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1. Ποιο είναι το όραµά σας για το ∆ήµο και ποιες οι προτάσεις σας για την ενίσχυση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; 

Η νέα ∆ηµοτική Αρχή του Ιλίου είναι αποφασµένη να καταβάλει συστηµατικές προσπάθειες 

προκειµένου να συµβάλει αποφασιστικά και δηµιουργικά στη συνέχιση της αναπτυξιακής 

πορείας του ∆ήµου.  

Το όραµά µας για το Ίλιον είναι να καταστεί µια πόλη σύγχρονη, η οποία θα προσφέρει 

ποιότητα ζωής σε όλους τους κατοίκους, τόσο µέσα από τη λειτουργία των θεσµών και όσο 

και µέσα από την ουσιαστική συµµετοχή των δηµοτών.  

Επιδιώκουµε στην πόλη µας η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης να διαπερνά κάθε πτυχή της 

κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας της πόλης, να υπάρχει περισσότερο πράσινο και 

λιγότεροι ρύποι, να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο, αποκεντρωµένο τοπικό δίκτυο 

κοινωνικής προστασίας, να διασφαλίζεται ο σεβασµός στη διαφορετικότητα των δηµοτών της, 

να προασπίζεται το δικαίωµα στην ελεύθερη πολιτιστική έκφραση και δηµιουργία και να 

πολλαπλασιάζονται σταδιακά οι δυνατότητες πρόσβασης στον κόσµο των νέων τεχνολογιών. 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του οράµατός µας για την πόλη µας αποτελεί η 

ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένα ζήτηµα το οποίο µας απασχολεί εδώ και αρκετό 

καιρό πολύ έντονα. Στο Ίλιον πιστεύουµε ότι η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορεί 

να επιτευχθεί µε τη διασφάλιση επαρκών πόρων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του 

∆ήµου και µε την εφαρµογή ενός σύγχρονου διοικητικού µοντέλου στο ∆ήµο, στηριζόµενο 

στη συµµετοχή των δηµοτών, το διάλογο µε όλους τους κοινωνικούς φορείς και στη 

λογοδοσία της ∆ηµοτικής Αρχής. 

 

2. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις και ποιες νοµίζετε ότι θα πρέπει να είναι οι 

ενέργειες της πολιτείας προκειµένου να στηρίξει την περιοχή σας, ώστε να 

αποκτήσει οικονοµική και κοινωνική ευηµερία; 

Στους ∆ήµους της ∆υτικής Αθήνας, όπως είναι γνωστό, έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 

χρόνια σηµαντικά προβλήµατα, τα οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις ταξικές επιλογές των 

τελευταίων κυβερνήσεων για την περιοχή. 

Πρέπει η πολιτεία να µεριµνήσει ώστε η γκετοποίηση των ∆ήµων της ∆υτικής Αθήνας να 

σταµατήσει και να γίνει επιτέλους πράξη η ισότιµη αντιµετώπισή τους µε τους υπόλοιπους 



δήµους του Λεκανοπεδίου. Πρωταρχικοί της στόχοι θα πρέπει να είναι η βελτίωση των 

βασικών υποδοµών στους ∆ήµους της περιοχής και η απόδοση των αναγκαίων για 

αναπτυξιακούς σκοπούς πόρων που τους αναλογούν, προκειµένου να καταστεί δυνατό να 

βελτιωθούν και το βιοτικό επίπεδο, αλλά και οι συνθήκες ζώης των δηµοτών της ∆υτικής 

Αθήνας.  

 

3. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ένα ικανό ποσοστό πολιτών, και ιδιαίτερα νέων 

ανθρώπων, απέχει µη συµµετέχοντας στις διαδικασίες και στα κέντρα λήψης των 

αποφάσεων. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι βασικές προϋποθέσεις ώστε ο δηµότης να 

απαγκιστρωθεί από τον καναπέ και την ιδιώτευση και να συµµετάσχει ενεργότερα; 

Πράγµατι, στην εποχή µας όλο και περισσότεροι πολίτες αποστασιοποιούνται σταδιακά από 

την πολιτική ζωή του τόπου, απαξιώνοντας τη συµµετοχή στα κοινά και τη συστράτευση σε 

κοινούς αγώνες.    

Στη δηµιουργία και τη συντήρηση της θλιβερής αυτής κατάστασης έχει συµβάλλει 

καθοριστικά η προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης καθαρά ατοµικιστικών προτύπων, 

άµεσα συνδεδεµένων µε µια καταναλωτική στάση ζώης και δράσης, αλλά και µιας αρνητικής 

εικόνας για το σύνολο –αδιακρίτως– των ενεργά συµµετεχόντων στην πολιτική ζωή της χώρας 

µας. 

Παράλληλα, δυστυχώς, η στάση ορισµένων πολιτικών, όχι µόνο δε βοηθά στην αντιµετώπιση 

της υπάρχουσας κατάστασης, ως όφειλε, αλλά συντελεί στην ενίσχυση της πεποίθησης των 

πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην άσκηση της 

πολιτικής και ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι· πεποίθηση που σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την 

πραγµατικότητα. 

Βασική προϋπόθεση για την αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροοπίας των πολιτών και την ώθησή 

τους στην ενεργό συµµετοχή στα κοινά είναι η συνεχής, ειλικρινής και εποικοδοµητική 

επικοινωνία ανάµεσα σε όλους εµάς που συνθέτουµε τη ∆ιοικούσα Αρχή της πόλης και τους 

δηµότες µας, σκεπτικιστές και µη. Η εφαρµογή ενός σύγχρονου διοικητικού µοντέλου στο 

∆ήµο Ιλίου θα ενθαρρύνει και θα στηρίξει σηµαντικά την επικοινωνία αυτή, καθώς θα 

στηρίζεται στη συµµετοχή των δηµοτών και τον κοινωνικό έλεγχο, στην αποκέντρωση και τη 

λογοδοσία της δηµοτικής εξουσίας, στη διαβούλευση και το διάλογο µε όλους τους 

κοινωνικούς φορείς. 

 


