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Οι εκλογές της 22ης του Σεπτέμβρη, είναι μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική μάχη, 
γιατί κρίνουν την πορεία της Ελλάδας προς το 2.000. Το όραμά μας είναι η ισχυρή 
Ελλάδα. Είναι η ισχυρή Ελλάδα που είναι ισότιμος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι η ισχυρή Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

Η σημερινή μου παρουσία στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνα αυτό ακριβώς συμβολίζει: 
Η Ελλάδα της νέας εποχής αφορά πρώτα απ' όλους εσάς. Αφορά τους ανθρώπους 
του μόχθου, τους εργάτες, τους νέους που ζουν με τον εφιάλτη της ανεργίας και της 
αβεβαιότητας. Αφορά τους κατοίκους αυτών των συνοικιών που ζουν την 
εγκατάλειψη, την περιθωριοποίηση και την υποβάθμιση.

Όταν μιλάμε για ισχυρή Ελλάδα, με ανάπτυξη, με σύγχρονο αποτελεσματικό κράτος, 
με κοινωνία αλληλεγγύης, αναφερόμαστε στην καθημερινή ζωή του απλού πολίτη. 
Αναφερόμαστε στον πολίτη που θέλει να ζει με αξιοπρέπεια και ευημερία. Γιατί 
τίποτα δεν θα είχε πετύχει η πατρίδα μας δίχως την σκληρή δουλειά και της θυσίες 
των εργαζομένων.

Με σας δεν χρειάζεται να συστηθούμε. Γνωριζόμαστε ήδη 22 ολόκληρα χρόνια. 
Γνωριζόμαστε στους μεταπολιτευτικούς αγώνες για τη δημοκρατία, για να 
καταργήσουμε το κράτος της Δεξιάς και να δοθούν ουσιαστικά δικαιώματα και 
μεγαλύτερες ευκαιρίες στους απλούς ανθρώπους. Γνωριζόμαστε από την 
κυβερνητική μας θητεία και προσπάθειά μας να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των 
εργαζομένων, των συνταξιούχων, να δημιουργήσουμε το κοινωνικό κράτος.

Χωρίς τη δική σας στήριξη και συμμετοχή η προοδευτική παράταξη δεν θα 
μπορούσε να πραγματοποιήσει τους στόχους τους.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στον 
κόσμο. Γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζουμε πολλούς και μεγάλους κινδύνους για την 
χώρα μας και μεγάλες δυσκολίες απ’ το διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό. Εσείς ζείτε 
και βιώνετε καθημερινά τις επιπτώσεις του. Εσείς ζείτε με τους χαμηλούς μισθούς, 
την οικονομική δυσπραγία, την μεγάλη ανεργία, την κακή ποιότητα ζωής.

"Νιώθω όμως ότι μαζί σας μπορώ να μιλώ με καθαρές κουβέντες και καθαρή ματιά. 
Γιατί δίνουμε συνεχή αγώνα για τα καθημερινά και ζωτικά προβλήματα των πολιτών. 
Γιατί δίνουμε συνεχή αγώνα για την ανόρθωση της οικονομίας μας, για τον 
εκσυγχρονισμό, για να τιθασεύσουμε τον πληθωρισμό, για να πετύχουμε τη 
σύγκλιση της οικονομίας μας, για να προχωρήσουμε τα έργα που θα δώσουν θέσεις 
εργασίας σε άνεργους, για να βελτιώσουμε τις κοινωνικές υποδομές μας.

Γνωρίζετε ότι οι επιτυχίες αυτές εκφράζονται με αριθμούς, που κανείς δεν μπορεί ν’ 
αμφισβητήσει. Αλλά για μας η επιτυχία θα έρθει όταν μαζί με τη βελτίωση των 
αριθμών ευημερούν και οι απλοί άνθρωποι. Αυτό ακριβώς είναι το σχέδιό μας για τη 
νέα 4ετία.
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Η Δυτική Αθήνα είναι ο τόπος που στέγασε τις οικογένειες και τα όνειρα, όλων αυτών 
που φεύγοντας από την επαρχία ζήτησαν αποκούμπι και μια καλύτερη ζωή στην 
Αθήνα.

Τα Δυτικά Προάστια, όπως είναι σήμερα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο καθρέπτης 
της υπόλοιπης Ελλάδας.

