
Έλα σε επαφή με το ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ. Πάρε 
μερος στον αγώνα για να αλλάξουμε τις 
γειτονιές μας, τον Δήμο μας, τις ζωές μας. 

Στήριξε το ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ για να είναι 
αποτελεσματικοί οι αγώνες και οι διεκδικήσεις 
των δημοτών, για να είναι ισχυρή η φωνή της 
τοπικής κοινωνίας! 

Το ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ αποτελείται από 
απλούς ανθρώπους, σαν και εσένα. Δεν 
έχει σχέση με  τζάκια, managers, μεγαλο-
εισοδηματίες και όσους κάνουν τη 
πολιτική επάγγελμα!

Το ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ διεκδικεί την 
ψήφο των δημοτών για να κάνει πιο 
δυνατή τη φωνή της ξεχασμένης 
κοινωνίας. 

Η ψήφος στο ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ δεν 
μεταφράζεται την επόμενη μέρα σε 
βόλεμα σε καρέκλες εξουσίας, αδιαφορία 
για το πρόβλημα του δημότη, κομματική 
σκοπιμότητα. 

Η ψήφος στο ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ δεν 
εξαργυρώνεται από κόμματα και 
κυβερνήσεις.

Στηρίζοντας ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ δίνεις 
δύναμη στη δύναμή σου!

Για το Ίλιον 
των πολλών
και των 
γειτονιών
όχι μόνο 
του 
κέντρου 
και των 
δύο τζακιών

Στο ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ αγωνιζόμαστε για μια 
δημοτική αρχή στην υπηρεσία της πλειοψηφίας 
των δημοτών.

Παλεύουμε για ένα Δήμο που, αν χρειαστεί, θα 
υπερβαίνει τα κυβερνητικά και μνημονιακά όρια 
νομιμότητας. 

Διωκόμαστε δικαστικά, γιατί υποστηρίξαμε 
αγώνες κατοίκων ενάντια στις επιπτώσεις της 
ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Ασκούμε μέσα και έξω από το Δημοτικό 
Συμβούλιο λεπτομερή έλεγχο και σκληρή αλλά 
τεκμηριωμένη κριτική.

Συμβάλλαμε στη δημιουργία κοινωνικού ιατρείου 
και στον αγώνα να μην κλείσει το τοπικό ΙΚΑ. 
Συμμετείχαμε στο μπλοκάρισμα των 
πλειστηριασμών λαϊκής περιουσίας
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Υπάρχει και άλλος δρόμος 
πέρα από τον συμβιβασμό:
η διεκδίκηση μαζί με το

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι! 
Εμείς και ΘΕΛΟΥΜΕ και 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Λύση χωρίς εσένα όμως,
δεν υπάρχει!



- Νομική στήριξη στους δανειολήπτες των 
κόκκινων δανείων για νοικοκυριά, 
αυτοαπασχολούμενους, οικογενειακές 
επιχειρήσεις.
- Κατάργηση τροφείων σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς.
- Δωρεάν δεκατιανό σε όλους τους μαθητές.
- Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για όλους.
- Κλιμακωτά δημοτικά τέλη. Μείωση 50% 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
- Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα.

Άμεσα μέτρα ανακούφισης
και κοινωνικής προστασίας

Προτεραιότητα στις γειτονιές
- Πλατείες για ερασιτεχνική πολιτιστική 
δημιουργία και όχι μόνο για 
τραπεζοκαθίσματα.
- Δημοτική Συγκοινωνία - Διεκδίκηση του 
ΜΕΤΡΟ.
- Τα σχολεία να γίνουν κύτταρα πολιτισμού 
και αθλητισμού. 
- Καμιά εγκατάσταση κεραίας κινητής
τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από 
σχολεία.
- Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων και 
ιστορικών κτιρίων διασφαλίζοντας το 
δημόσιο χαρακτήρα τους (πάρκο Τρίτση, 
Ραδιοφωνία, Βίλλα Κωνσταντινίδη).
- Μεταφορά Νεκροταφείου στα βόρειο 
τμήμα της πόλης μας, με δυνατότητα 
επιλογής καύσης.
- Αναμορφώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων 
(Πεταλούδα, Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής) 
και δημιουργία νέων (κολυμβητήριο).

Για την 
Δημοκρατία

Για την επιβίωση 
και την 
αξιοπρέπεια

Για την 
Αυτοδιοίκηση

Για μια κοινωνική πολιτική που δεν θα θυσιάζεται στο 
βωμό της επικοινωνιακής προβολής και θα έχει κριτήρια 
ένταξης και όχι κριτήρια αποκλεισμού των ευπαθών 
συμπολιτών μας στα όποια προγράμματα οικονομικής 
ελάφρυνσης.

Δεν θέλουμε ένα Δήμαρχο που πάει μέχρι εκεί που του 
επιτρέπει το μνημόνιο. Θέλουμε ένα Δήμαρχο που παλεύει 
μέχρι το τέλος. Ανεξαρτήτως κόστους.
Ζενέτος, Κακούρης, Κάβουρας, αποδεχόμενοι τον 
"Καλλικράτη" και τον "Κλεισθένη", συνυπογράφουν τον 
θάνατο της Αυτοδιοίκησης. 

Στις δημοτικές εκλογές 
συγκρούονται δύο λογικές

Από τη μια η διοίκηση Ζενέτου 
(ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) και οι παρατάξεις 

Κακούρη (ΝΔ) και Κάβουρα (ΣΥΡΙΖΑ): 
Μαζί ψηφίζουν το Τεχνικό Πρόγραμμα 
που κατεξοχήν αφιερώνεται στα έργα 

γύρω από τη νέα Θηβών 
καταδικάζοντας τις γειτονιές στην 

εγκατάλειψη. 
Όλοι τους αποδέχονται τις πολιτικές 

λιτότητας των εκάστοτε μνημονιακών 
κυβερνήσεων που ευθύνονται για το 
κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο 

που έχουν επιβάλει στις ζωές μας και 
στη χώρα μας.

Με λαϊκούς θεσμούς, συνελεύσεις ανά γειτονιά, 
ευθύτητα, ειλικρίνεια και ισότητα. 
Με τοπικά δημοψηφίσματα στα ουσιώδη ζητήματα 
που να δεσμεύουν τη Δημοτική Αρχή και όχι απλά να 
γνωμοδοτούν.

Από την άλλη οι δημότες που έχουν 
κουραστεί να βλέπουν το ίδιο 
αλαζονικό καθεστώς εδώ και 3 
δεκαετίες. 
Ένα καθεστώς που κοιτά τη βιτρίνα 
της πόλης και νοιάζεται για την 
επικοινωνία και την αυτοπροβολή του. 
Σε κάθε αγώνα και διεκδίκηση των 
δημοτών απαντά ότι θέλει να λύσει το 
πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί και δεν 
έχει αρμοδιότητα. 
Αλλά και εκεί που έχει αρμοδιότητα, οι 
προτεραιότητές του είναι 
διαφορετικές από τις ανάγκες της 
πλειοψηφίας.

Χρειαζόμαστε μια Δημοτική Αρχή που θα παλέψει:


