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∆εκτή κατά πλειοψηφία έγι-
νε από τη Βουλή η τροπο-
λογία για τη χρηµατοδότη-

ση των κοµµάτων, η οποία έχει 
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις 
εκτός αλλά και εντός κυβέρνη-
σης. Κατά την ονοµαστική ψηφο-
φορία, «ναι» ψήφισαν 155 βου-
λευτές, «όχι» 56, ενώ 3 δήλωσαν 
«παρών». Συνολικά ψήφισαν 
215 από τους 300 βουλευτές.

Tην τροπολογία καταψήφισαν 
οι βουλευτές του ΛΑΟΣ, του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων, της ∆ηµοκρατικής Αριστε-
ράς, της Κοινωνικής Συµφωνίας 
και της ∆ηµοκρατικής Συµµα-
χίας, ενώ «παρών» δήλωσαν οι 
βουλευτές του ΚΚΕ Σπύρος Χαλ-
βατζής και Ιωάννης Ζιώγας.

Καταψήφισαν από το ΠΑΣΟΚ 
οι Γιώργος Χαραλαµπόπουλος, 
Άννα Νταλάρα και Όλγα Ρε-
νταρή-Tέντε, ενώ απουσίασε ο 
υπουργός Αµυνας Γιάννης Ρα-
γκούσης, ο οποίος εξέφρασε και 
πάλι την έντονη διαφωνία του µε 
τις ρυθµίσεις, θέτοντας επιπλέον 
στη διάθεση του πρωθυπουργού 
την παραίτησή του. Απόντες ήταν 
επίσης ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐ-
δης και ο αναπληρωτής υπουρ-

γός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας Σωκράτης 
Ξυνίδης η Βάσω Παπανδρέου 
και ο Θόδωρος Πάγκαλος.

Από την Ν∆ απουσίασαν οι 
Κυριάκος Μητσοτάκης, Αρης 
Σπηλιωτόπουλος και Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης, όπως και οι Όλγα 
Κεφαλογιάννη και Φωτεινή Πιπι-
λή. Πριν από την έναρξη της ψη-
φοφορίας, οι Γιώργος Καρατζα-
φέρης, Ντόρα Μπακογιάννη και 
Πάνος Καµµένος «ξιφούλκησαν» 
κατά της τροπολογίας, καλώντας 
την κυβέρνηση να την αποσύρει. 

Η πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής 
Συµµαχίας Ντόρα Μπακογιάννη 
έθεσε θέµα αντισυνταγµατικότη-
τας µε το οποίο συνηγόρησαν οι 
κ.κ. Καρατζαφέρης και Καµµένος.

Στην πριµοδότηση των ΜΜΕ 
που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ και 
τη Ν∆, υποστήριξε ότι στοχεύ-
ει η αποδέσµευση των δόσεων 
προς τα κόµµατα ο πρόεδρος του 
ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης. 
Ταυτόχρονα ζήτησε άµεσα υπη-
ρεσιακή κυβέρνηση προκειµένου 
να διασφαλιστεί ότι όλοι θα πάνε 
επί ίσοις όροις στις εκλογές.

Θέµα αντισυνταγµατικότητας 
έθεσε και ο Πάνος Καµµένος 
που χαρακτήρισε προκλητική την 

τροπολογία, θέση που όπως είπε 
µετέφερε και σε συνάντηση που 
είχε µε τον πρόεδρο της ∆ηµο-
κρατίας. Το αίτηµα ψηφοφορίας 
επί της συνταγµατικότητας της 
τροπολογίας απορρίφθηκε από 
τον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο 
Πετσάλνικο και τον αντιπρόεδρο 
του Σώµατος Τάσο Κουράκη µε 
το σκεπτικό ότι ο Κανονισµός της 
Βουλής επιτάσσει το αίτηµα αντι-
συνταγµατικότητας να υποβληθεί 
στην συζήτηση επί της αρχής του 
νοµοσχεδίου, δηλαδή, από την 
περασµένη Παρασκευή.

Με τη συγκεκριµένη τροπολο-
γία «απελευθερώνεται» ένα ποσό 
περίπου 30 εκ ευρώ που είναι η 
τελευταία δόση του 2011 και οι 
δύο πρώτες δόσεις του 2012 που 
δικαιούνται τα κόµµατα ως τακτι-
κή χρηµατοδότηση. Επιβάλλεται 
πάντως να επισηµανθεί πως τα 
χρήµατα θα τα λάβουν µόνο τα 
κόµµατα εκείνα τα οποία ήταν 
κοινοβουλευτικά κόµµατα και 
στην προηγούµενη Βουλή, ενώ 
τα υπόλοιπα, δηλαδή Ανεξάρτη-
τοι Έλληνες, ∆ηΜΑΡ, ∆ηµοκρα-
τική Συµµαχία και Κοινωνική 
Συµφωνία δεν δικαιούνται να 
λάβουν ποσοστό από την κρατική 
χρηµατοδότηση.

ΜΕ 155 ΘΕΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

Με ηχηρά «όχι» υπερψηφίστηκε η τροπολογία 
για τη χρηματοδότηση των κομμάτων

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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