• Από τη μια πλευρά, η περιβαλλοντική υποβάθμιση: Η χωροταξική και 
πολεοδομική τους δομή, η πυκνή δόμηση, η ανυπαρξία πρασίνου, η ελλιπής 
κοινωνική και πολιτιστική υποδομή.

Όλα αυτά είναι μνημείο της άναρχης επέκτασης και της εγκατάλειψης του 
εργατόκοσμου από το κράτος της μετεμφυλιακής Δεξιάς. Είναι οι συνέπειες μιας 
οικονομικής ανάπτυξης που έβαζε πάντα δεύτερο τον άνθρωπο.

• Από την άλλη πλευρά, έχουμε την ζεστασιά της ανθρωπιάς. Την θαλπωρή των 
διαπροσωπικών σχέσεων. Στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας θυμόμαστε πάντα 
την αμεσότητα, την αλληλεγγύη, τη συνοχή. Θυμόμαστε όλα αυτά τα στοιχεία που

. συνθέτουν και κάνουν ελκυστική την κοινή μας Ελληνική ταυτότητα.

Η συνοχή της Ελληνικής κοινωνίας σήμερα απειλείται. Η κοινωνία των δύο 
ταχυτήτων απειλεί να ανάιρέσει ό,τι πιο πολύτιμο έχει να επιδείξει η κοινή μας 
Ελληνική ταυτότητα.

Ήδη υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα:

• Οι απειλές στους παραδοσιακούς θεσμούς στήριξης, όπως η οικογένεια και η 
τοπική κοινωνία.

• Η μακροχρόνια ανεργία.
• Η μετανάστευση και οι παλιννοστούντες από ευκαιρία για την ελληνική κοινωνία 

κινδυνεύουν να μετατραπούν σε πηγή κοινωνικών προβλημάτων.

Στα προβλήματα αυτά θα προστεθούν και άλλα στα επόμενα χρόνια:

' · Ο αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων και πολύ ηλικιωμένων ατόμων θα θέσει 
έντονα το θέμα της ποιότητας ζωής και της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

• Η ποιότητα της ζωής στο εσωτερικό των πόλεων μοιάζει να απειλείται από 
μαρασμό, από πολεοδομικές, οικιστικές αλλά και από κοινωνικές εξελίξεις.

Αν δεν δράσουμε, πριν είναι αργά, απειλείται η συνοχή της Ελληνικής κοινωνίας. Η 
οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους, η εδραίωση μιας Κοινωνίας Αλληλεγγύης, είναι 
τόσο, αν όχι περισσότερο, επείγουσα όσο η οικονομική προσαρμογή στην Ευρώπη.

Γνωρίζω ότι για τους κατοίκους των δυτικών προαστίων μερικά πράγματα είναι 
ακόμη πιο δύσκολα από ότι για τους κατοίκους άλλων αθηναϊκών προαστίων.
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1. Ένα αϊτό αυτά είναι η νοσοκομειακή περίθαλψη.
Ίσως πολλοί από σας όταν ακούτε για βελτίωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών 
και για σύγχρονα νοσοκομεία χαμογελάτε με πικρία. Και έχετε δίκιο, αφού για τον 
κάτοικο των Δυτικών προαστίων το θέμα δεν είναι το καλύτερο ή το χειρότερο 
νοσοκομείο αλλά αυτό καθαυτό το νοσοκομείο. Αν συμβεί κάτι σε σας και στα 
παιδιά σας, είστε υποχρεωμένοι να πάτε στην άλλη άκρη της Αθήνας για να 
νοσηλευθείτε.

2. Η μάστιγα της ανεργίας, που δεν είναι μόνον εφιάλτης των νέων, αλλά είναι 
αγωνία όλων μας. Η αγωνία του νέου να βρει μια δουλειά που θα τον ικανοποιεί 
και θα τον εκφράζει, που θα τον απομακρύνει από την μιζέρια αλλά και από 
άλλα κακά στα οποία πολλές φορές οδηγεί η ανεργία και η ανέχεια.

3. Η αγωνία των γονιών για το μέλλον των παιδιών τους, που ξεκινά από το 
γυμνάσιο. Ποιο επάγγελμα να ακολουθήσουν; Ποιο έχει τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης; Τι εφόδια χρειάζονται: Το άγχος 
της επιλογής, η οποία τις περισσότερες φορές γίνεται χωρίς να υπάρχουν οι 
απαραίτητες πληροφορίες. Επαγγελματικός προσανατολισμός που συνήθως 
αρχίζει και σταματά στα όνειρα των παιδιών ή τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες των 
γονιών.

