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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ 

Πέμπτη 27 Ιανουάριου 2000

ΟΜΙΛΗΤΕΣΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές 

από: το Δημοτικό Σχολείο “Παιδαγωγική” Πειραιά, το Δημοτικό 
Σχολείο Αφρατίου Εύβοιας, το 137ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, 
σελ. 3550, 3565, 3570

2. Συζήτηση επί προσωπικού θέματος του Βουλευτή I. Καψή, 
σελ. 3573

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 3531
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 

3533
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρα

σκευής 28-1-2000, σελ. 3536
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας:
I) σχετικά με τη χορήγηση μερίσματος από το Μετοχικό Τα- 

μείο σε διωχθέντες, λόγω συμμετοχής τους στην Εθνική Αντί
σταση, αξιωματικούς, σελ. 3538

II) σχετικά με τις οικονομικές απαιτήσεις των Αμερικανών για 
τις Βάσεις Ελληνικού και Νέας Μάκρης κλπ., σελ. 3538

β) Προς τον Υπουργό Γεωργίας:
I) σχετικά με τη λήψη μέτρων απορρόφησης της παραγωγής 

πατάτας κλπ., σελ. 3539
II) σχετικά με τη μείωση της βαμβακοκαλλιέργειας στη χώρα 

μας κλπ., σελ. 3540
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

σχετικά με την καθυστέρηση των διαδικασιών για την έκδοση 
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, σελ. 3542

δ) Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου να μετατίθενται οι 
καρκινοπαθείς εκπαιδευτικοί σε πόλεις, όπου υπάρχουν αντι- 
καρκινικά νοσοκομεία, σελ. 3543

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί ιτις αρχής, των άρθρων και του συνόλου της 

πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Τύπου και Μέ
σων Μαζικής Ενημέρωσης: “Για την προβολή των θέσεων των 
πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από τα 
κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα μαζικής επικοινωνί
ας κατά τις προεκλογικές περιόδους” , σελ. 3545

2. Κατάθεση έκθεσης Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την 

έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί
ας και Θρησκευμάτων “Κύρωση της από 4.12.99 πράξης Νομο
θετικού Περιεχομένου: Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” , σελ. 3548

3. Κατάθεση πρότασης νόμου.
Ο ανεξάρτητος ΕΙουλευτής Σ. Μάνος κατέθεσε πρόταση νό

μου με τίτλο “Αλλαγή του εκλογικού νόμου” , σελ. 3558

I. Επί των επικαίρων ερωτήσεων.
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ Χ„ σελ. 3539
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ I., σελ. 3543
ΑΝΟΥΣΑΚΗ Ε„ σελ. 3538
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ., σελ. 3538, 3539
ΒΡΕΤΤΟΣ Κ„ σελ. 3540, 3541
ΙΝΤΖΕΣ Α., σελ. 3540
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Φ„ σελ. 3542, 3543
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ Ε„ σελ. 3542
ΜΠΟΥΤΑΣ Ε„ σελ. 3541
ΡΟΚΟΣ Γ„ σελ. 3543

II. Επί του προσωπικού θέματος.
ΚΑΨΗΣ I., σελ. 3573

III. Επί της προτάσεως νόμου.
ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ Η„ σελ. 3564
ΔΗΜΑΡΑΣ I., σελ. 3560
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ„ σελ. 3552
ΚΑΨΗΣ Ι„ σελ. 3565, 3573
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε„ σελ. 3545, 3568
ΚΟΝΤΟΥ Μ., σελ. 3567
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ Π„ σελ. 3548, 3569
ΜΠΕΝΑΚΗ - ΨΑΡΟΥΔΑ Α.., σελ. 3566
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., σελ. 3562, 3568, 3571
ΡΕΠΠΑΣ Δ., σελ. 3554, 3570, 3571, 3572,

3573, 3574, 3575
ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ Α., σελ. 3546, 3569
ΣΙΟΥΦΑΣΔ., σελ. 3558, 3573
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Σ., σελ. 3547, 3569
ΣΟΥΡΛΑΣ Γ., σελ. 3563, 3564
ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ Γ., σελ. 3550, 3551



Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Β Ο Υ Λ Η Σ

Θ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’

Πέμπτη 27 Ιανουάριου 2000

Αθήνα, σήμερα στις 27 Ιανουάριου 2000, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.20’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βου- 
λευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια, για να συνεδριάσει υπό την 
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΓΟΥΡΙ- 
ΔΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις ανα
φορές προς το Σώμα.

(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από την κ. Ελένη Ανουσάκη, 
Βουλευτή Α’ Αθηνών, τα ακόλουθα:

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1) Ο Βουλευτής Δράμας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων 
του Νομού Δράμας ζητεί να ενταχθεί ο Νομός Δράμας στις πα
ραμεθόριες, προβληματικές περιοχές.

2) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ κατέθε
σε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων 
Μυτιλήνης ζητεί να πληρωθούν οι κενές οργανικές θέσεις στο 
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

3) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε
μόνων του Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Ζαγοράς ζητεί τη λή
ψη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία του πιο πάνω σχολείου.

4) Οι Βουλευτές κύριοι ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ και ΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία η ΠΑΣΠ Ρεθύ- 
μνου ζητεί τη χορήγηση κονδυλίων στα Περιφερειακά Πανεπι
στήμια για τον εξοπλισμό τους.

5) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε ανα
φορά με την οποία η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτι
κής Αεροπορίας, ζητεί να μην γίνει ανάθεση σε ιδιωτικές επιχει
ρήσεις του ελέγχου ασφαλείας πληρωμάτων, επιβατών, χειρα- 
ποσκευών κ.λπ. στα αεροδρόμια.

6) Ο Βουλευτής Δράμας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία το Πρωτοδικείο Δράμας ζητεί την 
πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων εργασίας του Πρωτοδι
κείου Δράμας.

7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ κατέθε
σε δημοσίευμα εφημερίδας για την τροποποίηση της χωροταξι

κής κατανομής των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών του Νο
μού Ηρακλείου.

8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ κατέθε
σε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών 
Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης ζητεί την παύση λειτουρ
γίας του τμήματος κοινωνικής εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης.

9) Ο Βουλευτής Πειραιά κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ 
κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλαδική Ομοσπονδία 
Συλλόγων Οικισμών εκτός σχεδίου ζητεί νέα μέτρα στην οικιστι
κή πολιτική της χώρας.

10) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Νομάρχης Μαγνησίας ζητεί 
την αποκατάσταση της επικινδυνότητας των κερκίδων του στα
δίου Βόλου.

11) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Αρτέμιδας του Νομού 
Μαγνησίας ζητεί την κατασκευή πλακοσκεπούς στέγης στο Δή
μο Αρτέμιδας.

12) Ο Βουλευτής Δράμας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κα
τέθεσε αναφορά με την οποία η κυρία Φωτεινή Χατζήγιαννίδου, 
κάτοικος Δράμας, ζητεί το οικόπεδό της να ενταχθεί στο σχέδιο 
πόλεως.

13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ κατέθε
σε αναφορά με την οποία η Παγκρήτια Ένωση Συνταξιούχων 
ΔΕΗ ζητεί να ικανοποιηθούν τα συνταξιοδοτικά αιτήματα των 
μελών της.

14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ κατέθε
σε αναφορά με την οποία η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή 
Δημοτικών Διαδημοτικών Επιχειρήσεων ζητεί την ικανοποίηση 
των εργασιακών αιτημάτων του κλάδου.

15) Ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ 
κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο “Κέλυφος" Εργα
τοϋπαλλήλων Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ειδικοτήτων Καζίνο ζητεί τη 
συνέχιση της λειτουργίας του Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική.

16) Οι Βουλευτές κύριοι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και Α
ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία οι 
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των 38ου, 29ου, 24ου, 15ου 
και 10ου Δημοτικών Σχολείων Ανθούπολης Περιστεριού ζητούν



την επίλυση των προβλημάτων από το σεισμό του Σεπτεμβρίου 
στα σχολεία Περκπερίου.

17) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ και ΣΤΑΥ
ΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟν  κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Σύνδε
σμος Ποτοποιών Χίου ζητεί να κατοχυρωθεί το “ΟΥΖΟ” σε πα
γκόσμιο επίπεδο ως προϊόν προέλευσης και ονομασίας ελληνι
κής.

18) Η Βουλευτής Πέλλας κ. ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ κα
τέθεσε αναφορά μ ϊ την οποία το 2ο Ενιαίο Λύκειο Έδεσσας της 
Α' ΕΛΜΕ Πέλλας ζητεί την κατοχύρωση της επιδότησης στους 
δημοσίους υπαλλήλους εκπαιδευτικούς των προβληματικών πε
ριοχών για την αγορά κατοικίας.

19) Η Βουλευτής Πέλλας κ. ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ κα
τέθεσε αναφορά με την οποία το 2ο Ενιαίο Λύκειο Έδεσσας της 
Α’ ΕΛΜΕ Πέλλας ζητεί την ικανοποίηση των οικονομικών αιτημά
των των εκπαιδευτ.κών των παραμεθορίων περιοχών.

20) Ο Βουλευτή«; Κοζάνης κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΕΛΙΔΗΣ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Ελιμείας του Νομού Κοζά
νης ζητεί την ανά<ληση των αποσπάσεων του νοσηλευτικού 
προσωπικού από Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Ελιμείας.

21) Ο Βουλευτής Λάρισας κ. ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ κατέθε
σε αναφορά με την οποία το Κέντρο Στήριξης Μονογονεϊκών 
Οικογενειών του Δήμου Λάρισας ζητεί την ικανοποίηση οικονο
μικών και εργασιοκών αιτημάτων των μονογονεϊκών οικογε
νειών.

22) Ο Βουλευτής; Πέλλας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία το 2ο Ενιαίο Λύκειο Πέλλας της Α' 
ΕΛΜΕ Πέλλας ζητεί την ικανοποίηση των αιτημάτων φορολόγη- 
σης των δημοσίων υπαλλήλων παραμεθορίων περιοχών.

23) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία το 2ο Ενιαίο Λύκειο Έδεσσας της 
Α’ ΕΛΜΕ Πέλλας ζητεί την κατοχύρωση επιδότησης της αγοράς 
κατοικίας έπους εκπαιδευτικούς που έχουν διορισθεί σε προ
βληματικές περιοχές.

24) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ κατέθεσε α
ναφορά με την οπςιία ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών 
Υπουργείου Πολιτισμού ζητεί να επιλυθούν χρονίζοντα προβλή
ματα ςπον τομέα Πολιτιςπικής Κληρονομιάς του Υπουργείου 
Πολαισμού.

25) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ κατέθεσε α
ναφορά με την οποία η Ένωση Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού 
Σώμοπος Περιφέρειας Αττικής ζητεί τη χορήγηση του ανθυγιει
νού και επικίνδυνου επιδόμςπος <πο Πυροσβεστικό Σώμα.

26) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Μαρμαρίου του Νομού 
Εύβοιας διαμαρτύρεται για την επικινδυνότητα του επαρχιακού 
δρόμου Πόθι - Γιαννίτσι στην Εύβοια.

27) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέ
θεσε αναφορά με ττ ν οποία ο Δήμος Αρτεμισίου του Νομού Εύ
βοιας ζητεί οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των λειτουργι
κών του αναγκών.

28) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Αιδηψού του Νομού Εύ
βοιας ζητεί χρηματοδότηση για να γίνουν επισκευές στα διδα
κτήρια της περιοχής του.

29) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Ερέτριας του Νομού Εύ
βοιας ζητεί να ληφθούν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
στο χείμαρρο “Κακόοεμα” Μαλακώντα.

30) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέ

θεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Καρύστου του Νομού Εύ
βοιας ζητεί την επίλυση των προβλημάτων των σχετικών με την 
ύδρευση του Δήμου κ.λπ..

31) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Στυραίων του Νομού Εύ
βοιας ζητεί τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στο Δήμο Στυραίων.

32) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέ
θεσε αναφορά με την οποία η Κοινότητα Πλατάνας Κύμης ζητεί 
την ανακατασκευή του Νέου Μώλου στην περιοχή της.

33) Ο Βουλευτής Δράμας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κα
τέθεσε αναφορά με την οποία οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας 
ζητούν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα φορολογικά του κλά
δου.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

1. Στην με αριθμό 14/23-6-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’ αριθ- 
μ. 32381/27-10-99 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η 
ακόλουθη απάντηση:

“Σε απάντηση της ερώτησης 14/23-6-99 που κατέθεσαν οι 
βουλευτές κύριοι Ν. Γκατζής και Σ. Παναγιώτου, σςα γνωρίζου
με τα ακόλουθα:

Το ΥΠΕΧΩΔΕ ως αρμόδιο Υπουργείο ανάθεσης έργων του 
Δημοσίου, καθορίζει με εγκυκλίους τις προδιαγραφές που πρέ
πει να ικανοποιηθούν τα υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμο
ποιηθούν κατά την εκτέλεση των έργων (σύμφωνα με τις ισχύ- 
ουσες οδηγίες της Ε.Ε.).

Το Υπουργείο μας δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης.

Ο Υφυπουργός 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ”

2. Στην με αριθμό 15/23-6-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’ αριθ- 
μ. 32374/27-10-99 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η 
ακόλουθη απάντηση:

“Σε απάντηση της ερώτησης 15/23.6.99 που κατέθεσαν οι 
βουλευτές κύριοι Ν. Γ κατζής και Α. Κανταρτζής, σας γνωρίζου
με ότι η εταιρεία ΑΛΚΑΤΕΛ δεν ανήκει στις επιχειρήσεις του Ο- 
ΑΕ και της ΕΤΒΑ και επομένως το Υπουργείο μας δεν έχει δυ
νατότητα παρέμβασης στις αποφάσεις των ιδιοκτητών της.

Ο Υφυπουργός 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ”

3. Στην με αριθμό 91/23-6-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’ αριθ- 
μ. 7043/29-7-99 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημοσίων Εργων η ακόλουθη απάντηση:

“Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 91 που κατατέθηκε 
στις 23-6-99 από το Βουλευτή κ. Δημήτρη Πιπεργιά σας γνωρί
ζουμε τα εξής:

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προχώρησε στην ανάθεση εκπόνησης μελέ
της με θέμα “Στρατηγικό πλαίσιο κατευθύνεων για την ανάπτυ
ξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα” . Η μελέτη 
αυτή στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 
και προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη των υδατοκαλ
λιεργειών στην Ελλάδα και στην οργανική και λειτουργική σύν
δεση της πολιτικής αυτής με τους στόχους και προτεραιότητες 
τόσο του χωροταξικού σχεδιασμού όσο και της τομεακής πολι
τικής για την ανάπτυξη του κλάδου.

Η μελέτη αυτή, (στη σύνταξη των προδιαγραφών της οποίας 
συμμετείχε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας η ο
ποία συμμετέχει σήμερα και στην επίβλεψη της μελέτης) περι
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποτύπωση της υφιστάμενης κα
τάστασης, (πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται η διερεύνηση 
της χωροταξικής και περιβαλλοντικής ένταξης των μονάδων 
που είναι σε λειτουργία και η διατύπωση προτάσεων για την ε
πίλυση των προβλημάτων που θα διαπιστωθούν), τη διατύπωση 
προτάσεων για τη βελτίωση/εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου, τη διαμόρφωση κριτηρίων/προϋποθέσεων 
για τον καθορισμό κατάλληλων ζωνών, καθώς και τον εντοπισμό



ευρύτερων περιοχών για την ανάπτυξή τους.
Η προαναφερθείσα μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέ

σα στο πρώτο τρίμηνο του 2000.
Μέχρι τότε οι υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να μετέχουν 

στην προσπάθεια που έχει αναλάβει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο πλαί
σιο της διαδικασίας έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, 
(τμήμα της οποίας έχει σήμερα αποκεντρωθεί στις Περιφέ
ρειες), τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των μο
νάδων που ήδη λειτουργούν όσο και για την καλύτερη ένταξη 
μονάδων που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν, με τον έλεγχο της 
χωροθέτησής τους και την επιβολή κατάλληλων όρων για την ί
δρυση και λειτουργία τους.

Ο Υπουργός 
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ”

4. Στην με αριθμό 132/24-6-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’ α- 
ριθμ. 7057/29-7-99 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων η ακόλουθη απάντηση:

“Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 132 που κατατέθηκε 
στις 24-6-99 από το Βουλευτή κ. Θανάση Νάκο, σας γνωρίζου
με ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συλλέγει αιτήματα των Δήμων και Νο
μαρχιών, προκειμένου στη συνέχεια να εκτιμηθεί η αναγκαιότη
τα εκπόνησης Πολεοδομικών Μελετών στο πλαίσιο πάντοτε του 
νέου οικιστικού νόμου 2508/97 και της καινούργιας διάρθρω
σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Υπουργός 
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ”

5. Στην με αριθμό 254/25-6-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’ α- 
ριθμ. 583/22-9-99 έγγραφο από την Υπουργό Πολιτισμού η ακό
λουθη απάντηση:

“Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 254/25-6-1999 ερώτησης των 
Βουλευτών κυρίων Μπάμπη Αγγουράκη και Ορέστη Κολοζώφ, 
σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Οι αντικειμενικά και ασφυκτικά περιορισμένες οικονομικές 
δυνατότητες του ΥΠΠΟ δεν επέτρεψαν να συντελεστούν οι κη
ρυγμένες απαλλοτριώσεις στην παρούσα φάση. Η Αρχαιολογι
κή όμως Υπηρεσία δεν παραιτείται του νομίμου δικαιώματος 
της προχωρήσει εκ νέου σε κήρυξη απαλλοτρίωσης για την 
προστασία και ανάδειξη του χώρου του Ιερού της Αγροτέρας 
Αρτέμιδος και της αξιοποίησης του στα πλαίσια της Ενοποίη
σης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας.

το ΥΠΠΟ άλλωστε έχει δεσμεύσει την εκτέλεση οποιοσδήπο
τε οικοδομικής εργασίας στο χώρο του οικοδομικού τετραγώ
νου μετά την κίνηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των κτι- 
σμάτων που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο ως ιστορι
κών διατηρητέων μνημείων. Ο φάκελος της υπόθεσης εκκρεμεί 
προς συζήτηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων.

Η Υπουργός 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ”

6. Στην με αριθμό 353/29-6-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’ α- 
ριθμ. 7099/29-7-99 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων η ακόλουθη απάντηση:

“Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 353 που κατατέθηκε 
στις 29-6-99 από το Βουλευτή κ. Λευτέρη Παπανικολάου σας 
γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων στα πλαίσια του Προγράμματος Αναβάθμιση 
και καθορισμός των Ακτών, που με επιτυχία υλοποιεί τα τελευ
ταία χρόνια, ενέκρινε για το έτος 1999 το ποσόν των 20.000.000 
δρχ. για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας.

Το παραπάνω ποσόν εγκρίθηκε με την αριθ. 91985/2350/22- 
6-99 απόφαση.

Η δημοπράτηση και η εκτέλεση των εργασιών του Προγράμ
ματος γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Νομαρχιακών Αυτο
διοικήσεων.

Ο Υπουργός 
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ”

7. Στην με αριθμό 326/29-6-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ' α- 
ριθμ. 32371/27-10-99 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
η ακόλουθη απάντηση:

“Σε απάντηση της ερώτησης 326/29-6-99 που κατέθεσαν οι 
Βουλευτές κύριοι Ν. Γκατζής και Α. Κανταρτζής, σας γνωρίζου
με ότι οι εταιρείες “ΒΙΣ” και “ΙΜΑΣ” δεν ανήκουν στις επιχειρή
σεις του ΟΑΕ και της ΕΤΒΑ και επομένως το Υπουργείο μας δεν 
έχει δυνατότητα παρέμβασης στις αποφάσεις των ιδιοκτητών 
τους.

Ο Υφυπουργός 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ”

8. Στην με αριθμό 413/1-7-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’ αριθ- 
μ. 3471/27-10-99 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομί
ας η ακόλουθη απάντηση:

“Σε απάντηση της ερώτησης 413/1-7-99, αναφορικά με την 
ποσότητα της εισαγόμενης σκόνης γάλακτος στη χώρα μας, α
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλή
νων ο Βουλευτής κ. Σ. Παπαθεμελής, σας γνωρίζουμε:

1. Η Γ.Γ. ΕΣΥΕ διαθέτει μηνιαία στοιχεία (ποσότητα και αξία) 
για εισαγωγές γάλατος κατά κατηγορία (γάλα σε σκόνη, σε κόκ
κους ή σε άλλες στερεές μορφές κλπ) και κατά χώρα προέλευ
σης. Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία του Α' 
Τριμήνου 1999.

2. Η Γ.Γ. ΕΣΥΕ διαθέτει μητρώο των επιχειρήσεων που πραγ
ματοποιούν εισαγωγές γάλακτος από τις Ευρωπαϊκές χώρες. 
Σας επισυνάπτουμε το μητρώο επιχειρήσεων που πραγματοποί
ησαν εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων κατά το Α' Τρίμηνο 
1999.

Ο Υπουργός
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ”

9. Στην με αριθμό 434/2-7-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’ αριθ- 
μ. 7112/3-8-99 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:

“Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 434 που κατατέθηκε 
στις 2-7-99 από τους Βουλευτές κυρίους Νίκο Γκατζή και Αχιλ- 
λέα Κανταρτζή σας γνωρίζουμε ότι στην αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού) δεν εκκρεμεί σχε
τικό αίτημα του οικείου OTA για την πολεοδόμηση της περιοχής 
Χρυσή Ακτή Παναγιάς.

Το 1991 όμως είχε εκπονηθεί από την παραπάνω υπηρεσία 
μελέτη πολεοδόμησης των οικισμών του Δήμου Ν. Αγχιάλου με
ταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και η περιοχή Χρυσή Ακτή 
Παναγιάς αλλά η Κοινότητα Σέσκλου δεν τήρησε την προβλε- 
πόμενη νόμιμη διαδικασία ανάρτησης της μελέτης και ως εκ 
τούτου η μελέτη αυτή δεν προωθήθηκε περαιτέρω.

