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ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1998

Στις δημοτικές εκλογές του 1994 η Μαρία Δαμανάκη είχε πάρει μέρος ως υποψήφια 
δήμαρχος, επικεφαλής του αυτοδιοικητικού σχήματος «Πολίτες για την Αθήνα» που 
είχε υποστηριχθεί από τον ΣΥΝ και ανένταχτους πολίτες. Η προσπάθεια αυτή είχε 
συγκεντρώσει ποσοστό περίπου 13%, σημαντικό για την εποχή.
Την τετραετία 1994-1998, η παρουσία του σχήματος αυτού στα δημοτικά πράγματα 
της Αθήνας υπήρξε συνεχής και ουσιαστική. Σήκωσε καθ'όλη την τετραετία το βάρος 
της αντιπαράθεσης με το «φαινόμενο» Αβραμόπουλου και το μοντέλο του για την 
Αθήνα και την Αυτοδιοίκηση. Η συνεργασία του σχήματος αυτού με τις δυνάμεις του 
ΠΑΣΟΚ στο Δήμο Αθηναίων ήταν συνεχής και επιτυχημένη.

Από τον Σεπτέμβριο του 1997 (ένα χρόνο πριν τις δημοτικές εκλογές) ξεκίνησαν οι 
συζητήσεις στον τύπο και στα επιτελεία των κομμάτων για τις δημοτικές εκλογές. 
Ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΝ είχε διαμορφωθεί ένα τεχνητό κλίμα έντασης 
που οδηγούσε σε κατευθύνσεις αυτόνομων καθόδων. Στις 14-11-1997 η Μ.Δ. σε 
συνέντευξη τύπου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει την πρόθεσή 
της να είναι υποψήφια Δήμαρχος Αθηναίων και καλεί τα κόμματα να στηρίξουν την 
υποψηφιότητά της. Το ΠΑΣΟΚ ανταποκρίνεται θετικά. Στις 26-11-1997 η Μ.Δ. 
επισκέπτεται τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη στο 
Μέγαρο Μαξίμου. Η στήριξη του ΠΑΣΟΚ επισημοποιείται με «ομόφωνη» απόφαση 
του Εκτελεστικού Γραφείου την ίδια εβδομάδα. Ο ΣΥΝ αποφασίζει να 
πραγματοποιήσει δημοψήφισμα των μελών του στην Αθήνα για την υποψηφιότητα. 
Το Δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε στις 29/11/1997 και κατέληξε υπέρ της 
στήριξης της υποψηφιότητας με 56,3% υπέρ και 41,5% κατά.
Τον Μάρτιο του 1998 ανακοινώνεται σε εκδήλωση στο Ζάππειο η νέα δημοτική 
παράταξη συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ «Πρωτεύουσα Δύναμη» και παρουσιάζεται το 
πρόγραμμά της (επισυνάπτεται το κείμενο)
Στις 3/4/1998 ο Δημήτρης Μπέης, μέλος τότε της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει την 
υποψηφιότητά του με την παράταξη «Κίνημα για την Αθήνα» που συγκροτείται από 
στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση αυτή του Μπέη αποδοκιμάζεται χλιαρά με 
σχόλιο του Γ ραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ χωρίς να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο. 
Στις 14 Ιουλίου 1998 ανακοινώνει και το ΔΗΚΚΙ τη στήριξή του στον Δ. Μπέη.
Στις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου 2005 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εκλέγεται 
Δήμαρχος από τον πρώτο γύρο με ποσοστό σχεδόν 58%. Η Δαμανάκη συγκεντρώνει 
ποσοστό περίπου 14%, ο Μπέης 12,7% και ο Αυδής (ΚΚΕ) σχεδόν 11%.

Η προσπάθεια αυτή που είχε πολλές προϋποθέσεις (όραμα, πρόγραμμα, δυνάμεις 
αφιερωμένες στην αυτοδιοίκηση, ενδιαφέρον ενεργών πολιτών, διάθεση για δουλειά) 
να εξελιχθεί καλά και να πείσει εάν επικρατούσε επιλογή αυτοδιοίκησης αλλά και να 
αποβεί επωφελής για την Αθήνα απέτυχε. Επεσε θύμα των εσωκομματικών και 
διακομματικών ανταγωνισμών, των υπόγειων ρευμάτων και των προσωπικών 
ανταγωνισμών που η συγκυρία είχε αναδείξει με ιδιαίτερη ένταση.



