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ΑΝΤΙΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Ή εύρύΐερη περιφέρεια
αναγκαία γιά ΐήν καλύτερη 
λειτουργία της άναλογίας

Ευρύτερες περιφέρειες, κα
τανομή τών εδρών μέ απλή 
αναλογική, έκλογή τών βου
λευτών μέ τή σειρά πού Ανα
γράφονται στό ψηφοδέλτιο, 
άλλά καί σταυρούς προτιμή- 
σεως καί διαγραφές υποψη
φίων, χωρίς περιορισμούς, 
προτείνει ο καθηγητής κ. Κ. 
Σημίτης.

Ή επιλογή μεταξύ τών ύποψη- 
φίν ,μέ τή βοήθεια τού σταυροί) κα
τοχυρώνει, κατά τήν επίσημη άπο
ψη τή γνήσια έκφραση τής λαϊκής 
Θάέ,λησης. ‘Ο λαός, έτσι είναι τό 
έπιχείρημα, μπορεί μέ τό σταυρό 
νά εκλέγει έκείνους πού θέλει καί 
όχι έκείνους πού τού επιβάλλουν. 
Μέ τό σταυρό εξασφαλίζεται επί
σης ή έκλογή τών πιό άξιων, μιά 
πού ό κάθε ψηφοφόρος σταυρώνει 
ένα όνομα, άφοΰ ζυγιάσει καλά 
προσόντα καί έλαττώματα τών ύ- 
ποψηφίων.

‘Η άντίληψη τούτη είναι λαθε
μένη. ‘Η πραγματικότητα δείχνει 
ότι ή έπιλογή του ψηφοφόρου δεν 
βασίζεται σέ έμπεριστατωμένη ά- 
'νάλυση καί εκτίμηση τής προσω
πικότητας τών υποψηφίων. Συνή
θως ό ψηφοφόρος δεν γνωρίζει προ
σωπικά τούς υποψήφιους. Δέν ξέ
ρει άν είναι έξυπνοι, τίμιοι ή πολι
τικά συνεπεΐς,‘0  ψηφοφόρος δέν ψά 
χνει νά βιρεΐ τόν καλύτερο γιά νά 
τόν έπιβραβεύσει μέ τό σταυρό του. 
Ή έπιλογή του βασίζεται σέ πλητ 
ροφορίες φίλων, σέ συστάσεις, 
στήν τοπική σύνδεση, στή φήμη 
τού ύποψηφίου, στή συχνότητα πού 
έχει συναντήσει τό όνομά του στίς 
εφημερίδες ή στούς τοίχους. Συ
νήθως, ιδιαίτερα στίς μεγάλες πό
λεις ό ψηφοφόρος διαλέγει τό πιό 
γνωστό πρόσωπο, γιατί έτσι εί- 
αι βέβαιος ότι δέν θά πέσει έξω. 

Μιά πού όλοι μιλούν γιά  τόν υπο
ψήφιο Α, ό ψηφοφόρος έκτιμά ότι 
ό Α άξίζει περισσότερο άπό τό 
Β, στόν όποιο πολύ λίγοι όιναφέ- 
ρονται.

Ό  τρόπος αύτός συμπεριφοράς 
τού ψηφοφόρου απόλυτα κατανοη
τός μιά πού του λείπει ή πληρο
φόρηση, ανοίγει τή δυνατότητα 
στή διαφήμιση καί στό χρήμα νά 
παίζουν αποφασιστικό ρόλο στήν 
έκλογή. *0 υποψήφιος πού είναι, 
άγνωστος μπορεί νά γίνει γνω
στός άν διαφημίσει τόν εαυτό του, 
έάν δαπανήσει χρήματα γιά  φωτο
γραφίες, άφίσσες, πανώ, συγκεν
τρώσεις, κινητοποίηση οπαδών. Τά 
αποτελέσματα τών τελευταίων έ- 
κλογών έδειξαν, ότι κατά κανόνα 
έκλέχθηκαν ή ήρθαν σέ καλή σειρά 
έκεΐνοι πού ξόδεψαν περισσότερα 
χρήματα. Στίς 20 Νοέμβρη ήρθε 
4ος στήν Αθήνα στό ψηφοδέλτιο 
τής Νέας Δημοκρατίας υποψήφιος, 
πού έγκαινίασε τόν έκλογικό του 
άγώνα μέ τή δήλωση: «Ή πολιτι
κή μου δραστηριότητα άρχισε μό
λις πρό 40 ημερών». Τήν παρουσί
ασή του Ανέθεσε όμως σέ μεγάλη 
διαφημιστική έταιρία. Στήν έπαρ- 
χία τή διαφήμιση αντικαθιστά πολ
λές φορές ή άμεση χρηματοδότηση 
τών ψηφοφόρων, ψυγεία ή χιλιά
ρικα λέγεται ότι μοίραζε κάποιος 
άπό τούς υποψήφιους γιά νά τονώ
σει τήν κάπως Αμαυρωμένη άπό 
τήν προηγούμενη πολιτική του 
σταδιοδρομία εικόνα του.

Βεβαίως δέν εκλέγονται μόνο έ- 
κείνοι πού έχουν όνομα ή χρήματα. 
Ή  έπιτυχία είναι πολλές Φ ορές 
καί Αποτέλεσμα τού ότι ό υποψή
φιος προωθείται άπό μιά Αμάδα, 
τόν κρατικό ή κομματικό μηχανι
σμό.

ΟΙ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Μ Ε Ν Ε Σ  Ο Μ Α Δ ΕΣ

Στούς συνδυασμούς τού Πειραιά 
περιλαμβάνεται πάντα καί κάποιος 
Λάκωνας, γιατί οί πολυπληθείς 
Μανιάτες του Πειραιά θέλουν νά έ
χουν τόν έκπρόσωπό τους. Οί δη
μόσιοι υπάλληλοι όπως καί οί 
τραπεζικοί έχουν στά διάφορα ψη
φοδέλτιά τους τούς «ανθρώπους» 
τους, πού προωθούν, γιά νά εκφρά
ζονται έτσι στή Βουλή οΐ Απόψεις 
τους. Ή  έκλογή μέ τή βοήθεια 
όργανωμένων αμάδων, νοθεύει όμως

τή διαδικασία. Γ ιατί Ανάμεσα 
στούς υποψήφιους έπικρατεΐ έκεί- 
νος, τόν όποιον υποστηρίζει ή οι
κονομικά πιό ισχυρή ή ή πιό οργα
νωμένη όμάδα καί όχι έκεΐνος πού 
εκφράζει τό πιό πολυπληθές κοι
νωνικό ςττρώμα. ‘Ο Στέφ. Μάνος, 
μέλος τού διοικητικού συμβουλίου 
τού Συνδέσμου 'Ελλήνων Βιομηχά- 
νων έκλέχθηκε βουλευτής ’Αθήνας 
τήν πρώτη κιόλας φορά πού πολι- 
τεύθηκε. Οΐ βιομηχανικοί εργάτες, 
δέν μπόρεσαν. Αντίθετα, νά προω

"Ερευνα τοΰ πολίτικου τμήμα
τος τής  «Καθημερινής»: Σ Τ .  
Ζ Ο Υ Λ Α Σ .  Χ Ρ .  Κ Α Ρ Α Ν 1-  
Κ Α Σ ,  Ν ΙΚ .  Σ Ι Μ Ο Σ .

θήσουν ούτε έναν έκπρόσωπό τους 
στή Βουλή. Ή πολυπληθέστερη ο
μάδα τού ελληνικού πληθυσμού, οΐ 
άγρότες, ελάχιστους έκπροσώπόϋς 
έχει στή Βουλή.

