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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.


