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με ευρύ, σύγχρονο ορίζοντα και
ριζοσπαστικό, μεταρρυθμιστικό

Πολιτικές Εξελίξεις και

πρόγραμμα δημιούργησαν νέα

Δημοτικές Εκλογές.

δεδομένα και ώθησαν μπροστά την

της Χρύσας Αράπογλου*

Α. Οι δημοτικές εκλογές αποτελούν μια
πολιτική μάχη. Και είναι μια μάχη με
πολιτικό περιεχόμενο γιατί η πολιτική
αφορά τις δομές και τον χαρακτήρα της
εξουσίας. Πολιτική μάχη δεν είναι μόνο

κοινωνία, το επίπεδο ανάπτυξης,
συνοχής και λειτουργίας της. Οι
προοδευτικές δημοτικές Αρχές έθεσαν
έτσι τη σφραγίδα τους σε εξελίξεις που
με τη σειρά τους επηρέασαν σημαντικά
τις συνολικότερες, γενικότερες
εξελίξεις.

ό,τι σχετίζεται με την κυβέρνηση, τις

Μπορώ να είμαι, εδώ, πολύ

εκλογές της και το κεντρικό σκηνικό,

κατηγορηματική. Σκεφθείτε την

αλλά και με ό,τι σχετίζεται με θεσμούς

καθοριστική επιρροή στο σύνολο της

διοίκησης, διαχείρισης, παρέμβασης. Οι

οικονομικής, πολιτιστικής,

Δήμοι αποτελούν τέτοιους θεσμούς.

τεχνολογικής, αναπτυξιακής εξέλιξης

Ευρισκόμενοι κοντύτερα στον πολίτη

της Ελλάδας από ένα άλμα της

και τις τοπικές/ περιφερειακές

Θεσσαλονίκης προς τα εμπρός. Άλμα

κοινωνίες, μπορούν να επηρεάσουν

που δεν είναι για την υλοποίησή του

καθοριστικά τη ζωή των πολιτών και τις

αποκλειστική ευθύνη της Αθήνας, αλλά

προοπτικές των τοπικών κοινωνιών. Ο

πρωτίστως ευθύνη του Δήμου (του

επηρεασμός αυτός δεν είναι μια

Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής, του

αυτόματη διαδικασία. Δεν συμβαίνει -

Μετώπου των Κοιν. Φορέων της

και δεν θα συμβεί- με οποιουσδήποτε

Θεσσαλονίκης). Ευθύνη που υπάρχει ή

δημάρχους και οποιαδήποτε σύνθεση

δεν υπάρχει στην πράξη. Στο σχέδιο,

δημοτικών συμβουλίων. Είναι

στις πρωτοβουλίες, στη δράση, στα

αποτέλεσμα μιας αντίληψης, μιας

αποτελέσματα. Η συντηρητική δημοτική

στρατηγικής, ενός προγράμματος,

Αρχή της τελευταίας 20ετίας στον Δήμο

φορείς των οποίων είναι ο δήμαρχος

Θεσσαλονίκης, με αποκορύφωμα τον κ.

(κατά κύριο βάρος) και η πλειοψηφία

Παπαγεωργόπουλο, δεν είχε τίποτα απ’

του δημοτικού συμβουλίου. Η ιστορία

αυτά. Ούτε σχέδιο, ούτε πρωτοβουλίες,

διδάσκει και η τρέχουσα εμπειρία

ούτε δράση, ούτε θετικά αποτελέσματα.

επιβεβαιώνει ότι δημοτικές Αρχές με

Πρέπει να φύγει! Αποτελεί παράγοντα

συντηρητικές αντιλήψεις και άτολμες-

ανάσχεσης, ανάχωμα στην πρόοδο.

απλές διαχειριστικές στρατηγικές

Εμπόδιο στην κίνηση της Πόλης και της

καταδίκασαν σε ακινησία και

Κοινωνίας της προς το καλύτερο, προς

οπισθοδρόμηση τις κοινωνίες. Ενώ,

τα εμπρός.

αντίθετα, προοδευτικές δημοτικές αρχές
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Εμείς οραματιζόμαστε τη Θεσσαλονίκη
ου

του 21

αιώνα. Τη Θεσσαλονίκη-

βαθύτερο πολιτικό μήνυμα. Ιδιαίτερα στις
σημερινές συνθήκες κυβερνητικής

κόμβο, και τη Θεσσαλονίκη-κέντρο.

απαξίωσης, σήψης και εξαπάτησης, οι

Όχι μεγαλόστομα, αλλά συγκεκριμένα.

δημοτικές εκλογές αποτελούν ευκαιρία

Όχι απολογητικά, αλλά επιθετικά. Οι

εκδήλωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας και

δύο αυτές πλευρές συγκροτούν τη

αγανάκτησης.

Θεσσαλονίκη: ΑΛΛΟ πόλο. Η πρώτη
πλευρά της (κόμβος) είναι η συνέχειά

Πιστεύω ότι το μήνυμα και το νόημα αυτών

της με νέα ορμή και νέο σχέδιο.

των εκλογών θα είναι ενθαρρυντικό,

Επαναπροωθεί τη Θεσσαλονίκη της

ενισχυτικό για τις δυνάμεις της Προόδου

πενταπλής Εγνατίας με τις εννιά

και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης με κύρια

καθέτους και τα τέσσερα λιμάνια. Τη

και καθοριστική έκφραση το ΠΑΣΟΚ και

Θεσσαλονίκη της σημαντικής

καταδικαστικό για τη «Ν.Δ.»

γεωπολιτικής, παραγωγικής και
ιστορικής θέσης. Η δεύτερη πλευρά
της (κέντρο: εναλλακτικό, παραγωγικό,

* Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ,
υποψήφιας Δημάρχου Θεσσαλονίκης.

καινοτόμο) είναι το αύριο. Την καθιστά
τόπο αναφοράς προς όποιον και όσους
επιζητούν πρόταση, στήριξη για την
επόμενη εικοσαετία.

Β. Είναι ευνόητο οι εξελίξεις όπως θα
αποτυπωθούν στους εκλογικούς
συσχετισμούς σε επίπεδο Δήμων και
Νομαρχιών να έχουν και ένα ευρύτερο
πολιτικό νόημα. Στην πολιτική αυτή
μάχη έρχονται στο φως, σε σύγκριση
και αντιπαράθεση αντιλήψεις,
συστήματα αξιών και πολιτικές
στρατηγικές. Οι νέοι συσχετισμοί
διαμορφώνονται μετά -και μέσα από- τη
διαπάλη αυτών των αξιών και
στρατηγικών. Αποτυπώνουν τις
διαθέσεις και τις τάσεις του κοινωνικού
σώματος. Και δείχνουν την
αποδοκιμασία και την προτίμηση. Οι
εκλογές αυτές θα έχουν πράγματι ένα
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