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\ β ΠΡΟΤΑΣΗ 

Στην 'Εκτελεστική Γραμματεία γιά τήν συγκράτηση 'Ομά

δας Μελίτης Εκλογικών Συστημάτων καί Εκλογικών Απο

τελεσμάτων 

Ή πρόταση του* Προέδρου του* ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς τά* κόμματα τη*ς 'Αντι

πολίτευσης γιά Δημοκρατική ενότητα, δημιούργησε διάφορες αντιδρά

σεις τόσο στό χώρο τη*ς 'Αντιπολίτευσης δσο καί σε* στελέχη, μέλη 

καί οπαδούς τοΰ Κινήματος. Ώρισμένες από" τ ί ς αντιδράσεις αυτές 

τείνουν νά δημιουργήσουν μιά σύγχυση γιά τό νόημα καί τ ί ς επιπτώ

σεις από τήν πρόταση του* Προέδρου. Πιό συγκεκριμένα μπαίνουν μερι

κά ερωτήματα γιά τήν μορφή τη*ς Δημοκρατικές ενότητας , δπως: 

— Συνεργασία ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΕΔΗΚ στίς εκλογές} 

-δυγκρότηση Μετώπου στίς εκλογές; 

Τά σχετικά ερωτήματα δημιουργούν πολλούς προβληματισμούς καί πολ

λές κρίσεις καί ε π ι κ ρ ί σ ε ι ς . Γίνονται διάφορες πολιτικές εκτιμήσεις 

γιά τήν σκοπιμότητα τη*ς συνεργασίας η οχ ι καί υποδείξεις γιά τήν 

Τακτική πού πρέπει νά ακολουθήσει τό Κινημά. 

Ωστόσο, όμως, καί ol περισσότερο προβληματισμένες υποδείξεις 

δέν παύουν νά Ιχουν καθαρά βερμπαλιστικό περιεχόμενο , χωρίς τ ί ς 

απόλυτα απαραίτητες ποσοτικές εκτιμήσεις. 

Ol ποσοτικές αυτές εκτιμήσεις μποροΰν νά γίνουν μόνο μέ τήν 

μελέτη των έκλογικβν αποτελεσμάτων καί μάλιστα σέ απόλυτη συνάρτη

ση τους μέ τήν μορφή του* εκλογικού* συστήματος πού θά μπορούσε νά 

έφαρμοσθ&. Ποιο θά μπορούσε νά ^ταν τό εκλογικό σύστημα; 

Ι . Άπλη* Αναλογική 

2. Ένιχυμένη Αναλογική 

3. Ενισχυμένη Αναλογική μέ ευρεία περιφέρεια 

4ο 'Ενισχυμένη Αναλογική μέ στένη περιφέρια 
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5. Ενισχυμένη Αναλογικά μέ στενοευρεία περιφέρεια 

6. Πλειοψηφικό" 

Επίσης α) %6 ποσοστό" είσοδου στη*ν Δευτέρα καί Τρίτη Κατανομή* 

β) *0 ϊρακτηρισμός τδν συνασπισμών δύο, τριον η* περισσοτέρων κομ-

μάτωμ κ«,λ.π
β 

Μιά πιθανή* ¿κλογική* συνεργασία θά μπορούσε να" γίνη μό"νο στή"ν 

περίπτωση του πλειοψηφικού* συστήματος. Π(£λι , δμως , απαιτούνται 

ποσοτικές εκτιμήσεις
1
ως πρό*ς τίς ποσοστώσεις συνεργασίας, 

'Επαναλαμβάνω, δμως, δτι γιαΊτή'ν χάραξη τ**ς ©ρθη*ς Ταχτικές σχε

τικά μέ τή*νθέ"ση πού θά πάρη το" Κίνημα »το* τό"σο κρίσιμο ζή*τημα 

11
 Κάθοδος στίς εκλογές • ε Ινα ι απαραίτητη η σΰσταση δμάδας Μελέ

της των ποσοτικών αποτελεσμάτων σέ συνάρτηση μέ το* ¿νδεχ©"μενο ί-

κλογικ&ό* σύστημα πού μπορεί νά Ισχύει« 

Μέ συντροφικούς χαιρετισμούς 

Δημοσθένης Γεωργιάδης 
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