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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γιατί σιωπά Ο ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια των κομμάτων (μεταξύ των οποίων και το
ύψους 6 εκ. δικό του) και φωνάζει υποκριτικά για την κρατική χρηματοδότηση
Σε μια περίοδο που ο κόσμος υποφέρει, το μόνο για το οποίο βρίσκει ο ΣΥΡΙΖΑ να
διαμαρτυρηθεί είναι η περικοπή των χρημάτων που θα λαμβάνει από το κράτος.
Ενώ έχει αφήσει να περάσει απαρατήρητη η νομιμοποιημένη λεηλασία των
χρημάτων των φορολογουμένων που έχει γίνει με τα δάνεια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, τη
διάσταση της οποίας μόνο η Δράση έχει αναδείξει. Γιατί άραγε; Μήπως γιατί σε
εποχή που ήταν ένα μικρό κόμμα πήρε και ο ίδιος υπέρογκο για τα οικονομικά του
δάνειο ύψους 6 εκ. από την Εθνική Τράπεζα; Και γιατί ενώ μιλά για επιχειρηματικά
συμφέροντα δεν λέει κουβέντα για το πραγματικά σκανδαλώδες μέρος της
προαναγγελλόμενης ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία το όριο για την
χρηματοδότηση των κομμάτων από ιδιώτες ανεβαίνει από τα 15.000 στα 50.000
ευρώ ετησίως, κάτι που θα ενθαρρύνει τα κόμματα να εξαρτώνται από ισχυρούς
χρηματοδότες, στους οποίους θα έχουν κάνει τις σχετικές (και συνήθως εις βάρος
των φορολογούμενων) εξυπηρετήσεις; Τελικά στην πολιτική, τα πραγματικά σου
κίνητρα φαίνονται όχι μόνο από αυτά που καταγγέλλεις, αλλά πρωτίστως από αυτά
για τα οποία επιλέγεις να σιωπάς.
Θυμίζουμε ότι η Δράση υποστηρίζει την υιοθέτηση του γερμανικού μοντέλου
χρηματοδότησης, που θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή μεταρρύθμιση και στη
δική μας περίπτωση, με αντίστοιχη περικοπή των σχετικών ποσών, ώστε να
ανταποκρίνονται στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα[1].

[1] Στη Γερμανία, για κάθε ψήφο που έλαβε ένα κόμμα δικαιούται 0,85 ευρώ (0,70
ευρώ για κάθε ψήφο μετά τα 4 εκ. ψήφων). Αντιστοίχως, το κάθε κόμμα δικαιούται
0,38 ευρώ για κάθε ευρώ ιδιωτικής χρηματοδότησης που έλαβε και μέχρι το ύψος
των 3.300 ευρώ για κάθε ξεχωριστή χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα τα κόμματα
λαμβάνουν δωρεάν τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο για τη μετάδοση πολιτικών
μηνυμάτων, καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, στους κρατικούς τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
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