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Η πρώτη ∆ιαβουλευτική ∆ηµοσκόπηση® για την επιλογή υποψηφίου ∆ηµάρχου στο
Μαρούσι
Κοινή Ανακοίνωση µε το Κέντρο ∆ιαβουλευτικής ∆ηµοκρατίας του Πανεπιστηµίου του Στάνφορντ

Το Γεγονός: Την Κυριακή 4 Ιουνίου, µετά από απόφαση του Γεωργίου Α.
Παπανδρέου, αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και προέδρου της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς,
χρησιµοποιήθηκε µία µοντέρνα εκδοχή της Αρχαίας Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας για την
επιλογή υποψηφίου δηµάρχου στο Μαρούσι, ένα από τους µεγαλύτερους δήµους της
Αττικής. Για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, επελέγη ένα επιστηµονικό τυχαίο
δείγµα για να διαβουλευθεί πάνω στα προσόντα των υποψηφίων και την φύση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει η πόλη. Στο τέλος της διαδικασίας, έγινε ψηφοφορία
και επελέγη ο επίσηµος υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ για το Μαρούσι.
Η διαδικασία ήταν µια ∆ιαβουλευτική ∆ηµοσκόπηση® στην οποία ένα
επιστηµονικό τυχαίο δείγµα απαντά στις ερωτήσεις της έρευνας πριν και µετά την
διαδικασία διαβούλευσης. Στην αρχαία Αθήνα, οµάδες µερικών εκατοντάδων πολιτών, οι
οποίοι επιλέγονταν µε κλήρωση, έπαιρναν σηµαντικές δηµόσιες αποφάσεις αφού
εξέταζαν τα εναλλακτικά επιχειρήµατα. Το πείραµα του ΠΑΣΟΚ στο Μαρούσι αποτελεί
την πρώτη φορά µετά από 2.400 χρόνια που ένας µικρόκοσµος διαβουλευόµενων
πολιτών, τυχαία επιλεγµένων, έλαβε µια σηµαντική δηµόσια απόφαση στην περιοχή των
Αθηνών.
Ένα επιστηµονικό δείγµα 160 πολιτών συγκεντρώθηκε την Κυριακή το πρωί και
διαβουλεύθηκε τόσο σε µικρές οµάδες όσο και σε ολοµέλεια µε τους υποψηφίους µέχρι
τις 9µµ. Οι πολίτες του δείγµατος συνεδρίασαν για 10 ώρες και εξέτασαν 19 θέµατα που
απασχολούν το Μαρούσι από το κυκλοφοριακό και την διαχείριση απορριµµάτων µέχρι
τα ιδιωτικά πανεπιστήµια και θέµατα ανάπτυξης. Κάθε δηµότης του Αµαρουσίου είχε
την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγµα. Οι συµµετέχοντες, αφού απάντησαν σε ένα
αρχικό ερωτηµατολόγιο τηλεφωνικά, έλαβαν ενηµερωτικό υλικό επί των θεµάτων µαζί
µε τις θέσεις των υποψηφίων πάνω σ’ αυτά και προσκλήθηκαν να πάρουν µέρος στην
διαβούλευση.
Επιλογή Υποψηφίων: Έξι υποψήφιοι για τη δηµαρχία συναγωνίστηκαν για το
χρίσµα του υποψηφίου δηµάρχου που θα υποστηριζόταν από το ΠΑΣΟΚ. Μετά από µια
ολόκληρη ηµέρα διαβούλευσης, τόσο σε µικρές οµάδες όσο και σε ολοµέλεια, όπου οι
υποψήφιοι απάντησαν απ’ ευθείας σε ερωτήσεις των συµµετεχόντων πολιτών, οι
τελευταίοι, µε µυστική ψηφοφορία, εκδήλωσαν την προτίµησή τους προς τους
υποψηφίους. Επειδή κανείς από τους υποψηφίους δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία,
ακολούθησε δεύτερος γύρος ψηφοφορίας µεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων του
πρώτου γύρου. Ο κ. Π. Αλεξανδρής, αναδείχθηκε τελικά νικητής, έχοντας επικρατήσει
και στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας.

