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Σχέδιο γιά την μετακίνηση των ψηφοφόρων (έτεροδημοτών) 
πού ζοΰν καί εργάζονται στά μεγάλα άστικά κέντρα γιάνά 
ψηφίσουν στό Νομό τους στίς έπόμενες έκλογές._________

Α. - Σύμφωνα μέ στατιστικές εκτιμήσεις στην περιοχή ’Αττικής (Α+Β 
’Αθηνών, Α+Β Πειραιώς, Ύπόλ. ’Αττικής) καί Α+Β θεσ/νίκης ζούν 
μόνιμα τουλάχιστον τό 50% τού πληθυσμού τής 'Ελλάδας.

Στίς τελευταίες εκλογές (1977) οί ψήφοι αύτών τών περιοχών α
ντιπροσώπευαν μόνο τό 32% τών ψηφοφόρησαντων σ’δλη τήν 'Ελλά
δα, πού σημαίνει δτι περίπου τό 20%, δηλαδή περίπου 400.000.- 
άπ’αύτούς πού ζοΰν καί έργάζονται στά παραπάνω άστικά κέντρα 
ψηφίζουν ή θά’πρεπε νά ψηφίσουν στήν έπαρχία.

'0 άριθμός (400.000) αυτός τών ψηφοφόρων αντιστοιχεί περίπου 
σέ 20 - 25 έδρες.

'0 νόμος ορίζει δτι : 'Η ψηφοφορία είναι ύποχρεωτική γιά δλους, 
έκτός άν ή μόνιμος κατοικία τού ψηφοφόρου απέχει περισσότερο 
από 200 χιλιόμετρα άπό τόν τόπο πού πρέπει νά ψηφίσει.

Τό πόσο έπιδρα ό νόμος στούς ψηφοφόρους φαίνεται καθαρά άπό τά 
παρακάτω στοιχεία :

α. ό μέσος δρος αποχής τό 1977 σ’δλη τήν 'Ελλάδα
ήταν : 18,90%

β. ό μέσος δρος αποχής τών παραπάνω αστικών κέντρων
(’Αττική - θεσ/νίκη) ήταν : 15,77%

γ. ό μέσος δρος άποχής τών νομών πού άπέχουν άπό τήν
’Αθήνα λιγότερο άπό 200 χιλιόμετρα (Βοιωτία, Εύβοια,
Φωκίδα, ’Αργολίδα, Κορινθία), ήταν : 14,02%

δ. ό μέσος δρος άποχής τών νομών πού βρίσκονται στήν 
άπόσταση τών 200 χιλιομέτρων (Φθιώτιδα, ’Αρκαδία,
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Άχαία) από τήν’Αθήνα, ήταν : 17,62%

ε. ό μέσος όρος αποχής των νομών τής Πελοπόννησου 
πού βρίσκονται σ’άπόσταση μεναλύτερη τών 200 χι
λιομέτρων (Λακωνία, Μεσσηνία, ’Ηλεία) από την 
’Αθήνα, ήταν : 23,35%

’Από τά στοιχεία αύτά φαίνεται καθαρά ότι ένας μεγάλος αριθ
μός ψηφοφόρων πού ζοΰν στά μεγάλα άστικά κέντρα κάνουν χρή
ση του νόμου, σχετικά μέ τά 200 χιλιόμετρα καί δέν πάνε νά 
ψηφίσουν.

Πιστεύω άκόμα ότι ένα μεγάλο ποσοστό άπ’αύτούς πού τελικά 
πέρνουν τήν άπόφαση νά πάνε νά ψηφίσουν στήν εκλογική τους 
περιφέρεια πού άπέχει περισσότερο από 200 χιλιόμετρα είναι 
αυτοί πού έχουν τήν οικονομική δυνατότητα ένός τέτοιου ταξι
διού, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο οί εύποροι πού λογικά δέν θά 
πρέπει νά είναι οί ψηφοφόροι τού ΠΑ.Σ0.Κ.