Οΐ πιθανότητες έκλογικής έπι- 
τυχίας αυξάνουν σέ πολλές περιο
χές μέ τίς κουμπαριές. Οί κουμπα
ριές έξασφαλίζουν τή συμπαρά
σταση τού πολιτευτή στά προσω
πικά προβλήματα τοΰ ψηφοφόρου 
καί τή συμπαράσταση τού ψηφο
φόρου στόν εκλογικό άγώνα. τοΰ 
πολιτευτή. Τό ρουσφέτι, ή εκτε
ταμένη διεκπεραίωση τών προσω
πικών υποθέσεων τών ψηφοφόρων 
μπορεί νά Αναπληρώσουν τήν φή
μη, τήν όργανωμένη υποστήριξη 
καί μερικά τό χρήμα. Τά πολιτι
κά γραφεία όπου συχνάζουν οΐ 
ψηφοφόροι γιά  νά μεταφέρουν τ ις  
έπιθυμίες τους καί νά προβάλουν 
τίς απαιτήσεις τους, έπιτελοΰν τήν 
ίδια λειτουργία μέ τά διαφημιστι
κά γραφεία. «Πουλούν» περισσότε
ρο ή λιγότερο Αποτελεσματικά τόν 
πολιτευτή στούς έκλογείς.

*0 σταυρός τοΰ έκλογέα, πού 
παρασύρεται εκβιάζεται ή καί πεί
θεται άπό τό ρουσφέτι δέν αντα
μείβει, όπως τό θέλει ή θεωρία, 
τόν καλύτερο άπό τούς πολιτευ- 
τές, άλλά έκεΐνον πού μπορεί νά

χρησιμοποιήσει πιό Αποτελεσμα
τικά άλλ’ ίσως καί πιό ασυνείδη
τα τή θέση του σά μεσάζοντα με
ταξύ κράτους καί πολίτη.

Δ ΙΕ Κ Π Ε Ρ Α ΙΩ Σ Η Σ

_ Ό  σταυρός δέν είναι έπομένως 
μέσο ορθής επιλογής. ’Άλλωστε ή 
ανταμοιβή τοΰ πιό ικανού δέν υ
πήρξε ποτέ ό στόχος τοΰ συστή
ματος. Ή  Βουλή δέν άνταποκρί- 
νεται στό θεωρητικό σχήμα πού 
τήν θέλει συνάθροιση τών πιό φω
τισμένων καί μορφωμένων εκπρο
σώπων τοΰ πληθυσμού γιά νά συν
διαλέγονται μέσα σ’ ένα κοινά Α
ποδεκτό πλαίσιο γιά τόν καλύτε
ρο τρόπο Αντιμετώπισης τοΰ κοι
νού συμφέροντος. Ή  Βουλή ήταν 
πάντα συνάθροιση άπό προύχον
τες, αστούς τοπάρχες εκπροσώ
πους όργανωμένων συμφερόντων 
τών οποίων ή κυρία Αποστολή εί
ναι νά μεσολαβούν μεταξύ κρά
τους καί πολίτη γιά νά υποβοηθή
σουν τόν τελευταίο στά τρέχοντα 
προβλήματά του. Ό  πολιτευτής 
κύρια τής συμπολίτευσης ήταν καί 
είναι διαχειριστής πολιτικής καί 
κρατικής εξουσίας σέ τοπικό έπί- 
πεδο. Απαραίτητο συμπλήρωμα 
τής κρατικής διοίκησης γιά νά 
προλαβαίνει, άναπληροΐ καί διορ
θώνει τίς ελλείψεις της.

‘Ο σταυρός προτίμησης σ’ αύ- 
τό τό σύστημα έχει ένα καθορισμέ
νο ρόλο. ’Αποτελεί ένδειξη γιά τό 
πρός μπόρεσε πιό αποτελεσματικά 
νά διεκπεραιώσει τίς υποθέσεις 
Τών ψηφοφόρων καί νά στηρίξει έ
τσι τό σύστημα. Ή ένδειξη τούτη 
είναι απαραίτητη γιά τό αστικό 
κόμμα γιά νά σταθμίσει τόσο τήν 
πολιτική προσήλωση στό καθε
στώς, οσο καί ποιος άπό τούς πο- 
λιτευτές μπορεί νά φέρει περισ
σότερους ψηφοφόρους στό κόμμα. 
”0  πολιτευτής άπό τή δική του 
μεριά παζαρεύει τή συμμετοχή 
του στούς συνδυασμούς δχι άπο- 
δεικνύσντας τήν ικανότητα ή τήν 
άντιπροσωπευτικότητά του, άλλά 
τούς αριθμούς τών σταυρών πού 
διαθέτει.

