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Κεντρική ομιλία Γ. Μπουτάρη 

 

Αγαπεηνί ζπκπνιίηεο,  

 

Είκαζηε ζήκεξα εδψ, πεξηζζφηεξνη απφ πνηέ! 

Τν κήλπκα καο έπηαζε ηφπν!  

Τν ανπηζάτληεξ ηνπ 2006 έγηλε θαβνξί ην 2010! 

 

Αιιαγή, αλάζα δσήο! 

Αιιαγή, αλάζα δσήο γηα ηελ πφιε θαη γηα ηνπο πνιίηεο! 

 

Είκαζηε ζήκεξα εδψ απνθαζηζκέλνη.  

Είκαζηε έηνηκνη. Με αίζζεκα επζχλεο. 

Σηέιλνπκε ην κήλπκα ηεο ελφηεηαο θαη ηεο πξνφδνπ ηεο Θεζζαινλίθεο 

παληνχ!  

Η θσλή καο αθνχγεηαη πηα δπλαηά. Η ζέιεζε καο μεπεξλάεη θαη ηα 

ηειεπηαία εκπφδηα! 

Είκαζηε ζήκεξα εδψ γηα λα δψζνπκε ηελ ππφζρεζε ηεο λίθεο! 

 

Τν πηζηεχνπκε!  

 

Τελ Κπξηαθή ην βξάδπ, νιφθιεξε ε πφιε ζα γηνξηάδεη!  

Θα γπξίζνπκε ζειίδα, ζα βάινπκε ηέινο ζηε ζηαζηκφηεηα, ζηε κηδέξηα, 

ζηελ αδηαθνξία θαη ηελ εγθαηάιεηςε! 

Θα βάινπκε ηέινο ζην θαηεζηεκέλν πνπ θπβεξλά ην Δήκν έλα ηέηαξην 

ηνπ αηψλα. 

Θα βάινπκε ηέινο ζηελ θαθνδηαρείξηζε, ηελ πξνρεηξφηεηα, ηελ έιιεηςε 

ζρεδίνπ θαη νξγάλσζεο, ηελ έιιεηςε θαληαζίαο, ηελ θαθνγνπζηηά.  
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Θα βάινπκε ηέινο ζε έλα δηεθζαξκέλν πειαηεηαθφ ζχζηεκα πνπ 

πξνζβάιιεη ηνλ πνιίηε. Πνπ κεηαηξέπεη ην δηθαίσκα ηνπ, ζε ξνπζθέηη 

θαη εμππεξέηεζε. 

 

Φίιεο θαη θίινη, 

 

Ξεθηλήζακε πξηλ απφ πέληε ρξφληα, κηα θηιφδνμε πξνζπάζεηα. Πνιινί 

ηφηε είραλ ηε γλψκε φηη νλεηξνβαηνχκε. Όηη ηίπνηα δελ πξφθεηηαη λα 

αιιάμεη.  

Κη φκσο. 

Σηελ πξψηε καο πξνζπάζεηα κπήθακε ζην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην. 

Αζθήζακε κε ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα ην θαζήθνλ καο απέλαληη ζηελ 

πφιε. 

Δνπιέςακε. Εηνηκαζηήθακε. Κη έρνπκε ζήκεξα έλα άξηην πξφγξακκα 

γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Δήκνπ. 

Δεθάδεο, εθαηνληάδεο άλζξσπνη δνχιεςαλ γηα λα ηα θαηαθέξνπκε. 

Επαγγεικαηίεο, εζεινληέο, εηδηθνί, ζηειέρε απφ φινπο ηνπο θνηλσληθνχο 

ρψξνπο. 

 

Πηζηεχνπκε πσο ε Θεζζαινλίθε κπνξεί λα πξννδεχζεη. Απηή είλαη ε 

βαζηά καο πεπνίζεζε. Έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο. Τν πηζηεχνπκε, φπσο 

ιέεη θαη ε θνλθάξδα καο. 

