
Τής τράτασης νόμου «γιά τήν τροτστοίηση τής ίσχύουσας 
- εκλογικής νομοθεσίας καί τήν καθιέρωση τοΰ έκλογικοϋ

συστήματος τής άτλής αναλογικής».

ΓΙρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων

Ή καθιέρωση τής άτλής ά;αλογικής σάν τ άγιου εκλογι
κού συστήματος έτιβάλλεται σήμερα στήν ’Ελλάδα τόσο γ'.ά 
συνταγματικούς οσο καί γ'.ά τολιτικοΰς λόγους:

Γ'.ά συνταγματικούς λόγους γιατί. τρωτόν, ή άτλή άναλο- 
έτιτοέτονταφ τνν έκ.τροσώτηση στή Βουλή όλων τών 

τάσεων τού έκλογικοϋ σώματος άτοτελεί τό συνετέστερο εκλο
γικό σύστημα τρός τ’-,ν άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας του κα
θιερώνει τό άρθρο I ταραγρ. 3 τού Συντάγματος καί του 
άταιτεί νά μήν άτοκλείονται μέ τις αϋθαιρεσλες τοΰ έκ.λογικοΰ 
νόμου σημαντικά άτό την ’ESv'.ν.ή Άντ ιτ ρ οσωτε ια ιδεολο
γικά ρεύματα.

Kas δεύτερον γιατί ή άτλή ά;αλογι·/.ή άτοτελεί το μ ο·/ο 
σύμφωνο έκλογικό σύστημα τρός τις έτιταγές τοΰ άρθρου 51 
ταραγρ. 3 τοΰ Συντάγματος, του ταραδοσιακά θεωρείται άτό 
τή; συνταγματική έτιστήμη τοΰ τότου μας τώς καθιερώνει 
όχι μόνο τις άρχες της αμεσότητας. τής καθολικότητας και 
τής μυστικότητας τής ψηφοφορίας, άλλα ακόμη και την άρχή 
τής ίσης ψήφου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

~ Γιά τολιτικ.οΰς- λόγους—γιατί, τρωτόν, ή- άτλή αναλογική 
ετιτρότοντας τήν έκτροσώτηση στήν Βουλή όλων τών τάτεων. 
καθιστά τήν Βουλή κάτοττοο σέ μικοογραφία τής κοινωνίας 
βοηθώντας τη·; νά άτοφασίζει ΰτεύθυνα, έχοντας τροηγου- 
μένως εξαντλήσει όλα τα έτιχειρήματα. Γιατί οεΰτερον άτο- 
τρέτει τον σχηματισμό μονοκομματικών κυβερνήτεων του δεν 
άτοτελοΰν έγγύτση τής σταθερότητας τοΰ τολιτεΰματος—τα 
τελευταία γεγονότα τό άτοδείχνουν— άλλα ταράγοντα νόθευ- 
σης τοΰ κοινοβουλευτικού τολιτεΰματος άφοΰ ουσιαστικά α- 
c-αΐίοΰν άτό τήν Βουλή όλες τις άτοφασιστικές της αρμοδιό
τητες. Με εξαίρεση τήν τερίττωιη τής Μ. Βρεταννίας τό 
αυθαίρετο τλειοψηφικό τΰττημα τής ότοίας δεν άτοτελεί ταρά- 
δειγμα τρος μίμηση, ή Δυτικοευρωταϊκή έμτειρία τής τελευ
ταίας 20ετίας δείχνει τώς ή έτοχή τών μονοκομματικών κυ
βερνήσεων έχει οριστικά ταρέλθει και τώς μόνο με τή δημιουρ
γία συμμαχικών κυβερνήσεων, του νά έκτσοσωτοΰν ένα τμήμα 
τής κοινής γνώμης εϋρΰτερο άτό τους όταδοΰς μιας παρά
ταξης, είναι δυνατό νά τροταθοΰν καί κυρίως νά εφαρμόσουν 
τις αναγκαίες λΰσεις του επιβάλλουν τα περίπλοκα προβλή- 
ματα τοΰ καιροΰ μας. Μνημονεύουμε έδώ ενδεικτικά τό παρά-
δειτυα τών νεογέννητων δημοκρατιών τής Νότιας Ευρώπης, 
τής Τστανίας δηλαδή καί τής Πορτογαλίας ότου ή άτλή 
αναλογική —κατοχυρωμένη άτό τό ίδιο τό Σύνταγμα στην 
Πορτογαλία— όχι μόνο δεν οδήγησε στό χάος άλλά κατέ
στησε δυνατή τήν έκπροσώτηση καί τήν εναλλαγή στη·; εξου
σία κομμάτων με σημαντικές διαφορές.

Γιατί τρίτον ή άτλή αναλογική είναι τό μόνο εκλογικό σύ- 
σττμα τοΰ άποτρεπει τή·; τεχ;ητή πόλωση στην τολιτική ζωή 
τοΰ —ή ελληνική έμτειρία τό άποδεικνύει— είναι ή έξ ορι
σμού τηγή τής ά;ωμαλίας. Χρειάζεται νά θυμήσουαε τώς ή 
τόλωση στα τλαίσια τοΰ Εθνικού Διχασμού ήταν εκείνη τοΰ 
διευκόλυνε τήν δικτατορία τής 4ης Αΰγοΰστου ότως καί ή 
τόλωση μετά τά Ίουλιανά διευκόλυνε τή χούντα των συνταγμα- 
ταο-Λων.

Με τή·; τρόταση νόμου τοΰ τό Κόμμα μας ΰτοβάλλει σή
μερα στη Βουλή, έτιδιώκεται ή καθιέρωση τής άτλής άνα- 
λογικής. με τις άκόλουθες μεταρρυθμίσεις τής ίσχύουσας 
εκλογικής νομοθεσίας:

1. Μέ την καθιέρωση τής εύρείας εκλογικής περιφέρειας: 
Ό καθορισμός τών εκλογικών τεριφερειών. τοΰ δεν μτορεί 
νά είναι λιγώτερες άτό 8. ούτε τεοισσότερες άτό 12. άνατί- 
θεται στήν εκτελεστική εξουσία σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις τών άρθρων 1 καί 2 τής Πρότασης Νόμου.

2. Μέ τήν κατάργηση τών αυθαιρέτων ποσοστών για τή; 
συμμετοχή τών κομμάτων στήν δεύτερη κατανομή τών βου

λευτικών εδρών: Με τά άρθρα 8 καί 9 τής τρότασης νόμου 
στην δεύτερη κατανομή μετέχουν όλα τά κόμματα ανεξάρτητα 
άτό τήν εκλογική τους δύναμη-

’Ακόμη μέ τον προτεινόμενο νόμο έτιδιώκεται ή βελτίωση 
τής εκλογικής μας νομοθεσίας μέ τις άκόλουθες μεταρρυθμί-

1. Μέ τήν παροχή τοΰ δικαιώματος τοΰ έκλέγειν σέ όλους 
τούς Έλληνες καί τις Ελλήνισες τοΰ συμπλήρωσαν τό j 8ο 
έτος τής ηλικίας τους (άρθρο 4).

2. Μέ τή; κατάργηση τής σταυροδοσίας. τηγής τοΰ τολιτι- 
καντισμοϋ καί τής ρουσφετολογίας καί τήν ά;άθεση στα κόμ
ματα τής έτιλογής τών καλύτερων υποψηφίων τών συνδυασμών 
τους (ά’ρθρ. 6).

3. Μέ τήν καθιέρωση ξεχωριστού ψηφοδελτίου Έτικρα- 
τείας έτσι ώστε έχοντας τήν δυνατότητα νά ψηφίσουν υποψή
φιους Επικράτειας διαφορετικού κόμματος άτό τό κόμμα τοΰ 
ψηφίζουν στις εκλογικές τους τεριφέρειες, οί έκλογείς νά 
μπορούν νά έπιλέξουν μέ αξιοκρατικά καί όχι στενά κομματικά 
κριτήρια τις τροσωτικότητες τοΰ τροτείνουν τά κατ’ ίδίor; 
κόμιι ατα.

Έξήμισυ χρόνια μετά τή; ττώση τής δικτατορίας οί 
μεταρρυθμίσεις αυτές έτ:θάλλονται για νά άτοκτήσει το 
πολίτευμα· τής χώρας τό δημοκρατικό τεριεχόμενο τοΰ τοΰ 
λείτει. Γιά νά γίνουν τράξη οί εξαγγελίες τοΰ μενουν μονο 
λόγια.

Τό Κόμμα μας επιφυλάσσεται νά καταθέσει στή Βουλή 
Πρόταση Νόμου γιά τήν πραγμάτωση τής συνταγματικής 
πρόβλεψης γιά τήν χρηματοδότηση τών κομμάτων άτό τό 
Κράτος (άρθρ. 29 ταροιγρ. 2 τοΰ Συντάγματος) καί Πρό
ταση Νόμου "γιά νά μπορέσουν έτί τέλους νά ψηφίσουν οί 
εκατοντάδες χιλιάδες "Ελληνες τοΰ ζοϋν έξω άτό τήν Ελ
λάδα (άρθρ. 51 ταρ. 4 έδαφ. 2 τοΰ Συντάγματος).

Μέ τις τροτάσεις αΰτές καί τήν ταροΰσα τιστεύει τώς 
άντατοκρίνετα: στό καθολικό αίτημα γιά τή; διεύρυνση τής 
Δημοκρατίας. Ή. Δημοκρατία μας γιά νά έτιζήσει πρέπει νά 
διευρυνθεί!

Άθήναι. 24 Νοεμβρίου 1980

Ό τροτείνων βουλευτής 
Λ. ΚΤΡΚΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ

Γιά τήν τροποποίηση τής ίσχύουσας εκλογικής νομοθεσίας 
καί τήν καθιέρωση τοΰ έκλογικοΰ συστήματος τής άτλής 
αναλογικής.

Άρθρο 1.

Τό άρθρο 1 τοΰ Π .Δ. 650/1.974, ότως τροτοτοιήθηκε 
άτό τό άρθρο 5 τοΰ Ν. 789/1978, άντικ.αθίσταται ώς έξής:

’Εκλογικές Περιφέρειες.

«1. Μέ Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται οί τεριφέρειες γιά 
τήν έκλογή Βουλευτών.

2. Οί εκλογικές τεριφέρειες ορίζονται βάσει τών γεωοικο- 
νομικών, κοινωνικών καί συγκοινωνιακών συνθηκών. Ό συνο
λικός αριθμός τους δέν μτορεί νά είναι κατώτερος τών οκτώ 
(8) ούτε ανώτερος τών δώδεκα (12).

3. Οι εκλογικές τεριφέρειες ορίζονται κατά τράτο ώστε ό 
νόμιμος τληθυσμός τους νά μήν είναι κατώτερος τοΰ εΐκοσα- 
πλάσιου τοΰ κατά τήν ταράγραφο 3 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόν- 
τος οριζόμενου μέτρου».

Άρθρο 2.

Τό άρθρο 2 τοΰ Π Λ. 650/1974 τροποποιείται ώς έξής: 
’Αριθμός Βουλευτών—Βουλευτικές 'Εδρες.

(ά. Ό αριθμός τών βουλευτών σέ όλη τή; Έτικράτεια 
ορίζεται σέ τριακόσιους (300). ’Ατό αυτούς, διακόσιοι όγδόν-