Τό σύστημα τοΰ σταυρού υπο
βιβάζει τόν πολιτικό άπό πολιτι
κό καθοδηγητή σέ διεκπεραιωτή 
εξυπηρετήσεων υποχρεωμένο νά έ- 
ξασφαλίζει τή συνεργασία τοΰ 
κράτους στήν επίλυση ατομικών ή 
τοπικών προβλημάτων. Έξαρτά 
τήν επανεκλογή του άπό τό ρου
σφέτι καί έτσι έμμεσα, μιά πού τό 
ρουσφέτι προϋποθέτει κρατική εύ
νοια, συνδέει τόν βουλευτή μέ τό 

^υρίαρχο πολιτικό σύστημα.
‘Η κατάργηση τού σταυρού α

ποτελεί προϋπόθεση γιά τήν ορ
γάνωση τής πολιτικής ζωής σέ δη
μοκρατικότερη βάση.

Ή  κατάργηση τοΰ σταυρού δέν 
■είναι Αντίθετη μέ τήν άρχή τής ά 
μεσης έκλογής πού καθιερώνει τό 
Σύνταγμα. Άμεση είναι ή έκλο
γή, δταν ό υποψήφιος ψηφίζει ά- 
μέσα στούς βουλευτές καί δέν ψη
φίζει γιά τήν έκλογή άλλου σώμα- 
τος_ (π.χ. έκλέκτορες), πού θά έ- 
πιλέξουν τούς βουλευτές. Ή δια
μόρφωση τοΰ εκλογικού συστήμα
τος σέ τρόπο, ώστε νά πραγματο
ποιείται ή έκλογή τών βουλευτών 
άπό κατάλογο υποψηφίων κάθε 
κόμματος, μέ τή σειρά τής έγγρα- 
φής τους στόν κατάλογο δέν παρ
εμβάλλει άλλο σώμα μεταξύ ψη
φοφόρων καί βουλευτών. Ή προε
πιλογή άπό τά πολιτικά κόμματα 
υπάρχει ήδη σήμερα. Ό  πολίτης 
είναι αναγκασμένος νά έπιλέξει α
νάμεσα στούς υποψήφιους πού κα
θόρισε τό κόμμα. Στίς μονοεδρι
κές περιφέρειες μάλιστα ψηφίζει 
μόνο κόμμα καί δχι πρόσωπα. Στό 
πλειοψηφικό, πού ΐσχυε στόν τόπο 
μας ταυτόχρονα μέ τήν άρχή τής 
άμεσης έκλογής, έκλέγονταν δλοι 
οΐ υποψήφιοι τού συνδυασμού πού 
έπικρατοΰσε σέ μιά έκλογική πε
ριφέρεια παρ’ δλες τίς πιθανές Αν
τιρρήσεις τών ψηφοφόρων.
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Ό  εκ λογικ ός άγώ νας είνα ι άγώ νας πολιτικώ ν προγραμμάτων
Ή άρχή τής άμεσης έκλογής 

