Συνέντευξη Τύπου για τις διαδικασίες ανάδειξης υποψήφιων ∆ηµάρχων και
Νοµαρχών (5/4/06)

ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που µου δίνετε να
αξιοποιήσουµε την επιστήµη για την προώθηση πρακτικών που βοηθούν στο
βάθεµα της δηµοκρατίας και στη µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών.
Όταν το καλοκαίρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ µου ζήτησε να προσπαθήσω να
αξιοποιήσω τη διαδικασία της διαβουλευτικής δηµοσκόπησης για τις δηµοτικές
εκλογές, πρακτική που έχει εφαρµοστεί σε πολλές χώρες διεθνώς, αλλά να
περιλάβουµε και τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, αντιλήφθηκα ότι η πρόθεσή
του ήταν να προχωρήσει ακόµα περισσότερο τις διαδικασίες συµµετοχής του
ενηµερωµένου πολίτη. Η όλη προσέγγιση της διαβουλευτικής δηµοσκόπησης, µε τις
προσαρµογές που θα έχει για τις επιλογές των υποψηφίων, σε αυτό ακριβώς
κατατείνει.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι η διαβουλευτική δηµοσκόπηση αξιοποιεί δυο
πρακτικές που είναι λίγο-πολύ γνωστές. Η µια πρακτική είναι αυτή της συνήθους
δηµοσκόπησης, όπου κανείς µε µια δηµοσκοπική διαδικασία διερευνά τις απόψεις
των πολιτών. Η άλλη είναι η διαβούλευση όπου συγκεντρώνονται πολίτες ή άλλες
οµάδες για να ανταλλάξουν απόψεις και να ενηµερωθούν καλύτερα για
συγκεκριµένα θέµατα και να οδηγηθούν σε µια σύγκλιση απόψεων.
Η λογική της διαβουλευτικής δηµοσκόπησης είναι ότι αξιοποιεί την επιλογή
ενός τυχαίου δείγµατος από πολίτες, όχι µόνο για να καταγράψει τις απόψεις τους
αλλά και για να τους επιτρέψει, µέσω µιας διαδικασίας ενηµέρωσης και
διαβούλευσης, να δούν όλες τις δυνατές προσεγγίσεις ενός θέµατος και να
ανταλλάξουν απόψεις γι’ αυτό µε άλλους πολίτες που, ενδεχοµένως, έχουν
διαφορετικές απόψεις από αυτούς. Επειδή ακριβώς το δείγµα είναι τυχαίο, µπορεί
κανείς να προβάλει τις απόψεις αυτές για όλο τον πληθυσµό τον οποίο ενδιαφέρεται
να µελετήσει.
Και για να σας δώσω περισσότερες λεπτοµέρειες για τη διαδικασία. Μια και
µιλάµε για δηµοτικές εκλογές, θα µου επιτρέψετε να περιοριστώ στη συγκεκριµένη
εφαρµογή. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας διαλέγουµε ένα τυχαίο δείγµα
περίπου 1.000 ατόµων, όπως διαλέγουµε ένα τυχαίο δείγµα σε µια συνήθη
δηµοσκόπηση. Στην συνέχεια διερευνάµε τις απόψεις των πολιτών αυτών για µια

σειρά από θέµατα που µας ενδιαφέρουν να µελετήσουµε. Συγκεκριµένα, έχουµε
καταγράψει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες ενός συγκεκριµένου
∆ήµου και προσπαθούµε να διαπιστώσουµε, µέσω της δηµοσκόπησης, πώς
αξιολογούν οι πολίτες τα προβλήµατα αυτά.
Στη συνέχεια διαµορφώνουµε ένα υποστηρικτικό κείµενο στο οποίο
αναλύονται οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές κάθε εναλλακτικής πρότασης που
είναι διαθέσιµη για τα προβλήµατα αυτά. Εάν µιλάµε για παράδειγµα για την
πολιτική σε ένα ∆ήµο σε σχέση µε το πάρκινγκ, καταγράφουµε τι σηµαίνει για το
∆ήµο και για τους δηµότες να ακολουθηθεί η Α πολιτική και τι σηµαίνει να
ακολουθεί η Β πολιτική.