Τα ποσοστά που έλαβαν οι υποψήφιοι στον πρώτο και δεύτερο γύρω ήταν:
Αλεξανδρής, Παναγιώτης
Μπρέγιαννης, Αλέκος
Καρανάσιου, Μαίρη
∆ιακολιού, Μαίρη
Βλάχος, Χαράλαµπος
Βελούδος, Γιάννης

1ος Γύρος %
41.6
20.8
12.8
12.0
9.6
3.2

2ος Γύρος %
57.5
42.5

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τελικός νικητής κ. Π. Αλεξανδρής είχε την µικρότερη
αναγνωρισιµότητα από όλους τους υποψηφίους στην αρχή της διαδικασίας (στο τυχαίο
δείγµα των 1300 περίπου πολιτών του Αµαρουσίου που συµµετείχαν στην τηλεφωνική
συνέντευξη). Το γεγονός αυτό είναι ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της διαδικασίας – το
οποίο την διαφοροποιεί από τις συνήθεις προεκλογικές εκστρατείες, που βασίζονται στην
αναγνωρισιµότητα των υποψηφίων.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου συνεχάρη δηµόσια τον νικητή κ.
Παναγιώτη Αλεξανδρή. Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι υποψήφιοι συνεχάρησαν τον νικητή
και δεσµεύτηκαν σε υποστήριξή του. Ο κ. Παπανδρέου είπε τα εξής: «Εµείς µ' αυτή τη
διαδικασία θέλουµε να πούµε, ότι ξαναζωντανεύουµε τη δηµοκρατία εδώ, σ' αυτό τον
τόπο, σ' αυτή τη χώρα, που γέννησε τη δηµοκρατία και αυτό είναι το χρέος µας. Είναι
µια παράδοσή µας για την οποία είµαστε περήφανοι, αλλά είναι και µια παράδοση την
οποία µπορούµε να µεταφέρουµε και να βοηθήσουµε σε έναν παγκόσµιο
προβληµατισµό. Γι' αυτό είπα, ότι είναι πρωτιά σε παγκόσµιο επίπεδο. Και µάλιστα, στη
Σοσιαλιστική ∆ιεθνή στην οποία είµαι Πρόεδρος, αυτή η διαδικασία θα είναι µια
ευκαιρία διαπαιδαγώγησης και άλλων κοµµάτων ανά τον κόσµο για νέους τρόπους
δηµοκρατικής συµµετοχής, διαβούλευσης και ουσιαστικής συναπόφασης από τον
πολίτη».
Ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Πανάρετος, ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Στατιστικής
Τεκµηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και
υπεύθυνος του εγχειρήµατος δήλωσε: «Αυτή είναι µια ιστορική µέρα για την
δηµοκρατία, την πολιτική και την επιστήµη. Για την δηµοκρατία, επειδή δόθηκε η
ευκαιρία στους πολίτες να έχουν άµεσο λόγο στην επιλογή του υποψηφίου, για την
πολιτική, επειδή ένας πολιτικός αρχηγός εκχώρησε την εξουσία του στους πολίτες και
για την επιστήµη, επειδή µια επιστηµονική µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για να διευρύνει
την δηµοκρατία».
Ο Καθηγητής James Fishkin, ∆ιευθυντής του Κέντρου της ∆ιαβουλευτικής
∆ηµοκρατίας στο Στάνφορντ και δηµιουργός της ∆ιαβουλευτικής ∆ηµοσκόπησης είπε:
«Πρέπει να συγχαρούµε το ΠΑΣΟΚ γι’ αυτή την παγκόσµια πρωτιά. Ποτέ στο παρελθόν
δεν έχει επιλεγεί υποψήφιος για δηµόσιο αξίωµα από ένα τυχαίο δείγµα πολιτών µετά
από διαβούλευση. Τώρα πλέον υπάρχει µια διαδικασία εναλλακτική των µαζικών
προκριµατικών εκλογών, η οποία αντιπροσωπεύει την γνώµη των πολιτών και η οποία
διατυπώνεται µετά από ενηµέρωση και διαβούλευση».

