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1. Ποιοί/ες είμαστε
Η Ανοιχτή Πορεία Δράσης (ΑΠΟΔΡΑΣΗ), είναι μια δημοτική κίνηση που δραστηριοποιείται στους Αγίους 

Αναργύρους. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβρη του 2007 με βασικό πυρήνα τις δυνάμεις της δημοτικής παράταξης 
«Συνασπισμός Πολιτών».

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ εμπνέεται από τους παλιότερους και σύγχρονους αγώνες των δυνάμεων της ανανεωτικής 
και ριζοσπαστικής Αριστεράς και οικολογίας για μια δικαιότερη και ομορφότερη πόλη, για δημοκρατική 
αυτοδιοίκηση και συμμετοχή των πολιτών. 

Συμμετέχει και συνεργάζεται με τα διεκδικητικά κινήματα πολιτών τόσο στο Δήμο Αγίων Αναργύρων όσο 
και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας και είναι ιδρυτικό μέλος του Παναττικού Δικτύου Κινημάτων 
Πόλης στο οποίο συμμετέχουν 120 οικολογικές ομάδες, πρωτοβουλίες πολιτών και δημοτικές κινήσεις.

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ είναι ανοιχτή σε κάθε ενεργό πολίτη που έχει διαφορετική οπτική αλλά θέλει να συμμετέχει 
σε μια κοινή προσπάθεια για την προώθηση σύγχρονων ριζοσπαστικών λύσεων στα προβλήματα της πόλης 
μας.

Στα τρία χρόνια λειτουργίας της η ΑΠΟΔΡΑΣΗ έχει εκδώσει 7 τεύχη, του περιοδικού της, είναι η πρώτη δη-
μοτική παράταξη που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο. Κάναμε παρεμβάσεις με έντυπο υλικό και συγκεντρώ-
σεις για όλα τα μεγάλα και μικρά θέματα που απασχολούν την πόλη μας (Προαστιακός, Ποιότητα ζωής, 
Πάρκο Τρίτσης, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Πυλώνες Υψηλής Τάσης και Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας, 301 
E.B., προβλήματα εργαζομένων, προβλήματα συνοικιών κ.λπ.). Πολλά από τα θέματα που αναδείχθηκαν με 
παρεμβάσεις μας έφτασαν στη Βουλή των Ελλήνων αλλά και στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.    

Από τον Φεβρουάριο του 2009 η ΑΠΟΔΡΑΣΗ δημιούργησε ένα πολιτιστικό, κοινωνικό εκπαιδευτικό και 
πολιτικό στέκι στους Αγίου Αναργύρους (Κωνσταντινουπόλεως 105, τηλ.: 210 2630956) ανοιχτό σε κάθε 
πολίτη για συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δωρεάν μαθήματα ξένων 
γλωσσών και δωρεάν περιήγηση στο inernet. 

2. Σε ποιους απευθυνόμαστε
Τα προβλήματα στην πόλη μας, μεγεθύνονται τα τελευταία χρόνια από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, που 

ευνοεί την κερδοσκοπία πάνω στην πόλη και τους ανθρώπους της, και την μετατροπή tων υποδομών και 
των κοινωνικών υπηρεσιών δημοσίου οφέλους σε εμπόρευμα.. 

Παρεμβάσεις που θα βελτίωναν τη ζωή των ανθρώπων, θα στήριζαν και θα πολλαπλασίαζαν τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες και θα πριμοδοτούσαν τη μικρή παραγωγή και τα ελεύθερα επαγγέλματα, ενισχύοντας ταυ-
τόχρονα την απασχόληση, θεωρούνται αδιανόητες επειδή δεν αποφέρουν κέρδος σε συγκεκριμένα ιδιωτι-
κά συμφέροντα.

Η δημοτική αρχή περιορίζεται σε διαχειριστικό έργο, μέσω αδιαφανών διαδικασιών, και σε έργα βιτρίνας, 
αδυνατώντας να επιλύσει ακόμα και το πρόβλημα των σκουπιδιών. Ο Δήμος λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομι-
κά κριτήρια, προσφέρει ελάχιστες κοινωνικές υπηρεσίες και διαθέτει περιορισμένες κοινωνικές υποδομές. 