Γεσγξαθηθή ζέζε, αλζξψπηλν θεθάιαην, πνιηηηζηηθφ θεθάιαην.  

 

Σην πξφγξακκα καο έρνπκε άκεζεο θαη καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο.  

 

Σηηο άκεζεο δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη φια εθείλα ηα κηθξά πνπ φκσο 

είλαη ηφζν ζεκαληηθά ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 
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Θέινπκε λα μεθηλήζνπκε απφ ηα απηνλφεηα πνπ είλαη ππνρξέσζε 

λνκηκφηεηαο ηεο Δεκνηηθήο αξρήο.  

Θέινπκε επίζεο, λα αλαπηχμνπκε ηελ θνηλσληθή δξάζε. Πηζηεχνπκε φηη 

κηα θνηλσλία πνπ ζέιεη λα πάεη κπξνζηά, είλαη κηα θνηλσλία πνπ 

ζπκκεηέρεη, κηα θνηλσλία αιιειεγγχεο. Καη ν Δήκνο, έρεη κεξίδην 

επζχλεο θαη πξέπεη λα έρεη θαη κεξίδην ζπκκεηνρήο ζ’ απηή ηελ 

πξνζπάζεηα. 

 

Φίιεο θαη θίινη, 

 

Αλαιακβάλσ ζήκεξα ηξεηο βαζηθέο δεζκεχζεηο γηα άκεζε δξάζε. 

 

Δεσμεύομαι φηη κέζα ζηνπο πξψηνπο έμη κήλεο, ε πφιε ζα έρεη θαζαξίζεη 

αηζζεηά. Καη ζηε ζπλέρεηα, ζα κπεη κπξνζηά έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα απνθνκηδήο θαη αλαθχθισζεο. Η θαζαξηφηεηα θαη ν 

ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ δελ είλαη απιψο πξνηεξαηφηεηα γηα καο. Είλαη 

αμία. Μάρνκαη γηα ην πεξηβάιινλ ζρεδφλ ζε φιε κνπ ηε δσή θαη ζα βάισ 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο κνπ ζηελ ππεξεζία ηεο πφιεο. Δελ είλαη 

δπλαηφλ ζηνλ 21
ν
 αηψλα, Επξσπατθή πφιε λα βξίζθεηαη ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε. Δελ κπνξεί λα είκαζηε καδί κε άιιεο δπν-ηξεηο πφιεηο ε 

εμαίξεζε ηνπ θαλφλα. Απηφ ζα ηειεηψζεη. 

 

Δεσμεύομαι φηη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο Δεκαξρίαο καο ζα κπεη ηάμε 

ζηα νηθνλνκηθά ηνπ Δήκνπ. Πιήξεο δηαθάλεηα, ζσζηή θαη ηεξαξρεκέλε 

θαηαλνκή πφξσλ, ζχγρξνλν κεραλνγξαθεκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

Τέξκα ζηηο ζπαηάιεο, ζηηο άζθνπεο θηέζηεο. Έρσ κάζεη ζηε ζθιεξή 

δνπιεηά. Καη μέξσ πσο ην επξψ ηνπ πνιίηε έρεη θφπν, δνπιεηά θαη 

ζηεξήζεηο γηα λα βγεη θαη λα θηάζεη ζην δεκνηηθφ ηακείν. Απηφ ην επξψ 

ζα ην ζεβαζηνχκε. Θέινπκε λα ην επηζηξέςνπκε πνιιαπιάζην ζηελ πφιε.  
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 Δεσμεύομαι ηέινο, φηη κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο Δεκαξρίαο καο ζα 

αξρίζεη λα πινπνηείηαη ην πξφγξακκα καο γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη 

ηελ ηξίηε ειηθία. Όηη ζα δηαζθαιίζνπκε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ θαη ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 

 

Απηά είλαη ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο καο.  

Σηηο καθξνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο, θπξίαξρε ζέζε έρεη ε ηνπηθή 

αλάπηπμε. 

