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«ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ» ο διάλογος για την αλλαγή του εκλο
γικού νόμου, ο οποίος άνοιξε με πρωτοβουλία της κυ
βέρνησης, η οποία εντός της προσεχούς εβδομάδας 
προτίθεται να ανοίξει τα χαρτιά της. Την ώρα όμως 
που Μαξίμου και Ρηγίλλης ετοιμάζονται για να προ
τείνουν απλές τροποποιήσεις του ισχύοντος συστή
ματος, με μάναδικό στόχο να ενισχύσουν τις πιθανό
τατες μακροημέρευσης της ΝΔ στην εξουσία, μεγάλη 
μερίδα του πολιτικού κόσμου «φλερτάρει» με την ιδέα 
της συνολικής μεταρρύθμισης του εκλογικού συστή

ματος, καθώς θεωρεί ότι μια τέτοια τομή θα έχει ευ
εργετικές επιπτώσεις συνολικά για το πολιτικό σύ
στημα.

Η ανππρόταση την οποία ήδη υπέβαλε ο πρόεδρος του 
ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου για εφαρμογή στα καθ’ ημάς 
παραλλαγής του γερμανικού εκλογικού συστήματος έγι
νε δεκτή με ποικίλες αντιδράσεις μεταξύ των στελεχών 
όλων των κομμάτων. Συνάντησε αφενός πολλούς θια
σώτες της ιδέας στην αντίπερα πολιτική όχθη, καθώς 
μια σειρά γνωστά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος 
έχουν κατά καιρούς διατυπώσει ανάλογες προτάσεις, 
όπως και από το δικό του κομματικό χώρο με πιο χα

ρακτηριστική τη ματαιωθείσα απόπειρα μεταρρύθμισης 
που έγινε το 2003 από την τότε κυβέρνηση. Βρήκε αφε
τέρου εμπρός της και ένα τείχος άρνησης, στο οποίο 
κατέφυγαν βουλευτές και κόμματα είτε από άγνοια εί
τε από καχυποψία και προκατάληψη.

Είναι αλήθεια βεβαίως ότι στις συζητήσεις οι οποίες 
κατά καιρούς ανοίγονται επί του θέματος γίνεται λόγος 
σχεδόν πάντα για «παραλλαγή του γερμανικού συστή
ματος», κάτι το οποίο είναι τόσο γενικό και αόριστο, 
ώστε δικαιολογημένα προκαλεί αντιδράσεις, αφού ο 
τρόπος εφαρμογής του συστήματος είναι κρίσιμος όπως 
επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί επιστήμονες.

■ 0 συνδυασμόδ αναλογικήε και πλειοψηφικού, η διπλή ψήφοδ, οι υπεράριθμεε έδρεβ και η εφαρμογή στην Ελλάδα

Η σύγκρουση για το γερμανικό μονιελο
Ο ρισμένο ι από  τους 

διαφωνούντες με την 
υιοθέτηση του «γερμανι
κού» επικαλούνται το Σύ
νταγμα ως εμπόδιο, αν και 
έγκυροι συνταγματολόγοι 
εκφράζουν αντίθετη άπο
ψη. Υποστηρίζουν ότι μπο
ρεί άνετα να εφαρμοστεί 
παραλλαγή του εν λόγω συ
στήματος, με τη μόνη δια
φορά ότι πρέπει να υπάρ
χει μέριμνα και για τους 
βουλευτές Επικράτειας οι 
οποίοι αναφέρονται ρητά 
στο Σύνταγμα, χωρίς αυτό 
να απ οτελεί ο υ σ ιώ δ ες  
εμπόδιο, ενώ όσον αφορά 
τις περιφέρειες δεν υφί- 
σταται περιορισμός για το 
πόσες θα είναι οι ελάσσο- 
νες και πόσες οι μείζονες 
(ευρείες).