Έχει εγκαταλείψει την παροχή κοινωνικών εξυπηρετήσεων, που καλύπτουν βασικές ανάγκες και συμπλη-
ρώνουν το εισόδημα των εργαζομένων, και από τις διαδικασίες συλλογικής κατανάλωσης -που αποτελούν 
προνομιακά πεδία της τοπικής αυτοδιοίκησης- και δεν έχει καμιά πολιτική για την αύξηση της απασχόλη-
σης.

Ο δήμος αποτελεί πεδίο δημοσίων σχέσεων, ανόδου και προβολής του δημάρχου και άλλων δημοτικών 
στελεχών, που καλλιεργούν και συντηρούν τον εθισμό των πολλών στην αδιαφορία για τα κοινά, έχοντας 
πολύτιμο σύμμαχο την απάθεια και την παραίτηση του κόσμου από την ιδέα ότι μπορεί ο ίδιος ν’ αλλάξει 
κάτι στην πόλη του.

Παρ’ όλα αυτά δεν λείπουν οι κοινωνικές αντιστάσεις και οι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι δίνουν καθημερινές 
μάχες και προσπαθούν να κερδίσουν στόχους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα ένα άλλο, συλλογικό όραμα για 
την πόλη.

Εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε το ανθρώπινο πρόσωπο της πόλης, να εδραιώσουμε την κοινωνική 
αλληλεγγύη και να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών, ανδρών και γυναικών, στους αυτοδιοικητι-
κούς θεσμούς, στη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που μας αφορούν και στον έλεγχο της δημοτικής 
πολιτικής. Θέλουμε να στηρίξουμε και να συμβάλλουμε στον πολλαπλασιασμό των αυτόνομων κοινωνικών 
αντιστάσεων.

Επειδή η πόλη είναι οι άνθρωποί της, απευθυνόμαστε:

• Σε όσους/ες πιστεύουν ότι «η πόλη δεν είναι για πούλημα» και ότι 
«οι άνθρωποι είναι πάνω από τα κέρδη» 

• Σε  όσους/ες  πιστεύουν ότι ο δήμος δεν είναι «κερδοσκοπική επι-
χείρηση»

• Σε όσους/ες υφίστανται διακρίσεις λόγω εθνότητας, φύλου, θρη-
σκείας, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού

• Σε όσους/ες θεωρούν «όχι φιλήσυχο αλλά άχρηστο» (σύμφωνα 
με τη ρήση του Περικλή στον Επιτάφιο) αυτόν που δεν ασχολείται 
με τα κοινά 

• Σε όσους/ες αγωνίζονται για τη δημοκρατία στην πόλη, για τη 
συμμετοχή με ουσιαστικά δικαιώματα των πολιτών στους θε-
σμούς και την αυτονομία των κοινωνικών κινημάτων  

• Στις κοινωνικές οργανώσεις και συλλογικότητες που εμπλέκο-
νται στα θέματα της πόλης, που θέτουν αιτήματα ή τις αφορούν οι 
πολιτικές του Δήμου 

• Στους εργαζόμενους του Δήμου 

• Στις νέες και τους νέους ιδιαίτερα, για ένα ανθρώπινο μέλλον σε 
μια ανθρώπινη πόλη 

• Στις αριστερές, οικολογικές, κινηματικές, δημοκρατικές δυνά-
μεις 

• Σε κάθε πολίτη
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Στην υποβαθμισμένη Δυτική Αθήνα και Ατ-
τική, στις περιοχές όπου η μόλυνση του πε-
ριβάλλοντος χτυπά κόκκινο, η κυβέρνηση, 
σε συνεργασία με τα μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα, και στην καλύτερη περίπτω-
ση, με την ανοχή των περισσότερων Νο-
μαρχιακών και Δημοτικών αρχών έρχονται  
να προσθέσουν περισσότερη καταστροφή, 
περισσότερη μόλυνση και υποβάθμιση.

ùò åäþ!!!

