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Προϋπόθ&οη yió τήν ápyávcaen της πο
λίτικης ζωής οέ δημοκρατικότερη βάση

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε ΙΣ  τού έκλο- γικού νόμου σχεδιάζει ή «Νέα Δημοκρατία». Ο Ι ίπτο- ψήφιοι κάθί συνδυασμού στίς επόμενες έκλογές θά είναι διπλάσιοι τού άριθμοΰ των βουλευτών. Φαινομενικά λοιπόν θά υπάρχει Ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα έπιλογής γ ιά  τόν ψηφοφόρο. Ή  έξέλιξη μοιάζει νά βελτιώνει τό σημερινό σύστημα. Στην πραγματικότητα όμως στεριώνει τίς παλαιο*ομματι- κές δομές καί έπιτείνει τόν άντι δημοκρατικά χαρακτήρα τοΰ ίκλο- γικού νόμου.*0  σταυρός ε?ναι βαθιά ριζωμένος ατά εκλογικά μας έθιμα. Σ« τέτοιο βαθμό, πού οΙ βουλευτές Έπικροττείας θεωρούνται άπό τούς συναδέλφους τους σ ά  δεύτερης κατηγορίας βουλευτές. Δέν έξασΦα- λίζουν την εκλογή τους μέ λαϊκή επιδοκιμασία Αλλά μέ διορισμό.Ή  έπιλογή μεταξύ των ύιτοψη- φίων μέ τη βοήθεια τού σταυρού κατοχυρώνει, κατά την έπίσημη άποψη. τη γνήσια ¡έκφραση τής λαϊκής θέλησης. Ό  λαός, έτσι είναι τό έπιχείρημα, μπορεί μέ τό σταυρό νά εκλέγει εκείνους πού θέλει καί 6χι ¿κείνους που τού έπιδάλ- λουν. Μέ τό σταυρό έξασφαλίζεται επίσης ή έκλογή τώ» πιό άξίων, μιά πού ό κάθε ψηφοφόρος σταυρώνει ένα 6νομα, άφοΰ ζυγιάσει καλά προσόντα καί έλαττώμστα τών ύποψηφίων.Ή  άντίληψπ τούτη είναι λαθεμένη. Ή  πραγματικότητα δείχνει, δτι ή έπιλογή τού ψηφοφόρου δέν βασίζεται σέ έμπεριστατωμένη ανάλυση καί έκτίμηση της ττροσω- •Βτκότητας τών υποψηφίων. Συνήθως ό ψηφοφόρος δέν γνωρίζει προ- ο ωιτιχά τούς υποψήφιους. Δέν ξέρει 6ν είναι έξυπνοι, τίμιοι ή πο- λ '  κά συνεπείς. Ό  ψηφοφόρος δέν ψάχνει νά βρει τόν καλύτερο γιά  νά τόν έπιβραβεύσει μέ τό σταυρό του. Ή  έπιλογή του βασίζεται σέ πληροφορίες φίλων, σέ συστάσεις, στην τοπική σύνδεση, στήν φήμη τού υποψηφίου, στή συχνότητα πού εγει συναντήσει τό δνομά του στίς εφημερίδες η στους τοίχους. Συνήθως, ιδιαίτερα στίς μεγάλες πόλεις ό ψηφοφόρος διαλέγει τό πιό γνωστό πρόσωπο, γιατί &τσι είναι βέβαιος άτι δέν θά πέσει έξω. Μιά πού δλοι μιλούν γ ιά  τόν υποψήφιο Α , ό  ψηφοφόρος έκτιμά δτι δ Α  αξίζει περισσότερο άπό τόν Β , στόν όποιο πολύ λίγοι άναφέρον- ται.