Τα κρίσιμα ζητούμενα εί
ναι πόσοι βουλευτές θα 
εκλέγονται άμεσα στις 
ελάσσονες περιφέρειες και 
πόσοι έμμεσα στις ευρείες. 
Στο αρχικό σχέδιο το οποίο 
είχε ετοιμάσει ο κ. Σκαν- 
δαλίδης, προτού να υπο
χωρήσει εξαιτίας εσωκομ
ματικών αναδράσεων, προ- 
βλέπονταν ολιγοεδρικές πε
ριφέρειες και σύστημα κα
τανομής των εδρών ίδιο με 
το ισχύον, σύμφωνα με το 
οποίο κατανέμονται ανα
λογικά σε όλα τα κόμματα 
τα οποία περνούν το 3% οι 
260 έδρες και οι υπόλοιπες 
40 δίδονται «μπόνους» στο 
πρώτο κόμμα.

Πένιε λόγοι υπέρ και πέντε κατά του συστήματος
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Οι υποστηρικτές του γερμανικού συ
στήματος οι οποίοι γνωρίζουν τη 
λειτουργία του προβάλλουν τα εξής 
επιχειρήματα για την υιοθέτησή του:

Ι Οι μικρές περιφέρειες επιτρέ
πουν σε κάθε υποψ ήφιο βου

λευτή να είναι κοντά στους εκλογείς 
του, αφού για τα δεδομένα της Ελ
λάδας θα απευθύνεται σε 45 ως 60 
χιλιάδες εν δυνάμει ψηφοφόρους 
του (ανάλογα με το αν οι μονοεδρι
κές περιφέρειες θα είναι 200 ή 150) 
και να μην εξαρτάται έτσι η εκλογή 
του από συμφέροντα και μηχανι
σμούς δημοσιότητας και επιρροής.

2 Η υποψηφιότητα ενός υποψη
φίου από κάθε κόμμα, σε κάθε 

εκλογική περιφέρεια , περιορίζει 
τους εσωκομματικούς εμφυλίους 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου και ωθεί τους υποψηφί
ους να δίνουν έμφαση στις ιδεολο
γικές τους αποχρώσεις.

3 Η εκλογή με λίστα στις ευρείες 
περιφέρειες μπορεί να λειτουρ

γήσει υπέρ της ανανέωσης του πο
λιτικού προσωπικού, καθώς μέσω 
αυτής μπορεί να εισέλθει στην κε
ντρική πολιτική σκηνή ικανός αριθ
μός νέων προσώπων.

4 Οι τοπικές κοινωνίες έχουν ισχυ
ρό λόγο στην εκπροσώπησή τους 

στο Κοινοβούλιο, αφού οι εκλογείς 
μπορούν με την «πρώτη ψήφο» να επι- 
λέξουν έναν ικανό υποψήφιο για βου
λευτή της περιφέρειάς τους και με τη 
δεύτερη να μείνουν σταθεροί στους 
ιδεολογικούς τους προσανατολισμούς.

5 Η διπλή ψήφος τέλος ενισχύει 
τις συγκλίσεις των κομμάτων, 

αφού με τις επιλογές τους οι ψη
φοφόροι μπορούν να στείλουν μή
νυμα για τις μετεκλογικές συνεργα
σίες τις οποίες προκρίνουν. Στη Γερ
μανία ένα ποσοστό το οποίο κυ
μαίνεται από 10% ως 20% έχει δια
φοροποιημένη κομματικά επιλογή 
ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύ
τερη ψήφο. Και αυτό κυρίως πα- 
ρατηρείται μεταξύ ψηφοφόρων από 
όμ ορους χώ ρους, όπω ς της Κε
ντροδεξιάς και των Φιλελευθέρων 
ή των Σοσιαλδημοκρατών και των 
Πράσινων.

Οι επικριτές της υιοθέτησης του γερ
μανικού συστήματος αντιπαραβάλ- 
λουν τα ακόλουθα επιχειρήματα:

Ι Στην απόλυτη εφαρμογή του, το 
γερμανικό σύστημα δεν υπηρετεί 

τον στόχο της κυβερνητικής σταθε
ρότητας, αφού ο αναλογικός του 
χαρακτήρας μπορεί να οδηγήσει σε 
πολυδιάσπαση των κομμάτων και 
σε αδυναμία συγκρότησης κυβερ
νήσεων συνεργασίας.

2 Η λίστα με τη σειρά εκλογής εί
ναι «ισχυρό χαρτί» στο χέρι της 

κομματικής ηγεσίας και μπορεί να

οδηγήσει σε «αποκεφαλισμούς» δια- 
φωνούντων με δ ιάφ ορα  προσχή
ματα, ιδιαιτέρως σε χώρες όπως η 
Ελλάδα στην οποία δεν υπάρχει πα
ράδοση στη δημοκρατική λειτουρ
γία των κομμάτων.

