
ΘΔΜΑ : ΣΟ ΝΔΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ γηα ηελ  Σνπηθή Γηνίθεζε 

  Στο ζύγι η τήυορ τος λαού, πποκειμένος να ππουθούνται αππόσκοπτα τα 

επισειπηματικά σςμυέποντα! 

Ζ θπβέξλεζε πξηλ ιίγεο εκέξεο, κε πξόζρεκα ηελ "θπβεξλεζηκόηεηα" ζηηο πεξηθέξεηεο θαη 
ζηνπο δήκνπο, θαηέζεζε λνκνζρέδην, κε ην νπνίν ζέιεη λα εθαξκόζεη έλα πξνθιεηηθό θαη 
αληηδεκνθξαηηθό εθινγηθό ζύζηεκα, πνπ θαζηζηά ηελ πξώηε δύλακε, παληνδύλακε - κε έλα 

πνζνζηό 43%+1 ςήθν, λα αλαδεηθλύεηαη πεξηθεξεηαθή ή δεκνηηθή αξρή θαη κάιηζηα λα 
παίξλεη ηα 3/5 ησλ εδξώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, όηαλ γηα έλα εξγαηηθό ζσκαηείν είλαη 

απαγνξεπηηθό λα θεξύμεη απεξγία κε έλα ηέηνην πνζνζηό.  

Γηαηεξεί ηνλ εθβηαζηηθό β' γύξν ησλ εθινγώλ, ζέηεη αληηδεκνθξαηηθά πιαθόλ 3% γηα λα 
θαηαθέξεη έλαο ζπλδπαζκόο λα εθιέμεη έδξα ζην πεξηθεξεηαθό ή δεκνηηθό ζπκβνύιην, 
κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό ησλ εδξώλ ησλ ζπκβνπιίσλ πεξηθεξεηώλ, δήκσλ θαη ηνπηθώλ 

θνηλνηήησλ, θαηαξγείηαη ε μερσξηζηή θάιπε γηα ηελ εθινγή ησλ θνηλνηηθώλ αξρώλ. κάιηζηα 
ζηηο θάησ από 500 θαηνίθνπο θαηαξγεί ηα ζπκβνύιηα θαη επηβάιεη κεγάιεο απμήζεηο ζηα 

παξάβνια ππνςεθηνηήησλ. 

Ωο Λατθή πζπείξσζε , ππεξαζπηδόκαζηε ζηαζεξά θαη ρσξίο "λαη, κελ αιιά", ην ζύζηεκα 
ηεο απιήο αλόζεπηεο αλαινγηθήο θαη ζηελ εθινγή ησλ ηνπηθώλ νξγάλσλ κε  αξρή ηελ 
ηζνηηκία ηεο ςήθνπ, ρσξίο θακηά απηαπάηε γηα ηνλ ξόιν ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο σο 

πεξηθεξεηαθόο θξαηηθόο ζεζκόο, πνπ πξνσζεί ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηνπ θεληξηθνύ 
θξάηνπο. 

Με απηή ηελ αθεηεξία, είκαζηε αληίζεηνη ζηελ επαλαθνξά ηνπ νξίνπ, όζνλ αθνξά ηελ 

εθπξνζώπεζε ησλ ζπλδπαζκώλ, αιιά θαη ζηνλ εθβηαζηηθό Β' γύξν, πνπ εθηόο ηνπ ζηόρνπ 
ηεο ελζσκάησζεο, εληζρύεη ηνλ πξνζσπνθεληξηθό ραξαθηήξα ζηε ιεηηνπξγία απηώλ ησλ 
ζεζκώλ, αναπαπάγονταρ και με αςτό τον τπόπο υαινόμενα σήτηρ, παπαγοντισμού, 

αλαζονείαρ, εξαπτήσευν και σςναλλαγών  . 

Με ηελ ίδηα αθεηεξία είκαζηε αληίζεηνη θαη κε ηελ  "θνινβή" απιή αλαινγηθή, πνπ είρε 
λνκνζεηήζεη  ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε, αθήλνληαο θπζηθά αιώβεην ηνλ 

εθβηαζκό ηνπ Β' γύξνπ θαη ηα παξάγσγά ηνπ.  

Δμειίζζεηαη ην γλσζηό δηαρξνληθό ζελάξην ηεο ελαιιαγήο εθινγηθώλ ζπζηεκάησλ κε ηελ 
ελαιιαγή ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ πόηε κε άζιηνπο πεξηνξηζκνύο θαη απνθιεηζκνύο όπσο ην 

ζεκεξηλό ηεο ΝΓ πόηε νιίγνλ πην ‘’δεκνθξαηηθό’’ (ΠΑΟΚ.ΤΡΗΕΑ).  Απηό πνπ κέλεη ίδην 
ζε όια ηα εθινγηθά  ζπζηήκαηα είλαη όηη θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηελ πηζηή απνηύπσζε 
ηεο ιατθήο ςήθνπ, ηελ νπνία αιινηώλνπλ θαη παξαβηάδνπλ. Δξκελεύνπλ θαη ππνηηκνύλ ηελ 

ιατθή έθθξαζε θέξλνληαο ηελ θάζε θνξά ζηα κέηξα ηνπο.  

Βαζηθόο ζηόρνο ε ελζσκάησζε ηνπ ιανύ, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, είηε  κε ηε κνξθή ηνπ 
δίπνινπ πνπ επαλαθέξεη ε ΝΓ είηε κε ηελ ςεπδεπίγξαθε ‘’απηνδηνηθεηηθή ζπλεξγαζία’’ πνπ 

επηθαινύληαη νη άιιεο πνιηηηθέο δπλάκεηο. 

Έρεη δηακνξθσζεί έλα βαζηά ππνθξηηηθό,  ζθεληθό, πνπ ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξνεθινγηθή 
πεξίνδν, ηξνθνδνηεί ηελ ςεπδεπίγξαθε εηθόλα ησλ δήζελ απηνδηνηθεηηθώλ θαη 

"ππεξθνκκαηηθώλ" ππνςεθηνηήησλ, πνπ αθήλνπλ δήζελ ηελ θνκκαηηθή ηαπηόηεηα αιιά 
θξαηνύλ ην ‘’ρξίζκα’’. ηόρνο ε παξαπιάλεζε, ε ρεηξαγώγεζε, ε άκβιπλζε ηνπ 



πνιηηηθνύθξηηεξίνπ γηα ηε ιεγόκελε ‘’θαζεκεξηλόηεηα’’,ε απνζύλδεζε ηεο πνιηηηθήο αηηίαο 
από ηα ιεγόκελα ηνπηθά πξνβιήκαηα, ε απαιιαγή ηεο επζύλεο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ σο 

πξνο ηηο ππνςεθηόηεηεο θαη ηα πεπξαγκέλα ησλ αηξεηώλ . 

Έλα ππνθξηηηθό ζθεληθό κηαο αληηπαξάζεζεο ζηνρεπκέλε κόλν ζην ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν 
‘’δεκνθξαηηθό’’ εθινγηθό ζύζηεκα ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ‘’ιεηηνπξγηθό’ αιιά θακία 

αληηπαξάζεζε γηα ην ζπλνιηθό αληηδξαζηηθό ραξαθηήξα πνπ έρεη πάξεη  ε  Σνπηθή Γηνίθεζε.  

Δίλαη ππνθξηηηθό νη δπλάκεηο ηεο ‘’θπβεξλεζηκόηεηαο’’ ηελ ώξα πνπ νξθίδνληαη ζηελ’’ 
ζπλεξγαζία’’, ζην’’ απηνδηνίθεην’’, ζηνλ ‘’ηόπν’’ ζηελ ‘’θνηλσληθή ζπλνρή’’ θαη άιια 

ηζηηάηα ζηελ νπζία λα ζέινπλ ‘’κνλαξρία’’. Έλαο ρξόλνο εθαξκνγήο ηεο θνινβήο απιήο 
αλαινγηθήο δελ εκπόδηζε ηελ ‘’θπβεξλεζηκόηεηα’’ Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ ζηα λεζηά καο 
αθνύ ππάξρνπλ νη πξόζπκεο δπλάκεηο πνπ ζπκθσλνύλ , ζπλεξγάδνληαη θαη εθαξκόδνπλ ην 

πξόγξακκα ηνπ πξώηνπ ζε δύλακε ζπλδπαζκνύ. 

Δίλαη ππνθξηηηθό νη δπλάκεηοπνπ επηθαινύληαη ηελ’’ δεκνθξαηία’’ ή έζησ κνξθή ηεο απιήο 
αλαινγηθήο λα θξίλνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο κόλν από ηελ ζθνπηά ηεο πξνζσπηθήο ζπλαιιαγήο, 

θαη όρη από ην πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο πνπ απηέο θαινύληαη λα ππεξεηήζνπλ.  

ε όιε απηή ηε δηακάρε ν θύξηνο ζηόρνο είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ ιανύ ζηνπο θεληξηθνύο 
ζρεδηαζκνύο πνπ έξρεηαη λα ππεξεηήζεη θάζε θνξά θαη ην εθινγηθό ζύζηεκα  

Απηή ινηπόλ, ε πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο, θαηά ηε γλώκε καο,δελ είλαη μεθνκκέλε από 

ηνπο γεληθόηεξνπο αληηιατθνύο ζρεδηαζκνύο θαη αλαηξνπέο πνπ πξνσζνύληαη απ' όιεο ηηο 
θπβεξλήζεηο εδώ θαη ρξόληα ζην ρώξν ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο θαη από ην 
λέν θύθιν ηέηνησλ αληηιατθώλ αιιαγώλ πνπ εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε, κε ζθνπό λα 

εμππεξεηεζνύλ πην απνηειεζκαηηθά θαη εληαία νη αλάγθεο θαη νη ζρεδηαζκνί ησλ κεγάισλ 
επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ ζε θάζε πεξηνρή θαη ηαπηόρξνλα λα πξνσζεζνύλ αθόκα 
πεξηζζόηεξν νη αλαηξνπέο ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, ε δηεύξπλζε ηεο αληαπόδνζεο, ε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ζπξξίθλσζε θνηλσληθώλ θαη άιισλ ππεξεζηώλ, (Τγεία, 
Παηδεία,Πξόλνηα) θιπ. 

Δίλαη βέβαην πσο επηδίσμε ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα δήκσλ θαη 

Πεξηθεξεηώλ όρη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ...’’πνιηηώλ’’ όπσο ιέεη ν θ. Πέηζαο  αιιά δηόηη ε 
Σνπηθή Γηνίθεζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε αγαζώλ θαη ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ππεξεζηώλ, ηε δηαρείξηζε πόξσλ ηνπ ΔΠΑ, αμηνπνίεζε αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο παξάδνζεο ηεο γεο, νξπθηνύ θαη θπζηθνύ πινύηνπ, Δλέξγεηα , από 
επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο.  

Απηό εμεγεί όηη ελώ έρνπλ αιιάμεη θπβεξλήζεηο, Πεξηθεξεηαθέο θαη Γεκνηηθέο αξρέο, 

εθινγηθά ζπζηήκαηα ,νη ιατθέο αλάγθεο θαη αγσλίεο νμύλνληαηθαη παξακέλνπλ αθάιππηεο. 

Ζ θαηάζηαζε πνπ βηώλεη ε Λατθή νηθνγέλεηααπό ην εηζόδεκα, ηελ αλεξγία ,ηα ινπθέηα ησλ 
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, αλππεξάζπηζηε ζηα θπζηθά θαηλόκελα, ρσξίο ζύγρξνλεο ππνδνκέο 

κέρξη ηελ θαηάζηαζε ζην Γεκόζην ζύζηεκα Τγείαο ,Παηδείαο θαη Πξόλνηαο είλαη βέβαην όηη 
ζα νδεγήζεη ζην κνλαδηθό δξόκν πνπ έρεη ν ιαόο γηα λα δηεθδηθήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθώλ ηνπ, ηνλ νξγαλσκέλν αγώλα. Απηό βηάδνληαη λα ειέγμνπλ ή λα εκπνδίζνπλ . Δίηε κε 

εθινγηθά ζπζηήκαηα  είηε κε θαηαζηνιή. 



Γηα καο ην αληηδξαζηηθό εθινγηθό ζύζηεκα είλαη κόλν έλα κέξνο ησλ αληηδξαζηηθώλ 
θαηαζηαιηηθώλ ζρεδηαζκώλ ηνπο, πνπ κόλν ν νξγαλσκέλνο ιαόο θαη ην θίλεκα ηνπ κπνξνύλ  

λα αθπξώζνπλ. 

Σν Π. όκσο , νθείιεη λα πάξεη ζέζε θαη  λα εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπ κε ην αληηδξαζηηθό 
εθινγηθό ζύζηεκα ηεο θπβέξλεζεο. Με αξρή ηελ ηζνηηκία ηεο ςήθνπ λα εθθξάζνπκε ηελ 

ζπκθσλία καο κε ηελ απιή  αλόζεπηε αλαινγηθή θαη ζηελ εθινγή ησλ ηνπηθώλ νξγάλσλ. 
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