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Σηµείωµα Συγγραφέων 

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο σύντοµο αυτό σύγγραµµα είναι αποτέλεσµα 
µελέτης και συζήτησης µε πολλά άτοµα τόσο ειδικούς όσο και απλούς πολίτες. Κατά 
την ταπεινή άποψη των συγγραφέων, αντικατοπτρίζουν αυτά που χιλιάδες συµπολίτες 
µας συζητούν καθηµερινά και απαιτούν ως αλλαγές στο εκλογικό σύστηµα της Κύπρου 
αλλά δεν γνωρίζουν µε ποιο τρόπο θα µπορούσαν να τις διατυπώσουν και να τις 
προωθήσουν. Η καταγραφή που επιδιώκεται εδώ φιλοδοξεί να διαφωτίσει και να 
υποβοηθήσει στην υιοθέτηση ενός σταθµισµένου συστήµατος µικτής, κάθετης-
οριζόντιας ψηφοφορίας το οποίο πιθανώς κατατάσεται στα συστήµατα µικτής 
αναλογικής1. 
 
Ο στόχος της πρότασης είναι η επαναφορά στην κάλπη της πλειοψηφίας η οποία 
τώρα απέχει, χωρίς όµως να επηρεάζει ή καταπατεί µε όποιοδήποτε τρόπο τα 
δικαιώµατα αυτών που ανήκουν σε κοµµατικές παρατάξεις. 
 
Θα θέλαµε να αναφέρουµε και να εκφράσουµε σεβασµό ιδιαίτερα προς το Γιάννο 
Κάννα, Πρόεδρο του Κινήµατος Ανεξαρτήτων Πολιτών Ζυγός2 και µέλη της 
Πρωτοβουλίας Πολιτών για Πρόοδο και Περηφάνια Ελευθερία3, καθώς επίσης της 
Πλατφόρµας Διαφάνεια Τώρα4, τον πρώτο γιατί εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται για 
την υιοθέτηση µιας µορφής οριζόντιας ψηφοφορίας στην Κύπρο και τους άλλους γιατί 
έχουν συµβάλει σηµαντικά στην αποδοχή της σηµασίας του θέµατος ως µείζωνος 
σηµασίας και προώθησης του κατά προτεραιότητα στις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις 
που προωθούν οι πολίτες της Κύπρου. 
 
 

																																																								
1	http://el.wikipedia.org/wiki/Εκλογικό_σύστημα		
2	http://www.zygos.org		
3	https://www.facebook.com/protovoulia.eleftheria		
4	www.diafaniatora.com		
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Εισαγωγή 

Εδώ και αρκετά χρόνια οι θεσµοί της δηµοκρατίας στην Κύπρο χαροπαλεύουν5. Στις 
πιο πρόσφατες Ευρωεκλογές (Μάιος, 2014), το 56% των Κύπριων πολιτών6 αρνήθηκε 
να συµµετέχει στο «παιχνίδι» των εκλογών, καταστώντας, κατά την άποψη πολλών, το 
αποτέλεσµα άκυρο. Πιθανόν πολλοί από αυτούς που δεν συµµετέχουν να είναι 
πραγµατικά αδιάφοροι. Αυτό θα το γνωρίζουµε µόνο όταν η λευκή ψήφος 
καταµετρείται ως έγκυρη και εφόσον οι έδρες που αντιστοιχούν στις λευκές 
(απορριπτικές) ψήφους παραµένουν αδιάθετες. Δεν µπορούµε όµως να αγνοήσουµε 
το γεγονός ότι χιλιάδες πολίτες εκφράζονται πλέον µε απογοήτευση, απαρέσκεια, αλλά 
και αγανάκτηση κατά των πολιτικών προσωπικά αλλά και κατά του πολιτικού 
συστήµατος το οποίο κατά κοινή πλέον παραδοχή θεωρείται ως επικίνδυνα 
προσωποπαγές και διεφθαρµένο. 
 
Οι περισσότεροι πολιτικοί έχουν αναγνωρίσει το πρόβληµα και δηλώνουν έτοιµοι να 
προβούν σε ριζικές µεταρρυθµίσεις. Παρόλα αυτά δεν έχουµε µπροστά µας καινοτόµες 
προτάσεις οι οποίες να συµβαδίζουν µε το πνεύµα της εποχής, να επιλύουν ριζικά το 
πρόβληµα και να αξιοποιούν την τεχνολογία όπως όλοι οι άλλοι τοµείς της ζωής.  Δεν 
είδαµε έστω και έναν πολιτικό να παραιτείται από τη θέση του για λόγους ευθιξίας και 
δεν έχουµε ακούσει δηµόσια απολογία µε ταυτόχρονη ανάληψη ουσιαστικών ευθυνών 
από κανένα.  
 
Θα πρέπει κατ’ αρχή να γίνει µια εκ των πραγµάτων παραδοχή. Η πλειοψηφία των 
πολιτών δεν ασπάζεται πλέον αποκλειστικά συγκεκριµένο δόγµα/κόµµα. Αυτό δεν 
πρέπει να µας εκπλήσσει εφόσον ζούµε στην εποχή που όχι µόνο επιτρέπονται, αλλά 
ενθαρρύνονται, νοµιµοποιούνται και προστατεύονται οι πολλαπλές ταυτότητες. Με τον 
ίδιο τρόπο που εµείς αισθανόµαστε και θέλουµε να θεωρούµαστε Έλληνες Κύπριοι, ή 
Τούρκοι Κύπριοι, Κύπριοι και Ευρωπαίοι, έτσι και στην αρένα της πολιτικής 
δικαιούµαστε για παράδειγµα να υποστηρίζουµε λαϊκή πολιτική σε κάποια θέµατα και 
ταυτόχρονα φιλελεύθερη πολιτική στην οικονοµία ή όποιουσδήποτε άλλους 

																																																								
5	https://www.facebook.com/groups/137782862976691/		
6	http://live.elections.moi.gov.cy		
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συνδιασµούς.  Εποµένως το εκλογικό σύστηµα θα πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα 
αν θέλουµε να παραµείνει σύγχρονο, δηµοκρατικό και χωρίς αποκλεισµούς.  
 
Επίσης, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το εκλογικό σύστηµα καθορίζει τον τρόπο 
εξέλιξης του πολιτικού συστήµατος. Στην περίπτωση της Κύπρου, το εκλογικό 
σύστηµα έχει σχεδιαστεί στη βάση κοινοβουλευτικών αρχών, όπως και τα πλείστα 
συστήµατα στον κόσµο.  Δυστυχώς, η έλλειψη µακρόχρονης δηµοκρατικής 
κουλτούρας σε συνδιασµό µε το µικρό µέγεθος της χώρας, οδήγησε σε ένα τέτοιο 
βαθµό κοµµατοκρατίας που εκτροχίασε τη δηµοκρατία και οδήγησε στην απαξίωση 
του σύστηµατος. 
 
Στόχος είναι το σύστηµα της απλής αναλογικής να διευρυνθεί και ενισχυθεί για να 
ικανοποιήσει την πλειοψηφία των πολιτών. Το εκλογικό σύστηµα θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί κατά τρόπον που ο κάθε ο πολίτης να µπορεί να επιλέγει ότιδήποτε, 
και όλα όσα υποστηρίζει. 
 
Ο εκσυγχρονισµός και η εισαγωγή µιας µορφής οριζόντιων επιλογών στις εκλογικές 
διαδικασίες θα λύσει το πιο πάνω πρόβληµα και θα συµβάλλει επίσης σε µεγάλο 
βαθµό στην ικανοποίηση του λαϊκού αισθήµατος θυµού, θα δηµιουργήσει συνθήκες για 
προώθηση πιο ικανών υποψηφίων, θα προσφέρει κίνητρα σε αυτούς που απέχουν να 
κατέλθουν και πάλιν στις κάλπες και θα συµβάλει σε περισσότερη και ουσιαστικότερη 
συζήτηση στα πολιτικά δρώµενα. Επίσης, θα δηµιουργήσει µια ρωγµή στα 
διεφθαρµένα κατεστηµένα η οποία πιθανόν να επιφέρει αλυσιδωτές νέες θετικές 
µεταρρυθµίσεις και αλλαγές. 
 