• Διαρκής Κίνηση για την Υπεράσπιση των Δασών και Αλσών Χαϊδαρίου • Επιτρο-
πή για τη διάσωση του Ελαιώνα • Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου 
(ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ) • Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου • Περι-
οδικό Πυριδιτοποιείο Αιγάλεω • Στέκι Νεολαίας Πετρούπολης • Green Attack Ιλίου • 
ομάδα νέων «Μπλόκο δυτικά»• δημοτική κίνηση «Ανάπλαση» - Αιγάλεω • δημοτική 
κίνηση «Ανθρώπινη πόλη για τη ζωή και τον άνθρωπο» - Αγ. Βαρβάρα • δημοτική 
κίνηση «Α.ΠΟ.ΔΡΑΣΗ» - Αγ. Ανάργυροι • δημοτική κίνηση «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» 
• δημοτική κίνηση «Ενεργοί πολίτες – Ανάπλαση Περιστερίου» • δημοτική κίνηση 
«Εξοδος» – Καματερό • δημοτική κίνηση «Πολίτες σε δράση» – Χαϊδάρι
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3. Το πλαίσιο των Θέσεών μας
Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης αλλά και ταυτόχρονα μέσα σε ένα ιδιαίτερα θολό τοπίο που 

δημιουργεί το «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  κυριολεκτικά γραμμένο στο γόνατο, σας παρουσιάζουμε τις θέ-
σεις και τις άμεσες δράσεις - διεκδικήσεις της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ για ένα Δήμο δημοκρατικό, συμμετοχικό, 
οικολογικό και κυρίως αλληλέγγυο στους δημότες και τους κατοίκους του.

Το σχέδιό μας για την πόλη έχει 6+1 σημεία:

          1. Δημιουργία πλέγματος κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

α. Ολοκλήρωση υλοποίησης των απαραίτητων κοινωνικοπρονοιακών 
υποδομών (παιδικοί σταθμοί, κλπ.) με άμεση κατάργηση των τρο-
φείων. 

β. Δημιουργία νέων (και ενίσχυση όσων) δομών υπάρχουν κοινω-
νικής προστασίας (δημοτικά ιατρεία, παροχές σε άνεργους και ηλικι-
ωμένους, συσσίτια για φτωχούς, δημοτικό σούπερ μάρκετ, λειτουργία 
προγραμμάτων στέγασης και σίτισης αστέγων) με προτεραιότητα στα 
ΑΜΕΑ (ιδιαίτερα στην προσβασιμότητα και την οικογενειακή υποστή-
ριξη τους).

γ. Ολοκληρωμένη προσέγγιση του μεταναστευτικού ζητήματος, 
ενεργοποίηση και σύνδεση με εθνικούς φορείς και Μ.Κ.Ο για υγειονο-
μική περίθαλψη, στέγαση, εκμάθηση γλώσσας, απασχόληση. 

δ. Δημιουργία κοινωνικών πολιτιστικών κέντρων νεολαίας .

ε. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη ανέργων και χαμηλοσυνταξιούχων

2. Διαχείριση οικονομικών πόρων 

Η οικονομική διαχείριση του Δήμου πρέπει να γίνεται με 
βάση τις αρχές της αποκέντρωσης της εξουσίας, της 
διαφάνειας και της συλλογικότητας χωρίς πελατεια-
κές σχέσεις και δεσμούς ομηρίας μακριά από ψηφο-
θηρικές και νεοφιλελεύθερες λογικές.

Διαδικασίες όπως ο συμμετοχικός προϋπολογισμός ο δη-
μοσιονομικός έλεγχος από τοπικές επιτροπές και ο ετήσιος 
απολογισμός πεπραγμένων από λαϊκές συνελεύσεις επιτυγ-
χάνουν τον έλεγχο της δημοτικής εξουσίας σε μια οικονομι-
κή πολιτική με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

Τέλος σημαντικός τομέας είναι ο έλεγχος των δημοτι-
κών επιχειρήσεων με στόχο την διαχείριση των κονδυλίων 
και της δημοτικής περιουσίας προς όφελος των συμφε-
ρόντων των δημοτών και όχι των ιδιωτικών συμφερό-
ντων. 



