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ΑΝΛΡ. ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ^
Οί οταυροί ύποοκάπτουν 
τό δεομό του κόμματος

ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Υποσκάπτει άποψασιστικό: τόν θεσμό του κόμματος σαν φορέα Ιδε
ολογικών καί πολιτικών αρχών καί διαστρεβλώνει τή λειτουργία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, τό σύστημα τής άνάδειξης τών βουλευτών 
μέ σταυρούς προτιμήσεως**

Αύτά Αναφέρει δ Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντπτολιτεύσεως καί 
πρόεδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ στην Απάν
τησή του στην έρευινα τής «ΚΑΘΗ- 
ΜΕΡΙΝΗΣ», στην όποια προσθέτει 
ότι ό Ανταγωνισμός ανάμεσα ατούς 
συνυποψήφιους στό ίδιο ψηφοδέλτιο 
είναι συχνά σκληρότερος άπό τήν 
Αναμέτρηση Ανάμεσα στους ύπο- 
ψήφιους άλλων κομμάτων.

‘Ως λύση ό πρόεδρος του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. προτείνει τό συγκερασμό 
Ανάμεσα στό σύστημα κατά τό ό
ποιος οι βουλευτές θά εκλέγονται 
Από κατάσταση υποψηφίων _τών 
κομμάτων καί στό σύστημα μέ τή 
μονοεδρική περιφέρεια στό όποιο 
κάθε κόμμα ύποδεικνύει καί ενα 
μόνο υποψήφιο.

Καί προσθέτει «ότι θά πρέπει 
νά προχωρήσουμε τό γρηγορότερο 
δυνατό στή χρηματοδότηση τών 
κομμάτων άπό την ’ίδια την πολι
τεία», γιατί όπως διαμορφώνονται 
τά  έσοδά τους σήμερα εύνοεΐται σέ 
πολλές περιπτώσεις ή δημιουργία 
έξαρτήσεων άπό οργανωμένα συμ
φέροντα.

Τό κείμενο τών Απαντήσεων του 
κ. Α. Παπανδρέου είναι τό Ακό
λουθο :

Π  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Πιστεύετε
ότι 6 τρόπος ανάδειξης τών 

βουλευτών μέ σταυρούς προτι- 
μήσεως είναι ο ενδεδειγμένος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω Ακριβώς 
τό Αντίθετο. "Οτι ή Ανάδειξη  ̂βου
λευτών μέ σταυρούς προτιμήσεως 
έχει Αρνητικές επιπτώσεις γιά τή 
λειτουργία τού δημοκρατικού πο- 
λιτεύματος.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ποιό είναι 
τό βασικό ελάττωμα καί 

ποιό τό σημαντικότερο προτέ
ρημα τον ίσχύοντος συστήμα
τος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υποτίθεται οτι τό 
σημαντικότερο προτέρημα τού {- 
σχύοντος συστήματος είναι δτι δί
νει τήν ευκαιρία στούς ψηφοφόρους 
νά άσκήσουν οί ίδιοι τό δικαίωμα 
έπιλογής τών Αντιπροσώπων τους 
στό Κοινοβούλιο μεταξύ τών yno- 
ψηφίων πού προτείνσνται Από τό 
Κόμμα πού υποστηρίξουν. Λέω ύ- 
ποτίθεται, γιατί σπάνια έχουν ο! 
ψηφοφόροι Αντικειμενική ένημέρωση 
σ' δ,τι Αφορά τό ήθος καί τίς ϊκκχ- 
νότητες τών υποψηφίων. Γιατί είναι 
έγνενές χαρακτηριστικό τού συστή
ματος δτι κάθε υποψήφιος Αναλαμ
βάνει ό ίδιος τό έργο τής διαφή
μισής του.