Β. - Σέ κάθε έκλογές τό ΠΑ.Σ0.Κ. έκπονεί ένα πρόγραμμα γιά τή μετα
κίνηση τών έτεροδημοτών στίς έκλογικές τους περιφέρειες πού συ
νήθως μπαίνει στήν πράξη μόνο τίς τελευταίες μέρες πρίν από τίς 
εκλογές. Τό άποτέλεσμα είναι ότι τήν παραμονή τών έκλογών ύπάρ- 
χουν μερικά λεωφορεία καί άτμοπλοϊκά εισιτήρια πού ό άριθμός τους 
καί προπάντως ή ζήτησης γιά τήν χρησιμοποίησή τους είναι δυσα- 
λογα μικρή άπ’αύτή πού κανονικά θά έπρεπε νά είναι σύμφωνα μέ τόν 
άριθμό τών έτεροδημοτών.

Οί λόγοι τού πτωχού αποτελέσματος σέ σχέση μέ τόν μεγάλο άριθ-
δένμό έτεροδημοτών πιστεύω δτι/ειναι ή έλλειψη μεταφορικών μέσων, 

ούτε ότι δέν ύπήρξε ή ’Επιτροπή γι’αύτόν τόν τομέα, αλλά για
τί ό σχεδιασμός καί ή προσπάθεια τής ύλοποίησης γίνεται συγκε
ντρωτικά καί μόνο άπό τά κεντρικά γραφεία καί από έπιτροπές 
πού τά μέλη τους έχουν κι άλλα καθήκοντα καί άρμοδιότητες, σ ’έ- 
ναν τομέα πού γιά νά πετύχει πρέπει νά ύπάρξει ή μεγαλύτερη δυ
νατή άποκέντρωση.

Οί έτεροδημότες συνήθως δέν κατοικούν στό κέντρο τών ’Αθηνών 
ή τού Πειραιώς ή τής θεσ/νίκης άλλα στίς περιφέρειες αυτών τών 
άστικών κέντρων καί συνεπώς οί έπιτροπές πού θά έχουν τήν ευθύ
νη αύτού τού τομέα θά πρέπει νά είναι κοντά τους καί άκόμη νά 
είναι στελεχωμένες μέ μέλη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού προέρχονται άπό τήν 
ίδια έκλογική περιφέρεια. Π.χ. "Αν ξέραμε ότι οί έτεροδημότες
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του νομού ’Ηλείας πού κατοικούν στην περιοχή ’Αττικής μέ
νουν ώς έπί τό πλείστον στους Άγ . ’Αναργύρους, Ά γ . Βαρ
βάρα, Κερατσίνι, κ.λ.π. τότε τά μέλη των Τ.Ο. Άγ. ’Αναργύ
ρων, Άγ. Βαρβάρας καί Κερατσινίου πού προέρχονται από τό 
Νομό ’Ηλείας πρέπει νά σχηματίσουν τις ύπεύθυνες επιτροπές 
γιά την ύλοποίηση τού προγράμματος μετακίνησης των έτεροδη- 
μοτών (συμπολιτών) τού Νομού ’Ηλείας. Καί τά γραφεία καί 
τηλέφωνα αύτών των Τ.Ο. μαζί μέ αυτά των κεντρικών καί άρ- 
γότερα τού έκλογικοΰ κέντρου πού κι αυτά θά είναι στελεχο
μένα από μέλη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. που προέρχονται άπό τό Νομό ’Η
λείας θά είναι τά σημεία έπαφής γιά τούς έτεροδημότες τού 
Νομού ’Ηλείας.

Είναι αύτονόητο δτι τό ίδιο πρέπει νά γίνει γιά όλους τούς 
νομούς τής ’Ελλάδας καί μάλιστα γιά μέ τήν περιοχή ’Αττι
κής προτεραιότητα έχουν οί νομοί τής Πελοπόννησου, Νησιών, 
’Ηπείρου, γιά δέ τήν θεσ/νίκη τής Θράκης καί γενικά τής 
Βορ. 'Ελλάδας.