3 Το υψηλό πλαφόν του 5% το 
οποίο χρειάζεται στη Γερμανία 

να πετύχει ένα κόμμα για να εισέλ- 
θει στην Ομοσπονδιακή Βουλή πλήτ
τει τους μικρούς σχηματισμούς, οι 
οποίοι επίσης πολύ δύσκολα θα μπο
ρέσουν να εκλέξουν βουλευτές στις 
μονοεδρ ικές π ερ ιφ έρειες, όπου 
ισχύει το πλειοψηφικό.

4 Οι δ ιπ λές υποψ ηφ ιότητες οι 
οποίες επιτρέπονται στη Γερμα

νία, όπου μπορεί κάποιος να είναι 
ταυτοχρόνως υποψήφιος στη μο
νοεδρική αλλά και στη λίστα της ευ- 
ρείας περιφέρειας, ούτως ώστε αν 
δεν εκλεγεί από την «πρώτη ψήφο» 
να το πετύχει με τη «δεύτερη», δεν 
συμβάλλει στην ανανέωση του πο
λιτικού προσωπικού.

50  ασταθής αριθμός των βου
λευτώ ν κα ι ο ι υ π ερ ά ρ ιθ μ ες  

έδρες οι οποίες δίδονται μπορεί, 
υπό προϋποθέσεις και σε οριακές 
περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε ανα
τροπή της σειράς κατάταξης των 
κομμάτων και ένας σχηματισμός ο 
οποίος είναι δεύτερος σε εθνικό 
επίπεδο να βρεθεί με περισσότερες 
έδρες από το πρώτο κόμμα (κάτι 
ωστόσο που στη Γερμανία δεν έχει 
συμβεί από το 1949 οπότε εφ αρ
μόζεται με μικροαλλαγές το ίδιο 
σύστημα).

Συνέχεια στη σελ. Α8

Η επανεκλογή του Γ. Παπανδρέου 
στην προεδρία του ΠαΣοΚ αποσα

φήνισε το πολιτικό σκηνικό. Και «πριν 
αλέκτορα φωνήσαι...» ο Πρωθυπουρ
γός ξεκαθάρισε τα βασικά:
•  Δεν θα κάνει ούτε δημοψήφισμα ού
τε εκλογές για τα Σκόπια -  τώρα που 
εξέλιπε ο παράγων Βενιζέλος δεν υπάρ
χει λόγος να βιαστεί για τις εκλογές... 
•  Ο νέος εκλογικός νόμος δεν θα είναι 
παρά ένα λίφτινγκ του παλιού για να 
αυξήσει το μπόνους που παίρνει το πρώ
το κόμμα -  καμία διάθεση για ευρύτε
ρες μεταρρυθμίσεις...

Α υτά, και πολλά είναι. Το Ασφαλι
στικό οδεύει προς «ήπια λύση», τό

σο ήπια ώστε ο συμπολιτευόμενος Τύ
πος και οι «γαλάζιοι» συνδικαλιστές επι
πλήττουν τον αρμόδιο υπουργό επειδή 
δεν διαλαλεί επαρκώς πόσο ήπια θα εί
ναι η λύση, δηλαδή ότι δεν πρόκειται 
να κάνει τίποτε. Τα μέτρα με τα οποία 
απειλούσε ο Αλογοσκούφης αφέθηκαν

Ο KapcqiavAiis μετά το ΠαΣοΚ
Του Ι.Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

για αργότερα. Και η συνταγ
ματική αναθεώρηση αναπαύ
εται ήδη στο Κοιμητήριο των 
μεγάλων κυβερνητικών σχε
δίων.

