Συνέντευξη Τύπου για τις διαδικασίες ανάδειξης υποψήφιων ∆ηµάρχων και
Νοµαρχών (5/4/06)
Ερωτήσεις-απαντήσεις
Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα δεν υπάρχει καµία κρατική προαίρεση κλπ.,
απλώς θέλουµε λίγο να καταλάβουµε πώς αυτό πρακτικά µπορεί να γίνει και
συνοπτικά. ∆ηλαδή στο Μαρούσι κ. Καθηγητά έχουµε 50.000 κατοίκους. Από
αυτούς τους κατοίκους θα γίνει µια ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος ποιοι θέλουν
να µετέχουν σ? αυτή την ανοιχτή διαδικασία. Και από αυτούς θα κληρωθούν οι 300;
Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, επιλέγεται δείγµα.
I. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Με επιστηµονικό τρόπο θα επιλεγεί ένα τυχαίο δείγµα στο
οποίο θα δοθεί το αρχικό ερωτηµατολόγιο. Τυχαίο δείγµα σηµαίνει ότι ο κάθε
πολίτης του Αµαρουσίου που είναι ψηφοφόρος έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί
σ? αυτό το δείγµα. Είτε είναι 18 χρόνων, είτε είναι 75 χρόνων, είτε είναι εργάτης,
είτε είναι συνταξιούχος, είτε επιχειρηµατίας.
Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ: Πως θα βρεθεί αυτό το δείγµα;
I. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Το δείγµα θα είναι από τους εκλογικούς καταλόγους του
Αµαρουσίου. Είναι ψηφοφόροι του Αµαρουσίου. Όπως επιλέγεται κάθε δείγµα όταν
κάνει κανείς µια δηµοσκόπηση σε ένα συγκεκριµένο ∆ήµο ή σε µια περιοχή.
Ν. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: Να διευκρινίσω το εξής κ. Χασαπόπουλε. Ξέρετε ότι,
οι δηµοσκοπήσεις χρησιµοποιούνται και στις διαδικασίες που έχουµε τώρα, και όχι
µόνο από µας, από όλους, για να έχεις χαρακτηριστικά ενδεικτικά της αποδοχής.
Εδώ κάνεις την ίδια και αυστηρότερη διαδικασία στην επιλογή δείγµατος,
κάνεις επιστηµονική επιλογή του δείγµατος και θα µπορούσες να κάνεις απλά µια
δηµοσκόπηση. ∆εν σταµατάς σ? αυτό. Έχει τις επόµενες φάσεις.
Πέρα, δηλαδή, από το να είχες µια καλή επιστηµονική δηµοσκόπηση, έχεις
µια σειρά επόµενες φάσεις, όπου έχεις αυτή τη διαδικασία που περιέγραψε ο κ.
Πανάρετος, µε την ενηµέρωση όσων µετέχουν στο δείγµα, µε τη δυνατότητα να
διατυπωθούν οι απόψεις των υποψηφίων, µε όλη αυτή τη διαβούλευση που
ακολουθεί, για να καταλήξεις ύστερα από τα πρόσθετα επόµενα στάδια από την
απλή δηµοσκόπηση, σε µια επιλογή, σε µια κρίση.

Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ: Η ερώτηση µου αφορούσε αυτό το δείγµα. Όλοι
αυτοί µετέχουν εθελοντικά, εφόσον θέλουν κλπ. έτσι; Είναι αναγκαίο να ψηφίζουν
δυο συγκεκριµένες παρατάξεις ή υποψηφίους που στήριξε το ΠΑΣΟΚ;
I. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Είναι τυχαίο δείγµα ....
Ν. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: ∆είγµα της πόλης.
I. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Και αν µου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι. Αυτό µας
απασχόλησε πολύ. Αν θα πρέπει να περιοριστεί κανείς µόνο στους ψηφοφόρους του
ΠΑΣΟΚ. Όµως καταλήξαµε ότι πρέπει το δείγµα να προέρχεται από όλες τους
πολίτες του δήµου. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε την άποψη κάποιου ο οποίος
µπορεί ενδεχοµένως να ψηφίσει κάποιο άλλο κόµµα αλλά θα έχει απόψεις για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος.
∆. ΜΠΟΤΩΝΗΣ: Μια ερώτηση που έχει να κάνει µε το χρόνο. Άρα, επειδή
υπάρχουν τα στάδια όπως είπε και ο κ. Αθανασάκης και εσείς κ. Καθηγητά,
σηµαίνει ότι αυτό είναι µια χρονοβόρος διαδικασία, δεν µπορείς να τους µαζέψεις
αύριο το πρωί για να τους κάνεις, άρα µιλάµε για το ∆ήµο Αµαρουσίου ότι θα
ξέρουµε τον υποψήφιο σε 2-3 µήνες. Ένα είναι αυτό.
I. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Όχι.
∆. ΜΠΟΤΩΝΗΣ: Πότε θα γίνουν αυτά χρονικά;
I. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Εκτιµώ ότι µέσα στον Μάιο θα έχουµε ολοκληρώσει τη
διαδικασία. Ο χρόνος θα µπορούσε να είναι και συντοµότερος, αλλά µη ξεχνάµε ότι
µεσολαβεί το Πάσχα. ∆εν µπορεί για παράδειγµα να γίνει δειγµατοληψία το Πάσχα
ή τη Μεγάλη Παρασκευή.
∆. ΜΠΟΤΩΝΗΣ: Και µια δεύτερη ερώτηση για τον κ. Αθανασάκη και για
τους υπολοίπους. Αν σε αυτή τη διαδικασία επιλεγεί να βγει µπροστά, να
προηγείται, ένα πρόσωπο το οποίο δεν κινείται ή δεν είναι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, τι
θα επιλέξει;
Ν. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: Το εκτός ΠΑΣΟΚ ισχύει για το δείγµα, δεν ισχύει για
τους υποψηφίους. Εκτός ΠΑΣΟΚ και φίλοι και συµµετέχοντες.
Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Συµµετέχουν οι υποψήφιοί µας. Είναι
σαφές ότι αυτοί που συµµετέχουν όπως και στις προκριµατικές εκλογές και το είπε
ο Γιάννης Πανάρετος, έχουν δικαίωµα όλοι οι δηµότες ανεξάρτητα πολιτικών
πεποιθήσεων, εµείς λέµε όλοι οι δηµότες, σε ανοιχτή διαδικασία, έτσι κι εδώ το

δείγµα είναι από όλους τους δηµότες. Αλλά ως προς τους υποψηφίους, εκεί είναι
σαφές ότι µε βάση τη διαδικασία που εποπτεύει η Επιτροπή Εκλογικών ∆ιαδικασιών
είναι υποψήφιοι που έχουν οι ίδιοι εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι υποψήφιοι. Είναι
υποψήφιοι µέσα στο πλαίσιο των διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ.
Β. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ: Ήθελα να κάνω µια ερώτηση προς τη Γραµµατέα την κα
Ξενογιαννακοπούλου. Επειδή καταλαβαίνω ότι, το εγχείρηµα το κάνετε για πρώτη
φορά και είναι εύλογο να υπάρχουν επιφυλάξεις, αν υποθέσουµε ότι ικανοποιηθείτε
και από τις διαδικασίες και τη συµµετοχή του κόσµου και γενικώς υπάρχει µια
ευρύτερη αποδοχή του εγχειρήµατος αυτού, σκοπεύει το ΠΑΣΟΚ ανάλογη
λειτουργία να θεσµοθετήσει, να ακολουθήσει στη συνέχεια και στους υποψηφίους
βουλευτές;
Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Γιακουµή, είναι σαφές -και το
είπε και ο Πρόεδρος αυτό- ότι εµείς θεωρούµε ότι αυτή η διαδικασία που τώρα
εγκαινιάζουµε, είναι ταυτόχρονα διαδικασία και πολιτικής δοκιµής.
∆ηλαδή θα µπορέσουµε αφενός να την αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο για την ανάδειξη των υποψηφίων µας σε αυτή τη φάση στους δήµους
που ήρθαν σε διαβούλευση µε τις Περιφερειακές Επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα όπως
σωστά τοποθετείτε, µέσα από αυτή τη δοκιµασία θα οικοδοµηθεί και η εµπιστοσύνη
γύρω από την αποτελεσµατικότητα και τη φερεγγυότητα αυτής της διαδικασίας και
σαφώς είναι στις προβλέψεις µας στο µέλλον να την αξιοποιήσουµε και για άλλες
διαδικασίες του κινήµατος και επιλογής προσώπων, αλλά όχι µόνο, καθώς έχουµε
τη λογική και για τοπικά δηµοψηφίσµατα που µπορούν να κάνουν τις δηµοτικές µας
οργανώσεις.
∆ηλαδή το να µπορέσουµε τώρα, αυτό που επιδιώκουµε, να απευθυνθούµε
στο σύνολο του δήµου και των δηµοτών, θεωρούµε ότι είναι ακριβώς αυτή η
πολιτική διαδικασία που στο µέλλον θα µπορέσουµε να την αξιοποιήσουµε και για
επιλογές προσώπων και σε πιο ευρύτερη εφαρµογή, αλλά και για πολιτική συζήτηση
και για πολιτικές θέσεις, µέσα από τα αντίστοιχα τοπικά δηµοψηφίσµατα που έχουν
τα δικά τους χαρακτηριστικά και τα οποία ήδη προβλέπονται στη λειτουργία ων
δηµοτικών µας οργανώσεων.
Α. ΜΑΡΑΘΙΑΣ: ∆ύο ερωτήσεις. Το αποτέλεσµα των προκριµατικών
εκλογών είναι δεσµευτικό για το ΠΑΣΟΚ, και αν θα µπορούσαµε διευκρινιστικά να
έχουµε τους υποψήφιους, ποιοι είναι. Έχετε καταλήξει στον κατάλογο των

υποψηφίων που θα µπουν σε αυτή τη διαδικασία; Και ένα δεύτερο, αν κατάλαβα
καλά, στη νέα µέθοδο τη διαβουλευτική δηµοσκόπηση, το τελικό σώµα των 300
πολιτών ενός ∆ήµου που θα είναι πάλι τυχαίο δείγµα, θα είναι αυτό που θα επιλέξει
τον τελικό υποψήφιο που θα στηρίξει το κόµµα, δηλαδή θα είναι συµβουλευτικό ή
αποφασιστικό όργανο;
Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Για το τελευταίο, είναι σαφές ότι, την τελική
απόφαση την έχει η Επιτροπή Εκλογικών ∆ιαδικασιών. Άρα, είναι απολύτως βέβαιο
επίσης ότι µια τέτοια διαδικασία προσανατολίζει αυτή την απόφαση. Το αν υπάρχει
ταύτιση ή όχι, θα µπουν ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα ξέρουµε
αυτή τη στιγµή. Συνήθως όµως, αισιοδοξούµε σε αυτά τα πράγµατα, ότι θα
οδηγήσει στη διαµόρφωση της απόφασης της Επιτροπής.
Όσον αφορά για το αποτέλεσµα των προκριµατικών εκλογών, είναι απολύτως
σαφές ότι, είναι δεσµευτικό, αλλά µέσα στην πολιτική διαδικασία επιφυλάσσεται η
Επιτροπή Εκλογικών ∆ιαδικασιών στις προκριµατικές εκλογές σε ζητήµατα π.χ. που
ένας υποψήφιος έχει µεταβληθεί σε επικοινωνιακή καρικατούρα και παραβιάζει
τους κανόνες δεοντολογίας που καθορίζονται απ? την Εγκύκλιο, µε προκλητικό
τρόπο, αυτό επιφυλάσσεται η επιτροπή να το εκτιµήσει.
∆ιότι εδώ κρίνονται και πολιτικές συµπεριφορές, και ηθικής τάξεως
συµπεριφορές, σε αυτές τις διαδικασίες, µε σεβασµό και στο πνεύµα του ΠΑΣΟΚ
και στις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. ∆εν διαχειριζόµαστε τις φιλοδοξίες των υποψηφίων.
Είναι ένα ζήτηµα τεχνικό εδώ πέρα, θα γίνει µια συζήτηση. Έχει προχωρήσει
και έχει ωριµάσει. Αυτή η διαδικασία που σας είπα είναι καινοφανής. Ποιος είναι ο
αριθµός εκείνων οι οποίοι µπορούν να αξιολογηθούν σωστά, εδώ δεν είµαστε
δηµόσια υπηρεσία, δεν κάνουµε δηµόσια προκήρυξη για να διαγωνιστούν όσοι
θέλουν να είναι υποψήφιοι. Είναι 15 στο Μαρούσι υποψήφιοι. Είναι προφανές ότι,
δεν θα πάρουµε τους 15. Θα προηγηθεί η πολιτική αξιολόγηση των υποψηφίων.
Γ. ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα κριτήρια που θέσατε τώρα, για την επιλογή του
υποψηφίου στους ∆ήµους που θα γίνουν προκριµατικές εκλογές, προφανώς
ισχύουν, και εάν το αποτέλεσµα των εκλογών είναι τέτοιο που οι υποψήφιοι ο ένας
µε τον άλλο είναι πολύ κοντά σε ποσοστά;
Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω το εξής, ότι οι προκριµατικές γίνονται για να
δούµε ποιος έχει τη µεγαλύτερη αποδοχή ενός ευρύτερου σώµατος σε µία κοινωνία.
Αυτό θα το σεβαστούµε. Είναι απολύτως σαφές.

Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας ρωτήσω για τις προκριµατικές εκλογές
καταρχήν, πόσοι µπορεί να είναι οι υποψήφιοι ενδιαφερόµενοι καθώς και στη
µέθοδο την οποία µας είπε ο κ. Πανάρετος. Σε ότι αφορά τις προκριµατικές εκλογές
τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα ξεπεραστεί ο διχασµός ανάµεσα σε 4-5 ή 10
πρόσωπα όταν βαθαίνει σε ολόκληρο τον κοµµατικό µηχανισµό του ΠΑΣΟΚ αυτή
η αντιπαλότητα µε τις προκριµατικές εκλογές.
Και σε ότι αφορά τη νέα µέθοδο της διαβουλευτικής δηµοσκόπησης, τι σας
κάνει να πιστεύετε ότι, θα ξεφύγετε από τους γνωστούς δηµογέροντες του ΠΑΣΟΚ
σε κάθε ∆ήµο, που επιθυµούν πάντοτε να βρίσκονται στα πόστα τα καίρια και να
θέλουν να πάρουν και το χρίσµα, και οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήµατα, τα έχουν
διαχειριστεί για πάρα πολλά χρόνια, έχουν ίσως τις καλύτερες απαντήσεις να
δώσουν, σε σχέση µε κάποιον άλλο φιλόδοξο νέο, που µπορεί να έχει και τις
δυνατότητες και τις γνώσεις να αντεπεξέλθει, αλλά δεν θα έχει όµως την εµπειρία.
Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς υποψήφιοι θα είναι στις δηµοτικές
εκλογές εκείνοι οι οποίοι µέχρι σήµερα, µάλλον µέχρι χθες που ανακοινώθηκε η
Εγκύκλιος, ήταν ήδη υποψήφιοι από τις διαδικασίες. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί
και πέρα µπορούν και άλλοι να θέσουν υποψηφιότητα.
Η εκτίµησή µου είναι η εξής, ότι σε πολλούς ∆ήµους θα έχουµε απόσυρση
υποψηφιοτήτων µε τις προκριµατικές. Σε άλλους ∆ήµους θα µπουν και νέοι
άνθρωποι, οι οποίοι θα ήθελαν να δοκιµάσουν αυτή τη διαδικασία την ανοιχτή,
πιστεύοντας ενδεχοµένως ότι, θα ξεφύγουν από τους εναγκαλισµούς των
µηχανισµών, οι οποίοι πιθανόν να υπάρχουν σε ορισµένες περιπτώσεις.
Υπάρχει µια ασφαλιστική δικλείδα, όµως. Για κάποιους οι οποίοι θα
θελήσουν να µπουν στη διαδικασία µε στόχο ενδεχοµένως είτε να ευτελίσουν τη
διαδικασία, είτε να δηµιουργήσουν πρόβληµα σε ένα θεσµό, όπως είναι οι
προκριµατικές εκλογές, τον οποίον είµαστε αποφασισµένοι να τον προστατεύσουµε
ως κόρη οφθαλµού, και να µην αποτελέσει παιχνίδι ή άθληµα διαφόρων, οι οποίοι
νοµίζουν ότι επειδή δηλώνουν παράγοντες, είναι και πρόσωπα της δηµόσιας ζωής ή
πολλές φορές λειτουργούν ως προποµποί άλλων επιδιώξεων.
Οι Περιφερειακές Επιτροπές για τους ∆ήµους τους «Καποδιστριακούς» θα
οριστικοποιήσουν τον κατάλογο και θα έχουν δικαίωµα να βγάλουν κάποιους έξω
εφ’ όσον εκτιµήσουν ότι, είναι σε µια τέτοια διαδικασία, και για τους ∆ήµους οι

οποίοι είναι αρµοδιότητας της Επιτροπής Εκλογικών ∆ιαδικασιών θα έχει την
διαµόρφωση του τελικού καταλόγου η Επιτροπή.
Επαναλαµβάνω, µε τις διαδικασίες της πολιτικής εκτίµησης, εµείς δεν
είµαστε δηµόσια υπηρεσία.
Β. ΜΟΥΡΤΗΣ: ∆ύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη είναι αν ο κ.
Σγουρός σας έχει ενηµερώσει, ότι δεν επιθυµεί να είναι υποψήφιος Νοµάρχης εκ
νέου; Και η δεύτερη, ποια ήταν τα κριτήρια ώστε να επιλέξετε τους δήµους στους
οποίους θα γίνουν προκριµατικές εκλογές, και γιατί δεν γίνονται σε όλους όσους
έχουν αποµείνει;
Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το δεύτερο είναι, ότι υπήρχε όλο αυτό το διάστηµα
µια διαβούλευση µε όλες τις Περιφερειακές Επιτροπές, τα Περιφερειακά Όργανα,
και οφείλω να σας πω, ότι είχαµε και κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες γιατί η τάση
αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύαµε στο παρελθόν, ήταν να µην γίνουν προκριµατικές
εκλογές.
Εν πάση περιπτώσει, είναι µια πιλοτική εφαρµογή, µε την οποία θα
δοκιµαστούν πολλά πράγµατα, ούτως ώστε αυτό να επεκταθεί στο µέλλον. Επίσης,
εκεί που έχουµε ∆ηµάρχους και στηρίζουµε, τι προκριµατικές να κάνουµε; Εκεί που
είναι ένας υποψήφιος και έχουµε πολλές περιπτώσεις που έχουν καταλήξει µέσα
από τις διαβουλεύσεις σε έναν υποψήφιο, τι προκριµατικές να κάνεις;
Εκεί που υπάρχουν συνεργασίες είτε µε ανεξάρτητους, είτε µε άλλα κόµµατα
δεν προσφέρονται προκριµατικές. Και εκεί που υπάρχουν διαδικασίες που οι ίδιοι
εκτιµούν ότι, θα πάνε σε µία οριστική επίλυση και διαµόρφωση ενιαίου
ψηφοδελτίου, το να κάνεις προκριµατικές θα τους φέρεις και σε χειρότερη
κατάσταση.
Γι’ αυτό και καταλήξαµε σ’ αυτή την φάση σ’ αυτό τον αριθµό.
Α. ΜΑΡΑΘΙΑΣ: Οι υποψήφιοι στις προκριµατικές εκλογές θα έχουν τη
δυνατότητα να τυπώνουν φυλλάδια µε τις θέσεις τους, να τα µοιράζουν µε αφίσες,
επικοινωνιακά τρικ και διάφορες τέτοιες µεθόδους ή να αξιοποιούν τοπικά
ραδιόφωνα και να κάνουν προβολή των θέσεών τους έναντι των αντιπάλων τους;
Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Μαραθιά πολύ σωστή η ερώτηση,
γιατί τίθεται ένα θέµα δεοντολογίας και γι’ αυτό το λόγο στην εγκύκλιο που θα
λάβετε τώρα και θα διαβάσετε, υπάρχει ειδική αναφορά στην ανάγκη να υπάρχουν

κανόνες δεοντολογίας. Την εγκύκλιο αυτή θα ακολουθήσει και συγκεκριµένο
σηµείωµα της Επιτροπής ∆εοντολογίας ως προς τους κανόνες που θα πρέπει να
τηρηθούν. Ταυτόχρονα όµως υπάρχει και η άλλη πτυχή. Πρέπει να εξασφαλίσουµε
σαν ΠΑΣΟΚ ότι σ’ αυτή τη διαδικασία όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα
να παρουσιαστούν και να αναπτύξουν τις θέσεις τους. Να µην υπάρξει η λογική
κάποιων που έχουν ισχυρούς µηχανισµούς και οι οποίοι θα έχουν και ένα
πλεονέκτηµα, ακριβώς για να µπορούµε να έχουµε την πιο δηµοκρατική διαδικασία.
Γι’ αυτό το λόγο στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ και σε συνεργασία µε το web
radio του ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει η παρουσίαση όλων των υποψηφίων για τις
δηµοτικές προκριµατικές εκλογές σε ισότιµη βάση, προκειµένου ακριβώς να
υπάρχει η ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα. Είναι κάτι που µας απασχολεί και που θα
επιδιώξουµε να το πετύχουµε.
Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: Αν µου επιτρέπετε ένα σχόλιο στην ερώτηση που κάνατε
προηγουµένως για τους υποψήφιους και ποιοι µπορεί να είναι οι υποψήφιοι. Θέλω
να σας πω ότι, η διεθνής εµπειρία έχει δείξει, ότι οι κοµµατικοί µηχανισµοί σε όλον
τον κόσµο, προβληµατίζονται και ψάχνουν να βρουν τρόπους ώστε οι υποψήφιοι
που επιλέγουν και οι διαδικασίες να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες.
Όλα όσα αναπτύχθηκαν σήµερα, και οι προκριµατικές και διαβουλευτική
δηµοσκόπηση, προχωρούν σε µια µεγαλύτερη συµµετοχή του πολίτη. ∆εν υπάρχει
κάποια άλλη διαδικασία που να έχει προταθεί ως περισσότερο δηµοκρατική.
Υπάρχει βέβαια µια άλλη διαδικασία. Η διαδικασία να καλεί ο αρχηγός του
Κόµµατος έναν άνθρωπο και να του λέει είσαι υποψήφιος ∆ήµαρχος. Πρέπει κανείς
να αξιολογήσει τις δύο διαδικασίες και να δει ποια έρχεται πλησιέστερα προς τον
πολίτη.
Να κλείσω λέγοντας ότι, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δεσµευτεί ότι θα
παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία µέχρι το τέλος και θα είναι παρών στη φάση
της διαβούλευσης.
Ν. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ όλους.