Τό βασικό έλάττωμα τού συστή
ματος τού σταυρού προτίμησης εί
ναι δτι υποσκάπτει Αποφασιστικά 
τόν θεσμό τού κόμματος σάν φο
ρέα ιδεολογικών καί πολιτικών άςμ 
χών. Είναι πασίγνωστο δτι συχνά 
ό Ανταγωνισμός Ανάμεσα σέ συνυ
ποψήφιους στό ίδιο ψηφοδέλτιο εί
ναι σκληρότερος Από τήν Αναμέ
τρηση Ανάμεσα σέ υποψήφιους Αν
τίπαλων κομμάτων. Τό σύστημα έ- 
ξαναγκάξει κάθε υποψήφιο νά έπι- 
δοθεΐ στήν ψηφοθηρία. "Ετσι, ή προ
σωπική προβολή μέ ποικίλα μέσα 
γίνεται πρωταρχικός στόχος _ τών 
ύποψηφίων. ‘Ο Αγώνας γιά τήν έ- 
πιικράτηση τού κόμματος καί τη 
διάδοση τών _άρχών του, ̂  γιά τή 
διαφώτιση τού κοινού πάνω στό 
πρόγραμμα τού κόμματος, μπαίνει 
σέ δεύτερη μοίρα. Στήν προσπά- 
θειά του yá Αναπτύξει τή δίκιά του 
έκλογική πελατεία, νά συνδέσει τό 
όνομά του μέ δσο γίνεται μεγαλύ
τερο Αριθμό ψηφοφόρων, ό υποψή
φιος καταλήγει Αναπόφευκτα στό 
ρουσφέτι ή τήν υπόσχεση ρουσφε- 
τιού. Μεταβάλλεται χαρακτηριστι
κά σέ διαμεσολαβητή ανάμεσα στον 
ψηφοφόρο καί τήν κρατική έξου- 
σία. Κι αυτό ευνοεί σαφώς τό κόμ
μα πού βρίσκεται στήν έξουσία. 
Έ τσ ι τό σύστημα τού σταυρού 
προτίμησης τείνει νά Αποπροσανα
τολίσει τούς ψηφοφόρους Από τά 
ταξικά τους συμφέροντα, μά καί 
τά γενικότερα κοινωνικά καί οικο
νομικά προβλήματα. Καί συμβάλ
λει γι’ Αυτό τρ λόγο στή συντή
ρηση τής ίσχύοΐισας κοινωνικής καί 
οικονομικής δομής.

Π  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η :  Ποιοι εΐ-
“ “  ναι σήμερα οί αποφασιστι
κοί παράγοντες από τούς οποί
ους εξαρταται ή εκλογή ενός 
υποψηφίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό Ικλογικό ρεύ
μα πού διαθέτει ένα κόμμα είναι 
αναμφισβήτητα Αποφασιστικός πα
ράγοντας στήν εκλογή τών υποψη
φίων του. Ή  κομματική υποστή
ριξη ένός ΰπφψήφιου μπορεί έπίσης 
νά είναι Αποφασιστική έάν τό κόμ
μα διαθέτει σημαντική καί πειθαρ- 
χημένη Αργάνωση. Είναι αναμφι
σβήτητο Ακόμα δτι ή δημόσια Ι
στορία τού υποψήφιου παίξει ση
μαντικό ρόλο στήν έκλογή του. Κι 
αυτό, παρά τίς σπρεβλωτικές έπι- 
πτώσεις τού συστήματος τής σταυ- 
ροδότησης. Όμως, είναι έπίσης 
σαφές δτι στά πλαίσια τού συστή

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

ματος τού σταυρού προτίμησης ή 
διαφήμιση πού συνδέεται άμεσα μέ 
τά οικονομικά μέσα πού διαθέτει 
ό υποψήφιος, ή έκλογική πελατεία 
τήν όποια έχει διαμορφώσει μέ προ
σωπικές σχέσεις καί τό ρουσφέτι, 
παίξουν έπίσης Αποφασιστικό ρό
λο στήν έκλογή ύποψηφίων.

Κ ]  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : “Εχετε χα
ρακτηριστικά παραδείγμα

τα κακής λειτουργίας ή άνετιι- 
θύμητων αποτελεσμάτων, πού 
νά οφείλονται στό σύστημα τών 
σταυρών ποοτιμήσεως;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ό π ω ς ισχυρίστη
κα προηγούμενα, τό σύστημα τοΰ 
σταυρού ποοτιμήσεως διαστρεβλώ
νει τή λειτουργία τοΰ δημοκρατι
κού πολιτεύματος. Βρίθουν τά πα
ραδείγματα υποψηφίων πού παρά 
τό γεγονός δτι ήταν σχετικώς ά
γνωστοι, κατόρθωσαν μέ τεράστιες

δαπάνες αύτοδισφήμισης νά έκλε- 
γοΰν. Ό π ω ς βρίθουν τά παραδεί
γματα βουλευτών πού μόνιμα επα
νέρχονται στό Κοινοβούλιο μέ βά
ση^ μόνο τήν έκλογική πελατεία 
πού Ανέπτυξαν μέ μέσο τό ρουσφέ- 
τι καί τίς προσωπικές σχέσεις. Τέ
λος, σέ κάθε έκλογικό Αγώνα πολ
λαπλά είναι τά Ατοπήματα στά ό
ποια προβαίνουν ύποψήφιοι, είτε 
διαφημίζοντας τόν έαυτό τους, εί
τε δυσφημώντας τούς συνυποψή
φιους τους στό ίδιο ψηφοδέλτιο.

Ε Ρ Ω Τ Η  Σ  Η : Τ ί τροπο
ποιήσεις προτείνετε γιά 

τήν βελτίωση τον τρόπου άνα- 
δείξεως τών βουλευτών;

' ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ‘Υπάρχουν, κατά 
τή γνώμη μου μόνο δυό συστή
ματα, πού μπορούν νά μάς προσ
τατέψουν Απ’ τά  έλαττώματα τής 
σταυιροδότησης. Τό ένα είναι ό 
κομματικός κατάλογος υποψηφί
ων, πού εκλέγονται μέ τή σειρά 
πού προσδιορίξει τό κόμμα. Αυτό 
ουσιαστικά δέν είναι παρά γενί
κευση τοΰ θεσμού τών βουλευτών 
έπικιρατείας. Τό άλλο σύστημα 
είναι ή στενή περιφέρεια, δπου κά
θε κόμμα ύποδεικνύει μόνο έναν 
υποψήφιο. Είναι, Φυσικά, δυνατό 
νά γίνει κάποιος συγκερασμός 
τών δύο συστημάτων.

Παράλληλα μέ τήν κατάργηση 
τού συστήματος σταυροδότησης 
καί τήν Αποκατάστασή του μέ τό 
σύστημα τοΰ κομματικού καταλό
γου, ή τής στενής περιφέρειας, θά 
πρέπει νά θεσμοθετηθεί καί Α
νώτατο δριο εκλογικών δαπανών 
υποψηφίων καί κομμάτων. Σέ δ,τι 
Αφορά τίς δαπάνες τών κομμάτων, 
τό Ανώτατο δριο θά πρέπει νά 
Αφορά τίς διαφημιστικές δραστη
ριότητες τους καί νά μην έπεκτεί- 
νεται στις δαπάνες πού Αφορούν 
είτε τή βελτίωση τής άργάνωσής 
τους είτε τήν παραγωγή διαφω- 
τιστικοΰ ύλικοΰ. Γ ιατί είναι κρί
σιμο νά δοθεί σέ κάθε κόμμα Λ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 15η ΣΕΑ.

ΟΔΗΓΟΙ
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
Μετά τά 90 χιλιόμετρα Α κατανάλωση βενζί
νης αυξάνει κατακόρυφα, όπως δείχνει ό παρα
κάτω πίνακας, πού άναφέρεται οέ αύτοκίνητα 
μεσαίου τύπου.

Ένα αύτοκίνητο μεσαίου τύπου γιά μιά δια
δρομή 100 χιλιομέτρων:

"Αν τρέχει μέ 60 χιλιόμετρα τήν ώρα κατανα
λώνει 4.5 λίτρα βενζίνης.

"Αν τρέχει μέ 100 χιλιόμετρα, καταναλώνει 
6 λίτρα.
Καί άν τρέχει μέ 140 χιλιόμετρα, καταναλώνει 
12,5 λίτρα.
Δηλαδή γιά νά διανύσετε μία διαδρομή 100 
χιλιομέτρων σέ 17 λεπτά λιγώτερο, δά πληρώ
σετε γιά βενζίνη 143 δρχ. περισσότερο.

ΥίΤΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΥΠΟΣΚΆΠΤΕΤΑΙ 
Ο θΕΙΜΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1ΐ| ΪΕΑ.
μεγίστη δυνατή ευκαιρία νά πα
ρουσιάσει τ ις  θέσεις του στό Λαό.

’Εφόσον θίξαμε τό Θέμα τών 
δαπανών τού κόμματος, είμαστε 
ύποχρεωμένοιι νά άναφειρθουμε καί 
στά έσοδά του. Ό  τρόπος μέ τάν 
όποιο σήμερα διαμορφώνονται 
τά έσοδα ένός κόμματος τείνει σέ 
πολλές περιπτώσεις νά δημιουρ
γήσει έξαρτήσεις άπό όργανωμέ- 
να συμφέροντα. Νά καταστήσει 
τά κόμματα δέσμια τών συμφε
ρόντων του κατεστημένου. Γι’ αυ
τό θά πρέπει νά προχωρήσουμε 
τό γρηγορότερο δυνατό στή χρη
ματοδότηση τών κομμάτων άπό 
τήν ίδια τήν Πολιτεία γιά νά έ- 
ξασφαλίσουμε έτσι τήν άνεςσρτη- 
σία καί τή συνέπειά τους πιρός 
τά προγράμματα πού έξαγγέλ- 
λουν.

f a  Ε ΡΩ ΤΗ ΣΗ :  Ποιες Η
είναι βί επιπτώσεις στήν 

περίπτωση πον θά εφαρμο
στούν οι προτάοεις σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έάν γίνει δεκτή 
ή πρότασή μας, θά έξασφαλίσου- 
με πώς τά κόμματα θά λειτουρ
γήσουν σωστά καί πώς οί ψηφο
φόροι θά έπιλέγουν άνάμεσα σέ 
άοχές καί προγράμματα. _ ’Αναμ
φισβήτητα, θά άνυψωθεΐ τό έπίπε- 
δο τής πολιτικής διαπάλης καί 
τής κοινοβουλευτικής ζωής γένι-


