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Η Πλατφόρµα «∆ιαφάνεια Τώρα !» αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: 
• Κίνηµα Ανεξάρτητων Πολιτών  «ΖΥΓΟΣ» 

 

 

• Ελευθερία για Πρόοδο και Περηφάνια 

 

• Πολίτες Μπροστά 

 

• Wakeup! Cyprus 

 

• Κίνηµα Ανεξάρτητων Ελεύθερων Πολιτών 

 

• Πολιτεία: Ανανέωση, Συµµετοχή, ∆ηµοκρατία 

 

• Κίνηµα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 
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                                                    ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Για ανανέωση της πολιτικής ζωής της χώρας χρειαζόµαστε εκσυγχρονισµό του 
εκλογικού συστήµατος. Τολµούµε; 

Μέσα σε πέντε δεκαετίες από την ίδρυση του,  το κράτος µας έχει απωλέσει το 
σαράντα τοις εκατό των εδαφών του και έχει καταστραφεί οικονοµικά, υπονοµεύοντας 
έτσι το µέλλον των ερχόµενων γενεών και οδηγώντας µεγάλο µέρος του πληθυσµού 
και ιδίως τους νέους µας στην ανεργία, την δυστυχία και την µετανάστευση. Είναι 
ευρέως παραδεκτό ότι το πολιτικό µας σύστηµα νοσεί και µας έχει οδηγήσει σε 
απίστευτα συµβάντα όπως το Μαρί. Βιώνουµε µια βαθιά πολιτική και οικονοµική 
κρίση αλλά ευτυχώς οι αναχρονιστικές νοοτροπίες πεθαίνουν ένα αργό θάνατο.        
Η Κύπρος βρίσκεται σήµερα σε ένα σταυροδρόµι και καλείται να αποφασίσει:       θα 
συνεχίσει στον βαρύ βηµατισµό κουβαλώντας το φορτίο που της κληροδότησαν 
κατακτητές, αποικιοκράτες και εισβολείς; Ή θα ακολουθήσει µια νέα πορεία που να 
συνάδει µε τον χαρακτήρα του ελεύθερου και χειραφετηµένου κύπριου πολίτη και τη 
θέση µας ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη ∆ηµοκρατία –έστω και λαβωµένη, µε άλυτο το 
Εθνικό µας πρόβληµα! 

Είµαστε λοιπόν σε ένα µεταίχµιο και πρέπει να δράσουµε. Η κοινωνία µας 
συνειδητοποιεί ότι, δίχως βαθιές τοµές και γενναίες µεταρρυθµίσεις στο πολιτικό 
σύστηµα και τη γενικότερη νοοτροπία που διακατέχει τον δηµόσιο βίο, κινδυνεύει η 
ίδια η επιβίωσή της. Τα γεγονότα µας αναγκάζουν να ξαναδούµε τον τρόπο µε τον 
οποίο λειτουργεί το πολιτικο-διοικητικό σύστηµα της ∆ηµοκρατίας. Μας προκαλούν να 
ακολουθήσουµε µια διαφορετική πορεία, να οικοδοµήσουµε µια νέα, σύγχρονη, 
δηµιουργική Κύπρο για τον 21ο αιώνα.   

Στην καρδιά αυτής της πρόκλησης βρίσκονται οι συµπεριφορές ανάσχεσης ενός 
εσωστρεφούς πολιτικού συστήµατος. Το ίδιο το πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί να 
αναπτύξει διάλογο για τις σύγχρονες αξίες που χρειαζόµαστε στην πολιτική χωρίς να 
προσπαθεί να προστατεύσει τις διαχρονικά δικές του. Χρειάζεται ΑΝΑΝΕΩΣΗ!  

Οι πολίτες νιώθουν ότι οι κυβερνώντες δεν προστατεύουν τα βασικά συµφέροντα του 
πολίτη, υστερούν αποτελεσµατικότητας, ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών 
προσόντων και στην παραδοσιακή κυπριακή ανθρωπιά και τιµιότητα. Βιώνουµε 
σήµερα µε τον πλέον επώδυνο τρόπο τα αποτελέσµατα αυτού του φαινοµένου…. η 
διαφθορά είναι µεγάλη, ωστόσο από µόνη της δεν εξηγά τις τεράστιες  απώλειες που 
έχουµε υποστεί. Σηµαντικές αιτίες της καταστροφής µας είναι επίσης η ανικανότητα, 
η ευθυνοφοβία, η έλλειψη εµπειρογνωµοσύνης,  επαγγελµατισµού και η προώθηση 
των ειδικών συµφερόντων οµάδων του πληθυσµού εις βάρος του κοινού καλού.  
 
∆ύο Υπουργοί, τριών διαφορετικών κυβερνήσεων, στις οποίες συµµετείχαν εκ 
περιτροπής όλα τα πολιτικά κόµµατα της χώρας, µίλησαν µε αφοπλιστική ειλικρίνεια 
στην ∆ιερευνητική Επιτροπή για την οικονοµία: δεν υπάρχει καµιά απολύτως 
Κυβέρνηση, µηδεµιάς εξαιρουµένης, η οποία λιγότερο η µια, περισσότερο η άλλη,  να 
µην επέδειξαν ολιγωρία για να αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Έτσι οδηγηθήκαµε στο 
Μνηµόνιο,  και στην εξοργιστική κατάντια να ανεχόµαστε την Τρόικα που µας σώζει 
από την λαίλαπα του δικού µας πολιτικού συστήµατος!  
Βέβαια, όποτε εγείρεται η ανάγκη γενναίων τοµών, οι πολιτειακοί µας αξιωµατούχοι  
αντιστρατεύονται κάθε προσπάθεια αλλαγής, προσπαθούν ακόµα και να 
εξαπατήσουν τους πολίτες: Καθυστερούν για χρόνια τη θέσπιση καίριων νόµων, 
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ψηφίζουν ασαφείς η και ανεφάρµοστους νόµους η νόµους που εξυπηρετούν ειδικά 
συµφέροντα. Παρουσιάζουν τα προβλήµατα ως πολύπλοκα, αποπροσανατολίζουν 
τους πολίτες και αναδεικνύουν άλλα προβλήµατα  όπως δυστυχώς το Εθνικό µας 
πρόβληµα που χρησιµοποιείται διαχρονικά για εσωτερικό διχασµό και για να 
αποφύγουµε την αντιµετώπιση άλλων πιο άµεσων και επιλύσιµων προβληµάτων. Τα 
παραδείγµατα κακής λειτουργίας της Βουλής µας είναι πολλά: 
 

• Νόµοι για τον Τζόγο ψηφίστηκαν µε χρόνια καθυστέρηση, αλλά τα παράνοµα 
καζίνο ανθούν ακόµα ανενόχλητα.  

• Το οργανωµένο έγκληµα βασιλεύει, τα ναρκωτικά έχουν κατακλύσει την 
κοινωνία µας και όµως το επίσηµο κράτος  αντιδρά σπασµωδικά.   

• Ο Περί Πολιτικών Κοµµάτων Νόµος επιτρέπει ακόµα στα κόµµατα να 
λειτουργούν χωρίς έλεγχο και διαφάνεια παρά τις επανειληµµένες συστάσεις 
της επιτροπής GRECO του Συµβουλίου της Ευρώπης.  

 
 Η σθεναρή προστασία των µονοπωλιακών ηµικρατικών οργανισµών αποτελεί ένα 
πολύ επίκαιρο παράδειγµα: Από τη µια υστερούµε στον υγιή ανταγωνισµό και κατ’ 
επέκταση την ανάπτυξη,  σε καίριους τοµείς όπως η ενέργεια, το διαδίκτυο ψηλών 
ταχυτήτων -όπου είµαστε κυριολεκτικά τριτοκοσµικοί-  και το εξωτερικό εµπόριο µε τα 
ακριβότερα λιµάνια της Μεσογείου. Ωστόσο, οι ηµικρατικοί αποτελούν για το πολιτικό 
σύστηµα µεγάλες δεξαµενές ψήφων και επιρροής µέσω του διαµοιρασµού θέσεων. 
Έτσι εδραιώθηκε η διαφθορά και καταλήξαµε στη διοχέτευση µιζών προς τα πολιτικά 
κόµµατα, όπως αναδεικνύεται καθηµερινά.   
  
Ποια είναι η βασική αιτία των προβληµάτων µας; Πιστεύουµε ότι η επιλογή των 
πολιτικών µας προσώπων µέσα από τα κοµµατικά στεγανά αποτελεί τον πλέον 
σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα για να βγούµε από τα αδιέξοδα. Χρειαζόµαστε 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ! Και αυτή µόνο οι ενεργοί πολίτες µπορεί να την επιφέρουν. 
 
