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Αθήνα, σήµερα στις 18 Ιουλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 17-7-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΙΗ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
17 Ιουλίου 2013, καθ’ ο µέρος αφορούν την ειδική ηµερήσια διάταξη)
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ–ΕΚΜ κ. Αλέξη
Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του, για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως
επιζήµιες για τη δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες,
πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε
την απόπειρα βίαιης κατάργησης της «ΕΡΤ Α.Ε.» και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια», σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής.
Η συζήτηση της πρότασης θα διεξαχθεί µε ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 137 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή σύµφωνα µε τη διαδικασία της γενικευµένης συζήτησης
επερώτησης.
Προτείνω η συζήτηση να αρχίσει µε τον πρώτο κύκλο οκτώ
κατά προτεραιότητα οµιλητών, δηλαδή µε έναν από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και µε έναν από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές. Οι επτά πρώτοι οµιλητές θα είναι εκείνοι που θα οριστούν
από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες στις οποίες έκαστος ανήκει
και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής θα είναι εκείνος που θα εγγραφεί
πρώτος µε το ηλεκτρονικό σύστηµα. Ο κάθε οµιλητής από αυτόν
τον πρώτο κύκλο θα λαµβάνει τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά
χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Πρώτος θα µιλήσει ο Βουλευτής που θα υποδείξει η Κοινοβουλευτική Οµάδα που κατέθεσε την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, δηλαδή Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Όποιος
άλλος Βουλευτής επιθυµεί να µιλήσει, θα εγγραφεί µε το ηλεκτρονικό σύστηµα έως και το τέλος της οµιλίας του τρίτου αγορητή.
Επίσης, τα κόµµατα πέραν των ανωτέρω, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να δώσουν κατάλογο οµιλητών, κατ’ εφαρµογή

της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Κανονισµού
της Βουλής, οι οποίοι θα προηγηθούν εκείνων που θα εγγραφούν
µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Στη συνέχεια θα καταρτιστεί ενιαίος κατάλογος µε κύκλους
οµιλητών, κατ’ αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης του κόµµατος που εκπροσωπούν, όπως έχει γίνει σε ανάλογες συζητήσεις στο παρελθόν.
Οι οµιλητές του ενιαίου καταλόγου θα λάβουν τον λόγο για
πέντε λεπτά. Διευκρινίζω ότι οι πρώτοι οµιλητές µιλούν δεκαπέντε λεπτά και οι επόµενοι πέντε λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας. Ο χρόνος οµιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ορίζεται από το άρθρο 97 του Κανονισµού της
Βουλής.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα µιλήσουν δώδεκα λεπτά.
Εφόσον όµως προηγηθεί η οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας, θα µιλήσουν έξι λεπτά. Οι Υπουργοί δικαιούνται να µιλήσουν δεκαοκτώ λεπτά, όποτε το επιθυµούν,
σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Τέλος, προτείνω η συζήτηση να ολοκληρωθεί στις 17.00’,
εκτός αν εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών νωρίτερα. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Νοµίζουµε ότι χρειάζεται και η διαδικασία της δευτερολογίας. Ενδεχοµένως σε αυτά τα χρονικά
πλαίσια που είπατε να µπορούµε να κάνουµε και αυτό ή αν χρειαστεί, να έχουµε µια πολύ µικρή παράταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να βάλουµε στους
εισηγητές;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η διαδικασία της δευτερολογίας τουλάχιστον για τους εισηγητές είναι απαραίτητη, γιατί είναι κρίσιµο
ζήτηµα που «τρέχει». Δεν είναι επί της ιστορίας να συζητήσουµε.
Οι εισηγητές δικαιούνται δευτερολογία και νοµίζω ότι µπορούµε
να το κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με αυστηρή τήρηση
του χρόνου, όµως. Αν κάποιος εισηγητής υπερβεί το χρόνο του,
δεν θα µπορεί να έχει και δευτερολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και γενικά επειδή η
διαδικασία έχει αυτόν το χαρακτήρα, προτείνω να είµαστε όλοι
συνεπείς µε τον χρόνο.
Θέλω να κάνω µια διευκρίνιση, επειδή και χθες το είχα πει. Το
νόηµα της ανοχής του Προεδρείου έχει να κάνει µε το ότι κά-

15040

ποιος θέλει να τελειώσει τη φράση του, να παρουσιάσει ένα επιχείρηµα κ.λπ.. Αν ο χρόνος των οκτώ λεπτών γίνεται δέκα λόγω
της ανοχής, τότε χάνει το νόηµά του. Ας κάνουµε µια προσπάθεια, όσο µπορούµε, προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η πρόταση λοιπόν έγινε δεκτή, µε την παρατήρηση να προβλέψουµε δυνατότητα δευτερολογίας σε όποιον από τους εισηγητές το επιθυµεί, εφόσον ο χρόνος το επιτρέψει.
Συνεπώς έχω την τιµή να ανακοινώσω τους επτά πρώτους οµιλητές που τα κόµµατα έχουν υποδείξει. Είναι η Βουλευτής κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος
Καραγκούνης από τη Νέα Δηµοκρατία, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ, ο Βουλευτής κ. Βασίλειος
Καπερνάρος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ο Βουλευτής κ.
Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή
Αυγή, ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης από τη Δηµοκρατική Αριστερά και ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Γκιόκας από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Καπερνάρο,
επί της διαδικασίας; Δεν προβλέπεται, αλλά θα σας δώσω τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπατε
είναι κεφαλαιώδους σηµασίας.
Όταν έρχονται πολυνοµοσχέδια αυτής της ουσίας, αυτής της
τεράστιας σηµασίας, δεν είναι δυνατόν στις δύο µέρες που συζητούνται να δίνουµε πέντε και επτά λεπτά χρόνο οµιλίας στους
Βουλευτές. Κάποτε έρχονταν τα νοµοσχέδια µέσα σε ανθρώπινα
φυσιολογικό –όπως και να το πάρουµε- χρόνο, ώστε να µπορεί
ο κάθε Βουλευτής να αναπτύσσει τις προτάσεις του, τις θέσεις
του κ.λπ..
Είναι δυνατόν υπό µορφή ταχυβολίας να κάνουµε τις τοποθετήσεις µας; Υπάρχουν Βουλευτές, οι οποίοι δεν µπορούν να καλυφθούν µέσα στα πέντε λεπτά.
Το Προεδρείο πρέπει να διασκεφτεί και να αποφασίσετε, γιατί
αλλιώς δικαιολογηµένα θα λέω ότι ο Κανονισµός αυτός είναι γελοίος, διότι η γελοιότητα εξαρτάται από τις συµπεριφορές µας.
Εάν αναλογούν πέντε λεπτά στον Βουλευτή για τέτοιας ουσιώδους σηµασίας, επαναλαµβάνω, θέµατα, αντιλαµβάνεστε ότι τα
πέντε λεπτά γίνονται δέκα κι εδώ δεν θα µπορείτε να έχετε αντίρρηση, διότι είναι φυσιολογική αυτή η χρονική επέκταση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η παρατήρηση που
κάνατε αφορά τη Διάσκεψη των Προέδρων, όταν ορίζεται η διαδικασία των νοµοσχεδίων.
Είναι γεγονός ότι, ειδικά στην περίπτωσή µας, αυτήν την εβδοµάδα συνωστίστηκαν πολλά θέµατα, ενώ υπήρξαν µακρές περίοδοι που η Βουλή δεν είχε αρκετό έργο. Αυτό δεν θα το σχολιάσω.
Είναι κάτι δεδοµένο και µπορεί να τεθεί ξανά στη Διάσκεψη των
Προέδρων, έστω και εκ των υστέρων.
Σχετικά µε το χρόνο, καταγράφω την άποψή σας. Προσωπικά
βέβαια –και όχι ως Προεδρείο- έχω την άποψη ότι το θέµα του
χρόνου, αν το δούµε σε σχέση και µε άλλα Κοινοβούλια, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρώπης που είµαστε κ.λπ.,
ίσως πρέπει να το σκεφτούµε. Δηλαδή σε ένα πολιτικό σώµα σηµασία έχει η θέση. Αυτό όµως µπορούµε να το δούµε σε άλλη
συγκυρία. Είναι γενικότερο θέµα.
Αυτό που έχει όµως σηµασία και αφορά όλους µας και πρέπει
να είναι θέµα κοινής φροντίδας του Προεδρείου και του Σώµατος
είναι να εξασφαλίζουµε το µέγιστο αριθµό Βουλευτών, εφόσον
υπάρχει τέτοιο ζωηρό ενδιαφέρον, µε τα δεδοµένα τα οποία
έχουµε κάθε φορά, χωρίς να σηµαίνει ότι τα δεδοµένα είναι
πάντα τα καλύτερα.
Αυτές τις διευκρινίσεις είχα να κάνω.
Εν τω µεταξύ, ενηµερώνεται το Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Βούτση και ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή
τον κ. Ματθαιόπουλο. Οι οµιλητές ήδη ανακοινώθηκαν.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µόνο
για µισό λεπτό, επειδή είναι αρκετά τα έγγραφα της τεκµηρίωσης, να τακτοποιήσω τα έγγραφά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να τα τακτοποιήσετε και αν έχετε έγγραφα προς τα Πρακτικά καλό είναι να τα
κρατάτε και στο τέλος της οµιλίας να παραδίδονται για να µπορούν και οι υπάλληλοι να κάνουν οργανωµένα τη δουλειά τους.
Αυτό ισχύει για όλους
Επίσης, από αυτήν τη στιγµή µπορείτε όσοι επιθυµείτε να εγγράφεστε µε τις κάρτες σας στον ηλεκτρονικό κατάλογο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ κατάθεση πρότασης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, που θα
διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον πράξεις και παραλείψεις παντός υπευθύνου, που
σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της «ΕΡΤ Α.Ε.»
και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της δηµόσιας
ραδιοτηλεόρασης στην επικράτεια, αποτελεί πράξη ευθύνης
προς τη δηµοκρατία, προς την κοινωνία και προς την ιστορία.
Εκείνο που συνέβη στη χώρα µας στις 11 Ιουνίου του 2013 δεν
µπορεί να χαρακτηριστεί µε καµµία άλλη λέξη παρά µόνο µε τη
λέξη «πραξικόπηµα». Το διάγγελµα του κ. Κεδίκογλου, µε το
οποίο ανακοινώθηκε αιφνιδίως η κατάργηση της ΕΡΤ, ο βίαιος
και ξαφνικός θάνατος της «ΕΡΤ Α.Ε.», δεν µπορεί να χαρακτηριστεί παρά µόνο ως χουντικής κοπής. Και οι ενέργειες της Κυβέρνησης προς υλοποίηση µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου,
η οποία δεν φέρει κανένα χαρακτηριστικό συνταγµατικής και δηµοκρατικής λειτουργίας, δεν µπορούν παρά να χαρακτηριστούν
ως πράξεις επιβουλής της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος.
Στις 10 Ιουνίου του 2013 φέρεται ότι υπογράφεται πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε τίτλο «Τροποποίηση των διατάξεων
του άρθρου 14β του ν.3429/2005». Αυτή η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου έφερε τις υπογραφές δεκαεννέα µόνον εκ των
Υπουργών της τότε Κυβέρνησης. Δεν έφερε τις υπογραφές των
Υπουργών που είχαν τοποθετηθεί από το ΠΑΣΟΚ και τη Δηµοκρατική Αριστερά.
Λυπάµαι πάρα πολύ που στην Αίθουσα αυτήν τη στιγµή δεν
είναι παρά ένας µόνο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είναι πράγµατι και
αυτό δηλωτικό µιας υπαναχώρησης από τις αρχικές διακηρύξεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Απουσιολόγο θα σας βάλουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω ότι αντί να ειρωνεύεστε,
θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των στιγµών και
της ευθύνης σας. Αν έχετε την καλοσύνη, να µη διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Θα τα πούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, όχι διακοπές και οι οµιλητές να µην προκαλούν διακοπές, ει δυνατόν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν
την προκάλεσα εγώ τη διακοπή.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι η εικοστή, την οποία
υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας επί διακυβέρνησης Σαµαρά. Είναι η εικοστή, µε την οποία παραβιάζεται κατάφωρα η
συνταγµατική νοµιµότητα και λειτουργία, διότι το άρθρο 44 του
Συντάγµατος ρητώς προβλέπει ότι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου υιοθετούνται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τη
προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη δεν συνέτρεξε
καµµία ούτε στις 10 Ιουνίου του 2013 ούτε στις 11 Ιουνίου του
2013, πόσω µάλλον ουδέποτε συνέτρεξε εξαιρετικά επείγουσα
και απρόβλεπτη ανάγκη τέτοια, η οποία να υπαγορεύει την εν
κρυπτώ δράση της Κυβέρνησης και του κυρίου Υπουργού –που
έχει υπάρξει συµβασιούχος της ΕΡΤ και έχει επωφεληθεί από τα
κονδύλια της ΕΡΤ!- τέτοιας εν κρυπτώ δράσης, ώστε όλοι οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης στις 11 Ιουνίου 2013 στην εκποµπή
«ΝΕΤ στα γεγονότα» στην ΕΡΤ, την τελευταία εκποµπή που προβλήθηκε µέσα από τους ποµπούς, όλοι οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης –ήταν η κ. Βόζενµπεργκ, ο κ. Πρωτόπαππας και ο κ.
Οικονόµου- δήλωσαν ότι δεν είχαν υπ’ όψιν τους καµµία κυβερ-
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νητική πρωτοβουλία και ότι η ΕΡΤ δεν µπορεί να κλείσει.
Μετά από αυτήν τη δήλωση όλων, εµφανίστηκε ο κ. Κεδίκογλου –ο παριστάµενος και σήµερα- το µεσηµέρι της ίδιας µέρας
και αφού στις 14.15’ είχε δηµοσιευτεί αυτή η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και εκφώνησε ένα θεατρικό διάγγελµα, µε το οποίο
διέπραξε και συκοφαντική δυσφήµιση κατά της «ΕΡΤ Α.Ε.».
Και αναρωτιέµαι, κύριε Κεδίκογλου: Εκχωρήσατε τα δικαιώµατα της «ΕΡΤ Α.Ε.» στον κ. Στουρνάρα, ως Υπουργό Οικονοµικών, και θα σας κάνει αγωγή για συκοφαντική δυσφήµιση της
«ΕΡΤ Α.Ε.» ή επαφίεστε ακριβώς στην αλληλεγγύη, την οποία επιδεικνύετε ο ένας στον άλλον, συµπράττοντες και αδικοπρακτούντες εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και εις βάρος της
λαϊκής εντολής, την οποία σφετερίζεστε, παραβιάζετε και προδίδετε;
Μίλησε ο κ. Κεδίκογλου για «ιερή αγελάδα», για φύλακες αδιαφάνειας και δηµόσιας σπατάλης και –αυτό που ο ίδιος βάφτισεγια την τιµή της λειτουργίας της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, βάζοντας µια τιµή στη δηµοκρατία. Και θεώρησε ότι θα παραπλανήσει τους Έλληνες πολίτες, λέγοντάς τους ότι αν σβήσουµε τη
δηµόσια ραδιοτηλεόραση, αν σβήσουµε τη δηµοκρατία, θα γλιτώσουµε και 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Θεώρησε ότι αυτό είναι επαρκής επιχειρηµατολογία για να παραιτηθούν οι Έλληνες πολίτες από τα δηµοκρατικά τους δικαιώµατα και από το δικαίωµα στην ενηµέρωση και στη δηµόσια
πληροφόρηση, όπως κατοχυρώνεται και προστατεύεται από τα
άρθρο 5α και 15 του Συντάγµατος.
Βεβαίως, εκείνο το οποίο υπήρξε ακόµη ανατριχιαστικότερο
από το χουντικής κοπής διάγγελµα Κεδίκογλου, ήταν ο τρόπος
µε τον οποίο έδρασε η Κυβέρνηση, προκειµένου να ρίξει το σήµα
της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Ως προς αυτό, είναι χαρακτηριστικές οι µέθοδοι, οι οποίες
προσιδιάζουν σε καρτέλ, µαφίες και έκνοµες δραστηριότητες για
τη διακοπή µετάδοσης, όπως περιγράφονται από τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ για το πώς διακόπηκαν
οι µεταδόσεις των ποµπών σε Αθήνα και περιφέρεια.
Στον Υµηττό εισέβαλε η Ελληνική Αστυνοµία µε έναν τεχνικό
εκτός ΕΡΤ, ο οποίος έριξε το «µαύρο». Οι τεχνικοί βάρδιας εκδιώχθηκαν από το χώρο. Στην Πάρνηθα εισέβαλε η Ελληνική
Αστυνοµία µε τεχνικούς εκτός ΕΡΤ και έπραξαν το ίδιο. Στον Χορτιάτη εισέβαλε η Ελληνική Αστυνοµία, έσπασαν τις πόρτες και
έπραξαν το ίδιο µε τεχνικό, µάλλον, του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην Καλαµάτα –περίπτωση για την οποία ο Βουλευτής µας
Θανάσης Πετράκος υπέβαλε και µηνυτήρια αναφορά- στην Τρίπολη, στα Δολιανά, στα Γεράνια και στην Κεφαλλονιά άγνωστοι
έσπασαν τις κλειδαριές και τα λουκέτα των κέντρων εκποµπής,
έριξαν «µαύρο», άλλαξαν τα λουκέτα και κλείδωσαν.
Εν συνεχεία, η µείωση του σήµατος µέχρι τη διακοπή εκποµπής περιγράφεται στο ίδιο έγγραφο ως εξής: Με αδιευκρίνιστο
τρόπο και παραβιάζοντας τις διεθνείς τηλεπικοινωνιακές συµβάσεις διεκόπησαν όλες οι γραµµές µεταφοράς ραδιοτηλεοπτικών
σηµάτων, εισερχοµένων και εξερχοµένων, µέσω ΟΤΕ.
Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων διεκόπη απότοµα στις
23.15’ το τηλεοπτικό σήµα. Οι εργαζόµενοι ενηµερώθηκαν ότι
έγινε επέµβαση στα κέντρα εκποµπής Υµηττού, Πάρνηθας και
Χορτιάτη και ως αποτέλεσµα σταδιακά έσβηναν τα ραδιόφωνα
Αθήνας, Θεσσαλονίκης και ορισµένων περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθµών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι από αυτές τις ενέργειες της Κυβέρνησης έπεσε µαύρο στους εξής τηλεοπτικούς σταθµούς: ΕΤ1,
ΝΕΤ, ΕΤ3, ERT World, ERT HD, WEB TV ERT, Κανάλι της Βουλής
–σταµάτησε να µεταδίδεται και η εργασία στο Κοινοβούλιο- ΡΙΚ
SAT, Deutsche Welle, BBC News, TV5, Euronews και στους εξής
ραδιοφωνικούς σταθµούς: Πρώτο Πρόγραµµα, Δεύτερο Πρόγραµµα, Τρίτο Πρόγραµµα, Φιλία –ξενόγλωσσο πρόγραµµα-,
Kosmos, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΑ Sport, 95,8 FM και 102 FM,
ΕΤ3, καθώς και σε δεκαεννέα περιφερειακούς ραδιοφωνικούς
σταθµούς. Επιπλέον, µαύρο έπεσε και στο διαδικτυακό ιστότοπο
www.ert.gr.
Μόνο ως πραξικόπηµα µπορούν αυτά να χαρακτηριστούν και
φέρουν –και θα φέρουν- την υπογραφή σας και τη µορφή σας,
κύριε Κεδίκογλου, σε αυτό το διάγγελµα, το οποίο έγραψε µια
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µελανή σελίδα στην ιστορία της χώρας.
Οι ενέργειές σας, αντίθετα µε αυτά τα οποία εξαγγείλατε, προκάλεσαν τη δηµόσια κατακραυγή. Χαρακτηριστικό ήταν το µαύρο
πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «LIBERATION». Χαρακτηριστική
ήταν και η επιστολή του κ. Μάρτιν Σουλτς, του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος απεύθυνε έκκληση στον
Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά να ανακαλέσει αυτές τις αποφάσεις
και να επαναφέρει τη λειτουργία της ΕΡΤ, ακριβώς επισηµαίνοντας ότι η δηµόσια ραδιοτηλεόραση εγγυάται τη δηµοκρατία, εγγυάται τον πολιτισµό, εγγυάται το σεβασµό των δικαιωµάτων των
πολιτών σε ένα κράτος δικαίου, σε µία δηµοκρατική κοινωνία.
Χαρακτηριστική είναι και η έκκληση του Προέδρου της EBU,
του Ζαν-Πολ Φιλιππό, ο οποίος ήρθε στη χώρα µας εξ αυτού του
λόγου. Χαρακτηριστικές είναι και οι ανακοινώσεις των Ενώσεων
Διοικητικών Δικαστών και Δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους για την υποβάθµιση της
δηµοκρατίας στη χώρα µας και για τη δράση εκτός συνταγµατικής νοµιµότητας, µέσα από την καταιγιστική εισαγωγή πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επιχειρήσατε να εµφανίσετε τη δράση σας αυτή ως συµφέρουσα οικονοµικά. Τα στοιχεία, όµως, σας διαψεύδουν, διότι –
σύµφωνα µε τις καταγγελίες των εργαζοµένων- είναι άκρως
επιζήµια η κατάργηση της ΕΡΤ για το δηµόσιο συµφέρον.
Μένει στον αέρα η τριετής σύµβαση που είχε συνάψει η ΕΡΤ
για το δορυφορικό της πρόγραµµα. Στον αέρα µένουν και οι συµβατικές σχέσεις µε τον ανάδοχο του διαγωνισµού παγκόσµιας
εκµετάλλευσης που απέδιδαν 2 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Στον
αέρα µένουν οι συµβάσεις µε τον ΟΠΑΠ και εν σχέσει µε τη µετάδοση του ΚΙΝΟ και του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Στον αέρα µένει και
η αναµετάδοση αθλητικών γεγονότων, τα οποία εκχωρήσατε αντί
πινακίου φακής σε ιδιωτικούς ραδιοσταθµούς.
Επίσης, στον αέρα µένουν τα µουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα
οποία το 2012 έκαναν εβδοµήντα έξι συναυλίες, σαράντα έξι εκπαιδευτικά προγράµµατα και εκποµπές. Στον αέρα έρµαιο και
εγκαταλελειµµένο έµεινε το αρχείο της ΕΡΤ, αυτό που χαρακτηρίσατε ως πραγµατικό θησαυρό, αλλά το οποίο ευτυχώς διαφυλάσσουν µόνον οι εργαζόµενοι. Στον αέρα µένουν η εργασία και
οι προτάσεις Ελλήνων παραγωγών και Ελλήνων σκηνοθετών που
είχαν υποβάλει συγκεκριµένα σχέδια στη διοίκηση της ΕΡΤ. Στον
αέρα µένουν είκοσι δύο µαγνητοσκοπηµένες συναυλίες, µεταξύ
των οποίων µία µε συνθέτη τον Νίκο Μαµαγκάκη.
Περαιτέρω, στον αέρα µένει και η συµµετοχή της Δηµόσιας
Τηλεόρασης στο ψηφιακό σήµα και εκεί φέρετε αυτοτελή ευθύνη, διότι µε τις πράξεις σας προάγετε την κοινοπραξία των
ιδιωτικών ραδιοσταθµών, εκείνων δηλαδή που όλοι λειτουργούν
εκτός νοµιµότητας. Δεν καταβάλλουν ούτε καν το µνηµονιακό ως
προβλεπόµενο φόρο για τη χρήση του δηµοσίου αγαθού των ραδιοσυχνοτήτων. Δεν καταβάλλουν το παραµικρό σε αντάλλαγµα
της προνοµιακής θέσης που τους έχετε παραχωρήσει. Σε αντίτιµο αυτής σας της ενέργειας, εµφανίζονται πια ως σεΐχηδες του
ψηφιακού σήµατος, από το οποίο αποκλείεται ολοένα και περισσότερο η «ΕΡΤ Α.Ε.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι χαρακτηριστική ως προς αυτό η γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, του φορέα δηλαδή εκείνου
που είναι ο µόνος αρµόδιος να ρυθµίζει το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο, ασκώντας τον κρατικό έλεγχο του άρθρου 15 του Συντάγµατος, του φορέα εκείνου που έχετε αφήσει επίσης στον αέρα,
διότι στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης οι τρεις τουλάχιστον από τις επτά θέσεις καλύπτονται από πρόσωπα, των οποίων
οι θητείες έχουν προ πολλού λήξη και χθες τις ανανεώσατε για
άλλη µία φορά για ένα εξάµηνο, µε τρόπο τέτοιο ο οποίος διακυβεύει τα πρόστιµα και την εγκυρότητα των αποφάσεων που
επιβάλλει το Συµβούλιο.
Στον αέρα έµειναν δύο χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξι ψυχές,
δύο χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξι εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους. Στον αέρα έµειναν, κύριε Υπουργέ.
Και ήσασταν και εσείς συµβασιούχος της «ΕΡΤ Α.Ε.». Αυτοί οι
άνθρωποι βρίσκονται στον αέρα για να εισπράττουν την πρακτική
του εκβιασµού ή της απόπειρας να τους δελεάσετε µέσα από τις
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τελευταίες πρακτικές, την ίδια στιγµή που κατά τον τελευταίο
χρόνο είχατε συνάψει –και το ξέρετε- προνοµιακότατες συµβάσεις µε «ηµέτερους» δηµοσιογράφους.
Και για να µην υπεισέλθω σε ονοµατολογία, θα αναφέρω µόνο
το όνοµα -επειδή ήταν και υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στις προηγούµενες εκλογές- του κ. Αντώνη Λιάρου µε σύµβαση
3.500 ευρώ µηνιαίως από τις 14-8-2012. Και αυτό το αναφέρω
δειγµατοληπτικά, για να είµαστε σαφείς ως προς το ποιοι ήταν
εκείνοι οι οποίοι προήγαγαν την αδιαφάνεια, την κοµµατοκρατία
και τις σχέσεις διαφθοράς και διαπλοκής στην «ΕΡΤ Α.Ε.». Και
αυτοί φυσικά δεν ήταν οι εργαζόµενοι που καταβάλλουν τον
ιδρώτα τους και το µόχθο τους αντί πενιχρών αµοιβών από 800
έως 1.200 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, αν µπορείτε, σας παρακαλώ, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα κάνω µια προσπάθεια, κύριε
Πρόεδρε, αλλά τα θέµατα είναι πάρα πολλά, ενώ έχουµε και το
δεδοµένο ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Όπως βλέπω, είναι ελάχιστη η προσέλευση και από τη Νέα Δηµοκρατία και από το
ΠΑΣΟΚ.
Όλα, λοιπόν, είναι στον αέρα και θεµατοφύλακες της νοµιµότητας είστε εσείς! Ποιοι, λοιπόν, είναι θεµατοφύλακες της νοµιµότητας; Εσείς, κύριε Κεδίκογλου, που πρέπει να δώσετε την
προσωπική σας αναφορά για τη θητεία σας στη ΝΕΤ και ο κ.
Στουρνάρας που επέλεξε να µην είναι σήµερα εδώ, αλλά θα πρέπει και αυτός να δώσει τις εξηγήσεις του. Διότι χθες, απευθυνόµενος στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλέστηκε µία ταινία, η
οποία µάλλον δεν ξέρει σε τι αναφέρεται. Θα ήθελα, λοιπόν, να
του πω ότι η ταινία «Όµορφα χωριά, όµορφα καίγονται» αναφέρεται στον εµφύλιο πόλεµο της Βοσνίας. Οπότε, το χιούµορ του
ήταν εντελώς άστοχο.
Όµως, έχω να πω ότι όταν προσκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να του πει τι
θα κάνει, θα πρέπει και ο ίδιος µε πολλή ειλικρίνεια να πει όχι τι
θα κάνει, αλλά τι κάνει, καθώς και να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν
τη στιγµή κατά την οποία περικόπτει τα δηµόσια οικονοµικά και
εµφανίζεται ως θεµατοφύλακας και σωµατοφύλακας της νοµιµότητας, την ίδια ώρα οι στενοί του συγγενείς να εισπράττουν –
οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν η σύζυγος και οι θυγατέρες
του- µε αποφάσεις του ΕΟΦ σχεδόν µισό εκατοµµύριο ευρώ για
διαφηµιστική καµπάνια κατά της πολυφαρµακίας. Πρόκειται για
εταιρείες συµφερόντων του κ. Στουρνάρα και της οικογένειας
του αδερφού τού Υπουργού Ναυτιλίας κ. Βαρβιτσιώτη. Και όλα
αυτά, την ίδια ώρα που γνωρίζετε ότι η «ΕΡΤ Α.Ε.» µετέδιδε δωρεάν µηνύµατα κοινωνικού περιεχοµένου και οι εργαζόµενοι στον
ΕΟΦ παρήγαγαν δωρεάν τέτοιου είδους καµπάνια.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά, µιας και στην υπόθεση αυτή εµπλέκεται και ο γνωστός, επίσης από την υπόθεσης της λίστας
Λαγκάρντ, κ. Παπασταύρου, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας του κ. Βαρβιτσιώτη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εσείς, λοιπόν, εµφανίζεστε ως θεµατοφύλακες της νοµιµότητας, ενώ θέσατε και τοποθετήσατε ως εκπρόσωπο και ειδικό διαχειριστή για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της «ΕΡΤ Α.Ε.»
τον κ. Γκίκα Μάναλη, πρώην επιτελή του ΤΑΙΠΕΔ, συνυπηρετούντα µε την κ. Ελένη Παπακωνσταντίνου στην ίδια Υπηρεσία.
Ο κ. Γκίκας Μάναλης την ίδια ώρα που ο κ. Στουρνάρας καλεί
τους εργαζοµένους να εκκενώσουν το χώρο –λες και τον έχουν
καταλάβει- καλεί τους εργαζόµενους να περιφρουρήσουν και να
διαφυλάξουν τη δηµόσια περιουσία, η οποία τους έχει ανατεθεί.
Και ο κ. Καψής που παρίσταται σήµερα εδώ και διορίστηκε
από πλευράς ΠΑΣΟΚ και συµµετείχε και στο άτυπο Υπουργικό
Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ για να βγάλει το φίδι από την τρύπα –όταν
ο κ. Βενιζέλος αποφάσισε να ανταλλάξει τις διακηρύξεις του περί
δηµοκρατίας µε τη θέση του Αντιπροέδρου και του Υπουργού
Εξωτερικών- και ήταν διευθυντής της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»,
Υπουργός Επικρατείας επί κυβέρνησης Παπαδήµου, αρθρογράφος στην εφηµερίδα «ΕΘΝΟΣ» και συνδεδεµένος µε πρόσωπα
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και µε συµφέροντα που υπηρετούν στην ιδιωτική Ραδιοτηλεόραση, δήλωσε άγνοια εν αρχή για το έγγραφο Μάναλη, ενώ εν
συνεχεία δήλωσε ότι το γνωρίζει, αλλά ότι δεν γνωρίζει γιατί δεν
φέρει υπογραφή. Επίσης, ο κ. Καψής δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι
συµβαίνει µε το περιοδικό «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ».
Και χαίροµαι που σας έχουµε εδώ, κύριε Κεδίκογλου, γιατί
όσον αφορά το περιοδικό «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», είπατε ότι η
«ΕΡΤ Α.Ε.» συντηρεί περιοδικό δίχως αναγνώστες.
Πείτε µας, σας παρακαλώ, αυτό το περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση» -το οποίο συκοφαντήσατε και άρα επιχειρήσατε να αποµειώσετε την αξία του- που κυκλοφορεί από το 1939 και είχε
υπερβεί τα δύο χιλιάδες τεύχη και εσείς το χαρακτηρίσατε ως
«περιοδικό χωρίς αναγνώστες», πώς βρέθηκε να κυκλοφορεί µε
κλεψίτυπο λογότυπο και τίτλο «Ο Κόσµος στη Ραδιοτηλεόραση»
στις 21 Ιουνίου 2013 µε αριθµό τεύχους «1»;
Πώς κυκλοφορεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συντοµεύω. Σε
λίγο θα ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριµένο. Είστε ήδη στα είκοσι
δύο λεπτά. Υπάρχουν και άλλοι εισηγητές και το Προεδρείο πρέπει να είναι σαφές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα έχω ολοκληρώσει σε δύο
λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι υπερβολικός ο
χρόνος που ζητάτε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου την
ανοχή σας, γιατί είναι σοβαρό και σηµαντικό αυτό που θα πω ειδικά για τη «Ραδιοτηλεόραση».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, το Προεδρείο δίνει ανοχή σε όλους τους εισηγητές και
γι’ αυτό ακριβώς υπάρχει πρόβληµα χρόνου.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, να κάνετε προσπάθεια για να ολοκληρώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα την κάνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σέβοµαι το φόρτο
των εισηγητών και την προσπάθεια που καταβάλλουν για να είναι
σαφείς κλπ, αλλά έχουµε πρόβληµα χρόνου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ας κάνουµε µία προσπάθεια,
κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε, τα υπόλοιπα θα τα πω και στη δευτερολογία µου.
Όµως, ειδικά για τη «Ραδιοτηλεόραση», επειδή θα παρεµβληθεί η απάντηση του κ. Κεδίκογλου, θα ήθελα µια απάντηση σχετικά µε το πώς φροντίσατε ο κ. Κωνσταντίνος Γέρου -ο οποίος
είναι ο εκδότης της εφηµερίδας «ΤΟ ΑΡΘΡΟ», συνδέεται µε την
Κυβέρνησή σας, φιλοξενεί άρθρα του κ. Φαήλου Κρανιδιώτη και
δεν είναι εκπρόσωπος της φερόµενης «ΧΡΩΜΑΞ Ε.Π.Ε.», η οποία
εµφανίζεται ως δήθεν εκδότης, αλλά της «ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Α.Ε.» που εκδίδει τα έντυπα «ΤΟ ΑΡΘΡΟ», «ΛΟΙΠΟΝ», «ΧΑΪ»- να
βρίσκεται µε κατοχυρωµένο και το περιεχόµενο και τον τίτλο του
περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση» και να υφαρπάζει το αναγνωστικό
κοινό αµέσως µόλις εσείς ανακοινώσατε και επιβάλατε πραξικοπηµατικά το κλείσιµο της «ΕΡΤ Α.Ε.» και το κλείσιµο του περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση».
Ποιοι ωφελούνται και ποιοι επωφελούνται από τις πράξεις και
τις παραλείψεις σας; Πώς βρίσκεται εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών και πάλι ο κ. Μπάνος, Πάρεδρος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος -θυµίζω- ήταν εκείνος τον
οποίο συµβουλεύθηκαν για το πώς θα διαχειριστούν τη λίστα
Λαγκάρντ επί κ. Παπακωνσταντίνου; Πώς πάλι ο κ. Μπάνος εκπροσωπεί το δηµόσιο και σ’ αυτήν την υπόθεση και σ’ αυτήν την
αντιδικία µε τους εργαζοµένους;
Είναι πάµπολλα τα ζητήµατα, είναι πάµπολλα τα πεδία στα
οποία είστε εκτεθειµένοι. Όµως, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο και
νοµίζω ότι σας έγινε σαφές από τη µαζική συρροή των πολιτών
κατά δεκάδες χιλιάδες όλες αυτές τις µέρες στο Ραδιοµέγαρο
της «ΕΡΤ Α.Ε.» και στον προαύλιο χώρο, είναι ότι οι πολίτες δεν
εκχωρούν τη δηµοκρατία ούτε για 100.000 ευρώ ούτε για καµµία
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άλλη τιµή.
Οι πολίτες παρίστανται, διεκδικούν την ενηµέρωση, διεκδικούν
τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, συµπαρίστανται στους εργαζοµένους και τραγουδούν κάθε βράδυ, «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
και µυρσίνη συ δοξαστική, µη, παρακαλώ σας, µη λησµονάτε τη
χώρα µου». Αυτό σας λένε οι πολίτες.
Εσείς έχετε λησµονήσει προ πολλού τη δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη και τη χώρα µας. Εµείς, όµως, αυτά δεν θα τα ξεχάσουµε
ποτέ και δεν θα πάψουµε να τα υπηρετούµε ποτέ!
Εµείς ζητούµε µία εξεταστική επιτροπή που θα ερευνήσει τις
ευθύνες σας και θα ερευνήσει ακόµη - ακόµη εκείνα που ζήταγε
το ΠΑΣΟΚ, κύριε Τριαντάφυλλε, δηλαδή την παραβίαση της δηµοκρατικής νοµιµότητας, αυτά που λέτε µε την κατάθεση πρότασης νόµου, µε την οποία ζητείτε να µην κυρωθεί η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, εκείνα που έλεγε η ΔΗΜΑΡ -και λέειστην κοινή πρόταση νόµου για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και την ανάκλησή της. Αυτά όλα ζητούµε εµείς να διερευνηθούν, για να πάψει αυτή η σύληση, αυτή η λεηλασία, αυτό το
πλιάτσικο στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, στο δηµόσιο κεκτηµένο, στο ευρωπαϊκό δικαιϊκό και δικαιοκρατικό κατακτηµένο
πεδίο και στη δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγκούνης για δεκαπέντε λεπτά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διάβασα µε προσοχή τη σχετική
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΕΡΤ. Άνθρακας ο θησαυρός! Μοιάζει περισσότερο µε προπαγανδιστικό κείµενο. Είναι ένα κείµενο
τριάντα σελίδων πολιτικών ύβρεων και σλόγκαν, χωρίς να υπάρχει νοµικό και διερευνητικό αντικείµενο.
Επιτρέψτε µου να πω ότι φέρνετε τώρα αυτήν την εξεταστική,
ζητώντας να διερευνήσετε τυχόν ευθύνες ή, µάλλον, στην ουσία,
να αµφισβητήσετε µία πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης νοικοκυρέµατος και εξορθολογισµού της λειτουργίας της δηµόσιας
τηλεόρασης. Περί αυτού πρόκειται.
Είναι εντυπωσιακό, πάντως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τόσα χρόνια δεν προβληµατιστήκατε ποτέ για τον τρόπο λειτουργίας της
ΕΡΤ, την αδιαφάνεια, το πλιάτσικο, τις διοικητικές αδυναµίες που
είχε, τον απαρχαιωµένο και προκλητικό εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και την εν γένει αναποτελεσµατική λειτουργία της.
Κι εξηγούµαι: Δεν αναφερόµαστε στους δηµοσιογράφους της
ΕΡΤ και τους τεχνικούς, για τους οποίους, άλλωστε, η Κυβέρνηση έλαβε ιδιαίτερη µέριµνα επαναπρόσληψης στο νέο σχήµα
που θα δηµιουργηθεί. Αναφερόµαστε στους γνωστούς εργατοπατέρες και συνδικαλιστές της ΕΡΤ, του αµαρτωλού παρελθόντος του κρατισµού.
Τώρα ενοχληθήκατε, λοιπόν, και τώρα σας έπιασε ο πόνος.
Τώρα που αποφασίσαµε να γυρίσουµε σελίδα.
Επειδή ο χρόνος είναι λίγος και τα ζητήµατα που θέτω ως αντικείµενο ερεύνης αρκετά, θα κάνω γρήγορη αναφορά σε καθένα
από αυτά.
Πρώτα από όλα, ως προς την κατάργηση της «ΕΡΤ Α.Ε.» η Κυβέρνηση ενήργησε σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το νόµο, αφού
η δυνατότητα αυτή δεν χορηγήθηκε µε την επίµαχη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά προβλεπόταν ήδη από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Απλά µε την πράξη αυτή καθορίστηκαν οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες, σχετικά µε την εφαρµογή ήδη υφισταµένου νόµου. Προβλεπόταν στο ν. 3429/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4002/2011.
Ουδέν θέµα αντισυνταγµατικότητας των εν λόγω διατάξεων τίθεται. Άλλωστε, το επιβεβαίωσε µε την απόφασή του το Συµβούλιο της Επικρατείας, αφού απέρριψε τους σχετικούς
ισχυρισµούς της ΠΟΣΠΕΡΤ περί πρόδηλης αντισυνταγµατικότητας της προσβαλλόµενης ΚΥΑ.
Το Σ.τ.Ε. έκρινε ως νόµιµη την κατάργησή της και παράλληλα
έκρινε ως αναγκαίο την οργάνωση και λειτουργία ενός µεταβα-
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τικού φορέα µέχρι τη σύσταση του νέου δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ενώ αναφέρει ότι θα επανέλθει εντός ευλόγου
χρόνου για να διαπιστώσει τη συµµόρφωση µε την εν λόγω απόφαση.
Δεύτερο ζήτηµα: Τι έχει κάνει η Κυβέρνηση µέχρι σήµερα; Το
Υπουργείο Οικονοµικών ικανοποίησε µέσω «DIGEA» τις υποχρεώσεις που είχε η ΕΡΤ για εκποµπή των καναλιών «Βουλή Τηλεόραση», «ΡΙΚ», «Deutsche Welle», «BBC» µε σχεδόν µηδενικό
κόστος. Έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για συνέχιση των υφιστάµενων συµβάσεων προγράµµατος
µε προµηθευτές της τέως ΕΡΤ, ενώ προχώρησε σε εξώδικα και
διαδικασίες ασφαλιστικών µέτρων για την προστασία του τίτλου
της ραδιοτηλεόρασης στην οποία αναφερθήκατε.
Τα ασφαλιστικά µέτρα δικάζονται την 19η Ιουλίου του 2013,
ενώ βρίσκεται σε διαδικασία ενεργοποίησης των εγκαταστάσεων
της Κατεχάκη για την εκποµπή προγράµµατος για τη µεταβατική
περίοδο.
Το τρίτο ζήτηµα αφορά τα όσα ισχυρίζεται περί συρρικνωµένης και ελεγχόµενης ΕΡΤ. Πρέπει να σας πω ότι πράγµατι η φιλοσοφία της Κυβέρνησης είναι ο περιορισµός του εύρους του
δηµοσίου τοµέα, ώστε να διοικείται αποτελεσµατικότερα, αποδοτικότερα και να µην επιβαρύνει υπέρµετρα τον κρατικό προϋπολογισµό. Με αυτήν τη λογική, ναι, συρρικνώνουµε την ΕΡΤ,
προσπαθούµε να την κάνουµε πολύ πιο αποδοτική µε λιγότερο
κόστος και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών.
Τα όσα αναφέρατε περί διαπλοκής και διαφθοράς, νοµίζω πως
αρκετοί συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν, θα σας αναφέρουν
πολλά στοιχεία για τα έργα και τις ηµέρες της ΕΡΤ.
Τέταρτο ζήτηµα: Κάνατε αναφορά για τη µη υπογραφή της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου από τέσσερις Υπουργούς. Η
απάντηση είναι στο άρθρο 13 του π.δ. 63 του 2005. Ουδεµία παραβίαση διάταξης νόµου υπάρχει, αφού προβλέπεται αφ’ ενός
µεν η διά περιφοράς υπογραφή της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, αφ’ ετέρου, δε, ότι αρκεί αυτή να υπογράφεται από τα
δύο τρίτα των µελών της Κυβέρνησης.
Το πέµπτο ζήτηµα αφορά τη συνδροµή των προϋποθέσεων
του Συντάγµατος και τα σχόλιά σας περί δικαίου της ανάγκης.
Επιτρέψτε µου να σας απαντήσω µε µία ερώτηση: Με όσα σας
προανέφερα περί κατασπατάλησης των χρηµάτων του Έλληνα
φορολογούµενου από την κακοδιαχείριση της ΕΡΤ σε συνδυασµό µε την αναγκαιότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων όσον
αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4046/2012 και ν.
4093/2012, θεωρείτε ότι δεν αποτελεί ζήτηµα επείγουσας και
εξαιρετικής ανάγκης η εξυγίανση της ΕΡΤ; Θα πρέπει να συνεχίσουµε στην ίδια λογική σπατάλης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς, όταν, µάλιστα, η δηµοσιονοµική ανάγκη είναι µεγάλη, ενώ
η ελληνική οικονοµία έχει απόλυτη ανάγκη τα 100 εκατοµµύρια
ευρώ που φιλοδοξούµε να εξοικονοµήσουµε από το νέο φορέα;
Έκτο ζήτηµα, σχετικά µε την αναφορά περί του ότι µε την κατάργηση της ΕΡΤ θίγεται το κατοχυρούµενο από το Σύνταγµα δικαίωµα πληροφόρησης: Κανένα συνταγµατικό ζήτηµα δεν
υπάρχει. Φανταστείτε να λέµε σήµερα, στην εποχή του διαδικτύου και των τόσων µέσων ενηµέρωσης, ότι υπάρχει ζήτηµα έλλειψης πληροφόρησης. Νοµίζω πως είναι και αστείο να το
αναφέρετε.
Σε κάθε περίπτωση -και για να µπούµε στην ουσία- µε µία ΕΡΤ
που είχε το µικρότερο µερίδιο τηλεθέασης, θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι
εξυπηρετεί τη δηµόσια πληροφόρηση; Μέσω ενός απαξιωµένου
και κακώς λειτουργούντος φορέα, όπως η ΕΡΤ, µε τις παθογένειες που πολλοί γνωρίζουν, η απήχηση του οποίου ήταν υπερβολικά περιορισµένη, µέσω ενός φορέα ο οποίος ευρισκόµενος
διαρκώς σε απεργία, αρνούνταν την παροχή πληροφόρησης
στους πολίτες; Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι έτσι πραγµατώνονται οι
επιταγές του Συντάγµατος, εµείς διαφωνούµε.
Η Κυβέρνηση επιθυµεί τη δηµιουργία ενός νέου οργανισµού,
προτύπου, απαλλαγµένου από τα βάρη του παρελθόντος, που
θα συµβάλλει ουσιαστικά στην ενηµέρωση, µόρφωση και ψυχαγωγία των Ελλήνων πολιτών και της οµογένειας και ο οποίος θα
αποτελεί πρώτη επιλογή των περισσοτέρων Ελλήνων.
Έτσι θεωρούµε ότι υπηρετείται το Σύνταγµα, µε µεταρρύθµιση
θεσµών και όχι µε τυφλή προσκόλληση στο παρελθόν και συν-
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τήρηση του παλαιού καθεστώτος.
Εξάλλου, ήδη λειτουργεί ο τηλεοπτικός σταθµός µε την επωνυµία «Ελληνική Δηµόσια Τηλεόραση», που εκπέµπει από τις συχνότητες της ΕΡΤ, το πρόγραµµα του οποίου καθηµερινά
εµπλουτίζεται.
Ειδικά ως προς το κανάλι της Βουλής και τα αλλοδαπά τηλεοπτικά δίκτυα που εκπέµπουν µέσω της ΕΡΤ, η διοίκηση έχει πλήρως συµµορφωθεί διότι η µετάδοση του σήµατος των εκποµπών
των σταθµών αυτών έχει αποκατασταθεί πλήρως.
Εποµένως προσβολή του συνταγµατικού δικαιώµατος της πληροφόρησης σε καµµία περίπτωση δεν υπάρχει.
Έβδοµο ζήτηµα: Με την υπό συζήτηση πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαλεί την Κυβέρνηση για δήθεν µη συµµόρφωση στην από 17-62013 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Σ.τ.Ε., καθώς και
στην από 20-6-2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, οι
οποίες εκδόθηκαν επί σχετικής αιτήσεως αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.
Σας ανέφερα πριν -και µε στοιχεία- τις ενέργειες που έχει κάνει
η Κυβέρνηση για να συµµορφωθεί µε την προσωρινή διαταγή και
µε το διατακτικό της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών.
Θα πρέπει να τονιστεί, δε, ότι όλες οι απαιτούµενες ενέργειες
ανελήφθησαν από την Κυβέρνηση άµεσα, χωρίς καµµία χρονοτριβή και σε κάθε περίπτωση εντός του ευλόγου χρόνου που
έθεσε το ανώτατο δικαστήριο το οποίο, όπως ήδη έχω αναφέρει,
επιφυλάχθηκε να επανέλθει αυτεπαγγέλτως εντός ευλόγου χρόνου για να διαπιστώσει τη συµµόρφωση προς την απόφασή του.
Και όλα αυτά, παρά την επίµονη προσπάθεια κάποιων συνδικαλιστών, υποστηριζόµενων από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
να µην εφαρµοστεί η απόφαση του Σ.τ.Ε., µέσω της µη νόµιµης
κατάληψης των εγκαταστάσεων την πρώην ΕΡΤ, επικαλούµενοι
τη δήθεν παρανοµία της απόφασης µε την οποία η ΕΡΤ καταργήθηκε, η οποία όµως κατά το µέρος αυτό ουδέποτε ανεστάλη
και αγνοώντας τη σχετική έκκληση το Υπουργείου Οικονοµικών
να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις.
Τέλος, όσον αφορά τις αιτιάσεις σας περί οικονοµικής ζηµίας
και διερεύνησης πιθανών ενεργειών διαφθοράς: Πρώτα απ’ όλα,
όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση έχει ήδη στείλει στους εισαγγελείς τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεστε, οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβω κάτι.
Όσα αναφέρετε για δήθεν ζηµίες και διαφυγόντα κέρδη, αντιποίηση πνευµατικών δικαιωµάτων, µη τήρηση συµβατικών υποχρεώσεων, κατάπτωση ποινικών µητρώων και άλλα, να
επαναλάβω τα εξής: Έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενέργειες για
τη διασφάλιση των κάθε είδους δικαιωµάτων και συµφερόντων
που ανήκαν στην καταργηθείσα ΕΡΤ από το δηµόσιο ως καθολικός διάδοχος αυτής. Και, βεβαίως, θα συνεχιστούν από το νέο
φορέα που θα δηµιουργηθεί. Ουδεµία ποινική ρήτρα κατέπεσε.
Ουδέν δικαίωµα απωλέσθη.
Επίσης, καµµία καθυστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων
ΕΣΠΑ δεν υπάρχει. Και υποθετικά, η όποια µικρή καθυστέρηση
και αν υπάρξει, θα αντισταθµιστεί από τους ταχύτερους ρυθµούς
απορρόφησης στο πλαίσιο του νέου και πιο αποτελεσµατικά οργανωµένου φορέα.
Βεβαίως, δεν υφίσταται κίνδυνος αχρήστευσης του εξοπλισµού HD, αξίας εκατοµµυρίων ευρώ, που έχει προµηθευτεί µέχρι
σήµερα η ΕΡΤ.
Ο νέος φορέας θα λειτουργήσει το φθινόπωρο και στο πλαίσιο
του νέου επιχειρησιακού του σχεδίου, αναµένεται καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισµού HD.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και στην αρχή, η εν
λόγω πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι µία προσχηµατική πρόταση,
αφού δεν είναι ερευνητέο, τουλάχιστον στο επίπεδο κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής, αν πρέπει να υφίσταται. Πρόκειται, δηλαδή, για µια πρόταση χωρίς ουσιαστικό
κοινοβουλευτικό αντικείµενο.
Γιατί γίνεται; Από πού υπαγορεύεται; Μα, φυσικά -όπως αποδεικνύει η απλή ανάγνωσή της- η πρόταση αυτή υπαγορεύεται
από διαφανή πολιτική σκοπιµότητα και µάλιστα εσωκοµµατικού
τύπου. Το ακροατήριό της είναι το ακροατήριο διάφορων περιφερόµενων συνδικαλιστών και βολεµένων του κρατισµού, που
έχουν µείνει χωρίς πολιτική στέγη και έχουν βρει στέγη στο
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κόµµα σας ως ισχυρή, αν και ανώνυµη, συνιστώσα.
Σε αυτούς απευθύνεστε και το χρειάζεστε, γιατί ο κρατισµός
αυτός, τον οποίο επάξια πλέον εκφράζετε, σας επιτρέπει -προσωρινά τουλάχιστον- να αναβάλετε την πραγµατική εσωκοµµατική σας συζήτηση, που όλοι ξέρουµε ποια είναι, δηλαδή το
«δραχµή ή ευρώ». Γιατί ό,τι και να λέτε επίσηµα, οι θέσεις σας
βγάζουν νόηµα µόνο µε την επιλογή της εξόδου από την Ευρωζώνη. Και το ξέρουµε όλοι µας, όπως το ξέρει –και ουσιαστικά
το λέει- η αριστερή σας πρωτοβουλία.
Αυτές τις εσωκοµµατικές ερινύες πάτε να ξορκίσετε µε την
πρόταση -πυροτέχνηµα, µε το αζηµίωτο φυσικά, γιατί έχει οµολογουµένως και τα µικροκοµµατικά της πλεονεκτήµατα, όπως
είπα. Κυκλοφορούν πλέον άεργοι οι πάλαι ποτέ εισπράκτορες
του κρατισµού και έχετε αποφασίσει να σµίξετε τις µοναξιές σας.
Αυτά είναι τα κίνητρα και, βεβαίως, αυτό είναι το ακροατήριο.
Δεν είναι, όµως -και δεν µπορεί να γίνει- ακροατήριό σας ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός έχει καταδικάσει στη συνείδησή
του τον κρατισµό, τον οποίο πληρώνει πανάκριβα σήµερα. Η δε
ΕΡΤ υπήρξε –σας αρέσει, δεν σας αρέσει- σύµβολο όλων αυτών
που ρήµαξαν τον τόπο, δηλαδή σύµβολο σπατάλης, αδιαφάνειας
και διαφθοράς!
Μένω κατάπληκτος ότι το µόνο που βρήκατε να πείτε για την
αφαίµαξη του ελληνικού λαού από την περίφηµη εισφορά στην
ΕΡΤ είναι ότι έχουµε από τις χαµηλότερες εισφορές στην Ευρώπη. Τέτοια άγνοια έχετε για την αγανάκτηση που προκαλούσε
το διαχρονικό αυτό χαράτσι για το τίποτα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τέσσερα ευρώ, κύριε Καραγκούνη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Αλήθεια; Από τις χαµηλότερες; Το λέτε προφανώς σε απολύτους αριθµούς. Και χαµηλότερες σε σχέση µε ποιες παρεχόµενες υπηρεσίες, κυρία
Κωνσταντοπούλου; Άρα, είστε ικανοί να αναγορεύσετε την ΕΡΤ
και σε BBC! Πολιτική πελατεία να υπάρχει!
Εν κατακλείδι, η πρότασή σας αποτελεί µνηµείο ιδεολογικής
και πολιτικής εµπάθειας. Το αντιλαµβάνοµαι. Δεν έχετε ακόµη
εξοικειωθεί µε την έννοια της ελεύθερης ιδιωτικής τηλεόρασης,
την οποία εµείς, η Νέα Δηµοκρατία –υπενθυµίζω- καθιερώσαµε
και την οποία ο ελληνικός λαός αγκάλιασε. Η ιδιωτική τηλεόραση
είχε, έχει και θα έχει πάντα τηλεθέαση. Καθετί ελεύθερο και µη
ελεγχόµενο από το γκουβέρνο σας ενοχλεί. Τι να κάνουµε;
Απ’ ό,τι κατάλαβα προχθές, µε αυτήν την αποστροφή για τα
γουναράδικα, ενδεχοµένως σας ενοχλεί πλέον κάθε διαφορετική
άποψη και γενικότερα ο ελεύθερος λόγος. Ατυχώς για εσάς, πρέπει να εξοικειωθείτε µε την πραγµατικότητα της ανοικτής δηµοκρατικής µας κοινωνίας, στην οποία δεν υπάρχει ελεγχόµενος
πολιτικός λόγος. Και η δηµόσια τηλεόραση οφείλει να υφίσταται
µε βάση τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού, διατηρώντας, βέβαια, τη δηµόσια αποστολή της, και όχι ως ιερή και παµφάγα αγελάδα, που δώσατε αγώνα χαρακωµάτων να
διατηρήσετε.
Όσο για το αν υπήρξε διαφθορά στην ΕΡΤ, γιατί άραγε ταράζεστε µε την εµπλοκή της δικαιοσύνης στο θέµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς γιατί ταράζεστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Φυσικά και θα εµπλακεί ο
εισαγγελέας. Αυτή είναι η αρµοδιότητά του. Εδώ εσείς για την
άνευ αντικειµένου πρότασή σας αποπειράστε να ελέγξετε και να
ποινικοποιήσετε τις πολιτικές µας αποφάσεις, που αποτελούν
αποφάσεις της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και δεν θα ελέγξει ο αρµόδιος εισαγγελέας τυχόν πράξεις διαφθοράς; Προς τι
ο πανικός;
Είναι φαιδρό η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ταράζεται και να
πανικοβάλλεται µε την εµπλοκή της δικαιοσύνης σε τέτοια θέµατα. Αντίθετα, νοµίζω ότι όλοι µας πρέπει να επιδιώκουµε την
εµπλοκή και τον τελευταίο έλεγχο και λόγο της δικαιοσύνης.
Αν κάποιοι έχουν ήδη χάσει τον ύπνο τους, ας εξοικειωθούν
µε την ιδέα του δηµοκρατικού ελέγχου. Οι αθώοι, άλλωστε, δεν
έχουν τίποτα να φοβηθούν. Και αντίθετα µε εσάς, η δικαιοσύνη
ακούει και τη µία και την άλλη πλευρά και µετά αποφαίνεται. Δεν
λύνει τα θέµατα όπως εσείς, στα γουναράδικα. Για το λόγο αυτό
λέγεται «δικαιοσύνη» και όχι «τροµοκρατία».
Η πρότασή σας, λοιπόν, αποτελεί πρωτίστως πρόταση πολιτι-
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κής και ιδεολογικής εµπάθειας, άνευ ουσιαστικού περιεχοµένου.
Μου έκαναν, δε, εντύπωση και τα αντιδηµοκρατικά σας αντανακλαστικά στα όσα είπατε περί δήθεν µη υπογραφής των Υπουργών -εξ όλων των κοµµάτων- της συγκυβέρνησης της επίµαχης
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Δεν το λέω νοµικά –άλλωστε εξήγησα προηγουµένως επαρκώς- αλλά πολιτικά. Λέτε ότι στις κυβερνήσεις συνεργασίας οφείλει να υπάρχει οµοφωνία. Άλλως, υφίσταται έλλειµµα δηµοκρατίας.
Μα, φυσικά, αν πάρουµε κατά γράµµα αυτό που λέτε, τότε η
µειοψηφία ελέγχει πάντοτε την πλειοψηφία. Όµως, οι συγκυβερνήσεις δεν αποτελούν συνεταιρισµούς αρνησικυρίας, όπως ερµηνεύετε, γιατί τότε είναι που χάνουν το δηµοκρατικό τους
έρεισµα.
Κρατήστε, λοιπόν, τα µαθήµατα δηµοκρατίας για τους εαυτούς σας. Η συγκυβέρνηση στο θέµα της ΕΡΤ -όπως είπα και
προηγουµένως- είχε τη µεγαλύτερη νοµιµοποίηση όλων. Και δεν
προέρχεται από Υπουργούς µε δικαιώµατα βέτο, αλλά από τη
διάχυτη υποστήριξη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που
δεν ενέκρινε να συµµετάσχουν εκτός από τον ίδιο, και οι µονίµως
βολεµένοι και υποστηρικτές του κρατισµού. Η, δε, λυσσαλέα σας
αντίδραση έχει εκτιµηθεί από τον ελληνικό λαό ως αυτό που
πραγµατικά είναι, ως αντιδηµοκρατική, δηλαδή υπεράσπιση των
ολίγων έναντι των πολλών.
Το ανησυχητικότερο, δε, όλων είναι -γιατί η ιδεολογία σας και
η εµπάθειά σας είναι ήδη γνωστά- ότι όσα λέτε µαρτυρούν επικίνδυνη έλλειψη επαφής µε την πραγµατικότητα. Μιλάτε για διασυρµό της χώρας λόγω της ΕΡΤ και του περίφηµου «µαύρου».
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει διασυρµός της χώρας, επειδή
η Κυβέρνηση έλαβε την πολιτική απόφαση να αγγίξει τη µία ή
την άλλη ιερή αγελάδα του κρατισµού. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, όπου ο περιορισµός του κράτους αποτελεί όρο
αυτονόητης εξυγίανσης των δηµοσιονοµικών, αυτό αποτελεί
πράξη ευθύνης και µονόδροµο.
Το αν η Ελλάδα διασύρεται, δεν θα το κρίνουµε από τα εξώφυλλα της αριστερής «LIBERATION». Η Ελλάδα δεν διασύρεται
όταν αυτή η Κυβέρνηση, µε µεγάλο για εµάς πολιτικό κόστος,
επιχειρεί να στήσει την οικονοµία στα πόδια της, οικονοµία που
κατέρρευσε κάτω από το βάρος της ΕΡΤ και των χιλιάδων άλλων
ΕΡΤ.
Νοµίζω ότι η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, διασύρεται, όταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο Αρχηγός
της και τα στελέχη της κυκλοφορούν ανά την υφήλιο, λέγοντας
τη µία να µην πληρώσουµε τα χρέη µας, την άλλη να γίνουµε Αργεντινή, την τρίτη ότι οι καταθέσεις των 20.000 ευρώ δεν χρειάζονται και ανήκουν στο κράτος. Η χώρα διασύρεται, όταν
κάποιος απίθανος εµφανίζεται ενώπιον του Αρχηγού σας και εισηγείται ότι όσοι δεν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, να µπουν στα γκουλάγκ
κι εκείνος υποµειδιά.
Έτσι διασύρεται, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα. Όχι µε την ΕΡΤ
και την προσπάθεια να διαφυλαχθεί το δηµόσιο χρήµα, να περιοριστεί το αδηφάγο κράτος. Πραγµατικά στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µπορούν να µιλούν για σκοινί.
Συµπερασµατικά, η πρότασή σας δεν έχει νοµικό και ερευνητικό αντικείµενο. Αποτελεί πρόταση πυροτέχνηµα, υποκινούµενη
από µικροκοµµατισµό και απευθυνόµενη στο εσωκοµµατικό σας
ακροατήριο. Είναι άνευ αντικειµένου και χωρίς κοινοβουλευτικό,
εξεταστικό αντικείµενο. Επιδέχεται µόνο πολιτικού σχολιασµού,
ως µνηµείο υπεράσπισης ενός κρατισµού που πεθαίνει και αντιδηµοκρατικής προτάξεως των συµφερόντων των βολεµένων
απέναντι στα συµφέροντα του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε µία πρόταση για
εξεταστική επιτροπή. Από την προφορική ανάπτυξη της πρότασης -όσο ήταν δυνατόν να καταλάβουµε- που έκανε η αρµόδια
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο
κατατέθηκε η συγκεκριµένη πρόταση για την εξεταστική επι-
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τροπή. Έγινε κατανοητό ότι το ζήτηµα, προφανώς, δεν είναι ποινικό. Προφανώς κανένας, όταν κατέθεσε τη συγκεκριµένη πρόταση, δεν είχε στο νου του ότι υπήρχε πιθανότητα να
διερευνηθούν ποινικές ή άλλες ευθύνες.
Τι, έγινε, όµως, κατανοητό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Έγινε
κατανοητό ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση -ευελπιστώ χωρίς τη
στήριξη άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης- οδηγεί τη χώρα
σε µία µονοµερή ποινικοποίηση, ποινικολογία, ακατάσχετη πραξικοµατικολογία , η οποία, προφανώς, δεν λύνει κανένα πρόβληµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας ότι πολλοί από εσάς -που σας τιµώ- έχετε δικούς σας αγώνες, γνωρίζοντας ότι πολλοί από εσάς είσαστε έγκριτοι νοµικοί, αντιλαµβάνεστε ποια εργαλεία δίνει στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή σε
ένα µεγάλο κόµµα ο Κανονισµός της Βουλής προκειµένου να συζητήσει µείζονα ζητήµατα, τα οποία απασχολούν την κοινή γνώµη
και τα οποία πρέπει να απασχολούν και την πολιτική ζωή. Βεβαίως, αναφέροµαι σε άλλες προτάσεις, που µπορεί να καταθέσει ένα κόµµα, ένας πολιτικός Αρχηγός, προκειµένου να φέρει
προς συζήτηση εδώ στην Ολοµέλεια θέµατα τα οποία εκτιµά ο
ίδιος ότι είναι κρίσιµα και χρήσιµα να συζητηθούν ενώπιων του
ελληνικού λαού που µας ακούει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είµαι σίγουρος ότι
µε το χέρι στην καρδιά δεν συναινείτε στην ποινικοποίηση της
πολιτικής ζωής. Είµαι σίγουρος ότι εξεταστικές επιτροπές γνωρίζετε για ποιους λόγους πρέπει ή δεν πρέπει να γίνονται στην
Ολοµέλεια. Γνωρίζετε ποιες προτάσεις στέκουν, ποιες δεν στέκουν, ποιες προτάσεις έχουν πολιτικό ή νοµικό υπόβαθρο.
Επίσης, είµαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς διαφωνήσατε και
στην εσωτερική, δηµοκρατική σας διαδικασία. Διότι εάν σήµερα
ακούµε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ ότι το πραξικόπηµα συνέβη
στις 11 του Ιούνη, αν σήµερα ακούµε επτά ή οκτώ φορές τη λέξη
«πραξικόπηµα» και άλλες τόσες φορές τη φράση «χουντικής
κοπής», προφανώς αντιλαµβανόµαστε -κυρίως εσείς οι µεγαλύτεροι, που δώσατε αγώνα γι’ αυτόν τον τόπο, που δώσατε αγώνα
για τη δηµοκρατία, που γνωρίζετε τι σηµαίνει χούντα, τι σηµαίνει
δηµοκρατία, τι σηµαίνει ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώµατασε ποιο κίνδυνο θέτουµε την ίδια την υπόσταση της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Διότι η ταυτότητα στον λόγο, όχι µόνο
στα κοινωνικά, αλλά κυρίως στα ζητήµατα της δηµοκρατίας, µε
τους ακραίους και τους νεοναζιστές, ποτέ µα ποτέ δεν οδήγησε
σε πολιτικό κέρδος της Αριστεράς.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ζητώ
από όσους λάβετε τον λόγο, να µιλήσετε ειλικρινά και να µας
πείτε αν εκτιµάτε ότι αυτή η εξεταστική επιτροπή πρέπει να προχωρήσει, εάν εκτιµάτε, δηλαδή, ότι πρέπει να µπουν ποινικές και
πολιτικές ευθύνες σε µία λαθεµένη, κατά την προσωπική µου
άποψη και την άποψη του κόµµατός µας, πολιτική, όµως, απόφαση.
Αυτή η πολιτική απόφαση, κύριοι Υπουργοί, δυστυχώς για
εµάς, ήταν λαθεµένη. Και ήταν λαθεµένη όχι γιατί υπήρξε αιφνιδιασµός, δηλαδή δεν διαβουλεύθηκε µε κανέναν ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός τη συγκεκριµένη απόφαση πριν τη
λάβει, όχι γιατί ουσιαστικά υποτίµησε τα κόµµατα τα οποία συµµετείχαν σε αυτήν την κοινοβουλευτική, πρωτόγνωρη διαδικασία
συνεργασίας σε µία πολύ δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα, όχι
γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα έχουµε άλλες ΕΡΤ,
αλλά κυρίως γιατί η δηµόσια τηλεόραση όσο κι αν συκοφαντηθεί,
παραµένει στη συνείδηση του λαού η έκφραση του κράτους, η
έκφραση της πολιτείας µέσα σε κάθε νοικοκυριό.
Γι’ αυτό το «µαύρο» στην οθόνη του κάθε νοικοκυριού οδήγησε στη γενική αντίδραση του πληθυσµού.
Γι’ αυτό υπάρχει ζήτηµα, για εµάς, δηµοκρατίας. Γι’ αυτό
υπάρχει ζήτηµα λαθεµένης και αιφνίδιας πολιτικής απόφασης.
Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι µία και καθαρή: Πρέπει να έλθει η µεταρρύθµιση. Γίνεται το βήµα. Μπήκε στην επιτροπή. Θα συζητηθεί αύριο.
Η µεταρρύθµιση, όµως, αυτή θέλει και κάποιες βελτιώσεις,
διότι σε κάποια σηµεία υπάρχουν διαφωνίες. Χρειάζονται χρονοδιαγράµµατα, χρειάζεται να δούµε τα ζητήµατα, τα οποία έχουν
να κάνουν µε τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργήσει στο µεσο-
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διάστηµα η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση, ούτως ώστε όταν θα
πάµε στο τελικό σχήµα, να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά αντικειµενικότητας, αξιοκρατίας, που θα οδηγήσει τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση σε καλύτερη εποχή.
Ήταν λαθεµένη η απόφαση, γιατί προφανώς έθεσε τη χώρα σε
κίνδυνο πολιτικής αποσταθεροποίησης, γιατί προφανώς έβαλε
τη χώρα σε ένα µεγάλο ρίσκο. Και αυτό, ναι, ήταν ένα λάθος.
Ήταν λαθεµένη η απόφαση, διότι, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, στον εργαζόµενο πρέπει πάντοτε να συµπεριφέρεται ο
προϊστάµενος µε το στοιχείο του σεβασµού και της αξιοπρέπειας.
Δεν είναι δυνατόν, όντως, τους δύο χιλιάδες εξακόσιους πενήντα έξι εργαζοµένους της ΕΡΤ να τους «τσουβαλιάσουµε»
όλους. Δεν υπάρχουν καλοί εργαζόµενοι στους δύο χιλιάδες εξακόσιους πενήντα έξι; Είµαι σίγουρος ότι εσείς θα απαντήσετε
πρώτος, ότι, ναι, υπάρχουν σοβαροί εργαζόµενοι, υπάρχουν σοβαροί επαγγελµατίες, που επιτέλεσαν το καθήκον τους µε άψογο
τρόπο.
Γι’ αυτόν το λόγο θεωρώ ότι µία σοβαρή µεταρρύθµιση έπρεπε
να ξεκινάει -όπως ξεκινήσατε- µε τη µεταρρύθµιση που κατέθεσε
ο κ. Καψής και όχι µε µία µονοµερή, αιφνιδιαστική απόφαση, η
οποία θέτει ουσιαστικά το βάρος της λήψης και το βάρος της ευθύνης στην πλευρά τη συγκεκριµένη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επανέρχοµαι στην πρόταση της
εξεταστικής επιτροπής. Είναι ελληνικό φαινόµενο η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, δηλαδή το να τα αναγάγουµε όλα στο
Ποινικό Δίκαιο; Είναι ελληνικό φαινόµενο το να προσπαθούµε τις
πολιτικές µας αβελτηρίες, τα πολιτικά µας ελαττώµατα, τις πολιτικές µας αδυναµίες, την έλλειψη πολιτικών επιχειρηµάτων για
το πώς η χώρα θα βγει από το δύσκολο µονοπάτι στο οποίο βρίσκεται, να τα αναγάγουµε όλα σε ποινικολογία, στο Ποινικό Δίκαιο, στην Ποινική Δικονοµία; Είναι µόνο ελληνικό το φαινόµενο
αυτό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο; Όχι, δεν είναι µόνο ελληνικό το
φαινόµενο αυτό.
Και ο κ. Δραγασάκης, ο οποίος τώρα δεν προεδρεύει, είχε την
ευκαιρία -όπως κι εγώ και άλλοι συνάδελφοί µας- να παρακολουθήσουµε, να συµµετάσχουµε, να καταθέσουµε τις απόψεις µας
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης
στις 28 Ιουνίου του 2012, όταν συζητήθηκε σε ανώτατο επίπεδο
-του Συµβουλίου της Ευρώπης- το ζήτηµα του διαχωρισµού της
πολιτικής από την ποινική ευθύνη, όταν συζητήθηκε το γεγονός
ότι σε πολλά µέρη της Ευρώπης σήµερα έχουµε άνοδο των λαϊκιστικών δυνάµεων, έχουµε άνοδο των νεοναζιστικών δυνάµεων,
έχουµε άνοδο των ακραίων δυνάµεων, οι οποίοι, χωρίς να έχουν
κανένα επιχείρηµα για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση,
φέρουν µονίµως µπροστά στο λαό µία φενάκη, η οποία είναι η
ποινικοποίηση.
Ποινικολογούµε όταν δεν µπορούµε να επιχειρηµατολογούµε.
Οι λύσεις δεν βγαίνουν µέσα από τα ποινικά δικαστήρια και τις
εξεταστικές επιτροπές. Οι λύσεις έρχονται εδώ, σε έναν πολιτικό
διάλογο που αναπτύσσεται σε επίπεδο Κοινοβουλίου και Ολοµέλειας.
Με αυτές τις λύσεις, λοιπόν, µπορείς να βγεις από το αδιέξοδο. Όταν, όµως, δεν έχεις λύσεις, όταν δεν µπορείς να προτείνεις µία µεταρρύθµιση, όταν δεν συµβάλλεις στο διάλογο,
γιατί διαφωνείς µονίµως, τότε προφανώς η µόνη ενέργεια που
σου µένει είναι να ποινικολογήσεις, είναι να ξεκινήσεις προτάσεις
εξεταστικών επιτροπών, είναι, ουσιαστικά, να δώσεις αίµα, να
δώσεις θέαµα, γιατί δεν µπορείς να δώσεις ουσία. Και αυτό είναι
ένα µεγάλο πρόβληµα για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Το ζήτηµα που υπάρχει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι το
ζήτηµα της αξιοπιστίας της πολιτικής ζωής του τόπου. Αξιοπιστία, όµως, που δεν υπάρχει µόνο στην πλευρά των κυβερνώντων αλλά σε όλες τις κατευθύνσεις.
Η αξιοπιστία µας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν δεν είµαστε κυβέρνηση, εξαρτάται από αυτά που λέµε και πολλές φορές
από αυτά που κάνουµε.
Αξιοπιστία, λοιπόν, είναι το εξής: Δεν µπορείς, όταν λες στις
18 Μαΐου ότι η δηµόσια Ραδιοτηλεόραση είναι ΥΕΝΕΔ, να λες
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στις 18 Ιουνίου ότι δηµοκρατία είναι η µη κατάργησή της. Όταν
χαρακτηρίζεις «ΥΕΝΕΔ» τη δηµόσια Ραδιοτηλεόραση -που είναι
ένα στοιχείο όντως της χούντας, είναι ένα στοιχείο το οποίο καταργήθηκε από τη δηµοκρατία γιατί προπαγάνδιζε την ανελευθερία- την άλλη µέρα ή τον άλλο µήνα δεν µπορείς να λες
ακριβώς το αντίθετο.
Όσοι παρακολουθούσαν τη δηµόσια Ραδιοτηλεόραση θυµούνται ότι υπήρξαν παρεµβάσεις και από την πλευρά Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, ακόµη και παρεµβάσεις που ξέφευγαν από τα όρια της
σοβαρότητας. Διότι πώς αλλιώς µπορεί να χαρακτηριστεί η παρέµβαση στον αέρα για την αλλαγή της θέσης παραθύρου από
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ; Ακόµα, δηλαδή, και στον τρόπο που διέτασσε ο σκηνοθέτης τα τηλεπαράθυρα σε µία εκποµπή, υπήρχαν
παρεµβάσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ταυτόχρονα, όµως, σήµερα χύνουµε κροκοδείλια δάκρυα,
προκειµένου να αποκοµίσουµε ψηφοθηρικό, µικροπολιτικό, µικροκοµµατικό όφελος.
Είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει αυτό; Είναι η πρώτη φορά
που υπάρχει αναξιοπιστία ή αναντιστοιχία λόγων και έργων ή
λόγων µεταξύ τους από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς και
δεν είναι. Πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου –το έχω αναφέρει
ξανά στο δηµόσιο διάλογο αυτό- ο κ.Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ -όπως
και µετέπειτα- έλεγαν ότι θα καταργήσουν το µνηµόνιο, ότι θα
ακυρώσουν το χρέος, θα ψηφίσουν ένα άρθρο κ.ο.κ..
Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2012, µεταξύ, δηλαδή, των
εκλογών, όπου δεν υπήρχε κυβέρνηση, έπρεπε να ληφθεί µία
απόφαση συγκεκριµένη. Η απόφαση αυτή ήταν εάν η ελληνική
Κυβέρνηση θα κατέβαλε τα χρήµατα για ένα συγκεκριµένο οµόλογο που δεν είχε υπαχθεί στο «κούρεµα», ένα οµόλογο, δηλαδή,
που δεν είχε µπει στο 98% του PSI. Και αυτό το οµόλογο έπρεπε
να αποφασίσουν οι πολιτικοί Αρχηγοί και να δώσουν σχετική εντολή στον Πρωθυπουργό –στον κ. Παπαδήµο τότε ακόµα- αν θα
πληρωθεί ή όχι.
Ποια ήταν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ; Πριν τις εκλογές έλεγε, «Να καταργήσουµε, µονοµερείς ενέργειες» κ.λπ.. Ποια ήταν η θέση του
ΣΥΡΙΖΑ µετεκλογικά; Μετεκλογικά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν µία:
Να πληρωθεί ακόµη και αυτό το µη «κουρεµένο» οµόλογο. Να
πληρωθεί ακόµα και αυτό που η πλειοψηφία των Υπουργών στο
Eurogroup –εκεί, δηλαδή, που θα πάει να διαπραγµατευτεί ο κ.
Τσίπρας- είχε πει στον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών της Ελλάδας, «Μην το πληρώσεις, να µην πληρώσεις το υπόλοιπο 2% που
έµεινε εκτός «κουρέµατος».».
Ο κ. Τσίπρας πήρε τότε µία απόφαση. Είπε: «Δεν θα θέσω τη
χώρα σε χρεοκοπία. Γι’ αυτόν το λόγο συναινώ να πληρωθεί το
συγκεκριµένο οµόλογο ύψους 435 εκατοµµυρίων ευρώ.».
Αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αναντιστοιχία λόγων
και έργων και, µάλιστα, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Αναντιστοιχία λόγων και έργων, όµως, είναι και κάτι ακόµα:
Είναι να µάχεσαι θεωρητικά τη Χρυσή Αυγή, να µάχεσαι το νεοναζισµό γιατί έρχεσαι από παλιά –η Αριστερά έχει παλιούς αγώνες σε αυτόν τον τόπο- και ταυτόχρονα να συναινείς σε
κοινωνικούς τυχοδιωκτισµούς των νεοναζιστών, σε κοινωνικούς,
αν θέλετε, αυτοµατισµούς, που λειτουργούν στην ελληνική κοινωνία, να εκµεταλλεύεσαι το αντικοινοβουλευτικό κλίµα που
υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και αντί να προσπαθείς τον αντικοινοβουλευτισµό να τον αντιµετωπίσεις στα ίσα, δηλαδή να
υπερασπιστείς το µοναδικό κεκτηµένο των τελευταίων τριάντα
ετών, δηλαδή την Αντιπροσωπευτική Δηµοκρατία, εσύ να µιλάς
για πραξικοπήµατα, για χούντες και καθηµερινά εδώ µέσα ο Έλληνας πολίτης να ακούει ότι δεν υπάρχει δηµοκρατία στον τόπο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Και όχι µόνο αυτό! Υπάρχει κι ένα ζήτηµα δηµοκρατίας στην
καθηµερινότητα. Η καθηµερινότητα είναι αυτή που κρίνει τον καθέναν µας. Όταν υποσκάπτουµε την Αντιπροσωπευτική Δηµοκρατία, το κάνουµε και µε τον εξής τρόπο: Διαδίδοντας ή
προκαλώντας προπηλακισµούς εναντίον πολιτικών προσώπων.
Όταν καλύπτουµε τέτοιου τύπου ενέργειες, ακόµα και αν διαφωνούµε, τότε, δυστυχώς, σπέρνουµε ανέµους και πολύ γρήγορα
θα θερίσουµε σοβαρές θύελλες. Σοβαρές θύελλες, τις οποίες
δυστυχώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα τις πληρώσουµε όλοι. Δεν θα τις πληρώσετε µόνο εσείς που σήµερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΘ’ - 18 IOYΛIΟΥ 2013

σπέρνετε τους ανέµους.
Δυστυχώς, εάν σας διαβάσω αποσπάσµατα από κοινοβουλευτικές τοποθετήσεις των ακραίων, των νεοναζιστών και το απόσπασµα το χθεσινό του Αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα διακρίνετε
ποιο είναι ποιου. Δυστυχώς, ειλικρινά αισθάνθηκα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε γίνει όλοι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ειλικρινά, αισθάνθηκα
ότι αυτό δεν έθιξε µόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Η χθεσινή αναφορά στους
παχυλούς µισθούς των Βουλευτών, οι οποίοι καταβάλλονται για
να ψηφίζουν µνηµόνια, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έθιξε µόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Έθιξε το σύνολο του δηµοκρατικού τόξου της χώρας. Δυστυχώς, αυτός ο ακραίος, αντικοινοβουλευτικός, λαϊκιστικός λόγος δεν έθιξε µόνο τη δική σας
πλευρά.
Γι’ αυτόν το λόγο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
πήρα το λόγο σήµερα. Ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα ο
ίδιος ο κ. Τσίπρας να διευκρινίσει τι εννοούσε µε τη συγκεκριµένη
δήλωση. Διότι γνωρίζω καλά ότι βγήκαν…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι αυταπόδεικτο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Μπορώ να το διαβάσω,
για να καταλάβετε ποιο είναι το αυταπόδεικτο. Μπορώ να το διαβάσω για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ποιο είναι το αυταπόδεικτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ µη διακόπτετε.
Και, κύριε συνάδελφε, µην προκαλείτε διακοπές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όχι, δεν προκαλώ καθόλου διακοπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Γιατί διαµαρτύρεστε, κύριοι συνάδελφοι; Ποια είναι η διαµαρτυρία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν ακούω. Είστε µακριά, κύριε Ψυχάρη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Επειδή προκλήθηκα,
κύριε Πρόεδρε, θα διαβάσω το συγκεκριµένο απόσπασµα, όπως
υπάρχει σήµερα στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων.
Λέει, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας επισηµαίνω ότι
ο χρόνος σας έχει λήξει. Εάν θέλετε ανοχή…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όχι, όχι δεν θέλω ανοχή.
Θέλω ίση µεταχείριση. Η πρώτη Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ µίλησε
είκοσι επτά λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Τριαντάφυλλος,
λοιπόν, έχει είκοσι επτά λεπτά, διότι έτσι κρίνει ότι πρέπει να λειτουργεί το Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ, πολύ, κύριοι συνάδελφοι, για τη συµβολή σας
στην εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλίου! Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αυτό έπρεπε να το πείτε
στην πρώτη Βουλευτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Στην πρώτη Βουλευτή υπήρξαν οι δέουσες παρατηρήσεις. Διαπιστώνω, όµως, ότι
το µέτρο σας είναι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Της κάνατε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Αλέξης Τσίπρας: «Από τη µία πλευρά να έχουµε νοσηλευτές,
σχολικούς φύλακες, καθηγητές, καθαρίστριες στα σχολειά µας,
όλους αυτούς, και από την άλλη να έχουµε Βουλευτές και
Υπουργούς που θα παίρνουν παχυλούς µισθούς και δώρα από
τη «SIEMENS», για να ψηφίζουν µνηµόνια και για να έρχονται στο
Κοινοβούλιο να αθωώνουν όλους όσους έχουν εµπλακεί στο κουκούλωµα.».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μισθούς και δώρα από τη
«SIEMENS».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, όχι διακοπές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Γνωστή δηµοκρατική
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εφηµερίδα «ΣΤΟΧΟΣ»: «Αν ο Στουρνάρας θέλει να εξοικονοµήσει
χρήµα, ας κόψει τους παχυλούς µισθούς Βουλευτών, Υπουργών
και λοιπών golden boys του δηµοσίου. Όχι στις απολύσεις. Όχι
στο πολυνοµοσχέδιο για την εξαθλίωση των Ελλήνων.»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Μόνο που δεν είπε
για τη «SIEMENS».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ναι, δεν είπε. Όντως.
Τώρα, όµως, θα σας πω και τι είπε ο κ. Κασιδιάρης προχθές,
όχι πολύ µακριά: «Τους βάζω όλους µέσα -και τη Συµπολίτευση
και τη δήθεν Αντιπολίτευση- διότι µιλάµε ξεκάθαρα για δωροδοκία προς τους µεν κυβερνητικούς Βουλευτές για να λένε «ναι»
σε όλα και προς τους αντιπολιτευόµενους Βουλευτές για να είναι
χλιαροί και να µη λένε πολλά. Μιλάω για τους παχυλούς µισθούς
των Βουλευτών, που θα εξοµοιωθούν µε το µισθό του δηµοσίου
υπαλλήλου µεσαίας βαθµίδας. Μιλάω για όλα αυτά τα προνόµια
που έχει σήµερα το πολιτικό σύστηµα».
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ταυτίζουν τον κοινωνικό και λαϊκιστικό
λόγο της συγκεκριµένης παράταξης δυστυχώς µε τους νεοναζί.
Και όταν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Τριαντάφυλλε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Και όταν ταυτίζεται ο
λόγος µίας ιστορικής…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε το Προεδρείο να αποχωρήσει και να συνεχίσετε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορείτε, κύριε
Τριαντάφυλλε, να πάρετε άλλη µισή ώρα για να αποδείξετε ότι
δύο κόµµατα είναι το ίδιο. Εάν αυτή είναι η αιτία που ζητάτε το
λόγο, έχετε κάθε δικαίωµα να το κάνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω
ισότητα των κανόνων. Αυτό ζητάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε ισότητα των
κανόνων προς ό,τι αποτελεί παραβίαση των κανόνων. Εκπλήσσοµαι µε τη στάση σας, κύριε Τριαντάφυλλε. Γίνεται, δηλαδή, µία
παραβίαση του κανόνα και ζητάτε από το Προεδρείο να είναι συνεπές στην παραβίαση του κανόνα και η παραβίαση να γίνει ο
νέος κανόνας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Θα κλείσω, σεβόµενος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό, έχει διακοπεί η συνεδρίαση. Έχω κι εγώ το δικαίωµα να κάνω ένα σχόλιο.
Ανακεφαλαιώνουµε, λοιπόν. Ένας Βουλευτής µίλησε παραπάνω
χρόνο, παρά τις εκκλήσεις του Προεδρείου και συζητάτε και µε
πιέζετε ως Προεδρείο τώρα, να συνεχίσει η παραβίαση και η παραβίαση να γίνει ο νέος κανόνας. Δικαίωµά σας. Αλλά σκεφτείτε
αυτό που µου λέτε και µετά από µένα να δείτε πώς θα συνεδριάσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς το κάνετε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εγώ, λοιπόν, καλώ
τον κ. Τριαντάφυλλο να µου πει πότε θέλει να τελειώσει και να
συνεχίσει η διαδικασία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ
ακολουθώ τις οδηγίες του Προεδρείου και δεν σας λέω ότι θα
κλείσω σε πέντε λεπτά, σας λέω ότι θα κλείσω µε ένα σηµείο που
θα το διατυπώσω µέσα σε ένα λεπτό, αν έχω την ανοχή σας. Αν
θέλετε να κλείσω τώρα και να κατέβω, µπορώ να κατέβω και
τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, ακριβώς. Θέλετε ένα λεπτό; Θέλετε δύο λεπτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ένα λεπτό µόνο για να
κλείσω.
Ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι, δυστυχώς, λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ελληνικός
λαός δεν δίνονται µε κορώνες και λαϊκισµούς. Δεν δίνονται προφανώς µε ποινικοποίηση πολιτικών ζητηµάτων στα οποία µπο-
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ρούµε να έχουµε τις διαφωνίες µας. Παραδείγµατος χάριν το
ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει σε κάθε τόνο ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και αυτή δεν θα κυρωθεί
από την ελληνική Βουλή. Γι’ αυτόν το λόγο µένουµε σταθεροί
στην άποψή µας. Ταυτόχρονα όµως πρέπει να αναδεικνύουµε σε
κάθε στάση, σε κάθε οµιλία το γεγονός ότι ο λαϊκισµός, η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, η ποινικολογία δεν οδηγούν στην
προοπτική, αλλά οδηγούν προς τα πίσω. Μας οδηγούν πίσω στο
παρελθόν.
Και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν
ο ελληνικός λαός ακούει ότι από τους κόπους και τις θυσίες των
τελευταίων τριών ετών, από τα 219 δισεκατοµµύρια µόνο τα 7,8
δισεκατοµµύρια πήγαν στον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ όλα
τα υπόλοιπα πρωτογενή ελλείµµατα καλύφθηκαν από χρήµατα
που έπεσαν από τον ουρανό προφανώς, διότι άλλος τρόπος δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου, όπως γνωρίζετε καλά, δεν
υπάρχει…
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Από τα 50 δισεκατοµµύρια που
τσεκουρώσατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Βαλαβάνη, όχι
διακοπές!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Είναι ενδεικτικό της δηµοκρατικής αντίληψης και του σεβασµού της διαφορετικής άποψης. Όµως, όσο και αν κοστίζει αυτό, εµείς, οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, είµαστε εδώ για να σταθούµε για τη δηµοκρατία, για τη
σοβαρότητα, για να ακούγεται εδώ µέσα ένας λόγος ο οποίος
είναι και ορθολογικός αλλά ταυτόχρονα δίνει και λύσεις.
Κλείνω λέγοντας το εξής: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζητάω
να απορριφθεί η συγκεκριµένη πρόταση, όπως είναι αυτονόητο.
Αυτονόητο, επίσης, είναι ότι πρέπει να εκµεταλλευτούµε τη συγκεκριµένη συζήτηση, η οποία προφανώς είναι αλυσιτελής ως
προς την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, προκειµένου να συζητήσουµε σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν
τον ελληνικό λαό -σοβαρά ζητήµατα που θα έχουµε τη δυνατότητα και αύριο να συζητήσουµε- που απασχολούν τους εργαζόµενους, αλλά κυρίως το κάθε νοικοκυριό που θέλει να ξαναδεί
δηµόσια ραδιοτηλεόραση στα νοικοκυριά του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τοΝ λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για ποιο λόγο, κύριε
Μαριά;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επί του Κανονισµού
θέλω να πω το εξής: Ο συνάδελφος κ. Τριαντάφυλλος στην αρχή
επικαλέστηκε την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συµβουλίου
της Ευρώπης. Εκεί συµµετέχει κι αυτός, συµµετέχετε κι εσείς,
συµµετέχω κι εγώ. Εκεί, λοιπόν, όταν σου ορίζουν οµιλία τριών
λεπτών, όλοι µας το ξέρουµε και έχουµε προετοιµαστεί. Στα τρία
λεπτά τελειώνουµε και κατεβαίνουµε από το Προεδρείο. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να πάει παραπέρα.
Η έκκλησή µου είναι ότι ή θα τηρηθεί ο Κανονισµός προς όλες
τις κατευθύνσεις ή θα φτάσουµε σε καταστάσεις να µην µπορούν
οι Βουλευτές να µιλήσουν επειδή υπάρχει υπέρβαση χρόνου
στους προηγούµενους. Παρ’ ότι αυτό βλάπτει ενδεχόµενα το συνάδελφό µου κ. Καπερνάρο που θα µιλήσει, εµείς θέλουµε αυστηρή τήρηση του χρόνου και όπως εµείς και εσείς και ο κ.
Τριαντάφυλλος στα τρία λεπτά έχουµε ετοιµάσει την οµιλία και
το ξέρετε και κατεβαίνουµε από το Βήµα και προετοιµαζόµαστε
πολλή ώρα πριν για να κάνουµε την οµιλία στο τρίλεπτο και φεύγουµε, εδώ να τηρηθεί ο Κανονισµός. Δεν µπορούµε να προχωρήσουµε διαφορετικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω κι εγώ
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, δεν µπορεί να
συνεχιστεί η συζήτηση. Δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό να
κάνουµε συζήτηση. Το Προεδρείο, όµως, επιφυλάσσεται να ανακοινώσει στο Σώµα τους χρόνους τους οποίους µίλησαν όλοι οι
εισηγητές τη Δευτέρα κατά το πόρισµα. Το Προεδρείο -πιστέψτε
µε- προσπαθεί να είναι αντικειµενικό. Δεν λέω ότι είναι εύκολο,
αλλά προσπαθεί να είναι αντικειµενικό. Η έκπληξη ότι για πρώτη
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φορά συνέβη κάτι σε αυτήν την Αίθουσα, δεν ισχύει. Σε λίγο, λοιπόν, που θα έχω τα στοιχεία από τις υπηρεσίες, θα σας ενηµερώσω για τους χρόνους για να δείτε ακριβώς τον καθρέφτη του
Σώµατος σε µερικά θέµατα.
Να σας ενηµερώσω ότι έκλεισε ο κατάλογος των ηλεκτρονικών
εγγραφών, οπότε όσοι γράφτηκαν, γράφτηκαν. Θα δούµε στη
συνέχεια τη σειρά.
Το λόγο έχει ο κ. Καπερνάρος για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι εντός του πλαισίου ίσως και
σε λιγότερο χρονικό διάστηµα.
Κύριε Υπουργέ, διά του κυρίου Προέδρου, βεβαίως γιατί είναι
λειτουργική η θέση µας, θέλω εκµεταλλευόµενος µία δήλωσή
σας που άκουσα τις προάλλες στην τηλεόραση ότι πειθαρχήσατε
στην απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας και ότι εφαρµόζεται
η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως είπατε, να
διαφωνήσω µαζί σας λέγοντας ότι ήσασταν αναληθής. Εάν εµµένετε στην άποψή σας αυτή, εξακολουθείτε να είστε αναληθής.
Γιατί; Θα περιοριστώ µόνο σε θέµατα ακριβώς νοµικά και ουσιαστικά µε αφορµή την πρόταση για εξεταστική επιτροπή από τον
ΣΥΡΙΖΑ, µόνο για τα θέµατα αυτά της ΕΡΤ και µόνο για τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Κατ’ αρχάς, όπως έχουµε πει, η θέση µας ως Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι καθαρή και ισχύουν όλα όσα έχουµε πει µέχρι τώρα.
Σας το τονίζουµε για να µη δοθεί η ερµηνεία ότι το κάνουµε αυτό
γιατί είµαστε εναντίον του εξορθολογισµού της ΕΡΤ και άλλα
τινά. Για να καταλάβετε τοις πράγµασι τι εννοούµε, σας λέµε ότι
από την ηµέρα που η Κυβέρνησή σας έχει αρχίσει να ασκεί εξουσία, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2012 µέχρι τον Νοέµβριο του
2012, εµείς τι κάναµε; Αναγκαστήκαµε να προσφύγουµε µε µηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εναντίον
του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου, το οποίο έχει την
άµεση και αποκλειστική ευθύνη της εποπτείας σε όλα τα κανάλια,
τα οποία σηµειωτέον -για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, που του
φτιάχνουν την αντίληψη- είναι χωρίς άδεια, είναι έκνοµα, διότι
στερούνται της κανονικής και νοµίµου αδείας λειτουργίας.
Τι κάνει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο; Δεν κάνει τη
δουλειά του από τους διορισµένους σε αυτό υπαλλήλους. Δηλαδή, σύµφωνα µε το έγγραφο της στατιστικής της ΕΡΤ και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας θα έπρεπε τουλάχιστον
να έχουµε το 7,6% ως συνταγµατική µεταχείριση και να καλούνται οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σε εκποµπές λόγου στη ΝΕΤ ίσο µε
το ποσοστό που πήραµε στις εκλογές, δηλαδή τουλάχιστον το
7,6%. Ξέρετε µε τις στατιστικές της ΝΕΤ πόσο µας έπαιξε στο
διάστηµα αυτό η ΝΕΤ που την πληρώνει ο ελληνικός λαός; 4,2%.
Πήρατε περίπου 28% νοµίζω στις εκλογές και τη Νέα Δηµοκρατία η ΝΕΤ, που πληρώνεται από τα λεφτά του ελληνικού λαού,
την έπαιξε 42%.
Αυτά είναι τα µαθήµατα δηµοκρατίας στα οποία πράγµατι πρέπει να προσφύγετε και να αγοράσετε πολλά εγχειρίδια, γι’ αυτή
τη δηµοκρατική συµπεριφορά της Κυβέρνησής σας απέναντι
στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Την τελευταία θέση είχαµε εµείς.
Το ξέραµε το ριζικό µας. Ξέραµε ότι είµαστε αποκοµµένοι από
όλα τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, όχι όµως, από τα κρατικά.
Δεν λέω τα δηµόσια, γιατί τα έχετε κάνει κρατικά, δηµόσιο δεν
ισχύει. Είστε κράτος και τα έχετε κάνει κρατικά. Γι’ αυτό και θα
προσφεύγουµε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Εµείς δεν έχουµε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, δεν έχουµε
εφηµερίδες. Δεν έχουµε εργολάβους εκδότες να µας υποστηρίζουν από πίσω µας. Έχουµε µόνο µπροστά µας και αντιµετωπίζουµε τους πολιτικούς µας αντιπάλους.
Όσο, λοιπόν, αδικούµεθα θα προσφεύγουµε στη δικαιοσύνη.
Εσείς προσφεύγετε στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, εµείς στη
δικαιοσύνη. Θα γεµίσουµε την εισαγγελία του Αρείου Πάγου µε
µηνυτήριες αναφορές και αυτό είναι προειδοποίηση. Τι έχουµε
κάνει µε τη µηνυτήρια αναφορά; Διετάχθη προκαταρκτική εξέταση και τώρα είναι στον εισαγγελέα, ο οποίος θα ορίσει εισήγηση.
Εδώ θα κάνω µια παρένθεση. Τι εκβίαση και απειλή έφαγε ο
ελληνικός λαός; Και τις τριάντα τρεις έδρες µας του Μαΐου θέλατε να τις κατεβάσετε για ευνόητους λόγους, για να µην έχουµε
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τριάντα υπογραφές. Έτσι έγινε τον Ιούνιο. Κλείνει η παρένθεση.
Λέµε, λοιπόν, ότι είχαµε είκοσι Βουλευτές.
Από τότε που ορκιστήκατε Κυβέρνηση µέχρι τον Νοέµβριο, το
50% δεν είχε κληθεί ούτε µία φορά στη ΝΕΤ να λάβει µέρος σε
εκποµπές λόγου. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης είχε κληθεί έντεκα φορές, σύµφωνα µε στοιχεία από το
προσωπικό του site.
Λοιπόν, ποια δηµοκρατία; Ποια ίση µεταχείριση; Ποιο Σύνταγµα; Ποια αρχή αναλογικότητος; Τα έχετε ξεφτιλίσει όλα!
Σχετικά µε το θέµα µας, είπατε ότι πειθαρχήσατε στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αυτό είναι ψευδέστατο.
Σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Επικρατείας «…Ορίζεται πλην
άλλων ότι διακόπτεται η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών
και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της «ΕΡΤ Α.Ε.» µε αποτέλεσµα να µην επιτελείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις
του άρθρου 2 παράγραφος 1 του ν. 1730/1987, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν. 1866/1989 συµβολή…» -προσέξτε- «…δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην
ενηµέρωση, στη µόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού
λαού και της οµογένειας». «Λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτόν το
νόµο» λέει ο κ. Μενουδάκος «αναστέλλω την ανενέργεια και την
κατάργηση και τη διακοπή της µεταδόσεως των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών». Αυτό είναι το σκεπτικό του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Και ερωτώ, όχι εσάς, αλλά ένα παιδί του δηµοτικού: Έχει τέτοια ροή η ΕΡΤ, ώστε να εξασφαλίζει, σύµφωνα µε το σκεπτικό
του κ. Μενουδάκου, τη µόρφωση, την ενηµέρωση και την ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της οµογένειας µε τον Καραγκιόζη
που παίζετε; Ανταποκρίνεται αυτό στο σκεπτικό της πενταµελούς
Επιτροπής του Συµβουλίου της Επικρατείας που σας διέταξε,
αναστέλλοντας αυτά που αποφασίσατε, να έχει ροή η ΕΡΤ;
Σαφώς όχι! Να, γιατί λέτε ψέµατα. Να, γιατί κοροϊδεύετε και τον
εαυτό σας και τον ελληνικό λαό.
Και έρχεται και ένα µέλος της πενταµελούς επιτροπής του
Συµβουλίου της Επικρατείας, η κ. Καραµανόφ, και λέει «Η κατάργηση του νοµικού προσώπου της «ΕΡΤ Α.Ε.» χωρίς την ταυτόχρονη ίδρυση νέου αντίστοιχου φορέα δυναµένου ως εκ της
νοµικής του φύσεως να τη διαδεχτεί στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ως διαχειριστή δηµόσιας υπηρεσίας, η οποία αποτελεί συγχρόνως αγαθό µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος
κατά το ενωσιακό δίκαιο, έχει ως σφόδρα πιθανολογούµενη συνέπεια να αποστερηθεί η «ΕΡΤ Α.Ε.», µόνος µέχρι σήµερα φορέας ασκήσεως της δηµόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεόρασης υπό
τη λειτουργική της έννοια, µεταξύ άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων τα οποία θα ηδύνατο να ασκήσει κατά τον µεσολαβούν µέχρι την ίδρυση του νέου δηµόσιου φορέα χρονικό
διάστηµα.
Με άλλα λόγια η κ. Καραµανώφ είπε ότι έπρεπε να έχετε ήδη
έτοιµο, πανέτοιµο, το νέο φορέα, έτσι ώστε να µην µπει λουκέτο,
να µην µπει «µαύρο». Έπρεπε να έχετε έτοιµο το φορέα που έρχεται σε δεύτερο στάδιο. Λέει σε εσάς και στον κ. Στουρνάρα να
φτιάξετε την επόµενη κατάσταση εξορθολογισµού κλπ.
Πάµε στα επόµενα νοµικά θέµατα. Κατ’ αρχάς µε την παράβαση που κάνετε, σύµφωνα µε το 232Α, εάν ήσασταν φυσικά
πρόσωπα θα είχατε προσωποκρατηθεί διά της αυτοφώρου διαδικασίας, διότι έχετε τελέσει ποινικό αδίκηµα. Βέβαια έρχεται ο
ν. 3126 που σας απαλλάσσει, αφού προβλέπει ότι Υπουργοί δεν
συλλαµβάνονται, δεν κρατούνται, και πολλά άλλα «δεν». Ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 232Α λέει ότι αν δεν εκτελείτε προσωρινή διαταγή, συλλαµβάνεστε. Εσείς τη γλιτώνετε γιατί είστε
Υπουργοί.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Η έκδοση πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου είναι νοµικά ανυπόστατη, κύριε Υπουργέ. Και είναι
νοµικά ανυπόστατη, διότι λείπει η πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία αποτελεί τυπική προϋπόθεση που επιβάλλει το
άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος των Ελλήνων. Οι
Υπουργοί που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ και στη ΔΗΜΑΡ δεν την υπέγραψαν, όπως επίσης δεν υπέγραψαν ούτε τη φερόµενη ως πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, για την οποία πρέπει να
διερευνηθεί υπό ποίες συνθήκες υποβλήθηκε και επιβλήθηκε
στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για να υπογράψει. Επαναλαµ-
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βάνω «και επιβλήθηκε».
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
ό,τι του πας το υπογράφει. Πρέπει, όµως, να τον τιµήσω σήµερα,
προσωπικά, διότι δεν ζήτησε -και αυτό είναι προς τιµήν του και
προς τιµήν µου εµένα ως Έλληνα πολίτου- να τον συναντήσει ο
διεφθαρµένος Σόιµπλε που επισκέπτεται σήµερα τα ιερά χώµατα
της πατρίδος µου µε τα βρώµικα πόδια του.
Εν πάση περιπτώσει, έχουµε και άλλα νοµικά θέµατα. Από το
κλείσιµο της ΕΡΤ ποιο επαχθές αποτέλεσµα έχουµε; Έχουµε τη
ζηµία του ελληνικού δηµοσίου ύψους 300 εκατοµµυρίων έως 500
εκατοµµυρίων ευρώ, καθώς τόσο θα κοστίσουν οι αποζηµιώσεις
προσωπικού, η διακοπή εκµετάλλευσης του δορυφορικού σήµατος της ΕΡΤ, η ακύρωση των προγραµµατισµένων εκποµπών, η
αδυναµία εκτέλεσης συµβατικών υποχρεώσεων, κάλυψης γεγονότων κ.λπ..
Εγείρεται, λοιπόν, ζήτηµα περί τελέσεως του εγκλήµατος της
απιστίας κατά του δηµοσίου και µάλιστα µε την κακουργηµατική
του µορφή. Θα θυµάστε το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα. Το
έχουµε πρόσφατο.
Ένα άλλο θέµα το οποίο έρχεται και σας βαρύνει είναι ότι
έχετε προβεί σε παράνοµη απόλυση του προσωπικού. Αποσύρατε εχθές και το άρθρο 108 και δεν θα τους αποζηµιώσετε.
Υπάρχει, όµως, εν ισχύι ο νόµος που λέει ότι πρέπει να εξοφλήσετε τον απολυόµενο εφάπαξ. Είστε υπόλογοι απέναντι στο
νόµο. Και εδώ είστε παράνοµοι. Και στο εργατικό δίκαιο είστε
παράνοµοι. Ισχύει ο νόµος που λέει ότι απολύεσαι και εξοφλείσαι
εφάπαξ; Το κάνατε; Όχι. Είστε παράνοµοι.
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, λοιπόν, δυόµισι χιλιάδες υπάλληλοι, εργαζόµενοι της ΕΡΤ, έφυγαν, θεωρητικά. Το
θέµα είναι το εξής: Ποια ήταν η επείγουσα κατάσταση; Υπάγεται
στο άρθρο 44 του Συντάγµατος; Δηλαδή µε την έννοια του συνταγµατικού νοµοθέτη, η απόλυση των δυόµισι χιλιάδων υπάλληλων της ΕΡΤ είναι όπως η κατάσταση θεοµηνίας για να επιτάξουµε ξενοδοχείο προκειµένου να στεγαστούν οι σεισµόπληκτοι;
Αυτό είναι γεγονός απρόβλεπτης ανάγκης. Αυτό λέει το άρθρο
44. Έτσι είναι η απόλυση των υπαλλήλων της ΕΡΤ; Όχι βέβαια
και το ξέρετε.
Και τι κάναµε; Παραδώσαµε την ΕΡΤ στην «DIGEA», ένα consortium των έξι µεγαλύτερο καναλιών. Εξ ου και η παγκόσµια
πρωτοτυπία: Ο Υπουργός Δηµόσιας Τηλεόρασης. Υφυπουργός
για την ακρίβεια, αν και στην Ελλάδα είναι το ίδιο. Και είναι ο κ.
Παντελής Καψής. Ποιος άλλος θα ήταν; Αυτό είναι το ερώτηµα
ενός µέσου Έλληνα πολίτη. Ο κ. Παντελής Καψής. Και καταρρακτωδώς πέφτουν οι εξαρτηµένοι αντανακλαστικοί συνειρµοί. Δεν
σχολιάζω έτι περεταίρω.
Μιλάει η Κυβέρνηση για τον εξορθολογισµό. Συµφωνούµε.
Κύριε Κεδίκογλου, εγώ θα θέσω το θέµα µε ένα ερώτηµα, ρητορικό βεβαίως, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής. Εσείς,
όµως, έχετε την ηθική υποχρέωση να το απαντήσετε πρώτα στον
εαυτό σας και µετά στην ταπεινότητά µου.
Διορίσατε ή δεν διορίσατε -όπως διάβασα, πιθανόν να είναι
σφαλερή η πληροφόρησή µου- είκοσι οκτώ άτοµα µε αδιαφανείς
διαδικασίες, τα οποία στοιχίζουν περίπου 100.000 ευρώ το µήνα;
Αυτοί είναι ειδικοί σύµβουλοι. Έχουµε φλοµώσει στους ειδικούς
συµβούλους. Όλα τα Υπουργεία έχουν ειδικούς συµβούλους. Τι
είναι ο ειδικός σύµβουλος, πού προβλέπεται από το νόµο η ειδικότητά του και τι προσφέρει αυτή, είναι άγνωστο. Ωστόσο διορίσατε ειδικούς συµβούλους, ιδιαιτέρες γραµµατείς και προσωπικό ειδικών θέσεων. Τι σηµαίνει «προσωπικό ειδικών θέσεων»
θα ρωτήσω έναν-έναν από τους παρευρισκόµενους συναδέλφους µου να µου πει.
Να πω και κάτι άλλο. Μίλησε ο κ. Τριαντάφυλλος προηγουµένως, τον οποίο εκτιµώ. Τον διαβεβαιώνω ότι ασχολήθηκα µε την
πολιτική σε αυτήν την ηλικία και θεωρώ υποχρέωσή µου να προστατεύω το µέλλον των παιδιών µας. Επειδή έχω πολύ µεγάλη
ηλικία, κύριε Τριαντάφυλλε, σας µιλώ µε εκτίµηση. Θα διαφωνήσω κάθετα µαζί σας. Και αυτό το λέω, διότι δεν νοείται αυτό
που είπατε «να µην ποινικοποιήσουµε την πολιτική ζωή».
Θα την ποινικοποιήσουµε, κύριε Τριαντάφυλλε. Διότι δεν
µπορώ να συγκρίνω εσάς σε αυτό το κόµµα -δεν χαρακτηρίζω
το κόµµα σας, δικαίωµά σας να είστε εκεί- µε κάποιους από το
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κόµµα σας οι οποίοι είναι µε περιοριστικούς όρους, µε κάποιους
που είναι στη φυλακή, µε κάποιους που ερευνώνται από εφέτες
ανακριτές, µε κάποιους που ονοµάζει στο σκεπτικό του το γερµανικό δικαστήριο που λέει ότι λαδώσαµε µε 2% πολιτικούς λαµόγια της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το σκεπτικό της
γερµανικής απόφασης έχει τα ονοµατεπώνυµα των εισπρακτών
του ΠΑΣΟΚ, του κόµµατός σας.
Συνεπώς, σε σχέση µε αυτά δεν είναι δυνατόν –ερευνάται
ακόµα- να µην υπάρχει ποινικοποίηση. Και ξέρετε γιατί; Διότι δεν
υπάρχει πολιτικοευθυνοδικείο ούτε σπιτικό δίκαιο ούτε τον τιµώρησε ο λαός να πάει σπίτι του. Θα πάει φυλακή. Θα τον τιµωρήσει η ποινική δικαιοσύνη.
Όσον αφορά στην εξεταστική που αναφέρεστε -να µην πάµε
στην εξεταστική, γιατί ποινικοποιείται η πολιτική ζωή- θα πάνε τα
λαµόγια φυλακή, θέλουν, δεν θέλουν. Διότι έρχονται τα λαµόγια
και δέχονται το άρθρο 86 του Συντάγµατος και λένε: «Εµείς φτιάχνουµε µία οµπρέλα-νόµο, διότι σκοπεύουµε να κάνουµε πλιάτσικο στα δηµόσια ταµεία, να καταστρέψουµε το µέλλον των
Ελληνόπουλων, να την κάνουµε για πάρτη µας σε ξένες offshore
σε ξένες τράπεζες. Φτιάχνουµε το άρθρο 86 για να µας προστατεύει». Ωραία πολιτική ζωή! Γι’ αυτό ξεφτιλίσαµε αυτόν τον τόπο!
Γι’ αυτό λέει ο άλλος ότι είναι Πρωθυπουργός µιας διεφθαρµένης χώρας, ο διεφθαρµένος! Γι’ αυτό καταντήσαµε εδώ και παραδοθήκαµε στην παγκόσµια χλεύη!
Θα την ποινικοποιήσουµε, λοιπόν, όταν χρειάζεται και όχι µε
εξεταστική επιτροπή. Κάνετε λάθος. Η εξεταστική επιτροπή δεν
παράγει ποινικά έννοµα αποτελέσµατα, κύριε Τριαντάφυλλε, και
το ξέρετε. Προκαταρκτική επιτροπή θα κάνουµε, γιατί η εξεταστική επιτροπή είναι της πλάκας. Δήθεν µαζευόµαστε, δήθεν
έχουµε κάποια στοιχεία, δήθεν λέµε για να λέµε. Είδα για πρώτη
φορά στη ζωή µου και προκαταρκτική επιτροπή. Μετά κλείνουµε
το φως, τραβάµε την κουρτίνα, κλειδώνουµε την πόρτα και πάµε
σπίτι µας. Τι έγινε; Εξεταστική επιτροπή. Έβγαλε πόρισµα. Ε και;
Τι έγινε; Αυτά έχουν τελειώσει.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι εµείς είµαστε
υποχρεωµένοι να υπερψηφίσουµε, να συµφωνήσουµε µε την
πρόταση για εξεταστική επιτροπή για λόγους τυπικούς και ουσιαστικούς.
Το κάνουµε αυτό για να αφυπνίσουµε συνειδήσεις και κυρίως
να αφυπνίσουµε τον ελληνικό λαό µε όσα µέσα έχουµε. Διότι
εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ως αποκοµµένοι θα χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο –καλέ µου, νέε συνάδελφε, που σε εκτιµώτης προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Αυτοί έχουν –δεν βάζω εσένα µέσα- τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, εµείς το καράβι µόνοι µας, τα εισιτήρια τα πληρώνουµε
εµείς, το καύσιµο εµείς, εµείς οι καπεταναίοι, εµείς τα ναυτάκια,
εµείς οι λοστρόµοι, εµείς στη δικαιοσύνη! Όπου κουνιούνται, µηνυτήριες αναφορές! Και θα παρακολουθούµε και την εισαγγελία
του Αρείου Πάγου, αν κάνει σωστά τη δουλειά της, γιατί εκεί θα
διστάσουν σκεπτόµενοι τις ποινικές συνέπειες και όχι «να µην
ποινικοποιήσουµε την πολιτική ζωή» και να έχουµε τα λαµόγια
που έκαναν πλιάτσικο στα δηµόσια ταµεία να περιφέρονται µε
περιοριστικούς όρους και να λένε «εις υγείαν του κορόιδου ελληνικού λαού».
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι θα ψηφίσουµε κυρίως για λόγους τυπικούς, αλλά και ουσιαστικούς, γιατί πιστεύουµε ότι πίσω από την κίνηση αυτή υπάρχει η εξυπηρέτηση
σκοπιµότητας εις βάρος της νοµιµότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Καπερνάρο και για τη συνέπειά του ως προς το χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Αφού αναφέρθηκε σε
εµένα, πώς δεν υπάρχει προσωπικό; Εκατό φορές είπε τη λέξη
«Τριαντάφυλλος».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι, η έννοια του
προσωπικού κατά τον Κανονισµό είναι άλλη, δεν είναι αν υπάρχει
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µία απλή αναφορά. Είναι αν υπάρξει προσβολή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Επί προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε, είναι όταν υπάρχει προσωπικό ζήτηµα. Δεν θα µου δώσετε τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εγώ τον εκτιµώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τον επαίνεσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορώ να σας δώσω
το λόγο, κύριε Τριαντάφυλλε, κατά µία φορµαλιστική διαδικασία.
Θα σας δώσω ένα λεπτό να µιλήσετε, διότι βλέπω αρκετή νευρικότητα από ορισµένους, παρ’ όλο που γνωρίζουµε όλοι ότι δεν
υπάρχει προσωπικό.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ένα λεπτό θα τελειώσω.
Εγώ εκτιµώ, όπως του το έχω πει και δηµοσίως, τον κ. Καπερνάρο, διότι είναι ένας εξαίρετος νοµικός. Ως εξαίρετος νοµικός
γνωρίζει ότι αυτό το οποίο είπα για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής έχει να κάνει ακριβώς µε την πεµπτουσία αυτού που
είπε και εκείνος, δηλαδή ότι όπου υπάρχει ποινικό αδίκηµα πρέπει
να υπάρχει κοινή ποινική διαδικασία για όλους τους Βουλευτές,
Υπουργούς, αιρετούς, αλλά από την άλλη µεριά πρέπει να είναι
ξεκάθαρο ότι όταν έχεις πολιτικές αποφάσεις, αυτές κρίνονται
από τον έναν και µοναδικό δικαστή, που δεν είναι άλλος από τον
ελληνικό λαό. Σε αυτό, λοιπόν, πρέπει να είµαστε καθαροί, γιατί
εδώ υπηρετούµε τη δηµοκρατία που είναι η πεµπτουσία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, ολοκλήρωσε
ο κ. Τριαντάφυλλος επί του προσωπικού.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, τώρα, επειδή υπάρχουν και νέοι Βουλευτές που καλοπροαίρετα ενδεχοµένως δεν γνωρίζουν, να αναφέρω το εξής. Κατά το άρθρο 68 του Κανονισµού προσωπικό
ζήτηµα θεωρείται η µοµφή που περιέχει υβριστική εκδήλωση
ατοµικά εναντίον Βουλευτή ή µέλους της Κυβέρνησης και λοιπά.
Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, αν εµείς θέλουµε χαλαρά να βρίσκουµε ευκαιρία να ζητούµε το λόγο για να πούµε κάτι, αυτό
µπορεί να γίνεται, αλλά όχι να λέµε ότι είναι επί προσωπικού.
Δεύτερον, επειδή πριν υπήρξαν ορισµένα σχόλια –δεν άκουγα
ακριβώς τι λεγόταν, κατανοώ ότι υπήρχε κάποιος θόρυβος για
τη στάση του Προεδρείου και για την παρατήρηση που έκαναδεν µπορεί να ισχύει το επιχείρηµα ότι «κάποιος οµιλητής µίλησε
σαράντα λεπτά, άρα και εγώ θέλω να µιλήσω σαράντα λεπτά».
Σας διαβάζω, λοιπόν, τα στοιχεία από τη συζήτηση της Δευτέρας, όπου δεν προήδρευα εγώ αλλά δεν έχει σηµασία ποιος προήδρευε. Από τους εισηγητές ένας εισηγητής υπερέβη το χρόνο
του κατά ένα λεπτό, δύο εισηγητές υπερέβησαν το χρόνο κατά
δύο έως τρία λεπτά, δύο εισηγητές κατά πέντε έως έξι λεπτά και
τρεις εισηγητές κατά οκτώ έως εννέα λεπτά. Αυτό είναι το Κοινοβούλιό µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει θέµα. Είτε
θα ακολουθήσουµε το αυτονόητο που πρότεινε ο κ. Μαριάς είτε
θα σκεφθούµε µέσω της Διάσκεψης των Προέδρων τρόπο επίλυσης του θέµατος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εγώ ήµουν συνεπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ήσασταν απόλυτα
συνεπής.
Λέω ότι ο κ. Μαριάς έκανε µία πρόταση, η οποία είναι να τηρείται ο Κανονισµός. Εγώ θέλω µε τα στοιχεία που σας αναφέρω
–και θα κλείσει εδώ η συζήτηση, γιατί δεν προβλέπεται η διαδικασία να το συζητήσουµε περαιτέρω- να διευκρινίσω πως υπάρχει θέµα ότι το όριο του χρόνου είναι τυπικό –όποιος θέλει το
τηρεί και όποιος θέλει δεν το τηρεί- και ότι το Προεδρείο έχει πεπερασµένα µέσα. Δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο. Τι να κάνουµε δηλαδή; Κάνεις την παρατήρηση, εάν ο άλλος επιµείνει,
τι να κάνεις; Θέλω µε το σχόλιο αυτό να σας επιστήσω την προσοχή ότι έχουµε πρόβληµα. Όλοι είµαστε και θύτες και θύµατα
αυτού του συστήµατος. Και αυτό το λέω ως σκέψη, δεν θα πάρουµε κάποια απόφαση αυτήν τη στιγµή, αλλά πρέπει να το σκεφθούµε όλοι και να βρούµε µία λύση και να µην εκλαµβάνεται ότι
είναι ένα επιµέρους θέµα, µία παρωνυχίδα.
Και προσωπικά πρέπει να πω –επειδή υπήρξα αρκετά χρόνια
Βουλευτής- ότι κατανοώ πλήρως και το άγχος ενός Βουλευτή
που θέλει να πει αυτό που αισθάνεται ότι πρέπει να λεχθεί και το
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ενδεχόµενο να µην πρόλαβε να συνθέσει κάποιος την οµιλία του,
έτσι ώστε να είναι πεντάλεπτη. Αυτά προσπαθώ να τα µεταφράζω στη λειτουργία µου εδώ µε τη δική σας κάθε φορά άδεια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θεωρώ ότι πρέπει να
το λήξουµε, δηλαδή διευκρίνιση έκανα.
Κύριε Ψυχάρη, εάν επιµείνετε, όµως, θα σας δώσω τον λόγο
στο πλαίσιο αυτής της χαλαρότητας που ανέχτηκα και εγώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να προχωρήσουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποιο λόγο να µιλήσει; Να προχωρήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Ψυχάρη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό µόνο επί διαδικαστικού.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ έχω σεβαστεί τον Κανονισµό, δεν έχω παραβιάσει ποτέ
το χρόνο µου. Από εκεί και πέρα, όµως –επειδή το πρότεινε ο κ.
Μαριάς πριν, αλλά δεν έγινε σεβαστό- παρατηρούµε ότι το χρόνο
µας τον βλέπει όλος ο κόσµος. Ένας από τους λόγους που δεν
σέβεται ο κόσµος έξω τους πολιτικούς, δηλαδή εµάς, είναι
επειδή εµείς οι ίδιοι δεν σεβόµαστε τους εαυτούς µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κοιτάξτε, όµως, αν
θίγουµε τώρα θέµατα γενικότερα, κάθε Βουλευτής µπορεί να ζητήσει τον λόγο και να διατυπώσει το δικό του σχόλιο. Είµαστε
εκτός διαδικασίας τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Με όλον το σεβασµό, όµως, θέλω να
πω ότι χθες πολλοί συνάδελφοι –γιατί είστε πολύ παλαιότερος
και σας σέβοµαι και δεν έχω µαλώσει ποτέ εδώ µέσα- δεν πρόλαβαν να µιλήσουν, να διατυπώσουν την άποψή τους, διότι πολλοί άλλοι συνάδελφοι παραβίαζαν το χρόνο τους.
Από εκεί και πέρα, όµως, µε συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τυπικό
θέµα ο χρόνος. Το Προεδρείο µπορεί να ασκήσει την εξουσία
του και να διακόψει τους συναδέλφους, γιατί όσοι συνάδελφοι
είναι στο εξωτερικό σέβονται πάντα το χρόνο, επειδή φοβούνται
την παράβαση νόµου και εµείς οι Βουλευτές ερχόµαστε εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Συγκρατώ,
εποµένως, µία ακόµα συνηγορία υπέρ της αυστηρότερης τήρησης του Κανονισµού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, επειδή υπάρχει αδηµονία και έχουµε πρόβληµα µε τους
εισηγητές, αν θέλετε, ας µη δώσουµε περαιτέρω έκταση εδώ και
να το συζητήσουµε στη Διάσκεψη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας βλέπω –και, προφανώς, θα σας δώσω τον λόγο- αλλά επειδή υπάρχει µία αδηµονία από τους εισηγητές και ορθώς, αν δεν έχετε αντίρρηση, να
µη δώσουµε έκταση στο θέµα, να το συζητήσουµε στη Διάσκεψη
των Προέδρων και να πάρουµε απόφαση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχω τη γνώµη, κύριε Πρόεδρε,
ότι όλα –όπως σε κάθε Σώµα και εδώ στο Κοινοβούλιο- έχουν να
κάνουν µε το ρόλο του Προεδρείου.
Το Προεδρείο σε κάθε συλλογική λειτουργία, πολύ περισσότερο σε ένα Κοινοβούλιο που λειτουργεί υπό τα βλέµµατα της
κοινής γνώµης, έχει κυρίαρχο ρόλο. Σε κάποια Κοινοβούλια διαπιστώνουµε –όποιοι έχουµε επισκεφθεί άλλα Κοινοβούλια- ότι
υπάρχουν και κάποιες τελετουργίες, πώς έρχεται το Προεδρείο,
πώς συνοδεύεται κ.λπ..
Επίσης τα µέλη του Κοινοβουλίου συνήθως εισέρχονται από
την κεντρική απέναντι από το Προεδρείο Αίθουσα, κάνουν µία
ελαφρά υπόκλιση στο Προεδρείο. Με ό,τι πει ο Πρόεδρος και αν
κάνει καµµιά φορά κάποιο λάθος, δεν δηµιουργείται αυτό το
πρόβληµα που βλέπουµε εµείς πολλές φορές στο Κοινοβούλιό
µας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Άρα υπάρχει το θέµα του αυτοσεβασµού. Όποιος µιλάει, να
λέει τις απόψεις του χωρίς να υπαινίσσεται ή ευθέως να προσβάλλει οποιονδήποτε άλλον. Πάνω απ’ όλα, ακόµη και το θέµα
του χρόνου, κατά τη γνώµη µου, είναι ζήτηµα στο οποίο αφήνεται
το Κοινοβούλιο στο Προεδρείο. Και αυτό µπορεί να γίνεται χωρίς
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να αισθάνεται αυτός που υπερβαίνει το χρόνο ότι κατά κάποιον
τρόπο «κατσαδιάζεται» από το Προεδρείο.
Όλα αυτά µπορούν να λυθούν αν υπάρξει ένα άλλο πνεύµα
στη λειτουργία µας, δηλαδή να καταλάβουµε ότι δεν είµαστε
εκτός της Αιθούσης, όπου είµαστε µόνο οι παρόντες που κρίνει
ο ένας τον άλλον, αλλά µας κρίνει ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα προσωπικά, για να µη γίνεται κατάχρηση, πράγµατι ο Κανονισµός είναι όπως ακριβώς το είπατε. Γι’
αυτό και ο λόγος κατά τον Κανονισµό δίνεται αµέσως σε εκείνον
που ο οµιλών έδωσε άλλη έννοια σε αυτά που εκείνος είπε.
Σωστά είπατε βέβαια ότι στη Διάσκεψη µπορούµε να τα συζητήσουµε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αρβανίτης για δεκαπέντε λεπτά. Παράκληση από εδώ και πέρα
–το πνεύµα της Αίθουσας είναι αυτό- να είµαστε όσο γίνεται πιο
συνεπείς στο χρόνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι για λόγους αβροφροσύνης,
όχι για λόγους προσχηµατικούς αλλά για λόγους ουσιαστικούς,
λόγους ηθικούς, οφείλω να συγχαρώ τον προλαλήσαντα αγορητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για τον τρόπο τον ουσιαστικό
και εµπεριστατωµένο, µε τον οποίο εξέθεσε τη θέση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων από την οποία βεβαίως δεν βρίσκω τον λόγο να
ισχυριστώ ότι απέχουµε ουδέ επ’ ελάχιστον.
Υπάρχει µόνο µία διαφορά. Βεβαίως και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έτυχαν της ιδίας δηµοκρατικής µεταχειρίσεως, όπως και η
Χρυσή Αυγή, δηµοκρατικότατη µεταχείριση και από τα πολιτικά
κόµµατα βεβαίως, αλλά κυρίως από τα µέσα ενηµερώσεως και
την κρατική τηλεόραση, µε µια διαφορά: Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν κατέστησαν ποτέ θύµατα κατασυκοφαντήσεως, ψευδών
και ύβρεων, που εξηκοντίστηκαν και εξηκοντίζοντο συστηµατικώς κατά την τελευταία διετία κατά της Χρυσής Αυγής, χωρίς
καµµία αντίδραση από αυτούς που θα έπρεπε να αντιδράσουν
και θα όφειλαν ex officio να αντιδράσουν. Και το έχω κάνει το παράπονο αυτό πολλές φορές.
Σήµερα σεβόµενος το χρόνο, τα όρια του προβλεποµένου χρόνου, αλλά και για λόγους προσωπικούς –και θα εξηγήσω γιατίθα αποφύγω την καθ’ εαυτό αγόρευση γιατί είναι γνωστό ότι –
και το γνωρίζω εγώ καλύτερα- παρασυρόµενος εγώ, αγορεύων
από στήθους, κάνω κατάχρηση του χρόνου και ενδεχοµένως να
µη συµπεριλάβω όλα τα στοιχεία που θα ήθελα να συµπεριλάβω.
Βεβαίως, δεν θα κάνω τις νοµικές αναλύσεις που έκανε ο αξιότιµος κ. Καπερνάρος. Θα µιλήσω ουσιαστικά για τη θέση της
Χρυσής Αυγής. Εξ αρχής λέγω ότι θα υποστηρίξουµε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Προβλέπεται από τον Κανονισµό για ειδικούς λόγους που αφορούν το δηµόσιο συµφέρον. Είναι αναγκαία η σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τη διερεύνηση σοβαρών θεµάτων που
ανακύπτουν εκάστοτε και τη συλλογή αποδεικτικού υλικού, την
αξιολόγησή του µε αµεροληψία και χωρίς κοµµατικές ή άλλες
προκαταλήψεις.
Μιλάµε βέβαια για θέµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος και οι εξεταστικές επιτροπές δεν πρέπει να λειτουργούν παρελκυστικά και
το εκάστοτε εκδιδόµενο πόρισµα να θεµελιώνεται ούτως ώστε
να δίνεται στη Βουλή εναργής και σαφή εικόνα επί της διεξαχθείσης ερεύνης.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή τοποθετείται πάντοτε µε
τρόπο ξεκάθαρο για τα κρίσιµα ζητήµατα που απασχολούν την
ελληνική κοινωνία χωρίς να κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Για το
λόγο αυτόν δηλώσαµε από την πρώτη στιγµή ότι δεν θρηνούµε
για εκείνους τους επίορκους δηµοσιογραφίσκους που εκµεταλλεύονταν τη θέση τους στην ΕΡΤ για να µολύνουν τον ελληνικό
λαό µε µαρξιστικό δηλητήριο, να λασπολογούν σε βάρος του κινήµατός µας και να αποµυζούν πακτωλούς κρατικού χρήµατος.
Επιβάλλεται όµως να αναδειχθεί ο πραγµατικός χαρακτήρας
της ενέργειας του θλιβερού Πρωθυπουργού, η οποία ούτε από
πατριωτισµό ούτε από εντιµότητα έγινε. Ο Σαµαράς κόπτεται
αποκλειστικά για να σώσει το πολιτικό του «τοµάρι» και να υλοποιήσει τις προσταγές των εντολέων του.
Είναι βεβαίως υποκριτικό η κατάργηση της Κρατικής Ραδιο-
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φωνίας και Τηλεόρασης να ανακοινώνεται από τον κ. Κεδίκογλου
που, ως γνωστόν, διετέλεσε την περίοδο 1990–1995 δηµοσιογράφος και παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Αυτός, δηλαδή, πώς προσλήφθηκε
από την ΕΡΤ; Με αξιοκρατικές διαδικασίες; Νοµίζω ότι λίγη
αιδώς δεν βλάπτει.
Ο κύριος Πρωθυπουργός βεβαίως δεν ενδιαφέρεται καθόλου
για την εξυγίανση των κρατικών µέσων ενηµερώσεως. Ο πρωταρχικός του στόχος ήταν να αποπροσανατολίσει το λαό, να
αποσπάσει την προσοχή των πολιτών από το φιάσκο των ΔΕΠΑΔΕΣΠΑ.
Εκτός αυτού δεν αποκλείεται η προβοκατόρικη ενέργειά του
να αποτελεί την εσκεµµένη θρυαλλίδα για να προκαλέσει αναταραχή, προκειµένου να κρύψει την αποτυχία της οικονοµικής του
πολιτικής και την αναπόφευκτη ανάγκη για λήψη νέων αιµατηρών
µέτρων.
Η ενέργειά του θυµίζει σε πολλά την πρόταση Παπανδρέου,
το Νοέµβριο του 2011, για διενέργεια δηµοψηφίσµατος. Τότε
ξαφνικά θυµήθηκε το δηµοψήφισµα, το δηµοκρατικό καθήκον
κάθε κυβερνήσεως, το οποίο βέβαια δεν έγινε ποτέ.
Προφανώς και τον κ. Παπανδρέου δεν τον είχε πάρει ο πόνος
για εφαρµογή της άµεσης δηµοκρατίας, απλά πήρε εντολή να
ρίξει µια πιστολιά κρότου-λάµψης και τίποτε άλλο, όπως συνήθως έκανε, µαζί µε τα ψεύδη που έλεγε, τα ψεύδη χωρίς αιδώ,
χωρίς δισταγµό, που δεν έχω ακούσει ποτέ από το στόµα άλλου
πολιτικού.
Και τολµάει και εµφανίζεται εδώ, εις την Βουλή των Ελλήνων
και πληρώνεται από τον ελληνικό λαό. Γιατί πληρώνεται; Για τα
εγκλήµατα που έκανε; Μας έβαλε στο στόµα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου χωρίς να µας ρωτήσει. Έκανε τα µνηµόνια,
τα υπέγραψε µε τα δύο χέρια, τα µεσοπρόθεσµα, τις συµβάσεις,
τα πάντα, ενώ είχε λύσεις. Το έχω πει επανειληµµένως, ουδέποτε
το ετόλµησε, παρά το γεγονός ότι τον προτρέψαµε, να ζητήσει
λογιστικό έλεγχο του χρέους, γιατί ήξερε πού θα αποβεί αυτό.
Ήθελε µόνο να καταποντίσει την πατρίδα µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Σε κάθε περίπτωση οι ανεύθυνες προχειρότητες της Νέας Δηµοκρατίας στο θέµα της ΕΡΤ δεν θα έχουν ως αποτέλεσµα την
εξοικονόµηση δαπανών, αντιθέτως θα αυξήσουν τις δαπάνες του
προϋπολογισµού.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, θα πληρώσουµε παχυλές
αποζηµιώσεις µε ποσά προ της κρίσεως σε περισσότερους από
δύο χιλιάδες εξακόσιους υπαλλήλους, πολλοί εκ των οποίων θα
επαναπροσληφθούν µετά από λίγες εβδοµάδες ή µήνες στη νέα
ΕΡΤ.
Ήδη ο κ. Κεδίκογλου ανακοίνωσε ότι ο νέος φορέας θα έχει
από την έναρξη της λειτουργίας του τουλάχιστον χίλιους µε χίλιους διακόσιους υπαλλήλους. Αυτό σηµαίνει ότι πολύ σύντοµα
µε συµβάσεις και επιπλέον προσλήψεις θα φτάσει στον ίδιο
αριθµό της σηµερινής ΕΡΤ, κατά τους δικούς µας υπολογισµούς.
Το σχέδιο νόµου που έφερε η Κυβέρνηση για την ίδρυση του
νέου φορέα προβλέπει το κακόηχο ακρωνύµιο «Νέριτ» ή «Νερίτ».
Το «Νερίτ» µου θυµίζει ένα φίλο µου Εβραίο, Ααρών Νερίτ.
Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση: Στο κείµενό του δεν θα βρει κανείς πουθενά τη λέξη έθνος ή κάτι που
να θυµίζει την Ελλάδα. Θέτουν τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση στην
υπηρεσία του ρατσισµού και της πολυπολιτισµικότητας, της πολυϊσοπεδώσεως των πάντων και οπωσδήποτε της απεθνοποίησης και του ανθελληνισµού, που είναι οι κύριοι στόχοι.
Επιπλέον, το προσωπικό δεν θα προσλαµβάνεται µε αντικειµενικά κριτήρια, καθώς στο νοµοσχέδιο δεν αναφέρεται πουθενά
σε διαδικασίας ΑΣΕΠ. Οι απολαβές πολλών εξ αυτών δεν θα
έχουν τους περιορισµούς των µισθών του δηµοσίου τοµέα, αλλά
θα καθορίζονται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τους όρους κάθε
ατοµικής σύµβασης εργασίας.
Με λίγα λόγια, ο ελληνικός λαός θα υποχρεωθεί να συνεχίσει
να καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος για τις παχυλές αµοιβές πολυαρίθµων χρυσοδακτύλων του ιδιωτικού τοµέα που θα προπαγανδίζουν το νεοφιλελευθερισµό, τη µετα-εθνική κοινωνία, τον
ανθελληνισµό και θα δρουν ανεξέλεγκτα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ελληνική τηλεόραση «τύπου Σαµαρά» είναι πιο φορο-κουλτουριάρικη, πιο προοδευτική, πιο εκσυγχρονιστική –ταιριάζοντας
απόλυτα µε το χαρακτήρα της λαθρο-δεξιάς Νέας Δηµοκρατίας,
γι’ αυτό άλλωστε µιλούν για δηµόσιο και όχι για κρατικό φορέακαι µου αρέσει να χρησιµοποιώ αυτούς τους όρους, αλλά ποτέ
δεν κατάλαβα την έννοιά τους.
Ή µάλλον κατάλαβα τι εννοούσαν οι προοδευτικοί, όταν έλεγαν
πρόοδο. Εννοούσαν την ηθική εξαθλίωση. Εννοούσαν την απαξίωση των αξιών. Εννοούσαν τον ανθελληνισµό, την απεθνοποίηση. Αυτό εννοούσαν και το σκίσιµο και τη προσβολή του εθνικού
µας ιερού συµβόλου. Αυτό είναι πρόοδος γι’ αυτούς! Και εκσυγχρονισµός –όρος του κ. Σηµίτη, του εβραιοκίνητου και εβραιοπροέλευτου, αυτός είναι, δηλαδή η εξαφάνιση του Ελληνισµού!
Στους κρατικοδίαιτους υβριστές µας που τα «οικονοµούσαν»,
για να χρησιµοποιήσω αυτόν τον όρο, αφού εισέπρατταν σοβαρότατα ποσά, ιλιγγιώδη πολλές φορές –θα µπορούσα να πω σε
σύγκριση µε τη δική µας τσέπη- από την κρατική τηλεόραση, δεν
χρωστάµε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο µάλιστα. Αυτοί µας
χρωστούν, καθώς εδώ και πολλά χρόνια µάς υβρίζουν και µας
συκοφαντούν µέσα από συχνότητες που δεν ανήκουν σε αυτούς
αλλά στον ελληνικό λαό.
Και παρ’ όλο που ένα εκατοµµύριο Έλληνες υποστηρίζουν τη
Χρυσή Αυγή, η κρατική τηλεόραση δεν έπαψε ούτε στιγµή να µας
θάβει και να µας κατασυκοφαντεί, να µας προσβάλλει και ταυτόχρονα να προσβάλλει ένα εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες που
πληρώνουν τέλη από το υστέρηµά τους για να σιτίζονται κάποια
κοµµατόσκυλα. Ξαφνικά, ένα εκατοµµύριο πολίτες παρεσύρθησαν από εµάς «τους γνωστούς δηµαγωγούς» και έγιναν ναζί! Τι
σηµαίνει ναζί; Γερµανοί εθνικισταί! Καταλαβαίνετε την έννοια των
όρων που χρησιµοποιείτε επιτέλους για να σταµατήσετε τις
ύβρεις;
Είµαστε Έλληνες πατριώτες, κύριοι! Εγώ είµαι Καλαβρυτινός
κατά το ήµισυ! Είναι ντροπή πλέον! Λίγη αυτοκριτική χρειάζεται.
Λίγη αυτογνωσία χρειάζεται. Η πολιτική σκοπιµότης δεν µπορεί
να σκεπάζει τα πάντα. Έχει όρια.
Η ΕΡΤ είχε οκτώ ολόκληρους µήνες να δώσει ζωντανό βήµα
στον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Για την ακρίβεια, είχε προβάλει για δώδεκα ολόκληρα λεπτά τον συναγωνιστή Κασιδιάρη
σε ζώνη χαµηλής τηλεθέασης και από τότε τα ανδρείκελα του
ΠΑΣΟΚ, της άκρας Αριστεράς και ολίγον της Νέας Δηµοκρατίας
κατέβασαν οριστικά τους διακόπτες για τη Χρυσή Αυγή, όπως
ακριβώς κατέβασε γι’ αυτούς τους διακόπτες ο κ. Σαµαράς. Και
τους διακόπτες αυτούς τους κατέβασε σε βάρος του λαού και
του έθνους.
Ξέρετε τι είναι η οµογένεια να βλέπει µία «µαύρη» κρατική τηλεόραση; «Μαύρο» στην κρατική τηλεόραση; Είναι υποτεταγµένο
το έθνος; Μήπως ήθελε ο κ. Σαµαράς µε αυτόν τον τρόπο να δηλώσει ότι πλέον υπετάγηµεν στους Γερµανούς; Ας συνεννοηθεί
µε τον κ. Σόιµπλε αύριο να επαναλειτουργήσει µε το όνοµα του
«φίλου» µου του Εβραίου, του Νερίτ Ααρών, µε Γερµανούς εκφωνητάς και σύµφωνα µε πρόγραµµα, το οποίο θα µας δώσει η
Μέρκελ κατευθείαν και όλοι οι προπαγανδισταί που την περιτριγυρίζουν.
Για να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας: η Χρυσή Αυγή δεν χρωστά
απολύτως τίποτα ούτε στον Σαµαρά ούτε στον υπάλληλο των τοκογλύφων, το ανδρείκελο της τρόικας, που σε κάθε ευκαιρία
υβρίζει και κατασυκοφαντεί το εθνικιστικό κίνηµα.
Ανάµεσα στους υπαλλήλους της ΕΡΤ που χάνουν τη δουλειά
τους υπάρχουν και οικογενειάρχες που έβγαζαν τίµια το µεροκάµατο, δούλευαν πραγµατικά το ωράριό τους, όχι σαν τα πολλά
κοπριτόσκυλα που δεν ήξεραν ούτε πού πέφτουν τα στούντιο της
κρατικής τηλεόρασης και όµως έπαιρναν παχυλές αµοιβές.
Αν θέλει να κάνει πραγµατικές περικοπές ο κύριος Πρωθυπουργός, ας αφήσει τις εκ του ασφαλούς ενέργειές του και τους
λεονταρισµούς του και ας περικόψει δραστικά τις αποζηµιώσεις
των Βουλευτών, τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις προς τα κόµµατα.
Ας απολύσει τους χρυσοδάκτυλους του δηµοσίου που δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα και χρεώνουν κρατικά ταµεία µε εκατοµµύρια.
Όσον αφορά την Αριστερά και τους διαφόρους που δήθεν κόπτονται για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων της ΕΡΤ, ιδού πε-
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δίον δόξης λαµπρόν. Ας βάλουν το χέρι στην τσέπη τους κι ας
δώσουν ένα µέρος του παχυλού βουλευτικού τους µισθού για
τους απολυµένους, αυτό που κάνει συστηµατικά η Χρυσή Αυγή
και έχει δηµιουργήσει ένα άρτιο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης,
αναγκάζοντας τους διαφόρους συριζαίους να αναρωτιούνται
πού βρίσκουµε τόσα λεφτά και ποιοι µας χρηµατοδοτούν. Τα
δικά µας λεφτά είναι! Από την τσέπη µας τα βάζουµε!
Το γραφείο Τύπου της Χρυσής Αυγής εξέδωσε σχετική ανακοίνωση η οποία, όπως ακριβώς είχαµε προβλέψει, δεν προβλήθηκε από κανένα κανάλι της διαπλοκής. Αυτοί παριστάνουν τους
δηµοκράτες και τολµούν να µας αποκαλούν ναζί. Περιφρονούµε
την ψευτοδηµοκρατία των διαπλεκοµένων κρατικών και ιδιωτικών
καναλιών και συνεχίζουµε τον εθνικιστικό αγώνα εναντίον όλων.
Τον εθνικιστικό ελληνικό αγώνα! Τους ναζί να τους αναζητήσετε
στη Γερµανία και όχι εδώ! Στην ελληνική ψυχή µας και στον
εθνικό λόγο που εκφέρουµε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε, ένα µόνο λεπτό θα ήθελα ακόµα.
Η επί λέξει ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής ήταν ως εξής: «Η
ΕΡΤ ανήκει θεωρητικά στον ελληνικό λαό. Δεν σέβεται όµως ένα
εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες που υποστηρίζουν τη Χρυσή
Αυγή. Τους υβρίζει διαρκώς ως νεοναζί και δεν δίνει ποτέ βήµα
σε εκπροσώπους του κόµµατός µας. Δυστυχώς κανένα από τα
διεφθαρµένα κοινοβουλευτικά κόµµατα δεν διαµαρτυρήθηκε γι’
αυτό το έλλειµµα δηµοκρατίας. Αντιθέτως, το υποστήριξε». Έτσι
είναι. Είναι αληθές αυτό.
Και συνεχίζει: «Τα ίδια και τα χειρότερα πράττουν και τα ιδιωτικά κανάλια κάποιων κυρίων» –δεν θέλω να λέω τέτοιες εκφράσεις, τις αποφεύγω, αλλά τους αρµόζουν βεβαίως- «των οποίων
οι συχνότητες ανήκουν στον ελληνικό λαό κι έχουν παραχωρηθεί
παράνοµα στους καναλάρχες. Εκδίδουµε το παρόν δελτίο
Τύπου, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να προβληθεί από κανένα
δηµόσια και ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό.» Και µετά αποκαλούν
εµάς ναζί και αντιδηµοκράτες.
Κάθε δηµόσια υπηρεσία πρέπει να αξιολογείται όχι µόνο από
την πλευρά του λειτουργικού κόστους το οποίο έχει, αλλά το κόστος αυτό πρέπει να συνδυάζεται και µε την ωφέλεια που προκύπτει από την παρεχόµενη υπηρεσία.
Εν προκειµένω, κλείσατε την ΕΡΤ µε το σκεπτικό ότι δεν προσέφερε τίποτα. Αυτό όµως είναι ενδεικτικό του τρόπου σκέψης
σας, διότι η δύναµη της εικόνας είναι κάτι το αδιαµφισβήτητο.
Στην εποχή µας ο πολίτης δέχεται έναν βοµβαρδισµό από ελληνόφωνα και ξενόφωνα µέσα ενηµέρωσης. Δέχεται σωρεία ετερόκλητων εικόνων και πληροφοριών.
Συνεπώς θα έπρεπε η παρουσία της πολιτείας διά της κρατικής ραδιοτηλεόρασης να είναι αδιάλειπτη και εντονότατη, προκειµένου να παιδαγωγεί, να νουθετεί, να διαφωτίζει το λαό
σχετικά µε τα πολιτικά ζητήµατα, να µεταδίδει σε αυτόν αξίες και
ιδανικά. Τι είναι αυτά; Τα ξεχάσαµε.
Από τη στιγµή που υπάρχει ο αντίλογος, η κακολογία –θα
έλεγα- των ιδιωτικών των ξενοκίνητων µέσων ενηµέρωσης επιβάλλεται να υπάρχει χωρίς διακοπές και ο λόγος της πολιτείας
των Ελλήνων, ένας λόγος του πνεύµατος της αληθείας, της διδαχής των ιστορικών και φιλοσοφικών πεπραγµένων του έθνους
µας, δηλαδή των πνευµατικών µας αποθεµάτων που σε αυτά τις
προσβάσεις τις απέκοψαν για τριάντα εννιά χρόνια αυτοί οι κύριοι που αυτοχαρακτηρίζονται προοδευτικοί συστηµατικά.
Οι νέοι µας δεν έχουν πρόσβαση. Ούτε καν στοιχειωδώς δεν
δύναται να οµιλούν την ελληνική γλώσσα. Για εµάς η κρατική τηλεόραση θα έπρεπε να είναι ένα σχολείο ήθους, ένα µέσο αναπαραγωγής και αξιακών προτύπων για τον Έλληνα πολίτη.
Για την ονοµασία του νέου φορέα έχουν, πράγµατι, λεχθεί
πολλά. Πολλές ονοµασίες έχουν προταθεί. Εµείς προτείνουµε,
από πλευράς περιεχοµένου, εθνική ελληνική ενηµέρωση. Τολµήσατε να ονοµάσετε τη νέα τηλεόραση Εθνική Ελληνική Ενηµέρωση, ΕΕΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Αρβανίτη, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
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Κλείνοντας, αφού ήδη είπα στον πρόλογό µου ότι οπωσδήποτε
η Χρυσή Αυγή θα υπερψηφίσει την πρόταση, θα ήθελα να κάνω
ένα σχόλιο στο κείµενο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τις άκρως
επιζήµιες για τη δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες.
Δεν υπάρχει µόνο η δηµοκρατία, κύριοι. Δεν υπάρχει µόνο ο πελατειακός κοινοβουλευτισµός. Υπάρχει και το Ελληνικό Έθνος!
Γιατί ντρέπεστε να το αναφέρετε;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι
υπήρξαν –θα έλεγα- κάποιες στιγµές αλληλοκαλύψεως στην τοποθέτηση των εισηγητών και αγορητών, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο που θα συζητήσουµε και θα ψηφίσουµε αύριο και µε την
πρόταση που έχει καταθέσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση για σύσταση εξεταστική επιτροπής.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς έχετε ευθύνη –όχι σε προσωπικό
επίπεδο, αλλά σε κυβερνητικό επίπεδο- γιατί εσείς δηµιουργήσατε το πρόβληµα µε µία µονοµερή, αντιδηµοκρατική ενέργεια
σε µία τότε τρικοµµατική κυβέρνηση και διακινδύνευσε η χώρα
να βρεθεί σε κυβερνητική αστάθεια. Δυστυχώς χθες βιώσαµε το
ίδιο περίπου σενάριο και το ίδιο περίπου σκηνικό µε την απόσυρση του άρθρου 108 στο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Κατά τη δική µου προσωπική εκτίµηση, χθες αναδείχθηκε ό,τι
και στις 11 Ιουνίου 2013, δηλαδή τα χαρακτηριστικά µιας, στην
ουσία, µονοκοµµµατικής κυβέρνησης. Βέβαια, στην παρούσα περίοδο το ενδιαφέρον είναι καθαρά πολιτικό. Στην προηγούµενη
περίοδο ήταν η αιτία που δηµιούργησε τις προϋποθέσεις αποχώρησης της Δηµοκρατικής Αριστεράς από αυτό το κυβερνητικό
συνεργατικό σχήµα.
Κύριε Υπουργέ, ήταν όντως –και παραµένει σε εκκρεµότηταθεσµικό ολίσθηµα η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 10
Ιουνίου 2013, καθώς και η υπουργική απόφαση που συνόδευσε
αυτή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία του προβλήµατος που ταλανίζει και το πολιτικό σύστηµα αλλά και την κοινωνία σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό.
Έγινε αυτό, κύριε Υπουργέ, ενώ είχατε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να φέρετε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θα
απαντούσε στις παθογένειες και θα έδινε προοπτική στο εξορθολογισµό και στην αναδιάρθρωση της Ελληνικής Δηµόσιας Τηλεόρασης που το είχε ανάγκη, Ήταν κάτι που έχει γίνει αποδεκτό
τόσο από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων όσο και από
τους ίδιους τους εργαζόµενους.
Επιλέξατε, όµως, την πολιτική πυγµής, τον πολιτικό τσαµπουκά, για να κυριαρχήσετε, για να ηγεµονεύσετε σε µία περίοδο
που το πολιτικό σκηνικό δεν επιτρέπει καν σκέψεις για µονοκοµµατικές κυβερνήσεις, πόσω µάλλον για µονοκοµµατικές πολιτικές συµπεριφορές.
Για εµάς η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αποτελεί µείζον
πολιτικό ζήτηµα, όπως µείζον πολιτικό ζήτηµα που άπτεται του
κράτους δικαίου είναι και η µη συµµόρφωση µε τις αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Είναι πραγµατικά να απορεί
κανείς πώς σε µία ευνοµούµενη πολιτεία θα απαιτήσουµε από
τον πολίτη να συµµορφώνεται µε αποφάσεις του δικαστηρίου,
όταν η ίδια η πολιτεία αθετεί αυτήν τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη υποχρέωσή της, να πειθαρχούµε στις αποφάσεις των δικαστηρίων.
Αυτά τα δύο ζητήµατα, κύριοι Υπουργοί, δυστυχώς, θα βαραίνουν την πολιτική σας πορεία, τον πολιτικό σας βηµατισµό.
Όπως είχαµε πει στην επιτροπή –και θα το επαναλάβουµε και
αύριο στη διαδικασία συζήτησης του νοµοσχεδίου για την ΕΡΤεµείς πιστεύαµε ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα µπορούσε να
γίνει εν κινήση, θα µπορούσε να γίνει εν λειτουργία, κάτι που
προέβλεπε εξ άλλου και η επιτροπή, υπό την προεδρία του γνωστού καθηγητή Συνταγµατικού Δικαίου κ. Αλεβιζάτου, κάτι που
επιβεβαιώθηκε από την τοποθέτησή του στις διαδικασίες της Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης.
Εκτενέστερα θα αναφερθούµε επ’ αυτών αύριο, ωστόσο δεν
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µπορεί να µη γίνει αναφορά στη γενεσιουργό αιτία που –επαναλαµβάνω- είναι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και η υπουργική απόφαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι ο κάθε πολιτικός σχηµατισµός έχει το δικό του σχεδιασµό για το επόµενο διάστηµα. Δηλαδή, για το πώς θα αναδείξει τις πολιτικές του θέσεις,
πώς θα περιχαρακώσει τον κόσµο του, τους ψηφοφόρους του,
τα µέλη του ή και πώς θα προσελκύσει νέους έτσι ώστε να διευρύνει την πολιτική του βάση, την εκλογική του βάση και κάποια
στιγµή, από καλύτερη θέση και από θέση ενδυναµωµένη να µπορέσει να προωθήσει τις ιδέες, τις οποίες πρεσβεύει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και η Νέα Δηµοκρατία τούτη την περίοδο
έχουν –αν θέλετε- τη µεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναµη και
ως εκ τούτου –δικαιολογηµένα-πολλές φορές υπάρχει αντιπαράθεση, η οποία µονοπωλεί το ενδιαφέρον και δίνει ιδιαίτερες εικόνες προς την ελληνική κοινωνία. Αν έχω εκτιµήσει σωστά,
υπάρχει και µία προσπάθεια να αναβιώσουν χαρακτηριστικά µιας
δικοµµατικής αντιπαράθεσης δύο πόλων, µε ό,τι αρνητικό αυτό
συνεπάγεται. Γιατί; Διότι βλέπουµε ότι οι χώροι που βρίσκονται
ανάµεσα στις δύο αυτές απόψεις, πολλές φορές είτε περιθωριοποιούνται είτε αποδυναµώνονται. Γιατί τι µένει; Μένει αυτή η ένταση και βγαίνει δυνατά αυτή η συγκρουσιακή λογική. Ως
γνωστόν αυτό είναι που –εντός εισαγωγικών- «πουλάει».
Εµείς δεν µπορούµε να µπούµε σε αυτήν τη λογική. Δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε στη δηµιουργία µιας τεχνητής όξυνσης, µιας τεχνητής πόλωσης. Εµείς θέλουµε µε νηφαλιότητα, µε
ιδιαίτερη ευχέρεια ο κάθε πολιτικός χώρος να έχει τη δυνατότητα
να αρθρώνει τον πολιτικό του λόγο, τη δική του ρητορική.
Τα λέω αυτά επειδή ένα δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 30-6-2013, γράφει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί πολιτικές
πρωτοβουλίες εν όψει του Συνεδρίου. Δεν σας διαβάζω την
πρώτη παράγραφο, γιατί δεν έχει ενδιαφέρον και δεν σχετίζεται
µε το σηµερινό θέµα που συζητάµε.
Στη δεύτερη παράγραφο –επαναλαµβάνω ότι πρόκειται για
άρθρο του κ. Γαλιατσάτου στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 30-6-2013λέει τα εξής: «Στον ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, αναζητούν πολιτικές πρωτοβουλίες για την περίοδο έως και αµέσως µετά το Συνέδριο,
ώστε να µη φανεί ότι εγκαταλείπουν το πεδίο στην Κυβέρνηση.
Δεν πρόκειται, όµως, να κινηθούν µε πρόταση µοµφής. Αυτό ξεκαθάρισαν στην τελευταία συνεδρίαση του εννεαµελούς, όπου
συµφωνήθηκε ότι η ανάληψη µιας τέτοιας κοινοβουλευτικής
πρωτοβουλίας προϋποθέτει την ύπαρξη κοινωνικού κινήµατος
που δεν υπάρχει σ’ αυτήν τη φάση.
Αυτό που θα προσπαθήσουν πάντως να κρατήσουν µε κάθε
τρόπο ζωντανό είναι η διαµαρτυρία στην ΕΡΤ, καθώς στο εννεαµελές κρίθηκε ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τις περαιτέρω
εξελίξεις. Η Αριστερή πτέρυγα του κόµµατος προκρίνει κινηµατικές δράσεις, δηλαδή µε καθοδήγηση του ΣΥΡΙΖΑ να γίνονται
στο προαύλιο της ΕΡΤ εκδηλώσεις αλληλεγγύης των απολυµένων, παραδείγµατος χάριν της εταιρείας «ΚΑΤΣΕΛΗΣ».
Ωστόσο, η ηγεσία αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα σε κοινοβουλευτικές δράσεις και, όπως ανακοίνωσε από την Κρήτη ο
κ. Αλέξης Τσίπρας, την ερχόµενη εβδοµάδα θα καταθέσουν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα εξετάσει ποινικές και τυχόν αστικές ευθύνες όλων όσων αποφάσισαν και
συνεχίζουν να κρατάνε την ΕΡΤ κλειστή. Στρέφεται, δηλαδή,
κατά των κυρίων Ιωάννη Στουρνάρα και Σίµου Κεδίκογλου».
Και βέβαια, αυτή η προσπάθεια έχει να κάνει µ’ αυτό που είπα
προηγουµένως, δηλαδή µε τη συντήρηση ενός θέµατος που εξυπηρετεί έναν κοµµατικό σχεδιασµό που έχει ως στόχο να υπάρχει
αυτή η ένταση, αυτή η σύγκρουση, µε αποτέλεσµα –κατά την
προσωπική εκτίµηση- να υπάρχει αρκετές φορές και αποπροσανατολισµός σε κυρίαρχα και µείζονα ζητήµατα που απασχολούν
την ελληνική κοινωνία, χωρίς βεβαίως να υποβαθµίζω και το συγκεκριµένο, όπως αυτό της ΕΡΤ.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντέχει το πολιτικό σύστηµα στην περαιτέρω ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του
τόπου; Μπορεί να συνεχιστεί η απαξίωση του πολιτικού προσωπικού; Όλο αυτό που βιώναµε και βιώσαµε µέχρι και την παραποµπή προχθές του κ. Παπακωνσταντίνου είναι µια εικόνα η
οποία δηµιουργεί θεµέλια για να οικοδοµηθεί ή για να ανακτηθεί,
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αν θέλετε, αυτή η εµπιστοσύνη ανάµεσα στους Έλληνες πολίτες
και στους εκπροσώπους- αντιπροσώπους του;
Θεωρώ ότι οι δυνάµεις της Χρυσής Αυγής –και δεν θα διστάσω
να πω, οι δυνάµεις του φασισµού και του νεοναζισµού- καιροφυλακτούν να πλήξουν τη δηµοκρατία και τον κοινοβουλευτισµό
µας. Μάλιστα, αυτό το βιώσαµε στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια
των προηγούµενων συνεδριάσεων της Ολοµέλειας, όταν ακούσαµε πόσο απαξιωτικά σχόλια ειπώθηκαν για τη Βουλή και για
το νοµοθετικό της έργο. Και, βεβαίως, η εικόνα που βγαίνει προς
τα έξω είναι µια εικόνα πλήρους απαξίωσης του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Η ελληνική κοινωνία σαφώς ενδιαφέρεται να υπάρξει µια µη
κρατική τηλεόραση. Η ελληνική κοινωνία θέλει µια δηµόσια τηλεόραση, θέλει µια τηλεόραση πολιτισµού, θέλει µια τηλεόραση
που να είναι ποιοτική, ανταγωνιστική, πιο µικρή και όχι σπάταλη.
Όµως, αυτό δεν µπορεί να διασφαλιστεί µέσω µιας εξεταστικής
επιτροπής. Αυτό θα γίνει µε την πολιτική αντιπαράθεση, θα γίνει
µε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Κυβέρνησης και των συγκεκριµένων Υπουργών, έτσι ώστε να κατορθώσουµε επιτέλους να
έχουµε ένα δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, όπως η ελληνική
κοινωνία επιθυµεί και όπως εµείς επιδιώκουµε ως πολιτικό σύστηµα.
Απ’ όπου κι αν προέρχονται οι µικροκοµµατικές σκοπιµότητες
που θέλουν να συντηρείται αυτή η ιστορία και µάλιστα µε ένταση,
δεν διευκολύνουν στον καταλογισµό των όντως τεράστιων πολιτικών ευθυνών που υπάρχουν στην Κυβέρνηση. Και αν το ΠΑΣΟΚ
τηρήσει τις δεσµεύσεις του –τις οποίες ακούσαµε και σήµερα
από τον κ. Τριαντάφυλλο, αλλά και στην επιτροπή από τον κ. Ντόλιο- τότε θα υπάρξει µείζον πολιτικό ζήτηµα, όταν και όποτε αποφασίσουν να φέρουν την κύρωση της συγκεκριµένης πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου. Και τότε η Κυβέρνηση θα έχει τεράστια ευθύνη για τη διαχείριση. Τότε, ναι, η Βουλή θα πρέπει να
καταλογίσει και άλλου είδους πιθανόν ευθύνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση το άρθρο 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 144, αλλά και 146 και 147
του Κανονισµού της Βουλής, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έφερε
σήµερα µία πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την
ΕΡΤ. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, η προσπάθεια είναι να αναδειχθούν οι πολιτικές ευθύνες και βεβαίως να καταλογιστούν ποινικές
και αστικές ευθύνες.
Για εµάς ο πολιτικός έλεγχος ήδη έχει σηµατοδοτηθεί από µία
κορυφαία πολιτική απόφαση, την αποχώρησή µας από το κυβερνητικό συνεργατικό σχήµα. Πρόκειται για µείζονα πολιτική απόφαση, την οποία παρακαλώ να δείτε, γιατί δεν έχει να κάνει µόνο
µε τους εργαζόµενους της ΕΡΤ, αλλά µε ένα πολύ πιο βαθύ ζήτηµα, µε το ζήτηµα της ίδιας της δηµοκρατίας.
Όσον αφορά το θεσµικό έλεγχο, εµείς στο νοµοσχέδιο που θα
ψηφίσουµε αύριο, αλλά το οποίο επεξεργαστήκαµε την προηγούµενη εβδοµάδα, το καταδικάσαµε λέγοντας ότι δεν µπορεί
σε καµµία περίπτωση το νέο σχήµα να µην αποτελεί και τυπικά
καθολικό διάδοχο της ΕΡΤ. Για µας ουσιαστικά είναι καθολικός
διάδοχος. Βέβαια, αυτό δεν κατοχυρώνεται από το νοµοσχέδιο
και άρα, υπάρχει µία εκκρεµότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Σε ό,τι αφορά τώρα το δικαστικό έλεγχο, ο δικαστικός έλεγχος
µε βάση τα όσα είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα όσα
αναγράφονται στο ιστορικό της πρότασης, νοµίζω ότι έχει πάρει
το δρόµο του. Πέρα από τις µηνύσεις που έχουν γίνει από φορείς, από συλλόγους και από µεµονωµένους Βουλευτές, έχω την
αίσθηση ότι µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι –που είναι τα συλλογικά συνδικαλιστικά όργανα των
εργαζοµένων- θα προσφύγουν όχι µόνο στα ελληνικά δικαστήρια
αλλά και στα ευρωπαϊκά.