Το επιχείρηµα ότι το σύστηµα των οριζόντιων επιλογών δεν έχει εφαρµοστεί αλλού, ή 
ότι δεν µπορεί να δοκιµαστεί στην Κύπρο, δεν ευσταθεί. Κατ’ αρχήν, η µερική, ή η 
µικτή οριζόντια δεν είναι κάτι καινούργιο. Αντιθέτως, ειδική µελέτη της Πλατφόρµας 
Διαφάνεια Τώρα7 έχει αποδείξει ότι στοιχεία οριζόντιας ψηφοφορίας έχουν εισαχθεί σε 
πολλά εκλογικά συστήµατα στη Γερµανία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Βενεζουέλα, Αλβανία, 
Πολωνία8, στο κατεχόµενο µέρος της Κύπρου και πολλές άλλες χώρες. Επίσης, το 
επιχείρηµα ότι αν δεν έχει εφαρµοστεί κάπου αλλού, δεν µπορούµε να την 
υιοθετήσουµε πρώτοι εµείς, εκτός από λανθασµένο είναι και αξιολύπητο. Λανθασµένο 
γιατί σ’ όλες τις άλλες χώρες, τα συστήµατα που έχουν εφαρµοστεί είναι διαφορετικά 
																																																								
7	http://www.diafaniatora.com/οριζόντια-ψηφοφορία/	
8	http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_(Poland)#Contesting_committees	
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και εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριµµένης χώρας. Συνεπώς, αυτές οι χώρες 
έχουν σχεδιάσει συστήµατα που δεν υπήρχαν αλλού για να ικανοποιήσουν δικές τους 
προτεραιότητες. Η Κύπρος αντιµετωπίζει πολλαπλά προβλήµατα και κρίσεις και 
χρειάζεται άµεσα καινοτοµικούς σχεδιασµούς και θαρραλέες αποφάσεις για 
εκσυγχρονισµό του πολιτικού συστήµατος. Το επιχείρηµα ότι θα πρέπει να 
αντιγράψουµε ένα ξένο «επιτυχηµένο» µοντέλο είναι επίσης αξιολύπητο, γιατί υποτιµά 
τους Κύπριους. Αρκετοί Κύπριοι έχουν ήδη αρθρογραφήσει για την οριζόντια9, 10, και οι 
Τουρκο-Κύπριοι έχουν υιοθετήσει ήδη κάποιας µορφής οριζόντιας. Δεν υπάρχει καµιά 
αµφιβολία ότι η Κύπρος µπορεί, αλλά και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της οφείλει να 
καινοτοµήσει και να συµβάλει στην ανάπτυξη νέων µοντέλων δηµοκρατίας. Οι Κύπριοι 
όχι µόνο δεν υστερούν, αλλά ίσως και να απολαµβάνουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε 
σχέση µε τους αρχαίους Αθηναίους που τολµούσαν να αγγίξουν καυτά θέµατα. Η γενιά 
µας έχει καθήκον να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και να συµβάλει στις επίλυση των 
κρίσεων που δηµιούργησε. 
 
Οι νέοι άνθρωποι στην Κύπρο πλειοψηφούν όσον αφορά αυτούς που αρνούνται να 
προσέλθουν στις κάλπες και στους καταλόγους ανέργων. Στην πραγµατικότητα όµως 
είναι η δικές τους ζωές που επηρεάζονται περισσότερο από τη σηµερινή κατάσταση 
και συνεπώς οι απόψεις τους θα έπρεπε να βρίσκονται στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων για µεταρρυθµίσεις. Μια σειρά από τέσσερα επιστηµονικά συν-
εργαστήρια Δηµοκρατικού Δοµηµένου Διαλόγου (Structured Democraric Dialogue Co-
Laboratories11) για την επαναδόµηση της δηµοκρατίας12 έχουν εντοπίσει µεταξύ άλλων 
τα πιο κάτω ως τις ριζικές αιτίες των προβληµάτων. 

o Διαπλοκή, συγκάλυψη και ατιµωρησία 
o Κοµµατοκρατία 
o Έλλειψη µηχανισµών απόδοσης ευθυνών (Lack of accountability) 
o Το ασυµβίβαστο µεταξύ επαγγελµατικής και βουλευτικής ιδιότητας 
o Το «Μέσον» 
o Αναξιοκρατία 
o Καταχρασµός εξουσίας των πολιτικών ατόµων προς ίδιον συµφέρον αντί για το 
καλό της χώρας 

o Διαφθορά του πολιτικού συστήµατος 
o Στασιµότητα στο Κυπριακό πρόβληµα 
o Κορεσµός ενός παλαιολιθικού συστήµατος 

																																																								
9	http://cyprusnews.eu/giannis-laouris/985399-2013-02-27-23-06-56.html	
10	http://cyprusnews.eu/savia-orphanidou/1850147-2014-02-09-00-18-47.html	
11	http://dialogicdesignscience.wikispaces.com/HOME	
12	http://www.futureworlds.eu/wiki/Reinventing_democracy		
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o Μη εξέλιξη του πολιτικού συστήµατος 
o Ανακύκλωση των παιδιών των κοµµατικών στελεχών 

 
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι απλοί πολίτες καταλήγουν στα ίδια ακριβώς 
συµπεράσµατα. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι τα πιο πάνω, καθώς και ιδέες για 
αντιµετώπιση των προβληµάτων, έχουν προκύψει µέσα από συµµετοχικές 
δηµοκρατικές διαδικασίες στις οποίες συµµετείχαν πέραν των 100 νέων και οι οποίοι 
έχουν επενδύσει συνολικά 3,500 ανθρωπο-ώρες σε ουσιαστικές εις βάθος συζητήσεις. 
Η Μεθοδολογία του Δοµηµένου Δηµοκρατικού Διαλόγου απαιτεί όπως οι 
συµµετέχοντες καταθέσουν κατ’ αρχήν όλες τις ιδέες και ακολούθως τις επεξηγήσουν 
µε στόχο την πλήρη και από κοινού κατανόηση, τις κατηγοριοποιήσουν και επιλέξουν 
τις πλέον σηµαντικές. Στη συνέχεια, καλούνται να διερευνήσουν κατά πόσο µια ιδέα 
επηρεάζει την άλλη.  Μέσα από αυτή τη διαδικασία παράγεται ένα δέντρο επιρροών. 
Στη ρίζα, βρίσκονται οι ιδέες µε τη µεγαλύτερη επιρροή, δηλαδή αυτές που η 
συλλογική νοηµοσύνη και συλλογική σοφία των συµµετεχόντων έχει αναδείξει ως τα 
ριζικά προβλήµατα (root causes) ή (εφόσον ο διάλογος αφορά διερεύνηση λύσεων) ως 
τις παρεµβάσεις µε τη µεγαλύτερη επιρροή. Τα πιο πάνω προβλήµατα είναι αυτές που 
µέσα από το διάλογο κατέληξαν στις ρίζες. Θεωρούνται ως η συνισταµένη των 
απόψεων 100 νέων που έχουν επενδύσει 3,500 ανθρωπο-ώρες και θα πρέπει 
συνεπώς να ληφθούν υπόψην πολύ σοβαρά.  
 
Στα συν-εργαστήρια αυτά συµµετείχαν νέοι από Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη οι οποίοι 
είναι ενεργά µέλη οργανώσεων νέων και έχουν αναπτύξει απόψεις. Τα έργα έχουν 
χρηµατοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά κονδύλια όπως το Youth in Action13, κατ’ ευθείαν 
από την Ευρωπαϊκή Επίτροπή µέσα από το Digital Futures Task Force14 ή από ίδια 
κονδύλια του οργανισµού Future Worlds Center15. 
 
Αναγνώστες οι οποίοι επιθυµούν να µελετήσουν σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τη 
διαδικασία και τα ευρήµατα, µπορούν να κατεβάσουν τις σχετικές εκθέσεις από τη 
Future Worlds pedia, και να διαβάσουν το κεφάλαιο µε τίτλο «Co-laboratories of 
Democracy: Best Choices for Designing Sustainable Futures» το οποίο έχει 
δηµοσιευτεί16. 
 
																																																								
13	http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php		
14	http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-futures		
15	http://www.futureworldscenter.org		
16	http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-4-431-54478-4_7		
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o Using	democratic	dialogue	to	reinvent	democracy	
 http://www.futureworlds.eu/wiki/Reinventing_democracy_(YiA_1.3)  
 

o Youth	envisage	and	design	their	ideal	future		
 www.futureworlds.eu/wiki/Youth_envisage_and_design_their_ideal_future_(YiA_5.1)  
 

o Reinventing	Democracy	in	the	Digital	Era	
 http://www.futureworlds.eu/wiki/Reinventing_Democracy_in_the_Digital_Era  
 

o Engaging	citizens	to	reinvent	democracy	
 http://www.futureworlds.eu/wiki/Engaging_citizens_to_reinvent_democracy  





	 9	

Λακωνική Τεκµηρίωση της Ανάγκης 

1. Οι πολίτες εκφράζονται πλέον µαζικά µε απογοήτευση, απαρέσκεια και 
αγανάκτηση κατά των πολιτικών προσωπικά και κατά του πολιτικού συστήµατος 
το οποίο κατά κοινή παραδοχή θεωρείται ως υπερβολικά διεφθαρµένο. 

2. Στις τελευταίες εκλογές, περισσότεροι από τους µισούς εγγεγραµµένους 
ψηφοφόρους αρνήθηκαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα. Όποιαδήποτε 
άλλη διαδικασία στην οποία πέραν από τους µισούς δεν θα συµµετείχαν, δεν θα 
θεωρείτο δηµοκρατική και θα ακυρωνόταν. 

3. Το ποσοστό της αποχής αυξάνεται επικίνδυνα ειδικότερα τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες. Αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικό είναι πιθανόν το σύστηµα να 
αποσταθεροποιηθεί ακόµα περισσότερο. 

