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ιπλή η νίκη του Γιώργου Παπαν- 
δρέουτην περασμένη Κυριακή. Πρώ
τη και σημαντική η επανεκλογή του 

σιην ηγεσία του ΠαΣοΚ. Το μέλλον θα δείξει αν 
θα διαχειριστεί με επιτυχία τη δεύτερη αυτή ευ
καιρία σε δύο μέτωπα: την ανασυγκρότηση και 
τη θεμελίωση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και 
ανοικτού σιη κοινωνία κόμματος και τη δημι
ουργική αντιπολίτευση, που θα επα
ναφέρει το ΠαΣοΚ στην εξουσία...

Η δεύτερη νίκη είναι η θριαμ
βευτική επικύρωση της πρωτοβου
λίας του 2004 για την εκλογή της 
ηγεσίας με ανοικτές διαδικασίες από 
τους οπαδούς και τους φίλους.

«Νέο πολιτικό πολιτισμό» έχει χα
ρακτηρίσει ο Γιώργος Παπανδρέου 
αυτή την πρωτόγνωρη, όχι μόνο στην 
Ελλάδα, διαδικασία. Και είναι πράγ
ματι η αφετηρία, η βάση για έναν 
νέο πολιτικό πολιτισμό -  ο μόνος 
που μπορεί να επαναφέρει τους πο
λίτες σιην πολιτική και να αποκα- 
τασιήσει την εμπιστοσύνη της κοι
νωνίας σιην ΠΟΛΙΤΙΚΗ και σιους 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ.

Η δεύτερη αυτή νίκη έχει πλέον 
κατακυρωθεί σιον Γιώργο Παπαν
δρέου. Μπορεί να είναι βάσιμες κά
ποιες ενσιάσεις και επιφυλάξεις, 
αλλά δεν πρόκειται να οδηγήσουν 
σε αναίρεση αυτής της διαδικασίας, 
έσιω κι αν δεν την ακολουθήσουν 
άλλα κόμματα. Συνέχεια αυτής της διαδικασίας 
είναι και η πρόταση του Προέδρου του ΠαΣοΚ 
για τη ριζική αλλαγή της διαδικασίας εκλογής 
των βουλευτών.

Η κυβέρνηση της ΝΔ σχεδιάζει μία και μό
νο αλλαγή του εκλογικού νόμου: αύξηση της 
πριμοδότησης του πρώτου κόμματος από 40 
σε 50 έδρες σε βάρος του δεύτερου κόμμα
τος, ώστε να καταλαμβάνει την πλειοψηφία 
της Βουλής με 39,5%  αντί του 41,5%  με το 
ισχύον σύστημα!

Ο Γιώργος Παπανδρέου αντιπροτείνει την κα
θιέρωση του γερμανικού εκλογικού μονιέλου: 
μονοεδρικές περιφέρειες και ευρείες εκλογικές 
περιφέρειες με λίσια.
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Επιτέλους. Ενα μεγάλο κόμμα, ένα κόμμα 
εξουσίας, αποφασίζει να «σπάσει αβγά» και 
να απαλλάξει τους βουλευτές από πάσης (ρύ
σεως εξαρτήσεις.

«Ο νόμος» τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου 
«πρέπει να ανατρέπει τις εξαρτήσεις και να κα
τοχυρώνει επιτέλους την πολιτική αυτονομία σιον 
τόπο μας, να σπάει την εξάρτηση της πολιτικής 
ζωής και από το μαύρο χρήμα και από τις πα
ρεμβάσεις των MME».

Από το 2002, σε αυτή εδώ τη σιήλη, υποστη
ρίζω, με ανάλογη επιχειρηματολο
γία, την αναγκαιότητα της κατάρ
γησης του σιαυρού -  μόνο σιη χώ
ρα μας εξακολουθεί να ισχύει -  με 
τη καθιέρωση του μονοεδρικού συ
στήματος.

Στα πιο πρόσφατα άρθρα ( 
7.10.2007 και 4.11.2007) σημείω
να: «Οταν ο υποψήφιος πρέπει να 
αλιεύσει χιλιάδες σιαυρούς σε μια 
θάλασσα εκατοντάδων χιλιάδων 
ψηφοφόρων ένα μόνο προσόν χρει
άζεται: αναγνωρισιμότητα. Αν την 
έχει από την επαγγελματική του δρα
στηριότητα , έχει εξασφαλίσει το ει
σιτήριο για τη Βουλή. Οι άγνωσιοι 
για να την αποκτήσουν χρειάζονται 
χρήματα και τηλεοπτική υποστήρι
ξη. Κάπως έτσι αρχίζει η διαπλοκή. 
Και όσοι δεν είναι πρόθυμοι να παί
ξουν αυτό το παιχνίδι μένουν εκτός 
Βουλής ή δεν τολμούν να εκτεθούν 
σε μια “σικέ” εκλογή».

Ριζική ανατροπή του συστήματος 
εκλογής των βουλευτών έχει προτεί

νει και η Επιτροπή Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσε
ων, με πρόεδρο τον εξαίρετο συνάδελφο και γεί
τονα σε αυτή τη σελίδα Γιάννη Μαρίνο. Αυτή η 
επιτροπή, η οποία συσιήθηκε από την κυβέρνη 
ση, προτείνει την εκλογή 200 βουλευτών χωρίς 
σταυρό σε μονοεδρικές περιφέρειες και 100 με 
λίσια. Το κόμμα που θα συγκεντρώνει 42% θα 
πριμοδοτείται από τη «λίσια Επικράτειας» για να 
εξασφαλίζει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.

Το σύστημα αυτό έχουν υποστηρίξει και κο
ρυφαία σιελέχη της ΝΔ (Σουφλιάς, Μπακογιάν- 
νη, Μπενάκη και άλλοι). Τι θα κάνει ο «μεταρ
ρυθμιστής» Πρωθυπουργός; Θα τολμήσει έστω 
και μία ουσιασπκή μεταρρύθμιση;
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