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Δέσμευση Σημίτη για τις δαπάνες
Με διατάξεις-προσθήκες στο Σύνταγμα θα 
αντιμετωπίσει, μετεκλογικά, η κυβέρνηση ολόκληρο το 
πλέγμα της διαφάνειας στα οικονομικά των κομμάτων, 
καθώς και το ζήτημα των προεκλογικών δαπανών, 
κομμάτων και υποψηφίων.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Τη δέσμευση ανέλαβε χθες ο 
Πρωθυπουργός Κώστας Ση
μίτης, στη διάρκεια της χθε

σινής ομιλίας του ενώπιον της Ε
πιτροπής Εκλογικού Αγώνα του 
ΠΑΣΟΚ. Έχει μάλιστα σημασία 
το ότι η δέσμευσή του έγινε και 
δημοσίως γνωστή, καθώς περιε- 
λήφθη στο γραπτό κείμενο που 
μοιράσθηκε από το Μέγαρο Μα- 
ξίμου.

Ο κ. Σημίτης δεν προχώρησε 
σε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς 
προτίθεται να εντάξει το ΠΑΣΟΚ 
στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμα, 
σχετικά με τα οικονομικά των κομ
μάτων και τις προεκλογικές δα
πάνες. Δήλωσε όμως ότι «εμείς θα 
προωθήσουμε πάγιες και οριστι
κές ρυθμίσεις σε όλο το πλέγμα 
των σχέσεων που διασφαλίζει τη 
διαφάνεια και την αξιοπιιστία στη 
λειτουργία των κομμάτων».

Ποσοστό
Όπως έγινε γνωστό από έγκυ

ρες πηγές, το ΠΑΣΟΚ θα ειση- 
γηθεί κατά τη συζήτηση για την 
αναθεώρηση του Συντάγματος πε
ρίπου ό,τι εισηγήθηκε στην προ
χθεσινή συνεδρίαση της Διακομ
ματικής Επιτροπής. Δηλαδή, επι

βολή πλαφόν στις προ
εκλογικές δαπάνες με τη 
θέσπιση παγίως ποσο
στού επί της ετήσιας κρα
τικής επιχορήγησης. Ε
πιβολή πλαφόν στην τη
λεοπτική διαφήμιση και 
απαγόρευση χρήσης κά
θε εμπορικής διαφήμισης 
για τους υποψηφίους.

Ο Πρωθυπουργός εί
πε στη συνεδρίαση της Ε
κλογικής Επιτροπής ότι η 
κυβέρνηση είναι, στην πα
ρούσα φάση και εν όψει της 
έναρξης του προεκλογικού α
γώνα, «έτοιμη να λάβει κάθε 
πρόσθετο μέτρο που θα κριθεί 
αναγκαίο μέσα από τη διακομ
ματική συνεννόηση και συμφω
νία». Και εξέφρασε την ευχή να α
κολουθήσουν τις προτάσεις του 
ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα. Ση
μείωσε ότι ο ίδιος είναι «αυστη
ρός στο ζήτημα των εκλογικών δα
πανών» και τόνισε με έμφαση πως 
«η ελληνική κοινωνία δεν κατα
νοεί ούτε δικαιολογεί τη μετα
τροπή της πολιτικής ζωής σε α
νταγωνισμό οικονομικό, είτε με
ταξύ των κομμάτων είτε μεταξύ 
των υποψηφίων».

Δήλωσε επίσης ότι «η ελληνι
κή κοινωνία απαιτεί από τα κόμ
ματα συνέπεια στις θέσεις και ευ

θύνη στις 
πράξεις» 
και επιτέ
θηκε στη 
Νέα Δη
μοκρατία 
την οποία 
κ α τη γό 
ρησε πως 
«ακολου
θεί πολύ 
αρνητικό 
δρόμο», 

αντί να 
προάγει τη 

συνολ ι κή  
ποιότητα της 

δημόσιας ζω
ής. Την κατη

γόρησε επίσης 
για  «διαστέβλω- 

ση της αλήθειας, 
παραποίηση στοι

χείων και αντιστροφή 
της πραγματικότητας 

που υποβαθμίζουν τον 
διάλογο και οξύνουν άκαιρα και 
αδικαιολόγητα το πολιτικό κλί
μα. Η κυβέρνησή μας και η πα
ράταξή μας δεν πρόκειται να α
κολουθήσουν την τεχνητή όξυν- 
ση που επιδιώκει η Νέα Δημο
κρατία. (...) Εμείς δεσμευόμαστε 
σε μια εκλογική αναμέτρηση, ό
που θα κυριαρχούν οι θέσεις και 
οι προτάσεις. Καλούμε όλα τα κόμ
ματα σε ένα διάλογο επιχειρημά
των και προτάσεων, χωρίς κραυ
γές, καταγγελίες και μεγαλοστο- 
μίες».

Σε ό,τι αφορά το εκλογικό α

ποτέλεσμα, εξέφρασε τη βεβαιό
τητα για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και 
επανέλαβε τον διλημματικό χα
ρακτήρα που θα έχουν. «Το δ ί
λημμα των επόμενων εκλογών εί
ναι σαφές, είπε. Αφορά το αύριο. 
Αφορά το πώς πορευόμαστε μέ
σα στην ΟΝΕ και την μετά την έ
νταξη εποχή».

Μετά τον Πρωθυπουργό μί
λησε ο γραμματέας της Κ.Ε. Κώ
στας Σκανδαλίδης, ο οποίος ενη
μέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ε
κλογικού Αγώνα για τη διάταξη 
των οργανωμένων δυνάμεων του 
ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική πε
ρίοδο.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα 
πραγματοποιήσει περιοδεία στην 
Α’ και Β’ περιφέρεια Πειραιά.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Κ. Σημίτης 
απαντώντας χθες στη Βουλή σε ε
ρώτηση του κοινοβουλευτικού εκ
προσώπου της Ν.Δ. κ. Δ. Σιούφα 
για τη διαφήμιση των έργων που 
χρηματοδοτούνται από την Ευ
ρωπαϊκή Ένωση, απάντησε: «Η 
χώρα μας είναι υποχρεωμένη α
πό την Ένωση να διαφημίζει τα 
έργα που γίνονται με κοινοτικά 
κονδύλια, ώστε να ενημερώνεται 
ο λαός για την εξέλιξή τους». Πρό- 
σθεσε ακόμη τως η αυτή διαφη
μιστική καμπάνια είχε προγραμ- 
ματισθεί από κοιρό και πριν προ
κηρυχθούν οι εκλογές. Ο κ. Δ. Σι- 
ούφας από την πλευρά του έκανε 
λόγο για «μνημόσυνο με ξένα κόλ
λυβα».
Τα ψηφοδέλτια

Στο μεταξύ, εντατικό χαρα

κτήρα παίρνουν οι επαφές και οι 
διαβουλεύσεις για τη στελέχωση 
των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. 
Με την αμφίπλευρη διεύρυνση να 
πνέει τα λοίσθια σε κεντρικό επί
πεδο, όλο το βάρος έχει ριφθεί 
στην περιφέρεια. Υπολογίζεται 
ότι 20 τουλάχιστον στελέχη από 
την Κεντροδεξιά και την Κε
ντροαριστερά θα περιληφθούν τε
λικά στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, 
στελέχη που έχουν, όπως υπο
στηρίζεται, ευρεία αναφορά σε 
τοπικό, νομαρχιακό, επίπεδο.

Παράλληλα όμως με τις δια- 
βουλεύσεις συνεχίζεται και η ο
νοματολογία υποψηφίων. Έτσι, 
μετά την περίπτωση του Π. Φα- 
σούλα για την Α' Πειραιώς, χθες 
κυκλοφόρησαν τα ονόματα του 
πρώην διευθύνοντος συμβούλου 
του OTE Γ. Χρυσολούρη, καθώς 
και του επανακάμψαντος από το 
ΔΗΚΚΙ πρώην υπουργού Αντ. 
Ντεντιδάκη. Για την Α’ Αθηνών, 
λέγεται πως βολιδοσκοπήθηκε ο 
πρώην πρύτανης του ΕΜΠ Ν. 
Μαρκάτος, ενώ για τη Β’ Θεσσα
λονίκης στο πλευρό των πρώην 
βουλευτών Κ. Διαμαντή, I. Γκλα- 
βίνα, θα είναι οι I. Κουγιάννης 
και Τρ. Μαργαρίτης. Στα Δωδε
κάνησα θα είναι υποψήφιος ο κα
θηγητής Δημ. Κρεμαστινός, ενώ 
στις προκριματικές θα δοκιμα
στούν για να λάβουν το χρίσμα 
του υποψηφίου ο πρώην νομάρ
χης I. Παρασκευάς και οι Μ. Θε- 
οδωρίδης και Κ. Καίσαρλης, έ
παρχος και δήμαρχος Κω, αντί
στοιχα.