Γι’ αυτό το λόγο η πλατφόρµα ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!  έχει αναλάβει την διεξαγωγή εις 
βάθος µελέτης των διάφορων εκλογικών συστηµάτων µε σκοπό να καταθέσει µια 
πρόταση για νέο  εκλογικό σύστηµα βασισµένο στην Οριζόντια Ψηφοφορία το οποίο 
θα επιφέρει την ΑΝΑΝΕΩΣΗ του πολιτικού µας συστήµατος. Πιστεύουµε ότι µε την 
άρση των περιορισµών στην ελεύθερη έκφραση της λαϊκής βούλησης θα αναδειχθούν 
νέες φωνές µε σύγχρονες ιδέες, απαλλαγµένες απο τα βαρίδια του παρελθόντος. 
Αυτοί θα είναι οι καταλύτες για να αποκτήσει το πολιτικό σύστηµα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα,  για να εξαλειφθούν:  
     
• Η διαπλοκή, η διαφθορά, η συγκάλυψη και η ατιµωρησία. 
• Η τυφλή προσήλωση προς τα νοσούντα κόµµατα . 
• Η φαινοµενική απάθεια και αδυναµία του απλού πολίτη να δράσει 
αποτελεσµατικά για την ανατροπή αρνητικών καταστάσεων  

• Η στέρηση της ελευθερίας του να επιλέγει ο ψηφοφόρος αξιόλογους 
υποψήφιους από όλους τους πολιτικούς χώρους  

• Η πεποίθηση ότι ψηφίζω κόµµα η απέχω, ιδιαίτερα ανάµεσα στους νέους 
• Η  ανακύκλωση των παιδιών του κοµµατικού σωλήνα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Με βάση την προηγηθείσα µελέτη των διάφορων εκλογικών συστηµάτων και του 
υφιστάµενου Κυπριακού συστήµατος η οµάδα εργασίας της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ  έχει καταλήξει στα πιο κάτω συµπεράσµατα : 
 

1. Τα πλείστα σύγχρονα εκλογικά συστήµατα βασίζονται στο δικαίωµα της 
ελεύθερης ψήφου του Πολίτη που µπορεί να εκφράζεται είτε Κάθετα µε 
κοµµατικό ψήφο  είτε Οριζόντια µε ψήφο σε οποιονδήποτε τοπικό υποψήφιο η 
συνδυασµό και των δύο.   
 

2. Το πιο βασικό πρόβληµα του υφιστάµενου Κυπριακού συστήµατος είναι η 
παντελής έλλειψη της Οριζόντιας Ψηφοφορίας. Αυτή η βασική στέρηση ενός 
θεµελιώδους δικαιώµατος του Πολίτη, έχει συµβάλει σοβαρά στην καθολική 
απαξίωση των πολιτικών κοµµάτων και στην σηµαντική αύξηση του 
φαινοµένου της  αποχής.   

   
3. Το Σύστηµα της Μεικτής Αναλογικής Εκπροσωπήσεως ( ΜΑΕ ) αποτελεί τον 
πιο δίκαιο τρόπο κατανοµής των βουλευτικών εδρών ανάλογα µε τις επιθυµίες 
των ψηφοφόρων. ∆εν είναι όµως ιδιαίτερα απλό και η εφαρµογή του σε πολύ 
µικρές χώρες δεν είναι ίσως η πιο εύκολη και πρακτική λύση.  
 

4. Το Σύστηµα Πρόσθετων Μελών που διαφέρει από την ΜΑΕ στο ότι δεν  
υπάρχουν  επιπρόσθετες η πλεονάζουσες θέσεις και εποµένως ο αριθµός των 
θέσεων στο Κοινοβούλιο είναι σταθερός, είναι πιο κατάλληλο σαν πρότυπο για 
υιοθέτηση στην περίπτωση της Κύπρου.  
 

5. Οποιοδήποτε µεταρρυθµιστικό σύστηµα προταθεί πρέπει να είναι  απλό στην 
κατανόηση και στην εφαρµογή, να διαφυλάττει η ακόµα και να ενθαρρύνει το 
δικαίωµα της κοµµατικής επιλογής,  να παρέχει αυξηµένες επιλογές στον 
ψηφοφόρο λαµβάνοντας υπόψη τα Κυπριακά δεδοµένα και πρώτιστα να 
προάγει την εκλογή των πιο ικανών υποψηφίων από όλους τους χώρους.   
 

6. Υπάρχουν πάντα πιθανότητες τακτικισµών στην ψηφοφορία,, διαπλοκής, 
ψευδο-συµµετοχών και εκµεταλλεύσεως όλων των συστηµάτων από πολιτικά 
κόµµατα, τα ΜΜΕ και από ανεξάρτητους πολίτες για εξυπηρέτηση των δικών 
τους συµφερόντων. Εποµένως, η Εκλογική Νοµοθεσία καθώς και η νοµοθεσία 
περί Πολιτικών Κοµµάτων θα πρέπει να εµπεριέχουν  κατάλληλα αποτρεπτικά 
µέτρα και αυστηρές ποινές για πρόληψη τέτοιων φαινοµένων.     
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       ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ   
                                   ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 
 

 
 

Νο
. 