Ο Υπουργός 
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ”

10. Στην με αριθμό 440/2-7-99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’ α- 
ριθμ. 1197/27-10-99 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η 
ακόλουθη απάντηση:

“Σε απάντηση της 440/2/7/99 ερώτησης που κατέθεσε η Βου
λευτής κ. Μ. Δαμανάκη, σχετικά με τη λειτουργία της πίστας CO 
CART στο ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, σας πληροφορούμε ότι ήδη έχει 
δοθεί εντολή στην Επιτροπή Διοίκησης και Αθλητικού Κέντρου, 
προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εφαρμο
γή της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Επικράτειας και 
στη συνέχεια να προχωρήσει σε αξιολόγηση του χώρου για α
θλητικές δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΑΚΝ, ζήτησε από 
τη λέσχη Φίλων “ΚΑΡΤ” την απόδοση του χώρου δίδοντας προ
θεσμία μέχρι τις 15/11/99.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας καταθέτουμε αντίγρα
φα του υπ’ αριθ. 16899/6-9-99 εγγράφου μας προς την Επιτρο
πή Διοίκησης του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, καθώς και του υπ’ αριθ. 
2193/22-10-99 έγγραφο του ΕΑΚΝ.

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΦΟΥΡΑΣ”

Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της 
Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).



Παράλληλα, στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, που πρόσφατα 
ψήφισε η Ελληνική Βουλή, συμπεριλήφθηκαν νέοι, αυστηροί κα
νόνες πεθαρχικού ίδικαίου, με στόχο την εξασφάλιση μιας γρή
γορης και αποτελεσματικής πειθαρχικής διαδικασίας, κατά των 
φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς.

Ήδη, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και θα εξακολουθήσουν, συνε
χείς έλεγχοι σε κρίσιμους τομείς πολιτικής, ώστε να εμπεδωθεί 
η εικόνα μιας Δημόσιας Διοίκησης, που λειτουργεί κάτω από 
αυστηρούς κανόνες και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την 
αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Οι έλεγχοι, που έχουν γίνει, μέχρι σήμερα, έχουν ήδη οδηγή
σει στη διαταγή μεγάλου αριθμού Ενόρκων Διοικητικών Εξετά
σεων (ΕΔΕ) και στην παραπομπή των υποθέσεων, όπου υπάρ
χουν ενδείξεις ποινικών ευθυνών, στον Εισαγγελέα.

Για την παραδειγματική τιμωρία των επίορκων, οι οποίοι εξα
σφάλιζαν, μέχρι σήμερα, την ατιμωρησία τους, μέσα από χαλα
ρές ή και ανύπαρκτες πειθαρχικές διαδικασίες, προβλέπεται η 
ολοκλήρωση, μέχρι τέλος Οκτβωβρίου του 1999, όλων των πει
θαρχικών υποθέσεων που εκκρεμούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες 
και τα Νομικά Πρόσωπα.

Επίσης, το ΥΠΕΣΛΛΑ έχει συγκροτήσει Διϋπουργική Ομάδα 
Εργασίας, με αποιπολή την παρακολούθηση της υλοποίησης 
των συμπερασμάτων των εκθέσεων ελέγχου των Επιθεωρητών- 
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των πορισμάτων του 
Συνηγόρου του ΠοΜτη.

Τέλος, για την ενίσχυση των ελεγκτικών θεσμών της Πολιτεί
ας, προβλέπεται η ενίσχυση του ΣΕΕΛΔΔ, με ακόμη 50 Επιθεω- 
ρητές-Ελεγκτές, ενώ θεσμοθετήθηκαν και ήδη προγραμματίζε
ται η σύσταση Περιφερειακών Γ ραφείων, καθώς και η δημιουρ
γία Σώαμτος Ελεγκτών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πέρα από την καταστολή, υπάρχουν μια σειρά από μέτρα στα 
οποία προχωρεί η Κυβέρνηση, που οδηγούν στην απλοποίηση 
των διοικητικών διτ δικασιών, γιατί η πολυπλοκότητα, η ασάφεια 
και η αδιαφάνεια στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης είναι 
παράγοντας, που υποθάλπτει φαινόμενα κακοδιοίκησης και δια
φθοράς.

Τέτοια μέτρα είναι: η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών και η α
πλοποίηση της νομοθεσίας, η διαφάνεια και η αντικειμενικοποί- 
ηση των διαδικασιών, το διπλογραφικό σύστημα στους OTA και 
τα Νομικά Πρόσωπα, ο νέος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, 
ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι 
χάρτες Δικαιωμάτων των Πολιτών κ.α.

Σχετικά με τις προμήθειες του Δημοσίου και τα Δημόσια Έρ
γα, αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουρ
γεία Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων.

Η Υπουργός 
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ”

21. Στην με αριθμό 916/23.7.99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’α- 
ριθμ. 7224/18.10.99 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:

“Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 916 που κατατέθηκε 
στις 23.7.99 από ~ο Βουλευτή κ. Μανώλη Μπεντενιώτη, σας 
γνωρίζουμε τα εξής:

Το ΥΠΕΧΩΔΕ γιε την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των 
σημαντικών τοπίων της χώρας ανέθεσε και παρακολούθησε την 
εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: “Οριοθέτηση 
και Καθορισμός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσι
κού Κάλλους”.

Το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, χρηματοδοτήθηκε από το Β ΚΠΣ-ΕΠΠΕΡ και υπο
βλήθηκε η τελική έκθεση.

Αντικείμενο του προγράμματος, στη φάση αυτή, ήταν η αξιο
λόγηση, επιλογή, οριθέτηση και η οργάνωση σε βάση δεδομέ
νων, όλων των μέ;(ρι σήμερα καταγεγγραμμένων τοπίων στη 
χώρα (κηρυγμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού ή προτεινομέ- 
νων από υπηρεσίεε, φορείς και επιστήμονες).

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εξετάστηκαν συνολικά 
778 τόποι, εκ των οποίων οι 507 είναι κηρυγμένοι ως Τοπία Ιδιαί
τερου Φυσικού ΚάΜους και οι 271 αποτελούν νέες προτάσεις.

Από το σύνολο των τόπων που εξετάστηκαν, η τελική έκθεση 
του προγράμματος αξιολόγησε και προτείνει για χαρακτηρισμό

449.
Ο οριστικός κατάλογος των τοπίων ου θα προωθηθούν για 

θεσμοθέτηση (χαρακτηρισμός, μέτρα προστασίας και ανάδει
ξης των επιλεγμένων τοπίων σε εφαρμογή των άρθρων 18-21 
του ν. 1650/86) θα αποφασιστεί μετά το σχετικό έλεγχο.

Η αρμόδια υπηρεσία μας (Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδια- 
σμού) βρίσκεται στο στάδιο της αξιοποίησης των μέχρι σήμερα 
στοιχείων στο πλαίσιο της πιο πάνω διαδικασίας.

Όσον αφορά στην περοβολή των Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού 
Κάλλους, η προαναφερθείσα υπηρεσία μας βρίσκεται στη φάση 
επεξεργασίας το θέματος, το οποίο απαιτεί προσεκτικό σχεδία
σμά για κάθε περίπτωση τόπου σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες 
και τη φέρουσα ικανότητά του, όπως αυτές θα προκόψουν από 
τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.

Ο Υπουργός 
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ”

22. Στην με αριθμό 882/22.7.99 ερώτηση δόθηκε με το υπ’α- 
ριθμ. 616/20.10.99 έγγραφο από την Υπουργό Πολιτισμού η α
κόλουθη απάντηση:

“Σε απάντηση της 882/22.7.99 ερώτησης του Βουλευτή κ. Πέ
τρου Κουναλάκη, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις είναι 176 στον Κλάδο 
ΔΕ22 Φύλαξης Πληροφόρησης (ημερησίων φυλάκων) και 126 
στον Κάδο ΔΕ23 Νυκτοφυλάκων. Γ ια την κάλυψη των πραγμα
τικά μεγάλων αναγκών φύλαξης ειδικά την τουριστική περίοδο 
προσλαμβάνεται εποχικό προσωπικό, το οποίο για τη θερινή πε
ρίοδο του 1999 ανήλθε σε 820 άτομα, προσωπικό φύλαξης και 
καθαριότητας και περίπου 400 άτομα ως ωρομίσθιους φύλα
κες.

Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων αποτελεί πάγιο 
στόχο του ΥΠΠΟ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ν.2683/99 η εισαγωγική 
εκπαίδευση υπαλλήλων φύλαξης είναι υποχρεωτική.

Σημειώνεται πως σχεδόν σε όλα τα Μουσεία και τις Αρχαιο
λογικές Αποθήκες, όπου φυλάσσονται κινητά αρχαία ευρήματα, 
έχουν τοποθετηθεί συστήματα συναγερμού ενώ σε πολλούς 
αρχαιολογικούς χώρους υπάρχυον κάμερες παρακολούθησης. 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων ασφα
λείας, καταβάλεται συνεχής προσπάθεια εκσυγχρονισμού τους 
και αντιμετώπισης των οποίων κενών διαπιστώνονται.

Η Υπουργός 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ”)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ευχαριστούμε την 
κ. Ανουσάκη.

Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα το 
δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 28 Ιανουάρι
ου 2000.

Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Αρθρο 130 
παρ.2 & 3 Καν.Βουλής)

1. Η με αριθμό 523/25.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ
τή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Αλέξανδρου 
Βούλγαρη προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά με την ένταξη 
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, της κατασκευής λιμνοδεξα- 
μενών στις Σποράδες και στον Αλμυρό Βόλου.

2. Η με αριθμό 539/26.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ
τή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Καλού προς τον Υπουρ
γό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εισαγω
γή των παιδιών ομογενών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ.

3. Η με αριθμό 534/26.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ
τή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Δημητρίου Κω- 
στόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων, σχετικά με την κατάργηση της ειδικής προσφοράς που 
πληρώνουν οι συνταξιούχοι, για τα οικονομικά προβλήματα των 
ασφαλιστικών ταμείων κλπ.

4. Η με αριθμό 526/26.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ
τή του Συνασπισμού της Αριστερός και της Προόδου κ. Πέτρου 
Κουναλάκη προς την Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη
σης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την αντιμετώπιση διαφόρων 
προβλημάτων, εν όψει των επικείμενων εκλογών.



5. Η με αριθμό 532/26.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ- 
τού του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος κ. Αναστασίου I- 
ντζέ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
σχετικά με τη λήψη μέτρων για την παραχώρηση της αίθουσας 
συγκεντρώσεων του οικισμού “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" της Νέας Ευκαρ
πίας Θεσσαλονίκης στο νόμιμο όργανο διοίκησης του οικισμού 
κλπ.

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου (‘Αρθρο 130 
παρ.2 & 3 Καν. Βουλής)

1. Η με αριθμό 524/26.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ
τή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Παναγιώτη 
Σγουρίδη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά
των, σχετικά με την καθυστέρηση λειτουργίας του Διεθνούς Ε
ρευνητικού Κέντρου Χάους και Πολυπλοκότητας στη Θράκη.

2. Η με αριθμό 520/25.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ
τή της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιου Βαρίνου προς τους Υ
πουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, σχετικά με τη λήψη 
μέτρων προστασίας της ονομασίας παραγωγής και διακίνησης

του ελληνικού ούζου.
3. Η με αριθμό 535/26.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ

τή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Σταύρου Σκοπελί- 
τη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με τη λήψη μέτρων 
προστασίας της ελληνικής ονομασίας και προέλευσης για το 
ούζο κλπ.

4. Η με αριθμό 527/26.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ
τή του Συνασπισμού της Αριστερός και της Προόδου κ. Ευάγ
γελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την αποκατάσταση των
σεισμοπλήκτων της περιοχής Ιστιαίας και Λουτρών Αιδηψού Εύ
βοιας.

5. Η με αριθμό 533/26.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευ
τή του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος κ. Γεωργίου Ρόκου 
προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά με την παρακράτηση από 
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ποσοστών από τις επιδοτή
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελ
φοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η με αριθμό 495/20.1.2000 επίκαιρη ερώτηση της 

Βουλευτού του Γ ανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Ελέ
νης Ανουσάκη προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονο
μικών, σχετικά με τη χορήγηση μερίσματος από το Μετοχικό 
Ταμείο σε διωχθέ'πες, λόγω συμμετοχής τους στην Εθνική Αντί
σταση, αξιωματικούς.

Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Ανουσάκη είναι η ακόλουθη:
“Από τον Ιούλιο 1999 εξαγγέλθηκε ότι στο πολυνομοσχέδιο 

του Υπουργείου Είθνικής Άμυνας θα υπήρχε και διάταξη για τη 
χορήγηση μερίσματος Μετοχικού Ταμείου στους αξιωματικούς 
των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι εκδιώχθηκαν εξαιτίας της 
συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Δυστυχώς όμως οι ε
ξαγγελίες δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και συνεχίζεται η ταλαι
πωρία των έντιμων αξιωματικών που αγωνίστηκαν ενάντια 
στους κατακτητές της χώρας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι α
ξιωματικοί Εθνικής Αντίστασης είναι η μοναδική κατηγορία των 
πολιτών που δεν λαμβάνει το μέρισμα.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικο
νομικών:

Πότε προτίθενται να καταθέσουν την επίμαχη διάταξη που θα 
επιφέρει επιτέλους τη λύση στο κοινωνικό αυτό πρόβλημα” ;

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αποστολάκης έχει το λό
γο για τρία λεπτά για να πρωτολογήσει.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Ά μυ
νας): Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι α
πό την αρχή της θητείας μας, ως πολιτική ηγεσία στο Υπουργεί
ο Εθνικής Άμυνας, έχουμε φέρει μια σειρά νομοσχέδια που 
ρυθμίζουν εκκρεμή θέματα. ‘Οπως όμως είναι γνωστό, υπάρ
χουν πάρα πολλά επιμέρους θέματα, τα οποία δεν ανήκουν σε 
μία συγκεκριμένη μεγάλη κατηγορία. Για το λόγο αυτό έχουμε 
συντάξει το λεγόμενο πολυνομοσχέδιο, όπου υπάρχουν διατά
ξεις διαφόρων αντικειμένων, που ρυθμίζουν θέματα οργάνω
σης, εκπαίδευσης, μετοχικών ταμείων, αναδιοργάνωσης των 
συλλογικών οργάνων.

Αυτό το πολυνομοσχέδιο είναι λίγο ιδιότυπο. Επειδή δηλαδή 
υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις, πρέπει να συνυπογράφει α
πό πάρα πολλούς Υπουργούς. Τουλάχιστον έντεκα Υπουργεία 
εμπλέκονται στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Εν πάση 
περιπτώσει, όμως, πολύ σύντομα -ελπίζουμε μέσα στην άνοιξη- 
θα το έχουμε φέρει στη Βουλή και χαίρομαι που η κυρία συνά
δελφος το υποστηρίζει. Θα έχουμε την υποστήριξή της για να 
ψηφιστεί κατά το δυνατόν ταχύτερα.

Στη συγκεκριμένη ερώτηση και στο συγκεκριμένο θέμα, που 
αφορά την απονομή μερίσματος από τα μετοχικά ταμεία για 
τους αξιωματικούς, που είχαν εμπλακεί στην Εθνική Αντίσταση 
του νόμου 1543/85, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ειδική διάτα
ξη και θεωρείται ως χρόνος μετοχικής σχέσης προς τα τρία με
τοχικά ταμεία του στρατού, της αεροπορίας και του ναυτικού, 
το χρονικό διάστημα που αυτοί ήταν εκτός υπηρεσίας και που 
έχει αναγνωριστεί, ως συντάξιμη υπηρεσία.

Πρέπει να σας πω επίσης ότι το μέρισμα από τα μετοχικά τα
μεία είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή δίδεται στους αξιωματικούς 
σε ανταπόδοση ίω ν κρατήσεων που τους έχουν γίνει. Γι’ αυ
τούς τους ανθρώπους δεν έχουν γίνει κρατήσεις αυτό το διά
στημα. Ή θα πρέπει, λοιπόν, να τους καλέσουμε να πληρώσουν 
-που είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό και θα είναι λίγο δύσκολο- 
ή θα πρέπει να πληρωθούν από τον προϋπολογισμό του κρά
τους. Εκεί υπάρχει ιδιοτυπία. Είμαστε σε επαφή με το Υπουρ
γείο Οικονομικών και πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί πάρα πολύ 
σύντομα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η κ. Ανουσάκη έ
χει το λόγο.

ΕΛΕΝΗ ΑΝΟΥ3ΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγματι, είναι συγκινητικό να έρχονται στο γραφείο σου άν

θρωποι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί για την Εθνι
κή Αντίσταση και να σου ζητούν, ως γυναίκα, τώρα μάλιστα που 
οι γυναίκες πια θα υπηρετήσουν και στο στρατό...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Υπηρετούν στο 
στρατό γυναίκες.

ΕΛΕΝΗ ΑΝΟΥΣΑΚΗ: Έχετε δίκιο, υπηρετούν, κύριε Πρόε
δρε αλλά οι άνθρωποι είναι μεγάλοι πια και λένε, οι γυναίκες θα 
υπηρετήσουν στο στρατό. Ζητούν να δικαιωθούν. Ήρθαν, λοι
πόν και κατήγγειλαν σε μένα πως ανακοινώθηκε ότι στο άρθρο 
12, παράγραφος 1 του νομοσχεδίου, που προτίθεται να καταθέ
σει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προς ψήφιση στη Βουλή, ότι 
θα περιλαμβανόταν και αυτή η σχετική διάταξη. Μου έφεραν 
μάλιστα και μια απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για 
τη χορήγηση μερίσματος μετοχικού ταμείου στους στρατιωτι
κούς των Ενόπλων Δυνάμεων και της πρώην Χωροφυλακής, 
που διώχθηκαν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντί
σταση.

Αφού μου τα κατήγγειλαν αυτά με παρεκάλεσαν ή μάλλον με 
προέτρεψαν, γιατί η λέξη παρεκάλεσαν για μένα δεν υπάρχει, 
να φέρω στη Βουλή σαν επίκαιρη ερώτηση ότι άλλη μία μεγάλη 
κατηγορία των αντιστασιακών πολιτικών συνταξιούχων του δη
μοσίου παίρνει το μέρισμα αυτό ανελλιπώς από την αρχήν.

Πρέπει να επισημάνω ότι αυτή είναι μεγάλη και πρωτοφανής 
διάκριση που γίνεται μεταξύ των πολιτών. Είναι τραγικό οι αξιω
ματικοί αυτοί που διώχθηκαν από την εργασία τους, επειδή ύ
ψωσαν το ανάστημά τους ενάντια στους κατακτητές να φθά
νουν σε σημείο απόγνωσης. Πιστεύω ότι είναι δικαίωμά τους να 
το διεκδικούν. Πρέπει να δοθεί λύση και να κατατεθεί η επίμα
χη διάταξη.

Δεν ξέρω αν μπορώ να καταθέσω την επιστολή των αντιστα
σιακών αξιωματικών, γιατί έχει σταλεί και στον κύριο Πρωθυ
πουργό.

Καταλαβαίνω κύριε Υπουργέ ότι τους τιμάτε και θα τους με
ταφέρω αυτά που καταθέσατε στη Βουλή. Ο χρόνος όμως 
γι’αυτούς έχει σημασία γιατί ακούγεται ότι θα γίνουν εκλογές. 
Εάν γίνουν εκλογές τον άλλο μήνα δεν θα προλάβουμε. Κάτι 
πρέπει να γίνει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Θα υπάρχει συνέ
χεια ούτως ή άλλως. Η ίδια κυβέρνηση θα υπάρχει.

ΕΛΕΝΗ ΑΝΟΥΣΑΚΗ: Δεν είπα ότι δεν θα υπάρχει συνέχεια. 
Οι άνθρωποι θέλουν τώρα τη ρύθμιση.

Πάντως, κύριε Σγουρίδη, μ’αυτό που είπατε, είναι σαν να βά
λατε στο στόμα μου ότι είπα ότι δεν θα κερδίσει τις εκλογές το 
ΠΑΣΟΚ. Δεν είπα αυτό. Οι άνθρωποι θέλουν να κλειδώσουν τα 
θέματά τους πριν τις εκλογές. Το ξέρετε άλλωστε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η λέξη “κλειδί” εί
ναι λέξη που φοριέται τώρα.

ΕΛΕΝΗ ΑΝΟΥΣΑΚΗ: Δεν χάνουμε το κλειδί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, κύριε Υ

φυπουργέ Εθνικής Αμύνης, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Αμύ

νης): Κύριε Πρόεδρε, ήδη απήντησα στα θέματα τα οποία έθι
ξε η κυρία συνάδελφος. Πρέπει να θυμίσω ότι πρόκειται για έ
ναν αρκετά μεγάλο αριθμό. Είναι περίπου χίλιοι άνθρωποι. 
Χρειάζονται πάνω από πεντακόσια - επτακόσια εκατομμύρια, τα 
οποία θα πρέπει να πληρωθούν από τον προϋπολογισμό.

ΕΛΕΝΗ ΑΝΟΥΣΑΚΗ: Τους έχετε δει, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Αμύ

νης): Τους έχω δει. Βεβαίως. Αποδέχομαι ότι έχουν ένα δίκιο 
στο αίτημά τους. Είπα και στην πρωτολογία μου ότι είναι θέμα 
ανταπόδοσης κρατήσεων που δεν έχουν πληρώσει. Είναι λίγο ι
διότυπο το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι υπό επίλυση και πο
λύ σύντομα θα το φέρουμε στη Βουλή. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τρίτη είναι η με α
ριθμό 513/24-1-2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομ
μουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Χαράλαμπου Αγγουράκη, 
προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, σχετι
κά με τις οικονομικές απαιτήσεις των Αμερικανών για τις βάσεις 
Ελληνικού και Νέας Μάκρης κλπ.

Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου σε περίληψη έ
χει ως εξής:

“Για δεκαετίες ολόκληρες ο ελληνικός λαός αγωνιζόταν για 
την απομάκρυνση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων από 
τη χώρα μας. Οι βάσεις αυτές -σύμβολο επικυριαρχίας του ι
μπεριαλισμού στη χώρα μας, αλλά και σημαντικό εργαλείο για



την προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών- παραχωρήθη- 
καν από τις ελληνικές κυβερνήσεις για να ικανοποιηθούν οι α
παιτήσεις των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ.

Είναι γνωστό ότι κάτω από την πίεση του λαϊκού παράγοντα, 
κάποιες από τις βάσεις αυτές απομακρύνθηκαν από τη χώρα 
μας. Ανάμεσα σ’αυτές και οι βάσεις του Ελληνικού και της Νέ
ας Μάκρης. Το θέμα είναι πως όχι μόνο οι Αμερικανοί χρησιμο
ποίησαν τις βάσεις αυτές για δεκαετίες, αλλά με θράσος -σύμ
φωνα με πληροφορίες του Τύπου- ζητούν τώρα και “αποζημιώ
σεις”, επειδή ισχυρίζονται ότι φεύγοντας από τις βάσεις που 
τους είχαν παραχωρηθεί, μας χορήγησαν κινητή και ακίνητη πε
ριουσία!

Εξάλλου, αναπάντητη έμεινε από την Κυβέρνηση η καταγγε
λία που έκανε στη Βουλή η Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Ε
πιτροπής του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, κατά τη συζήτηση για την 
εξωτερική πολιτική (15-12-1999) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής “μας ζητούν υπολειπόμενες αποζημιώσεις για τις βά
σεις του Ελληνικού και της Νέας Μάκρης που έφυγαν, 1,5 τρι
σεκατομμύρια δραχμές.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Τι ακριβώς ζητά η αμερικανική κυβέρνηση σαν “αποζημίωση” 

για τις βάσεις Ελληνικού και Νέας Μάκρης, από τις οποίες οι Α
μερικανοί έφυγαν, ποια είναι η νομική βάση των απαιτήσεών της 
και ποια είναι η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης;

Αληθεύει η πληροφορία -που δημοσιεύθηκε στον Τύπο- ότι η 
ελληνική κυβέρνηση, δέχθηκε να καταβάλει στους Αμερικανούς 
αποζημιώσεις, τι ακριβώς είναι διατεθειμένη “να δώσει" και σε 
ποια νομική βάση στηρίζεται;”

Ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Αποστολάκης έχει το λό- 
γο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Αμύ
νης): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να απα
ντήσω σχεδόν μονολεκτικά με δυο λέξεις ότι δεν υπάρχει τέτοιο 
θέμα. Όλοι παρακολουθούμε τον Τύπο και εγώ τον διαβάζω τα
κτικά και πληροφορούμαι. Αλλά πρέπει να προσέξουμε πως ό,τι 
γράφεται στις εφημερίδες δεν σημαίνει ότι πάντα ανταποκρίνε- 
ται στην αλήθεια. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δημοσιο
γράφοι από υποχρέωση τις καταγράφουν, αλλά εμείς πρέπει να 
είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χρήση τους. Και βέβαια, 
δεν πρέπει να δημιουργούμε εντυπώσεις. Διότι, όταν αναγρά
φεται ότι υπάρχει αίτημα για 1,5 τρισεκατομμύριο, είναι κάτι το 
οποίο ανησυχεί και θα έλεγα “τρομάζει” τον ελληνικό λαό.

Η πραγματικότητα είναι ότι η αμερικανική πλευρά δεν έχει θέ
σει ποτέ, κύριε συνάδελφε, επίσημα το θέμα αποζημίωσης της 
υπολειπόμενης αξίας των αμερικανικών βάσεων. Έχουν γίνει 
διάφορες συζητήσεις στις επιτροπές. Κάποιοι ακροθιγώς το έ
χουν θίξει, αλλά εν κατακλείδι πρέπει να σας πω ότι η ελληνική 
Κυβέρνηση, αρνείται κάθε συζήτηση επ’αυτού. Οι Αμερικανοί 
δεν έχουν επανέλθει κατά κανένα τρόπο επίσημα και επομένως, 
τέτοιο θέμα δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Αγγουράκης 
έχει το λόγο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ αρχήν αυτό που κρατάω από την απάντηση του κυρίου Υ

πουργού είναι ότι για την ελληνική Κυβέρνηση δεν υπάρχει τέ
τοιο θέμα. Χαίρομαι για τη δέσμευση και την τοποθέτηση. Ω
στόσο δεν μπορώ να μη σημειώσω το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύ
ριος Υπουργός σημείωσε ότι κατά καιρούς σε διάφορες επιτρο
πές η αμερικάνικη πλευρά έθεσε κάποιο θέμα, αν κατάλαβα κα
λά από την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ.

Θα μπορούσατε να μου πείτε σε ποια βάση τέθηκε από αυ
τούς τους κάποιους αμερικανούς και σε ποιες επιτροπές το θέ
μα για το οποίο γίνεται λόγος. Επιπλέον θα ήθελα να σημειώσω 
το εξής. Εμείς το ζήτημα αυτό το θέσαμε και στη διάρκεια της 
παρέμβασης της Γ ενικής Γ ραμματέως του κόμματός μας από 
το Δεκέμβρη.

Επειδή δεν πήραμε καμία απάντηση, γι’ αυτό υποχρεωθήκα
με να επανέλθουμε. Βεβαίως έχετε δίκιο ότι πρέπει να είναι κα
νείς πολύ προσεκτικός όταν χρησιμοποιεί πληροφορίες του Τύ
που. Αλλά τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες και 
τη στιγμή που αυτές που αυτές οι πληροφορίες δεν διαψεύδο- 
νται νομίζω ότι το ελάχιστο που θα μπορούσε κανείς να κάνει εί

ναι να ρωτήσει πώς έχουν τα πράγματα.
Εν πάση περιπτώσει νομίζω και από το όλο πνεύμα της ερώ

τησης γίνεται σαφές ότι όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει λόγος για 
οποιαδήποτε αποζημίωση αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να 
σταματήσει γιατί πράγματι οδηγούμαστε σε καταστάσεις άσχη
μες.

Εγώ κλείνω κρατώντας τη ρητή δέσμευή σας ότι δεν υπάρχει 
τέτοιο θέμα ή με άλλα λόγια αν τεθεί η ελληνική Κυβέρνηση θα 
το απορρίψει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υφυ
πουργός έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Αμυ
νας): Κύριε συνάδελφε, βάλατε τα πράγματα στη θέση τους. 
Θα πρέπει για την ιστορία να πω ότι από την αρχική συμφωνία 
της εγκατάστασης των αμερικανικών βάσεων στο έδαφος μας 
είχε προβλεφθεί ότι όλα τα κινητά μέρη, τα μηχανήματα, οι ε
γκαταστάσεις που έχουν κάνει και έχουν πληρώσει ανήκουν 
στην αμερικανική κυβέρνηση. Τίποτα βέβαια δεν έχει να κάνει 
με τη γη. Με αυτήν την αρχή όταν συζητούσαμε το ξεκαθάρι- 
σμα αυτών των στοιχείων για την απομάκρυνση των βάσεων και 
την επανυπογραφή της συμφωνίας αυτής ετέθη όπως είπα ανε
πίσημα ότι υπάρχει και κάποια υπολειπόμενη αξία, η οποία σύμ
φωνα με τη νομοθεσία και τη συμφωνία ανήκει στις ΗΠΑ. Ξεκα
θαρίσαμε ότι για μας δεν υπάρχει θέμα ούτε ενάμισι τρισεκα
τομμύριο ούτε άλλο ποσό και πολύ σωστά το θέσατε και σας 
ευχαριστώ. Για την ελληνική Κυβέρνηση δεν υπάρχει πλέον θέ
μα ούτε και κανείς το θίγει. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η δεύτερη με α
ριθμό 510/24.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Βασιλείου Μιχαλολιάκου προς τον Υπουργό Υ
γείας και Πρόνοιας σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ανέγερ
ση και λειτουργία του νέου ογκολογικού νοσοκομείου “‘Αγιοι Α
νάργυροι”, διαγράφεται λόγω κωλύματος του κυρίου Υπουρ
γού.

Επίσης η τέταρτη με αριθμό 506/21.1.2000 επίκαιρη ερώτηση 
της Βουλευτού του Συνασπισμού της Αριστερός και της Προό
δου κ. Μαρίας Δαμανάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με τη στάση της Κυ
βέρνησης στη διάσκεψη του Μόντρεαλ για την απελευθέρωση 
του εμπορίου των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, επίσης 
διαγράφεται λόγω κωλύματος του Υπουργού.

Πέμπτη είναι η με αριθμό 503/21.1.2000 επίκαιρη ερώτηση 
του Βουλευτή του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος κ. Ανα
στασίου Ιντζέ προς τους Υπουργούς Γεωργίας και Ανάπτυξης 
σχετικά με τη λήψη μέτρων απορρόφησης της παραγωγής πα
τάτας κλπ.

Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
“Είναι γνωστό σε όλους, ότι η ποιότητα της Άνω Βρόντους 

Σερρών (καλλιεργείται σε οροπέδιο υψομέτρου 800 και άνω μέ
τρων) είναι από τις καλύτερες αν όχι η καλύτερη της Ελλάδας.

Η φετινή παραγωγή των πατατοκαλλιεργητών της Άνω Βρό
ντους παραμένει κατά 80% αδιάθετη και μόνον το 20% μέχρι 
σήμερα έχει διατεθεί στο εμπόριο και αυτό πληρωμένο με μετα
χρονολογημένες κατά έξι μήνες επιταγές.

Εάν εντός δύο μηνών δεν διαθέτει την πατατοπαραγωγή τους 
κινδυνεύει να καταστραφεί γιατί δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί 
χώροι ή οι υπάρχοντες χρησιμοποιούνται για αλλότριους σκο
πούς.

Το μεγαλύτερο, απαράδεκτο και ακατανόητο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι ότι, ενώ η παραγωγή τους 
δεν απορροφάται από την εγχώρια αγορά, γίνονται αθρόες ει
σαγωγές πατάτας από την αλλοδαπή και πωλείται στο εμπόριο 
μάλιστα με την ένδειξη “πατάτα Βροντούς” (εδώ έχουμε παρα- 
πλάνηση, απάτη και αθέμιτο ανταγωνισμό)

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί τι μέτρα πρόκειται να λάβουν:
α. Γ ια την απορρόφηση της παραγωγής πατάτας της Άνω 

Βρόντους
β. Γ ια την άμεση καταβολή της τιμής της πατάτας
γ. Γ ια την καταστολή της παραπλάνησης και εξαπάτησης των 

καταναλωτών (αγοράζουν και πληρώνουν πατάτα Άνω Βρό
ντους και τρώνε πατάτα εισαγόμενη) και πάταξη του αθέμιτου 
ανταγωνισμού.”



Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριε 

συνάδελφε, σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας τα σημερι
νά αποθέματα της πατάτας στο Νομό Σερρών είναι περίπου δέ
κα χιλιάδες τόνοι. Και οι εκτιμήσεις επίσης λένε ότι στους προ
σεχείς δύο μήνες υπολογίζεται να εξαντληθούν, έως ότου ξεκι
νήσει η καινούρια παραγωγή του Απριλίου.

Όσον αφορά το θέμα των εισαγωγών, δεν απαγορεύεται η ει
σαγωγή πατάτας. Συνεπώς δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε α
παγορευτικές διατάξεις στην εισαγωγή της πατάτας από άλλες 
χώρες.

Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε -και κάνουμε- είναι φυτού- 
γειονομικούς ελέγχους, έτσι ώστε πατάτες οι οποίες δεν πρέπει 
να εισαχθούν, να απαγορεύεται η εισαγωγή τους. Και αυτό το 
έχουμε κάνει σε αρκετές χώρες. Μάλιστα πέρσι το είχαμε κάνει 
στην Αίγυπτο και στην Τουρκία επίσης.

Τώρα ειδικότερα για την καταγγελία την οποία κάνετε ότι βα
φτίζονται οι πατάτες με το όνομα Βροντούς. Βέβαια, έχω από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης ένα σημείωμα το οποίο μου λέει ότι 
κάνουν όλους τους ελέγχους και ότι θα πρέπει όλα τα προϊόντα 
μαζί και η πατάτα να έχουν τιμολόγια στα οποία να αναγράφε
ται και ο τόπος προέλευσης. Συνεπώς γίνονται οι έλεγχοι απ' ό,ι 
μας λένε. Βέβαια λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την καταγ
γελία,την οποία κάνετε και θα κάνουμε έγγραφο, μετά τη σημε
ρινή σας ερώτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ζητώντας να 
λάβει ιδιαίτερα μέτρα. Γιατί ασφαλώς την καταγγελία δεν θα 
την κάνατε έτσι, θα έχετε κάποια στοιχεία να μας καταθέσετε.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης)·. Ο κ. Ιντζές έχει το 

λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, από την απάντηση 

του κυρίου Υπουργού πιστεύω ότι είναι ειλικρινής. Αλλά η πολι
τεία μένει ανίσχυρη να προστατεύσει τους παραγωγούς.

Αυτή η ελευθερία των εισαγωγών,κύριε Υπουργέ, αφορά και 
χώρες μη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και έτσι να συμβαίνει, ε
δώ ακριβώς είναι η αντίρρησή μας. Εάν με τον Παγκόσμιο Ορ
γανισμό Εμπορίου έχουμε γίνει ξέφραγο αμπέλι, τότε πώς περι
μένουμε να αναπτυχθεί η ελληνική γεωργία, που σε πολλά υ
περτερεί; Όμως με την αθρόα εισαγωγή προϊόντων και σε χα
μηλές τιμές και με την παραποίηση του τόπου προέλευσης 
προϊόντος -όπως είπαμε βάζουν ότι είναι πατάτες Βροντούς και 
είναι πατάτες Αιγύπτου ή Τουρκίας- πώς να αναπτυχθεί;

Και το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, 
είναι το θέμα των τεταχρονολογημένων επιταγών. Να ενταχθεί 
ο έλεγχος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και α
πό την Αγορανομία. Δηλαδή αυτά που προβάλλουν να ανταπο- 
κρίνονται στην πραγματικότητα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο Υφυπουργός 
Γεωργίας κ. Βρετιός έχει το λόγο για δυο λεπτά για να δευτε- 
ρολογήσει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Στο ε
ρώτημα του κυρίοϋ συναδέλφου, αν επιτρέπεται και από άλλες 
χώρες εκτός της Ε υρωπαϊκής Ένωσης να εισάγουμε πατάτα, η 
απάντηση είναι “ναι, επιτρέπεται".

Τώρα, αν έχουμε γίνει ξέφραγο αμπέλι του Παγκόσμιου Ορ
γανισμού Εμπορίου, η χώρα μας είναι μέλος του Π.Ο.Ε., συμμε
τείχε και συμμετέχει στις διεργασίες, που αφορούν το διεθνές 
εμπόριο. Συνεπώς οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί τηρούνται α
πό τη χώρα μας. Δεν είναι η χώρα μας τριτοκοσμική και αναξιό
πιστη, ώστε να μη^ τηρεί συμφωνίες τις οποίες έχει κάνει. Μά
λιστα, κάνει και μεγάλες προσπάθειες μέσα στα πλαίσια του 
Π.Ο.Ε., όπως έκανε και πρόσφατα στο Σιάτλ, ώστε τα μεσογεια
κά προϊόντα και ειδικότερα τα ελληνικά να έχουν ιδιαίτερη με
ταχείριση.

Είχε καταφέρει τάλιστα, μέσα στο προσχέδιο της απόφασης 
να μπουν και τέτο ες διατάξεις. Τελικά, όπως ξέρετε, δεν πάρ- 
θηκε απόφαση στο Σιάτλ, συνεπώς δεν είχαμε κάτι χειροπιαστό. 
Ενεργούμε μέσα ο τα πλαίσια των διεθνών οργανισμών κι εμείς 
ως υπεύθυνη χώρα και τηρούμε τις συμφωνίες μας.

Όσον αφορά το θέματα των μεταχρονολογημένων επιταγών 
είναι πληγές, οι οποίες υπάρχουν στην κίνηση της αγοράς. Βέ
βαια καλά κάνετε και τα καταγγέλλετε. Εμείς θα τα μεταφέρου

με στα αρμόδια όργανα, ώστε να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί 
με τη δική σας.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Εισερχόμαστε 

στις επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Θα συζητηθεί η τρίτη υπ’αριθμόν 512/24.1.2000 επίκαιρη ε

ρώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 
κ. Ευάγγελου Μπούτα προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά με 
τη μείωση της βαμβακοκαλλιέργειας στη χώρα μας κλπ.

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μπούτα είναι η ακόλουθη:
“Πρόκληση για τους βαμβακοπαραγωγούς αποτελεί η από

φαση της Κυβέρνησης να μειώσει με διοικητικό, αυταρχικό τρό
πο τη βαμβακοκαλλιέργεια της χώρας κατά επτακόσιες χιλιά
δες στρέμματα σε μία περίοδο που οι μικρομεσαίοι βαμβακοπα
ραγωγοί αγωνίζονται για να καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί 
και τα εξοντωτικά πρόστιμα συνυπευθυνότητας σε μία από τις 
πιο δυναμικές καλλιέργειες, στην οποία η αυτάρκεια της Ευρω
παϊκής Ένωσης είναι μόνο 25%.

Οι δικαιολογίες που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση για τη μείωση 
είναι διασπαστικά και αποπροσανατολιστικά προσχήματα και 
στόχο έχουν να συγκαλύψουν τις ευθύνες της για την κατ' αρ
χήν συμφωνία της με τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθούν οι κοι
νοτικές δαπάνες για το βαμβάκι στα επτακόσια εβδομήντα από 
ενιακόσια εκατομμύρια ευρώ με αύξηση 20% του προστίμου 
συνυπευθυνότητας.

Οι περιβαλλοντικοί λόγοι είναι αντιεπιστημονικοί, οι αγρότες 
με λιγότερα από εξήντα στρέμματα δεν θα απαλλαγούν από τα 
εξοντωτικά πρόστιμα συνυπευθυνότητας, ενώ τα επιπλέον κέρ
δη των βιομηχάνων κλωστοϋφαντουργίας, των μεγαλοεισαγω- 
γέων και μεγαλοεμπόρων βαμβακιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από τη μείωση της διεθνούς τιμής φτάνουν στο ένα δισεκατομ
μύριο ευρώ το χρόνο.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
-Γιατί ευθυγραμμίστηκε με το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και δεν πρόλαβε καν τη θέση όπου υπόσχονταν στους 
αγρότες ότι θα ζητήσει αύξηση της ποσόστωσης στους χίλιους 
διακόσιους τόνους;

-Γιατί εξαπάτησε τους μικρούς αγρότες με την υπόσχεση του 
ότι θα απαλλαγούν από τα πρόστιμα συνυπευθυνότητας όσοι 
καλλιεργούν λιγότερα από εξήντα στρέμματα;’’.

Ο Υφυπουργός Γ εωργίας κ. Βρεττός έχει το λόγο για τρία λε
πτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γ εωργίας): Ευχα
ριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Έχω στα χέρια μου την ερώτηση του συναδέλφου κ. Μπού
τα. Ήθελα να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι υπάρχουν μερικές 
θέσεις κλειδιά στην ερώτησή σας και πάνω σε αυτές θα απαντή
σω.

Κατ’ αρχήν λέτε ότι δεν πρόβαλε καν τη θέση που υποσχόταν 
στους αγρότες ότι θα ζητήσει αύξηση της ποσόστωσης στους 
χίλιους διακόσιους τόνους η Κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι αλη
θές. Η Κυβέρνηση και έθεσε την πρόταση και την προέβαλε. 
Πρόσφατα, μάλιστα, στη διαχειριστική επιτροπή πάλι προβάλα
με τη θέση μας να έχουμε αύξηση του πλαφόν στα επίπεδα τα 
οποία καλλιεργούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό για λόγους και 
ουσιαστικούς, αλλά κυρίως διαπραγματευτικούς.

Δεύτερον, λέτε ότι οι μικρομεσαίοι βαμβακοπαραγωγοί αγω
νίζονται να καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί, τα εξοντωτικά 
πρόστιμα κλπ. Στην ουσία δηλαδή θέλετε να προστατεύσετε 
τους μικρομεσαίους. Τα μέτρα όμως τα οποία εμείς παίρνουμε 
ως Κυβέρνηση αφορούν ακριβώς τους μικρομεσαίους. Όταν 
λέμε ότι θα κάνουμε ένα πρόγραμμα περιορισμού των εκτάσε
ων ακριβώς για να στηρίξουμε τους μικρομεσαίους, τότε τι νό
ημα έχει αυτό, το οποίο λέτε εσείς τελικά;

Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα τέτοιο, ώστε να 
αυξηθεί η τιμή του βαμβακιού, να πλησιάσει τα όρια της τιμής 
στόχου και αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια του υπάρχοντος 
Κανονισμού μόνο με μείωση των στρεμμάτων και βεβαίως, όχι 
των μικρομεσαίων, αλλά των μεγάλων στρεμμάτων.

Εσείς με την άρνησή σας δείχνετε ότι θέλετε να υποστηρίξε
τε εκείνους που έχουν τα πολλά στρέμματα και όχι τους μικρο- 
μεσαίους. Δεν μπορώ να το καταλάβω και θα παρακαλέσω να



μου το εξηγήσετε αυτό.
Τρίτον, εκείνο που είπε το Υπουργείο Γεωργίας, είναι ότι με 

την πρόταση την οποία κάνει αυτοί που καλλιεργούν λίγα 
στρέμματα -πενήντα ή εξήντα στρέμματα- θα ωφεληθούν πε
ρισσότερο από τη μείωση των στρεμμάτων.

Και βεβαίως όταν το σύστημα αποδώσει καλά είναι γεγονός 
ότι θα απαλλαγούν στην ουσία από τα πρόστιμα συνυπευθυνό- 
τητας. Αυτό εφόσον το σύστημα λειτουργήσει καλά. Ή εν πόση 
περιπτώσει αν δεν απαλλαγούν πλήρως, θα έχουν μια καλή τι
μή. Αυτή ήταν η έννοια με την οποία το Υπουργείο Γ εωργίας έ
κανε την πρόταση, που εσείς γνωρίζετε.

