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Η Δημοτική Κίνηση «ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ» χαιρετίζει τους 
πολίτες της Τρίπολης που μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια και στο πολωτικό κλίμα, εξαιτίας 
του  πρόσφατου νόμου με την επιβολή ενός τόσο υψηλού ορίου για την εκπροσώπηση ενός 
Συνδυασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντιστάθηκαν  και  ψήφισαν  το ψηφοδέλτιό μας. 

 
Αυτό που προκύπτει από τις πρόσφατες εκλογές είναι ένα σοβαρό Έλλειμμα  

Δημοκρατίας  που πρέπει να προβληματίσει όλους τους σκεπτόμενους πολίτες. 
Αν το όριο του 3% για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή συνιστά μια 

αντιδημοκρατική μεθόδευση που στοχεύει στον αποκλεισμό από το Κοινοβούλιο 
υπαρκτών πολιτικών δυνάμεων  και  εμποδίζει την έκφραση όλων των  απόψεων με όλα τα  
αρνητικά συνεπακόλουθα, πώς μπορεί να εκτιμηθεί το όριο του 7-8% για την  
εκπροσώπηση  ενός  συνδυασμού στο Δημοτικό  Συμβούλιο;  

 
Και αναφερόμαστε βέβαια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το κύτταρο της 

Δημοκρατίας, όπου θα έπρεπε να εκπροσωπούνται όλες  οι  απόψεις. 
Δεν αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι πάνω από 1000 πολίτες που ψήφισαν π.χ. 

τους Συνδυασμούς «Τρίπολη - Ανθρώπινη Πόλη» και «Δ. Α. Σ» δεν θα έχουν τη 
δυνατότητα έκφρασης  στο Δημοτικό Συμβούλιο;  

Αυτοί  οι πολίτες είναι ανύπαρκτοι; Δε θα συνέβαλλε η παρουσία τους σε μια πιο 
δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου; 

 
Κι ακόμη πόσο δημοκρατικό είναι να έχουμε Δημάρχους που εκφράζουν τη 

μειοψηφία των συμπολιτών τους, όπως  ο  νεοεκλεγείς  Δήμαρχος Τρίπολης με 42,9% ; 
Δεν είναι εύλογο να διερωτάται ο κάθε δημοκρατικός πολίτης για το πόσο 

νομιμοποιούνται πολιτικά να παίρνουν αποφάσεις  που  θα  καθορίζουν  το παρόν και το  
μέλλον της πόλης  τους; 

 



Φυσικά δε θα πρέπει να παραβλέψουμε  και τη μεγάλη αποχή, τόσο πανελλαδικά 
όσο και τοπικά, που είναι αποτέλεσμα των μεθοδεύσεων της εξουσίας που αδιαφορεί για 
την παθητικοποίηση και την ιδιώτευση στην οποία ωθεί τους πολίτες για ν’ αποκομίσουν  
οι δυνάμεις του δικομματισμού κάποια πρόσκαιρα  κέρδη. 

 
Παρ’ όλες όμως τις δυσμενείς συνθήκες εμείς καταφέραμε ν’ αντέξουμε  και με 

το πρόγραμμά μας αλλά και τη συνολική παρουσία μας, αναδείξαμε ένα άλλο ήθος και 
ύφος και συμβάλλαμε στη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα της πόλης μας και για 
τις λύσεις που πρέπει  να  επιδιωχθούν. 

 
Με βάση λοιπόν τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες τόσο 

με τη διακήρυξη όσο και με το πρόγραμμά μας αλλά  και  τις  δηλώσεις  των  εκπροσώπων  
μας  δηλώνουμε ότι θα  είμαστε  ΠΑΡΟΝΤΕΣ.  

 
Θα παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα στο Δήμο και μέσα από δημοκρατικές, 

συλλογικές διαδικασίες των οργάνων της κίνησής μας θα ασκούμε εποικοδομητική 
κριτική. 

Θα συστρατευόμαστε και θα στηρίζουμε τις αποφάσεις και τα μέτρα που θα 
κρίνουμε ωφέλιμα για την πόλη αλλά θα καταγγέλλουμε ό,τι αρνητικό διαπιστώνουμε. 

Θα ενημερώνουμε  και θα  κινητοποιούμε τους πολίτες για να αποτραπούν όλα 
όσα βλάπτουν την πόλη μας και υπονομεύουν την  ποιότητα της  ζωής  μας. 

 
Πιστεύουμε  ότι  μόνο αν  οι  πολίτες  συνειδητοποιήσουν ότι το μέλλον της  πόλης  

δεν καθορίζεται μόνο στις εκλογές αλλά ότι με την ενεργό και διαρκή συμμετοχή και 
παρέμβασή τους είναι δυνατόν να υπάρξει μια άλλη πορεία για το παρόν και το μέλλον  
της, μπορούμε να ελπίσουμε σε μια Πόλη φιλική στους πολίτες, μια πόλη που θα  
εξυπηρετεί τις ζωτικές ανάγκες τους και θα εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα  ζωής, μια  
πραγματικά  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  ΠΟΛΗ. 

 
 
                                                                                 