Σε δύο χρόνια η Αθήνα περνάει το κατώφλι της νέας χιλιετίας. Μπαίνει ο 
21ος αιώνας. Ο χρόνος που απομένει είναι ΛΙΓΟΣ. Η πόλη μας -η 
πρωτεύουσα της χώρας- είναι ο ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ που 
συγκεντρώνει και μεγεθύνει όλες τις δυνατότητες αλλά και τα 
προβλήματα της Ελλάδας.
Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής 
ενοποίησης. Του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης. Του πλανήτη 
χωρίς σύνορα. Του ιλίγγου της τεχνολογικής εξέλιξης, της 
πληροφορικής, της γνώσης.
Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τους κινδύνους της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Της κοινωνικής ισοπέδωσης και του μοναχικού 
ηλεκτρονικού πολιτισμού. Της εξάντλησης των ορίων των ανθρώπων και 
των δυνατοτήτων της φύσης. Της έλλειψης νοήματος και περιεχομένου 
στην καθημερινότητα της ζωής.
Η Αθήνα είναι το κέντρο της Ελλάδας. Είναι η καρδιά της και οφείλει να 
πάλλεται δυνατά. Οφείλει να είναι το κέντρο της μεγάλης φιλόδοξης 
προσπάθειας για την πορεία της χώρας στον επόμενο αιώνα.
Πώς θα ανταποκριθεί η Αθήνα σ'αυτό το μεγάλο ρόλο; Ποια είναι η 
ΑΘΗΝΑ που θέλουμε;
Θέλουμε την Αθήνα ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ και ΙΣΧΥΡΗ για να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό των 
Ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων. Μεγάλη ευρωπαϊκή ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ για να οργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 με 
στόχο την αξιοποίησή τους και για την επόμενη μέρα μετά τη λήξη τους. 
Θέλουμε την Αθήνα με πολιτιστική και αισθητική ταυτότητα αντάξια της 
ιστορίας της και της λαμπρής προοπτικής της.
Η Αθήνα οφείλει να ανταποκριθεί σ ’αυτές τις προκλήσεις χωρίς να 
διχασθεί σε πλούσια και φτωχή. Δίνοντας τη μάχη ενάντια στον 
κοινωνικό αποκλεισμό ζωντανεύοντας και τονώνοντας τον κοινωνικό της 
ιστό. Ενώνοντας τους πολίτες σε μια νέα σχέση με την τοπική και 
κεντρική και εξουσία.



Θέλουμε την Αθήνα ΦΙΛΙΚΗ. ΦΙΛΙΚΗ προς τις δημότες και τους 
επισκέπτες της. Ικανή να ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ τη δύσκολη 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ τους.
Αυτό σημαίνει:
ΠΟΛΗ που επιτρέπει την κίνηση, την κυκλοφορία, την επικοινωνία. Που 
συνδυάζει αρμονικά την κατοικία με τις εμπορικές και παραγωγικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες.
Που επιτρέπει στους πεζούς να περπατούν.
Που οργανώνει τις ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, τους περιπάτους στους 
αρχαιολογικούς χώρους της.
Που διαθέτει συγκοινωνίες αποτελεσματικές και αξιοπρεπείς. Μαζί με το 
ΜΕΤΡΟ που προχωρεί, έχει δικό της ΤΡΑΜ για το ιστορικό κέντρο με 
βάση την πρόταση του αξέχαστου Αντώνη Τρίτση. Έχει δικό της 
σύστημα MINI-BUS και οργανωμένο δημοτικό σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης -αυτό που εμείς παρουσιάσαμε- με στόχο όχι να εισπράξει 
ο Δήμος ή οι ιδιωτικές εταιρείες, αλλά να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. 
Θέλουμε την Αθήνα ασφαλή. Πόλη που θα μας προστατεύει 
αποτελεσματικά χωρίς να μας σπρώχνει στο οχυρό του ιδιωτικού χώρου, 
στη μίμηση ξενοφοβιικών προτύπων που κυριαρχούν σε άλλες 
μεγάλου πόλεις.
Θέλουμε ΠΟΛΗ ανοιχτή και καθαρή, όχι μόνο στο κέντρο αλλά και 
πίσω από τη βιτρίνα στις ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ.
ΠΟΛΗ με λιγότερα σκουπίδια στους δρόμους αλλά και τις ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
μέσα από ένα σύστημα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ που δυστυχώς σήμερα δεν 
διαθέτει ο πρώτος Δήμος της χώρας. Με εισαγωγή του ΦΥΣΙΚΟΥ αερίου 
παντού. Με προώθηση του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και μέσων 
μεταφοράς που δεν ρυπαίνουν.
Που έχει χώρο, ελευθερία, ανάσα. Που αγαπά το πράσινο και διασώζει 
τους ελεύθερους χώρους που έχουν απομείνει.
Μια πόλη για να ζεις. Όχι μόνο για να περνάς σαν ξένος.
Θέλουμε την ΑΘΗΝΑ πόλη για ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ.
Αυτό σημαίνει:
ΠΟΛΗ και για τις γυναίκες με τον ανάλογο σχεδίασμά που θα 
διευκολύνει τους πολλαπλούς ρόλους και τη διάθεση του ΧΡΟΝΟΥ τους. 
ΠΟΛΗ και για τους ηλικιωμένους. Η ασφάλεια των ανθρώπων αυτών δεν 
είναι τεχνικό πρόβλημα αλλά πρωτίστως θέμα σχέσεων, επικοινωνίας, 
ανθρώπινης επαφής. Αυτά σημαίνουν δίκτυο αλληλεγγύης στο σπίτι 
αλλά και αξιοποίηση, οργάνωση της προσφοράς της τρίτης ηλικίας, με 
αναζωογόνηση των παραμελημένων λεσχών φιλίας και με κοινωνικές 
πρωτοβουλίες.



