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Αξιοποίησε την πείρα σου.
• Γνωρίζεις καλά πόσο θετική είναι για εσένα η αλλαγή πορείας στο Χαϊδάρι. Τώρα μπορούμε να 
προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά. 

• Γνωρίζεις ότι δεν ήμασταν τα «υπάκουα» παιδιά. Ότι πήγαμε κόντρα στις πολιτικές που προσπάθη-
σαν να επιβάλουν όλες οι κυβερνήσεις, μαζί με τη βοήθεια των “τοπικών” τους παρατάξεων, για την 
ενίσχυση της τοπικής διοίκησης ως αντιλαϊκό-φορομπηχτικό μηχανισμό. 

• Γνωρίζεις ότι  παίρνουμε μέτρα ανακούφισης για τις λαϊκές οικογένειες στο Δήμο μας, ότι  αναβαθ-
μίζουμε την πόλη και τις γειτονιές μας, την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Ότι διεκδικούμε φιλο-
λαϊκά μέτρα που μας πηγαίνουν μπροστά. Ότι είμαστε αφοσιωμένοι σε έναν άλλο φιλολαϊκό δρόμο 
ανάπτυξης που έχει προτεραιότητα τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

• Γνωρίζεις ότι δεν σου είπαμε ψέματα, ούτε δώσαμε υποσχέσεις που δεν μπορούν να γίνουν πράξη. 
Πριν αναλάβουμε τη διοίκηση, ο δήμος μετατρέπονταν σε Ανώνυμη Εταιρεία, στήριγμα επιχειρημα-
τικών συμφερόντων, όπου ο δημότης υπολογιζόταν σαν πελάτης και μέσω της ανταποδοτικότητας 
έπρεπε να πληρώνει για οποιαδήποτε υπηρεσία του παρέχονταν.

Εμείς ακολουθήσαμε έναν άλλο δρόμο υπερασπιζόμενοι τις ανάγκες των εργαζόμενων, των Χαϊδα-
ριωτών. Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας ότι θα κρατήσουμε στάση αντιπολίτευσης απέναντι σε ότι μαυ-
ρίζει τη ζωή και την καθημερινότητα του λαού, απέναντι στην Ε.Ε., την κυβέρνηση και την Περιφέρεια.



Εδώ στο Χαϊδάρι και στο Σκαραμαγκά  συναντιούνται,  η δήθεν «δίκαιη ανάπτυξη» του κ. Τσίπρα  και η 
«βιώσιμη ανάπτυξη» του κ. Μητσοτάκη, αλλά και των στηριγμάτων τους στο δήμο και την Περιφέρεια. Τα 
αναπτυξιακά τους σχέδια, είναι τα σχέδια που βάζουν στο χέρι μια ολόκληρη περιοχή «φιλέτο», που αντί 
να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού της περιοχής και των παιδιών του, θέλουν να καταλήξει να γεμίζει 
με κέρδη τις τσέπες κάποιων εφοπλιστών, μεγαλοεπιχειρηματιών.

▶▶▶▶ ∆ΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ 
Αυτή εδώ η περιοχή, μπορεί πραγματικά να γίνει μια όαση για το λαό και τα παιδιά του. Με όλες τις 

υποδομές, αναψυχής, αθλητισμού, μόρφωσης, πολιτισμού, πράσινου, ελεύθερου χρόνου. Γι’ αυτό ο λαός 
αξίζει να παλέψει μαζί μας, για να αποδοθεί το σύνολο της έκτασης των 220 στρεμμάτων του προβλήτα 
του Σκαραμαγκά στο δήμο Χαϊδαρίου για ελεύθερη και δωρεάν χρήση από το λαό της περιοχής, διεκδικώ-
ντας να καλυφθεί το σύνολο του ποσού που απαιτείται, για την αποκατάσταση - ανάπλαση της περιοχής 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στηριχτήκαµε πρώτα 
απ΄ όλα στους εργα-
ζόμενους στο Δήμο και 
στους πολίτες με την κα-

θημερινή επαφή, τις Λαϊκές Συνελεύσεις, την συνεργα-
σία με τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς 
φορείς της πόλης μας.

✓ Μειώσαµε τα δημοτικά τέλη και τις συνδρομές σε 
πολλές κατηγορίες συμπολιτών μας.

✓ Καταργήσαµε την πληρωμή τροφείων στους Παι-
δικούς Σταθμούς για τη μεγάλη πλειονότητα των παι-
διών. Πραγµατοποιήσαµε ουσιαστικές παρεμβάσεις 
στα σχολεία. 

✓ Μετά από μεγάλες πιέσεις και κινητοποιήσεις καταφέ-
ραµε, να «ξεπαγώσει»  ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο 
που έπρεπε να έχει γίνει από το 2006, δηλαδή τον Κεντρι-
κό Αγωγό της Λεωφόρου Καβάλας (Αθηνών).

✓ Εκπονήσαµε και καταθέσαμε μελέτες για την  θωράκιση 
και άλλων περιοχών του Δήμου μας, που όμως η υλοποί-
ησή τους καθυστερεί αδικαιολόγητα από την Περιφέρεια.

✓ ∆ιεκδικήσαµε σταθερά χρηματοδότηση και ενισχύ-
ουμε μια σειρά υποδομές στην πόλη μας, για να είναι 
ασφαλής κι ανθρώπινη, όπως για παράδειγμα με την 
κατασκευή  της Πεζογέφυρας στο Παλατάκι.

✓ Προχωρήσαµε μετά από 20 χρόνια τη διαδικασία 
ανανέωσης του στόλου οχημάτων της καθαριότητας, 
σε συνθήκες συνεχούς συρρίκνωσης της κρατικής χρη-
ματοδότησης.  Όλα αυτά τα χρόνια διαχειριστήκαμε μια 
δύσκολη κατάσταση που την έσωζαν οι ηρωικές προ-
σπάθειες των ελάχιστων εργαζομένων.

✓ Στηρίξαµε τις διεκδικήσεις των εργαζομένων κι απαι-
τούμε προσλήψεις με σταθερή εργασία για την αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών του δήμου. 

✓ ∆εν προχωρήσαµε σε ηλεκτρονικούς πλειστηρια-
σμούς, για κατάσχεση λαϊκών σπιτιών.

✓ ∆εν µεταφέραµε τα Ταμειακά Διαθέσιμα στην Τράπε-
ζα της Ελλάδας, ένα μέτρο της Κυβέρνησης προκειμέ-
νου να εξυπηρετήσει το χρέος και τους δανειστές.

✓ Συγκρουστήκαµε με την κατεύθυνση ιδιωτικο-
ποίησης των υπηρεσιών, μέσω της υποστελέχωσης 
και υπολειτουργίας τους, μέσω των ΚΟΙΝΣΕΠ και της 
ανταποδοτικότητας. Αποτέλεσμα είναι να επανέλθουν 
στο Δήμο οι αθλητικές (κολυμβητήριο) και πολιτιστικές 
δραστηριότητες με χαμηλές συνδρομές. Καμία δραστη-
ριότητα δεν έκλεισε, αντίθετα αναπτύχθηκαν νέα τμή-
ματα και χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό 
του Δήμου.

✓ Μεταφέραµε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη σε νέα στέ-
γη, στο πρώην «ΑΙΘΡΙΟ». Σε ένα χώρο μεγάλο, άνετο, 
φωτεινό, με δυνατότητα έκθεσης και των 32.000 βιβλί-
ων, με αναγνωστήριο, χώρο παρουσιάσεων, εκδηλώ-
σεων και άλλων πολιτιστικών δράσεων.

✓ Προχωράµε στη δημιουργία δύο σημαντικών Μου-
σείων, της Εθνικής Αντίστασης και του Λαογραφικού 
Μουσείου, όπου μαζί με το Παλατάκι θα δημιουργή-
σουν ένα χώρο πολιτισμού και ανάδειξης της ταυτότη-
τας και της Ιστορίας του Χαϊδαρίου.

✓ Στηρίξαµε τις λαϊκές κινητοποιήσεις από σωματεία 
και φορείς, ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα, στο κλείσιμο 
των νοσοκομείων στη περιοχή, για  την άσχημη κατά-
σταση στο Αττικό, για την καθολική παροχή υψηλού 
επιπέδου δωρεάν υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας και Πρόνοιας.

✓ Εκφράσαµε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες 
της δομής του Σκαραμαγκά που η κυβέρνηση με την ΕΕ 
τους κρατάει εγκλωβισμένους στο Σκαραμαγκά, κάτω 
από πολύ δύσκολες συνθήκες και πήραμε πρωτοβου-
λίες διεκδίκησης για ανθρώπινες συνθήκες ζωής.  

✓ Κι άλλα πολλά που είναι η βάση για να συνεχίσουμε 
το δρόμο που ανοίξαμε.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ

Γι΄αυτό:



✖ Η παράταξη του Ντη-
νιακού, «Χαϊδάρι Ξανά» 
συμφωνεί και υπερασπί-

ζεται την πολιτική που τσακίζει το λαό, για αυτό και 
ήταν από τους πρώτους που αρθρογράφησε για την 
υπεράσπιση των μνημονίων, θέλει το δήμο στήριγμα 
αυτών που βασανίζουν τις λαϊκές οικογένειες.   

Το ψηφοδέλτιο του, συγκροτείται με δοκιμασμένα 
στελέχη από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, που εμφανίζονται 
τώρα με τον μανδύα του «ανεξάρτητου» και «άφθαρ-
του», και από την άλλη με νέους τεχνοκράτες που 
νομίζουν ότι η πόλη μας είναι χάρτες και επιτραπέζια 
παιχνίδια. 