3. Προϋπολογισμός των Πολιτών

(συχνά αποκαλείται και Συμμετοχικός Προϋπολογισμός) είναι μια διαδικασία άμεσης συμμετοχής όσο το 
δυνατόν περισσότερων κατοίκων μιας πόλης στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τα έργα και τις δρα-
στηριότητες που προβλέπει ο δημοτικός προϋπολογισμός.

α. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πείραμα που εφαρμόζεται σήμερα σε έναν δι-
αρκώς αυξανόμενο αριθμό ευρωπαϊκών πόλεων, μεταξύ των οποίων η Ρώμη 
και το Βερολίνο. Η διαδικασία στηρίζεται στην διοργάνωση ανοιχτών δη-
μόσιων συνελεύσεων, οι οποίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένους 
κανόνες

β. Σήμερα η λέξη «προϋπολογισμός» παραπέμπει στο πολυσέλιδο βιβλίο 
με τους εκατοντάδες κωδικούς για τα έσοδα και τις δαπάνες που ο δήμαρχος 
καταθέτει στο δημοτικό συμβούλιο, τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Το περιεχό-
μενο αυτού του βιβλίου, το οποίο ελάχιστοι δημοτικοί σύμβουλοι δια-
βάζουν και ακόμη λιγότεροι κατανοούν, ψηφίζεται με συνοπτικές δι-
αδικασίες από την πλειοψηφία, και καθορίζει τις δραστηριότητες του 
δήμου τον επόμενο χρόνο. Στην πράξη βέβαια αυτές μπορεί να αποκλίνουν 
σημαντικά από τα συμφωνηθέντα χωρίς κανείς να δώσει λόγο γι’ αυτό

γ. Έτσι, παρόλο που ο δημοτικός προϋπολογισμούς καθορίζει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τη ζωή μας την πόλη, θεωρείται ότι αποτελεί μια τεχνοκρατική πράξη 
που αφορά μόνο τους ειδικούς, τους πολιτικούς και τους μορφωμένους. Ο 
Προϋπολογισμός των Πολιτών έχει στόχο να ανατρέψει αυτή την «αρι-
στοκρατική» αντίληψη, έτσι ώστε οι πολίτες που το επιθυμούν να είναι 
συμμέτοχοι σε αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους στην πόλη

δ. Ακούμε συχνά το επιχείρημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πιο κοντά στον 
πολίτη από ό,τι η κεντρική εξουσία. Αυτός ο ισχυρισμός έχει στοιχεία αλήθει-
ας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι δημοτικές αρχές έχουν δημοκρατικές 
ευαισθησίες και, κυρίως, υφίσταται πιέσεις από κινήματα πόλης. Όμως τα τε-
λευταία χρόνια τείνουν να γενικευθούν στους ΟΤΑ φαινόμενα ανάλογα  εκεί-
νων του εθνικού επιπέδου: παραβίαση των προεκλογικών υποσχέσεων, 
ανορθολογικές αποφάσεις, πελατειακές σχέσεις, αδιαφάνεια, διαπλο-
κή,  διαφθορά

ε. Επιπλέον, στην Ελλάδα έχει απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό η έννοια της απο-
κέντρωσης και έχει πια εγκαθιδρυθεί μια ισχυρή πολιτική κουλτούρα αδια-
φορίας για το ζήτημα του συγκεντρωτικού χαρακτήρα της διοίκησης. Παρ’ 
όλα αυτά τα τελευταία χρόνια κάνουν την εμφάνισή τους όλο και πιο συχνά 
κινήσεις και πρωτοβουλίες πολιτών που διεκδικούν τα δικαίωμα να 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνονται για την 
περιοχή τους (ιδίως για θέματα ελεύθερων χώρων)

στ. Η εν λευκώ ανάθεση κάθε τέσσερα χρόνια της δημοτικής διαχείρισης στους 
αιρετούς άρχοντες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις εξελίξεις, όσο κι αν 
κάποιοι από αυτούς είναι φυσικά καλύτεροι από κάποιους άλλους. Ένας τρό-
πος υπάρχει για αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση: Να πάρουν οι πολίτες 
την πόλη στα χέρια τους, τόσο μέσα από κινηματικές διαδικασίες, όσο 
και μέσα από θεσμούς λαϊκής συμμετοχής, είτε παλιούς (που με ευθύ-
νη του δικομματισμού έχουν απαξιωθεί στη λαϊκή συνείδηση) είτε νέους και 
καινοτόμους