διατυπώθηκε μέ δάση τήν φιλελεύ
θερη άντίληψη τής πολιτείας, ή ό- 
ποία άγνοοΰσε τήν ύπαρξη πολι
τικών κομμάτων^ ‘0  έκλογικός Α
γώνας ήταν άγώνας μεταξύ προ
σωπικοτήτων. Οΐ βουλευτές έπρε
πε νά είναι σέ θέση νά διαμορφώ
νουν έλεύθερα τήν άποψή τους στή 
Βουλή. Σήμερα ό έκλογικός άγώ
νας είναι άγώνας πολιτικών προ
γραμμάτων καί συνακόλουθα πολι
τικών κομμάτων. Ό  ψηφοφόρος 
εκδηλώνει τήν ήμέρα^ τής έκλογής 
κατά κύριο λόγο τήν προτίμησή 
του σέ βρισμένο κόμμα καί δχι σέ 
βρισμένο πρόσωπο. Γι’ αυτό καί 
περιμένει άπό τόν βουλευτή νά πει
θαρχήσει στήν πολιτική γραμμή 
τοΰ κόμματός του στή Βουλή. *_Η 
έλεύθερη έπιλογή τών βουλευτών 
παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Τόν ψη
φοφόρο ένδιαφέρει πρωταρχικά ή 
έλεύθερη έπιλογή πολιτικής γραμ
μής καί ή τήρηση άπό τόν βουλευ
τή τής. πολιτικής γραμμής, πού έ- 
πέλεξε ό ίδιος δταν τόν ψήφιζε.

Ό  Γεώργιος Παπανδρέου είχε 
έπιγραμματικά πει, δγι ή κατάρ-· 
γηση τοΰ σταυρού σημαίνει τή 
σταύρωση τοΰ άρχηγοΰ. Ή. παρα
τήρηση είναι όρθή γιά κόμματα 
χτισμένα Αποκλειστικά καί μόνο 
πάνω στή θέληση τοΰ^ άρχηγοΰ. 
Τέτοια κόμματα είναι σήμερα πιά 
ξεπερασμένα. Στόχος τοΰ έκλογι- 
κοΰ νόμου δέν είναι άλλωστε νά 
διασφαλίσει τόν τρόπο μέ τόν ό
ποιο οΐ ήγεσίες τών κομμάτων θά 
άποφύγουν νά παίρνουν οδυνηρές 
Αποφάσεις. Οΐ ήγεσίες τών κομ
μάτων είναι υποχρεωμένες νά παίρ
νουν τίς Αποφάσεις, γιά  τίς όποι

ες είναι Αρμόδιες. Γιά τήν έπιλογή 
τών υποψηφίων είναι κατ’ έξοχήν 
αρμόδιες γιατί Αντίθετα μέ τούς 
ψηφοφόρους κάί πληροφόρηση έχουν 
καί προσωπικά γνωρίζουν τούς υ
ποψήφιους.

Ή  μετάθεση τής έπιλογής στό 
κόμμα ένέχει γιά  πολλούς τόν κίν
δυνο, δτι μιά μειοψηφία θά επιβάλ
λει σέ όπαδούς καί ψηφοφόρους τή 
θέλησή της. Οΐ προσπάθειες έλέγ- 
χου μιας στενής κομματικής ομά
δας δέν μπορεί παρά νά έχουν πε
ριορισμένη έπιτυχία. Ή ήχεσία 
τοΰ κόμματος έπιθυμεί νά συγκεν
τρώσει όσο τό δυνατόν περισσότε
ρους ψήφους. Είναι υποχρεωμένη 
γιά τούτο νά λάβει έστω καί μερι
κά υπόψη της τίς Αντιδράσεις καί 
τίς επιθυμίες τοΰ κοινού κατά τήν 
έπιλογή τών υποψηφίων. ’Εάν 
παίρνει αποφάσεις σέ μή ορατές 
διαδικασίες καί εμμένει σέ πρό
σωπα πού δέν πείθουν, ό Αντίκτυ
πος στή θέση τού κόμματος καί 
τή δίκιά της θά είναι μακροπρό
θεσμα Αναπόφευκτος.

Ό  σταυρός προτίμησης Αποτε
λεί στά κοινοβουλευτικά συστήμα
τα τής Δυτικής Ευρώπης, πού Ακο
λουθούν τίς ίδιες Αρχές, μέ τό δι
κό μας Σύνταγμα, σύστημα έπιλο
γής πού εδώ καί δεκαετίες έχει 
παύσει νά υπάρχει.