πείθεται άπό τό ρουσφέτι δεν Ανταμείβει, όπως τό  ̂θέλει ή θεωρία, τόν καλύτερο άιπό τούς πολιτευ- τές, άλλά εκείνον πού μπορεί νά χρησιμοποιήσει πιό αποτελεσματικά άλλ’ ίσως καί πιό άσυνείδηπα τή θέση του σ ά  μεσάζοντα μεταξύ κράτους καί πολίτη.Ό  σταυρός δέν είναι έπσμένως μέσο ορθής επιλογής. 'Αλλω στε ή ανταμοιβή τού πιό Ικανού δέν υπήρξε ποτέ ό στόχος τού συστήματος. Ή  Βουλή δέν άνταποκρί- νονταν ποτέ στό θεωρητικό σχήμα, πού τήν θέλει συνάθροιση τών π ιό  φωτισμένων καί μορφωμένων εκπροσώπων τού πληθυσμού γιά νά συνδιαλέγονται μέσα σ ’ iv a  κοινά άποδεκτό πλαίσιο γιά  τόν καλύτερο τρόπο πραγματοποίησης τοΰ κοινού συμφέροντος. Ή  Βουλή ήταν πάντα συνάθροιση άπό πρού-
ί
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χοντες, Αστούς τοπάρχες, έκπρο- σώπους οργανωμένων συμφερόντων τών όποιων ή κυρία άποστολή είναι νά μεσολαβούν μεταξύ κράτους καί πολίτη γιά  νά υποβοηθήσουν τόν τελευταίο στά τρέχοντα προβλήματα του. ‘ Ο πολητευτής κύρια τής συμπολίτευσης ήταν καί εΐ- ιαι διαχειριστής πολιτικής καί κρα- τκής έξουσίας σέ τοπικό επίπεδο, άπαραίτητο συμπλήρωμα τής κρατικής διοίκησης Υιά νά προλαβαίνει, άναπληροί καί διορθώνει τίς ελλείψεις της.‘ Ο  σταυρός προτίμησης σ ' αυτό τό σύστημα έχε ένα καθορισμένο ρόλο. ’Αποτελεί ένδειξη γιά  τό ποιός μπόρεσε πιό άποτελεσματι- κά νά διεκπεραιώσει τίς υποθέσεις τών ψηφοφόρων καί νά στηρίξει^ έτσι τό σύστημα. ‘Η ένδειξη τούτη είναι άπαραίτητη γιά  τό _ Αστικό κόμμα γιά  νά σταθμίσει τόσο τήν πολιτική προσήλωση στό καθεστώς, όσο  καί ποιός οπ ό τούς πσ- λιτευτές μπορεί νά φέρει περισσότερους ψηφοφό.οους cnó κόμμα. 'Ο  πολιτευτης άπό τή δική του μεριά παζαρεύει τή συμμετοχή του στούς συνδυασμούς, δχι Αποδεικνύοντας τήν Ικανότητα η τήν άντιττροσω- πευτικότητά του, άλλά τούς αριθμούς τών σταυρών πού διαθέτει,-Ππό- ρύστημ«  τοΰ OTaupc ú.-Airfl—* “ (Ο σύστημα" του 'σταυ'ρρυ ΪΠΤΟ-βιβάζει τ ά ' πολιτικό Αϊτό πολιτικό κάθοδηγητή σέ διεκπεραιωτή έ- ξυπηιρετήσεων ύποχρεωμέινο νά εξασφάλιζε τη συνεργασία τού Κράτους στήν έπίλυση ατομικών ή τοπικών προβλημάτων. Έ ξα ρ τα  τήν έπανεκλογή του άπό τό ρουσ- φέτι καί έτσι έμμεσα, μιά πού τό ρουσφέτι προϋποθέτει κρατική εύνοια, συνδέει τόν βουλευτή μέ τό κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Ο ! «αποστασίες», με τίς όποιες ή Δεξιά  σέ κάθε κρίση συμπλήρωσε τίς Ισχνές γραμμές της οφείλονται καί στό δτι οί βουλευτές ήταν συνδεδεμένοι καί έξαρτώμενοι

Ό  τρόπος ,α ύ ιό ς  συμπεριφοράς τού ψηφοφόρου απόλυτα κατανοητός μιά πού τοΰ λείπει ή πληροφόρηση. ανοίγει τή δυνατότητα στή διαφήμιση καί στό χρήμα νά παίζουν αποφασιστικό ρόλο στήν εκλογή. Ό  ύποψήφιος, πού είναι ά- ννωστος, μπορεί νά γίνει γνωστός αν διαφημίσει τόν έαυτό του, έάν δαπανήσει χρήματα γ ιά  Φωτογραφίες, άφίσες, πανώ, συγκεντρώσεις, κινητοποίηση οπαδών. Τ ά  οπτοτε- ''τοματα τών τελευταίων έκλογών έδειξαν, δτι κοπά κανόνα έκλέχτη- καν ή ήρθαν σέ καλή σειρά ¿κείνοι'-• ■ην Α θ ή να  στό  ψηφοδέλτιο τής λιτικιί, τους^μέλλον ώ?. Α  λΜας Δημοκρατίας ύποψήφιος. πού ’ "  " "~νίασε τόν έχλογικό του Αγώνα μέ τή δήλωση: « Ή  πολιτική μου δ "π τηοιότητα  Αρχισε μόλις πρό 40 ήμερων». Τήν παρουσίασή του ανέθεσε δμως σέ μεγάλη διαφημιστική έταιρία. Στήν έπαρχία τή διαφήμιση αντικαθιστά πολλές Φ ορές ή άμεση χρηματοδότηση τών ψηφοφόρων. Ψυγεία ή χιλιάρικα λέγεται δτι μοίραζε κάποιος άπό τούς ύποψήφιους, γ ιά  νά τονώσει τήν κάπως Αμαυρωμένη άπό τήν προηγούμενη πολιτική του σταδιοδρομία εικόνα του.