Όσον αφορά το διοικητικό έλεγχο, ευελπιστώ ότι θα γίνει από
τη νέα διοίκηση, εάν και εφόσον ψηφιστεί αύριο το νοµοσχέδιο
µε τα χαρακτηριστικά που έχει προδιαγράψει η κυβερνητική πρόταση, δηλαδή ότι το εποπτικό συµβούλιο θα απαρτίζεται από ανθρώπους εγνωσµένου κύρους και ευρύτερης δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης µε βάση –εννοώ- τη δράση τους στην ελληνική
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κοινωνία. Αν τα ονόµατα που έχουν κυκλοφορήσει και διαρρεύσει
είναι σωστά, τότε θεωρώ ότι αυτός ο διοικητικός έλεγχος µπορεί
να γίνει σε βάθος.
Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι ήδη υπάρχει προσφυγή
στα δικαστήρια, προκειµένου να αναζητηθούν ευθύνες ως προς
τη διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος από διοικητικά συµβούλια την προηγούµενη περίοδο.
Και, τέλος, νοµίζω ότι επήλθε και ο σπουδαιότερος έλεγχος,
δηλαδή ο κοινωνικός έλεγχος. Δεν είναι τυχαίο ότι καθηµερινά
δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες συµπολιτών µας συρρέουν, συναθροίζονται έξω από το προαύλιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και διατρανώνουν, διαδηλώνουν υπέρ µιας προσδοκίας,
που δεν είναι άλλη παρά από µία Ραδιοτηλεόραση που – επαναλαµβάνω- θα λειτουργεί ως δηµόσια και όχι ως κρατική.
Τέλος, η εξεταστική επιτροπή, κατά τη γνώµη µας, όπως και η
ψήφιση του νοµοσχεδίου, είναι πρωθύστερα. Θα έπρεπε πρώτα
να κλείσει το ζήτηµα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και
αµέσως µετά να έχουµε αυτές τις δύο πρωτοβουλίες, µία από
την Κυβέρνηση και µία από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Έτσι,
για µας δεν µπορεί να γίνει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος εν λειτουργία αυτών των δύο διεργασιών. Ως εκ τούτου, δεν θα µπορέσουµε να συµφωνήσουµε στη σύσταση της εξεταστικής
επιτροπής.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, εµείς δηλώνουµε –και θέλω να είµαστε
ξεκάθαροι ως Δηµοκρατική Αριστερά- ότι θα δώσουµε τη µάχη
να ανατρέψουµε και στο Κοινοβούλιο αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που δηµιούργησε το τεράστιο πρόβληµα
στην ελληνική κοινωνία και ίσως και στην ελληνική πολιτεία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ανοχή σας θα δώσω τον λόγο στον κ.
Μανώλη Γλέζο. Έχει ανειληµµένη υποχρέωση προς τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Γλέζο έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητή Πρόεδρε, ευχαριστώ για την
παραχώρηση, ειδικά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
λόγω της ανειληµµένης υποχρέωσης να δούµε µαζί µε τον Αλέξη
Τσίπρα τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα επιχειρήσω, παρακάµπτοντας οποιαδήποτε προσπάθεια κοµµατισµού ή κοµµατικών διοπτρών, να
αναλύσω την ενέργεια αυτή που έκανε η Κυβέρνηση.
Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου: να το δούµε ουσιαστικά.
Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν είναι, γιατί δεν έχει αποκτήσει νοµοθετικό ένδυµα, δεν έχει αποκτήσει νοµοθετικό περίβληµα. Θα αποκτήσει.
Και ποιος είναι βέβαιος ότι θα το αποκτήσει; Ποιος προκαταλαµβάνει τη Βουλή ότι θα αποκτήσει νοµοθετική επένδυση η
πράξη της εκτελεστικής εξουσίας; Αυτό είναι το πρόβληµα. Δεν
κάνω χαρακτηρισµούς. Είναι ουσία.
Αν ξαφνικά πέσει η Κυβέρνηση και πάµε για εκλογές, πού ξέρει
η νέα σύνθεση της Βουλής αν µπορεί να το νοµοθετήσει ή όχι;
Άρα πρόκειται για πράξη πρωθυπουργικού περιεχοµένου, χωρίς
νοµοθετική επένδυση, η οποία θα υπάρξει στο µέλλον.
Το Σύνταγµα –άρθρο 44- αναφέρει ρητά και κατηγορηµατικά
ότι µέσα σε σαράντα µέρες πρέπει να έρθει στη Βουλή η πράξη
της εκτελεστικής εξουσίας, ντυµένη από πριν µε νοµοθετικό περιεχόµενο, δηλαδή προκαταλαµβάνει τη Βουλή. Το Σάββατο λήγουν οι σαράντα µέρες και δεν το έχετε καταθέσει ακόµη. Δεν
έχετε καταθέσει ακόµη την πράξη εκείνη, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, που θα το κάνει νοµοθέτηµα.
Τώρα, βέβαια, που το λέω εγώ θα τρέξετε να την καταθέσετε.
Γιατί µπορούσατε και αυτό να το έχετε ξεχάσει. Όλα τα παραβλέπετε. Όλα τα παραγράφετε, χάρη και µόνο στην εκτελεστική
εξουσία.
Πρόκειται, λοιπόν, για πράξη πρωθυπουργικού περιεχοµένου
του µονοκράτορος Πρωθυπουργού! Δεν µιλάµε για τον συγκεκριµένο Πρωθυπουργό. Είναι, όµως, του µονοκράτορος Πρωθυπουργού! Το Σύνταγµα που έχετε ψηφίσει εσείς έχει έναν
Πρωθυπουργό µονοκράτορα. Αυτός αποφασίζει ποια θα είναι η
σύνθεση του Υπουργικού Συµβουλίου, πότε θα γίνουν εκλογές,
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τι θα γίνει το ένα και τι θα γίνει το άλλο. Ο µονοκράτορας Πρωθυπουργός αποφασίζει!
Εδώ το δυστύχηµα είναι ότι δεν αποφάσισε ο µονοκράτορας
Πρωθυπουργός. Αποφάσισε η τρόικα και ο Πρωθυπουργός εκτελεί τις εντολές της τρόικας, γιατί η ουσιαστική αιτία ήταν να απολυθούν οι υπάλληλοι του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού
σταθµού.
Αυτή ήταν η ουσία. Τα περί αναδιάρθρωσης, τα περί διαφάνειας, τα περί διαφθοράς και περί όλων των σχετικών φληναφηµάτων δεν µας ενδιαφέρουν. Είναι εντολή της τρόικας να
απολυθούν οι υπάλληλοι και ο µονοκράτορας «δήθεν» Πρωθυπουργός, εντολοδόχος της τρόικας, εκτελεί την εντολή.
Όµως, µε ποιο δικαίωµα ταυτόχρονα έκλεισε και ο τηλεοπτικός σταθµός της Βουλής; Με ποιο δικαίωµα; «Μα, δεν είχαν προβλεφθεί τα τεχνικά µέσα κ.λπ.». Ας τα αφήσουµε αυτά!
Συνεδρίαζε η Βουλή. Η Βουλή εκείνες τις ηµέρες είχε απόψεις όσο επιτρέπει η δήθεν δεδηλωµένη των πενήντα εδρών που κλέβονται από τα κόµµατα να µιλάει η Μειοψηφία- και εξέφραζε τις
απόψεις της. Ο δεύτερος στόχος, λοιπόν, ήταν να µην ακουστούν οι απόψεις της Μειοψηφίας της Βουλής!
Πάµε στον τρίτο στόχο. Το Συµβούλιο της Επικρατείας βγάζει
την απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό κανάλι, η ΕΡΤ κ.λπ.. Η Κυβέρνηση, όµως, αρνείται να
συµµορφωθεί στην απόφαση. Όταν µονοµελή, πρωτοβάθµια δικαστήρια παίρνουν αποφάσεις κατ’ εντολή των κυβερνήσεων δεν υπάρχει περίπτωση, ελάχιστες φορές, όλες οι απεργίες να
θεωρούνται παράνοµες- επιστρατεύονται οι εργαζόµενοι. Εδώ,
όµως, ποιος θα επιστρατεύσει την Κυβέρνηση; Ποιος επιστρατεύει την Κυβέρνηση που αρνείται να εκτελέσει την απόφαση
αυτή; Δεύτερη ουσιαστική παρανοµία.
Αγαπητοί φίλοι, έχω περάσει τα χρονικά όρια και δεν µε διακόψατε. Γνωρίζετε ότι δεν θέλω ποτέ να υπερβαίνω τα όρια, αλλά
δεν πρόσεξα την ώρα. Ολοκληρώνω.
Το δικαίωµα της πληροφόρησης είναι µια κατάκτηση του ελληνικού λαού. Αναφέρεται από την εποχή της επανάστασης του
1821 στο Μεσολόγγι. Τότε πρωτοειπώθηκε και πρωτογράφηκε η
δηµοσιότητα, το δικαίωµα της πληροφόρησης. Δεν µπορεί κανείς
να το καταστρέψει και εσείς το καταστρέψατε. Αυτή είναι η ουσία
του προβλήµατος: Ο απόλυτος έλεγχος στη µονοκρατορία του
Πρωθυπουργού.
Αναφέρω µόνο ένα θέµα, για να δείτε. Δεν χρειαζόταν αναδιάρθρωση; Δεν χρειαζόταν. Χρόνος καταναλώθηκε από τότε
έως τώρα και ακόµη «µαύρη µαυρίλα πλάκωσε στην πληροφόρηση». Αν ερχόταν εδώ στη Βουλή, το θέµα θα είχε λυθεί. Φοβούνται, όµως, και τη Βουλή, τη Βουλή της δεδηλωµένης, την
οποία έχασε χθες µε τις εκατόν πενήντα τρεις ψήφους.
Αν δεν είχε την κλοπή των πενήντα εδρών, ουσιαστικά δεν θα
υπήρχε Κυβέρνηση. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Έχετε χάσει την
εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Βρίσκεστε σε πλήρη αναντιστοιχία µε το λαϊκό αίσθηµα. Αν δεν το καταλάβετε, δεν φταίω
εγώ.
Αναφέρω, λοιπόν, το παράδειγµα, που είναι ένα και µοναδικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Κύριε Γλέζο,
ευχαριστούµε. Κλείστε µε αυτό το παράδειγµα.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Υπήρχε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα
εντολή να µην παρουσιαστεί ο Γλέζος στα δελτία των ειδήσεων.
Μπορώ να φέρω και τους µάρτυρες. Αν χρειαστεί, θα τους φέρω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Γλέζο.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Γκιόκας από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι ανάγκη να περιγράψουµε για µια ακόµη φορά τις αρνητικές, τις τραγικές συνέπειες
που θα έχει για τους εργαζόµενους της ΕΡΤ, για τους εργαζόµενους σε άλλους δηµόσιους οργανισµούς που παίρνουν σειρά,
για όλο το λαό η κυβερνητική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
και η απόφαση για την ΕΡΤ.
Με τη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, στην
οποία στηρίχθηκε και η απόφαση για την ΕΡΤ, η Κυβέρνηση επι-
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διώκει τη διάλυση, την κατάργηση, τη συρρίκνωση δηµοσίων οργανισµών και φορέων. Το κλείσιµο της ΕΡΤ οδηγεί στην απόλυση
πάνω από δύο χιλιάδες εργαζόµενους και στην ανατροπή όλων
των εργασιακών, µισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
Αυτή η απόφαση συνοδεύτηκε από ένα κυβερνητικό µπαράζ
συκοφαντικών επιθέσεων κατά εργαζοµένων, ενοχοποιώντας
τους ως διεφθαρµένους και τσουβαλιάζοντας επί της ουσίας εργαζόµενους που και σήµερα είχαν περιορισµένα δικαιώµατα,
ζούσαν και δούλευαν µε ελάχιστα, µε διάφορους παρατρεχάµενους της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που τους αξιοποίησαν οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούµενα χρόνια για µια σειρά
σκοπούς.
Η απόφαση για την ΕΡΤ αποτελεί τον προποµπό, τoν πιλότο
για την εφαρµογή της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, για
την επέκτασή της και σε άλλους δηµόσιους οργανισµούς, του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως είναι τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, η Αµυντική Βιοµηχανία και αλλού, µε βασικό στόχο την
απόλυση χιλιάδων εργαζοµένων, τη συρρίκνωση εργασιακών δικαιωµάτων για το προσωπικό που τελικά θα αποµείνει σε αυτούς
τους οργανισµούς.
Και, βέβαια, µέσω αυτών των απολύσεων, µέσω της συρρίκνωσης, υπηρετούνται και άλλοι στόχοι, όπως είναι η πλήρης παραχώρηση, η παράδοση αυτών των δραστηριοτήτων απευθείας
στους επιχειρηµατικούς οµίλους, η ακόµη µεγαλύτερη προσαρµογή των δηµοσίων επιχειρήσεων στις ανάγκες του κεφαλαίου.
Και χθες αυτόν το ρόλο έπαιζαν οι δηµόσιες επιχειρήσεις. Και
το αναφέρουµε αυτό γιατί και σήµερα και όλο αυτό το διάστηµα
συνεχίζεται όλη αυτή η συζήτηση -κυρίως από τη µεριά της Νέας
Δηµοκρατίας- περί κρατισµού του λεγόµενου «κρατικού τοµέα»,
όλη αυτή η ιδεολογική, θεωρητική και ιστορική ανακρίβεια που
κρύβει τι επί της ουσίας; Ότι οι κρατικές επιχειρήσεις φτιάχτηκαν
τα προηγούµενα χρόνια και στην Ελλάδα και σε µία σειρά από
άλλες χώρες της Ευρώπης και από τα σοσιαλδηµοκρατικά και
από τα φιλελεύθερα κόµµατα, γιατί αυτό υπηρετούσε εκείνη τη
στιγµή τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Ποιος θα έφτιαχνε ΔΕΗ; Ποιος θα έφτιαχνε ΟΤΕ; Ο ιδιώτης;
Την έφτιαξε το κράτος των επιχειρηµατιών εξ ονόµατός τους,
όπως έκαναν και κρατικοποιήσεις προβληµατικών επιχειρήσεων
που τις φορτώσανε στον ελληνικό λαό και σήµερα τις ιδιωτικοποιούν.
Αυτός ήταν ο κρατικός τοµέας του χθες. Δικό σας παιδί, δικό
σας παρελθόν, που σήµερα το εγκαταλείπετε, γιατί αυτό υπηρετεί τις σηµερινές ανάγκες του συστήµατος. Είναι άλλο πράγµα,
βέβαια, ότι στις τότε συνθήκες έγιναν και ορισµένες παραχωρήσεις προσωρινές προς όφελος των εργαζοµένων.
Αυτό επιδιώκετε σήµερα και µε το κλείσιµο της ΕΡΤ. Να διευκολυνθεί η συγκέντρωση, η µονοπώληση του χώρου των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, των συχνοτήτων, των ψηφιακών εκποµπών από µία χούφτα µεγαλοεπιχειρηµατίες. Και, βέβαια, αυτή η
επιδίωξη δεν αφορά µόνο το χώρο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Αφορά όλους τους τοµείς της οικονοµίας.
Για το λόγο αυτόν παίρνετε µία σειρά από µέτρα όπως, φοροελαφρύνσεις για το κεφάλαιο, ιδιωτικοποιήσεις. Ψηφίστηκαν,
όµως, και άλλα µέτρα µε το χθεσινό πολυνοµοσχέδιο. Και κάποια
ακόµη είναι προ των πυλών, για το επόµενο διάστηµα, ώστε να
έρθει η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη την οποία υπερασπίζεται και η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Απλά στην περίπτωση της ΕΡΤ, στην περίπτωση των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, δεν µιλάµε απλά για κάποιες επιχειρήσεις.
Μιλάµε για κρατικό µηχανισµό. Μιλάµε για µηχανισµούς προπαγάνδας, για µηχανισµούς αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας και πολιτικής.
Με το κλείσιµο της ΕΡΤ, τη λεγόµενη αναδιοργάνωση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την αναδιανοµή των συχνοτήτων, επιδιώκετε και επιχειρείτε να υπονοµευτεί το όποιο δικαίωµα –το
περιορισµένο, αλλά το όποιο δικαίωµα- του λαού υπήρχε σήµερα
για ενηµέρωση, για ψυχαγωγία και να διαµορφωθεί ένας ακόµη
πιο ελεγχόµενος, στρατευµένος φορέας στην εξυπηρέτηση της
κυρίαρχης πολιτικής.
Αυτό γίνεται και µε το νοµοσχέδιο που έρχεται αύριο για τη
ΝΕΡΙΤ, µαζί, βέβαια, µε τη διάλυση, το τσάκισµα και τη συντριβή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των εργασιακών δικαιωµάτων.
Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή καταδίκασε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και απαίτησε, µε επανειληµµένες τροπολογίες στη Βουλή, την κατάργησή της, όπως επίσης και την
ακύρωση της απόφασης για την ΕΡΤ. Αναµετάδωσε, µέσω του
«902», τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων, τα αιτήµατά τους,
τη φωνή των απεργών - εργαζοµένων της ΕΡΤ, παρά τους εκβιασµούς, παρά τις απειλές του κράτους και των µηχανισµών του,
τις παρεµβάσεις της «DIGEA» για τη διακοπή του σήµατος.
Σήµερα διεκδικούµε να ανοίξει η ΕΡΤ, χωρίς απολύσεις και µε
τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Κατά τη γνώµη µας, το κλείσιµο της ΕΡΤ και οι απολύσεις αποτελεί από µόνο του ένα τεράστιο πολιτικό ζήτηµα που βαραίνει
την Κυβέρνηση, βαραίνει τα κόµµατα που στήριξαν και στηρίζουν
αυτήν την επιλογή.
Συµφωνούµε αυτές οι ευθύνες να διερευνηθούν παραπέρα και
µε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και φυσικά να καταλογιστούν και νοµικές ευθύνες αν και σε όσους υπάρχουν.
Γι’ αυτόν το λόγο και το ΚΚΕ θα στηρίξει την πρόταση για τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής, µε βάση το άρθρο του Κανονισµού της Βουλής που αφορά τη διερεύνηση θεµάτων δηµόσιου
συµφέροντος.
Την ίδια στιγµή, όµως, ξεκαθαρίζουµε ότι ο καταλογισµός νοµικών ευθυνών δεν αναιρεί ούτε πρέπει να βάλει σε δεύτερη
µοίρα τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες που έχουν διαχρονικά οι
κυβερνήσεις για την πορεία της ΕΡΤ µέχρι σήµερα –και φυσικά
για την τελευταία απόφαση- και να κρύψει τον αντιλαϊκό ρόλο
που έπαιζαν και χθες και σήµερα οι κρατικές επιχειρήσεις και η
κρατική ραδιοτηλεόραση και που –πολύ περισσότερο- θα παίξουν αύριο, το επόµενο διάστηµα µε βάση την κυβερνητική πολιτική.
Είναι ασφαλώς απαράδεκτος ο τρόπος κλεισίµατος της ΕΡΤ,
το «µαύρο». Δείχνει τον αυταρχισµό της Κυβέρνησης, την επίδειξη πυγµής για να υλοποιήσει µία αντιδραστική πολιτική. Είναι,
όµως, κατά τη γνώµη µας, αποπροσανατολιστική και η συζήτηση
που επικεντρώνει στο «µαύρο» και βάζει σε δεύτερη µοίρα τους
πραγµατικούς στόχους της αναδιάρθρωσης, όπως είναι οι απολύσεις, όπως είναι η προσαρµογή της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου και τις
προπαγανδιστικές, τις ιδεολογικές αλλά και τις οικονοµικές.
Είναι επίσης, κατά τη γνώµη µας, αποπροσανατολιστικό η κριτική στην Κυβέρνηση να επικεντρώνεται στα µέσα και στη διαδικασία -που ασφαλώς είναι και αυτά σηµαντικά- και όχι στο
πραγµατικό περιεχόµενο της αντιδραστικής πολιτικής.
Για εµάς είναι σαφές -και για το λαό πρέπει να είναι ξεκάθαροότι η αντιλαϊκή πολιτική από εδώ και µπρος όλο και πιο συχνά θα
συνοδεύεται από τον αυταρχισµό, τη συκοφάντηση των εργαζοµένων, την καταστολή των αγώνων, τις επιστρατεύσεις, τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν µπορεί να υλοποιηθεί
διαφορετικά µία τέτοια πολιτική που γεννά λαϊκές αντιδράσεις,
χωρίς την επιστράτευση τέτοιων µεθόδων. Και αυτό δεν είναι
κάτι έξω από το πλαίσιο της σηµερινής εξουσίας και της σηµερινής δηµοκρατίας. Αυτή είναι η ουσία τους. Σε συνθήκες κρίσεις,
σε συνθήκες όξυνσης της αντιλαϊκής πολιτικής, θα ενεργοποιούνται και µέσα που υπάρχουν σήµερα στο νοµικό και θεσµικό
οπλοστάσιο και το εθνικό και το ευρωενωσιακό και που ενδεχοµένως δεν είχαν αξιοποιηθεί µέχρι σήµερα, ή ακόµη θα δηµιουργούνται και άλλοι µηχανισµοί και θεσµοί.
Αυτή –επαναλαµβάνουµε- είναι η ουσία της αστικής δηµοκρατίας που επιβεβαιώνει και αποδεικνύει κάθε µέρα και περισσότερο ότι αποτελεί µία κυνική δικτατορία των µονοπωλίων.
Γι’ αυτόν το λόγο και ο λαός –µέσα από όλες αυτές τις κυβερνητικές πρακτικές- πρέπει να δει τον περιορισµένο χαρακτήρα
των λαϊκών δικαιωµάτων σήµερα, να δει τα ασφυκτικά πλαίσια
της σηµερινής εξουσίας, να δει έξω από αυτά, να δει την ανάγκη
να τα αντιπαλέψει και να τα ανατρέψει.
Είναι άλλο πράγµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο λαός, οι εργαζόµενοι, το κίνηµα, να αξιοποιούν όσες δυνατότητες έχουν σήµερα, όσα µέσα τους δίνει το σηµερινό πλαίσιο νοµιµότητας, το
Σύνταγµα, για να αντιπαλέψουν αυτά τα µέτρα, να αντιπαλέψουν
τον αυταρχισµό. Και πρέπει να το κάνουν. Και πρέπει να διεκδι-
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κήσουν το δικαίωµα –όσο γίνεται- στην αντικειµενική ενηµέρωση.
Είναι, όµως, άλλο αυτό και άλλο να αναγορεύονται οι θεσµοί
αυτού του κράτους, το Σύνταγµα, οι νόµοι του, η δικαιοσύνη του,
άλλα µέσα που έχει στη διάθεσή του –όπως είναι και η κρατική
ραδιοτηλεόραση- σε προστάτες, σε εγγυητές των λαϊκών συµφερόντων, κάτι το οποίο κατ’ επανάληψη κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπηρετώντας τους στόχους της κυβερνητικής εναλλαγής, το νέο
διπολισµό, που επειδή ακριβώς οι δύο πόλοι που διαµορφώνονται σήµερα στο αστικό πολιτικό σύστηµα υπηρετούν -έστω και
µε διαφορές- τον ίδιο αντιλαϊκό δρόµο ανάπτυξης, η αντιπαράθεση πηγαίνει στα επιµέρους, πηγαίνει στα σηµεία.
Το κείµενο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγµα, κάνει
λόγο για πλήγµα του λαού στο κατοχυρωµένο από το Σύνταγµα
και το άρθρο 15 δικαίωµά του στην ενηµέρωση. Στην πραγµατικότητα αυτό που έγινε µε την ΕΡΤ, ήταν ένα ακόµα χτύπηµα στο
ούτως ή άλλως -και σήµερα- περιορισµένο δικαίωµα του λαού
στην ενηµέρωση.
Εδώ τίθεται το εξής ερώτηµα: Πότε πραγµατικά εξασφαλίστηκε το δικαίωµα του λαού στην ενηµέρωση; Η ΕΡΤ ήταν όλα
τα προηγούµενα χρόνια φερέφωνο του δικοµµατισµού. Και το
τελευταίο διάστηµα είχε γίνει φερέφωνο του νέου διπολισµού.
Ούτε στη σηµερινή κρατική ΕΡΤ είχαν θέση -ήταν υποβαθµισµένες- η ενηµέρωση, οι ειδήσεις για θέσεις κοµµάτων -όπως του
ΚΚΕ- για τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και ήταν παραγκωνισµένες -έστω κι αν υπήρχαν- πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκποµπές που µπορούσαν να ανεβάσουν το πολιτιστικό και
µορφωτικό επίπεδο του λαού. Αντίθετα, είχαν θέση η κυβερνητική προπαγάνδα, ο εξωραϊσµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
αντικοµουνιστικά ντοκιµαντέρ.
Και όλα αυτά, ανεξάρτητα, βέβαια, από τις ειλικρινείς προθέσεις δηµοσιογράφων, άλλων εργαζοµένων στην ΕΡΤ, που επεδίωκαν να υπηρετήσουν την πραγµατική ενηµέρωση του λαού,
αλλά έβρισκαν τείχος στο ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας και της
ΕΡΤ και, φυσικά, των άλλων ιδιωτικών καναλιών.
Φυσικά, η νέα κρατική ραδιοτηλεόραση θα είναι ακόµη πιο
ελεγχόµενη στην ενηµέρωση και προσανατολισµένη στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης πολιτικής και της κυρίαρχης προπαγάνδας.
Τι αποδεικνύουν όλα αυτά κατά τη γνώµη µας; Αποδεικνύουν
ότι η επίκληση µιας σειράς δικαιωµάτων στο Σύνταγµα -όπως και
του δικαιώµατος στην ενηµέρωση- αποτελούν µία τεράστια υποκρισία. Και για δικαίωµα στην εργασία κάνει λόγο το Σύνταγµα
και αυτήν τη στιγµή υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι. Και
για απαγόρευση της ανήλικης εργασίας κάνει λόγο το Σύνταγµα
και αυτήν τη στιγµή, όχι µόνο υπάρχει ανήλικη εργασία, αλλά έχει
θεσµοθετηθεί επίσηµα κιόλας µε µια σειρά νόµων.
Για ποια, λοιπόν, λαϊκά δικαιώµατα, που υπερασπίζεται δήθεν
αυτό το Σύνταγµα, γίνεται λόγος; Ένα βασικό δικαίωµα υπερασπίζεται το Σύνταγµα: την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής, τη δυνατότητα εκµετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο. Και όλα τα άλλα –ας πούµε- λαϊκά δικαιώµατα ανατρέπονται, υπονοµεύονται στο βωµό αυτού του βασικού δικαιώµατος.
Είναι, επίσης, προβληµατική, κατά τη γνώµη µας, η επίκληση
της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας και µέσα από το
κείµενο του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής.
Η συγκεκριµένη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας επί
της ουσίας επικυρώνει τις αντιλαϊκές αποφάσεις της Κυβέρνησης και διευκολύνει την Κυβέρνηση να προχωρήσει µε τον ίδιο
τρόπο και σε άλλους οργανισµούς, αποδεικνύοντας ότι η δικαιοσύνη ούτε αντικειµενική είναι ούτε ουδέτερη ούτε ανεξάρτητη.
Ακόµα και η αναφορά στην απόφαση να λειτουργήσει η δηµόσια ραδιοτηλεόραση, δεν συνοδευόταν µε ρητή αναφορά στην
ΕΡΤ, ανοίγοντας το δρόµο στην Κυβέρνηση να προχωρήσει στο
νέο σχήµα για την κρατική Ραδιοτηλεόραση.
Επίσης, είναι τουλάχιστον προβληµατική η επίκληση στο κείµενο του ΣΥΡΙΖΑ της δήλωσης του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του Σουλτς, που είναι από τους πιο φανατικούς
στυλοβάτες και υποστηρικτές αυτής της πολιτικής.
Βεβαίως, υπήρχαν αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε
σχέση µε την ΕΡΤ, οι οποίες είχαν να κάνουν και µε συµφωνίες
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που υπήρχαν µε ευρωπαϊκά κανάλια. Δεν τους έπιασε ο πόνος
όλους αυτούς για τους εργαζόµενους ή για την ΕΡΤ.
Στις δηλώσεις, πάλι, όλων αυτών, γινόταν αναφορά για λειτουργία δηµόσιου φορέα και όχι αναφορά στην ΕΡΤ. Επίσης, γινόταν αναφορά για υλοποίηση της αναδιάρθρωσης, δηλαδή για
απολύσεις και για όλες αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές που
προωθεί η Κυβέρνηση.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι το ΚΚΕ επιµένει ότι
πρέπει να καταργηθεί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που
αφορά και άλλους εργαζοµένους, να καταργηθεί η απόφαση για
την ΕΡΤ, να ανοίξει η ΕΡΤ χωρίς απολύσεις, µε ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των εργαζοµένων, να µη γίνει
καµµία απόλυση στο όνοµα λίγων «βολεµένων» που θα παραµείνουν και θα την πληρώσουν οι πολλοί.
Η ΕΡΤ έχει δυνατότητες να αξιοποιήσει τα µέσα και το προσωπικό που διαθέτει και να εξασφαλίσει την ενηµέρωση και την
ψυχαγωγία του λαού. Η ΕΡΤ έχει δυνατότητες να καλύψει και τα
αστικά κέντρα και την περιφέρεια, να στηρίξει την καλλιτεχνική
δηµιουργία, να προβάλει τα επιστηµονικά επιτεύγµατα, να παράσχει πολύτιµο υλικό και µέσα, για να στηρίξει τις πολιτιστικές και
µορφωτικές πρωτοβουλίες του λαού. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να
γίνει στις σηµερινές συνθήκες, όπου παντού -και στο χώρο των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης- κυριαρχούν τα µονοπώλια, καθορίζοντας, µέσω της κυβέρνησης, του κράτους και άλλων µηχανισµών, πώς και από ποια µέσα θα γίνεται η ενηµέρωση του λαού.
Γι’ αυτό ο αγώνας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, για να µην περάσουν τα σχέδια την ΕΡΤ, πρέπει να συνδεθεί µε την πάλη για
ριζικές αλλαγές. Πρέπει να πάψουν, δηλαδή, τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, οι συχνότητες, οι τηλεπικοινωνίες να ανήκουν είτε
στους καπιταλιστές είτε στο κράτος τους. Γι’ αυτό χρειάζεται οι
εργαζόµενοι να ξεµπερδεύουν µε αυταπάτες, για δήθεν φιλολαϊκές λύσεις εντός του συστήµατος.
Συµφωνούµε, λοιπόν, να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, να
διερευνηθούν νοµικές ευθύνες για µια σειρά από ζητήµατα που
αφορούν ζηµιές, ευθύνες προσώπων, που αφορούν άλλου είδους ενέργειες, όπως αυτή που έγινε, παραδείγµατος χάριν,
στην Καλαµάτα και αλλού, και, µάλιστα, όταν οι εργαζόµενοι της
ΕΡΤ έχουν ακόµη χρεωµένα τα µηχανήµατά της.
Συµφωνούµε, λοιπόν, να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, όχι,
όµως, µε το σκεπτικό που βάζει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, µε το Ευρωκοινοβούλιο, µε την απόφαση του ΣτΕ, µε το Σύνταγµα, που
επί της ουσίας «βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ κι
εγώ, κύριε Γκιόκα.
Ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης έχει τον λόγο.
Είστε ο πρώτος εγγεγραµµένος από τους ανεξάρτητους Βουλευτές κι έχετε δικαίωµα δεκαπεντάλεπτης οµιλίας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να διευκρινίσω κατ’ αρχάς ότι αυτά τα οποία θα
πω, δεσµεύουν µόνο εµένα και όχι το σύνολο των Ανεξάρτητων
Βουλευτών. Δεσµεύουν εµένα και την πολιτική κίνηση στην οποία
ανήκω, την «Κοινωνία Πρώτα».
Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι υπάρχει όντως ένα σηµαντικό κενό όσον αφορά την εκπροσώπηση των Ανεξάρτητων
Βουλευτών. Ελπίζω κάποια στιγµή η Βουλή να ασχοληθεί µε
αυτό το θέµα και να το λύσει στη βάση της ισοτιµίας όλων των
Βουλευτών.
Θα ήθελα να µείνω έξω από κάθε κοµµατικο-πολιτική ξιφοµαχία σ’ αυτό το θέµα και να προσπαθήσω να θέσω ένα ζήτηµα, το
οποίο είναι, κατά την άποψή µου, πάρα πολύ σηµαντικό. Και αυτό
είναι το θέµα της πολιτικής ηθικής. Το θέµα, το οποίο θέλω να
θέσω και το οποίο τίθεται µε αφορµή αυτήν την πρόταση της εξεταστικής επιτροπής, είναι το εξής απλό: Στην πολιτική υπάρχει
ηθική ή η πολιτική είναι µονάχα σκοπιµότητα; Θα εξηγήσω τι
εννοώ.
Στις 11 Ιουνίου, το µεσηµέρι, ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση ότι το ίδιο βράδυ καταργείται η ΕΡΤ. Και όντως, στις 23.00’
η ώρα έπαψε να εκπέµπει η ΕΡΤ. Αυτό το γεγονός θέλω να πούµε
κατ’ αρχάς ότι είναι ένα πρωτοφανές γεγονός. Δεν έχει συµβεί
ποτέ σε καµµία χώρα, εν ειρήνη τουλάχιστον. Σε καµµία δηµο-
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κρατική χώρα, σε περίοδο ειρήνης, δεν έχει συµβεί κάτι αντίστοιχο.
Πού βασίστηκε αυτή η πρωτοφανής απόφαση της Κυβέρνησης; Βασίστηκε στο άρθρο 44 του Συντάγµατος, το οποίο ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου και άλλοι οµιλητές. Θα ήθελα,
όµως, να το τονίσω λίγο αυτό το θέµα και να σταθούµε σε αυτό.
Το άρθρο 44 είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Λέει ότι σε έκτακτες
περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης,
ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µπορεί να πάρει, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου -του Προέδρου της Δηµοκρατίας, αυτό έχει µια συνέπεια, την οποία θέλω να τονίσω στο τέλος
της οµιλίας µου- µπορεί να εκδώσει µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Το ερώτηµα είναι το εξής: Ποια είναι αυτή η έκτακτη
περίπτωση, η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη,
όταν ξέρουµε ότι δεν συνέβη τίποτα τις προηγούµενες µέρες ή
τις προηγούµενες εβδοµάδες, που δεν συνέβαινε όλα τα προηγούµενα χρόνια;
Η απόφαση της Κυβέρνησης δεν µπόρεσε να στηριχθεί ούτε
σε µία αφορµή, παραδείγµατος χάριν µία απεργία ή ένα γεγονός.
Ήταν µια τρέχουσα κατάσταση, την οποία τροφοδότησαν αυτά
τα κόµµατα -και κυρίως η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- τα
οποία επικαλούνται αυτήν τη κατάσταση.
Θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι της
Συµπολίτευσης, στη συνείδησή σας, πέρα, πραγµατικά, από κάθε
κοµµατική ή πολιτική διαφωνία. Πιστεύετε πραγµατικά ότι υπήρχαν τέτοιες συνθήκες; Πιστεύετε πραγµατικά ότι αυτή η απόφαση µπορεί να βασιστεί στο γράµµα και στο πνεύµα του
άρθρου 44;
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι είµαι απολύτως σίγουρος ότι
µέσα στη συνείδησή σας δεν το πιστεύετε. Διότι είναι οφθαλµοφανές, είναι αυταπόδεικτο ότι δεν υπάρχουν, δεν συντρέχουν
αυτές οι συνθήκες. Είναι αυταπόδεικτο.
Άρα γιατί το κάνατε; Δεν το κάνατε επειδή είστε κακοί. Δεν το
κάνατε επειδή σας αρέσει να παραβιάζετε το Σύνταγµα. Εγώ έχω
την πεποίθηση ή, εν πάση περιπτώσει, αναφέρω την παραδοχή,
ότι εσείς το κάνατε γιατί είχατε ένα βασικό σκοπό να το κάνετε.
Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός; Να υπηρετήσετε την πολιτική,
την οποία έχετε αποφασίσει.
Όπως είπα, δεν µπαίνω σε επίπεδο πολιτικό. Θα µείνω σε επίπεδο πολιτικής ηθικής και θα παραδεχθώ ότι ο πολιτικός σας
σκοπός ήταν θεµιτός.
Κατ’ αρχάς, βρεθήκατε σε µία δύσκολη θέση για το θέµα των
απολύσεων -έπρεπε να λύσετε το θέµα των απολύσεων σε πολύ
µικρό χρονικό διάστηµα και ήταν ένας εύκολος τρόπος- δεύτερον, θέλατε να δηµιουργήσετε ένα επικοινωνιακό σοκ, όπως το
λέω εγώ -εσείς µπορείτε να πείτε ότι θέλατε να περάσετε ένα µήνυµα στην κοινωνία- και, τέλος, θέλατε ως Νέα Δηµοκρατία, να
γίνει µια καινούργια νοµή της εξουσίας στο πλαίσιο της Κυβέρνησης.
Εγώ δέχοµαι, για την οικονοµία της συζήτησης, ότι όλα αυτά
τα πράγµατα είναι θεµιτά ως πολιτικοί στόχοι. Το ερώτηµα το
οποίο τίθεται είναι το εξής και παρακαλώ για την προσοχή σας:
Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα; Ο σκοπός να δεχτώ ότι στη δική σας
λογική είναι θεµιτός. Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα; Διότι τα µέσα τα
οποία χρησιµοποιείτε, προφανώς είναι όχι αντιδηµοκρατικά –δεν
το κρίνω αυτό- είναι αντισυνταγµατικά. Είναι ενάντια του Συντάγµατος που έχουµε όλοι ορκιστεί να υπερασπιστούµε.
Σε αυτό το ερώτηµα επιτρέψτε µου να πω τη δική µου άποψη,
τη δική µου βιωµατική εµπειρία.
Ασχολούµαι µε την πολιτική από µικρό παιδί, µε διάφορους
τρόπους, µε το συνδικαλιστικό κίνηµα, µέσα από κόµµατα. Ένα
µεγάλο, όµως, µέρος της κοινωνικής µου δράσης, που είναι κι
αυτή πολιτική, ήταν µέσα στο ανθρωπιστικό κίνηµα. Και µέσα σε
αυτό το πλαίσιο βρέθηκα σε διάφορους πολέµους: Από το Σαλβαδόρ µέχρι την Καµπότζη, περνώντας από το Κουρδιστάν, το
Κόσοβο.
Από αυτήν τη συγκεκριµένη εµπειρία αποκόµισα ένα βασικό
δίδαγµα: ότι όχι µόνο ο σκοπός δεν αγιάζει τα µέσα αλλά τα µέσα
προκαθορίζουν το σκοπό. Τα µέσα, τα οποία χρησιµοποιείς, είναι
αυτά τα οποία, σε τελική ανάλυση, προκαθορίζουν το σκοπό.
Αυτό τι σηµαίνει; Στη δική σας οπτική γωνία, όπου ο πολιτικός
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σας σκοπός είναι κατ’ αρχάς θεµιτός, τον πιστεύετε, εάν χρησιµοποιείτε αυτά τα µέτρα θα νοθεύσετε τον ίδιο το σκοπό σας.
Δεν θα σας βγει.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και σε δύο άλλα επιµέρους θέµατα.
Το πρώτο είναι η στάση της ΔΗΜΑΡ. Πραγµατικά περίµενα
εδώ να δοθεί µια εξήγηση γιατί η ΔΗΜΑΡ αποχώρησε από την
Κυβέρνηση. Η ΔΗΜΑΡ επικαλέστηκε θέµατα αρχής, θέµατα τήρησης της δηµοκρατίας, τα οποία υπάρχουν. Πιθανώς να µην
είναι τα µόνα τα οποία δικαιολόγησαν την αποχώρηση, αλλά, εν
πάση περιπτώσει, είναι υπαρκτά. Μέσα στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς υπάρχουν έγκριτοι νοµικοί,
ο ίδιος ο Πρόεδρος και άλλοι. Πώς γίνεται, λοιπόν, να παραβλέπει η ΔΗΜΑΡ, η οποία σωστά έθεσε το θέµα της δηµοκρατίας,
ότι εδώ πέρα παραβιάζεται η δηµοκρατία, παραβιάζεται το Σύνταγµα, και να µην υποστηρίζει αυτήν την πρόταση για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής;
Πραγµατικά απορώ πώς οι πρώην σύντροφοί µου µπορούν
αυτά τα πράγµατα να τα συνδυάσουν µέσα στη συνείδησή τους.
Το δεύτερο θέµα -και θα κλείσω µε αυτό- είναι το θέµα του
Προέδρου της Δηµοκρατίας. Το Σύνταγµα λέει ξεκάθαρα ότι την
πράξη την υπογράφει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Αυτό το
οποίο θα πω τώρα, δεν έχει απολύτως καµµία αιχµή απέναντι
στον νυν Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, για
τον οποίο τρέφω βαθιά εκτίµηση. Είναι κάτι το οποίο αφορά τους
θεσµούς µας.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, εάν πραγµατικά είχαµε ένα σύστηµα το οποίο λειτουργεί οµαλά και όπου ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µπορούσε να εκπληρώσει το ρόλο τον οποίο του δίνει
το Σύνταγµα, δεν θα έπρεπε να υπογράψει µια τέτοια πράξη, η
οποία καταφανώς αντιβαίνει –επαναλαµβάνω- και στο γράµµα
και στο πνεύµα του Συντάγµατος.
Αυτό, όµως, γιατί γίνεται; Γίνεται διότι έχει επικρατήσει µια νοσηρή κατάσταση. Έχει επικρατήσει µια κατάσταση όπου ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας στην πράξη αποποιείται του ελεγκτικού
του ρόλου. Όχι του πολιτικού του ρόλου, τον οποίο δεν έχει,
αλλά του συνταγµατικού του, του θεσµικού του ρόλου. Και αυτό
βέβαια, ας µην κρυβόµαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, σχετίζεται µε
ένα γεγονός. Και ποιο είναι το γεγονός; Το γεγονός είναι ότι ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο οποίος εκ του Συντάγµατος έχει
ρόλο να ελέγχει τον Πρωθυπουργό, στην πράξη ορίζεται από τον
Πρωθυπουργό.
Όλες οι επιλογές των Προέδρων της Δηµοκρατίας -στην
πράξη, επαναλαµβάνω, όχι στα κείµενα- είναι επιλογές του Πρωθυπουργού. Αυτό, καταλαβαίνουµε όλοι τι νοσηρή κατάσταση
δηµιουργεί. Και αυτό αναδεικνύει την ανάγκη αυτή η κατάσταση
να πάψει και χωρίς να υπάρξουν αλλαγές στις ουσιαστικές αρµοδιότητες του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας να µην ορίζεται σε καµµία περίπτωση από τον Πρωθυπουργό και συνεπώς από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία
που ελέγχει ο Πρωθυπουργός, αλλά να ορίζεται απευθείας από
το λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βουδούρη.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατέθηκαν νοµίζω από τον
εισηγητή µας, µε επάρκεια και πληρότητα, τα επιχειρήµατα που
στοιχειοθετούν το νόµιµο και επιβεβληµένο σχετικά µε την απόφαση κατάργησης της ΕΡΤ και αποδοµούν βέβαια για µια ακόµη
φορά, την προσπάθεια δηµιουργίας εντυπωσιασµού από πλευράς Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αναµφίβολα είναι µια απόφαση δύσκολη -και ξαφνική ακόµαιδίως σε σχέση µε τους αργούς ρυθµούς µε τους οποίους λαµβάνονταν µέχρι πρότινος κρίσιµες µεταρρυθµιστικές αποφάσεις
σε αυτήν τη χώρα. Εν τούτοις, είναι επιβεβληµένη.
Αφ’ ενός είναι επιβεβληµένη από την πίεση για πραγµατικές
και τολµηρές µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα, µε την κατάρ-
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γηση νησίδων προβληµατικής διαχείρισης, αναποτελεσµατικότητας και σπατάλης δηµοσίου χρήµατος που προέρχεται από τη
συµβολή του Έλληνα φορολογούµενου µέσω της καταβολής του
ανταποδοτικού τέλους για την ΕΡΤ. Το ανταποδοτικό τέλος είναι
περίπου 300 εκατοµµύρια το χρόνο. Δεν νοµίζω να ενοχληθεί ο
Έλληνας φορολογούµενος αν αύριο έχει να καταβάλει 100 εκατοµµύρια λιγότερα για τη λειτουργία της ΕΡΤ βάσει των στόχων
που έχουν τεθεί.
Αφ’ ετέρου είναι δεδοµένη η ανάγκη για µια πραγµατικά ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από κρατικές παρεµβάσεις, κοµµατικές εξαρτήσεις και ιδεολογικές προκαταλήψεις, δηµόσια και όχι
κρατική –έχει σηµασία αυτό- ραδιοτηλεόραση. Γιατί µόνο µια νέα
δηµόσια τηλεόραση, απελευθερωµένη από τα βαρίδια της ΕΡΤ
του χθες, µπορεί να υπηρετήσει αύριο τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές της ελευθερίας της έκφρασης και της ελεύθερης
πρόσβασης στην πληροφόρηση.
Και για όσους αναζητούν εδώ και κει καταχρηστικές και παράνοµες ακόµα συµπεριφορές, θυµίζω, πριν στρέψω την προσοχή
σας σε ζητήµατα λειτουργίας της καταργηθείσας ΕΡΤ -εκεί νοµίζω υπάρχει πεδίο δόξης λαµπρό για διερεύνηση και ανακάλυψη παράνοµων συµπεριφορών- ότι η κατάργηση της ΕΡΤ
προβλεπόταν στο ν. 3429/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε
το ν. 4002/2011. Στο άρθρο 66 του 4002/2011, περί κατάργησης,
συγχώνευσης και αναδιάρθρωσης νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου και δηµοσίων επιχειρήσεων, προστέθηκε το άρθρο 14β’
στο 14α’ του προηγούµενου νόµου, δυνάµει του οποίου θεσµοθετήθηκε η δυνατότητα κατάργησης και της «ΕΡΤ Α.Ε.» µεταξύ
άλλων οργανισµών και φορέων του δηµοσίου.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει το θεσµικό
πλαίσιο. Και η σχετική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου εκδόθηκε για να συµπληρώσει και να ρυθµίσει, ως προς τις ειδικές
κατευθύνσεις και λεπτοµέρειες, τα τεχνικά ζητήµατα κατάργησης της «ΕΡΤ Α.Ε.» σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και σίγουρα όχι
κατά παρέκκλιση του νοµοθετικού πλαισίου και της πραγµατικής
βούλησης του νοµοθέτη για µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο.
Το σκεπτικό αυτό υιοθέτησε και το Συµβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας ως νόµιµη την κατάργηση της «ΕΡΤ Α.Ε.», αλλά
προκρίνοντας παράλληλα –και εδώ είναι το σηµαντικό- την οργάνωση και λειτουργία νέου δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα
εντός ευλόγου χρόνου, ώστε να καταστεί έτσι δυνατή, κατά το
συντοµότερο δυνατόν, η συνέχιση αναµετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών.
Είναι προφανής και απόλυτα αποδεκτή από µας αυτή η επιταγή της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε, η οποία, µάλιστα, δεσµεύτηκε να ελέγξει -πάλι εντός ευλόγου χρόνου- τη συµµόρφωση της διοίκησης -διά του Υπουργού Οικονοµικών, δηλαδήµε αυτά που αποφάσισε.
Εποµένως, αν εσείς, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θέλατε πραγµατικά να ασκήσετε πίεση για τη συµµόρφωση της διοίκησης µε την απόφαση αυτή του Συµβουλίου
της Επικρατείας, τότε θα έπρεπε νοµίζω πρώτα απ’ όλα να απευθυνθείτε στην οικεία Επιτροπή Συµµόρφωσης αντί να εκτοξεύετε
πυροτεχνήµατα εντυπωσιασµού αλλά και πρόκλησης πολιτικής
έντασης, όπως η πρόταση που συζητούµε σήµερα.
Και κάνω µια υπόθεση εργασίας: Αν υπήρχε η δυνατότητα για
σύσταση εξεταστικής επιτροπής που πρέπει να εξετάσει πράγµατα, αυτή θα έπρεπε να επικεντρωθεί στη διερεύνηση προβληµατικών στοιχείων στη λειτουργία της «ΕΡΤ Α.Ε.» διαχρονικά.
Θα σταχυολογήσω µερικά, γιατί ο χρόνος πιέζει:
Πρώτον, υπήρχε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό για τη µισθοδοσία
προσωπικού σε σχέση µε το σύνολο των δαπανών.
Το ποσοστό αυτό ήταν 46% για το 2012, όταν το αντίστοιχο
ποσοστό για το BBC -το πρότυπο που οραµατίζεται για τη νέα
δηµόσια ραδιοτηλεόραση ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- ανέρχεται σε 21%. Αυτό είναι υποδιπλάσιο, αν δεν κάνω
λάθος.
Δεύτερον, η µη εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της ΕΡΤ. Προφανώς πρόκειται για δηµιουργία ή ανοχή δηµιουργίας εργαζοµένων δύο
ταχυτήτων στο δηµόσιο. Από τη µία να είναι οι ανεξέλεγκτοι εργαζόµενοι της ΕΡΤ, στο απυρόβλητο, µε υψηλότερες αποδοχές
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σε όλες τις ειδικότητες και από την άλλη να είναι οι υπόλοιποι,
οι αφελείς.
Τρίτον, αδυναµία ελέγχου σε διάφορες λειτουργικές δαπάνες.
Ένα παράδειγµα είναι οι υπέρογκες δαπάνες τηλεφωνίας. Υπήρχαν τετρακόσιες ενενήντα συνδέσεις για τετρακόσιους είκοσι
δύο υπαλλήλους της ΕΡΤ 3.
Τέταρτον, ανυπαρξία ή αδυναµία εφαρµογής µηχανισµών
ελέγχου. Για παράδειγµα, το σύστηµα για τον έλεγχο προσέλευσης και αποχώρησης προσωπικού έµεινε ανεφάρµοστο. Κανείς
δεν δεχόταν να ελεγχθεί. Αναρωτιέµαι σε ποιο εργασιακό χώρο
συµβαίνουν τέτοιες ασύδοτες συµπεριφορές.
Ως αποτέλεσµα αυτού είναι το εξής: ανεξέλεγκτη επιβάρυνση
των δαπανών µε πρόσθετες ώρες απασχόλησης. Για παράδειγµα, για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου - Απριλίου του 2013,
υπήρχαν εκατό χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα δύο πρόσθετες
ώρες απασχόλησης για το προσωπικό, όταν στο ίδιο διάστηµα,
στους τέσσερις αυτούς µήνες, οι υπάλληλοι απήχαν από την εργασία τους λόγω απεργίας ή στάσεων εργασίας, για περίπου
εξήντα ηµέρες! Αυτά είναι πράγµατα που φωνάζουν από µόνα
τους.
Το έβδοµον είναι και πάλι συνέπεια των απεργιών και των στάσεων εργασίας, συνδεόµενο µε αυτήν την πρακτική: Καταχρηστικές συµπεριφορές στο πλαίσιο άσκησης συνδικαλιστικών
δικαιωµάτων. Συστηµατική προκήρυξη απεργιών την Παρασκευή. Προσέξτε, όµως, το εξής: Με το 90% του προσωπικού
ολόκληρων υπηρεσιών να δηλώνεται ως προσωπικό ασφαλείας,
ώστε και να µη δουλεύουν και να πληρώνονται. Γιατί; Ίσως για
να καταργείται εσκεµµένα το δικαίωµα -το οποίο και αυτό είναι
κατοχυρωµένο συνταγµατικά αν δεν κάνω λάθος- του πολίτη
στην ενηµέρωση για σηµαντικά γεγονότα της πολιτικής ζωής.
Αναφέρω µερικά πρόσφατα παραδείγµατα: Επίσκεψη Ολάντ:
πλήρης απουσία κάλυψης. Επίσκεψη Μέρκελ: πλήρης απουσία
κάλυψης. Το ταξίδι του κυβερνητικού κλιµακίου στην Κίνα: πλήρης απουσία κάλυψης. Όχι µόνο δεν υπήρχε δηµοσιογραφική
κάλυψη από τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση αλλά είχαµε και απειλητικές προτροπές σε δηµοσιογράφους να µην κάνουν –παρακαλώ- ερωτήσεις σχετικά µε τα θέµατα αυτά, υπό την απειλή της
διαγραφής από την ΕΣΥΕΑ, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι έκφραση αυθαιρεσίας και φασίζουσας συµπεριφοράς πολύ περισσότερο από
οποιοδήποτε προσωρινό «µαύρο» στην οθόνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω. Αυτό είχα
κατά νου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η «ΕΡΤ Α.Ε.» δεν καταργήθηκε
για να καταλυθεί η δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Καταργήθηκε µε
σύννοµες διαδικασίες για να αναγεννηθεί η νέα δηµόσια ραδιοτηλεόραση µε εγγύηση λειτουργικότητας, ορθολογικής χρηστής
διαχείρισης, µε εχέγγυα ανεξαρτησίας, πολυφωνίας και διαφάνειας, σεβόµενη το χρήµα και τη συµβολή του Έλληνα φορολογούµενου, µε αξιοκρατική στελέχωση τόσο από την υπάρχουσα
δεξαµενή εργαζοµένων, αλλά και από νέες προσλήψεις ανθρώπων που µέχρι πρότινος δεν είχαν την πρόσβαση αλλά σήµερα
έχουν προφανώς τα προσόντα.
Πριν από λίγες µέρες, ως επίλογος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την ευκαιρία να αντιµετωπίσω στο εξωτερικό, στο
πλαίσιο µιας διεθνούς συνδιάσκεψης της Παγκόσµιας Οργάνωσης Εργασίας, τον προβληµατισµό Ευρωπαίων αξιωµατούχων
για τη διακοπή της λειτουργίας της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης,
για να θίξω και το θέµα της αµαύρωσης της διεθνούς εικόνας
της χώρας που τίθεται στο τραπέζι.
Πρώτα τους είπα ότι αφ’ ενός είναι παράδοξο να εγκαλούν την
ελληνική Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για έλλειψη τόλµης
στην υλοποίηση των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων και αφ’ ετέρου, την ίδια στιγµή να τον εγκαλούν για µία τολµηρή, ίσως την
πιο τολµηρή, µεταρρυθµιστική απόφαση.
Μετά τους εξήγησα ότι η δηµόσια ραδιοτηλεόραση δεν
έκλεισε για να µην ξανανοίξει. Τους εξήγησα τα στοιχεία του σχεδίου και τους είπα τι γινόταν και τι θα γίνει στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Και τότε είδα –και οφείλω να το καταθέσω εδώ- ότι ο
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προβληµατισµός τους µετετράπη σε ένα υποµειδίαµα συγκατάβασης -σε αυτά που εξειδικεύονται οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοιοι οποίοι σου λένε µε το δικό τους τρόπο, χωρίς σχολιασµό, «Εντάξει, καταλάβαµε, προχωρήστε όµως γρήγορα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ
να κλείσετε µε αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό κάνουµε, κύριοι
συνάδελφοι. Αυτό θα κάνουµε και αύριο. Και εσείς θα
µπορούσατε να είστε µαζί µας και να συµβάλετε στη δηµιουργία
µιας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Όλα τα άλλα είναι µάλλον
πυροτεχνήµατα. Αυτά κάνουν κρότο, φωτίζουν λίγο τη νύχτα,
αλλά εξαφανίζονται σαν να µην υπήρξαν ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Παναγιωτόπουλε.
Παρακαλώ, θέλω να µένετε στο χρόνο. Είναι πολλοί
συνάδελφοι εγγεγραµµένοι. Καταλαβαίνετε ότι ήδη υπάρχει
κόπωση στους συναδέλφους. Αύριο, στο υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου, θα πούµε παρόµοια πράγµατα. Εποµένως, παρακαλώ, να
είστε συνεπείς στο χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ στις νοµικές
πτυχές της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για δύο βασικούς λόγους:
Πρώτον, επειδή ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Καραγκούνης
αναφέρθηκε µε τρόπο εξαντλητικό και πλήρη σε όλα τα νοµικά
ζητήµατα της συζητούµενης πρότασης.
Δεύτερον, επειδή οι συντάκτες της πρότασης εκ µέρους του
ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν -σκοπίµως θα έλεγα- να διαµορφώσουν
πρωτίστως ένα πολιτικό παρά νοµικό κείµενο, το οποίο χρήζει
κυρίως πολιτικής αντίκρουσης. Και αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι µόλις έντεκα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενεγράφησαν
να µιλήσουν σε σχέση µε τους εβδοµήντα δύο που υπογράφουν
την πρόταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επαναλάβει πολλές φορές
από αυτό εδώ το Βήµα ότι ήδη από τις τελευταίες εκλογές -και
λίγο πριν- έχει ξεκινήσει και διαρκεί µία µάχη ανάµεσα στο παλιό
και στο νέο. Είναι µία µάχη που διαπερνά τις ηλικιακές οµάδες
και που διαπερνά ακόµα και τις πολιτικές παρατάξεις. Ο αγώνας
δεν είναι πλέον ανάµεσα σε αυτούς που είναι υπέρ των
µνηµονίων και σε αυτούς που τα αντιµάχονται. Ο αγώνας είναι
ανάµεσα στις συντηρητικές πολιτικές και κοινωνικές οµάδες και
σε αυτές που θέλουν να πάνε την πατρίδα µας µπροστά. Οι
συντηρητικές δυνάµεις είναι οι κήρυκες του λαϊκισµού στη χώρα.
Υπερασπίζονται ακόµα και οφθαλµοφανώς κακώς κείµενα.
Αποτελούν συνέχεια του παλιού που πεθαίνει και θέλει να µας
παρασύρει µαζί του.
Όλοι εµείς οι υπόλοιποι, οι αληθινά µεταρρυθµιστικές
δυνάµεις, έχουµε την ιστορική ευθύνη να αλλάξουµε όλα όσα
µας κρατάνε πίσω. Έχουµε την υποχρέωση να σπάσουµε
αγκυλώσεις και να συγκρουστούµε µε κατεστηµένα δεκαετιών,
να µη χαϊδεύουµε αυτιά και να αλλάζουµε απόψεις ανάλογα µε
το ποιον έχουµε απέναντί µας, αυτό δηλαδή που κάνει µια κατ’
εξοχήν συντηρητική δύναµη, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ δήθεν
αντιµάχεται
τις
πρακτικές
του
δικοµµατισµού
της
Μεταπολίτευσης, καταλήγει σε ένα αντίγραφο αυτού και µάλιστα
κακιάς κοπής και κάνει στείρα αντιπολίτευση και προσπάθεια
ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, όπως µε αυτήν εδώ την
πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Τι µας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρόεδρός του κ. Τσίπρας λίγες
µέρες πριν την κατάργηση της «ΕΡΤ Α.Ε.» και µετά από
συνάντηση µε αντιπροσωπεία δηµοσιογράφων του καναλιού;
Διαβάζω: «Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δηµόσια τηλεόραση τύπου
ΥΕΝΕΔ, είναι έννοιες ασύµβατες. Όχι µόνο θα ανατρέψουµε
αυτήν την πορεία κατάρρευσης της δηµόσιας τηλεόρασης, αλλά
θα την αναβαθµίσουµε, προχωρώντας σε διαδικασίες που θα
µετατρέψουν τη διοίκησή της σε ανεξάρτητη αρχή. Καλούµε την
Κυβέρνηση να επιβάλλει, έστω και την ύστατη στιγµή, συνθήκες
αξιοκρατίας».
Καταθέτω για τα Πρακτικά δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» του Μαΐου 2013.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν άρθρο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χαρακτήρισε, δηλαδή, ο κ. Τσίπρας την ΕΡΤ ως ΥΕΝΕΔ, ως
ένα µέσο που έχει απαξιωθεί και καταρρέει, ως ένα µέσο αναξιοκρατίας. Πρότεινε, δε, την κατάργησή της και τη µετατροπή της
σε ανεξάρτητη αρχή. Μετά από λίγες ηµέρες και µε έναν τρόπο
µαγικό, ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας µετατρέπεται από
τον κ. Τσίπρα σε φορέα που επιτελεί κρίσιµο έργο εν σχέσει µε
την ενηµέρωση, τον πολιτισµό, τη δηµοκρατία και τη διάσωση
της εθνικής µας ταυτότητας.
Διαβάστε τη σελίδα 12 της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει δε
στο σηµείο να χαρακτηρίζει το ανταποδοτικό τέλος ως δήθεν δυσβάστακτο χαράτσι και ως ένα από τα µικρότερα στη Ευρώπη,
όταν πριν από µήνες ζητούσε την κατάργησή του. Τέτοια πολιτική υποκρισία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υλοποίηση της νοµικής δυνατότητας περί κατάργησης της «ΕΡΤ Α.Ε.» από την Κυβέρνηση,
εντάσσεται σε µια γενικότερη προσπάθεια αναδιαµόρφωσης κι
εν γένει εξυγίανσης του ευρύτερου τοµέα εν όψει και της αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής που εφαρµόζεται σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς.
Ποια ήταν, όµως, η ΕΡΤ, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ εξαντλεί την
ευαισθησία του δήθεν συµπαραστεκόµενος στους πρώην εργαζοµένους της, αδιαφορώντας ταυτόχρονα για τα εκατοµµύρια
ανέργων νέων που περιµένουν τη δική τους σειρά για να προσφέρουν στο κράτος και την κοινωνία µε αξιοκρατικούς όρους;
Τα νούµερα, δυστυχώς για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι
αµείλικτα και τα γεγονότα αυταπόδεικτα. Μιλάµε για ένα µέσο
όπου το µερίδιο τηλεθέασης των τριών καναλιών, ΕΤ1, ΝΕΤ, και
ΕΤ 3, ήταν 14,9%, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, EBU, όταν ο µέσος όρος της δηµόσιας τηλεόρασης στα ευρωπαϊκά κράτη είναι 27,8%, δηλαδή διπλάσιος
από αυτόν της ΕΡΤ.
Το κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ, µε µέσο όρο τηλεθέασης διακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες τηλεθεατές -δηλαδή µονοψήφιο νούµερο τηλεθέασης- κατατασσόταν στην τελευταία θέση
τηλεθέασης µεταξύ των καναλιών πανελλήνιας εµβέλειας.
Το 95% των εσόδων της ΕΡΤ για το 2012 προήλθε από το ανταποδοτικό τέλος που κατέβαλαν οι πολίτες, καταρρίπτοντας
έτσι το µύθο που πλάθουν µερικοί περί αυτοτελούς πλεονάσµατος της ΕΡΤ. Πιο συγκεκριµένα, τα 258 εκατοµµύρια ευρώ από
τα 273 εκατοµµύρια ευρώ ήταν µέσω του ανταποδοτικού τέλους. Παρ’ όλο που το σύνολο των εσόδων εµφανίζεται µειωµένο
κατά 12,3% από τον αντίστοιχο στόχο, οι δαπάνες εµφανίζονται
αυξηµένες κατά 14,3% το αντίστοιχο διάστηµα.
Ως αποτέλεσµα, το πλεόνασµα είναι µειωµένο κατά 70,6%, δηλαδή αντί για τα 97,6 εκατοµµύρια είχαν πλεόνασµα 28,6%, συµπεριλαµβανοµένου βέβαια και του ανταποδοτικού τέλους.
Η τελευταία απογραφή των παγίων της εταιρείας έγινε το 2005
και έκτοτε δεν υπήρχε καµµία γνώση ή σχεδιασµός για την αξιοποίησή τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ενδεικτική για την κατασπατάληση των εσόδων της ΕΡΤ ήταν
η συντήρηση ενός συστήµατος πολυάριθµων ακριβοπληρωµένων υπαλλήλων. Επί συνόλου 245 εκατοµµυρίων τα 108 εκατοµµύρια διατέθηκαν για µισθοδοσία, δηλαδή το 46% των δαπανών,
όταν σε ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα διατίθεται το 27% ή στο
BBC το 21%, τα µισά δηλαδή χρήµατα.
Αν µάλιστα κάνουµε τη διαίρεση για καθέναν από τους δύο χιλιάδες εξακόσιους εξήντα πέντε υπαλλήλους της ΕΡΤ, η έκπληξη
γιγαντώνεται. Μέσος όρος µισθού 40.675 ευρώ ανά έτος ή 2.905
ευρώ ανά µήνα για δεκατέσσερις µήνες.
Ακούστε και το άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσως είναι
και το πιο εξοργιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώστε,
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όµως, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η ΕΡΤ δεν είχε εφαρµόσει το ενιαίο µισθολόγιο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, αναφορικά µε τις
αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της. Συνεπεία αυτού
κατέβαλε στις επιµέρους κατηγορίες του προσωπικού της ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές σε σχέση µε τις ισχύουσες σε όλο το δηµόσιο τοµέα.
Για παράδειγµα, σκηνοθέτης τεχνολογικής εκπαίδευσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην πείτε το
παράδειγµα, κύριε Κεφαλογιάννη. Κάνετε τη γενική σας τοποθέτηση και τελειώστε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα αναφέρω ένα παράδειγµα,
γιατί είναι χαρακτηριστικό, κυρία Πρόεδρε.
Σκηνοθέτης τεχνολογικής εκπαίδευσης έπαιρνε 4.000 ευρώ
ανά µήνα, όταν ο ανώτατος µισθός βάσει του ενιαίου µισθολογίου είναι 2.243 ευρώ, δηλαδή τα διπλά χρήµατα.
Τα ανωτέρω µεγέθη, κυρία Πρόεδρε, είναι απολύτως υπερβολικά και ύποπτα, αν αναλογιστεί κανείς τις εξήντα περίπου ηµέρες που απείχαν συστηµατικά από την εργασία τους, καθώς είτε
απεργούσαν είτε πραγµατοποιούσαν στάση εργασίας. Αναφέροµαι σαφώς στα 3,3 εκατοµµύρια που διατέθηκαν για το διάστηµα
Ιανουαρίου και Απριλίου 2013 για τις υπερωρίες του προσωπικού. Οι εξήντα αυτές ηµέρες που οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ
είχαν επιβάλει το «µαύρο» στην ενηµέρωση όλως τυχαίως συνέπιπταν µε πολύ σηµαντικά γεγονότα για τη χώρα µας.
Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους και για πολλούς άλλους που θα µπορούσα να εκθέσω, αλλά λόγω της στενότητας
του χρόνου δεν µπορώ, ζητώ την καταψήφιση της πρότασης του
ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη.
Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έχω πολύ λίγο χρόνο, όπως όλοι µας και δεν είναι δυνατόν να
σχολιάσω αναλυτικά τις τοποθετήσεις του εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας, του κ. Καραγκούνη ούτε του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ
κ. Τριαντάφυλλου και των άλλων συναδέλφων από τη Νέα Δηµοκρατία που ακολούθησαν. Διάτρητη θεωρώ και πιστεύω ότι είναι
η επιχειρηµατολογία τους, υποκριτική, αµυντική. Θλίβοµαι γι’
αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να αναφερθώ στις καινοφανείς
νοµικές κατασκευές του κ. Παναγιωτόπουλου, κυρίως, όµως, να
επικαλεστώ όλα αυτά τα στοιχεία για τη διαφθορά που υπάρχει
και ενδηµεί στην ΕΡΤ. Είναι ένας σοβαρός λόγος για τη σύσταση
εξεταστικής επιτροπής. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! Μην
υποκρίνεστε!
Αυτά για να κατηγορήσετε τους εργαζόµενους στην ΕΡΤ, για
να δηµιουργήσετε ψεύτικες εντυπώσεις, για να ενισχύσετε τον
ανταγωνισµό µεταξύ τµηµάτων εργαζοµένων και τον κοινωνικό
αυτοµατισµό είναι εύκολα, αλλά είναι επικίνδυνα και είναι και χυδαία, σε τελευταία ανάλυση! Είναι και χυδαία! Χρησιµοποιείστε
τα για να εκφυλιστεί, επιτέλους, κάθε ίχνος πολιτισµού σε αυτήν
τη χώρα. Κατηγορείτε τους εργαζόµενους. Ελάτε στη Βουλή να
αποδείξετε πότε έγιναν, πώς έγιναν, υπό ποιες συνθήκες, ποιοι
τα δηµιούργησαν, ποιοι τα υπέθαλψαν και τι διάσταση και τι
πραγµατικό περιεχόµενο έχουν! Ελάτε στην εξεταστική επιτροπή
να τα πείτε όλα αυτά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το αποτρόπαιο «µαύρο» της 11ης
Ιουνίου στην ΕΡΤ δεν ήταν αυτό καθαυτό το ανησυχητικό. Αυτό
που ανησύχησε και ανησυχεί ακόµα τους πάντες, το πανελλήνιο,
είναι το εύστοχο ερώτηµα «αν αυτό είναι ένα µήνυµα προβολής
στο µέλλον».
Το αποτρόπαιο «µαύρο» δεν µπορεί να κυριαρχήσει στο δηµόσιο βίο αυτής της χώρας. Και αυτό ήταν το σήµα χάριν της επίδειξης πυγµής και αποφασιστικότητας του κ. Σαµαρά µε το ρίσκο
των εκλογών που του απαγόρευσε η κ. Μέρκελ και του έµεινε
ένα επιτηδευµένο νταηλίκι και τίποτα παραπάνω.
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Όµως, η ελληνική κοινωνία αντέδρασε και έδειξε ότι υπάρχει
ελπίδα. Η αντοχή της ελληνικής κοινωνίας εκδηλώθηκε σε αυτές
τις συγκλονιστικές µέρες και νύχτες στο προαύλιο της ΕΡΤ. Δεν
θα πω πολλά -οι κινητοποιήσεις, τα πάντα ήταν συγκλονιστικάθα αναφερθώ σε εκείνες τις εκπληκτικές συναυλίες των µουσικών συνόλων που τις παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες κόσµου
είτε άµεσα είτε από το δίχτυο αναµετάδοσης.
Ξέρετε πώς τέλειωναν αυτές οι συναυλίες; Χάσατε όσοι δεν
τις είδατε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα τις είδαµε, όµως, πριν δεν τις
βλέπαµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σοβαρά, ε; Δεν ξέρω τι κανάλια παρακολουθείτε, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
µην κάνετε διάλογο. Κύριε Δρίτσα, µην απαντάτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν ξέρω τι κανάλια παρακολουθείτε
και πώς ανέχεστε τόσα χρόνια η ΕΡΤ να είναι το µόνο νόµιµο ραδιοτηλεοπτικό κανάλι στην Ελλάδα, ενώ όλα τα άλλα να είναι παράνοµα και να δίνουν στον ελληνικό λαό όλη αυτή τη χυδαιότητα
µε την οποία τον βοµβαρδίζουν καθηµερινά. Ελάτε να µιλήσουµε
για ακροαµατικότητα! Ελάτε να µιλήσουµε για παραγωγικότητα!
Ελάτε να µιλήσουµε για ποιότητα!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Νοµίζω ότι το 1989 το κόµµα σας
είχε δώσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βλαχογιάννη, σας παρακαλώ, µη διακόπτετε!
Κύριε Δρίτσα, συνεχίστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτές, λοιπόν, οι συναυλίες, οι δύο µεγάλες τουλάχιστον κατέληξαν µε τον Εθνικό Ύµνο µέσα σε ένα
κοινό όλων των πολιτικών, αισθητικών, φιλοσοφικών προσεγγίσεων της χώρας. Τον Εθνικό Ύµνο που επιβεβαίωνε το αυθεντικό
του µήνυµα. Τον ύµνο στην ελευθερία των Ελλήνων. Και γι’ αυτό
ήταν συγκλονιστική η κατάληξη αυτών των δύο συναυλιών και
συνοδεύονταν από εκείνο το απίστευτο δάκρυ της καλλιτέχνιδας
µε το βιολί -έκανε το γύρο του κόσµου αυτή η εικόνα- που το
σκούπιζε µε το δοξάρι της. Αυτά είναι πολιτισµός και τον παρήγαγε η ΕΡΤ και τον παρήγαγε ο ελληνικός λαός απέναντι στο
«µαύρο» σας, απέναντι στη βαρβαρότητά σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Γελάτε, κύριε Βορίδη, ειρωνικά!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι να κάνω;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ! Δεν µπορείτε να τα ζήσετε αυτά, ανήκετε σε άλλο ρεύµα, έχετε άλλη αίσθηση για τα
πράγµατα. Είναι σίγουρο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι είναι. Δεν είναι κακό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Καθόλου κακό, η ελληνική δηµοκρατία
το χωράει, αρκεί να είναι «άσπρη» και «φωτεινή», όχι «µαύρη».
Λέω, λοιπόν, ότι η πρότασή µας δεν στηρίζεται σε µία κατεύθυνση της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής δήθεν, που µε
αυτό θέλετε να ξεφύγετε. Θέτει ζητήµατα συγκεκριµένα. Θέτει
έξι κεφάλαια διερεύνησης. Τα λέτε και εσείς, υποτίθεται. Ελάτε
να τα δει µία επιτροπή εξεταστική, όχι προκαταρκτική.
Και επιτέλους, τι θα γίνει µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, όταν αύριο φέρνετε στην Ολοµέλεια ένα σχέδιο νόµου,
για να ρυθµίσει ένα κενό που το έχει διαµορφώσει µία παράνοµη
πράξη; Και δεν έχει σηµασία µόνο η απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Η ρητή και επίσηµη µε την κατάθεση προτάσεων νόµου δήλωση του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ σας αφαιρεί τη
νοµιµότητα της αρχής της δεδηλωµένης. Δεν υπάρχει αυτή η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν έχει δηµιουργήσει το κενό
που θέλετε να καλύψετε και να ρυθµίσετε αύριο µε τη νοµοθετική
ρύθµιση.
Τελειώστε τα παιχνίδια µε τη δηµοκρατία, επιτέλους! Διολισθαίνετε σε πολύ σοβαρές εξελίξεις που δυναµιτίζουν κάθε δυνατότητα να παραµείνει η δηµοκρατία όρθια σε αυτήν τη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η πρότασή µας, λοιπόν, µε τα σηµεία αυτά θέλει ακριβώς να
φέρει στη θεσµική λειτουργία όλα αυτά που συζητιούνται καφενειακά και δηλητηριάζουν το δηµόσιο βίο.
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Θα έρθετε ή θα υποκριθείτε το διπολισµό και την ποινικοποίηση, για να αποφύγετε αυτό για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θεσµικά σάς
προκαλεί να αντιµετωπίσετε, όταν καθηµερινά η «καραµέλα» στο
στόµα σας δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία, συκοφαντώντας
τους Έλληνες εργαζόµενους;
Μη σκεφτείτε κατάληψη της ΕΡΤ µε ΜΑΤ. Μην το σκεφτείτε.
Βγάλτε το από τώρα από το µυαλό σας.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι υπό κατάληψη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έχει κατάληψη. Έχει νόµιµη λειτουργία.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ακόµα είναι υπό κατάληψη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχουµε ζητήσει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Βουλή να µείνει ανοιχτή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελευταία µου φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε. Πρέπει να µιλήσουν τριάντα εγγεγραµµένοι
οµιλητές.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένα από αυτούς είναι η συζήτηση για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Δεν µπορείτε να το αρνηθείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια τηλεόραση, ο κ. Παντελής Καψής.
Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θα θέλατε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Θα
µιλήσω λίγο, άλλωστε αύριο θα πούµε τα πιο σηµαντικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
το λόγο για επτά λεπτά. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να πω εξαρχής, ότι κατανοώ
απολύτως τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση της
Κυβέρνησης να κλείσει την κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ και από
την πλευρά των εργαζοµένων, που χάνουν τη δουλειά τους, και
από την πλευρά των πολιτικών κοµµάτων και όλων των πολιτών
για το «µαύρο» που βγήκε στην ελληνική τηλεόραση.
Πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγµή προσπαθήσαµε
να βγάλουµε αυτό το «µαύρο», να υλοποιήσουµε την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας και να προχωρήσουµε σε αυτήν
τη λύση, την οποία έχει αποδεχθεί η Κυβέρνηση για ένα µεταβατικό στάδιο µε δυο χιλιάδες εργαζόµενους.
Χθες το απόγευµα συναντήθηκα µε την ΠΟΣΠΕΡΤ. Περιµένω
την απάντησή τους. Κάνουµε πολύ εντατικές διαπραγµατεύσεις.
Νοµίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα τα πρακτικά ζητήµατα. Φοβάµαι,
όµως, να πω -και ο κ. Δρίτσας εν τη ρύµη του λόγου του το είπεότι υπάρχει µία οµάδα συνδικαλιστικών ενδεχοµένως και πολιτικών στελεχών- µέσα στην ΕΡΤ που είναι αποφασισµένοι να µη
βγουν από τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση και να συνεχίσουν την
κατάληψη δυστυχώς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν υπάρχει κατάληψη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν υπάρχει καµµία κατάληψη.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Κάνετε πολύ µεγάλο λάθος. Εάν δεν υπήρχε κατάληψη, δεν θα αναφερόσασταν στα ΜΑΤ. Υπάρχει κατάληψη.
Χθες ζήτησα από τους εργαζόµενους συγκεκριµένα εάν συµφωνούν σε µια διαδικασία για να µη σταµατήσει καθόλου όπως
λένε εκείνοι, να εκπέµπει σήµα από την Αγία Παρασκευή και φυσικά δεν το δέχτηκαν. Υπάρχει µια συγκεκριµένη συνδικαλιστική
οµάδα που έχει αποφασίσει να µείνει εκεί µέχρι το τέλος. Αυτό
δεν θα γίνει.
Έχουµε ήδη προχωρήσει στην εκποµπή σήµατος. Λύσαµε το
τεχνικό αν θέλετε, ζήτηµα. Έχουµε φύγει από το ιδιωτικό στούντιο, έχουµε πάει σε κρατικό χώρο. Μέσα στα επόµενα εικοσιτετράωρα θα γίνει και η προκήρυξη για τις πεντακόσιες πρώτες
θέσεις από τις δύο χιλιάδες, που έχουµε συµφωνήσει. Είναι
λάθος για τη δηµόσια τηλεόραση, είναι λάθος και για τους ερ-
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γαζόµενους, η στάση όσων επιµένουν να τους κρατάνε έξω από
αυτήν τη διαδικασία.
Από την πρώτη στιγµή είπα ότι οι εργαζόµενοι είναι µέρος της
λύσης του προβλήµατος. Θα βρεθούν έξω από τη λύση και θα
είναι χειρότερο και γι’ αυτούς και για τη δηµόσια τηλεόραση.
Υπάρχει ένα παράδοξο. Όλοι συµφωνούµε ότι αυτό το οποίο
είχαµε ήταν κακό. Κατ’ εξοχήν εσείς το λέγατε. Όλοι συµφωνούµε ότι θέλουµε να πάµε σε ένα νέο σχήµα. Θα µιλήσουµε
αύριο γι’ αυτό.
Χθες είχα συζήτηση µε την EBU, οι οποίοι χαρακτήρισαν το
νοµοσχέδιο ως ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ευρώπη, στα best practices, όπως το λένε αυτοί. Αύριο θα συζητηθεί εδώ στη Βουλή. Θα ήθελα πραγµατικά να δω πόσο θέλουµε
µία νέα τηλεόραση και πόσο θέλουµε να τη στηρίξουµε αυτήν
την προσπάθεια. Αυτά, όµως, είπαµε ότι είναι για αύριο.
Καταλαβαίνω, όπως είπα εξαρχής, τις αντιδράσεις. Το ερώτηµα είναι Μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Υπάρχουν πολλές
απόψεις. Δεν θα τις σχολιάσω. Ένα θέλω να σας πω µε όλη την
ειλικρίνεια, αν θέλετε, ενός επαγγελµατία.
Η ΕΡΤ για να αναδιοργανωθεί, έπρεπε να αναδιοργανωθεί εκ
του µηδενός. Υπήρχαν πολλά προβλήµατα. Ξεχωρίζω δύο: Το
ένα, µια κουλτούρα αναξιοκρατίας, πολιτικών παρεµβάσεων, που
κατέληγε και σε µια κουλτούρα αδιαφορίας –δεν µου αρέσει η
έκφραση, αλλά υπήρχε δυστυχώς σε µεγάλη µερίδα των απασχολούµενων στην ΕΡΤ- ένα δηµοσιοϋπαλληλικό πνεύµα, που
δεν έχει καµµία σχέση µε τα µέσα ενηµέρωσης. Δεν υπάρχει
µέσο ενηµέρωσης µε τέτοιο πνεύµα. Έχετε διαβάσει στις εφηµερίδες διάφορα περιστατικά, που δείχνουν τι ακριβώς γινόταν.
Το δεύτερο στοιχείο, όµως, που είναι εξίσου σηµαντικό, είναι
ότι η ΕΡΤ στην πραγµατικότητα ήταν ένα πλέγµα παγιωµένων
δοµών που εµπόδιζαν κάθε προσπάθεια δηµιουργικής δουλειάς.
Θα σας εξηγήσω αµέσως µετά.
Συµφωνώ, το «ψάρι βροµάει από το κεφάλι». Πριν από λίγες
µέρες είχα φωνάξει ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αντικαταστάθηκε από µία προηγούµενη διοίκηση, µε πολύ άκοµψο
τρόπο για να µπει ένας πολιτευτής. Του εξέφρασα και σε προσωπική βάση την αλληλεγγύη µου. Πραγµατικά πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγουµε από αυτήν τη λογική.
Γι’ αυτό ακριβώς το νοµοσχέδιο που θα συζητήσουµε αύριο
προβλέπει θεσµική θωράκιση της νέας δηµόσιας τηλεόρασης,
που πραγµατικά αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη παρά µόνο σε πολύ λίγες τηλεοράσεις, όπως ενδεχοµένως
το BBC.
