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Ευάγγ. Βενιζέλο
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ΟοΓέίΐΐαΐ «Παρών» (πην επόμενη μέρα δη- 
ΟιλΙ  Ο ν'»'* ^ώνει ο κ. Ευάγγ. Βενιζέλος, με 
Φ 1# ι 6 1  γραπτή του παρέμβαση για το ε
ν κλογικό σύστημα, προκαλώντας

^  * «μουρμούρα» στη X. Τ ρικούπη. Ο
ϋ & 6 1 (4 » κ. Βενιζέλος, με τη δήλωσή του,
¡λ  * ' » ί  θέτει προς ταυτόχρονη εξέταση 

5 αλληλοεπηρεαζόμενα θέματα: 
Ο Πρώτον, τις θεσμικές εγγυή
σεις της εσωτερικής δημοκρατι
κής οργάνωσης και λειτουργίας
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^  των κομμάτων, εγγυήσεις που α-
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ρκτούν ιδιαίτερη σημασία σε πε

ρίπτωση κατάργησης του σταυ
ρού προτίμησης και καθιέρωσης 

ι % της λίστας.
β  Δεύτερον, ης εγγυήσεις διαφά- 

*  νειας ως προς τη χρηματοδότηση
και την οικονομική διαχείριση 
των κομμάτων. Η χρηματοδότηση 
πρέπει να είναι μόνο κρατική, με 
εξαίρεση μικρές ονομαστικές ει
σφορές μελών-φίλων, η δε δια
χείριση να τελεί υπό τον έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
β  Τρίτον, τη νομοθετική διασφα
λισμένη πρόσβαση των κομμά
των και των πολιτικών προσώ
πων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ε
νημέρωσης όχι μόνον προεκλο
γικά, αλλά διαρκώς.
Ο Τέταρτον, το εκλογικό σύστη
μα ανάδειξης των βουλευτών που 
πρέπει να απαντά και στο μείζον 
πολιπκό ερώτημα της προτίμη
σης προς τις μονοκομματικές κυ
βερνήσεις ή η ς κυβερνήσεις συ
νεργασίας.
Ο Πέμπτον, το εκλογικό σύστημα 
ανάδειξης των οργάνων της τοπι
κής αυτοδιοίκησης όλων των 
βαθμών, καθώς και στην ΤΑ υ
πάρχουν ίδια ή και μεγαλύτερα 
ζητήματα με αυτά που τίθενται 
σης βουλευτικές εκλογές, ενώ 
πολλά αυτοδιοικητικά όργανα ε
κλέγονται από περιφέρειες πολύ 
ευρύτερες των περιφερειών των 
βουλευτικών εκλογών.
Στη X. Τρικούπη, πάντως, η δή
λωση Παπανδρέου προκάλεσε 
δυσαρέσκεια, ενώ ακούστηκαν α
κόμα και απόψεις πως ο πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει σήμερα 
να απαντήσει στον κ. Βενιζέλο. 
Οπως πάντως έγραψε η «Η» χθες 
και προχθές, τόσο ο κ. Βενιζέλος 
όσο και ο κ. Λοβέρδος και άλλοι 
βουλευτές, διαφωνούν με το 
«γερμανικό μοντέλο», έστω και 
αν έχουν υπογράψει τη σχετική 
πρόταση.


