ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Πρόταση συνεργασιών από 35 προσωπικότητες
Πρόταση συνεργασίας προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους πολίτες που κινούνται
στην ευρύτερη κεντροαριστερά αλλά και στο χώρο της προοδευτικής κοινωνικής
κεντροδεξιάς απευθύνουν 35 πολιτικές και κοινωνικές προσωπικότητες της πόλης
ενόψει δημοτικών εκλογών. Προτείνουν προγραμματική σύγκλιση και κοινή κάθοδο
στις εκλογές, με στόχο "να ηττηθεί το σύστημα εξουσίας που διοικεί εδώ και 25
χρόνια τον δήμο Θεσσαλονίκης".
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“Η συντηρητική κυριαρχία στην αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης μπορεί να
ανατραπεί μόνο με την ενεργοποίηση των πολιτών και τη σύγκλιση ενός ευρέως
φάσματος πολιτικών αντιλήψεων και κομματικών επιλογών. Με τη σύμπραξη
δηλαδή, πολιτών, παρατάξεων και πολιτικών φορέων που επιθυμούν την αλλαγή
πλεύσης”, τονίζεται στην ανακοίνωση-κάλεσμα των 35, και συμπληρώνεται: “Οι
κομματικές περιχαρακώσεις και οι ηγεμονισμοί είναι συνταγή που αποδείχθηκε ότι
ηττάται και αδυνατεί να ανατρέψει τις ισχυροποιημένες από τη συναλλαγή τόσων
χρόνων κατεστημένες δυνάμεις”.
Το πολιτικό πρόταγμα
Οι βασικές πολιτικές προτάσεις της πρωτοβουλίας των 35 συμπυκνώνονται ως εξής:
“Πρέπει επιτέλους να δράσουμε αποφασιστικά για την υπεράσπιση του δημόσιου
συμφέροντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αποκέντρωση, την αντιμετώπιση της αέριας
και θαλάσσιας ρύπανσης, την αύξηση του πράσινου και των ελεύθερων χώρων, την
προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας, την ανάπτυξη του προαστιακού
σιδηροδρόμου, την ενίσχυση των δημόσιων - εναλλακτικών μέσων μετακίνησης, την
προστασία των δασών, την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και την
ανακύκλωση. Να εφαρμόζουμε πολιτικές κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας. Να
ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών, την κουλτούρα της συμμετοχής, τον
πλουραλισμό στην επικοινωνία και την ενημέρωση, τη διεκδίκηση και το
δημοκρατικό διάλογο, με χρηστή διοίκηση, αποκέντρωση και διαφάνεια παντού.
Αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα που πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν στις
εκλογές της περιφερειακής και της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης το 2010. Όχι ποιο
κόμμα θα κερδίσει τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη. Ούτε πώς θα καταγραφούν οι
κομματικοί συσχετισμοί, πώς θα τακτοποιηθούν εσωκομματικές ισορροπίες και
προσωπικές φιλοδοξίες”.
Τα πρόσωπα
Μεταξύ αυτών που υπογράφουν το κείμενο περιλαμβάνονται αρκετοί
πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και προσωπικότητες ευρύτερης κοινωνικής
αποδοχής. Εκπέμπουν όλοι ένα συγκεκριμένο πολιτικό στίγμα. Οι περισσότεροι
προέρχονται από τους χώρους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΝ και των Οικολόγων Πρασίνων
και σηματοδοτούν τον χώρο που έχει προσδιοριστεί ως εκσυγχρονιστικόςανανεωτικός. Το κείμενο συνυπογράφουν τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι: δύο
(Κουράκης, Αβραμόπουλος) της παράταξης Μπουτάρη, ο οποίος παραδόξως
απουσιάζει από τη λίστα, και δύο της παράταξης Αράπογλου (Ακριτίδου,

Λειψηστινού), οι οποίες έχουν τεθεί εκτός παράταξης από τότε που
διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με τις διεργασίες συγκρότησης του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Επίσης συνυπογράφουν ο ευρωβουλευτής Μ.
Τρεμόπουλος και η νομαρχιακή σύμβουλος Δ. Γωγάκου των Οικολόγων Πρασίνων.
“Ο στόχος είναι να μιλήσουμε ανοιχτά, να πούμε τι θέλουμε για τον δήμο
Θεσσαλονίκης” τόνισε στη “Μ” ο Π. Αβραμόπουλος, ενώ ο Α. Κουράκης επισήμανε
ότι “το πρώτο βήμα είναι ο διάλογος, μετά η προγραμματική σύγκλιση και μετά η
ανάδειξη του υποψηφίου”. Έτσι εξηγεί και την απουσία του Γ. Μπουτάρη από τη
λίστα. “Πρέπει να αποφύγουμε την ονοματολόγια”, ξεκαθάρισε.
Ποιοι υπογράφουν την πρόσκληση
1) Αβραμόπουλος Παναγιώτης, τραπεζικός, δημοτικός σύμβουλος δήμου
Θεσσαλονίκης
2) Άγιος Αλέξανδρος, αν. καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ
3) Ακριτίδου Μαίρη, δημοτική σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης
4) Γερόλυμπου-Καραδήμου Αλέκα, καθηγήτρια πολεοδομίας ΑΠΘ
5) Γουργούρη Φανή, μέλος δ.σ. Ομοσπονδίας Υπ/λων Λιμένων Ελλάδος
6) Γωγάκου Δήμητρα, αρχιτέκτων, νομαρχιακή σύμβουλος νομού Θεσσαλονίκης
7) Εδιάρογλου Ρούλης, μέλος του δ.σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
8) Ζαφείρης Χρίστος, δημοσιογράφος-συγγραφέας
9) Θεοδωρίδης Πάνος, δημοσιογράφος-συγγραφέας
10) Ίκας Στέλιος, σύμβουλος επιχειρήσεων
11) Καζάκος Άρις, καθηγητής Εργατικού Δικαίου ΑΠΘ
12) Καράγιωργας Αντώνης, βιοχημικός, γραμματέας Ένωσης Πεζών
13) Καρυπίδης Γιώργος, οδοντίατρος
14) Κουράκης Ανδρέας, αρχιτέκτονας, δημοτικός σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης
15) Κουταλιανός Θέμης, γεωτεχνικός
16) Κωνσταντίνου Γιάννης, μέλος του δ.σ. Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
17) Κωτίδου Γωγώ, πολιτικός μηχανικός
18) Λαμπριανίδης Λόης, οικονομικός γεωγράφος, καθηγητής Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
19) Λειψηστινού Θεοδώρα, φιλόλογος, δημοτική σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης
20) Λιβέρης Πάνος, δρ σύμβουλος μηχανικός
21) Λυσαρίδης Γιώργος, μαθηματικός
22) Μανιτάκης Αντώνης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ
23) Μαυράκης Γρηγόρης, πρόεδρος Ένωσης Πεζών
24) Νεράντζης Παύλος, δημοσιογράφος
25) Παπαδημητρίου Ζήσης, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ
26) Παπαδόπουλος Λόης, καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
27) Παπάζογλου Δημήτρης, πολιτικός μηχανικός
28) Παπάς Θανάσης, αρχιτέκτονας
29) Πασχαλίδης Γρηγόρης, αν. καθηγητής ΑΠΘ
30) Σκαμπαρδώνης Γιώργος, δημοσιογράφος-συγγραφέας
31) Τελίδης Χρήστος, δημοσιογράφος
32) Τζιόλας Γιάννης, μηχανικός
33) Τρεμόπουλος Μιχάλης, δικηγόρος, ευρωβουλευτής
34) Φωτίου Νίκος, φιλόλογος

35) Χαλβατζής Λαοκράτης, τραπεζικός
Οι πρώτες αντιδράσεις
Από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης οι πρώτες
αντιδράσεις θεωρούν ότι η πρωτοβουλία των 35 είναι βιαστική. “Προτρέχουν των
εξελίξεων. Υπάρχει το σχέδιο Καλλικράτης, το οποίο θα ορίσει νέα γεωγραφικά και
διοικητικά όρια. Άρα προέχει να δούμε το αποτέλεσμα και μετά να οδηγηθούμε σε
διάλογο, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη αλλαγή στον δήμο”, δήλωσε στη “Μ” ο
δημοτικός σύμβουλος Μπ. Μπαρμπουνάκης.
Βέβαια στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει σε εκκρεμότητα η διαδικασία που άνοιξε με
πρωτοβουλία της Χ. Αράπογλου τον περασμένο Δεκέμβριο. Η βουλευτής είχε
συναντηθεί με τον γραμματέα του Ε.Σ. του ΠΑΣΟΚ Σ. Ξυνίδη και είχε ζητήσει
επίσπευση διαδικασιών σχετικά με το χρίσμα. Η νέα συνάντηση είχε οριστεί για τις
αρχές Φεβρουαρίου. Ωστόσο, τελευταία, απόψεις που θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει
να διεκδικήσει τον δήμο Θεσσαλονίκης με υψηλόβαθμο στέλεχος, όπως ο Ευ.
Βενιζέλος, κάνουν την εμφάνισή τους μεταξύ των τοπικών στελεχών όλο και πιο
έντονα.
"Παρακολουθούμε"
Στον χώρο του ΣΥΝ εμφανώς υπάρχουν δύο γραμμές. Οι ανανεωτικοί, με δεδομένη
τη σχετική πρόταση του Φ. Κουβέλη, δείχνουν να συντάσσονται με την πρωτοβουλία
των 35. Αρκετοί συνυπογράφουν και το κείμενο (Φωτίου, Γουργούρη, Νεράντζης
κ.ά.) Επιφυλακτικός όμως δηλώνει ο γραμματέας της Π.Ε. του ΣΥΝ Ν. Παυλίδης.
“Παρακολουθούμε το εγχείρημα και στην εξέλιξή του θα καταθέσουμε τις θέσεις
μας”, τόνισε. Αναμένεται και η θέση της παράταξης Θεσσαλονίκη των Πολιτών και
της Οικολογίας, η ολομέλεια της οποίας θα συνεδριάσει στα μέσα Φεβρουαρίου.
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