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πρώην
Αριστερό Σχήμα Ιλίου

Πριάμου 79, Ίλιον. Τηλ.: 2102637460, 6976626220, 6972363653. Site: asi.gr, mail: contact@asi.gr,

Κάλεσμα αγώνα και ενότητας
Το Ασυμβίβαστο Ίλιον απευθύνει κάλεσμα αγώνα, συσπείρωσης και ενότητας, σε όλους τους  δημοκρατικούς συμπολίτες μας, που θέλουν να ακουστούν δυνατά οι πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Το Ασυμβίβαστο Ίλιον θα δώσει τη μάχη για ένα Δήμο στην υπηρεσία των πολιτών. Ένα Δήμο που θα ακούει και θα σέβεται τις ανάγκες των δημοτών του, ακόμα
και αν έρχεται σε κόντρα με την κεντρική εξουσία.
Καλούμε σε κοινό αγώνα όλους και όλες που δεν συμβιβάζονται, όσους θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τη δική τους και των συμπολιτών τους, όσους συναντήθηκαν μαζί μας σε δεκάδες μικρούς και μεγάλους αγώνες και για τα κεντρικά και για
τα τοπικά ζητήματα.
Απευθυνόμαστε σε όλους όσους αναγνωρίζουν στο Ασυμβίβαστο Ίλιον μια
έντιμη και ασυμβίβαστη φωνή. Σε όσους αναγνωρίζουν ότι παρά τις αντιξοότητες
και τις δυσκολίες της εποχής, το Ασυμβίβαστο Ίλιον δεν υπέστειλε τη σημαία του
αγώνα, δεν πέρασε στην αντίπαλη όχθη, δεν πρόδωσε, δεν εξαγοράστηκε, δεν συμβιβάστηκε.

Το «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» δίνει τη θέση του
στο «Ασυμβίβαστο Ίλιον»

✔ 17 χρόνια διαρκής παρουσία
✔ 17 χρόνια συνεχής αγώνας
✔ 17 χρόνια μαζί με τους δημότες

Βασικοί Άξονες
του Προγράμματός μας:

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι!
Αυτό που λέμε το εννοούμε!
Το Ασυμβίβαστο Ίλιον διεκδικεί μια Δημοτική Αρχή που να δείχνει άπειρο σεβασμό
στις ανάγκες των πολιτών υπερβαίνοντας, αν
χρειαστεί, τα κυβερνητικά και μνημονιακά
όρια νομιμότητας.
Βρεθήκαμε με δικαστικές διώξεις στην πλάτη μας, ως αντιπολίτευση, καθώς υποστηρίξαμε αγώνες κατοίκων ενάντια στις επιπτώσεις της ακτινοβολίας από τις κεραίες
κινητής τηλεφωνίας.
Σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο ασκούμε λεπτομερή έλεγχο με συγκεκριμένες ερωτήσεις για όσα κάνει και για όσα δεν κάνει η
διοίκηση Ζενέτου. Αυτόν τον έλεγχο ούτε
μπορούν ούτε θέλουν να τον κάνουν οι παρατάξεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Η δημοτική παράταξη της ΝΔ εκφράζει
απλώς τα ντόπια επιχειρηματικά τζάκια, τα  
οποία συνεργάζονται στενά με το καθεστώς
Ζενέτου.
Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ονομάζεται «Αλληλέγγυα Πόλη» για τους πολίτες, όταν η δική
της κυβέρνηση τους εξαθλιώνει. Δεν είναι
δυνατόν να δηλώνει ότι είναι υπέρ των δημοτών και ταυτόχρονα ως κυβερνητικό όργανο
να στηρίζει όλες τις μνημονιακές πολιτικές
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Το Ασυμβίβαστο Ίλιον δεν είναι φυτώριο επίδοξων βουλευτών, δεν αποτελεί φερέφωνο
καμιάς κυβέρνησης και κανενός κόμματος,
στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, αντλεί
δύναμη από τους δημότες της πόλης μας,
δεσμεύεται αποκλειστικά από τα συμφέροντα του λαού και της κοινωνίας.

1.

Δήμος δίπλα στον πολίτη. Κοινωνική
και όχι επικοινωνιακή πολιτική.

• Νομική Στήριξη και Κάλυψη δανειοληπτών των
κόκκινων δανείων για νοικοκυριά, αυτοαπασχολούμενους, οικογενειακές επιχειρήσεις κά.
• Όχι στους αποκλεισμούς των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων για απαλλαγή δημοτικών τελών.
• Δημοτική Κοινωνική Κουζίνα και διάθεση δεκατιανού σε όλους τους μαθητές και όχι μόνο στους οικονομικά αδύναμους! Κατάργηση  τροφείων.
• Κλιμακωτά δημοτικά τέλη. Μείωση φορολογικών
συντελεστών κατά 50% σε όλες τις οικογενειακές
εμπορικές επιχειρήσεις.
• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για όλους! Ιδιαίτερα
για τους μαθητές.
• Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα!
2.