την κρατικό μηχανισμό. ΟΤΙ ή ΊΓ-η-.'ττ.όϊν-τως τ ό  ,# ο -— ·, ,,^ ,λον ώς άνθών*! έςουσισς μπορούσε να έξασφο σθεϊ μόνο σέ συνεργασία μέ τή Δεξιά.Τ ό  σύστημα τού σταυρού βοηθά έπίσης τη Δεξιά νά νοθεύει τήν πολιτική διαμάχη· Στόν εκλογικό Αγώνα κάθε υποψήφιος πρέπει γιά  νά έκλεγεί νά προβάλλει τή δική του προσωπικότητα σέ βάρος των άλλων. ’Αναπόφευκτες είναι οί διαβολές καί οί συγκρούσεις μεταξύ τών υποψηφίων τού ίδιου κόμ ματσς. 0 !  θέσεις τού κόμματος πάινω στά ποοβλήματα τού τόπου περνούν σέ δεύτερη μοίρα.

Φηκαν στήν όργάνωση τού κινήματος καί ζήτησαν καθοδήγηση γιά  τό ποιόν υποψήφιο θά ψηφίσουν. Τήν έπιβεβλημένη άιπό τόν έκλογι- κό νόμο απάντηση, δτι τό Κίνημα δέν έχει προτιμήσεις, άντιλαμβάτ νονταν ώς υπεκφυγή ή έλλειψη θάρ ρους γ ιά  τήν Ανάληψη ευθύνης.Ή  μετάθεση τής έπιλογής στό κόμμα ένέιχει γ ιά  πολλούς τόν κίνδυνο δτι μιά μειοψηφία θά έπιβάώ- λει σέ οπαδούς καί ψηφοφόρους τή θέλησή της κάτω άπό συνθήκες έ  λεύθερης συζήτησης καί κριτικής. Ο ί προσπάθειες ελέγχου μιάς στε-_ νής κομματικής ομάδας δεν μπορεί παρά νά έχουν περιορισμένη έπι- τυχΐα. _Ή  ηγεσία τοΰ _ κόμματος έ- πιθυμεΐ νά συγκεντρώσει δσο τό δυνατόν περισσότερους ψήφους. Είναι υποχρεωμένη γ ιά  τούτο νά λάβει έστω_ καί μερικά ΰπόψη τρχ τίς Αντιδράσεις καί τίς επιθυμίες τού κοινού κατά τήν έπιλογή των ύποψηφίων. Έ ά ν  παίρνει άποφά- σείς σέ μή όρατές διαδικασίες καί έμμένει σέ πρόσωπα τϊού δέν πείθουν, ό αντίκτυπος στή θέση τοΰ κόμματος καί τή δίκιά της θά είναι μακροπρόθεσμα αναπόφευκτος.Ό  σταυρός προτίμησης άτοτε- λεΐ στά κοινοβουλευτικά συστήματα τής Δυτικής Εύρώπης, πού ακολουθούν τίς ίδιες Αρχές μέ τό δικό μας Σύνταγμα, σύστημα έπι- λογής. πού έδώ καί δεκαετίες έχει παύσει νά ύπάιρχει. Σ τ ά  συγγράμ- μοτα τής πολίτικης έπιστήμης καί τού συνταγμοΓτικοΰ δικαίου δύσκολ α  βρίσκει κανείς σχετικές αναφορές. Ό  θεσμός θεωρείται ολοκληρωτικά ξεπερασμένος. Κα ί στόν τόπο μσς πρέπει νά θέσουμε τέρμα στό σύστημα αϋτό. πού αποκλείει άπό τή πολιτική ζωή δσους δέν διαθέτουν οικονομικά μέσα, δι- αιωνίζει όπισθοδρσμικές πολιτικές δομές καί ύποβοηθεΐ τη Δ εξιά  στόν έλεγχο τής πολιτικής ζωής. Τρόποι έπιλογής βουλευτών προσ- φέρονται πολλοί. Στήν ‘Ομοσπονδιακή Γερμανία τό έκλογικό σύστημα — άπλή^ Αναλογική—  προβλέπει δύο τρόπους έκλογής βουλευτών. Τό ένα τμήμα τών βουλευτών ¿«λέγεται σέ μονοεδρικές περιφέρειες. Τ ό  ύπόλοιπο άπό κατάλογο ύποψηφίων κάθε κόμματος γ ιά  ευρύτερες περιφέρειες μέ τή σειρά έγγραφης στόν κατάλογο. Ο ί περιλαμβανόμενοι στόν κατάλογο μπορούν καί εΐναι συνήθως καί ύτοψήφιοι _ στίς μονοεδρικές περιφέρειες. Έ ά ν  έκλεγούν σέ μονοεδρική περιφέρεια τή θέση τους παίρνει στήν ευρύτερη δ έπόμενος στήηττίΡϊΤ'Τίπι'ί ι-ιΐττ(ΐ·?ΐΡ)'Υν;ι Άτη" σειρά*'τού καταλόγου. Κάθε κόμμα εκλέγει^ συνολικά άπό τίς περιφέρειες καί τόν κατάλογο όσες έδρες τού άντιστοιχούν μέ την α πλή Αναλογική. Τά σύστημα τούτο προσωποποιεί τήν έκλογή στίς μονοεδρικές περιφέρειες καί παρέχει έτσι κάποια ένδειξη γ ιά  τή δημοτικότητα τοΰ ύποψήφιου. Δέν παρέχει όμως στόν ψηφοφόρο τή δυνατότητα νά επηρεάσει τήν έπιλογή τών προσώπων στά π λα ίσ ια  τοΰ κόμματος ¿«δηλώνοντας, είτε τίς προτιμήσεις είτε τίς .αντιρρήσεις του "Αλλα συστήματα, όπως ό γαλλικός νόμος τοΰ 1946, δίνουν γ ι’ αύτό τή δυνατότητα στοάς ψηφοφόρους _ νά τροποποιούν τή σειρά έκλογής.. πού καθορίζει τά κομμά. .· είτε διαγράφοντας όνόμα-α ς  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ό  σ ε ι -  , •η είναι, άυτίθετα υ ί  τή Γερμανία, ένια ία  καί πραγμα- τoπoJεíτaι σέ εύρύτερες περιφέρειες μέ τό σύστημα τής Αναλογικής Ο! έδρες πού άντιστοιχούν στό κάθε κόμμα καλύπτονται κατά σειοά άπό τόν κατάλογο έκτος έάν οΐ διαγραφές ή οί έκδηλώσεις προτίμησε,ως'έχουν έπιφέρει  ̂τροποποίηση τής σειράς. Τό σωστότερο γ ιά  τήν ‘ Ελλάδα σύστημα θά πρέπει νά ό- ρισθεΐ άφοΰ_ έξετασθοΰν τά έλληνι- κά κοινωνικά καί πολιτικά δεδομένα καί συμφωνήσουν σ ’ αύτό τά πολιτικά κόμματα.

τ<
ιοοοοαχχχχχχχ

t « l
οοοοοοοοοοοοο

ΕΝ Ω  η δ ι  τ ή ν  Τ σ  Π Α Σ Ο )  ζ ε ι  τ ο ύ ς  στό μ ο τ ικ έ ς  έκλ< α υ τ έ ς  κ α ί , ι κ α ί  Α π ώ τερε τ ο ς .Σ τ ό χ ο ς  τ<
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Εν® βιβλίο écTTccpai τταιδευτικούς δλον η οττοοδοχττές τταιοαγι λ«ν, γονείς, ¿ττιοτημ vwcá σ’ οσοι/ς βέλο. ρωβοΟ.» ττάνω στίς σ Ιδίως τίς ττοσοτικοει βόδονς ερευνάς στί τής άγωγής. "Εκδοο του Παιδαγ*ύ>γικον * RCÍOU ΒΑΣΚΑ, Τϊ|λ.
