
τικά κατοχυρωμένη νόμιμη λει- λειτουργία και 
δράση του ΚΚΕ. μάτων, πού η κ 

, ffiuo ^CA uè _^ 

ΟΟ^ΕΥΪΕΣ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ 
ΤΗΝ 1 0 « ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΣΥΜ00ΥΛΙ0Υ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Πολιτικό καί δχι νομίκο το θέμα 

Mè άοορμή τον χαρακτη-
0!θμο από το Νομικό Συμ
βούλιο τοΟ κράτους σαν 
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νικότερο πολιτικό ζήτημα 
noù προκύπτει ànò τήν κυ
βερνητική απόπειρα παόεμ 
πόδισης της λειτουργίας 
καΐ δράσης τών πολιτικών 
κομμάτων, οί βουλευτές 
κ.κ. *Ιωάν. 'Αλευράς (κοι 
νοβσυλεοτικος εκπρόσω
πος του ΠΑΣΟΚ), Σύλβα 
•Ακρίτα (ΠΑΣΟΚ), Άπ. Κα 
κλαμάνης (ΠΑΣΟΚ) καί Γ. 
φαράκης (ΠΑΣΟΚ), απαν
τώντας σε σχετική έρώτη. 
dn συντάκτη τοο «Ριζοσηά 
στη», έκαναν τις παρακά
τω δηλώσεις: 

Ό κ. Ί ω ά ν . 'Αλευράς 

«Ανεξάρτητα άπο τήν πλήρη 
αμφισβήτηση της απόφασης, που 
έξέδοσε το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους, το πρόβλημα είναι κα
θαρά πολιτικό. Κόμματα, τα ο
ποία εκπροσωπούν τίς λαϊκές καί 
εργαζόμενες, κυρίως, τάξεις είναι 
ευνόητο δτι δεν μπορεί ν&χουν ε
νισχύσεις, όπως άλλα κόμματα, 
τα οποία βρίσκονται στην αρχή 
3 έχουν κατά τεκμήριο τουλάχι
στο οπαδούς, που ανήκουν στις 
ισχυρές οικονομικές τάξεις. Αυτά 
τα κόμματα περιμένουν από τή 
μικρή συνδρομή τών οπαδών τους 
για να ασκήσουν τα νόμιμα καί 
συνταγματικά τους δικαιώματα. 
Που άλλου, λοιπόν, μπορούν να 
στηριχτούν, έκτος από αυτή τή 
συνδρομή καί τήν εισφορά ,πού 
μέ πρωτοβουλία τους ζητούν από 
τους οπαδούς τους; 

Έάν ή κυβέρνηση Θελήσει να ε
φαρμόσει αυτή τή γνωμοδότηση 
του Νομικού Συμβουλίου του Κρά 
τους 0ά αποδείξει για μια ακόμα 
φορα τήν αντιδημοκρατική καί αν
τιλαϊκή της συμπεριφορά. 

Το πρόδλημα θα τεθεί καί στή 
Βουλή καί θά πάρει τ!ς διαστά-
o£iS που πρέπει, πολιτικές, δημο
κρατικές*. 

Ή κ. Γ. *Ακρίτα 
*Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. 

'Ακρίτα δήλωσε, απαντώντας σέ 
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ερώτηση συντάκτη του «Ριζοσπά
στη», δτι: 

«Το πρόβλημα, που ανέκυψε α
πό ιή γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους είναι κυ
ρίως πρόβλημα πολιτικό. Στρέ
φεται ανοιχτά εναντίον των προ
οδευτικών κομμάτων, που στηρί 
ζονται στις εργαζόμενες τάξεις 
και που είναι φυσικό να μην. έχουν 
άλλους οικονομικούς πόρους, έκτος 
από τις συνδρομές και τίς εισφο
ρές τών οπαδών και φίλων τους. 
Ή εφαρμογή, κατά συνέπεια, της 
γνωμοδότησης του Νομικού Συμ
βουλίου του Κράτους οδηγεί ανα
πόφευκτα στην παρεμπόδιση της 
συνταγματικά .κατοχυρωμένης πο. 
λιτικής δράσης τους σέ αντίθεση 
με τα κόμματα της δεξιάς που 
στηρίζονται στο μεγάλο κεφάλαιο 
κα! τα συμφέροντα του εξυπηρε
τούν». 

Ό κ. Άπ. Κακλαμάνης 

«Το θέμα είναι τυπικό και ου
σιαστικό. 

'Από πλευράς τυπικής κάθε Ι
ρανός που γίνεται, κατά νόμο α
παιτεί άδεια του υπουργείου Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών. 

'Αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί 
δτι εμπίπτει στην έννοια του ε
ράνου ή οικονομική ενίσχυση ή ο
ποιαδήποτε οικονομικής φύσης 
παροχή σέ κόμματα από μέλη, φί
λους και οπαδούς, ακόμη καί από 
μή οπαδούς που ενδιαφέρονται, ό
μως, για την ομαλή- λειτουργία 
του κοινοβουλευτικού μας συστή
ματος, ή οποία προϋποθέτει τή 
λειτουργία κομμάτων με οικονο
μικά προερχόμενα δχι από σκο
τεινές πηγές. 

Ή κυβέρνηση, μή πιστεύοντας 
στον κοινοβουλευτισμό — βλέπε 
καί καθυπόταξη της Βουλής άπο 
τήν εκτελεστική εξουσία — θέλον
τας να εμποδίσει τήν οργανωτική 
ανάπτυξη τών δημοκρατικών κομ
μάτων, αρχίζει άπο το ΚΚΕ για 
να προχωρήσει στα άλλα — γι' 
αυτό ας μήν αμφιβάλλει κανείς — 
μια προσπάθεια αποστέρησης άπ' 
τή μόνη δυνατή πηγή οικονομικών 
πόρων: τή λαϊκή βάση. 

'Αποκαλύπτεται, ταυτόχρονα, 
πόσο αντιδημοκρατική καί πόσο 
υποκριτική είναι ή τακτική της. 
Διότι, άπ' τή μια μεριά υπαινίσ
σεται χωρίς να το αποδεικνύει, 
όπως δεν το απέδειξε καί ή δι
κτατορία, δτι τα κόμματα της α
ριστεράς έχουν πόρους μή προερ
χόμενους άπο_ τή λαϊκή ,τους βά
ση καί, ταυτόχρονα, παρεμβαίνει 
με το υπουργείο Δημοσίας Τάξε
ως σ' £να θέμα, τυπικής αρμο

διότητας του υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών, ουσιαστικά δέ 
θέμα που δέν κρίνεται μέ νομικί
στικα, άλλα μέ πολιτικά κριτή
ρια, με απώτερο σκοπό να εμπο
δίσει τή λειτουργία κομμάτων πού 
δέν βαρύνονται, όπως είναι γνω
στό — καί το ξέρει αυτό καί ή 
ίδια ή κυβέρνηση — ούτε μέ ά
μεσους οικονομικούς έπιχορηγη-
τές, ούτε μέ έμμεση, δηλαδή πα
ράνομη, αφαίμαξη του κρατικού 
προϋπολογισμού — δπως παλιό
τερα ή EPE και τώρα ή «Ν.Δ.». 

Καί, ίσως, μέ τήν ευκαιρία αύ
τη θα έπρεπε τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης να θέσουν θέμα: οι
κονομικών πόρων τής «Ν.Δ.». Για 
να αποκαλυφθούν καί οϊ ισχυροί 
οίκονομικοί παράγοντες πού τήν 
ενίσχυσαν στις εκλογές σαν κόμ
μα καί σαν στελέχωση — μέ το 
αζημίωτο, φυσικά, π.χ. Σκαλι-
στήρης — καί ή έμμεση χρημα
τοδότηση της άπο τον κρατικό 
προϋπολογισμό, δηλαδή άπο τον 
Ιδρώτα του ελληνικού λαού — 
χωρίς «εράνους» καί κουπόνια! — 
για τήν μισθοδοσία τών άργομί-
σθων πού επανδρώνουν τά κομ
ματικά γραφεία, τα γραφεία πολ
λών βουλευτών καί παραγόντων 
του κόμματος, άπεσπασμένοι άπο 
διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, πού 
υποτίθεται δτι υπηρετούν — για 
να περιοριστούμε μόνο στα «ε
παγγελματικά στελέχη» πού χρη
σιμοποιεί το κόμμα τής πλειοψη
φίας». 

Ό κ. Γ. Ψαρράκης 

«Πιστεύω δτι το θέμα είναι λι
γότερο νομικό καί περισσότερο 
πολιτικό. Με τήν απόφαση πού 
παίρνεται άπο το Νομικό Συμ
βούλιο του Κράτους καταδικάζον
ται στο μαρασμό καί στην άφάνι-
ση τά μικρά κόμματα μέ λαϊκή 
βάση. Αυτό δέν προάγει ούτε τήν 
ανάπτυξη, ούτε τή στερέωση τής 
πραγματικής Δημοκρατίας. 

Μέ τή στέρηση τών μέσων ζω
ής καί ανάπτυξης τών μικρών δη
μοκρατικών κομμάτων, πού στηρί
ζονται στις συνδρομές καί εισφο
ρές τών μαζών καί τών οπαδών 
τους, ενισχύονται οί πλούσιοι ορ
γανισμοί τών μεγάλων κομμάτων 
καί φιμώνεται καί στραγγαλίζε
ται ή δημοκρατία. 

Γι* αυτό, είμαι αντίθετος καί 
μέ το γράμμα καί μέ το πνεύμα 
οώτής τής απόφασης». 

Τρεις νέες 
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