4. Διάφορες µορφές οριζόντιας ψηφοφορίας εισάγονται σε διάφορες χώρες γεγονός 
που αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες τάσεις για αποφυγή αποκλεισµών. 

5. Οι πολιτικοί κατηγορούν τους πολίτες για αδιαφορία προς τα κοινά, ενώ οι 
πολίτες ενοχοποιούν τους πολιτικούς για διαπλοκή, συγκάλυψη, κοµµατοκρατία, 
αναξιοκρατία και διαφθορά και διαµαρτύρονται ότι η ψήφος τους δεν µπορεί να 
αλλάξει τίποτε. 

6. Επιστηµονικές έρευνες δακτυλο-δείχνουν την αναξιοκρατία, κοµµατοκρατία και 
διαφθορά, αλλά και τη µη εξέλιξη του πολιτικού συστήµατος ως ριζικές αιτίες των 
προβληµάτων. Ειδικότερα, εντοπίζεται η αδυναµία της εκλογικής διαδικασίας να 
αναδείξει τιµιότερους και αξιότερους υποψήφιους. 

7. Όλες οι δηµοσκοπήσεις έχουν αναδείξει ότι οι ψηφοφόροι απαιτούν (µέχρι και µε 
85% κάποιας τουλάχιστον µορφή οριζόντιας ψηφοφορίας17. 

8. Το εκλογικό σύστηµα µιας χώρας καθορίζει και διαµορφώνει το πολιτικό σύστηµα. 
Για παράδειγµα, η υπερβολική κοµµατοκρατία στην Κύπρο είναι σε µεγάλο 
βαθµό αποτέλεσµα του εκλογικού συστήµατος το οποίο ευνοεί υπερβολικά τα 
κόµµατα. 

9. Το δικαίωµα ψήφου είναι ιερό και σηµαντικό για τη δηµοκρατία, αλλά µε την 
παρούσα εκλογική διαδικασία έχει καταλήξει να έχει απειρο-ελάχιστη δυνατότητα 
να συµβάλει σε ουσιαστικές αλλαγές. 

																																																								
17	http://www.diafaniatora.com/οριζόντια-ψηφοφορία/		
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Σύντοµη Περιγραφή του Κυπριακού Εκλογικού 
Συστήµατος 

Το Κυπριακό σύνταγµα δεν ορίζει συγκεκριµένο εκλογικό σύστηµα ούτε καθορίζει τις 
εκλογικές περιφέρειες. Οι σχετικές ρυθµίσεις γίνονται µε νόµο που ψηφίζει η Βουλή. 
Μέχρι το 1979 ίσχυε το πλειοψηφικό σύστηµα, το οποίο αντικαταστάθηκε αρχικά από 
το σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής (Νόµος 72 του 1979) και αργότερα από ένα 
σύστηµα που προσοµοιάζει στην απλή αναλογική (Νόµος 11(Ι) του 1996), αφού το 
πλειοψηφικό δεν εξασφάλιζε την αντιπροσώπευση της µειοψηφίας και οδηγούσε σε 
άδικη και άνιση κατανοµή των εδρών, µη συναρτώµενη µε την πραγµατική δύναµη των 
κοµµάτων.	Υπάρχει ο περιορισµός ότι ένα κόµµα  για να µπει στη βουλή πρέπει να 
εξασφαλίσει το 1.79% των εγκύρων ψήφων. Κατά περιόδους έχει γίνει προσπάθεια να 
αυξηθεί αυτό το ποσοστό αλλά απέτυχε. 

Σύµφωνα µε τον εκλογικό νόµο18, για σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών 
η κυπριακή επικράτεια διαιρείται σε έξι εκλογικές περιφέρειες, η έκταση και τα όρια των 
οποίων αντιστοιχούν στην έκταση και στα όρια των έξι διοικητικών επαρχιών του 
κράτους. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, κόµµα που εξασφαλίζει 1/56 των εγκύρων 
ψήφων εκλέγει ένα βουλευτή. Σήµερα, από τις πενήντα έξι ελληνοκυπριακές έδρες, 21 
έδρες κατανέµονται στη Λευκωσία, 12 στη Λεµεσό, 11 στην Αµµόχωστο, 5 στη 
Λάρνακα, 4 στην Πάφο και 3 στην Κερύνεια 19,20,21. Η κατανοµή των εδρών 
πραγµατοποιείται σε δυο στάδια ή ακόµα και σε τρίτο αν χρειαστεί. Το πρώτο στάδιο 
γίνεται σε Επαρχιακό επίπεδο. Ο αριθµός των εγκύρων ψήφων δίνει το εκλογικό 
µέτρο: Διαίρεση των εγκύρων ψήφων της εκλογικής περιφέρειας µε τον αριθµό των 
εδρών που αντιστοιχούν σ' αυτήν. Το πηλίκο (αγνοώντας το υπόλοιπο) είναι το 
εκλογικό µέτρο της εκλογικής περιφέρειας. Στο κάθε κόµµα κατανέµονται τόσες έδρες 
όσες χωρεί το εκλογικό µέτρο στο σύνολο των ψήφων που πήραν. 

Η δεύτερη κατανοµή για προσκύρωση αδιάθετων εδρών γίνεται ως εξής. Τα υπόλοιπα 
όλων των εκλογικών περιφερειών προστίθενται ξεχωριστά για κάθε κόµµα. Διαιρώντας 

																																																								
18	http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/all/ECAEB0230AD31538C2257A7D002D5CD4/$file/3(I)%20	
	 2003pdfdoc_gr.pdf?openelement		
19		Το	κείμενο	αυτούσιο	από:	http://www.parliament.cy/easyconsole.cfm/id/143		
20	http://www.sigmalive.com/archive/ekloges2011/news/365578		
21	http://www.vernardakis.gr/article.php?id=212		
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το άθροισµα των υπολοίπων όλων των κοµµάτων µε τον αριθµό των αδιάθετων εδρών 
βρίσκουµε το νέο µέτρο για τη δεύτερη κατανοµή και εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία. 
Προτεραιότητα έχουν τα κόµµατα που έχουν τη µεγαλύτερη δύναµη (σε υπόλοιπα) σε 
ολόκληρη την επικράτεια) και λαµβάνουν έδρα στην περιφέρεια όπου έχουν το 
µεγαλύτερο υπόλοιπο (εφόσον υπάρχει αδιάθετη έδρα, διαφορετικά στην επόµενη). 

 

Τα λευκά ψηφοδέλτια καταµετρούνται µεν, αλλά θεωρούνται άκυρα.	

 

Σηµ. Η πολιτική θέση των υποψηφίων που επέλεξαν να ψηφίσουν «λευκό» θα µπορούσε να 
ικανοποιηθεί δηµοκρατικά µόνον εφόσον οι έδρες που αναλογούν στις ψήφους τους 
παραµένουν κενές. Η άποψη ότι αυτό θα οδηγούσε σε υπο-λειτουργία της βουλής είναι 
λανθασµένη, γιατί αντίθετα κάτι τέτοιο θα εξανάγκαζε το σύστηµα να προβεί στις αναγκαίες 
ριζικές µεταρρυθµίσεις. 
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Βασικές Αρχές ενός Εκλογικού Συστήµατος 

Ο σχεδιασµός ενός νέου εκλογικού συστήµατος θα πρέπει να ικανοποιεί µια σειρά από 
αρχές. Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται και αναλύονται αυτές οι αρχές.  

1. Θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό 

Αυτή είναι µια βασική αρχή της δηµοκρατίας. Δηλαδή, θα πρέπει οι ψήφοι να 
µεταφράζονται κατά τρόπον που στην τελική κατανοµή να αντανακλούνται στη 
σύνθεση του εκλογικού σώµατος.  

2. Θα πρέπει να είναι λειτουργικό 

Η αρχή της λειτουργικότητος απαιτεί όπως τό σύστηµα γίνεται εύκολα 
κατανοητό από τον κόσµο. Επίσης, θα πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη η 
µέθοδος µε την οποία οι ψήφοι µεταφράζονται σε έδρες. Τέλος, θα πρέπει να 
είναι εφαρµόσιµο. 

3. Να παρέχει σταθερές κυβερνήσεις 

Το εκλογικό σύστηµα θα πρέπει να υποβοηθεί στη δηµιουργία σταθερών 
κυβερνήσεων. Να παρέχει λύσεις σε περίπτωση αδιεξόδων και διέξοδο σε 
περίπτωση κρίσεων. Η αρχή αυτή ισχύει βασικά στα κοινοβουλευτικά 
συστήµατα όπου µε την ίδια διαδικασία αναδυκνείεται τόσο το κοινοβούλιο όσο 
στη συνέχεια και η κυβέρνηση. 

 

Το σηµερινό Κυπριακό εκλογικό σύστηµα παραβιάζει σε κάποιο βαθµό την αρχή 
της αντιπροσωπευτικότητος. Όπως γνωρίζει ο κάθε πολίτης, οι ψήφοι δεν 
µεταφράζονται πάντα σε αντιπροσώπους, αφού συχνά εµφανίζεται το προκλητικό 
φαινόµενο όπου ένας υποψήφιος µε µεγάλο αριθµό ψήφων δεν εκλέγεται, ενώ 
κάποιος άλλος µε πολύ λιγότερους ψήφους εκλέγεται επειδή κατεβαίνει µε άλλο 
κόµµα ή επειδή βρίσκεται σε άλλη επαρχία, ή επειδή τον/την ευνόησε το σύστηµα 
της δεύτερης κατανοµής. Αυτό συµβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι ψήφοι 
µεταφέρονται σε δεύτερη και τρίτη κατανοµή. Δεύτερον, γιατί κάποιος για να εκλεγεί 
θα πρέπει το σχήµα στο οποίο ανήκει να ξεπεράσει το όριο του 1.79% (όπως είναι 
σήµερα). Το βασικό επιχείρηµα υπέρ του σηµερινού συστήµατος είναι ότι είναι 
λειτουργικό και παρέχει αρκετά σταθερές κυβερνήσεις. Πολλοί επιχειρηµατολογούν 
ότι η απλή αναλογική χωρίς µίνιµουµ ποσοστό για εισδοχή στη βουλή θα ήταν ίσως 
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το πλέον αντιπροσωπευτικό. Στην πραγµατικότητα όµως ούτε ένα τέτοιο σύστηµα 
θα ικανοποιούσε την αρχή της αυθεντικής και δίκαιης αντιπροσώπευσης. Απλά θα 
ικανοποιούσε µια δίκαιη κατανοµή µεταξύ κοµµάτων/σχηµάτων, αλλά όχι µεταξύ 
αυτών που πήραν τους περισσότερους ψήφους. Η αρχή της 
αντιπροσωπευτικότητος ικανοποιείται καλύτερα από εκλογικά συστήµατα τα οποία 
χρησιµοποιούν το θεσµό της απλής µεταφερόµενης ψήφου (English: single 
transferable vote22). Με αυτή τη µέθοδο αποφεύγονται οι δεύτεροι γύροι και το 
ενδοκοµµατικό “παζάρι”. Είναι πιο δηµοκρατικό και αναγκάζει τον κάθε υποψήφιο 
να είναι περισσότερο διαλεκτικός. 

Το σηµερινό Κυπριακό εκλογικό σύστηµα είναι χωρίς αµφοβολία απλό και 
κατανοητό από τον κόσµο. Το προτεινόµενο σύστηµα από την άλλη πλευρά 
επιτρέπει στον ψηφοφόρο να επιλέξει ακριβώς όπως επέλεγε και προηγουµένως, 
αλλά εισάγεται κάποια πολυπλοκότητα ως προς την καταµέτρηση των ψήφων. Δεν 
αυξάνεται όµως ουσιαστικά καθόλου η πολυπλοκότητα όσον αφορά τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας. Το νέο σύστηµα απαιτεί χρήση της τεχνολογίας µε αποτέλεσµα οι 
εκλογές να κοστίζουν λιγότερο και η καταµέτρηση να γίνεται µε γρηγορότερο ρυθµό 
και µεγαλύτερη ακρίβεια. 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι το Κυπριακό σύστηµα παρέχει σταθερές κυβερνήσεις. 
Είναι µάλιστα τόσο ‘σταθερό’ που θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι µερικές 
φορές αγγίζει τα όρια  της δικτατορίας. Από την άλλη πλευρά, περιστασιακές 
πλειοψηφίες όπου είτε κόµµατα δηµιουργούν ένα προσωρινό συνασπισµό ή ακόµα 
και ένα άτοµο έχει τη δυνατότητα να παίξει το ρόλο του «ρυµθµιστή», έχουν 
καταδείξει ότι το σύστηµα δεν είναι και τόσο άτρωτο. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 
θα επιλυθούν κατ’ ανάγκη µε το προτεινόµενο σύστηµα οριζόντιας. 

Το πιο σηµαντικό επιχείρηµα για την τεκµυρίωση της ανάγκης ενός νέου εκλογικού 
συστήµατος είναι ότι το σηµερινό σύστηµα δεν προσφρέρει δυνατότητες στον 
πολίτη να εκφράσει τις πολλαπλές προτιµήσεις, πεποιθήσεις και ταυτότητες του 
όπως αυτές είναι πλέον δεδοµένες στο σύγχρονο κόσµο. 

Εν κατακλείδι, το σηµερινό σύστηµα χαρακτηρίζεται από πολλές δηµοκρατικές 
ελλείψεις και αδυναµίες και χρήζει ανανέωσης. Την ίδια στιγµή δεν θα πρέπει να 
αναµένουµε ότι η προτεινόµενη µεταρρύθµιση θα επιλύσει το όλα τα προβλήµατα. 

																																																								
22	http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote		
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Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα νέο εκλογικό σύστηµα 

Πιο κάτω καταγράφονται αναλυτικά οι αρχές που κατά την άποψη των συγγραφέων θα 
πρέπει να ικανοποιούνται από ένα νέο εκλογικό σύστηµα. 

 
1. Θα πρέπει να προσφέρει όλες τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει το παρόν 
σύστηµα, και ειδικότερα, τη δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι ανήκουν σε 
κόµµατα να συνεχίσουν να ψηφίζουν µε κοµµατικά και/ή ιδεολογικά κριτήρια, 
γιατί τα πολιτικά σχήµατα θεωρούνται ως τα κύτταρα της δηµοκρατίας και θα 
πρέπει να επανακτήσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών. 

2. Θα πρέπει να προσφέρει σε αυτούς που σήµερα απέχουν από τις εκλογικές 
διαδικασίες όλες τις δυνατές επιλογές έτσι που να µπορούν να εκφράσουν 
οποιαδήποτε πολιτική θέση επιθυµούν µέσα από την ψήφο τους. 

3. Θα πρέπει να εφαρµόζει στην πράξη την αρχή ότι η ψήφος είναι ιερό δικαίωµα 
και ο κάθε πολίτης θα δικαιούται και θα µπορεί να την αξιοποιήσει όπως αυτός 
επιθυµεί. 

4. Η διαχείριση της ψήφου θα πρέπει να µπορεί να ικανοποιεί τόσον κοµµατικά 
κριτήρια (δηλαδή να καταµετρηθεί προς όφελος κοµµάτων) όσο και την 
προτίµηση προς συγκεκριµένα άτοµα (δηλαδή σταυρούς προτίµησης). 

5. Δεν θα πρέπει να επιτρέπει σε έναν ψηφοφόρο να δώσει σταυρό προτίµησης 
σε κάποιο άτοµο χωρίς την ίδια στιγµή να επωφελείται κατ’ αναλογία, το κόµµα 
µε το οποίο κατεβαίνει ο συγκεκριµένος υποψήφιος. Αυτό θα αποτρέψει την 
κακοήθη πριµοδότηση χωρίς κόστος. 

6. Όπου υπάρχουν ασάφειες, θα υπερισχύει η επεξήγηση η οποία συνάδει µε το 
πνεύµα και όχι µε το γράµµα του νόµου. Παραλλαγές στα ψηφοδέλτια θα 
θεωρούνται έγκυρες εφόσον συνάδουν µε  το πνεύµα του νόµου και τη 
πρόθεση του ψηφοφόρου. 
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Το Προτεινόµενο Σύστηµα 

¤ Το προτεινόµενο σύστηµα βασίζεται πάνω στην αρχή ότι η ψήφος είναι ιερό 
δικαίωµα και ο κάθε πολίτης πρέπει και να δικαιούται και να µπορεί να την 
αξιοποιήσει όπως αυτός επιθυµεί.  

¤ Το ψηφοδέλτιο παραµένει ως έχει σ’ ότι αφορά τα κόµµατα ή συνδιασµούς 
κοµµάτων/ατόµων, ενώ οι Ανεξάρτητοι καταγράφονται σε όλα τα ψηφοδέλτια 
και επιλέγονται από ολόκληρη την επικράτεια. 

¤ Η µεταχείρηση συνδιασµών είναι ακριβώς η ίδια µε τη µεταχείρηση 
κοµµατικών ψηφοδελτίων (δηλαδή, οι ψήφοι/σταυροί προτίµησης που 
πέρνουν κάποια µέλη τoυ συνδιασµού µεταφέρονται στο σύνολο του 
συνδιασµού). 

¤ Για να ικανοποιηθεί η πιο πάνω αρχή, προτείνεται όπως η ψήφος θα µπορεί 
να τεµαχιστεί έτσι ώστε ο ψηφοφόρος να µπορεί να εκφράσει τις 
πολυδιάστατες πεποιθήσεις και επιθυµίες του. Το εκλογικό σύστηµα θα 
πρέπει να µπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των συνδιασµών των επιλογών 
του κάθε ψηφοφόρου. 

¤ Η ψήφος µπορεί να τεµαχιστεί µέχρι τον αριθµό των σταυρών που δικαιούται 
ο ψηφοφόρος στη συγκεκριµµένη περιφέρεια. Το σύνολο της βαρύτητος 
όµως παραµένει πάντοτε «1».  

