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Πρωτοφανής είναι η πολιτική υποκρισία που επιδεικνύουν
Βενιζέλος και Γεννηματά αναφορικά με την πρόταση της κυβέρνησης για την
τροποποίηση του εκλογική νόμου. Πέρυσι, τέτοιες μέρες, κατέθεταν πρόταση
νόμου στην κυβέρνηση για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, όπου κύριος
άξονας αυτής ήταν η απλή αναλογική. Φέτος, όμως, αυτοαναιρούνται και την
καταψηφίζουν.
Στις 3 Ιούνιου του 2015 το πάλαι
ποτέ κραταιό ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου (σ.σ. έπειτα από 11 μέρες τη σκυτάλη πήρε
η Φ. Γεννηματά) κατέθετε πρόταση νόμου στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με σκοπό
την τροποποίηση του εκλογικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, είχε προτείνει την κατάργηση της «πριμοδότησης» του πρώτου
κόμματος, όπως επίσης και τον τρόπο που θα καθορίζονταν οι έδρες με φόντο την απλή
αναλογική.

Την πρόταση αυτή υπέγραφε πρώτος απ’ όλους ο Ευάγγελος Βενιζέλος και
ακολουθούσαν οι εξής: Γιώργος Αρβανιτίδης, Φώφη Γεννηματά, Λεωνίδας Γρηγοράκος,
Γιάννης Δριβελέγκας, Βασίλης Κεγκέρογλου, Γιάννης Κουτσούκος, Δημήτρης Κρεμαστινός,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. , Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος,
Κώστας Σκανδαλίδης και Εύη Χριστοφιλοπούλου.

«Το ισχύον εκλογικό σύστημα πάσχει πολλαπλά από συνταγματική άποψη» ξεκινάει η
σχετική αιτιολογική έκθεση, τεκμηριώνοντας με τα εξής επιχειρήματα:

«Πρώτον, διότι δεν καθορίζει ως προϋπόθεση για την απόκτηση του bonus την επίτευξη
ενός ελάχιστου εκλογικού ποσοστού» σημειώνεται, με το δεύτερο να είναι πως ο ισχύον
εκλογικός καθιερώνει ένα δυσανάλογο bonus 50 επιπλέον εδρών, το οποίο διαστρεβλώνει
πλήρως την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου και αναιρεί κάθε ιδέα εκλογικής δικαιοσύνης.
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«Τρίτον, διότι κατά την εφαρμογή του διαστρεβλώνει την αρχή της αντιπροσώπευσης
στο επίπεδο των επί μέρους εκλογικών περιφερειών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
την περίπτωση των τετραεδρικών εκλογικών περιφερειών, όπου είναι πολύ πιθανό το
πρώτο κόμμα, ακόμη και με ένα ποσοστό γύρω στο 30%, να κερδίσει όλες τις έδρες που
αντιστοιχούν στις περιφέρειες αυτές» προστίθεται.

Τέταρτο και τελευταίο σημείο αποτελεί η κατάφωρη παραβίαση της αρχής της
ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, εξαιτίας της δυσμενούς ρύθμισης
σε βάρος των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων.

Στη συνέχεια της αιτιολογικής έκθεσης τονίζεται πως ο μετασχηματισμός του
κομματικού συστήματος από δικομματικό σε πολυκομματικό, σε συνδυασμό με το χαμηλά
ποσοστά του πρώτου κόμματος στις -μέχρι τότε- τρεις εκλογικές μάχες, καθιστούν
αναγκαία την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Αφού «υπό τα νέα δεδομένα, η τεχνητή
υπεραντιπροσώπευση του πρώτου κόμματος χρησιμεύει απλώς στο να καταστήσει
δεσπόζουσα τη θέση του κόμματος αυτού στις διαδικασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης
συνασπισμού».

Με το συμπέρασμα της αιτιολογικής έκθεσης να είναι πως ο στόχος αυτός,
εξυπηρετείται καλύτερα από το σύστημα της απλής αναλογικής, το οποίο διασφαλίζει και
την κυβερνητική σταθερότητα.

Την πρότεινε, αλλά τώρα την καταψηφίζει

Αν όχι μειδίαμα, τότε σίγουρα ερωτηματικά προκαλεί πώς ένα κόμμα αλλάζει τόσο
γρήγορα στάση, δηλώνοντας πως θα καταψηφίσει μία πρόταση νόμου που είχε καταθέσει
εν πολλοίς μόλις ένα χρόνο πριν στην κυβέρνηση.

Ειδικότερα, η Φώφη Γεννηματά χαρακτηρίζει την κυβερνητική πρόταση
«αποσπασματικές ρυθμίσεις», ζητώντας δικαίωμα ψήφου τόσο για τους ομογενείς όσο και
για τους μετανάστες, όπως επίσης και κατάτμηση των μεγάλων περιφερειών. Μάλιστα,
από τη Χαριλάου Τρικούπη έχουν εξαγγείλει πως θα καταθέσουν τη δική τους πρόταση, η
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οποία θα είναι παρόμοια με την περσινή.

«Επιθυμούμε ευρύτατη εκλογική συνεννόηση για τον εκλογικό νόμο. Γιατί βιάζεται ο κ.
Τσίπρας; Γιατί δεν τον ρύθμισε πέρυσι το νόμο; Γιατί επέλεξε το μπόνους των 50 εδρών
όταν του προτείναμε να ψηφίσει την απλή εκλογική με πλειοψηφία 250 βουλευτών και
επέλεξε να κυβερνήσει με την ακροδεξιά απόφυση;» είπε μεταξύ άλλων η κ. Γεννηματά, με
τις δηλώσεις αυτές να χαρακτηρίζονται από ρεβανσιστικές τάσεις.

Αξιοσημείωτο δε πως η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά ευρύτατη εκλογική συνεννόηση,
γνωρίζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει ούτε να ακούσει για τροποποίηση του
εκλογικού νόμου, αφού κάτι τέτοιο θα ανακόψει το δρόμο της ΝΔ προς την εξουσία.

Τα αντεπιχειρήματα της κ. Γεννηματά δεν πείθουν ιδιαίτερα. Πόσο μάλλον, με τη
γνωστοποίηση ότι το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να καταθέσει δική του πρόταση, που θα
ευθυγραμμίζεται με αυτήν που είχε κατατεθεί και πέρσι. Τότε, όμως, πουθενά δεν γινόταν
λόγος για ψήφο σε ομογενείς και μετανάστες, όπως επίσης και κατάτμηση των
περιφερειών.

Οπότε, η κ. Γεννηματά μπορεί εντοπίσει αρκετούς λόγους ακόμα για να καταψηφίσει
την κυβερνητική πρόταση, ασχέτως αν την είχε καταθέσει και η ίδια ένα χρόνο πριν. Αυτό
που δύσκολα όμως μπορεί να αρνηθεί πλέον είναι ο απροκάλυπτος εναγκαλισμός με τη ΝΔ
και η προσκόλληση του ΠΑΣΟΚ στο άρμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηριστικά
στοιχεία που συνεχίζει να διατηρεί η πρόεδρος, ακολουθώντας πιστά το δρόμο που χάραξε
ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Τέλος, η πρόθεση της καταψήφισης του εκλογικού νόμου, φαντάζει ικανή να
προκαλέσει τριβές και ρήξεις στο εσωκομματικό πεδίο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
αφού υπέρ της ψήφισης της απλής αναλογικής φέρεται να είναι ο επικεφαλής της ΔΗΜΑΡ
Θανάσης Θεοχαρόπουλος που στη σχετική ψηφοφορία δεν αποκλείεται να διαχωρίσει τη
θέση του από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Πηγή: Το κουτί της Πανδώρας
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