Συνεπώς κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι 
το Υπουργείο Γ εωργίας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα αντιμετω
πίζει το πρόβλημα των βαμβακοπαραγωγών. Θέλει να στηρίξει 
τους μικρούς βαμβακοπαραγωγούς, θέλει να στηρίξει την πα
ραγωγή βαμβακιού γενικότερα. Και βεβαίως, επιχειρεί και στα 
πλαίσια αυτά να εξυγιάνει και τα προβλήματα που υπάρχουν 
στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Με την έννοια αυτή κάνουμε 
και μια επέμβαση περιβαλλοντική, η οποία είναι εξόχως σημα
ντική.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπούτας έχει 

το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι Υπουργοί Γεωρ

γίας της Κυβέρνησης, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη, όλα 
τα προηγούμενα χρόνια στις μεγάλες κινητοποιήσεις μας έλε
γαν ότι δεν αλλάζουν τώρα οι κανονισμοί, δεν μπορούν να ικα
νοποιηθούν τα αιτήματά μας και όταν έλθει η ώρα αλλαγής του 
κανονισμού, θα θέσουν τα αιτήματα.

Κύριε Υφυπουργέ, από τα πρακτικά της διαχειριστικής επι
τροπής προκύπτει θέμα αύξησης του πλαφόν στο ένα εκατομ
μύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000). Απαλλαγή των μικρομε- 
σαίων παραγωγών δεν υπάρχει. Ένα το κρατούμενο.

Δεύτερον, ο κ. Ανωμερίτης στα τέλη Νοέμβρη, που επισκέ- 
φθηκε την Καρδίτσα στα πλαίσια των γνωστών περιοδειών, ε
ξήγγειλε παρουσία του νομάρχη, του νομαρχιακού συμβουλίου, 
των δημάρχων της περιοχής και των μαζικών φορέων ότι όσοι 
θα καλλιεργήσουν από εξήντα στρέμματα και κάτω δεν θα πλη
ρώσουν πρόστιμο και θα πουλήσουν τριακόσιες πενήντα (350) 
δραχμές το κιλό.

Στις 14 Δεκέμβρη που συνήλθε η διαχειριστική επιτροπή δεν 
μπήκαν τέτοια ζητήματα, παρά μόνο δέχθηκε η Κυβέρνηση τις 
άκρως αντιαγροτικές και καταστροφικές προτάσεις που πρότει- 
νε η επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθήλωση των πο
σοστώσεων στους επτακόσιους ογδόντα δύο χιλιάδες τόνους, 
για αύξηση του προστίμου κατά 20%, καθώς και μέτρα περιορι
σμού για περιβαλλοντικούς λόγους.

Ο κύριος Υπουργός της Γ εωργίας μία ημέρα πριν από το συλ
λαλητήριο της Καρδίτσας στις 18 Γενάρη ανακοίνωσε μέτρα πε
ριορισμού της καλλιέργειας. Κατ’ αρχήν με τα επτακόσιες χιλιά
δες στρέμματα που θέλουν από την καλλιέργεια του βαμβα
κιού, θα δημιουργηθεί γενικότερο πρόβλημα σε όλη την αγρο
τική οικονομία, γιατί θα πληρώνουν μεγαλύτερα πρόστιμα οι σι
τοπαραγωγοί, πέραν του ότι είναι άκυρο αυτήν την περίοδο που 
έχουν κάνει τις ετοιμασίες οι παραγωγοί και δεν μπορούν να 
σπαρθούν με τίποτα άλλο αυτά τα χωράφια.

Επίσης σε όλους τους παραγωγούς και σ’ αυτούς που έχουν 
κάτω από εξήντα στρέμματα -και μη μου πείτε ότι είναι μεγάλοι 
παραγωγοί αυτοί που καλλιεργούν εξήντα ή εβδομήντα ή και ε
κατό στρέμματα, όταν το Υπουργείο Οικονομικών παραδέχεται 
και το ίδιο καθορίζει το καθαρό κέρδος στις είκοσι τέσσερις χι
λιάδες (24.000) στο στρέμμα- να επέλθει η περικοπή, γιατί θα 
πιαστεί η μέση καλλιέργεια της τελευταίας πενταετίας.

Άρα θα έχουμε περικοπή της καλλιέργειας και πάνω από τα 
εξήντα και κάτω από τα εξήντα. Βεβαίως κάτω από τα εξήντα 
για ορισμένους μπορεί να μην κοπεί ή ορισμένοι να καλλιεργή
σουν πέντε στρέμματα παραπάνω από αυτά που καλλιεργού
σαν. Τέλος οι τιμές θα είναι καθηλωμένες. Θα είναι οι ίδιες με 
την προηγούμενης επταετίας που ο μέσος όρος παραγωγής ή
ταν διακόσια ογδόντα πέντε κιλά το στρέμμα. Μάλιστα ο Πρόε
δρος του Οργανισμού Βάμβακος που περιόδευσε προχθές στη 
Θεσσαλία δήλωσε στον Τύπο ότι η τιμή θα είναι διακόσιες σα

ράντα πέντε δραχμές. Μα, διακόσιες σαράντα δραχμές πήραμε 
φέτος.

Τα πρόστιμα θα ισχύσουν για όλους τους παραγωγούς. Από 
το διακόσια σαράντα πέντε μέχρι το τριακόσια πενήντα, κύριε 
Υπουργέ, απέχουμε πάρα πολύ. Είναι εκατόν πέντε δραχμές. Ά- 
ρα συμφωνήσατε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζετε μια 
καταστροφική πολιτική για το βαμβάκι. Οι αγρότες δεν θα καθί
σουν με σταυρωμένα χέρια. Θα τους βρείτε μπροστά σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υφυ
πουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριε 
συνάδελφε, με αυτά που λέτε νομίζω ότι εσείς θα βρείτε μπρο
στά σας τους αγρότες, διότι τους λέτε αναληθή πράγματα.

Πρώτον εμείς έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν.Έχουμε πάρει 
σκληρές θέσεις πάνω σε οποιαδήποτε απόπειρα μείωσης των 
χρημάτων, τα οποία παίρνουμε από το βαμβάκι. Αυτά είναι κα- 
ταγεγραμμένα. Συνεπώς αυτά που λέτε, δεν είναι αληθή, είναι 
ψευδέστατα. Λυπάμαι γι’ αυτά που λέτε. Ουδέποτε η χώρα μας 
έχει υποχωρήσει. Ιδιαίτερα τώρα που θα έχουμε την αλλαγή 
του κανονισμού για το βαμβάκι είμαστε πάρα πολύ σκληροί σε 
αυτό το θέμα.

Κατ’ αρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε συντελεστή 0,7 και 
στη συνέχεια τον έκανε 0,6 με δικές μας πιέσεις.

ΕΥΑΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Το δεχτήκατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Όχι. 

Την τελευταία εβδομάδα που κάναμε τη διαχειριστική επιτροπή 
επιμέναμε ανυποχώρητα να παραμείνει στο 0,5. Θέσαμε μεγά
λο πολιτικό θέμα. Αυτά τα οποία λέτε είναι απαράδεκτα. Λυπά
μαι πάρα πολύ που τα λέτε, κύριε Μπούτα, διότι δεν είστε από 
τους ανθρώπους που θα έλεγαν ψευδή πράγματα μέσα στη 
Βουλή.

Δεύτερον η επέμβαση την οποία κάνουμε δεν είναι τυχαία. Έ
χει προέλθει από ένα διάλογο που τον προκαλέσαμε εμείς, ως 
Υπουργείο Γεωργίας. Έχουμε προτάσεις από πάρα πολλούς 
φορείς, ακόμα και από το νομαρχιακό συμβούλιο για τα προ
βλήματα του νομού σας. Μόνον εσείς διαφωνήσατε. Όμως η α
πόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου που ουσιαστικά είναι ο
μόφωνη λέει “λήψη μέτρων για τον έλεγχο των καλλιεργουμέ- 
νων εκτάσεων, ώστε η απόκλιση από το πλαφόν να προσεγγίζει 
την τιμή στόχου και να διασφαλίζει τους κατά κύριο και αποκλει
στικό επάγγελμα αγρότες”.

Συνεπώς η πρόταση την οποία κάνουμε είναι εξόχως εξυγια
ντική για τους αγρότες και κυρίως για τους μικρομεσαίους για 
τους οποίους εσείς υποτίθεται ότι θέλετε να τους προστατεύ
σετε. Πρέπει να σοβαρέψετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συμφέροντα με- 
γαλοαγροτών υποστηρίζει ο κ. Μπούτας, πάνω από πεντακόσια 
στρέμματα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Ιδιαί
τερα ενδιαφέρονται για τους βαμβακοπαραγωγούς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Γι’ αυτό ακριβώς 
το λέω. Εμείς ούτως ή άλλως μέχρι εξήντα στρέμματα έχουμε 
πάνω στην περιοχή μου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Εγώ έχω μόνο είκοσι τρία στρέμμα
τα. Αρα ούτε από προσωπική, αλλά ούτε και από ιδεολογική θέ
ση θα υποστήριζα τους μεγαλοαγρότες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριε 
Πρόεδρε, εγώ καλώ τον κ. Μπούτα να συζητήσουμε. Τότε θα 
καταλάβει ότι αυτά τα οποία προτείνει η Κυβέρνηση είναι προς 
το συμφέρον των βαμβακοπαραγωγών.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Στα μπλόκα θα συζητήσουμε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Προ

σέξτε. Αυτά τα οποία λέτε αποπροσανατολίζουν τους αγρότες. 
Αλλωστε αποδείχτηκε και από τις πρώτες κινήσεις που κάνατε, 

πόση συμπαράσταση είχατε από τους αγρότες. Οι αγρότες 
γνωρίζουν περισσότερο από κάθε άλλον, ποιο είναι το συμφέ
ρον τους. Καταλαβαίνουν ότι η Κυβέρνηση που τους υποστηρί
ζει είναι η δική μας, ότι το κόμμα μας είναι το δικό τους κόμμα. 
Δεν είναι το δικό σας κόμμα, κύριε Μπούτα, που τους υποστη
ρίζει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Γι’ αυτό είναι πρά
σινοι.



Επανερχόμεθα ετην πρώτη με αριθμό 509/24.1.2000 επίκαι
ρη ερώτηση του Βτυλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κι
νήματος κ. Μανώλη Μπεντενιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την καθυστέρηση των 
διαδικασιών για την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μπεντενιώτη σε περίληψη έχει ως 
εξής:

“Οι απόμαχοι της εργασίας αναμένουν την έκδοση της συ- 
νταξιοδότησής τους πολλές φορές με αγωνία, γιατί ακριβώς 
πολλές φορές δεν έχουν άλλους πόρους ζωής.

Όμως πολλοί ασφαλιστικοί φορείς καθυστερούν απαράδε
κτα τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεων.

Ειδικότερα μάλιττα επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία.
Και παραδειγματικά το πρώην Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋ

παλλήλων Μετάλλου, που λειτουργεί σήμερα ως κλάδος πρό
νοιας, δεν έχει εκδώσει αποφάσεις για τις αιτήσεις που έχουν υ
ποβληθεί το 1994, το 1995, το 1996, το 1997, δηλαδή απαιτείται 
μια πενταετία για την έκδοση της σύνταξης".

Πράγματι είναι τεράστιο πρόβλημα, κύριε Μπεντενιώτη!
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ιω- 

αννίδης έχει το λό'Ό.
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι

κών Ασφαλίσεων): Κύριε συνάδελφε, η ερώτησή σας βέβαια α- 
ναφέρεται σε ένα θέμα σοβαρό, όπως σημείωσε και ο Πρόε
δρος, το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι 
καινούριο το φαινόμενο.

Πρέπει να σας π ̂  ότι γίνονται προσπάθειες για να μειωθεί ό
σο γίνεται ο χρόνος. Μιλώ γενικά και όχι μόνο για το Ταμείο Με
τάλλου.

Αλλά, επίσης, καλώς γνωρίζετε -γιατί γνωρίζετε τα της ασφά
λισης, έχετε διατελέσει και Υποδιοικητής του ΙΚΑ- ότι η έκδοση 
μιας συνταξιοδοτκής αποφάσεως είναι μια εξατομικευμένη 
διοικητική πράξη, που προϋποθέτει τη μελέτη ενός φακέλου, 
που πολλές φορές μπορεί να παρουσιάζει κενά και δυσκολίες, 
ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με ασφαλιστικό βίο στο εξωτερι
κό ή με ασφαλιστκό βίο σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς ορ
γανισμούς και πάμε στη διαδοχική ασφάλιση.

Παρ όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι η μεγάλη προσπάθεια 
γίνεται προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και την α
ξιοποίηση της πληεοφορικής, ώστε να συντομευθούν όλες αυ
τές οι διαδικασίες εξακολουθούμε να έχουμε σε ορισμένους 
τομείς ιδιαίτερες ι<αθυστερήσεις. Γι’ αυτό έχει θεσπιστεί και η 
διάταξη, την οποίο έχουμε ενεργοποιήσει τα τελευταία χρόνια, 
για την απονομή ποοσωρινής σύνταξης.

Υπάρχει δε και πρόσφατη εγκύκλιος του Διοικητού του ΙΚΑ, 
μετά από δικές μας οδηγίες, βάσει της οποίας τα υποκαταστή
ματα, παραδείγματος χάρη του ΙΚΑ, όταν διαπιστώνουν ότι έχει 
πρόβλημα ένας φάκελος και πρόκειται να καθυστερήσει η από
φαση για την ορισιική σύνταξη, πρέπει να εκδίδουν, εφόσον υ
περβαίνει ο χρόνος το δίμηνο ή το τρίμηνο, αποφάσεις προσω
ρινής συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα για το Ταμείο Μετάλλου, αυτό το μεγάλο πρόβλη
μα εδώ και δεκαετίες επιτέλους μπήκε στο δρόμο της οριστικής 
επίλυσής του. Τι έγινε; Με πρόσφατο νόμο που κάναμε το συγ- 
χωνεύσαμε αυτό το ελλειμματικό και προβληματικό ταμείο με 
το ΙΚΑ και το ΙΚΑ συγκρότησε ειδικό υποκατάστημα στον Πει
ραιά, προκειμένου να διεκπεραιώσει τις από πενταετίας, όπως 
σημειώνετε στην ερώτησή σας, εκκρεμούσες αιτήσεις. Και πα
ραπάνω από πενταετία καμιά φορά.

Στο διάστημα δε που έχει λειτουργήσει αυτό το υποκατάστη
μα, έχει επιτύχει να καλύψει τις μισές περίπου από τις εκκρεμείς 
αιτήσεις, που ήταν είκοσι μία χιλιάδες, όταν το ΕΤΕΜ συγχω
νεύτηκε με το ΙΚΑ. Από αυτές οι 10,5 χιλιάδες περίπου έχουν 
διεκπεραιωθεί ήδη και μένουν άλλες 10,5 χιλιάδες, που θα 
βρουν τη λύση τους μέσα στο έτος.Όσον αφορά για υπόλοι
πες, τις 10,5 χιλιάδες που μένουν ακόμα, έχει στελεχωθεί το ει
δικό υποκατάστημα του ΙΚΑ με πενήντα πέντε συνολικά υπαλλή
λους, για να τελειώσει πια αυτό το αίσχος. Το παραδέχομαι ότι 
ήταν ένα πολύ μενάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλη ντροπή, να 
κάνει κανείς έξι χρόνια να πάρει σύνταξη, αλλά είχαμε να κά
νουμε με ένα ιδιαίτερο ταμείο και με έναν ιδιαίτερο προβλημα
τικό χώρο!

Στη δευτερολογία μου ίσως δώσω μερικά συμπληρωματικά 
στοιχεία, κύριοι συνάδελφοι.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπεντενιώ- 

της έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά 

το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και βέβαια πρέπει να συμφωνή
σουμε όλοι μας ότι πρέπει να περάσουμε σε μια βαθιά μεταρ
ρύθμιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.

Εδώ όμως το επίκαιρο της υπόθεσης είναι ότι σε πολλά τα
μεία και ειδικότερα σ' αυτό το πρώην Ταμείο Εργατών Μετάλ
λου, έχουμε υπερβολικά μεγάλο χρόνο διαδικασίας απονομής 
της σύνταξης.

Η όποια υπερασπιστική άποψη του κυρίου Υφυπουργού, που 
πραγματικά φιλότιμα επεχείρησε να τεκμηριώσει, δεν πείθει κα
νόναν ότι πρέπει να έχουμε αυτήν την καθυστέρηση, ειδικότερα 
σε ένα ταμείο απασχολουμένων σε βαριά και ανθυγιεινή λει
τουργία και απασχόληση.

Άρα εκείνο που θα περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, στη δευτε
ρολογία σας, είναι να μας πείτε με ποιον τρόπο η απαράδεκτη 
κατάσταση, που έχει συσσωρευθεί σ’ αυτήν τη συγκεκριμένη ε
στία της κοινωνικής ασφάλισής μας θα διεκπεραιωθεί το ταχύ
τερο.

Επιπλέον σας παρακαλώ πολύ να δείτε, αν μπορείτε και πρέ
πει να δώσετε και εδώ προσωρινές συντάξεις σε όλους εκεί
νους τους προς συνταξιοδότηση, που έχουν τύχει σύνταξης κύ
ριας ασφάλισης από το επικουρικό τους, σήμερα Ταμείο Αλλη
λοβοήθειας, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα και δίκαια και ε
μείς πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο Υφυπουργός κ. 

Ιωαννίδης έχει το λόγο.
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι

κών Ασφαλίσεων): Αγαπητέ συνάδελφε, σας είπα ότι εκκρε- 
μούσαν είκοσι μία χιλιάδες αιτήσεις στο ΕΤΕΜ, όχι από πενταε
τία, αλλά από το 1989. Είναι μία δεκαετία περίπου. Ήδη στις 31 
.12.99 είχαμε διεκπεραιώσει πάνω από το 50%.

Μέσα στις προσπάθειες που γίνονται, όπως ανέφερα και 
προηγουμένως, είναι και το ότι έχουμε δημιουργήσει το συγκε
κριμένο υποκατάστημα του ΙΚΑ, στο οποίο υπηρετούν για τη 
διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης είκοσι εννέα υπάλληλοι και 
είκοσι τέσσερις υπάλληλοι για την έκδοση συνταξιοδοτικών α
ποφάσεων.

Ξέρετε, όμως, επίσης ότι η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη, ε
πειδή δεν υπάρχουν βιβλιάρια ενσήμων και η διαπίστωση γίνε
ται μέσα από τις μισθολογικές καταστάσεις, που υποβάλλουν οι 
εργοδότες για κάθε συνταξιούχο χωριστά και κάθε μήνα.

Αυτή είναι μία δυσκολία που δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι, 
με μία απόφαση ή με μία εντολή ή ως διά μαγείας. ΓΓ αυτό σας 
είπα ότι ελπίζουμε -και είμαι βέβαιος σχεδόν- ότι μέχρι το τέλος 
του 2000 θα έχουν εκδοθεί αποφάσεις για το σύνολο των εκκρε- 
μουσών αιτήσεων.

Πρέπει βέβαια να σας πω -το ξέρετε ασφαλώς και εσείς, κύ
ριε Μπεντενιώτη- ότι όταν μιλάμε για επικουρικά ταμεία, μία 
προϋπόθεση εκ του νόμου είναι να έχει χορηγηθεί η κύρια σύ
νταξη. Αυτό σημαίνει και μία καθυστέρηση, το ταμείο είναι επι
κουρικό. Αλλά μιλώντας για όλα τα επικουρικά ταμεία, θα πρέ
πει να σας πω ότι πρέπει πρώτα να εκδοθεί η απόφαση για τη 
συνταξιοδότησή τους για την κύρια ασφάλιση και εν συνεχεία η 
επικουρική.

Επομένως είναι και αυτός ένας λόγος πρόσθετης καθυστέρη
σης, αλλά πάντως, παραδείγματος χάρη, οι συντάξεις του ΙΚΑ 
TEAM δεν καθυστερούν κατά μέσο όρο πάνω από τρεις μήνες 
από την έκδοση της απόφασης για την κύρια σύνταξη.

Παρ’ όλα αυτά σκοπός, στόχος, προσπάθεια της Κυβέρνη
σης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των διοικήσεων των οργανισμών, 
είναι να συντμηθεί όσο γίνεται περισσότερο -K a t βεβαίως η με
γάλη μας ελπίδα είναι η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης- ο 
χρόνος για την απονομή μιας σύνταξης.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Δεν είπατε τίποτε για τις συ
ντάξεις του Ταμείου Μετάλλου.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Απήντησε εμμέ
σως, κύριε Μπεντενιώτη, ο κύριος Υφυπουργός ότι δεν γίνεται.

ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων): Δεν είναι δυνατόν, απ’ ό,τι γνωρίζω, να υ
πάρξει προσωρινή σύνταξη, αλλά ούτως ή άλλως μιλάμε για λί
γους μήνες ακόμη. Δηλαδή μέσα στο έτος θα έχει εξουδετερω
θεί αυτή η παλιά, η από πολλών ετών αμαρτία, αν θέλετε, του 
συγκεκριμένου ταμείου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Έχω υπόψη μου 
τρεις περιπτώσεις Ξανθιωτών που περιμένουν έξι χρόνια.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Και πόσοι θα είναι μέσα στο έ
τος;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Δεν μπορεί να γί 
νεται αυτός ο διάλογος, κύριε Μπεντενιώτη.

ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων): Δεν μπορώ να το προβλέψω ούτε εγώ ούτε 
εσείς, κύριε Μπεντενιώτη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Πέμπτη είναι η με
αριθμό 504/21.1.2000 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Δη
μοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος κ. Γεωργίου Ρόκου προς τον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις 
προθέσεις του Υπουργείου να μετατίθενται οι καρκινοπαθείς 
εκπαιδευτικοί σε πόλεις, όπου υπάρχουν αντικαρκινικά νοσοκο
μεία.

