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ΕΡΩΤΗΣΗ
-Προς τον κ. Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό κ. Λιβάνιο

Θέμα: «Πρωτοφανή φαινόμενα λογοκρισίας και απόκρυψης ειδήσεων
στην ΕΡΤ με ευθύνη της κυβέρνησης ΝΔ».

Το απόγευμα του Σαββάτου 06/02 τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
κατακλύζονται από εικόνες του Πρωθυπουργού, ο οποίος κατά παράβαση κάθε
κανόνα μετέχει σε γλέντι με φίλους και πολιτευτές στην οικεία του βουλευτή της
ΝΔ Χριστόδουλου Στεφανάδη. Οι εικόνες αυτές κάνουν τον γύρο του
διαδικτύου.
Αυτό όμως που είδαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, δεν το είδε η ΕΡΤ. Συνέβη
μάλιστα και το πρωτοφανές: διαβάστηκε στο δελτίο ειδήσεων η ανακοίνωση
του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το κορωνοπάρτι του κ. Μητσοτάκη
χωρίς να παίξει ούτε μισό πλάνο από το βίντεο και τις φωτογραφίες που είχαν
κατακλύσει το διαδίκτυο. Νόμιζαν πως με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσουν τον κ.
Μητσοτάκη από τη χλεύη των πολιτών.
Το θέμα έπαιξε για πρώτη φορά το μεσημέρι της Κυριακής 07/02 και
προκειμένου να μην επαναληφθεί το «λάθος» ο…αόρατος αρχισυντάκτης
έδωσε εντολή για συγκάλυψη. Μια «άνωθεν» εντολή κατάφορης λογοκρισίας.
Εντολή που απαγόρευε στους δημοσιογράφους και παραγωγούς της ΕΡΤ να
αναπαράξουν οπτικοακουστικό υλικό από το Ικαριώτικο κορωνογλέντι με
συμμετέχοντα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό
που να φαίνεται ο κ. Λιγνάδης με τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τον επέλεξε για
το Εθνικό Θέατρο.
Πρόκειται για πρακτικές οι οποίες έρχονται και παραπέμπουν απευθείας στο
παρελθόν και στην ΥΕΝΕΔ. Παρόλα αυτά ο αρμόδιος Υφυπουργός, κ.
Λιβάνιος, είχε το πολιτικό θράσος να έρθει μέσα στη Βουλή και να πει πως «έχει
αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της ΕΡΤ» και πως «μόνοι τους φτιάχνουν το
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δελτίο» χωρίς να τους παίρνει κανείς τηλέφωνο. Φαίνεται, τελικά πως για τη
ΝΔ και για τον ίδιο, είναι προτιμότερες οι έγγραφες παρεμβάσεις και εντολές.
Δεδομένου ότι με τον Νόμο περί επιτελικού Κράτους, η ΕΡΤ υπάγεται
απευθείας στον Πρωθυπουργό
Ερωτάται ο κ. Υφυπουργός:














Η εντολή λογοκρισίας και συγκάλυψης είχε την έγκριση Μαξίμου;
Νομιμοποιείται η διοίκηση της ΕΡΤ να παρεμβαίνει με τέτοιο
αντιδημοκρατικό τρόπο στο δημοσιογραφικό έργο και τη
λειτουργία της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης;
Αληθεύει ότι το θέμα μπήκε στον προγραμματισμό των δελτίων
ειδήσεων μόνο αφότου υπήρξε κυβερνητική αντίδραση;
Ήταν αυτή η εντολή εν γνώση της διοικητικής κλίμακας της ΕΡΤ
(Γενική Διεύθυνση ενημέρωσης, Διεύθυνση ειδήσεων, Τμήμα
πολιτικού ρεπορτάζ);
Ποιος μερίμνησε και ανέλαβε διοικητικά την ευθύνη για την
υλοποίηση της εντολής αυτής;
Συνεχίζει να ισχυρίζεται πως «η διοικητική ιεραρχία της ΕΡΤ δεν
είναι κομματικά χρωματισμένη», όπως δήλωσε στις 08/02/2021 στη
Βουλή;
Συνεχίζει να ισχυρίζεται πως το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ «δεν
βγαίνει ούτε από τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, ούτε
από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ούτε από πουθενά
αλλού», όπως δήλωσε στις 08/02/2021 στη Βουλή;
Ποια μέτρα θα λάβει για να αποδοθούν ευθύνες για το
συγκεκριμένο περιστατικό;
Ποια μέτρα θα λάβει η ΕΡΤ για να μην επαναληφθούν τέτοιες
πρακτικές;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γκαρά Αναστασία

Κάτσης Μάριος
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