Ίλιον δεν είναι μόνον οι τρεις κεντρικοί
πεζόδρομοι. –  Ο λόγος στον πολίτη!

• Λαϊκοί θεσμοί και τοπικά δημοψηφίσματα για ουσιώδη ζητήματα, με δεσμευτικό και όχι γνωμοδοτικό
χαρακτήρα, όπως ορίζει ο Κλεισθένης.
• Τεχνικό Πρόγραμμα για τις ανάγκες των πολιτών
και όχι για τα συμφέροντα των ντόπιων τζακιών. Έργα
για τις γειτονιές και όχι για τη βιτρίνα του κέντρου.
• Δημοτική Συγκοινωνία που να συνδέει μεταξύ τους
τις συνοικίες του Δήμου μας αλλά και με το κέντρο
της πόλης μας και το μετρό.
3.

Δήμος διεκδικητικός και όχι υποτακτικός!

• Δεν επιτρέπουμε κανέναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαϊκής κατοικίας και περιουσίας
• Με τη διαδικασία του «εντέλλεσθαι» να παγώσουν
όλες οι οφειλές προς τον Δήμο από τους τεκμηριωμένα οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.
• Δεν επιτρέπουμε εγκατάσταση κεραίας κινητής
τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από σχολεία.
• Διεκδικούμε την αξιοποίηση όλων των ελεύθερων
χώρων (Πάρκο Τρίτση, στρατοπέδου 301, Ραδιοφωνία
και ιστορικών κτιρίων όπως η βίλα Κωνσταντινίδη,
ΒΙΟΦΥΑΛ κτλ), διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα τους.

Τρεις παρατάξεις,
μία πολιτική.
Η διοίκηση Ζενέτου, η παράταξη της ΝΔ και η παράταξη του
ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επιμέρους
διαφωνίες τους, ενώνονται στα
βασικά.
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ υπερψήφισαν
το Τεχνικό Πρόγραμμα, που
αποτυπώνει όλη την ουσία της
πολιτικής που ασκεί η Δημοτική
Αρχή: Έργα μειωμένου προϋπολογισμού, προσανατολισμένα
στο κέντρο της πόλης και στη
βιτρίνα της, καταδικάζοντας τις
γειτονιές σε μαρασμό και εγκατάλειψη.
Η παράταξη της ΝΔ υπερψήφισε τον προϋπολογισμό, ενώ
η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με
τεχνητό τρόπο απείχε, για να
μην καταγράψει τη βαθύτερη
συμφωνία της με το σύνολο της
πολιτικής που ασκεί η διοίκηση
Ζενέτου. Άλλωστε τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ιστορικές
ευθύνες για το καθεστώς που
σήμερα επικρατεί.
Η ΝΔ κεντρικά, θα ήθελε να
στηρίξει Ζενέτο, καθώς ο νυν
Δήμαρχος δεν διαφοροποιείται
σε τίποτα από την νεοφιλελεύθερη πολιτική Μητσοτάκη στην
Αυτοδιοίκηση.
Το Ασυμβίβαστο Ίλιον διεκδικεί
μια άλλη πορεία για το Δήμο
γιατί οι εναλλακτικές προτάσεις,
τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της
ΝΔ, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τη διοίκηση Ζενέτου:
Μνημόνια παντού, υποταγή στην
κεντρική εξουσία, ανταποδοτική
λογική, μίζερη διαχείριση.

Θέλουμε και μπορούμε
να αλλάξουμε τον Δήμο
Αποκαλύπτουμε τη ρηχή επικοινωνιακή πολιτική της
δημαρχίας Ζενέτου, η οποία:
Διαφημίζει την κοινωνική της ευαισθησία, όταν σε μια
πόλη 135.000 κατοίκων μόλις 412 έχουν ενταχθεί στα κριτήρια
απαλλαγής δημοτικών τελών, ενώ από τους 8.000 μαθητές δεκατιανό διατίθεται μόνον σε 220.
Προσανατολίζεται αποκλειστικά σε έργα βιτρίνας στο
κέντρο, έχοντας εγκαταλείψει τις γειτονιές στη μιζέρια και στη
στασιμότητα.
Υποτάσσεται στις κεντρικές κυβερνητικές εντολές, στο
μνημονιακό πλαίσιο, αποδέχεται το ρόλο της ως διαχειριστή
περιορισμένων ευθυνών.

Η διοίκηση Ζενέτου αρνείται τις κοστολογημένες
προτάσεις μας που στηρίζουν τους δημότες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους, για:
Δημοτική Συγκοινωνία, που αφορά στη λειτουργία
μίας γραμμής κόστους 145.000€, όταν για δημόσιες σχέσεις
και δεξιώσεις δίνονται 121.800€.
Ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού με εκταμίευση
από το ταμειακό διαθέσιμο. Χωρίς δανεισμό και με άμεση εξοικονόμηση κατά 60%, δηλαδή 650.000€ το χρόνο, θα μπορούσαν
να μειωθούν άμεσα τα ανταποδοτικά τέλη ή και να αντικατασταθεί ο στόλος των απορριμματοφόρων (ο πλέον γερασμένος της
Δυτικής Αθήνας).