Οραματίζεται το Δήμο ξανά, στο πλευρό των επι-
χειρηματικών συμφερόντων, γι’ αυτό κι έχει μένος 
απέναντι στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
προς όφελος του λαού. Έχει δεσμεύσεις, στηρίζει 
και στηρίζεται από επιχειρηματικά συμφέροντα που 
θέλουν να  κερδοσκοπήσουν στις πλάτες του λαού. 
Μιλάει ανοιχτά για επενδύσεις στο Σκαραμαγκά, θέ-
λει την παράδοση των ακινήτων και των υπηρεσιών 
του Δήμου σε κοράκια -επιχειρηματίες. 

Οραματίζεται ένα Δήμο φοροεισπράκτορα, για αυτό 
και ζητάει να περάσει στο Δήμο μέχρι και η είσπρα-
ξη του ΕΝΦΙΑ, αντί για την πλήρη κατάργηση του. 
Η επόμενη μέρα θα σημαίνει υψηλά τροφεία στους 
παιδικούς σταθμούς, δημοτικά τέλη, κατακόρυφη 
αύξηση στις συνδρομές σε πολιτισμό και αθλητισμό, 
ιδιωτικοποιήσεις, υποβάθμιση υπηρεσιών.  

✖ Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, Πολίτες σε Δράση (Σπη-
λιώπουλος) λειτουργεί ως γραφείο τύπου της κυ-
βέρνησης και της περιφέρειας προσπαθώντας να 
παρουσιάσει μάλιστα την πολιτική τους ως φιλολα-

ϊκή. Ως Δημοτική Αρχή βιώσαμε το 2014 κυβέρνηση 
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και συνέχεια  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
και έχουμε βγάλει ασφαλή και χρήσιμα συμπεράσμα-
τα για τις μικρές «διαφορές» τους και τις «μεγάλες» 
τους ομοιότητες, αφού η πολιτική που ακολούθησαν 
και στην τοπική Διοίκηση δεν είναι τίποτα άλλο, από 
την συνέχεια της υποχρηματοδότησης, της απαγό-
ρευσης προσλήψεων αναγκαίου προσωπικού, της 
ανακύκλωσης 5μηνων και 8μηνων προγραμμάτων 
για τους ανέργους, της αναγκαστικής μεταφοράς 
των ταμειακών διαθέσιμων στη τράπεζα της Ελλά-
δας για την εξυπηρέτηση του χρέους. 

Οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι να τους γυ-
ρίσουν την πλάτη. Δεν μπορούν να χαραμίσουν την 
ψήφο τους σε αυτούς που λειτουργούν ως ντίλερ 
των ΝΑΤΟϊκών φονιάδων, που μετατρέπουν την Ελ-
λάδα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, σε 
αυτούς που έχουν στοιβάξει τους πρόσφυγες σε μια 
προβλήτα, κάτω από απαράδεκτες συνθήκες διαβί-
ωσης. 

✖ Οι παρατάξεις της ΝΔ (Κέντρης και Θεοφίλης) 
έχουν  προϋπηρεσία στην εφαρμογή της αντιλαϊκής 
πολιτικής στο Δήμο την περίοδο 2006-2014. Είναι 
υπέρμαχοι της αύξησης της «τοπικής φορολογίας» 
και της ανταποδοτικότητας, θέλουν να συνεχίσουν 
στο δρόμο που άφησαν στη μέση, για δήμο επιχεί-
ρηση- φορομπηχτικό μηχανισμό. 

✖ Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση, η παράταξη 
της ΛΑΕ (Ασπρογέρακας) έχει βυθιστεί στα αδιέξο-
δα και στις χρεοκοπημένες αυταπάτες που καλλιερ-
γούν, ενώ συνεχίζουν να ρίχνουν νερό στο μύλο της 
κυβέρνησης, μεταθέτοντας κυβερνητικές ευθύνες, 
στη Διοίκηση του Δήμου. 

Εγγύηση μας, είναι η δέσμευση που υπηρετήσαμε αυτά τα χρόνια και την οποία θα συνεχίσου-
με να ακολουθούμε, ότι αποτελούμε διοίκηση - λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στη μιζέρια των 
κατευθύνσεων της ΕΕ και των κυβερνήσεων.

