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

Γ. A. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κυρίες και κύριοι, η αναβάθµιση της ποιότητας της
πολιτικής ζωής, είναι ένα αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας. Το κλίµα της πολιτικής
σήψης που έχει καλλιεργηθεί, ιδιαίτερα από την κυβέρνηση, µε γεγονότα όπως οι
υποκλοπές, η αδιαφάνεια, η κοµµατικοκρατία, ο τρόπος των µη αξιοκρατικών
προσλήψεων και τοποθετήσεων, όλα αυτά, αναδεικνύουν τη µεγάλη σηµασία να
γίνει τοµή στον τρόπο που ασκείται η πολιτική στη χώρα µας, τοµή µε ασφάλεια και
σιγουριά.
Και βεβαίως, εφήµερα µπορεί αυτά να αντιµετωπίζονται µε αλλαγές
προσώπων, αλλά εµείς πιστεύουµε σε ουσιαστικές τοµές. Γι’ αυτό και έχουµε
επιλέξει νέες διαδικασίες, τοµές σε διαδικασίες, τοµές που δηµιουργούν µια νέα
εµπιστοσύνη µεταξύ των θεσµών της Πολιτείας και του ίδιου του πολίτη. Είµαι
περήφανος για το πόσο µπροστά έχει πάει το Κίνηµα µας σε σηµαντικές αλλαγές.
Η προσπάθεια αυτή του ΠΑΣΟΚ, για δηµοκρατία και διαφάνεια, εξελίσσεται
εδώ και µήνες στο κρίσιµο για την ποιότητα της δηµοκρατίας ζήτηµα της ανάδειξης
και των τοπικών µας υποψηφίων στις ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές Εκλογές.
Μέσα στις καινοτοµίες που κάναµε στο Καταστατικό µας, προχωρήσαµε και
σε ένα ριζοσπαστικό µέτρο εκδηµοκρατισµού της διαδικασίας. Στο ΠΑΣΟΚ πλέον,
για πρώτη φορά, και στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα, τους υποψήφιους δεν τους
επιλέγουν διορισµένα από τον αρχηγό όργανα αλλά µία απόλυτα ανεξάρτητη
Επιτροπή εκλεγµένη από το Εθνικό Συµβούλιο του Κινήµατος. Μια Επιτροπή µε
νοµιµοποίηση που αποφασίζει µετά από µια εξαντλητική διαδικασία διαβούλευσης
στα αποκεντρωµένα όργανα.
Μια δεύτερη αποφασιστική µας τοµή ήταν η ριζοσπαστική αποκέντρωση της
διαδικασίας. Στο ΠΑΣΟΚ η συντριπτική πλειοψηφία των ∆ήµων, περίπου 800, δεν
είναι πλέον αρµοδιότητα του κέντρου, της Αθήνας, δεν αποφασίζονται οι
υποψηφιότητες στη Χαριλάου Τρικούπη. Η τελική απόφαση για την ανάδειξη των
υποψηφίων µας ανήκει στην περιφέρεια, δηλαδή στα εκλεγµένα Περιφερειακά
Όργανα.
Αυτή η αποκεντρωµένη κοµµατική και πολιτική εξουσία, αυτή η µεταφορά
πολιτικής ευθύνης στην περιφέρεια, είναι µόνο µια αφετηρία. Αν θέλετε, είναι το

πρόπλασµα της προσπάθειας που κάνουµε να αποκεντρώσουµε το ελληνικό κράτος,
να διαπαιδαγωγήσουµε ήδη από τώρα στελέχη και πολίτες σε µια διαδικασία
ανάληψης νέων ευθυνών, νέων αρµοδιοτήτων. Είναι µέσα στο συνολικό µας
πρόγραµµα ενίσχυσης της Αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, το οποίο βεβαίως,
έχουµε καταθέσει.
Χθες, προχωρήσαµε και σε µια τρίτη καινοτοµία. Ανακοινώσαµε την
διεξαγωγή προκριµατικών εκλογών σε ∆ήµους σε κάθε περιφέρεια της χώρας.
Απόφαση µας είναι να εφαρµόσουµε το θεσµό των προκριµατικών εκλογών στην
πιο προωθηµένη µορφή. ∆ιοργανώνουµε ανοιχτές προκριµατικές εκλογές, στις
οποίες µπορούν να µετέχουν όλοι οι δηµότες.
Όλοι, δηλαδή, όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους του
συγκεκριµένου ∆ήµου, ανεξάρτητα από το αν είναι µέλη ή φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Θα
έχουµε την ευκαιρία, επειδή είναι σε όλες τις περιφέρειες αυτή η διαδικασία, να
αξιολογήσουµε και τα αποτελέσµατα, τη διαδικασία, και συνεχώς να τη
βελτιώνουµε, για να γίνει ένα σηµαντικό εργαλείο διαβούλευσης και άµεσης
δηµοκρατίας για το µέλλον, στο Κίνηµά µας και στη χώρα µας.
Σήµερα, όµως, θα ήθελα να σας ανακοινώσω µία ακόµα καινοτοµία. Μία
καινοτοµία διαβούλευσης σε ένα νέο σύστηµα ανάδειξης υποψηφίων.
Είναι µια νέα επιστηµονική µέθοδος, διαβουλευτική δηµοσκόπηση,
διαβουλευτική δηµοσκόπηση είναι ο όρος, που εφαρµόζεται για πρώτη φορά στη
χώρα µας, στην Ελλάδα.
Συνδυάζει στοιχεία προκριµατικών εκλογών, αλλά θα έλεγα αυτό το οποίο
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ότι συνδυάζει και µια αρχαία ελληνική παράδοση.
Αναβιώνουµε µία αρχαία ελληνική παράδοση, συνδυάζοντάς την πια µε
επιστηµονική µεθοδολογία. Είναι η έννοια της κλήρωσης στην αρχαία ελληνική
δηµοκρατία.
Συνδυάζει την ουσιαστική ενηµέρωση και διαβούλευση των πολιτών.
Αντιµετωπίζει πολλές από τις αδυναµίες που έχουν οι διαδικασίες είτε έµµεσης
πολιτικής αξιολόγησης, αλλά πολλές φορές ακόµα και οι διαδικασίες άµεσων
προκριµατικών εκλογών.
Όπως σας είπα, είναι η πρώτη φορά που θα εφαρµοστεί αυτή η µέθοδος στην
Ελλάδα. Έχει εφαρµοστεί σε περίπου 40 άλλες περιπτώσεις.

Έχουµε όµως µια διεθνή πρωτιά. Είναι η πρώτη φορά που θα χρησιµοποιηθεί
για να υποβοηθήσει διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις τοπικές εκλογές.
Αισθάνοµαι χαρά, γιατί αυτό που θα κάνουµε για πρώτη φορά στον κόσµο, δεν είναι
τίποτα άλλο από την επικαιροποίηση µια πρακτικής που χρησιµοποιείτο ευρύτατα
στην χρυσή εποχή της δηµοκρατίας στην αρχαία Αθήνα, όπου πολίτες επιλέγονταν
µε κλήρωση προκειµένου να ληφθούν σηµαντικές αποφάσεις που αφορούσαν το
κοινό .
Για τις διαδικασίες αυτές θα ενηµερωθείτε αναλυτικά και από τον Αλέκο
Παπαδόπουλο, και τον συνεργάτη µου Καθηγητή Γιάννη Πανάρετο, πρώην Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας.
Θέλω να υπογραµµίσω την απόφαση του ΠΑΣΟΚ, να εφαρµόσει διαδικασίες
που φέρνουν τον πολίτη και την κοινωνία κοντά στο επίκεντρο της πολιτικής, που
δίνουν φωνή στον πολίτη και στην κοινωνία, που επιτρέπουν συνθήκες
διαβούλευσης, διαφάνειας, διαλόγου, συνδέουν επιστηµονικά αυτή τη διαβούλευση
µε δηµοσκοπήσεις, µε δηµοσιότητα, µε το διαδίκτυο και εµβαθύνουν τη
δηµοκρατία.
Εκδηµοκρατισµός, αποκέντρωση, πραγµατικό άνοιγµα στην κοινωνία, είναι
οι άξονες αυτής της πολιτικής µας, την οποία ακολουθούµε µε συνέπεια.
Την επιλογή του ∆ήµου θα σας την ανακοινώσουν οι παριστάµενοι, όπως και
τις διαδικασίες σε λεπτοµέρεια.
Είναι νοµίζω, µια σηµαντική νέα προσπάθεια, από την οποία θα
αποκτήσουµε ένα νέο εργαλείο δηµοκρατικής διαβούλευσης, το οποίο θα µας
βοηθήσει όχι µόνο σήµερα υπεύθυνα ως αντιπολίτευση, αλλά και αύριο, ως
κυβέρνηση της χώρας, για σηµαντικές πολιτικές που θα πρέπει να δοκιµάζονται, να
ακούγονται, να συζητιόνται συστηµατικά µε τον πολίτη της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