Αυτό το κείµενο το δίνουµε στους πολίτες του δείγµατος οι οποίοι έχουν την
ευκαιρία όχι µόνο να το µελετήσουν, αλλά και να ζητήσουν διευκρινήσεις.
Στην συνέχεια, αυτοί που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για να λάβουν το
χρίσµα από το ΠΑΣΟΚ, θα έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν γραπτά τις απόψεις
τους για τα θέµατα αυτά. Οι απόψεις αυτές θα διανεµηθούν στους πολίτες του
δείγµατος.
Κατόπιν, από αυτό το δείγµα επιλέγουµε, µε τυχαίο τρόπο, ένα µικρότερο
δείγµα 200 έως 300 πολιτών, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν σε ένα συγκεκριµένο
χώρο όπου θα γίνει η διαδικασία της διαβούλευσης. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο
της διαδικασίας που την διαφοροποιεί από την συνήθη δηµοσκόπηση.
Η διαφοροποίηση από άλλες διαδικασίες διαβούλευσης είναι ότι εδώ αυτοί
που διαβουλεύονται δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά (πχ µέλη ενός κόµµατος),
αλλά αποτελούν ένα µικρόκοσµο του δήµου, αφού έχουν επιλεγεί µε τυχαία
δειγµατοληψία. Αυτό επιτρέπει στους πολίτες να ακούσουν όλες τις διαφορετικές
απόψεις γύρω από τα θέµατα που απασχολούν τον δήµο. Η δυνατότητα να ακούσει
κανείς απόψεις από άτοµα µε διαφορετική προσέγγιση για ένα συγκεκριµένο θέµα
δεν είναι συνήθης.
Στην αρχή της διαβούλευσης, οι πολίτες χωρίζονται σε µικρές οµάδες 20
περίπου ατόµων και ανταλλάσσουν απόψεις για τα προβλήµατα, τις λύσεις τους και
τις απόψεις των υποψηφίων γι’ αυτά.
Στο επόµενο στάδιο, όλοι οι πολίτες συγκεντρώνονται σε ένα µεγαλύτερο
χώρο όπου κάθε ένας από τους υποψήφιους έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις
απόψεις του προφορικά. Επίσης, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν τους

υποψηφίους συγκεκριµένες ερωτήσεις ή απορίες που έχουν για τις θέσεις των
υποψηφίων.
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα δοθεί ένα νέο ερωτηµατολόγιο στους
πολίτες αυτούς. Με αυτό το ερωτηµατολόγιο θα διερευνήσουµε δυο πράγµατα.
Πόσο ο ενηµερωµένος πολίτης έχει µεταβάλει άποψη για τα θέµατα που θεωρεί ως
προβλήµατα του ∆ήµου και όσον αφορά την αντιµετώπισή τους και δεύτερο, πώς ο
ενηµερωµένος πολίτης αξιολογεί την άποψη των υποψηφίων για κάθε ένα από τα
προβλήµατα αυτά.
Εποµένως η διαφορά αν θέλετε που έχει αυτή η διαδικασία από µια συνήθη
διαδικασία δηµοσκόπησης, είναι ότι σε µια συνήθη διαδικασία δηµοσκόπησης,
ιδιαίτερα στις δηµοτικές εκλογές, διερευνάται το πόσο γνωστός είναι κάποιος
υποψήφιος. ∆εν έχει την ευκαιρία ένας υποψήφιος που έχει απόψεις και που δεν έχει
γίνει γνωστός είτε γιατί δεν είναι πολιτικό στέλεχος είτε γιατί δεν έχει ήδη µια
προβολή στα µέσα ενηµέρωσης µε άλλο τρόπο, να πείσει τους πολίτες ότι είναι
κατάλληλος να διοικήσει τον δήµο. Η διαβουλευτική δηµοσκόπηση παρέχει αυτή
την ευκαιρία.