Τ ι μένει; Να περιμένουμε τις 
εκλογές του 2009, αν όχι 

νωρίτερα, για να προλάβει ο 
Πρωθυπουργός και το 18μη- 
νο της λίστας. Με άλλα λόγια, 
η συγκεκριμένη κυβέρνηση προνοεί απο
κλειστικά για την αναπαραγωγή της. Και 
από θέσιν ισχύος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πράγ
ματα στο ΠαΣοΚ εξελίχθηκαν ακρι
βώς όπως τα επιθυμούσε το Μέγαρο 
Μαξίμου. Είχαν ποντάρει στην επανε

κλογή του Παπανδρέου και 
σε ένα διχασμένο ΠαΣοΚ. Ως 
μπόνους τούς προέκυψε το 
ρήγμα που καλλιεργεί ο πρό
εδρος του ΠαΣοΚ με τα μέσα 
ενημέρωσης. Τίποτε από αυ
τά δεν κατέστησε τον Καρα
μανλή δυστυχέστερο, το αντί
θετο.

Από την άλλη πλευρά, όμως, 
η οικοδόμηση μιας στρατηγι

κής στη βάση της αδυναμίας του αντι
πάλου είναι εξαιρετικά παρακινδυνευ
μένη κίνηση στην πολιτική. Για δύο λό
γους:

Πρώτον, επειδή η αδυναμία του ενός 
βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση με την 
ισχύ του άλλου. Αν η κυβέρνηση κλο

νιστεί από δικά της λάθη, τότε ακόμη 
και το σημερινό ΠαΣοΚ μπορεί ξαφ
νικά να φαντάξει ως πολιτική υπερ- 
δύναμη.

Δεύτερον, επειδή στις πολιτικές εξι
σώσεις υπάρχει πάντα και ένας απροσ
διόριστος παράγων, η κοινωνία. Δεν εί
ναι βέβαιο ότι η κοινωνία θα περιμένει 
ήρεμα και υπομονετικά πότε ο Πρωθυ
πουργός θα ευαρεστηθεί να ζητήσει την 
ανανέωση της εμπιστοσύνης της. Ηδη, 
η Αριστερά ακονίζει τα μαχαίρια της για 
«νέους αγώνες».

Α κόμη περισσότερο που δεν είμαστε 
στο 2004 και η κυβέρνηση βγήκε 

ήδη αποδυναμωμένη από τις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου. Απλώς η ήττα και η 
κρίση του ΠαΣοΚ επίσκιασαν τρόπον 
τινά τη δική της αποτυχία. Ως τώρα... 
Διότι στο λεπτό παιχνίδι της διαχείρι
σης των εντυπώσεων που έχει επιλέξει 
ο Πρωθυπουργός πολύ λίγα χωρίζουν 
τον νικητή από τον ηττημένο.



■ Πρωτοκλασάτοι υπουργοί μεταΕύ των υποστηρικτών του γερμανικού μοντέλου -  Διακομματικό μπλοκ συνιστούν οι αντίπαλοί του

Ποιοι το υποστηρίζουν, ποιοι το επικρίνουν
Συνέχεια από τη σελ. Α6

Τ έσ σ ερ ις  εν ενεργεία  
υπουργοί, η κυρία Ντά

ρα Μπακογιάννη και οι κκ. 
Γ. Σουφλιάς, Σ. Χατζηγά- 
κης και Α. Σπηλιωτόπου- 
λος, όπως και η τέως πρόε
δρος της Βουλής κυρία Αν
να Μπενάκη-Ψαρούδα, κα
θώς και ο επίτιμος πρόεδρος 
της ΝΔ κ. Κ. Μητσοτάκης, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
υποστηρικτών του «γερμανι
κού» στον κυβερνητικό χώ
ρο, στον οποίο επίσης και 
ορισμένοι βουλευτές βρί
σκουν θετική την ιδέα υιο
θέτησης ενός τέτοιου συ
στήματος. Οπως αποκάλυ
ψε επίσης ο πρόεδρος του 
ΠαΣοΚ παλαιότερα, ανάλο
γη άποψη είχε εκφράσει και 
ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Κα
ραμανλής, ο οποίος τώρα 
μάλλον έχει αλλάξει άποψη.

Αρκετοί θερμοί θιασώτες 
υπάρχουν και στον χώρο της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
αφού άλλωστε η σχετική θέ
ση περιλαμβανόταν και στη 
δέσμη προτάσεων την οποία 
είχε παρουσιάσει το ΠαΣοΚ 
στην προηγούμενη Βουλή, εν 
όψει της Αναθεώρησης του 
Συντάγματος. Ο πρώην Πρω
θυπουργός κ. Κ. Σημίτης, 
αλλά και πολλά άλλα στελέ
χη της αξιωματικής αντιπο
λίτευσης, όπω ς οι κκ. Κ. 
Σκανδαλίδης, Αλ. Παπα- 
δόπουλος ή ο καθηγητής κ. 
Γ. Παπαδημητρίου, είναι 
γνωστοί υπέρμαχοι της προ- 
τεινόμενης αλλαγής.