¤ Ο κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να χρησιµοποιήσει τόσους σταυρούς 
προτίµησης όσος ο αριθµός των  βουλευτών που µπορούν να εκλεγούν στην 
εκλογική του περιφέρεια. 

¤ Ο ψηφοφόρος δικαιούται να τοποθετήσει σταυρούς σε όποιοδήποτε άτοµο, 
είτε αυτό ανήκει σε κοµµατικό ψηφοδέλτιο, είτε σε σχήµα-συνδιασµό, είτε 
βρίσκεται στον κατάλογο των ανεξάρτητων.  

¤ Η τοποθέτηση σταυρών συνεπάγεται και τοποθέτηση κλασµατικών ψήφων. 
Αυτό µειώνει σε µεγάλο βαθµό την κακοήθη πριµοδότηση χωρίς κόστος. 

¤ Ο ψηφοφόρος µπορεί να χρησιµοποιήσει λιγότερους σταυρούς από το 
µάξιµουµ που δικαιούται εάν επιθυµεί. Αν τοποθετήσει «Χ» κάτω από ένα 
κόµµα ή συνδιασµό, τότε αυτό (το κόµµα ή συνδιασµός) επωφελείται από το 
υπόλοιπο της ψήφου. Τα άτοµα που έχουν πάρει σταυρούς επωφελούται 
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εξίσου το υπόλοιπον. Δηλαδή η βαρύτητα ψήφου του κάθε ατόµου είναι η ίδια 
µε τη βαρύτητα ψήφου του κόµµατος ή συνδιασµού. 

¤ Το νέο σύστηµα δεν αλλάζει τον τρόπο υπολογισµού των εδρών που κερδίζει 
το κάθε κόµµα ή συνδιασµός. Σε πρώτη φάση πραγµατοποιείται η 
καταµέτρηση των ψήφων, όπως και στο σηµερινό σύστηµα, για να 
υπολογιστεί το εκλογικό µέτρο και ο αριθµός των εδρών που δικαιούται το 
κάθε σχήµα (κόµµα ή συνδιασµός ή οµάδα ανεξάρτητων). 

¤ Σε δεύτερη φάση πραγµατοποιείται η καταµέτρηση των σταυρών προτίµησης 
για να καθοριστούν τα άτοµα που εκλέγονται. 

¤ Εφόσον το σύστηµα µηχανογραφηθεί, η ‘πρώτη’ και ‘δεύτερη’ κατανοµή είναι 
πλέον αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. 

¤ Η εκλογή ανεξάρτητων υποψηφίων πραγµατοποιείται ως εξής: Οι ψήφοι που 
έχουν πάρει στην κάθε περιφέρεια λογίζονται στην πρώτη κατανοµή εδρών 
όπως και για τους υπόλοιπους υποψήφιους. Δηλαδή, εφόσον κάποιος 
ανεξάρτητος ξεπεράσει σε κάποια επαρχία το εκλογικό µέτρο, εκλέγεται από 
την πρώτη κατανοµή. Για τη δεύτερη κατανοµή, λογίζονται όλοι οι ψήφοι του 
ανεξάρτητου υποψήφιου σε όλη την επικράτεια. 

¤ Η ορθή και σε λογικά πλαίσια κόστους καταµέτρηση των ψήφων θεωρείται 
καθήκον και υποχρέωση του σύγχρονου κράτους. Συνεπώς, επειδή σε 
µερικές επαρχίες οι υποψήφιοι είναι πολλοί και ο υπολογισµός των 
κλασµατικών ψήφων σχετικά πολύπλοκος και χρονοβόρος θα πρέπει να 
εισαχθεί µέθοδος ηλεκτρονικής καταµέτρησης.  

¤ Επειδή υπάρχει η περίπτωση να αυξηθεί ο αριθµός των υποψηφίων που θα 
επιθυµούν να κατέλθουν ως ανεξάρτητοι, τότε ενδείκνυται να εισαχθούν 
προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες ένας ανεξάρτητος υποψήφιος θα 
πρέπει να καταθέσει ένα ελάχιστο αριθµό υποστηρικτικών υπογραφών, πχ., 
500 και να πληρώσει ένα σχετικά µεγάλο ποσό, πχ., €3,000. 
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Παραλλαγές στην Εφαρµογής της Οριζόντιας 

Η εφαρµογή της αρχής της Οριζόντιας ψηφοφορίας στη βάση της κλασµατικής ψήφου 
είναι δυνατόν να εφαρµοστεί µε διάφορους τρόπους και οι παραλλαγές αφορούν τόσο 
την ουσία όσο και την πολυπλοκότητα. Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης 
παραλλαγών καταγράφονται πιο κάτω οι πιο βασικές. 

Τύπου Μηδέν 
Ορίζεται ως η παραλλαγή στην οποία οι επιτρεπόµενες επιλογές είναι µόνο κάθετες. 
Η παραλλαγή αυτή είναι ουσιαστικά όπως το παρόν σύστηµα το οποίο εφαρµόζεται 
στην Κύπρο. 

Τύπου Ένα 
Η παραλλαγή αυτή αφορά την περίπτωση που είτε κοµµατικοί, είτε ανεξάρτητοι 
τοποθετούνται ως υποψήφιοι επικρατείας. 

Τύπου Δύο 
Η παραλλαγή αυτή αφορά την περίπτωση που προσφέρονται στον ψηφοφόρο 
διπλάσιες επιλογές από ότι έχει σήµερα. Το εκλογικό σύστηµα θα µπορούσε να 
παραµείνει ως έχει και απλά να δίνονται στον κάθε ψηφοφόρο δύο πανοµοιότυπα 
ψηφοδέλτια. Ο ψηφοφόρος θα µπορεί να ψηφίσει µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τις 
δύο φορές, ή θα µπορεί να ψηφίσει διαφορετικά στο κάθε ψηφοδέλτιο, µοιράζοντας 
ουσιαστικά τη ψήφο του είτε µεταξύ δύο κοµµάτων/σχηµάτων, είτε µεταξύ κοµµάτων 
και ανεξάρτητων (στην περίπτωση που το σύστηµα εκλογών θα επιτρέπει και 
ανεξάρτητους. Στην περίπτωση που το ψηφοδέλτιο συµπεριλαµβάνει και υποψήφιους 
επικρατείας ή ανεξάρτητους, τότε αυτοί εκλέγονται από το σύνολο των ψηφοφόρων. 

Τύπου Τρία 
Η παραλλαγή αυτή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο γενίκευση της Διαβάθµισης Βαθµού 
Δύο. Ο ψηφοφόρος έχει το δικαίωµα να τοποθετήσει σταυρούς προτίµησης σε 
όποιαδήποτε άλλα άτοµα επιθυµεί σε όλα τα κόµµατα ή συνδιασµούς. Η ψήφος 
µπορεί να τεµαχιστεί µέχρι τον αριθµό των σταυρών που δικαιούται στη συγκεκριµµένη 
περιφέρεια.  
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Τύπου Τέσσερα 
Η Διαβάθµιση Τρία είναι όπως η Δύο µε τη διαφορά ότι του επιτρέπει επιπρόσθετα να 
δώσει τη βαρύτητα της ψήφου του σε ένα κόµµα τοποθετώντας ένα «Χ» στο κουτί 
κάτω από την κοµµατική  λίστα (‘Οπως και στο παρόν σύστηµα, µπορεί να 
τοποθετήσει σταυρούς προτίµησης στα άτοµα του κόµµατος). Εφόσον δεν εξαντλήσει 
το σύνολο των σταυρών που δικαιούται στην περιφέρεια του, το υπόλοιπον της ψήφου 
µετριέται προς όφελος του κόµµατος που επέλεξε. 