ζ. Η πρόταση της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ για την εφαρμογή του Προϋπολογισμού των Πο-
λιτών θεωρούμε ότι αποτελεί συμβολή σε αυτή τη κατεύθυνση



4.  «Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής – Ελεύθεροι χώροι»

Ο δήμος μας είναι ψηλά στη λίστα των δήμων της Αττικής με την χαμηλότερη αναλογία πρασίνου ανά 
κάτοικο, την τραγική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας της καθημερινής ζωής.

Σε μια Αττική που, μετά τα έργα για τους Ολυμπιακούς του 2004, είδε την αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο 
να μειώνεται στα 2,15 μ2/κάτοικο, τη στιγμή που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ξεπερνά τα 7 μ2/κάτοικο.

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ αγωνίζεται για:
- Δραστικές πολιτικές αποθάρρυνσης της χρήσης του αυτοκινήτου με τη δημιουργία 

δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς, δικτύου ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων για την 
ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και αυστηρό έλεγχο για τυχόν καταλήψεις πεζοδρομίων 
και δρόμων από παράνομες σταθμεύσεις οχημάτων αλλά και τραπεζοκαθισμάτων

- Για τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου στο κέντρο του δήμου με την δυναμική 
διεκδίκηση του 301 ΕΒ αλλά και την απελευθέρωση των γραμμών Πελοποννήσου 
του ΟΣΕ

- Την αξιοποίηση του χώρου στον πρώην σταθμό του ΟΣΕ με τη δημιουργία φυσικού και 
πολιτιστικού πάρκου, όπου ο πολιτισμός θα μπορεί να συνυπάρχει με τον αθλητισμό

- Τον αυστηρό έλεγχο στους ήδη υπάρχοντες χώρους πρασίνου και τη δημιουργία 
νέων σε κάθε γειτονιά

- Την μαχητική διεκδίκηση του αμιγώς περιβαλλοντικού και δημόσιου χαρακτήρα του 
Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και την ανάδειξή του 
ως το μοναδικό στην Ελλάδα κι’ ένα από τα 7 τέτοιου είδους πάρκα στην Ευρώπη

- Την άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος πραγματικής ανακύκλωσης των σκουπι-
διών συνοδευόμενο από πολιτικές ευαισθητοποίησης των δημοτών αλλά και διπλασια-
σμού των ήδη υπαρχόντων κάδων ανακύκλωσης

- Την ενθάρρυνση (ακόμα και με οικονομικά κίνητρα) της δημιουργίας πράσινων χώρων 
στα ιδιωτικά κτίρια (ταράτσες, μπαλκόνια) αλλά και την ενημέρωση των δημοτών με 
σκοπό την καλύτερη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και την βελτίωση 
των θερμομονώσεων

- Να υπογειοποιηθούν οι γραμμές υπερυψηλής τάσης που βρίσκονται στο δήμο μας 
και να συκγροτηθεί Διαπαραταξιακή Ανοιχτή Επιτροπή με θέμα τις κεραίες κινητής 
τηλεφωνείας και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για την δυναμική απομάκρυν-
ση όλων των παράνομων κεραιών

5. Εργασιακές συνθήκες και συνδικαλιστικά δικαιώματα 

Για εμάς, η αξιοκρατία, ο ανεξάρτητος, ακηδεμόνευτος συνδικαλισμός και ο σεβασμός των εργασιακών 
δικαιωμάτων, η δημοκρατία δηλαδή στους χώρους δουλειάς, είναι απαράβατος όρος για μια ισχυρή δημο-
τική διοίκηση, για έναν δήμο που οι εργαζόμενοι θα κάνουν το καθήκον τους ευσυνείδητα και με υπερηφά-
νεια, χωρίς άνωθεν πιέσεις κάθε είδους…

Γι’ αυτό το λόγο, διεκδικούμε μαζί με τις αγωνιστικές δυνάμεις στα σωματεία των εργαζομένων:

 - Nα σταματήσει η πρακτική της μαζικής απασχόλησης ανασφάλιστων, κυρί-
ως νέων, μέσω των προγραμμάτων stage του ΟΑΕΔ και το καθεστώς των 
συμβάσεων έργου. Να προχωρήσει η μονιμοποίηση των συμβασιούχων 
έργου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμο, με δημοκρα-
τικές, αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες.

- Nα ικανοποιηθούν τα πάγια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος 
στους ΟΤΑ για αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις ανεξάρτητα από σχέ-
ση εργασίας, για την αναγνώριση των βαρέων και ανθυγιεινών συνθηκών 
για όλους όσοι τα δικαιούνται, για την προάσπιση των αποθεματικών των 
ταμείων και του ασφαλιστικού συστήματος.



6. Ποιότητα στην εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό

Η εκπαίδευση, μαζί με τον αθλητισμό αλλά και τον πολιτισμό αποτελούν πρωταρχικές κοινωνικές υπηρεσίες 
που ο δήμος οφείλει να παρέχει στους δημότες δωρεάν και χωρίς διακρίσεις.

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ αγωνίζεται και διεκδικεί:
- Τη δημιουργία νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, οι οποίοι θα 

προϋπολογίζονται και κατασκευάζονται με πλήρη διαφάνεια και να επανδρώνο-
νται με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό

- Το δικαίωμα για τα παιδιά όλων των κατοίκων των Αγίων Αναργύρων (ανεξάρτη-
τα εθνικότητας και οικονομικής κατάστασης) να φοιτούν σ’ αυτούς εντελών 
δωρεάν

- Τη συντήρηση όλων των σχολικών κτιρίων του δήμου, μερικά από τα οποία 
είναι πλέον επικίνδυνα για τους μαθητές τους

- Την άμεση κατασκευή νέων αθλητικών χώρων αυστηρών προδιαγραφών 
και τη συντήρηση των ελάχιστων υπαρχόντων και την εκπόνηση δωρεάν 
προγραμμάτων άθλησης για όλους του δημότες ανεξαρτήτου ηλικίας με 
μόνιμο προσωπικό και όχι ωρομίσθιους.

-  Την εκπόνηση προγραμμάτων για τα πολιτιστικά με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες των δημοτών και όχι την εξυπηρέτηση πελατειακών αναγκών

- Την συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων των Αγίων Αναργύρων στα πο-
λιτιστικά δρώμενα δια μέσου δωρεάν μαθημάτων από το Πολιτιστικό Κέ-
ντρο του δήμου αλλά και συνετά προγραμματισμένων εκδηλώσεων, οι οποίες 
θα αποσκοπούν στη διάδοση και προώθηση του πολιτισμού μας και όχι στη 
διασπάθιση δημοτικού χρήματος για επικοινωνιακούς ή άλλους λόγους άσχε-
τους προς το αντικείμενο του πολιτισμού.

- Τη δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού που θα δίνουν τη δυνατότητα σε 
όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους του δήμου να αναπτύξουν πολιτιστικές 
δραστηριότητες τόσο τοπικές όσο και πολυ-πολιτισμικές. 

+1. Μπες στο παιχνίδι – Άλλαξε τους κανόνες!

Όλοι μας, άνδρες, γυναίκες, εργαζόμενοι, 
άνεργοι, ανεξαρτήτως καταγωγής, μόρφωσης 
και ηλικίας, μπορούμε να πάρουμε την υπόθεση 
της πόλης στα χέρια μας. Γιατί η παρέμβαση στα 
όσα συμβαίνουν στην πόλη και επηρεάζουν τη 
ζωή μας δεν είναι δουλειά κάποιων ειδικών.

Σε μια εποχή συρρίκνωσης του κράτους πρό-
νοιας και περιορισμού των κοινωνικών δικαιω-
μάτων είναι απαραίτητος ένας Δήμος με στόχο 
να  καλύπτει τις ανάγκες μας και όχι να διαχει-
ρίζεται τη λιτότητα που επιβάλλουν οι κυβερνή-
σεις.

Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση απαιτείται η 
συμβολή κάθε ενεργού πολίτη. αποδραση



αποδραση


