
 
2002 – 2005 

Σύντομος Απολογισμός Δράσης  
 
Η δ.κ.«πολίτες σε δράση» ανέπτυξε πλούσια και πολύμορφη δραστηριότητα την τριετία 
που διανύσαμε  από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές (Οκτώβριος 2002) μέχρι 
σήμερα. 
Πολύμορφη δραστηριότητα και παρεμβάσεις που αφορούσαν την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην πόλη, την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων και του Ποικίλου 
Όρους, την άσκηση τεκμηριωμένης κριτικής της δημοτικής αρχής, πρωτοβουλίες για 
την ανάπτυξη διαλόγου και συντονισμού δράσης της τοπικής κοινωνίας. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 

1. Συμμετείχαμε σ΄ όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε το 
λόγο και υποβάλαμε προτάσεις για όλα τα σοβαρά θέματα που απασχολούσαν 
την πόλη μας, οι δε εκπρόσωποί μας που συμμετείχαν στα  ΔΣ του Πνευματικού 
Κέντρου και της Δημοτικής Επιχείρησης με συνέπεια πρόβαλλαν τις θέσεις μας. 
Ουσιαστικά λειτουργήσαμε σαν να είχαμε πραγματική εκπροσώπηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

2. Στηρίξαμε τους αγώνες των εργαζομένων στο Δήμο, συνεργαστήκαμε με το 
σωματείο τους και προβάλαμε τις θέσεις μας για τα προβλήματά τους. 
Αναδείξαμε το ζήτημα των συμβασιούχων. 

3. Ανοίξαμε μεγάλα και νέα θέματα σε ημερίδες και ειδικές εκδηλώσεις όπως: 
• «Το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το Ποικίλον Όρος απειλείται» 

(κινηματογράφος Άνοιξη – 2003) 
• «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη σύγχρονη εποχή», 1η ημερίδα αφιερωμένη 

στη μνήμη του Δημήτρη Σκαμπά – 2004 
• «Τοπική Αυτοδιοίκηση  και αθλητισμός», 2η ημερίδα αφιερωμένη στον 

Δ.Σκαμπά - 2005, 
• «Τα δικαιώματα των πεζών στην πόλη», 2005, 
•  «Η διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής από το όρος Αιγάλεω και οι 

συνέπειες στο περιβάλλον» ανοικτή συγκέντρωση στο Δαφνί (καλοκαίρι 
2005). 

4. Υποβάλαμε συγκεκριμένες έγγραφες προτάσεις στο Δήμο και στην τοπική 
κοινωνία για: 

• «Το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου»  και «Το Ποικίλον Όρος» 
Οι προτάσεις αυτές κοινοποιήθηκαν επίσης στον ΑΣΔΑ, Υπουργεία, Τοπικό και 
Αθηναϊκό τύπο, στο συντονιστική επιτροπή  για την διάσωση των ελεύθερων χώρων της 
Αθήνας,  στο Κοινωνικό Φόρουμ (θεματική: Πόλη και Περιβάλλον στην οποία και 
συμμετέχουμε), στην ΓΣΕΕ (Μητροπολιτικά Πάρκα). 

• «Την πλήρη λειτουργία και στελέχωση του νοσοκομείου Αττικόν», 
• «Το κυκλοφοριακό στη πόλη», 
• «Την λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου  και της Δημοτικής Επιχείρησης» 

(κριτική και προτάσεις των εκπροσώπων μας στα Δ.Σ. για την αναβάθμιση της 
λειτουργίας τους και των υπηρεσιών τους) 

• «Πρόταση για την σύσταση Δημοτικού Μουσείου Ιστορίας του Χαϊδαρίου» 
• «Την αξιοποίηση της μικρής ακτής Σκαραμαγκά με αισθητικές παρεμβάσεις και 

την διεκδίκηση από τον Δήμο εκείνων των χώρων του ναυπηγείου Σκαραμαγκά 



που δεν χρησιμοποιούνται για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες» (έχουν 
μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης εμπορευματοκιβωτίων container)  

• «Πρόταση για την υπογειοποίηση τμήματος της Λ.Αθηνών και την δημιουργία 
Διοικητικού Κέντρου», 

• Την αποκαθήλωση των διαφημιστικών πινακίδων που βεβηλώνουν την 
αισθητική της πόλης, 

 
Επίσης προβάλαμε την αντίθεσή μας και προτείναμε εναλλακτικές προτάσεις για την 
διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου Δαφνιού – Άνω Δάσους και την κατασκευή δύο 
γηπέδων τένις στο Ποικίλον Όρος (περιοχή ΘΕΑΘΗΝΑΙ). 
Ιδιαίτερη αναφορά κάναμε με έγγραφα και δημοσιεύματα για την επιτάχυνση των 
εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς στην Μονή 
Δαφνιού (παραμένει κλειστή από το 1999!!!). 
Στον τομέα του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και της τέχνης αναφέρουμε τις δύο 
επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους Ελευσίνας και Ακρόπολης, την 
παρακολούθηση της μουσικής παράστασης στον Σταμάτη Κραουνάκη, την έκθεση 
φωτογραφίας με θέμα τα ορεινά Μέθανα (παρουσιάστηκε στα γραφεία μας παρουσία 
του Δημάρχου Μεθάνων), το διήμερο προβολής οικολογικών ταινιών στον 
κινηματογράφο Κατερίνα κ.λ.π. 
 
Στην τριετία που διανύθηκε αποκτήσαμε επαφές και βελτιώσαμε τις σχέσεις μας με 
οικολογικές οργανώσεις, κινήματα πολιτών, ειδικούς επιστήμονες. 
Συντονίσαμε τη δράση μας με αντίστοιχες με τη δική μας κινήσεις και οργανώσεις σε 
παναττικό επίπεδο για την προστασία και την ανάπτυξη του περιβάλλοντος (Περιστέρι, 
Αγ.Βαρβάρα – Γουδί, Ελληνικό, Μαραθώνα).  
Τις σχέσεις που αποκτήσαμε με την συνεργασία και τη συμμαχία των παραπάνω 
οργανώσεων και φορέων αξιοποιούμε στην καθημερινή αυτοδιοικητική μας δράση. 
 
Βαδίσαμε στους δρόμους της ειρήνης στην πλατεία Συντάγματος ενάντια στον πόλεμο 
στον ΙΡΑΚ (το περιοδικό μας κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ) και 
ενάντια στην φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση στη Θεσσαλονίκη. 
 
Από την παραπάνω παρουσίαση των πεπραγμένων - η οποία δεν είναι λεπτομερώς 
καταγεγραμμένη -  προκύπτει ότι η δ.κ. είχε μια πλούσια και ποιοτική δράση την οποία 
θα πρέπει να κεφαλοποιήσουμε στις δημοτικές εκλογές τον Οκτώβρη του 2006. 
 
Χαϊδάρι 
17 /10/2005 
              Για τους   

      

 

              

                Δημήτρης Βίτσας 

               επικεφαλής της Δ.Κ  

 