4. Η αγωνία των γονιών δεν σταματά μόνον στην επαγγελματική τους 
αποκατάσταση. Οι κίνδυνοι από τις σύγχρονες σειρήνες. Την μάστιγα των 
ναρκωτικών που δυστυχώς όλο και περισσότερο προσπαθεί να οισβοώσει την 
ελληνική κοινωνία.

5. Η αγωνία της εργαζόμενης μητέρας, που μοιράζεται τα οικονομικά βάρη με τον 
άνδρα και επιπλέον σηκώνει τα βάρη της οικογένειας. Οι παιδικοί σταθμοί και τα 
νηπιαγωγεία δεν επαρκούν. Η γιαγιά δεν μπορεί όπως παλιά να κρατήσει τα- 
παιδιά αφού και αυτή ανήκει στην γενιά των γυναικών που εργάζονται.

6. Η ανεπαρκής συγκοινωνία και τα γεμάτα λεωφορεία που κουράζουν τον 
εργαζόμενο πριν ακόμη φτάσει στη δουλειά του.

Όλα αυτά δεν είναι μόνον δικές σας αγωνίες. Μερικά από αυτά ίσως ακούγονται 
τετριμμένα και καθημερινά, όμως αυτά είναι που κουράζουν περισσότερο και που 
καθορίζουν την ποιότητα ζωής. Και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο αποτελούν και δικές 

. μας προτεραιότητες.

Τα τελευταία χρόνια με δεδομένη την πολιτική βούληση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την 
αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας και γενικότερα την άμβλυνση των ανισοτήτων και 
μείωση των αντιθέσεων, έχουν γίνει σοβαρά βήματα και έχουν λυθεί αρκετά 
προβλήματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας (στο Αιγάλεω, στην 
Αγία Βαρβάρα, στο Περιστέρι, στην Πετρούπολη, στο Ίλιο, στους Αγίους 
Αναργύρους, στο Καματερό, στο Χαϊδάρι) εκτελούνται σημαντικά έρνα συνολικού 
ύψους 57.2 δις.
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Η Δυτική Αθήνα έχει ακόμη ττολλά προβλήματα, που πρέπει επιτέλους να βρουν τη 
λύση τους.

Έχουμε επίγνωση της αναγκαιότητας γοργών ρυθμών και της αδιάκοπης συνέχειας 
των αναπτυξιακών προγραμμάτων για την αναστροφή της συνολικής εικόνας της 
Δυτικής Αθήνας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ουσιαστική 
και ολοκληρωμένη αναβάθμιση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Δυτική Αθήνα είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη 
του φυσικού περιβάλλοντος.

Η κακοποίηση του Αττικού τοπίου υπήρξε εντονότερη στη Δυτική Αθήνα.

Οι δύο ανεκτίμητοι φυσικοί πόροι, οι ορεινοί όγκοι του Αιγάλεω και του Ποικίλου και ο 
Ελαιώνας, από τους οποίους οριοθετείται η Δυτική Αθήνα, αποτελούν ανάγλυφες 
αποδείξεις αυτής της συμπεριφοράς.

Η κατάσταση αυτή μπορεί και πρέπει να αναστραφεί.
Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε την υπόθεση αυτή με όλες μας 
τις δυνάμεις.

Για τον Ελαιώνα έχει ήδη δημοσιευθεί το Π. Δ/μα και άμεσα προχωρά η ανάπλαση 
και ανασυγκρότηση της περιοχής αυτής των 9.000 στρεμμάτων - Κυρίαρχο στοιχείο 
είναι οι εκτεταμένοι χώροι πρασίνου. Από όλη αυτή την έκταση, 6.000 περίπου 
στρέμματα θα είναι πράσινο και ελεύθεροι χώροι.

Για την προστασία του ορεινού όγκου του Αιγάλεω και του Ποικίλου, προχωράει 
σύντομα το Π. Δ/μα που αφορά συνολική έκταση 54 χιλιάδων στρεμμάτων.