 
Χαρακτηριστικά 

 

 
Αξιολόγηση 

(1-10) 
 

1 
 

Ευχέρεια στο ψηφοφόρο να επιλέγει υποψηφίους πέραν του 
ενός κόµµατος. 

 

 

 
2 
 

 
Ευχέρεια στο ψηφοφόρο να επιλέγει µoνο το Κόµµα του. 

 

 

 
3 

 
∆υνατότητα επιλογής Ανεξάρτητων υποψηφίων παράλληλα 
µε την βασική ιδεολογική  ταύτιση µε κάποιο κόµµα 

 

 

 
4 

 
Μειώνει την απόλυτη εξουσία συγκεκριµένων κοµµαταρχών 
στην επιλογή υποψηφίων βουλευτών 

 

 

 
5 
 

 
Περνά την κριτική µιας αυστηρής και επαγγελµατικής 
ανάλυσης ρίσκου που εµπλέκει άτοµα από όλες τες σχετικές 
ειδικότητες. Π.χ Νοµικούς, Μαθηµατικούς, Εκλογολόγους, 
Πολιτικούς, Τεχνοκράτες. 
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Ελκυστικό σε αυτούς που µέχρι τώρα επέλεγαν τη αποχή. 

 

 

 
7 

 
Είναι σχετικά εύκολη η  αποδοχή του από τα κόµµατα 

 

 

 
8 

 
Ενθαρρύνει την προώθηση των πιο καλών, ανιδιοτελών και 
έντιµων πολιτών στη Βουλή 

 

 

 
9 

 
Παρέχει αυξηµένες ευχέρειες επιλογής σε σχέση µε το 
προηγούµενο σύστηµα. 

 

 

 
10 

 
Κατανοητό από το µέσο Πολίτη. 

 

 
11 

 
∆εν ενθαρρύνει την εκµετάλλευση από ένα µέρος του  
εκλογικού συστήµατος εις βάρος τούς άλλους. 
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Συνάδει µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ   

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προτεινόµενου νόµου έχουν ως εξής : 

 

1. Το ψηφοδέλτιο περιέχει τα κόµµατα µε τους υποψηφίους τους στα αριστερά 
και τους ανεξάρτητους υποψήφιους στα δεξιά. 
 

2. Όπως και ο υφιστάµενος νόµος, επιτρέπεται η  κοµµατική ψήφος µε σταυρό 
στο κόµµα προτιµήσεως του ψηφοφόρου και µε δύο σταυρούς σε 
συγκεκριµένους κοµµατικούς υποψηφίους. Το κοµµατικό ποσοστό είναι το 
σύνολο των σταυρών που παίρνει το κόµµα διαιρούµενο δια του συνολικού 
αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων. 
 

3. Στους ψηφοφόρους που δεν επιθυµούν να ψηφίσουν κόµµα επιτρέπεται  να 
ψηφίσουν οριζόντια τοποθετώντας ( µέχρι )  δύο  σταυρούς σε όποιον 
ψηφοφόρο προτιµούν είτε κοµµατικό, είτε ανεξάρτητο, είτε οποιονδήποτε 
συνδυασµό αυτών.  Αυτά τα ψηφοδέλτια χαρακτηρίζονται σαν οριζόντια και 
καταµετρούνται ξεχωριστά από τα κοµµατικά.  
 

4. Τα οριζόντια ψηφοδέλτια δεν επιτρέπεται να έχουν κοµµατικό σταυρό και αν 
αυτό συµβεί θα θεωρούνται άκυρα. 
 

5. Το εκλογικό µέτρο υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων 
ψηφοδελτίων δια του αριθµού των εδρών. 
 

6. Η  κατανοµή των πρώτων εδρών γίνεται στα κόµµατα η στο οριζόντιο µέρος 
που έχουν ξεπεράσει το εκλογικό µέτρο και εκλέγονται οι υποψήφιοι µε τους 
περισσότερους σταυρούς προτίµησης κάθετους η οριζόντιους. Υποψήφιοι που 
εκλέγονται µέσω κοµµατικών ψήφων   αφαιρούνται από την κατάλογο των 
οριζόντιων υποψηφίων.    
 

7. Οι υπόλοιπες έδρες κατανέµονται στα κόµµατα η στο οριζόντιο µέρος που 
έχουν τους περισσότερους ψήφους η υπόλοιπα ψήφων.   
 

 