Πέρα από αυτό, όµως, η ΕΡΤ στην πραγµατικότητα ήταν µία
συλλογή ανεξάρτητων φέουδων. Για παράδειγµα, αναφέρθηκε
πριν από την κ. Κωνσταντοπούλου –εάν δεν κάνω λάθος- το ζήτηµα του αρχείου. Έχω φωνάξει το διευθυντή του Αρχείου ο
οποίος είναι καθηµερινά εκεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καταληψίας και αυτός.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν κινδυνεύει το Αρχείο. Ξέρετε,
όµως, πόσα αρχεία έχει η ΕΡΤ; Έχει πέντε αρχεία. Έχει το γενικό
αρχείο, το οποίο λειτουργεί σωστά και µπορείς να βρεις ό,τι θέλεις, µετά έχει το αρχείο του δελτίου ειδήσεων, το οποίο απλώς
βάζει τις κασέτες, έχει το αθλητικό αρχείο, το αρχείο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Είναι πέντε αρχεία, ενώ χρειάζεται
ένα αρχείο, από τα οποία…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Υπάρχουν αυτοί που πήγαν σε ιδιωτικούς σταθµούς και τα πήραν µαζί τους.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Έχετε δίκιο σε αυτό. Και να µάθουµε ποιοι τα έδωσαν. Αν µιλήσετε µε σκηνοθέτες, µπορείτε να βρείτε και µηχανήµατα προς
ενοικίαση από την ΕΡΤ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα να γίνει εξεταστική επιτροπή.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Υπάρχει εισαγγελέας γι’ αυτά, κυρία Κωνσταντοπούλου –το ξέρετε ότι υπάρχει- ο οποίος ψάχνει ακριβώς αυτά και ψάχνει και
άλλα που έχουν γίνει. Είναι άλλο ο εισαγγελέας και άλλο η εξεταστική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να ελεγχθούν όλα, κύριε
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Καψή.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Βεβαίως. Μιλάµε για τα φέουδα.
Στην τηλεόραση, όπως ξέρετε, οι ειδήσεις αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Στην ΕΡΤ η ψηφιακή τεχνολογία δεν µπορούσε να αξιοποιηθεί. Φέρανε ένα γκρουπ από φοιτητές
πανεπιστηµίου. Ξέρετε γιατί; Γιατί οι τεχνικοί στο πλατό απαγορεύουν να µπουν τα στελέχη της πληροφορικής στο πλατό. Ο
καθένας έχει το δικό του κοµµάτι και υπάρχει ο διευθυντής και
πάντα ο αναπληρωτής –για να παίρνει το επίδοµα ευθύνης- και
ο καθένας κρατάει όλη τη διαδικασία της ενηµέρωσης µε βάση
τα δικά του συµφέροντα. Αυτό για να σπάσει, χρειαζόταν σχεδιασµό εκ του µηδενός.
Έχουν αναφερθεί πολλά νούµερα. Δεν θέλω να σας κουράσω
αλλά υπάρχουν µερικά πολύ χαρακτηριστικά που καταδεικνύουν
το πρόβληµα της ΕΡΤ. Το 2009 η ΕΡΤ είχε έναν προϋπολογισµό
300 εκατοµµύρια περίπου και παραπάνω, εκ των οποίων τα 220
εκατοµµύρια πήγαιναν στους µισθούς. Καταλαβαίνετε τι θα πει
αυτό; Ότι στην πραγµατικότητα όλος ο προϋπολογισµός πήγαινε
για να πληρώνονται οι µισθοί και δεν πήγαινε στο πρόγραµµα.
Από τότε έγινε µεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης. Έφυγαν χίλια
εξακόσια άτοµα –ήταν τότε τεσσερισήµισι χιλιάδες- και µειώθηκε
το µισθολογικό κόστος στο µισό. Ακόµη και σήµερα παραµένει
πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Όµως τι έγινε στην
πραγµατικότητα; Κατέρρευσε το πρόγραµµα. Έχετε αναρωτηθεί
ποτέ πώς η δηµόσια τηλεόραση που είναι αιµοδότης του πολιτισµού, δεν έχει κάνει ένα ελληνικό σίριαλ τα δύο τελευταία χρόνια; Νοµίζω τρία. Για τα δύο είµαι σίγουρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφού έρχονται απ’έξω, κύριε
Καψή.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Όλο αυτό το σύστηµα λειτουργούσε προς όφελος αυτών των φέουδων και όχι του προγράµµατος, το οποίο πρέπει να ανασχεδιαστεί εκ του µηδενός.
Έχω εξαντλήσει το χρόνο µου. Δυο κουβέντες θέλω να πω
µόνο για το κόστος. Το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του κόστους είναι οι αποζηµιώσεις. Όταν όµως, όπως ξέρετε, πληρώνεις τις αποζηµιώσεις απαλλάσσεσαι και από βάρη. Άρα δεν έχει
την έννοια που του δίνουµε αυτό το κόστος. Άλλωστε, όσον
αφορά τα απολεσθέντα έσοδα που λέµε, όλη τη χρονιά η ΕΡΤ
έπαιρνε 10 εκατοµµύρια από διαφηµίσεις. Τίποτα δηλαδή. Στην
πραγµατικότητα ήταν όλη επιδοτούµενη. Με αυτά τα δεδοµένα
και υπ’ αυτήν την έννοια του υποτιθέµενου κέρδους, δεν είχε κανένα νόηµα.
Θα κλείσω µε τη «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ». Η κ. Κωνσταντοπούλου
επανειληµµένα µας έχει κάνει, δηλαδή µου έχει κάνει προσωπικά
κριτική για τη «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ». Οµολογώ ότι µε τις διαδικασίες του δηµοσίου κάποιες ενέργειες καθυστερούν και µόλις
χθες καταθέσαµε και ασφαλιστικά µέτρα για την προστασία του
τίτλου. Δύο στοιχεία όµως να σας πω για να δείτε πόσο…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σήµερα κυκλοφόρησε πάλι.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Ναι,
έχουµε καταθέσει ασφαλιστικά µέτρα. Από εκεί και πέρα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προσωρινή διαταγή ζητήσατε
ή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είναι δικαστήριο εδώ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον πρωθυπουργό): Δεν
είµαι νοµικός. Ζήτησα να υπάρξουν ασφαλιστικά µέτρα. Από εκεί
και πέρα δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε
Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κλείνω µε αυτό.
Τι είναι η «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»; Ξέρουµε γιατί έβγαινε;
Έβγαινε την εποχή που το πρόγραµµα της τηλεόρασης το ήξερε
µόνο η ΕΡΤ και το θεωρούσε µονοπώλιο και µυστικό. Έβγαζε το
πρόγραµµα και ήταν η µόνη που µπορούσε να κυκλοφορήσει.
Έχει κανένα νόηµα να υπάρχει κρατικό περιοδικό «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»; Ποιο δηµόσιο συµφέρον επιτελείται έτσι; Απλώς χάνουµε λεφτά, γιατί βεβαίως δεν µπορεί να ανταγωνιστεί σε
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κυκλοφορίες. Είχε ελάχιστη κυκλοφορία και κόστος κοντά στο 1
εκατοµµύριο το χρόνο.
Βεβαίως, θα προστατεύσουµε τον τίτλο σαν περιουσιακό στοιχείο αλλά θα ήταν τελείως παράλογο να συνεχίσουµε να βγάζουµε κρατικό περιοδικό «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ». Με τέτοια
νοοτροπία δεν πρόκειται να φτιάξουµε την καινούργια τηλεόραση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Καψή.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Δηµαράς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, στις πέντε θα γίνει η
ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν υπάρχει
καµµία πρόβλεψη ακόµη για την ώρα της ψηφοφορίας. Θα το
µάθετε αργότερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξ υπαρχής θέλω να σας πω
πως, µια και είµαι µέλος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και εγώ θα ψηφίσω υπέρ της πρότασης που
γίνεται για εξεταστική επιτροπή. Το λέω αυτό για να τελειώνω
από την αρχή µε αυτό το θέµα.
Και θα περάσω σε µια µικρή διαπίστωση, ότι µε αφορµή την
πρόταση για εξεταστική επιτροπή ακούστηκαν και πολιτικές παρατηρήσεις και πολιτικές σκέψεις και ιδεολογικές προσεγγίσεις
που δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτό που συζητάµε.
Νοµιµοποιούµαι εποµένως απολύτως να καταφύγω και εγώ σε
µερικές πολιτικές σκέψεις καθώς, τουλάχιστον αυτό που έχουµε
ζήσει τον τελευταίο καιρό, είναι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, τα τελευταία τρία χρόνια δύο µνηµόνια, µεσοπρόθεσµα, ερµηνευτικές διατάξεις, επιστρατεύσεις, µειώσεις µισθών,
συντάξεων, ανεργία, ανυπαρξία ανάπτυξης κ.λπ..
Πάω, λοιπόν, σε εκείνο που βίωσα σήµερα στην Αθήνα. Η
Αθήνα σήµερα ζει ακόµη υπό καθεστώς πολιορκίας. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, έχουν διακοπεί οι µετακινήσεις των ανθρώπων µέσω του µετρό, δεν µπορεί ο Έλληνας συµπατριώτης µας,
πολίτης Αθηναίος σήµερα να ζήσει σε µία πόλη που κατά τα άλλα
έχει και ιστορία και πολιτισµό.
Θυµήθηκα το περίφηµο τραγούδι, τη σύνθεση που έχει κάνει
ο Μίκης Θεοδωράκης «Κατάσταση Πολιορκίας». Μπορεί κάποιοι
εξ υµών να µην την έχετε ακούσει αυτήν τη σύνθεση. Γεννήθηκε
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και εγώ νοµίζω ότι ζω υπό καθεστώς δικτατορίας.
Ο νεαρός συνάδελφός µας, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ενοχλήθηκε γιατί κάποιοι εξ ηµών µιλήσαµε για πραξικόπηµα και για
χουντικής κοπής αποφάσεις. Σας πληροφορώ, λοιπόν, αγαπητέ
συνάδελφε, ότι ο κ. Βενιζέλος λίγο µετά το «µαύρο» ανέφερε
πράγµατα, τα οποία πρέπει να σκεφθείτε και να µην κατηγορείτε
άλλους που χαρακτηρίζουν πολιτικά αυτή τη δύσκολη τραγική
στιγµή που περνάει η χώρα µας.
Είπε, λοιπόν, ο κ. Βενιζέλος: «Η κατάσταση για τη χώρα είναι
κρίσιµη. Πριν από δεκαπέντε ηµέρες ήρθαµε αντιµέτωποι µε ένα
τεράστιο θεσµικό πρόβληµα λόγω ατυχούς επιλογής της Νέας
Δηµοκρατίας να ενεργήσει µονοµερώς και να διακόψει τη λειτουργία της ΕΡΤ. Οι Έλληνες πολίτες ένιωσαν να προσβάλλεται
η έννοµη τάξη. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι για εµάς το µεγάλο
θέµα είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των δηµοκρατικών
θεσµών».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Τα ίδια είπα και εγώ προηγουµένως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Εποµένως, αν ο κ. Βενιζέλος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σήµερα, δηλώνει αυτά, µε νοµιµοποιεί απολύτως να µιλάω και για πραξικόπηµα και για κατάργηση
της δηµοκρατίας και για δικτατορική συµπεριφορά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σήµερα δεν τα λέει, είναι Αντιπρόεδρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ε, τι να κάνουµε; Εγώ δεν είµαι Αντιπρόεδρος και δεν µε αφορά.
Ξέρετε τι έχει γίνει µέχρι τώρα; Δεν έπεσε µόνο «µαύρο» στις
τηλεοράσεις, αλλά και σιωπή στα ραδιόφωνα, µε τα οποία επι-
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κοινωνεί ο ελληνισµός απανταχού της γης. Έχω λάβει τηλεφωνήµατα και άλλες παρατηρήσεις για το γιατί να σταµατήσει η λειτουργία της ΕΡΤ.
Ένας µεγάλος πολιτικός, ο Γεώργιος Παπανδρέου στη Βουλή
όσο ζούσε -και είναι γραµµένο στα Πρακτικά στα οποία εντρύφησα γι’ αυτό- έλεγε το εξής: «Οι ασθένειες της δηµοκρατίας
δεν αντιµετωπίζονται µε την κατάργησή της». Οι ασθένειες, λοιπόν, της ΕΡΤ δεν αντιµετωπίζονται µε το κλείσιµό της. Αυτό που
έγινε είναι µεγάλη ευθύνη ηθική, ιστορική, πολιτιστική. Το έγκληµα το οποίο διεπράχθη δεν είναι µόνο πολιτικό, είναι έγκληµα
ηθικό, πολιτιστικό. Την ευθύνη την αναλαµβάνει απολύτως η σηµερινή δικοµµατική Κυβέρνηση.
Ξέρετε τι έχει γίνει από το 1989-1990, µια και αναφέρθηκαν κάποιοι συνάδελφοί µου σε αυτό; Ξεπήδησαν διάφοροι τύποι και
κατέλαβαν τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συχνότητες χωρίς να
υπάρχει θεσµικό πλαίσιο. Τι έγινε από τότε, εδώ και περίπου
τριάντα χρόνια; Αποκαλύφθηκε ότι αυτοί που καταλάµβαναν τις
συχνότητες ήταν επιχειρηµατίες που την επόµενη ηµέρα είχαν
άµεση σχέση µε τις προµήθειες της χώρας.
Μέχρι σήµερα, τώρα που συζητάµε, δεν έχει αποκατασταθεί
η τάξη και δεν έχουν µπει κανόνες στις συχνότητες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Όποιος θέλει ας µε διαψεύσει, γιατί
θα τον παραπέµψω επικαλούµενος και τη µαρτυρία του κ. Δρίτσα
που βρέθηκε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και του κ.
Κοντονή, όπου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, ο κ. Λασκαρίδης τι είπε σε ερώτησή µας; Είπε
ότι όλοι λειτουργούν παράνοµα.
Παράνοµα λειτουργούν οι συχνότητες στην Ελλάδα, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές. Αντισυνταγµατική χαρακτήρισε την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής
κ. Απόστολος Κακλαµάνης, εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων.
Τι ζήσαµε; Ζήσαµε το εξής οξύµωρο εκπληκτικό για όλα όσα
συµβαίνουν. Να δηλώνει ο Υπουργός Οικονοµικών ότι η µόνη νόµιµη συχνότητα που κατέχεται στην Ελλάδα είναι αυτή της ΕΡΤ.
Κλείνουµε, λοιπόν, τη νόµιµη συχνότητα και τις παράνοµες τις
αφήνουµε να λειτουργούν. Αυτή είναι η πολιτική βούληση που
έχει η σηµερινή Κυβέρνηση και θα την πολεµήσουµε όπως µπορούµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Επιτρέψτε µου και µία τελευταία παρατήρηση. Μεθαύριο είναι
20η Ιουλίου 2013. Στις 20 Ιουλίου 1974 εισέβαλε ο Αττίλας στην
Κύπρο και η ελληνική Βουλή τριάντα χρόνια µετά δεν θυµάται
τον ηρωισµό και τη θυσία των Ελλήνων εκεί.
Πείτε µου, λοιπόν, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αύριο θα
έχουµε τη δυνατότητα µε την εισήγηση του νοµοσχεδίου να αναφερθούµε ειδικά στα θέµατα που φέρνει προς ψήφιση η Κυβέρνηση, αλλά την Κύπρο την ξεχάσαµε. Κρίµα!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Δήµας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την κατάργηση της ΕΡΤ, που θα διερευνήσει τις
άκρως επιζήµιες πράξεις και παραλείψεις για τη δηµοκρατία και
το δηµόσιο συµφέρον.
Η πραγµατικότητα όµως είναι διαφορετική. Ο τρόπος µε τον
οποίο λειτουργούσε η ΕΡΤ ήταν επιζήµιος για το δηµόσιο συµφέρον και όχι ο τρόπος µε τον οποίο έκλεισε.
Πιο αναλυτικά: Σήµερα και αύριο καλούµαστε να κλείσουµε το
κεφάλαιο της αµαρτωλής ΕΡΤ, συζητώντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή και να ανοίξουµε το κεφάλαιο της
νέας δηµόσιας ελληνικής ραδιοφωνίας ιντερνετ και τηλεόρασης
στο σχέδιο νόµου για τη ΝΕΡΙΤ.
Σε αυτό το σηµείο όµως θέλω να µιλήσω για το χθες και το
αύριο. Ας ξεκινήσουµε από το χθες. «Η ΕΡΤ είναι απαξιωµένη και
χρειαζόµαστε µία δηµόσια τηλεόραση στα πρότυπα του BBC».
Αυτά δεν είναι δικά µου λόγια, κυρίες και κύριοι, αλλά είναι λόγια
του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα,
στις 28 Μαΐου του 2013. Ο κ. Τσίπρας ήξερε τι έλεγε.
Μελετώντας κάποια οικονοµικά στοιχεία εύκολα καταλήγουµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όλοι σε αυτό το συµπέρασµα. Αναφέρω χαρακτηριστικά τρία.
Πρώτον, το κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ ετησίως ισοδυναµούσε µε το σύνολο του κόστους λειτουργίας όλων των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών καναλιών πανελλαδικής εµβέλειας µαζί.
Δεύτερον, το 95% των εσόδων της ΕΡΤ ήταν από το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλαµε οι πολίτες και µόλις το 5% από
λοιπές πηγές. Αυτό και πρέπει και θα αλλάξει στη νέα τάξη πραγµάτων, απαλλάσσοντας τους Έλληνες πολίτες περίπου από 100
εκατοµµύρια ευρώ.
Τρίτον, η µισθοδοσία στην ΕΡΤ το 2012, εν µέσω κρίσης δηλαδή, αυξήθηκε κατά 5,6%. Απλά σας τονίζω ότι ο µέσος µισθός
στην ΕΡΤ υπερέβαινε το µισθό του Α/ΓΕΕΘΑ. Νοµίζω τα λόγια
είναι περιττά.
Βέβαια για να είµαι δίκαιος πρέπει να τονίσω πως στην ΕΡΤ
υπήρχαν και εργαζόµενοι µε µπλοκάκι οι οποίοι είχαν πολύ χαµηλότερους µισθούς, υπήρχαν εργαζόµενοι που εργάζονταν δώδεκα ώρες καθηµερινά και υπήρχαν άλλοι που δεν πατούσαν καν
στην ΕΡΤ και δεν µπορούσε να τους διώξει κανένα πειθαρχικό
συµβούλιο. Άρα, δεν εµπίπτουν όλοι στην ίδια κατηγορία.
Ας πάµε όµως στο πιο ουσιαστικό κοµµάτι, στο αύριο. Δηµιουργούµε έναν καινούργιο δηµόσιο φορέα ο οποίος θα υπηρετεί
τις αξίες της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης. Θα σέβεται τα κοινωνικά και ατοµικά δικαιώµατα, θα ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες των πολιτών µε προγράµµατα υψηλής ποιότητας, τα οποία δεν θα υπερκοστολογούνται.
Θα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και στα διεθνή και εγχώρια στοχευµένα ακροατήρια και θα λειτουργεί στα πρότυπα
ενός σύγχρονου ραδιοτηλεοπτικού και διαδικτυακού φορέα, µε
καινούργιο οργανόγραµµα προσαρµοσµένο στις ανάγκες του
21ου αιώνα, µε σύγχρονο εταιρικό µοντέλο διακυβέρνησης που
θα υποχρεώνει τη συνεργασία και τον συντονισµό µεταξύ των διευθύνσεων, µε σαφή διοικητική δοµή, διακριτούς ρόλους, αξιολόγηση και απολογισµό έργου, µε λιγότερους διευθυντές και
προϊσταµένους και όσους υπαλλήλους χρειάζεται, ώστε να λειτουργεί υπεύθυνα.
Προϋποθέτει τα αυτονόητα. Ενδεικτικά αναφέρω: Κεντρική παρακολούθηση των δαπανών, επιχειρηµατικό σχέδιο (business
plan) που θα σέβεται τα χρήµατα του Έλληνα πολίτη, καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µε αποτέλεσµα να µην
υπάρχουν φαινόµενα υποαπασχόλησης του προσωπικού ή διαρκής ανάγκη πρόσθετης υπερωριακής απασχόλησης, κοινό µοντέλο µάρκετινγκ για όλα τα µέσα, ένα λογιστήριο και όχι έξι και
πολλά άλλα. Προσδοκούµε σε ένα φορέα που επιτέλους θα εκµεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες, οδηγώντας τις εξελίξεις µε
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης πολυµέσων.
Παράλληλα, το νέο σχήµα θα δηµιουργήσει συνέργιες, ανοίγοντας συνεχώς θέσεις εργασίας και στον ιδιωτικό τοµέα. Με
αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να γίνονται συµπαραγωγές µε εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν πρωτότυπες και πρωτοποριακές ιδέες, αλλά και µε άλλους επαγγελµατίες που δεν
ανήκουν στην ΕΡΤ, όπως δηµοσιογράφοι, οπερατέρ, ηλεκτρονικοί που θα προσφέρουν κάτι ξεχωριστό αλλά χρήσιµο.
Με την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής δεν θα καταφέρετε να παρεµποδίσετε τη δηµιουργία της νέας δηµόσιας
ραδιοφωνίας, ίντερνετ και τηλεόρασης αλλά να αποδείξετε πως
είστε κατώτεροι των περιστάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µη µακρηγορώ, ελπίζω
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να επιλέξουν την υπευθυνότητα.
Σε κάθε περίπτωση όµως να είστε βέβαιοι πως σήµερα κλείνουµε
το κεφάλαιο της αµαρτωλής ΕΡΤ και αύριο ανοίγουµε το κεφάλαιο της ελπιδοφόρας ΝΕΡΙΤ. Με άλλα λόγια, δεν διστάζουµε να
είµαστε και γκρεµιστές αλλά και χτίστες.
Γι’ αυτόν το λόγο σας καλώ να καταψηφίσετε την πρόταση
σύστασης εξεταστικής επιτροπής αλλά να στηρίξετε αυτό το
σχέδιο νόµου το οποίο θα δηµιουργήσει µία νέα ραδιοφωνία, ίντερνετ και τηλεόραση, η οποία θα λειτουργεί αξιοκρατικά µε σεβασµό στα χρήµατα του Έλληνα πολίτη και για την οποία θα
είµαστε όλοι περήφανοι.
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(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλιόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή την
επίσκεψη του Γερµανού τοκογλύφου Σόιµπλε στην πόλη των
Αθηνών, η Χρυσή Αυγή δηλώνει απερίφραστα ότι τον θεωρεί ανεπιθύµητο και αυτόν και κάθε δυνάστη του ελληνικού λαού.
Η Χρυσή Αυγή έστειλε το µήνυµα της εθνικής αντίστασης εκφράζοντας τη θέληση όλων των Ελλήνων. Η πρώτη εικόνα που
είδε ο Σόιµπλε µπαίνοντας στην πόλη των Αθηνών ήταν ένα µεγάλο, ένα τεράστιο «Σόιµπλε Ράους». Ένα τεράστιο αεροπανό
απλώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής στη συµβολή των οδών Κατεχάκη και Μεσογείων, δηλαδή ακριβώς εκεί
που αρχίζει ο Δήµος Αθηναίων, η πρώτη κατοικηµένη περιοχή
µετά το αεροδρόµιο και την Αττική οδό.
Οι Γερµανοί τοκογλύφοι πήραν αµέσως το µήνυµα. Δίπλα στο
πανό κυµάτιζε η ελληνική σηµαία και το λάβαρο της Χρυσής
Αυγής µε τον αρχαιοελληνικό µαίανδρο. Από το φιµέ τζάµι της
θωρακισµένης µερσεντές ο Σόιµπλε και η κουστωδία του κοιτούσαν σαστισµένοι. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που αντιµετώπισαν
σε µία αποκλεισµένη και άδεια Αθήνα.
Πανικός επικράτησε προς στιγµήν στις δυνάµεις του καθεστώτος που είχαν περικυκλώσει από νωρίς τα γραφεία µας. Διµοιρία
ΜΑΤ βρισκόταν στο διπλανό στενό και δυνάµεις ΟΠΚΕ και ασφαλείας είχαν δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό κλοιό γύρω από την
έδρα του κόµµατος.
Ενδεικτική ήταν η εντολή του γαδάρχη από το κέντρο επιχειρήσεων που ακούγεται ξεκάθαρα στο βίντεο που αναρτήσαµε
στην κεντρική µας ιστοσελίδα xagr.net «ούτε πανό θα βάλουν,
ούτε τίποτα». Το είχαν χάσει όµως εξ αρχής το παιχνίδι. Η κίνηση
αυτή της Χρυσής Αυγής είχε συµβολικό χαρακτήρα.
Σε µία Αθήνα αποκλεισµένη από πάνοπλες διµοιρίες ΜΑΤ, χιλιάδες αστυνοµικούς, πρωτοφανή µέτρα και εισαγγελικές απαγορεύσεις, το πρώτο πράγµα που είδαν οι Γερµανοί τοκογλύφοι
ήταν ένα µεγάλο «Ράους». Όσο ξεπουληµένη κι αν είναι η τωρινή
ηγεσία της χώρας ο Έλληνας αντιστέκεται µε ένα ισχυρό εθνικιστικό κίνηµα στην πρωτοπορία του.
Με ενηµέρωσαν συναγωνιστές και Βουλευτές παρεµπιπτόντως της Χρυσής Αυγής ότι προσπάθησαν, κύριε Βορίδη, να εισέλθουν του κτηρίου της Βουλής και δεν µπορούσαν, τους
απαγορευόταν η είσοδος. Εγώ για να έρθω από το Χίλτον µέχρι
εδώ πέρασα από πέντε ελέγχους και δεν είναι ένα χιλιόµετρο.
Είναι ενάµισι χιλιόµετρο και πέρασα από πέντε ελέγχους. Για να
έρθει ο κύριος αυτός -για να µην τον χαρακτηρίσω- ο τοκογλύφος έπρεπε εµείς οι εκλεγµένοι από το ελληνικό Κοινοβούλιο να
περάσουµε τα πάνδεινα και µάλιστα κάποιοι υπάλληλοι του κόµµατός µας δεν κατάφεραν να έρθουν.
Ας έρθουµε όµως στο θέµα της συζήτησης. Να ξεκαθαρίσουµε επιτέλους τη θέση της Χρυσής Αυγής η οποία, όπως όλες
οι θέσεις της Χρυσής Αυγής, έχει διαστρεβλωθεί.
Εµείς θέλουµε και επιδιώκουµε και θα δηµιουργήσουµε κάποια
στιγµή µία εθνική ραδιοτηλεόραση και όχι µία κρατική τηλεόραση η οποία θα εξυπηρετεί το εκάστοτε κόµµα που κυβερνά τη
χώρα. Δεν έχουµε τίποτα απολύτως µε τους υπαλλήλους και
τους τεχνικούς της ΕΡΤ που έκαναν µία χαρά τη δουλειά τους
και αµείβονταν µε κανονικούς µισθούς για τα δεδοµένα που
υπήρχαν µέχρι σήµερα και το λέµε εµείς που είµαστε από τους
τελευταίους που θα υποστηρίζαµε τους κοµµατικούς στρατούς.
Γιατί καλώς ή κακώς κοµµατικοί στρατοί είχαν δηµιουργηθεί στην
ΕΡΤ και κυρίως από το κόµµα του ΠΑΣΟΚ.
Τα έχουµε, βέβαια, όµως µε τα υψηλά στελέχη και τους δήθεν
µεγαλοδηµοσιογράφους που αµείβονται µε µισθούς µεγαλύτερους και από τον κ. Οµπάµα ο οποίος σηµειωτέον παίρνει
276.000 ευρώ το χρόνο. Οι κ.κ. Λυριντζής, Οικονόµου και οι διάφοροι αυτοί τύποι, οι ανεκδιήγητοι, τόσα λάµβαναν κάθε χρόνο.
Αυτοί που διατυµπανίζουν µε περισσό θράσος ότι δεν καλούν
τους εκπροσώπους του τρίτου κόµµατος, σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις που τα δικά σας παιδιά διενεργούν αλλά αντίθετα καλούν καθηµερινά εκπροσώπους των από-κοµµάτων πλέον του
3%, όπως είναι η ΔΗΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ.
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Ο κ. Κούλογλου λάµβανε 445.000 ευρώ για δεκατρία επεισόδια
της παντελώς άχρηστης εκποµπής του.
Ο κ. Παπαδόπουλος, µε τους τρελοκουλτουριάδηδες καλεσµένους του, λέει ότι και λίγα κόστιζε η εκποµπή του –έτσι βγήκε και
δήλωσε- όταν µετά τις περικοπές κόστιζε 37.000 ευρώ. Οι κ. Λυριτζής και Οικονόµου έπαιρναν –έκαστος- 324.000 ευρώ κάτι διευθυντάδες, παραδιευθυντάδες και λοιποί σύµβουλοι παίζανε
από 80.000 ευρώ µέχρι 150.000 ευρώ. Αυτοί βέβαια, είχαν ανύπαρκτη παρουσία. Δεν ήξεραν πού είναι το ραδιοµέγαρο. Μπορεί
να πήγαν τώρα µε τις διαδηλώσεις για να διαδηλώσουν κι αυτοί
που έχασαν το παχυλό τους µισθό.
Διαφωνούµε, βέβαια, µε τις εξωτερικές παραγωγές που κόστιζαν πολλαπλάσια από το να τις έκαναν εσωτερικά στην ΕΡΤ. Πρόκειται για τεχνογνωσία και εξοπλισµό που υπάρχει εντός της ΕΡΤ
και έχει πληρωθεί από τον ελληνικό λαό.
Η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα τελικά, κύριε Βορίδη, θα παραµείνει; Δεν θα παραµείνει; Θα την κλείσετε; Δεν το έχετε πει
στο καινούργιο νοµοσχέδιο. Είναι και ο Υπουργός εδώ. Κύριε
Υπουργέ, για την ορχήστρα δεν έχετε πει κάτι. Σας ενοχλούσε
το «εθνική», βέβαια. Ήταν η µοναδική εθνική ορχήστρα. Έχει δηµιουργηθεί το 1938. Δεν έκλεισε µε κατακτητές, δεν έκλεισε µε
τα καθεστώτα, που εσείς λέτε αντιδηµοκρατικά. Την κλείσατε
εσείς, οι σούπερ δηµοκράτες.
Κλείσατε και το Τρίτο Πρόγραµµα, τη µοναδική όαση στο ελληνικό ραδιόφωνο, ούτε αυτό υπάρχει πρόθεση να το ξανανοίξετε.
Εκτός από αυτήν την εξεταστική επιτροπή, τη σύσταση της
οποίας και υπερψηφίζουµε, θέλουµε και µία εξεταστική επιτροπή
για το φαγοπότι τόσων χρόνων, για το πώς έγιναν οι προσλήψεις
τόσα χρόνια, για το ποιος όριζε τους µισθούς. Τα ξέρετε πάρα
πολύ καλά.
Τέλος, θέλουµε µία εθνική ραδιοτηλεόραση, η οποία θα υπηρετεί τον Έλληνα εντός και εκτός συνόρων, θα προάγει τον πολιτισµό και όχι τη θολοκουλτούρα, θα ενηµερώνει χωρίς να
προπαγανδίζει και τέλος θα εξυψώνει το εθνικό φρόνηµα, ως
οφείλει, ειδικά τώρα που οι Έλληνες και ο ελληνισµός βάλλονται
από παντού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια αγγλική
παροιµία λέει ότι η φωτιά στην καρδιά στέλνει καπνό στο µυαλό.
Είναι οπωσδήποτε λυπηρό να συνειδητοποιεί κανείς ότι ο πύρινος αντιπολιτευτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην ουσία κενός
περιεχοµένου, ένα προπέτασµα καπνού που στερείται οποιασδήποτε λογικής και έχει κύριο χαρακτηριστικό το συνειδητό όσο
και επικίνδυνο χάιδεµα νοοτροπιών που καταδίκασαν τη χώρα
µας κατά το παρελθόν σε αυτό το τέλµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, επιλέγει για µια ακόµη φορά να ισορροπεί
ανάµεσα σε δυο βάρκες. Η µία είναι αυτή της υποτιθέµενες αλλαγής των πάντων, προκειµένου -σύµφωνα µε δικά του λεγόµενα- να ξεθεµελιώσει οτιδήποτε φθαρµένο έφεραν οι
µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Η δεύτερη είναι αυτή της λυσσαλέας, σε κάθε ευκαιρία, προάσπισης του παρελθόντος, της απόλυτης άρνησης απέναντι σε κάθε αλλαγή που µε τόλµη
προτείνεται από αυτήν την Κυβέρνηση, απέναντι σε οτιδήποτε
αναχρονιστικό και ξεπερασµένο.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που σήµερα ερχόµαστε να συζητήσουµε για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, θα διερευνήσει
πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται µε την κατάργηση της
ΕΡΤ. Είναι ίσως η κορωνίδα της απόλυτης ασυνέπειας και σύγχυσης λόγων και πράξεων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Επιγραµµατικά συµπυκνώνεται σε τέσσερις, απόλυτα σαφείς,
προτροπές. Μην αλλάζετε τίποτα. Μην αγγίζετε τίποτα. Μη σχεδιάζετε τίποτα. Μην υλοποιείτε τίποτα. Η απόλυτη παραδοξότητα
της λογικής του «όχι σε όλα».
Το παράδειγµα της καταργηθείσης ΕΡΤ καταδεικνύει περίτρανα όλες τις παθογένειες της συλλογιστικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Μέχρι πριν την απόφαση για το προσωρινό κλείσιµό της, η ΕΡΤ
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στη ρητορική των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απόλυτα συνυφασµένη µε την κρατική προπαγάνδα. Ήταν το άντρο της αναξιοκρατίας, ήταν η αµαρτωλή εκπρόσωπος του κρατισµού, ήταν η
αναχρονιστική φωνή αλυσοδεµένη από τα βαρίδια του κοµµατισµού.
Μετά την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης, η ίδια αυτή η
ΕΡΤ ξαφνικά µεταλλάχτηκε σε κοµβικό πυλώνα της πολυφωνίας,
σε µοναδικό υπερασπιστή της δηµοκρατικής ενηµέρωσης, σε µέγιστο µάρτυρα της κυβερνητικής σκληρότητας.
Τι να πρωτοπιστέψουµε και τι να πρωτοθαυµάσουµε από
αυτήν τη ρητορική. Τον απόλυτο διχασµό της ρητορικής του ΣΥΡΙΖΑ ή τον απόλυτο εθελοτυφλισµό του να ψελλίσει έστω και την
ελάχιστη κριτική απέναντι στα έργα και τις ηµέρες των περισσοτέρων εργαζοµένων της ΕΡΤ, που τους τελευταίους τουλάχιστον
µήνες συνέβαλαν στην πολυφωνική και πλατιά ενηµέρωση, κάνοντας περισσότερες ηµέρες απεργία από αυτές που εργάζονταν.
Δεν υπήρξε περίπτωση που να έρθει σηµαντικός ξένος ηγέτης
στην Ελλάδα για να στηρίξει την προσπάθεια της χώρας και τις
θυσίες του ελληνικού λαού, δεν υπήρξε περίπτωση που η Κυβέρνηση να κάνει σηµαντική επίσκεψη σε ξένη χώρα για να βρει στήριξη και συµµάχους, που να µην πέσει τυχαία πάνω σε απεργία
της ΕΡΤ. Αυτήν την αντικειµενικότητα απολαµβάναµε ως πολίτες.
Ας πούµε, όµως, λόγια σταράτα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Η απόφαση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της χώρας,
του Αντώνη Σαµαρά, να προχωρήσει στην ταχύτατη εξυγίανση
και αναδιοργάνωση της ΕΡΤ και τη δηµιουργία µιας νέας σύγχρονης και απόλυτα ανταγωνιστικής δηµόσιας τηλεόρασης, έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσµευση απέναντι στον Έλληνα πολίτη
ότι στο δρόµο για τη νέα εποχή κάθε ρήξη µε το φθαρµένο, όσο
επώδυνη και αν είναι αυτή και όσο κόστος και αν επιφέρει, είναι
όχι µόνο αναγκαία, αλλά και επιβαλλόµενη από τους καιρούς.
Η ΕΡΤ που έφυγε, πήρε µαζί της –ευτυχώς- στο ιστορικό παρελθόν την αναξιοκρατία, την κοµµατοκρατία και την αδιαφάνεια.
Η νέα δηµόσια τηλεόραση που έρχεται, φέρνει το µήνυµα της
ποιοτικής αναβάθµισης των υπηρεσιών, της αξιοκρατικής επιλογής των ανθρώπων που θα τη λειτουργήσουν και διασφαλίζει και
τη δίκαιη αποζηµίωση όσων, για διάφορους λόγους, δεν θα
έχουν θέση στο νέο σχήµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διάβασα προσεκτικά τις προτάσεις και τις αιτιάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την ΕΡΤ. Διαπίστωσα πολλή
κριτική, πολύ ανέξοδη και ανώφελη ρητορεία και εύκολα λόγια
του αέρα αλλά δυστυχώς τίποτα περισσότερο.
Σ’ αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να
συµµετάσχει. Εσείς µπορείτε να σηκώνετε υποκριτικά τα λάβαρα
της αντίστασης, παρέα µε τους συνδικαλιστές συνοδοιπόρους
σας που µέχρι πριν λίγο καιρό εσείς οι ίδιοι κατηγορούσατε.
Εµείς, δυστυχώς για εσάς, και ευτυχώς για τον ελληνικό λαό,
είµαστε αποφασισµένοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Βρίστε το ΠΑΣΟΚ τώρα.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κάθε φορά που θα επιδίδεστε,
κύριε Κουρουµπλή, σε ουτοπικό κυνήγι µαγισσών, θα σας απαντούµε προτάσσοντας τον ψύχραιµο λόγο, τη θέλησή µας να σχεδιάσουµε όλες τις αναγκαίες τοµές, αλλά και την απόλυτη
αποφασιστικότητά µας να τις υλοποιήσουµε επ’ ωφελεία –ευτυχώς- του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αλλά, δεν φταίτε εσείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Πανούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από την πολιτική διαπίστωση ότι σε όλη τη Μεταπολίτευση τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, δεν µπόρεσαν ή µήπως και δεν
ήθελαν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους από τον κρατικό
έλεγχο. Παρά την κοινωνική τους σηµασία, τον ιδεολογικό τους
ρόλο και τις εν γένει επιδράσεις στο κοινό, περισσότερο κινήθηκαν στο πεδίο της απορρύθµισης –στο όνοµα συχνά και της πο-
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λιτικής συγκυρίας και σκοπιµότητας- παρά στο πεδίο µιας προγραµµατισµένης στρατηγικής αναδιάρθρωσης.
Άρα, η µορφή της διακυβέρνησης προσδιορίζει πάντοτε το
βαθµό και το είδος του ελέγχου, τη χαλαρότητα ή την ανυπαρξία
θεσµικού πλαισίου, την κουλτούρα και τον τρόπο χρηµατοδότησης. Μετεωρίζεται πάντοτε η Κυβέρνηση διαχρονικά ανάµεσα σε
ένα κρατικό µονοπώλιο, σε έναν κρατικό έλεγχο και σε µια προσπάθεια ελευθερίας των ραδιοτηλεοπτικών µέσων εξοµοίωσης
τρόπον τινά ή οιονεί εξοµοίωσης µε τον τύπο στο επίπεδο τις εγγύησης των ελευθεριών.
Όµως, τελικά ο πλουραλισµός και η ποιότητα έδωσαν τη θέση
τους στις δυνάµεις της αγοράς που νίκησε τη δηµοκρατία. Το
ότι τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους, δεν τα καθιστά κρατικά ούτε όµως και το νέο εποπτικό συµβούλιο καθιστά την ραδιοτηλεόραση αυτοδικαίως ανεξάρτητη.
Χρειάζεται άλλη κουλτούρα για διαφάνεια και λογοδοσία.
Το δεύτερο είναι το θεσµικό πρόβληµα, η επείγουσα ανάγκη
ως εκ φύσεως απρόοπτη κατάσταση, ως απρόβλεπτη επέλευση
αποτελέσµατος που δεν µπορεί να πιθανολογηθεί µε βάση την
πείρα και τη λογική, µπορεί µεν να χρήζει άµεσης νοµοθετικής
ρύθµισης αλλά δεν δικαιολογείται πάντοτε.
Θα µου επιτρέψετε ως νοµικός να πω ότι, πρώτον, δεν νοείται
µόνιµη κατάσταση έκτακτης ανάγκης ούτε ρύθµιση µέσω πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου οποιουδήποτε θέµατος.
Δεύτερον, δεν προσφέρει τίποτα στο κοινοβουλευτικό έργο η
έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, όταν εκκρεµούν
στη Βουλή συναφή νοµοσχέδια ή όταν σε σχέδιο ή σε σχετικό
νοµοσχέδιο η Βουλή έχει ευθέως ή έµµεσα εκφράσει επιφυλάξεις.
Τρίτον, χρειάζεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε οι έστω εξαιρετικού
χαρακτήρα διατάξεις να µην αντιτίθενται στις συνταγµατικές
αρχές και να µην οδηγούν έστω έµµεσα σε νέα ερµηνευτικά σχήµατα της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού.
Και τέταρτον, η νοµοθετική πρόβλεψη δεν πρέπει να ανατρέχει
ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον αλλά θα πρέπει να ρυθµίζει
τις απρόβλεπτες καταστάσεις του παρόντος. Η απόσταση δεν
είναι πολύ µεγάλη από την πολιτική αναγκαιότητα, στο θεσµικό
παράδοξο και στο νοµοθετικό οίστρο. Καλό θα είναι να µηn τη
διανύουµε.
Υπογραµµίζω ότι αν η διαδικασία νοµοθέτησης δεν ακολουθεί
την κοινοβουλευτική παράδοση, τότε πολύ δύσκολα θα πείσουµε
την κοινωνία ότι το πολιτικό σύστηµα αλλάζει νοοτροπίες και
πρακτικές.
Και έρχοµαι τώρα στο τρίτο σηµείο, στην κοινοβουλευτική
τάξη.
Οι εξεταστικές επιτροπές συνιστούν ένα κρίσιµο µέσο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, πολλώ µάλλον επειδή στις σύγχρονες δηµοκρατίες διαπιστώνεται περιορισµός των
αρµοδιοτήτων της Βουλής υπέρ της εκτελεστικής εξουσίας. Η
Βουλή µοιάζει να µην είναι πλέον το κύριο κέντρο εξουσίας µε
αρµοδιότητες άσκησης ελέγχου πολιτικής ευθύνης επί των πράξεων και παραλείψεων µελών της Κυβέρνησης.
Στην ιεραρχία των µέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, η εξεταστική επιτροπή τοποθετείται ανάµεσα στην επερώτηση και την
πρόταση δυσπιστίας. Η αυτοδύναµη δια των επιτροπών εξεταστική αρµοδιότητα της Βουλής συνιστά µια πολιτειακή εξουσία
προπαρασκευής αποφάσεων της Ολοµέλειας. Δεν υπηρετεί
άλλον ανεξάρτητο ή αυτοτελή σκοπό, πέρα της διαφώτισης της
Βουλής για ad hoc κρίσιµα ζητήµατα. Γι’ αυτό, άλλωστε, δεν προβλέπεται και µόνιµη ή διαρκής εξεταστική επιτροπή, αφού κάτι
τέτοιο θα δηµιουργούσε σύγχυση λειτουργιών.
Εν προκειµένω, η σύσταση εξεταστικής επιτροπής συνιστά
απευθείας οιονεί πράξη δυσπιστίας προς τους εγκαλούµενους
Υπουργούς. Ως βοηθητικό όργανο της Βουλής, η εξεταστική επιτροπή δεν µπορεί να υπερβεί τις αρµοδιότητες της Βουλής. Πρόκειται για τη θεωρία του παρακολουθήµατος. Άρα, δεν µπορεί
να αφορά σε δικαιώµατα, σε ελευθερίες, σε δικαιοσύνη, σε ιδιωτικό βίο. Άλλως, οι εξεταστικές επιτροπές δεν είναι οιονεί δικαστήρια, διότι απλώς τεκµηριώνουν, εκτιµούν και διαπιστώνουν
και προφανώς δεν δικάζουν.
Αυτό που προτείνετε είναι ταυτόχρονα εξεταστική επιτροπή:
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Πρώτον, ελέγχου των πράξεων και παραλείψεων Υπουργών, δεύτερον, διαφώτισης της κοινής γνώµης για τη διαχείριση των κοινών και τρίτον, έρευνας για την κατάργηση δηµοσίων
λειτουργιών, όπως είναι η ΕΡΤ και υπέρβασης του δηµοσίου συµφέροντος.
Κατά τη γνώµη µου, η δηµοσιότητα κατ’ εξαίρεση των εργασιών και της λειτουργίας µιας τέτοιας επιτροπής, θα πληρούσε
και το σκοπό της µε τον καλύτερο τρόπο, για να µάθουν και να
διδαχθούν όλοι. Πρέπει να απαντήσουµε µε πολιτική ορατότητα
στο κοµµατικό µαύρο.
Είµαστε, όµως, σ’ αυτό το κοινοβουλευτικό momentum; Πριν
ολοκληρωθεί η συζήτηση περί άρσης της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, πριν ψηφιστεί ο νόµος για τη νέα ΕΡΤ, πριν εκδοθούν οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, αναρωτιέµαι µήπως είναι πρόωρο να µπούµε σ’ αυτή τη διαδικασία, καθώς
η στάθµιση οφέλους-κινδύνων, µπορεί τελικά να µη µας οδηγήσει σε περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο, αλλά σε άσκοπη ανάλωση πολιτικών πυρών χωρίς συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Ας µη
βιαζόµαστε. Η υπόθεση παραµένει ανοιχτή για τη ΔΗΜΑΡ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε καθηγητά.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό πως ο πολιτικός
διάλογος στη χώρα µας έχει ξεφύγει από τα όρια της λογικής
και της πραγµατικότητας, αλλά κυρίως από τα όρια της δηµοκρατίας. Είναι κάτι που έχω επισηµάνει αρκετές φορές από αυτό
εδώ το Βήµα, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Και αναφέροµαι, βεβαίως, στο ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.
Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών τις δύο προηγούµενες ηµέρες, οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασαν κάθε όριο. Μίλησαν για «γουναράδικα», για τροµοκράτες,
για εµφύλιο και για κρεµάλες. Στο παρελθόν είχατε µιλήσει και
για «κυβέρνηση Τσολάκογλου», όπως και για πολλά άλλα. Πρόκειται για ιδιαίτερα βαριές κουβέντες για το ειδικό πολιτικό
βάρος αυτών που τις ξεστοµίζουν.
Και σας ρωτώ ευθέως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ: Αλήθεια, ποιος σας
επιτρέπει να χρησιµοποιείτε φράσεις βαριές και φορτισµένες
από τον Εµφύλιο που δίχασε την Ελλάδα και που δεν πρέπει να
χρησιµοποιούνται από κανένα µας εν έτει 2013 και ειδικά µ’
αυτήν την επιπολαιότητα; Η Ελλάδα που κατάφερε εδώ και χρόνια να ξεπεράσει πολλές από τις περιπέτειες του παρελθόντος,
που κατάφερε να αποτινάξει από πάνω της το εµφυλιοπολεµικό
κλίµα και να προοδεύσει, δεν µπορεί αλλά και δεν πρέπει να ανέχεται τέτοιες συµπεριφορές.
Θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν µπορείτε µε ανιστόρητους
παραλληλισµούς να χαϊδεύετε τα αυτιά του κόσµου, να ρίχνετε
λάδι στη φωτιά και στον πόνο της κοινωνίας που πονά αλλά κυρίως µε αναίδεια να κάνετε στη Βουλή εµφυλιοπολεµικό θέατρο
και να επιδιώκετε να χωρίσετε ξανά τους Έλληνες σε Αριστερούς, Δεξιούς, «καλούς», «κακούς», πατριώτες και προδότες.
Όσον αφορά τώρα το θέµα της ΕΡΤ, ζητάτε σήµερα, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, εξεταστική επιτροπή για την ΕΡΤ.
Εγώ, λοιπόν, έχω να σας καταθέσω τρία ερωτήµατα. Ποιος
υπαγορεύει την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής; Ποιο
θα είναι, κατά τη γνώµη σας, το κοινοβουλευτικό αντικείµενο
αυτής της επιτροπής; Αλήθεια, δεν µπορώ να καταλάβω πού
υπάρχουν οι ποινικές ευθύνες. Λειτουργείτε και συνεχίζετε να
λειτουργείτε µε πυροτεχνήµατα και µε στόχους µικροκοµµατικούς, προκειµένου να χαϊδέψετε τα αυτιά των ταλαιπωρηµένων
πολιτών αλλά και των «ηµετέρων» σας.
Η Αριστερά, που εσείς εκπροσωπείτε, αρνείται να παραδεχθεί
πως η χώρα κατέρρευσε από πολιτικές του «µεγάλου κράτους»,
που και η ίδια αντιπολιτευόµενη φρόντιζε να υποστηρίζει υπερθεµατίζοντας τις παροχές και τις σκανδαλώδεις προστασίες και
στηρίζοντας το στείρο συνδικαλισµό και τη διόγκωση του δηµοσίου τοµέα, πράγµα που κάνει και σήµερα και επιµένει να τα φορτώνει όλα σε ένα φαντασιακό νεοφιλελευθερισµό που παρου-
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σιάζεται ως υπεύθυνος των πάντων.
Χρόνια τώρα κυριάρχησε στην Ελλάδα ένα πλέγµα από απολιθωµένες ιδεολογικές εµµονές, όπου η κακοδιαχείριση, η σπατάλη, η διαφθορά και η αργοµισθία θεωρούνταν –παρακαλώ!κεκτηµένα δικαιώµατα τα οποία όφειλε να συντηρεί η κοινωνία
µε οποιοδήποτε κόστος εις το όνοµα του προοδευτισµού σας.
Αυτές οι ιδεοληψίες του ελληνικού κρατισµού και της ψευτοπροοδευτικότητας επέτρεψαν σε συντεχνίες και σε κοµµατικές
στρατιές να µονοπωλούν και να λεηλατούν τα δηµόσια αγαθά,
χωρίς κανείς να ελέγχει και βεβαίως να λογοδοτεί, βουλιάζοντας
ολοφάνερα κάθε µέρα τον τόπο.
Κι όµως, παρά τις µεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστηµα, προκειµένου η χώρα να ξεπεράσει αυτές τις
νοοτροπίες που την έφεραν στην παρ’ ολίγο χρεωκοπία, η Ελλάδα έµενε και, δυστυχώς, φαίνεται να παραµένει σε µικρότερο,
ευτυχώς, βαθµό για χρόνια κολληµένη σε ιδεοληψίες, κρατισµό
και ψευτοπροοδευτικότητα. Πρόκειται για µια ψευτοπροοδευτικότητα η οποία ερµηνεύει τον προοδευτισµό ως αυτόν που δεν
θέλει να αλλάξει τίποτα από εκείνα που καταφανώς καταστρέφουν τη χώρα, όπου ακραιφνής δηµοκράτης εµφανιζόταν και εµφανίζεται όποιος ήθελε να λεηλατήσει το δηµόσιο πλούτο χωρίς
να ελέγχεται και χωρίς να λογοδοτεί.
Σ’ αυτήν την ψευτοπροοδευτικότητα συντεχνίες κοµµατικών
στρατών και πάσης φύσεως «ηµετέρων» µονοπωλούσαν τις
ΔΕΚΟ, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τα δηµόσια αγαθά διατηρώντας το δικαίωµα να κατεβάζουν τους διακόπτες όποτε ήθελαν για
να εκβιάσουν για κλαδικά τους αιτήµατα.
Η ΕΡΤ, υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια το σύµβολο της αδιαφάνειας, το σύµβολο της σπατάλης, το κοµµατικό µικροµάγαζο και
βέβαια, υπήρχαν εξαιρέσεις ευσυνείδητων εργαζοµένων. Δυστυχώς, όµως, υπήρξαν αδύναµοι οι ίδιοι για να ανατρέψουν –ενώ
διαπίστωναν καθηµερινά τα προβλήµατα- και να διορθώσουν
αυτά τα κακώς κείµενα που έβλεπαν και ζούσαν καθηµερινά
γύρω τους.
Έρχοµαι, λοιπόν, τώρα στην ΕΡΤ πιο επισταµένα.
Η ΕΡΤ ήταν αντιπαραγωγική και µη κερδοφόρα, µε σύγχρονα
και ακριβοπληρωµένα µηχανήµατα που σάπιζαν, µε αρκετούς,
εκατοντάδες αργόµισθους που µε κάποιο µαγικό τρόπο πληρώνονταν εξωφρενικές υπερωρίες και µε τους Έλληνες πολίτες από
την άλλη, να καλούνται να συντηρήσουν αυτές τις πρακτικές µε
τις πραγµατικές τους θυσίες και µε ποσά που προέκυπταν σταθερά και αµείωτα µέσα από κάθε λογαριασµό της ΔΕΗ, για κάθε
οικογένεια, επαγγελµατία, συνταξιούχο, ακόµα κι αν αφιέρωναν
ελάχιστο ή καθόλου από το χρόνο τους στη συχνότητα της ΕΡΤ
ή του ραδιοφώνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί όλα αυτά; Γιατί να µην πειράξουµε τους προοδευτικούς
και να παραµείνουµε και εµείς δηµοκράτες; Αλήθεια, αυτό σηµαίνει δηµοκρατία και προοδευτικότητα;
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ως λαϊκοί σωτήρες παραλείπετε να αναφερθείτε σε µια πραγµατικότητα. Συµφωνείτε –θεωρητικά πάνταστο νοικοκύρεµα του δηµοσίου, αλλά µόλις έρχεται η ώρα να πάρουµε αποφάσεις για να καθαρίσουµε την αµαρτωλή ΕΡΤ, βγαίνετε στα κάγκελα και γίνεστε ένα µε την πλατεία.
Ας βγάλετε, λοιπόν, τη µάσκα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που έρχεστε
σήµερα και ζητάτε τη διατήρηση ενός καθεστώτος στο οποίο
δουλεύουν πολλοί για να περνάνε καλά οι ολίγοι.
Επίσης, θα πρέπει να πείτε ευθέως στον ελληνικό λαό ότι θέλετε να υπάρχουν καθεστώτα όπου διάφοροι θα πληρώνονται
από τον Έλληνα φορολογούµενο, αλλά που θα του προσφέρουν
ελάχιστα και σε συνθήκες απόλυτης αδιαφάνειας χωρίς να λογοδοτούν.
Και όσον αφορά στη διάταξη που προέβλεπε αυξηµένες αποζηµιώσεις για τους δηµοσιογράφους και το προσωπικό της ΕΡΤ
λόγω λύσεως των συµβάσεων, δεν µίλησε κανένας σας, κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δίναµε 80 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον –µη γελάτε κύριε Κουρουµπλή- για αποζηµιώσεις, όταν
έχουµε κόψει συντάξεις του ΟΓΑ. Γιατί άραγε «ποιείτε την νήσσαν»; Γιατί «κάνετε την πάπια»; Κοινώς, γιατί σιωπάτε εσείς οι άλλοτε ή οι διαρκώς λαλίστατοι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ;
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μήπως κρατάγαµε και το
χέρι του κ. Κεδίκογλου όταν τα υπέγραφε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Είπατε για δική σας ΠΟΣΠΕΡΤ.
Η ΠΟΣΠΕΡΤ είναι σωµατείο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά αναφέρθηκαν διά
στόµατός σας. Αυτά είναι υποκρισίες και φαρισαϊσµοί, διότι έτσι
συντηρούνται οι νοοτροπίες των «ηµετέρων», των δικών µας, οι
νοοτροπίες που µας έφεραν µέχρι εδώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά προσβάλλουν πρωτίστως την ίδια την κοινωνία αλλά
και το πολιτικό σύστηµα, το οποίο για πρώτη φορά έχει την πολιτική βούληση, το θάρρος να εξυγιάνει αυτόν τον απίθανο λαβύρινθο διαφθοράς και σπατάλης και βρίσκεται απέναντι σε µία
άλλη Ελλάδα, αλαζονική που ζει στις πράσινες κοιλάδες του βαθέως κράτους, που αδιαφορεί για το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργων, αλλά θέλει να διατηρήσει τα προνόµια των ορισµένων
εργαζοµένων και όλα αυτά εις το όνοµα του προοδευτισµού και
βεβαίως της δηµοκρατικότητας, πλήττοντας όµως δυστυχώς και
έντιµους αλλά και ευσυνείδητους εργαζόµενους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ζήτηµα των οικονοµικών
αδιεξόδων της χώρας έχει σχεδόν εµπεδωθεί η αντίληψη από τον
ΣΥΡΙΖΑ –και όχι µόνο- που επιµένει στις ευθύνες των ξένων –τοκογλύφων, τραπεζιτών, τρόικας κ.λπ. που εκµεταλλεύονται την
αδυναµία των ηγεσιών της χώρας- ότι προχωρούν στην υποδούλωση της χώρας. Πότε έγινε αυτό; Και ποιος είναι αυτός ο ξένος
που επέβαλε στην ελληνική κοινωνία να δανείζεται και µάλιστα
να δανείζεται δίχως την παραµικρή προοπτική τα δανεικά να τοποθετούνται σε δράσεις προσοδοφόρες που θα έφερναν πιθανότατα στο µέλλον κάποιο θετικό αποτέλεσµα; Πώς µπορεί,
λοιπόν, να φταίνε οι ξένοι για ελληνικές δράσεις που στόχο είχαν
την καλοπέραση κάποιων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές πως για σας, αλληλεγγύη θα ήταν η άνευ υποχρεώσεων συνέχιση της εκταµίευσης πακτωλών χρηµάτων προς
όφελος του δηµόσιου ελληνικού συµφέροντος, χωρίς όµως να
δίνουν τις παραµικρές παροχές, ούτως ώστε το πάρτι να παραµένει και να συνεχίζεται ανενόχλητο και η κοινωνία να συνεχίζει
να αναπτύσσεται παρασιτικά στην πλάτη ενός γενναιόδωρου δηµοσίου, που δίχως να παράγει ουσιαστικά τίποτε, γίνεται φορέας
πλουτισµού και καλοπέρασης όσων κυρίως είχαν εξασφαλισµένους µηχανισµούς ασφαλούς πρόσβασης.
Λοιπόν, αυτό το πάρτι –που άλλος τα σπάει και άλλος πληρώνει- τελείωσε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος οι τζάµπα µάγκες που
ξέρουν να τα τρώνε και κάποιοι άλλοι να τα πληρώνουµε. Η Κυβέρνηση έχει ως εθνικό στόχο το νοικοκύρεµα του δηµοσίου, καταρρίπτοντας τα προνόµια των λίγων και τη λεηλασία του
δηµοσίου. Δεν µπορείτε να είστε «και µε τον αστυφύλακα και µε
το χωροφύλακα». Αν νοµίζετε ότι έτσι µπορείτε να πορευτείτε,
πολύ φοβάµαι ότι οδηγείστε σε µία πολιτική µοναξιά, γιατί ο κόσµος βλέπει ότι «πατάτε σε δύο βάρκες».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ο κ. Πανούσης που προηγήθηκε του λόγου,
δεν έχασε που ήταν ακριβής στο λόγο του και µίλησε πέντε
λεπτά. Θεωρώ ότι είναι καλό να ακολουθήσουµε το παράδειγµα
του κ. Πανούση όλοι µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα διαλέξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ µίλησα για τον κ.
Πανούση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παραλείψατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόµατα, γιατί τα ονόµατα είναι και αριστερά και δεξιά
και στο κέντρο. Είπα για τον κ. Πανούση, γιατί είναι αυτό που θέλουµε όλοι µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αργά το θυµηθήκατε. Λειτουργείτε µε χρονοκαθυστέρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καθόλου αργά, κύριε
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Παπαδηµούλη. Ήµουν ακριβής και σε αυτό.
Ορίστε, κύριε Κουρουµπλή, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μου αρέσει να ακολουθώ το
χρόνο των Κρητικών προλαλησάντων.
Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά η Αθήνα ζει ένα κλίµα έκτακτης
ανάγκης. Η εικόνα που βλέπει κανείς έξω αν κυκλοφορήσει στην
πόλη, µόνο αυτό το αίσθηµα έρχεται στην ψυχή του και στη
σκέψη του.
Περίµενα, κύριε Πρόεδρε, από τους πολύ καλούς συναδέλφους –ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας που είχαν προηγηθεί στο
Βήµα- να κάνουν µία αναφορά για την επίσκεψη του κ. Σόιµπλε
στην Ελλάδα και για την υποχρέωση που έχει η ελληνική Κυβέρνηση –επιτέλους!- µια Κυβέρνηση µε την οποία διαφωνούµε ριζικά σε πάρα πολλά πράγµατα, αλλά που θα µπορούσαµε να
συµφωνήσουµε σ’ αυτό.
Θα έπρεπε, λοιπόν, να βγει η Κυβέρνηση και να πει στο ελληνικό Κοινοβούλιο -και διά του Κοινοβουλίου στον ελληνικό λαόότι υπάρχει αυτή η εκκρεµότητα, ώστε να µη φτάνει ο ελληνικός
λαός, κύριε Πρόεδρε, να ακούει ότι θα έρθει ο κ. Σόιµπλε και θα
µας πει ότι ιδρύει ένα ταµείο µε 100 εκατοµµύρια για να µας βοηθήσει, όταν το κατοχικό δάνειο των δισεκατοµµυρίων –δεν θα
σας πω εγώ, δεν θα κάνω αναφορά, γιατί κάποιος µπορεί να µου
πει για τις αποζηµιώσεις και τις επανορθώσεις- είναι ζωντανό.
Eίναι διακρατική σύµβαση που διέπεται από διεθνείς κανόνες.
Δεν βρέθηκε ένας καλός συνάδελφος να θυµηθεί αυτήν τη
στιγµή ότι υπάρχει και αυτή η εκκρεµότητα. Περί αυτού πρόκειται, κύριε Πρόεδρε.
Επιτέλους, υπάρχουν και κάποια ζητήµατα στα οποία πρέπει
να κάνουµε υπερβάσεις από την κοµµατική πειθαρχία και την
κοµµατική λογική. Μας ενώνει όλους και εγώ δεν αµφισβητώ την
αγάπη για την πατρίδα όλων µας. Όµως, να το δείχνουµε στην
πράξη.
Στο κάτω-κάτω ο κυβερνητικός Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε,
δεν είναι µόνο για να χαϊδεύει την Κυβέρνηση. Είναι και για να
ασκεί κριτική. Υπήρξαν και άλλοι κυβερνητικοί Βουλευτές και δεν
είχαν αυτήν τη λογική του να είναι «βασιλικώτεροι του βασιλέως». Επιτέλους! Υπάρχουν κάποια ζητήµατα στα οποία πρέπει
να βρούµε έναν κοινό τόπο, εφόσον σας ενδιαφέρει αυτός ο κοινός τόπος και σας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή η πατρίδα.
Κύριε Πρόεδρε, πριν από δύο χρόνια ο κ. Μόσιαλος επιχείρησε
έναν εξορθολογισµό στην ΕΡΤ. Η Νέα Δηµοκρατία «βγήκε στα
κεραµίδια». Αυτά που λένε τώρα οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας έχουν αντίληψη ότι τα βλέπει και τα ακούει ο ελληνικός
λαός. Πού ήταν τότε η Νέα Δηµοκρατία; Στα «κεραµίδια»! Αν δηλαδή δει κανείς το λόγο του καλού συναδέλφου και φίλου κ. Κεδίκογλου, πού ήταν; Στα «κεραµίδια»! Πού ήταν τότε; Δεν τα
ήξερε αυτά;
Και επειδή αναφέρεστε µε πολύ εύκολο τρόπο στην ΠΟΣΠΕΡΤ, κύριοι συνάδελφοι, η ποινική δίωξη που ασκούν οι εισαγγελείς για κακουργηµατικές πράξεις στην ΕΡΤ δεν αφορούν την
ΠΟΣΠΕΡΤ, αλλά αφορούν ανθρώπους που διορίσατε εσείς σε
κρίσιµες θέσεις. Ως εκ τούτου µην αναφέρεστε µε πολύ αβασάνιστο τρόπο στην ΠΟΣΠΕΡΤ.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν σε αυτόν τον κόσµο δύο Ελλάδες:
Η Ελλάδα εντός των συνόρων και ο ελληνισµός απανταχού της
γης συν τους Έλληνες που ταξιδεύουν στα ποντοπόρα πλοία.
Ποιος, κύριε Πρόεδρε, είναι ο δεσµός που διέπει τη σχέση και
τη συνέχεια του ελληνισµού από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα;
Η ελληνική γλώσσα. Τι µπορεί να πει κανείς σε αυτόν τον ελληνισµό και στα µηνύµατα που στέλνει σε όλους µας; Νοµίζω ότι
όλοι εδώ µέσα είµαστε δέκτες τέτοιων µηνυµάτων. Ο ελληνισµός
αισθάνεται απαρφανισµένος από τη σχέση του µε την πατρίδα
και µε τη µητέρα Ελλάδα, γιατί του κόψατε τη γλώσσα, την επικοινωνία. Γιατί ο πολιτισµός και η γλώσσα ήταν τα πιο ισχυρά συνεκτικά στοιχεία του ελληνισµού.
Μπορεί να αισθανόµαστε περήφανοι γι’ αυτό που έχει συµβεί;
Είναι µόνο οικονοµικό το ζήτηµα της ΕΡΤ, κύριε Πρόεδρε; Δεν
έχει εθνικές προεκτάσεις;
Κύριε Πρόεδρε, σταµάτησαν οι συχνότητες της ΕΡΤ. Ποιος θα
απολογηθεί για το τι συµβαίνει στα σύνορα της Ελλάδος; Ποιος
θα απολογηθεί που έχουν καταληφθεί οι περισσότερες συχνό-
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τητες από χώρες των ευρύτερων συνόρων της χώρας; Γιατί δεν
µας είπε κάποιος γι’ αυτήν την κατάληψη που έχει συµβεί;
Κύριε Καψή, έχετε ευθύνη -γιατί προέρχεστε από µία οικογένεια µε ιστορική προσφορά- να πείτε εδώ την αλήθεια. Με ποιον
τρόπο θα αναχαιτίσετε την κατάληψη αυτών των συχνοτήτων;
Εάν προσφύγετε στους διεθνείς οργανισµούς, θέλει ένα χρόνο,
για να παρθεί η απόφαση και εάν παρθεί η απόφαση, είναι πολύ
δύσκολο να τους αναχαιτίσετε, γιατί έχουν µεγαλύτερη ισχύ απ’
αυτήν που είχε η ΕΡΤ.
Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό βιώνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι της Νέας Δηµοκρατίας.
Διαβάστε, λοιπόν, τη διαµαρτυρία και την κραυγή αγωνίας αυτού
του ανθρώπου, όταν βγαίνετε στο Βήµα και µε πολύ εύκολο
τρόπο καταφέρεστε κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Μα, όλα τα κακά στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει;
Ποιος δηµιούργησε τα σκάνδαλα στην ΕΡΤ; Ο απλός Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Καραγκούνης ή ο κ. Τριαντάφυλλος; Αυτοί τα δηµιούργησαν παρ’ ότι κυβερνούσαν τα
Κόµµατα αυτά; Ένα κλειστό κύκλωµα εξουσίας, κύριοι και του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτούς πρόβαλαν και καθιέρωναν τα κανάλια της ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια.
Αν έχει κανείς κάτι να πει, λοιπόν, θα πει για τις πολιτικές εκποµπές και τι ρόλο εξυπηρετούσαν. Εξυπηρετούσαν δέκα ή είκοσι ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία και την
πλήρωναν όλοι οι υπόλοιποι.
Εγώ ήµουν δέκα χρόνια Βουλευτής. Δεν παρουσιάστηκα ούτε
µια φορά σε κανάλι της ΕΡΤ. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί, λοιπόν,
κλαίτε και οδύρεστε τώρα για την ΕΡΤ;
Κύριε Πρόεδρε, θα πω κάτι ακόµα, γιατί κάποτε σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα πρέπει να λέµε τις αλήθειες, για να αποδεικνύουµε
στον κόσµο ότι τον υπηρετούµε µε ειλικρίνεια. Το 1990-1992 ψηφίστηκε ο πρώτος νόµος για τη ραδιοτηλεόραση. Εκεί προβλέφθηκε ότι τα κανάλια θα δίνουν ένα ποσοστό 1,5% για τον
ελληνικό κινηµατογράφο. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι ένα ακόµα
σκάνδαλο διαπλοκής βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να παρέµβει εισαγγελέας, διότι µέχρι τώρα αυτός ο νόµος δεν υλοποιήθηκε παρά µόνο από την ΕΡΤ; Δεν υλοποιήθηκε αυτός ο νόµος
από τα ιδιωτικά κανάλια που κατέχουν παράνοµες συχνότητες
αλλά ερχόµαστε εδώ και είµαστε σε σύγκρουση µεταξύ µας,
όταν σε αυτά τα ζητήµατα έπρεπε να έχουµε όλοι ενιαία θέση.
Οι συχνότητες δεν ανήκουν ούτε στη Νέα Δηµοκρατία ούτε
στο ΠΑΣΟΚ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε σε κανέναν. Ανήκουν στον ελληνικό λαό. Θα βρούµε, λοιπόν, σε αυτά τα ζητήµατα κοινό τόπο,
για να υπηρετήσουµε την πατρίδα και να έχουµε, όταν φύγουµε
από αυτήν την Αίθουσα, καθαρή τη συνείδησή µας ότι κάτι κάναµε γι’ αυτόν τον τόπο;
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουρουµπλή.
Το λόγο έχει ο κ. Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον
προλαλήσαντα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, θα µπορούσα να πω ότι
στα περισσότερα συµφωνώ µαζί του. Καταλήγοντας, είπε περίπου «γιατί κλαίτε για την ΕΡΤ;». Μα, δεν κλαίµε για την ΕΡΤ δεν
κλαίµε, γι’ αυτό που φεύγει. Ελάτε να συνεργαστούµε να κάνουµε αυτό το οποίο έρχεται, να το στερεώσουµε, να το δοµήσουµε αντικειµενικά, αξιοκρατικά, έτσι ώστε να αντέξει στο
χρόνο και να είµαστε όλοι υπερήφανοι γι’ αυτό το οποίο θα δηµιουργήσουµε.
Γι’ αυτό σας καλούµε σε διάλογο, σε συνεργασία. Γιατί όλοι
παραδεχόµαστε ότι το χθες δεν ήταν ό,τι καλύτερο και δεν περιποιούσε τιµή στη χώρα µας, πόσω µάλλον η κατάσταση µε τις
συχνές απεργίες, τις διαµαρτυρίες, τα κλειστά κυκλώµατα που
καλούσαν επιλεκτικά κάποιους Βουλευτές και αποκλείονταν
άλλοι. Όλοι τα ξέραµε και δεν έπρεπε να συµβαίνουν στη δηµόσια τηλεόραση αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, την οποία στηρίζουν και άλλες πολιτικές δυνάµεις,
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αφ’ενός µιλά για τη βίαιη κατάργηση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
και Τηλεόρασης και από την άλλη, περίπου εγκαλεί την Κυβέρνηση ότι εµείς παρεµποδίζουµε τη λειτουργία και την τηλεοπτική
εκποµπή προγραµµάτων από τη δηµόσια τηλεόραση.
Είναι δυνατόν αυτό να το υπογράφει σύµπασα η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εµείς εµποδίζουµε να εκπέµψει η δηµόσια τηλεόραση; Μα, το ραδιοτηλεοπτικό µέγαρο τελεί υπό
κατάληψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις δικές σας δυνάµεις. Το κτήριο δεν µπορεί να παραδοθεί στην Κυβέρνηση και
δεν παρεµβαίνετε κατευναστικά να πείσετε τους δικούς σας συνδικαλιστές ότι τελείωσε το προηγούµενο καθεστώς. Το κτήριο
ανήκει στον ελληνικό λαό. Πρέπει να παραδοθεί. Να συµβάλλετε
έστω και τώρα και µην έρχεστε και λέτε ότι εµείς εµποδίζουµε
τη λειτουργία της τηλεόρασης. Θυµίζει αυτό το οποίο κάνετε τον
πατροκτόνο που πήγε στο δικαστήριο και ζητούσε επιείκεια από
τους δικαστές,επειδή ήταν ορφανός….
Το αύριο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται µε ή χωρίς
εσάς. Ελάτε να συνεργαστούµε, έτσι ώστε το αύριο να είναι καλύτερο από το χθες, να δηµιουργήσουµε µια αντικειµενική πραγµατικά τηλεόραση, µια πλουραλιστική τηλεόραση, µια
τηλεόραση που θα µας κάνει όλους υπερήφανους. Γιατί δεν δέχεστε να συνεργαστείτε;
Εµείς αναλάβαµε την πολιτική ευθύνη για ό,τι έγινε µε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Εσείς λέτε ότι είναι αντισυνταγµατική. Το Συµβούλιο της Επικρατείας είπε ότι είναι συνταγµατική. Μέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος και των νόµων
ενεργήσαµε, κρινόµαστε και θα κριθούµε από τον ελληνικό λαό.
Για το αύριο όµως εσείς δεν κρίνεστε; Για το χθες δεν κρίνεστε; Είστε άµοιροι ευθυνών στο πολιτικό σύστηµα; Είστε από
παρθενογένεση; Όλα τα µέλη τα δικά σας δεν έχουν ευθύνη στη
δηµοκρατία; Όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές δεν είναι δικά σας κοµµατικά στελέχη; Δεν έχουν ευθύνη για την πορεία της ΕΡΤ; Μόνο
οι εκάστοτε κυβερνήσεις, έχουν τις δικές τους ευθύνες; Και το
παραδεχόµαστε όλοι.:’Εχουν;
Μίλησε ο κ. Κουρουµπλής για τις γερµανικές αποζηµιώσεις,
λέγοντας ότι αυτή η παράταξη και οι Βουλευτές δεν τολµούν να
θέσουν αυτό το θέµα. Κάνετε µεγάλο λάθος. Και το θέταµε και
το θέτουµε και θα το θέσουµε. Το θέµα είναι ανοιχτό. Το πότε θα
το ασκήσει η Κυβέρνηση, είναι θέµα πολιτικό.
Δεσµεύτηκε, όµως, η Κυβέρνηση διά του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Αβραµόπουλου, προ ολίγων µηνών, ως εξής: «Αυτό
το θέµα για εµάς είναι ανοιχτό. Ετοιµάζουµε το νοµικό µας οπλοστάσιο. Και θα το ασκήσουµε στον κατάλληλο χρόνο και µε όσο
περισσότερη πολιτική και εθνική δύναµη µπορούµε να έχουµε.»
Κύριε Υπουργέ, ελπίζω αύριο, στη συζήτηση για την τηλεόραση, να ακούσουµε ότι ο νέος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα περιέχει και τη λέξη «εθνική», να υπηρετεί δηλαδή το έθνος. Το
έθνος υπάρχει. Δεν είναι µόνο η κοινωνία. Δεν είµαστε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. Υπάρχει το έθνος ως συνιστώσα σε αυτό
το κράτος, σε αυτήν την πολιτεία. Και, πραγµατικά, η τηλεόραση
πρέπει πρωτίστως να απευθύνεται στο έθνος και µετά στις επιµέρους κοινωνικές δυνάµεις, οι οποίες όλες πρέπει να εκφραστούν.
Τέλος, όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Γλέζος για µια ακόµη
φορά, ότι δεν έχουµε τη δεδηλωµένη, θα ήθελα να πω δυο λόγια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δεδηλωµένη υπάρχει. Εκφράζεται κάθε µέρα σε αυτήν την Αίθουσα. Εκφράστηκε και χθες. Αν
την αµφισβητείτε, γιατί δεν καταθέτετε πρόταση µοµφής; Δεν το
κάνετε, γιατί ξέρετε ότι η δεδηλωµένη υπάρχει. Μην το επικαλείστε απλώς για να δηµιουργούνται εντυπώσεις. Δεν θέλετε το
bonus των πενήντα εδρών και λέτε ότι έχουµε κίβδηλη πλειοψηφία µε το bonus των πενήντα εδρών; Καταθέστε πρόταση νόµου,
προτείνοντας την κατάργησή του. Δεν το κάνετε. Γιατί δεν το κάνετε; Διότι ξέρετε ότι πάλι θα είστε µειοψηφία στον λαό.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτή η Κυβέρνηση τολµά. Ελάτε
µαζί µας. Εµείς τολµάµε. Είστε ό,τι πιο συντηρητικό έχει η ελληνική Βουλή. Κάποτε ήσασταν περήφανοι και αποκαλούσασταν
προοδευτικοί. Πρόοδος, όµως, σηµαίνει αλλαγές, όχι να µένετε
κολληµένοι στο χθες. Όλες οι δυνάµεις οι κολληµένες στο χθες
ανήκουν σε εσάς. Το αύριο έρχεται µε ή χωρίς εσάς. Ακολουθήστε µας αν θέλετε να είστε χρήσιµοι στον τόπο.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Παπαδηµούλη,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέµαι
πώς µια παράταξη που εκπροσωπεί το αύριο, όπως είπε ο κατελθών οµιλητής, νιώθει αναγκασµένη, από το φόβο της και την υποτέλειά της, να απαγορεύει τις συναθροίσεις καταφεύγοντας σε
ένα χουντικής κοπής νοµοθέτηµα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σήµερα κατά την επίσκεψη
του Σόιµπλε στην Ελλάδα, µετατρέπετε το φόβο σας για την ταχεία φθορά σας σε έναν ακραίο, άγριο αυταρχισµό και φόβο απέναντι στον λαό. Επιλέγετε µια συµπεριφορά που «µυρίζει»
υποτέλεια. Δεν λέτε λέξη για τη λανθασµένη συνταγή του µνηµονίου, που την οµολογούν και οι «αρχιτέκτονες» και που σωρεύει κοινωνικά ερείπια, φτώχεια, ανεργία, ύφεση, ανέχεια και
λουκέτα στον ελληνικό λαό. Μένετε άφωνοι απέναντι στην τελεσιγραφική δήλωση Σόιµπλε, «Ξεχάστε κάθε «κούρεµα»», παρ’ ότι
όλα δείχνουν πως χωρίς ένα νέο, γενναίο «κούρεµα» του χρέους
δεν µπορεί αυτή η χώρα, αυτή η οικονοµία να ορθοποδήσει. Και
αποφεύγετε για πολλοστή φορά να βάλετε στο τραπέζι το παλλαϊκό αίτηµα για τις γερµανικές αποζηµιώσεις.
Αυτά σας τα λέµε εµείς, οι εκπρόσωποι του παλιού, του χθες,
από τους οποίους κληρονοµήσατε καµένη γη, γιατί εµείς κυβερνούσαµε για δεκαετίες και φτιάξαµε την ΕΡΤ, τα πελατειακά
κράτη, τους ακριβοπληρωµένους που δεν πατάγανε, τους κανονισµούς, λες κι είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνονταν χωρίς την ευθύνη των κυβερνήσεων και των διοικήσεων της ΕΡΤ!
Γιατί αρνείστε την εξεταστική επιτροπή; Η εξεταστική επιτροπή σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής
είναι εξεταστική των πραγµάτων. Συγκροτείται για να ερευνήσει
τα πράγµατα, τι έγινε, πώς έγινε, ποιος το έκανε, αν υπάρχουν
ευθύνες. Δεν συνιστά ποινικοποίηση. Γιατί αρνείστε να ψαχτούν
από τη Βουλή, όπου έχετε την Πλειοψηφία, οι πολιτικές και νοµικές ενέργειες; Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί η Νέα Δηµοκρατία είναι
ένοχη γι’ αυτό το έγκληµα και αρνείται να ψαχθεί. Γιατί το
ΠΑΣΟΚ καταπίνει αυτά που έλεγε για την ενέργεια Σαµαρά και
Νέας Δηµοκρατίας, όσα κατήγγειλε, όσα κατέθετε εδώ µε πρόταση για την ακύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου,
µε αντάλλαγµα µια αντιπροεδρία και µερικά υπουργεία και γιατί
η ΔΗΜΑΡ που έφθασε και να φύγει µε αφορµή την ΕΡΤ από την
Κυβέρνηση συνεχίζει να µετεωρίζεται ανάµεσα σε ένα ρόλο Συµπολίτευσης και Αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η ουσία.
Ποια είναι τα γεγονότα που σας καλούµε να ψάξετε και να ψάξουµε όλοι µαζί. «Μαύρο» στις οθόνες που συνεχίζεται εδώ και
σαράντα ηµέρες µε εντολή Σαµαρά, κόντρα στο Σύνταγµα, κόντρα στη Δηµοκρατία. Μοναδικό φαινόµενο σε όλη την Ευρώπη,
µε κατάχρηση µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που δεν
την υπέγραψαν οι Υπουργοί, που δεν την ήξεραν δύο από τα τρία
συγκυβερνώντα κόµµατα και µε την οποία διαφώνησαν. Μία
ενέργεια που προκάλεσε σαρωτική εσωτερική αντίδραση, 65%70% «όχι» του ελληνικού λαού σε όλες τις δηµοσκοπήσεις, παλλαϊκή αντίδραση που σας ξάφνιασε και σας φόβισε, διεθνή
κατακραυγή και ζηµιά δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ από αποζηµιώσεις, από χαµένα δικαιώµατα.
Παραβιάσατε τις προβλέψεις της Συνθήκης του Άµστερνταµ
του 1997 για το ρόλο της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, γιατί δώσατε µπόνους στα ιδιωτικά συµφέροντα, γιατί κλείσατε τα µόνα
νόµιµα κανάλια. Γιατί είσαστε Κυβέρνηση που παραβιάζει και το
ν.3592/2007 και το ν.3845/2010 που προβλέπει έσοδα από τα
ιδιωτικά κανάλια, νόµιµη αδειοδότηση, φόρο επί των διαφηµίσεων και όλα αυτά τα έχετε κάνει κουρέλι και δεν τα εφαρµόζετε.
Γιατί παραβιάσατε τις κοινοτικές οδηγίες και το είπε και η Κοµισιόν, όχι µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, την 129/75, την 56/92, την 50/98, περί
οµαδικών απολύσεων.