Το πιο κάτω παράδειγµα επεξηγεί πως καταµετρούνται οι ψήφοι. 
 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή Χ Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη Χ Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής Χ Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  

                  
    Χ              

 
 
Στο πιο πάνω παράδειγµα, ο ψηφοφόρος δικαιούται µέχρι 4 σταυρούς, αλλά έχει 
τοποθετήσει 2 στο κόµµα του (Ευρυδίκη και Σοφοκλής) και ένα στην Κυριακή από 
άλλο κόµµα. Επειδή έχει τοποθετήσει και «Χ» κάτω από το κόµµα της προτίµησης του, 
το υπόλοιπον της ψήφου του µετριέται προς όφελος του κόµµατος του. Η µέτρηση θα 
πραγµατοποιηθεί ως εξής: Το ΔΗΣΥ επωφελείται ¾ ψήφου και το ΔΗΚΟ ¼ ψήφου. 
Αυτές ακριβώς οι βαρύτητες ψήφου µεταφέρονται και στους υποψηφίους: 

Ευρυδίκη  3/4 
Σοφοκλής  3/4 
Κυριακή  ¼ 
 
ΔΗΣΥ 3/4 
ΔΗΚΟ 1/4 

	
Το παράδειγµα στο σύγγραµµα αυτό αφορά τη Διαβάθµιση Τρία.	
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Τύπου Πέντε 
Γενίκευση του Τύπου Τέσσερα εφόσον ο ψηφοφόρος µπορεί να διαµοιράσει το 
υπόλοιπον της ψήφου του σε περισσότερους από ένα κόµµα/συνδιασµό.  Δηλαδή, ο 
ψηφοφόρος έχει το δικαίωµα να τοποθετήσει σταυρούς προτίµησης σε όποιαδήποτε 
άλλα άτοµα επιθυµεί σε όλα τα κόµµατα ή συνδιασµούς, αλλά και να δώσει τη 
βαρύτητα της ψήφου του σε όσα κόµµατα/συνδιασµούς επιθυµεί τοποθετώντας ένα 
«Χ» στο κουτί κάτω από τις ατντίστοιχες κοµµατικές λίστες ή λιστες συνδιασµών. 
Εφόσον δεν εξαντλήσει το σύνολο των σταυρών που δικαιούται στην περιφέρεια του, 
το υπόλοιπον της ψήφου µετριέται αναλογικά προς όφελος των 
κοµµάτων/συνδιασµών που επέλεξε. 
 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή Χ Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη Χ Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής Χ Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  

                  
    Χ      Χ        

 
Στο πιο πάνω παράδειγµα, ο ψηφοφόρος διακαιούται µέχρι 4 σταυρούς, αλλά έχει 
τοποθετήσει 2 στο κόµµα του και ένα στο Κυριακή από άλλο κόµµα. Επειδή έχει 
τοποθετήσει και «Χ» κάτω από δύο κόµµατα της προτίµησης του, το υπόλοιπον της 
ψήφου του µετριέται προς όφελος τους σε αναλογία ίση µε τους σταυρούς προτίµησης 
που έχουν λάβει. Δηλαδή το υπόλοιπο ¼ θα µοιραστεί στο ΔΗΣΥ και στο ΔΗΚΟ. 
 
Συνολικά θα επωφεληθούν ως εξης: 

Ευρυδίκη  5/8 
Σοφοκλής  5/8 
Κυριακή  3/8 
 
ΔΗΣΥ 5/8 
ΔΗΚΟ 3/8 
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Τύπου ‘Εξι 
Η παραλλαγή αυτή θεωρείται πλήρης και χωρίς περιορισµούς εφαρµογή της αρχής της 
κλασµατικής ψήφου. Ο ψηφοφόρος δικαιούται να επιλέξει όσα άτοµα επιθυµεί 
τοποθετώντας όσους σταυρούς προτίµησης επιθυµεί δίπλα από τα ονόµατα τους. Δεν 
υπάρχει κουτί κάτω από τα κόµµατα ή συνδιασµούς. Η δύναµη των κοµµάτων και 
συνδιασµών υπολογίζεται έµµεσα. Εννοείται ότι δεν µπορεί να τοποθετήσει 
περισσότερους σταυρούς από αυτούς που δικαιούται. Τα ποσοστά των κοµµάτων 
υπολογίζονται αφού µετρηθεί το σύνολο των κλασµατικών ψήφων που έχουν κερδίσει 
οι υποψήφιοι τους. Το εκλογικό µέτρο καθορίζει την εκλογή των ατόµων ανεξάρτητα 
από το κόµµα ή σχήµα (ή ανεξάρτητοι) στο οποίο ανήκουν. 
 
 
 
Στις πιο κάτω σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα πιθανά σενάρια στη βάση της 
παραλλαγής Τέσσερα.	
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Καταγραφή όλων των πιθανών σεναρίων στη βάση της 
Διαβάθµισης ΤΕΣΣΕΡΑ 

Σενάριο 1: Υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα και δεν µε ενδιαφέρει ποιά άτοµα θα 
εκλεγούν (δεν επιθυµώ να χρησιµοποιήσω σταυρούς προτίµησης). 

Σενάριο 2: Υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα και µε ενδιαφέρει ποιά άτοµα θα 
εκλεγούν (επιθυµώ να χρησιµοποιήσω σταυρούς προτίµησης). 

Σενάριο 3: Υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα και µε ενδιαφέρει να υποστηρίξω µόνο 
µερικά άτοµα (επιθυµώ να χρησιµοποιήσω λίγους σταυρούς προτίµησης). 

Σενάριο 4: Υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα και µε ενδιαφέρει να υποστηρίξω µόνο 
ένα άτοµο (επιθυµώ να χρησιµοποιήσω ‘µονο-σταυρία’ για να εκφράσω τη 
µεγάλη µου προτίµηση προς το συγκεκριµµένο άτοµο). 

 

Σενάριο 5: Υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα, αλλά µε ενδιαφέρει να προκρίνω και ένα 
µόνο άτοµο από άλλο κόµµα, αλλά δεν επιθυµώ το κόµµα αυτό να 
επωφεληθεί όπως το δικό µου κόµµα. 

 

Σενάριο 6: Υποστηρίζω την πλήρη οριζόντια. Δεν υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα. 
Με ενδιαφέρει να προκρίνω τους καλύτερους ανεξάρτητα από το κόµµα στο 
οποίον ανήκουν. Ταυτόχρονα, επιθυµώ τα κόµµατα στα οποία ανήκουν οι 
αρεστοί µου, να επωφεληθούν αναλογικά από την ψήφο µου. 

Σενάριο 7: Υποστηρίζω την πλήρη οριζόντια. Δεν υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα. 
Με ενδιαφέρει να προκρίνω τους καλύτερους ανεξάρτητα από το κόµµα στο 
οποίον ανήκουν. 

Σενάριο 8:  Υποστηρίζω την πλήρη οριζόντια. Δεν υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα. 
Με ενδιαφέρει να προκρίνω ένα ή περισσότερους ανεξάρτητους 
υποψήφιους. Ταυτόχρονα, επιθυµώ τα κόµµατα να επωφεληθούν όσο το 
δυνατό λιγότερο από την ψήφο µου. 

 

Σενάριο 9:  Δεν υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα αλλά θέλω να καταψηφίσω 
συγκεκριµµένο κόµµα. 
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Παραδοχές – Επεξηγήσεις 

 
1. Τα κόµµατα που αναφέρονται στα παραδείγµατα είναι πραγµατικά για να 
διευκολυνθεί ο αναγνώστης να τα κατανοήσει.  

2. Η επιλογή των συγκεκριµένων κοµµάτων στους πίνακες είναι ενδεικτική και 
δεν έχει γίνει µε οποιαδήποτε πολιτικά κριτήρια. 

3. Τα ονόµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί στα παραδείγµατα είναι φανταστικά 
και ουδεµία σχέση έχουν µε την πραγµατικότητα. 

4. Η επιλογή µιας µικρής επαρχίας (Πάφος) έγινε για να διευκολύνει τον 
αναγνώστη να ελέγξει και κατανοήσει τα σενάρια.  

5. Το κόµµατα και οι συνδιασµοί προτείνουν αριθµό υποψηφίων ίσο µε τις 
έδρες που αναλογούν στη συγκεκριµµένη περιφέρεια, ενώ οι ανεξάρτητοι 
υποψήφιοι µπορούν να είναι λιγότεροι οι περισσότεροι. 

6. Τα ονόµατα των ανεξάρτητων υποψηφίων καταγράφονται κάθετα, αλλά 
ουσιαστικά είναι ως να γράφονται το ένα δίπλα στο άλλο. 

7. Η χρήση του αρσενικού ο/του κλπ. αντί του η/της κλπ. γίνεται για σκοπούς 
ευκολίας, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις εννοούνται και τα δύο φύλα. 
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Παράδειγµα – Βουλευτικές, Πάφος 

Το πιο κάτω είναι ένα ενδεικτικό ψηφοδέλτιο. 
 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            
                  
  

Για τις Βουλευτικές εκλογές οι εγγεγραµµένοι ψηφοφόροι της Πάφου έχουν επί του 
παρόντος τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν µόνο 1 σταυρό προτίµησης για να 
προκρίνουν υποψήφιο της αρεσκείας τους23. Συνεπώς, ο σταυρός υποχρεωτικά 
καθορίζει και το κόµµα που θα επωφεληθεί την ψήφο. Ουσιαστικά, οι ψηφοφόροι της 
Πάφου στερούνται του δηµοκρατικού τους δικαιώµατος να προκρίνουν δύο ή 
περισσότερους υποψήφιους, κάτι το οποίο δικαιούνται, σε κάποιο βαθµό, ψηφοφόροι 
άλλων επαρχιών. Αυτό ευνοεί τους κοµµατικούς υποψηφίους γιατί ένα αυστηρά 
κοµµατικό µέλος αποθαρύνεται από την άσκηση του δικαιώµατος να εκφράσει την 
αρέσκεια του και προς ένα άλλον, ίσως λιγότερο κοµµατικό ή ανεξάρτητο υποψήφιο. 
Αν τοποθετήσουν έστω και ένα σταυρό σε δεύτερο υποψήφιο ή σε υποψήφιο άλλου 
κόµµατος, τότε το ψηφοδέλτιο τους µετρά ως άκυρο. 

