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Είναι πραγματικά κρί
μα για τον τόπο που η 
κυβέρνηση χάνει μο- 

Η Ρ 'ίτ ,  ναδική ευκαιρία για
Β  4  μια ουσιαστική με-

ταρρύθμιση: τη γεν- 
■ Β  να ία μεταβολή του πο

λ ιτ ικ ού  σ υ σ τή μ α το ε  
μ έσα  απ ό  την αλλαγή του εκλογικού  
νόμου.

Λεν Εέρω πότε και σε ποιο άλλο 
Ζήτημα θα τύχει να συμφωνήσουν η 
συντριπτική πλειοψηφία των στελε
χών τηδ ΝΔ και του ΠαΣοΚ. Δεν Εέ
ρω σ ε  ποια άλλη στιγμή η αΕιωματι 
κή αντιπολίτευση θα προσφερθεί να 
συναινέσει με τη συμπολίτευση εΕα- 
σφαλίΖονταδ μια ευρύτατη κοινο
βουλευτική πλειοψηφία. Και δεν Εέ
ρω πότε θα Εαναβρεθούν τα κόμμα
τα μπροστά σε τόσο ώριμεδ για την 
κοινή γνώμη αλλαγέδ.

Ολα δείχνουν διάπλατο τον δρόμο 
μιαδ γενναίαδ μεταρρύθμισηδ. Και 
αντί γι’ αυτόν τον δρόμο, η κυβέρ
νηση αποφάσισε να βαδίσει το σο
κάκι τηδ μπαγαμποντιάδ. Η αλλαγή 
του εκλογικού νόμου συνοψίζεται 
στην αύΕηση κατά δέκα έδρεδ του 
μπόνουδ στο πρώτο κόμμα και (γιεν 
να φυλάμε και τα ρούχα μαδ...) στον 
αποκλεισμό των συνασπισμών κομ
μάτων από το μπόνουδ αυτό.

Κ ρίμα! Διότι η πρόταση περί ει- 
σαγωγήδ του «γερμανικού συ- 

στήματοδ» στην οποία συμφωνούν 
σχεδόν  όλοι (λέγεται και ο ίδιοδ ο... 
Πρωθυπουργόδ!) θα επέτρεπε να κα
ταπολεμηθούν πολλά από τα δεινά 
τηδ πολιτικήδ μαδ Ζωήδ. Ποια είναι 
αυτά;

Πρώτον, η απόσταση  μεταΕύ βου
λευτών και ψηφοφόρων. Ο υποψή- 
φιοδ στη μονοεδρική περιφέρεια θα 
είναι υποχρεωμένοδ να την κερδίσει 
με το σπαθί του και θα είναι υποχρε
ωμένοδ να μείνει δίπλα στουδ ψη- 
φοφόρουδ του, αν θέλει να την Εα- 
νακερδίσει.

Δ εύτερον, το «μαύρο χρήμα». Η 
μονοεδρική περιφέρεια (για τουδ δια- 
κόσιουδ βουλευτέδ) και η ευρεία (για 
τουδ άλλουδ εκατό) μειώνουν κατα- 
κόρυφα το κόστοδ τηδ προεκλογικήδ 
εκστρατείαδ. Οι πλούσιοι και οι προ
βεβλημένοι δεν θα έχουν πλεονέ
κτημα έναντι των άλλων υποψηφίων.

Τρίτον, οι μηχανισμοί διαμεσολά- 
βησηε. Ο βουλευτήδ θα πολιτεύεται 
απευθείαδ με τον ψηφοφόρο. Δεν θα 
χρειάζεται όλουδ τουδ συνδικαλιστι- 
κούδ, συντεχνιακούδ, κομματικούδ 
και σωματειακούδ μηχανισμούδ που 
δυναστεύουν τΐδ μεγάλεδ (κυρίωδ) πε- 
ριφέρειεδ και διαβρώνουν την πολι
τική.

Τέταρτον, η μιντιοκρατία και η δ ια 
πλοκή. Οι υποψήφιοι των μικρών πε
ριφερειών θα έχουν μεγαλύτερη ανά
γκη την προσωπική επαφή με τουδ 
ψηφοφόρουδ παρά τΐδ εμφανίσεΐδ 
στην τηλεόραση ή στον Τύπο. Ωδ εκ 
τούτου, αντί να συνωστίζονται στα 
τηλεοπτικά στούντιο, καλύτερα να 
τρέχουν στίδ λαϊκέδ.

Η άρνηση τηδ κυβέρνησηδ να βα
δίσει τον δρόμο του εύλογου δεν 

είναι αθώα. Προκύπτει επειδή η κυ
βέρνηση είναι εγκλωβισμένη σε συμ
φέροντα και σε εΕαρτήσεΐδ. Στίδ εΕαρ- 
τήσεΐδ αυτών που εκτρέφονται από 
το σημερινό σύστημα και στα συμ
φέροντα αυτών που το εκτρέφουν.
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