Αγώνας ενάντια στην ακρίβεια
Ζήτημα αξιοπρέπειας και επιβίωσης!
Η ΣΤΕΓΗ, ΤΟ ΡΕΥΜΑ, Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Το τελευταίο εξάμηνο γινόμαστε μάρτυρες μιας
έκρηξης της ακρίβειας που είναι αποτέλεσμα της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης και
μειώνει περαιτέρω το εισόδημα μας οδηγώντας
οικογένειες στην οικονομική εξαθλίωση.
•
Ακριβότερη 5,4 φορές η ενέργεια στην
Ελλάδα από πέρυσι, φωτιά οι λογαριασμοί. Το 50%
των νοικοκυριών δεν μπορούν να εξασφαλίσουν
ικανοποιητική θέρμανση.
•
Στο 5,5% απογειώθηκε ο πληθωρισμός τον
Ιανουάριο (πρακτικά σημαίνει 5,5% μείωση μισθού)
•
Η βενζίνη πλησιάζει τα δύο ευρώ (για να μην
ευνοηθούν
οι...πλούσιοι
που
έχουν
πολλά
αυτοκίνητα)
Οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν μετατραπεί
σε
εμπόρευμα.
Η κυβέρνηση λέει συνέχεια πως η ακρίβεια είναι
«προσωρινή» και ο κ. Μητσοτάκης μιλά για
«καταπληκτική ποιότητα ζωής» στην Ελλάδα!
«Καταπληκτική ποιότητα» μόνο για την κυβέρνηση
και τους κεφαλαιούχους προστάτες της.
Το πρόβλημα όμως το έχουν οι εργαζόμενοι που
αδυνατούν να βγάλουν τις υποχρεώσεις του μήνα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ
Χρειαζόμαστε έναν Δήμο διεκδικητικό ώστε να σταθεί ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης. Να
οργανώσει δομές κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης ώστε να μην υπάρξει κανένα σπίτι χωρίς
φως, νερό και θέρμανση.
1.
Να μειώσει τα ανταποδοτικά τέλη 10% στις οικογενειακές επιχειρήσεις και 5% στις κατοικίες.
2.
Να αυξήσει τα ανταποδοτικά τέλη στα σουπερμάρκετ και στις τράπεζες.
3.
Να επιβάλει τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε ΚΑΦΑΟ, στύλους ΔΕΗ και στις εταιρείες
τηλεπικοινωνιών για τις οπτικές ίνες.

Σχολεία: Πανδημία και λειτουργικά
προβλήματα.
Ο Δήμος τι κάνει;

ΑΜΕΑ: Υπέρτατο αγαθό η εξασφάλιση
της ισότητας για τους πολίτες του
Δήμου μας

Η Δημοτική μας παράταξη διεκδικεί το δικαίωμα της ισότητας και της
Ο κρατικός προϋπολογισμός για την παιδεία είναι ο χαμηλότερος στην
προσβασιμότητας
στην πόλη μας, αλλά και των παιδιών με αναπηρία στο
Ευρώπη. Η Δημοτική Αρχή αντί να αναδεικνύει το πρόβλημα και να
δικαίωμα της εκπαίδευσης και στο παιχνίδι. Διαπιστώνουμε ότι και η πόλη
Στην περίοδο της πανδημίας
παίρνει πρωτοβουλίες διεκδίκησης πόρων, κάνει ακριβώς το ανάποδο:
μας ακολουθεί την ίδια πορεία που ακολουθεί και η χώρα όσον αφορά
το Ίλιον μετατράπηκε σε πάρκο κεραιών
Τα κουκουλώνει.
την υιοθέτηση πολιτικών αλλά και έργων που θα διευκόλυναν στην
κινητής τηλεφωνίας!
Ο Δήμος στην περίοδο της πανδημίας:
καθημερινότητά τους τα άτομα με αναπηρία χωρίς αποκλεισμούς.
Οι δημότες διεκδικoύμε συλλογικά αυτό που η Δημοτική Αρχή αρνείται:
Δεν έκανε προσλήψεις σχολικών καθαριστριών, όπως
Τα ερωτήματα είναι πολλά και ζητούν απαντήσεις.
Να προστατεύσουμε την υγεία μας!
προέβλεπε ο νόμος.
- Ποιος εμποδίζει και γιατί έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα
Με ευθύνη όλων των εκάστοτε κυβερνήσεων οι νόμοι εξυπηρετούν τα
Δεν συνεισέφερε σε επιδότηση εξοπλισμού για τις
όρασης να κινηθεί στην πόλη μας ελεύθερα και να κάνει
συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, αφαιρώντας από τους Δήμους
άπορες οικογένειες.
τις αγορές του από τα μαγαζιά της πόλης μας;
τη δυνατότητα αδειοδότησης.
Δεν προχώρησε σε διαγωνισμό για τη παροχή πιο
- Ποιος εμποδίζει και γιατί έναν άνθρωπο που είναι σε
Από πότε όμως ένας Δήμος που έχει κάθε έννομο συμφέρον
φθηνού μοριακού test στη σχολική κοινότητα.
καροτσάκι να μεταβεί σε έναν δημόσιο οργανισμό
να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον αρνείται:
Δεν διασφάλισε την ακεραιότητα των μαθητών
ή να πληρώσει ένα λογαριασμό;
1. Να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα ενάντια σε ιδιοκτήτη και εταιρεία;
με προσλήψεις σχολικών τροχονόμων και περιμετρική
- Ποιος εμποδίζει και γιατί ένα μικρό παιδάκι να έχει
2. Να επιβάλει πρόστιμα σε ιδιοκτήτη και εταιρεία με βάση τον Κανονισμό
πλακόστρωση σχολικών μονάδων που να περιορίζει
πρόσβαση στο σχολείο ή σε μια παιδική
Προστασίας Περιβάλλοντος (αρ.απόφ. 310/2011);
την ανάπτυξη ταχύτητας.
χαρά και να παίξει με ασφάλεια;
Δεν βρήκε ελεύθερους χώρους για να χτιστούν
Ας
μην
γελιόμαστε.
Η προσβασιμότητα στην πόλη
Η συμπαράσταση στους κατοίκους δεν πρέπει να εξαντλείται σε αποφάσεις Δ.Σ.
νηπιαγωγεία ώστε να σταματήσει το φαινόμενο
μας είναι σχεδόν αδύνατη και είναι τεράστιες
και υποσχέσεις που ποτέ δεν υλοποιούνται.
συστέγασης δημοτικών και νηπιαγωγείων.
οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής.
Η συντήρηση στις σχολικές μονάδες είναι ελλιπής,
Για
να
μην
νομίζετε
ότι είμαστε υπερβολικοί στην
και το αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν βρέχει, όταν
κριτική μας υιοθετούμε την πρόταση του
κάνει κρύο ή ζέστη.
Συλλόγου ΑμεΑ Ιλίου και
Τα δε χρήματα των σχολείων τα πήρε ο Δήμος,
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
έφτιαξε δύο κουμπαράδες για την πρωτοβάθμια και
με
όλα
τα
μέλη
του
Δημοτικού Συμβουλίου να
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα διαχειρίζεται
περπατήσουμε, άλλοι με αναπηρικό αμαξίδιο και άλλοι
Τα τελευταία χρόνια με μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις κατοίκων απομακρύνθηκαν τουλάχιστον
μόνος του…
με κλειστά τα μάτια από το Δημαρχείο με μια στάση
6 κεραίες, με τη Δημοτική Αρχή να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο.
στο ΚΕΠ και στη συνέχεια στους πεζόδρομους
Τρείς δημοτικοί σύμβουλοι διώκονται ποινικά και αστικά γιατί στήριξαν έμπρακτα τις κινητοποιήσεις.
του εμπορικου κέντρου της πόλης.
Ένας εξ’ αυτών ο δημοτικός σύμβουλος μας, Πάνος Κουτσιανάς.
Επειδή κινήθηκαν βάσει ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), προτείναμε στο
Προτείναμε μείωση 10% σε οικογενειακές επιχειρήσεις
Δημοτικό Συμβούλιο να καλύψει την αξίωση (περίπου 10.000€)
της καταδικαστικής απόφασης.
και 5% σε κατοικίες. Η πρότασή μας αυτή, στηρίζει το
Ίλιον των γειτονιών και των πολλών, και μεταφράζεται
Ο Δήμαρχος αρνήθηκε επικαλούμενος ότι η πρόταση δεν είναι σύννομη.
σε 189.558 €. Την αρνήθηκε όμως η Δημοτική Αρχή γιατί μας
Στο επόμενο Δ.Σ. προτείναμε τη διεξαγωγή συναυλίας αλληλεγγύης τα έσοδα
έχει φορτώσει ήδη με δύο δάνεια, για το φωτισμό και το στόλο
της οποίας θα κάλυπταν μέρος ή το σύνολο των εξόδων.
οχημάτων, ενώ θα μπορούσε να τα αποφύγει αξιοποιώντας το
Αν και η πρότασή μας ήταν σύννομη,
πλεόνασμα των 8 εκ. €!
η διοίκηση Ζενέτου αρνήθηκε εκ νέου, χωρίς αιτιολόγηση!
Σε πρόσφατο δημοσίευμα ο Δήμαρχος, κ. Ζενέτος, δήλωσε ότι για
Τουλάχιστον για μια δεκαετία οι τόκοι και τα τοκοχρεολύσια θα είναι
Τα συμπεράσματα δικά σας.
273.000€ το χρόνο!
την κοινωνική πολιτική εξάντλησε κάθε θεσμική δυνατότητα. Σας παραθέτουμε τα
κονδύλια για έξοδα λειτουργίας συσσιτίων των 5 τελευταίων ετών:
2018: 892.000€
2019: 712.000€
2020: 567.000€
Η προ εξαετίας μελέτη προ-κοστολογούσε ως κόστος αγοράς, συντήρησης και
2021: 550.000€
μισθοδοσίας για μία γραμμή σύνδεσης των συνοικιών με το κέντρο της πόλης και το
2022: 532.235€
μετρό σε 145.000€ ετησίως. Η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε επικαλούμενη το κόστος
Το 2022 τα έξοδα συσσιτίων είναι μειωμένα κατά 40% σε σύγκριση με το 2018.
και ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας. Όμως για τις μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ,
Αντί να αυξάνονται τα κονδύλια κοινωνικής πολιτικής, μειώνονται!
προϋπολόγισαν 120.000€. Αλήθεια πού πρόκειται να τους πάνε;

Τρεις δημοτικοί σύμβουλοι διώκονται
Μία δημοτική κίνηση στραγγαλίζεται!

Δημοτικά Τέλη 2022

Προϋπολογισμός 2022:
Κοινωνική πολιτική
ή επικοινωνιακή σκοπιμότητα;

Δημοτική Συγκοινωνία

Οι συνοικίες μας
επί τροχάδην!

Άγ. Νικόλαος
Ανάπλαση λεωφόρου Αγίου Νικολάου: Τελειώνει η πλακόστρωση, και στο τέλος τι μένει;
Εμπορεύματα αλλά και ολόκληρα περίπτερα πάνω στις
διαβάσεις των ΑμεΑ, οι διαβάσεις των ΑμεΑ να «πέφτουν»
πάνω σε κολώνες, σε κάδους ή σε γωνίες άφτιαχτες.
Αλήθεια, όντως κόστισε 5.500.000€;
Άγ. Φανούριος
Aνδρέα Παπανδρέου: Η «τυφλή» στροφή στο ύψος του
Κέντρου Υγείας με τα καθημερινά τρακαρίσματα… Οι
κάτοικοι απευθύνονται από τον Άννα στον Καϊάφα: Δήμος,
Αστυνομία, Περιφέρεια, Τροχαία, Υπουργείο Μεταφορών.
Όλοι αναρμόδιοι.
Παλατιανή
Πλατεία ΕΠΟΝ: σκουριασμένες πρόκες να προεξέχουν σε
σάπια παγκάκια!
Πλατεία Αγ. Ελένης & Παλατιανής: Με πίεση των κατοίκων
ανακατασκευάστηκε, αλλά αυτά τα τσιμεντένια παγκάκια που
γκρεμίστηκαν, ακόμη να αντικατασταθούν!
Πλατεία Μανδηλαρά: Κάθε χρόνο το κονδύλι ανάπλασης
υπάρχει, στο τέλος όμως του έτους εξαφανίζεται!
Ζωοδόχος Πηγή
Ανάπλαση πλατείας και περιβάλλοντος χώρου: Ένα έργο που
δεν βλέπουμε, ένα κονδύλι που αυξομειώνεται κάθε χρόνο.
«Υπάρχουν σχέδια» μας λένε, κανένας δεν ξέρει τι
περιλαμβάνουν και σίγουρα όχι οι κάτοικοι. Καμιά παιδική
χαρά προβλέπεται;
Μιχελή
Η λεωφόρος Ελαιών στη μοίρα της. Εδώ και 40 χρόνια, σε
κάποια σημεία δεν υπάρχουν πεζοδρόμια! Η ανάπλασή της…
στις καλένδες!
Εστία – Ραδιοφωνία
Η προέκταση της Θηβών μετατράπηκε σε πίστα για κόντρες!
Αν δεν συμμετέχετε, μετακομίστε για να μπορέσετε να
κοιμηθείτε..
Ρίμινι
Έκτορος και Φυλής: Φανάρι «φυτεμένο» στη μέση του
ποδηλατόδρομου, έτσι για να πέφτουν με ορμή πάνω του τα
ποδήλατα!
Άλσος
Πλατεία Αγαμέμνονος: Ενδεχομένως η πιο εγκαταλειμμένη
πλατεία στη συνοικία του κέντρου με την πιο πλούσια
φυσική ομορφιά. Γιατί άραγε;

Πανδημία:
Κυνική κυβέρνηση
Φονική πολιτική
Χιλιάδες τα θύματα της πανδημίας,
απροστάτευτα από μια κυβέρνηση
εχθρική, που το μόνο που την
απασχολεί, μετά το ξεπούλημα των
υποδομών της χώρας, είναι να
ξεπουλήσει και την Υγεία.
Γι’ αυτό δεν ενισχύει το ΕΣΥ,
στοιβάζει τον κόσμο στα Μέσα
Μεταφοράς και τους μαθητές στα
σχολεία, δεν παίρνει μέτρα για τους
μαζικούς χώρους εργασίας, με
αποτέλεσμα να φουντώνει η
πανδημία και το κόστος σε
ανθρώπινες ζωές να
πολλαπλασιάζεται.
Η Ελλάδα πλέον σπάει το ένα
αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο.
Θάνατοι, διασωληνώσεις, κρούσματα,
υπερβάλουσα θνητότητα.
Ξεκινήσαμε πριν δύο χρόνια από μία
από τις καλύτερες θέσεις στην
Ευρώπη και σήμερα είμαστε σε μια
από τις χειρότερες.
Όλα αυτά δεν είναι αβλεψίες και
λάθη, αλλά μια συνειδητή
νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή πολιτική,
που βλέπει τον κόσμο αναλώσιμο και
εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα.
Είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης το να
φύγει αυτή η κυνική και επικίνδυνη
κυβέρνηση.
Και ο Δήμος πρέπει επιτέλους να γίνει
υποστηριχτής των συμπολιτών μας
και το λιγότερο που θα μπορούσε να
κάνει είναι να απαιτήσει να
λειτουργήσει ένα εξοπλισμένο και
στελεχωμένο Κέντρο Υγείας στην
Μπίμπιζα, καθώς και να εξασφαλίσει,
όπως άλλοι Δήμοι της χώρας,
φθηνότερα τεστ για τους δημότες
του.