Ισχυρό δ ιακομματικό  
μπλοκ συγκροτούν όμως και 
οι επικριτές του συστήματος, 
όπως άλλωστε φάνηκε και 
όταν επιχειρήθηκε το 2003 
η αλλαγή του εκλογικού συ
στήματος προς μια τέτοια κα
τεύθυνση. Στο κυβερνών κόμ

Ψπφοψόροι, φορώνταε βαυαρικέβ παραδοσιακέβ 
στολέε, ψηφίζουν κατά τη διάρκεια εκλογών στη 

Γερμανία. ΔεΕιά, ψηφοδέλτιο το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε στην ίδια εκλογική αναμέτρηση

I I gos λειτουργεί
Τ ο «γερμανικό» είναι ένα μεικτό εκλο

γικό σύστημα το οποίο μοιάζει μεν πε
ρίπλοκο είναι δε στην πράξη αρκετά απλό, 
ενώ επιδέχεται πολλές παραλλαγές στην 
εφαρμογή του, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί 
τόσο στο εσωτερικό της Γερμανίας (για 
την εκλογή τοπικών Κοινοβουλίων στα 
κρατίδια) όσο και στο εξωτερικό (Ουγγα
ρία, Αλβανία, κτλ.).

Στην «αυθεντική» ισχύουσα εφαρμο
γή του για την εκλογή των μελών της Ομο
σπονδιακής Βουλής της Γερμανίας έχει 
έντο να  τα  χ α 
ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ά  
της απλής ανα- 
λογικής για την 
τελική κατανο
μή τω ν εδρ ώ ν  
στα  κόμ μ α τα , 
ενώ περιλαμβά
νει κα ι πολλά  
στοιχεία πλειο
ψ η φ ικ ο ύ  σ υ 
σ τή μ α το ς  τα 
οποία εφ αρμό
ζονται στην επι
λογή των μισών βουλευτών, οι οποίο ι 
εκλέγονται σε καθεμία από τις 299 μο
νοεδρ ικές εκλογικές περ ιφ έρειες στις 
οποίες δ ια ιρείται η γερμανική επικρά
τεια.

Στην επιστημονική γλώσσα το σύστημα 
αυτό αποκαλείτα ι «προσωποποιημένη

απλή αναλογική», αφού συνδυάζει τον κα
νόνα της πλειοψηφικής εκλογής σε τοπι
κό επίπεδο με την αρχή της αναλογικής 
εκπροσώπησης σε εθνικό επίπεδο.

Αυτό συμβαίνει μέσω της διπλής ψή
φου την οποία έχει κάθε ψηφοφόρος, ο 
οποίος -  σε ενιαίο ψηφοδέλτιο -  ψηφί
ζει ταυτοχρόνως δύο φορές:
•  τη μια για τον βουλευτή της μονοεδρι
κής περιφέρειας στην οποία ασκεί το εκλο
γικό του δικαίωμα και,
•  την άλλη για το κόμμα της αρεσκείας

του στην ευρεία 
π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  
(κρατίδιο για τα 

; δ εδ ο μ έν α  τη 
<· Γερμανίας), το 

οποίο μπορεί να 
είναι δ ια φ ορε
τικό από εκείνο 

*«Ιί| με το οποίο ήταν 
υ π ο ψ ή φ ιο ς  ο 

1  βουλευτής που 
; ψ ήφισε με την 

,··? «προπη ψήφο».
Ετσι, ο γερ-

μανός ψ ηφ οφ όρος με την «πρώτη ψή
φο» επιλέγει τον βουλευτή της (στενής) 
περιφέρειάς του και με τη «δεύτερη ψή
φο» καθορίζει τον τελικό αριθμό της κοι
νοβουλευτικής εκπροσώπησης κάθε πο
λιτικού σχηματισμού στην Ομοσπονδια
κή Βουλή.