Δημοτική Αρχή και ΣΥΡΙΖΑ
κοκορομαχούν για το Πάρκο Τρίτση
Επί 16 χρόνια το Πάρκο Τρίτση είναι αντικείμενο μικροπολιτικών
σκοπιμοτήτων και αντιπαραθέσεων. Τελευταίο δείγμα είναι η κόντρα του Φορέα Διαχείρισης και του Δήμου Ιλίου.
Το Πάρκο Τρίτση πάνω από όλα είναι θύμα των διαχρονικών και
διακομματικών πολιτικών λιτότητας. Το ότι εδώ και μήνες συζητείται σοβαρά μια πρόταση δημιουργίας χαβούζας εντός του
Πάρκου, δείχνει ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Η κεντρική εξουσία, με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, αγνοεί προκλητικά τις πάγιες ανάγκες χρηματοδότησης του Πάρκου
για να παραμείνει δημόσιο και ανοικτό στο λαό.
Οι ευθύνες και των κυβερνήσεων διαχρονικά, και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ανάμεσά τους και της διοίκησης Ζενέτου), δεν
μπορούν να παραγραφούν.

Ποιοι είμαστε
και γιατί
παλεύουμε με το
Το «Ασυμβίβαστο Ίλιον» αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση
της δημοτικής κίνησης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου».
Στη 17ετή συνεχή αγωνιστική παρουσία της στους δρόμους της πόλης μας αλλά και στα Δημοτικά
Συμβούλια, η δημοτική μας κίνηση έχει δείξει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος πέρα από τον συμβιβασμό.
•
•
•
•
•
•
•
•

στη στήριξη των απολυμένων εργατριών της SexForm,
στην οργάνωση της μάχης ενάντια στα χαράτσια,
στο μπλοκάρισμα των πλειστηριασμών της λαϊκής περιουσίας συμπολιτών μας,
στην ενεργή στήριξη κατοίκων και γονέων για την απομάκρυνση κεραιών
κινητής τηλεφωνίας δίπλα από σχολεία,
στον αγώνα για να μην κλείσει το τοπικό ΙΚΑ,
στη λειτουργία του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στην αποκαλυπτική και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στην διοίκηση Ζενέτου,
στη μετατροπή των αποστειρωμένων Δημοτικών Συμβουλίων σε χώρους λαϊκής διεκδίκησης.

Το  Ασυμβίβαστο Ίλιον παλεύει για ένα Δήμο στα χέρια των δημοτών. Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι
σε όλη τη χώρα θα επικρατεί κόλαση και σε έναν Δήμο θα υπάρχει παράδεισος. Θέλουμε όμως τον Δήμο μας
να βάζει σε απόλυτη προτεραιότητα τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών του.
Ένας τέτοιος Δήμος δεν μπορεί παρά να έρθει σε ρήξη με την κεντρική εξουσία, καθώς τόσο η
σημερινή, όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέλεξαν να υπηρετήσουν τους δανειστές, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το κεφάλαιο και όχι την εργαζόμενη κοινωνία.
Η Δημοτική Αρχή συμβιβάζεται διαρκώς με τις πολιτικές που πνίγουν την αυτοδιοίκηση, αδικούν
τον εργαζόμενο κόσμο, κάνουν φτωχότερη την κοινωνία.
Το  Ασυμβίβαστο Ίλιον παλεύει για ένα Δήμο που θα είναι το κέντρο και η ψυχή των αγώνων και των
αναγκών των δημοτών του. Θα είναι ο οργανωτής της κοινωνικής αλληλεγγύης, το καταφύγιο του αδικημένου
συμπολίτη μας, η φωνή της ξεχασμένης γειτονιάς μας. Θα λειτουργεί με δημοκρατία, με σεβασμό στις ανάγκες των δημοτών, με λαϊκούς θεσμούς συμμετοχής και ελέγχου, με επιτροπές ανά συνοικία και γειτονιά, με
προϋπολογισμούς και έργα από τους δημότες, για τους δημότες.

Το Ασυμβίβαστο Ίλιον - με τη δική σας στήριξη και συμμετοχή- θέλει να
κάνει αυτόν τον στόχο, πραγματικότητα. Στον κρίσιμο αυτό αγώνα, ζητάμε
καθαρά, έντιμα και ανοικτά την συμμετοχή σας και την στήριξή σας.

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΙΛΙΟΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Η δημοτική μας κίνηση λειτουργεί στο Χώρο Έκφρασης και Δημιουργίας, Πριάμου 79. Θα μας βρείτε εκεί κάθε
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα καθώς και στα τηλέφωνα: 2102637460, 6976626220, 6972363653 ή στείλτε μας
mail στο contact@asi.gr και ενημερώστε μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί στην περιοχή σας.