Τ Ο  Α ΓΓΛ ΙΚ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Στή συζήτηση πού πραγματο
ποιείται στήν «Καθημερινή»,_ προ- 
τάθηκε μεταξύ άλλων ή Ανάλογη 
έφαρμογή στήν ‘Ελλάδα τοΰ Αγγλι
κού (μονοεδρική περιφέρεια), τού 
γερμανικού (σύστημα άπό κατά
λογο υποψηφίων τών κομμόπων καί

μονοεδρική περιφέρεια) ή τοΰ 
σκανδιναβικού (έκλογή κατά τή 
σειρά τού κομματικού καταλόγου) 
συστήματος.

Τό σύστημα έκλογής πού κρα
τεί στήν ’Αγγλία (μονοεδρικές πε
ριφέρειες) έχει τά έλαττώματα 
τού πλειοψηφικού (π.χ. τήν ύπο- 
εκπροσώπηση ή Ανυπαρξία εκπρο
σώπων τών Ασθενεστέρων πολιτι
κών τάσεων). Συντείνει έπίσης στή 
διάσπαση τής σχέσης τοΰ υποψή
φιου πρός τήν περιφέρεια. Ή  κατά 
χώρο κατανομή τών υποψηφίων 
πραγματοποιείται, κατά κύριο λό
γο μέ τή σκέψη δτι θά πρέπει νά 
τοποθετηθούν ώς υποψήφιοι στίς 
έκλογικές περιφέρειες, όπου είναι 
βέβαιο δτι τό κόμμα θά εκλέξει 
βουλευτή γιατί διαθέτει πλειοψη- 
φία, τά Αναγκαία γιά  τήν κοινο
βουλευτική έκπροσώπηση πρόσω
πα. "Ετσι πολλές φορές ό όριζό— 
μένος ώς υποψήφιος δέν έχει̂  σχέ
ση μέ τά ιδιαίτερα προβλήματα 
τής περιοχής.

Τό γερμανικό σύστημα (κατανο
μή τού συνόλου τών βουλευτών 
μιας περιφέρειας σύμφωνα μέ τήν 
Απλή Αναλογική, άλλά έκλογή τοΰ 
μισού Αριθμού τών βουλευτών άπό 
κατάλογο κατά τή σειρά Αναγρα
φής τους καί τοΰ μισού Αριθμού σέ 
μονοεδρικές^ περιφέρειες) Αποφεύ
γει έλαττώματα τοΰ Αγγλικού. 
Δέν είναι πλειοψηφικό. 'Η ΰπαρξη 
καταλόγου έξασφαλίζει τήν έκλο
γή έκείνων πού τό κόμμα θεωρεί 
Απαραίτητους. "Ετσι οΐ υποψήφιοι 
στίς περιφέρειες μπορούν νά έπι- 
λεγούν μέ βάση τοπικά κριτήρια 
καί τίς ιδιαιτερότητες τής περιο
χής. Τό γερμανικό σύστημα βασί
ζεται στή σκέψη δτι οΐ ψηφοφόροι

θά έχουν τουλάχιστον γιά τούς μι- 
σούς βουλευτές πού εκλέγονται 
στίς μονοεδρικές περιφέρειες τή δυ
νατότητα έλεύθερης έπιλογής τοΰ 
καλύτερου. Θά μπορούν νά Αναθε
ωρήσουν έτσι Αδικίες τών κομματι
κών οργάνων. Ή άποψη αύτή δέν 
επιβεβαιώθηκε άπό τήν πρακτική. 
Οΐ υποψήφιοι τών άσθενεστέρων 
στή μονοεδρική περιφέρεια κομμά
των παρ’ δλη τήν προσωπική τους 
ακτινοβολία δέν είναι σέ θέση νά 
αυξήσουν τούς ψήφους τοΰ κόμ
ματός τους σέ τέτοιο βαθμό ώστε 
νά εξασφαλίσουν τήν Απόλυτη 
πλειοψηφία στήν περιφέρεια καί νά 
έκλεγοΰν. Ό  «καλύτερος» δέν έκλέ- 
γεται έφ’ δσον δέν είναι καί υπο
ψήφιος τοΰ «καλύτερου» κόμματος. 
Οΐ διορθώσεις πού έξασφαλίζει τό 
σύστημα στίς κομματικές επιλο
γές, άν υπάρχουν, δέν είναι άξιες 
λόγου.