Βεβαίως δέν έκλ«γονται μόνο έκείνοι πού έχουν δναμα ή νοήματα . Ή  έπιτυχία είναι πολλές φορές καί αποτέλεσμα τού δτι ό ύ- πονηίφιος προωθείται άπό μιά ο

μάδα, τόν κρατικό ή κομματικό μηχανισμό.Στους συνδυασμούς τού Πειραιά περιλαμβάνεται πάντα καί κάποιος Λάκωνας, γιαπί οί πολυπληθείς Μανιάτες τού Πειραιά θέλουν νά έχουν τόν ¿«πρόσωπό τους. 01 δημόσιοι υπάλληλοι δπως καί οί τρα'■κοί έχουν στά διάφορα ψηφοδέλτια τούς «ανθρώπους» τους, πού προωθούν, γ ιά  νά έκφοάζον- ται έτσι στή Βουλή οΐ απόψεις τους. Ή  εκλογή μέ τή βοήθεια οργανωμένων ομάδων, νοθεύει δμως τή διαδικασία. Γιατί Ανάμεσα στους ύπσψηφίους έπικρατεί ¿κείνος. τόν όποιο υποστηρίζει ή οικονομικά πιό Ισχυρή ή ή πιό όργα- νωμένη όμάδα καί δχι ¿κείνος πού έχφράζει τό π ιό  πολυπληθές κοινωνικό στρώμα. Ό  Στέφ. Μά»ος. μέλος τού διοικητικού συμβουλίου τοΰ Συνδέσμου Ελλήνω ν Βιομηνά- νων, έκλεχτηκε βουλευτής 'Αθήνας τήν πρώτη κιόλας φορά πού πολιτεύτηκε. 01 βιομηχανικοί έργάτες, δεν μπόρεσαν Αντίθετα νά προωθήσουν ούτε έναν έκπρόσωπό τους στή Βουλή. Ή  πολυπληθέστερη ό- ιιάδσ τοΰ έλληνικού πληθυσμού, ο! άνοστες, έλάγιστους εκπροσώπους έχει στή Βουλή.Ο ί πιθανότητες έκλογικής επιτυχίας αυξάνουν σέ πολλές περιοχές μέ τίς κουμπαριές. 01 κουμπαριές έξασφαλίζουν τή συμπαράσταση τοΰ πολιτευτή στά προσωπικά προβλήματα τού ψηφοφόοου καί τή συμπαράσταση του ψ ηφ οφόρου στόν έκλογικό αγώνα τοΰ πολιτευτή. Τό ρουσφέτι, ή εκτεταμένη διεκπεραίωση τών προσωπικών υποθέσεων τών ψηφοφόρων μπο οεί νά άναπληρώσουν τήν Φήμη, τήν όογανωμένη ύποστήριξη καί μερικά τό χρήμα. Τ ά  πολιτικά γραφεία, δπον συχνάζουν ο! ψήφο- φόροι γ ιά  νά μεταφέρουν τίς επιθυμίες τους καί νά προβάλουν τίς απαιτήσεις τους, έπιτελούν τήν ί δια λειτουργία μέ τά  διαφημιστικά γοαΦεία. «Πουλούν» πεοισσότε- οο ή λιγότεοο αποτελεσματικά τόν πολιτευτή στους εκλογείς.‘ Ο  σταυρός τού εκλογέα, πού παρασύρεται, εκβιάζεται η καί
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Ή  κατάργηση τού σταυρού Αποτελεί προϋπόθεση γιά  τήν οργάνωση τής πολιτικής ζωής σέ δημοκρατικότερη βάση. Ή  κατάργηση τού σταυρού δέν εΐναι αντίθετη μέ τήν άοχή τής άμεσης έίκλο- γής πού καθιερώνει τό Σύνταγμα."Αμεση είναι ή έκλογή, δτοτν ό ύποψήφιος ψηφίζει άμεσα _τοϋς βουλευτές καί δέν ψηφίζει γ ιά  τήν έκλογή άλλου σώματος (π .