Γιατί είναι η ευρωενωσιακή και κυβερνητική πολιτική που: οδηγεί σε ελλείψεις σε υποδομές, 
σε υποχρηματοδότηση των δήμων, που θεωρεί τα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά και αντισεισμικά έργα 
ως μη επιλέξιμα έργα γιατί δε φέρνουν κέρδη. Μια πολιτική με κυριολεκτικά θανατηφόρες συνέπειες 
για τις λαϊκές οικογένειες, καταδικάζει τη Δυτική Αθήνα να έχει μόλις ένα νοσοκομείο (ΑΤΤΙΚΟΝ) και 
αυτό υποστελεχωμένο, διατηρεί κι επεκτείνει την υγειονομική βόμβα της χωματερής στη Φυλή με 
ευθύνη της διοίκησης Δούρου στη Περιφέρεια. 

Κοροϊδεύουν συνειδητά όλες οι παρατάξεις  όταν υποστηρίζουν ότι με αυτήν την πολιτική μπο-
ρούν να λυθούν τα  λαϊκά προβλήματα. Διακηρυγμένος στόχος τους είναι να μειωθεί η κρατική χρη-
ματοδότηση στους δήμους στο 30% ενώ το υπόλοιπο 70% να εξασφαλίζεται από τοπική φορολογία. 
Αυτήν την κατεύθυνση υλοποιούν εκεί που διοικούν οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου. Για αυτό το 
λόγο γενίκευσαν την ανταποδοτικότητα και τις ιδιωτικοποιήσεις . 

Τα ίδια επιδιώκουν να κάνουν και στο Χαϊδάρι οι παρατάξεις που ζητούν την ψήφο σου.

Μην τους το 
  επιτρέψεις



Ψήφισε Λαϊκή Συσπείρωση, το ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από το ΚΚΕ. Γιατί πλέον γνωρίζεις. 
Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να διεκδικήσουμε ανάσες ανα-
κούφισης για τη λαϊκή οικογένεια, απαιτώντας ό,τι ανήκει στο λαό και στους Χαϊδαριώτες. Για να ανοί-
ξουμε το δρόμο και να επιβάλλουμε ριζικές αλλαγές, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας.

∆υναµώνουµε τη λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και την Ε.Ε. ενι-
αία, στις ευρωεκλογές, τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Μάη! Για να δυναμώσει η λαϊκή 
πάλη, για να εκφραστεί γνήσια καταδίκη στην Ε.Ε. της φτώχειας, της ανεργίας των πολέμων. 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Εµπιστεύσου τη δοκιμασμένη, σταθερή, σίγουρη δύναμη που γνωρίζεις καλά. Μπορούμε να συ-

νεχίσουμε πιο αποφασιστικά το δρόμο που χαράξαμε. Για να μην επιστρέψουμε στο παρελθόν, όπου 
κουμάντο στο δήμο έκαναν τα συμφέροντα.

Εµπιστεύσου τη δύναμη που ξέρεις πως δε θα σου βγει κάτι άλλο την επόμενη των εκλογών. Μην 
αφήσεις με την ψήφο σου να γίνονται παζάρια για καρέκλες, ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. 

Εµπιστεύσου ξανά, την αποφασιστικότητα, την μαχητικότητα, την τιμιότητα, την εντιμότητα, της 
Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Συσπείρωσης, την πορεία και το σχέδιο με γνώμονα τις πραγματικές 
λαϊκές ανάγκες.

• Για να δυναμώσει η εναντίωση στην αντιλαϊκή 
πολιτική, για να συνεχιστεί η πολιτική που δίνει 
ανάσα στις λαϊκές οικογένειες.
• Για να συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα για σταθε-
ρή δουλειά με δικαιώματα, για την προστασία των 
ανέργων και των οικογενειών τους.
• Για μια πόλη ζωντανή και καθαρή, λειτουργική 
και ανθρώπινη.
• Για την πλήρη χρηματοδότηση της Τοπικής Δι-
οίκησης από το κράτος.
• Με συνολικό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση 
από το κράτος όλων των αναγκαίων μέτρων και 

έργων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσι-
κών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές, σει-
σμούς κ.λπ.).
• Για τη δημόσια και δωρεάν κάλυψη σε ανα-
γκαίες υποδομές κι υπηρεσίες για τον λαό και τα 
παιδιά του.
• Για την προστασία του περιβάλλοντος και των 
ελεύθερων χώρων προς όφελος του λαού. 
• Για τη διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμο-
να τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, 
στη δημόσια υγεία, στους φυσικούς πόρους και όχι 
με κριτήριο την επιχειρηματική κερδοφορία. 

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ∆ήµαρχος και ∆ιοίκηση στήριγµα των λαϊκών 
δικαιωµάτων και των αγώνων του λαού ή 
υπηρέτης της αντιλαϊκής πολιτικής.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΜΕ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΤΟ ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΛΕΚΟ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΣΕ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Το ψηφοδέλτιο µε το κόκκινο γαρύφαλλο του αγώνα
και της ελπίδας!

Το ψηφοδέλτιο µε το κόκκινο γαρύφαλλο του αγώνα
και της ελπίδας!