Η όλη διαδικασία συµπληρώνεται µε προβολή στα µέσα ενηµέρωσης. Η
προβολή στα µέσα ενηµέρωσης έχει την έννοια ότι οι πολίτες που δεν έχουν
επιλεγεί σε αυτό το δείγµα, (οι περισσότεροι αφού µόνο 200-300 θα είναι στο
δείγµα), µπορούν να ταυτίσουν τον εαυτό τους µε κάποιον µέσα από αυτό το δείγµα
και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήµατα που ενδεχοµένως οι ίδιοι θα ήθελαν να
θέσουν στους υποψηφίους, αλλά και να εκφράσουν άποψη για τα θέµατα που
απασχολούν τον ∆ήµο.
Αυτή είναι -σε µια σύνοψη- η διαδικασία. Όπως έχει αποδειχθεί και στις
περιπτώσεις που έχει εφαρµοστεί προηγουµένως, το πλεονέκτηµα της είναι ότι θα
δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα και την ευχέρεια να συµµετέχουν περισσότερο
και ουσιαστικά τόσο στην ανάδειξη των θεµάτων του ∆ήµου τους όσο και στην
ανάδειξη του υποψηφίου για την θέση του δηµάρχου.
Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι σε αυτήν την προσπάθεια το Ινστιτούτο µας
συνεργάζεται µε το Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ. Εκεί αναπτύχθηκε η µεθοδολογία
της διαβουλευτικής δηµοσκόπησης που έχει εφαρµοστεί σε µια σειρά από χώρες,
(Αγγλία, Αµερική, ∆ανία, Αυστραλία, Κίνα κλπ.), και σε διαφορετικά θέµατα. Η

πρωτοτυπία στην δική µας περίπτωση είναι ότι εφαρµόζεται για πρώτη φορά και για
την επιλογή υποψηφίων για δηµόσιο αξίωµα.
Θα ήθελα να τονίσω την έµφαση στο επιστηµονικό µέρος και στη διαφάνεια.
Όλοι όσοι εµπλακούν στη διαδικασία αυτή θα έχουν τις ίδιες πληροφορίες µε πλήρη
ενηµέρωση για όλα τα στάδια της διαδικασίας. Θα υπάρχει στο διαδίκτυο ένα site
που θα µπορούν να ανταλλάσσονται πληροφορίες. Θα υπάρχει και ένα email που θα
µπορεί ο καθένας να ζητήσει όποιες πληροφορίες θέλει ή να εκφράσει απόψεις. Το
email είναι «dimotikes@gmail.com».
Θα ήθελα να κλείσω µε ένα σχόλιο. Είναι ενδεχόµενο πολλοί να πουν «αυτό
είναι κάπως θεωρητικό, µπορεί να είναι ωραίο, αλλά κάπως θεωρητικό». Αυτό
λέγεται πολλές φορές για πρωτοβουλίες του κ. Παπανδρέου. Θα σας δώσω όµως
µόνο µια εµπειρία για να δείξω ότι κάτι που φαίνεται ανέφικτο στην αρχή, δεν είναι
καθόλου έτσι.
Το 1996, όταν ο Γ. Α. Παπανδρέου ήταν Υπουργός Παιδείας και εγώ ήµουν
Γενικός Γραµµατέας, µου ζήτησε να κάνουµε µια πιλοτική αξιολόγηση των
Πανεπιστηµίων. Κανείς δεν πίστεψε ότι αυτό µπορούσε να γίνει τότε. Όµως έγινε µε
δυο από τα πιο σηµαντικά Ιδρύµατα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ
της Πάτρας. Σήµερα, δέκα χρόνια µετά, ακόµα συζητάµε εάν θα εφαρµοστεί η
αξιολόγηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Σας ευχαριστώ πολύ.