μα στελέχη όπως ο Γραμμα- 
τέας της ΚΕ κ. Ελ. Ζαγορί- 
της ή ο κοινοβουλευτικός εκ
πρόσωπος κ. Π. Παναγιω- 
τόπουλοςτο... περισσότερο 
που μπορούν να δεχθούν εί
ναι η κατάτμηση της Β' εκλο
γικής Περιφέρειας της πρω
τεύουσας. Στον χώρο επίσης 
της αξιωματικής αντιπολί
τευσης ο τέως πρόεδρος της 
Βουλής κ. Απ. Κακλαμάνης 
απορρίπτει κάθε συζήτηση

για το ενδεχόμενο κατάργη
σης του σταυρού προτίμησης 
και εκλογής μέσω λίστας.

Την απόλυτη αντίθεσή 
τους εκφράζουν εξάλλου τα 
κόμματα της παραδοσιακής 
Αριστερός, στελέχη της οποί
ας θεωρούν «αδιανόητη» την 
πρόταση του προέδρου του 
ΠαΣοΚ, υποστηρίζοντας ότι 
στρέφεται ενανπ'ον τους και 
«αν επιμείνει θα το θεωρή
σουν ως «casus belli»).

Το μεγαλύτερο ίσως εμπό
διο στην προτεινόμενη αλ
λαγή συνιστά η «σιωπηλή 
πλειοψηφία» των βουλευτών 
η οποία, ανεξαρτήτως κόμ
ματος, κάθε φορά που ανοί
γει ένας τέτοιος διάλογος εμ
φανίζει έντονα στοιχεία ανα
σφάλειας τα οποία λειτουρ
γούν ως τροχοπέδη για την 
παραμικρή μεταβολή του 
υφιστάμενου status.

Αυτό άλλωστε συνέβη το

2003 όταν απαλείφθηκε και 
το τελευταίο εκσυγχρονιστι
κό στοιχείο που είχε ο εκλο
γικός νόμος του κ. Σκανδα- 
λίδη και ήταν -  μετά την 
εγκατάλειψη της προσπά
θειας υιοθέτησης παραλλα
γής του «γερμανικού» -  η κα
τάτμηση της Β’ Αθήνας, που 
όλοι αναγνωρίζουν ότι έχει 
μετατραπεί σε περιφέρεια- 
«τέρας» η οποία εκλέγει 42 
βουλευτές. Η σχετική συζή

τηση ξεκίνησε εκ νέου πρό
σφατα με τον κ. Κυρ. Μη- 
τσοτάκη να προσεγγίζει συ
ναδέλφους του για την ανά
ληψη κοινής πρωτοβουλίας, 
η οποία  ωστόσο δεν απο
κλείεται να συναντήσει τα 
γνωστά εμπόδια των «δυνά
μεων της αδράνειας», στα 
οποία σκόνταψαν ανάλογες 
πρωτοβουλίες τις οποίες εί
χε αναλάβει στο παρελθόν 
ο κ. Γ. Ανωμερίτης.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Θετικά και αρνητικά mu... ε&λληνισμού
Του ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναλογικότατα ή «δυ
Του Λ. ΛΩΛΟΥ

Ο ΔΙΠΛΟΣ στόχος των εκλογικών μας συστη
μάτων -  μονοκομματικές κυβερνήσεις και «βιο- 
ποικιλσιητα» του Κοινοβουλίου -  μπορεί να επι- 
διωχθεί μέσω παραλλαγής του γερμανικού συ
στήματος με δύο τρόπους: είτε με παράλληλη και 
ανεξάρτητη λειτουργία των δύο εκλογικών μη
χανισμών (του αναλογικού και του πλειοψηφι
κού) είτε με ενιαίο προκαθορισμό σε εθνική βά
ση της ενίσχυσης του πρώτου κόμματος.

Η παράλληλη και ανεξάρτητη λειτουργία 
των δύο εκλογικών μηχανισμών έχει όμως δύο 
κινδύνους:

Πρώτον, το ενδεχόμενο τερατώδους υπε- 
ρεκπροσώπησης του πρώτου κόμματος. Δεύ
τερον, το ενδεχόμενο της «αντιστροφής πλει- 
οψηφίας»: αν το πρώτο κόμμα πάρει 40% 
και το δεύτερο 38%, αλλά το δεύτερο λόγω 
καλύτερης κατανομής των ψήφων του πρω
τεύει σε 117 μονοεδρικές και το άλλο σε 83, 
τότε το κόμμα του 40% θα εκλέξει 123 βου-
Ο κ. Θανάοηβ Διαμαντόπουλοβ είναι καθηγητήε 
Πολιτικήβ Επιστήμηε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

λευτές (83+40) και αυτό του 38% 155 βου
λευτές (117+38)!

Ας πάρουμε τώρα τη δεύτερη παραλλαγή, 
σύμφωνα με την οποία το εθνικό ποσοστό και 
μόνον αυτό προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό 
των κομματικών εδρών. Εδώ εκλείπει το κίνητρο 
των κομμάτων να επιλέξουν για τις μονοεδρι
κές τούς υποψηφίους με την ευρύτερη αποδο
χή στην τοπική κοινωνία, δηλαδή τους λιγότερο 
σκληροπυρηνικούς κομματικά: έτσι ή αλλιώς, 
ανεξαρτήτως του πόσες μονοεδρικές θα κερδί
σει το κόμμα, σε εθνική βάση θα έχει τον ίδιο 
αριθμό βουλευτών. Και οι δύο παραλλαγές όμως 
έχουν ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό 
είναι ότι καταργώντας τον σταυρό προτίμησης 
μειώνουν τις εξαρτήσεις των εκπροσώπων του 
λαού από την οικονομική και επικοινωνιακή 
(διαπλεκόμενη;) ολιγαρχία, ενώ παράλληλα κα
ταργούν τους εσωκομματικούς εμφυλίους.

Το αρνητικό είναι ότι μπορούν να αφήσουν 
εκτός Κοινοβουλίου σημαντικές κομματικές 
προσωπικότητες.

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ εκλογικό σύστημα εί
ναι απολύτως αναλογικό και κατά συνέ
πεια δεν πριμοδοτεί τις αυτοδύναμες κυ
βερνήσεις, εκτός αν το πρώτο κόμμα προ
σεγγίσει το 50% των ψήφων.

Η ελληνική εκδοχή της «δημιουργι
κής» προσαρμογής του γερμανικού συ
στήματος στο σχήμα, 200 (67%) βουλευ
τές μονοεδρικών, 100 βουλευτές λίστας, 
δεν έχει καμία σχέση με το ισχύον εκλο
γικό σύστημα της Ομοσπονδιακής Δη
μοκρατίας της Γερμανίας. Απεναντίας, η 
ελληνική εκδοχή αποβλέπει στην επίτα
ση της «δυσαναλογικότητας», σε σύγκριση 
μάλιστα με το σύστημα με το οποίο έγι
ναν οι εκλογές του 2007.

Ιδιαίτερα για τα μικρά κόμματα, το πο
σοστό των βουλευτών οι οποίοι θα εκλε-

Ο κ. Δπμοσθένπβ Δώδοε 
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γούν θα είναι περίπου το 30% της εκλο
γικής του δύναμης.

Ο τρόπος λειτουργίας των ελληνικών 
κομμάτων -  και ιδ ίω ς των κομμάτων 
εξουσίας -  δεν αφήνει αμφιβολίες για 
το  πώ ς θα επιλέγονται οι υποψήφιοι 
των μονοεδρικών περιφερειών και πώς 
θα καταρτίζεται η σειρά εκλογής των 
υποψηφίων της λίστας: θα τους επιλέ
γει ο πρόεδρος του κόμματος ή το στε
νό περιβάλλον του. Συνεπώς, όποιος 
ενοχλεί θα ορίζεται σε «άγονη» περιο
χή ή θα βρίσκεται εκτός εκλόγιμης σει
ράς.

Αλλά ακόμη και ανάμεσα στους πει
θήνιους στην κομματική ηγεσία υποψη
φίους, οι μεν των μονοεδρικών θα πρέ
πει να παλεύουν για την εκλογή τους, ενώ 
αυτοί που θα είναι σε σίγουρη εκλόγιμη 
θέση της λίστας θα περιμένουν τη μέρα 
που θα ανοίξει η Βουλή για να προσέλ- 
θουν στα νέα τους καθήκοντα.