Με το προτεινόµενο νέο εκλογικό σύστηµα, οι ψηφοφόροι θα δικαιούνται τόσους 
σταυρούς όσες και οι έδρες. Δηλαδή, στην περίπτωση της Πάφου, θα δικαιούνται µέχρι 
4 σταυρούς προτίµησης. Αυτό θα µας επιτρέψει να ικανοποιήσουµε όλες ουσιαστικά 
τις πιθανές προτιµήσεις των ψηφοφόρων.  

Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα σενάρια ενδεικτικά γι’ αυτή 
την περιφέρεια. 

																																																								
23		Νόμος	4 του 11(Ι)/96. 	
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Σενάριο 1: Υποστηρίζω συγκεκριµένο κόµµα και δεν µε ενδιαφέρει 
ποιά άτοµα θα εκλεγούν (δεν επιθυµώ να χρησιµοποιήσω σταυρούς 
προτίµησης) 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

 Χ                 
 

 

Ο συγκεκριµένος ψηφοφόρος επιλέγει να δώσει την ψήφο του στο ΑΚΕΛ και δεν 
χρησιµοποιεί το δικαίωµα που του δίνεται να προκρίνει κάποιους υποψήφιους του 
κόµµατος του έναντι άλλων. Η κοµµατική ψήφος του θα καταµετρηθεί στο 100% της 
αξίας της για το ΑΚΕΛ. Οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ δεν θα εισπράξουν σταυρούς 
προτίµησης. 
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Σενάριο 2: Υποστηρίζω συγκεκριµένο κόµµα και µε ενδιαφέρει ποιά άτοµα 
θα εκλεγούν (επιθυµώ να χρησιµοποιήσω σταυρούς προτίµησης) 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη Χ Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής Χ Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  

                  
                  

 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη Χ Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής Χ Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

    Χ              
 

 

Ο συγκεκριµένος ψηφοφόρος επιλέγει να δώσει την ψήφο του στο ΔΗΣΥ και 
χρησιµοποιεί το δικαίωµα που του δίνεται για να προκρίνει του υποψήφιους του 
κόµµατος του Νίκο και Σοφοκλή έναντι των υπολοίπων. Είτε βάλει σταυρό κάτω µέσα 
στο κουτί για το ΔΗΣΥ είτε όχι, η ψήφος του θα καταµετρηθεί στο 100% της αξίας της 
για το ΔΗΣΥ. Οι Ευρυδίκη και Σοφοκλής θα επωφεληθούν από  1 ψήφο προτίµησης ο 
καθένας. 
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Σενάριο 3: Υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα και µε ενδιαφέρει να 
υποστηρίξω µόνο µερικά άτοµα (επιθυµώ να χρησιµοποιήσω λίγους 
σταυρούς προτίµησης) 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή Χ Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  

                  
          Χ        

 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή Χ Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης Χ Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  

                  
                  

 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή Χ Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης Χ Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος Χ Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  

                  
          Χ        

 

Ο συγκεκριµένος ψηφοφόρος επιλέγει να δώσει την ψήφο του στο ΔΗΚΟ και 
χρησιµοποιεί το δικαίωµα που του δίνεται να προκρίνει µερικούς υποψήφιους του 
κόµµατος του, βάζοντας σταυρούς µόνο στην Κυριακή ή και στον Αριστοτέλη, ή και στο 
Νεόφυτο. Είτε βάλει σταυρό κάτω µέσα στο κουτί για το ΔΗΚΟ είτε όχι, η ψήφος του θα 
καταµετρηθεί στο 100% της αξίας της για το ΔΗΚΟ. Οι Κυριακή, Αριστοτέλης και 
Νεόφυτος θα επωφεληθούν από  1 ψήφο προτίµησης ο καθένας σε όλες τις πριπτώσεις 
που έχουν σταυρό προτίµησης δίπλα στα ονόµατα τους. 
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Σενάριο 4: Υποστηρίζω συγκεκριµµένο κόµµα και µε ενδιαφέρει να 
υποστηρίξω µόνο ένα άτοµο (επιθυµώ να χρησιµοποιήσω µονο-σταυρία 
για να εκφράσω τη µεγάλη µου προτίµηση προς το συγκεκριµµένο άτοµο) 
 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης Χ Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  

                  
                  

 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης Χ Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  

                  
             Χ     

 
 

Ο συγκεκριµένος ψηφοφόρος επιλέγει να δώσει την ψήφο του στο ΕΛΑΜ και 
χρησιµοποιεί το δικαίωµα που του δίνεται για να προκρίνει µόνο τον Ιορδάνη. Είτε βάλει 
σταυρό κάτω µέσα στο κουτί για το ΕΛΑΜ είτε όχι, η κοµµατική ψήφος του θα 
καταµετρηθεί στο 100% της αξίας της για το ΕΛΑΜ. Ο Ιορδάνης θα επωφεληθεί από 1 
ψήφο προτίµησης. 

 



	 28	

Σενάριο 5: Υποστηρίζω συγκεκριµένο κόµµα, αλλά µε ενδιαφέρει να 
προκρίνω και ένα µόνο άτοµο από άλλο κόµµα, αλλά δεν επιθυµώ το 
κόµµα αυτό να επωφεληθεί όπως το δικό µου κόµµα 
 

Η περίπτωση το κόµµα στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος να µην επωφεληθεί καθόλου 
δεν είναι εφικτή. Αυτό είναι σηµαντικό για να αποφευχεί και η κακοήθης πριµοδότηση 
χωρίς κόστος.  Αυτό που µπορεί όµως να γίνει, είναι να επωφεληθεί όσο το δυνατό 
λιγότερο. Στην περίπτωση της Πάφου όπου οι επιτρεπόµενοι σταυροί είναι 4, εφόσον 
οι 3 τοποθετηθούν  στο κόµµα της αρεσκείας του, και ένας σε άτοµο άλλου κόµµατος, 
τότε το άλλο κόµµα θα επωφεληθεί µόνο από ¼ ψήφο. 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης Χ Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη Χ Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής Χ Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης Χ Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

    Χ              
 

Ο συγκεκριµένος ψηφοφόρος επιλέγει να δώσει την ψήφο του στο ΔΗΣΥ τοποθετώντας 
σταυρούς στους 3 από τους 4 υποψηφίους του ΔΗΣΥ. Χρησιµοποιεί το δικαίωµα που 
του δίνεται να προκρίνει και τον Ιορδάνη από το ΕΛΑΜ. Είτε βάλει σταυρό κάτω µέσα 
στο κουτί για το ΔΗΣΥ είτε όχι, η ψήφος του θα καταµετρηθεί στα ¾  της αξίας της για το 
ΔΗΣΥ και στο ¼ για το ΕΛΑΜ. Ο Ιορδάνης θα επωφεληθεί από  1/4 ψήφο προτίµησης. 
Οι Θανάσης, Ευρυδίκη και Σοφοκλής θα επωφεληθούν από  3/4  ψήφο προτίµησης ο 
καθένας. 

 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης Χ Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης Χ Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

    Χ              
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Ο συγκεκριµένος ψηφοφόρος επιλέγει να δώσει την ψήφο του στο ΔΗΣΥ, αλλά θέλει να 
προκρίνει µόνο τον Θανάση. Χρησιµοποιεί επίσης το δικαίωµα που του δίνεται για να 
προκρίνει και τον Ιορδάνη του ΕΛΑΜ. Βάζοντας σταυρό κάτω µέσα στο κουτί για το 
ΔΗΣΥ η (κοµµατική) του ψήφος θα καταµετρηθεί στα ¾  της αξίας της για το ΔΗΣΥ. Ο 
Θανάσης θα επωφεληθεί από 3/4 ψήφο προτίµησης, ενώ ο Ιορδάνης από ¼. Το ΕΛΑΜ 
θα επωφεληθεί από ¼ (κοµµατικό) ψήφο. 

 

Σηµ. Αν δεν τοποθετήσει σταυρό στο µέσα στο κουτί για το ΔΗΣΥ η κοµµατική του ψήφος θα 
µοιραστεί εξίσου µεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ (Βλέπε Σενάριο 7). 

 

Στην επόµενη περίπτωση ο ψηφοφόρος προκρίνει το ΔΗΣΥ, και επίσης τον 
ανεξάρτητο Διογένη. Αφού έχει βάλει «Χ» κάτω µέσα στο κουτί για το ΔΗΣΥ, η ψήφος 
θα δοθεί  κατά 3/4 στο ΔΗΣΥ και κατά ¼ στο Διογένη. 

 

	

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης Χ Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης Χ 
Θεόδωρος  Ευρυδίκη Χ Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  

                  
    Χ              
	
 
Σηµ 1. Αν δεν τοποθετούσε σταυρό κάτω µέσα στο κουτί για το ΔΗΣΥ, τότε το ΔΗΣΥ θα 
επωφελείτο από 2/3 ψήφο και ο Ανεξάρτητος από 1/3. 
 
