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ΕΡΩΤΗΣΗ: ,

Η συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμού στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές 
χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη και αποδοτική. Συμφωνείτε; Θεωρείτε ότι αυτό 
μπορεί να είναι ένα προμήνυμα για γενικότερη συνεργασία (και κυβερνητική) των 
δύο χωρών στο μέλλον; Αν ναι, υπό ποιές προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η κατάκτηση μεγάλου αριθμού νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων από την 
συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμού σηματοδοτεί ίσως γαι πρώτη φορά την ύπαρξη 
μιας δυναμικής συσπείρωσης των κεντροαριστερών δυνάμεων.

Ευρωεκλογές και εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση, δείχνουν ότι η αντίληψη που 
θέλει τους όμορους χώρους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ, μερικά αλληλοεπικαλυπτόμενους 
τόσο ως προς τους στόχους όσο και προς το τμήμα της κοινωνίας που στηρίζει 
τους στόχους αυτούς κερδίζει έδαφος. Η διαπίστωση όμως αυτή δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε βεβιασμένα συμπεράσματα ή πρωτοβουλίες.

Μια πορεία σύγκλισης των δύο χώρων απαιτεί την διαμόρφωση προϋποθέσεων 
στενότερης συνεργασίας.

Να έχει ωριμάσει η ιδέα στην κοινωνία και στα στελέχη των κομμάτων ότι η πορεία 
της κεντροαριστεράς πρέπει να είναι ενιαία αν θέλουμε μακροπρόθεσμα να 
διασφαλίσουμε ένα ευρύτερο αποδεκτό όραμα για την κοινωνία μας. Να έχει 
ζυμωθεί η ιδέα με πρακτικές που θα μαρτυρούν ότι το εγχείρημα έχει προοπτικές 
επιτυχίας και ότι δεν είναι περιστασιακή ανάγκη των δύο πλευρών.

Να έχουν διευκρινισθεί οι όροι μιας ισότιμης συνεργασίας που δεν θα οδηγούν ούτε 
σε επικυριαρχίες της πλειοψηφίας ούτε σε εκβιαστικές απαιτήσεις της μειοψηφίας.

Για να επιτευχθούν αυτά α)α πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους προσέγγισης και 
διαλόγου για ένα σχέδιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας, της 
οικονομίας, των θεσμών. Να δουλέψουμε με συνέπεια για τη σύνθεση ενός ενιαίου 
χώρου της κεντροαριστεράς ρυθμιστή των αυριανών εξελίξεων.

Το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει το δρόμο. Πρώτη δοκιμασία της συνεργασίας 
η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση. Το αύριο θα δείξει ποιά μπορεί να είναι η συνέχεια.



Η συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμού στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές 
χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη και αποδοτική. Συμφωνείτε; Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να 
είναι ένα προμήνυμα για γενικότερη συνεργασία (και κυβερνητική) των δύο χωρών στο 
μέλλον; Αν ναι, υπό ποιές προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό;
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κατάκτησα μεγάλου αριθμού νομαρχιών, δήμων και κοινοτικών ^απά - 
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την συνεργασία 
μιας δυναμικής
που διαμορφώνεται στη βάση της κοινωνίας μ«ς όα1«1»· αφσρά την συσπείρωση^ των 
κεντροαριστερών δυνάμεων.
Ευροεκλογές και εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση δείχνουν μια κινητικότητα τμήματος της 
κοιντιτηας μ ιια ξύ 'Ι ΙΑΣψΚ και ΣΥΝ., δείχνουν μι#%ιντίληψη που θέλει τους ,.0|άί?(ΗΜχώροβΟ^ 
ΠΑΣΟΚ και ΓΥΜ πεπιΐ'π* ππτπμΓνππ'·; ή^ώητ ε γγγ πηδίο πτήχίτητάί̂ ιητη οΕΊΓπίπρδη
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Συμφωνώ με την ερώτησή υεις ωυ ιόσσ-αυτό^δεν θα1 πρεπε(να οδηγήσει σε βεβιασμένα 
συμπεράσματα ή πρωτοβουλίες. /  £&ço'poQjn> «QidOiam· n o^fiSlhc
Μια πο^εία^σύνκλισης των δύο χωρών απαιτεί την υ π έ φ ^ ^ π ο ι^ ν ^προϋποθέσεων.^υο- 
Να εχ£ι <ά ρ ψ α ^^η5!  ̂>έα στη κοινωνία και στα στελέχη,οττ η^πορεία της ^ ν τ^ ^ ρ ισ τε ^ ά ς  > 
πρέπει να είναι ενιαία αν θέλουμε μακροπρόθεσμα να διασφαλίσουμε ένα ΒΕΕ^όρ'αμα για1·*·0 
την κοινωνία μ α ς .^

Cno έχει ζυμωθεί η ιδέα με πρακτικές που θα μαρτυρούν ότι το εγχείρημα έχει προοπτικές 
επιτυχίας και ότι δεν είναι περιστασιακή ανάγκη των δύο πλευρών, cmo<(ct ογπ— t a ' tr \
Η σύγκλιση και η δυναμική vu επιβεβείΐώνειμι στην πράξη, cur-δηλώσεις να πείθουν για τι·ς 
ιτροθέυεις, υι υ ιάυεις να υπερβαίνουν την καχυποψία·.
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Να υπά-ρχουν-όροι μιας ισότιμης συνεργασίας που δεν θα οδηγούν ούτε σε επικυριαρχίες 
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Σε κάθε προσέγγιση να επικρατούν c 
ή συμμετοχής στη^ομή της εξουσΰ

ιτικών στόχα^ν-και όχι απλώς διατήρησης

Να υπάρχουν πεδία πρλιΐικής με κοινούς στόχους και η διάθεση υπέρβασης των 
διαφορετικών απόψεόίν με συνθέσεις απόωεών. Να αναζητηθούν κοινοί βηματισμοί στους 
κοινωνικούς χίόρους, στα μεγάλα θέματα, στις νέες προκλήσεις που μπαίνουν για την 
κοινωνία yssè, στο κατώφλι του 2Ο£>0για τη θέση μας στην Ευρώπη.
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αναζητηθΒΰ^,-τρόποργπροσέγγισης και διαλόγου για ένα ολοκληρω μένο σχέδιο 

ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας^της οικονομίας των θεσμώ\Λ^>

Να δουλέψουμε με συνέπεια και μεθοδικότητ^Λ ^  σύνθεση ενός ενιαίου χώρου της 
κεντροαριστεράς ρυθμιστή των αυριανών εξελίξεων.

Το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει τον δρόμο. Μένει να διαπιστωθεί αν έχουν ωριμάσει 
υι ΐΓΓίνθήκΤς. Πρώτη δοκιμασία^η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση. Το αύριο θα δείξει, tooccc1 uct'
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