Φυσικά οί ’Επιτροπές αυτές θά έχουν σάν καθήκον όχι νά περι
μένουν στό τηλέφωνο ή στά γραφεία τών Τ.Ο. τούς συμπολίτες 
τους νά ’ρθοΰν σ ’έπαφή μαζί τους άπό μόνοι τους άλλά οί ί
διοι νά προσπαθήσουν νά τούς βροΰν, πού δέν θά είναι καί τό
σο δύσκολο, άφοΰ πρόκειται γιά συμπολίτες τους, πού ζοΰν 
στήν περιοχή δράσης τής Τ.Ο. τους καί πού ίσως ήδη θά ξέρουν 
καί όχι μόνο άπλώς θά ξέρουν άλλά καί πού βρίσκονται πολιτικά, 
ώστε νά μήν ύπάρξει ό κίνδυνος μεταφοράς έτεροδημοτών πού 
φηφίζουν άλλο κόμμα.

"Αν αύτό τό σχέδιο πραγματοποιηθεί γιά κάθε νομό πού άπέχει 
περισσότερο άπό 200 χιλιόμετρα, πιστεύω ότι :

α. θά έχουμε καλύτερα αποτελέσματα καί μάλιστα στούς νομούς 
έκείνους πού σύμφωνα μέ τις αναλύσεις είναι κλειδιά γιά 
τήν κατανομή τών έδρών.

β. θά ύπάρξει αποκέντρωση ώστε τις μέρες τών έκλογών τά Κε
ντρικά γραφεία ή τό εκλογικό κέντρο καί τά μέλη τής

’Εκλογικής ’Επιτροπής πού συνήθως έχουν κι άλλες ύ- 
πευθυνότητες νά μπορούν νά κινούνται περισσότερο ελεύθε
ρα καί νά συντονίζουν αυτές τις επιτροπές.



γ. Τά μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συμμετέχουν ένεργά στον εκλογικό 
αγώνα καί μάλιστα γ ιά την ιδιαίτερη πατρίδα τους καί 
ίσως αυτό νά συντελέσει άργότερα στην μεγαλύτερη μαζι- 
κοποίηση των Τ.Ο.

δ. Τό γεγονός ότι παραμονές έκλογών άπό κάθε περιοχή των 
μεγάλων αστικών κέντρων θά ξεκινούν λεωφορεία, Ι.Χ., 
πρός τήν έπαρχία μέ ψηφοφόρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ψυχολογι
κά θά έπηρρεάσει καί τούς συμπολίτες τους έκείνους πού 
ψηφίζουν στά μεγάλα αστικά κέντρα.

Ή  ύλοποίηση αΰτοΰ του σχέδιου δέν είναι άκατόρθωτη, ούτε καί 
δύσκολη, άλλά δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί μόνο μέ εγκυκλίους. 
'Η διαδικασία πού πρέπει ν’ακολουθηθεί πιστεύω ότι πρέπει νά 
είναι ή έξης :

Ή  ’Επιτροπή ’Οργανωτικού θά πρέπει ν’άπευθυνθεί στις Τ.Ο. 
’Αττικής καί θεσ/νίκης μέ έρωτηματολόγ ια (περίπου σάν κι 
αυτά γιά τίς Τ.Ο. ’Εξωτερικού - Βλέπε δείγμα) πού θά πρέ
πει τό γρηνορότερο δυνατό νά συμπληρωθούν άπό τά μέλη τους.