Αλαηξέπνπκε ηελ αλαπηπμηαθή εγθαηάιεηςε Θεζζαινλίθεο κε άκεζεο 

πνιηηηθέο επηινγέο ελψ ηαπηφρξνλα αλαθνπθίδνπκε ηνπο πνιίηεο, φζν 

κπνξνχκε απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Η Θεζζαινλίθε κε ηελ ειεχζεξε 

θαη αλνηρηή νηθνλνκία ηεο θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ηαπηφρξνλα σο 

εκπνξηθφ, βηνκεραληθφ, δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ θέληξν, λα 

αλαπηχμεη δίθηπα γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο, ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ ελέξγεηα, ηηο 

ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ θαηλνηνκία, 

εμαζθαιίδνληαο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη αμηνπνηψληαο ηε 

γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε.  Η Θεζζαινλίθε ρξεηάδεηαη λα αλαζπγθξνηήζεη 

ηνλ παξαγσγηθφ-νηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο, λα αληηζηαζεί ζηελ ηάζε πνπ 

εκθαλίδεηαη λα θεχγνπλ απφ ηα φξηά ηεο θαη ηελ θεληξηθή ηεο πεξηνρή 

εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζεκαληηθέο, κνλαδηθέο, απαξαίηεηεο 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο σο κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ. 

Οη ελέξγεηεο πνπ επηβάιιεηαη πιένλ ζηξαηεγηθά λα αλαπηπρζνχλ ζε κία 

αλαπηπμηαθή ηξνρηά είλαη:  

 Επηινγή ησλ ζπλεξγαζηψλ δεκνζίνπ, δεκνηηθνχ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην λέν θψδηθα Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ.  
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 Πεξηθεξεηαθέο-ηνπηθέο εηαηξίεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ (venture capital funds)  

 Πεξηθεξεηαθέο-ηνπηθέο εηαηξίεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ αζηηθήο αλάπηπμεο (urban development funds).  

 Δεκνηηθά αλαπηπμηαθά νκφινγα.  

 Χξεκαηνδνηήζεηο κεζνκαθξνπξφζεζκεο ιήμεο, γηα επελδχζεηο 

ζηελ «Πξάζηλε» Οηθνλνκία. 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εθκεηαιιεπηνχκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φια 

απηά ηα λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πξέπεη λα πξνζαξκφζνπκε ηε 

δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ ζηα δηεζλή Δηνηθεηηθά θαη 

Λνγηζηηθά πξφηππα, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηελ πξνζθπγή ηνπ ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο, εάλ ρξεηαζηεί, γηα ηελ άληιεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, 

δεκνηηθψλ νκνιφγσλ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ. 

Απηφ απαηηεί Δηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, άξηζηα 

νξγαλσκέλεο κε νξηδφληηα θαη θάζεηε on-line επηθνηλσλία, 

απνηππψλνληαο θαη απνηηκψληαο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ην νηθνλνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ ηνπ Δήκνπ. 

  

Φίιεο θαη θίινη, ζεψξεζα ζθφπηκν λα θάλσ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο καο, αιιά βέβαηα δελ έρσ ηελ 

πξφζεζε λα θάηζσ εδψ λα δηαβάζσ ην πξφγξακκα καο. Εμάιινπ είλαη 

αλεξηεκέλν ζην δηαδίθηπν θαη κπνξεί θάζε ελδηαθεξφκελνο λα ην 

κειεηήζεη. Θα ζηακαηήζσ κφλν ζην βαζηθφ ζεκείν, πνπ είλαη ε βαζεηά 

πεπνίζεζή καο απφ ην 2006. Ο Δήκνο ζα ιεηηνπξγεί επηηειηθά κε 6 κηθξά 

Δεκαξρεία, κε πξφηππν ηελ Τξηαλδξία. Απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ζην 
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Δήκν, ακεζφηεξε επαθή κε ηνλ πνιίηε θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζε πην νηθείν πεξηβάιινλ. 