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ρόκου είναι η ακόλουθη:
“Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 50/1996 άρθρο 13 (ΦΕΚ 

45 Α/8-3-1996) οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από καρκίνο, εντε
λώς αδικαιολόγητα δεν δικαιούνται μετάθεσης σε περιοχή όπου 
υπάρχει αντικαρκινικά νοσοκομείο, εκτός αν πάσχουν από καρ
κίνο σε μεταστατικό στάδιο.

Επειδή όπως είναι γνωστό σε χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες 
κλπ. υποβάλλονται οι ασθενείς καρκινοπαθείς και πριν το μετα
στατικό στάδιο, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να μετατίθε
νται οι καρκινοπαθείς εκπαιδευτικοί σε πόλεις όπου υπάρχει α- 
ντικαρκινικό νοσοκομείο;”

Ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Ανθόπουλος έχει το λόγο για τρία 
λεπτά για να δευτερολογήσει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων): Σύμφωνα με νόμο που ισχύει πάνω από 
δέκα χρόνια, οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε περιοχές μετάθε
σης επί τη βάσει του αθροίσματος των μονάδων μετάθεσης που 
συγκεντρώνουν και εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση εκεί ό
που ζητούν να μετατεθούν. Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει καμία ε
ξαίρεση για καμία κατηγορία εκπαιδευτικών με κοινωνικά κριτή
ρια. Υπάρχουν μόνο τα εκπαιδευτικά κριτήρια και αυτά έχουν 
συμπεριληφθεί στο νόμο με βάση τα αιτήματα των ίδιων των εκ
παιδευτικών.

Με το προεδρικό διάταγμα στο οποίο αναφέρεται ο κύριος 
συνάδελφος του 1996, δίδεται μια προτεραιότητα, μια προτε
ραιότητα όταν υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για μια κενή 
οργανική θέση κάπου. Τότε, προηγείται ο πάσχων από μεταστα
τικό καρκίνο έναντι του άλλου που έχει τις αυτές μονάδες μετά
θεσης.

Τώρα, γιατί δεν υπήρξε τόσο καιρό πρόβλημα: Μιλάμε για πε
ρίπου είκοσι χρόνια, που λειτουργεί αυτός ο νόμος. Γιατί δεν υ
πήρξε μέχρι σήμερα κανένα παράπονο και καμία διαμαρτυρία 
από την πλευρά της κοινότητας των εκπαιδευτικών και φυσικά 
από τη συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση. Γ ιατί εάν προκύπτει 
οποιοδήποτε άλλο θέμα, λύνεται αυτό με υποχρεωτική απόσπα
ση του καρκινοπαθούς είτε βρίσκεται είτε δεν βρίσκεται σε με
ταβατικό στάδιο. Βέβαια, αν τυχόν η συνδικαλιστική εκπροσώ
πηση και οι εκπαιδευτικοί ζητήσουν κάτι τέτοιο, να το εξετάσου
με στα πλαίσια μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης, αλλά μέχρι 
στιγμής δεν προέκυψε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόε
δρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, κύριε Ρό- 
κο, έχετε το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι εσείς του
λάχιστον καταλαβαίνετε το βάθος της επίκαιρης ερώτησης. Δεν 
θα την έκανα εάν δεν είχα περιστατικά. Το αν δεν έχουν οι συν
δικαλιστικοί φορείς περιστατικά ανάλογα, πιστεύω ότι έχουν

βρει ένα τρόπο δικής τους μορφής παρέμβασης για να διευθε
τούν υποθέσεις. Επειδή ποτέ δεν ακολουθήσαμε μια τέτοια τα
κτική τουλάχιστον εμείς προσπαθήσαμε μ’αυτήν την επίκαιρη ε
ρώτηση να ευαισθητοποιήσουμε και το Υπουργείο.

Δηλαδή λέει αυτό το διάταγμα που δίνει κατά τα άλλα προτε
ραιότητα και αρχίζει ο φαύλος κύκλος ότι εάν έχει καρκίνο, πρέ
πει να είναι σε μεταστατικό στάδιο. Αυτές είναι ξεπερασμένες 
λογικές, γιατί σήμερα γίνονται θεραπείες από τα αντικαρκινικά 
νοσοκομεία πριν γίνει μετάσταση και αυτό θα έλειπε, να μη γί
νονται τέτοιες θεραπείες. Φαντασθείτε τώρα από απόσταση ε
κατόν πενήντα χιλιομέτρων να μεταιρέρεται κάθε εβδομάδα έ
νας ασθενής εκπαιδευτικός για να κάνει χημειοθεραπείες στο 
αντικαρκινικά της Θεσσαλονίκης, στο “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ” . Και αυτά 
είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν.

Εγώ, το Υπουργείο ρωτώ και όχι τους συνδικαλιστικούς φο
ρείς οι οποίοι δεν ξέρω εάν ευαισθητοποιούνται ή αν βρίσκουν 
άλλους τρόπους, όπως είπατε εσείς την υποχρεωτική μετάτα
ξη. Αλλά αυτό σημαίνει άλλες ταλαιπωρίες, σημαίνει κάθε χρό
νο υποβολή δικαιολογητικών, σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να 
στήνεται επί εβδομάδες στα νοσοκομεία για να κάνει ένα πλήρη 
φάκελο. Πρέπει να διευθετηθεί, κύριε Υπουργέ και πρέπει να το 
καταλάβουμε. Σ’αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον πρέπει 
να παρεμβαίνουμε. Γ ιατί αν μιλάμε τώρα για ευαισθησίες των 
διάφορων φορέων, εγώ προκαλώ και τη δική σας ευαισθησία 
στη δική μας λειτουργία. Σας έχουμε καταθέσει τρεις φορές μέ
χρι σήμερα αίτηση εγγράφων για μεταγραφές, που έγιναν με 
τις ίδιες δικαιολογίες των φοιτητών των πανεπιστημίων του εξω
τερικού και δεν δίνετε απάντηση. Τρεις αναφορές σας έχουμε 
κάνει και απάντηση καμία. Εκεί δηλαδή, μπορούν εύκολα κά
ποιοι υποτιθέμενοι καρκινοπαθείς να μεταφέρονται από πανεπι
στήμιο του εξωτερικού σε πανεπιστήμιο του εσωτερικού και ε
δώ για τους εκπαιδευτικούς που δίνουν τη μάχη της εκπαίδευ
σης καθημερινά δεν γίνεται καμία παρέμβαση.

Πρέπει να το λύσετε νομοθετικά. Σκεφθείτε μόνος σας την 
ευαισθησία που δημιουργεί στον καθένα από εμάς όταν έχει δί
πλα του κάποιο γνωστό που τον βλέπει να υποφέρει από τέτοια 
πράγματα, δηλαδή όχι με συνεχείς μεταθέσεις, αλλά με μετατά
ξεις κάθε χρόνο και την υποχρέωσή του να συγκεντρώνει όλα 
αυτά τα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουρ
γός έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, ας μου επιτρέψει ο αγα
πητός συνάδελφος να εκφράσω την απορία μου. Δεν υπάρχει 
ούτε μία περίπτωση καρκινοπαθούς είτε σε μεταστατικό είτε σε 
μη μεταστατικό στάδιο που να ταλαιπωρείται.

Κύριε Ρόκο, πραγματικά νομίζω ότι κάνετε υπόθεση εργασί
ας. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση.

Στο θέμα των μεταθέσεων υπάρχει ένα μοριακό απρόσβλητο 
σύστημα, που λειτουργεί ομαλότατα επί σειρά ετών. Με το προ
εδρικό διάταγμα στο οποίο αναφέρεστε δόθηκε μία προτεραιό
τητα -σας είπα τους όρους- επί περιπτώσεων καρκινοπαθούς με 
μεταστατικό καρκίνο.

Εάν υπάρχει άλλη περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί 
γιατί δεν υπάρχει κενή οργανική θέση προκειμένου να ικανοποι
ηθεί είτε είναι άρρωστος είτε δεν είναι άρρωστος, λειτουργεί έ
νας κανόνας που υπηρετεί την υπηρεσία και από εκεί και πέρα 
υπηρετούμε και τον άνθρωπο. Για όνομα του Θεού!

Εδώ υπάρχει νόμος, ο οποίος εξαιρεί ακόμα και τον πρωτο
διόριστο καρκινοπαθή από το να μην κάνει αίτηση μετάθεσης. 
Οι πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν μετατίθενται, δεν αποσπώ- 
νται πριν περάσει ένα έτος στην οργανική τους θέση.

Παρ’ όλα αυτά κατ’ εξαίρεση, όταν είναι καρκινοπαθής με ή 
χωρίς μετάσταση, αυτός αποσπάται. Γ Γ αυτό σας λέω ότι δεν υ
πάρχει ούτε μία περίπτωση σε πανελλήνια κλίμακα εκπαιδευτι
κός με καρκίνο είτε σε μετάσταση είτε όχι, που να ταλαιπωρεί
ται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς, κύριε Υ
πουργέ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Εγώ έχω στείλει στο Υπουργείο σας το 
φάκελο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Να μη γράφεται



γούς. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερη ή μικρότερη ε
ξάρτηση. Μια τέτο α εξάρτηση αναβαθμίζει -λέει η έκθεση της 
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας-και παλιό ρουσφέτι σε 
εκχώρηση σοβαρών οικονομικών, εθνικών και αμυντικών συμ
φερόντων”.

Αυτά, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει 
να μας συγκινήσουν, πρέπει να μας διεγείρουν, πρέπει πραγμα
τικά να μας συγκλονίσουν και να μας πουν ένα πράγμα ότι κάτι 
πρέπει να αλλάξει στον τομέα των εκλογικών δαπανών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός μας είπε 
στην επιτροπή ότι η πρόταση νόμου της Νέας Δημοκρατίας, πε
ριέχει μόνο μια πρωτότυπη ιδέα, την παραχώρηση δυο ωρών 
δωρεάν ραδιοτηλεοπτικού χρόνου κάθε μέρα για τα κόμματα 
και μάλιστα μας είπε ότι αυτό συνεπάγεται κόστος δεκάδων δι
σεκατομμυρίων -εκ ατοντάδων δισεκατομμυρίων καθ’ υπερβολή 
είπε- και ότι αυτοί που συνέταξαν την πρόταση, είναι εκτεθειμέ
νοι. Η πρόταση εκθέτει αστούς, οι οποίοι συνέταξαν συγκεκρι
μένη πρόταση.

Κύριε Ρέππα, 0c πρέπει κάποιος να σας πει και σας πει ότι η 
καταπολέμηση της αδιαφάνειας και της διαπλοκής δεν αποτι- 
μάται σε μερικά δισεκατομμύρια δραχμές. Αν πραγματικά θέλε
τε να δώσετε λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, λύση υπάρχει. 
Μπορείτε, εσείς, σαν Υπουργός Τύπου, μέσω της χορήγησης 
των αδειών, να δεσμεύσετε ραδιοτηλεοπτικό χρόνο στη διάρ
κεια της προεκλογικής περιόδου και η πολιτεία μέσω του ραδιο
τηλεοπτικού συμβουλίου να μοιράσει στα κόμματα ανάλογα με 
τη δύναμή τους ή όπως τέλος πάντων συμφωνηθεί, αυτό το 
χρόνο.

Έτσι δεν θα έχειε ούτε μία δραχμή κόστος. Αρκεί να αλλάξε
τε μία λέξη στη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, που συζητούμε 
σήμερα, τη λέξη “αγοράζει" με τη λέξη “δεσμεύει” .

Μας είπατε επίσης ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για τα 
MME είναι το πιο ισχυρό, που υπάρχει στην Ευρώπη. Ποιον κο
ροϊδεύετε; Θέλετε εσείς να εθελοτυφλείτε και προσπαθείτε να 
πείσετε και εμάς; Λεν πείθετε κανέναν με αυτές τις ρήσεις. Αυ
τό που είναι αλήθε ια, είναι αυτό που είπε ο Πρόεδρος της Βου
λής για άδεια πουκάμισα. Είπε ο Πρόεδρος τότε ότι “ν συνεχί- 
σουμε την ανοχή μας στην ασυδοσία των ιδιοκτητών Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης, θα μεταβάλλουμε τους κοινοβουλευτι
κούς μας θεσμούς; σε άδεια πουκάμισα"

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε 
την συζητούμενη πρόταση νόμου πριν από τις ευρωεκλογές, έ
χοντας την εμπειρία των εκλογών του 1996 και προαισθανόμε
νη το όργιο των διαφημιστικών δαπανών που επιβεβαιώθηκε και 
με τις ευρωεκλογές. Πρόσφατα εταιρεία που μετράει την τηλε
οπτική διαφήμιση “MEDIA SERVICE” κατέθεσε πίνακα που φέ
ρει για το έτος 1999 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεύτερο σε διαφημιστική δα
πάνη, πίσω από Ινιπττούτο Αισθητικής και με διαφοράς στήθους 
από Ινστιτούτο Αδυνατίσματος. Το πιο σοβαρό όμως από όλα 
αυτά είναι η διαφήμιση μέσω των κοινοτικών κονδυλίων. Το εί
δαμε στις ευρωεκλογές, το βλέπουμε σήμερα με την κατασπα
τάληση δισεκατομμυρίων από τους κοινοτικούς πόρους για τη 
διαφήμηση του Μ :τρό και του αεροδρομίου των Σπάτων.

Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια γίνονται στο βωμό της προε
κλογικής δαπάνης, γίνονται με ξένα κόλλυβα, με ξένα χρήματα 
και ασφςιλώς δημιουργούν κανόνες αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Δεν σας βοήθησε αυτή η τακτική στις ευρωεκλογές και είναι σί
γουρο ότι δεν θα σας βοηθήσει και σήμερα, γιατί και οι εκλογές 
σύντομα θα γίνουν και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα τις χάσει, όπως ακριβώς 
έγινε και με τις ευρωεκλογές του περασμένου Ιουνίου.

Αν όμως, δεν σας αρέσει η πρόταση νόμου που κατέθεσε η 
Νέα Δημοκρατία, τότε ας συμφωνήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν 
την Αίθουσα ότι θα υιοθετήσουμε την πρόταση, την οποία ομό
φωνα ψήφισε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, 
πρόταση, η οποία περιλαμβάνει όλες τις βασικές διατάξεις της 
συζητούμενης πρότασης νόμου της Νέας Δημοκρατίας, μας κα
λύπτει απόλυτα, Ε ίμαστε ευτυχείς από αυτήν την πρόταση και 
απομένει σε σας να δείξετε θάρρος, αποφασιστικότητα, σύγ
χρονο πνεύμα και εμείς θα συνεναίσουμε προς αυτήν την κα
τεύθυνση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυ
τήν την προσπάθεια όλοι μαζί, διότι τα θέματα της δημοκρατί

ας, δεν έχουν χρώματα, δεν αφορούν ένα και μόνο κόμμα. 
Χρειάζεται με συνέναιση και ομοψυχία να υιοθετήσουμε προτά
σεις, που θα υπηρετούν τη διαφάνεια. Αν όλοι μαζί δώσουμε αυ
τήν τη μάχη για τη δημοκρατία είναι περισσότερο από βέβαιο ό
τι θα την κερδίσουμε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Β. Κωστόπουλος): Κύριοι συνά

δελφοι, το Κ.Κ.Ε. ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. 
Σκοπελίτη.

Ο Συνασπισμός της Αριστερός και της Προόδου ορίζει ως ει
δικό αγορητή τον κ. Κουναλάκη.

Το ΔΗ.Κ.ΚΙ. ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Δη- 
μαρά και ειδικό αγορητή τον κ. Τσαφούλια.

Ο εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Σαατσόγλου, έχει το λόγο.
ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η 

πρόταση νόμου που συζητείται σήμερα στη Βουλή για την προ
βολή των θέσεων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπι
σμών κομμάτων από τα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα μαζικής επικοινωνίας κατά τις προεκλογικές περιόδους, 
είναι πρόχειρη, ατεκμηρίωτη, υποκριτική, παλαιοκομματική και 
έγινε για λόγους εντυπωσιασμού και μόνο, αφού κατατέθηκε 
στη Βουλή μόλις πέντε ημέρες πριν από την έναρξη της προε
κλογικής περιόδου των ευρωεκλογών, στις 5.5.1999.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία δεν βγήκε από 
παρθενογένεση, αφού κυβέρνησε τον τόπο αρκετά χρόνια και 
όχι μόνο δεν έκανε κάποιο σχετικό νόμο, όταν ήταν κυβέρνηση, 
αλλά πάγωσε και όλους τους προηγούμενους νόμους του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επίσης απο το 1993 δεν ευαισθητοποιήθηκε να προτείνει 
σχετικό νόμο και τώρα προεκλογικά πριν τις ευρωεκλογές έδει
ξε δήθεν ευαισθησία για το θέμα, ενώ η συγκεκριμένη πρόταση 
νόμου της, ήδη καλύπτεται επιτυχέστατα μάλιστα από τους υ
φιστάμενους νόμους 2429/96 και 2623/98, που θέσπισε το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Να πάψει, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία να δημιουργεί εντπώ- 
σεις, να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, πολλές φορές να 
χρησιμοποιεί αριστερή φρασεολογία, να προσπαθεί να παρου
σιάζει διαφορετικά τα πράγματα, ωραιοποιημένα, χωρίς να το 
κατορθώνουν. Και βέβαια βρίσκεται στο συντηρητικό χώρο με 
σκέψεις δεξιές και υπερσυντηρητικές και όλα αυτά ενδεχομέ
νως για να συμπαρασύρει το λαό. Αυτά όμως γίνονται μπούμε
ρανγκ και πέφτουν το κενό.

Δεν πείθει η Νέα Δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι, με κενές 
σκέψεις και ενέργειες. Αστόχησε η Νέα Δημοκρατία με την πα
ρούσα πρόταση νόμου. Η αποκάλυψη της προχειρότητας της 
πρότασης νόμου που διατύπωσαν οι Βουλευτές της, λόγω είτε 
άγνοιας των θεμάτων είτε μικροκομματικών σχεδιασμών, την ο
δήγησαν σε αδιέξοδο. Είναι προφανής η αποτυχία και η αμηχα
νία της, γι’ αυτό και είναι δικαιολογημένη η απόπειρά της να συ
σκοτίσει τα πράγματα, να θολώσει τα νερά, διαστρεβλώνοντας 
την πραγματικότητα.

Η πρόταση νόμου της Νέας Δημοκρατίας είναι πρόχειρη. Αυ
τό αποδεικνύεται από τα εξής: Πρώτον, στο κείμενο της πρότα
σης νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παράγραφος 3, εδά
φιο β’ και γ’ προτείνεται η κατανομή του ραδιοτηλεοπτικού χρό
νου να γίνεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλε
όρασης. Με απόφαση του ΕΣΡ καθορίζονται επίσης και οι όροι 
σύμφωνα με τους οποίους γίνεται ο προεκλογικός διάλογος και 
η δεοντολογία, που προβλέπει τα προεκλογικά μηνύματα και 
διαφημίσεις των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομ
μάτων.

Οι συνάδελφοι προφανώς αγνοούν ότι το Συμβούλιο της Επι
κράτειας με τη με αριθμό 930/90 απόφασή του, έκρινε αντίστοι
χη ρύθμιση ως αντισυνταγματική.

Δεύτερον, ολόκληρο το άρθρο 3, αποτελεί συρραφή και επα
νάληψή των διατάξεων των υφιστάμενων νόμων 2429/96 και 
2623/98 τις οποίες όπως φαίνεται δεν ενθυμούνται οι συνάδελ
φοι της Νέας Δημοκρατίας.

Τρίτον, το άρθρο 4 της πρότασης νόμου σχεδόν ολόκληρο ε
πιδιώκει την ρύθμιση θεμάτων, που αντιμετωπίζονται από την ι- 
σχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

Τέταρτον, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι μέχρι σήμερα



δεν έχει γίνει η αδειοδότηση της αναλογικής τηλεόρασης. Δεν 
είναι απλώς και μόνο ότι δεν έχουν υπογράφει οι σχετικές συμ
βάσεις, που συνιστούν συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υ
πηρεσίας, αλλά ούτε και η αδειοδότηση αυτή καθ’ εαυτή έχει 
προχωρήσει. Και τούτο λόγω της αδυναμίας του ΕΣΡ να εκφέ
ρει τη γνώμη την οποία απαιτεί η κείμενη νομοθεσία.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, εγκαλείται από τη Νέα Δημοκρατία, 
γιατί δεν έχουν υπογράφει οι σχετικές συμβάσεις παραχώρη
σης.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Δ' Α
ντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ).

Οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύονται μη γνω- 
ρίζοντες το θέμα που ανέπτυξαν, αφού το καθεστώς των συμ
βάσεων παραχώρησης που προβλεπόταν από το ν. 1866/89 ου
δέποτε έτυχε εφαρμογής από την Κυβέρνηση της Νέας Δημο
κρατίας μέχρι το 1993. Γιατί άραγε έγινε αυτό;

Με το ν.2328/95 το καθεστώς αυτό καταργήθηκε. Και όμως οι 
συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας ζητούν την εφαρμογή ενός 
καταργημένου νόμου.

Πέμπτον, η εφαρμογή της πρότασης νόμου της Νέας Δημο
κρατίας θα σήμαινε για το ελληνικό δημόσιο δαπάνη δεκάδων 
δισεκατομμυρίων δραχμών, υπερπολλαπλάσια δηλαδή αυτής 
των δέκα περίπου δισεκατομμυρίων, που αποτελεί την ετήσια ε
πιχορήγηση των κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
των 4,2 δισεκατομμυρίων της επιχορήγησης για τις προεκλογι
κές δαπάνες των κομμάτων.

Η προτεινόμενη αγορά δίωρου καθημερινού προγράμματος 
σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα της χώρας, δηλαδή σε τετρακό- 
σιους περίπου τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής 
και τοπικής εμβέλειας, συνδρομητικά κανάλια και ραδιοφωνι
κούς σταθμούς, σημαίνει τεράστια δαπάνη που ανέρχεται σε ύ
ψος δεκάδων δισεκατομμυρίων δραχμών. Είναι δυσθεώρητο το 
κόστος αυτό.

Προφανώς η Νέα Δημοκρατία προτείνει ρυθμίσεις των οποί
ων τις επιπτώσεις δεν έχει υπολογίσει γιατί αγνοεί παντελώς το 
θέμα. Η πρόταση νόμου της Νέας Δημοκρατίας είναι ατεκμηρί- 
ωτη, γιατί χωρίς μελέτη και προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχεί
ων επιδιώκει τη ρύθμιση μιας πολύ σημαντικής λειτουργίας με 
γενικόλογες αναφορές.

Προτείνεται η αντικατάσταση της διαδικασίας, που με αναλυ
τικό τρόπο προβλέπεται στο άρθρο 30 του ν. 2429/96, με την 
παραπομπή απλώς και μόνο του συνόλου των θεμάτων σε ένα 
άλλο όργανο.

Είναι υποκριτική η παρούσα πρόταση, γιατί επικαλείται την α
νάγκη διαφάνειας στο δημόσιο βίο και την ίδια ώρα το περιεχό
μενο της πρότασης δεν περιέχει καμία νέα ιδέα, τίποτα το δια
φορετικό σε σχέση με τα όσα ισχύουν σήμερα.

Είναι παλαιοκομματική γιατί η πρόταση αυτή διατυπώνεται 
την τελευταία στιγμή για εντυπωσιαμό, όπως ανέπτυξα και στην 
αρχή.

Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, εκτεθήκατε 
προτείνοντες την παρούσα πρόταση νόμου και εκτεθήκατε υπο- 
γράφοντες αυτήν στο σύνολό σας και εκθέσατε μάλιστα και τον 
Αρχηγό σας, τον κ. Καραμανλή, αφού τον συμπαρασύρατε να 
την υπογράψει.

Για όλους τους λόγους που προανέφερα στην εισήγησή μου, 
αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν διαθέτετε 
πρόγραμμα και θέσεις για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμά
των και κινείσθε με αποκλειστικό κριτήριο τον εντυπωσιασμό, ό
χι την ουσία, παλαιοκομματικά και μικροκομματικά. Εμείς το 
ΠΑΣΟΚ δεν σας ακολουθούμε και δεν κάνουμε αποδεκτή την 
πρόταση νόμου, την οποία καταθέσατε. Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός):0 Κοινοβουλευτικός 

Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Σκοπελίτης έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση 

που επικρατεί στον τομέα της προβολής των θέσεων των πολι
τικών κομμάτων και των συνασπισμών από τα MME, κρατικά και 
μη και κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων αλλά και 
πέραν αυτών, όχι απλά δεν είναι καλή, αλλά τις περισσότερες 
φορές είναι και απαράδεκτη. Με τη λειτουργία τους αυτή παρα- 
βιάζεται με τον πιο ωμό, θα έλεγα, τρόπο το δικαίωμα που έχει

ο καθένας πολίτης στο να πληροφορείται για τις θέσεις των 
κομμάτων και τις τοποθετήσεις τους πάνω στα θέματα που τον 
αφορούν, ένα δικαίωμα που προβλέπεται από το ν.2328/95 που 
μιλάει για το σεβασμό της πολιτικής πολυφωνίας. Και η ευθύνη 
βέβαια γι’ αυτήν τη κατάσταση ανήκει στις εκάστοτε κυβερνή
σεις. Και ο λόγος είναι γνωστός. Θέλουν μέσα από τον έλεγχο 
της πληροφόρησης να ελέγχουν την πολιτική ζωή της χώρας 
και να κατευθύνουν την ψήφο του λαού σε τέτοια κανάλια που 
να υπηρετεί τους δικούς τους στόχους και σκοπούς, που βέ
βαια δεν είναι άλλοι από τη διατήρησή τους στην κυβερνητική 
εξουσία.

Η σημερινή Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όχι απλά συντηρεί αυ
τήν τη νοσηρή κατάσταση, αλλά και την τρέφει παραπέρα. Χα
ρακτηριστική θα έλεγα περίπτωση αυτής της συμπεριφοράς 
της αποτελεί η πρόσφατη ωμή και απρόκλητη παρέμβαση του 
Ε.Σ.Ρ. που είχε σαν στόχο τη χειραγώγησή του και η οποία, ό
πως είναι γνωστό, οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου και 
του αντιπροέδρου του.

Επίσης χαρακτηριστική είναι και η στάση της απέναντι στις 
δαπάνες των κομμάτων και των Βουλευτών στις προηγούμενες 
βουλευτικές εκλογές. Ενώ έπρεπε να λειτουργήσει ο σχετικός 
νόμος, ο 2429/1996, αυτό δεν έγινε και το θέμα έκλεισε όπως ό
πως και ας είχαμε μια προκλητική υπέρβαση του ορίου δαπα
νών που αυτός καθορίζει από τα δύο μεγάλα κόμματα.

Όμως, θα ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι και το κόμμα 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έχει τις δικές του ευθύνες γι’ 
αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέ
ρωσης. Και την έχει, γιατί με την πολιτική που άσκησε όταν ή
ταν στην κυβέρνηση, έβαλε και αυτό το δικό του λιθαράκι, για 
να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση.

Είναι δε σίγουρο, κύριοι συνάδελφοι, ότι και αυτό το κόμμα 
θα έπραττε ό,τι πράττει σήμερα η Κυβέρνηση αν ήταν αυτό 
στην εξουσία. Εξάλλου έτσι γίνεται εδώ και χρόνια ανάμεσα στα 
δύο κόμματα και όχι μόνο σ’ αυτό το θέμα, αλλά και γενικότε
ρα. Το κόμμα που έρχεται στην εξουσία να πράττει ό,τι είχε κα
ταγγείλει όταν ήταν στην αντιπολίτευση, το δε έτερο κόμμα να 
καταγγέλλει το κυβερνών ότι δεν κάνει αυτά που εκείνο έκανε 
όταν κατείχε τον κυβερνητικό θώκο. Με απλά λόγια, παίζεται και 
από τα δύο κόμματα ένα θέατρο, λίγο πολύ του παραλόγου, 
που έχει σαν στόχο βέβαια να δημιουργήσει αυταπάτες στο λα
ό και να τον παραπλανήσει σε σχέση με τις πραγματικές προθέ
σεις και τους πραγματικούς στόχους.

Και σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να βάλει τέρμα ο λαός μας με 
την ψήφο του στις ερχόμενες εκλογές. Διαφορετικά το θέμα 
της σωστής και πλήρους ενημέρωσης του πολίτη γύρω από τις 
θέσεις των πολιτικών κομμάτων θα παραμείνει να ζητά την απά
ντησή του, προς δόξα βέβαια των κατά καιρούς υποσχέσεων, 
που δίνονται για το σεβασμό του δικαιώματος του πολίτη για 
πλήρη και σωστή ενημέρωση.

Τώρα όσον αφορά την υπό συζήτηση πρόταση νόμου τονί
ζουμε και σήμερα -όπως τονίσαμε και στην επιτροπή- ότι δεν θα 
είχαμε καμία αντίρρηση να την υπερψηφίσουμε παρ’ όλο που 
αυτή αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή την προεκλογι
κή περίοδο και αφορά μόνο την πολιτική διαφήμιση. Και δεν θα 
είχαμε αντίρρηση, εάν μέσα σε αυτήν κατοχυρωνόταν το δικαί
ωμα της ίσης μεταχείρισης των κομμάτων όσον αφορά το ρα
διοτηλεοπτικό χρόνο που διατίθεται σε αυτά. Αυτό όμως δεν γί
νεται με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, αλλά το ζήτημα πα- 
ραπέμπεται σε απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με αποτέλεσμα ο χρόνος 
να κατανέμεται ανάλογα με τη δύναμη του κάθε κόμματος στις 
προηγούμενες εκλογές.

Δεν χρειάζεται να τονίσω ότι αυτό συνιστά μια άνιση μεταχεί
ριση των κομμάτων που είχαν πάρει μικρότερα ποσοστά στις 
προηγούμενες εκλογές και μια πριμοδότηση, μια ενίσχυση των 
κομμάτων του δικομματισμού. Και αποτελεί άνιση μεταχείριση, 
αφού δεν δίνεται η ίδια η δυνατότητα σε όλα τα κόμματα να ξε
κινήσουν από την ίδια αφετηρία και να διεκδικήσουν με ίσους ό
ρους την ψήφο του λαού. Και σε αυτό το σημείο εστιάζεται η 
βασική μας αντίρρηση.

Όμως πέρα απ’ αυτό, υπάρχουν και άλλα σημεία με τα οποί
α εμείς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος διαφωνούμε. Γ ια πα
ράδειγμα, κύριοι συνάδελφοι, στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ανα



φέρεται ότι: “Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται επίσης και οι 
όροι, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται ο προεκλογικός διάλο
γος και η δεοντολογία που διέπει τα προεκλογικά μηνύματα και 
διαφημίσεις των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομ
μάτων.” Τη δεοντολ ογία, κύριοι συνάδελφοι, ας πούμε ότι την 
αντιλαμβανόμαστε, αν και εμείς έχουμε τη γνώμη ότι αυτή πρέ
πει να αποτελεί υπόθεση των ίδιων των κομμάτων. Εκείνο όμως 
που δεν καταλαβαίνουμε είναι τι εννοείτε με τη λέξη “όροι” .

Επίσης μια άλλη διαφωνία μας αναφέρεται στην εκτίμηση 
που γίνεται στην εισηγητική έκθεση περί αδυναμίας του ν. 
2429/1996 να ελέγξει τις πηγές προέλευσης των εσόδων των 
κομμάτων και των ιποψηφίων Βουλευτών και τις δαπάνες, που 
κάνουν κατά την περίοδο των εκλογών. Εμείς λέμε ότι σε καμί
α περίπτωση δεν πρέπει ο έλεγχος να ξεφύγει από τα όρια της 
Βουλής.

Ευθύνη για τις δαπάνες αυτές προβλέπεται από την υφιστά
μενη νομοθεσία. Το αν έχουμε κατάφωρη παραβίασή της στις 
προηγούμενες εκλογές είναι κάθε άλλο παρά ευθύνη δική της. 
Είναι ευθύνη εκείνων που αρνούνται να την εφαρμόσουν, δηλα
δή ευθύνη της Κυβέρνησης.

Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς είμαστε αντίθετοι στην 
πολιτική πλαφόν που μπαίνουν. Σε αντίθετη περίπτωση να καθο
ρίζεται πλαφόν που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατό
τητες όλων των κομμάτων και των μικρών.

Όσον αφορά τα γκάλοπ σας υπενθυμίζω ότι είμαστε υπέρ 
της απαγόρευσής τους για όλη την προεκλογική περίοδο, 
πράγμα που ισχύει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να τονίσω το θέμα που αφο
ρά τις απαγορεύσεις επισκέψεων, εκπροσώπων, Βουλευτών 
κλπ. σε χώρους δουλειάς που ανήκουν στο δημόσιο, παρ’ όλο 
ότι οι επισκέψεις αυτές δεν δημιουργούν πρόβλημα στην εργα
σία. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί 
τουλάχιστον για το κόμμα μας αυτό αποτελεί μία άνιση μεταχεί
ριση.

Επίσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και το θέμα των επι
σκέψεων στους χώρους δουλειάς, που ανήκουν στους ιδιώτες.

Για τους λόγους που ανέφερα προηγούμενα εμείς δεν μπο
ρούμε να ψηφίσουμε την πρόταση νόμου.

Ευχαριστώ, κύρι-; Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΐΝικόλαος Κατσαρός): Έχω την τιμή να σας 

ανακοινώσω ότι η διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ε
θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: “Κύρωση της από 4 Δεκεμ
βρίου 1999 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: Ομαλή λει
τουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης”

Ο ειδικός αγορητής του Συνασπισμού κ. Κουναλάκης έχει το 
λόγο.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝ/ΪΛΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ 
νομίζω ότι με αφορμή το σχέδιο νόμου της Νέας Δημοκρατίας 
πρέπει να συζητήσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και χωρίς 
κορώνες από εδώ και από εκεί τα μεγάλα προβλήματα που έ
χουν σχέση με κρίσιμα θέματα εν όψει των επερχόμενων εθνι
κών εκλογών.

Κατά τη γνώμη μου είναι θλιβερό το γεγονός ότι στην πολιτι
κή ζωή του τόπου κυριαρχεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μί
α ανόητη εκλογολογία ενώ έχουν παραμεριστεί από τη συζήτη
ση τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, 
την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες.

Απουσιάζουν επ ίσης από τη συζήτηση οι όροι διεξαγωγής 
των εκλογών, ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, που όφειλε να εί
ναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και του Κοινοβουλίου και 
των κομμάτων, δεδομένου ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα διεξα- 
χθούν οι εθνικές εκλογές και είναι πολύ πιθανόν απ’ ό,τι λέγε
ται, η προσφυγή ετις κάλπες εντός δύο ή τριών μηνών. Έπρε
πε, λοιπόν, αυτό το διάστημα να τροποποιήσουμε το νόμο που 
καθορίζει τον έλεγχο των προεκλογικών δαπανών, κομμάτων 
και υποψηφίων.

Είμαι μέλος της επιτροπής που ελέγχει τα προεκλογικά έξο
δα των κομμάτων και των υποψηφίων Βουλευτών και πρέπει να 
σας πω ότι πρόκειται για ένα νόμο διάτρητο. Είναι αδύνατον έ
τσι όπως είναι διαμορφωμένος σήμερα ο νόμος, έτσι όπως λει

τουργεί αυτή η επιτροπή να υπάρξει οποιοσδήποτε ουσιαστικός 
έλεγχος για τα έξοδα των υποψηφίων Βουλευτών και των κομ
μάτων.

Έπρεπε επίσης να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουν οι ετεροδημό
τες. Θέλω να σας πω δύο λόγια γι’ αυτό το θέμα. Μίλησα κάπο
τε με τον επικεφαλής της εκλογικής καμπάνιας ενός εκ των δύ
ο μεγάλων κομμάτων και μου είχε πει ότι τα τεράστια έξοδα για 
τα μεγάλα κόμματα είναι δύο: Η τηλεόραση και η μετακίνηση 
των ετεροδημοτών. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια 
δραχμές, που μπορεί να υπερβαίνουν και το δισεκατομμύριο 
προκειμένου να μετακινηθούν οι ετεροδημότες. Ξέρετε ότι αυ
τού του είδους η μετακίνηση από τη μια περιοχή της Ελλάδας 
στην άλλη, αλλά και από το εξωτερικό στην Ελλάδα ουσιαστικά 
ισοδυναμεί με εξαγορά της ψήφου των πολιτών αυτών.

Διότι είναι γνωστό ότι τα μεγάλα κόμματα τους μετακινούν 
πληρώνοντας τα έξοδά τους, τα εισιτήριά τους, αεροπορικά και 
άλλα.

Έπρεπε, λοιπόν, να δούμε πώς θα ψηφίσουν αυτοί οι άνθρω
ποι. Γιατί λέμε να μην επαναληφθεί το προηγούμενο των ευρω
εκλογών και να είναι παραδείγματος χάρη εθελοντική είτε η δυ
νατότητα να ψηφίσουν εδώ που μένουν είτε να μετακινηθούν 
μόνοι τους και να απαγορευθεί διά ροπάλου τα κόμματα να 
πληρώνουν και να μετακινούν τους ετεροδημότες; Τι θα γίνει με 
τους Έλληνες μετανάστες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, που έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να ψηφίσουν, αλλά κα
θυστερούν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις; Θα προχωρή
σουμε στον περιορισμό των εκλογικών δαπανών με συγκεκριμέ
να μέτρα; Πώς θα εξασφαλίσουμε κατά το δυνατόν την ισότιμη 
πρόσβαση των κομμάτων στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 
κατά την προεκλογική περίοδο;

Και όταν λέω εγώ προεκλογική περίοδο, κυρίες και κύριοι συ
νάδελφοι,

δεν εννοώ το τελευταίο δεκαήμερο, όπως συμβαίνει συνή
θως. Πρέπει ο χρόνος αυτός να είναι μεγαλύτερος.

Αύριο έχω καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση γι’ αυτά τα θέμα
τα στην κ. Παπανδρέου και ελπίζω οι απαντήσεις να είναι ικανο
ποιητικές. Τα κενά είναι τεράστια. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και 
σε πολίτες και σε πολιτικούς. Υπάρχουν επίσης και προτάσεις. 
Προτάσεις έχει κάνει η επιτροπή ελέγχου των δαπανών, στην ο
ποία συμμετέχω. Έχουμε βγάλει συμπεράσματα από την πρα
κτική μας δράση τρία χρόνια τώρα. Προτάσεις έχει κάνει και η 
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Εμείς είχαμε μια συνάντηση με την κυρία Υπουργό. Αποδέ
χθηκε ότι ο νόμος αυτός έχει τεράστια κενά και υποσχέθηκε 
τροποποίησή του. Το θέμα, όμως, είναι το εξής: Πότε θα γίνουν 
όλα αυτά, εφόσον κάθε μέρα είναι δυνατόν να προκηρυχθούν ε
κλογές; Βεβαίως ο κ. Ρέππας λέει ότι θα εξαντληθεί η τετραετί
α, αλλά αν διαβάσετε σήμερα δηλώσεις ηγετικών στελεχών του 
κυβερνητικού κόμματος, αν δείτε τι πιέσεις που ασκούνται από 
την πλευρά μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, θα δείτε ότι 
κάθε άλλο παρά πιθανό είναι να εξαντληθεί η τετραετία.

Υπάρχει και μία μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Πού πάει το 
πολιτικό σύστημα της χώρας; Πόσο ανεξάρτητοι είναι σήμερα 
και θα είναι στο μέλλον οι Βουλευτές και τα κόμματα; Είδατε 
χθες τον Θεόδωρο Πάγκαλο στην εκπομπή “Μαύρο Κουτί” ; Έ
να από τα τρία ρεπορτάζ της εκπομπής ήταν αφιερωμένο σε 
αυτό το θέμα. Ξέρετε τι είπε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ως ηγετι
κό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ; Ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας 
Βουλευτής στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, που να μην εί
ναι εξαγορασμένος από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, γιατί 
αλλιώς δεν είναι δυνατόν να εκλεγεί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Οτι όλα περίπου τα ηγετικά στε
λέχη των δύο μεγάλων κομμάτων, όλοι αυτοί που διεκδικούν να 
γίνουν ηγέτες τους ή που είναι ηγέτες τους και διεκδικούν να εί
ναι πρωθυπουργοί της χώρας, είναι σε αυτές τις περιφέρειες. Τι 
καταλαβαίνει δηλαδή ο πολίτης όταν ακούει αυτά να λέγονται 
από τον Θεόδωρο Πάγκαλο; Ότι δεν υπάρχει ίχνος πλέον ανε
ξαρτησίας, ότι Βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων έχουν υποδου
λωθεί πλήρως στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα για να μπο
ρούν να εξασφαλίζουν την εκλογή τους. Αυτή η εικόνα είναι 
τραγική, είναι θλιβερή.

Διάβασα τα πορίσματα της “MEDIA SERVICE” . Τι λέει; Ότι το



ΠΑΣΟΚ το 1999 ξόδεψε μόνο για τηλεοπτικά σποτ πάνω από 3,5 
δισεκατομμύρια δραχμές. Και ρωτάει ο κόσμος: Πού βρέθηκαν 
τα λεφτά αυτά; Διότι ξέρετε ότι το χρόνο αυτό ένα κόμμα δεν έ
χει έξοδα μόνο τα τηλεοπτικά του σποτ, έχει και πολλά άλλα έ
ξοδα, τα λειτουργικά του, καθώς και άλλου είδους διαφημιστι
κές καμπάνιες κλπ. που σημαίνει πολλά δισεκατομμύρια δραχ
μές. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει ένα ορισμένο ποσό από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Πόσο είναι αυτό; Δύο, τρία δισεκατομύρια; Τό
σα περίπου. Έτσι δεν είναι; Τα υπόλοιπα από πού είναι, από 
συνδρομές των μελών του; Και το ίδιο συμβαίνει και με τη Νέα 
Δημοκρατία -εγώ δεν θέλω να τα βάλω με το ΠΑΣΟΚ μόνο- σε 
μικρότερο βαθμό.

Άρα ο κόσμος διερωτάται: Τι κόμματα είναι αυτά; Ποιο βαθ
μό ανεξαρτησίας έχουν; Τι σχέση πια έχουν με τους πολίτες, με 
τις αγωνίες και τα προβλήματά του; Από ποιους καθοδηγού
νται; Ποια συμφέροντα υπερασπίζονται; Αυτά είναι πολύ μεγά
λα ερωτηματικά.

'Ακόυσα επίσης σήμερα το πρωί σε μια ραδιοφωνική εκπομπή 
ότι οι διαφημιστικές εταιρείες λένε ότι για να εκλεγεί ένας Βου
λευτής από τα δύο μεγάλα κόμματα στις δύο μεγάλες περιφέ
ρειες, αλλά και σε άλλες, πρέπει κατά μέσο όρο να ξοδέψει ε
κατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές. Αυτά για να εκλεγεί 
και όχι για να διεκδικήσει πρωτιές κλπ. Καταλαβαίνετε τι σημαί
νουν αυτά και τι εντύπωση δίνεται στον ελληνικό λαό για τα κόμ
ματα, τους πολιτικούς και τους Βουλευτές.

Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι ελλη
νικό. Μην σκεπτόμαστε μόνο την Ελλαδίτσα. Το πρόβλημα είναι 
ότι η Ελλάδα που σήμερα είναι η πιο φτωχή χώρα της Ευρω
παϊκής Ένωσης, κάνει την πιο ακριβή προεκλογική καμπάνια. 
Αυτό είναι πρωτοφανές φαινόμενο που δείχνει και το βαθμό της 
έλλειψης καθαρών χρηματοδοτήσεων. Σε άλλες χώρες οι υπο
ψήφιοι Βουλευτές ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα σε σχέση με τα 
όσα ξοδεύουν οι Έλληνες υποψήφιοι Βουλευτές ιδιαίτερα στις 
μεγάλες περιφέρειες.

Σκεφθείτε όμως τι συμβαίνει γύρω μας. Στη Γερμανία ακρι
βώς λόγω παράνομων χρηματοδοτήσεων, εξευτελίζεται ο Κολ, 
ο μεγαλύτερος ίσως ηγέτης του γερμανικού λαού μετά το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι υπό διάλυση η γερμανική χριστιανο- 
δημοκρατία, η οποία κυβέρνησε επί ολόκληρες δεκαετίες στη 
Γερμανία. Στην Ιταλία πριν από μερικά χρόνια κατέρρευσε συ
νολικά το πολιτικό σύστημα εξαιτίας αυτών των εξαρτήσεων και 
των παρανόμων χρηματοδοτήσεων. Στο Ισραήλ, κατηγορείται ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι πήρε παράνομα χρήματα από 
τέτοιους χρηματοδότες. Στη Γαλλία σκάνδαλα όπως και στο 
Βέλγιο.

Τα ίδια, δυστυχώς, συμβαίνουν και στη χώρα μας. Απλώς δεν 
έχουν αποκαλυφθεί. Και εγώ διερωτώμαι αν κάποτε ένας απ’αυ- 
τούς δεν ικανοποιηθεί από το κόμμα, το οποίο χρηματοδότησε 
και βγει και καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα, τι θα γίνει 
σ’αυτήν τη χώρα. Θα καταρρεύσουν τα πάντα, μην έχετε αυτα
πάτες. Και πολλές φορές, έτσι αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα. Α
πό χρηματοδότες απογοητευμένους και προδομένους, οι οποί
οι βγαίνουν κάποια στιγμή και καταγγέλλουν όλα αυτά που έ
χουν μοιράσει. Τότε τις συνέπειες θα τις υποστεί το δημοκρατι
κό πολίτευμα, τα κόμματα που χρηματοδοτήθηκαν και οι Βου
λευτές που εξαρτήθηκαν από τέτοιου είδους οικονομικές προ
σφορές.

Είναι σαφές ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού, με α
φορμή αυτά τα γεγονότα αυξάνεται κατακόρυφα η κρίση των 
πολιτικών συστημάτων, η απόρριψη της πολιτικής από τους πο
λίτες. Μετά απ’αυτά που συνέβησαν στη Γ ερμανία, έγινε μια 
σφυγμομέτρηση από το “SPIEGEL”. Μόνο 6% των Γερμανών 
πολιτών πιστεύει στα κόμματα. Το 94% δεν έχει καμία εμπιστο
σύνη. Αυτό δεν είναι θέμα ενός κόμματος. Είναι θέμα του δημο
κρατικού πολιτεύματος και του πολιτικού συστήματος συνολι
κά. Εδώ δεν υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. ‘Οταν αρχίσει η αμ
φισβήτηση του κοινοβουλευτικού συστήματος, τότε αμφισβη
τείται συλλήβδην. Δεν γίνονται επιλογές, καλό και κακό. Απορ
ρίπτονται όλα. Καταλαβαίνετε τους τεράστιους κινδύνους που 
υπάρχουν για το δημοκρατικό πολίτευμα αν οδηγηθούμε σε μια 
τέτοια στάση των πολιτών απέναντι στα κόμματα και στους πο
λιτικούς.

Ένας απ’τους βασικούς λόγους αυτής της απόρριψης είναι 
το γεγονός ότι οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη πια θεωρούν ότι 
τα κόμματα και οι πολιτικοί εξαρτώνται σε πολύ σημαντικό βαθ
μό από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Πρέπει να σας πω ότι 
είχα και μια προσωπική εμπειρία. Πριν από μερικά χρόνια δια
φημιστικές εταιρείες του πολιτικού μάνατζμεντ έκαναν μια πολύ 
ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πήγα 
και εγώ να μιλήσω. Ήταν και ο κ. Λαλιώτης και άλλοι.

Μίλησα, λοιπόν, για το μέλλον των πολιτικών κομμάτων και εί
πα ότι πρέπει να ανανεωθούν και να εκσυγχρονιστούν. Τότε ό
ταν ήλθε η σειρά του, σηκώθηκε ένας εκπρόσωπος μιας τέτοιας 
εταιρείας και μ’έναν απίστευτα κυνικό τρόπο μου είπε "Κύριε 
Κουναλάκη, με αυτά που λέτε είστε αιθεροβάμων. Ξέρετε ποιο 
θα είναι το μέλλον των κομμάτων; Να μαζεύουν λεφτά για να 
χρηματοδοτούν τις εκλογικές τους καμπάνιες, τις οποίες θα α
ναλαμβάνουμε εμείς” .

Προς τα εκεί οδεύουμε και αυτοί είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι για 
τη δημοκρατία. Πρέπει να δούμε με μεγάλη σοβαρότητα αυτά 
τα ζητήματα και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ανεξάρτητα από 
κομματικές εντάξεις για να προστατεύσουμε το κοινοβουλευτι
κό πολίτευμα, την ανεξαρτησία των Βουλευτών και των πολιτι
κών κομμάτων. Είναι μια μεγάλη υπηρεσία, που μπορούμε και 
πρέπει να την προσφέρουμε στον ελληνικό λαό και στη δημο
κρατία.

Με τη σημερινή συζήτηση βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα. 
Αυτό το σχέδιο νόμου, αφορά τον κ. Ρέππα. Ο κ. Ρέππας μας α
κούει με ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι και ο αρμόδιος γι’αυτά τα 
ζητήματα.

Διότι το σχέδιο νόμου αναφέρεται σε ένα πολύ περιορισμένο 
πρόβλημα, ενώ τα προβλήματα για μένα είναι γενικότερα, ευρύ
τερα και συνολικότερα.

Θα πω τώρα μερικά πράγματα για το σχέδιο νόμου της Νέας 
Δημοκρατίας.

Κατά τη γνώμη μου επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό 
βέβαια, αλλά περιορισμένο θέμα. Είναι σαφές ότι τα περισσότε
ρα χρήματα που ξοδεύονται από τα κόμματα κατά τη διάρκεια 
του προεκλογικού αγώνα πηγαίνουν στα ηλεκτρονικά μέσα. Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία. Όπως επίσης είναι σαφές, ότι οι με
γάλες ανισότητες, που υπάρχουν ανάμεσα στους υποψήφιους 
Βουλευτές έχουν σχέση με τη λιγότερο ή περισσότερο συχνή 
παρουσία υποψήφιων Βουλευτών σε ηλεκτρονικά μέσα. Βέβαια 
εδώ υπάρχει μία, αν θέλετε δυνατότητα εξισορρόπησης.

Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι δεν έ
χουν τη δυνατότητα, δεν προσκαλούνται βασικά στα μεγάλα 
talk show, για το πώς αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Και 
μου λένε οι άνθρωποι, πως στη διάρκεια του προεκλογικού α
γώνα ευτυχώς έχουν και τις τοπικές τηλεοράσεις και μπορούν 
εκεί που έχουν μία εμβέλεια στην περιοχή που εκλέγονται, να έ
χουν μια δυνατότητα μέσω αυτών των ηλεκτρονικών μέσων να 
προβάλλονται κατά τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα. Εγώ ό
μως νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, που μας 
απασχολεί σήμερα. Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται δύο μεγά
λα ριζικά μέτρα:

Το πρώτο είναι, πώς θα εξασφαλίσουμε από τα ηλεκτρονικά 
μέσα μια κατά το δυνατόν ισότιμη συμμετοχή. Λέω, κατά το δυ
νατόν, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν στη διάρκεια του 
προεκλογικού αγώνα όλα τα κόμματα εξίσου, μικρά, μεγάλα, 
μεσαία κλπ., να έχουν ακριβώς την ίδια μεταχείριση. Δηλαδή να 
αρθούν οι σημερινές μεγάλες ανισότητες.

Το δεύτερο θέμα είναι, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μί
α κατά το δυνατόν επίσης συλλογικότερη συμμετοχή και πα
ρουσία των υποψηφίων Βουλευτών στα ηλεκτρονικά μέσα.

Πρέπει να σας πω ότι στην Ιταλία λύθηκαν τα προβλήματα 
αυτά στις τελευταίες εκλογές. Υπήρξαν αυστηρές νομοθεσίες 
και κανονισμοί, που εξασφάλισαν σε όλους τους υποψήφιους 
Βουλευτές την παρουσία τους στα ηλεκτρονικά μέσα. Εάν υ
πάρχει διάθεση και βούληση, όλα μπορούν να λυθούν και να α
ντιμετωπιστούν.

Όπως επίσης βέβαια πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να δούμε, 
τι θα γίνει με αυτά τα τεράστια έξοδα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή 
αυτός ο εκλογικός αγώνας αναμένεται σκληρός, τα έξοδα των 
μεγάλων κομμάτων θα εκτιναχθούν στα ύψη, σε δυσθεώρητα ύ



ψη και ένα τεράστιο μέρος από αυτά τα έξοδα, τα οποία θα εί
ναι ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών, θα κινηθούν 
προς τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά μέσα.

Πρέπει να δούμε, πώς είναι δυνατόν να περιορίσουμε αυτά τα 
πράγματα. Πώς είναι δυνατόν; Με την πρόταση που κάνει η Νέ
α Δημοκρατία; Είναι εφικτό; Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί, παρα
δείγματος χάρη, να αναλάβει το κράτος να πληρώσει το σύνο
λο της διαφημιστικής καμπάνιας όλων των κομμάτων, διότι αυ
τό πραγματικά -όπως είπε και ο εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.- θα εί
ναι πολύ ακριβή ιστορία. Αν όμως συμφωνήσουμε ότι θα περιο
ρίσουμε αυτήν την καμπάνια και ότι δεν θα αφήσουμε ανεξέλε
γκτα τα κόμματα να διαφημίζονται από το πρω
ί ως το βράδυ με τηλεοπτικά σπότ κλπ., τότε αυτή η περιορισμέ
νη, ας πούμε, καμπάνια, είναι δυνατόν κατά κάποιον τρόπο να 
αντιμετωπιστεί και να καλυφθεί όχι αποκλειστικά με τη συμμε
τοχή του κράτους αλλά και με αυτή.

Πάντως νομίζω ότι αυτή η ιστορία θέλει μία παραπέρα συζή
τηση. Με την έννοια αυτή δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, έτσι ό
πως είναι, αυτό το σχέδιο νόμου. Εγώ νομίζω ότι είναι δυνατόν 
να υπάρξουν λύσεις. Παραδείγματος χάρη, έχουμε το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρέπει αυτό το Συμβούλιο αμέ
σως -δεν ξέρω βέβαια αν είναι σε θέση- να λειτουργήσει, αν έ
χουν ξεπεραστεί τα προβλήματα και οι αντιθέσεις, που υπήρ
χαν. Μακάρι να έχει γίνει αυτό. Να αρχίσει αμέσως να ασχολεί- 
ται με τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Να 
συγκροτηθεί αμέσως μία διακομματική επιτροπή, η οποία επί
σης να αρχίσει να εργάζεται και να διαμορφώνει τους κανόνες. 
Μπορούμε σε διάφορα ζητήματα να βρούμε συναινετικές λύ
σεις. Και στο θέμα που απασχολεί το σχέδιο νόμου της Νέας 
Δημοκρατίας είναι δυνατόν να βρεθεί επίσης μία κατά το δυνα
τόν συνεναιτική λύση. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει, ντε και καλά, 
να απασχολήσει τη Βουλή και το νομοθετικό της έργο. Αυτά τα 
προβλήματα λύνονται με συνεννοήσεις, με υπουργικές αποφά
σεις, με κανόνες που διαμορφώνονται από το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης ή από τη διακομματική επιτροπή. Εάν πραγ
ματικά υπάρχει βούληση, τα προβλήματα μπορούν να λυθούν 
γρήγορα.

Τελειώνω με ττν εξής παρατήρηση: Υπάρχει μία παράδοση 
στην Ελλάδα όλα αυτά να αρχίσουν να λειτουργούν όταν προ
κηρυχθούν οι εκλογές. Προσέξτε αυτό θα είναι μία απάτη, διό
τι έτσι όπως πάμε, είναι πολύ πιθανόν να έχουμε με αιφνιδιαστι
κό τρόπο προκήρυξη των εκλογών. Δεν ξέρουμε την ημερομη
νία τους. Εάν, λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός από ό,τι λέγεται 
σήμερα έρθει στις 8 Φεβρουάριου και μας πει ότι αρχές Μαρτί
ου γίνονται οι εκλογές, έως ότου συνεδριάσουν όλα αυτά, δια
μορφώσουν κανόνες και εφαρμοςπούν να ξέρετε ότι θα έχουν 
περάσει τα 2/3 της προεκλογικής περιόδου και οι κανόνες θα ι- 
σχύσουν για την τ ελευταία εβδομάδα.

Νομίζω ότι αυτί) είναι εμπαιγμός. Αυτά πρέπει να γίνουν γρή
γορα και ανεξάρτητα από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών 
να είναι όλα έτοιμα και να αρχίσουν να λειτουργούν κατά το δυ
νατόν ακόμη και πριν προκηρυχθούν οι εκλογές. Γιατί να σας 
πω, αυτό το οποίο εδώ στην Ελλάδα ισχύει, ότι δηλαδή προε
κλογική περίοδος είναι είκοσι ημέρες μεταξύ της προκήρυξης 
και διεξαγωγής, νομίζω ότι είναι λάθος.

Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω αυτήν τη συζήτηση, που γί
νεται περί της παοατεταμένης προεκλογικής περιόδου κλπ. Βε
βαίως εδώ υπάρχει ένα θέμα για το οποίο ευθύνεται η Κυβέρ
νηση, η οποία δεν δηλώνει πότε θα γίνουν οι εκλογές αλλά από 
ό,τι παρακολουθώ και ξέρω σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η 
τελευταία χρονιά πριν από τις εκλογές, είναι χρονικά προεκλο
γική και όλα τα κόμματα προετοιμάζονται για τις εκλογές, συζη
τούν, κάνουν τις; συγκεντρώσεις τους, γενικά ετοιμάζονται. 
Ποια είναι βέβαια η διαφορά. ‘Οτι στις άλλες χώρες γίνεται μία 
σοβαρή συζήτηση για τις εκλογές, διαμορφώνονται οι κανόνες 
διεξαγωγής, που εδώ είναι όλα σε εκκρεμότητα, όπως είπα και 
δεύτερον στο επΰεντρο προεκλογικών συνεδρίων, συζητήσεων 
κλπ., είναι τα προβλήματα των λαών, το μέλλον τους, τι θα συμ
βεί τα επόμενα χοόνια και την επόμενη τετραετία και όχι αυτό 
το οποίο γίνεται εδώ, κςπά θλιβερό τρόπο μέχρι τώρα, ποια μέ
ρα θα διεξαχθούν οι εκλογές. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριοι συνάδελφοι, 
έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι τη συνεδρίασή μας παρα
κολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως 
ξεναγήθηκαν στην έκθεση “Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο” , σαράντα 
έξι μαθητές και δύο συνοδοί - δάσκςιλοι από το Δημοτικό Σχο
λείο “Παιδαγωγική” Πειραιά.

Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο ειδικός αγορητής του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήμα

τος, κ. Τσαφούλιας, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Η αντικειμενική και η με ίσους ό

ρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊό
ντων του λόγου και της τέχνης από τα Μαζικά Μέσα Ενημέρω
σης αποτελεί συνταγματική επιταγή άρθρο 15, παράγραφος 2. 
Πού το είδατε να εφαρμόστηκε; Υπάρχει το άρθρο 15 παράγρα
φος 2; Υπάρχει κανένα άρθρο 15, παράγραφος 2, στην πράξη, 
στην εφαρμογή, στην αξία του; Το έχουμε κάνει το εμπορεύσι- 
μο είδος, εν ανεπαρκεία. Το πιο εμπορεύσιμο, εν ανεπαρκεία εί
δος, είναι η διάταξη αυτή του Συντάγματος!

Ποια ποιοτική στάθμη των εκπομπών που επιβάλλει η κοινω
νική αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας; Η εμπο- 
ρευματοποίηση της πολιτικής, είναι θέλημα των κομματικών συ
γκροτημάτων, που κυβερνάνε τη χώρα και της οικονομικής ε
ξουσίας που βρίσκεται πίσω από αυτά. Μη γελιόμαστε, τα Μέ
σα Μαζικής Ενημέρωσης ανήκουν πρώτα στην οικονομική και 
μετά στην πιθανολογούμενη ή σε εκείνη που ελπίζουν ότι θα γί
νει εξουσία, κομματική αρχή. Εκείνο είναι το οποίο προσδιορίζει 
το περιεχόμενο και την αποστολή. Δεν πιστεύουμε κανένας σε 
τίποτα.

Υπάρχει πρόβλεψη ότι η αξιολόγηση του κοινοβουλευτικού 
έργου και των εκπροσώπων του ελληνικού Κοινοβουλίου, των 
Βουλευτών, θα πρέπει να γίνει τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες 
και τότε θα κριθεί αν έκανε έργο; Πώς θα κριθεί στις δεκαπέντε 
ημέρες αν έκανε έργο; Η ΝΕΤ, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του 
κράτους, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, τα ιδιωτικά κανάλια, 
έχουν θάψει τους Βουλευτές. Και έχουν θάψει τους Βουλευτές 
με την υπογραφή του κ. Ρέππα!

Εσείς, κύριε Ρέππα, θάψατε εμάς τους Βουλευτές. Και μας 
θάψατε για να ικανοποιήσετε ξένα συμφέροντα, για να ικανο
ποιήσετε εκείνους, οι οποίοι προσδιορίζουν το περιεχόμενο της 
παραγωγής της εξουσίας, της διατήρησης και του ελέγχου της 
εξουσίας, αντί να αναπτύξετε, όπως σας είπα στην επίκαιρη ε
ρώτησή μου στη Βουλή, βήμα ελεύθερο των Βουλευτών για ό
λη την τετραετία με τρεις και τέσσερις και πέντε ώρες την εβδο
μάδα. Βάζετε την κ. Παναγιωταρέα, βάζετε τον κ. Μαχαίρα, βά
ζετε τον κ. Παπαναγιώτου να προσδιορίσουν το πολιτικό περιε
χόμενο της αποστολής των Ελλήνων Βουλευτών.

Και φταίμε και εμείς οι ίδιοι οι Βουλευτές, που δεν κάναμε α
γώνα εναντίον σας, για να σας πούμε ότι είστε ανάξιος για τη 
θέση αυτή, ότι μας θάβετε και μας θάψατε για λόγους άλλους 
και για ξένα συμφέροντα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριε Τσαφούλια, 
σας παρακαλώ πάρα πολύ, μερικές λέξεις...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Όχι, θα τα πω όλα. Και αν θέλετε 
να με κατεβάσετε από το Βήμα, να με κατεβάσετε να μη μιλή
σω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Σας παρακαλώ, δεν 
μπορεί...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Θα τα πω, κύριε Πρόεδρε. Αν δεν 
με αφήσετε, αποτελεί καταδέσμευση της ελευθερίας του λό
γου. Είμαστε στην κρισιμότερη φάση εν όψει των εκλογών και 
έχουμε υποδουλωθεί στα ξένα συμφέροντα, έχουμε υποδουλω
θεί...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριε Τσαφούλια, θα 
σας αφαιρέσω το λόγο. Θα ακούσετε το Προεδρείο. Σας παρα
καλώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Να μου αφαιρέσετε το λόγο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Θα με ακούσετε πρώ

τα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ:...διότι ο ελληνικός λαός αυτό θέλει 

να ακούσει, ότι μου αφαιρέσατε το λόγο για να μην ακούσει την 
αλήθεια.



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Θα σας παρακαλέσω 
πολύ, κύριε Τσαφούλια, είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα. Δεν 
θα ήθελα να ακούω τη λέξη “ανάξιος”, όταν απευθύνεσθε σε 
κάποιον Υπουργό. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Για εμένα ο κ. Ρέππας δεν αναβάθ
μισε την αξία της έννοιας του κοινοβουλευτικού θεσμού και της 
αποστολής του Βουλευτή και δεν έβγαλε τους Βουλευτές στο 
γυαλί τρεις και τέσσερις εβδομάδες, τρεις και τέσσερις και πέ
ντε ώρες στα κρατικά κανάλια, να γίνει ο πνευματικός διαγωνι
σμός στο έθνος και να αφήσει ελεύθερο το δρόμο της μεγάλης 
ευδοκίμησης των Βουλευτών εδώ.

Πού έγινε το έργο αυτό, να αφήσει ανοικτό το δρόμο της με
γάλης ευδοκίμησης; Να γίνει ο πνευματικός διαγωνισμός και ε
πί των τριακοσίων και όσοι εκ των τριακοσίων είναι άξιοι και ικα
νοί να παλέψουν για τον κοινοβουλευτικό βίο, να παλέψουν για 
το κράτος, να παλέψουν για την πολιτεία, θα διαγωνίζονταν, ό
πως διαγωνίσθηκαν, όταν έκανε ο Γεώργιος Παπανδρέου τη 
δωρεάν παιδεία και άνοιξε το δρόμο της μεγάλης ευδοκίμησης 
και σε εκείνους που κατάγονταν από το σχοίνο και τον άγριο πυ
ρόλιθο.