"Οταν αυτά συμπληρωθούν καί ανάλογα μέ τίς άπαντήσεις δηλα
δή άν διαπιστωθεί ότι π.χ. στίς Τ.Ο. Ά γ . ’Αναργύρων ύπάρ- 
χουν 10 μέλη μέ προέλευση τήν ’Ηλεία, 8 μέ προέλευση τήν "Αρ
τα, 6 μέ προέλευση τήν Ζάκυνθο, κ.λ.π., άσχετα άν είναι
ετεροδημότες ή όχι, τότε πρέπει νά δημ ιουργηθούν 3 έπιτροπές 
κινητοποιήσεων γιά τήν ’Ηλεία, ’Άρτα, Ζάκυνθο, κ.λ.π. πού 
μαζί μέ τίς ά νάΐονες έπιτροπές των άλλων συνοικιών θά έχουν 
σάν στόχο τήν κινητοποίηση των συμπολιτών τους (¿τεροδημό
τες) γιά νά πάνε νά ψηφίσουν στό νομό τους.
Καί έτσι τήν παραμονή των έκλογών άντί νά υπάρχουν π.χ. 2 
λεωφορεία γιά τήν "Αρτα, 1 λεωφορείο γιά τήν ’Ηλεία καί 1 
λεωφορείο μ’έκκίνηση τήν Πλ. Κοτζιά θά είναι δυνατό νά ύ- 
πάρχουν λεωφορεία καί Ι.Χ. γιά τούς παραπάνω νομούς (γιά ό
λους τούς νομούς τής ’Ελλάδας), έξω άπό τά γραφεία π.χ. τών 
Τ.Ο. Νέας Σμύρνης, Περιστεριού, Κερατσίνι, κ.λ.π. πού θά 
χρησιμοποιηθούν άπό έτεροδημότες πού οί έπιτροπές κινητο
ποιήσεων τών παραπάνω Τ.Ο. έχουν έξασφαλίσει τήν συμμετοχή 
τους άρκετά πρίν. Φυσικά κανείς δέν άποκλεΐει νά ύπάρχουν 
καί τά λεωφορεία στήν Πλ. Κοτζιά.
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Δ. Πιστεύω δτι άν κατορθώσουμε μέσα σέ δύο μήνες (έφ’όσον οί ε
κλογές γίνουν τό Νοέμβριο ή ’Οκτώβριο) νά φτιάξουμε αυτές τίς 
έπιτροπές τοσο στην ’Αττική δσο καί στην θεσ/νίκη, τά άποτε- 
λέσματα στον τομέα τής κινητοποίησης καί μεταφοράς έτεροδη- 
μοτών καί δχι μόνο αύτά θά είναι ευχάριστα γιά μάς.

Έ φ ’δσον - δπως έλπίζω - αύτή ή εισήγηση γίνει δεκτή καί ή 
’Επιτροπή ’Οργανωτικού έτοιμάσει τά ερωτηματολόγια καί έπι- 
στραφοΰν συμπληρωμένα (έστω καί ένας άριθμός αυτών) αναλαμβά
νω τήν έπεξεργασία των έρωτηματολογίων καί νά είσηγηθώ πού 
είναι δυνατό νά γίνουν αύτές οί έπιτροπές στήν ’Αττική καί 
θεσ/νίκη άνάλογα μέ τίς απαντήσεις των έρωτηματολογίων καί άλ
λων στοιχείων σχετικά μέ τούς έτεροδημότες.

θά ήθελα έπίσης νά πω δτι τά σχέδιο αυτό καθόλου δέν άποκλεί- 
ει όποιοδήποτε πρόγραμμα ήδη ύπάρχει σχετικά μέ τήν κινητοποί
ηση των έτεροδημοτών, καί πού μπορεί νά λειτουργήσει παράλ
ληλα.

’Ακόμη πρέπει νά πώς δτι, οί έπιτροπές αύτές θά πρέπει νά λει
τουργήσουν μέ δύο βασικούς περιορισμούς γιά νά μήν δημιουργη- 
θοϋν δυσάρεστες καταστάσεις :

α. δτι δέν θά έπιτρέπεται στά μέλη τους νά δείχνουν τίς τυ
χόν προτιμήσεις τους ή τό άντίθετο σέ συγκεκριμένους ύπο- 
ψήφιους τού Κινήματος, ούτε νά μοιράζουν σταυρωμένα ψηφοδέλ 
τια ή ύλικό υπέρ ένός ύποψήφιου.

δτι ή προεκλογική προπαγάνδα τών έπιτροπών αυτών (άφίσσες, 
μπροσούρες, προπαγανδιστικό ύλικό, κ.λ.π.) θά είναι τό ίδιο 
μ’αΰτό πού θά κυκλοφορεί κεντρικά, ώστε νά ύπάρχει μιά όμοι 
όμορφη ιδεολογική παρουσία πρός τά έξω.

’Αθήνα 30.3.1981
Γ. Κίσσονας