Πέρα από τη θεσμική θωράκιση, θα εφαρμοστεί συνολική μελέτη για την 
αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, ώστε:

Το Αιγάλεω και το Ποικίλο θα παύσουν να είναι γυμνοί όγκοι που λειτουργούν ως 
'θερμοσυσσωρευτές και τροφοδοτούν το νέφος της Αθήνας. Γίνονται συστηματικές 
φυτεύσεις καί, επιτέλους, η έκταση να πρασινίσει και θα ανακτήσει τον οικολογικό της 
πλούτο.

Με την ανάπλαση των ανενεργών λατομείων, να κλείσουν αυτές οι πληγές που 
τραυματίζουν τους ορεινούς όγκους.

Με βάση ειδικές μελέτες θα κατασκευαστεί δίκτυο πεζοδρόμων που θα συνδέουν το 
περιαστικό πράσινο των ορεινών όγκων με τον αστικό ιστό, με τις γειτονιές και τις 
συνοικίες των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, για την αναψυχή και εκτόνωση των 
κατοίκων της στο φυσικό περιβάλλον του Αιγάλεω και του Ποικίλου.
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Σημαντικό δείγμα αυτής της παρέμβασης αποτελεί το έργο που έχει ήδη υλοποιηθεί 
στην περιοχή της Πετρούπολης, του Χαϊδαρίου και του Καματερού.

Εκείνο, όμως, που θα έχει αποφασιστική συμβολή στην αναβάθμιση της Δυτικής 
Αθήνας είναι η απομάκρυνση των Στρατοπέδων ΚΕΒΟΠ - ΚΕΔ.
3.200 στρέμματα, που αποτελούν τη σημαντικότερη ανάσα της Δυτικής 
Αθήνας θα αποδοθούν σύντομα.

Η έκταση αυτή, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στους οικισμούς των περισσότερων 
Δήμων της Δυτικής Αθήνας και τον ορεινό όγκο του Αιγάλεω και του Ποικίλου, θα 
ελευθερωθεί για να αποτελέσει Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου και χώρο αναψυχής 
για τη Δυτική Αθήνα και γενικότερα για όλο το Λεκανοπέδιο. Η ολοκλήρωση της 
ελευθέρωσης της έκτασης και απόδοσή της υπολογίζεται σε 3 το πολύ χρόνια.

Άμεσα όμως αποδίδεται έκταση 50 στρεμμάτων για τη δημιουργία του Πάρκου της 
3ης ηλικίας, τμήμα του όλου Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ας σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προόριζε με το Ν.2052/92 την έκταση αυτή 
του στρατοπέδου για υπερτοπικό Κέντρο, δηλαδή για την ανέγερση μεγάλων 
κτιριακών συγκροτημάτων που θα σήμαινε τσιμεντοποίηση και περιβαλλοντική 
επιβάρυνση.

Ήδη έχουμε αναστείλει αυτά τα σχέδια και με νόμο που σύντομα θα κατατεθεί θα 
καταργηθεί το υπερτοπικό Κέντρο και η έκταση θα χαρακτηριστεί ως υπερτοπικός 
πόλος πρασίνου - αναψυχής και άθλησης διότι ο χώρος του Στρατοπέδου είναι 
μοναδική ανάσα για τη Δυτική Αθήνα και για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση που με τη σθεναρή 
της αντίσταση απέτρεψε τελικά τα σχέδια τσιμεντοποίησης της έκτασης και 
καταστροφής της ελπίδας πνεύμονα πρασίνου.

Ένα ζήτημα Τιμής και Ιστορικής Μνήμης των αγώνων της Εθνικής μας Αντίστασης 
.προωθείται άμεσα με τη δημιουργία Μουσειακού Χώρου στο Στρατόπεδο του 
Χαϊδαρίου (Μπλοκ 15).

Ταυτόχρονα όμως μέσα στον οικιστικό ιστό, μέσα στις πόλεις, δημιουργούνται 
σημαντικοί υπερτοπικοί πόλοι ή μικρότερες παρενθέσεις χώρων πρασίνου.

Η ελευθέρωση του Στρατοπέδου 301 στους Αγ. Αναργύρους θα είναι πολύτιμη 
ανάσα. Ήδη παραδίδονται στην κυριότητα του Δήμου 18 στρέμματα και σχεδιάζεται, 
από κοινού με το Δήμο, η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για στρατευμένους 
και μη πολίτες.