 
Σηµ 2. Τα άλλα άτοµα τα οποία κατεβαίνουν ως ανεξάρτητοι, δεν επωφελούνται από το 
γεγονός ότι ο συγκεκριµµένος ψηφοφόρος έχει δώσει σταυρό σε ένα από αυτούς.		
	
 
 



	 30	

Σενάριο 6:  Υποστηρίζω την πλήρη οριζόντια. Δεν υποστηρίζω 
συγκεκριµένο κόµµα. Με ενδιαφέρει να προκρίνω τους καλύτερους 
ανεξάρτητα από το κόµµα στο οποίον ανήκουν. Ταυτόχρονα, επιθυµώ τα 
κόµµατα στα οποία ανήκουν οι αρεστοί µου, να επωφεληθούν αναλογικά 
από την ψήφο µου 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρο
ς  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  

Γιάννα  Σοφοκλής Χ Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης Χ Τούλα  
Μάριος Χ Χρυσόστοµος  Γιάννης Χ Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

                  
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης  
Θεόδωρο
ς  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  

Γιάννα  Σοφοκλής Χ Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης Χ Τούλα  
Μάριος Χ Χρυσόστοµος  Γιάννης Χ Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

 Χ   Χ   Χ      Χ     
 

Ο συγκεκριµένος ψηφοφόρος ψηφίζει οριζόντια. Έχει επιλέξει να διασπείρει τους 4 
σταυρούς που δικαιούται σε άτοµα που ανήκουν σε 4 διαφορετικά κοµµατικά σχήµατα. 
Είτε βάλει σταυρούς κάτω µέσα στα κουτιά των κοµµάτων είτε όχι, η κοµµατική του 
ψήφος θα καταµετρηθεί στο ¼ της αξίας της για κάθε κόµµα από το οποίο επέλεξε 
υποψήφιο. Συγκεκριµένα, το ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ θα επωφεληθούν από ¼ 
κοµµατικό ψήφο το καθένα. Οι Μάριος, Σοφοκλής, Γιάννης και Ιορδάνης θα 
επωφεληθούν από  1  σταυρό προτίµησης ο καθένας. 

Σηµ 1. Αν ο ψηφοφόρος τοποθετήσει µόνο µερικά «Χ» κάτω µέσα στα κουτιά των κοµµάτων το 
ψηφοδέλτιο θα θεωρείται έγκυρο και οι κοµµατικοί ψήφοι θα διαµοιράζονται και πάλιν από ¼ 
στο ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ γιατί αυτό επιβάλλει το πνεύµα του νόµου. Δηλαδή, στην 
περίπτωση αυτή περιορίζεται το δικαίωµα του ψηφοφόρου να επιλέξει πλήρως οριζόντια και την 
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ίδια στιγµή να δώσει διαφορετικές βαρύτητες στα κόµµατα. Αυτό όµως µπορεί να το επιχειρήσει 
επιλέγοντας άλλα Σενάρια. 
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Σενάριο 7:  Υποστηρίζω την πλήρη οριζόντια. Δεν υποστηρίζω 
συγκεκριµένο κόµµα. Με ενδιαφέρει να προκρίνω τους καλύτερους 
ανεξάρτητα από το κόµµα στο οποίον ανήκουν.  
 

Η επιλογή αυτή είναι περιορισµένη. Μπορεί να εφαρµοστεί µερικώς εφόσον ο 
ψηφοφόρος διασπείρει την ψήφο του στον ίδιο βαθµό µεταξύ των κοµµάτων (άρα 
χωρίς να συµβάλει σε διαφοροποίηση της δύναµης των κοµµάτων) επιλέγοντας στην 
κάθε στήλη τα άτοµα της προτίµησης του. Επίσης µπορεί να δώσει ψήφους στους 
ανεξάρτητους. 
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Σενάριο 8:  Υποστηρίζω την πλήρη οριζόντια. Δεν υποστηρίζω 
συγκεκριµένο κόµµα. Με ενδιαφέρει να προκρίνω ένα ή περισσότερους 
ανεξάρτητους υποψήφιους. Ταυτόχρονα, επιθυµώ τα κόµµατα να 
επωφεληθούν όσο το δυνατό λιγότερο από την ψήφο µου 
Σε όλες τις πιο κάτω περιπτώσεις, τα κόµµατα δεν θα επωφεληθούν καθόλου. 

 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης Χ 
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

                  

 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης Χ 
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος Χ 
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

                  

 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης Χ 
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος Χ 
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα Χ 
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης Χ 
          Ροδούλλα  
            

                  

 
Στην πρώτη περίπτωση, ο Διογένης θα επωφεληθεί από ένα ψήφο. 
Στη δεύτερη περίπτωση, οι Διογένης και Άγγελος θα επωφεληθούν από 1ψήφο ο 
κάθενας. 
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Στην Τρίτη περίπτωση, οι Διογένης, Άγγελος, Τούλα και Θεοδόσης θα επωφεληθούν 
από 1 ψήφο. 
 
 
Σηµ. Ο ψηφοφόρος θα πρέπει να προσέξει να µην τοποθετήσει «Χ» µέσα σε ένα ή 
περισσότερα κουτιά των κοµµάτων, γιατί τότε θα προσφέρει (αναλογικά) ψήφο στα κόµµατα 
στα οποία θα τοποθετήσει το «Χ». 
	

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης Χ 
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος Χ 
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας Χ Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα Χ 
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

                  

 
Στην περίπτωση από πάνω, ο ψηφοφόρος  έχει προκρίνει τους τρεις ανεξάρτητους 
υποψήφιους Διογένη, Άγγελο, και Θεόφραστο οι οποίοi θα επωφεληθούν από 3/4 
ψήφο ο κάθενας, ενώ ο Αντρέας της ΕΔΕΚ θα επωφεληθεί από ¼ ψήφο (όπως και το 
κοµµα της ΕΔΕΚ). 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης Χ 
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος Χ 
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας Χ Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα Χ 
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

       Χ           
 
Η περίπτωση αυτή είναι όπως η πιο πάνω γιατί δεν υπάρχει υπάρχει υπόλοιπο ψήφου. 
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Ο πιο κάτω πίνακας δίνεται ως επεξήγηση ειδικών περιπτώσεων. 
 
 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία  Θανάσης  Μαριλένα  Κυριακή  Δήµος  Διογένης Χ 
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος Χ 
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας Χ Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

       Χ           
 
 
Στην περίπτωση αυτή, ο ψηφοφόρος έχει χρησιµοποιήσει µόνο 3 από τους 4  
σταυρούς που δικαιούται για να προκρίνει 2 ανεξάρτητους υποψήφιους Διογένη και 
Άγγελο και ένα κοµµατικό, τον Αντρέα. Έχει όµως τοποθετήσει «Χ» και κάτω από το 
κόµµα. Η ΕΔΕΚ επωφελείται από το υπόλοιπο της ψήφου. Οι Διογένης και Άγγελος θα 
επωφεληθούν από  2/4 ψήφο ο κάθενας, και ο Άντρέας επίσης από 2/4. 
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Σενάριο 9:  Δεν υποστηρίζω συγκεκριµένο κόµµα αλλά µε ενδιαφέρει να 
µειώσω τη δύναµη κάποιου συγκεκριµµένου κόµµατος 
 

Η επιλογή αυτή είναι εφικτή σε περιορισµένο βαθµό. Μπορεί να εφαρµοστεί µερικώς 
εφόσον ο ψηφοφόρος διασπείρει την ψήφο του στο µέγιστο δυνατό βαθµό µεταξύ 
άλλων κοµµάτων. Η ψήφος του θα συµβάλει σε διαφοροποίηση της σχετικής δύναµης 
των κοµµάτων στα οποία θα δώσει προτίµηση, έναντι αυτών στα οποία δεν θα δώσει 
προτίµηση. 

 

     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

Μαρία Χ Θανάσης  Μαριλένα Χ Κυριακή Χ Δήµος  Διογένης Χ 
Θεόδωρος  Ευρυδίκη  Θωµάς  Αριστοτέλης  Πέτρος  Άγγελος  
Γιάννα  Σοφοκλής  Αντρέας  Νεόφυτος  Ιορδάνης  Τούλα  
Μάριος  Χρυσόστοµος  Γιάννης  Μιχάλης  Ιάκωβος  Θεοδόσης  
          Ροδούλλα  
            

                  
 

Επειδή στη Διαβάθµιση Δύο δεν επιτρέπεται η επιλογή πολλαπλών κοµµάτων, ο 
ψηφοφόρος θα πρέπει να διαλέξει ένα υποψήφιο από κάθε κόµµα εκτός από το κόµµα 
που θέλει να ‘τιµωρήσει’. Το ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, και ΔΗΚΟ λαµβάνουν εξίσου από 1/4 ψήφο 
(οπως και ο ανεξάρτητος Διογένης) ενώ το ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ στερεούναι. Συνεπώς, τα 
τρία κόµµατα αποκτούν ένα προβάδισµα ως προς το ΔΗΣΥ (και ΕΛΑΜ). 
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