Πηζηεχσ φηη είλαη έλα πξφγξακκα πιήξεο, ξεαιηζηηθφ θαη θπξίσο έλα 

πξφγξακκα δξάζεο γηα λα βγεη ε πφιε απφ ηελ αδξάλεηα. Είλαη έλα 

πξφγξακκα πνπ νη δεκφηεο ζα ην αγθαιηάζνπλ, ζα ην θάλνπλ δηθή ηνπο 

ππφζεζε. Καη ηέινο έλα πξφγξακκα-δέζκεπζε κε βάζε ην νπνίν ζα 

θξηζνχκε φηαλ ζα έξζεη ε ψξα ηνπ απνινγηζκνχ καο. 

 

Όκσο επηηξέςηε κνπ λα θιείζσ ιέγνληαο κε απφιπηε επζχηεηα πνηνη 

είκαζηε θαη πνηνο είκαη, ηψξα πνπ ζηεθφκαζηε καδί ιίγν πξηλ ηε κάρε, αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξνη γλσξηδφκαζηε πνιχ θαιά.  

Θέισ ε ζρέζε κνπ κε φινπο λα είλαη – θαη είλαη- θαζαξή θαη δηαπγήο. 

Δελ απνηέιεζα πνηέ θαη λνκίδσ φηη ην πιήξσζα έλα ζπκβαηηθφ 

ππνςήθην δήκαξρν.  

Δελ εγθαηαζηάζεθα κφληκα ζε έλαλ θνκκαηηθφ ρψξν.  

Δε ζέιεζα λα αθνινπζήζσ ηνπο θαλφλεο ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο. Καη 

απνθάζηζα λα κε ρατδέςσ ηα απηηά εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα 

δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ςήθνπο ησλ Θεζζαινληθηψλ θαηά ην δνθνχλ.  

Έθαλα ζηε δεκφζηα δσή κνπ ιάζε θαη αδίθεζα αλζξψπνπο. Δε ζέισ ζε 

θακία πεξίπησζε λα θηινηερλήζσ ηελ ςεχηηθε εηθφλα ηνπ ηέιεηνπ 

ππνςεθίνπ.  

Έδεζα φκσο εκπεηξίεο ζε πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, ζηελ 

ηδησηηθή θαη δεκφζηα δσή κνπ πνπ κε έζηξεςαλ κε πάζνο ζηελ ππφζεζε 

ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Όινη νη δξφκνη πνπ πεξπάηεζα νδεγνχλ ζε απηήλ εδψ ηελ πφιε. 
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Έρσ έλα πνιηηηθφ πάζνο θαη απηφ είλαη ε αιιαγή ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Η ζχγθξνπζε κε ην θαηεζηεκέλν εθείλν πνπ πλίγεη ηελ 

πφιε θαη ηελ θαηαδηθάδεη λα δεη έλα παξφλ φρη αληάμην ηεο δηαρξνληθήο 

πνξείαο ηεο.  

Απηή είλαη ε πξφηαζε αιιαγήο θαη ελφηεηαο πνπ θαηαζέηνπκε.  

Γη’ απηφ θαη ζπληάζζνκαη πξνζσπηθά αιιά θαη ζπιινγηθά 

ζπληαζζφκαζηε κε φιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ θαη ζην επίπεδν ηεο Κ. 

Μαθεδνλίαο δίλνπλ ηε κάρε ηεο αιιαγήο απέλαληη ζην εληαίν 

ζπληεξεηηθφ θαηεζηεκέλν ηεο επξχηεξεο Θεζζαινλίθεο ηνπ νπνίνπ έλα 

ηκήκα θηινδνμεί λα κεηεγθαηαζηαζεί ζηελ Κ. Μαθεδνλία. Είκαζηε 

θπζηθνί, πνιηηηθνί ζχκκαρνη φισλ ησλ πξννδεπηηθψλ δπλάκεσλ ηεο 

πφιεο θαη ηεο πεξηνρήο. Είλαη ε πνιηηηθή καο νηθνγέλεηα, νη 

ζπλνδνηπφξνη καο φινη εθείλνη πνπ δίλνπλ ηελ ίδηα κάρε θαη ζα είκαζηε 

θαη κεηά ηελ 7
ε
 Ννέκβξε ζχκκαρνη θαη ζπλνδνηπφξνη.  

