
Επειδή υπάρχει έντονος προβληματισμός σε σχέση με τις

εκλογές των Ν.Ε. που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου

σας στέλνω ορισμένες σκέψεις μου, γιατί πιστεύω ότι οι εκλογές

αυτές δεν πρέπει αλλά και δεν μπορούν να γίνουν :

1. Σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου το ΠΑΣΟΚ οφείλει να έχει 

εξωστρεφή χαρακτηριστικά, κάνουμε το ακριβώς αντίθετο 

(εσωστρέφεια, τοπικές συγκρούσεις κ.λ.π.).

2. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνδυαστεί το πρόγραμμα των 

κλιμακίων, με τις εσωκομματικές εκλογές. Αντικειμενικά αυτά 

λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αυτή είναι κοινή 
διαπίστωση δική μου, του Κοσμίδη και του Μάνικά κατά τη 
συζήτηση μας για τον προγραμματισμό των επισκέψεων των 

υπουργών στην περιφέρεια.

3. Δεν υπάρχει θέληση για εσωκομματικές εκλογές ούτε στους 

βουλευτές ούτε στα στελέχη. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν 

θέλει να μπει σε αναπαραγωγή των αντιθέσεων.

4. Υπάρχουν σημαντικά τεχνικά που όμως είναι και πολιτικά 

προβλήματα ταυτόχρονα :



4.1. Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές (14/5), στη 

μηχανογράφηση του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν ούτε 300 

απογραφικά.

4.2. Στις Ν.Ε. αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με εκτιμήσεις των 
γραμματέων υπάρχουν συμπληρωμένα απογραφικά από 

1-15% του συνόλου των μελών. Είναι αρκετές Ν.Ε. που 

ουσιαστικά τώρα ξεκινούν.

4.3. Αν η διαδικασία συμπλήρωσης των απογραφικών γίνει 

όπως πραγματικά έχουμε πει, δηλαδή αυτοπρόσωπη 

παρουσία και οικονομική συνδρομή, τότε ο αριθμός των 

μελών δεν θα φθάσει ούτε το 30% του συνολικού αριθμού.

4.4. Μέχρι τις 25/5 που είναι το όριο που έχουμε θέσει για να 
στείλουν οι Ν.Ε. τα απογραφικά αντιλαμβάνεστε ότι ο 

αριθμός που θα έχει έλθει είναι ελάχιστος.

4.5. Η διαδικασία περάσματος των στοιχείων των μελών στο 

μηχανογραφικό σύστημα του ΠΑΣΟΚ, η αποστολή των 

προσωρινών καταλόγων προς τις Ν.Ε. για διόρθωση πιθανών 

λαθών, οι διορθώσεις από εμάς με βάση τις υποδείξεις των 

Ν.Ε. και η τελική έκδοση των καταλόγων με βάση τους 
οποίους γίνονται οι εκλογές, απαιτούν όπως καταλαβαίνεται 

χρόνο, που ποτέ στο παρελθόν και στην καλλίτερη 

περίπτωση, δεν ήταν μικρότερος, του ενός μήνα.

4.6. Αν πει κανείς ότι κάνουμε εκλογές με όσους 

συμπληρώσουν τα δελτία μέχρι τέλος Μαϊου, τότε θα πρέπει 
να απαντήσει στο πολιτικό ερώτημα, γιατί γράφτηκε μόνον 

το 40% ή το 50%. «Τους εγκαταλείπουν ακόμα και τα μέλη 

τους» θα είναι η επωδός των αναλύσεων.



Με βάση τα παραπάνω πιστεύω ότι δύο είναι οι πιθανές 
λύσεις που πρέπει κατά τη γνώμη μου να αποφασιστούν ΤΩΡΑ, 

δηλαδή στο Ε.Γ. που θα γίνει στις 20/5 :

1) Αναβολή των εκλογών για το Φθινόπωρο, επικαλούμενοι το 

πολιτικό κλίμα και την ανάγκη επιθετικής και εξωστρεφούς 

πολιτικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ. και
2) Όχι εκλογές και δημιουργία Διευρυμένων Ν.Ε. με πολιτικά και 

κοινωνικά στελέχη τα οποία θα επιφορτισθούν με το σχεδίασμά 

και την υλοποίηση των πολιτικών μας πρωτοβουλιών σε τοπικό 

επίπεδο μέχρι τις εκλογές.

Κατά τη γνώμη μου η πλέον ενδεδειγμένη λύση για το 

ΠΑΣΟΚ είναι η δεύτερη. Παράλληλα βεβαίως συνεχίζεται η 

διαδικασία συμπλήρωσης των απογραφικών για να προκύψει το 

τελικό μητρώο μελών.

Τελειώνοντας θέλω να σας επαναλάβω ότι η απόφαση πρέπει 

να ληφθεί τώρα, γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα την πάρουμε στο 

τέλος του Μάη, όχι επικαλούμενοι πολιτικούς λόγους, αλλά λόγους 
αδυναμίας εξαιτίας του μικρού αριθμού των απογραφικών που θα 

υπάρχουν.
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