Ένα εξίσου σημαντικό έργο που αναβαθμίζει τη Δυτική Αθήνα και παράλληλα 
προάγει την περιβαλλοντική συνείδηση είναι το Πάρκο Περιβαλλοντικής
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Ευαισθητοποίησης στον Πύργο Βασιλίσσης ανάμεσα στους τρεις Δήμους Αγίων 
Αναργύρων, Ιλίου και Καματερού.

Ήδη προωθούνται όλες οι ενέργειες για την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης ώστε σε 18 
μήνες η έκταση αυτή των 900 στρεμμάτων με πρότυπες λειτουργίες και 
δραστηριότητες να αποδοθεί στο λαό της Δυτικής Αθήνας και ιδιαίτερα στη νεολαία.

Πέρα όμως από τους υπερτοπικούς αυτούς πόλους θα υπάρξει ειδική μέριμνα για να 
αυξηθεί το πράσινο μέσα στον οικιστικό ιστό.

Οι συνοικίες της Δυτικής Αθήνας έχουν ανάγκη από περισσότερο πράσινο με μικρές 
ή μεγάλες παρενθέσεις ελεύθερων χώρων.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των Δήμων της 
Δυτικής Αθήνας για να διατεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις ύψους περίπου 11 δις, 
προκειμένου να προωθηθούν έργα και παρεμβάσεις για τη δημιουργία χώρων 
πρασίνου.

Θέση μας είναι να μη χαθεί κανένας ελεύθερος χώρος.

Αμεσα αποδίδεται το Τουριστικό Περίπτερο του Δαφνιού στο Δήμο Χαϊδαρίου. Έτσι 
ενοποιείται λειτουργικά ο Διομήδειος Κήπος και ο περιβάλλουν χώρος της Μονής του 
Δαφνιού και μια τεράστια έκταση που συνδυάζει τον Πολιτισμό με την αναψυχή και 
την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος παραδίδεται στο Λαό της Αθήνας.

Συστηματική παρέμβαση για την αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας είναι η δραστική 
αντιμετώπιση του συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού προβλήματος.

Το Μετρό, κατ’ εξοχήν οικολογικό μέσο μαζικής μεταφοράς, θα έρθει στη Δυτική 
Αθήνα και μάλιστα με δύο κλάδους (Αιγάλεω και Περιστέρι).

Η γραμμή 3 του ΜΕΤΡΟ, στο υπό κατασκευή έργο, τερματίζει στο σταθμό 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ. Ήδη εκπονούνται οι μελέτες και έχουν δημοπρατηθεί οι 
προκαταρκτικές εργασίες για την επέκταση της δυτικά μέχρι το νέο Αμαξοστάσιο 
στον Αγ. Σάββα (Ελαιώνας) και το Αιγάλεω (Πλατεία Εσταυρωμένου) και στη 
συνέχεια δυτικότερα πέραν του Αιγάλεω.

Η γραμμή 2 του ΜΕΤΡΟ, στο υπό κατασκευή έργο, τερματίζει στο σταθμό ΣΕΠΟΛΙΑ, 
όπου και το Αμαξοστάσιο του συστήματος. Ήδη η σήραγγα της επέκτασης προς 
Περιστέρι έχει κατασκευαστεί μέχρι τις παρυφές περίπου του Κηφισού.

Με τα έργα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Κηφισού και 
εκβάθυνσης της κοίτης, θα κατασκευαστούν τα τμήματα της σήραγγας του ΜΕΤΡΟ 
στα σημεία αυτά και στη συνέχεια η σήραγγα θα επεκταθεί μέχρι την πλατεία Αγ. 
Αντωνίου, όπου θα κατασκευασθεί ο επόμενος σταθμός ΜΕΤΡΟ, που θα



εξυπηρετήσει ουσιαστικά το Περιστέρι. Μελλοντικά η γραμμή θα επεκταθεί 
δυτικότερα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής και σε 
συνδυασμό με την γραμμή του Αιγάλεω συνολικά την κίνηση των κατοίκων της 
Δυτικής Αττικής.

Η Δυτική Αθήνα δικαιούται τις δαπάνες για την επέκταση του Μετρό όσο τεράστιες 
και αν είναι.

Όσον αφορά στον σιδηροδρομικό διάδρομο Πειραιά - Αθήνας - Αχαρνών. ο 
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης της 
μελέτης για την ανισοπεδοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από τον Πειραιά 
μέχρι το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (Μενίδι). Το αποτέλεσμα της μελέτης θα 
είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σταδιακά.