χ . έκλέ κτορες), πού Θά έπιλέξσυν τούς βουλευτές. ‘Η διαμόρφωση τοΰ έ- κλογικού συστήματος σέ τρόπο, ώστε νά πραγματοποιείται ή έκλο γή τών βουλευτών άπό κατάλογο ύποψηφίων κάθε κόμματος, μέ τή σειρά τής έγγραφης τους στόν κατάλογο, δέν παρεμβάλλει άλλο σώμα μεταξύ ψηφοφόρων καί βουλευν τών. Ή  προεπιλογή άπό τά πολιτικά κόμματα υπάρχει ήδη σήμερα. *0 πολίτης είναι αναγκασμένος νά έπιλέξει Ανάμεσα στούς ύποψήφιους πού καθόρισε τό κόμμα. Σ τίς  μονοεδρικές περιφέρειες μάλιστα ψηφίζει μόνο κόμμα καί δχι πρόσωπα. Σ τό  πλειοψηφικό, 
πού  ΐσχυε στόν τόπο μας ταυτόχρονα μέ τήν Αρχή τής άμεσης εκλογής, έχλέγονταν δλοι οί ύπο- ψήφιοι τού συνδυασμού πού έπι- κρατοΟσε σέ μιά εκλογική περιφέρεια παρ’  δλες τίς πιθανές αντιρρήσεις τών ψηφοφόρων.Ή  άρχή τής άμεσης έκλογής διοαυπώθηκε μέ βάση τήν φιλελεύθερη αντίληψη τής πολιτείας, ή οποία αγνοούσε τήν ύπαρξη πολιτικών κομμάτων. ‘ Ο  εκλογικός αγώνας ήταν αγώνας μεταξύ προσωπικοτήτων. ΟΙ βουλευτές έπρεπε νά είναι σέ θέση νά διαμορφώνουν ¿λεύθερα τήν άποψή τους στή Βουλή. Σήμερα ό  εκλογικός αγώνας είναι Αγώνας πολιτικών προγραμμάτων καί συνακόλουθα πολιτικών κομμάτων. ‘ Ο  ψηφοφόρος έκδηλώνει τήν ημέρα τής έκλογής κατά κύριο λόγο την προτίμησή του σέ όρισμένο κόμμα καί οχι σέ ορισμένο πρόσωπο. Γ Γ αύτό καί πεοιμένει άπό τόν βουλευτή νά πειθαρχήσει στήν πολιτική γραμμή τού κόμματός του στή Βουλή. Ή  έλεύθερη επιλογή τών βουλευτών παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Τόν ωηφοφόοο ενδιαφέρει πρωταρχικά ή έλεύθερη έπιλογή πολιτικής ".οαμμής καί ή τήρηση άπό τόν βουλευτή τής πολιτικής γραμμής,[ πού έπέλεξε ό ίδιος όταν τόν ψήφιζε.ν, ι ιαιισναρεου, είχεέπιγραμματικά π ει, δτι ή κατάργηση τοΰ σταυρού σημαίνει τήσταύρωση τού Αρχηγού. Ή  παρατήρηση είναι ορθή γ ιά  κόμματα χτισμένα αποκλειστικά καί μόνο πάνω στή θέληση τού Αρχηγού. Τέτοια κάρματα είναι σήμερα πιά  ξεπερασμένα. Στόχος τοΰ έκλογι- κού νόμου δέν είναι άλλωστε νά διασφαλίσει τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί ηγεσίες τών κομμάτων θά άποψύγουν νά παίρνουν όδυνηρές αποφάσεις. Ο ! ηγεσίες τών κομμάτων είναι υποχρεωμένες νά παίρνουν τίς αποφάσεις, γ ιά  τίς όποίκς είναι αρμόδιες. Γ ιά τήν επιλογή τών ύποψηφίων εΐναι κατ’ έξοχήν αρμόδιες γιατί άντίθετα μέ τους ψηφοφόρους καί πληροφόρηση έχουν καί προσωπικά γνωρίζουν τούς ύποψήφιους. Σ τή  διάρκεια τής τελευταίας έκλογής Αναρίθμητοι ψηφοφόροι τού Π Α Σ Ο Κ  στρά-
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