Ποια είναι η ουσία; Είχατε δεσµευθεί και τα τρία κόµµατα να
απολύσετε δύο χιλιάδες µέσα στον Ιούνιο. Δεν τους είχατε βρει.
Σκέφθηκαν οι εγκέφαλοι περί τον Σαµαρά ότι αν απολύσουµε µαζικά αυτούς της ΕΡΤ και κλείσουµε την ΕΡΤ, επειδή έτσι όπως
την έχουµε καταντήσει είναι αντιπαθής, δεν θα κλάψει κανείς. Και
τι δεν λογαριάσατε, ότι το «µαύρο» θα ξυπνήσει µνήµες δικτατο-
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ρίας. Θα ξεσηκώσει το θέµα δηµοκρατία. Θα ξεσηκώσει τον Απόδηµο Ελληνισµό. Θα ξεσηκώσει τη διεθνή κατακραυγή. Θα δηµιουργήσει αναταράξεις και µέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
Και έτσι έγινε µπούµερανγκ. Και έτσι ο κ. Κεδίκογλου που ανακοίνωνε µε ύφος δικτατορίσκου το κλείσιµο της ΕΡΤ, έλεγε δεκαπέντε µέρες µετά, όταν βγήκαν οι δηµοσκοπήσεις, «λάθος το
µαύρο».
Ο κ. Γεωργιάδης που τουιτάριζε ότι όλος ο λαός είναι µε το
«µαύρο» στην ΕΡΤ, έλεγε λάθος. Ο κ. Καψής που ανέλαβε να την
ξανανοίξει, παίζει ελληνικές ταινίες από ιδιωτικά στούντιο. Πειρατικός σταθµός. Και αρνείται να πάρει θέση για το εάν αυτό
που έκανε ο Σαµαράς µε το επιτελείο του, ήταν σωστό ή λάθος.
Εµείς δεν υπερασπιζόµαστε την ΕΡΤ έτσι όπως την είχαµε καταντήσει. Εµείς υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα του ελληνικού
λαού να έχει µια δηµόσια ραδιοτηλεόραση που να προσφέρει
ενηµέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισµό. Και όταν έχεις προβλήµατα
µε µία ΕΡΤ που µετατρέπεται σε κυβερνητικό φερέφωνο, δεν την
κλείνεις, την αλλάζεις. Χρειάζεται µεγάλο θράσος, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης, να προσπαθεί
κάποιος να φορτώσει τις δικές του αµαρτίες σε αυτούς που δεν
έχουν καµµία ευθύνη. Αυτό συνιστά έλλειψη επιχειρηµάτων, έλλειµµα ειλικρίνειας, έλλειµµα αυτοπεποίθησης και έλλειµµα τελικά ήθους.
Και ειλικρινά αναρωτιέµαι για τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ.
Πώς συµβιβάζεται να κραυγάζει κανείς πριν ένα µήνα, κύριε
Κασσή, ότι αυτό είναι απαράδεκτο, επικίνδυνο, προκλητικό, αντιδηµοκρατικό, ότι πρέπει να καταργηθεί η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, να καταθέτει µαζί µε τη ΔΗΜΑΡ πρόταση για την
άρση της πράξης και τώρα να αθροίζεται µε τη Νέα Δηµοκρατία
για να απορριφθεί τι; Μια πρόταση να συγκροτήσουµε µία επιτροπή που θα ψάξει ποιος έκανε τι, µε αποτέλεσµα αυτήν τη
ζηµιά και στη δηµόσια ενηµέρωση και στη δηµοκρατία και στην
οικονοµία και στον κρατικό προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης για οκτώ
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ
κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε σήµερα µία πρόταση εξεταστικής επιτροπής για την ΕΡΤ που καταργήθηκε. Δεν έχουµε άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου,
όπως προσπαθεί να µας πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουµε άλλο ένα επεισόδιο στην απόπειρα πόλωσης και φανατισµού. Έχουµε άλλο
ένα παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουµε πλέον καθηµερινά να κινείται κατά της νοµιµότητας, της σταθερότητας και της ίδιας της
δηµοκρατίας.
Έχουµε άλλη µία απόδειξη της υποταγής του ΣΥΡΙΖΑ στα
άκρα και τις ακρότητες. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός
ότι χθες και προχθές, λίγο µετά το συνέδριό σας, Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ µιλούσαν εδώ, από τα εδρανα της Βουλής, για δικτατορία, για συµµορία, για κατοχική Κυβέρνηση, για δοσιλογισµό.
Όλα αυτά είναι ύβρεις στον κοινοβουλευτισµό και στους δηµοκρατικούς θεσµούς, κύριοι συνάδελφοι. Τυφλός ανταγωνισµός στις άκρες και στα άκρα!
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έδιναν από το Βήµα της Βουλής ραντεβού στα γουναράδικα. Ειρήσθω εν παρόδω, και προκλητικοί και ανιστόρητοι όσοι
το έλεγαν!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ούτε το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι ανέβαζαν στα προπύλαια
της Βουλής διαδηλωτές και πανό για απόλυση της Κυβέρνησης.
Κραυγές είναι που εντείνονται τις τελευταίες ηµέρες για να
εξάγουν την εσωτερική σας κρίση. Κραυγές που οφείλονται στην
αδυναµία σας για συσπείρωση και έχουν στόχο, τελικά, την αποσυσπείρωση της χώρας. Κραυγές που αντιγράφουν εκείνους
που οι ίδιοι κατηγορούν για εκκόλαψη του µίσους.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι από την πρώτη στιγµή
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είδαν τις συγκεντρώσεις στο προαύλιο
της ΕΡΤ σαν κίνηµα για ανατροπή της δηµοκρατικά εκλεγµένης
Κυβέρνησης.
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Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να σας υπενθυµίσω, διακήρυττε στις
26 Ιουνίου πως το «κίνηµα του ραδιοµεγάρου» δεν τελείωσε.
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διακήρυττε κατά λέξη: «Το «κίνηµα στο
ραδιοµέγαρο» µπορούµε να το αναγεννήσουµε και να το κάνουµε νέο σπινθήρα για να αναπτυχθεί µέσα στον Ιούλιο ένα µεγάλο εργατικό και λαϊκό κίνηµα ανατροπής.»
Δεν είναι, όµως, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είδαν την περίπτωση της ΕΡΤ σαν ευκαιρία για να χτυπήσουν την Κυβέρνηση,
αδιαφορώντας για το γεγονός ότι χτυπούσαν πάνω απ’ όλα την
ίδια τη χώρα. Είναι ο ίδιος επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο
οποίος στη συγκέντρωση που οργάνωσαν στο Σύνταγµα στις 17
Ιουνίου έλεγε κατά λέξη: «Η µαζική παρουσία του ελληνικού λαού
σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχουν κτήρια της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, καταδεικνύει ότι σε αυτόν τον τόπο η
δηµοκρατία κατακτήθηκε µε αγώνες και µε αίµα. Και µε αγώνες
και µε αίµα θα δώσουµε τη µάχη για να τη διατηρήσουµε.»
Για όνοµα του Θεού, κύριοι συνάδελφοι! Μπορεί να γίνεται
λόγος για αίµα; Πώς µπορεί να ακούγονται εµφυλιοπολεµικές
κραυγές; Πώς µπορεί να καλλιεργούνται συνθήκες πολιτικής
ανωµαλίας;
Παρακολουθούµε από την πρώτη στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδόθηκε σε κροκοδείλια δάκρυα για
την ΕΡΤ. Και ρωτάµε: Δεν είναι ο κ. Τσίπρας που χαρακτήριζε την
ΕΡΤ εργαλείο προπαγάνδας, χειραγωγούµενη παντελώς απαξιωµένη; Δεν είναι ο κ. Τσίπρας που υποστήριζε ότι θυµίζει τη χειρότερη, παλιά ΥΕΝΕΔ;
Κι έπειτα, είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι οι συνδικαλιστές που είδαµε να ποζάρουν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτοί που
έχουν οδηγήσει την ΕΡΤ σε παράλυση; Είναι ή δεν είναι αλήθεια
ότι τον τελευταίο ενάµιση χρόνο βρίσκονταν σχεδόν σε µόνιµη
απεργία;
Τα µεγάλα γεγονότα που άλλαζαν την εικόνα της χώρας στο
εξωτερικό, η ΕΡΤ δεν τα κάλυπτε. Όποτε ερχόταν κάποιος σηµαντικός επισκέπτης στη χώρα µας, το συνδικάτο της ΕΡΤ απεργούσε. Όποτε ο Πρωθυπουργός πραγµατοποιούσε κάποιο
σηµαντικό ταξίδι στο εξωτερικό, η ΕΡΤ απεργούσε.
Κι, όµως, σε όλες αυτές τις απεργίες, σχεδόν όλοι οι απεργοί,
πληρώνονταν κανονικά, γιατί όλοι τους δήλωναν «προσωπικό
ασφαλείας». Και κανένας δεν ήξερε ποιοι και πόσοι ακριβώς δούλευαν στην ΕΡΤ, καθώς οι συµβάσεις τους δεν βρίσκονταν πουθενά για να µπορέσουν να ελεγχθούν.
Υπήρχαν έξι λογιστήρια που δεν επικοινωνούσαν µεταξύ τους,
πράγµα που σηµαίνει –µπορούµε να το υποθέσουµε- ότι υπήρχαν
και τιµολόγια που πληρώνονταν δύο και τρεις φορές. Υπήρχαν
άνθρωποι που πληρώνονταν από την ΕΡΤ αλλά για χρόνια δεν
πατούσαν στην ΕΡΤ. Δίνονταν απίστευτα ποσά για εξωτερικές
παραγωγές που µπορούσαν να γίνουν µέσα στην ΕΡΤ αλλά δεν
γίνονταν. Υπήρχε τεράστιος αριθµός υπαλλήλων -εξαπλάσιος και
οκταπλάσιος- σε σχέση µε άλλα κανάλια αλλά πληρώνονταν και
υπερωρίες.
Ασφαλώς υπάρχουν και πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Χάνονταν,
όµως, µέσα στη γενικότερη παράλυση της ΕΡΤ. Οι άνθρωποι
αυτοί χάνονταν, γιατί κυριαρχούσαν τα κυκλώµατα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, που αποµυζούσαν τους πόρους της ΕΡΤ κι
ήλεγχαν τα πάντα.
Στόχος µας δεν είναι να απαλλάξουµε τη δηµόσια ενηµέρωση
από τα κυκλώµατα που τη ρήµαζαν. Στόχος µας είναι µία νέα δηµόσια ραδιοτηλεόραση, σύµφωνα µε τα πιο σύγχρονα διεθνή
πρότυπα. Μία δηµόσια τηλεόραση, όχι κρατική, µε λιγότερο προσωπικό αξιοκρατικά επιλεγµένο –µε κριτήρια ΑΣΕΠ- µε ικανότητα
να προβάλλει τη χώρα στο εξωτερικό, να ενηµερώνει και να ψυχαγωγεί τους πολίτες.
Στόχος πρέπει να είναι µία αληθινά αδέσµευτη δηµόσια τηλεόραση, ανεξάρτητη, αντικειµενική και υπεύθυνη. Δηλαδή, µία
πραγµατικά δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Στόχος µας είναι να γίνει αυτό το συντοµότερο δυνατό. Αύριο
κιόλας αρχίζουµε τη συζήτηση του νόµου που θα θεµελιώνει και
θα οριοθετεί το νέο φορέα.
Διαβάζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ κι ακούµε από τους Βουλευτές του να γίνεται λόγος για
«βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος». Θέλω να σας πληροφο-
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ρήσω ότι συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο: Το κλείσιµο της ΕΡΤ το
επέβαλαν πολύ σηµαντικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Λόγοι
κρίσιµοι για την εξυγίανση της ΕΡΤ και ακόµα πιο κρίσιµοι για
την πορεία του τόπου.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι πολλές φορές επιχειρήθηκε να αλλάξει η ΕΡΤ εν λειτουργία και ποτέ, βέβαια, δεν άλλαξε. Και δεν
άλλαξε, διότι «το κάστρο των βολεµένων», που εσείς έχετε αγκαλιάσει κι έχετε πάρει υπό τη σκέπη σας, επιµένει να αποδεικνύει πως οι θυσίες δεν είναι για όλους. Η κατάσταση εκείνη,
βέβαια, δεν µπορούσε να συνεχίζεται.
Λέω ξεκάθαρα, λοιπόν, ότι την κατάργηση της ασύδοτης και
ανεξέλεγκτης ΕΡΤ δεν χρειαζόταν να τη ζητήσει κανένας. Ούτε
και τη ζήτησε κανένας. Ήταν µία τολµηρή απόφαση σε µία κραυγαλέα αδικία. Ήταν απόφαση για το τέλος σε µία εστία ασυδοσίας. Ταυτόχρονα, ήταν και η µόνη επιλογή.
Μην ψάχνετε, λοιπόν, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
προσχήµατα για καταγγελίες. Δεν µπορείτε να ποινικοποιήσετε
µία καθαρά πολιτική απόφαση. Δεν µπορείτε να µιλάτε για κόστος στο δηµόσιο όταν όλοι αντιλαµβάνονται πως το δηµόσιο θα
έχει µεγάλα και µακροχρόνια οφέλη. Δεν µπορείτε να παριστάνετε τους συνηγόρους του δηµοσίου συµφέροντος όταν συνηγορείτε υπέρ των κυκλωµάτων που τώρα έχετε, πλέον,
καταστήσει κοµµατική σας πελατεία. Δεν µπορείτε να µιλάτε για
νοµικές και ποινικές ευθύνες σε µία υπόθεση που µόνο στόχο
είχε και έχει την υπηρέτηση του δηµοσίου, του συλλογικού, του
κοινωνικού συµφέροντος.
Στο σηµείο αυτό θέλω να πω κάτι ακόµα: Έκλεισαν τα προηγούµενα τρία χρόνια χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις και δεν είχαµε καµµία αντίδραση από σας. Έκλεισαν ιδιωτικά κανάλια κι
εφηµερίδες. Σιωπή. Υπήρξαν µαζικές απολύσεις από κοµµατικά
κανάλια και δεν είχαµε καµµία αντίδραση από σας.
Τώρα φτάνετε στα άκρα. Τώρα παίζετε παιχνίδια φανατισµού
και πόλωσης. Τώρα φλερτάρετε µε την κατάρα του διχασµού.
Αυτό δεν είναι λάθος. Είναι έγκληµα σε βάρος του τόπου, έγκληµα που δεν πρόκειται να περάσει, γιατί η Κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη να ζήσει, γιατί η Κυβέρνηση και γιατί ο Αντώνης
Σαµαράς και οι Βουλευτές, που στηρίζουµε την εθνική προσπάθεια, πιστεύουµε ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε.
Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουίκ, παρ’ ότι
είναι η σειρά σας να µιλήσετε µε βάση τον κατάλογο, θα προηγηθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ.
Ματθαιόπουλος.
Ορίστε, κύριε Ματθαιόπουλε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να
κάνω µία σύντοµη τοποθέτηση επί της επικαιρότητας. Η Ελλάδα
υποδέχεται σήµερα το Γερµανό Υπουργό Οικονοµικών κ. Σόιµπλε, ο οποίος µε την εισαγόµενη οικονοµική πολιτική έχει καθηλώσει µια ολόκληρη χώρα σε αναπηρική καρέκλα. Είναι αυτός ο
οποίος προ δύο ετών είχε πει ότι η Ελλάδα πρέπει προσωρινά να
παραδώσει την κυριαρχία της. Και ασυγκίνητος από τις χιλιάδες
αυτοκτονίες συµπατριωτών µας, είπε ότι η µόνη λύση στην Ελλάδα είναι τα µέτρα λιτότητας.
Ελπίζουµε, λοιπόν, ότι σήµερα όσοι τον συναντήσουν θα επιβεβαιώσουν την καλή φήµη που θέλει τους Έλληνες ως φιλόξενο
λαό και θα τον διαβεβαιώσουν ότι το σχέδιό του για πλήρη διάλυση της ελληνικής οικονοµίας βαίνει καλώς.
Η απάντηση της Χρυσής Αυγής στην προκλητική επίσκεψη του
κ. Σόιµπλε σε µία τέτοια δεινή οικονοµική θέση που βρίσκεται η
Ελλάδα αυτήν την εποχή, ήταν συγκεκριµένη. Όπως κάναµε στη
γερµανική Πρεσβεία προ µηνών για να διαδηλώσουµε κατά της
Μέρκελ για τα µέτρα που είχε προτείνει, έτσι και σήµερα φωνάξαµε «Σόιµπλε ράους», αφού αυτή είναι και η µόνη γλώσσα που
καταλαβαίνουν.
Ας έρθω, όµως, στο προκείµενο που αφορά την ΕΡΤ και τη δηµόσια τηλεόραση. Ξαφνικά ξεχάσαµε τα ποσοστά ανεργίας που
αγγίζουν το 30%, ξεχάσαµε τις χιλιάδες αυτοκτονίες, ξεχάσαµε
τις απολύσεις στον ιδιωτικό και στον υπόλοιπο τοµέα και το µόνο
που απέµεινε να πούµε, µιας και µονοπωλήθηκε η επικαιρότητα
των τελευταίων εβδοµάδων, είναι το ζήτηµα της ΕΡΤ.
Για εµάς η ΕΡΤ είναι µια µη υγιής δηµόσια επιχείρηση, η οποία
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στο κάτω-κάτω ουδέποτε εξετέλεσε το σκοπό για τον οποίο ήταν
συστηµένη, δηλαδή, να εξυπηρετεί το θεσµό του δηµοσίου διαλόγου. Ίσα-ίσα, όχι µόνο δεν υπερασπιζόταν το δηµόσιο διάλογο
αλλά αντιθέτως τον περιόριζε πάντα εις βάρος της Χρυσής
Αυγής και µάλιστα γι’ αυτό κάποιοι θησαύριζαν.
Πολλές φορές όταν η Χρυσή Αυγή κάνει µια γενική πολιτική
τοποθέτηση, πολλοί λένε ότι δεν έχουµε ιδεολογία και δεν
έχουµε στοιχεία. Αντιθέτως, όταν µιλάµε µε στοιχεία, τότε µας
λέτε ότι δεν πρέπει να µιλάµε γι’ αυτά, γιατί ακούγονται δυσάρεστα στα αυτιά σας. Θα πω ενδεικτικά µερικά από τα ονόµατα και
τους µισθούς των δήθεν έγκριτων µεγαλοδηµοσιογράφων για να
δούµε πώς ακούγονται τα στοιχεία αυτά στον ελληνικό λαό:
Χούκλη Μαρία, δηµοσιογράφος: 219.000 ευρώ, στρογγυλοποιηµένα. Λυριτζής Βασίλης: 324.000 ευρώ. Οικονόµου Δηµήτρης: 324.000 ευρώ. Παναγιωταρέα Άννα: 79.000 ευρώ. Αυτά
είναι ενδεικτικά µερικά από τα πολλά ονόµατα δήθεν µεγάλων
έγκριτων δηµοσιογράφων, οι οποίοι πληρώνονται από το υστέρηµα του ελληνικού λαού για να λένε ψέµατα και να τον κοροϊδεύουν.
Αυτοί οι έγκριτοι δηµοσιογράφοι, όπως και πολλοί άλλοι, ήταν
αυτοί που κατά καιρούς έβγαιναν στο γυαλί και έκλαιγαν για τη
γενιά των 600 ευρώ, αυτοί που έπαιρναν 300 χιλιάρικα. Ήταν
αυτοί που έλεγαν ότι δεν πρέπει να γίνονται απολύσεις, όταν οι
ίδιοι δεν αντιµετώπισαν ποτέ την αβεβαιότητα να χάσουν τη δουλειά τους. Άλλοι µάλιστα έκαναν εκποµπές µε µαγειρική, λάδια,
καρότα και λάχανα ξέροντας ότι ο ελληνικός λαός ζει µε δανεικά
και πεθαίνει από την πείνα.
Αλλά όλοι αυτοί µοιράζονται κάτι το κοινό. Όλοι τους, ή σχεδόν όλοι τους για να είµαι ακριβής, προέρχονται είτε στα νιάτα
τους είτε και σήµερα, από τις τάξεις µιας συνιστώσας της γενικότερης Αριστεράς και όλοι τους είναι υβριστές της Χρυσής
Αυγής. Οποία η έκπληξη!
Δεν µας προξενεί, λοιπόν, εντύπωση το γεγονός ότι έξω από
το µέγαρο της ΕΡΤ, προ ηµερών όταν γίνονταν αυτές οι µεγάλες
διαδηλώσεις, κάποιοι φώναζαν το σύνθηµα «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Μελιγαλάς». Κατά τα άλλα εµείς είµαστε που θέλουµε να φέρουµε τον
εµφύλιο στη χώρα, που θέλουµε να φέρουµε την καταστροφή.
Αλλά γι’ αυτό δεν πήρε θέση κανένας και δεν βγήκε ούτε µία ανακοίνωση να καταδικάσει αυτά τα εµφυλιοπολεµικά συνθήµατα
που ακούστηκαν έξω από το µέγαρο. Αλλά τι περιµένει κανείς
όταν η αισθητική που σου δίνει το κτήριο περνώντας έξω από
εκεί, είναι όµοια µε αυτή της Κόκκινης Πλατείας; Έχει σφυροδρέπανα και διάφορα άλλα παρόµοια συνθήµατα.
Οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι, άλλοι µνηµονιακοί, άλλοι δήθεν αντιµνηµονιακοί, άλλο δήθεν κάπου στη µέση, δεν έδωσαν ποτέ τη
δυνατότητα στη Χρυσή Αυγή ούτε για ένα λεπτό να εκφράσει τη
θέση της.
Μάλιστα, όχι µόνο το αρνήθηκαν αυτό, αλλά είναι και περήφανοι. Βγήκαν διάφοροι τώρα τελευταία και είπαν ότι «εγώ σαν δηµοσιογράφος χαίροµαι που δεν έδωσα ούτε ένα λεπτό στη
Χρυσή Αυγή για να πει την άποψή της».
Η µόνη περίπτωση που µας έπαιξε η δηµόσια τηλεόραση είναι
αυτή που από το νόµο -και είναι παράξενο πως δεν την έχετε καταργήσει ακόµα- µεταδίδει ζωντανά τις ολοµέλειες που γίνονται
από τις Kοινοβουλευτικές Oµάδες µέσα στη Βουλή. Έχουµε κλείσει περίπου ένα και κάτι χρόνο απουσίας από τη δηµόσια τηλεόραση. Στις όσες δε συνεντεύξεις έχουµε την τύχη ή την ατυχία
να πηγαίνουµε –όχι στη δηµόσια, αλλά και στην υπόλοιπη τηλεόραση, σε ιδιωτικά κανάλια- πάντοτε όλες κινούνται στο ίδιο
πλαίσιο. Aν είµαστε νεοναζί, αν πέθανε ο Χίτλερ, αν πιστεύουµε
σ’ αυτόν κ.ο.κ..
Η Χρυσή Αυγή για όλα αυτά είχε ανακοινώσει ένα επίσηµο δελτίο τύπου, το οποίο τραβούσε µία διαχωριστική «κόκκινη»
γραµµή. Το παράδοξο είναι ότι στο δελτίο Τύπου σε αυτό εµείς
τασσόµασταν ανοιχτά υπέρ των εργαζοµένων, όχι των δηµοσιογράφων και άλλων, σαν αυτούς οι οποίοι «τσέπωναν» κρατικό,
ζεστό χρήµα, αλλά αυτών οι οποίοι τηρούσαν το ωράριό τους.
Μιλούσαµε για τους τίµιους οικογενειάρχες, που δούλευαν κανονικά οχτάωρο, δεκάωρο, ή δωδεκάωρο, γι’ αυτούς οι οποίοι
δεν έκλεψαν ποτέ από το δηµόσιο ταµείο και ξαφνικά βρέθηκαν
να τους πετάει η Κυβέρνηση έξω στο δρόµο. Και είπαµε µέσα
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από το δελτίο Τύπου ότι είναι απαράδεκτο σε µία τέτοια οικονοµική κρίση, χωρίς κανέναν κριτήριο, µε µόνο κριτήριο µάλλον την
εκδικητικότητα, να τους πετάς έξω επειδή αυτό είναι µία προσταγή της τρόικας. Και αυτή η «κόκκινη» γραµµή φέρνει από τη
µία τους τίµιους εργαζοµένους και από την άλλη τα «κοράκια»,
που όλοι σας ξέρετε ποιοι είναι, ξέρετε τα ονοµατεπώνυµά τους.
Και αν θέλουν να µε διαψεύσουν, ας έλθουν και αυτοί µε τα εκκαθαριστικά τους, όπως έκανε ο συναγωνιστής Κασιδιάρης
προχθές, για να δούµε αν τα ποσά αυτά αληθεύουν ή όχι.
Επίσης, είπαµε ότι είµαστε αντίθετοι µε το κλείσιµο της ΕΡΤ.
Θα µπορούσε να γίνει µε διαφορετικό τρόπο. Δεν µπορώ να µπω
στην ψυχολογία για ποιο λόγο επιλέξατε να γίνει έτσι όλη η διαδικασία. Όµως, το µόνο σίγουρο είναι ότι καταφέρατε να δηµιουργήσετε µία σύγχυση και µεταθέσατε το πρόβληµα, που είναι
πραγµατικό έξω στην ελληνική κοινωνία, στον Έλληνα εργαζόµενο και όχι στα κοράκια της µεγαλοδηµοσιογραφίας.
Εις ό,τι αφορά, όµως, τη συζήτηση που θα προκύψει από τη
σηµερινή διαδικασία, έχουµε να θέσουµε ένα πολύ σοβαρό ερώτηµα: Η νέα τηλεόραση, που θα προκύψει από εδώ και στο εξής
είτε αυτή λέγεται ΝΕΡΙΤ, είτε έχει λογότυπο µία σφαίρα ή ό,τιδήποτε άλλο, θα σέβεται, επιτέλους, το δικαίωµα της Χρυσής
Αυγής να βγαίνει στο «γυαλί» και να εκφράζει την άποψή της δηµόσια; Η θα είναι µια άλλη παλαιού τύπου ΕΡΤ, η οποία θα αποκλείει τη Χρυσή Αυγή συστηµατικά;
Αν είναι το δεύτερο, τότε δεν έχει κανένα νόηµα να πω την
άποψή µου και να συζητάµε αυτά που συζητάµε. Αν, όµως, πράγµατι, µας δοθεί η δυνατότητα να συµµετέχουµε ως ισότιµα µέλη
µιας Βουλής, στην οποία πρέπει να πούµε την άποψή µας γιατί
µας ψηφίζει ένα εκατοµµύριο κόσµος, τότε, ναι, έχει σηµασία να
ακουστούν και οι δικές µας οι προτάσεις.
Όσον αφορά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει ότι πρέπει
να γίνει εξεταστική επιτροπή για να δουν τις παραλείψεις και τα
άλλα ποινικά ή αστικά που ενδεχοµένως να προκύπτουν, συµφωνούµε, αλλά επιφυλασσόµεθα. Είδαµε τι έγινε µε την περίφηµη
επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, όπου είχαµε την αποθέωση της
συγκάλυψης. Και τι καταφέρατε; Συζητούσαµε τρεις µήνες και
δεν καταλήξαµε απολύτως πουθενά. Αν είναι να γίνει το ίδιο και
σ’ αυτήν την περίπτωση εδώ πέρα που συζητάµε για την ΕΡΤ,
τότε επαναλαµβάνω ότι δεν έχει κανένα νόηµα.
Όµως, πρέπει να καταγγείλω και τα ύπουλα κοµµατικά παιχνίδια που παίζουν κάποιοι µε τις δήθεν ανακοινώσεις, οι οποίες
παίρνουν το µέρος των εργαζοµένων. Αναφέροµαι, φυσικά, σ’
αυτούς οι οποίοι απολύουν εργαζόµενους από κοµµατικές επιχειρήσεις τύπου «902» και τύπου «ΕΚΔΟΤΙΚΗ», για τους οποίους
κάνω µία παρένθεση και λέω ότι η Χρυσή Αυγή, επειδή δεν βλέπει
κοµµατικά και µονόφθαλµα τα πράγµατα, σε κόκκινο, µπλε ή
µαύρο, είχε πει ότι ακόµα και αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να
χάσουν τη δουλειά τους. Πήραµε την απάντηση από την πλευρά
σας, η οποία δεν είναι άξια λόγου.
Το ζητούµενο, όµως, είναι ότι δεν πρέπει να παίζονται κοµµατικά παιχνίδια εις βάρος των ανθρώπων που χάνουν σήµερα τη
δουλειά τους. Αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει ένα κοµµάτι του
πάλαι ποτέ κραταιού ΠΑΣΟΚ για να έχει µία εκλογική άνοδο στις
επόµενες εκλογές, αυτό είναι δικό του πρόβληµα. Η Χρυσή Αυγή
δεν πρόκειται να κάνει καµµία τέτοια κίνηση για να κοροϊδέψει
τον απλό εργαζόµενο λαό.
Εις ό,τι αφορά τον τίτλο που γράφει ότι θα διερευνήσει αυτή
η επιτροπή, «τις επιζήµιες για τη δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις», το µόνο που έχω να
προσθέσω στην όλη συζήτηση είναι ότι οι ευθύνες και η µόνη µεγάλη εξόφθαλµη παράλειψη που έχει γίνει µε τη δική σας συναίνεση είναι η παράλειψη του δικαιώµατος να εκφράζουµε ένα
εκατοµµύριο και πλέον Έλληνες που ανοιχτά ψηφίζουν Χρυσή
Αυγή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ το συνάδελφο, τον κ. Τέρενς Κουίκ, να πάρει το
λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κατά µία απίστευτη συγκυρία στα κυβερνητικά έδρανα κάθεται
δηµοσιογράφος συνάδελφός µου, άρα, µπορώ να έχω µία κοινή
γλώσσα επικοινωνίας µαζί του παρουσία σας.
Πριν, όµως, ξεκινήσω, θα ήθελα να πω το εξής: Πληροφορούµαι ότι η Κυβέρνηση ετοιµάζεται να ξαναφέρει αίτηµα για δίµηνη
παράταση της λειτουργίας των υφιστάµενων διοικητικών συµβουλίων των ανεξάρτητων αρχών. Σας υπενθυµίζω ότι τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους µήνες έχουν έρθει επανειληµµένες
παρατάσεις.
Στον τοµέα, όµως, που µε αφορά –µια που έχω τον τοµέα και
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στο κίνηµά µου- σας λέω,
κύριε Υπουργέ, ότι θα συνεχίσετε να κάνετε το έγκληµα της παράτασης του συγκεκριµένου Διοικητικού Συµβουλίου, του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, µε ανθρώπους οι οποίοι
έχουν γίνει διώκτες των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης σε όλη
την Ελλάδα. Τα έχουν γονατίσει και τα κατηγορούν για κοµπλεξισµό έναντι των µέσων.
Και πρέπει να σας πω ότι µιλάµε και για ένα διοικητικό συµβούλιο, κύριε συνάδελφε δηµοσιογράφε, που έχει επιβάλει
ακόµα και τη λογοκρισία στα µέσα ενηµέρωσης µε πρόστιµα.
Δεν θα δεχθούµε ως Ανεξάρτητοι Έλληνες –από τώρα σας το
λέµε- να ψηφίσουµε την οποιαδήποτε παράταση του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα,
τι θα κάνουν για τις υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές οι τοµεάρχες
των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι µία άλλη ιστορία. Μην το κάνετε!
Είναι πρόκληση!
Ελάτε τώρα να µιλήσουµε για το θέµα της ΕΡΤ. Σας άκουσα
µε πάρα πολύ προσοχή.
Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν, κύριε συνάδελφε στη δηµοσιογραφία, πολλοί εργαζόµενοι στην ΕΡΤ οι οποίοι θέλουν τον εξορθολογισµό, για να µη σας πω ότι το σύνολο θέλει τον
εξορθολογισµό της ΕΡΤ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Το είπα
αυτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Το ξέρω ότι το είπατε.
Συµφωνώ µαζί σας, για παράδειγµα, στο θέµα των εξωτερικών
παραγωγών. Φωνάζω καιρό ότι δεν µπορεί αυτό το χρυσάφι που
λέγεται ΕΡΤ, που έχει υποδοµή τεχνική και ένα προσωπικό το
οποίο κάποτε έφτιαχνε µέχρι και το «Θέατρο της Δευτέρας» που
ήταν ό,τι καλύτερο µπορεί να παρήγαγε ευρωπαϊκή τηλεόραση,
να µην µπορεί να παράξει µέσα στις εγκαταστάσεις της εκποµπές και να τις δίνει µε το όποιο «καπέλο» και µε διαδικασίες που
δεν είναι και τόσο διαφανείς. Ακούγεται –αλλά δεν µπορώ να το
επιβεβαιώσω- ότι εταιρείες είχαν και συγγενικές σχέσεις µε πολιτικά πρόσωπα και δίνονταν οι παραγωγές εκεί.
Μάλιστα, είχαµε φθάσει κατά την Κυβέρνηση Παπανδρέου να
δίνονται ως εξωτερικές παραγωγές οι ραδιοφωνικές εκποµπές.
Παγκόσµιο φαινόµενο! Δεν έχει γίνει πουθενά αυτό, κύριε
Υπουργέ.
Επίσης, η ΕΡΤ ήταν διαχρονικά είτε µε φερετζέ είτε χωρίς φερετζέ –δηλαδή είτε συγκεκαλυµµένα είτε πολύ ξάστερα- το «µαγαζί» της εκάστοτε εξουσίας, της εκάστοτε κυβέρνησης, για να
µην σας πω ότι έµπαιναν µέσα και τα «παραµάγαζα» των διάφορων Υπουργών.
Μάλιστα, η πρότασή µου, όταν είχαν έρθει οι φορείς στην επιτροπή, ήταν προς την Ένωση Συντακτών «δώστε εσείς τη λύση
στο να τοποθετούνται διευθυντικά δηµοσιογραφικά στελέχη
στην ΕΡΤ µε αξιοκρατικά κριτήρια και όχι όποια κυβέρνηση µπαίνει να εξαγοράζει το συµβόλαιο που είχε ο προηγούµενος διευθυντής και να βάζει τον καινούριο».
Παράλληλα, θα πρέπει να δώσετε –θα τα πούµε και αύριο στη
συζήτηση του νοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια- και τα οικονοµικά
στοιχεία της ΕΡΤ.
Όµως, εγώ θα σας κάνω ένα ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Ποιο
είναι πιο ακραίο: Οι εργαζόµενοι που παραµένουν µέσα στο κτήριο και κάνουν εκποµπές διαδικτυακά;Ή το κατέβασµα των διακοπτών; Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η Κυβέρνηση έπρεπε να κινηθεί
µε τέτοιο αντιδηµοκρατικό τρόπο, δηλαδή να κατεβάσει τους
διακόπτες της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης –κάτι που δεν έχει
γίνει πουθενά στον κόσµο- για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του
εξορθολογισµού.
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Επίσης, ρωτώ ποιο είναι πιο ακραίο, να φορτώνουµε στους εργαζόµενους τις ευθύνες για την πορεία που πήρε η ΕΡΤ ή στις
κυβερνήσεις που, όπως έλεγα πριν, µεθόδευσαν την ΕΡΤ σε εργαλείο; Επίσης, θα ήθελα παρακαλώ πολύ µε την ευκαιρία να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε ή να µην το σχολιάσετε, αν θέλετε
–ξέρετε πολλές φορές και το µη σχόλιο είναι µία επιβεβαίωσηαν ισχύει το ότι απειλεί ο νέος Υφυπουργός για την ΕΡΤ να παραιτηθεί, επειδή δεν έγινε δεκτό χθες το άρθρο 108. Υφίσταται
αυτό το θέµα; Αναφέροµαι στον κ. Καψή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα πω τίποτα σήµερα, δεν θέλω να πάρω το χρόνο από
άλλους συνοµιλητές µου, δεδοµένου ότι αύριο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα έχω την ευκαιρία να πω περισσότερα.
Πάντως, ένα πράγµα µε εκπλήσσει και αναφέροµαι στην πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας. Απορώ πώς κάνατε αποδεκτό ένα
νοµοσχέδιο του εντολοδόχου του Γιώργου Παπανδρέου, του καθηγητή Αλιβιζάτου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ µπήκε στην επιτροπή να µας πει ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό λύνουµε τα
προβλήµατα. Δεν θα υπάρχουν παρεµβάσεις κυβερνητικές, κοµµατικές, ούτε της Βουλής των Ελλήνων. Αυτό το τελευταίο και
µόνο έφτανε για να έρθω να το καταψηφίσω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουίκ και σας ευχαριστούµε για την ακρίβεια στο χρόνο.
ΣΠΕΝΣΕΡ-ΤΕΡΕΝΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αύριο τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πιστεύω και αύριο να
είστε ακριβής.
Τον λόγο έχει η κ. Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και εµένα µε
κάλυψαν τα νοµικά που ακούσαµε από τους προλαλήσαντες.
Εγώ θα ήθελα να εξετάσω µαζί σας ποιος είναι πραγµατικά ο
λόγος και τα κίνητρα για τα οποία βρισκόµαστε εδώ σήµερα.
Είναι εµπάθεια προς τα πολιτικά πρόσωπα που πήραν αυτές
τις αποφάσεις; Είναι εσωκοµµατικοί οι λόγοι αυτών που κάνουν
την πρόταση για την εξεταστική; Είναι η ψηφοθηρία στη θάλασσα των συνδικαλιστών; Ή µήπως είναι απλά επικοινωνιακά
και για λαϊκή κατανάλωση;
Για ποιο λόγο αυτοί που πρώτοι σήκωσαν το δάκτυλο και έδειξαν την ΕΡΤ, τώρα µε τέτοιο σθένος υπερασπίζονται και προστατεύουν τους δακτυλοδεικτούµενους; Εξάλλου το συζητήσαµε το
θέµα της ΕΡΤ δηµόσια. Συζητήσαµε αν ήταν απαραίτητο, αν ήταν
το σωστό χρονικό σηµείο, τους χειρισµούς, τη µετάβαση και
αύριο συζητάµε και την ίδρυση της νέας δηµόσιας ελληνικής ραδιοτηλεόρασης.
Θα πρέπει για να το καταλάβουµε αυτό και να απαντήσουµε
στο ερώτηµα, γιατί τώρα βρισκόµαστε µπροστά σε µια πρόταση
για ποινικοποίηση αυτών που έχουν γίνει, να δούµε πού είµαστε.
Εννοώ πού είµαστε και σαν χώρα, αλλά και σαν πολιτικό διακύβευµα.
Είµαστε,λοιπόν, σε ένα σηµείο που µετά από πολλά χρόνια
που η διοικητική αναδιάρθρωση, η µεταρρύθµιση, ο εξορθολογισµός του δηµοσίου αποτελούσαν πολιτικό διακύβευµα, τώρα
ξαφνικά φαντάζει ότι αυτό είναι εφικτό. Δεν χρειάζεται να µείνω
στην κοινή παραδοχή ότι όλοι θέλουµε να αλλάξει το δηµόσιο,
γιατί δεν µας εξυπηρετούσε, γιατί ενσαρκώνει όλες τις αµαρτίες
του παρελθόντος, γιατί είναι διογκωµένο και σπάταλο.
Ας πούµε ότι το πολιτικό αυτό διακύβευµα δεν επετεύχθη στο
παρελθόν, διότι απέναντι σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια υπήρχαν πανίσχυρα, διαπλεκόµενα οργανωµένα, κολοσσιαία συµφέροντα και συντεχνίες. Τώρα, λοιπόν, τι έγινε, θα µε ρωτήσετε.
Εξαφανίστηκαν αυτά τα συµφέροντα και αυτές οι συντεχνίες;
Όχι, βέβαια. Βρήκαν πολιτική στέγη για µια ακόµη φορά.
Αυτό που έγινε είναι ότι µέχρι πρότινος είχαµε την ευχέρεια
να χρηµατοδοτούµε το λογαριασµό αυτών των συµφερόντων
από δανεικά και τώρα τα λεφτά τελείωσαν και οι Έλληνες βεβαίως κλήθηκαν να πληρώσουν το λογαριασµό. Οι Έλληνες λένε
ξεκάθαρα τώρα «όχι άλλο, δεν θα πληρώσουµε άλλο αυτό το λο-
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γαριασµό». Άρα, θέλουµε οι αλλαγές αυτές που χρόνια τώρα
έµειναν στα λόγια να γίνουν πράξη. Πολύ ωραία.
Η ΕΡΤ, λοιπόν, µε όλη την κριτική που ασκήθηκε για τους χειρισµούς, για το «µαύρο», για τον τρόπο που έγινε, ό,τι και αν πει
κανείς και όσο ψηλά και αν βάλει τον πήχη σε αυτά τα µεγάλα
ταµπού που σπάµε τώρα και στον τρόπο που πρέπει να γίνει
αυτό, έστειλε ένα ηχηρό µήνυµα στην κοινωνία.
Ναι, οι µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα θα περάσουν από
τα λόγια στην πράξη.
Κι έτσι φτάσαµε στον πραγµατικό λόγο που βρισκόµαστε εδώ
σήµερα, διότι αυτό το µήνυµα δεν µπορούσε να µείνει αναπάντητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γι’ αυτό γίνεται αυτήν τη
στιγµή η πρόταση για εξεταστική επιτροπή, µία πρόταση να αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Για να ακούσουµε εµείς που θέλουµε
να στηρίξουµε αυτές τις µεταρρυθµίσεις το εξής:
Δεν θα έχετε απέναντι µόνο ισχυρά συµφέροντα που βρήκαν
σε εµάς πολιτική στέγη. Δεν θα έχετε απέναντι µόνο κάτι το
οποίο, αν µου επιτρέπετε έναν όρο, λέγεται κοινοβουλευτική παρενόχληση. Δηλαδή µιλάς εδώ µέσα στην Βουλή των Ελλήνων
και ακούς ότι είσαι προδότης, ότι θα σε κρεµάσουν και ότι θα σε
γδάρουν. Δεν θα έχετε µόνο κοινοβουλευτική παρενόχληση και
συµφέροντα. Θα ανάγουµε τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε
ποινικό αδίκηµα, οπότε µην τολµήσετε να το κάνετε. Αυτό είναι
το µήνυµα που εκπέµπεται σε αυτήν την Αίθουσα.
Και σηµειώνω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι το µήνυµα
αυτό εκπέµπεται από δυο πλευρές και είναι το ίδιο. Και εκπέµπεται και για τον ίδιο λόγο, διότι είναι θέµα πολιτικής και κοµµατικής επιβίωση. Διότι εάν γίνουν οι µεταρρυθµίσεις και φτιάξει το
κράτος, τότε στο κενό που έχει παρεισφρήσει η Χρυσή Αυγή,
εξυπηρετώντας υποτίθεται τους πολίτες, θα υπάρχει το κράτος
και τότε ο κόσµος θα δει ξεκάθαρα τι πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή.
Και από την άλλη πλευρά, εάν τα καταφέρουµε και αλλάξουµε
το κράτος, εάν βγούµε από την κρίση και το µνηµόνιο -και θα
γίνει αυτό στο σωστό δρόµο- τότε τι θα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µένοντας στον χρόνο και λέγοντας
ότι κάποιος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ µίλησε για θράσος.
Πόσο µεγαλύτερο θράσος µπορεί να υπάρχει από το να απειλεί
κανείς δηµοκρατικά εκλεγµένους Βουλευτές και µέλη δηµοκρατικά εκλεγµένης Κυβέρνησης µέσα στη Βουλή των Ελλήνων ότι
θα ανάγει σε ποινικό αδίκηµα πολιτικές αποφάσεις και να επικαλείται τη δηµοκρατία;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οφείλω πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου να καταγγείλω την Χρυσή Αυγή γιατί από το τηλέφωνό της χθες µέσα
στη Βουλή επιχείρησε να τροµοκρατήσει όσους θα διαδηλώσουν
το Σάββατο στην Καλαµάτα ενάντια στο φεστιβάλ που επιδιώκει
για να τιµήσει τις δικτατορίες…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εσύ θα είσαι κάτω; Για έλα. Έλα
να σε δούµε. Πού πήρες τηλέφωνο εσύ Πετράκο; Στο Indymedia;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Και να τους δηλώσουµε ότι οι δηµοκράτες και αντιφασίστες δεν φοβούνται. Να το βάλουν αυτό
στο µυαλό τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κλείσιµο της ΕΡΤ αποδεικνύει τον ολισθηρό αντιδηµοκρατικό δρόµο, στον οποίο βαδίζει
εδώ και καιρό η Κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να εκφοβίσει τους
εργαζόµενους σε όλους τους δηµόσιους φορείς ότι θα έχουν την
ίδια τύχη µε τους εργαζόµενους της ΕΡΤ. Επιπλέον, εξυπηρετεί
τα ιδιωτικά συµφέροντα των ιδιωτικών καναλαρχών που είναι η
βασική συνιστώσα του τριγώνου της διαπλοκής στους οποίους
στηρίζεται η Κυβέρνηση για να κρατηθεί στην εξουσία, οι οποίοι
είναι οι φορείς της σύγχρονης δικτατορίας των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης.
Να, γιατί το κλείσιµο της ΕΡΤ επιλέχθηκε να γίνει πριν την 30η
Ιουνίου που είχε προσδιοριστεί ο διαγωνισµός για την εκχώρηση
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των δικτύων διανοµής του ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος. Διότι
ήθελε η Κυβέρνηση να είναι µόνο η «DIGEA»η εταιρεία των ιδιωτών καναλαρχών που θα συµµετέχει.
Η ακραία αντιδηµοκρατική αυτή ενέργεια στη Μεσσηνία απέκτησε ακόµη πιο αντιδηµοκρατικά χαρακτηριστικά αφού ανέλαβαν να την υλοποιήσουν παρακρατικά στοιχεία, ιδιώτες
καναλάρχες.
Ανέλαβε να την υλοποιήσει ιδιώτης καναλάρχης που αυτοαποκαλείται φίλος του κυρίου Πρωθυπουργού. Η δηµοσιογραφική
πιάτσα λέει ότι αυτός είναι που έκανε τη γκάφα και έδωσε το
αµοντάριστο πλάνο µε τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ. Αν
αληθεύει αυτό, τότε πράγµατι υπάρχει Θεία Δίκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Βέβαια, αν υπήρχε τεχνικός της ΕΡΤ, και όχι ένας άσχετος
ιδιώτης καναλάρχης, θα τον είχε προστατεύσει τον Πρωθυπουργό, όποια πολιτική τοποθέτηση και να είχε αυτός ο τεχνικός,
γιατί θα καταλάβαινε ότι αυτό το πλάνο δεν δηµοσιοποιείται. Ο
άκρατος, όµως, νεοφιλελευθερισµός, οι άκρατες αντιδηµοκρατικές ενέργειες και η εµπιστοσύνη µε την οποία περιβάλλει ο κ.
Πρωθυπουργός άσχετους, που δηλώνουν φίλοι του, έχει τίµηµα
και το πλήρωσε.
Επειδή, όµως, δεν απάντησαν τα συναρµόδια Υπουργεία στην
ερώτηση που είχα καταθέσει, ούτε η Αστυνοµία έχει κάνει τη
δουλειά της, παρά τη µηνυτήρια αναφορά, και την πρώτη και τη
δεύτερη, εγώ θα επαναλάβω τα ερωτήµατα στην Ολοµέλεια της
Βουλής και θα ζητήσω συγκεκριµένες απαντήσεις. Γιατί η Κυβέρνηση του νόµου και της τάξης δεν κάλεσε τους τεχνικούς της
ΕΡΤ, που είναι χρεωµένοι µε τα µηχανήµατα εκποµπής στη Μεσσηνία, να ανοίξουν το κτήριο και να κατεβάσουν τους διακόπτες;
Γιατί προτίµησε παρακρατικό στοιχείο να µπει µέσα; Γιατί δεν ειδοποίησε τον εισαγγελέα να είναι παρών, ενώ γνώριζε ότι εκεί
υπήρχε και µηχάνηµα εκποµπής συνδροµητικού καναλιού; Γιατί;
Γιατί δεν ειδοποίησε ούτε καν την Αστυνοµία; Και γιατί η Αστυνοµία δεν κάνει τη δουλειά της, να ψάξει να βρει τα δακτυλικά
αποτυπώµατα αυτού ή αυτών που έσπασαν τις κλειδαριές και
έβαλαν καινούργιο λουκέτο; Γιατί δεν το κάνει αυτό µόνη της η
Αστυνοµία; Αδυνατούµε να πιστέψουµε ότι ενεργεί µόνη της κύριοι Υπουργοί- που δεν έχετε απαντήσει στην ερώτησή µου- προφανώς µε άνωθεν εντολή.
Και ισχυρίζεστε -το είπε η κ. Ασηµακοπούλου- ότι η ΕΡΤ είναι
το άνδρο της διαφθοράς και της διαπλοκής και ισχυρίζεστε ότι
πρέπει να σπάσουν αυγά. Απαντήστε όµως -δεν έχετε απαντήσει- στην ανοιχτή επιστολή του Γιώργου του Κογιάννη, του
πρώην διευθυντή ειδήσεων της ΕΡΤ προς τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει: «Υποθέτω ότι αναφέρεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, σε εκείνους που βολέψατε είτε εσείς ο ίδιος είτε οι
συνοδοιπόροι και εταίροι σας στην Κυβέρνηση. Αναφέρεστε
στους τριάντα -αργόµισθους στην πλειοψηφία τους- ειδικούς
συµβούλους και προσωπικό ειδικών θέσεων, που διορίσατε στην
ΕΡΤ από την πρώτη κιόλας µέρα της ανάληψης των καθηκόντων
σας.Υποθέτω ότι αναφέρεστε» λέει ο κ. Κογιάννης «στον κουµπάρο σας, κ. Αντωνίου, τον οποίο διορίσατε µε αποδοχές 3.500
ευρώ το µήνα.Υποθέτω ότι αναφέρεστε στον κουµπάρο του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου σας, του κ. Μουρούτη, ο οποίος
επίσης λαµβάνει 3.500 ευρώ το µήνα.Υποθέτω ότι αναφέρεστε
ακόµη στην συντοπίτισσα του Υπουργού σας, αρµόδιου για τον
Τύπο, κ. Κεδίκογλου, την κ. Ματίνα Ρέτσα, που αµείβεται µε 3.000
ευρώ το µήνα». Όπως επίσης για την κακοδιαχείριση λέει ότι:
«Φαντάζοµαι ότι αναφέρεστε στο 1 εκατοµµύριο ευρώ το χρόνο
που κόστιζε η εκποµπή “Μεσογείων 136” για να βρει βήµα έκφρασης η κ. Ανθή Σαλαγκούδη».
Αλλά δεν θέλετε να τους ξεβολέψετε αυτούς, γιατί αυτούς θα
τους ξαναπάρετε να κάνουν την ίδια δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τελειώστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θέλετε να χτυπήσετε τον κόσµο
που έχει προσληφθεί, ακόµα και αυτούς που έχουν προσληφθεί
µε ΑΣΕΠ. Γιατί εκτός από αυτούς που διορίζετε, υπάρχουν και
ασεπίτες στην ΕΡΤ. Είναι εκατοντάδες τεχνικοί και δηµοσιογράφοι. Αυτούς, όµως, τους απολύετε.
Γι’αυτό δεν πείθετε κανέναν. Και ακόµα και αν δεν ψηφίσετε
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την εξεταστική επιτροπή, είστε ένοχοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού, της διεθνούς κοινής γνώµης και όλων των εργαζοµένων της ΕΡΤ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής, κ. Γεώργιος Βαρεµένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό που συµβαίνει σήµερα στην
Αθήνα µε την επίσκεψη του Σόιµπλε δεν είναι επίδειξη δύναµης
µιας αυταρχικής εξουσίας. Πρόκειται για την εκδήλωση του
φόβου της µπροστά στα αποτελέσµατα της πολιτικής της πάση
θυσία να κρατηθεί µακριά ο εχθρός λαός.
Να ρωτήσω κάτι; Αυτό που συµβαίνει σήµερα κάνει καλό στο
κέντρο; Τα µαγαζιά της πολιορκηµένης πόλης ξεπουλάνε σήµερα στο κέντρο; Μάλλον κάτι άλλο έχει ξεπουληθεί στον υψηλό
προσκεκληµένο µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Ποιοι δολοφόνησαν την ΕΡΤ; Και να µην τους ξέραµε, ήταν εύκολο να τους βρούµε. Είναι αυτοί οι δράστες, γνωστοί για τη
δράση τους στο παρελθόν. Είναι αυτοί που τη βίασαν, την εξώθησαν στην κοµµατική πορνεία και µετά της έβαλαν το περίστροφο στον κρόταφο.
Κατεβάσατε τον διακόπτη και ψάχνετε να βρείτε πού είναι τα
άκρα; Είστε εσείς το άκρο, τέτοιο που δεν ξαναυπήρξε τουλάχιστον στη µεταπολιτευτική ιστορία.
Πριν κατεβάσετε την ΕΡΤ, φροντίσατε να σπρωχθεί στο περιθώριο και αντί να είναι µια υπολογίσιµη δύναµη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, να παίζει ένα περιθωριακό ρόλο. Ακόµα και στη
γειτονική Ιταλία η RAI είναι ισχυρή. Τη θέλατε κάτι σαν ΥΕΝΕΔ.
Τότε δεν σας ενοχλούσε η δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, όπου
αυτή υπήρχε. Δεν ενοχλούσε. Μπορεί και να διευκόλυνε για να
περνάει η γραµµή.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέτε για αµαρτίες της ΕΡΤ, για
εξωτερικές παραγωγές και σκάνδαλα, τα πιστεύετε; Αν τα πιστεύετε, να τα ερευνήσουµε.
Τώρα επιχειρηµατολογείτε για το µαύρο στην ΕΡΤ. Δεν σας
ενδιαφέρουν οι απόδηµοι Έλληνες. Δεν σας ενδιαφέρουν οι ναυτικοί. Βέβαια, µπορεί να µου απαντήσετε και να µε αποστοµώσετε ότι «γιατί, µας ενδιαφέρουν περισσότερο οι εγχώριοι
Έλληνες;». Σωστό και αυτό.
Τώρα λέτε ότι πάση θυσία πρέπει να κλείσει η ΕΡΤ. Λίγες ηµέρες, όµως, πριν ο κ. Κεδίκογλου δήλωνε «urbi et orbi», ότι δεν
πρέπει µε τίποτα να κλείσει η ΕΡΤ, ότι δεν πρόκειται να κλείσει η
ΕΡΤ και µάλιστα σε βαθµό που έπεισε κι ένα Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας, ο οποίος άνοιξε πόλεµο µε µια εφηµερίδα που
έγραψε ότι υπάρχει σχέδιο για το κλείσιµο της ΕΡΤ.
Έρχεται µετά ο κ. Κεδίκογλου -ο συγκεκριµένος κ. Κεδίκογλου, δεν ήταν άλλος. Μήπως είναι σωσίας;- ο οποίος απήγγειλε
το αλήστου µνήµης διάγγελµα. Και µετά διερωτώµεθα, γιατί δεν
έχει µείνει τίποτα από την αξιοπιστία της πολιτικής. Διερωτώνται
ορισµένοι. Διότι δεν έµεινε τίποτα όρθιο!
Θα ήθελα να ρωτήσω ρητορικά βέβαια: Είστε ικανοί για πολλά
ακόµα; Για πόσα; Για όλα; Υπάρχει περιθώριο να συνεχίσετε σε
αυτόν το δρόµο;
Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο: Τώρα που υπάρχουν δυόµισι χιλιάδες άνθρωποι στο δρόµο, τι θα κάνετε; Μήπως ετοιµάζεστε να συνεχίσετε το σπορ της κοµµατοκρατίας και της
ρουσφετολογίας, στο οποίο κατέχετε ολυµπιακό µετάλλιο;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Εµείς κατέχουµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μήπως ετοιµάζεστε να στήσετε παραµάγαζο; Μήπως ετοιµάζεστε να επιβάλλετε κριτήρια µε βάση
το µακρινό παρελθόν; Μήπως ετοιµάζεστε να υποθάλψετε την
ανθρωποφαγία και τον κανιβαλισµό;
Μήπως ετοιµάζεστε να στρέψετε τον έναν εργαζόµενο εναντίον του άλλου; Θεωρείτε ότι µπορείτε να το πετύχετε αυτό;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κάνουµε το σωστό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Το σωστό; Και πριν κατεβάσετε,
κύριε Κεδίκογλου, τον διακόπτη, το σωστό κάνατε. Και όταν κατεβάσατε τον διακόπτη, πάλι το σωστό κάνατε.
Εγώ, κύριε Κεδίκογλου, θέλω να σας πω το εξής: Αναδιάρθρωση και εξυγίανση όχι µόνο στην ΕΡΤ, αλλά πουθενά δεν µπορείτε να κάνετε. Όχι εσείς προσωπικά. Η συγκεκριµένη
Κυβέρνηση. Πάει πολύ το χθες να υποδύεται το αύριο. Το χθες
είστε εσείς. Το έχει γνωρίσει ο ελληνικός λαός. Το γνωρίζει και
το σήµερα το δικό σας, που έχει το ίδιο χρώµα µε το «µαύρο»
της ΕΡΤ. Θέλω, όµως, να πιστεύω ότι το πιο βαθύ µαύρο είναι
λίγο πριν από το ξηµέρωµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Βαρεµένε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη. Χρόνια πολλά για χθες, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Να ’στε καλά!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα εξετάζουµε µια πράξη πολιτικής δειλίας, µία ονειδιστική για την Ελλάδα
πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά η συγκυβέρνηση.
Γιατί µε το αυθαίρετο κλείσιµο της ΕΡΤ τόσο ο κ. Σαµαράς όσο
και ο κ. Βενιζέλος επέδειξαν πρωτοφανή δειλία. Ντρόπιασαν τη
χώρα διεθνώς και ζηµίωσαν τους Έλληνες πολίτες.
Από τη µια έχουµε τον κ. Σαµαρά. Με την αγαπηµένη του
µέθοδο, αυτήν της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, παράκαµψε τη Βουλή, για να καταργήσει την ΕΡΤ, ωφελώντας ιδιωτικά συµφέροντα, κυρίως στο χώρο της τηλεόρασης.
Από την άλλη µεριά είδαµε τα κροκοδείλια δάκρυα του κ. Βενιζέλου, µε αφορµή το κλείσιµο της ΕΡΤ, τα οποία σταµάτησαν
ευθύς µόλις απέκτησε ο ίδιος και οι στενοί συνεργάτες του νέα
υπουργικά αξιώµατα µετά τον τελευταίο ανασχηµατισµό.
Θυµίζω εδώ ότι µε το άρθρο 66 του ν. 4002/ 2011 το ίδιο το
ΠΑΣΟΚ τον Αύγουστο του 2011 είχε προγράψει οριστικά την ΕΡΤ
µε τρόπο ρητό, ο οποίος δεν άφηνε καµµία αµφιβολία για τις
πραγµατικές προθέσεις της τότε µνηµονιακής κυβέρνησης.
Το ΠΑΣΟΚ απλώς κλαψούρισε για λίγο, κρυπτόµενο πίσω από
τον κ. Σαµαρά, για να κοροϊδέψει την κοινωνία. Το µόνο, όµως,
που κατάφερε ο κ. Βενιζέλος είναι να επιβεβαιώσει την απόλυτη
πολιτική αδυναµία του, οδηγώντας το ΠΑΣΟΚ στην οριστική εξαφάνιση. Η προσωρινή αναρρίχηση του ιδίου και µερικών στελεχών του σε φευγαλέα αξιώµατα ήταν το αντίδωρο από τον κ.
Σαµαρά µε ηµεροµηνία λήξης, όµως.
Σε ό,τι αφορά τον κ. Σαµαρά, θα µείνει πραγµατικά στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που έκλεισε τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, δωρίζοντας παράλληλα άδεια εκποµπής πανελλαδικής
εµβέλειας στον Γεώργιο Καρατζαφέρη για το ιδιωτικό κανάλι
ΑΡΤ. Αυτό ήταν προφανώς το περίφηµο µπόνους µετεγγραφής
που έδωσε ο κ. Σαµαράς στον ιδρυτή του Γεώργιο Καρατζαφέρη
από την τσέπη, βεβαίως, και σε βάρος του ελληνικού λαού.
Σε τι αποσκοπούσε, όµως, ο κ. Σαµαράς µε το κλείσιµο της
ΕΡΤ; Προφανώς, όπως είπα, στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων στον τηλεοπτικό χώρο. Παράλληλα, όµως, µε τη σπασµωδική αυτή πράξη αναζητούσε ευθέως και χωρίς περιστροφές
µεγαλύτερο µερίδιο τηλεοπτικού χρόνου για τον εαυτό του.
Ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός ανερυθρίαστα δήλωσε πριν από
δύο εβδοµάδες στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της Κυριακής ότι αποκήρυξε την ΕΡΤ, επειδή δεν προέβαλε, κατά τη γνώµη του, όλες
τις σπουδαίες πρωθυπουργικές δραστηριότητες. Είναι ο ίδιος
ο παραπονούµενος Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει συνεχώς κατάχρηση κρατικών πόρων για κοµµατικό όφελος.
Πρόσφατα µάλιστα χρησιµοποίησε το προεδρικό αεροσκάφος, για να πάει µε χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων στη
Θεσσαλονίκη σε κοµµατική εκδήλωση της Νέας Δηµοκρατίας.
Δυστυχώς, δεν βρίσκεται εδώ ο αρµόδιος Υφυπουργός κ. Δαβάκης. Θα ήθελα να πω, όµως, πως η απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτησή µου, αποτελεί στην κυριολεξία ντροπή για τις
Ένοπλες Δυνάµεις και ειδικά για την Πολεµική Αεροπορία, που
είναι υπεύθυνη για τις µετακινήσεις κρατικών αξιωµατούχων.
Επιστρέφοντας στο ΠΑΣΟΚ και στην ΕΡΤ, θα πω ότι το έτερο
κόµµα της συγκυβέρνησης που κατέθετε πριν από λίγες µόλις
εβδοµάδες πρόταση νόµου για την αναίρεση του κλεισίµατος της
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δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, τελικά συµφώνησε µε την «ταφόπλακα» για την ΕΡΤ. Μιλάω για το νοµοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ που
το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε ανεπιφύλακτα στην αρµόδια επιτροπή.
Έτσι διαµορφώνεται πλέον µε βάση τις επιλογές της συγκυβέρνησης µια εξαιρετικά αρνητική κατάσταση για το δηµόσιο συµφέρον.
Πρώτη συνέπεια της κατάργησης της ΕΡΤ, είναι η καταβολή
των προβλεπόµενων αποζηµιώσεων στους απολυµένους εργαζόµενους. Μιλάµε για αποζηµιώσεις ύψους δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Δεύτερο «πακέτο» για το δηµόσιο θα έλθει µε τις
ποινικές ρήτρες δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ που η ΕΡΤ θα
αναγκαστεί να πληρώσει επειδή δεν τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις που είχε αναλάβει. Επίσης, το ελληνικό δηµόσιο εγγράφει
απώλειες πολλών εκατοµµυρίων ευρώ από τη µη µετάδοση κορυφαίων διεθνών αθλητικών γεγονότων τα οποία η ΕΡΤ είχε αποκτήσει και επρόκειτο να προβάλει. Για την αγορά αυτών των
τηλεοπτικών δικαιωµάτων η ΕΡΤ πλήρωσε δεκάδες εκατοµµύρια
ευρώ. Μόνο για το Champions League το κόστος της απόκτησης
των τηλεοπτικών δικαιωµάτων έφτασε τα τριάντα εκατοµµύρια
ευρώ. Έτσι σήµερα το δηµόσιο είναι υποχρεωµένο να πληρώσει
και την προβλεπόµενη από τις συµβάσεις ποινική ρήτρα. Συνολικά το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει το δηµόσιο εάν δεν
µεταδοθούν αυτές οι διοργανώσεις, µπορεί να αγγίξει και τα
δέκα εκατοµµύρια ευρώ. Μιλάµε δηλαδή για τεράστια οικονοµική
ζηµιά.
Παρά ταύτα, βρέθηκαν κάποιοι που τελικά στήριξαν τον κ. Σαµαρά στην κατάφωρα αντισυνταγµατική προσπάθειά του να καταργήσει την ΕΡΤ και να την αντικαταστήσει µε τη ΝΕΡΙΤ. Ήταν
το ΠΑΣΟΚ, νυν κοινοβουλευτικό κόµµα, και το ΛΑΟΣ, ένα πρώην
κοινοβουλευτικό κόµµα. Η συνέργια του δευτέρου εντυπωσιάζει
για τους λόγους συναλλαγής που προανέφερα. Το ΠΑΣΟΚ όµως
µέχρι πρότινος «έχυνε κροκοδείλια δάκρυα» για το «µαύρο» στις
οθόνες και δήλωνε αλληλεγγύη στους εργαζόµενους της ΕΡΤ.
Από τότε το µόνο που µεσολάβησε ήταν η αντικατάσταση στις
τηλεοπτικές οθόνες του «µαύρου» από βιντεοταινίες, αλλά κυρίως σ’ ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ η επανάκτηση της αντιπροεδρίας
της Κυβέρνησης από τον κ. Βενιζέλο. Έτσι σήµερα µε µία εντυπωσιακή «γυριστή» το ΠΑΣΟΚ αρνείται τις ευθύνες του, ξεχνά
τις υποσχέσεις του και διαγράφει το ποινικό µητρώο Σαµαρά.
Αρνείται την ανάδειξη των τεράστιων ποινικών και άλλων ευθυνών της συγκυβέρνησης και ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας
που έβαλε «ταφόπλακα» στην ΕΡΤ.
Το προσωπικό deal του κ. Βενιζέλου συνιστά την αποθέωση
της φτηνής συναλλαγής, όµως ακόµα και το πιο προσοδοφόρο
deal έχει πάντα το κόστος του. Όπως λέει και ο σοφός λαός µας,
«εκεί που είσαι ήµουνα κι εδώ που είµαι θα’ σαι» µετά τις εκλογές. Το δρόµο σάς τον έδειξε ο παλιός µικρός συνεταίρος του κ.
Σαµαρά και γνωρίζετε πως οδηγεί εκτός Βουλής. Ακόµα και τώρα
όµως µπορείτε να µην επιλέξετε αυτό το δρόµο. Εάν το πράξετε,
µαζί µε τους εαυτούς σας θα ωφελήσετε σίγουρα και την πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε την κ.
Χρυσοβελώνη.
Το λόγο έχει ο κ. Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έγινε προ ολίγου µία καταγγελία από το Βουλευτή Μεσσηνίας
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πετράκο. Είπε ότι έγινε ένα τηλεφώνηµα από τη
Χρυσή Αυγή. Προς πού; Δεν είπε το «πού». Σε δηµοκρατικούς
πολίτες. Στο indymedia! Εκεί έγινε το τηλεφώνηµα, λέει, αλλά
δεν το λέει ξεκάθαρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουκούτση, µη
χτυπάτε το χέρι σας στο έδρανο. Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Με συγχωρείτε.
Αυτό, λοιπόν, είναι η τρανή απόδειξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι κουκουλοφόροι, οι δολοφόνοι και αυτοί που καίνε κάθε φορά την
Αθήνα. Το είπαν µόνοι τους ξεκάθαρα, γιατί έχει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγελία για το τηλεφώνηµα. Πού έγινε το τηλεφώνηµα;
Για πείτε µας. Στο indymedia, κύριες και κύριοι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ξέρετε πολύ καλά τι είναι. Δικό
σας όργανο είναι. Εσείς που καίτε την Αθήνα το ξέρετε µια χαρά.
Αλλά –µη γελάτε, κύριε Βαρεµένε- δεν είµαστε στο Βουκουρέστι.
Ξέρετε εσείς. Σαν εκφωνητής του Τσαουσέσκου ξέρετε πολύ
καλά. Δεν είµαστε στο Βουκουρέστι. Liniste.
Θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν έχετε να κάνετε µε την «ελαφροδεξιούλα». Έχετε µε άλλους να κάνετε. Πάρτε το χαµπάρι, χωνέψτε το. Εµείς δεν χαριζόµαστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχουµε µαζέψει τέτοιους! Σιγά µη σε
φοβηθούµε κιόλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Το κλείσιµο της ΕΡΤ είναι γεγονός λοιπόν και όσες αντιδράσεις και να υπάρξουν, δεν αλλάζει
τίποτα. Το θατσερικού τύπου θάρρος που χρειάζεται για να καταργηθεί εν µία νυκτί ένας οργανισµός δυόµισι χιλιάδων υπαλλήλων ο οποίος θα µπορούσε να λειτουργήσει και µε τους
µισούς, αποτελούσε επιπλέον πρότυπο κακής διαχείρισης και
σπατάλης µε αργοµισθίες και προκλητικά υψηλούς µισθούς ευνοουµένων των εκάστοτε Υπουργών
Λένε πολλοί ότι η εξυγίανση θα µπορούσε να γίνει όταν η ΕΡΤ
θα ήταν ανοιχτή.
Ο κ. Σαµαράς, από τη δική του µεριά καλά έκανε και το έκανε
έτσι γιατί δεν µπορούσε να κάνει αλλιώς, αλλά η δηµόσια τηλεόραση οφείλει να υπηρετεί…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ... (Δεν ακούστηκε)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Είπατε κάτι, κύριε Διαµαντόπουλε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ό,τι άκουσες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν άκουσα, πείτε µου ξανά. Θα
έρθετε να µου το πείτε έξω µετά. Δεν σας απαντώ εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε Κουκούτση και κύριε Διαµαντόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Η δηµόσια τηλεόραση οφείλει
να υπηρετεί…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσετε
τον κύριο στην τάξη. Θα έπρεπε να το είχατε κάνει προ πολλού.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ήσυχα, κουµουνιστές. Συγγνώµη, δεν είναι κοµουνιστές, έκανα λάθος. Εσάς, κύριε Παφίλη,
σας τιµώ. Αυτοί είναι «γιαλαντζί».
Η δηµόσια τηλεόραση, λοιπόν, οφείλει να υπηρετεί τον πολιτισµό, να λειτουργεί άνευ ελλειµµάτων, χωρίς να επιδιώκει το κέρδος, το οποίο όµως είναι καλοδεχούµενο εφόσον χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της δηµόσιας τηλεόρασης και όχι για
τον ανήθικο πλουτισµό των διαχειριστών της.
Όταν έκλεισε η ΕΡΤ, ο κ. Τσίπρας έκανε µια ανερµάτιστη δήλωση, λαϊκίστικη και υποκριτική και είπε ότι ο ελληνικός λαός
πληρώνει την ΕΡΤ και δικαιούται να έχει αντικειµενική και πλουραλιστική ενηµέρωση.
Δηλαδή, Mr Αλέξης, πριν κλείσει η ΕΡΤ είχαµε πλουραλιστική
και αντικειµενική ενηµέρωση και τώρα που έκλεισε, τη χάσαµε;
Είµαστε µε τα καλά µας; Μιλάµε για την κατ’ εξοχήν κυβερνητική
προπαγάνδα. Ακούσατε ποτέ δηµοσιογράφο να ασκεί δριµεία
κριτική στην Κυβέρνηση; Απλώς αναπαρήγαγαν τις ειδήσεις του
συστήµατος.
Όταν χάνονταν επιχειρήσεις, ζωές, οικογένειες, πού ήταν η
ΕΡΤ; Θα µπορούσε να γίνει «το» µέσο ενηµέρωσης του εξευτελισµένου Eλληνα. Εις µάτην. Έξω από το κτήριο της ΕΡΤ τι κυµατίζουν; Σηµαίες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΜΕ, άλλων συνιστωσών
και συνθήµατα όπως: «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ».
Ο κ. Πετράκος παρεξηγήθηκε στην Καλαµάτα µια φορά όταν
µας φώναζε «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ» µε εκατό άπλυτους και
του είπα: «Και εγώ στο Βίτσι και στο Γράµµο σας βάλαµε στην
άµµο». Δεν είπα τίποτα κακό. Αυτός εκνευρίστηκε, του κακοφάνηκε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ
να τον ανακαλέσετε στην τάξη!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Τώρα που η ενότητα του έθνους
είναι το ζητούµενο, δεν χρειάζονται τέτοια πράγµατα. Το ξαναλέµε. Τα θύµατα είναι οι απλοί εργαζόµενοι και όχι οι δηµοσιογράφοι και οι διοικητικοί µαχαραγιάδες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δοσίλογοι και ταγµατασφαλίτες…
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Στεναχωρήθηκες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουκούτση,
γιατί απαντάτε στο συνάδελφο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Μα δεν µπορώ να ακούω φωνές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
διακόπτουν συνέχεια.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Η κ. Ρεπούση της ΔΗΜΑΡ είχε
δηλώσει προεκλογικά στον κ. Θεοδωράκη στο «MEGA», ότι οι πολίτες οφείλουν να υπακούουν στο νόµους ακόµα και όταν είναι
άδικοι. Βέβαια, υπάρχουν απόλυτες γνώµες γύρω από το θέµα.
Κάποιοι «βρήκαν» το κλείσιµο της ΕΡΤ χούντα και πραξικόπηµα.
Πόλωση και υποκρισία και από τους µεν και από τους δε. Μερικοί
αναγνωρίζουν ξαφνικά ως το µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας
την αισχρή κατάσταση στην ΕΡΤ. Οι άλλοι µιλούν πλέον για χουντοποίηση και λογοκρισία. Πού; Στην ΕΡΤ της ελάχιστης τηλεθέασης.
Νεαρή απόφοιτος πανεπιστηµίου, µε το µπαµπά της µέλος του
ΠΑΣΟΚ, που είχε διοριστεί στην ΕΡΤ, θα περνάει µία δυο φορές
την εβδοµάδα να βάζει τυπικές υπογραφές, οι καθαρές ετήσιες
αποδοχές της θα έχουν φτάσει στα 60.000 ευρώ και στον πολύ
ελεύθερο χρόνο της θα τρέχει για µια αντιπροσωπεία πολυεθνικής την οποία η ίδια διεύθυνε “full time”.
Τεχνικοί άφηναν σύγχρονα ακριβοπληρωµένα µηχανήµατα στο
υπόγειο να σαπίζουν. Η «ΕΡΤ3» είχε τετρακόσιους είκοσι δύο εργαζόµενους και τετρακόσιες ενενήντα συνδέσεις κινητών τηλεφώνων και δίνονταν επιδόµατα 400 ευρώ για καφέ κ.λπ..
Συµφωνούµε πλήρως µε την εκδίωξη λαµογιών που λυµαίνονταν και λυµαίνονται ακόµα δηµόσιο χρήµα. Συµφωνούµε πλήρως
µε την εκδίωξη των διπλοθεσιτών και τριπλοθεσιτών, που τώρα
καίγονται και κλαίγονται. Συµφωνούµε πλήρως και µε τη δίωξη
εθνοµηδενιστών κηφήνων που βρήκαν στέγη στην Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση. Συµφωνούµε πλήρως µε την κατάργηση εξωφρενικών προσλήψεων µε µυθικούς µισθούς δηµοσιογράφων που πάντα έγλειφαν την εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά
γι’ αυτούς είµαστε σίγουροι ότι θα απορροφηθούν και πάλι.
Για όλα τα παραπάνω εµείς δεν έχουµε καµµία λύπη και ευχόµαστε –γιατί δεν έχουµε ακόµα πειστεί- ότι θα πάψουν να υπάρχουν. Όµως, είµαστε κάθετα αντίθετοι στην τυφλή απόλυση των
υπαλλήλων όπως και σε κάθε τυφλή απόλυση που µόνο σκοπό
έχει την εξαθλίωση και όχι την εξυγίανση όπως διατείνονται. Είµαστε κάθετα αντίθετοι σε όλα τα κλεισίµατα, ακόµα και των νοσοκοµείων, των αµυντικών βιοµηχανιών, που σιγά-σιγά ανακοινώνονται.
O κόσµος έχει χάσει δουλειές, σπίτια, τον ύπνο του τον ίδιο.
Χάνει την πατρίδα του. Εδώ έχουµε να κάνουµε ένα ερώτηµα
προς την Κυβέρνηση και προς την ΕΡΤ: Γι’ αυτά τι κάνανε; Και
είναι η απόλυτη σιωπή. Για εµάς τους Έλληνες εθνικιστές δεν
υπάρχει µε το κλείσιµο ή το άνοιγµα της ΕΡΤ ούτε έλλειψη δηµοκρατίας ούτε περίσσευµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, το συνάδελφο Βουλευτή, τον κ. Κουτσογιαννακόπουλο.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά διαπορούσα και διαπορώ για την
πρωτοβουλία την οποία πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ για το εάν και κατά πόσον
δηλαδή η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση αυτής της εξεταστικής έχει ουσιαστικό έρεισµα και έχει, πράγµατι,βουλητικό στοιχείο ισχυρό ούτως ώστε να µπορέσει κανείς να δει τι είναι αυτό
που θα έπρεπε ως αξιοσηµείωτο και ενδιαφέρον ζήτηµα να απασχολήσει το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Επιµελέστατα, όµως, επισκοπώντας και επανεπισκοπώντας
την πρόταση διαπιστώνει κανείς ότι εκφεύγει του πραγµατικού
ζητήµατος, δεν ασχολείται µε τον πυρήνα του προβλήµατος,
αλλά ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε µία νόµιµα και συνταγµατικά ληφθείσα απόφαση της Κυβερνήσεως. Θέλει να ερευνήσει το νοµικό υπόβαθρο αυτής της προτάσεως και τα επέκεινα
αυτής. Όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς δεν θέλει να τα αγγίξει. Δυστυχώς, δεν θέλει να πάµε προς τα πίσω, να δούµε τα πώς και
τα γιατί. Δεν θέλει να ανιχνεύσουµε και πολύ περισσότερο δυ-
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στυχώς να θεραπεύσουµε όλες εκείνες τις γενεσιουργές του
κακού αιτίες.
Παρακολουθούσα όλες εκείνες τις ηµέρες µετά την απόφαση
της Κυβερνήσεως τι ήταν αυτά τα οποία ελέγοντο από πλευράς
των θιγοµένων. Η τραγική και µόνιµη επωδός δυστυχώς –και
αυτό είναι τραγικό- ήταν «ναι, όλα αυτά συνέβαιναν αλλά δεν
ήταν ερήµην των διοικήσεων, δεν ήταν ερήµην των κυβερνώντων». Άρα αφού οι κυβερνώντες διόριζαν διοικήσεις, οι διοικήσεις εγνώριζαν και εάν, λοιπόν, λέω εγνώριζαν οι διοικήσεις και
εγνώριζαν οι κυβερνήσεις όλα είναι καθαγιασµένα! Επειδή δε
αυτά συνέβαιναν επί δεκαετίες, θα πρέπει να εξακολουθήσουν
να συµβαίνουν.
Εδώ µου θυµίζει αυτό που είχε πει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
στον Ιωάννη Καποδίστρια, «µου χάλασες την Ελλάδα». Ο Καποδίστριας του αποκρίθηκε: «Γιατί;». Του απάντησε ο Κολοκοτρώνης: «επειδή έπρεπε να το κάνεις πέντε φράγκικο και δεκαπέντε
να το αφήσεις τούρκικο. Μετά από είκοσι χρόνια, να το κάνεις
δέκα φράγκικο και να το αφήσεις δέκα τούρκικο. Πάλι µετά από
είκοσι χρόνια, να το κάνεις δεκαπέντε φράγκικο και να το αφήσεις πέντε τούρκικο, ώστε µετά από άλλα είκοσι χρόνια, να γίνει
όλο φράγκικο».
Αυτό θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς, όσοι στηρίζουν την πρότασή του. Δεν θέλουνε να αλλάξουνε τίποτα. Είναι τραγικό.
Υποτίθεται δυνάµεις Αριστεράς, που όπως θέλουν να υποστηρίζουν, ότι είναι φιλοπρόοδες, ριζοσπαστικές και επιθετικές για
αλλαγές, να εµφανίζονται ως οι πλέον αντιδραστικές, µέχρι σηµείου υπερασπίσεως θυλάκων πλήρους ανοµίας και να ψελλίζουν ότι ξέρετε, αυτά θα µπορούσαµε να τα θεραπεύσουµε
καθοδόν.
Έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι ακόµα και σήµερα να πούνε ότι το
σχέδιο Μόσιαλου ήταν εξορθολογιστικό. Γιατί; Επειδή δεν µπορούσε να διαλύσει αυτό το οποίο ήτο γαγγραινοποιηµένο, ήτο
καρκινοποιηµένο. Πίστευε ότι µπορούσε να θεραπεύσει καρκίνο
και γάγγραινα. Όµως, δεν θεραπεύεται ο καρκίνος και η γάγγραινα κατ’ αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς.
Ναι, βεβαίως, υπάρχουν εργαζόµενοι. Θα επιληφθούν πρόνοιες για τους εργαζοµένους, για αυτούς που ,πράγµατι, δικαιωµατικά ευρέθησαν εκεί που ευρέθησαν. Αυτή είναι η ευχή και η
παράκληση, να γίνει µέσα από το καινούργιο νοµοσχέδιο που θα
γεννηθεί αύριο.
Όµως, όλα τα υπόλοιπα δεν µπορεί να παραµένουν. Είναι έγκληµα εις βάρος του ελληνικού λαού. Είναι η χειρότερη διδαχή
που µπορούµε να δώσουµε στους νεότερους.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι επιχειρήσατε να στηρίξετε την
προσπάθειά σας γι’ αυτήν την εξεταστική πάνω σε ένα νοµικό
συλλογισµό, ο οποίος εξ υπ’ αρχής είναι ατελής, είναι ψευδής,
είναι και λάθος. Θέλω, πραγµατικά, να ρωτήσω αν αγνοούµε
τόσο πολύ τα νοµικά ή εκ δολιότητας αποκρύπτουµε τη νοµική
πραγµατικότητα ακόµα και όταν αυτή έχει πιστοποιηθεί µέσα
από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Φτάνετε στο σηµείο να επικαλείστε ακόµη, για να τα στηρίξετε όλα αυτά, µία µειοψηφούσα
άποψη της κ. Καραµαζόφ. Είναι δυνατόν υπό τέτοιο πρίσµα και
υπό τέτοια…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Της κ. Καραµανόφ, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς την είπατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Καραµανόφ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, Καραµανόφ ήθελα να πω. Όχι προφανώς εκ των αδερφών Καραµαζόφ!
Είναι δυνατόν να έρθετε να στηρίξετε αίτηµα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη µειοψηφούσα άποψη του τµήµατος αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας;
Θέλω να πω κάτι τελευταίο στο κ. Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα, δεν
περίµενα από εσάς, ειλικρινά σας το λέω, ότι θα απευθύνετε την
προειδοποίηση: «µην τολµήσετε να στείλετε τα ΜΑΤ στην ΕΡΤ».
Ποιος σας είπε ότι θέλουµε να στείλουµε τα ΜΑΤ στην ΕΡΤ;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τότε δεν υπάρχει θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν υπάρχει
θέµα, να ελευθερωθούν τα κτήρια διότι διαφορετικά, έχουµε σο-
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βαρό αδίκηµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ελεύθερα είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουµε κατάληψη δηµοσίων εγκαταστάσεων και κτηρίων;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς φυλάσσετε τη δηµόσια περιουσία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συµπράττετε
είτε και ως ηθικοί είτε και ως φυσικοί αυτουργοί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού τους στείλατε έγγραφο να
τη διαφυλάξουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Γιατί πρέπει πάντα να διακόπτετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε συνυπεύθυνοι. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποκριτικά, άκρως υποκριτικά.
Οι δακρύωρες αυτές συναυλίες δεν υποκρύπτουν τίποτα άλλο
παρά µύχιο πόθο. Όπως εξέφρασε -εκτός και αν του έφυγε- ένα
βράδυ στέλεχός σας σε τηλεοπτικό σταθµό ότι οι ηµέρες αυτές,
ηµέρες αλληλεγγύης του λαού, του θυµίζουν µέρες πολυτεχνείου.
Σας το είπα και άλλοι φορά προσπαθείτε να δηµιουργήσετε
κλίµα. Προσπαθήσετε να ξύσετε ξανά πληγές. Δεν θα σας ακολουθήσουµε αλλά θα σας απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τη συνάδελφο, κ. Θεανώ Φωτίου να πάρει τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ερώτηση
που πρέπει να απαντήσουµε σήµερα, είναι αν υπέστη το δηµόσιο
συµφέρον ζηµιά από τις πράξεις της Κυβέρνησης ως προς την
ΕΡΤ και αν πρέπει να διερευνήσουµε αυτήν τη ζηµιά µε τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Αυτό είναι το ερώτηµα σήµερα.
Δεν είναι το ερώτηµα, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, της Δεξιάς
και του ΠΑΣΟΚ αν και τι ακριβώς είπε -όπως τα παραποιείτεεχθές ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αν και τι ακριβώς είπαν -όπως τα παραποιείτε- οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπέστη το δηµόσιο ζηµιά, κύριοι Βουλευτές; Αν ναι, πρέπει να
συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή; Τι απαντάτε, κύριοι της
ΔΗΜΑΡ; Δεν έχω καταλάβει τη θέση σας.
Έχουµε εκθέσει αναλυτικά µε την εισηγήτριά µας το λεπτοµερή κατάλογο των στοιχείων που αποδεικνύουν την οικονοµική
ζηµιά που υπέστη το δηµόσιο παράλληλα µε τις αντιθεσµικές και
αντισυνταγµατικές ενέργειες, στις οποίες προβήκατε.
Όσο για το ανυπολόγιστο οικονοµικά –δεν µπορεί να υπολογιστεί η βαρύτητα- πλήγµα που εδέχθη η δηµοκρατία και ο ευρωπαϊκός νοµικός πολιτισµός, όλοι γνωρίζουµε καλά ότι καµία
εξεταστική δεν το ανιχνεύει, αλλά το πληρώνει εσαεί η χώρα διαχρονικά, είτε µε τις δικτατορίες του παρελθόντος είτε µε την
άνοδο τώρα του νεοναζισµού, που µόλις πριν δύο λεπτά είδατε
το αποτρόπαιό του πρόσωπο. Είδαµε πώς µπορεί πλέον µέσα
στο Κοινοβούλιο να απειλεί µε βία τον κάθε Βουλευτή κι όχι µόνο
να λέει ψέµατα για το indymedia. Σιγά µην απέκτησε το indymedia τηλέφωνο και του τηλεφώνησαν. Απλός πολίτης πήρε τηλέφωνο και το γνωρίζουµε καλά. Όµως το να απειλεί µε βία µέσα
στο Κοινοβούλιο σηµαίνει ότι πλήττεται η δηµοκρατία και πλήττεται από τις ενέργειές σας.
Γιατί όµως οδηγήθηκε η Κυβέρνηση στο ανεπίτρεπτο αυτό
µέτρο; Γιατί η πολιτική του σοκ και δέους βασίζεται στη συκοφάντηση των δηµόσιων αγαθών και της Αριστεράς που τα υπερασπίζεται. Χωρίς τη συνέργεια των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και κυρίαρχα της τηλεόρασης, αυτή η γραµµή δεν
περνάει. Δεν περνάει η µονταζιέρα αν δεν έχεις όλα τα ΜΜΕ να
την αναπαράγουν.
Για να κυριαρχήσει δηλαδή ο γκεµπελισµός, «συκοφαντήστε,
συκοφαντήστε, κάτι θα µείνει», απαιτείται η φίµωση της ενηµέρωσης, το κλείσιµο της ΕΡΤ. Η ιδιωτική τηλεόραση καλά κρατεί,
καλά κάνει το ρόλο της, τον επιτελεί έναντι συγκεκριµένων αντιπαροχών. Η ΕΡΤ λειτουργώντας σε ασφυκτικά πλαίσια και κάτω
από συνεχή πίεση και µε άµεσες παρεµβάσεις της Κυβέρνησης
και του κ. Κεδίκογλου, δηµιουργούσε κάποιες ρωγµές στον γκεµπελισµό. Γι’ αυτό έπρεπε να σταµατήσει έναντι οιουδήποτε τιµήµατος και το τίµηµα ήταν βαρύ. Εδώ επιστρατεύεται,βέβαια το
τρίπτυχο του γκεµπελισµού κατά των δηµόσιων αγαθών.
Να σας πω το τρίπτυχο κι αν δεν το ακούσατε χθες, να µου
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πείτε ότι δεν το ακούσατε, όλοι οι Βουλευτές:
Πρώτον: «Άχρηστες υπηρεσίες, σπάταλες». Τι σηµαίνει αυτό;
Πού οδηγούµαστε; Διαρθρωτικές αλλαγές. Πού οδηγεί αυτό; Καταργήσεις, συγχωνεύσεις και παραχώρηση στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Δεύτερον: «Βολεµένοι, τεµπέληδες». Τα είπε λίγο πριν ο κ. Μιχελάκης. Άρα, διαθεσιµότητα, άρα απολύσεις που απαιτούνται
από την τρόικα.
Τρίτον: «Διεφθαρµένοι-συνδικαλιστές». Άρα αξιολόγηση, άρα
διώχνουµε τους αντιφρονούντες, νέο πελατειακό κράτος φτιάχνουµε οι δικοµµατικοί.
Τους στόχους τους ξέρει όλος ο λαός και είναι οι εξής δύο:
Απολύσεις, εκχώρηση των δηµόσιων αγαθών στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Χιλιάδες άνθρωποι που αντάµωναν κάθε βράδυ στην ΕΡΤ µετείχαν ενός λογικού αντανακλαστικού, εκείνου του αντανακλαστικού που υπερασπίζεται τη δηµοκρατία.
Αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία
του ελληνικού λαού που έδινε δύναµη στους εργαζόµενους της
ΕΡΤ να εκπέµπουν σε συνεχή ροή. Και τότε, είδαµε όλοι τους ανθρώπους της ΕΡΤ να απελευθερώνονται από τις κοµµατικές
εξαρτήσεις του παρόντος ή του παρελθόντος και να δηµιουργούν ένα µοναδικής ποιότητας αυτοδιαχειριστικό εγχείρηµα στον
τοµέα της ενηµέρωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό είναι το µεγάλο κέρδος που εγγράφει υποθήκες για το
µέλλον της ενηµέρωσης. Αυτό δηµιουργεί νέο υπόδειγµα. Αυτά
τα εγχειρήµατα µας δίνουν την ελπίδα να πιστεύουµε ότι θα µπορέσουµε σαν κυβέρνηση της Αριστεράς να αλλάξουµε ριζικά την
κατάσταση στην ΕΡΤ -την οποία θα αποκαταστήσουµε και θα ενισχύσουµε- και την ενηµέρωση µε την ενεργό συµµετοχή των
ίδιων των εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να µη
χρησιµοποιήσετε το χρόνο στο έπακρο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Με αυτά που γίνονται εδώ µέσα, καµµιά φορά χρειάζεται ο κ.
Δένδιας για να συλλάβει κάποιους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κατά την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έχει σχέση. Είµαστε θεσµικά υπεύθυνοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πόσο χρόνο, λοιπόν,
χρειάζεστε, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Τα οκτώ λεπτά είναι υπεραρκετά, κύριε
Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ τα δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Κατ’ αρχάς, νοµίζω ότι και οι
προλαλήσαντες Υπουργοί αλλά κυρίως και οι συνάδελφοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας οι οποίοι ανέπτυξαν προηγουµένως τις απόψεις της Νέας Δηµοκρατίας και της Πλειοψηφίας γι’
αυτό το ζήτηµα, είπαν αρκετά πράγµατα για την ΕΡΤ και νοµίζω
απολύτως επαρκή για τους λόγους που οδήγησαν την Κυβέρνηση να ενεργήσει µε τον τρόπο που ενήργησε.
Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν πράγµατα τα οποία να
µπορώ εγώ να προσθέσω. Και επιτρέψτε µου συµπερασµατικά
να πω ότι και ο αντίλογος ο οποίος ακούστηκε εν µέρει σ’ αυτήν
την Αίθουσα δεν συνιστά επαρκές ή στοιχειωδώς επαρκές επιχείρηµα. Και αυτό το λέω µε κάθε σεβασµό στη διαφορετική
άποψη.
Όµως, εκείνο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω για λίγο χωρίς
να σπαταλώ το χρόνο της Εθνικής Αντιπροσωπείας είναι το ίδιο
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το γεγονός του αιτήµατος το οποίο υπεβλήθη για τη σύσταση
εξεταστικής επιτροπής. Διότι, εν πάση περιπτώσει, µπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι διαφωνεί µε την αντίληψη της Κυβέρνησης, µε την αντίληψη του Πρωθυπουργού, µε την αντίληψη της
Νέας Δηµοκρατίας για το θέµα της ΕΡΤ. Αυτό είναι κάτι απολύτως σεβαστό. Και µπορεί να ασκεί την οποιαδήποτε κριτική, µπορεί να διατυπώνει την οποιαδήποτε γνώµη, µπορεί όταν θα έρθει
να συζητηθεί το κυρωτικό νοµοθέτηµα της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, να τοποθετηθεί κάθετα αντίθετα και να εξηγήσει
τους λόγους.
Εκείνο, όµως, το οποίο διαφεύγει της αντίληψής µου είναι η
τακτική της υποβολής αιτήµατος για εξεταστική επιτροπή. Μάλιστα, αυτό το αίτηµα για εξεταστική επιτροπή σαφέστατα στην
τρίτη µόλις γραµµή µιλά για πολιτικές –απολύτως σεβαστό- αλλά
και για νοµικές –διάβαζε «ποινικές»- ευθύνες των προσώπων που
σχεδίασαν, χειρίστηκαν κ.λπ..
Παρατηρώ τον τρόπο διαχείρισης του αντιπολιτευτικού λόγου
αλλά και την αντιπολιτευτική τακτική την οποία ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όλους αυτούς τους µήνες. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος
εκπροσωπεί την Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει µία άποψη για
τα πράγµατα και το πώς αυτά θα πρέπει να γίνονται στην πολιτική. Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το οποίο διαγιγνώσκω
πίσω από κάθε κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για οποιασδήποτε µορφής κυβερνητική πρωτοβουλία είναι η απειλή, η συνεχής και διαρκής
απειλή κατά πάντων, διά πάντων και για οτιδήποτε. Και συνακόλουθα, βεβαίως –αλλά δεν είναι το θέµα της παρούσας συζήτησης- η συνυπογραφή αβίαστα, ανερυθρίαστα, άκριτα και
συνεχώς οποιουδήποτε αιτήµατος, οποιασδήποτε οµάδας, οιουδήποτε διεκδικούντος, οιουδήποτε διαµαρτυρόµενου για οιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ειλικρινά, µπορείτε να πάρετε τη σηµερινή ανακοίνωση, για να
δείτε το πνεύµα το οποίο διέπει το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πρόκειται για ανακοίνωση η οποία αφορά κάλεσµα
σε συγκέντρωση σωµατείων εναντίον της επίσκεψης του Γερµανού Υπουργού κ. Σόιµπλε. Θέλει κάποιος να διαµαρτυρηθεί εναντίον της επίσκεψης του κ. Σόιµπλε στην Ελλάδα; Αυτό είναι κάτι
απολύτως σεβαστό! Είναι δικαίωµά του να διαµαρτυρηθεί.
Όµως σας διαβάζω για όσο αξίζει την κατάληξη της ανακοίνωσης που καλεί τον κόσµο σ’ αυτήν τη συγκέντρωση. Λέει: «Η
κοινωνία ωστόσο θα υπερασπιστεί τα δικαιώµατά της και θα αποκαταστήσει τη δηµοκρατία».
Τι πολίτευµα έχουµε αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα; Δεν έχουµε
δηµοκρατία;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Με απαγόρευση συγκεντρώσεων;
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Χούντα έχουµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Έχουµε χούντα! Βεβαίως. Η άποψη που
έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ενστερνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για το πολίτευµα της
χώρας –και σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε, που µου το επιβεβαιώνετε, προσπαθούσα να σας το εκµαιεύσω, δεν περίµενα ότι
κάποιος θα πεταχτεί και θα µου κάνει τη χάρη να το οµολογήσει
ευθαρσώς- είναι ότι υπάρχει χούντα στη χώρα, ότι η χώρα δεν
διοικείται από µια δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνηση και ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ καλείται προφανώς ως δύναµη ανατροπής…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εσείς το νοµίζετε. Όχι εµείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Κοιτάξτε, κύριε Παπαδηµούλη, πίσω σας.
Δεν στερείστε του δικαιώµατος ακοής και του προσδιορισµού
της πηγής του ήχου τον οποίον ακούτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δικηγόρος επαρχίας είστε,
αλλά εδώ είναι Βουλή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Σας ευχαριστώ για το κοµπλιµέντο. Φαντάζοµαι πως ο τρόπος που το είπατε είναι µειωτικός, όµως, µε
τιµά. Βεβαίως, είµαι δικηγόρος Κερκύρας. Το διατηρώ. Φαντάζοµαι ότι εσείς είστε δικηγόρος Λονδίνου.
(Γέλωτες-Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εγώ είµαι πολιτικός µηχανικός. Μη στρεψοδικείτε. Γελοιοποιείστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Σας διαβάζω, λοιπόν, σωρεία απειλών οι
οποίες εκπέµπονται από το ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς κατά κάθε κυβερνητικής πράξης.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις 30-7-2012 για το θέµα της Αγροτικής Τράπεζας: «Όλοι οι εµπλεκόµενοι θα κληθούν να δώσουν
εξηγήσεις για τη συµµετοχή τους σ’ αυτό το σκάνδαλο. Απαγορεύεται, λοιπόν, να ασχοληθούµε µε την Αγροτική Τράπεζα».
Θέµα ΟΠΑΠ: «Σύντοµα θα αλλάξουν τα πράγµατα και όσοι
έχουν τολµήσει, θα βρουν απέναντί τους µια κυβέρνηση που θα
τους ζητήσει να δώσουν λογαριασµό».
Αποκρατικοποιήσεις: «Θα εξετάσουµε τις συµβάσεις και θα
επαναφέρουµε στο δηµόσιο τις επιχειρήσεις. Τετελεσµένα δεν
υπάρχουν και θα λογοδοτήσουν».
Άλλη τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε τις τράπεζες: «Θα
προχωρήσουµε στην εθνικοποίηση όλων των τραπεζών που πρόκειται να ανακεφαλαιοποιηθούν». Παρακάτω: «Θα ελεγχθούν
όσοι …» κ.λπ..
Σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Είναι ποτέ δυνατόν
µε αυτήν την αντίληψη σε µια χώρα που βρίσκεται σε φάση υπαρξιακής αγωνίας να µπορέσουµε να πάµε µπροστά; Είναι δυνατόν,
όταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε κάθε κριτική που ασκεί απέναντι στην Κυβέρνηση δικαίως ή αδίκως –γιατί ξαναλέω ότι είναι
δικαίωµά της να ασκεί κριτική- υποβάλλει εµµέσως πλην σαφώς
στην ελληνική κοινωνία την αντίληψη ότι υπάρχει κάτι το ποινικά
αξιολογήσιµο στην κυβερνητική άποψη και στην κυβερνητική
πρακτική; Αν αυτό γίνεται και αν αυτό είναι η αντίληψη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γιατί απορεί για το φαινόµενο της Χρυσής Αυγής; Όταν µε την ίδια της τη στάση απονοµιµοποιεί κάθε
δηµοκρατικά ειληµµένη απόφαση, απονοµιµοποιεί κάθε κυβερνητική δραστηριότητα, κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία, είναι δυνατόν µια χώρα να πάει µπροστά;
Ξαναλέω, επανέρχοµαι και καταλήγω, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να µακρύνει κανείς µια συζήτηση αυτής της µορφής.
Η χώρα έχει ανάγκη ριζικών µεταρρυθµίσεων. Δεν υπάρχει άλλος
τρόπος. Η δυστυχής κυπριακή εµπειρία του εικοσιτετραώρου
απέδειξε τι είναι ο άλλος δρόµος τον οποίον οποιοσδήποτε πριν
θα µπορούσε καλή τη πίστει να επικαλείται.
Είναι φανερό ότι στη χώρα πρέπει να γίνουν πράγµατα, τα
οποία πρέπει να τα αποφασίσει η Κυβέρνηση και πρέπει η κοινωνία να τα υλοποιήσει. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει µέσα σε
ένα κλίµα όχι µόνο καχυποψίας αλλά σε ένα κλίµα µε το οποίο η
Αντιπολίτευση συνεχώς ποινικοποιεί ή επιχειρεί να ποινικοποιήσει
την πολιτική ζωή και κατηγορεί την κυβερνητική δραστηριότητα
ως ποινικά αξιολογήσιµη συµπεριφορά.
Δεν µπορεί αυτό το πράγµα να συνεχίσει να γίνεται. Η χώρα
είναι σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σηµείο, για να µας επιτρέπεται
να ακολουθούµε µια τέτοια πρακτική.
Και ειλικρινά σας λέω δεν ήρθα εδώ ούτε για να ανταλλάξω
εξυπνάδες ούτε µειωτικά σχόλια µε οποιονδήποτε. Με υπερβαίνουν αυτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ε, λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ήρθα για να σας πω ότι υπάρχει ανάγκη
έστω και στη διαφωνία µας να εφαρµόσουµε έναν κανόνα συµπεριφοράς και έναν κανόνα διεξαγωγής διαλόγου που να επιτρέψουν να καταλήξουµε σε αυτήν την πορεία που θα σώσει τη
χώρα και την κοινωνία από την παρούσα κρίση.
Κατά τούτο, λοιπόν, καταλήγω. Τέτοια συνεχή αιτήµατα, όπως
αυτό που συζητείται σήµερα περί συστάσεως εξεταστικής επιτροπής, ουδέν συνεισφέρουν. Το αίτηµα αυτό θα απορριφθεί.
Είναι βέβαιο. Αυτό, όµως, το οποίο θα είναι ωφέλιµο για τον
τόπο, πέρα από την απόρριψη του συγκεκριµένου αιτήµατος,
είναι να συµφωνήσουµε σε έναν τρόπο κοινοβουλευτικής συµπεριφοράς και σε µία διαδικασία διαλόγου που θα συνιστά βήµα
εξόδου και από την κρίση και όχι πισωγύρισµα το οποίο µας οδηγεί ακριβώς σε αυτά τα οποία θέλουµε να αποφύγουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
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κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ο εισηγητής µας ανέπτυξε µε πολλή
επιµέλεια και µε πολύ µεγάλη λεπτοµέρεια τους λόγους που οδηγούν τη Δηµοκρατική Αριστερά στο να µη στηρίξει τη συγκεκριµένη πρόταση.
Τα γεγονότα που προηγήθηκαν, έγιναν κατά τη διάρκεια και
ακολούθησαν την 11η Ιουνίου δεν είναι αποτέλεσµα ούτε τυχαιότητας ούτε κακών πολιτικών χειρισµών. Ήταν µια στρατηγική
επιλογή και συνειδητή αλλαγή του πολιτικού παραδείγµατος. Νοµοθετήθηκε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου το δικαίωµα,
αναίτια και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, να κλείνουν οργανισµοί,
να καταπατάται το Σύνταγµα οι θεσµοί και να ακυρώνεται κάθε
νοµική και πολιτική έννοια της εµπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση.
Με το «µαύρο» της ΕΡΤ χτυπήθηκε η καρδιά της δηµοκρατίας.
Πραγµατικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θλιβερό να χρειάζεται
κάποιος να επιχειρηµατολογήσει µέσα στη Βουλή των Ελλήνων
για το τι σηµαίνει και τι σηµατοδοτεί η δηµόσια ραδιοτηλεόραση,
µια καθαρά ευρωπαϊκή κατάκτηση.
Ακούσαµε από Βουλευτές να επιχειρηµατολογούν, λέγοντας
ότι τα ποσοστά της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στην τηλεθέαση
ήταν πολύ χαµηλά, δηλαδή να αντιµετωπίζουν ένα δηµόσιο
αγαθό µε όρους καθαρά εµπορικούς. Και πραγµατικά αναρωτιέµαι, αυτοί οι συνάδελφοι δεν έχουν ακούσει ποτέ να γίνεται
λόγος για τη Συνθήκη του Άµστερνταµ; Είναι η συνθήκη αυτή η
οποία εγκαθιστά στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Αποκλείει µόνο ένα πράγµα και µάλιστα το
θεσµοθετεί µε τον πιο επαρκή και τον πιο λεπτοµερή τρόπο: τη
δηµόσια ραδιοτηλεόραση µε το ξεχωριστό πρωτόκολλο.
Τι, λοιπόν, προνοεί η Συνθήκη του Άµστερνταµ µε αυτήν τη
µόνη και µία εξαίρεση; Θεσµοθετεί το µοναδικό ρόλο της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στον ευρωπαϊκό χώρο µε τρεις βασικούς
πυλώνες: την αντικειµενική ενηµέρωση, τον πολιτισµό και την ψυχαγωγία.
Τι σηµειώνει; Το σύστηµα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στα
κράτη-µέλη είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τις δηµοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες κάθε κοινωνίας, καθώς και µε
την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα µέσα ενηµέρωσης. Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να εξειδικευτεί ακριβώς
σε αυτό τον σηµαντικό ρόλο και να µην παρασύρεται σε αγοραίες λογικές υψηλής τηλεθέασης.
Ο Πρωθυπουργός θεσµικός εκπρόσωπος της τότε τρικοµµατικής κυβέρνησης έδρασε σκοπίµως ως Πρωθυπουργός στηριζόµενος από µονοκοµµατική κυβέρνηση. Ακυρώθηκε κάθε έννοια
συνεργασίας και δυναµιτίστηκε το εγχείρηµα του Ιούνη του 2012.
Και όµως αυτό, όπως προείπα, ήταν µια στρατηγική επιλογή.
Στόχος ήταν να συρθεί η χώρα σε εκλογές µε βασικό σύνθηµα,
«οι κυβερνήσεις συνασπισµού δεν µπορούν να λειτουργήσουν
στην Ελλάδα». Η Ελλάδα, όµως, από το 1974 και µετά είχε ισχυρές µονοκοµµατικές κυβερνήσεις και αυτό δεν την εµπόδισε να
φτάσει στο χείλος του γκρεµού. Δεν έλαβε υπ’ όψιν του τις αντιρρήσεις των άλλων δύο κυβερνητικών εταίρων, αν και στην πορεία η πολιτική αυτή αριθµητική άλλαξε.
Εδώ και ένα µήνα η Κυβέρνηση επιµένει να µην εφαρµόζει τις
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες στηρίζονται σε δύο σηµεία. Το πρώτο είναι η αναστολή της διακοπής των
εκποµπών και το δεύτερο η αναστολή των ανενεργών συχνοτήτων.
Επίσης, δεν έχει ανοίξει ακόµα η συζήτηση για µια άλλη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, την 3578/2010, όπου µε
τον πλέον εύγλωττο τρόπο σηµειώνει ότι λειτουργία µη αδειοδοτούµενου τηλεοπτικού σταθµού είναι ανεπίτρεπτη και αντιβαίνει
στην αρχή της ισότητας.
Ακούσαµε σήµερα να κατασυκοφαντούνται οι υπάλληλοι της
ΕΡΤ. Μιλούν για χρυσά συµβόλαια, για ανθρώπους οι οποίοι δεν
πατούσαν ποτέ στη δουλειά τους. Επιτρέψτε µου, όµως, να σηµειώσω –και το λέω ως υπάλληλος που έχει υπηρετήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό- ότι ένας
υπάλληλος δεν µπορεί να λείψει ούτε µία ώρα από τη δουλειά του,
αν δεν έχει την πλήρη, πολιτική και διοικητική, κάλυψη. Η πλειονό-
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τητα των εργαζοµένων στη δηµόσια τηλεόραση παίρνουν τους µισθούς που κυκλοφορούν –επιτρέψτε µου την αγοραία έκφρασηστο ελληνικό δηµόσιο. Τα χρυσά συµβόλαια τα υπέγραφαν πολύ
συγκεκριµένοι άνθρωποι και για πολύ συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Δηλαδή, έκαναν µία αρπαχτή και µετά έφευγαν.
Τέλος, επειδή αναφέρθηκε ότι απλά εφαρµόστηκε ένας νόµος,
το άρθρο 14β του ν.3429/2005 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 24 του ν.4024/2011, θέλω να σηµειώσω ότι εκεί γίνεται βέβαια αναφορά για κατάργηση και απόλυση, αλλά γίνεται σαφής
αναφορά ότι όλα αυτά δύναται να συµβούν µόνο µε τη δηµόσια
ραδιοτηλεόραση σε λειτουργία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
και εγώ, κυρία Γιαννακάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Ευγενία Βαµβακά.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Σαµαρά µε πραξικοπηµατικό τρόπο, µε τη συνηθισµένη πια εκτροπή της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, το βράδυ της 11ης Ιουνίου έκλεισε
την ΕΡΤ.
Δυστυχώς, η δηµόσια τηλεόραση σκοτείνιασε µε µια κοινή
υπουργική απόφαση, την οποία δεν συνυπέγραψαν όλοι οι αρµόδιοι Υπουργοί. Με τη σχεδόν ταυτόχρονη δηµοσίευση της σε
ΦΕΚ και την άµεση εκτέλεσή της από τις δυνάµεις ασφαλείας,
έµειναν στο δρόµο δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενοι.
Ένα από τα απαραίτητα εργαλεία της τρόικας και της συγκυβέρνησης, στην προσπάθειά τους να επιβάλλουν την εξαθλίωση
της ελληνικής κοινωνίας µε τα µέτρα που ετοιµάζουν, είναι ο
ασφυκτικός έλεγχος όλων των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
Έχοντας εξασφαλίσει βέβαια την αµέριστη υποστήριξη των ιδιωτικών συγκροτηµάτων µε την τροµοκρατία της εργοδοσίας και
την απειλή της απόλυσης, ο επόµενος στόχος τους ήταν η ΕΡΤ,
την οποία θέλουν να µετατρέψουν σε φερέφωνο της φιλοµνηµονιακής προπαγάνδας τους, φιµώνοντας όποια φωνή αντίστασης
ή διαµαρτυρίας θα µπορούσε να ακουστεί.
Η επιλογή της Κυβέρνησης να προχωρήσει στο κλείσιµο της
ΕΡΤ µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι πολλαπλά αντισυνταγµατική, καθώς το Σύνταγµα προβλέπει πως τέτοιες πράξεις εκδίδονται µόνο αν υπάρχουν επείγουσες και απρόβλεπτες
ανάγκες. Προφανώς, σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει κάτι
τέτοιο –θα µου πείτε ούτε και στις δεκαεννιά προηγούµενες αντίστοιχες πράξεις αυτής της Κυβέρνησης υπήρχε.
Εδώ η αντισυνταγµατικότητα επιτείνεται από το γεγονός ότι
επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία, καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία που να στηρίζει την επιλογή αυτή.
Και φυσικά είναι βαρύτατες και οι ευθύνες του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, ο οποίος είναι µόνος αρµόδιος να κρίνει αν συντρέχει η έκτακτη κατάσταση. Και όχι µόνο έχει αρµοδιότητα να
το µπλοκάρει αλλά και την υποχρέωση να το κάνει, δηλαδή να
µην υπογράψει µια αντισυνταγµατική πράξη.
Το άρθρο 15 του Συντάγµατος, όχι µόνο επιβάλλει τον άµεσο
έλεγχο και την εποπτεία του κράτους στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση αλλά δεν επιτρέπει να µένει κλειστή ούτε για µισό λεπτό
και όχι να κλείνει επ’ αόριστον, όπως έχει αποφασιστεί.
Το κύριο ζήτηµα δεν είναι νοµικό αλλά είναι πολιτικό, διότι
αυτό είναι µία ακόµα πράξη υπονόµευσης του κοινωνικού κράτους, πλήρους απαξίωσης της δηµόσιας περιουσίας και της ενίσχυσης των ιδιωτικών συµφερόντων. Είναι δεδοµένο ότι
πρόκειται για επιλογή αυταρχισµού, όχι µόνο από πλευράς πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά και γενικότερα.
Το ακόµη πιο ανησυχητικό είναι ότι επιλέγεται σκόπιµα µια τακτική διχασµού της κοινωνίας και έντονης πόλωσης. Κανείς δεν
µπορεί να αισθάνεται ήσυχος µε αυτήν την Κυβέρνηση. Το
«µαύρο» από τις οθόνες, το «µαύρο» που βάζετε στη δηµοκρατία,
ο ελληνισµός και οι απόδηµοι το στέλνουν πίσω σε εσάς. Προκύπτουν ευθύνες γι’ αυτές τις πράξεις και κάποιοι πλέον πρέπει
να τιµωρηθούν. Γι’ αυτό πρέπει να συσταθεί εξεταστική επιτροπή, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ώστε να
αποκατασταθούν η διαφάνεια, η κοινωνική δικαιοσύνη και η δηµοκρατία, που δεν υπάρχει πλέον στον τόπο µας.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µόλις
δυο µήνες πριν δούµε το «µαύρο» στην ΕΡΤ µας είχε επισκεφθεί
στην Επιτροπή Εµπορίου ο νέος Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΡΤ,
ο οποίος προτεινόταν από τη Συµπολίτευση. Άρχισε να µας λέει
ιστορίες για το τι θα κάνει, πώς θα αποκαταστήσει τη διαφάνεια,
εξαγγελίες για την εντιµότητα µε την οποία θα διαχειριστεί το
δηµόσιο χρήµα.
Ήµασταν µαζί µε την κ. Φωτίου και ακούγαµε έναν άνθρωπο
που όταν τον ρωτήσαµε τι σχέση έχει µε τα µέσα ενηµέρωσης,
µας είπε «δεν έχω καµµία, αλλά θα κάνω» κ.λπ.. Σκεφτόµουν
εκείνη την ώρα πόσοι τέτοιοι ανάλογοι διευθύνοντες σύµβουλοι
πέρασαν αυτές τις δεκαετίες από ανάλογες επιτροπές της Βουλής και είπαν και αυτοί τα δικά τους, την ώρα που ένας απερίγραπτος κυνισµός υπήρχε σε κάθε έκφανση κάθε κυβέρνησης
«πράσινης» ή «γαλάζιας» και πόσοι συµµετείχαν στην πορεία
αυτής της ΕΡΤ, που τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν είναι και
το καλύτερο µαγαζί του κόσµου. Και έρχονται µε µία βουκολική
αµεριµνησία σαν εκείνη τη φλογέρα του Χατζηδάκι που έπαιζε
στην αρχή του προγράµµατος να µας πουν ότι τώρα θα κάνουν
ωραιότερα τα πράγµατα, θα τα κάνουν καλύτερα καλύτερα.
Άκουσα και νέους ανθρώπους, όπως τον κ. Καραγκούνη που
είναι εισηγητής και πρώην Υπουργός, όπως και τον κ. Τριαντάφυλλο που φαντάζοµαι ότι είναι µελλοντικός Υπουργός, νέος άνθρωπος και αυτός, που µας είπαν τι; Βρήκαν, λέει, αδιαφάνεια
στην ΕΡΤ. Ποιοι; Εσείς; Βρήκατε αδιαφάνεια και πλιάτσικο; Ποιοι;
Εσείς; Βρήκατε σπατάλη, κακοδιαχείριση, διαφθορά; Εσάς βρήκατε, δηλαδή, τους εαυτούς σας, τους καθρέφτες σας, τους συνεργάτες σας, τους τοποτηρητές σας, τους πελάτες σας, τους
οµήρους σας, τους υπαλλήλους σας.
Αυτούς βρήκατε και έρχεστε εδώ να µας πείτε για την ΕΡΤ.
Μα, αν είχατε την οποιαδήποτε πρόθεση να κάνετε κάτι διαφορετικό, επιλέξατε τον Παντελή Καψή; Αυτή είναι η επιλογή µε την
οποία θέλετε να µας πείσετε; Ο Παντελής Καψής που εξ αίµατος
σχετίζεται µε την παράταξη, της οποίας το µισό Πολιτµπιρό έχει
παρτίδες τώρα µε τη δικαιοσύνη; Κάποιοι είναι µέσα και κάποιοι
είναι έξω. Έχει εξ αγχιστείας επαγγελµατική σχέση µε «MEGA»,
µε «ΕΘΝΟΣ», µε ιστορίες, µε συµφέροντα. Αυτόν τον άνθρωπο
τον βάλαµε στην ΕΡΤ, για να πείσουµε ποιον; Να πείσετε τον
κόσµο ότι θα αλλάξετε; Δεν αλλάζετε.
Βρήκατε, λέει, φέουδα στην ΕΡΤ. Τι λέτε; Πώς βρέθηκαν,
άραγε, τα φέουδα στην ΕΡΤ; Εσείς δεν ξέρατε τίποτα; Δεν βλέπατε τόσα χρόνια, κύριε Κεδίκογλου, την ΕΡΤ; Εσείς ήσασταν
αλλού;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Θα σας απαντήσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να µου απαντήσετε ευχαρίστως. Δεν ακούγατε τίποτα για το πάρτι της ΕΡΤ; Το άκουγα
εγώ στην Βέροια, όταν ούτε καν σκεφτόµουν να κατέβω για Βουλευτής και εσείς που εδώ εργαστήκατε, τοποθετήσατε ανθρώπους στην ΕΡΤ, δεν τα ξέρατε; Δεν ξέρατε όλο αυτό το παιγνίδι
και τώρα θέλετε να πιστέψει κάποιος ότι έχετε πρόθεση να το
αλλάξετε;
Διαφωνώ µε την εξεταστική. Με το κίνηµα εκδήλωσα τη διαφωνία µου. Φυσικά το κίνηµα θα ψηφίσει όπως αγαπά, έτσι είναι
οι πλειοψηφίες, αλλά µπορούµε να καταθέτουµε τις διαφωνίες.
Ποια εξεταστική θέλετε; Τι να την κάνουµε; Εγώ άκουσα µε τα
αυτιά µου τον Πρωθυπουργό που είπε «Εγώ την έκλεισα την
ΕΡΤ». Έτσι! Τσαµπουκάς! Με συγχωρείτε για την έκφραση. «Εγώ
την έκλεισα» -λέει- «κι εσείς άµα θέλετε, ανοίξτε την!». Τι ψάχνετε
να βρείτε; Είπε ο άνθρωπος.
Πού θέλετε να πάµε; Κύριε Πανούση, θέλετε να πάµε στο
άρθρο 914 ΑΚ: «Ο παρά τον νόµον ζηµιώσας άλλον υπαιτίως
υποχρεούται σε αποζηµίωση.» Το είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν,
έχουµε τον προστήσαντα και τον προστηθέντα. Είπε «Εγώ την
έκλεισα.», πήγε ο Υπουργός και κατέβασε τον διακόπτη, πήγε ο
τεχνικός, έχουµε τον υπάλληλο…ποια εξεταστική; Τι να ψάξουµε
να βρούµε; Ποιον θα κοροϊδέψουµε; Σε τι γρανάζι θέλετε να εµπλακούµε; Διαφωνώ µε την εξεταστική, αφού φωνάζει το
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πράγµα, είναι ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερο!
Μιας που χρησιµοποίησα τα λόγια του κ. Πανούση, χθες ο
λόγος του ενήργησε ως σπέρµα µέσα στη σκέψη µου, γιατί σας
το είπε πολύ καθαρά. Πριν τις µεταρρυθµίσεις καλό θα ήταν να
σκεφτείτε τις ρυθµίσεις, γιατί µία απλή ρύθµιση θέλει, να βάλουµε δυο ανθρώπους υγιείς να ξεκαθαρίσουν τον τόπο, αυτήν
την ΕΡΤ µε τους καλούς εργαζόµενους και τους κακούς και τους
βαλτούς και τους αλεξιπτωτιστές και τους άεργους και τους διπλόµισθους, τριπλόµισθους. Αυτό το πράγµα δεν µπορεί να γίνει
διαφορετικά.
Και θέλω να παροτρύνω και οποιονδήποτε άλλο Βουλευτή από
αυτήν την Αίθουσα να µην περιµένουµε µε εξεταστικές να δώσουµε λύσεις, να µην περιµένουµε να αντιδρούµε µε τον φυσιολογικό τρόπο στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δεν έχουν
πάρει απόφαση να αλλάξουν κάτι.
Υπήρχε ένας ωραίος δικηγόρος στη Βέροια, ο Γιάννης Σπαθούλας -συγχωρέθηκε- που µου είπε µια καλή κουβέντα κάποτε:
Φρόντισε, όταν δέχεσαι επίθεση, εσύ και οι οικείοι σου, οι φίλοι
σου, να τους ετοιµάσεις. Μην συµπεριφέρεστε ως «προβάτια µεσηµβριάζοντα παρά την κρήνην». Όχι, δεν θα είµαστε «προβάτια
µεσηµβριάζοντα παρά την κρήνην». Πρέπει να κάνουµε κάτι διαφορετικό, όχι εξεταστικές! Κάτι άλλο! Κάτι συνασπισµένο, κάτι
χέρι-χέρι, κάτι αντάµα! Αλλιώς δεν σταµατάει αυτό το κακό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γιοβανόπουλε.
Έχουµε άλλους δύο οµιλητές και µετά θα µπούµε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οπότε να ετοιµάζεστε.
Ο κ. Σταύρος Κοντονής έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριοι Βουλευτές,
παρά το γεγονός ότι χθες απαντήθηκε επαρκώς όλη αυτή η διαστρέβλωση των λόγων του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, επανήλθε σήµερα το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ο κ. Τριαντάφυλλος είχε την
εντιµότητα να διαβάσει το απόσπασµα. Και προκύπτει ευθέως
ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ µιλούσε για Υπουργούς και Βουλευτές εµπλεκόµενους άµεσα στο σκάνδαλο της «SIEMENS».
Και εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ τον ΣΥΡΙΖΑ για αντικοινοβουλευτική ρητορεία; Μα, κύριε Τριαντάφυλλε και αγαπητοί φίλοι του ΠΑΣΟΚ,
δεν ήταν ο κ. Τσουκάτος που πήγαινε στο κόµµα σας τις βαλίτσες µε το µαύρο χρήµα; Δεν ήταν Υπουργοί και Βουλευτές που
εισηγούνταν από αυτό εδώ το Βήµα για τις συµβάσεις µε τη
«SIEMENS»; Και έρχεστε εσείς σήµερα και εγκαλείτε τον ΣΥΡΙΖΑ
για αντικοινοβουλευτικό λόγο;
Ο λόγος µας είναι καθαρός και ξάστερος, όπως καθαροί είναι
οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και οι πρακτικές τους. Θα ήταν, λοιπόν,
καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ να περιορίσει αυτήν τη ρητορεία και να
κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και τότε θα δείτε Τσουκάτους, και τότε θα δείτε και τον κ. Σηµίτη που έπαιρνε το µαύρο
χρήµα, και τότε θα δείτε το κόµµα σας ότι είναι το κατ’ εξοχήν
κόµµα της πολιτικής διαφθοράς και διαπλοκής στην Ελλάδα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε για τις συστάσεις επί του λόγου και τη λογοκρισία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Και να υπενθυµίσουµε, έτσι για να αποδώσουµε τα του Καίσαρος, ότι δίπλα σε
εσάς είχαµε τα δωράκια και τα ταξιδάκια από τον κ. Χριστοφοράκο σε επίλεκτα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, ένα σκάνδαλο
µε «µπλε και πράσινους κόκκους».
Αφήστε, λοιπόν, τη ρητορεία. Να αποδίδετε σωστά αυτά που
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και µέχρι εκεί όσον αφορά τη «SIEMENS», τα σκάνδαλα και τους Τσουκάτους. Και αν θέλετε να µιλήσουµε για αυτά,
µια και µιλάµε σήµερα για την ΕΡΤ, δεν δώσατε απάντηση στην
κ. Κωνσταντοπούλου, όταν σας ανέφερε ότι εσείς στην ΕΡΤ είχατε διορίσει τον κ. Αντώνη Λιάρο µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ µε µισθό 3.500 ευρώ –τα ξέρει και ο κύριος
Υπουργός, τα ξέρει και το ΠΑΣΟΚ που τον έβαλε εκεί, όπως και
πολλούς άλλους- και πλάι στον κ. Λιάρο αποτυχόντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας, συγγενείς Βουλευτών και Υπουργών της
Νέας Δηµοκρατίας. Σας είπε ονόµατα ο Θανάσης Πετράκος και
ελπίζω να τους γνωρίζετε.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Να απολυθεί αυτός;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κοινοβουλευτικό έλεγχο φέραµε γι’
αυτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αυτό φέρνουµε, κύριε
Τριαντάφυλλε. Γι’ αυτό σας λέµε, εξεταστική επιτροπή, να λάµψει η αλήθεια να µάθει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν τη θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Να απολυθεί, ναι ή όχι;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Γιατί δεν τη θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εµείς εξηγήσαµε για
ποιο λόγο. Να απολυθεί;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Αυτός δεν είναι εργαζόµενος, κύριε Τριαντάφυλλε, µιας και µε προκαλείτε -και παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, να κρατηθεί λίγο ο χρόνος- αυτός είναι
διορισµένος ειδικός σύµβουλος…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Οι άλλοι τι είναι;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: …µε αυτούς τους µισθούς, τους οποίους εσείς κόβετε και ράβετε και µας λέτε ποιος
θα είναι ο µέσος όρος των µισθών στην ΕΡΤ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν απαντάτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Το δεύτερο, κύριοι
Βουλευτές. Ακούσαµε φθηνά επιχειρήµατα από τη µεριά της
Νέας Δηµοκρατίας για τη σηµερινή αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Φθηνά επιχειρήµατα. Πήγατε στο
Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, πήγατε στο τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για διάφορα
ζητήµατα, αλλά ουσία δεν ακούσαµε. Γιατί αντιδράτε στο να λάµψει η αλήθεια;
Υπουργός της Κυβέρνησης, µιλώντας από του Βήµατος πριν
λίγη ώρα είπε ότι υπάρχουν µέχρι διπλά και τριπλά τιµολόγια που
πληρωνόντουσαν. Γιατί να µη γίνει εξεταστική επιτροπή γι’ αυτό;
Γιατί δεν θέλετε να δούµε ποιοι έκοβαν τα διπλά τιµολόγια, ποιοι
τα πλήρωναν και πώς γινόταν όλο αυτό το αλισβερίσι; Πάλι η Αριστερά φταίει ή εσείς που διορίζατε τις διοικήσεις και ελέγχατε
όχι µόνο το χρήµα, αλλά και τη ροή του χρήµατος;
Τρίτον, κύριοι Βουλευτές, υπάρχει µια συνέντευξη του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Κύριε Σταµάτη, είσαστε εκ
των εξ απορρήτων του κυρίου Πρωθυπουργού. Τιµή σας είναι
που σας εµπιστεύεται ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν το λέω µε
κακή έννοια. Αλλά θα πρέπει η Κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτά
που έχει πει ο κ. Κουβέλης, ότι οδηγούσατε τη χώρα σε εκλογές
µε βάση το πρόβληµα της ΕΡΤ και σας έκοψε τη φόρα η κ. Μέρκελ. Αυτά έχει πει ο κ. Κουβέλης στον κ. Παπαχελά. Απάντηση
θα δώσει η Κυβέρνηση ή θα περάσει έτσι; Αυτό το σηµαντικό ζήτηµα, πολιτικό θέµα πρώτης γραµµής, δεν το απαντάτε.
Όπως επίσης δεν απαντάτε σε αυτά που σας κατηγόρησε ο κ.
Κουβέλης ότι οργανώνατε µετεκλογική συµµαχία µε τη Χρυσή
Αυγή. Και αυτά τα άκουσε από επίλεκτα στελέχη του Πολιτικού
Γραφείου του Πρωθυπουργού. Θα δώσετε απαντήσεις, πολιτικές
απαντήσεις σε µείζονα πολιτικά ζητήµατα που αναδεικνύονται
µέσα από τη συνέντευξη του πρώην κυβερνητικού συνεταίρου
σας του κ. Κουβέλη;
Και το τελευταίο. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε τις
τοποθετήσεις των Βουλευτών της ΔΗΜΑΡ. Ειλικρινά σας λέω ότι
αισθάνθηκα ότι βρίσκοµαι µπροστά σε µια πολιτική σχιζοφρένεια.
Διότι ήταν απόλυτα τεκµηριωµένη όλη η ανάλυση, η οποία κατέληγε σε ένα περίεργο συµπέρασµα: ότι δεν θα συµπράξει η
ΔΗΜΑΡ µε τον ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι της ΔΗΜΑΡ. Αν δεν θέλετε να γίνετε νούµερο σε επιθεωρήσεις του καλοκαιριού του τύπου «µπορεί να µπω, µπορεί να βγω», θα πρέπει να πάρετε καθαρές
θέσεις, διότι ο ετεροκαθορισµός ενός κόµµατος σε σχέση µε ένα
άλλο κόµµα, σας οδήγησε εδώ που σας οδήγησε. Ένα χρόνο
τώρα, επειδή νοµίζατε ότι θα απορροφηθείτε από τον αντιπολιτευτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, µετείχατε στην πιο σκληρή ακροδεξιά
Κυβέρνηση που εφάρµοζε την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Σήµερα τι κάνετε; Λέτε ότι αυτό που έγινε είναι σκάνδαλο, το
συνδέετε µε τη δηµοκρατία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: …το συνδέετε µε τη
λειτουργία του πολιτεύµατος και συγχρόνως λέτε: «Δεν θέλουµε
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εξεταστική επιτροπή».
Λέµε, λοιπόν, το εξής: Πάρτε µία καθαρή θέση, γιατί επιτέλους
αυτή η Κυβέρνηση δεν µπορεί άλλο να καταδυναστεύει τον ελληνικό λαό.
Τα υπόλοιπα θα τα πούµε και αύριο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Σίµος
Κεδίκογλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πόσους οµιλητές
έχουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένας οµιλητής
και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε
Τριαντάφυλλε. Έχω δώσει τον λόγο στον κύριο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Σύµφωνα µε το άρθρο
68…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Πρώτα απ’
όλα, δεν σας έδωσα τον λόγο και σηκωθήκατε. Σεβαστείτε το
Προεδρείο. Δεν σας έδωσα τον λόγο και σηκώνεστε ήδη. Καθίστε κάτω, να σας δώσω τον λόγο. Θα µιλήσετε µόλις σας δώσω
το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κυρία Πρόεδρε, ας µιλήσει και ο
τελευταίος οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Τριαντάφυλλε, ζητήσατε τον λόγο επί προσωπικού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ζητάω τον λόγο σύµφωνα µε το άρθρο 68. Να υποβάλω το αίτηµα κι εάν θέλετε,
απορρίψτε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να το υποβάλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ο προηγούµενος οµιλητής, σύµφωνα µε το άρθρο 68, παράγραφος 1, απέδωσε στη δική
µου τοποθέτηση διαφορετική γνώµη από εκείνη την οποία εξέφρασα και παρακαλώ πολύ να εκθέσω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να ξαναπείτε
αυτό που έχετε πει και δεν το καταλάβαµε, δηλαδή. Αυτό θέλετε
να πείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Να απαντήσω και να
θέσω αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Τριαντάφυλλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, η δική µου η τοποθέτηση ήταν µία και καθαρή.
Αυτό το οποίο είπα για τη χθεσινή αναφορά που έκανε ο κ. Τσίπρας, ήταν το εξής: Αναφέρθηκε σε παχυλούς µισθούς Βουλευτών, κάτι το οποίο έχει επαναλάβει πολλές φορές η Χρυσή Αυγή,
έχει επαναλάβει πολλές φορές ο «ΣΤΟΧΟΣ» και το οποίο για
πρώτη φορά ακούστηκε από τα εδρανα διά στόµατος του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ήταν ένα συγκεκριµένο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τα αρπάξατε …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεύτερον, επειδή αναφέρθηκε για τη «SIEMENS», πέρα από τα γεγονότα τα οποία
έχουν να κάνουν µε το ζήτηµα ποιος έχει διατελέσει νοµικός σύµβουλος κατά καιρούς της «SIEMENS» ή ποιος έχει διατελέσει νοµικός σύµβουλος ή πρόεδρος σε διάφορες ΠΑΕ -για να
θυµηθούµε και να γνωρίζουµε όλη την ιστορία του κάθε κόµµατος- εγώ θέλω να πω στον κ. Κοντονή ότι συλλογική ποινική ή πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει για τον καθένα ξεχωριστά. Η
σκανδαλολογία και η ποινικολογία, η ποινικοποίηση της πολιτικής
ζωής, ουδέποτε οδήγησε σε θετικά αποτελέσµατα.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε το εξής:
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµικός σύµβουλος της
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«SIEMENS» έχει διατελέσει ο σύµβουλος του Πρωθυπουργού, ο
κ. Καρακώστας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Θεωρώ ότι το να αποκαλείς συναδέλφους σου «νούµερα επιθεώρησης», προφανώς δεν
αρµόζει στο Κοινοβούλιό µας. Και, βεβαίως, θα έπρεπε να σας
γίνει σύσταση, κύριε Κοντονή, από το Προεδρείο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Κοντονή, σας παρακαλώ, για να τελειώσει…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα, για να ξεκαθαρίσουµε
αυτό το οποίο είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, καταλάβαµε ο καθένας σας τι είπε. Νοµίζω ότι όλοι έχουµε στοιχειώδη
νοηµοσύνη για να καταλαβαίνουµε εδώ µέσα τουλάχιστον, κύριε
Κοντονή. Μη θέλετε ο καθένας να εξηγεί ξανά αυτά που έχει πει.
Ορίστε, κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ
είπα ότι ο κύριος συνάδελφος, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, είχε την
ειλικρίνεια –δηλαδή, µίλησα πάρα πολύ θετικά για το άτοµό τουνα διαβάσει το σχετικό απόσπασµα της οµιλίας του Προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί –υπενθύµισα- έλεγε για παχυλούς µισθούς
Βουλευτών και Υπουργών που σχετίζονταν µε το σκάνδαλο της
«SIEMENS».
Εµείς δεν µιλήσαµε ποτέ γενικώς και αορίστως ούτε εναντίον
Βουλευτών ούτε εναντίον Υπουργών.
Εποµένως, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ας «µην ξύνεται εδώ
στην γκλίτσα του τσοπάνη». Διότι για το θέµα της «SIEMENS»
την κύρια ευθύνη –την πολιτική, πάντοτε, το τονίζω- την έχει το
ΠΑΣΟΚ, το κόµµα του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Οι εκφράσεις πρέπει να
είναι προσεκτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, κύριε Τριαντάφυλλε. Αναγνωρίζω ότι έχετε την αγωνία για να υποστηρίξετε την παράταξή σας, αλλά νοµίζω ότι όλοι
έχουµε επίγνωση και ξέρουµε τι λέει ο καθένας και τι εννοεί.
Ο κ. Χρήστος Μαντάς έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν ξέρω αν είναι τύχη να µιλάω τελευταίος εκ µέρους των Βουλευτών για το θέµα της εξεταστικής των
πραγµάτων επιτροπής, για το ζήτηµα, δηλαδή, που έβαλε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Ωστόσο, θέλω να πω ότι σήµερα δεν είναι µια ουδέτερη µέρα.
Είναι µία µέρα µετά από την απόφαση για ανθρωποθυσίες και
µια µέρα που απαγορεύονται οι συναθροίσεις µε χουντικό διάταγµα. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά να ξέρω: Καταδικάζετε την απαγόρευση των συναθροίσεων απ’ όπου και αν προέρχεται;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Θεωρώ δηµοκρατική µου υποχρέωση να µιλήσω για την ΕΡΤ,
όπως ένιωσα δηµοκρατική και ανθρώπινη ανάγκη, όταν άκουσα
το περίφηµο διάγγελµα, να βρεθώ στο προαύλιο της ΕΡΤ µαζί
µε χιλιάδες άλλους συµπολίτες µας για να υπερασπιστώ τη δηµοκρατία και το δηµόσιο αγαθό της ενηµέρωσης. Είναι µια άνοµη
πολιτική απόφαση της οµάδας δράσης της Νέας Δηµοκρατίας,
η οποία την σχεδίασε και την υλοποίησε. Είναι µια απόφαση που
έχει πρόσηµο, έχει βαθειά αντιδηµοκρατικό πρόσηµο.
Αν θέλατε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, να γραφτείτε στις
σελίδες της ιστορίας, το καταφέρατε. Μόνο που καταφέρατε να
µείνετε στις µαύρες σελίδες της ιστορίας. Έτσι θα µείνει αυτή η
πράξη. Με αυτό ακριβώς το πρόσηµο.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι δηµοκρατική
υποχρέωση όλων µας, όλων των Βουλευτών, να διερευνήσουµε
πώς αποφασίστηκε και πώς υλοποιήθηκε αυτό το σχέδιο. Πρέπει
να ελεγχθεί η νοµιµότητα, η συνταγµατικότητα, αλλά και το αν
και πώς και ποιοι ωφελήθηκαν από τη διακοπή του κοινωνικού
αγαθού της δηµόσιας ενηµέρωσης.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς έχετε απαντήσει,
τάχα, στα ερωτήµατα αυτά, λέγοντας απλώς ότι πρόκειται για
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µία λαθεµένη απόφαση -όπως άκουσα- ή για µια πολιτική γκάφα
-όπως επίσης άκουσα- ή για µια ένδειξη πολιτικού θάρρους και
αποφασιστικότητας;
Δεν ενδιαφέρεστε ποιους έβλαψε και ποιους ωφέλησε το
«µαύρο» της ΕΡΤ; Εννοώ συγκεκριµένα, όχι γενικά και αόριστα,
µε ονόµατα και επίθετα.
Εσείς δεν έχετε απορία πώς και από ποιους τεκµηριώθηκε η
συνδροµή της έκτακτης περίπτωσης, επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που χρησιµοποιήθηκε για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;
Εσείς γνωρίζετε πώς έγινε και από ποιους η παρέµβαση στη
«DIGEA» και σε ποιο πλαίσιο νοµιµότητας, κάτι που είχε σαν
αποτέλεσµα -για να αναφέρω µόνο ένα- ο ελληνισµός της διασποράς να στερηθεί το δικαίωµα της ενηµέρωσης αυτοµάτως
και βιαίως;
Έχετε απαντήσει σε ποιο πλαίσιο νοµιµότητας ποιοι και πώς
δεν συµµορφώθηκαν µε την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας;
Εσείς έχετε απαντήσει στο ερώτηµα ποιοι ευθύνονται για την
πρόκληση οικονοµικής ζηµίας -ή έστω για την πιθανή πρόκληση
οικονοµικής ζηµίας- στο δηµόσιο και την πιθανή ωφέλεια άλλων
που ίσως είναι αντίθετοι µε το δηµόσιο συµφέρον; Δεν απορείτε
γι’ αυτό;
Και τέλος, ποιος άλλος τρόπος υπάρχει, πέρα από την
εξεταστική επιτροπή, για να δούµε εάν οι Υπουργοί, ως φυσικά
πρόσωπα, έχουν πιθανόν αστικές και νοµικές ευθύνες για µια
τέτοια ενέργεια που πάγωσε το πανελλήνιο και τους
δηµοκρατικούς ανθρώπους σε όλον τον κόσµο;
Να πω και κάτι ακόµη: Μας επισηµαίνεται συχνά από διάφορες
πλευρές ότι υπερβάλλουµε σε διάφορα ζητήµατα, συνταγµατικότητας, ονοµαστικών ψηφοφοριών κ.λπ.. Δηλαδή, υπάρχει στ’
αλήθεια σοβαρό επιχείρηµα –το οποίο να µπορεί να διατυπωθεί
και να τεκµηριωθεί- που να ισχυρίζεται ότι έστω αυτή η ιδιαίτερη
ευαισθησία βλάπτει τη δηµοκρατία; Κινδυνεύουµε από µια τέτοια
πρακτική, µήπως χάσουµε τάχα το λύκο, όπως µας έχουν πει
πολλές φορές;
Μήπως κινδυνεύουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη
συστηµατική απαξίωση των θεσµών και της δηµοκρατικής λειτουργίας και τη διολίσθηση στον αυταρχισµό;
Στο όνοµα, λοιπόν, των συµπολιτών µου που στερήθηκαν βίαια
το αγαθό της δηµόσιας ενηµέρωσης, στο όνοµα των δυόµισι χιλιάδων απολυµένων εργαζοµένων της ΕΡΤ, ζητώ να διερευνηθεί,
µέσω της συγκρότησης εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής,
το θέµα του «µαύρου» της ΕΡΤ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαντά.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Σίµος
Κεδίκογλου.
Κύριε Υπουργέ, είναι αρκετά δέκα λεπτά; Θέλετε περισσότερο
χρόνο;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ίσως χρειαστώ και λιγότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας δώσω
δέκα λεπτά.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν µπω στην κυρίως συζήτηση, θέλω να επαναλάβω µία έκκληση: Το περιστατικό πριν από λίγο είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, αλλά πρέπει να υπενθυµίσει σε όλους ότι τα
εµπρηστικά λόγια ανάβουν πυρκαγιές. Όταν κάποιος µιλάει για
«ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ», τότε θα ακούσεις και το εξίσου απαράδεκτο για το Γράµµο και το Βίτσι. Δεν πρέπει να γυρνάµε στις
χειρότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ποιος το είπε αυτό; Ποιος το είπε
αυτό;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Έχω ξανακάνει αυτήν την έκκληση και την επαναλαµβάνω. Να µην λέµε ούτε για γουναράδικα
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ούτε για τίποτα. Δεν πρέπει να γυρνάµε σε αυτές τις εποχές.
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, αυτή την άποψη έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Δεν πρέπει να γυρνάµε σε αυτές
τις εποχές!
Αν σε µία έκκληση αντιδράτε έτσι, τι να πω! Έκκληση µετριοπάθειας κάνω.
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ποιος το είπε αυτό; Είναι ψέµατα!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Όλοι το είδαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη διακόπτετε
και µη φωνάζετε. Οι Υπουργοί πρέπει να απαντήσουν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος είπε αυτήν τη φράση;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Το όνοµα δεν το ξέρω. Βουλευτής
της Χρυσής Αυγής ήταν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ…
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Δεν σας ακούω! Συγγνώµη, αλλά
επειδή ήµασταν όλοι εδώ, ακούστηκε και σχόλιο από τη γαλαρία
πρώτα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που είπατε τώρα ποιος το
είπε;
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Για τα γουναράδικα ποιος το είπε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος το είπε από το ΣΥΡΙΖΑ;
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ! Στο Κοινοβούλιο είµαστε!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, νοµίζω
ότι κανένας δεν θέλει να ξαναγυρίσουµε στις χειρότερες σελίδες
της ελληνικής ιστορίας. Αυτό θέλω να υπογραµµίσω.
(Θόρυβος - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε υπόλογος…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ας προσπαθήσουµε να µιλήσουµε
όσο γίνεται πιο νηφάλια και να δούµε το θέµα στην ουσία του,
γιατί στέκεστε σε πτυχές, ενώ πρέπει να δούµε το σύνολο.
Η µεγαλύτερη πρόκληση σήµερα, µε την καλή έννοια, είναι η
αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα. Το κυριότερο πρόβληµα
είναι η επίδραση του δηµόσιου τοµέα στην εθνική οικονοµία, όχι
µόνο λόγω της αδυσώπητης εξίσωσης δαπανών και εσόδων, της
συνάρτησης φόρων και µεγέθους δηµόσιου τοµέα, αλλά και η
ευρύτερη επίδραση του δηµόσιου τοµέα στην οικονοµία. Το δηµόσιο δεν πρέπει να αποµυζά τον ιδιωτικό τοµέα. Πρέπει να τον
ενεργοποιεί. Η λειτουργία του δηµοσίου πρέπει να είναι ευεργετική στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η αντίθετη εκδοχή, «όλα στο δηµόσιο», έχει εφαρµοστεί στο παρελθόν στη
γηραιά ήπειρο µε τα γνωστά αποτελέσµατα.
Ο αγώνας για την αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα είναι ο
πλέον καθοριστικός για να περάσουµε στη νέα Ελλάδα που θέλουν οι πολίτες.
Η ΕΡΤ ΑΕ ήταν ο κατεξοχήν οργανισµός που έφερε όλες τις
παθογένειες του ελληνικού δηµοσίου. Βαθύτατη νοοτροπία κρατισµού, κοµµατο-πελατειακών σχέσεων, ανυπέρβλητες καταστατικές δυσλειτουργίες λόγω απαρχαιωµένων συντεχνιακών
προνοµίων. Εκεί ήταν µαζεµένες όλες οι παθογένειες που µας
οδήγησαν στα σηµερινά αδιέξοδα. Και, δυστυχώς, ήταν αδύνατη
η ήπια αντιµετώπισή τους.
Σας µιλάω µετά λόγου γνώσεως, γιατί έζησα την ΕΡΤ µε διάφορες ιδιότητες: Του συντάκτη, του παρουσιαστή, του Βουλευτή
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και του αρµόδιου Υφυπουργού.
Και επειδή δέχτηκα ουκ ολίγες προσωπικές επιθέσεις -ορισµένες
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εξαιρετικά ανοίκειες- οφείλω και ορισµένες απαντήσεις.
Ξεκίνησα να εργάζοµαι ως συµβασιούχος στην ΕΡΤ το 1990.
Τοποθετήθηκα στο λεγόµενο «γερµανικό νούµερο», 24.00’ µε
06.00’ το πρωί, στον πρώτο πόλεµο του Περσικού, στα διεθνή
λόγω γλωσσοµάθειας. Μιλάω τρεις γλώσσες, εκτός των ελληνικών και τουλάχιστον εκείνη την εποχή σπάνιζαν οι δηµοσιογράφοι που ήξεραν γλώσσες. Μετά εξελίχθηκα σε πολιτικό συντάκτη
και παρουσιαστή µέχρι το 1995, οπότε, λόγω δυσµένειας της
τότε διοίκησης, µε «έβαλαν στο ψυγείο», µια προσφιλής πρακτική
στην ΕΡΤ.
Για να µη διαµαρτύροµαι για το «ψυγείο», µου προσέφεραν
µονιµοποίηση, µια άλλη προσφιλής τακτική. Εγώ, όµως, δεν το
δέχτηκα.
Είναι ενάντια στις αρχές µου να κάθοµαι και να µη δουλεύω.
Έτσι, προτίµησα να παραιτηθώ.
Το αν άξιζα, το απέδειξε η περαιτέρω πορεία µου σε ιδιωτικά
µέσα ενηµέρωσης. Για πολλά χρόνια κόλλησα ένσηµα στον ιδιωτικό τοµέα, σε δύσκολα πόστα, χωρίς κοµµατικούς ή άλλους
προστάτες, κάτι που δεν µπορούν να ισχυριστούν αρκετοί από
τους επικριτές µου.
Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση έπρεπε να αναδιαρθρωθεί εκ βάθρων. Κι ένας χρόνος κυβερνητικής εµπειρίας διέλυσε και τις τελευταίες αµφιβολίες, εάν αυτό θα ήταν εφικτό µε την ΕΡΤ Α.Ε.
σε λειτουργία. Ήταν αδύνατον! Ήταν αδύνατον, γιατί δεν µπορούσε να εφαρµοστεί ούτε το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, για
να ξέρουµε πότε, πώς και που δουλεύει ο κάθε εργαζόµενος.
Ήταν αδύνατον γιατί δεν µπορούσες να µεταφέρεις έναν εργαζόµενο από την Κατεχάκη στην Αγία Παρασκευή, µε αποτέλεσµα
άτοµα της ίδιας ειδικότητας, ο ένας να κάθεται στην Κατεχάκη
και ο άλλος να χρεώνει υπερωρίες στην Αγία Παρασκευή.
Αυτά τα στοιχειώδη ήταν casus belli για τους εργατοπατέρες
της ΠΟΣΠΕΡΤ, πόσο µάλλον οι ριζικές αλλαγές, που όλοι βλέπω
να συµφωνούν ότι απαιτούνται για µία σύγχρονη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Η αδυναµία ουσιαστικής παρέµβασης για να υλοποιηθούν όχι
µόνο τα στοιχειώδη, αλλά και τα επιβεβληµένα, για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, αναδεικνύεται µε τον πλέον
αδιαµφισβήτητο τρόπο σε δύο παραδείγµατα:
Το πρώτο παράδειγµα είναι το Champions League. Το είχα
φέρει ως τοµεάρχης της Νέας Δηµοκρατίας στην Αντιπολίτευση
και στη Βουλή, το είχα πάει και στη δικαιοσύνη. Είναι µία εξωφρενική ιστορία. Η ΕΡΤ πλήρωσε 32,4 εκατοµµύρια ευρώ για
τρία χρόνια µεταδόσεως του Champions League, όταν η αµέσως
επόµενη προσφορά ήταν 7,2, δηλαδή κάτω από το 25%.
Θέλετε να µάθετε και για τα διαφηµιστικά έσοδα της ΕΡΤ;
Είναι κάτω από 10 εκατοµµύρια το χρόνο. Και επειδή είχε εµπειρία από Champions League, 1 εκατοµµύριο το χρόνο µπορούσε
να βγάζει η ΕΡΤ. Και, όµως, πλήρωνε πάνω από 10 εκατοµµύρια
το χρόνο, έντεκα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Φάγανε καλά κάποιοι!
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Μετά, γίνοµαι αρµόδιος Υφυπουργός. Αυτό που έχω καταγγείλει, θέλω να τερµατιστεί.
Έδωσα εντολή στη Διοίκηση να λάβει κάθε νόµιµο µέτρο για να
µειωθεί, τουλάχιστον, το τίµηµα για την ΕΡΤ, προσφεύγοντας
ακόµα και σε διαιτησία. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα της κρίσης να πληρώνει η ΕΡΤ Α.Ε. 32 εκατοµµύρια και πλέον για το
Champions League, που σηµειωτέον είναι υποχρέωση να υπάρχει σε κανάλι ελεύθερης λήψης.
Παρά τις επανειληµµένες παραινέσεις της πολιτικής ηγεσίας
προς την ΕΡΤ, οι υπηρεσίες πρόβαλλαν διάφορα προσκόµµατα
και δικαιολογίες και καθυστερούσαν, κωλυσιεργούσαν. Η απόφαση για προσφυγή στη διαιτησία κατά της UEFA ελήφθη στα
τέλη Μαΐου του 2013, τώρα! Αποτέλεσµα; Ήδη ο ελληνικός λαός
να έχει χρεωθεί τα 10,5 εκατοµµύρια.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ποιος φταίει γι’ αυτό;
Εσείς και…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ποιος φταίει; Η δοµή και η λειτουργία της ΕΡΤ. Αυτό φταίει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
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κύριε συνάδελφε. Μην διακόπτετε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Όταν έπρεπε η ίδια Νοµική Υπηρεσία…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ποιος φταίει γι’ αυτό;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Μάθετε λίγο το καταστατικό και
τους κανονισµούς της ΕΡΤ και µετά να µου κάνετε τον τιµητή.
Διότι όταν πρέπει η ίδια Νοµική Υπηρεσία που είχε εισηγηθεί τη
συµφωνία, να την καταγγείλει και όταν δεν µπορείς να αλλάξεις
τη Νοµική Υπηρεσία, είσαι µε δεµένα τα χέρια. Πρέπει να τα αλλάξεις εκ βάθρων όλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει γι’
αυτό;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Δεν ήµασταν εµείς. Μιλάτε κιόλας.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Δεύτερη υπόθεση: Η εκµετάλλευση του δορυφορικού σήµατος της ΕΡΤ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να βάλετε τον κύριο που τα κατάφερε τόσο καλά και µε τη λίστα Λαγκάρντ.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, είπατε
διάφορα. Διαφηµίσατε και κλεψίτυπο περιοδικό. Σταµατήστε
πλέον.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να απαντήσετε σ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Μάθετε, επιτέλους, κυρία Κωνσταντοπούλου, να κάνετε διάλογο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Η νέα διοίκηση της ΕΡΤ για την
εκµετάλλευση του δορυφορικού σήµατος…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Πιπιλή,
σας παρακαλώ. Μιλάει ο Υπουργός.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Μα, εγώ φταίω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Δηλαδή, να αρχίσετε να µιλάτε µεταξύ σας και ο Υπουργός κι εγώ
να κάνουµε εδώ πέρα τι;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Πρέπει να προστατέψετε τον
Υπουργό για να µπορεί να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον προστατεύω, κύριε Τζαµτζή, αλλά κι εσείς ακούγεστε και δεν ακούγεται
ο Υπουργός.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Η νέα διοίκηση της ΕΡΤ από το
φθινόπωρο του 2012 επεχείρησε να έλθει σε συµφωνία µε την
εταιρεία που εκµεταλλεύεται το σήµα στην Αµερική. Όµως, οι
υπηρεσίες της ΕΡΤ πρόβαλλαν πάλι διάφορα προσκόµµατα, µε
αποτέλεσµα να µην εισπράττονται καθόλου έσοδα. Έφτασαν,
µάλιστα, στο σηµείο οι υπηρεσίες της ΕΡΤ να ισχυρίζονται στη
διοίκηση ότι η ΕΡΤ δεν µπορεί να εµπορευθεί η ίδια το σήµα της,
αλλά πρέπει να προσλάβει µεσάζοντα, ο οποίος να εισπράττει
για λογαριασµό της ΕΡΤ και να της αποδίδει µέρος των εσόδων.
Έλεγαν ότι η ΕΡΤ δεν µπορούσε, δήθεν, να υπογράψει συµφωνίες εµπιστευτικότητας µε την εταιρεία που εµπορεύεται το
σήµα στην Αµερική, ενώ προφανώς ο ιδιώτης - µεσάζων µπορούσε όχι µόνο να τις υπογράψει, αλλά και να της επικαλείται
στη συνέχεια εναντίον της ΕΡΤ και να µην της δείχνει τα οικονοµικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αµοιβή του και το ποσοστό της ΕΡΤ.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τους τελευταίους δέκα µήνες η ΕΡΤ
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να χάσει τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ. Πιθανότητα, λοιπόν, ριζικών αλλαγών εν λειτουργία, δεν υπήρχε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Οι προλαλήσαντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ανέφεραν πλήθος στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν µπορούσαν να
γίνουν ριζικές αλλαγές όσο ήταν σε λειτουργία η ΕΡΤ.
Θα σας επισηµάνω, όµως, το κατ’ εξοχήν παράδειγµα που
αποδεικνύει ότι η παραµικρή απόπειρα αλλαγής στην ΕΡΤ, έθετε
την ΕΡΤ εκτός λειτουργίας.
Οι Έλληνες, κυρίες και κύριοι, στερήθηκαν ουσιαστικά την
ενηµέρωση από την ΕΡΤ επί έξι µήνες, γιατί η ΕΣΗΕΑ κήρυττε
αλλεπάλληλες απεργίες. Ο λόγος; Η κοινή υπουργική απόφαση
που καθιέρωνε ειδικό µισθολόγιο για τους δηµοσιογράφους,
όπου στους περισσότερους εξασφάλιζε αυξήσεις -στους χαµηλών και µεσαίων αποδοχών- στην Ελλάδα του 2013 του δηµόσιου
τοµέα. Γίνονταν, δηλαδή, οι πλέον προνοµιούχοι εργαζόµενοι
του δηµόσιου τοµέα. Κι, όµως, η ΕΣΗΕΑ κήρυττε απεργίες.
Έχετε ξανακούσει Σωµατείο να απεργεί ενάντια σε αυξήσεις
αποδοχών στα µέλη του; Ναι, γίνεται, αν εξυπηρετούνται άλλες
σκοπιµότητες. Οι απεργίες κηρύσσονταν, φυσικά, όλες παράνοµες και καταχρηστικές στα δικαστήρια. Είχαµε, όµως, το γνωστό
κολπάκι µε την ΠΟΕΣΥ, η οποία αµέσως κήρυττε «οµπρέλα»
απεργίας. Βέβαια, ως δευτεροβάθµιο όργανο η ΠΟΕΣΥ –και το
γνωρίζετε πολύ καλά- δεν µπορεί να κηρύττει επιλεκτικά απεργία
σε ένα µέσο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνώριζα από την πρώτη στιγµή
τις ιδιαίτερες δυσκολίες της θέσης µου. Άλλωστε, δεν τη λένε
τυχαία «ηλεκτρική» την καρέκλα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
Γνώριζα πολύ καλά ότι µε την αναγγελία του κλεισίµατος προσωποποιούσα µία κυβερνητική απόφαση µε πολιτικό κόστος.
Γνώριζα, όµως, ακόµα καλύτερα ότι η δύσκολη αυτή απόφαση
ήταν και αναγκαία και σωστή. Ήξερα ότι θα βρεθώ στο στόχαστρο των πολιτικών µας αντιπάλων, αλλά δεν έχω µάθει να λιγοψυχώ.
Βέβαια, όταν ακούω τις κατηγορίες περί «µαύρου», δεν µπορώ
να µην σκεφτώ «κοίτα ποιος µιλάει». Διότι τις πλέον σκοταδιστικές πρακτικές τις ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνδικαλιστές του,
που επέβαλαν ενηµερωτικό µπλακ άουτ, που έριχναν «µαύρο»
στην αντίθετη άποψη, που είχαν στερήσει, ουσιαστικά, από τους
Έλληνες την ενηµέρωση από τη δηµόσια τηλεόραση τους τελευταίους έξι µήνες.
Το «µαύρο», κυρίες και κύριοι, επιβλήθηκε λόγω των παράνοµων καταλήψεων των εγκαταστάσεων στην Αγία Παρασκευή. Κι
ως επιπλέον απόδειξη ήρθε η σηµερινή, νέα απειλή να διακόψουν τη µετάδοση του µεταβατικού προγράµµατος από τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης. Έτσι αντιλαµβάνονται ορισµένοι
τη δηµοκρατική νοµιµότητα;
Το «µαύρο» θα φύγει, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να
κάνετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνάδελφοι,
σας παρακαλώ, ησυχία.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Σύντοµα θα έχει συσταθεί και
τεθεί σε λειτουργία ο νέος φορέας της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, που θα είναι κατοχυρωµένα ανεξάρτητος, αξιοκρατικά στελεχωµένος, σύγχρονα δοµηµένος και πλήρως ανταποδοτικός
προς τους Έλληνες πολίτες! Εκεί θα έχουν φυσικά θέση και οι
ικανοί και άξιοι εργαζόµενοι της παρελθούσας ΕΡΤ Α.Ε., αλλά
και οι πτυχιούχοι νέοι, που δεν είχαν καµµία ελπίδα στο προηγούµενο καθεστώς, χωρίς «µπάρµπα στην Κορώνη».
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Χωρίς µπάρµπα στην ΠΟΣΠΕΡΤ.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Τότε θα κριθεί από τους πολίτες
η πολιτική µας απόφαση. Γιατί ήταν µία καθαρά πολιτική απόφαση, όσο κι αν θέλετε να ποινικοποιήσετε την πολιτική ζωή.
Για τα νοµικά ζητήµατα µίλησαν και θα µιλήσουν άλλοι αρµοδιότεροί µου. Θα ήθελα να κάνω µόνο µία παρατήρηση: Τα ιδιωτικά κανάλια δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν από µία ΕΡΤ µε
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µονοψήφια τηλεθέαση. Αντίθετα, έχουν κάθε λόγο να προβληµατίζονται από το νέο, σύγχρονο ανταγωνιστικό φορέα.
Σκεφθείτε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ποιον πραγµατικά εξυπηρετείτε.
Όσον αφορά την ψηφιακή µετάβαση, θα σας πρότεινα να ενηµερωθείτε. Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση απαλλάσσεται από την
υποχρέωση λήψης άδειας παρόχου περιεχοµένου και παρόχου
δικτύου.
Έχει εξαιρεθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αλλά περιορίσατε τους διαύλους…
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κυρίες και κύριοι, και η εµπάθεια
έχει τα όριά της!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεδίκογλου.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Το µαγαζάκι τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Βορίδης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κοιτάξτε τις λίστες της ΠΟΣΠΕΡΤ να
βρείτε τους συγγενείς των εργαζοµένων που δουλεύουν σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θέλετε να µιλήσετε; Ωραία, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, όχι τώρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Βούτσης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ελάτε, κύριε Παφίλη, γιατί αυτό το παιχνιδάκι δεν µου αρέσει
καθόλου.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Δείτε τις λίστες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, κυρία
Πιπιλή. Δεν καταγράφεται τίποτα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ:…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ησυχία, κύριοι
συνάδελφοι.
(Κωδωνοκρουσίες)
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης -αρχίζουµε ανάποδα γιατί υπάρχουν
άλλες πρακτικές µου φαίνεται- Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για να
σας βγάλω και από το αδιέξοδο, γιατί οι κοκοροµαχίες γίνονται
στο Μεξικό και σε άλλες χώρες. Το λέω µε συναίσθηση.
Χρειάζεται πραγµατικά πολιτική ψυχραιµία και πολιτικά νεύρα
για να µιλήσει κάποιος ουσιαστικά, να κάνει ουσιαστική πολιτική
και ιδεολογική αντιπαράθεση σε ένα τέτοιο κλίµα, που το έχουµε
ζήσει επανειληµµένα τα προηγούµενα χρόνια.
Σηµειώνω –γιατί θα πω µερικά πράγµατα µετά- από την αρχή
πώς όταν δεν θέλεις να κάνεις ουσιαστική συζήτηση, ιδεολογική
και πολιτική, καταφεύγεις σε αυτά που γίνονται σε αυτήν την Αίθουσα και φυσικά η τροφή για την ενηµέρωση που παρέχει το
σύστηµά σας είναι ότι, παραδείγµατος χάρη, θα παίζει δεύτερη
είδηση -απ’ ό,τι λένε οι δηµοσιογράφοι- η όλη ιστορία και αντιπαράθεση και των προηγούµενων ηµερών, αλλά και η σηµερινή
µε αυτούς που υποδέχθηκαν τον κ. Σόιµπλε µε ένα µεγάλο σύνθηµα που έγραφε «raus». Το θεωρώ πολύ λογικό, γιατί αυτή τη
λέξη την ξέρουν πολύ καλά, την έχουν κληρονοµήσει από τους
πατεράδες τους και ο νοών νοείτω.
Θεωρούµε ,λοιπόν, απαράδεκτη, προκλητική την απόφαση της
Κυβέρνησης που χρησιµοποίησε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την ΕΡΤ, γιατί η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου –
και το είπαµε από την αρχή- δεν έχει ως στόχευση µόνο την ΕΡΤ,
αλλά έχει ως στόχευση τη διάλυση, την κατάργηση ή τη συρρίκνωση πολλών δηµόσιων οργανισµών, φορέων και επιχειρήσεων.
Ως αποτέλεσµα φυσικά είχε την απόλυση δύο χιλιάδων εργαζοµένων και όχι µόνο. Λειτούργησε και ως προειδοποίηση, ως
δαµόκλειος σπάθη δηλαδή πάνω απ’ όλους τους υπόλοιπους εργαζόµενους, που αγωνιούν και καταλαβαίνουν πλέον ότι µε µία
υπουργική απόφαση σε µία νύχτα µπορούν να βρεθούν άνεργοι
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ή πρέπει να υποκύψουν στον εκβιασµό, ο οποίος παρεµπιπτόντως –δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισµό, το λέω µαλακά- είναι απαράδεκτος. Αφού υποφέρει όλη η Ελλάδα, γιατί εσείς να µην
υποφέρετε το ίδιο; Μία στόχευση είναι αυτή.
