτιρίων, των Πολιτιστικών κέντρων & των κτιρίων Κοινω-
νικής πολιτικής, ενδεικτικού προϋπολογισμού €17.500,12. 
Μήπως απο αυτά τα χρήματα διατεθεί κάτι για την μόνωση, 
έχει γεμίσει υγρασία το μικρό κτίριο. Για ένα τόσο μικρό 
κτίριο, ελάχιστα χρειάζονται για μόνωση και αν ανατεθεί 
στη αυτεπιστασία, μόνο τα υλικά είναι τα έξοδατου Δήμου.
Στο Δήμο Ελευσίνας αναθέτουν τις επισκευές σε εργολάβο 
ή με αυτεπιστασία στοΔήμο Περιστερίου , Δήμο Αιγάλεω.
Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικό , είναι και θέμα ασφάλειας. 
Είναι κτίριο συνάθροισης κοινού και βέβαια πολλά μικρά 

παιδιά, όπως την Παρασκευή 7/6/2019 που είχε “θέατρο Σκι-
ών” το πρόγραμμα. Ακόμα πρέπει να δημιουργηθεί ράμπα 
πρόσβασης στο πεζοδρόμιο, ώστε να ανεβαίνουν τα αμαξί-
δια και τα παιδικά καροτσάκια. Είναι χώρος συνάθροισης 
κοινού και θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί προσβάσιμη 
διαδρομή στο πεζοδρόμιο γύρω απο τη ‘ΚΑΤΕΡΙΝΑ” αλλά 
και στα άλλα κτίρια του Δήμου.

Είναι Δημοτικό κτίριο και τοπόσημο η ΚΑΤΕΡΙΝΑ και έχει 
υποχρέωση ο δήμος να το συντηρήσει, σήμερα

O δήμος τα λεφτά μας σκορπά
Ο δήμος νοικιάζει γι α τους εθνικοτοπικούς συλλόγους της 
πόλης μας στέγη εξασφαλισμένη των Θεσσαλών , Ποντίων, 
Ηπειρωτών,κλπ, 300 ευρώ γι α το κάθε μισθίο , κάθε μήνα. 
Δεν βρήκε όμως χρήματα και χρόνο να μισθώσει ο δήμος 
ένα χώρο στάθμευσης για τους δημότες και επισκέπτες , η 
μεγαλύτερη γάγγραινα της πόλης η παράνομη στάθμευση 
και η δημοτική αρχή δεν νοιάστηκε ποτέ να βρεί μια προ-
σωρινή λύση έστω σε μια περιοχή της πόλης. Αλλοι δήμοι 
απο χρόνια προσπαθούν, Αγ. Δημήτριος, Βάρη-Βούλα -Βου-
λιαγμένη κλπ.
Ανάθεση για φυλλάδια και πανό για το καλοκαιρινό camp 
και λοιπά , μουσαμάδες , εκδηλώσεις για το κολυμβητήριο 
αλλά και διαφημιστικό υλικό (;) απο τη Κοινωφελή του Δή-
μου μας, μόνο για το πρώτο εξάμηνο 2019 σύνολο 8.752,00 
ευρώ. Από το Δήμο για πανό για τις εκδηλώσεις στις 9,10 
κ 11/3/2019, ΧΕ 723–ΧΕ 548 12, 13, & 14/12/2018 –σύνολο 
3.660,00 ευρώ.
Ακόμα μια ανάθεση προμήθειας πανό για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του Δήμου από 24 έως 30 Ιουνίου 2019, όπως 
ειδικότερα περιγράφεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 187/07-06-
2019 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Νεολαίας, Αθλητικών 
και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, συνολικά 29 πανό και ο λο-
γαριασμός 3.380,24.
Ακόμα μια ανάθεση προμήθειας αφισών και φυλλαδίων για 
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου από 24 έως 30 Ιου-
νίου 2019, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο υπ΄ αριθμ. 
πρωτ. 187/07-06-2019 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Νεο-
λαίας, Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, συνολικά 
1350 τεμάχια και ο λογαριασμός 1.088,10 ευρώ.
Και ενώ δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δίνει ο Δήμος μας για θεά-
ματα και εκδηλώσεις, για τη διαφήμισή τους, την ίδια στιγ-
μή περικόπτει ακόμα και τα 500 ευρώ για τη συντήρηση 
των δένδρων. Παρακάτω αναλυτικά η τελευταία (3η) ανα-
μόρφωση του προϋπολογισμού και το Τεχνικό πρόγραμμα 
(τροποποίηση):

Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η)
Για Κατασκευή έργων οδοποιϊας αρχικά από 135.000,00 
τώρα μόνο 9.000,00 ευρώ.

- Επίστεψη φρεατίων ομβρίων από 15.000,00 τώρα μόνο 
2.000,00 ευρώ
- Ειδική εργασία για το κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων 
δένδρων από 500 ευρώ, τώρα 000 ευρώ.
- Απολυμάνσεις – μυοκτονίες Πλατειών & Κ.Χ. από 500 
ευρώ, τώρα 0000 ευρώ.
- Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων αρχικά 500 
ευρώ, τώρα 000 ευρώ.
- Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστά-
σεων πλατειών & κοινοχρήστων χώρων αρχικά από 
12.000,00, τώρα 2.000,00 ευρώ.
Τη στιγμή που έχει έσοδα για επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προ-
γράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 770.000 ευρώ , ο Δήμος 
μας λέει ότι δεν έχει προσωπικό!

Και μια πίστωση που δημιουργήθηκε :Επιχορήγηση για το 
»Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και κα-
ταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ 
α΄& β΄ βαθμού», ενισχύεται με 90.000 ευρώ ! (από 000 
στον ΚΑ 1219.0011) και με 100.000 ακόμα ( 000 στον ΚΑΑ 
1325.0001). Η επιχορήγηση προέρχεται απο το Υπουργείο 
Εσωτερικών, με αριθ. πρ. 29013/17-4-2019 και αφορά συνο-
λικά 190.000 ευρώ, χρήματα που ζητήθηκαν απο το δήμο 
μας, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο με τα 24225/3-12-
2018 και 5898/21-3-2019. Λοιπόν ποιές ήταν οι θεομηνίες, 
γιατις οποίες πρέπει να χρηματοδοτηθούμε και γιατί τα 
χρήματα έχουν ξεχωριστούς κωδικούς στον προϋπολογι-
σμό Δήμε μας και πως θα διατεθούν;

Kαι μια μεταφορά πιστώσεων από Έργα στο Αποθεματικό, 
σύμφωνα με το
άρθρο 49 του ν. 4483/2017. Στην τελευταία συνεδρίαση 
του ΔΣ αρ. αποφάσεως 131/12-6-2019,το ποσόν των 47.500 
ευρώ μεταφέρθηκε από τις επενδυτικές δαπάνες στο σκέ-
λος των λειτουργικών δαπανών προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν δαπάνες των οποίων η αναγκαιότητα υλοποίησης 
κρίνεται απαραίτητη (αποζημίωση τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης).

Καλό καλοκαίρι…

πηγή: elizabethboura.gr
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