Τ Ο  Ο ΛΛΑΝΔΙΚΟ

Ή  Ανάλογη έφαρμογή τοΰ συ
στήματος πού έφαρμόζεται στίς 
σκανδιναβικές χώρες καί στήν 
‘Ολλανδία, θά είχε στήν Ελλάδα 
σέ γενικές γραμμές ώς έξής:

Ή Ελλάδα χωρίζεται σέ περι
φέρειες, 12 περίπου. Ή κατανομή 
τών έδρών σέ κάθε περιφέρεια 
πραγματοποιείται μέ τήν Απλή Α
ναλογική. Οΐ βουλευτές κάθε κόμ
ματος έκλέγονται σύμφωνα μέ τή 
σειρά πού Αναγράφονται στό ψη
φοδέλτιο. Σταυροί προτίμησης καί 
διαγραφές είν’αι χωρίς περιορι
σμούς ελεύθεροι. Γιά νά Αλλάξει 
όμως ή σειρά τοΰ ψηφοδελτίου καί 
νά καταλάβει κάποιος τή σειρά

τοΰ άμέσως προηγούμενού του θά 1
πρέπει νά συγκεντρώσει τόσους 1
σταυρούς ώστε νά ξεπερνά τούς ι
ψήφους πού Αντιστοιχούν σύμφωνα (
μέ τό γενικό Αποτέλεσμα στόν Α- ·,
μέσως προηγούμενο. Παράδειγμα: (
"Ενα κόμμα συγκεντρώνει 200.000 ,
ψήφους, δηλαδή 40% τών ψήφων, £
καί εκλέγει 1 0 βουλευτές. Σέ κά- 1
θε θέση Αντιστοιχεί τό 4% τών Ρ
ψήφων, δηλαδή 8.000 ψήφοι. Γ ιά *
νά πάρει ό 1 1ος στή σειρά τή θέ- );
ρη τοΰ 10ου θά πρέπει νά ξεπε- ι
οάσει τόν 10ο κατά 8001 σταυ- ,
Γ-ανς τό έλάχισπον. (Οί διαγραφές 
υπολογίζονται αρνητικά καί μειώ
νουν έτσι τόν Αριθμό τών ψήφων * 
πού πρέπει νά καλυφθεί). “Ενα τέ- ( 
τοιο σύστημα περιορίζει σημαντι
κά τή σημασία τοΰ σταυρού γιά ι 
τήν κατάληψη θέσεων. "Ομως έ- ι 
πιτρέπει τήν έλεύθερη έκφραση τής 
κοινής γνώμης καί τήν πληροφόρη- . 
ση τών κομματικών οργάνων σχε
τικά μέ τήν Απήχηση τών ύποψη- ! 
φίων. Δημιουργεί έτσι τίς προϋ- 1 
ποθέσεις σέ περίπτωση νέας ψη
φοφορίας καί νέων κομματικών έ- 
πιλογών νά Αναθεωρηθεί ή σειρά 
στό ψηφοδέλτιο. Ή  εύρύτερη πε- ι 
ριφέρεια είναι τεχνικά Αναγκαία 
γιά  τήν καλύτερη λειτουργία τής 
άναλογίας, τήν Αντιπροσωπευτικό- 
τητα τοΰ καταλόγου καί τήν εύχέ- 
ρεια ιεράρχησης τών ύποψηφίων 
σέ περισσότερες έκλογικές θέ
σεις. Ό  χωρισμός τής χώρας 
σέ περιφέρειες συντείνει τέλος νά 
ξεπεραστεΐ τό στενό τοπικιστικό 
πνεύμα καί νά γίνει ένα σημαντι
κό βήμα πρός τήν περιφερειακή 
Αντιμετώπιση τών προβλημάτων 
πού είναι προάγγελος ουσιαστικής 
πε ρ ιφε ρε ι ακής Αποκέντρωσης.