Επαναλαµβάνουµε αυτό για το οποίο «έχει µαλλιάσει η γλώσσας µας» πως δεν πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση κάνει «τσαµπουκά» γενικώς, δεν πιστεύουµε ότι δεν έχει σχέδιο, ότι κάνει
επιχειρήσεις κοµάντο. Έχει στρατηγικό σχέδιο. Είναι άλλο θέµα
πώς το εφαρµόζει. Η δεύτερη στόχευση, λοιπόν, και η πιο ουσιαστική είναι να διευκολυνθεί η παράδοση στους επιχειρηµατικούς
οµίλους πάρα πολλών και κρίσιµων τοµέων, όπως είναι η ενηµέρωση σε ένα βαθµό, αλλά και άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την αµυντική
βιοµηχανία.
Αυτή είναι η πολιτική της. Έτσι θέλει να βγάλει τη χώρα από
την κρίση, ισοπεδώνοντας ό,τι υπάρχει και φτιάχνοντας ένα
πεδίο για να διευκολυνθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και να
επενδυθούν και λιµνάζοντα κεφάλαια.
Ο χώρος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης δεν είναι σαν τους
άλλους, σχετίζεται και µε πολλά άλλα. Είναι ο ιδεολογικός µηχανισµός -να το πω έτσι, µε γλώσσα κανονική- για να επιβάλεται η
αντίληψη της αστικής ιδεολογίας και να προπαγανδίζεται ο καπιταλισµός ως µονόδροµος και ως καλύτερο σύστηµα. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, θέλει να διευκολύνει τη συγκέντρωση και τη
µονοπώληση του χώρου των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σε
επιχειρηµατίες.
Εδώ θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα, πέρα από
τις αντιπαραθέσεις. Δεν είµαστε αφελείς, δεν είµαστε χαζοί.
Έχετε καµµιά εντύπωση ότι είµαστε βλάκες και πιστεύουµε –το
λέω έτσι δηλαδή ωµά, για να καταλαβαίνει και ο κόσµος- ότι θέλετε να φτιάξετε αντικειµενική τηλεόραση; Σε ποιον τα λέτε
αυτά; Ποια κυβέρνηση µπορεί να λέει ότι θα κυβερνά και θα έχει
αντικειµενική τηλεόραση;
Όχι. Θέλετε πιο ελεγχόµενη τηλεόραση και δεν εννοώ κυβερνητική ντε και καλά. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια –και εδώ διαφωνούµε µε πάρα πολλούς- η τηλεόραση δεν ήταν κυρίως
κυβερνητική, µπορεί να ήταν και κυβερνητική. Τι είναι; Αναπαράγει την αστική ιδεολογία. Είναι ένας από τους ιδεολογικούς µηχανισµούς του αστικού κράτους.
Άρα, όσοι πιστεύουν ότι µε τον καπιταλισµό, µε κυρίαρχη την
αστική τάξη, µε τα µέσα παραγωγής στα χέρια της θα φτιάξουν
αντικειµενική τηλεόραση, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και τον
εξαπατούν. Εµείς δεν είµαστε τέτοιοι και ούτε θέλουµε να µας
θεωρείτε τέτοιους.
Ήµασταν, λοιπόν, αντίθετοι. Τι κάναµε; Καταδικάσαµε, φέραµε
τροπολογία. Δεν θέλω να πω καµιά πιο λαϊκή λέξη για την αστική
νοµιµότητα, ούτε στην ψηφοφορία δεν τη βάλατε. Την απορρίψατε. Δώσαµε τον «902» όσο µπορούσαµε, ξέροντας µε ποιους
έχουµε να κάνουµε, βήµα στους απεργούς-εργαζόµενους, όχι
γιατί υπερασπιζόµασταν την ΕΡΤ. Και θα πω µερικά πράγµατα
παρακάτω.
Ζητάµε, λοιπόν και ζητούσαµε να ανοίξει η ΕΡΤ χωρίς απολύσεις και να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Αντισταθήκαµε στην προπαγάνδα, η οποία έχει στοιχεία γκεµπελισµού. Δηλαδή όταν βάζεις δηµοσιογράφους, τους οποίους
µάλιστα τους βάζουν οι κυβερνήσεις, που παίρνουν 350 χιλιάρικα
το χρόνο, µαζί µε ένα τεχνικό που του βγαίνει η ψυχή από το πρωί
µέχρι το βράδυ –µερικοί που είναι στο κοντρόλ, εννοώ δηλαδή
αυτούς που εργάζονται, όχι αυτούς που λένε «κόψε τον Παφίλη,
γιατί τώρα έχει ακροαµατικότητα» γιατί τα ξέρουµε αυτά και τα
ξέρουν και πρέπει να τα ξέρει και ο κόσµος- όταν λοιπόν τους
βάζεις µαζί και λες «η αµαρτωλή ΕΡΤ ή οι υψηλά αµειβόµενοι δηµοσιογράφοι», αυτό είναι χυδαιότητα, κυριολεκτικά είναι χυδαιότητα. Και το κάνατε.
Αντισταθήκαµε σε αυτήν την προπαγάνδα, παρ’ ότι είµαστε
ίσως το µεγαλύτερο θύµα –ιδεολογικά εννοώ- αυτής της κατάστασης που υπήρχε στην ΕΡΤ.
Αλήθεια, αδιαφάνεια. Τι άλλο ειπώθηκε; Αµαρτωλό παρελθόν;
Μάλιστα, συµφωνούµε. Αφού είναι αµαρτωλό το παρελθόν, να
δούµε ποιοι είναι οι αµαρτάνοντες. Ποιος κυβερνάει τη χώρα;
Εσείς δεν ήσαστε όλα αυτά τα χρόνια; Εδώ ειπώθηκαν και ονό-
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µατα, υπάρχουν και ακόµα περισσότερα. Εσείς δεν τα κάνατε
όλα αυτά; Ποιος τα έκανε; Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας;
Εσείς δεν ήσαστε που φτιάξατε την αµαρτωλή ΕΡΤ;
Και η λογική ποια είναι; Ότι εµείς την κάναµε αµαρτωλή και
τώρα θα την κάνουµε –να µην πω την ανάλογη λέξη- αγνή και
ωραία και αντικειµενική. Όχι, δεν το πιστεύουµε. Είναι τεράστιο
πολιτικό ζήτηµα, απαράδεκτο και κανένας δεν πρόκειται να έχει
αυταπάτες –απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό- ότι θα έχουµε
µία τηλεόραση και µια ραδιοφωνία κρατική ή δηµόσια –όπως τη
λέτε, δεν έχει καµµία σηµασία- η οποία θα υπηρετεί την αντικειµενική ενηµέρωση. Είναι πολιτικό κατ’ εξοχήν ζήτηµα.
Εµείς συµφωνούµε µε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής,
από την άποψη ότι και ο Κανονισµός λέει πως για θέµατα γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος και ενδιαφέροντος µπορεί να
συσταθούν εξεταστικές επιτροπές. Και αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και αν προκύψουν, όπως έχουν προκύψει από όλες τις εξεταστικές –φοβερό πάντως, όπως καταδικάστηκαν στη
«SIEMENS», στο Βατοπέδι, που είναι γεµάτες οι φυλακές, τα δικαστήρια από Υπουργούς- το ίδιο θα συµβεί και µε αυτή, αν γίνει.
Λέµε, λοιπόν, ότι εµείς τουλάχιστον θα προσπαθήσουµε, και
συµφωνούµε µε αυτή την έννοια και αν υπήρχε εξεταστική θα
προσπαθούσαµε να συµβάλουµε.
Διαφωνούµε ριζικά -και θα χρησιµοποιήσω µία λέξη που δεν
µας αρέσει- κάθετα από το σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ουσιαστικά βάζει σε δεύτερη µοίρα την ουσία και προβάλλει σε πρώτη
αυτό που είναι και πιασάρικο: Το «µαύρο» δηλαδή. Υπάρχει θέµα
δηµοκρατίας, εντός ή εκτός εισαγωγικών;
Εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε το εξής -το ξεκαθάρισε και
ο εισηγητής µας- ότι όσο πιο αντιλαϊκή είναι η πολιτική, επειδή
δεν µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα, τόσο θα εντείνεται ο αυταρχισµός. Πώς γίνεται όµως αυτό; Εδώ είναι η µεγάλη µας διαφορά. Ο αυταρχισµός εντείνεται, γιατί υπάρχουν όλα τα
εργαλεία στο αστικό Σύνταγµα και τους αστικούς νόµους που
επιτρέπουν στην κάθε φορά πλειοψηφία, στην κάθε φορά κυβέρνηση δηλαδή η οποία υπηρετεί αυτό το σύστηµα, να τα χρησιµοποιεί όπως θέλει. Ναι ή όχι;
Υπάρχει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Υπάρχει. Το
ΠΑΣΟΚ πότε την εφάρµοσε; Με τη ΓΣΕΕ, αν δεν κάνω λάθος,
πρώτη φορά και πολλές άλλες φορές.
Άρα, τι λέµε εµείς; Λέµε ότι η αστική δηµοκρατία έχει περιορισµένο χαρακτήρα. Οι όποιες κατακτήσεις και η πάλη του κινήµατος δεν αλλάζουν την ουσία, γιατί έχει τέτοιες ασφαλιστικές
δικλείδες που µπορεί κατά το δοκούν να τις χρησιµοποιεί και κυρίως, είναι απαγορευτική για ανατροπή αυτού του συστήµατος,
γιατί προστατεύει την καπιταλιστική ιδιοκτησία.
Έχουµε τον εντεινόµενο και απαράδεκτο αυταρχισµό κ.λπ.
µέχρι το «χούντα» και «κατοχή». Εδώ θα τα πούµε ανοιχτά. Μην
ξεφτιλίζουµε όλες τις λέξεις. Το έχουµε κάνει για πολλά χρόνια.
Χούντα είναι; Δεν θέλω να πω ονόµατα από αυτούς που ξέρουν
από χούντα. Δεν είναι, µη χαίρεστε.
Τι λέγατε εσείς; «Κάτω η χούντα του ΠΑΣΟΚ» δεν έλεγε η Νέα
Δηµοκρατία; Ναι ή όχι;
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πολύ παλιά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άστε το «παλιά». Τα χούγια βγαίνουν
µετά το θάνατο.
Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ; «Αέρα, αέρα να φύγει η χολέρα». Αυτά δεν
λέγατε; Γιατί; Γιατί θέλατε να κρύψετε αυτό που συµβαίνει σήµερα. Θέλατε να κρύψετε ότι έχετε την ίδια πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ
ιδιαίτερα όξυνε, αλλά και η χούντα είχε πει πολύ χειρότερα πράγµατα. Και αυτά που ακούγονται εδώ, αν πάτε στα παλαιότερα
Πρακτικά, είναι λίγα µερικές φορές.
Τι ήθελε να κρύψει το ΠΑΣΟΚ τότε; Τι ήθελε να κρύψει η Νέα
Δηµοκρατία µε τη χούντα του ΠΑΣΟΚ; Ότι έχουν στρατηγική
συµφωνία, ότι συµφωνούν δηλαδή στην Ελλάδα να εξυπηρετήσουν το καπιταλιστικό σύστηµα, συµφωνούν στην πολιτική και ο
καβγάς καµιά φορά είναι πιο σκληρός για το ποιος θα έχει τη
νοµή της εξουσίας, γιατί έχει και παρελκόµενα αυτή η εξουσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό το σκηνικό επαναλαµβάνεται. Επαναλαµβάνεται και σήµερα. Κι εµείς πρέπει να πούµε, έστω κι αν κοστίζει καµιά φορά,
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ότι δεν µπορεί να ξεφτιλίζουµε µία σειρά πράγµατα.
Τι έχουµε; Έχουµε µία αστική δηµοκρατία η οποία λειτουργεί
σε περίοδο κρίσης. Αυτή είναι η αστική δηµοκρατία. Άλλοτε είναι
πιο χαλαρή κι άλλοτε είναι τσεκούρι. Αυτό έχουµε σήµερα. Και
κάθε φορά ξέρετε τι γινόταν; Βλέπεις εφιάλτες καµµιά φορά.
Όσο πιο δεξιά πήγαινε το ΠΑΣΟΚ, τόσο περισσότερο όξυνε αυτά
τα θέµατα: Χούντα, αυταρχισµός, υποτέλεια κ.λπ., για να κάνει
αντιπαράθεση στη Νέα Δηµοκρατία.
Εδώ είναι τεράστιες οι ευθύνες και οι αυταπάτες που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το κάνει τυχαία. Δεν εννοώ γενικά για τον
κόσµο, αλλά την ηγεσία του. Το κάνει σκόπιµα. Πάει να κρύψει
τις κωλοτούµπες, που έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορες, οξύνοντας φραστικά την αντιπαράθεση σε επί µέρους θέµατα που
έχουν µία σηµασία, αλλά δεν δίνουν νόηµα στα ουσιαστικά. Γιατί
η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται αλλού: Ποιος κατέχει τα µέσα
παραγωγής; Τι κοινωνία θέλουµε; Αυτά όµως δεν τα ακουµπάνε
και µένουν στο περίβληµα. Εκεί να συγκριθούµε, εκεί να γίνει η
ιδεολογική αντιπαράθεση και η πάλη.
Θέλω να απευθυνθώ και στον κόσµο, αν µας βλέπει, και ειδικά
σε έναν κόσµο που νιώθει αριστερός, ριζοσπάστης και που θέλει
να αλλάξει. Λέει λοιπόν: «Καταστρατηγεί η απόφαση το δικαίωµα
της ενηµέρωσης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 15 του Συντάγµατος».
Αλήθεια, υπάρχει άνθρωπος λογικός –µε την πολιτική έννοιαπου να πιστεύει ότι στο αστικό Σύνταγµα και µέσα στο καπιταλιστικό σύστηµα, υπάρχει αντικειµενική ενηµέρωση και κατοχυρώνεται µάλιστα στο Σύνταγµα;
Δηλαδή, για να κάνω και µία προέκταση, η Ελληνική Τηλεόραση, η ΝΕΤ όλα αυτά τα χρόνια είχε αντικειµενική ενηµέρωση
στον κόσµο; Σε ποιον τα λέτε αυτά; Ήταν φερέφωνο –όπως ειπώθηκε- της κυρίαρχης, όχι µόνο της κυβερνητικής πολιτικής δεν είναι αυτό, αυτό είναι και εξόφθαλµο καµιά φορά- αλλά της
αστικής ιδεολογίας. Παράγει και αναπαράγει όλα αυτά τα χρόνια
την αστική ιδεολογία σε όλους τους τοµείς, όπως για παράδειγµα την επιχειρηµατικότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε µε να συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πόσο να σας
αφήσω;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοιτάξτε, έκανα µια παραχώρηση για
να εκτονώσω την κατάσταση. Πρέπει να µου την ανταποδώσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι σηµαίνει
αυτό; Να σας αποζηµιώσουµε; Όχι, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άρα, µε το να λες στον κόσµο ότι υπονοµεύεται το δικαίωµα της αντικειµενικής ενηµέρωσης, αθωώνεις
στην πραγµατικότητα το αστικό σύστηµα. Αθωώνεις όλο αυτό
που ζήσαµε όλα αυτά τα χρόνια.
Θα πει κάποιος: «δεν υπήρχαν εξαιρέσεις;». Βεβαίως και υπήρχαν. Υπήρχαν εξαιρέσεις ανθρώπων που προσπαθούσαν να προβάλουν κάτι άλλο. Όµως, αυτό να ξέρετε, είναι και µέρος του
παιχνιδιού, είναι το φύλλο συκής. Γιατί για να γίνει πιστευτή µια
προπαγάνδα, πρέπει να βάλεις και λίγο ΚΕΕ, αλλιώς δεν γίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Όχι λίγο, πάρα πολύ ΚΚΕ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ή και περισσότερο. Όµως, όσο περισσότερο βάζεις, τόσο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Πήξαµε στο ΚΚΕ τόσα χρόνια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι; Ευχαριστούµε πάρα πολύ! Δεν
θα σας παραδώσουµε, λοιπόν, την εξουσία που είχαµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Πέρα βρέχει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συνεχίζω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παφίλη,
σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Αδιαφορούµε εµείς για όλα αυτά; Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα εµείς
προσπαθούµε να εκµεταλλευτούµε και την παραµικρή χαραµάδα. Για ποιο στόχο; Για να µπορέσει να κάνει παρέµβαση το
ίδιο το λαϊκό και το εργατικό κίνηµα. Όχι, για να δηµιουργήσουµε
αυταπάτες στον κόσµο ότι αυτό το σύστηµα µπορεί να παρέχει
µια αντικειµενική ενηµέρωση.
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Όσοι δηµιουργούν αυταπάτες πάνε να κρύψουν ότι αυτό που
υπόσχονται είναι µια καλύτερη διαχείριση.
Μπαίνω στον πειρασµό να αναφέρω δύο πράγµατα ακόµη. Ο
ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται –το επικαλείται και γραπτά, scripta manentτον κ. Σουλτς και το Ευρωκοινοβούλιο. Έχετε ιδέα –οι περισσότεροι θα έχετε- από ευρωπαϊκή τηλεόραση;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για να µιλήσει κοµµουνιστής, πρέπει
να αναστηθεί ο Λάζαρος. Τόσο δηµοκρατικοί είναι! Αν ακούσετε
το Σουλτς, ο κ. Βορίδης θα σας φανεί «αριστερός» στο τι λέει.
Με συγχωρείτε.
Αυτούς επικαλείστε ως Αριστερά; Τι είπε ο Σουλτς για την ενηµέρωση; Τον Σουλτς τον πίεζαν όλα τα κανάλια επειδή είχαν συµβόλαια. Τι τον ένοιαζε αυτόν η ενηµέρωση; Αυτό κρύβετε.
Ο κ. Τσίπρας, ο Αρχηγός µάλιστα -να το έλεγε κάποιο στέλεχος, εντάξει- θεώρησε σαν πρότυπο το BBC. Μήπως γνωρίζει κανένας ή και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας τι εξέπεµπε το BBC στον πόλεµο
κατά της Γιουγκοσλαβίας, στον πόλεµο κατά του Ιράκ; Η ποιο
χυδαία, ωµή, επιθετική, ιµπεριαλιστική προπαγάνδα ήταν από το
BBC. Τι λέτε στον κόσµο, δηλαδή; Το BBC! Πάτε και δηµιουργείτε συνείδηση ότι το BBC κάνει αντικειµενική ενηµέρωση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Πες και άλλα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Οι ελληνικές τηλεοράσεις λόγω αντίστασης του ελληνικού λαού ήταν οι µόνες που µετέδιδαν πραγµατικές σκηνές. Ποιο BBC; Πού µετέδιδε το CNN; Ποια αντικειµενική ενηµέρωση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ο αγγλικός λαός δεν αντιστέκεται,
κύριε Παφίλη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παφίλη,
σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Οι εργάτες εκεί δεν υπάρχουν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποια αντικειµενική ενηµέρωση; Όταν
το CNN µε την CIA –θα πω ωµά πράγµατα- κάνει κινηµατογραφικές παραγωγές και τις προβάλλει σε κάθε πόλεµο; Έχουν αποκαλυφθεί όλα αυτά. Ποιο BBC αλήθεια; Όταν οι M16 είναι
εγκατεστηµένοι από επάνω και καθοδηγεί όλους τους δηµοσιογράφους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παφίλη,
παρακαλώ. Στα δικά µας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέτοια τηλεόραση θέλουµε; Οι τηλεοράσεις θα είναι δύο: Ή θα υπερασπίζονται τα λαϊκά συµφέροντα ή θα προπαγανδίζουν τον καπιταλισµό. Εµείς θα
παλέψουµε για το πρώτο που δεν γίνεται σε τούτο το εδώ το σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης από τη Δηµοκρατική
Αριστερά
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω τον λόγο µετά την τοποθέτηση του φίλτατου
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας. Πρώτη φορά ή ελάχιστες φορές έχει γίνει αυτό. Αυτό
µου δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ανθρωπότητα
δεν έχει γνωρίσει κανένα σύστηµα µέχρι τώρα το οποίο να µην
επεδίωξε από την πρώτη στιγµή της εγκαθίδρυσής του, από την
πρώτη στιγµή της κυριαρχίας του, να καθυποτάξει τους ιδεολογικούς µηχανισµούς. Μεταξύ αυτών και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Αυτό ισχύει για όλα τα συστήµατα, µηδενός εξαιρουµένου!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άλλο να προπαγανδίζεις την εκµετάλλευση και άλλο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Υπάρχει µία διαφορά την οποία ενστερνίζεται η λεγόµενη για σας «γιαλαντζί Αριστερά». Αυτή είναι
ότι υπάρχουν διακυµάνσεις και κλίµακες και ότι στον κοινοβουλευτισµό και την κοινοβουλευτική δηµοκρατία η κυριαρχία στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι η µικρότερη. Έγινα κατανοητός;
Αυτή είναι η άποψή µας.
Μ’ αυτήν, λοιπόν, την έννοια λέµε σαν Δηµοκρατική Αριστερά
ότι µέσα σ’ αυτό το σύστηµα -το στρεβλό και το ανάποδο ορισµένες φορές- έχουµε τη δυνατότητα να αφήσουµε ένα αποτύπωµα στη λεγόµενη «αντικειµενική ενηµέρωση». Θέλετε να τη
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βάλετε σε εισαγωγικά; Βάλτε τη. Όµως, έχουµε τη δυνατότητα
να το κάνουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Δηµοκρατική Αριστερά θέλουµε να δηλώσουµε εξαρχής ότι διαχωρίζουµε όλη αυτήν τη
διαδικασία σε δύο σαφώς διαφορετικά στάδια. Το ένα στάδιο
είναι αυτό το οποίο τηρήθηκε µέχρι αυτήν τη στιγµή, όσον αφορά
τη δηµόσια τηλεόραση, τη δηµόσια ραδιοφωνία, τα δηµόσια
µέσα ενηµέρωσης και τη διαδικασία της πραγµατικής ανασυγκρότησης. Βεβαίως, όλοι νιώθουµε έκπληξη όταν βλέπουµε ένα
από τα δύο κόµµατα τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν τη δηµόσια
τηλεόραση σ’ αυτό το χάλι να προασπίζεται από αυτό εδώ το
Βήµα µε τόσο πάθος την αντικειµενικότητα και τον πλουραλισµό.
Εµείς ευχόµαστε να το εννοεί πραγµατικά ο κ. Κεδίκογλου.
Αυτό το οποίο λέµε και προς την Κυβέρνηση και προς όλες τις
πτέρυγες της Βουλής είναι ότι εµείς θα συµµετάσχουµε στη διαδικασία ανασυγκρότησης της δηµόσιας τηλεόρασης. Θα συµµετάσχουµε µε τέτοιο τρόπο -όσο περνάει από το χέρι µας και από
το µέγεθός µας- ούτως ώστε πραγµατικά η χώρα να αποκτήσει
δηµόσια τηλεόραση και δηµόσια µέσα ενηµέρωσης, όπως είναι,
κύριε Παφίλη, το BBC. Μακάρι να το αποκτήσουµε κάποια στιγµή
στη χώρα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εντάξει!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Και όταν θα έρθει εκείνη η στιγµή
που θα χρειαστεί να κάνει την προπαγάνδα υπέρ του κυρίαρχου
συστήµατος, αν υπάρχει δυνατότητα, θα θέλαµε να γίνει µια
άλλου είδους παρέµβαση. Θα το δούµε. Όµως, προς τα εκεί κινούµαστε.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι αυτή τη στιγµή ήταν άθλια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Άθλια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μιλάω για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε µέχρι τώρα, όσον αφορά τη δηµόσια τηλεόραση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Γιατί, κύριε Τσούκαλη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ήταν κακή. Όµως, προσέξτε. Είναι
άλλο να συζητάς για παραβίαση άρθρου ή άρθρων του Συντάγµατος και άλλο να συζητάς για κατάλυση του Συντάγµατος, για
κατάλυση της δηµοκρατίας.
Και θα ήθελα πάρα πολύ να ενισχύσω αυτό που είπε ο κ. Παφίλης, επιτέλους, δηλαδή, όσοι την περίοδο της χούντας είχαν
συνείδηση των όσων συνέβαιναν εκείνη την περίοδο, να ενηµερώσουν τους νεότερους συναδέλφους ότι αυτό που ζούµε σήµερα δεν είναι χούντα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ θα πω ότι αυτό
το οποίο γίνεται τώρα στην Ελλάδα είναι κατάχρηση της δηµοκρατίας. Και η κατάχρηση της δηµοκρατίας επί αρχαιοτάτων
χρόνων όπου υπήρχε δηµοκρατικό πολίτευµα, ήταν αυτή που το
οδήγησε στην κατάρρευσή του. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι περισσότερη δηµοκρατία. Και µη «ρίχνουµε νερό στο µύλο» αυτών
που θεωρούν ότι αυτό το σύστηµα το οποίο λειτουργεί, έτσι
όπως λειτουργεί σήµερα, είναι το αίτιο που έχουµε οδηγηθεί εδώ
που έχουµε οδηγηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα blogs έχουν αναρτήσει
τις αθλιότητες που είδαµε πριν από λίγο σε αυτήν εδώ την Αίθουσα. Ας αναλογιστούµε αν έχουµε συνεισφέρει και εµείς ή τι
πρέπει να κάνουµε στην πράξη, για να µπορέσουµε να το αποτρέψουµε.
Κυρία Πρόεδρε, ήδη υπάρχει καθολικό αίτηµα όλων των πτερύγων ότι αυτό το συµβάν που είχαµε πριν από λίγο δεν πρέπει
να περάσει έτσι. Η απάντηση του Κοινοβουλίου -εγώ θα έλεγα
της δηµοκρατίας- πρέπει να είναι άµεση και αποφασιστική.
Άκουσα µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή -κύριε Υπουργέ, δεν
ξέρω αν ήσασταν παρών- την τοποθέτηση του κ. Καψή σε σχέση
µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, γιατί είδα κάποιες αντιδράσεις από την Αίθουσα. Ο κ. Καψής απέφυγε µε πολύ µεγάλη προσοχή να αναφερθεί σε αυτήν την προηγούµενη διαδικασία. Δεν
απέφυγε, όµως, τον πειρασµό να επαναλάβει ο ίδιος, και αυτός
ότι ήταν τέτοια η προσβολή, η διαφθορά της ΕΡΤ, ώστε δεν µπόρεσε ουσιαστικά να γίνει εξυγίανση εν λειτουργία. Συγκεκριµένα,
ανέφερε ότι θα έπρεπε να γίνει από µηδενική βάση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορώ να ισχυριστώ ενώπιόν
σας, και φαντάζοµαι ότι πολλοί θα αποδεχθείτε αυτό το οποίο
θα αναφέρω, ότι ο χώρος της δηµόσιας υγείας είναι πιο διεφθαρ-
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µένος από την ΕΡΤ Α.Ε. και ότι έχει προκαλέσει πολύ µεγαλύτερη
ζηµιά στα δηµόσια οικονοµικά απ’ ό,τι η ΕΡΤ.
Σύµφωνα µε τον επίσηµο πίνακα, τουλάχιστον, που δηµοσιεύει
κάθε χρόνο –αν θυµάµαι καλά- η Διεθνής Διαφάνεια για τη διαφθορά στις πρώτες θέσεις φιγουράρουν το ΕΣΥ, οι πολεοδοµίες,
οι ΔΟΥ και τα τελωνεία, τα µηχανολογικά. Αναφέρει, επίσης, τους
ΟΤΑ, το παλιό ΥΠΕΧΩΔΕ ή δηλαδή τα κυκλώµατα έργων και, βεβαίως, και τις ΔΕΚΟ, δηλαδή ΟΣΕ, ΔΕΗ, Ολυµπιακή κ.λπ..
Έχει εισαχθεί µια επικίνδυνη αντίληψη, δυστυχώς, στην πολιτική σκηνή, η οποία κάποια στιγµή πρέπει να τελειώσει άµεσα και
πρέπει να ανατραπεί, ότι δηλαδή τίποτα, καµιά µεταρρύθµιση
δεν µπορεί να γίνει στη χώρα εν κινήσει.
Δηλαδή, κύριοι της Κυβέρνησης, τι µας λέτε; Ότι το ίδιο θα
γίνει στις ΔΟΥ. ή στα τελωνεία. Ότι δηλαδή επειδή είναι διεφθαρµένοι αυτοί οι τοµείς, αυτοί οι θεσµοί πρέπει να τους καταργήσουµε; Ή παραδείγµατος χάριν τον ΟΣΕ ή τις άλλες ΔΕΚΟ
πρέπει να τις καταργήσουµε;
Για να είµαστε ειλικρινείς, λοιπόν, πρέπει να πούµε ότι αυτό
που έγινε στην ΕΡΤ έγινε για ένα και µοναδικό λόγο: Για να εξευρεθούν δύο χιλιάδες υπάλληλοι, που είχε συµφωνηθεί να οδηγηθούν σε απολύσεις. Το να οµολογήσει η Κυβέρνηση και να πει
ότι αυτός ήταν ο λόγος είναι µία ειλικρινής τοποθέτηση. Όµως,
το να προσπαθεί κάποιος εκ των υστέρων να επενδύσει αυτήν
την επιλογή µε κορώνες και µε τοποθετήσεις και θεωρίες περί
διαφθοράς υπάρχει πολύ µεγάλη απόσταση.
Θα θέσω έναν πολύ απλό προβληµατισµό, σε απάντηση αυτού
που είπε προηγουµένως ο κ. Κεδίκογλου. Εάν ακολουθούσαµε
προηγουµένως αυτήν τη διαδικασία που ακολουθούµε τώρα, δηλαδή το να εγκρίνουµε το νέο φορέα, να κινήσει η διαδικασία λειτουργίας του νέου φορέα και υπήρχε πράγµατι η αντίδραση εκ
µέρους της ΠΟΣΠΕΡΤ και έκλεινε τη δηµόσια τηλεόραση και
οχυρωνόταν στην Αγία Παρασκευή, θα ήταν ίδια η εξέλιξη και
ίδια η διαχείριση του θέµατος εκ µέρους του πολιτικού συστήµατος και της Κυβέρνησης;
Τότε θα µπορούσε πολύ εύκολα να πει και να διακηρύξει ότι
«ακούστε, να αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται στις µεταρρυθµίσεις».
Βεβαίως, σας πληροφορώ ότι το 90% των Ελλήνων πολιτών θα
πίστευε αυτό τον ισχυρισµό. Τώρα όµως όλες οι δηµοσκοπήσεις
δείχνουν ότι δυστυχώς δεν είναι έτσι και µία αναγκαία, απαραίτητη εκ βάθρων µεταρρύθµιση ουσιαστικά ανατρέπεται και «δυναµιτίζεται» και υπονοµεύεται. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Βεβαίως αυτό που σας λέω επιβεβαιώνεται και από τις χθεσινές
εξελίξεις σε σχέση µε τις άλλες δοµές που καταργήθηκαν.
Μία δεύτερη επισήµανση: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέροµαι σε σκηνές, σε εξελίξεις που βιώσαµε σήµερα εδώ, του
πιο σκληρού και ακραίου δικοµµατισµού που βίωσε η χώρα τα
τελευταία χρόνια. Υπάρχουν δύο πόλοι, όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα, η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου θεωρούν ότι
όλα τα άλλα κόµµατα, ανάλογα µε την τοποθέτησή τους, κάθε
φορά ακολουθούν ή όχι τον ορθό δρόµο. Χτες, όταν η Δηµοκρατική Αριστερά καταψήφισε τα άρθρα, ήµασταν στον ορθό δρόµο.
Σήµερα όπου µε τεκµηριωµένη άποψη λέµε ότι αυτό το οποίο
διαπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά µία κατάχρηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, έχουµε λοξοδροµήσει και πρέπει να
έλθουν οι «παιδονόµοι» να µας επαναφέρουν στον ορθό δρόµο.
Δεν είναι καθόλου έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό που κάνετε πραγµατικά είναι εκβιασµός, πραγµατικά είναι κατάχρηση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε τι σας απειλούµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Είναι κατάχρηση κοινοβουλευτικής
διαδικασίας, η οποία ουσιαστικά αλλοιώνει και τα χαρακτηριστικά της.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η απειλή ποια είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ πολύ. Ας µην κάνουµε διάλογο.
Όλοι µπορεί να έχουµε κάποια απορία στο µυαλό µας.
Συνεχίστε, κύριε Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ίσως να µην παρακολουθήσατε
όλους τους συναδέλφους σας που παρήλασαν απ’ αυτό το Βήµα,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
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Θέλω να τελειώσω µε το εξής: Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είπαµε «όχι» στην πρόταση αυτή; Επειδή δεν πρέπει
να υπάρξει εκκαθάριση στην ΕΡΤ, επειδή δεν πρέπει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος;
Αυτό το οποίο είπαµε είναι πάρα πολύ απλό: Τη στιγµή που
βρίσκονται σε εξέλιξη σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα κορυφαίες διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου γι’ αυτήν την υπόθεση της
ΕΡΤ, δεν είναι δυνατό να συγκροτηθεί επιτροπή προκειµένου να
εξετάσει αυτές τις ίδιες διαδικασίες. Μάλιστα, για να συγκροτηθεί µία τέτοια επιτροπή, είναι απαραίτητες δύο αρχές. Η µία είναι
η αρχή της αναλογικότητας που λέει ότι συγκροτείς επιτροπή
εάν δεν µπορείς µε άλλα µέσα να διερευνήσεις όλη αυτήν τη διαδικασία. Η δεύτερη αρχή, την οποία παραβιάσατε κατάφωρα µ’
αυτό είναι η παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών.
Αλήθεια, θα ελέγξει η επιτροπή το κατά πόσο η Κυβέρνηση
υλοποίησε τις δύο προσωρινές διαταγές του Συµβουλίου της
Επικρατείας, κυρία Κωνσταντοπούλου; Τη δεύτερη απόφαση της
πενταµελούς σύνθεσης τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γιατί την
αποκρύπτετε; Τι έχει πει; Ότι «θα επανέλθουµε για να ελέγξουµε
το κατά πόσο υλοποιήθηκε η συγκεκριµένη απόφαση». Αντί, λοιπόν, να απευθυνθείτε και να απευθυνθούµε όλοι και να πούµε
«επανεξετάστε για να δείτε αν υλοποιήθηκε», θα έλθουµε εµείς
σαν Κοινοβούλιο να πούµε εάν υλοποιήθηκε;
Το δεύτερο: Οι όροι είναι συγκεκριµένοι. Δεν χρειάζεται να
τους διαβάσω. Είναι αυτό που λέτε, τα ζητούµενα προς έρευνα.
Τι λέτε; Το κατά πόσο σωστά εκδόθηκε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, κάτω από ποιες συνθήκες εκδόθηκε, εάν υπήρχαν
οι έκτακτες συνθήκες να εκδοθεί, όταν γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου θα έλθει προς συζήτηση στη Βουλή όπου εκεί θα αναπτυχθούν όλες οι σκέψεις
και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Όλα τα ερωτήµατα που θέτετε προς διερεύνηση είτε είναι αυτονόητα µέσα απ’ όλες τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου είτε ορισµένα απ’ αυτά ουσιαστικά
καταργούν την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
Αυτή είναι η επιχειρηµατολογία µας για όλη τη διαδικασία,
όµως αυτό το οποίο θέλουµε να απευθύνουµε ως έκκληση στην
Αντιπολίτευση είναι να µην χρησιµοποιείται ο πολύ κακός χειρισµός για την ΕΡΤ ως άλλοθι, για να µην συµµετάσχετε στη διαδικασία ανασυγκρότησης του νέου δηµόσιου φορέα.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι υπόθεση όλων µας. «Ιδού η
Ρόδος ιδού και το πήδηµα» στο κατά πόσον κάποιοι οι οποίοι
έχουν στο µυαλό τους κάποια άλλα πράγµατα για το δηµόσιο
φορέα θα µπορέσουν να το υλοποιήσουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο,
διότι ο κ. Παφίλης και ο κ. Τσούκαλης έκαναν µίαν αναφορά σε
κάτι το οποίο είπα, υπέγραψα και θα το ξαναπώ: Ο τρόπος µε
τον οποίον επιχειρήθηκε η κατάργηση της ΕΡΤ είναι παραβίαση
της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος, είναι κατάλυση
του Συντάγµατος.
Κυρία Πρόεδρε, η Αριστερά την οποία εγώ γνωρίζω, διαχρονικά πάλεψε και κατέκτησε δικαιώµατα, όταν δεν υπήρχαν κατεκτηµένα. Δεν τα περιφρόνησε όταν ήταν κατοχυρωµένα και δεν
παρέσχε άλλοθι σε εκείνους που τα τσαλαπατούν.
Υπ’ αυτήν την έννοια απαντώ στον κ. Παφίλη ότι όχι, δεν είναι
δηµοκρατία αυτό και παρέχει κακή υπηρεσία, όταν λέει ότι αυτό
είναι δηµοκρατία.
Στον κ. Τσούκαλη, όµως, που µου απευθύνθηκε λέγοντας ότι
είναι απλώς κατάχρηση της δηµοκρατικής λειτουργίας και όχι
κατάλυση αυτό που έκανε η Κυβέρνηση, έχω να πω το εξής:
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Τσούκαλη, µεθαύριο περνάνε οι σαράντα µέρες, για να φέρει η Κυβέρνηση την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία παρέκαµψε αυτό το
Κοινοβούλιο. Εσείς έχετε καταθέσει πρόταση νόµου και δεν φέρ-
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νει ούτε την πρόταση νόµου. Αύριο επιχειρεί να δηµιουργήσει τετελεσµένα µε πρόταση νόµου που κατέθεσε εκ των υστέρων και
θέλει να τη φέρει σε ψήφιση προηγούµενα για να την επικαλεστεί
στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε,
µε µία φράση ακόµα.
Λέτε ότι αυτό δεν είναι κατάλυση της δηµοκρατικής λειτουργίας αλλά απλή κατάχρηση; Και ανέχεστε να εµπαίζουν τους θεσµούς εκείνοι οι οποίοι έχουν τη βαθιά αντιδραστική αντίληψη
ότι και το Κοινοβούλιο είναι διακοσµητικό στοιχείο; Λυπάµαι
πάρα πολύ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν σχέδιο
νόµου «Κύρωση της από 10 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β
του ν. 3429/2005 (Α’ 139)».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Τσούκαλη, σας ακούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η απάντησή µου θα είναι οι δύο τελευταίες γραµµές της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν θα επέτρεπαν σε εµάς να ψηφίσουµε, έστω και για αυτόν τον λόγο, την πρόταση αυτή: «Η
Βουλή των Ελλήνων έχει την υποχρέωση να εξετάσει τις ευθύνες
εκείνων που τόσο αψήφιστα και µε την επίκληση ανύπαρκτων ευρωπαϊκών και διεθνών παραδειγµάτων, κατατάσσουν µε τις ενέργειές τους ένα δηµοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος όπως η Ελλάδα,
στην κατηγορία απολυταρχικών και δικτατορικών καθεστώτων».
Επειδή πιστεύουµε ότι δεν είναι δικτατορικό και ακόµα όχι
απολυταρχικό, µόνο και µόνο για αυτό, δεν θα µπορούσαµε να
ψηφίσουµε την πρόταση νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου για δώδεκα λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµεθα σήµερα να συζητήσουµε την πρόταση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά µε την υπόθεση την
κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ.
Θα ασχοληθώ κυρίως µε το νοµικό πλαίσιο της υπόθεσης και
συγκεκριµένα µε το αν οι αιτιάσεις των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ
έχουν συνταγµατικό νοµικό έρεισµα.
Όπως γνωρίζετε, η σύσταση και η λειτουργία των εξεταστικών
επιτροπών προβλέπεται από τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του
Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
αντικείµενό τους είναι η εξέταση ειδικών ζητηµάτων δηµοσίου
ενδιαφέροντος –αλλά προσέξτε- που βέβαια, συναρτώνται µε παραβιάσεις της ποινικής νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα να πλήττονται κοινωνικά αγαθά και να είναι επιζήµια για το δηµόσιο
συµφέρον.
Το ότι πρέπει να παραβιάζεται η ποινική νοµοθεσία προκύπτει
και από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 145, 146 και
147 του Κανονισµού της Βουλής, όπου λεπτοµερώς γίνεται
λόγος για τη διενέργεια συγκεκριµένων ανακριτικών πράξεων.
Ας δούµε τώρα το ιστορικό της υπόθεσης και θα ήθελα να
προσέξετε την αλληλουχία των διατάξεων.
Με βάση τη διάταξη του άρθρου 14β του ν.3429/2005, όπως
αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 66 στο ν.4002/2011 και τροποποιήθηκε διαδοχικά µε το άρθρο 1 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου 31/2011 και µε την παράγραφο 2 του τρίτου άρθρου του
ν.4047/2012 εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση του Υπουρ-
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γού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, η
γνωστή 2/11-6-13, µε την οποία καταργήθηκε η ΕΡΤ.
Στην εν λόγω διάταξη του άρθρου 66 του ν.4002/2011 κατονοµάζονται συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα, µεταξύ των οποίων
και η ΕΡΤ, τα οποία είναι δυνατόν να καταργηθούν, συγχωνευθούν κ.λπ., αν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου.
Με την επίµαχη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την 10/2013
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14β του ν.3429/2005 και καθορίστηκε µε περισσότερες λεπτοµέρειες το περιεχόµενο της κατά τα ανωτέρω υπουργικής
απόφασης, σε περίπτωση καταργήσεως φορέα, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις αυτές.
Εποµένως, µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν εισάγεται πρώτον η δυνατότητα κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ, εφόσον
προϋπήρχε αυτή ήδη από το 2011, αλλά αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου, που ορίζει ποια άλλα ειδικά λεπτοµερειακά ζητήµατα µπορεί να ρυθµίζει η προαναφερθείσα
ΚΥΑ. Η τροποποίηση αυτή είναι επικουρική της βασικής ρυθµίσεως, δηλαδή της καταργήσεως της ΕΡΤ και ήταν αναγκαία.
Απαντώ στο σηµείο αυτό στη σχετική αιτίαση της πρότασης
του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Συντάγµατος για να εκδοθεί η συγκεκριµένη πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Ήταν αναγκαία, λοιπόν, προκειµένου
να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και να είναι όσο το δυνατόν διαδικαστικά πιο οµαλή η κατάργηση των φορέων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.
Από τη σύγκριση της προϊσχύουσας και της ισχύουσας µορφής της διατάξεως, δεν προκύπτουν µεγάλες διαφορές στα ζητήµατα κατάργησης, αλλά ρυθµίζονται καλύτερα σηµαντικά
ζητήµατα, όπως το εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων και
εκκρεµείς δίκες της ΕΡΤ.
Ακόµα, µε το νέο εδάφιο β, που προσετέθη, ρυθµίζεται τι
ισχύει σε περίπτωση συγχώνευσης φορέων, που δεν προβλέπονταν στην αρχική διατύπωση.
Είναι σαφές ότι η προσθήκη που πραγµατοποιήθηκε µε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου υπηρετεί την ορθότερη εφαρµογή της παραγράφου 1, την ανέφερα παραπάνω, ώστε να µην
µένουν αρρύθµιστα ζητήµατα, καθώς και πλείστες εκκρεµότητες
µε την απόφαση κατάργησης της συγχώνευσης οργανισµού της
παραγράφου 1, ενώ σκοπείται και η προστασία των συµφερόντων ιδιωτών και εργαζοµένων από ζυµώσεις κ.λπ., που ρυθµίζονται για πρώτη φορά.
Η επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη που επέβαλε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν ήταν η ανάγκη κατάργησης της ΕΡΤ
–γι’ αυτό αρκούσε ο νόµος από το 2011- αλλά η οµαλότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, εν όψει των ασφυκτικών προθεσµιών
που προβλέπουν οι διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας µας και αναφέροµαι στο ν.4046/2012 και στο ν.4093/2012 που περιέχουν
προαπαιτούµενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριµένου µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013-2016.
Εφόσον, λοιπόν, κρίθηκε επιβεβληµένη η έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 περί καταργήσεως της ΕΡΤ, αλλά και
κατέστη σαφές ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 14β του ν.
3429/2005, όπως προστέθηκε µε τον ίδιο νόµο, δεν ήταν πλήρης,
καθώς και ότι τα προβλήµατα και οι ασάφειες που θα δηµιουργούνταν θα έθεταν εν αµφιβόλω την ορθή διεκπεραίωση της διαδικασίας, ενώ θα άφηναν αρρύθµιστα ζητήµατα εργαζοµένων
κ.λπ., ορθώς εκδόθηκε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ενόψει της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να αντιµετωπιστούν µε
σαφήνεια και ταχύτητα τα λεπτοµερειακά ζητήµατα που προέκυψαν από την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ..
Συνεπώς, καταρρίπτεται ο µύθος ότι η ΕΡΤ ΑΕ. καταργήθηκε
µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αφού, όπως εξέθεσα,
η δυνατότητα κατάργησής της είχε ήδη προβλεφθεί µε το νόµο
του 2011.
Συνεπώς, σε εκτέλεση των προαναφερθεισών νοµικών ρυθµίσεων εκδόθηκε η ΚΥΑ µε την οποία καταργείται η ΕΡΤ και οι θυγατρικές της εταιρείες, λύθηκαν οι συµβάσεις του προσωπικού
και ορίστηκε ότι πρέπει να καταβληθεί η νόµιµη αποζηµίωση και
διεκόπη η µετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και οι συ-
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χνότητες της ΕΡΤ παραµένουν ανενεργές.
Αυτή την κοινή υπουργική απόφαση προσέβαλε στο Συµβούλιο της Επικρατείας η ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Πρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου αυτής, ζητώντας την αναστολή της εκτέλεσής της.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας µε προσωρινή διαταγή του
Προέδρου του κατ’ αρχήν και στη συνέχεια µε απόφαση της πενταµελούς Επιτροπής Αναστολών διέταξε την αναστολή της κοινής υπουργικής απόφασης µόνο ως προς το µέρος της, µε το
οποίο προβλεπόταν η διακοπή της µετάδοσης των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και η λειτουργία διαδικτυακού ιστοτόπου της
ΕΡΤ και ότι παρέµεναν ανενεργές οι συχνότητες της τελευταίας.
Περαιτέρω, στην απόφαση ορίζεται ότι µέχρι τη σύσταση του
νέου -προσέξτε σας παρακαλώ την έκφραση- δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα -το υπαινίχθη και ο κ. Τσούκαλης, αλλά δεν
είχε χρόνο να αναπτύξει το νοµικό ζήτηµα, εγώ όµως συµφωνώ
απόλυτα- πρέπει να ληφθούν το συντοµότερο δυνατό χρόνο τα
αναγκαία µέτρα για τη λειτουργία µεταβατικού δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για
τη διασφάλιση των συµφερόντων που ανάγονται στον κύκλο των
δραστηριοτήτων της καταργηθείσης ΕΡΤ.
Εποµένως, ως προς την ΕΤ1, τη ΝΕΤ, την ΕΤ3 και τις θυγατρικές εταιρείες, ούτε η προσωρινή διαταγή ούτε πολύ περισσότερο η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών επιβάλλουν την
προσωρινή έστω λειτουργία τους.
Εξάλλου, σε συµµόρφωση προς την απόφαση της Επιτροπής
Αναστολών λειτουργεί ήδη τηλεοπτικός σταθµός µε την επωνυµία «Δηµόσια Τηλεόραση» που εκπέµπει από τις συχνότητες της
ΕΡΤ και το πρόγραµµά του καθηµερινά εµπλουτίζεται, χωρίς να
έχει όµως φτάσει στα επίπεδα τα οποία θα ήταν επιθυµητά για
µια χώρα σαν τη δική µας.
Σηµειώνεται ότι δεν είναι πρακτικά εφικτή µέχρι στιγµής η εκποµπή από τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, λόγω της παραµονής σε
αυτές πρώην εργαζοµένων και του κινδύνου διασαλεύσεως της
δηµόσιας τάξης που πιθανώς να επέλθει αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο.
Τέλος, ειδικώς ως προς το κανάλι της Βουλής και τα αλλοδαπά
τηλεοπτικά δίκτυα που εκπέµπουν µέσω της ΕΡΤ, η διοίκηση έχει
πλήρως συµµορφωθεί, διότι η µετάδοση του σήµατος και των
εκποµπών των σταθµών αυτών έχει αποκατασταθεί πλήρως.
Ας σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι ο Πρωθυπουργός της
χώρας κατ’ επανάληψη δήλωσε πως η Κυβέρνηση θα σεβαστεί
και θα εφαρµόσει την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
πριν βγει ακόµα, όποιο περιεχόµενο και να είχε µε όποιο για την
Κυβέρνηση κόστος γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς πιστεύουµε στο κράτος δικαίου. Πιστεύουµε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι κράτος δικαίου και θα την
διαφυλάξουµε ως τέτοιο.
Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι στα κράτη δικαίου τη συνταγµατικότητα των νόµων την ελέγχουν τα δικαστήρια. Συνεπώς, καλό
θα ήταν να σεβόµαστε τις δικαστικές αποφάσεις και όχι να τις
επικαλούµεθα ανάλογα µε το τι µας βολεύει κάθε φορά ή στο
βωµό των πολιτικών σκοπιµοτήτων και της εξόντωσης πολιτικών
αντιπάλων να θυσιάζονται η συνταγµατική νοµιµότητα, οι αρχές
του κράτους δικαίου και ακόµα οι ίδιες οι ευαισθησίες, πολιτικές,
ατοµικές και κοινωνικές, πολλών εκ των στελεχών σας, γιατί
έχετε πολλά τέτοια στελέχη µε ευαισθησίες.
Ας δούµε τώρα και τις λοιπές επιµέρους αιτιάσεις της πρότασης. Σχετικά µε την µη υπογραφή της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου από τέσσερις Υπουργούς, θα ήθελα να θυµίσω ότι
είναι πέντε οι Υπουργοί και ο ένας που δεν υπέγραψε είναι ο οµιλών, επειδή βρισκόµουν εκτός Αθηνών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του π δ 63/2005, το άρθρο το οποίο
τιτλοφορείται «Υπογραφή Πράξεων και Διαταγµάτων διά περιφοράς» ορίζει: «Σε θέµατα που έχουν κατ’ επείγοντα χαρακτήρα
και για τα οποία είναι αναγκαία κατά την κρίση του Πρωθυπουργού η άµεση λήψη απόφασης, η άµεση έκδοση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ή Υπουργικού Συµβουλίου ή η άµεση
προσυπογραφή διατάγµατος, οι διαδικασίες επιτελούνται διά περιφοράς µε συµµετοχή των 2/3 τουλάχιστον των µελών της Κυβέρνησης».
Εποµένως, στην προκειµένη περίπτωση και ως προς το ανω-

15091

τέρω ζήτηµα δεν παραβιάστηκε κάποια διάταξη νόµου, εφόσον
το ισχύον νοµικό πλαίσιο προβλέπει αφενός µεν τη δια περιφοράς υπογραφή των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, αφετέρου δε ότι αρκεί αυτή να υπογράφεται από το 2/3 των µελών της
Κυβέρνησης, όπως εν προκειµένω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Προεδρικό Διάταγµα είναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Περαιτέρω, γίνεται
προσπάθεια από το ΣΥΡΙΖΑ να ερµηνεύσει τις αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά το δοκούν ως εξής. Αναφέροµαι πάντα στην πρόταση και απαντώ στην πρόταση.
Θεωρείτε ότι την απόφαση ερµηνεύουν τα άρθρα 15, παράγραφοι 2 και 5α’ του Συντάγµατος. Συγκεκριµένα, θεωρούν οι
υπογράφοντες την πρόταση ότι εκ των άρθρων αυτών προκύπτει
η συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας για αδιάλειπτη µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
Από το διατακτικό της απόφασης δεν προκύπτει η υποχρέωση
του δηµοσίου να συνεχίζει να µεταδίδει τις ίδιες ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές από τους ίδιους παρόχους, αλλά να διασφαλίζεται
η τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας της δηµόσιας
υπηρεσίας.
Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να ευσταθεί, εφόσον το διατακτικό κάνει λόγο για γενική υποχρέωση της πολιτείας να µεταδίδει ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και να λειτουργεί
διαδικτυακούς τόπους δηµοσίου συµφέροντος και σύµφωνα µε
τις συνταγµατικές επιταγές του άρθρου 15, παράγραφος 2 του
Συντάγµατος και µάλιστα από ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Αν ευσταθούσε ο ισχυρισµός του ΣΥΡΙΖΑ, η απόφαση θα ανέστελλε
την εκτέλεση της κοινής υπουργικής απόφασης και ως προς το
τµήµα της κατάργησης της ΕΡΤ, ενώ η διατύπωση θα ήταν πιθανότατα «Για τη συνέχιση της µετάδοσης των ραδιοτηλεοπτικών
εκποµπών και τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων».
Θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ περαιτέρω ότι οι εργαζόµενοι, καταλαµβάνοντας την ΕΡΤ και εκπέµποντας απ’ αυτή, εκτελούν τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και ότι η Κυβέρνηση,
ζητώντας τους να αποδώσουν στο δηµόσιο την περιουσία που
κατέχουν, αντιβαίνει στο πνεύµα της απόφασης. Ταυτόχρονα
ψέγει την Κυβέρνηση γιατί άργησε να εφαρµόσει πλήρως τη σχετική απόφαση.
Οι σκέψεις αυτές ,όπως διαπιστώνεται, είναι προδήλως αντίθετες η µια µε την άλλη και διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα
για τους εξής λόγους: Κατά τα ως άνω εκτεθέντα, η πολιτεία δεν
έχει υποχρέωση να λειτουργήσει την ΕΡΤ µε το παλαιό εταιρικό
θεσµικό σχήµα και µε τους υπάρχοντες υπαλλήλους. Αν κάτι τέτοιο ίσχυε, θα είχε ανασταλεί το αντίστοιχο µέρος της απόφασης
και ως προς αυτές τις παραδοχές, δηλαδή περί της καταργήσεως της ΕΡΤ και της λύσεως της συµβάσεως εργασίας.
Είναι σαφές από τα ανωτέρω ότι οι εργαζόµενοι που εκπέµπουν από τις κατειληµµένες εγκαταστάσεις της ΕΡΤ δεν µπορούν
να θεωρηθούν δηµόσιος φορέας ή αρχή που εγγυάται την τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας της δηµόσιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στην απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
Είναι, επίσης, σαφές ότι ο διάδοχος φορέας θα είχε λειτουργήσει νωρίτερα, αν οι εργαζόµενοι είχαν αποδώσει στο δηµόσιο
την περιουσία του, ώστε αυτό να τη χρησιµοποιούσε, ώστε πάραυτα να εφαρµοστεί η απόφαση. Η καθυστέρηση οφείλεται
αποκλειστικά στην απόφαση της πολιτείας να συνοµιλήσει µε
τους εργαζόµενους και να εφαρµόσει µε πειθώ και όχι µε τη βία
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Όταν παρήλθαν
µέρες χωρίς αποτέλεσµα, βρέθηκε τρόπος να εφαρµοστεί η απόφαση, ενώ οι συζητήσεις για την οµαλή µετάβαση στο νέο καθεστώς συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν.
Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύονται απολύτως στρεβλοί οι
ισχυρισµοί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και επικίνδυνοι για τη δηµοκρατία,
αφού µε πρόχειρους και ρηχούς προς εντυπωσιασµό νοµικισµούς υποδεικνύονται τρόποι εφαρµογής δικαστικών αποφάσεων, που δεν βρίσκουν έρεισµα ούτε στη νοµοθεσία, αλλά ούτε
και στις ίδιες τις παραδοχές σας, ενώ ταυτόχρονα καταγγέλλεται
η Κυβέρνηση γιατί διαλεκτικά προσπαθεί να επιλύσει το υπάρχον
πρόβληµα.
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Για τα ζητήµατα που αφορούν τη ζηµία του δηµοσίου –αναφέροµαι στην αιτίαση µε αριθµό Δ’ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ- προκαλεί εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µνηµονεύει την άποψη της
µειοψηφίας της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, αγνοώντας την
άποψη της πλειοψηφίας 4 προς 1, που είχε τη δυνατότητα να
εξετάσει τα ζητήµατα αυτά και να αποφανθεί. Προφανώς, σκέφθηκαν οι συντάκτες της πρότασης ότι λίγοι θα µελετήσουν την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και ότι µ’ αυτόν τον
τρόπο θα µας οδηγούσαν σε λάθος συµπεράσµατα.
Όσον αφορά την αιτίαση, ότι µε το κλείσιµο της ΕΡΤ δυσφηµήθηκε η χώρα µας στο εξωτερικό, και αν ακόµα είχε βάση, παρά
ταύτα -ως κρίση δεν αξιολογείται ποινικά- θα είχε ενδεχοµένως
µόνο πολιτική σηµασία. Σηµασία που την έκρινε ο ελληνικός λαός
µε την ευρεία αποδοχή που είχε η πολιτικά, αλλά και νοµικά, κατοχυρωµένη απόφαση για το κλείσιµο της ΕΡΤ ενόψει του υδροκεφαλισµού και των προκλητικών αµοιβών πλειάδας εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά καταλήγω στο
εξής: Η πρόταση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκει έρεισµα στο νόµο. Συνεπώς, ως αβάσιµη νόµου, αλλά και ουσίας,
πρέπει να απορριφθεί. Κάθε αντίθετη πρόταση θα προσέβαλλε
την αξιοπιστία µας, τον πολιτικό και νοµικό πολιτισµό µας.
Το ότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ υπογράψατε
αυτήν την πρόταση, δεν είναι κακό. Κακό, όµως, θα είναι να επιµείνετε σε αυτή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Νότης Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταδικάζουµε τις χυδαίες ύβρεις και απειλές που ακούστηκαν στην Ολοµέλεια προ ολίγου. Ζητούµε και για το συγκεκριµένο επεισόδιο
την πλήρη εφαρµογή του Κανονισµού.
Φαίνεται ότι κάποιοι εδώ στην Αίθουσα, παίρνοντας µάλιστα
θάρρος και από τη σηµερινή παρουσία του Σόιµπλε στην Αθήνα,
νοµίζουν ότι ο ελληνικός λαός θα επιτρέψει να επικρατήσουν
σκηνές αθλιότητας και βίας.
Η σηµερινή παρουσία του Σόιµπλε στην Αθήνα έδινε µια τεράστια ευκαιρία στην Κυβέρνηση να θέσει το ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων, δηλαδή των πολεµικών επανορθώσεων και
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου.
Από αυτό εδώ το Βήµα είχα ζητήσει χθες από τον ευρισκόµενο
στα Έδρανα της Κυβέρνησης, κ. Στουρνάρα, να απαιτήσει την
άµεση καταβολή των 162 δισεκατοµµυρίων ευρώ, πλέον τόκων,
από τις γερµανικές αποζηµιώσεις.
Μέχρι στιγµής και µε βάση τη δηµοσιογραφική ενηµέρωση
που υπάρχει, παρ’ ό,τι έγινε συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού µε τον κ. Σόιµπλε και του κ. Βενιζέλου και σύσκεψη στο Μαξίµου, κανείς δεν έχει τολµήσει να θέσει το θέµα αυτό. Θεωρούµε απαράδεκτη αυτήν τη συµπεριφορά της Κυβέρνησης,
διότι δείχνει µια ενδοτική στάση.
Και λέµε ότι δεν είναι δυνατόν να αρκεστεί η Κυβέρνηση στα
καθρεφτάκια για ιθαγενείς που µοίρασε πριν λίγο ο κ. Σόιµπλε,
λέγοντας ότι θα προσφέρει η Γερµανία 100 εκατοµµύρια ευρώ
για να δηµιουργηθεί δήθεν ένα Ταµείο Ανάπτυξης. Να φέρουν
πίσω τα κλεµµένα οι Γερµανοί που πήραν από την Τράπεζα της
Ελλάδος! Να φέρουν πίσω αυτά τα χρήµατα που άρπαξαν! Είναι
162 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Και δεν έγινε µόνο αυτό. Η Αθήνα από το πρωί ήταν απαγορευµένη πόλη. Σιγή νεκροταφείου, για να µην ενοχληθεί ο ανθύπατος κ. Σόιµπλε. Κι έχουµε εδώ µία απόφαση του Αστυνοµικού
Διευθυντή που εξηγεί σε ποιες περιοχές δεν µπορεί να γίνονται
συγκεντρώσεις. Αυτή είναι η δηµοκρατία στην Αθήνα;
Κυρίες και κύριοι, έχουµε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Άκουσα πάρα πολλούς συνάδελφους. Φαντάζοµαι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι -και απευθύνοµαι κυρίως
στους Βουλευτές της Συµπολίτευσης- θα έπρεπε να γραφτείτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οµιλητές για αύριο. Διότι, αυτά που είπατε, δεν αφορούσαν την
ουσία της αίτησης την οποία εξετάζουµε.
Δεύτερον, φαντάζοµαι, ότι εφόσον είναι έτσι όπως τα είπε ο κ.
Κεδίκογλου, δηλαδή για τις ρεµούλες, τις µίζες, την ανοµία στην
ΕΡΤ, εσείς έπρεπε να ζητήσετε, κύριοι, σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον είναι έτσι, όπως λέτε,
τα πράγµατα.
Με την ΕΡΤ, δυστυχώς, ξαναέρχεται στη µνήµη µας η γερµανική παρουσία. Άκουσα τα περί «SIEMENS». Κάποιοι ρωτούσαν
ποιος είναι ο δικηγόρος της «SIEMENS». Εγώ δεν ξέρω ποιος
είναι. Με την ΕΡΤ, δυστυχώς, ξαναέρχεται στη µνήµη µας η γερµανική παρουσία.
Θα πρέπει να ξέρετε ότι το 1929 τρεις εταιρείες διεκδικούσαν
να πάρουν τη δουλειά για να δηµιουργηθεί ραδιοφωνία στην Ελλάδα. Μία αµερικανική, η «DIRHAM», η «MARCONI» και η γερµανική «TELEFUNKEN» που ήταν θυγατρική της «SIEMENS». Αυτά
τα λέει και το αρχείο της ιστορίας της ΕΡΤ. Εκεί, λοιπόν, εµφανίστηκε και ο περίφηµος Βουλπιώτης, ο γαµπρός του Ζήµενς, ο
άνθρωπος που εκπροσωπούσε τη «SIEMENS» και που σε αυτόν
το 1938, δηλαδή στην «TELEFUNKEN», ανατέθηκε η δηµιουργία
ραδιοφωνίας. Γιατί όλα έχουν µια συνέχεια.
Διαβάζω από το έντυπο της ΕΡΤ: «Όταν τα γερµανικά στρατεύµατα εισέρχονται στη χώρα, έχουν ως προτεραιότητα τη διακοπή και την κατάληψη των ραδιοφωνικών σταθµών. Σχεδόν
άµεσα θέτουν σε επαναλειτουργία τους υπάρχοντες σταθµούς
και αναλαµβάνει τη λειτουργία της ραδιοφωνίας τότε ο Βουλπιώτης». Ο άνθρωπος της «SIEMENS». Αυτός που είχε για συνεργάτη τον ιατρό Χριστοφοράκο, τον πατέρα του Χριστοφοράκου.
Για να δείτε ότι όλα έχουν µια σχέση και η «SIEMENS» και η λειτουργία της ΕΡΤ και η ιστορία Μέρκελ. Αναφέροµαι στον Μέρκελ
που αποκάλυψαν τα «Επίκαιρα», τον κατάσκοπο της Γερµανίας
που ήρθε και δούλεψε για λογαριασµό της «TELEFUNKEN» το
1938. Για να αποδειχθεί ότι η δύναµη της ραδιοφωνίας και της
προπαγάνδας είναι καθοριστική. Αυτό το ήξερε, βεβαίως, και ο
Γκέµπελς όταν επισκέφθηκε το Μάρτιο του 1939 την Αθήνα.
Συµπτώσεις. Συζητούµε σήµερα για την ΕΡΤ και είναι ο Σόιµπλε στην Αθήνα. Πολλές φορές εκδικούνται τα ίδια τα τυχαία
ιστορικά γεγονότα. Αυτά, λοιπόν, είναι τα δεδοµένα.
Δεν άκουσα –και θα το ήθελα και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑκαι θεωρούµε ότι αυτό είναι παράληψη, γιατί να µην υπάρξει διερεύνηση, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς στήθηκε ο µονόδροµος του µνηµονίου, της προπαγάνδας, της προετοιµασίας
του δόγµατος του σοκ από την ΕΡΤ, για να περάσει στον ελληνικό λαό ότι το µνηµόνιο θα µας έσωζε; Ποιοι ήταν αυτοί οι δηµοσιογράφοι και οι λοιποί οι οποίοι στήριξαν ιδεολογικά, πολιτικά
την ιστορία µνηµόνιο µέσα από την ΕΡΤ; Εκεί δεν χρειάζεται µια
έρευνα; Το είπα και στους δηµοσιογράφους της ΕΡΤ. Αν θέλουµε
να µιλάµε συγκεκριµένα και όχι γενικά και αόριστα για το µακρύ
χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης που καθοδηγεί τα ΜΜΕ, θέλουµε
στοιχεία. Ποιοι έπαιξαν το ρόλο και ποιο ρόλο έπαιξαν από τις
αρχές του 2010; Τι εντολές είχαν; Πώς διαµορφώθηκαν τα
πάνελ; Ποιοι κλήθηκαν εκεί και ποιοι αποκλείστηκαν;
Όλα αυτά να βγουν στη φόρα, για να υπάρχει το συµπέρασµα
ότι στη νέα σωστή, δηµόσια ραδιοτηλεόραση θα κοπεί το µακρύ
χέρι της Κυβέρνησης.
Το ερώτηµα είναι: Ο Υπουργός δίνει την εντολή; Ο Γενικός Διευθυντής κάνει το παιχνίδι; Υπάρχουν εγκάθετοι δηµοσιογράφοι;
Υπάρχουν άλλοι τρόποι χειραγώγησης;
Αυτά πρέπει να βγουν και θεωρώ ότι και αυτά έπρεπε να έχουν
περιληφθεί στην πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Δεν είναι τυχαίο, το ξέρουν όλοι, ότι ούτως ή άλλως συγκεκριµένες πολιτικές δυνάµεις και ιδίως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες –το
απέδειξε ο εισηγητής µας µε στοιχεία, ο κ. Καπερνάρος- έχουν
αποκλειστεί ουσιαστικά από την ΕΡΤ. Με 7,6% ποσοστό στις
εκλογές, η παρουσία µας αντιστοιχούσε στο 2,6%. Αυτό είναι
ακόµη χειρότερο και στα ιδιωτικά κανάλια. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει
να µπει µια σειρά, διότι εµείς που κάνουµε την κριτική και που
θα στηρίξουµε µε τους δικούς µας τρόπους και τη ψήφο µας και
τη θέση µας, την πρόταση που γίνεται, είµαστε η µοναδική πολιτική δύναµη που συνεχώς αποκλείεται από τα κανάλια. Διότι θα
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βλέπετε, παντού υπήρχαν παλιά τρεις και ένας, δηλαδή Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ και καµµιά φορά Ανεξάρτητοι Έλληνες και καµµιά φορά ΚΚΕ. Αυτό πρέπει να σταµατήσει.
Ερχόµαστε τώρα στην πρόταση. Βλέπω ότι µερικοί συγχέουν
την πρόταση για εξεταστική επιτροπή µε την προανακριτική. Εδώ
τα πράγµατα είναι απλά. Η Ολοµέλεια της Βουλής µπορεί να συνιστά εξεταστικές επιτροπές για να εξετάσει ειδικά ζητήµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος.
Άκουσα πολλές νοµικές επιχειρηµατολογίες, ότι δεν υπήρξαν
ποινικά αδικήµατα κ.λπ.. Εδώ τα θέµατα είναι απλά. Πρέπει να
εξετάσουµε σε σχέση µε τη συγκεκριµένη δράση της Κυβέρνησης αυτό το ζήτηµα δηµοσίου ενδιαφέροντος και να µείνουµε –
γιατί απ’ ό,τι είδα ελάχιστοι µείνατε- στους τέσσερις λόγους που
προβάλει η αίτηση.
Η αίτηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέει πρώτον, για παραβίαση του Συντάγµατος και της δηµοκρατικής νοµιµότητας, κυρίως µε τη χρήση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και της
συγκεκριµένης πράξης, δεύτερον, για καταστρατήγηση του δικαιώµατος ελεύθερης έκφρασης, τρίτον, για µη εκτέλεση της
απόφασης της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ και τέταρτον, ότι
επήλθε ζηµία από τις ενέργειες της Κυβέρνησης µε το κλείσιµο
της ΕΡΤ.
Αυτά είναι τα τέσσερα θέµατα. Από το πρωί ελάχιστοι ασχολήθηκαν µε αυτά τα ζητήµατα. Ακούσαµε αντεγκλήσεις, παρατηρήσεις για άσχετα θέµατα, αλλά όχι γι’ αυτά.
Εµείς θα µείνουµε, κυρίως, στο θέµα της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου. Είναι κάτι το οποίο έχουµε αναδείξει και άλλες
φορές σε αυτήν την Αίθουσα. Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έχει χρησιµοποιηθεί ως τρόπος λειτουργίας τουλάχιστον είκοσι φορές και έχει γίνει πλέον κατάχρηση της λειτουργίας του
άρθρου 44 παράγραφος 1.
Όµως, όσα αφορούν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και
το άρθρο 44 παράγραφος 1 βρίσκονται στο δεύτερο κεφάλαιο
του Συντάγµατος που περιλαµβάνει τις εξουσίες και την ευθύνη
από τις πράξεις του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Εποµένως,
είναι συγκεκριµένες εξουσίες του Προέδρου της Δηµοκρατίας
και µπαίνει το ερώτηµα εάν ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έχει
τη διακριτική ευχέρεια, εάν έχει τη δυνατότητα, όταν του προταθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο η θέσπιση πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, να την υπογράψει ή όχι. Αυτό είναι το βασικό. Και
έχει σαφέστατα τη δυνατότητα, εάν θεωρεί ότι η συγκεκριµένη
πράξη δεν είναι σύννοµη, γιατί δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 44 παράγραφος 1, να µην την υπογράψει.
Επειδή στην έναρξη της µνηµονιακής περιόδου θα θυµάστε
ότι τότε το Υπουργείο Εργασίας ήθελε µε προεδρικό διάταγµα
να ρυθµίσει τα εργασιακά. Εσείς που είσαστε πιο παλιοί Βουλευτές και ήσασταν εδώ το Μάιο του 2010 θα θυµάστε ότι τότε ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είπε ότι δεν θα υπογράψει συγκεκριµένο προεδρικό διάταγµα και αναγκάστηκε τότε η Κυβέρνηση
και έφερε τα εργασιακά µε νόµο στη Βουλή. Για εµάς, λοιπόν,
είναι ξεκάθαρες οι αρµοδιότητες.
Άρα, λοιπόν, στο βαθµό που δεν υπάρχουν προϋποθέσεις τότε
ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας οφείλει, ως ρυθµιστής του πολιτεύµατος και ασκώντας τις εξουσίες του από το Σύνταγµα, να
µην υπογράψει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, διότι υπογράφοντας µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου σηµαίνει ότι
έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα εννέα ηµέρες, αφού την τεσσαρακοστή πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή. Και αφού κατατεθεί
την τεσσαρακοστή µέρα στη Βουλή, µπορεί να ισχύσει άλλους
τρεις µήνες. Δηλαδή, µπορεί να ισχύει νοµοθετική ρύθµιση για
εκατόν τριάντα µέρες, ακόµα και αν η Βουλή διαφωνεί.
Ενώ σε µια πρώτη φάση, που είχατε την αγαστή συνεργασία,
φέρνατε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, απεδείχθη ότι στην
τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η µόνη κοινοβουλευτική δύναµη που στήριζε αυτήν την πράξη ήταν η Νέα Δηµοκρατία, γιατί και το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ διαφωνούσαν. Και τι
έχει γίνει; Αυτή η πράξη έχει παράξει αποτελέσµατα. Δεν έχει κατατεθεί ή δεν είχε ενδεχόµενα µέχρι το πρωί κατατεθεί στη
Βουλή. Ακόµα και αν δεν κατατεθεί, τα αποτελέσµατα ισχύουν
και δεν αίρονται αναδροµικά. Ή, αν κατατεθεί, θα δούµε αν θα
κυρωθεί. Και τι κάνετε; Αύριο θα ψηφίσουµε ένα νόµο που θα αλ-
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λάξει µια κατάσταση, για την οποία ούτε καν η κατάθεση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου µε τη µορφή νοµοσχεδίου για
έγκριση από τη Βουλή είχε γίνει µέχρι το πρωί. Αυτό είναι το αποτέλεσµα.
Άρα, λοιπόν, για να γίνει αυτό, χρειάζεται πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου και είχαµε επισηµάνει επανειληµµένα από
αυτό εδώ το Βήµα ότι πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου σηµαίνει σύγκληση του Υπουργικού Συµβουλίου, όχι µια βόλτα δια
περιφοράς.
Έχετε ευθύνες, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, διότι δεκαεννέα τέτοιες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου τις δεχθήκατε δια
περιφοράς και σας είχαµε πει να γίνει Υπουργικό Συµβούλιο και
σας ζητήσαµε να φέρετε τα Πρακτικά του Υπουργικού Συµβουλίου για κάθε νοµοθετική πράξη. Και δεν κάνατε τίποτα.
Άρα, λοιπόν, εφόσον δεν έγινε σύγκληση του Υπουργικού Συµβουλίου, εφόσον δεν υπήρξε αυτή ήδη η τυπική προϋπόθεση, να
δούµε εάν υπήρχε και η άλλη, η ουσιαστική προϋπόθεση, δηλαδή
η έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκη, για να εκδοθεί συγκεκριµένη πράξη. Και τι λέει αυτή η
πράξη;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ο χρόνος τελείωσε!
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν µιλούσατε πριν για
τον χρόνο του δικού σας και των άλλων συναδέλφων. Θα τελειώσω, µην αγχώνεστε.
Η πράξη λοιπόν αυτή, αν τη διαβάσετε στο ΦΕΚ, τι κάνει; Θέτει
σε εφαρµογή τον ν. 4046/2012 και ν. 4093/2012, δηλαδή τον Ιούνιο του 2013, έξι µήνες µετά, είναι η επείγουσα ανάγκη να εφαρµοστούν αυτοί οι νόµοι. Άρα, λοιπόν, ούτε επείγουσα ούτε
απρόβλεπτη και εξαιρετική ανάγκη υπήρχε, γιατί υπήρχε πρόβλεψη από το 2012.
Εποµένως, η πράξη αυτή είναι αντισυνταγµατική και κακώς εκδόθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, εµείς επισηµαίνουµε ότι είχε τη δυνατότητα ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας να µην την υπογράψει. Και
κάνουµε έκκληση, από δω και πέρα, στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τέτοιες πράξεις -προτάσεις µάλλον- να τις απορρίπτει.
Και για να µην καθυστερούµε και θεωρείτε ότι σας τρώµε και
τον χρόνο, γιατί πρέπει να ψηφίσετε και να φύγετε, κουραστήκατε, είσαστε απ’ το πρωί εδώ και παρακολουθείτε εναγωνίως
τη συζήτηση στην κατάµεστη Αίθουσα, όπως ήταν. Ήσασταν απ’
το πρωί εδώ και κουραστήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω σε δέκα δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε.
Εποµένως, εµείς λέµε ότι στη συζήτηση και στην τοποθέτηση
που έκαναν οι συνάδελφοι των Ανεξάρτητων Ελλήνων κι ο εισηγητής µας αποδείξαµε για ποιο λόγο πρέπει να γίνει δεκτή η συγκεκριµένη πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, διότι
υπήρξε κατάφωρη παραβίαση και του Συντάγµατος, που οδηγεί
σε µία λειτουργία υποβάθµισης του Κοινοβουλίου, η οποία είναι
πάρα πολύ επικίνδυνη.
Γι’ αυτό πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, να γίνει ο έλεγχος και µη φοβάστε, εκεί θα έχετε την ευκαιρία να καταγγείλετε
όλα τα «λαµόγια» που διόρισε η Αντιπολίτευση και εσείς ως
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία ποτέ δεν τους ξέρατε, ποτέ δεν τους
είχατε, ποτέ δεν διοικήσατε την ΕΡΤ. Τι σας νοιάζει; Αυτοί, λοιπόν, θα αποδειχθεί ότι ανήκαν στην ανύπαρκτη Αντιπολίτευση
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι ίσως φταίνε για την κατάντια της ΕΡΤ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης
Ρήγας έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο επικίνδυνα και απαράδεκτα είναι τα φαινόµενα που τον τελευταίο
καιρό λαµβάνουν χώρα στο Κοινοβούλιο, άλλο τόσο επικίνδυνος
είναι και ο εθισµός σε αυτά. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουµε
να ανεχόµαστε φασιστικές συµπεριφορές µέσα στο Κοινοβούλιο.
Δεν είναι δυνατόν να µην αντιδρούµε ως Σώµα απέναντι σε αυτά
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που πριν από κάµποση ώρα ζήσαµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Είναι ευθύνη όλων µας, µέσα από τα όργανα του Κοινοβουλίου, όχι µόνο να στηλιτευθούν σε πολιτικό επίπεδο αυτά τα φαινόµενα, όχι µόνο να καταδικαστούν, αλλά και να παρθούν όλα
εκείνα τα µέτρα που επιβάλλονται, έτσι ώστε στον χώρο αυτό η
δηµοκρατία να λειτουργεί και να µην γινόµαστε, κάθε φορά που
κάποιοι µε φουσκωµένα µπράτσα έχουν την πρόθεση να πάρουν
τον νόµο στα χέρια τους, απλοί παρατηρητές αυτών των φαινοµένων.
Θα το επαναλάβω για µια ακόµη φορά και το κόµµα µας εγκαίρως έχει µιλήσει για τον εκφασισµό, έχει µιλήσει για τις φασίζουσες νοοτροπίες που οδηγούν και την κοινωνία, αλλά κυρίως
τη δηµοκρατία σε επικίνδυνες ατραπούς. Έχουµε πει ότι πρέπει
να υπάρξει συνολική πολιτική αντίδραση απέναντι σε αυτά τα
φαινόµενα.
Κλείνω και περιµένω να δω ποια θα είναι η αντίδραση του Κοινοβουλίου µέσω των οργάνων του σε αυτά τα φαινόµενα, για να
µην συνεχίσουµε να γινόµαστε µάρτυρες τέτοιων σκηνών, σαν
και αυτές που διαδραµατίστηκαν πριν από λίγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, ακόµα συνεχίζεται η συνεδρίαση, κάντε
ησυχία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατατίθεται από τον ΣΥΡΙΖΑ µία πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής
επιτροπής, για ένα θέµα το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό και σηµαντικό. Είναι θέµα δηµοκρατίας. Είναι θέµα λειτουργίας των θεσµών. Έχει να κάνει µε τη δηµόσια τηλεόραση. Έχει να κάνει µε
έναν θεσµό, ο οποίος και πρέπει να υπάρχει και πρέπει να λειτουργεί σωστά.
Λειτουργούσε σωστά µέχρι τώρα η ΕΡΤ; Θα έλεγα ότι κανένας
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα και εκτός Αιθούσης, δεν θα µπορούσε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Ήταν και είναι συλλογική και
συνολική η απαίτηση για αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της δηµόσιας τηλεόρασης; Αναµφισβήτητα. Έγινε αυτό µε τον τρόπο
που πρέπει να γίνεται σε µία δηµοκρατία που λειτουργεί συντεταγµένα, όπου λειτουργούν οι θεσµοί, η κοινωνική διαβούλευση
και ο διάλογος; Βεβαίως όχι. Και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες. Δεν
είναι δυνατόν να ξεπεράσουµε ασχολίαστα και χωρίς αντίδραση
µία απόφαση, η οποία πάρθηκε µε τρόπο αιφνιδιαστικό, χωρίς
να υπάρξει καµµία προειδοποίηση να κλείσει η δηµόσια τηλεόραση.
Αυτό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το επισηµάναµε
από την πρώτη στιγµή, πήραµε καθαρή θέση και είπαµε ότι τέτοιοι εκβιασµοί δεν ταιριάζουν στη δηµοκρατία και δεν ταιριάζουν στη σωστή λειτουργία µιας κυβέρνησης, η οποία αποτελείτο
τότε από τρία κόµµατα, που είχαν αποφασίσει για συγκεκριµένο
λόγο ύψιστου εθνικού συµφέροντος, δηλαδή για να υπάρχει η
χώρα, να λειτουργούν, συζητώντας µεταξύ τους τις πολιτικές
προτεραιότητες, χωρίς να αιφνιδιάζει ο ένας τον άλλο. Αυτό
έγινε. Κατά την άποψή µας, ήταν µια λανθασµένη απόφαση του
Πρωθυπουργού και από εκεί και πέρα καλούµαστε τώρα να αντιµετωπίσουµε, όπως επιβάλλεται, γιατί αδιέξοδα οδηγούν σε περαιτέρω αδιέξοδα, µία κατάσταση που µας δίνει την ευκαιρία να
συζητήσουµε επί της ουσίας και να αλλάξουµε την ΕΡΤ.
Το ερώτηµα –και τέθηκε από αρκετούς- είναι το εξής: «Μα,
εσείς που δηµιουργήσατε αυτό το χάος, θα αλλάξετε την ΕΡΤ;»
Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφράζω, µετά
από τρία χρόνια που περάσαµε µέσα από το καµίνι της κόλασης
κυριολεκτικά, καταλάβαµε πάρα πολλά πράγµατα και αυτό το
λέω µε κάθε ειλικρίνεια. Καταλάβαµε όλοι µας πολλά πράγµατα
και γι’ αυτά τα θετικά που κάναµε σε αυτήν την πατρίδα και για
τις κατακτήσεις -πολιτικές κατακτήσεις, κοινωνικές κατακτήσειςστις οποίες πρωτοπόρησε αυτός ο χώρος. Καταλάβαµε, όµως
και τα σφάλµατα, τα οποία διαπράξαµε. Καταλάβαµε και αναλάβαµε και την ευθύνη, την οποία έχουµε και στο συγκεκριµένο
θέµα της ΕΡΤ. Δεν µπορούµε να κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας και εµείς τουλάχιστον δεν το κάνουµε αυτό. Αναλάβαµε και εξακολουθούµε να αναλαµβάνουµε ένα τεράστιο
πολιτικό κόστος. Το αναλαµβάνουµε, όµως, γιατί πιστεύουµε ότι
ο τρώσας ιάσεται. Γιατί πιστεύουµε ότι δεν υπάρχει περιθώριο
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για να µπορέσει η δηµοκρατία να συνεχίσει να είναι παρούσα
αυτή η χώρα, να υιοθετούµε πρακτικές που υιοθετούσαµε στο
παρελθόν. Πρακτικές που ως έκφρασή τους στη δηµόσια τηλεόραση είχαν τον ασφυκτικό έλεγχο, τον κυβερνητικό έλεγχο της
δηµόσιας τηλεόρασης.
Έγιναν προσπάθειες στο παρελθόν, σηµαντικές προσπάθειες
από αξιόλογους ανθρώπους, προσπάθειες οι οποίες έµειναν ηµιτελείς, µετέωρα βήµατα και επανήλθαµε και πάλι σε περιόδους
φαυλότητας, σε περιόδους κακής διαχείρισης.
Ναι, όµως, κάποια στιγµή όλα αυτά τελειώνουν. Τελειώνουν,
όταν η κρίση είναι µπροστά µας, όταν η κρίση είναι τεράστια,
όταν είναι κρίση θεσµών, κρίση πολιτισµού, κρίση αξιών. Τότε
πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
Εµείς, αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας µε παρρησία, θάρρος,
αποφασιστικότητα και τόλµη, όσον αφορά τις αλλαγές που χρειάζεται η ΕΡΤ. Και λέµε πολύ συγκεκριµένα ότι θέλουµε και θα
προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε µία δηµόσια τηλεόραση δηµόσια και όχι κυβερνητική- ακηδεµόνευτη, αχειραγώγητη,
όπου θα µπορεί ο Έλληνας να ενηµερώνεται, όσο γίνεται πιο αντικειµενικά, και θα υπάρχει αυτό που το άρθρο 15 του Συντάγµατος επιτάσει, δηλαδή, την ενηµέρωση και η προαγωγή του
πολιτισµού µέσα από τη δηµόσια τηλεόραση. Αυτός είναι ο στόχος µας.
Εδώ πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όµως, παρακολουθήσαµε σήµερα πέρα από την παρουσίαση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής- ένα λόγο, ο οποίος δεν είναι
ούτε εποικοδοµητικός, ούτε κυρίως προοδευτικός και κυρίως,
δεν είναι αριστερός. Δεν είναι αριστερός πολιτικός λόγος, αυτός
στον οποίο από τις δέκα λέξεις, που χρησιµοποιεί οι πέντε έχουν
να κάνουν µε αγωγές, µηνύσεις, «ο ξάδελφος του τάδε ήταν διορισµένος εκεί µε τόσο µισθό». Δηλαδή ένα λόγο απολίτικο, ένα
λόγο ο οποίος δεν ταιριάζει στην αριστερά ούτε στον πολιτισµό
της ούτε στο ήθος της.
Δυστυχώς, αυτοί που σήµερα θέλουν να εµφανίζονται ως οι
εκφραστές του αριστερού λόγου και του πολιτισµού της αριστεράς, δεν εκπροσωπούν κάτι τέτοιο. Εκπροσωπούν κυρίως, ό,τι
παρακµιακό οφείλει να αφήσει πίσω αυτή η χώρα. Αναπαράγουν
ό,τι ξεπερασµένο και ό, τι φαύλο. Θέλουν να το συντηρήσουν και
να το πάνε και πιο πέρα.
Αυτό εκφράζει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ µε την πρότασή του: έναν αρνητισµό και µία τεράστια υποκρισία. Αυτοί που τα τελευταία χρόνια, κάθε άλλο παρά αποκλεισµένοι ήταν από τη δηµόσια
τηλεόραση. Γιατί, αν σκεφτούµε τον τρόπο µε τον οποίο η δηµόσια τηλεόραση αντιµετώπισε τα τρία χρόνια της Κυβέρνησης Παπανδρέου -και στη συνέχεια, κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ- θα θυµηθούµε ότι η υποστήριξη που δήθεν υπήρχε στο κυβερνητικό
έργο, ήταν ελάχιστη. Αντίθετα, ήταν φιλόξενο το Βήµα για πάρα
πολλούς από αυτούς που εµφανίζονται τότε αντιµνηµονιακοί.
Και όχι µόνο αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραβάλει µία ελεγχόµενη δηµόσια τηλεόραση στα ιδιωτικά κανάλια, στα µεγάλα συµφέροντα που πράγµατι υπάρχουν, αλλά µε τα οποία έχει προνοµιακές σχέσεις. «Πρώτο τραπέζι πίστα» είναι σε όλα αυτά τα
κανάλια. Όχι, µόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν. Ωραία άποψη!
Εµείς πάµε εκεί για να τους καταγγείλουµε! Έτσι είµαι και εγώ
αντισυστηµικός. Πάτε εκεί για να τους καταγγείλετε, συναγελάζεστε όµως µε όλους, τους οποίους καταγγέλλετε. Τουλάχιστον,
δεν έχετε και την ευθύτητα να πείτε: «Ναι, έτσι είναι αυτό το σύστηµα. Λειτουργούµε και εµείς µέσα σε αυτό το σύστηµα». Εµφανίζεστε αντιστασιακοί, όταν η µεταχείρισή σας από αυτά τα
ιδιωτικά κανάλια είναι προνοµιακή.
Δεν εξαπατάτε, λοιπόν, κανέναν. Δεν κοροϊδεύετε κανέναν.
Δεν σας ενδιαφέρει τίποτε άλλο, παρά να προσπαθήσετε αυτή
τη στιγµή να διατηρήσετε ένα καθεστώς που υπήρχε στην ΕΡΤ,
το οποίο πρέπει να αλλάξει και µάλιστα χωρίς καµµία αναβολή.
Θα συζητηθεί αύριο, ένα σχέδιο νόµου το οποίο αναφέρεται
στο καινούργιο πλαίσιο λειτουργίας της δηµόσιας τηλεόρασης.
Να το συζητήσουµε και να καταθέσουµε τις απόψεις µας. Να καταθέσουµε όµως, απόψεις εποικοδοµητικές. Να καταθέσουµε
απόψεις βελτιωτικές, διορθωτικές αυτού του σχεδίου. Όχι, να
λέµε «πάρτε το πίσω για να επανέλθουµε στην προηγούµενη κα-
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τάσταση». Η προηγούµενη κατάσταση προφανώς, δεν τιµά κανέναν. Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε περιπτωσιολογία. Δεν πρόκειται να αναφερθώ στο τι συνέβαινε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η πρόταση νόµου που έχετε υποβάλει
αυτό λέει: Επαναφορά στην προτεραία κατάσταση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Θα απαντήσω σε αυτό, γιατί έρχοµαι
και σε ένα άλλο θέµα.
Καλά, αφού διαφωνήσατε, γιατί τα πήρατε πίσω και κάνατε κωλοτούµπα για να πάρει ο Βενιζέλος τη θέση του Αντιπροέδρου;
Εδώ υπάρχουν τεράστιες συγκρούσεις και σε µια χώρα που
δεν έχει την πολυτέλεια ούτε το χρόνο να κάθεται και να ζυγίζει
µε πολύ µεγάλη ακρίβεια τα αγαθά που διακυβεύονται. Υπάρχει
ένα µείζον αγαθό, το οποίο διακυβεύτηκε τη συγκεκριµένη περίπτωση. Ήταν η ίδια η ύπαρξη της χώρας. Όταν διακυβεύεται η
ύπαρξη της χώρας, αναλαµβάνεις την ευθύνη σου. Αναλαµβάνεις
µια τεράστια πολιτική ευθύνη απέναντι στον κίνδυνο κατάρρευσης της Κυβέρνησης και της χώρας. Ενδεχόµενο που µε τρόµο
αντιµετώπιζαν πολλοί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έλεος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Και αυτό δεν ήταν τόσο το ΠΑΣΟΚ.
Φόβο για κατάρρευση της Κυβέρνησης είχατε εσείς, του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τρέµατε εκείνο το βράδυ µην πέσει και καταρρεύσει
η Κυβέρνηση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Τρέµατε, γιατί και ανέτοιµοι ήσαστε να κυβερνήσετε και δεν
ξέρετε την επόµενη µέρα τι σας ξηµερώνει. Γιατί µόνο στη φαντασία σας έχετε την κοινωνική στήριξη, τις τεράστιες λαϊκές
µάζες, οι οποίες έρχονται πίσω σας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Εσείς λοιπόν φοβόσαστε τις εκλογές. Τις ζητάτε , γιατί ξέρετε
ότι υπάρχουν δυνάµεις ευθύνης. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το
ΠΑΣΟΚ που δεν θα διακινδυνεύσει να καταρρεύσει η χώρα, σε
έναν κόσµο ταραγµένο, σε µια γειτονιά η οποία φλέγεται.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν θα αφήσουµε να κυριαρχήσει η δική σας ανευθυνότητα.
Σε όσες προτάσεις κάνετε, αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Η
καταστροφή, η ανευθυνότητα, η παρακµή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Μην απαντάτε συνέχεια, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ησυχία, κύριοι
συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Δεν µε εµποδίζουν τα σχόλιά τους.
Αφήστε τους να σχολιάζουν ό,τι θέλουν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά δεν είναι καφενείο
εδώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί το λέτε σε
µένα, όµως, κύριε Πρόεδρε; Τι να κάνω δηλαδή εγώ; Χτυπάω τα
κουδούνια επανειληµµένως. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη
συµπεριφορά του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πώς θα γίνει όµως; Τα σοβαρά
πράγµατα προκύπτουν από τις αηδίες που γίνονται εδώ µέσα ,µε
την ανοχή του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν θα το λέτε
σε µένα. Θα το λέτε και στους άλλους συναδέλφους. Τόση ώρα
χτυπάω τα κουδούνια. Λέω στους συναδέλφους: «Σταµατήστε
να µιλάτε». Δεν µπορώ να είµαι και ο χωροφύλακας.
Ολοκληρώστε, κύριε Ρήγα, σας παρακαλώ τη σκέψη σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Είµαστε πλέον συνηθισµένοι, αλλά δεν
µπορούµε να εθιστούµε σε τέτοιου είδους συµπεριφορές. Θα
προσπαθήσω να ολοκληρώσω. Άλλωστε, µε κάποιους έχουµε
συναντηθεί και σε άλλες Επιτροπές και έχουµε συνηθίσει πια να
αποδεχόµαστε κάποια φαινόµενα, τα οποία δεν µπορούν να εξηγηθούν πολύ εύκολα. Τα ανεχόµαστε και θα συνεχίσουµε να τα
ανεχόµαστε.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αύριο υπάρχει η δυνατότητα να συζητήσουµε επί της ουσίας. Σήµερα, προφανώς δεν συναινούµε στο
να ψηφιστεί αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Όπως έχω πει και άλλες φορές, η συνιστώσα των εισαγγελέων
καλά κρατεί µέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε! Κάποιοι, για δική τους
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προσωπική προβολή, παρασύρουν ένα κόµµα, το οποίο διαθέτει
και αξιόλογα στελέχη και πιθανόν κάποια στιγµή ο ελληνικός
λαός να του ζητήσει να κυβερνήσει. Τέτοια άτοµα κινδυνεύουν
να το παρασύρουν σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς. Ας µην επιτρέπετε, λοιπόν -δεν είναι συµβουλή, απλώς το λέω για να το
ακούσουµε όλοι- σε κάποιες συµπεριφορές, οι οποίες δεν έχουν
καµµία σχέση µε την αριστερά, να κηλιδώνουν ένα παρελθόν
ενός χώρου, που έχει δώσει δείγµατα πολιτικού πολιτισµού και
συµπεριφοράς.
Η εξεταστική επιτροπή που ζητάτε να συγκληθεί, δεν είναι τίποτα άλλο από µια προσπάθεια ποινικοποίησης -για µία ακόµη
φορά- της πολιτικής ζωής. Είναι µια προσπάθεια να απειληθούν
όσοι δρουν πολιτικά ότι θα αντιµετωπίσουν σε λίγο ποινικές ευθύνες. Δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτούς που φωνάζουν και
ουρλιάζουν τραµπούκικα: «Γδάρτε τους!», «Θα σας κρεµάσουµε!». Το ίδιο υπόβαθρο σκέψης υπάρχει και σε αυτές τις προτάσεις.
Δεν ταυτίζω τίποτα. Προσοχή, όµως, γιατί σε λίγο η κοινωνία,
στη σύγχυση που επικρατεί, δεν θα µπορέσει να κάνει διαχωρισµό. Και όταν δεν διαχωρίζονται οι πολιτικοί χώροι, τότε ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Ας φροντίσουµε να τον αποτρέψουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λογο έχει
ο κ. Νικόλαος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με την ανοχή σας θα ήθελα µια σχετική άνεση χρόνου, διότι
από µας έχει κατατεθεί η πρόταση. Πήραν το λόγο -και καλά έκαναν- τέσσερις αρµόδιοι Υπουργοί που µίλησαν επ’ αρκετών και
θα προσπαθήσω πράγµατι να συµπτύξω τις απόψεις, αλλά ζητάω
µια ανοχή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπόθεση της ΕΡΤ είναι ένα
οριακό σηµείο στις εξελίξεις που δηµιούργησε σοβαρές πολιτικές αναταράξεις και αλλαγή στην ίδια την Κυβέρνηση. Εµείς πιστεύουµε και µε ό,τι ακολούθησε, ότι είναι η αρχή ενός γρήγορου τέλους γι’ αυτήν τη νέα Κυβέρνηση.
Θα ήθελα να σηµειώσω ότι καθώς έχει περάσει ένας µήνας και
απ’ αυτήν την δικοµµατική πλέον Κυβέρνηση, δεν υπάρχει στον
ορίζοντα αυτό το περίφηµο νέο πολιτικό σύµφωνο -και µάλιστα
κάποιοι έλεγαν ότι πρώτα πρέπει να γίνει το πολιτικό σύµφωνο
και ύστερα η νέα συνεννόηση- µε βάση το οποίο πορεύεται η σηµερινή Κυβέρνηση. Αυτό κρατήστε το. Θα το βρείτε και εσείς
µπροστά σας και στη συζήτησή µας θα είναι παρόν ως στοιχείο.
Δεύτερον, θέλω να εξάρουµε µε σαφή τρόπο από την πλευρά
µας και να τιµήσουµε το λαό, αυτό το µέρος του λαού -δεν κάνουµε το λάθος, εµείς δεν παραµυθιαζόµαστε ότι είναι γενικώς
ο λαός και οι µάζες- τις δεκάδες χιλιάδες εργαζοµένους, άνεργους, νέους που για πολλές ηµέρες τάχθηκαν αλληλέγγυοι, αγωνίστηκαν, δάκρυσαν, ήταν παρόντες, έγραψαν και γράφουν από
τις πιο λαµπρές σελίδες αυτού του αγώνα όλου του λαού µας
και είναι προς παραδειγµατισµό, χωρίς να ανοίξει µύτη, χωρίς
αντιπαράθεση, χωρίς να υπάρξει καµµία σύγκρουση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Επιτρέψτε µας, διότι κάποιοι µίλησαν και για δυο κόσµους
χθες. Εµείς δεν τα πιστεύουµε αυτά. Αλίµονο αν ήταν έτσι. Αλλά
για µας, για τη δικιά µας, αν θέλετε, Αριστερά, έτσι σώζεται η
χώρα. Διότι σώζεται η ψυχή της, το ήθος µας, η ελπίδα, η παράδοση, οι αξίες, η αλληλεγγύη. Είναι η έµπρακτη απάντηση στο
φόβο και στις αυθαιρεσίες. Αυτό σηµαίνει σωτηρία της χώρας,
όταν ο λαός της είναι ενεργός, παρών και δίνει ελπίδα µε τους
αγώνες του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Τρίτον, θα µας δοθεί η ευκαιρία αύριο να µιλήσουµε για το τι
ΕΡΤ θέλουµε. Διότι αν αποκρυπτογράφησα σωστά την οµιλία του
εισηγητή κ. Καραγκούνη, ο οποίος ήταν σαφής και απολύτως ειλικρινής, έρχεται στην επιφάνεια ακριβώς, όχι η έλλειψη οράµατος για µία ΕΡΤ, αλλά και η σαφής προσπάθεια για µια µικρή,
φτωχή ΕΡΤ, υποσύνολο του ιδιωτικού τοµέα σ’ αυτόν τον ευρύ
τοµέα. Για µια ΕΡΤ η οποία θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα
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είναι εύκολα χειραγωγούµενη και θα είναι πολύ µακριά απ’ αυτό
το όραµα, που έχουµε εµείς και θα το αναπτύξουµε και το
έχουµε ήδη αναπτύξει στην επιτροπή. Για µια ΕΡΤ πυλώνα σε
συνθήκες κρίσης και ύστερα προσπάθεια όλων µας για ανάταξη
της χώρας. Για µια ΕΡΤ πυλώνα στον πολιτισµό, στην ενηµέρωση, στην ψυχαγωγία, στα κοινωνικά µηνύµατα, στα µουσικά
σύνολα. Ένα πολιτισµικό µελίσσι και εργαστήρι, βεβαίως, που
κανένας ιδιώτης δεν θα σου κάνει τη χάρη να στο φέρει, για να
βοηθήσει το λαό. Αυτό αποδείχθηκε αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτά
θα τα πούµε και αύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρότασή µας για την εξεταστική είναι η επιτοµή της εξεταστικής επιτροπής. Διότι µε πολύ
µεγάλη ευκρίνεια -και µέσα από τη συζήτηση αποδείχθηκε κιόλας- σηµειώνονται τα πολλαπλά στοιχεία για την έκθεση και τη
ζηµία του δηµοσίου και ταυτόχρονα τα προφανή πλήγµατα, που
υπήρξαν για τη δηµοκρατία.
Με αυτήν την έννοια, η αναζήτηση πολιτικών ευθυνών, κατ’αρχήν, ενδεχοµένως και µέχρι τέλους, έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία.
Και όλοι εσείς, οι οποίοι τόσο εύκολα ταυτίζετε την πρόνοια
για εξεταστική επιτροπή µε την ποινικοποίηση –λέει- της πολιτικής ζωής, κάνετε πολύ µεγάλο λάθος. Είµαι σίγουρος πως µέσα
σας και κατά µόνας και συλλογικά έχετε µετανιώσει που µία βασική σας εξαγγελία προς τον ελληνικό λαό, δηλαδή να υπάρξει
µία εξεταστική επιτροπή για το πώς φτάσαµε ως χώρα στο µνηµόνιο, από την πλευρά σας έχει µπει στις ελληνικές καλένδες και
στον κάλαθο των αχρήστων.
Κρατήστε το αυτό, διότι είναι επιτοµή, ταυτόχρονα, αυτό που
έγινε, του πολιτικού κυνισµού, µία αδιανόητη ανθρωποθυσία, η
οποία επιγράφηκε «χτυπάµε τους βολεµένους, σπάµε αυγά» από
το στόµα του κυρίου Πρωθυπουργού. Είναι οι βολεµένοι και
«σπάµε τα αυγά» και ότι ήταν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία που
διόριζαν αριστερούς. Άρα, ακόµα και αν ίσχυαν αυτά τα απίστευτα, στα όρια του ακατάληπτου, έχουµε τιµωρητική αντίληψη,
τσαµπουκά, «είστε έτσι, ρε, παίρνω δύο χιλιάδες και τους δίνω
στην τρόικα»; Τι πράγµατα είναι αυτά; Πώς τα υφιστάµεθα; Πώς
τα ανεχόµαστε;
Είναι, ταυτόχρονα, η επιτοµή της αυθαιρεσίας. Αύριο θα µάθετε όλοι εσείς εδώ, όλοι µας, ότι στην αρµόδια επιτροπή κανένας φορέας, κανένας υποφορέας, καµµία µειοψηφία κανενός
φορέα, που να έχει σχέση µε το δηµοσιογραφικό επάγγελµα, µε
την ενηµέρωση, µε τους καλλιτέχνες, µε τον πολιτισµό, δεν συµφωνεί µαζί σας. Το ίδιο συµβαίνει και διεθνώς. Είστε υπερήφανοι;
Έρχεστε και λέτε από εδώ: «Ναι, είναι αυτά όλα, αλλά εµείς
κυβερνούµε στο όνοµα του λαού». Ποιος είναι ο λαός; Δηλαδή,
όλοι αυτοί τι είναι; Είναι έξωθεν κινούµενοι, όπως παλιά; Τι είναι;
Αυτούς δεν πρέπει να τους λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας; Δεν υπάρχει κανείς δηµοσιολογών -φέρτε τα άρθρα όλων των εφηµερίδων- που να συµφώνησε µε αυτό που κάνατε. Αυθαιρεσία,
λοιπόν. Είναι επιτοµή της απόλυτης αυθαιρεσίας.
Επίσης, είναι επιτοµή µιας ψευδολογίας, διότι παραλάβατε, κυρίες και κύριοι, και έπρεπε να ήσασταν ευτυχείς -ο κ. Κεδίκογλου
πρέπει να το ξέρει- µία πλεονασµατική ΕΡΤ, µε πολύ λιγότερο
προσωπικό και υπερήφανα πρώτη στην τηλεθέαση από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Αυτό παραλάβατε. Τα άλλα που
γράφετε που τα είδατε; Φτιαχτήκανε τους επόµενους µήνες, ενδεχοµένως. Όλα τα στοιχεία, -τα οικονοµικά, της τηλεθέασης,
κ.λπ.,- έτσι όπως παραλάβατε την ΕΡΤ, ήταν τέτοια.
Ερχόµαστε τώρα στο κρίσιµο ζήτηµα, γιατί είµαστε εδώ
Βουλή. Ποιοι έφεραν τα προβλήµατα, τα οποία προσεγγίζετε,
που αρκετά εξ αυτών είναι υπαρκτά; Θέλετε να φέρουµε το ντοσιέ του κοινοβουλευτικού ελέγχου αύριο εδώ; Σας προκαλώ.
Ποιοι έκαναν τον Αύγουστο, τον Σεπτέµβριο, τον Οκτώβριο, τον
Νοέµβριο, τον Δεκέµβριο κοινοβουλευτικό έλεγχο για τους διορισµούς, για τις εξωτερικές παραγωγές, για τις παρεµβάσεις και
το κόψιµο των εκποµπών, για την «DIGEA», που είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο εν όψει του ψηφιακού τοµέα, για τις απολύσεις
εµπείρων δηµοσιογράφων, για το τέλος που πληρώνει ο κόσµος;
Αφήστε τις ανοησίες ότι τα ιδιωτικά κανάλια δεν πληρώνουν,
ενώ εκεί πληρώνουν. Σοβαρά; Για το τελευταίο απορρυπαντικό
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που αγοράζουµε πληρώνουµε µε ποσοστό επί της διαφήµισης,
µε βάση το οποίο ζουν τα ιδιωτικά κανάλια. Ποιον κοροϊδεύουµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δεν τα ξέρετε αυτά, κύριοι της ελεύθερης οικονοµίας; Δεν τα
ξέρετε; Τότε, τι κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό;
Ακούστε, σας παρακαλώ, κύριε Μπούρα, είναι χρήσιµα αυτά
νοµίζω.
Για την τεχνολογία, για την high definity, που µόνο η ΕΡΤ µπόρεσε να φέρει -ήταν µία πανάκριβη τεχνολογία, εξαιρετική- και
την οποία µπλόκαραν τα ιδιωτικά κανάλια, έχετε ακούσει τίποτα;
Για το Euronews έχετε ακούσει;
Για το σύνολο αυτών των θεµάτων, κύριε Σταµάτη, σας ορκιζόµαστε -ρωτήστε τον παρακείµενο Υπουργό που είχε την ευθύνη- ότι έχουµε κάνει έναν εξαντλητικό κοινοβουλευτικό έλεγχο
επί µήνες, αγωνιούντες, για να πάει καλύτερα η ΕΡΤ.
Και έρχεστε εσείς και µας λέτε «υπερασπίζεστε αυτό το κολαστήριο και οι συνδικαλιστές κ.λπ.». Φέρτε τα χαρτιά σας και
φέρτε και τις απαντήσεις! Φέρτε και τις απαντήσεις, τι µας λέγατε σε όλα αυτά. Θέλετε µέχρι αύριο να τις µαζέψουµε, να τις
φέρετε;
Επόµενο θέµα. Για την επίσκεψη Σόιµπλε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν απαγορεύτηκαν όλες οι συγκεντρώσεις πράγµα
απολύτως απαράδεκτο. Απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία σε µεγάλους δρόµους. Σας ενοχλεί; Σας αφορά; Έναντι ποίου; Ποια
ήταν η απειλή; Ο εχθρός λαός;
Μήπως υπάρχουν εντεινόµενα φαινόµενα; Εγώ δεν θα µιλήσω
για χούντα και δεν το εννοώ και δεν το εννοούµε, καθαρά πράγµατα, αποσαφηνισµένα και το λέµε εµείς που έχουµε ζήσει,
έχουµε βιώσει, έχουµε αγωνιστεί για να φύγουµε από τη χούντα
ως συλλογική µνήµη η Αριστερά και άρα, έχουµε δικαίωµα,
επειδή υπερασπιστήκαµε τη δηµοκρατία και τότε και µετά να µιλάµε µε ακρίβεια.
Μήπως έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν εντεινόµενα φαινόµενα
κατάλυσης των δηµοκρατικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωµάτων, όπως είναι οι συλλογικές συµβάσεις, οι δηµοκρατικές ελευθερίες, αυτά που σας είπα;
Μήπως υπάρχουν και εντεινόµενα φαινόµενα δηµοκρατικής
εκτροπής; Αυτά δεν πρέπει να τα σηµειώσουµε; Με αυτήν την
έννοια δεν κινδυνεύει η δηµοκρατία;
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω, µε τον πιο καθαρό τρόπο, ότι
εµείς δεν συµφωνούµε µε αυτό το Σύνταγµα, δεν συµφωνούµε
µε αυτήν τη δηµοκρατία, έτσι όπως είναι. Θα τη θέλαµε δηλαδή
καλύτερη, µε αυτήν την έννοια το λέω, για να µη δω τη µονταζιέρα το βράδυ να µε έχει να λέω άλλα πράγµατα. Δεν συµφωνούµε µε την ΕΡΤ, έτσι όπως είναι. Δεν συµφωνούµε µε το
δηµόσιο, έτσι όπως είναι.
Θα τα υπερασπιστούµε όλα αυτά µέχρι την τελευταία µας ρανίδα, απέναντι στις απαιτήσεις, τις επιθέσεις και την προσπάθεια
της ιδεοληψίας ακραίων νεοφιλελεύθερων και µερικών σοβαρών
ακροδεξιών στοιχείων να τα κατασπαταλήσουν, να τα ρίξουν
βορά στην αγορά διεθνώς και στην Ελλάδα.
Εκεί είναι η υπεράσπισή µας. Και έχουµε δικαίωµα να υπερασπιζόµαστε, διότι πρέπει να υπάρχει µία βάση για να γίνουν όλα
αυτά, το Σύνταγµα, η δηµοκρατία, το δηµόσιο, η ΕΡΤ, για να γίνουν καλύτερα, για να γίνουν διαφορετικά. Πρέπει να υπάρχουν!
Αυτό που διακυβεύεται σήµερα είναι το να πάψουν να υπάρχουν!
Και εκεί θα µας βρείτε και µας βρίσκετε απέναντί σας και εµάς
και τον αγωνιζόµενο λαό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Έκτον –επτά είναι όλα και όλα- ακούσαµε από τον κ. Δένδια –
ο οποίος επί τούτου µε γραπτή οµιλία, δεν πέρναγε απέξω και
άκουσε κάτι και παρενέβη- ότι υπάρχει απειλή, ότι εκτοξεύουµε
απειλές, ότι πάµε για αποποινικοποίηση, για απονοµιµοποίηση
των πάντων. Το έχουµε ακούσει και από άλλους. Διάλογο κάνουµε.
Από πότε είναι απειλή η λογοδοσία; Από πότε είναι απειλή ο
έλεγχος; Από πότε ο στιγµατισµός της αντισυνταγµατικής συµπεριφοράς, της αντιλαϊκής και αντικοινωνικής πολιτικής προκύπτει ως απειλή και µάλιστα ως απειλή βίας; Αν είναι δυνατόν!
Από πότε ο στιγµατισµός και η αντιπαράθεση η σκληρή, η πολιτική, η κοινωνική µέσα στον κοινωνικοταξικό πόλεµο, στον
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οποίο διεξάγεται η πολιτική σύγκρουση, είναι απειλές; Αυτά είναι
καθαρά πράγµατα και το γνωρίζετε και εσείς που διεξάγετε
αυτόν τον πόλεµο από τη µία πλευρά και το γνωρίζουµε και εµείς
που υπάρχουµε µαζί µε µεγάλη µερίδα του αγωνιζόµενου λαού
από την άλλη πλευρά.
Από πότε –και µην παρεξηγηθείτε- µας ζητάτε καινούρια πιστοποιητικά νοµιµοφροσύνης; Και από πότε δεν ανέχεστε να σας
δώσουµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Κυρίες και κύριοι, γίνονται προσπάθειες -αναφέροµαι και στα
προηγούµενα συµβάντα - συστηµατικές επί οκτώ µήνες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα µία άνεση χρόνου. Έχουν κάνει όλοι επτάλεπτες και δεκάλεπτες οµιλίες. Εγώ
θα µιλήσω λίγο περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ξέρετε τη συµπάθειά
µου προς το πρόσωπό σας. Θα σας δώσω το χρόνο που θέλετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν είναι θέµα συµπάθειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας προετοιµάζω για να
κλείσετε. Αυτό εννοώ. Ο χρόνος οµιλίας των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων ήταν δεκαοκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Να είστε καλά.
Γίνεται η προσπάθεια από διάφορες πλευρές πραγµατικά να
υπάρχει ένας διχασµός, µία τεχνητή όξυνση, γιατί τα άλλα είναι
πραγµατική όξυνση, είναι κοινωνική και πολιτική αντιπαράθεση
και –γιατί όχι- και ιδεολογική αντιπαράθεση. Το θέµα είναι εάν
θα αφαιρέσουµε τα στοιχεία της τεχνητής όξυνσης, του τεχνητού διχασµού και του εµφυλιοπολεµικού κλίµατος. Σε αυτό πρέπει να πρωταγωνιστήσουµε όλοι µας.
Η προσπάθεια γίνεται συστηµατικά, από µία πλευρά κυβερνητική πάνω στη στρατηγική των δύο άκρων, πάνω σε προσωπικές
και συλλογικές στοχοποιήσεις, µε τη λειτουργία της «µονταζιέρας», αυτά που λέγονται περί τροµοκρατών κ.λπ. κ.λπ..
Ταυτόχρονα, ακούσαµε σήµερα από τους κυρίους της Χρυσής
Αυγής –µόνο σήµερα να καταλάβετε τι ακούσαµε εδώ µέσα!περί Εβραίων, περί Μελιγαλά, Γράµµου-Βίτσι κ.λπ.. Αυτοί τα
είπαν. Κύριε Σταµάτη, επειδή λείπει ο κ. Κεδίκογλου, σας παρακαλώ να του το πείτε. Δεν µιλήσαµε εµείς περί Μελιγαλά, εδώ
πέρα, αλλά ούτε περί ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ο κύριος της Χρυσής Αυγής
που µίλησε και ύστερα έγιναν τα διάφορα επεισόδια είπε ο ίδιος
αυτό που χρησιµοποίησαν µετά οι Υπουργοί σας ότι τάχατες
είπαν οι µεν αυτά οι δε τα άλλα. Ήταν στηµένο εξαρχής για να
υπάρχουν τα δύο άκρα. Είναι ντροπή αυτό το πράγµα!
Να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν. Η Αριστερά πάντοτε και τώρα
–και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- απέναντι σε αυτές τις πολιτικές,
απέναντι σε αυτήν τη στρατηγική που διχάζει, που κονιορτοποιεί,
απέναντι στις στρατηγικές του κοινωνικού αυτοµατισµού, του εµφυλιοπολεµικού κλίµατος, στις στρατηγικές που θέλουν να µηδενίσουν την αφήγηση της µεταπολίτευσης και να εκµηδενίσουν
όλες τις πραγµατικές δηµοκρατικές κατακτήσεις, δίνει ένα µόνο
µήνυµα: δηµοκρατία, υπεράσπιση του Συντάγµατος, αλληλεγγύη, υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της χώρας, υπεράσπιση της
λαϊκής συµµετοχής, λαϊκή αντίσταση σε αυτές τις πολιτικές. Δεν
θα αφήσουµε η απόγνωση και η οργή του λαού να γίνουν κατέβασµα του κεφαλιού στο φόβο ή να γίνουν τυφλή βία.
Σε ό,τι µας αφορά κάνουµε το παν ώστε αυτή η οργή να γίνει
ελπίδα, αγώνας, αλληλεγγύη, ενότητα για µία δηµοκρατική ανατροπή, για να µπορέσει η Αριστερά και όλος ο λαός να βρεθεί
ξανά στο προσκήνιο µε θάρρος, µε κουράγιο, µε υπερηφάνεια,
πρωταγωνιστής στην Ευρώπη και όχι παρίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας,
ο κ. Μάκης Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω χαιρετίζοντας αυτήν την τελευταία αποστροφή του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και σηµειώνοντας πράγµατι µε ανησυχία µία έκπτωση, µία διολίσθηση της πολιτικής αντιπαράθεσης,
που για κάποιο παράξενο λόγο δεν θέλει να εστιαστεί στα µε-
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γάλα του σήµερα, αλλά φαίνεται ότι αρέσκεται στις µνήµες του
1944 και της περιόδου 1946-1949.
Δεν ξέρω ποιος επιθυµεί να ξαναζήσει και µε τι όρους αυτήν
την περίοδο της ιστορίας, αλλά θέλω να σας επισηµάνω ότι τη
συζήτηση αυτή, εάν σίγουρα κάποιος δεν την ξεκίνησε, είναι η
Νέα Δηµοκρατία. Εγώ δεν άκουσα κανέναν Βουλευτή µας να αρχίσει να µιλάει ούτε για τον ΕΔΕΣ, ούτε για τον Ψαρρό ούτε για
τον Τσαούς Αντών ή για οτιδήποτε άλλο.
Θέλω την παραίνεσή σας αυτή να την ακούσουν οι Βουλευτές
σας. Έχω ακούσει Βουλευτές σας να µιλούν για τα γουναράδικα
χθες. Έχω ακούσει Βουλευτές σας να µιλούν για νεοναζί και να
χαρακτηρίζουν Υπουργούς νεοναζί, έχω ακούσει Βουλευτές
σας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …και µάλιστα ορισµένες κυρίες από
την πτέρυγα επικροτούν τώρα που µιλάω. Τι λένε δηλαδή; «Ναι,
καλά τους λέµε». Έχω ακούσει Βουλευτές σας να λένε: «Θα
είστε τυχεροί αν πάτε στο Ειδικό Δικαστήριο, γιατί αλλιώς θα σας
λιντσάρουν». Έχω ακούσει Βουλευτές να λένε για κρεµάλες, για
δωσιλόγους, για Τσολάκογλου, για χούντες.
Άρα, εγώ συµφωνώ µαζί σας, πράγµατι έχουµε µεγάλα θέµατα
να συζητήσουµε για το σήµερα. Δεν έχουµε κανένα λόγο να στοιχειώνουµε αυτή τη συζήτηση µε τέτοιου είδους αναφορές.
Έχουµε µεγάλα ζητήµατα, µεγάλες αντιπαραθέσεις και µεγάλες
διαφωνίες, φυσικά, σε κεντρικά ζητήµατα.
Καταλαβαίνω ότι µπορεί να υπάρχει και ένταση στην αντιπαράθεση. Το πρόβληµα δεν είναι εκεί. Το πρόβληµα αυτήν την αντιπαράθεση. Θέλουµε να την κρατήσουµε σε ένα όριο κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας ή όχι; Ή θέλουµε να την πάµε αλλού;
Θέλω όµως να τοποθετηθούν οι πολιτικές δυνάµεις.
Και δεν ξέρω ποια είναι η αντίληψη της δηµοκρατίας, αλλά σε
τελευταία ανάλυση, το να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του έρχεται και µετά να βγαίνει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ και να λέει «όχι, εµείς δεν τα πιστεύουµε αυτά», αυτό τι
είναι;
Σας ακούω να συγκινείστε. Δεν µε αφορά αυτό γιατί δεν είµαι
κοµµάτι αυτής της διαδικασίας. Ίσα-ίσα, για να τα ξεκαθαρίσουµε, την αντιστρατεύοµαι. Σέβοµαι όµως τις ευαισθησίες των
άλλων, όπως ίσως άλλοι δεν σέβονται τις δικές µου. Ακούω τον
κ. Δρίτσα να µιλάει µε συγκίνηση γι’ αυτό το οποίο ζει και εσάς
το ίδιο.
Αυτό όµως το οποίο σας συγκινεί, δεν µας συγκινεί. Μας συγκινούν άλλα πράγµατα. Αυτοί µε τους οποίους συγκινείστε, είναι
αυτοί που φώναζαν το «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Μελιγαλάς» και ακούγεται
στο βίντεο, σε εκείνες τις εκδηλώσεις -δεν ξέρω τις συγκεκριµένες- αλλά σε εκείνο το πλαίσιο. Σε εκείνο το πλαίσιο ακούστηκε
το «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Μελιγαλάς».
Άρα, λοιπόν, να συνεννοούµαστε τώρα τι είναι αυτό που θέλετε και να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας, να µην
έχουµε εδώ µια ωραία θεσµική παρουσία που να λέει «όχι, τα καταδικάζουµε όλα αυτά», αλλά ταυτόχρονα από κάτω να διακινείται όλο το υπόλοιπο. Να πάρετε θέση ευθύνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρόταση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ προσωπικά; Με έχετε ακούσει
να λέω τέτοια πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με έχετε ακούσει να λέω τέτοια
πράγµατα, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Βορίδη, µην
απαντάτε. Ο κ. Βούτσης δεν διεκόπη καθόλου. Σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ το αφήνω αυτό, θεωρώντας ότι
έχουµε συνεννοηθεί. Και επειδή εγώ δεν πιστεύω και στις διδασκαλίες, ο καθένας παίρνει τις πολιτικές του ευθύνες. Πάρτε την
πολιτική σας ευθύνη και τελειώσαµε. Κάντε ό,τι νοµίζετε.
Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορεί να υπάρχει
ένας λόγος άλφα και ένας λόγος βήτα. Ενοποιείστε το λόγο σας,
για να µπορούµε να συνεννοηθούµε και να µιλάµε υπεύθυνα.
Πηγαίνω όµως στο δεύτερο. Λέτε: «Δεν θέλουµε να µας ζητάτε
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πιστοποιητικά νοµιµοφροσύνης». Σύµφωνοι, δεν σας ζητάµε,
αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν ζητάµε εµείς από εσάς πιστοποιητικά δηµοκρατικότητας, για να είµαστε όλοι συνεννοηµένοι. Η
Νέα Δηµοκρατία δεν ζητάει πιστοποιητικά δηµοκρατικότητας
από την Αριστερά. Έχουµε συνεννοηθεί ως προς αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, κανείς δεν ζητάει πιστοποιητικά από κανέναν. Όλοι έχουν
τον πολιτικό τους λόγο και την πολιτική τους ευθύνη.
Και πηγαίνω και στο θέµα. Επιτρέψτε µου. Άκουσα κριτική γι’
αυτήν την περίφηµη ΕΡΤ από όλες τις πλευρές. Άκουσα τα
πάντα. Αµφισβητήθηκε ο τρόπος διορισµού από όλες τις πτέρυγες, και από αυτές που διόρισαν και από αυτές που δεν διόρισαν.
Αµφισβητήθηκε η αντικειµενικότητά της. Αµφισβητήθηκε η πολυφωνία και ο πλουραλισµός της ενηµέρωσης.
Αµφισβητήθηκε η ιδεολογική κατεύθυνση, το ενδιαφέρον και
από τις δύο πλευρές, διότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος
λέει ότι είναι έκφραση της αστικής ιδεολογικής κυριαρχίας, εγώ
λέω ότι είναι έκφραση της ιδεολογικής ηγεµονίας της Αριστεράς.
Κανείς δεν είναι ευχαριστηµένος, ούτε εσείς ούτε εµείς. Αυτό
είναι ένα άλλο ζήτηµα.
Αµφισβητήθηκε η αξιολογική τους ουδετερότητα. Αµφισβητήθηκε η απόδοσή της η οικονοµική. Αµφισβητήθηκε το κόστος λειτουργίας της. Αµφισβητήθηκε το κόστος µισθοδοσίας της, το
ποσοστό τηλεθέασης. Αµφισβητήθηκε το µερίδιο αγοράς, δηλαδή η αποτελεσµατικότητά της, η οργανωτική της δοµή. Αµφισβητήθηκαν οι εξωτερικές παραγωγές. Δεν ξέρω τι δεν αµφισβητήθηκε.
Αποδοµήθηκε πλήρως αυτό το οποίο λέγεται ΕΡΤ ΑΕ. Μόλις,
όµως, πάµε να τα αγγίξουµε, βάζουµε τα κλάµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μα, αφού το αποδοµείτε µε αυτό τον τρόπο όλοι, τότε γιατί
δεν µπορούµε να παρέµβουµε σε αυτό; Γιατί δεν µπορούµε να
παρέµβουµε σε αυτό; Και γιατί δεν θέλετε να συµµετάσχετε;
Κι εδώ, για να µην αδικήσω τη συζήτηση, τα πιο ενδιαφέροντα
κοµµάτια της συζήτησης δεν είναι αυτά που θέτει η πρότασή
σας, αλλά είναι αυτά που ειπώθηκαν και ακούστηκαν και από την
παρέµβαση του συναδέλφου κ. Παφίλη και του κ. Δρίτσα. Ακούστηκαν ενδιαφέροντες προβληµατισµοί, οι οποίοι ανοίγουν µεγάλα κεφάλαια, µεγάλα ζητήµατα, τα οποία δεν έχουµε τον
χρόνο να τα συζητήσουµε, γιατί θέλετε να συζητήσουµε αν
καλώς ή κακώς πήραµε αυτήν την απόφαση που πήραµε. Δεν θέσατε αυτά τα µεγάλα ζητήµατα.
Παραδείγµατος χάριν, πώς θα καλύψουµε τα πολιτιστικά; Τα
άκουσε ο κ. Δρίτσας και είπε: «Κύριε Βορίδη, δεν σας συγκινούν
αυτά».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι εµείς. Η Χρυσή Αυγή.
Εµένα λυπάµαι, αλλά δεν µε συγκινούν αυτά. Με συγκινούν
άλλα όµως, γιατί εγώ λοιπόν εγώ θέλω να ακούσω διαφορετικά
πράγµατα. Εµένα µπορεί να µου αρέσει να ακούω όπερα. Και
µπορεί κάποιος να επιχειρηµατολογήσει, κύριε Δρίτσα, και να πει
ότι η επιθυµία για την όπερα είναι µειοψηφική, ότι δεν ενδιαφέρει
τον ελληνικό λαό η όπερα και να διερωτάται γιατί πρέπει να πληρώνει φόρους για να ακούει όπερες. Μπορεί κάποιος να το πει
αυτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Μόνο ρεµπέτικα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σε κάποιον άλλο αρέσουν τα ρεµπέτικα. Σε κάποιον άλλο αρέσει ο Θεοδωράκης. Πώς θα το καλύψουµε αυτό µέσα σε µία πολιτιστική «βεντάλια», στο «µελίσσι»
-που λέει ο κ. Βούτσης; Όµως στο «µελίσσι» θέλω να βλέπω κι
εγώ κάτι που να µε καλύπτει και κυρίως να βλέπει και ο µέσος
τηλεθεατής κάτι που να τον καλύπτει. Ποιο είναι το κριτήριο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πολύ σωστά κύριε Βαρεµένε. Ποιο
είναι το κριτήριο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τι θέλετε να βλέπετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βλέπετε η µεγάλη συζήτηση για τον
πολιτισµό τι ανοίγει; Αυτή είναι µία µεγάλη γενικότερη συζήτηση
για τον πολιτισµό και την κρατική διαχείριση των χρηµάτων.
Έχουµε ωστόσο, ένα σηµείο µέτρησης συγκεκριµένο. Ποιο;
Την τηλεθέαση. Προφανώς το κοινό, ένα µεγάλο πλειοψηφικό
κοινό, το οποίο όλο πληρώνει γι’ αυτή την ωραία δηµόσια τηλε-
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όραση, δεν είναι ικανοποιηµένο από το πολιτιστικό «µελίσσι», δεν
έχει ικανοποιηθεί, δεν βρήκε τον εαυτό του στο «µελίσσι» ή στο
εργαστήρι και έχει αποστασιοποιηθεί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχουµε ένα άλλο κριτήριο εµείς, κύριε
Πρόεδρε. Μάνος Χατζιδάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Απαντώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν απαντάµε! Τι πάει
να πει «απαντώ»;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ! Επιτέλους! Ο κ. Βούτσης δεν διεκόπη καθόλου και
είχαµε αποδοκιµασίες από εκεί.
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ µπορώ να κάνω µία µεγάλη παράθεση των φιλοσόφων και των διανοουµένων µας. Μπορώ να
κάνω µία µεγάλη παράθεση των καλλιτεχνών µας, για να δούµε
κατά πόσον αυτό το οποίο εγώ ονοµάζω «ιδεολογική αδυναµία
της Αριστεράς» και αυτό το οποίο εγώ ονοµάζω µία συγκεκριµένη ιδεολογική επιβολή, έδωσε στη δηµόσια τηλεόραση τη
θέση που αξίζει σε έναν Παναγιώτη Κανελλόπουλο –λέω εγώ.
Πόσα έχουµε ακούσει για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, έναν
από τους µεγάλους διανοουµένους της Ελλάδος –ίσως ο µεγαλύτερος- και ο αρχηγός βέβαια της Δεξιάς; Πότε, λοιπόν, ακούσαµε για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σιγά, µην ακούσατε. Ούτε πρόκειται
να ακούσετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πόσα αφιερώµατα έχουν γίνει από
την ΕΡΤ για τον διανοούµενο Ευάγγελο Αβέρωφ, την έκφραση
της αστικής ιδεολογίας; Πόσα τέτοια αφιερώµατα έχουν γίνει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πολλά!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βέβαια, βλέπετε πώς ξεδιπλώνεται
µία δύσκολη συζήτηση για τον πολιτισµό εδώ και κατά πόσο αυτό
που πρέπει να είναι δηµόσια τηλεόραση και άρα κοινό µας
τµήµα, πρέπει κάπως όλους να µας εκπροσωπεί, αν όλοι πληρώνουµε σε αυτό.
Έχει επιτευχθεί αυτό; Άµα σας ρωτήσω, κύριε Δρίτσα, θα µου
πείτε «όχι», γιατί είναι έκφραση της άρχουσας τάξης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν θα το πω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το είπε ο κ. Παφίλης, θα το πείτε
εσείς.
Ελάτε που κι εγώ λέω τα ίδια από τη δική µου σκοπιά. Ούτε
εγώ είµαι ικανοποιηµένος. Άρα, λοιπόν, βλέπετε πως αποτυπώνεται µία δυσκολία.
Ανοίξατε όµως µία τέτοια συζήτηση µε την αίτησή σας για εξεταστική επιτροπή; Όχι βέβαια. Δεν θέσατε µία µεγάλη και ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα κριτήρια, για τον πολιτισµό, για την
πολυφωνία. Δεν ανοίξατε µία τέτοια συζήτηση. Εάν την ανοίγατε,
θα την ανοίγατε κριτικά. Και, για να συνεννοηθούµε, ποια συζήτηση ανοίξατε;
Στην αίτησή σας, λοιπόν, ρωτάτε: «Πώς ελήφθη η κοινή υπουργική απόφαση;» Ελήφθη µε τον τρόπο που σας εξηγήθηκε, µε
σύννοµο τρόπο σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα που ρυθµίζει το πώς λαµβάνονται οι Υπουργικές Αποφάσεις.
Ρωτάτε πώς ελήφθη η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, και
αµφισβητείτε το αν καλώς ελήφθη. Μάλιστα. Θα έρθει προς κύρωση και θα πείτε τις αµφισβητήσεις σας.
Ρωτάτε για το αν έχει δοθεί ή όχι νοµοθετική εξουσιοδότηση.
Σας λέω ότι υπάρχει νοµοθετική εξουσιοδότηση στο νόµο –κάτι
που σας απαντήθηκε. Ρωτάτε για το κατά πόσο, σε τελευταία
ανάλυση, ακολουθήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες, προκειµένου
να ληφθεί η συγκεκριµένη απόφαση. Απαντήθηκε. Ναι, λήφθηκαν
οι νόµιµες διαδικασίες.
Εδώ, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι χάνουµε την ουσία, εάν
κάνουµε νοµική συζήτηση, γιατί νοµικό ζήτηµα δεν υπάρχει.
Ποιος το έκρινε αυτό, για να την τελειώσουµε τη συζήτηση; Δεν
είναι ανάγκη να το κρίνουµε εµείς εδώ. Το έκρινε το Συµβούλιο
της Επικρατείας. Κατέφυγε η ΠΟΣΠΕΡΤ στο Συµβούλιο της Επικρατείας και είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας πως καλώς έχει
η ΕΡΤ Α.Ε. και καλώς έχουν λυθεί οι συµβάσεις εργασίας. Τα είπε
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αυτά τα δύο και έδωσε µία εντολή επαναχρήσεως…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν τα είπε ακριβώς έτσι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τα είπε ακριβώς έτσι, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να σας πω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι αρµοδιότητά του να
κρίνει την πράξη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πάντως,
αυτό ετέθη υπ’ όψιν του και αυτό έκρινε. Ετέθη το ζήτηµα της
αναστολής και είπε «µόνο να επαναχρησιµοποιηθούν οι συχνότητες και οι ιστότοποι». Αυτά είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Ποιο είναι, λοιπόν, το ζήτηµα το οποίο θέλετε να αποτελέσει
αντικείµενο της εξεταστικής επιτροπής;
Διαβάζω παρακάτω: «Τι θα γίνει µε τις συµβάσεις που είχε συνάψει η ΕΡΤ;» Θα δούµε τι θα γίνει. Το διάδοχο σχήµα θα δούµε
πώς θα στηθεί απέναντι σε αυτές τις συµβάσεις.
Επίσης, ρωτάτε: «Τι θα γίνει αν καταπέσουν οι εθνικές ρήτρες;». Κατέπεσαν; Όχι. Να προβλέψουµε, όµως, ότι θα καταπέσουν, για να κάνουµε µια εξεταστική επιτροπή για την κατάπτωση!
Διαβάζω ακόµη: «Τι θα γίνει µε το ύψος των αποζηµιώσεων;»
Μα, έχει προσδιοριστεί το ύψος των αποζηµιώσεων; Αποτελεί
ακόµα αντικείµενο συζητήσεως. Ρωτάτε: «Τι θα γίνει µε τα δικαιώµατα, για παράδειγµα, µε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες;»
Θα δούµε τι θα γίνει µε τα δικαιώµατα µε τους δορυφορικούς
αγώνες. Είναι το αντικείµενο της συζήτησης που πρόκειται να
αναλάβει το καινούργιο διάδοχο σχήµα.
Τι θέλετε να εξετάσουµε –δεν έχω καταλάβει- και λέτε ναι στην
εξεταστική επιτροπή; Να εξετάσουµε την πολιτική απόφαση της
Κυβέρνησης; Έχετε καµµία απορία για το πώς έχει γίνει; Να εξετάσουµε τι; Τη ζηµία, η οποία έχει επέλθει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τεράστια ζηµία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πώς έχει επέλθει, αφού όλα αυτά
που σας λέω δεν έχουν κριθεί. Πού την ξέρετε εσείς τη ζηµία;
Μπορεί να προκύψει κέρδος. Διότι µπορεί αύριο το πρωί να
υπάρχει µια νέα δηµόσια τηλεόραση που θα κοστίζει λιγότερο,
που θα έχει καλύτερη µισθολογική λειτουργία και που θα επιβαρύνει λιγότερο.
Άκουσα το φοβερό και απίθανο επιχείρηµα, κύριε Βούτση και
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ακούστε το, γιατί αυτό είναι ο απόλυτος µύθος της Αριστεράς. Είπατε ότι η ΕΡΤ ήταν πλεονασµατική. Αλήθεια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τα ξέρετε τα στοιχεία;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε τα στοιχεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Χωρίς στοιχεία;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σας κάνω εγώ όποια επιχείρηση
θέλετε αύριο πλεονασµατική, εάν έχω τη δυνατότητα να επιβάλω
µε νόµο στους πολίτες να πληρώνουν φόρο γι’ αυτήν.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αύριο σας την κάνω πλεονασµατική. Αύριο το πρωί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μάλιστα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όλες οι επιχειρήσεις πλεονασµατικές είναι, µόνο που έχουν επιφέρει ένα τεράστιο κόστος στον
προϋπολογισµό.
Άκουσα το δεύτερο καταπληκτικό επιχείρηµα: «Μα, δεν πληρώνουµε για τα ιδιωτικά κανάλια;» Πώς πληρώνουµε; Αγοράζοντας σαµπουάν. Μάλιστα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μα, χωρίς σαµπουάν τι θα κάνουµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μόνο που το σαµπουάν, κύριε Βούτση µου, αν θέλω το αγοράζω. Άµα δεν θέλω, δεν το αγοράζω.
Αυτή είναι η διαφορά µας, σε εµάς που υπερασπιζόµαστε την
ελεύθερη οικονοµία και σε εσάς που θέλετε να µας τα παίρνετε
µε νταηλίκι µε τους φόρους. Αυτή είναι η διαφορά µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ετοιµάστε το φινάλε
σας, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, για να τελειώσουµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο και πασιφανές ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείµενο για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Και αυτή η διαδικασία και αυτή η κοινοβουλευτική ηµέρα ήταν
αφιερωµένη στον κοινοβουλευτικό ακτιβισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Χρησιµοποιήστε την ενέργειά σας για κάτι καλύτερο.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ζητήσει ο
κ. Κακλαµάνης για τρία λεπτά.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
Όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλύτερα από
εµένα, βάσει του Κανονισµού ο κύριος Πρόεδρος δικαιούται να
λάβει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για όποιο συνάδελφο είτε έχει κουραστεί –και αυτό είναι κάτι που σέβοµαιείτε δεν του αρέσει να µε ακούει, εγώ έχω πει: Στο καφενείο της
Βουλής να κερνάει ελεύθερα όποιον απέρχεται της Αιθούσης.
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Ρήγας εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ έφερε
στην επιφάνεια κάτι για το οποίο γίνεται συστηµατική προσπάθεια να εξαφανιστεί.
Υποθέτω ότι υπάρχουν πολίτες που παρακολουθούν το Κανάλι
της Βουλής. Και αυτό έχει σηµασία, γιατί πολλές γραφίδες και
επίσηµοι παράγοντες -ακόµα και ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος κ. Προβόπουλος- εισηγήθηκαν στην τρόικα, χάριν εξοικονόµησης 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ, να κλείσει το Κανάλι της
Βουλής.
Ιδού, λοιπόν, που το Κοινοβούλιο χρειάζεται! Χρειάζεται η
φωνή του Κοινοβουλίου! Χρειάζεται εκείνο το Βήµα, ακόµα και
όταν κάποιοι δεν το σέβονται, προκειµένου να κρίνει ο ελληνικός
λαός αυτούς που το σέβονται και εκείνους που δεν το σέβονται
και ενδεχοµένως να ενθαρρύνει τους πρώτους και να αποθαρρύνει τους άλλους να συνεχίζουν.
Ο κ. Ρήγας, λοιπόν, εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ µε την οµιλία του σε εσάς απευθύνοµαι, κύριε Πρόεδρε και όχι στους κεκράκτες
από τη µια ή από την άλλη µεριά και γι’ αυτό είµαι εδώ στο κέντρο- έφερε στην επιφάνεια αυτό που συστηµατικά γίνεται προσπάθεια και από τη µία και από την άλλη πλευρά να εξαφανιστεί.
Αυτή είναι η ιστορία της παράταξής µου, ακόµα και στις κρίσιµες ώρες του απώτερου παρελθόντος, κατά τις οποίες αυτή η
χώρα κινδύνευε να διολισθήσει αλλού. Αυτήν τη στιγµή, άλλοι
κάνουν αυτοκριτική και άλλοι εκµεταλλεύονται ακόµα και τώρα
τα εγκληµατικά λάθη εκείνων που µε τη «λευκή τροµοκρατία»
µετά την Κατοχή και εκµεταλλευόµενοι την πολιτική τους µωρία,
τους ωθούσαν στο να οδηγούν τους διωκόµενους στο βουνό.
Αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Τώρα, θα γυρίσουµε πάλι πίσω και
θα µιλάµε για τέρατα, για δικτατορίες…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μην µε διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: …για δηµοκρατίες και για αντικοµµουνισµό;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε! Αντικοµµουνισµό κάνετε εσείς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Για την ΕΡΤ µιλάµε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µου
κλείσει κανείς το στόµα!
Αυτή η παράταξη, η Δηµοκρατική παράταξη, είναι η παράταξη
της αληθινής Δηµοκρατίας. Όπως έλεγε ο γενάρχης αυτής της
παράταξης Ανδρέας Παπανδρέου, αυτήν τη Δηµοκρατία τη διακρίνει από τη µία πλευρά η υπόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης
και από την άλλη η υπόθεση της ελευθερίας. Καθαρές κουβέντες, λοιπόν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Για τη ΝΕΤ, µιλάµε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε µε, κύριε Χαλβατζή, να
πω τη γνώµη µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν αυτά που
λέγω είναι άχρηστα, θα σταµατήσω αµέσως. Όµως, κάτι θυµίζουν, κύριε Πρόεδρε.
Στο Βήµα ακολούθησαν ο κ. Βούτσης και ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης. Κανονικά, λοιπόν, και αν σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν υπήρχε φανατισµός, θα
έπρεπε να χειροκροτήσουµε και τους δύο ως πολύ καλούς ρήτορες, που είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν πάρα πολύ
καλά τις απόψεις αυτών των δύο πλευρών. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι θα συµφωνούσαµε.
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Και το ΠΑΣΟΚ συµµετέχει ξεκάθαρα σ’ αυτήν την Κυβέρνηση
και δέχεται ευθύνες και για πράξεις που δεν ανήκουν ούτε στην
ιδεολογία του ούτε στην πολιτική του διαδροµή. Γίνεται, όµως,
χάριν της πατρίδας. Και το εννοούµε.
Κατά συνέπεια, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν καταλαβαίνω; Εδώ µέσα
δεν πρόκειται, εγώ τουλάχιστον, να δεχθώ ο οποιοσδήποτε, πλην
του Προεδρείου –και όταν παραβιάζεται ο Κανονισµός- να σταµατάει οποιονδήποτε από το να µιλάει. Καθαρές κουβέντες!
Κάποτε, ας µάθετε κάτι εσείς που «είδατε φως και µπήκατε»
εδώ. Ας µάθετε τι είναι ο Κοινοβουλευτισµός και η Δηµοκρατία!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι και ότι «είδαµε φως και µπήκαµε»!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η υπόθεση
αυτή από µένα στηλιτεύτηκε από την πρώτη µέρα. Δεν είναι ούτε
οι σπατάλες της ΕΡΤ ούτε το πολύ προσωπικό. Ήταν µια πράξη
απαράδεκτη, µια πράξη αντιδηµοκρατική, την οποία θα έπρεπε
η Κυβέρνηση να την πάρει πίσω. Και τότε θα βούλωνε το στόµα
οποιωνδήποτε καπηλεύονται -όπως σήµερα εδώ- τις συνέπειες.
Η πρόταση αυτή για εξεταστική επιτροπή, κατά τη γνώµη µου,
δεν έχει καµµία έννοια. Απλούστατα, µπορεί να έχουµε επανάληψη για δέκα µήνες ενός θέµατος α λα λίστα Λαγκάρντ. Εντυπώσεις.
Η γνώµη µου είναι ότι η Κυβέρνηση, πριν αρχίσει αύριο η συζήτηση του νοµοσχεδίου, πρέπει να δώσει εγγύηση στο Σώµα
και στον ελληνικό λαό για τις συχνότητες της ΕΡΤ και τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί ανταγωνιστικά προς τους εµπόρους της
ενηµέρωσης και της ψυχαγωγίας του λαού το high definition.
Όπως είναι οι όροι της διαβούλευσης για την ψηφιακή τηλεόραση, η ΕΡΤ θα , περιοριστεί σε δύο, ενδεχοµένως σε ενάµιση,
δεδοµένου ότι το µισό είναι στη «NOVA». Αυτό σηµαίνει ότι η ΕΡΤ
µπορεί να πάρει άδεια παρόχου για να εκπέµπει τι; Για να εκπέµπει µε την κλασική τεχνολογία δύο κανάλια στα οποία θα περιοριστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Είναι κατοχυρωµένα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν ξέρω αν η δόξα αυτού που
έγινε είναι τόσο µεγάλη, ώστε τέσσερις Υπουργοί να έρθετε σήµερα εδώ να την υπερασπιστείτε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τα λάθη πρέπει να αναγνωρίζονται, για να µη συγχέονται µε άλλα, τα οποία είναι πολύ σωστά,
σωστά γίνονται και τα έχει ανάγκη αυτός ο τόπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Προς γνώση των κυρίων συναδέλφων, ο κ. Κακλαµάνης εδικαιούτο να πάρει το λόγο για δέκα λεπτά.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες)
Παρακαλώ! Ζήτησε µόνος του τρία λεπτά. Γι’ αυτό και το Προεδρείο έβαλε τρία λεπτά.
Θα υπενθυµίσω ένα και µόνο: Στη Διάσκεψη των Προέδρων
πρόσφατα πήραµε οµόφωνη απόφαση –και κρατήστε το αυτόγια το κανάλι της Βουλής. Οµόφωνη ήταν η απόφαση. Απ’ όλες
τις πλευρές. Το κανάλι της Βουλής πρέπει να λειτουργεί και θα
λειτουργεί.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για να κλείσει τη σηµερινή
συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, διάβασα µε πολύ µεγάλη προσοχή την
πρόταση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Παρακολούθησα, επίσης, µε πολύ µεγάλη προσοχή από το πρωί τη συζήτηση που διεξήχθη στο Κοινοβούλιο.
Και προσπάθησα να καταλάβω τους λόγους για τους οποίους ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αυτήν την πρόταση, µια πρόταση έωλη και
αβαθή. Και πολιτικά και νοµικά η πρόταση αυτή δεν στέκει. Κατ’
αρχήν, πολιτικά:
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής γίνεται προς διερεύνηση σηµαντικών ζητηµάτων, που κατά
τη συνήθη, εδώ και πολλά χρόνια κοινοβουλευτική πρακτική
έχουν δηµιουργήσει µεγάλη αίσθηση στην κοινή γνώµη και υποψίες σκανδάλων, υποψίες έκνοµων, παράνοµων ενεργειών, που
πρέπει να αναζητηθούν οι ένοχοί τους. Συµβαίνει αυτό στην
πράξη;
Όταν ερχόµουν εδώ σήµερα το πρωί, συνάντησα στο προαύλιο ένα δηµοσιογράφο. Με ρώτησε: «Υπουργέ, τι δουλειά έχεις
σήµερα στη Βουλή;». Του λέω: «Μα, σήµερα συζητείται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής». Μου
είπε: «Μπα; Δεν το πήρα χαµπάρι». Λέω: «Θα είναι αδιάβαστος».
Όταν µπήκα όµως στο Κοινοβούλιο και είδα τα θεωρεία, συνειδητοποίησα ότι η πρόταση αυτή δεν είχε προκαλέσει αντίστοιχη
αίσθηση στο λαό, που συνήθως σε τέτοιες µεγάλες συζητήσεις
τέτοιου µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, κατακλύζει τα θεωρεία.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Αφού δεν µπορεί να περπατήσει
κανείς στο κέντρο. Τι λέτε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Τι είναι
αυτά τα πράγµατα; Κάτι γυναικείες φωνές ακούω από κει. Θα αρχίσω να αναφέροµαι ονοµαστικά, κυρία Βαλαβάνη. Σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σκέφτηκα ότι ίσως δυσκολεύτηκαν να έλθουν οι άνθρωποι. Όταν
όµως πήγα να διαβάσω τις εφηµερίδες, διαπίστωσα ότι ούτε
αυτές έδειξαν το ανάλογο ενδιαφέρον. Μάλιστα στο κοµµατικό
όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, στην «Αυγή», σήµερα που επρόκειτο να συζητηθεί µία τόσο σοβαρή πρόταση, δεν υπάρχει όχι µόνο στο
πρωτοσέλιδο, αλλά ούτε στα εσώφυλλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το λέω αυτό για να συνειδητοποιήσουµε ποιο πραγµατικά είναι
το δικό σας ενδιαφέρον για την πρόταση που οι ίδιοι καταθέσατε.
Δηλαδή ο ελληνικός λαός σήµερα µε ευθύνη, τουλάχιστον στο
βαθµό που σάς αναλογεί, δεν γνωρίζει αυτή τη συζήτηση που
πραγµατοποιείται στη Βουλή κι εσείς θέλετε µε αυτού του µεγέθους ενδιαφέρον γι’ αυτήν τη συζήτηση να προκαλέσετε µείζον
πολιτικό ζήτηµα;
Προχωρώ παρακάτω, στο νοµικό σκέλος. Η πρόταση αυτή δεν
είναι µόνο αστήρικτη, αλλά ταυτόχρονα είναι και επιπόλαια επικίνδυνη. Τι λέει η πρόταση αυτή, όσον αφορά στα ζητήµατα συνταγµατικότητας; Ουσιαστικά θα πρέπει να ξεχωρίσουµε δύο
ζητήµατα: το ζήτηµα της συνταγµατικότητας και το ζήτηµα της
εφαρµογής ή της άρνησης εφαρµογής της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. Τι λέει λοιπόν όσον αφορά στο ζήτηµα
της συνταγµατικότητας; Είναι αντισυνταγµατική και παράνοµη η
κοινή υπουργική απόφαση που εξεδόθη επί τη βάσει νοµιµοποίησης που τής παρείχε η ΠΝΠ και την οποία υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας; Καταρχήν, νοµιµοποιητική βάση της
κοινής υπουργικής απόφασης µε την οποία καταργήθηκε η ΕΡΤ
δεν είναι η ΠΝΠ, είναι ο ν. 3249/2005 και ο ν. 4002/2011. Αυτά
είναι επαρκή για να στοιχειοθετήσουν τη δυνατότητα της Κυβέρνησης να προχωρήσει στη διάλυση και στο κλείσιµο της ΕΡΤ. Μα,
τη συνταγµατικότητα όµως δεν την ελέγχει ο καθένας. Την ελέγχουν τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια επ’ αυτού ή τα αρµόδια δικαστικά όργανα επ’ αυτού έχουν αποφανθεί. Γιατί το κρύβετε; Η
απόφαση και του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας και
του τµήµατος αναστολών ήταν σαφέστατη: Όµως αυτό το αποκρύπτετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήταν κόλαφος για σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εδώ
όµως γεννάται ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα: Ποιος υπογράφει την
ΠΝΠ, ποιος την εκδίδει; Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το έγγραφο που έχετε καταθέσει, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας παρέβη τα καθήκοντά του όταν δέχθηκε
να υπογράψει πρόταση που δεν είχε τον, κατά τη γνώµη σας,
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απαιτούµενο αριθµό υπογραφών των µελών του Υπουργικού
Συµβουλίου.
Ασφαλώς, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας –και σε αυτό νοµίζω
ότι δεν υπάρχει αµφισβήτηση- δεν µπορεί να διαφωνήσει µε το
ουσιαστικό περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Δικαιούται, όµως, και είναι υποχρεωµένος –και πολύ σωστά το
είπε ο κ. Μαριάς- να ελέγξει το κατά πόσο –τυπικά τουλάχιστονείναι η πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου συνταγµατικά σύννοµη.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έκρινε ότι είναι σύννοµη. Και
σας ρωτώ εσάς: Εάν συγκροτούσαµε εξεταστική επιτροπή θα
καλούσαµε ως ύποπτο και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να εξηγήσει γιατί υπέγραψε αυτήν την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Πώς το βλέπετε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς πώς το βλέπετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εσείς θα
µας πείτε.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας είτε διά του Προέδρου είτε διά
του Τµήµατος Αναστολών, απεφάνθη ότι κατά το µεγαλύτερο
µέρος η κοινή υπουργική απόφαση ήταν συνταγµατικά ορθή –
διότι αυτό κρίνει τη συνταγµατικότητα, αυτεπάγγελτα- και σύννοµη και επέφερε έννοµα αποτελέσµατα. Σε ένα σηµείο µόνο
αποφάσισε ότι θα έπρεπε η Κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς άµεση επαναλειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης! Της δηµόσιας τηλεόρασης. Όχι της ΕΡΤ! Γιατί αποφάσισε εκεί οριστικά και τελεσίδικα ότι η απόφαση µε την οποία
έκλεισε η ΕΡΤ ήταν σύννοµη και συνταγµατική.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είναι αυτά που λέτε; Δεν έχει
αποφασίσει. Το Σεπτέµβρη συνεδριάζει, προς ενηµέρωσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εγώ δεν
προσέφυγα στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Όσοι προσέφυγαν,
έχουν µπροστά τους την πρώτη απόφαση ενός οργάνου της δικαιοσύνης, στον υψηλότατο βαθµό.
Άρα, λοιπόν, το Συµβούλιο Επικρατείας ξεκαθάρισε το θέµα
της συνταγµατικότητας και της νοµιµότητας. Αυτό που επιτάσσει
η απόφασή του, είναι η δηµόσια τηλεόραση –και όχι η ΕΡΤ επαναλαµβάνω- να εκπέµψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, άµεσα.
Τι σηµαίνει, όµως, «άµεσα»; Το «άµεσα» πάντα κρίνεται κατά
τις περιστάσεις. Το να βρεθώ εγώ άµεσα στη Νέα Υόρκη, δεν
έχει την ίδια διάσταση µε το να βρεθώ στην πλατεία Συντάγµατος.
Τι είναι αυτό, λοιπόν, που καθορίζει εν προκειµένω τη δυνατότητα της Κυβέρνησης να θέσει σε άµεση λειτουργία τη δηµόσια
τηλεόραση; Η στάση αυτών που έχουν καταλάβει µία κρατική
ιδιοκτησία και εµποδίζουν να χρησιµοποιηθεί από το κράτος για
τους λόγους για τους οποίους έχει συσταθεί. Και όχι µόνο αυτών
που έχουν καταλάβει, αλλά και αυτών που τους εξωθούν σε τέτοιες συµπεριφορές.
Αν, λοιπόν, θα µπορούσε να σταθεί µια πρόταση εξεταστικής
επιτροπής, θα ήταν για να διερευνηθεί η παράνοµη συµπεριφορά
αυτών που κατέχουν το Ραδιοµέγαρο και εκείνων που έχουν την
ηθική ευθύνη γι’ αυτό, των ηθικών αυτουργών. Και αυτοί είστε
εσείς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Περιµένατε, βέβαια, η Κυβέρνηση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πείτε µας για τα ΜΑΤ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Βούτση, δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα είπατε στο συνέδριό σας. Και
το συνέδριο το παρακολούθησε ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Και εκεί άκουσε τα στελέχη σας να λένε: «Θα το κρατήσουµε
εκεί, Σούλι θα το κάνουµε».
Αυτές είναι οι δικές σας τοποθετήσεις. Και γιατί υποτίθεται το
κάνετε; Διότι υπολογίζατε ότι η Κυβέρνηση θα έπεφτε στη δική
σας παγίδα και θα επιχειρούσε να εφαρµόσει το νόµο.
Εάν σε κάτι µπορεί να µεµφθεί κανείς την Κυβέρνηση, είναι
γιατί δεν εφαρµόζει το νόµο. Αλλά δεν θα σας κάνουµε τη χάρη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Αναδεχόµαστε αυτήν την ευθύνη, γιατί το «µαύρο» που παρου-
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σίασε η τηλεόραση αυτόν τον καιρό, είναι δική µας επιλογή. Διότι
εσείς δεν το θέλατε «µαύρο». «Κόκκινο» το θέλατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όταν λέω «κόκκινο», εννοώ µε αίµα. Να επιχειρήσει το κράτος
να επιβάλει το νόµο, για να µπορέσετε εσείς στη συνέχεια να επικαλεστείτε ότι η Κυβέρνηση αυτή είναι αυταρχική και εισβάλει
µέσα στο Ραδιοµέγαρο. Σε ποιο Ραδιοµέγαρο; Στην κρατική περιουσία;
Εσείς που ζητάτε εφαρµογή του νόµου, αυτό το σκεφθήκατε;
Είναι ή δεν είναι οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ κρατική περιουσία;
Κατέχονται σήµερα παράνοµα, ναι ή όχι; Εσείς που συµµετέχετε
είστε παράνοµοι, ναι ή όχι;
Αυτά είναι νοµικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν.
Εδώ, εν προκειµένω, θα ήθελα να σας θυµίσω κάτι, γιατί βλέπω
ότι διαµορφώνεται και µία διαφορετική αντίληψη στο ακροατήριο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι το ακροατήριο. Το Κοινοβούλιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Το Κοινοβούλιο, εντάξει. Βάλτε µου µικρό βαθµό σε αυτό.
Τι ακριβώς λέει αυτή η απόφαση του ΣτΕ; Εµένα ίσως δεν µε
πιστεύετε. Δεν πρέπει να πιστέψετε, όµως, τον κ. Μητρόπουλο;
Βουλευτής σας είναι, καθηγητής πανεπιστηµίου. Έγκριτος δικηγόρος. Να σας διαβάσω τι λέει; «Η απόφαση δέχεται απολύτως
το προωθούµενο σχέδιο της Κυβέρνησης, δέχεται ότι καταργήθηκε το παλιό σχήµα, ότι έχει τελειώσει, ότι έχει διοριστεί εκκαθαριστής, διαχειριστής µε σηµαντικές αρµοδιότητες, που µπορεί
να απολύει και σήµερα και ότι είναι νόµιµη, η προωθούµενη από
τον κ. Σαµαρά, ίδρυση νέου φορέα. Δέχεται όλη την πρόταση
της Κυβέρνησης».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ποιος δείχνει, λοιπόν, έλλειψη σεβασµού στις αποφάσεις των
δικαστηρίων; Η Κυβέρνηση ή εσείς;
Θα ήθελα να δώσω στο σηµείο αυτό και κάποιες απαντήσεις
πολιτικού περιεχοµένου, γιατί όλο το θέµα αναλύθηκε πάρα πολύ
διεξοδικά, απ’ όλους τους προλαλήσαντες Βουλευτές που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Ακούστηκε στην Αίθουσα αυτή, µε τη µορφή ερώτησης, αν η
Κυβέρνηση ή οι προθέσεις του Πρωθυπουργού είναι να παραµείνει τέσσερα χρόνια. Δεν είναι πρόθεση του κ. Σαµαρά η Κυβέρνηση να παραµείνει τέσσερα χρόνια. Είναι πολιτική απόφαση.
Η Κυβέρνηση θα εξαντλήσει το βίο της, µέχρι την τελευταία
ηµέρα, για να µπορέσει στη συνέχεια να απολογηθεί στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός να γνωρίζει τι κατάφερε και τι πέτυχε µέσα στο διάστηµα αυτό. Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη και δεν
µπορεί να παίξει µικροκοµµατικά παιχνίδια πάνω στο θέµα της
ηµεροµηνίας των εκλογών. Αυτή είναι εδραία πολιτική βούληση
της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
Έρχοµαι στο δεύτερο ζήτηµα: Ετέθη ένα ερώτηµα, κατά πόσο
η Νέα Δηµοκρατία σχεδιάζει µετά τις εκλογές –οποτεδήποτε γίνουν- να συνεργαστεί για το σχηµατισµό κυβέρνησης µε τη
Χρυσή Αυγή. Εµείς δεν θα κουραστούµε να σας λέµε -εσείς µπορείτε να το αµφισβητείτε χωρίς κανένα στοιχείο- ότι αυτό δεν
πρόκειται ποτέ να συµβεί. Η Νέα Δηµοκρατία δεν πρόκειται να
συνεργαστεί µε τη Χρυσή Αυγή για να σχηµατιστεί κυβέρνηση.
Τέτοιον πολιτικό γάµο που ονειρεύεστε δεν θα τον δείτε.
Σε λίγη ώρα, όµως, θα γίνουµε µάρτυρες ενός πολιτικού αρραβώνα. Θα ψηφίσετε από κοινού µε τη Χρυσή Αυγή για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Σας ευχόµεθα «βίον ανθόσπαρτον».
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ–ΕΚΜ κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του, για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής «που θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις
παντός υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια».
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Θα ακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κανονισµού της
Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σηµειώσω ότι οι
εκφράσεις οι οποίες ακούστηκαν σήµερα από ορισµένους συναδέλφους, που ξέφυγαν από κάθε όριο, προβληµάτισαν πάρα
πολύ το Προεδρείο.
Θέλω να τονίσω ότι το Προεδρείο προτείνει να διαγραφούν
από τα Πρακτικά αυτές οι εκφράσεις. Βεβαίως υπάρχει και η
άποψη που εκφράστηκε, να µείνουν αυτές οι εκφράσεις, για να
βλέπει ο κόσµος ποιοι εκφράζονται έτσι. Γιατί το σύνολο των
Βουλευτών τιµά την Έδρα, τιµά το Κοινοβούλιο, τιµά τους πολίτες.
Επειδή πράγµατι οι εκφράσεις είναι χυδαίες και ξεπερνούν σε
υπερβολή ό,τι έχουµε ακούσει µέχρι σήµερα, θα παρακαλούσα
-άλλωστε τα Πρακτικά ήδη έχουν διανεµηθεί- στα επίσηµα Πρακτικά να παραλειφθούν.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων και το
Προεδρείο θα εξαντλήσει µε πολλή αυστηρότητα πλέον, όταν θα
υπάρχουν τέτοια ζητήµατα, τα δικαιώµατα που της επιτρέπει και
της δίνει ο Κανονισµός.
Δεν είναι δυνατόν, εκφράσεις τέτοιες και κινήσεις τέτοιες να
ξαναγίνουν στο Κοινοβούλιο. Θα αποβληθεί πάραυτα ο οποιοσδήποτε συνάδελφος τολµήσει µε αυτές τις κινήσεις του να προσβάλει συνολικά το Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ)
Θα παρακαλέσω επίσης όλους τους συναδέλφους να διατηρούµε την ψυχραιµία µας και να µην αντιδρούµε µε τον τρόπο
που κάποιοι επιδιώκουν να αντιδρούµε και να δίνουµε και το δικαίωµα σε κάποιους άλλους να υπερβάλλουν ακόµα περισσό-
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τερο.
Γι’ αυτό ακριβώς παρακαλώ και τους Γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών Οµάδων να προσέξουν και να προβούν σε συστάσεις στους εκλεκτούς συναδέλφους, που πολλές φορές κατανοώ
τον εκνευρισµό τους και την υπερβολή τους. Παρακαλώ, επίσης,
να µην ξαναγίνει και να µην υπάρξουν ξανά τέτοιες κινήσεις, γιατί
το Προεδρείο θα συµπεριφερθεί πάρα πολύ αυστηρά.
Εισερχόµαστε τώρα στην ονοµαστική ψηφοφορία.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιωάννης Τζαµτζής από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας και ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ενηµερώνω επίσης ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες(φαξ) συναδέλφων Βουλευτών, ευρισκοµένων σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’
του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την
ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Διαρκούσης της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Η επιστολή, η οποία απεστάλη στο Προεδρείο από το συνάδελφο, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής,
καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ.κ. Ι. Δραγασάκη, Ι. Ζερδελή, Σ.
Παναγούλη και της κ. Χ. Καφαντάρη, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι
απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι εάν ήταν παρόντες, θα
ψήφιζαν «ΝΑΙ».
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Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 247 Βουλευτές.
Υπέρ της προτάσεως, δηλαδή, «ΝΑΙ», εψήφισαν 84 Βουλευτές.
Κατά της προτάσεως, δηλαδή, «ΟΧΙ», εψήφισαν 163 Βουλευτές,σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εποµένως, η πρόταση
που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατος του, για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής «που
θα διερευνήσει τις άκρως επιζήµιες για τη Δηµοκρατία και το δηµόσιο συµφέρον ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις, παντός
υπευθύνου που σχετίζονται µε την απόπειρα βίαιης κατάργησης
της ΕΡΤ Α.Ε. και την παρεµπόδιση λειτουργίας και εκποµπής της
Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Επικράτεια», σύµφωνα µε τα
άρθρα 68 παράγραφο. 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής», απορρίπτεται.
Παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.18’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: α) µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Επικρατείας: «Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» και β) ψήφιση
στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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