ΠΟΛΗ και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ανάλογο 
σχεδίασμά της κυκλοφορίας στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, ειδικά 
προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
πρωτοβουλίες των συμπολιτών μας.
ΠΟΛΗ και για αυτούς που έχουν ανάγκη, που σπρώχνονται στο 
περιθώριο. Ειδικά προγράμματα για την ανεργία. Ενίσχυση των δικτύων 
αλληλεγγύης. Φροντίδα για τους αστέγους, όχι μόνο για μια μέρα ή για 
τις τηλεοπτικές ανάγκες του Δημάρχου, αλλά προγράμματα στέγης σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για την ανάπλαση και 
των παραμελημένων γειτονιών της Αθήνας.
ΠΟΛΗ για τα προβλήματα του καιρού μας. Για τα ναρκωτικά με στόχο 
όχι μόνο να διώξουμε από τα μάτια μας θλιβερές εικόνες σαν αυτή της 
πλατείας στην Ομόνοια, αλλά να βοηθήσουμε ουσιαστικά τους χρήστες 
με άλλη αντίληψη πέρα από τη σημερινή στείρα ποινική και διωκτική. 
ΠΟΛΗ και για τα παιδιά. Με παιδικούς σταθμούς για όλες τις οικογένειες. 
Με σχολεία όμορφα, καθαρά, λειτουργικά, ασφαλή και επί τέλους 
πρωινά μιας βάρδιας για όλα τα παιδιά.
Θέλουμε την ΑΘΗΝΑ πόλη ΝΕΑΝΙΚΗ.
Είναι δημογραφικά η πιο νεανική πόλη της Ελλάδας. Τη θέλουμε πόλη 
χαρούμενη. Να δίνει διεξόδους για ψυχαγωγία. Να προσφέρει γιορτές 
που σπάνε τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Που διαθέτει διεθνές 
Φεστιβάλ Αθηνών αντάξιο της πρωτεύουσας. Που έχει χρώμα. Ρυθμό.
Η ζωή των νέων και όλων μας δεν τελειώνει την Πρωτοχρονιά, μέσα στα 
λαμπιόνια της γιορτής. Σημασία έχει ο Δήμος να δίνει διεξόδους 
καθημερινά. Με το Πνευματικό κέντρο και τις εγκαταστάσεις του ΟΝΑ 
ανοιχτές στους νέους. Με βιβλιοθήκη του Δήμου σε κάθε διαμέρισμα. 
Ζωντανεύοντας το Γκάζι και την Πειραιώς σαν δρόμο πολιτισμού. Με 
ενίσχυση των πρωτοβουλιών των ομίλων, συλλόγων, των συμπολιτών 
μας που ενδιαφέρονται.
Να γίνει η ΑΘΗΝΑ του πολιτισμού που η αξέχαστη ΜΕΛΙΝΑ μας 
οραματίστηκε.
Μέσα σε τέσσερα χρόνια σε συνεργασία με την πολιτεία, τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού και τους αθλητικούς συλλόγους μπορούμε να 
ζωντανέψουμε την παλιά ΑΛΑΝΑ. Να έχουμε σε κάθε γειτονιά ένα μικρό 
γήπεδο, ένα χώρο για συνάντηση, άθληση και άσκηση.



Δεν φιλοδοξούμε σήμερα εδώ να δώσουμε ένα πλήρες πρόγραμμα 
τετραετίας. Οι επιστημονικές μας ομάδες όμως, που περηφανευόμαστε 
ότι έχουν επαφή με ότι καλύτερο διαθέτει η πόλη, επεξεργάζονται τις 
προτάσεις που θα αποτελέσουν το πρόγραμμά μας. Είναι ανοιχτές στη 
συμμετοχή και τη συμβολή σας. Το πρόγραμμά μας δεν θα είναι 
άθροισμα γενικών και αόριστων υποσχέσεων. Θα στηρίζεται στην 
τετραετή παρουσία μας στο Δήμο, στη γνώση των προβλημάτων, 
στην πορεία που έχουμε ξεκινήσει στις γειτονιές. Θα 
επισκεφθούμε κάθε διαμέρισμα, κάθε γειτονιά της πόλης. Οι 
προτάσεις μας θα συνοδεύονται από ρεαλιστική αποτίμηση του 
κόστους για την πραγματοποίησή τους και από συγκεκριμένη 
πρόταση ανόρθωσης των οικονομικών του Δήμου που σήμερα 
βρίσκεται σε κατάσταση υπερδανεισμού και χρεοκοπίας εξ αιτίας της 
σπατάλης και της κακοδιαχείρισης.
Δεν θέλω να μιλώ με μεγάλα λόγια που δεν έχουν αντίκρισμα. Οι πολίτες 
γνωρίζουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Άλλωστε είναι ανάγκη να 
τονίσω ότι έχουμε όλοι και όλες ΕΥΘΥΝΗ για την πόλη που ζούμε. 
ΕΥΘΥΝΗ που είναι ανάγκη να την αναλάβουμε. ΕΥΘΥΝΗ που είναι 
ανάγκη να αναλάβετε και όλοι εσείς που σήμερα βρίσκεστε εδώ.
Δεν θα γίνουν όλα από τη μια μέρα όσην άλλη. Όμως είναι ανάγκη να 
σχεδιάσουμε με ρεαλισμό και αξιοπιστία, εξηγώντας στους πολίτες τι 
και πώς πρέπει να συνεισφέρουν, τι μπορεί να γίνει σήμερα, τι 
θα γίνει αύριο.
• Με συνείδηση των προβλημάτων αΜά και γνώση των δυνατοτήτων.
• Παλεύοντας με πάθος για το μικρό και σχεδιάζοντας με γνώση το 

μεγάλο.
• Δίνοντας τη μάχη με προσανατολισμό την καθημερινότητα, που δεν 

χάνει όμως ούτε στιγμή από τα μάτια της την προοπτική και το 
μέλλον της πόλης και των ανθρώπων της.

• Με νέο πνεύμα που αφομοιώνει τις μεταβολές της εποχής που τις 
κάνει μέρος της ζωής μας, τις κατανοεί και τις αξιοποιεί. Που κάνει 
χειροπιαστά βήματα μπροστά.

• Πετυχαίνοντας μικρούς και μεγάλους στόχους που διαμορφώνουν 
βήμα βήμα μια νέα πραγματικότητα.

• Μια ΠΟΛΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ, που μέρα με τη μέρα αλλάζει, βελτιώνεται, 
κατακτά σιγά σιγά περισσότερη ποιότητα για τους πολίτες της.

Γι'αυτό θέλουμε την ΑΘΗΝΑ ιπιο κοντά στον πολίτη. Να
οργανώσουμε μια νέα σχέση εκπροσώπησης του πολίτη από το 
Δήμο. Ένα νέο ρόλο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος οφείλει να 
εξυπηρετεί τον πολίτη. Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του με την 
εφαρμογή επί τέλους της τεχνολογίας η αξιοποίηση του προσωπικού



του που σήμερα αδρανεί αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Όταν ο Δήμος 
Αθηναίων ζητά αποκέντρωση, οφείλει να δώσει ο ίδιος το παράδειγμα. Η 
πρόταση του Θόδωρου Πάγκαλου για τα επτά διαμερίσματα που θα 
γίνουν επτά ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ θα γίνει ΠΡΑϊΕΗ.
Ο Δήμος έχει υποχρεώσεις και ο πολίτης ανάγκες και απαιτήσεις. 
Αξιοποιώντας και τον Ευρωπαϊκό χάρτη για τα δικαιώματα του πολίτη, οι 
υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις του Δήμου μπορούν να συγκεντρωθούν 
στο «Χάρτη των Δικαιωμάτων των Αθηναίων», σε συνδυασμό με 
μια διαδικασία -  μηχανισμό εγγύησης της τήρησής του.
Στη νέα πολιτική εποχή, όπου οι πολίτες αποστρέφονται τα πολιτικά 
παιχνίδια γιατί θεωρούν την πολιτική ξένη με τη ζωή τους, η 
Αυτοδιοίκηση μπορεί να βρεθεί πιο κοντά στον πολίτη και την
πρωτοβουλία του. Μπορεί να συμβάλει στην επανάκαμψη της πολιτικής 
μέσα από τη μάχη για το καθημερινό, το συγκεκριμένο, που θα συνδεθεί 
με τη μεταρρύθμιση, την αλλαγή, το σχέδιο, την προοπτική. Με την 
δραστηριοποίηση των πολιτών όχι μόνο κάθε τέσσερα χρόνια, όταν 
ψηφίζουν, αλλά με την έκφραση της γνώμης τους μέσα από διαύλους 
επικοινωνίας σε συνεχή βάση.
Αυτά προϋποθέτουν νέος ρόλο της Αυτοδιοίκησης. Νέο ρόλο με τρία 
πρόσωπα:
• Η Αυτοδιοίκηση λύνει προβλήματα. Είναι ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
• Η Αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με την Κεντρική Εξουσία στο 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, στην αποσαφήνιση ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ και ΕΥΘΥΝΩΝ.
• Η Αυτοδιοίκηση ενώνει τους πολίτες και ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ από την Κεντρική 

Εξουσία λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα δικά 
της.

Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας.
Η πρωτεύουσα είναι τόπος εγκατάστασης και λειτουργίας μεγάλου 
μέρους των κρατικών υπηρεσιών. Ο Δήμος σήμερα πρέπει να 
αναπτύξει ένα καινούργιο ρόλοι: διεκδίκησης προς τις κρατικές 
υπηρεσίες για τα μικρά και καθημερινά, συντονισμού τους ώστε να 
συνυπολογίζονται οιι συνδυασμένες επιπτώσεις στη ζωή των 
πολιτών. Από το πότε θα σκαφτούν και θα σκεπαστούν οι δρόμοι, 
μέχρι το ποιος διαχειρίζεται τα πάρκα και τους χώρους της πόλης, έως 
τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τα γκαρόζ στις πολυκατοικίες και στα 
μεγάλα καταστήματα και επιχειρήσεις,



Αυτή είναι η Αθήνα που θέλουμε. Απέχει πολύ από την Αθήνα που 
ζούμε.
Την πόλη αυτή εξακολουθούμε να την αγαπάμε γιατί έχει ομορφιά -  
όμορφες οτιγμές, όμορφα σημεία. Θέλουμε να την κάνουμε ΟΜΟΡΦΗ 
παντού και κάθε μέρα ή έστω τις περισσότερες μέρες.
Θέλουμε να την αλλάξουμε για να γίνει πιο εύκολη η ζωή μας.
Μπορεί η Αθήνα να αλλάξει;
ΝΑΙ. Η Αθήνα μπορεί. Έχει τη δύναμη. Είναι ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
ΔΥΝΑΜΗ.
Η πραγματικότητα που βιώνουμε δεν είναι αποτυχία της Αθήνας.
Τί απέτυχε στην πόλη μας; Απέτυχε το μοντέλο ανάπτυξης που 
συσσώρευσε προβλήματα επί δεκαετίες με ευθύνες των κυβερνώντων. 
Απέτυχε η Αθήνα της αντιπαροχής που οδήγησε στην Αθήνα της 
κυκλοφοριακής ασφυξίας που εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της. 
Απέτυχε το σύμπλεγμα των εξουσιών που στηρίζεται στην ασάφεια, στη 
μετάθεση ευθυνών, όπου όλοι δηλώνουν αρμόδιοι και αναρμόδιοι την 
ίδια στιγμή.
Απέτυχε η δωδεκάχρονη συντηρητική διαχείριση του Δήμου Αθηναίων. 
Τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή κρατάει την Αθήνα καρφωμένη 
στο τέλμα των προβλημάτων με μια αντίληψη μικρών οριζόντων για την 
πόλη. Με μια δραστηριότητα που επιδιώκει να συγκαλύψει την ουσία 
των προβλημάτων παρά να οδηγήσει στην ουσιαστική αντιμετώπιση.
Εδώ και τέσσερα χρόνια το όποιο έργο της Δημοτικής Αρχής αρκείται 
στον επιδερμικό καλλωπισμό της πόλης. Έργο αποσπασματικό, χωρίς 
σχέδιο και προοπτική.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν επιθυμεί και αδυνατεί να εκμεταλλευθεί 
τις δυνατότητες που της δίνονται για να διεκδικήσει και να λύσει βασικά 
προβλήματα της Αθήνας.
Με μια αντίληψη (βαθιά συντηρητική) μεταθέτει τις ευθύνες στις πλάτες 
άλλων. Παραγνωρίζει τις δυνατότητες της συλλογικής προσπάθειας, 
αποτρέπει την ουσιαστική πρωτοβουλία, φοβάται τη δυναμική και τη 
δύναμη των πολιτών. Αυτή τη δύναμη των πολιτών, τη ΔΥΝΑΜΗ ΟΛΩΝ 
ΜΑΣ. Εμείς αυτή τη δύναμη θέλουμε να αναδείξουμε. Να την κάνουμε 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ.
Εμείς δεν θέλουμε την πόλη για την πολιτική. Θέλουμε την πολιτική για 
την πόλη. Για την πόλη και τους πολίτες.
Για να γυρίσει σελίδα η Αθήνα.



Ποιες είναι οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να 
απαντήσουν θετικά στην πρόκληση αυτή;
Είναι οι δυνάμεις που όλοι εμείς εκπροσωπούμε.
• Οι δυνάμεις που στάθηκαν θετικά και δημιουργικά στην πορεία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την πολιτική της αποκέντρωσης.
• Οι δυνάμεις που αφομοιώνουν τις μεταβολές της εποχής, τις 

αξιοποιούν και τολμούν να αναλαμβάνουν το κόστος δύσκολων 
επιλογών.

• Οι δυνάμεις που προτάσσουν τα θέματα της καθημερινότητας των 
πολιτών απέναντι στην ωραιοποίηση, στη συγκάλυψη, τη λήθη και 
τελικά την αδράνεια του συντηρητισμού.

• Οι δυνάμεις που σέβονται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τη φύση. 
Που μάχονται για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά του.

• Οι δυνάμεις που υπερασπίζονται το νέο περιεχόμενο της 
συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

• Οι δυνάμεις που αγωνίζονται να συμφιλιώσουν την πολιτική με την 
ηθική.

• Οι δυνάμεις της προόδου που πετυχαίνουν μικρούς και μεγάλους 
στόχους και διαμορφώνουν το πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας 
στην Ευρώπη.

Αυτές τις δυνάμεις θέλουμε να συνθέσουμε σε μια νέα πλειοψηφία 
που θα γυρίσει τη σελίδα για την Αθήνα.
Η προσπάθεια δεν είναι εύκολη. Όχι μόνο αξίζει αλλά έχουμε χρέος να 
προσπαθήσουμε.
• Με ενότητα.
• Με δύναμη τη δύναμη των πολλών, Τη δύναμη ΟΛΩΝ μας.
• Κοιτάζοντας μπροστά.
• Σχεδιάζοντας της Αθήνα του 21ου αιώνα.
Η Αθήνα μας χρειάζεται όλους και πρέπει να δουλέψουμε όλοι και όλες 
για να κάνουμε την Αθήνα μια πόλη με ανθρώπους αισιόδοξους και 
χαρούμενους.
Μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και ποιότητας στην καθημερινή τους ζωή. 
Με ορίζοντα και προοπτική.
Σε όλη την προσπάθεια της προεκλογικής προσπάθειας θα απευθύνω 
διαρκώς μια πρόσκληση:
• Πρόσκληση για συμμετοχή στη δύσκολη και κοινή προσπάθεια και 

ένα μήνυμα: μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας.
Εμείς, οι άνθρωποι του συνδυασμού μας, πιστεύουμε με πάθος σε αυτή 
την προσπάθεια.
Καλούμε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες να δουλέψουμε μαζί για να 
κάνουμε πραγματικότητα αυτό που όλοι μας θέλουμε:


