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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

“Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος “
στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα,

εν γνώσει του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων 

πάνω στους οποίους άρχει...” 

Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)  

* Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε στο μπλοκ της Παράταξης http://pakneasionias.blogspot.com/.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η αξιολόγηση της Δημοτικής Αρχής της Νέας Ιωνίας αλλά και 
οι αναπτυξιακές προτάσεις της Παράταξης μας για το μέλλον 
της πόλης, απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς πολίτες-

δημότες μας και όσους άλλους ενδιαφέρει η προσφορά για τον τόπο, 
την πατρίδα και τους συνανθρώπους μας*.  Είμαστε αναμφίβολα και 
αποδεδειγμένα η Παράταξη Ανεξάρτητου Κινήματος, με πολύχρονους 
αγώνες,  με συνέπεια και αρχές. Δώσαμε μάχες από το 2007, ενάντια 
στην ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ, καταγραφήκαμε με τις εκλογικές 
διαδικασίες  του 2010 και συνεχίσαμε αξιόπιστα με κριτική, με 
προτάσεις να παλεύουμε καθημερινά για το μέλλον του τόπου.

Η ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

περιλαμβανομένης, καθημερινά επιβεβαιώνεται. Ήρθε η ώρα οι πολίτες το 
αργότερο το Μάιο του 2014  μέσω των εκλογών να το στείλουν εκεί που 
πρέπει. 

Αυτό το πολιτικό σύστημα υπηρετεί συνειδητά και ενσυνείδητα μια μικρή, 
ντόπια, μεταπρατική διαπλεκόμενη με ξένα συμφέροντα ολιγαρχία, 

• έκανε την πατρίδα μας ΑΠΟΙΚΙΑ ΧΡΕΟΥΣ, 
• τελεί υπό την ΕΠΟΠΤΕΙΑ της ΤΡΟΙΚΑΣ, 
• ΞΕΠΟΥΛΑ τον πλούτο της Χώρας και 
• οδηγεί τους Έλληνες στην ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.

Μας έβαλε σε επιτροπεία που ασκείται από την Γερμανία. Ας μη διαφεύγει 
από την κοινή γνώμη, ότι οι δύο απ’ τους τρεις της τρόικας είναι Γερμανοί. 
Ασχολούνται με τις εργασιακές σχέσεις και την αποδόμηση του κοινωνικού 
κράτους. Κάτω από αυτή την τρόικα, που ελέγχει ολόκληρη τη χώρα, 
βρίσκονται οι Ολλανδοί φίλοι τους, που ελέγχουν τις τράπεζες, βρίσκεται 
επιτροπεία σε κάθε υπουργείο, ακόμα και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υπάρχει η επιτροπεία του 
Ράιχενμπαχ στη δημόσια διοίκηση και η επιτροπεία του Φούχτελ στους δήμους. 
Προτείνουμε στους πολίτες, στις δημοτικές εκλογές να μην ψηφιστεί 
δήμαρχος που συνεργάστηκε με τον Φούχτελ!!!. 

Για να  πετύχει αυτούς τους στόχους η ντόπια ολιγαρχία, χρησιμοποιεί τα 
χαρισμένα σε αυτή Μέσα Ενημέρωσης – παραπληροφόρησης, που χρωστάνε 
τεράστια ποσά στο κράτος και τους έμμισθους κονδυλοφόρους που κάθε μέρα 
απροκάλυπτα παραπληροφορούν και λυσσαλέα αποκρύπτουν την αλήθεια.

Η Κυβέρνηση που υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα με προκλητική αναδιανομή 
του πλούτου, περιορίζει την κουτσουρεμένη δημοκρατία αντισυνταγματικά, 
παράνομα και καταχρηστικά με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. 
Συστηματικά 

• υποβαθμίζει τη Βουλή, το Συνδικαλιστικό Κίνημα, την Αυτοδιοίκηση, 
την Υγεία, την Παιδεία, τη Κοινωνική πολιτική, 

• διώκει την ιδιοκτησία, 
• οδηγεί σε φτωχοποίηση την μεσαία τάξη, 
• κατακρεουργεί τους μισθούς και τις συντάξεις, 
• έφτασε την ανεργία στο 30% και στους νέους μέχρι 30 ετών στο 60%, 
• εξωθεί τους νέους επιστήμονες στην ξενιτιά, παρά τη τεράστια επένδυση 

του κράτους και των γονιών, 
• συνεχίζει ισοπεδωτικά να απολύει εργαζόμενους στην ΕΡΤ, στην 

Αυτοδιοίκηση και αλλού, χωρίς καμία αξιολόγηση, με αυτοκαταργούμενους 
Δημάρχους που βολεύτηκαν μάλλον με την απόφαση του τότε Υπουργού 
της Κυβερνώσας Αριστεράς του κ. Μανιτάκη!!!. 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θα τεκμηριώσουμε και λυπούμαστε γι’ αυτό, την μεγάλη ευθύνη που έχει 
για την παρούσα κατάσταση η Αυτοδιοίκηση. Θα αναφερθούμε κριτικά 

στη Δημοτική Αρχή της πόλης μας και θα κλείσουμε αυτή την αναφορά με τις 
προτάσεις μας.

Στα συνέδρια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) 
δυστυχώς δεν συζητούν και δεν αποφασίζουν για το περιεχόμενο της 
λέξης ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ για την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ της, που προϋποθέτει την 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ χωρίς πρόσθετους φόρους. Περιορίζονται 
στη δικαιολογημένη διαμαρτυρία της περικοπής των πόρων του παρελθόντος, 

καλλιεργούν την ανέξοδη ρητορεία, ενώ εκλιπαρούν τους υπουργούς για 
έκτακτες επιχορηγήσεις. Στους ΠΟΛΙΤΕΣ για την αδράνεια τους προβάλουν 
την ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ των θεσμοθετημένων πόρων, χωρίς βέβαια να δούμε 
προσφυγές στη δικαιοσύνη και καταδίκες. 

Δεν συζήτησαν καθόλου για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ αυτής της πολιτικής που 
εφαρμόζεται από την δικομματική Κυβέρνηση, που ελέγχει το 90% των 
Δημάρχων και το 100% των περιφερειών. Αναμφίβολα τα περισσότερα 
συνέδρια εξαντλούνται στις επαναλήψεις των αποφάσεων και συμβάλλουν 
στον συνεδριακό τουρισμό!!!.
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Η πρόσφατη εξαγγελία αλλαγής του εκλογικού νόμου, του Πρωθυπουργού 
για νέο σύστημα εκλογής των τοπικών αρχόντων, με τα διπλά ψηφοδέλτια 
επεδίωκε να υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης. 

Θα συνέβαλε σ’  αυτό 
• η πληθώρα νέων υποψηφίων, 
• ο κατακερματισμός των ψήφων, 
• η αδυναμία εξαγωγής πολιτικών συμπερασμάτων, αποστολής μηνυμά-

των προς την συγκυβέρνηση και το κυριότερο 
• η εκ νέου επικράτηση των έμπειρων πολιτικών προσώπων για λόγους 

αναγνωσιμότητας, πελατειακών σχέσεων, έτοιμων δομών οργάνωσης και 
λειτουργίας δημοτικών σχηματισμών, 

• η γνώση των τεχνικών ψηφοθηρίας και άλλων πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν από την πολιτική εμπειρία του υποψήφιου. Κουλτούρα 
συνεργασιών δεν υπάρχει στη πατρίδα μας, οπότε η υποβάθμιση του 
θεσμού ακόμη περισσότερο προωθείται. 

Το πραγματικό πρόβλημα της Αυτοδιοίκησης δεν είναι ο εκλογικός νόμος 
αλλά τα ΑΝΑΞΙΑ στελέχη της ΑΡΠΑΧΤΗΣ, που εμείς ψηφίζουμε, που κα-
κοποίησαν το περιεχόμενο των λέξεων ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Η Οικονομική αυτοδυναμία είναι προϋπόθεση που πρέπει επιτακτικά 
να ΔΙΕΚΔΙΚΗΘΕΙ με συνδιαμόρφωση θεσμικού πλαισίου ώστε τα έσοδα 
που δικαιούνται οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, χωρίς νέους φόρους, να 
καταβάλλονται, να  εισπράττονται  από αυτούς και τα υπόλοιπα να προωθούνται 
στο κεντρικό κράτος. 

Η τεχνολογία, η πληροφορική και η τεράστια σπατάλη στους διαδικτυακούς 
τόπους ανά Δήμο (όπως για παράδειγμα στη Νέα Ιωνία που κόστισε σύμφωνα 
με καταγγελίες η σελίδα 500.000 ευρώ!!!!!), έπρεπε να δίνει όλες αυτές τις 
δυνατότητες. Χρειάζεται αγωνιστική διάθεση και πολιτική βούληση για 
να θεσμοθετηθεί η αυτοδυναμία της Αυτοδιοίκησης και ο αναπτυξιακός 
προγραμματισμός βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροχρόνια. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θα αναφερθούμε στην ηγετική ομάδα της 
Δημοτικής Αρχής της πόλης μας, που 

ηθελημένα, συνειδητά, οι επιλογές της, ενισχύουν 
αυτή την ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ στην Αυτοδιοίκηση 
και όχι μόνο, αφού λένε ότι εκφράζουν πολιτικό 
χώρο που επαγγέλλεται αλλαγές, τηρουμένων 
των αναλογικών, οικονομικών, θεσμικών και 
υπηρεσιακών μεγεθών που διαχειρίζεται. 

Στην ετήσια αξιολόγηση μας που διανείμαμε 
στην πόλη μας, αναλύσαμε πως η Διοίκηση των κ. 
Ηρακλή Γκότση, Πέτρου Μπουρδούκου και Γιάννη 
Κολμανιώτη, διακρίθηκε πολύ σύντομα, 

• στη ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ, 
• στη ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 
• στην ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, 
• στον ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, 
• στην ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, 
• στην ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ, 
• στον ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ,
• στην ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ και 
• στην ΕΞΥΒΡΙΣΗ των πολιτικών αντιπάλων 

της, παρά τις ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ προεκλογικές 
υποσχέσεις της.                      

 
Ο ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΣ Δήμαρχος κ. Ηρακλής 

Γκότσης, «παλαιός και δοκιμασμένος για πολλά 
χρόνια στην πολιτική!!» παίρνει δέκα φορές τον 
λόγο σε κάθε θέμα στα Δημοτικά Συμβούλια, 
έτσι απλά για να απαντά σε κάθε Σύμβουλο, να 
δείχνει ότι είναι παρών και όλα αυτά λόγω της 
προχειρότητας των εισηγήσεων. 

Απεναντίας είναι επιδεικτικά και απροκάλυπτα 
ΜΟΥΓΚΟΣ στα  συνέδρια, της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),  
του  Ενιαίου Διαβαθμιδικού Σύνδεσμου Νομού 
Αττικής (Ε.Σ.Δ.Ν.Α.) που συμμετέχει θεσμικά 
και επιβάλλεται να μιλήσει για να προωθήσει με 
προτάσεις, θέσεις του Δήμου μας, για να διεκδίκηση  
την αναβάθμιση της πόλης μας και του θεσμού. 

Σε όλη την θητεία καμία οργανωμένη και 
σοβαρή συζήτηση δεν φέρανε στα Δημοτικά 
Συμβούλια, για τα προβλήματα της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, της 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και των δυνατοτήτων της για 
ουσιαστικές παρεμβάσεις στην τοπική ανάπτυξη, 
την ποιότητα ζωής και  τις πολιτικές εξελίξεις. 
Στις δικές μας προτάσεις απαντούσαν με χλεύη και 
ειρωνεία. 

Απεναντίας διακρίθηκαν αρνητικά με το να:
ΒΡΙΖΕΙ χυδαία ο κατά τα άλλα «προοδευτικός 

και αριστερός» Δήμαρχος μαζί με την παρέα του, 
την αντιπολίτευση και να συκοφαντεί  όσους του 
κάνουν κριτική (ασχολείται ήδη  η δικαιοσύνη με 
αυτό).

ΟΜΟΛΟΓΕΙ ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, πως δεν μπορεί σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες να προγραμματίσει τα Δημοτικά 
Συμβούλια. Όταν δεν μπορεί  να κάνει αυτό το 
στοιχειώδη προγραμματισμό, πως μπορεί να κάνει 
άλλους σύνθετους και μεγαλύτερους; Τον  πρόσφατο 

Η ΠΑΤΑΓΩΔΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ των Δημάρχων και Δημοτικών αρχών 
αποδείχθηκε στη διαχείριση των απορριμμάτων, για τα οποία πληρώνουμε 
«ανταποδοτικά» τέλη μέσω της ΔΕΗ, που εξασφαλίζουν την οικονομική 
αυτοδυναμία στο συγκεκριμένο τομέα. 

Η Γραφειοκρατία, η αδιαφορία για το περιβάλλον, τα αντιπαραγωγικά 
μοντέλα διαχείρισης του πλούτου των σκουπιδιών, αποδεικνύουν

• την αδυναμία; 
• την ανικανότητα των  Δημάρχων;
• την ΔΙΑΠΛΟΚΗ; 
• Ή μήπως ότι προετοίμασαν το έδαφος και προωθούν την 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τους;  

Κατώτεροι των περιστάσεων και μοιραίοι για τις πόλεις τους οι περισ-
σότεροι Δήμαρχοι, πιστό αντίγραφο του Κεντρικού πολιτικού Συστήμα-
τος, συνέβαλαν τα μέγιστα στην οικονομική κρίση της πατρίδας μας. 

Δυστυχώς και οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις δεν έκαναν αισθητή την 
παρουσία τους ούτε στα συνέδρια ούτε στην εφαρμογή του ίδιου του θεσμού 
όπου είχαν την διοίκηση.

Εμείς πιστεύουμε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός 
• άμεσης επαφής με τον πολίτη, 
• συμμετοχικός, 
• συνεργασίας με τους κοινωνικούς φορείς, 
• μπορεί να κινητοποιεί έντιμες δημιουργικές ανιδιοτελείς δυνάμεις,  για να 

πάρουν πρωτοβουλίες, ώστε να αναβαθμιστεί και να καταξιωθεί στο Λαό, 
• ως δημοκρατικός παραγωγικός, 
• αποτελεσματικός, 
• αναπτυξιακός θεσμός αλληλεγγύης, 
• που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να επιβάλλει, ένα πολιτικό 

σύστημα ΑΥΤΟΝΟΜΟ, ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ,  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟ, 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ, τις ΞΕΝΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ, προς όφελος της κοινωνίας της ΠΑΤΡΙΔΑΣ και του ΕΘΝΟΥΣ. 

προϋπολογισμό, που ο νόμος προβλέπει να συζητείται 
ως μοναδικό θέμα σε ειδική συνεδρίαση, η συζήτηση 
ξεκίνησε στη 1:00 το πρωί, γιατί προηγήθηκε άλλο 
Δημοτικό Συμβούλιο!!!.  
Οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι του Δήμου (πρόεδρος 
Δ.Σ. και Δήμαρχος) με δημαρχιακή εμπειρία δύο θη-
τειών έκαστος, απέδειξαν τις περιορισμένες σκόπιμες 
δυνατότητες τους. 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ το κορυφαίο όργανο, το 
Δημοτικό Συμβούλιο, πολλές φορές τορπιλίζουν τις 
διαδικασίες, αντί να απαντήσουν στα επιχειρήματα 
της Αντιπολίτευσης.             

ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥΣ 
να εφαρμόσουν την ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ενάντια στην 
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ. Όπου θέλει ο καθένας στήνει πάγκους 
και πουλά ό,τι θέλει. 

• Τα πανάκριβα έργα διάβασης των τυφλών κα-
ταλαμβάνονται αυθαίρετα από τραπεζοκαθί-
σματα, από κατασκευές, 

• τα κολωνάκια καταστρέφονται, 
• ο Εμπορικός Σύλλογος διαμαρτύρεται σε «κου-

φό» Δήμαρχο, 
• ο υγιής ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πάει περίπατο, 
• οι πεζόδρομοι μετατράπηκαν σε παρκινγκ. 
• Η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί άβουλα και 

στη συνέχεια επικυρώνει και νομιμοποιεί τις 
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ. Μόνιμα θύματα οι νομοταγείς 
πολίτες. 

• Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κανένα ΚΑΝΟΝΙΣ-
ΜΟ δεν έκανε, καμία πρωτοβουλία δεν πήρε για 
την ανάπτυξη, για το χτύπημα της γραφειοκρατί-
ας, για να δώσει περιεχόμενο στο ΤΙΤΛΟ της. 
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ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ την ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ τους να πάρουν τα στοιχεία από 
την ΔΕΗ όσων έκοψε το ρεύμα λόγω αδυναμίας πληρωμής, παρά το γεγονός 
που έχουμε έννομο συμφέρον αφού στους λογαριασμούς κρατούνται και τα 
ανταποδοτικά τέλη και αμείβονται γι’ αυτό. Παρ’ όλα αυτά έχουν το θράσος 
να λένε «αντιστεκόμαστε» για να παραπλανούν, όπως η Κυβέρνηση, για 
μία ακόμη φορά τους δημότες. Πολλοί ενώ προτρέπουν τους πολίτες να μην 
πληρώνουν, φροντίζουν εν τω μεταξύ οι  ίδιοι να τακτοποιούν τις οφειλές!!!!!!!!   

ΜΕΡΟΛΗΠΤΟΥΝ απέναντι στους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, αθλητι-
κούς φορείς της πόλης, χωρίζοντας τους σε «φιλικούς και μή». 

ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ΑΓΝΩΣΤΟ 
μέσο το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ που είναι γρήγορο, δεν κοστίζει 
καθόλου και σπαταλούν πολλά χρήματα στο Ταχυδρομείο. Είναι φυσικό 
βέβαια γιατί «κουρασμένοι» από τα πολλά χρόνια στην πολιτική δεν μπορούν 
να παρακαλουθήσουν ή εκτιμήσουν τις εξελίξεις. Οι πολίτες δεν μπορούν να 
στείλουν ηλεκτρονικά αιτήματά τους, παράπονά τους στον Δήμο. Δεν έχουν 
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου όλες οι πληροφορίες σχετικά με 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις και δεν εξασφαλίστηκε 
θεσμοθετημένη ενημέρωση της αντιπολίτευσης. 

ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ επίσης γιατί:
ΑΚΥΡΩΣΑΝ συμμετοχικούς θεσμούς όπως τον Συνήγορο του πολίτη 

και της Επιχείρησης, την επιτροπή ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, τα Συμβούλια 
Μεταναστών, τα Συμβούλια Νέων. 

ΑΚΥΡΩΣΑΝ το νόμο που επιβάλει οργανωμένο γραφείο στην 
αντιπολίτευση και δείχνουν προκλητικά την ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ τους στις 
παρατάξεις που είναι Δημοκρατικός θεσμός.

ΑΠΕΤΥΧΑΝ σε όσες «κινητοποιήσεις» κάνανε γιατί ΚΟΡΟΙΔΕΨΑΝ 
τις δυνάμεις που τους πίστεψαν, ΣΥΓΚΑΛΥΨΑΝ το ΣΚΑΝΔΑΛΟ της 
μετακόμισης του ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας. Ελάχιστη παρουσία και συμμετοχή 
πολιτών και φορέων παρατηρήθηκε στις ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΕΣ κινητοποιήσεις. 

ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΛΑΝ οι Δήμαρχοι στα κείμενά τους με την λέξη 
ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ το κεντρικό κράτος, για τους θεσμοθετημένους πόρους. Το 
ίδιο έκανε και ο δικός μας Δήμος. Όταν κάποιος κάνει ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ δεν 
τον καταγγέλλεις μόνο, αλλά τον πας στα δικαστήρια, τον καταδικάζεις και 
τον βάζεις φυλακή. Μήπως πολλοί φοβούνται και για τους εαυτούς τους;;;; 
Κοροϊδεύουν τον κόσμο και παίζουν παιχνίδια στις πλάτες τους, από την μια 
το διεφθαρμένο κεντρικό πολιτικό σύστημα (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΚΟΜΜΑΤΑ) και 
από την άλλη οι ΔΗΜΑΡΧΟΙ.

ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ στην ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ των εργασιακών σχέσεων, οι δήθεν 
«αριστεροί Διοικούντες» με την απόφαση συνεργασίας με τη  (Μ.Κ.Ο) Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση για προσλήψεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο.

ΣΥΓΚΑΛΥΨΑΝ απροκάλυπτα όλα τα σκάνδαλα της προηγούμενης 
Δημοτικής Αρχής, που κατήγγειλαν ως αντιπολίτευση, για τα σαράβαλα της 
Δημοτικής συγκοινωνίας, που στοίχισαν 300.000 ευρώ για την αγορά τους, 
άλλες 300.000 για επισκευές, σύνολο 600.000 ευρώ και τέσσερα χρόνια τώρα 
δεν κυκλοφορούν, για το Παναιτώλιο, για το «Ρεγγίνα» Πνευματικό Κέντρο 
επί της Ηρακλείου που στο δημοτικό συμβούλιο της 17/12/2013 ψήφισαν 
την οριστική παραλαβή, για ένα κτήριο 280 τ.μ που κόστισε 950.000 ευρώ 
χωρίς την αξία του οικοπέδου, δηλαδή πάνω από 3.500 ευρώ το τετραγωνικό 
μέτρο!!!!!!!!!!!!!!!!!.  

ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ την πρότασή μας για ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, κατά 
την  ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου « για 
διαπαραταξιακή εποπτεία από επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου όλων των 
προμηθειών και έργων».

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ τον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
αντί να τον ψηφίσουν στην αρχή της θητείας τους τον έφεραν στο τέλος για να 
κρατούν ΟΜΗΡΟΥΣ τους εργαζόμενους.

ΚΟΡΟΙΔΕΨΑΝ τους εργαζόμενους στα Κ.Ε.Π. Στο Δημοτικό Συμβούλιο 
χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη εισήγηση,  άλλα έλεγε ο Δημαρχεύων κ. 
Κολμανιώτης, άλλα έλεγε η πολυπράγμων Αντιδήμαρχος κα. Κατημερτζή, 
άλλα έλεγε η Νομική Σύμβουλος. Σε κείνη την συνεδρίαση είπε το 
αμίμητο και αλαζονικό ο διορισμένος από τον Δήμαρχο Γραμματέας κ. 

Χαμαλίδης Κυριάκος ότι βάζει την υπογραφή του μετά τους εκλεγμένους 
Αντιδημάρχους!!!!. Πολύ καιρό τα  ΚΕΠ Καλογρέζας δεν λειτουργούν, παρ’ 
όλα αυτά η δημοτική αρχή συνεχίζει να πληρώνει τα υπερβολικά ενοίκια, για 
τα οποία έκανε ερώτηση στη προηγούμενη δημοτική αρχή, όταν ήταν στην 
αντιπολίτευση. Τώρα προεκλογικά βρήκαν τρόπο να λειτουργήσουν τα ΚΕΠ 
Καλογρέζας. Το ψέμα έχει πάντα κοντά ποδάρια, λέει ο λαός μας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΑΝ διαπαραταξιακές επιτροπές για τις ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ στα 
ακίνητα, ενώ γίνονται σε στενό περιβάλλον, (ανθρακωρυχεία, Περισσός 
ΚΥΔΕΠ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ οικόπεδο στο Μενίδι) για να μεταφέρουν εκεί τα 
απορριμματοφόρα. Γιατί στο Μενίδι; Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος; 
Το Ηράκλειο που τα πήγε τα απορριμματοφόρα στην Μεταμόρφωση άρχισαν 
οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των φορέων της πόλης. Τι  αλήθεια θέλουν 
να εξυπηρετήσουν; Γιατί εκ των προτέρων απορρίπτουν την πρότασή μας να 
διεκδικήσουν τον υπόγειο χώρο του Άλσους της Ομορφοκλησιάς και να γίνει 
υπόγειο γκαράζ;  Γιατί μεθοδεύουν συνεχώς να χρεώσουν τον Δήμο σε μία 
εποχή που οι πόροι μειώνονται; 

Το ίδιο επιχειρούν να κάνουν με το υπόγειο γκαράζ στο Οικοδομικό 
Τετράγωνο 150. Μετά από πολλές παλινδρομήσεις αποφάσισαν στο τέλος 
της θητείας τους, με υψηλό κόστος (πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ) με 
αμφισβητούμενα έσοδα λόγω αποδεδειγμένων - ομολογημένων διοικητικών 
τους αδυναμιών, με ψευτοδιλήμματα να προχωρήσουν το έργο.

Ένα θετικό που ομόφωνα αποφασίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
είναι η κοινωνική πολιτική, παρά τις εγγενείς αδυναμίες όταν ξεκίνησαν 
οι δραστηριότητες, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το  Κοινωνικό 
Ιατρείο- Φαρμακείο, με αρμόδιο Αντιδήμαρχο τον Γιάννη Κολμανιώτη που 
εκπροσωπούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο κακός παραγοντισμός εκμετάλλευσης των ανήμπορων, που ασκούσε και 
ασκεί εκεί συγκεκριμένο άτομο, προσκείμενο στον Δήμαρχο (προσωπικός του 
φίλος!!!!), επέβαλε την αντικατάσταση του αντιδημάρχου Κολμανιώτη με την 
αντ’ αυτού κ. Κατημερτζή. Ό,τι καταγγέλλουν, το κάνουν!!!!

Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ από το 2011 πέρασε στην Αυτοδιοίκηση. Το 
ΜΠΑΧΑΛΟ που αναφέρουν οι Ορκωτοί Λογιστές συνεχίζει να υπάρχει και 
καμία ΠΡΟΤΑΣΗ δεν έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή. Αυτός είναι ο λόγος που 
δεν γνωρίζουν τους πόρους που δικαιούνται.
Στην ουσία συγκροτήθηκε ευκαιριακά μια «ανομοιογενής» ως προς την 
προέλευσή της ηγετική ομάδα, μοίρασε την εξουσία (άραγε στη βάση ποιών 
συμφωνιών;), την ονόμασαν «ΕΝΟΤΗΤΑ» δώσανε ανέξοδες υποσχέσεις 
στο Λαό της Νέας Ιωνίας και με ρητορικά τεχνάσματα πήραν την εξουσία, 
για να την ασκήσουν ΑΥΤΑΡΧΙΚΑ και ΑΛΑΖΟΝΙΚΑ, με ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ 
συνεχίζουν τα ίδια ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Κυκλοφόρησαν πρόσφατα στη κοπή της 
πίτας εξασέλιδο κείμενο που υπόσχονται για την νέα θητεία έργα που θα 
δημοπρατηθούν, λες και δεν ήταν δημοτική αρχή. 

Ο πολιτικός φορέας που στήριξε αυτή την παράταξη και θέλει να Κυβερνήσει 
τον τόπο, δεν έχει να προβάλει, να επιδείξει πολιτικές και πρόσωπα πρότυπα 
χρηστής ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ και ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑΣ διοίκησης. 

Απεναντίας «ο πρώτος πολίτης» της πόλης μας κ. Γκότσης αποδείχθηκε 
ΛΙΓΟΣ, ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ και ΥΒΡΙΣΤΗΣ.αα  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ

Η Δημοτική παράταξη του πάλαι ποτέ κραταιού και ηγεμονικού ΠΑΣΟΚ 
που έχασε τις προηγούμενες εκλογές τον Δήμο, παρ’ όλο που βρίσκεται σε 

τεράστια κρίση, διακρίθηκε αποτελεσματικά στη ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ και συνεχίζει-
προσπαθεί με ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ να ΠΑΡΑΠΛΑΝΑ και να ΕΞΑΠΑΤΑ τον 
κόσμο. 

Ο επικεφαλής της, κ. Παναγιώτης Μανούρης ενώ κατέχει έμμισθη 
Κυβερνητική θέση στην δικομματική Κυβέρνηση (Ινστιτούτο Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας), εδώ στη Νέα Ιωνία 
προσπαθεί να πείσει ότι είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ. Υποτιμά τους πολίτες, 
την κρίση τους και νομίζει πως μπορεί να τους κοροϊδέψει.

Πριν λίγες ημέρες η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, κατά πληροφορίες, 
αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα του κ. Μανούρη, με πάρα πολλές 
αντιδράσεις, είναι αλήθεια, τοπικών παραγόντων της Ν.Δ.

Έχουμε αναλύσει ξανά τις μεθοδεύσεις της δικομματικής Κυβέρνησης με 
υποψήφιους δήθεν ανεξάρτητους για να εξαπατήσουν τον Λαό και να ελέγξουν 
όσους περισσότερους δήμους μπορούνε. Απεναντίας στη πολύ πιθανή 
περίπτωση  ήττας να μη την χρεωθούν.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. Είμαστε κάθετα 
αντίθετοι και δεν ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ το ΨΕΜΑ την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, 

την ΚΟΡΟΙΔΙΑ, των πολιτικών, που άλλα λένε προεκλογικά και άλλα κάνουν 
μετεκλογικά. Στέλνουμε ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.  Η ΑΠΟΧΗ ευνοεί το ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 
και τους ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ. 
 

♦  Άμεση προτεραιότητα είναι η ανατροπή όλων των δυνάμεων που 
έφτασαν την χώρα μας στη παρούσα κατάσταση, στήριξαν και στηρίζουν 
Κυβερνητικά σχήματα που εφαρμόζουν πολιτικές αναδιανομής του πλούτου 
σε βάρος αυτών που τον παράγουν.

♦  Καθιέρωση της απλής αναλογικής για την εκλογή του Κοινοβουλίου, των 
δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. 

♦ Κατάργηση των τεράστιων πολυεδρικών περιφερειών, μετατροπή τους σε 
μονοεδρικές, για περιστολή των προεκλογικών δαπανών, για απεξάρτηση από 
την διαπλοκή και επιλογή των καλύτερων. 

♦  Καθιέρωση διαδικασιών  άμεσης δημοκρατίας, δημοψηφισμάτων, ανα-
κλητότητας, προγραμματικών συγκλίσεων.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ με διαπαραταξιακές επιτροπές χωρίς 
αποκλεισμούς, σε όλες τις λειτουργίες των προμηθειών, των έργων. Συνεργα-
σία με όλους τους φορείς της πόλης, χτύπημα της διαφθοράς και της διαπλο-
κής.  

ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. Οικονομική αυτοδυναμία με συνδιαμόρ-
φωση θεσμικού πλαισίου ώστε τα έσοδα που δικαιούνται οι φορείς της Αυ-
τοδιοίκησης, χωρίς νέους φόρους, να καταβάλλονται και να  εισπράττονται  
από αυτούς και τα υπόλοιπα να προωθούνται στο κεντρικό κράτος. Έτσι θα 
κατακτηθεί η αυτονομία, θα γίνει προγραμματισμός βραχυπρόθεσμος, μεσο-
πρόθεσμος και μακροχρόνιος. Ο Νόμος του Καλλικράτη στο  Άρθρο 259 για 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων αναφέρει:

«Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις 
παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) 
σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των 
συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού,
γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών 
ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού. (Οι Δήμοι δεν ξέρουν την ακίνητη 
περιουσία που έχουν)

Το υφιστάμενο, κατά το έτος μεταφοράς, κόστος των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο στους δήμους, εφόσον είναι ανώτερο 
από τα έσοδα που προκύπτουν από την παράγραφο 1, καλύπτεται με αύξηση 
των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄ αυτής, σε βάρος των αντιστοίχων 
κωδικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και σε βάρος των 
ποσοστών των πόρων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 260, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Οικονομικών».
Οι Δήμοι δεν γνωρίζουν την ακίνητη περιουσία που έχουν στα όρια τους.                                      

Ο Φ.Π.Α και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προκαταβάλλονται 
και μπορούν άμεσα να καταμεριστούν στους Δήμους και το κεντρικό κράτος. 
Η Κ.Ε.Δ.Ε. μπορούσε αν ήθελε να το λύσει αυτό το πρόβλημα και να περιόριζε 
την τεράστια φοροδιαφυγή. Αυτό ισχύει στην Ευρώπη και οι προϋπολογισμοί 
σε ισοδύναμους Δήμους είναι δεκαπλάσιοι. 

◘ Έως τότε διεκδίκηση επί πλέον πόρων, από την κεντρική εξουσία  και τα 
Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

◘ Συστατικό στοιχείο της Οικονομικής Αυτοδυναμίας, θα είναι να υπολογί-
ζονται όλοι οι κάτοικοι της πόλης μας Δημότες.  Δυστυχώς η ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΑΣ για ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του φαινομένου των λεγομένων ΕΤΕΡΟΔΗΜΟ-
ΤΩΝ κατά την συζήτηση του Νόμου για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ δεν εισακού-
στηκε. 

◘ Θα επιμείνουμε στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Είναι γνωστό πως 
η χρηματοδότηση στους Δήμους σήμερα γίνεται βάσει της απογραφής.  
Είναι άδικο με χρηματοδότηση για 66 χιλιάδες απογεγραμμένους, να 
κάνεις Κοινωνική πολιτική και να καλύπτεις τις ανάγκες, για 120 χιλιάδες 
κατοίκους.

◘ Ως προς την ΔΙΟΙΚΗΣΗ και την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, θα καθιερώσουμε την 
ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ, πέρα και πάνω από τον Νόμο. 

◘ Όλες οι υπογραφές Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρων και όλες οι 
πράξεις που αφορούν προμήθειες, επισκευές, παροχές υπηρεσιών προς το 
Δημόσιο, αναθέσεις ή χρηματοδοτήσεις, προσλήψεις, κ.λ.π  θα βρίσκονται, 
υποχρεωτικά σε δημόσια θέα στο διαδίκτυο. Μόνο έτσι διασφαλίζεται με 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, η σωστή διαχείριση, η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία, 
που τόσο πολύ την έχει ανάγκη ο τόπος και ο ίδιος ο θεσμός.                                                                                                    

◘ Δωρεάν INTERNET σε όλους τους Δημόσιους χώρους, χωρίς την 
ΚΟΡΟΪΔΙΑ των κωδικών.                                                                                                                  

◘ Ενημέρωση και ανάρτηση του καταλόγου των προμηθευτών με 
προτεραιότητα επιχειρήσεις της πόλης, με κριτήριο τον ανταγωνισμό της 
αγοράς.                                                                     

◘ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα έχουν στην διάθεσή τους φορητούς υπολογιστές 
με διαδικτυακή επικοινωνία. Έγγραφα θα ενημερώνονται, μόνο όσοι δεν 
μπορούν να χειριστούν τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.                                                                           

◘ Όταν αξιοποιήσεις τα παραπάνω και βάλεις σε καλό δρόμο τα οικονομικά, 
μπορείς να αυξήσεις τους πόρους για: 

α) κοινωνική πολιτική, 
β) την επιμόρφωση των εργαζομένων, 
γ) την οικονομική ενίσχυση όλων των αθλητικών πολιτιστικών φορέων 
της πόλης μας και 
δ) την συμμετοχή των αιρετών σε συνέδρια και επιμορφωτικές 
εκδηλώσεις που τους εφοδιάζουν με γνώσεις για να αναβαθμίσουν τον 
ρόλο της Αυτοδιοίκησης, ακόμη περισσότερο.                                                                                                                             

◘ Η διαφάνεια, η διαβούλευση, η επικουρικότητα, η συνέπεια, η ανανέωση, 
η σύνθεση, η ενότητα, η εργατικότητα, η αποτελεσματικότητα, θα είναι 
τα συστατικά στοιχεία της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τα πολιτικά στελέχη δεν θα 
υποβαθμίζονται, ούτε θα αντιμετωπίζονται ως υπηρεσιακοί παράγοντες, σε 
μόνιμες θέσεις, που δημιουργούν ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ. Απεναντίας αξιοκρατικά 
και εναλλασσόμενα  θα αξιοποιούνται ανάλογα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ τους.                                                                                                                    
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◘ Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής και τεχνογνωσίας 
για τις νέες δυνατότητες δημόσιας ενημέρωσης, αποτελεσματική 
οργάνωση των υπηρεσιών, καταγραφή και αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού στην πόλη μας, συμμετοχής και κινητοποίησης 
ευρύτερων εθελοντικών δυνάμεων, για κάλυψη αναγκών των κατοίκων.  
Θα αναγκαστούμε σε λίγο καιρό να εισπράττουμε μόνοι μας τα 
ανταποδοτικά, λόγω κατάργησης του μονοπωλίου της ΔΕΗ, που σήμερα 
πληρώνουμε  300  χιλιάδες ευρώ ετησίως, για την είσπραξή τους. Είμαστε 
υποχρεωμένοι να προετοιμαστούμε. Η  ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 
είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ για να καλύψει ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, λόγω των μονόπλευρων,  ΑΔΙΚΩΝ μέτρων 
της Κυβέρνησης σε βάρος των μη προνομιούχων Ελλήνων.  

                                   
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

♦ Κατάργηση της γραφειοκρατίας με αύξηση της παραγωγικότητας, για 
την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, με ολοκληρωμένες 
αρμοδιότητες από την Αυτοδιοίκηση. 

♦ Ανάρτηση διαδικτυακή όλων των πληροφοριών για τις προϋποθέσεις  που 
απαιτούνται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Με την κατάθεση των 
δικαιολογητικών να παρέχεται η άδεια λειτουργίας αυθημερόν. Η δημοτική 
αρχή θα ελέγχει τις υπηρεσίες για την ποιότητα της δουλειάς τους. 

♦ Ενημέρωση σε κοινόχρηστους μαζικούς χώρους για όλες τις δραστηριότητες 
του Δήμου και των φορέων της πόλης. 

♦ Αύξηση της παραγωγικότητας με στήριξη των επιχειρηματιών, που 
επενδύουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που μειώνουν την 
ανεργία. 

♦ Πρακτικά μέτρα α) η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη, β) θεσμοθέτηση 
περιοδικής δημοτικής αγοράς σε κοινόχρηστους χώρους προς όφελος των 
καταναλωτών και των παραγωγών, γ) χτύπημα της γραφειοκρατίας.                       

♦ Αξιοποίηση της Δημοτικής και δημόσιας περιουσίας που παραμένει 
ανεκμετάλλευτη. Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό της ηλιακής ενέργειας, 
που πρέπει να καλύψει όλες τις ανάγκες της πόλης, με στόχο να γίνουμε 
παράδειγμα στους Δήμους, ώστε η πατρίδα μας να γίνει  αυτοδύναμη 
ενεργειακά. 

♦ Ανάπτυξη των υποδομών για αθλητισμό πολιτισμό και αξιοποίηση αστικών 
δασών. Κανόνες που θα τηρούνται για το Κυκλοφοριακό – Στάθμευση - 
Βαδισιμότητα. 

♦ Υποδομές για μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδηλατοδρόμους, χώρους 
στάθμευσης, απόλυτης προτεραιότητας των πεζών, των αναπήρων, των 
μητέρων. 

♦ Τα προβληματικά δένδρα θα αντικατασταθούν (λεύκες) και όλες οι 
νεραντζιές θα εμβολιαστούν για να παράγουν λεμόνια, μανταρίνια και 
πορτοκάλια.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: 

♦ Πλήρη ανακύκλωση των σκουπιδιών με διαλογή στην πηγή, αξιοποίηση 
των πρώτων υλών, περιβαλλοντική προστασία, εκπαίδευση των παιδιών, 
παραγωγή ενέργειας με κομποστοποίηση, την  ανάπτυξη της απασχόλησης 
στην μορφή της κοινωνικής εργασίας. 

♦ Μείωση των ανταποδοτικών τελών, ανάλογη με την ανακύκλωση που 
κάνουν οι πολίτες. Θα τηρηθεί η αρχή, «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ».

♦ Όσοι πολίτες έχουν πάει στον «Βασιλόπουλο» στα Πευκάκια έχουν 
διαπιστώσει ότι κάνει  ανακύκλωση με κίνητρα. Πώς μπορεί να δίνει 
κίνητρα ο «Βασιλόπουλος» και δεν μπορούμε εμείς; Να σημειώσουμε 
ότι αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης καταλαμβάνουν χώρο όσο δύο θέσεις 
παρκινγκ. Μπορούν να τοποθετηθούν σ’ όλα τα σούπερ Μάρκετ, στα 
σχολεία και στις Λαϊκές Αγορές. 

♦ Ειδικά στις Λαϊκές θα υπάρξει αυστηρός Κανονισμός Καθαριότητας, που 
όποιος πωλητής τον παραβιάζει, θα αποκλείεται από την Λαϊκή. 

♦ Ανάλογα με τα υλικά ανακύκλωσης που θα πηγαίνει ο κάτοικος θα του 
επιστρέφονται χρήματα από τα ανταποδοτικά τέλη που παρακρατούνται 
σήμερα μέσω  των λογαριασμών  της ΔΕΗ. Μελέτη θα προσδιορίσει 
την ανταπόδοση. Τα υπόλοιπα οργανικά σκουπίδια θα πηγαίνουν για 
κομποστοποίηση (λίπασμα) και παραγωγή ρεύματος. 

♦ Η συνεργασία των πέντε Δήμων της περιοχής μας, οι δημόσιες δηλώσεις 
των Κυβερνήσεων να στηρίξουν πρωτοβουλίες και προσπάθειες στον τομέα 

αυτόν, στην σημερινή συγκυρία της μεγάλης κρίσης, της ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, 
της επιβολής προστίμων, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τις παράνομες 
χωματερές, είναι η καλύτερη απάντηση από τον δικό μας Δήμο, με έναρξη 
αυτής της σημαντικής ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ πρωτοβουλίας. Ο ΕΣΔΚΝΑ (Ενιαίος 
Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων  Νομού Αττικής) που διαχειριζότανε 
πάρα πολλά χρήματα, μόνο από τον Δήμο μας εισπράττει κάθε χρόνο περίπου 
( 1.400.000) ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ, ανεξάρτητα 
της ποσότητας των σκουπιδιών που πηγαίνουμε, σωστά καταργήθηκε ως 
αντιπαραγωγικός.  Ο νέος Ενιαίος Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 
(Ε.Δ.Σ.Ν.Α) κινείται δυστυχώς στην ίδια και χειρότερη κατεύθυνση 
υπηρετώντας συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Άμεση ανάγκη να 
καθοριστεί νέος τρόπος εισφορών, πραγματικά ανταποδοτικός, ανάλογα με 
τα σκουπίδια που πηγαίνει ο κάθε Δήμος στους ΧΥΤΑ, που στοχεύουμε, 
να γίνουν ΧΥΤΥ, δηλαδή από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, 
να μετατραπούν σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Έτσι 
προστατεύουμε το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, εκμεταλλευόμαστε  τον  τεράστιο 
πλούτο των σκουπιδιών (πρώτες ύλες), διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά και τους 
κατοίκους μας.  Τα κλαδιά και τα ξύλα μπορούν να γίνονται πριονίδι αντί 
να πηγαίνουν στην χωματερή. Το χειμώνα το πριονίδι ως καύσιμο (πέλετς) 
μπορεί να ζεσταίνει ένα δημόσιο χώρο.                                                                                                                    

♦ Πλήρη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο ομαδοποιημένο κοστολόγιο, σε επισκευές,  
προμήθειες, υπερωρίες θα δημιουργήσουμε μητρώο συνεπών προμηθευτών 
και σύστημα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.                                                                                                         

♦ Να αξιοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια για να μηδενιστεί το κόστος φωτισμού. 
♦ Κοινωνική πολιτική στους πολύτεκνους, τυφλούς, νεφροπαθείς, σε όσους 

κάνουν μετάγγιση αίματος, παραπληγικούς, στους χαμηλοσυνταξιούχους 
που παίρνουν ΕΚΑΣ και ζουν μονοί τους, στους ασφαλισμένους της 
πρόνοιας με ποσοστό αναπηρίας 67%, στους άνεργους να γίνει μείωση 
50%.Με τέτοιες κοινωνικές αναπτυξιακές πολιτικές, καταξιώνουμε 
και αναβαθμίζουμε την Αυτοδιοίκηση, προστατεύουμε την Κοινωνική 
εργασία εμποδίζουμε την εκμετάλλευση του πλούτου των σκουπιδιών 
από τους μεγαλοεργολάβους και καθιστούμε το θεσμό της Αυτοδιοίκησης 
ΚΑΤΑΛΥΤΗ για την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Στην σημερινή εποχή της 
κατοχής από την ΤΡΟΪΚΑ που εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα και τους 
τοκογλύφους δανειστές, που κάνουν αναδιανομή του πλούτου, δημιουργώντας 
περισσότερους φτωχούς, είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ η άσκηση 
μεγαλύτερης  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 

♦ Οι άνεργοι, οι ΑΜΕΑ,  οι μειονεκτούσες ομάδες, οι οικονομικοί μετανάστες, 
τα θέματα της ανεργίας-απασχόλησης, της φτώχειας, της  Δημοτικής 
Συγκοινωνίας, της κατασκήνωσης, της κοινωνικής πολιτικής στους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, της ποιότητας ζωής γενικότερα, 
έχουν ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στις συνθήκες που επιβάλει η 
ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ Κυβερνητική Πολιτική μέσω των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ. 

♦ Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους, που θα αξιοποιούν 
την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ που προαναφέραμε για την εξοικονόμηση πόρων, τα 
Ευρωπαϊκά  προγράμματα για ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής και της 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.

♦ Οι φορείς του Δήμου, σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης θα 
συνεργαστούν εξειδικευμένα στους πάρα πάνω τομείς. 

♦ Οι εργαζόμενοι στο Δήμο προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο 
στην κοινωνική οικονομία, που προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα 
και περιορίζει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ασφαλώς οι 
εργαζόμενοι, ιδεολογικά πρέπει να στηρίζουν ανταγωνιστικά, παραγωγικά  
αυτή την μορφή κοινωνικής οικονομίας.  Η αξιοποίηση όλων των φορέων, 
θα είναι προτεραιότητα μας.            

♦ Θα συζητήσουμε με τους επιχειρηματίες, να προσλαμβάνουν πρώτα τους 
Δημότες μας και εφόσον δεν υπάρχουν ειδικευμένοι, να προσλαμβάνουν 
άλλους.

♦ Θα καθιερώσουμε κάρτα Δημότη για περισσότερες Κοινωνικές παροχές, 
στους πραγματικά ανήμπορους, στην Κατασκήνωση που θα μεγαλώσει 
η διάρκειά της, στα ΚΑΠΗ, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στον 
Αθλητισμό, στον Κινηματογράφο Αστέρα που θα τον αξιοποιήσουμε 
εμείς, με την επέκταση και καθιέρωση θερινού Κινηματογράφου, στις 
προσλήψεις ορισμένου χρόνου, στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 
για τους εργαζόμενους γονείς που δεν ξέρουν που ν’ αφήσουν τα 
παιδιά τους, τους θερινούς μήνες και σε λοιπές κοινωνικοοικονομικές  
δραστηριότητες.    
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Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, αφορούσε το 1/3 του προϋ-
πολογισμού, έχει δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων, πρέπει να είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ ενταγμένο σε μεσοπρόθεσμο - μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, να γίνεται 
αναλυτική συζήτηση μετά από ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, γιατί αφορά το μέλλον του τόπου.                                                                                                                      

♦ Θα ανεβαίνουν κοστολογημένες όλες ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 
Θα γίνει Μητρώο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ συνδημοτών μας,  για αξιοποίησή τους 
με μείωση του κόστους, και παράλληλη ενίσχυση της ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.                       

♦ Δημιουργία μόνιμων καναλιών στα πεζοδρόμια, για τα καλώδια 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ κ.λ.π.  Θα σταματήσει το καθεστώς 
του «ΡΑΒΕ ΞΗΛΩΝΕ» για να κονομάνε ορισμένοι.           

♦ Σε όλους τους διαγωνισμούς θα μπαίνουν χρονοδιαγράμματα, ρήτρες 
ποιότητας, και διαπαραταξιακή εποπτεία.                 

♦ Σχετικά με τις ΚΕΡΑΙΕΣ ο Δήμος, σε συνεργασία με τις εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας, πρέπει να εντοπίσει κατάλληλα σημεία, σε δημοτικά κτήρια / 
χώρους, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς το σκοπό της μείωσης 
της ακτινοβολίας, εισροής εσόδων από την ενοικίαση χώρου για την 
εγκατάσταση μικροκυψελών και παράλληλα τον πλήρη και συστηματικό 
έλεγχό τους προκειμένου να παραμένουν σε νόμιμα όρια εκπομπής ισχύος. 
Μια επαφή με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, 
θα βοηθούσε στο να βρεθούν εκείνα τα χαμηλά όρια εκπομπής που και 
δεν βλάπτουν κανένα και βοηθούν στην καλύτερη επικοινωνία. Όσο 
ο Δήμος δεν έχει τέτοια πολιτική, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 
στρέφονται προς τους ιδιώτες, πολλοί από τους οποίους δέχονται ακόμη και 
παράνομη, μη αδειοδοτημένη εγκατάσταση, προκειμένου να εισπράττουν 
πολύ υψηλό μηνιαίο ενοίκιο. Επιπλέον, οι υπάρχουσες κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας λειτουργούν με αυξημένη ισχύ, προκειμένου το σήμα να 
φθάνει σχεδόν παντού, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
έκθεσης σε ακτινοβολία, όσων κατοικούν / εργάζονται μόνιμα κοντά σ’ 
αυτές. Επομένως, είναι ανάγκη να υπάρξει μια νέα πολιτική που αφενός 
θα συμβάλει στην ποιότητα ζωής της πόλης μας, χωρίς τεχνοφοβία και 
αφετέρου θα βελτιώσει τα οικονομικά του Δήμου, με απόλυτη διαφάνεια.                                                                                 

♦ Θα εγκατασταθούν κάμερες στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου για οπτικοακουστική καταγραφή των πρακτικών, αναπαραγωγή 
για προβολή & δημοσίευση.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΓΗΠΕΔΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ.  
Είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος της περιοχής και ο μοναδικός που δεν έχουμε 
κολυμβητήριο.

♦ Χώρο έχουμε στο Στάδιο, χρήματα  δεν έχουμε.  

♦ Μπορούμε όμως, με δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος, να το κατασκευάσει 
και να το εκμεταλλευτεί για συγκεκριμένα χρόνια  ένας επιχειρηματίας, 
παραχωρώντας δωρεάν διαδρομές για τα παιδιά των δημοτών μας που 
αθλούνται στον Οργανισμό Άθλησης. Σε συνδυασμό με αναψυκτήριο θα 
γίνει ένας όμορφος πόλος ψυχαγωγίας και Άθλησης.  

♦ Ασφαλώς θα προχωρήσουμε παράλληλα στην μετεγκατάσταση των 
απορριμματοφόρων σε υπόγειο χώρο του Άλσους της Ομορφοκλησιάς,  
στη δεύτερη φάση του σταδίου τις κερκίδες, που θα καλυφθούν με 
φωτοβολταϊκά τόξα, για παραγωγή και αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

♦ Η ηλιακή ενέργεια πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί με επενδύσεις σε όλους 
τους Δημόσιους χώρους. 

♦ Κάτω από τις κερκίδες στα γραφεία θα φιλοξενηθούν όλοι οι αθλητικοί 
πολιτιστικοί φορείς της πόλης. Αντιλαμβάνεται ο καθένας την τεράστια 
πολύπλευρη ΥΠΕΡΑΞΙΑ αυτού του πολιτιστικού εγχειρήματος.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Άμεση ανατροπή της κατεστημένης και βαθιά 
γραφειοκρατικής αντίληψης για τον πολιτισμό. 

♦ Νέος επιτέλους κανονισμός στο ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ που 
δημιουργήθηκε, ριζική αναθεώρηση των προσανατολισμών του, ώστε να 
καταστεί σημείο αναφοράς στην πόλη μας.  

♦ Στο Διοικητικό του Συμβούλιο να συμμετέχουν εναλλάξ δραστήρια μέλη 
των Διοικητικών Συμβουλίων των Πολιτιστικών Συλλόγων. 

♦ Αντίστοιχη συμμετοχή θα καθιερωθεί και στα άλλα ΝΠΔΔ. 

♦ Συνολική, δίκαιη και αντικειμενική  στήριξη των σωματείων της πόλης 
μας ώστε να δημιουργούν τμήματα δημιουργικής έκφρασης. Έτσι όλοι θα 
φροντίζουν να έχουν μερίδιο στα πνευματικά δρώμενα. 

♦ Χρειαζόμαστε ένα ευρύ δίκτυο πολιτιστικής έκφρασης σε κάθε γειτονιά, 
όλο το χρόνο.  

♦ Άμεση κινητοποίηση όλων των εθελοντών που μπορούν αν συμβάλουν στην 
ανεύρεση και υλοποίηση βιώσιμων υποδομών πολιτισμού, αξιοποιώντας 
σχετική ευρωπαϊκή εμπειρία. 

♦ Ενεργοποίηση των σχετικών παραμέτρων της ιστοσελίδας του Δήμου, ώστε 
όλοι να γνωρίζουν τι γίνεται και στον πολιτισμό.  

♦ Ο πολιτισμός και η ιστορία αυτού του τόπου δεν μπορεί να στηρίζεται στην 
περιορισμένη δράση μονίμως διορισμένων ατόμων. Ούτε θέλουμε η μνήμη 
να εξαντλείται στους Μικρασιατικούς Συλλόγους που σεβόμαστε την 
σπουδαία δουλειά τους. 

♦ Υπάρχουν και άλλοι Σύλλογοι στη Νέα Ιωνία που διεκδικούν μερίδιο στην 
προοπτική μας αλλά και στην ιστορία μας. 

♦ Χωρίς δεύτερη κουβέντα πρέπει όλοι να στηριχθούν με ευέλικτους τρόπους 
και όχι η όποια  επιχορήγηση να δίνεται με το σταγονόμετρο και μετά από 
ιδιότυπες εξετάσεις νομιμοφροσύνης των Διοικητικών τους Συμβουλίων 
στα κελεύσματα των παρασκηνίων. 

♦ Αναφερόμαστε ξεχωριστά στο ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ  
του ΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ  ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ που δεν αναδείχθηκε, δεν 
αναβαθμίστηκε  για να ΤΙΜΗΘΕΙ  όπως του αξίζει. Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ πρέπει να πάρει 
ΕΘΝΙΚΑ χαρακτηριστικά, απέναντι στην συστηματική ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
από την Δημοτική Αρχή. 

♦ Για την Παράταξη Ανεξάρτητου Κινήματος, το θέμα αυτό είναι υψίστης 
τοπικής και εθνικής σημασίας. 

♦ Πρέπει αυτή τη σημαντικότατη ημέρα, που είναι παραμονές της 25ης 
Μαρτίου, να γιορτάζεται στο μνημείο με συγκέντρωση όλων των μαθητών-
τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους κατοίκους, 
να γίνονται ομιλίες από τον εκάστοτε Δήμαρχο και έναν εκπαιδευτικό, για να 
γνωρίσουν οι νέοι μας την νεότερη ιστορία του τόπου μας. 

♦ Άλλωστε τα σχολεία μας δημιουργούν μέσα από επιτυχημένους θεσμούς, 
έργα που μπορούν να είναι στοχευμένα στις προτεραιότητες αυτές. 

♦ Αυτή Θα είναι η μεγαλύτερη ΤΙΜΗ για την ΙΣΤΟΡΙΑ, για τους ΗΡΩΕΣ 
ΜΑΣ, που θυσιάστηκαν για τα ΙΔΑΝΙΚΑ και την πατρίδα.

«ΙΩΝΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ- ΜΕΡΕΣ ΖΩΗΣ» Αυτός θα είναι ο 
τίτλος των εκδηλώσεων. Όσον αφορά το περιεχόμενο των εκδηλώσεων πρέπει 
να είναι ξεκάθαρο. 

♦ Πολιτισμός και παράδοση όχι μόνο από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τους Φορείς της Πόλης αλλά και από πρόσωπα και ομάδες  
ανθρώπων που δημιούργησαν και δημιουργούν πολιτισμό (δημιουργοί). 

♦ Είναι απαράδεκτο να δίνονται τεράστια κονδύλια, σε τραγουδιστές ονόματα.
 
♦ Τα χρήματα αυτά έπρεπε να διατεθούν για τους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ-

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ πολιτισμού της πόλης μας που όφειλαν και οφείλουμε 
μέσα από Φορείς Δημόσιους και Κοινωνικούς, να τους γνωρίζουμε να τους 
παροτρύνουμε, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους δημιουργούς. Να τους 
καλύψουμε με μέσα, για την ανάδειξη και προβολή της δουλειάς τους. Έτσι 
δίνουμε κίνητρα στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας, και παράλληλα 
κινητοποιούμε τους συνδημότες μας. Στην πορεία του χρόνου, ΣΤΟΧΟΣ  
πρέπει να γίνει ο θεσμός αυτός να  ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΙ και να γίνει διακύβευμα  
για τους κατοίκους της Αττικής.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε όλο το 
φάσμα της ζωής. Χρειάζεται να δώσουμε όραμα και βήμα δράσης στους ενεργούς 
πολίτες, καταθέτοντας και υλοποιώντας με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ τον αντίστοιχο 
κοινωνικό και πολιτιστικό προϋπολογισμό. Πρότυπα του εθελοντισμού πρέπει 
να είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και πρωτίστως ο Δήμαρχος.

ΝΕΟΛΑΙΑ. Αρνητικό θεωρούμε  το γεγονός της συστηματικής 
υποβάθμισης παραμέλησης του θεσμού  των Τοπικών Συμβουλίων των Νέων 
από την Δημοτική Αρχή. Ο θεσμός αυτός πρέπει μαζικά να εκφράσει μέσα 
από τα Δημοτικά Συμβούλια τις αγωνίες, τις προσδοκίες, τις ελπίδες και τις 
προτάσεις  των ΝΕΩΝ.

ΑΛΣΟΣ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΒΕΪΚΟΣ). 
Περίφραξη, δεντροφύτευση, ήπια ανάπτυξη σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
για τα Τουρκοβούνια, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.  Μελέτη σε συνεργασία με το Υπουργείο, για να γίνει ένας 
χώρος διαπαιδαγώγησης της φυσικής ιστορίας, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Έτσι 
θα καλύψουμε το μεγάλο έλλειμμα πρασίνου που υπάρχει στην πόλη μας. Οι 
επιχειρηματίες θα απομακρυνθούν και θα παλέψουμε, μαζί με τους φορείς των 
Δήμων της ευρύτερης περιοχής να παραμείνει Αθλητικό Κέντρο το Ολυμπιακό 
ακίνητο, στην υπηρεσία των Αθλητικών  Φορέων, που ομολογουμένως 
πάσχουμε από Αθλητικούς χώρους και αναμφίβολα πληρώθηκαν από την 
φορολογία μας. Τα ψηφίσματα δεν αρκούν  γι’ αυτό.  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ. Η δημοκρατική απάντηση στα 
προβλήματα των ξένων που εισέρχονται  παράνομα στην Ελλάδα άμεσο 
καθήκον. Η άμεση λειτουργία του Συμβουλίου Μεταναστών, η καταγραφή 
όλων των μεταναστών, νομίμων και παρανόμων και εφαρμογή ανάλογων 
πολιτικών ενσωμάτωσης των νομίμων και επιστροφής των παρανόμων στις 
πατρίδες τους. Πίεση για κατάργηση της συμφωνίας του Δουβλίνου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ. Πραγματική καινοτομία και 
διεκδικητικός στόχος από την Κεντρική Εξουσία, στον τομέα αυτό θα ήταν 
τα τμήματα Τάξης της  Αστυνομίας να υπάγονται στον Δήμαρχο, στην 
Δημοτική Αρχή. Η σύνθετη παρουσία Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας 
που δυστυχώς καταργήθηκε, με προγραμματισμό, χωρίς ρουσφετολογικές 
παρεμβάσεις, θα είχε πολλαπλάσια αποτελέσματα για την ασφάλεια των 
κατοίκων.

ΠΑΙΔΕΙΑ. Αναβάθμιση της Παιδείας με πόρους που θα προκύψουν 
από την ΔΙΑΦΑΝΗ διαχείριση όλης της δράσης του Δήμου, με την αγαστή 
συνεργασία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, καθηγητών και 
μαθητικών Κοινοτήτων. Ενημερώνουμε όσους δεν το ξέρουν όταν η Υπουργός 
Διαμαντοπούλου δεν έβγαλε τα βιβλία, ο Δήμος Ιλίου Αττικής τα εξέδωσε και 
κάλυψε το κενό του κλεπτοκρατικού - μιζαδόρικου κράτους. 

Αξιοσημείωτο και ελπιδοφόρο το γεγονός της επικρατούσας ρευστότητας 
στην πολιτική, της αναζήτησης συμμαχιών, νέων άφθαρτων φορέων και 
προσώπων ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που με κοινές αξιόπιστες δράσεις, σε ελάχιστη 
κοινή προγραμματική συμφωνία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην  
μετακίνηση των ψηφοφόρων, στην διαμόρφωση νέου πολιτικού σκηνικού. 
Αυτή είναι η απάντηση  που πρέπει να δώσουν οι πολίτες ψηφίζοντας ΑΞΙΟΥΣ, 
ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ και όχι αναγνωρίσιμους και τυχοδιώκτες.

Σε κάθε περίπτωση λόγω της μεγάλης κρίσης που αντιμετωπίζει η πατρίδα 
μας, η συμμαχική συσπείρωση υγειών ανιδιοτελών δυνάμεων ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 
που συντελούν στην αλλαγή των συσχετισμών, είναι απαραίτητη για την 
συγκρότηση σε κάθε Δήμο σε όλη την επικράτεια, ενός ριζοσπαστικού 
δημοκρατικού, πατριωτικού, αναπτυξιακού κοινωνικού κινήματος, για 
την σωτηρία της πατρίδας μας, του λαού, του εργαζόμενου ανθρώπου, της 
Ελληνικής φύσης.

Η Παράταξη Ανεξάρτητου Κινήματος ως αντιπολίτευση επετέλεσε με 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ τα καθήκοντά της. Δική σας ΕΠΙΛΟΓΗ με την συμμετοχή 
σας, την ψήφο σας και την στήριξη σας, να μας δώσετε την ευκαιρία και τη 
δυνατότητα να υλοποιήσουμε το αναπτυξιακό μας πρόγραμμά. 

Καλωσορίζουμε την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η “Αγιά-Σοφιά”, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, που αναμένεται να αποτελέσει 

ένα Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού του Προσφυγικού 
Ελληνισμού, θα δώσει «ζωή» και στην περιοχή της Νέας Ιωνίας που συνορεύει 
με το Δήμο της Ν. Φιλαδέλφειας. Μάλιστα, ο σταθμός του Περισσού (ο οποίος 
στο μέλλον θα συνδεθεί με τη Γραμμή 4 του μετρό), θα υποδέχεται τη μεγάλη 
μάζα των φιλάθλων και θα συνδέεται,  μέσω νέας πεζογέφυρας,  με τον 
πεζόδρομο που θα οδηγεί στην ευρύτερη περιοχή του νέου γηπέδου. 

Η Παράταξη  Ανεξάρτητου Κινήματος δεσμεύεται οτι θα υποστηρίξει αυτό 
το αναπτυξιακό έργο και θα βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις της στη δημιουργία 
των κατάλληλων υποδομών στον περιβάλλοντα χώρο αρμοδιότητας του 
Δήμου Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να 
αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή δίπλα από το νέο γήπεδο.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους που ενστερνίζονται τις ανησυχίες μας, 
τις προτάσεις μας σε συνεργασία μαζί μας, να τις εμπλου-
τίσουμε, για να δώσουμε προοπτική στον τόπο μας  και την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. 

Για να λέμε πλέον με θετικό λόγο «Ότι μας αξίζει έχουμε» 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ *

* Επειδή οι επερχόμενες εκλογές θα γίνουν σε δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, για να μην την ξαναπατήσετε με τους ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΥΣ τυχοδιώκτες, 
καιροσκόπους που προβάλλονται με το δημόσιο χρήμα, τα ελεγχόμενα μέσα της διαπλοκής, σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά το μπλοκ της Παράταξης 
μας http://pakneasionias.blogspot.com/  για να γνωρίσετε τα βιογραφικά των υποψηφίων μας, τις απόψεις τους, την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, για τα στε-
λέχη του ψηφοδελτίου της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο τόπο και την πατρίδα, που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη, τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, την ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ. 
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ. 

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΛΕΥΕΙ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ;

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ;

ΘΕΛΕΤΕ MIA ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ;

ΨΗΦΙΣΤΕ: ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗ




