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Το «μικρό και ευέλικτο Υπουργικό» και η ανασύνθεση τπ8 κυβέρνησπΞ
Οι προτάσειε Κοσμίδη, τουλάχιστον ωε προε 
το πρώτο σκέλοε τουε σχετικά με τη σύνθε
ση του Υπουργικού Συμβουλίου, για ένα μι
κρό και ευέλικτο σχήμα επανέρχονται στο 
προσκήνιο και φαίνεται ότι αποτελούν τη μο
ναδική πρόταση για την ανασύνθεση τηε κυ-0 1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κοσμίδη άνοιΕαν τότε τον ασκό του Αιόλου, κα- θώε πολλά κυβερνητικά και κομματικά στελέχη τιε επέκριναν. Οι επικρίσειε τουε όμωε αφορούσαν το δεύτερο σκέλοε που αναφ ερόταν στη μείωση των εκλογικών περιφερειών και στο εκλογικό σύστημα, γεγονόε που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό να διευκρινίσει ότι θα τιε εΕετάσει αμέσωε μετά τιε εκ λ ο γ έ ε . Ο υ δ είε  όμω ε ά σ κ η σ ε οποιαδήποτε κριτική στην πρόταση Κοσμίδη για «μικρό και ευέ
λικτο» κυβερνητικό σχήμα.Ο γραμματέαε του Υπουργικού Συμβουλίου σε συνομιλία που είχε χθεε με «Το Βήμα»  επιβεβαίωσε ότι οι προτάσειε που κατέθεσε εΕ α κο λο υ θ ο ύ ν να  ισ χ ύ ο υ ν ,
«μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
εφαρμοσθούν, φθάνει να το θε
λήσει ο Πρω θυπουργόε», αλλά δήλωσε πλήρη άγνοια για τιε προ- θέσειε του κ. Σημίτη.Στενοί συνεργάτεε του κ. Σ η μίτη αποκάλυπταν παράλληλα, ότι και άλλα κυ β ερ νη τικά  στελέχη έχουν υποβάλει γραπτώε προτά- σειε και εισ η γή σ ειε «για έΕοδο 
από την κρίση», αλλά και για αναμόρφ ω ση του πολιτικού συστή- μ α το ε (δ η λ ώ ν ο ν τ α ε ω σ τό σ ο  άγνοια και αυτοί για το περιεχόμενό τουε), πλην όμωε υπενθύμιζα ν ότι τιε «όποιεε πρωτοβουλίεε 
του ο Πρωθυπουργόε θα τιε λά 
βει μόνοε του, εντόε του πρώτου 
δεκαημέρου του Ιουλίου».Το ενδιαφέρον ωστόσο των κυβερνητικών στελεχών δεν εστρά-

βέρνησηε που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια 
του ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε. Ο  γενικόε 
γραμματέαε του Υπουργικού Συμβουλίου δεν 
το κρύβει άλλωστε ότι προτάσειε για συγχώ
νευση ή κατάργηση υπουργείων, μετατροπή 
τουε σε επιτελικά σχήματα, κατάργηση γενι

κών και ειδικών γραμματειών, περιορισμό 
στο ελάχιστο του αριθμού των υφυπουργών, 
έχει παραδώσει εδώ και καιρό στον κ. Σημί
τη και τιε έχει μάλιστα αναπτύΕει δημοσίωε, 
σε εκδήλωση που διοργανώθηκε προσφά- 
τωε σε κεντρικό Εενοδοχείο των Αθηνών.φη ακόμη προε τον επ ερ χομ ενο ανασχηματισμό και στο αν θα κα- τα ρ γηθ ο ύν ή σ υ γχω νευ θο ύ ν τα υπουργεία τουε (που αποτελεί συνταγματικό προνόμιο του ίδιου του Πρωθυπουργού), αλλά στην... κε

νή θέση που δημιουργήθηκε στο Εκτελεστικό Γραφείο, και άρχισαν ήδη την... ψηφοθηρία. Δεν είναι λίγα τα κυβερνητικά στελέχη που δείχνουν ενδιαφ έρον, όπωε φ έρ’ ει- πείν οι κκ. I. Παπαντω νίου, Χρ.

Βερελήε, Π . Ευθυμίου, Κ. Γείτο-
ναε (γραμματέαε σήμερα Ο ικονομικού), αλλά και στελέχη τηε ΚΕ όπωε ο κ. Αντ. Κοτσακάε κ.ά.

Ν . ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. Λαλιώτης: «Στις εκλογές θα πάμε με τον Κ. Σημίτη»
Η  πρώτη ημέρα των εσωκομματικών εκλογών στο ΠαΣοΚΜα ζικ α  ψήφισαν χθεε στιε εσω- κομματικέε εκλογέε τα μέλη του ΠαΣοΚ προκειμένου να εκλέΕουν νέουε γραμματείε και επιτροπέε στιε Τ οπ ικέε και Ν ομα ρχια κ έε Οργανώσειε. Εκλογέε έγιναν στο Λεκανοπέδιο Αττικήε, στη Θ εσ σαλονίκη και στην Κ όρινθο, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται σήμερα τιε πρώτεε πρωινέε ώρεε. Την Κυριακή 29 Ιουνίου έπονται οι εκλογέε στουε άλλουε νομούε τηε χώραε.Αψιμαχίεε παρατηρήθηκαν στο Περιστέρι όταν με το άνοιγμα τηε κάλπηε κάποιοι επιχείρησαν να εμποδίσουν περίπου 100 άτομα να α σκήσουν το εκλογικό τουε δικ α ίω μα. Η δ η  από την π ρ ο η γούμενη εβδομάδα υπήρΕαν εν- στάσειε για τα 100 αυτά νέα μέλη και η Επιτροπή Δεοντολογίαε αποφάσισε ότι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.Ν έεε ενστάσειε που υποκινήθηκ α ν, σύμφ ω να με πληροφ ο- ρίεε, από κορυφαίο υπουργό τηε κυβέρνησηε, ανάγκασε την Επι-

Ο κ. Σκανδαλίδηε ασκεί το εκλογικό του δικαίωματροπή Δ εο ν τ ο λ ο γ ία ε να  σ υ ν ε δριά σ ει εκ  νέου και να βγάλει νέα , αντίθετη απόφαση, η οποία

προκάλεσε και τα χθεσινά επεισόδια.Παρέμβαση στιε τρέχουσεε πο- λιτικέε εΕελίΕειε έκ α ν ε χ θ εε  ο γραμματέαε του ΠαΣοΚ κ. Κ. Λα- 
λιώτηε. Προσερχόμενοε να ψ ηφίσει στα ΕΕάρχεια, διεμήνυσε ότι 
«την άνοιΕη του 2004 με πρόε
δρο και υποψήφιο πρωθυπουρ
γό τον Κώστα Σημίτη για μία  
ακόμη φορά θα δημιουργήσου
με ένα πλειοψηφικό ρεύμα». Και, για να τονώσει ακόμη περισσότερο το ηθικό των στελεχών του κυβερνώ ντοε κόμματοε, επανέλαβε με έμφαση ότι ο κ. Σημίτηε αΕίζει να είναι ο άνθρωποε που θα οδηγήσει την Ελλάδα και τουε Ελληνεε, με ανάπτυΕη και ευημερία, σε αυτόν τον ιστορικό κύκλο του 21ου αιώνα. Χαρακτήρισε μάλιστα «γνήσια δημοκρατική δια
δικασία» τιε εσωκομματικέε εκλο- γέε και ανέφερε ότι τα μέλη του ΠαΣοΚ ανέρχονται σε 160.000.Το δικό του μήνυμα «ενότηταε 
και ευθύνηε»  εΕέπεμψε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Ευ. Βενιζέλοε.

Για «ακυβερνησία» θα μιλήσει ο κ. Καραμανλή$Σ ε  ιδιαίτερα  υψηλούε ανπ- πολιτευτικούε τόνουε θα εκφρασθεί ο πρόεδροε τηε Νέαε Δημοκρατίαε κ. Κ. Κα
ραμανλήε κατά την αυριανή συνεδρίαση τηε Κοινο- βουλευτικήε Ο μά δ α ε του κόμματόε του. Ο  αρχηγόε τηε αΕιωματικήε αντιπολί- τευσηε, κατά την ομιλία του στην αίθουσα τηε Γερουσίαε τηε Β ουλήε, θα ασκήσει σκληρή κριπκή προε την κυβέρνηση σχετικά με την πολιτική που α κολουθεί σε όλουε τουε τομείε.Η φράση «θα υπάρΕει συνολική κριτική», που χρησιμοποιούν συνεργάτεε του κ. Καραμανλή είναι ενδεικτική των προθέσεω ν του προέδρου τηε Ν Δ. Σύμφω να με πληροφ ορίεε του «Βήμα- τοε», ο κ. Κ αραμανλήε θα υποστηρίΕει ότι «η χώρα δεν κυβερνάται», θα επισημάνει τιε αδυναμίεε τηε κυβερνη- τικήε πολιτικήε, ενώ  θα υπάρΕει ιδιαίτερη μνεία στην κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του κυβερνώντοε κόμματοε.Οπωε αναφέρουν, χαρακτηριστικά, κορυφαία κομματικά στελέχη τηε ΝΔ, ο κ. Καραμανλήε θα τονίσει ότι 
«τα ψέματα τελείωσαν με 
την ολοκλήρωση τηε ελλη
νική ε προεδρίαε». Ο  κ. Κα-

ραμανλήε θα κάνει λόγο για «ανικανότητα» τηε κυβέρνησηε, καθώε και για «πολι- πκή κόπωση».•  Επίθεση κατά τηε κυβέρνησηε εΕαπέλυσε χθεε βράδυ ο πρόεδροε τηε ΝΔ κ. Κ. Καραμανλήε, μιλώνιαε στην

Αγία Π αρασκευή. Ο  κ. Καραμανλήε α νέφ ερε ότι «η 
σημερινή κατάσταση αδυ- 
ναμίαε ανάπτυΕηε τηε οι- 
κονομίαε και αντιμετώπι- 
σηε των προβλημάτων τηε 
κα θη μ ερινότη ταε είν α ι  
αποτέλεσμα τηε παρατετα-

μένηε κυβερνητικήε κρί- 
σηε».Ο  αρχηγόε τηε αΕιωματι- κήε αντιπολίτευσηε επέρρι- ψε και ευθύνεε προσωπικά στον π ρω θυπουργό κ. Κ . 
Σημίτη για τη σημερινή κατάσταση και συμπλήρωσε

πωε «η κοινωνία έχει χάσει 
την εμπιστοσύνη τηε στο 
σύστημα εΕουσίαε, το κατε
στημένο τηε εικοσαετίαε, 
την κυβέρνηση του λεγά
μενου εκσυγχρονισμού».

Α. Ρ α β α ν ο ςΣκληρή απάντηση Μολυβιάητ για τη «σλαβομακεδσνική μειονότητα»
ΕΝΤΟΝΟ προβληματισμό και ανησυχία προκάλεσε στα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία άρθρο που δημοσιεύθηκε στο χθεσινό «Βήμα», με τον τίτλο «Απροσ- δόκητεε πρωτοβουλίεε -  προε εγκατάσταση σλαβομακεδονικήε μειονό- τηταε στη Μακεδονία;». Το άρθρο του κ. Ευ. Κωφού, ο οποίοε υπήρΕε εμπει- ρογνώμων πρεσβευτήε στο υπουργείο ΕΕωτερικών, και το οποίο δημοσιεύθηκε στη στήλη «Γνώμεε» τηε εφημε- ρίδαε, προκάλεσε μάλιστα και πολιτι- κέε παρεμβάσειε.Συγκεκριμένα, ο συντονιστήε Εθνι- κήε Αμυναε και ΕΕωτερικών τηε ΝΔ κ. Π . Μ ολυ β ιά τη ε (φωτογραφία), με αφορμή το άρθρο, εΕέδωσε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση στην οποία επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση ανακινεί 
και πάλι, κατά περίεργο τρόπο, το θέ
μα τηε "επιστροφήε”, υπό τη μια ή 
την άλλη μορφή, των Σλαβομακεδό- 
νων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα 
στην περίοδο 1941-1949».

Ο  κ. Κοχρόε στο άρθρο επισημαίνει μεταΕύ άλλων ότι «η επαναπροώθη- 
ση στην Ελλάδα χιλιάδων ατόμων με 
εδραιωμένη εθνικιστική σλαβομακε- 
δονική συνείδηση δεν συνιστά “επα
ναπατρισμό”, αλλά αυθαίρετο εποικι
σμό αλλοεθνούε εθνικιστικήε μειο- 
νότηταε στιε παραμεθόριεε περιοχέε 
των μακεδονικών νομών τηε χώραε».Επ’ αυτήε τηε επισημάνσεωε ο πρέ- σβηε κ. Μολυβιάτηε δήλωσε ότι «πά
για πολιτική όλων ανεΕαιρέτωε των 
ελληνικών κυβερνήσεων είναι ωε τώ
ρα η απαγόρευση του επαναπατρι
σμού των ατόμων αυτήε τηε κατηγο- 
ρίαε και των απογόνων τουε. Και η πο
λιτική αυτή υπαγορεύεται από πολ- 
λούε και σοβαρούε λόγουε, που ισχύ
ουν και σήμερα».Παράλληλα, ο συντονιστήε τηε ΝΔ αναφέρει ότι «αν η κυβέρνηση θέλει 
να αλλάΕει την πολιτική αυτή, οφεί
λει να το δηλώσει ευθέωε και να εΕη- 
γήσει και τουε λόγουε που την ωθούν 
σε αυτή την αλλαγή».

Ο  κ. Μολυβιάτηε διαχωρίζει ευθέωε το ζήτημα τηε προσωρινήε επίσκεψηε στη χώρα μαε υπογραμμίζονταε χαρακτηριστικά: «Αλλο θέμα είναι βεβαί- 
ωε η δυνατότητα να επισκέπτονται 
προσωρινά την Ελλάδα τα άτομα αυ
τά, για ανθρωπιστικούε ή παρεμφε- 
ρείε λόγουε, για την οποία ουδείε μπο
ρεί να έχει αντίρρηση, εφόσον τη
ρούνται τα προβλεπόμενα από τη σχε
τική νομοθεσία». Μάλιστα θέτει προ των ευθυνών τηε την κυβέρνηση ση- μειώνονταε ότι «οφείλει να διευκρινί
σει επιτέλουε τιε προθέσειε τηε και να 
πάψει να παίζει μικροκομματικά παι
χνίδια πάνω σε ένα τέτοιο θέμα».

Διμερή για 
το Αιγαίο 
θέλει η Αγκυρα
Κωνσταντινούπολη

Η ΑΓΚΥΡΑ αφήνει να πλανάται πρόταση - σκέψη για τη διμερή συζήτηση των θεμάτων που προκαλούν ενιάσειε στο Αιγαίο.Τα αυτά θα μπορούσαν να συζητηθούν διμερώ ε σε επιτροπή στην οποία να συμμετάσχουν και ειδήμονεε από τιε δύο πλευρέε, είπε ο τούρκοε υπουργόε ΕΕωτερικών κ. Αμπντουλάχ Γκιουλ σε τηλεοπτική συζήτηση ενώ την ίδια ιδέα επανέλαβε και ο εκπρόσωποε του τουρκικού υπουργείου ΕΕωτερικών, μερικέε ώρεε αργότερα.
«Εκφράσαμε την ετοιμότητά 

μαε να συζητήσουμε τα θέματα 
του εναέριου χώρου σε διμερέε 
επίπεδο με την-Ελλά δα» είπε ο κ. Χουσεΐν Ντιριόζ.Ο  κ. Ντιριόζ αναφέρθηκε και στιε αιηάσειε για παραβιάσειε και παρενοχλήσειε τηε πολιτικήε αε- ροπορίαε που διατυπώθηκαν από ελληνικήε πλευράε, για να σημειώσει ότι «προφανώε αποτελούν 
προσπάθεια κατοχύρωσηε τηε ελ
ληνικήε πρακτικήε που βρίσκε
ται σε αντίφαση με το Διεθνέε Δί
καιο».Η Τουρκία δεν δέχεται την ελληνική άποψη για τα δέκα ναυτικά μιλιά του ελληνικού εναέριου χώρου πέραν των έΕι ναυτικών μιλιών που ισχύουν στη θάλασσα, επανέλαβε ο κ. Ντιριόζ και σημείωσε ότι δεν έχουν νόημα οι κατη- γορίεε για «παραβιάσειε του FIR» που διατυπώνονται από ελληνικήε πλευράε.Ο  κ. Ντιριόζ υποστήριΕε ότι οι τουρκικέε στραηωπκέε πιήσειε γίνονται στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου, πάντα με ενεργοποι- ημένουε τουε κώδικεε αναγνώρι- σηε IFF, και ότι σε μεγάλο βαθμό οι πτήσειε γίνονται χωρίε εΕοπλι- σμό. Από τον Δεκέμβριο του 2001 και μετά η Τουρκία υποβάλλει -  ωε μέτρο καλήε θελήσεωε -  προγράμματα πτήσεων για όλα τα στρατιωτικά αεροσκάφη τηε στο Α ιγαίο μέσω  των διαύλω ν του ΝΑΤΟ, μία ημέρα πριν από την πραγματοποίηση των πτήσεων.Ο  τούρκοε εκπρόσωποε συνέ- κρινε την ελληνική δραστηριότητα στο Αιγαίο με την τουρκική και διαπίστωσε ότι ενώ η Τουρκία έκανε 6.623 πτήσειε στο Αιγαίο το 2002, τα ελληνικά στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πε- ρισσότερεε από 30.000 πτήσειε. 
«Ενώ οι πτήσειε μαε στο Αιγαίο 
αποτελούν το 3% των ετήσιων 
στρατιωτικών πτήσεων, η ανα
λογία αυτή για την Ελλάδα φτά
νει το 80%» είπε ο κ. Νηριόζ.Προκλητική χαρακτήρισε το ΓΈΑ την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου ΕΕωτερικών, ση- μειώνονταε ότι όσα αναφέρονται σε αυτήν όχι μόνον δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, αλλά και δημιουργούν περισσότερη ένταση στο Αιγαίο. Το ΓΕΑ αναφέρει ότι οι Τούρκοι δεν υποβάλλουν σχέδια πτήσεωε «πέντε σημείων», απλώε αναφ έρουν πόσα αεροσκάφη θα εισέλθουν στο FIR Αθηνών χωρίε να προσδιορίσουν ούτε πότε θα εισέλθουν ούτε από πού και κυρίωε πόσο διάστημα θα παραμείνουν σε αυτό. Τα τουρκικά αεροσκάφη εισέρχονται οπλισμένα, έχουν υπερδιπλασιάσει τιε πτή- σειε τουε και μάλιστα τελευταίωε πραγματοποιούν και πτήσειε πάνω από νησιά. Οπωε συνέβη και χθεε με την εναέρια «εισβολή» 16 τουρκικών αεροσκαφών, που προκά- λεσαν πέντε παραβιάσειε του εθνικού εναέριου χώρου και πέντε εμπλοκέε με ελληνικά μαχητικά.

Α. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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Υπερχρεωμένα και αδιαφανή. Ετσι θα χαρακτηρίζαμε τα 
δύο μεγάλα κόμματα με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν 
για την οικονομική τουε διαχείριση. ΠαΣοΚ και Ν Δ, παρ’ 
ότι χρηματοδοτούνται γενναιόδωρα από τον κρατικό

κορβανά (εισπράττουν περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίωε), εΕακολουθούν να δανειοδοτούνται συστημα
τικά από (κρατικέε) τράπεζεε. Το έτοε 2002 η ΝΔ πήρε 
δάνεια 10,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, ενώ το ΠαΣοΚ

πήρε δάνεια ύψουε 5,4 δισ. Ισχνέε παραμένουν οι ει 
σφορέε οπαδών και μελών (5% των εσόδων), ενώ αφα 
νείε χρηματοδότεε καλύπτουν με άγνωστα ποσά τα κομ 
ματικά ταμεία, ιδιαίτερα σε προεκλογικέε περιόδουε.

Το ταμείον είναι μείον για ΠαΣοΚ και ΝΔ
Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα οικονομικά των δύο μεγάλων κομμάτων

Γ ΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ με δραχμέε, οι δαπάνεε του Π αΣοΚ κατά το έτοε 2000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έφθασαντα 12,7 δισεκατομμύρια περίπου. Από αυτά τα 4,7 δισεκατομμύρια κάλυψε η κρατική χρηματοδότηση και άλλα 7 δισεκατομμύρια περίπου κάλυψε ο δανει- σμόε από την (κρατική) Εθνική Τράπεζα. Τα έσοδα από τιε εισφορέε μελών ήταν κάτω από 1 δ ισ εκα τομμύριο, λιγότερο από το 8% του συνόλου. Καθώε και στη Ν Δ επικρατεί η ίδια κατάσταση, δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτήριζε κα- νείε τα δύο μεγάλα κόμματα κρατικοδίαιτα. Ούτε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα κόμματα μετατρέ- πονται σε προβληματικέε δημόσιεε επιχειρήσειε παροχήε υπηρεσιών και οι πολίτεε σε καταναλωτέε τουε.
ΧρέηΩε το πιο χρεωμένο ελληνικό κόμμα εμφανίζεται η ΝΔ. Σύμφωνα με πηγέε τηε Ρηγίλληε, τα χρέη τηε ανέρχονται σε 4,8 δισεκατομμύρια δραχμέε, δηλαδή περίπου το 90% τηε κρατικήε επιχορήγησηε. Κάποια στελέχη τηε ΝΔ αμφισβητούν αυτό το ποσό και κάνουν λόγο για χρέοε 8 δισ. ή 6 δισ. Ο  πρώτοε πρό- εδροε τηε ΝΔ που ομολόγησε το τεράστιο χρέοε του κόμματοε ήταν ο κ. Μιλτ. Εβερτ. «Βρήκα στα τα
μεία έλλειμμα 6 δισ.» είχε δηλώσει το 1993, προκαλώνταε σάλο στη ΝΔ αφού τα πυρά εστρέφοντο κατά του προκατόχου του κ. Κ. Μη- 
τσοτάκη.Από την πλευρά του το ΠαΣοΚ εκτιμά σήμερα τα χρέη του σε 2,5 δ ισ ., ήτοι στο 50% περίπου τηε κρατικήε επιχορήγησηε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κυβερνών κόμμα εμφάνισε το 2002 πλεόνασμα ύψουε 900.000 ευρώ. Τραπεζίτηε και των δύο κομμάτων ήταν επί σ ειρ ά  ετών η (κρατική) Ε θ νική  Τράπεζα, αν και σήμερα όλα τα κόμματα προσφεύγουν και στην (κρατική) Αγροτική Τράπεζα, όπωε α ναφ έρει ο γενικόε διευθυντήε τηε Ν Δ και υπεύθυνοε για τα οικονομικά κ. I. Βαρθολομαίοε. Συγκεκριμένα τα κόμματα σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία η οικονομική κατάσταση των κομμάτων είναι:
ΠΑΣΟΚ•  Συνολικά έσοδα: 22.014.206 ευρώ.•  Κρατική επιχορήγηση: 17.415.779 ευρώ.•  Εισφορέε βουλευτών: 1.227.000 ευρώ.•Χ ρ έοε: 2,5 δισεκατομμύρια δραχμέε.•  Επιπλέον 1.339.675 ευρώ χορηγούνται από το κράτοε για το Ινστιτούτο ΙΣΤΑΜΕ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ•  Συνολικά έσοδα: 20.285.409 ευρώ.•  Κρατική επιχορήγηση: 15.713.121 ευρώ.•  Εισφορέε βουλευτών: 900,00 ευρώ.•  Χρέοε: 4,8 δισεκατομμύρια δραχμέε.•  Επιπλέον 1.309.426 ευρώ χορηγούνται από το κράτοε για το Ινστιτούτο «Κωνστανπνοε Καραμανλήε».

Πόσο κοστίζει 
ο βουλευτήε;Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τηε Βουλήε για το 2003, το ποσό για τιε βουλευτικέε αποζημιώσειε θα φθά- σει τιε 35.541.700,00 ευρώ. Και αυτά, πέραν του κόστουε για το leasing αυτοκινήτων που εισάγεται για πρώτη φορά εφέτοε καθώε και του κόστουε για τη λειτουργία γραφείων ορισμένων «πτωχών» βουλευτών τηε περιφέρειαε που ευρίσκονται επί τηε οδού Βουλήε, στο κέντρο τηε λθή- ναε. Οι παροχέε προε τουε βουλευ- τέε δεν εξαντλούνται σε αυτά. Συνολικά οι βουλευτέε έχουν 900 απο- σπασμένουε υπαλλήλουε που συνεχίζουν να αμείβονται από το κράτοε και επιπλέον έχουν επίδομα περίπου

410 ευρώ ο κάθε υπάλληλοε, δηλαδή 4.428.000 ετησίωε. Ακόμη, οι αστυνομικοί που φρουρούν τουε βουλευτέε είναι αποσπασμένοι από το υπουργείο Δημόσιαε ΤάΕηε και κατά μέσο όρο σε κάθε βουλευτή αναλογούν δύο αστυνομικοί συνοδοί. Συνολικά η φύλαΕη των βουλευτών κοστίζει επιπλέον 2.520.000 ευρώ.Το κόστοε για το γραφ είο του Πρωθυπουργού -  σύμβουλοι και προσωπικό -  φθάνει τα 3.107.000,00 ευρώ και είναι σχεδόν σταθερό τα τελευταία τρία χρόνια. Το συνολικό κόστοε προκειμένου να καλυφθούν οι αμοιβέε υπαλλήλων, επιστημονικών συνεργατών, βουλευτών και όλεε οι δραστηριότητεε που αφορούν τη λειτουργία τηε Βουλήε φθάνει για το έτοε 2003 τα 120.521.400,00 ευρώ.

Και με τη βούλα 
του ΣυντάγματοεΗ χρηματοδότηση των κομμάτων εγγράφεται στην Αναθεώρηση του Συντάγματοε του 2001 που καθιερώνει πλέον δικαίωμα των κομμάτων και αντίστοιχη υποχρέωση του κράτουε για οικονομική ενίσχυση όχι μόνο για τιε εκλογικέε τουε δα- πάνεε κατά τιε προεκλογικέε πε- ριόδουε αλλά και για τιε λειτουργι- κέε, δηλαδή για τα τρέχοντα διαχειριστικά τουε έΕοδα.Η κρατική επιχορήγηση συναρ- τάται με ιστορικά κριτήρια, δηλαδή με το ποσοστό των ψήφων του κόμματοε στιε προηγούμενεε εκλογέε. Νέα κόμματα χωρίε εκλογική ιστορία ή κόμματα που έχουν προέλθει

από διάσπαση δεν χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται ελάχιστα από το κράτοε. Ετσι γίνεται πρακτικά αδύνατο ή πολύ δύσκολο για τα νέα κόμματα να ανιαγωνισθούν το υπάρχον κομματικό μονοπώλιο που στηρίζεται στο δημόσιο χρήμα. Πρόσφατη είναι η ιστορία του Κινήματοε Ελευθέρων Πολιτών του οποίου ο ιδρυτήε κ. Δ ημ. Αβραμόπουλοε, αφού ζήτησε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα για να αντεπεΕέλθει στα λειτουργικά έΕοδα και δεν βρήκε ανταπόκριση, έκλεισε τελικά το κόμμα του επικαλούμενοε «οικονομικέε δυσκολίεε»!
Η ιστορία του χρήματοβΠρο του 1987 δεν υπήρχε κρατική χρηματοδότηση στα κόμματα. Ο  κ. 
Κ. Γείτοναε, γραμματέαε Επιτρο- πήε Οικονομικού του ΠαΣοΚ σήμερ α, κατείχε την ίδια θέση στο διάστημα 1977-85 και θυμάται:

«Δραχμή δραχμή μα&ύαμε τό
τε τα λεφτά στο ΠαΣοΚ!». Πολλέε φορέε γλίτωσαν από την οικονομική καταστροφή με δωρεέε που άφ ηναν κάποιοι λάτρειε του Αν- δρέα Παπανδρέου. Ενα σπίτι στην Αίγινα, ένα διαμέρισμα στην Α θήνα. Στη δεκαετία του '80 τηλεφώνησε στο ΠαΣοΚ έναε συμβολαιο- γράφ οε και τουε ειδοπ οίησε να ανοίΕουν τη θυρίδα ενόε δωρητή. ΑνοιΕαν και βρήκαν μέσα ράβδουε χρυσού που πωλήθηκαν για τιε ανά- γκεε τηε προεκλογικήε εκστρατεί- αε το 1981. Γύρω στο 1978 στο ΠαΣοΚ  δεν είχαν να πληρώσουν τα τηλέφωνα. Παραχώρησε τότε ο Παπανδρέου μια παλιά Μπιούικ που είχε στον ΟΔΥ και πήραν τα λεφτά σε γραμμάτια μετ’ εμποδίων! Οι περισσότεροι δούλευαν στο Π αΣ ο Κ  εθελοντικά, με πολύ ενθουσιασμό. Ηταν η ηρωική εποχή των κομμάτων. Μια αφίσα για την Πρωτομαγιά, που αναπαρίστανε ένα φτυάρι, τη φωτογράφισε μόνοε του έναε οπαδόε του Κινήματοε, αρχι- τέκτοναε, και κόστισαν μόνο τα έΕοδα του τυπογραφείου.Κομματικοί προϋπολογισμοί δεν δημοσιεύονταν ωε το 1987. Στη Ρηγίλληε θυμούνται ότι το 1983 ο Ευ. Αβέρωφ πούλησε ένα αμπελάκι που είχε στα Τρίκαλα για να ξεπληρώσει κομματικά χρέη. Εφτασε στη Ρηγίλληε ο αδελφόε του προέδρου Μισέλ Αβέρωφ με μια βαλίτσα χαρτονομίσματα και κανείε δεν δια- νοήθηκε να ασχοληθεί με αποδεί- Εειε και προϋπολογισμούε.Η κυ ρ ία  Μ π ρ ιγ κ ΐτ α  Π α π α - 
σταύρου, που είχε αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία του κ. Γ. Ράλλητο 1981, θυμάται ότι ο πρώην πρω θυπουργόε έβαλε λεφτά από την τσέπη του για να καλύψει ορισμένα οικονομικά κενά, μετά την ήττα τηε ΝΔ στιε εκλογέε. Στιε εκλογέε του 1981 οι εθελοντέετηε Ν Δ είχαν εξαφανιστεί, οι αρνητι- κέε δημοσκοπήσειε είχαν διώξει τον κόσμο. «Είχαμε μόνο μια χού
φτα "οννεδίτεε”!». Η κυρία Παπα- σταύρου θυμάται ότι στην Καλαμάτα που μίλησε προεκλογικά ο Ράλληε δεν είχαν χρήματα για να κατασκευάσουν την εξέδρα και ο κ. Κ. Κ ουλούρηε τουε πούλησε την εξέδρα του ΠαΣοΚ όπου είχε μιλήσει την προηγούμενη ημέρα ο Αντρέαε!

I ΑΥΡΙΟ
το γ' μέροε

Εκλογικέ§ αναμέτρησές (1974 - 2000)
17 Νοέμβριο· 1974 __ : :Οι πρώτεε μεταπολιτευτικέε εκλογέε. Η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή  εκλέγεται πανηγυρικά με 54,37%. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Ενωση Κέντρου με 20,42%. Το νεοσύστατο ΠαΣοΚ  του Ανδρέα Παπανδρέου με 13,58% καταλαμβάνει την τρίτη θέση.
20 Νοεμβρίου 1977Η Νέα Δημοκρατία με τον Κ. Καραμανλή κερδίζει τιε εκλογέε με 41,84%. Το ΠαΣοΚ υποσκελίζει τη «γηραιό» πλέον ΕΔΗΚ και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 25,34%. Πρόκειται για την τελευταία φορά που τα δύο κόμματα καταλαμβάνουν ποσοστό μικρότερο του 75%. Τρίτο κόμμα έρχεται η ΕΔΗΚ με 11,95%.
18 Οκτωβρίου 1981 ______Το ΠαΣοΚ με κεντρικό σύνθημα την «Αλλαγή» καταλαμβάνει την εξουσία με 48,07% (173 βουλευτικέε έδρεε), αφήνονταε την υπό τσν κ. Γ. Ράλη πλέον ΝΔ δεύτερη με 35,88%. Τρίτο έρχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδοε με 10,94%.
2 Ιουνίου 1985 ν .. .................Το ΠαΣοΚ κερδίζει για δεύτερη συνεχή φορά με ποσοστό 45,82%. Η ΝΔ ανεβαίνει στο 40,84%. Τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν 86,6%. Η εποχή του«δι- κομματισμού» ξεκινά. Το ΚΚΕ έρχεται τρίτο για δεύτερη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση με 9.89%.
18 Ιουνίου 1989Οι οσμέε του «βρώμικου ’89» πνίγουν τον πολιτικό κόσμο. Η ΝΔ υπό τον κ. Κ. Μητσοτάκη κερδίζει τιε εκλογέε με 44,28% και το ΠαΣοΚ μένει δεύτερο με 39,13%. Τρίτο κόμμα έρχεται ο «Συνασπισμόε τηε Αριστεράε και τηε Προόδου» με 13,12%. Πρώτη οικουμενική κυβέρνηση ΝΔ - ΣΥΝ υπό τον κ. Τζ. Τζαν-

νετάκη. «Αντέχει» ωε τιε 12 Οκτωβρίου, οπότε υπό τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. I. Γρίβα σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση.
5 Νοεμβρίου 1989Η ΝΔ κερδίζει ξανά με 46,19%, ενώ το ΠαΣοΚ φθάνει στο 40,67%. Ο  ΣΥΝ τρίτοε με 10,97%. Σχηματίζεται οικουμενική κυβέρνηση υπό τον καθηγητή κ. 
Ξ. Ζολώτα.

9 Απριλίου 1990Η ΝΔ κερδίζει τιε εκλογέε με 46,89%, ενώ το ΠαΣοΚ πέφτει στο 38,61%. Ο  Συνασπισμόε έρχεται τρίτοε με 10,28%. Ο  κ. Κ. Μητσοτάκηε δεν θα εξα ντλήσει την τετραετία ωε πρωθυπουργόε, με την αποσκίρτηση του κ. Α . Σαμαρά, που θα σχηματίσει την «Πολιτική Ανοιξη».
10 Οκτωβρίου 1993Το ΠαΣοΚ κερδίζει τιε εκλογέε με 46,88%. Η ΝΔ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 39,3. Τρίτη έρχεται η ΠΟΛΑΝ του κ. Σαμαρά με 4,87%. Τα δύο κόμματα τηε Αριστεράε (ΚΚΕ και ΣΥΝ) μετά βίαε αγγίζουν το 7,48%.
22 Σεπτεμβρίου 1996Το ΠαΣοΚ με πρόεδρο τον κ. Κ. Σημίτη κερδίζει με ποσοστό 41,49%. Η Ν Δ με πρόεδρο τον κ. Μ. 
Εβερτ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 38,12%. Το ΚΚΕ λαμβάνει 5,61% και ο ΣΥΝ 5,12%. Εμφανίζεται το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗΚΚΙ) του κ. 
Δ . Τσοβόλα, και συγκεντρώνει ποσοστό 4,43%.
9 Απριλίου 2000 ______________. ______Το ΠαΣοΚ κερδίζει για τρίτη συνεχόμενη φορά τιε εκλογέε συγκεντρώνονταε 43,79%. Η ΝΔ υπό την προεδρία του κ. Κ. Καραμανλή έρχεται δεύτερη με 42,73%. Τρίτο κόμμα εκλέγεται το ΚΚΕ με 5,53% και τέταρτοε ο ΣΥΝ με 3,2%.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΟΦΙΑ Π Α ΝΝΑΚΑ, Β . ΝΕΑΟΣ