Πρόθεση ψήφου και αξιολόγηση προτεραιοτήτων: Οι συµµετέχοντες µετέβαλαν
σε σηµαντικό βαθµό τις απόψεις τους για τους υποψηφίους και τα ζητήµατα. Σύµφωνα
µε τη µέτρηση της πρόθεσης ψήφου και την κατάταξη των υποψηφίων σε µια κλίµακα
από το 0 στο 100, ο κ. Π. Αλεξανδρής είχε σηµαντική αύξηση αποδοχής. Κέρδισε σχεδόν
15 % στην πρόθεση ψήφου από την πρώτη δηµοσκόπηση στην τελευταία (από 24.2% σε
38.7%). Επίσης είχε κέρδος και στην µέση αποδοχή από 47% σε 62%.
Στην ιεράρχηση των προβληµάτων, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες πολίτες να
κατατάξουν την σηµασία των θεµάτων σε µια κλίµακα από το 0 ως το 10, πριν και µετά
την διαβούλευση. Οι πολίτες, µετέβαλαν σηµαντικά γνώµη για έξι θέµατα: το Mall, τη
λειτουργία των πολυεθνικών εταιρειών στο Μαρούσι, την δηµόσια λογοδοσία των
αιρετών αρχόντων, την δηµόσια συµµετοχή στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων, τον
µακροπρόθεσµο δηµοτικό προϋπολογισµό και την διαχείριση των σχολικών
προϋπολογισµών. Σε ένα έβδοµο ζήτηµα, την ανεργία, το ενδιαφέρον τους αυξήθηκε
σηµαντικά (παρότι ήταν ήδη σε υψηλή κατάταξη). Σε µερικά άλλα θέµατα, έδειξαν από
την αρχή αρκετά υψηλό ενδιαφέρον, το οποίο δεν µεταβλήθηκε πολύ, όπως η διαφάνεια
στην διαχείριση των δηµόσιων πόρων, η διαχείριση των δηµοτικών απορριµµάτων και η
συντήρηση των δηµόσιων δρόµων.
Αξιολόγηση των ∆ιαδικασιών: Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες πολίτες να
αξιολογήσουν τα στάδια της διαδικασίας σε µια κλίµακα από το 0 ως το 10, ξεκινώντας
από το 0 «γενικά χάσιµο χρόνου» ως το 10 «ιδιαίτερα πολύτιµη». Το 90% αξιολόγησε
«τη συµµετοχή στις µικρές οµάδες συζήτησης» µε 7 ή περισσότερο, το 84% αξιολόγησε
«τη συνάντηση και τη συζήτηση µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες εκτός των επίσηµων
συζητήσεων» µε 7 ή περισσότερο. Το 89% αξιολόγησε «την µεγάλη οµαδική συνεδρία
µε τους υποψηφίους» µε 7 ή περισσότερο και το 94% αξιολόγησε «το συνολικό γεγονός»
µε 7 ή περισσότερο.
Τηλεοπτική Μετάδοση: Το πείραµα του Αµαρουσίου θα είναι το θέµα µιας
τηλεοπτικής εκποµπής στο Mega το Σεπτέµβριο, πριν από τις δηµοτικές εκλογές, υπό τον
συντονισµό του Παύλου Τσίµα.
Οργανωτική Οµάδα και Συνεργάτες: Το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκµηρίωσης
Ανάλυσης και Έρευνας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών σχεδίασε και
εφάρµοσε το σχέδιο για λογαριασµό του ΠΑΣΟΚ. Το Ινστιτούτο συνεργάστηκε µε το
Κέντρο ∆ιαβουλευτικής ∆ηµοκρατίας του Πανεπιστηµίου του Στάνφορντ.
Επικεφαλής της επιστηµονικής οµάδας που σχεδίασε και διεξήγαγε το έργο ήταν
ο καθηγητής Ιωάννης Πανάρετος, ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Στατιστικής Τεκµηρίωσης
Ανάλυσης και Έρευνας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλη της οµάδας
ήταν η καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ευδοκία Ξεκαλάκη, και
οι καθηγητές κ.κ. James Fishkin, ∆ιευθυντής του Κέντρου ∆ιαβουλευτικής ∆ηµοκρατίας
του Στάνφορντ και Robert Luskin, ∆ιευθυντής του Κέντρου ∆ιαβουλευτικής Έρευνας
Απόψεων του Πανεπιστήµιου του Τέξας στο Όστιν.
Λεπτοµερείς πληροφορίες πάνω στο εγχείρηµα παρατίθενται στην σχετική
ιστοσελιδα του Ινστιτούτου (http://www.aueb.gr/statistical-institute/deliberativepolling/index_gr.htm). Η ∆ιαβουλευτική ∆ηµοσκόπηση® είναι όρος κατοχυρωµένος από

τον James S. Fishkin. Ο Καθηγητής Robert C. Luskin έχει συνεργαστεί µε τον καθηγητή
Fishkin σχεδόν σε όλες τις ∆ιαβουλευτικές ∆ηµοσκοπήσεις από την έναρξή τους το
1994.
Περισσότερες γενικές πληροφορίες για προηγούµενες εφαρµογές της
διαβουλευτικής δηµοσκόπησης βρίσκονται ιστοσελιδα http://cdd.stanford.edu. Η
διαδικασία έχει εφαρµοστεί στις ΗΠΑ, Αγγλία, Καναδά, ∆ανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία
και Κίνα σε σχέση µε την ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε διάφορα ζητήµατα. Το
εγχείρηµα του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη φορά που η διαδικασία εφαρµόστηκε για την
επιλογή υποψηφίου από ένα πολιτικό κόµµα.