Εκείο επηιέμακε κε κηα νκάδα θίισλ θαη ζπκπνιηηψλ ήδε απφ ην 2006 ηε 

ζπγθξφηεζε κηαο αλεμάξηεηεο δεκνηηθήο θίλεζεο, ηεο πξσηνβνπιίαο γηα 

ηε Θεζζαινλίθε.  

Δελ ππνηηκνχκε νχηε απνμελσλφκαζηε απφ εθείλεο ηηο πξννδεπηηθέο 

θηλήζεηο πνπ δίλνπλ ηε κάρε ηνπο σο θνκκαηηθέο θηλήζεηο. Απιά εκείο 

δηαιέμακε ηφηε θαη ηψξα απηφ ην δξφκν.  

Σήκεξα καο ηηκνχλ κε ηε ζηήξημε ηνπο, ην ΠΑΣΟΚ, ε Δεκνθξαηηθή 

Αξηζηεξά θαη ε Δξάζε. Μαο ηηκά θαη ην επξχηαην κέησπν ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ θαη αλέληαρησλ πξννδεπηηθψλ αλζξψπσλ πνπ 

ζπκπαξαηάζζεηαη καδί καο. Η πξσηνβνπιία εκπινπηίζηεθε κε λέεο 

δπλάκεηο θαη κε ηζρπξφηεξε δπλακηθή. 

Είλαη αέξαο ζηα παληά ηεο πφιεο απηή ε επξεία ζπκκαρία.  
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Είκαζηε φινη εκείο καδί, ε δχλακε αιιαγήο γηα ηελ πφιε.  

Γηα πξψηε θνξά κηα ηέηνηα ζπκκαρία έρεη επηηεπρζεί. Απηή ε ζπκκαρία 

ζα ελψζεη ηελ πφιε θαη ζα ληθήζεη, γηαηί είλαη ψξηκν ηέθλν ηεο αλάγθεο 

γηα αιιαγή ζηε Θεζζαινλίθε, γηα ηελ άιιε Θεζζαινλίθε πνπ έξρεηαη 

απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ δσληαλή θαη λέα, πην αλαγθαία θαη πην ρξήζηκε 

απφ πνηέ γηα ηνπο πνιίηεο ηεο θαη γηα ηε ρψξα. 

Σηφρνο καο είλαη καδί κε ηελ ηζηνξηθή επέηεην ηεο απειεπζέξσζεο ηεο, ην 

2012 ε Θεζζαινλίθε λα δηαζέηεη έλαλ νδηθφ ράξηε πνπ ζα εθθξάδεη ηνπο 

δεκφηεο ηεο, ζα δεζκεχεη ηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε θαη ζα απνηειεί 

ηεθκήξην ζνβαξφηεηαο θαη ππεπζπλφηεηαο απέλαληη ζηελ ππφινηπε 

Επξψπε. 

Αο κε ράζνπκε ιεπηφ ζηηο ιίγεο ψξεο πνπ κέλνπλ κέρξη λα θιείζνπλ νη 

θάιπεο.  

Να κεηαθέξνπκε παληνχ ην κήλπκα ηεο αιιαγήο πνπ έξρεηαη. 

Η πφιε παίξλεη αλάζα δσήο. Η πφιε επηηέινπο ζεθψλεηαη θαη πάιη 

ππεξήθαλε ζηα πφδηα ηεο. 

Έηνηκε λα γξάςεη κηα θαηλνχξγηα ζειίδα αλάπηπμεο, πνιηηηζκνχ θαη 

αιιειεγγχεο. 

Έηνηκε λα κεγαινπξγήζεη θαη πάιη. 

Πάκε καδί γηα ηε λίθε! 

Πάκε καδί γηα ηελ αιιαγή πνπ ζα δψζεη αλάζα δσήο! 

Σαο επραξηζηψ. 

 

 