Το πρώτο τμήμα που θα ανισοπεδοποιηθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 
ΟΣΕ. είναι η περιοχή των Αγ. Αναργύρων. Για το σκοπό αυτό θα προβλέψει ποσό 
ύψους 7 όις δρχ. στο Επενδυτικό Πρόγραμμα των ετών 1997 και 1998.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος θα μεταφέρει το αμαξοστάσιο και 
το Terminal Αγ. Αναργύρων στο Θριάσιο Πεδίο. Για το σκοπό αυτό θα προβλέψει 
στο Επενδυτικό του Πρόγραμμα ποσό ύψους 1 δις δρχ. μέχρι το 1998.

Στο θέμα των υποδομών κοινωνικών λειτουργιών, ελεύθερων χώρων - πρασίνου και 
οργάνωσης των χρήσεων γης η Δυτική Αθήνα - παρά τις κοινότυπες διαπιστώσεις 
και τις επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες από διαδοχικές κυβερνήσεις - παραμένει, 
υποβαθμισμένη σε σχέση τόσο με το Λεκανοπέδιο, όσο και με το επίπεδο ποιότητας 
ζωής που εμείς οραματιζόμαστε και δικαιωματικά ανήκει στους κατοίκους της.

Στα θέματα του Κοινωνικού Εξοπλισμού η κατασκευή του Νοσοκομείου Δυτικής - 
Αθήνας, δυναμικότητας 730 κλινών, ήδη αποτελεί πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ανάπτυξη της Παιδιατρικής Κλινικής με στόχο να 
υπάρξει ένα πλήρες Νοσοκομείων Παίδων για τη Δυτική Αθήνα.

Στο χώρο του Νοσοκομείου μεταφέρεται και η Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών που θα αναβαθμίσει την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα και 
θα συμβάλει στη βελτίωση του Κλινικού και Ερευνητικού έργου. Η παρουσία της 
Ιατρικής Σχολής στη Δυτική Αθήνα θα τονώσει ηθικά και οικονομικά τους γύρω 
Δήμους.

Η ολοκλήρωση του δικτύου των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών είναι στις 
άμεσες προτεραιότητές μας για τη διευκόλυνση των νέων ζευγαριών.

Θα επιταχυνθούν, επίσης, οι ρυθμοί ώστε σε δύο χρόνια από σήμερα σχεδόν όλα τα 
σχολεία στη Δυτική Αθήνα να λειτουργούν σε πρωινή βάρδια.
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Ενα σημαντικό ετπττλέον ττοσό, άνω των 500 εκατ. δρχ. δίνεται αττό το Υπουργείο 
Παιδείας στους Δήμους της περιοχής για την αντιμετώπιση αναγκών λειτουργίας και 
ανακαίνισης των σχολείων.

Στα θέματα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρουσιάσαμε ολοκληρωμένη πολιτική για 
τους πολίτες της τρίτης ηλικίας.

Το πιλοτικό πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» αρχίζει τις επόμενες ημέρες - 15 
Σεπτεμβρίου 1S96 - σε όλα τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Περιστεριού, και από 1Π 
Οκτωβρίου σε Κ.Α.Π.Η. 47 Δήμων όλης της χώρας και σε δύο Λέσχες Φιλίας του 
Δήμου Αθηναίων.

Οι ενέργειες που μέχρι σήμερα έχουμε κάνει ως Κυβέρνηση χαρακτηρίζονται - για 
πρώτη ίσως φορά - από την ανάγκη επίδειξης ανθρώπινης ευαισθησίας σε όλους 
τους πολίτες αδιακρίτως. Εξαγγείλαμε δέσμη μέτρων για τους Έλληνες Τσιγγάνους 
που αφορούν τη στέγαση, τις συνθήκες διαβίωσης, την υγεία, την επαγγελματική 
κατάρτιση καθώς και την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Παράλληλα, συγκροτείται το Συμβούλιο Πολιτικής νια τους Έλληνες Τσιγγάνους που 
θα συμβάλει αποφασιστικά στην υλοποίηση της πολιτικής μας.

Η υλοποίηση του προγράμματος μας ξεκίνησε ήδη με γοργούς ρυθμούς στην 
κατεύθυνση της παροχής διευκολύνσεων για τη σύνδεση των καταυλισμών των 
Τσιγγάνων με τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, της οργάνωσης επτά 
Camping και άλλων δύο χώρων - στο Αντίρριο και τις Σέρρες - με λυόμενες 
κατασκευές, της μελέτης των δυνατοτήτων ρύθμισης του προβλήματος μόνιμης 
στέγασης και της ανάπλασης των μόνιμων οικισμών Ελλήνων Τσιγγάνων, της 
διανομής τροχόσπιτων και της έναρξης τριών πιλοτικών προγραμμάτων 
εργαστηρίων εφαρμοσμένων τεχνών στους Δήμους Αγ. Βαρβάρας Αττικής, 
Μενεμένης Θεσσαλονίκης και Κ. ΑχαΤας.

Όσον αφορά την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων καθιερώσαμε ήδη από φέτος το 
βιβλιάριο του μετακινούμενου μαθητή για την απρόσκοπτη παρακολούθηση των 
μαθημάτων τους από σχολείο σε σχολείο.

Δραστική παρέμβαση υπέρ των Ελλήνων Τσιγγάνων αποτελεί και η δημιουργία 
Κέντρου «Τσιγγάνικης Κουλτούρας» στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας, που θα 
ολοκληρωθεί μέσα στην προσεχή τριετία.

Στις προτεραιότητές μας εντάσσεται και η υποστήριξη προγραμμάτων άθλησης για 
όλους, καθώς συνδέονται άμεσα με την παιδεία, τον πολιτισμό, την αγωγή, την υγεία 
και την εποικοδομητική ενασχόληση των πολιτών στον ελεύθερο χρόνο τους.

Αμεσα προχωρούμε στη θεσμική κατοχύρωση, τη διεύρυνση και την ποιοτική 
αναβάθμιση των προγραμμάτων με την ίδρυση και λειτουργία του «Οργανισμού
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Αθλησης για όλους», τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων στη Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και την επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων. Παράλληλα, 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή έργα υποδομής για το μαζικό 
αθλητισμό στις δυτικές συνοικίες, όπως η ανακαίνιση του κολυμβητηρίου ΕΑΚ 
Αιγάλεω, η κατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου Αγίας Βαρβάρας, το κλειστό 
Κολυμβητήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Εθνικό Ιδρυμα Αποκατάστασης 
Αναπήρων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων και άλλα.

Καίριο πρόβλημα, επίσης, είναι η απασχόληση και η ανεργία που παρουσιάζει 
υψηλότερο δείκτη στη Δυτική Αθήνα.

Είναι βέβαιο, όμως, ότι το πρόγραμμα URBAN που ήδη έχει ξεκινήσει με επίκεντρο 
το Περιστέρι και οι συγκεκριμένες δράσεις που περιλαμβάνει θα βοηθήσει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όχι μόνο με τις συνολικές πιστώσεις 3.7 δις που διατίθενται, αλλά κυρίως με το 
Κέντρο Υποστήριξης Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (Κ.Υ.3.Ε.), το οποίο σίγουρα θα 
συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή.

Είναι γνωστές οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες του Δήμου Περιστεριού για 
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου μάλιστα έχει γίνει θεσμός η Έκθεση 
Βιοτεχνικών Προϊόντων.

Η σταθερή μας θέληση που έμπρακτα αποδεικνύεται με τις συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις που δίνουν τομή σε χρόνια προβλήματα αλλά και η συνεργασία 
ανάμεσα στην Αυτοδιοίκηση και την Κυβέρνηση δικαιολογούν την αισιοδοξία.

Η αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής στη Δυτική Αθήνα είναι χρέος και υποχρέωση της 
κυβέρνησης, στους πολίτες της περιοχής. Είναι χρέος στις φτωχογειτονιές της 
υποβαθμισμένης Αθήνας. Είναι χρέος, προς τις συνοικίες των εργατών και των 
ανθρώπων του μόχθου και της βιοπάλης.

Εμείς θα είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτό το χρέος, γιατί οι άνθρωποι της 
' εργασίας, είναι δικοί μας άνθρωποι, αλλά και γιατί θα είμαστε συνεπείς στις αρχές και 

τις αξίες μας. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας.

Θα ήθελα να αναφερθώ και στο μεγάλο πρόβλημα των ναρκωτικών.

Η διάδοση και χρήση των Ναρκωτικών γνωρίζει συνεχή έξαρση και απασχολεί 
ιδιαίτερα την πολιτεία, τα εξαρτημένα άτομα, τις οικογένειες τους και την ελληνική 
κοινωνία στο σύνολό της.

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη ανέλαβε πρωτοβουλίες και 
υλοποίησε προγράμματα που δηλώνουν όχι μόνο την πολιτική βούληση και
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ευαισθησία, αλλά την υψηλή προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κοινωνικής 
μάστιγας των Ναρκωτικών.
Μέσα από την ανάπτυξη της λειτουργίας του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών 
(ΟΚΑΝΑ):

• υλοποιήσαμε και υλοποιούμε προγράμματα πρόληψης σε εκπαιδευτικούς, γονείς 
και νέους

• εκπαιδεύσαμε και εκπαιδεύουμε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 
πρωτογενή πρόληψη, με στόχο την ανάπτυξη δικτύου Κέντρων Πρόληψης και 
Συμβουλευτικών Σταθμών σε κάθε Δήμο της χώρας.

• λειτουργήσαμε δύο πιλοτικά προγράμματα υποκατάστασης (μεθαδόνη) στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προσφέροντας ουσιαστικές δυνατότητες σε 
εξαρτημένους χρήστες, που θα θελήσουν να το αξιοποιήσουν

• στηρίζουμε και ενισχύουμε τα ήδη λειτουργούντα θεραπευτικά προγράμματα και 
κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την σωματική και ψυχική υγεία της κοινωνίας και 
ιδιαίτερα της νέας γενιάς του τόπου μας.

Η ανάπτυξη πολλών, διαφορετικών και πολυδιάστατων επιστημονικών και 
διαχρονικών παρεμβάσεων τόσο στην πρόληψη όσο και στον τομέα της θεραπείας 
και μείωσης της βλάβης των εξαρτημένων είναι επιτακτική ανάγκη. Κάναμε πολλά και 
είμαστε για περισσότερα.

Η ελληνική κοινωνία έχει πλέον κατανοήσει ότι «μαγικές λύσεις» δεν υπάρχουν. 
Απαιτείται επιστημονική γνώση και εγκυρότητα, βάθος χρόνου και πολιτικό σχέδιο, 
μα πάνω απ όλα απαιτείται η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση όλων για την. 
αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης.

Για τους σοσιαλιστές τα διλήμματα που υπάρχουν στο χώρο της κοινωνίας είναι 
εξίσου πιεστικά όσο οι άλλες μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Και είναι πιεστικά, 
επειδή αφορούν τον άνθρωπο. Είναι πιεστικά, επειδή, στην αδυναμία να λύσουμε τα 
προβλήματα του χθες, ξεχνάμε να δούμε τα προβλήματα του αύριο.

Για τους σοσιαλιστές, το «κοινωνικό πρόσωπο» είναι η αντανάκλαση της ψυχής ενός 
σοσιαλιστικού κινήματος. Δεν είναι το αποτέλεσμα αισθητικού εξωραϊσμού, δεν είναι 
«μακιγιάζ», που καλύπτει μια άλλη πραγματικότητα.

Η οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους εμπεριέχει μεγάλες τομές και απαιτεί μεγάλες 
επιλογές. Όμως, τα θεμέλια, η αρχή του κοινωνικού κράτους είναι πολύ απλούστερα.

Το κοινωνικό κράτος αρχίζει από την ανακούφιση στην καθημερινότητα. Αυτό που 
απαιτείται για ουσιαστικές βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή είναι η διάθεση της 
πολιτείσς να αφουγκραστεί τα προβλήματα του πολίτη. Η φαντασία για να δοθούν 
απλές αλλά αποτελεσματικές λύσεις. Το κοινωνικό κράτος, αρχίζει από το 
ενδιαφέρον για τα απλά και μεγάλα προβλήματα της καθημερινής ζωής των πολιτών.



Η Δυτική Αθήνα δεν έχει άλλα περιθώρια. Πρέπει να κερδιθεί ο χαμένος χρόνος. 
Είμαστε αισιόδοξοι γιατί τη μάχη αυτή, τη μάχη της Δυτικής Αθήνας, την δίνουμε όλοι 
μαζί. Και την δίνουμε με έργα πνοής, με έργα ανάπτυξης και απασχόλησης, αλλά και 
με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Δίνουμε τη μάχη για την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

12