Εδώ όμως δεν γίνεται το ίδιο. Παρουσιάζεται μόνο η κ. Ντά
ρα Μπακογιάννη, παρουσιάζεται μόνο κ. Σκανδαλίδης, παρου
σιάζονται τα επίλεκτα στελέχη. Αυτή είναι η πνευματική και πο
λιτική ηγεσία του έθνους; Να μας παρουσιάζετε τους ίδιους και 
να κάνετε πνευματικό αποκλεισμό, κοινοβουλευτικό αποκλει
σμό όλων των άλλων Βουλευτών; Πώς θα διαγωνισθούμε εμείς; 
Πώς θα μας δει ο λαός για το έργο μας, για τους αγώνες, για 
την πίστη την οποία έχουμε στο κοινοβουλευτικό μας καθήκον 
και στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς;

Πού είναι ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Βουλής; Πού εί
ναι εκείνος ο σταθμός, ο οποίος θα έπρεπε να συναγωνίζεται το 
ΜΕΘΑ, τον ANTENNA και τα κανάλια της NET; Μίλησε ο κ. Κα- 
κλαμάνης. Τι να το κάνω εγώ το γκαράζ της Βουλής; Τι να τα κά
νω τα γραφεία; ‘Εχει περιεχόμενο πνευματικής αποστολής το 
γκαράζ, έχει περιεχόμενο ενημερωτικής αποστολής, έχει περιε
χόμενο λειτουργίας ανάπτυξης της πολιτικής, της φιλοσοφικής 
και οποιοσδήποτε άλλης σκέψης, που έχει σχέση με την ανάδει
ξη των προβλημάτων του έθνους και του λαού;

Μας βάλατε μέσα σε υλικές υποδομές και προσδιορίζετε ένα 
ορισμένο κύκλο προσώπων, τα οποία προβάλλετε. Και αυτά τα 
προβάλλετε και τα δίνετε έτοιμα στο λαό, ότι αυτά αποτελούν 
την εξουσία, ότι αποτελούν τους μεγάλους σοφιείς του έθνους. 
Πλάθετε μύθους ψευδείς, δήθεν για τη σωτηρία της πατρίδας, 
με τη χρησιμοποίηση τεσσάρων, πέντα, δέκα ατόμων.

Επομένως είναι δημοκρατία αυτή; Πώς λειτουργεί το ελεύθε
ρο Βήμα της Βουλής; Πώς λειτουργεί η δημοκρατία; Ο διευθυ
ντής του γραφείου Τύπου του ΔΗ.Κ.ΚΙ. μου είπε ότι πήγαν δικοί 
μας, εκπρόσωποι του κόμματος -αν θέλετε, μπορώ να σας πω 
τα ονόματα- και τους είπαν ότι δεν έχουν σκαμνί να κάτσουν. 
Και τους έδιωξαν.

Έπρεπε να συμμετέχουμε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο α
πό την ημέρα που βγήκαμε σαν κόμμα εδώ στη Βουλή και βγή
κε απόφαση ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικράτειας, η 
οποία μας δικαίωσε και πάει στην ολομέλεια και ακόμα δεν υ
πάρχουμε.

Και σας ερωτώ: Γ ια ποια δημοκρατία μιλάτε; Είμαστε κόμμα. 
Έχετε κανένα ισχυρό λόγο να μας πείτε ότι δεν πρέπει να είμα
στε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο; Επομένως πώς είναι δυνα
τόν να υπάρξει δημοκρατία;

Σε ενάμιση μήνα έρχονται εκλογές. Έχετε προσδιορίσει χρή
ματα, τρόπο, τόπο και ανάδειξη των προβλημάτων, πώς θα λει
τουργήσουμε; Όχι, αλλά το αφήνετε τελευταία στιγμή για να το 
προσδιορίσετε, όπως θέλετε εσείς.

Θα εμπορευθείτε το περιεχόμενο της λειτουργίας των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και στον ιδιωτικό και στο δικό σας τομέα, 
για να πάρετε την εξουσία. Και γι’ αυτό είμαστε ανέτοιμοι όλοι. 
Και γι’ αυτό η δουλειά έχει γίνει μπάχαλο. Και γι’ αυτό δεν ξέ
ρουμε τι θα ξοδέψει κάθε κόμμα, πώς θα το ξοδέψει, από πότε 
θα το ξοδέψει, πώς θα βγουν οι Βουλευτές στα κανάλια, εάν θα 
βγουν, τι θα γίνει. Πώς; Γιατί; Διότι τελευταία στιγμή τα αφήνε
τε όλα, ώστε μέσα στην τελευταία αυτή στιγμή να καθοριστούν 
οι όροι και οι προϋποθέσεις του παιχνιδιού του πολιτικού εμπο

ρίου, που υπαγορεύεται από την οικονομική εξουσία για να ξα- 
ναπάρετε την εξουσία. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιε
χόμενο.

Η πνευματική επαφή και η ενημέρωση δεν υπόκεινται σε πε
ριορισμούς. Επομένως τα κόμματα και όλοι οι Βουλευτές του 
Κοινοβουλίου έπρεπε να έχουν τον ίδιο χρόνο ενημέρωσης του 
λαού. Λέει όμως ότι θα γίνεται ανάλογα με το κόμμα. Είναι με
γάλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας; Θα πάρει περισσότερο 
χρόνο. Είναι μεγάλο το κόμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Θα πάρει περισσό
τερο χρόνο. Είναι μικρότερα τα κόμματα τα άλλα; Θα πάρουν 
πολύ μικρότερο χρόνο.

Να σας πω: Ο λαός απέξω ο οποίος βλέπει, ακούει, ενημερώ
νεται και πληροφορείται για όλα τα προβλήματα, θέλει να έχου
με περιορισμένο χρόνο εμείς; Εδώ πνευματική διάδοση του α
γαθού του ιδεώδους ή οποιουδήποτε άλλου αγώνα κάνουμε εί
ναι ο ίσος χρόνος, η ίση μεταχείριση της λειτουργίας της μετά
δοσης αυτής της πνευματικής επαφής. Όταν εμένα με κλείνετε 
στα δύο-τρία λεπτά και δεν με ακούει κανένας και τον άλλο τον 
αφήνετε μισή ώρα, είναι δικαιοσύνη αυτή, είναι δημοκρατία;

Και ένα άλλο. Τον κόσμο τον έχετε δεμένο; Δηλαδή επειδή εί- 
σαστε μεγάλα κόμματα και επειδή έχετε πάρει πολλούς, είστε 
βέβαιοι ότι εσείς πάλι θα εκλεγείτε και πρέπει να σας ακούν αυ
τοί οι περισσότεροι, διότι οι περισσότεροι ανήκουν σε σας; Εί
ναι ακίνητα που τα έχετε γράψει στο υποθηκοφυλακείο σας; Ό 
χι. Μπορεί αυτόν τον κόσμο, άμα μας αφήσετε ίσο χρόνο να α
γωνιστούμε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, γενικότερα στις ε
φημερίδες, να τον κατακτήσουμε και εμείς. Αυτό πάει να πει δη
μοκρατία. Να έχουμε ίσες ευκαιρίες, ίσους όρους στη λειτουρ
γία του πνευματικού παιχνιδιού και στη λειτουργία της κατάκτη- 
σης, της γνώσης, της ενημέρωσης του αγώνα και της αποστο
λής μας, ώστε εκεί να συγκριθούν όλα τα κόμματα.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Σε μας τα λέτε; Από εκεί να τα 
πείτε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Κύριε Καραμανλή, όταν περιορίζε
ται ο χρόνος σημαίνει το εξής. Ότι πιστεύετε στην ολιγαρχία 
της διάδοσης των ιδεών και των αγώνων και των ιδανικών και 
της αποστολής.

Θα βάλουμε ίσους όρους, διότι το πράγμα είναι πνευματικό. 
Λειτουργεί η απονομή της αξίας της έννοιας του πνευματικού α
γαθού. Η διάδοση της γνώσης, η πληροφόρηση είναι πνεύμα. 
Αυτό θα είναι ελεύθερο. Επομένως δεν μπορεί όταν του στερείς 
την αξία της έννοιας της διάδοσης της πνευματικής του ακτινο
βολίας, του πνευματικού προγράμματος, να πούμε ότι αυτός ο 
άνθρωπος είναι στην ίδια μοίρα με τον άλλο.

Υλιστικά το κρίνει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, υλιστικά το 
κρίνει ο Υπουργός και λέει να δοθεί διαφορετικός χρόνος ανα- 
λόγως της δύναμης των κομμάτων. Όχι, ο λαός είναι ελεύθε
ρος να κρίνει. Ίσος χρόνος να μας κρίνει όλους. Αυτός είναι ο 
διαγωνισμός.

Όταν πάμε να διαγωνιστούμε, όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν 
τον ίδιο χρόνο. Επομένως αφού είναι διαγωνισμός για όλους, 
για να υπάρξουν προϋποθέσεις αναπτύξεως δικής μας που εί
μαστε μικροί, θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες διαγωνι
σμού που έχετε όλοι. Επομένως όταν μας λέτε “εσείς μέσα σε 
δέκα λεπτά θα παραδώσετε την κόλα, γράψτε ό,τι έχετε να γρά
ψετε και εμείς θα παραδώσουμε την κόλα σε μία ώρα, για να 
δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε", οπωσδήποτε θα αποτύχουμε 
εμείς, διότι μέσα σε δέκα λεπτά δεν μπορούμε να σκεφθούμε.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, έτοιμο πρόγραμμα. Το ότι το Ραδιοτηλε
οπτικό Συμβούλιο είναι ελεύθερο, ανεξάρτητο κλπ., όπως λέει ο 
κ. Ρέππας, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ το 
πρόγραμμα καταρτίζεται από ανθρώπους όπως ο κ. Μαχαίρας, 
η κ. Παναγιωταρέα, ο κ. Παπαπαναγιώτου, οι οποίοι έχουν απο
μονώσει όποιον θέλουν. Καλούν επιλεκτικά, είναι επιλεκτικό 
τους δικαίωμα. Αυτό το επιλεκτικό τους δικαίωμα το αντλούν α
πό τη λειτουργία της εξουσίας. Τους λέει ο κ. Ρέππας “έτσι θα 
κάνετε” .

Αυτό που λέει ο κ. Ρέππας στην ομιλία του ότι δηλαδή το Ρα
διοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο, αδέσμευτο, ακομ
μάτιστο το βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει πώς δεσμεύεται 
η ελευθερία της διάδοσης των ιδεών, γι’ αυτόν το λόγο δεν έχει 
εμπιστοσύνη στην πολιτική. Γι’ αυτό, όπως είπε ο συνάδελφός



μου κ. Πέτρος Κουναλάκης, πραγματικά στη Γερμανία το 6% εν- 
διαφέρεται για την πολιτική και το 94% την απορρίπτει. Έτσι θα 
πρέπει να βαδίσουμε;

Λέτε ότι οι συχνότητες ανήκουν στον ελληνικό λαό και στο ελ
ληνικό έθνος. Ποιες συχνότητες; Οι συχνότητες κανονίζονται α
νάλογα με τα συμφέροντα και αναλόγως με ό,τι υπάρχει ή δεν 
υπάρχει.

Θα ήθελα να πω ότι ζήτησα με επίκαιρη ερώτησή μου από τον 
κ, Ρέππα να καθιερώσει το ελεύθερο βήμα των Βουλευτών στα 
κρατικά κανάλια. Αν μας έδινε τρεις-τέσσερις ώρες την εβδομά
δα φερ’ ειπείν, θα μπορούσαμε να περάσουμε και οι τριακόσιοι 
Βουλευτές από δέκα λεπτά μέσα σε ένα μήνα ή μέσα σε είκοσι 
μέρες, γιατί θα υπήρχαν κάποιοι που δεν θα πήγαιναν. Γιατί κό
βει αυτό το ενδιαφέρον, γιατί κόβει αυτήν την απαίτηση;

Επομένως δεν είναι δυνατόν, ενώ έχει περάσει μια τετραετία, 
να πούμε ότι το έρ'Ό μας είναι αυτό που φαίνεται τις τελευταί
ες δεκαπέντε μέρες. Θα πρέπει να εμπεδωθεί πίστη στον ελλη
νικό λαό, σχετικά με το ποιο έργο κάνουμε, τι αποστολή είχαμε, 
τι δουλειά έχουμε προσφέρει. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνουν αυ
τά από την αρχή της τετραετίας.

Επομένως θα πρέπει να υπάρξει ένας σωστός ορθολογικός 
θεσμός διαφάνειας και λειτουργίας του Ραδιοτηλεοπτικού Συμ
βουλίου με τη διακομματική πλέον, θα μπορούσε να πει κανείς, 
επικύρωση και έγκριση όλων μας και να προχωρήσουμε καθα
ρά. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει και δεν πρόκειται να γίνει ού
τε μέχρι τις εκλογές.

Λέμε για 2 Απριλίου ή για 9 Απριλίου. Ας πούμε ότι προκηρύ
χθηκαν εκλογές 2 ή 9 Απριλίου. Πείτε μου ποια ετοιμότητα πα
ρουσιάζουν τα κόμματα, ποια ετοιμότητα παρουσιάζουν οι Βου
λευτές, ποια ετοιμότητα παρουσιάζουν όλες οι άλλες προϋπο
θέσεις για να πάμε σε εκλογές με πραγματική λειτουργία των 
διαστάσεων εκείνων, των πολιτικών και οικονομικών, που επι
τρέπει το Σύνταγμα για να κάνουμε εκλογές. Δεν ξέρουμε ότι 
χαλούν εκατό εκατομμύρια και διακόσια εκατομμύρια στην Α’ 
και Β’ περιφέρεια των Αθηνών οι υποψήφιοι και έχουμε νόμο 
που να μας λέει ότ δεν θα υπερβαίνουμε τα πέντε ή τα δέκα ε
κατομμύρια; Πού έγιναν εκλογές με πέντε ή δέκα εκατομμύρια 
στην Α’ ή Β’ περιφέρεια Αθηνών ή σε άλλα μεγάλα αστικά κέ
ντρα και πάμε να εφαρμόσουμε το ν. 2526 που λέει ότι είμαστε 
σύμφωνοι ότι δεν 6 α δαπανηθούν παραπάνω χρήματα; Εκατομ
μύρια των εκατομμυρίων θα δαπανηθούν και σ’ αυτήν την προ
εκλογική περίοδο.

Αυτό έγινε λόγω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της εμπο- 
ρευματοποίησης τ ις  πολιτικής ζωής και του τρόπου με τον ο
ποίο εκλέγεται η Βουλή. Και δεν μιλάω γι’ αυτήν τη Βουλή αλλά 
για περασμένες. Υπήρξαν συνάδελφοι που τώρα δεν είναι Βου
λευτές, οι οποίοι λόγω οικονομικών μέσων, λόγω της λειτουργί
ας των μέσων ενημέρωσης, λόγω των εφημερίδων βγήκαν Βου
λευτές, ενώ δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική ζωή και μά
λιστα έγιναν και Υπουργοί Επικράτειας και αντικατέστησαν τον 
Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, τον Παπαναστασίου, τους μεγάλους 
πνευματικούς πολιτικούς ογκόλιθους της εποχής που πέρασε. 
Επαναλαμβάνω ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία 
σχέση με την πολιτική, αλλά τους επέβαλαν τα μέσα ενημέρω
σης, τους επέβαλαν τα οικονομικά συμφέροντα, τους επέβαλε 
η οικονομική ολιγαρχία, τους επέβαλαν οι εφημερίδες, τους ε
πέβαλαν οι εκδότες. Επομένως ποια ισότητα στη λειτουργία 
των πνευματικών ο ξιών και στη λειτουργία του πνευματικού δια
γωνισμού είσθε έτ τιμοι να κάνετε με την ανετοιμότητα αυτή και 
με ό,τι άλλο επικρατεί εδώ;

Θα πούμε, ναι, στην αγωνία της Νέας Δημοκρατίας για την 
πρόταση που κάνει. Ναι στην αγωνία των Βουλευτών και των 
άλλων κομμάτων γ ια διαφάνεια, για καταστατικό χάρτη της λει
τουργίας όλων εκείνων των προϋποθέσεων, οι οποίες απαιτού
νται για να γίνει ένας ηθικός, τίμιος, πολιτικός αγώνας και να υ
πάρξει ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα διεξαχθεί, θα βγει πράγμα
τι από την αλήθεια και την πραγματικότητα. Διότι εφόσον ο λα
ός αντιλαμβάνεται ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι αποτέλε
σμα της αλήθειας και της πραγματικότητας απομακρυνόμαστε 
πλέον, χάνουμε την πολιτική αξιοπιστία και γινόμαστε εκείνοι, 
που μας παρουσιάζουν σήμερα όλοι. Αντί να αποτελούμε την 
πραγματική ηγεσία του έθνους, αντί να αποτελούμε την ικμάδα

της ελληνικής κοινωνίας, αντί να είμαστε οι ανώτεροι, βλέπετε 
πώς καθυβριζόμαστε και από καθηγητής πανεπιστημίου και α
πό άλλους ότι είμαστε ανάξιοι του σκοπού και της αποστολής, 
την οποία επιτελούμε.

Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τη λειτουργία των Μαζικών 
Μέσων Ενημέρωσης, με τη λειτουργία του Υπουργείου αυτού 
που εκπροσωπεί ο κ. Ρέππας. Με τη λειτουργία του Υπουργεί
ου που εξαφάνισε τους Βουλευτές, που έθαψε τους Βουλευτές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας, που δεν τους έδωσε το ε
λεύθερο βήμα να απαντήσουν και να διαγωνιστούν προς τον ελ
ληνικό λαό για τις αξίες που πιστεύουν και να ζητήσουν την ψή
φο τους ύστερα από μία πραγματική τετραετή επιμέλεια. Πώς 
θα γίνει τώρα στις δεκαπέντε ημέρες; Διότι ο κόσμος έχει προ
βλήματα από την καθ’ ημέρα επιβίωση και του το πάνε το φρού
το έτοιμο μέσα από την τηλεόραση, από την εφημερίδα και το 
φέίγ-βολάν. Έχει απαυδήσει ο λαός, δεν έχει τη δύναμη της ορ
θής επιλογής. Με μια τέτοια δημοκρατία εμείς δεν συμφωνού
με κύριε Ρέππα, και δεν είμαστε σύμφωνοι, διότι αν συνεχίσετε 
κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πουλάτε το ίδιο εμπόρευμα στην ίδια 
τιμή.

Όσον αφορά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ύστερα α
πό διεξοδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ύστερα από πλή
ρη εμφάνιση όλων των προϋποθέσεων, που απαιτούνται για την 
ορισμένη πλέον και καταστατική γραφή ενός πιο σαφή και πιο 
συμπληρωμένου νομοσχεδίου, θα είμαστε στη διάθεσή της για 
να το φτιάξουμε, να το εμφανίσουμε και τότε να το ψηφίσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο Πρόεδρος της Νέ
ας Δημοκρατίας κ. Κώστας Καραμανλής έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δη
μοκρατίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση νόμου, 
που συζητάμε σήμερα, κατατέθηκε από εμάς τον περασμένο 
Μάιο. Εκείνη η πρωτοβουλία μας είχε ως αιτία και ως αφορμή 
την κοινή διαπίστωση, την πανθομολογούμενη από όλες τις 
πλευρές διαπίστωση ότι απέτυχε παταγωδώς ο ν. 2429 για τις 
εκλογικές δαπάνες.

Η προσπάθειά μας απέβλεπε και αποβλέπει στη διαμόρφωση 
ενός πλαισίου ικανού να διασφαλίζει τις αρχές και της ισότητας 
και της διαφάνειας στη διαφημιστική προβολή των κομμάτων. 
Έχει ως βασικό στόχο την αυτοπροστασία της πολιτικής και το 
σεβασμό του δημόσιου συμφέροντος.

Εμείς πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στην καθολική πια αξίω
ση για περισσότερη ποιότητα στη δημοκρατία μας.

Δύο είναι οι άξονες της πρότασής μας: ο πρώτος αφορά στην 
παροχή συγκεκριμένου χρόνου στα κόμματα για την προβολή 
των προεκλογικών μηνυμάτων τους από τη ραδιοτηλεόραση. 
Βάση για την κατανομή του χρόνου είναι η αρχή της αναλογικό- 
τητας και αρμόδιο όργανο, με αποφασιστικό ρόλο, το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο εισηγούμαστε μάλιστα 
να διευρύνεται προεκλογικά ειδικά για το σκοπό αυτό. Να μετέ
χουν δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση εκπρόσωποι όλων 
των κομμάτων, που κατέρχονται στις εκλογές με συνδυασμούς, 
που θα μπορούσε να προβλέπεται ότι καλύπτουν τουλάχιστον 
τα 3/4 της επικράτειας.

Ο δεύτερος άξονας της πρότασής μας προβλέπει ότι η σχε
τική δαπάνη για την αγορά του τηλεοπτικού χρόνου από τα κρα
τικά και τα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα θα καλύπτεται από 
την πολιτεία και θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό που χορη
γείται στα κόμματα ή μία παραλλαγή είναι αυτό, που πριν από 
λίγο ο εισηγητής μας κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοινή διαπίστωση -έ
στω και αν δεν ομολογείται από την κυβερνητική πλευρά, επισή- 
μως τουλάχιστον- ότι στις εκλογές του 1996 υπήρξε προφανής 
καταστρατήγηση του νόμου για τις εκλογικές δαπάνες. Αυτή εί
ναι μια αλήθεια. Μόνο για διαφήμιση οι φανερές δαπάνες, που 
έγιναν από τα κόμματα, συνολικά, υπερέβαιναν κατά ένα δισε
κατομμύριο το συνολικό όριο, που έθετε ο νόμος. Ποιο ήταν το 
αποτέλεσμα; Να εκτεθεί σοβαρά το πολιτικό σύστημα, ο πολιτι
κός κόσμος και να αναγκασθεί εκ των υστέρων να φέρει ρυθμί
σεις, για να προσαρμόσει το νόμο στις υπερβάσεις του. Το θε
σμικό πλαίσιο δηλαδή απεδείχθη ανεπαρκές. Και η κοινή γνώμη 
-φυσικό είναι- κατέληγε στη δυσμενέστατη για όλους μας εντύ
πωση ότι οι νόμοι μπορούν να ισχύουν για όλους μεν, αλλά όχι



και για εκείνους που τους ψηφίζουν. Ευθεία δηλαδή πρόκληση 
από την πολιτική στον πολίτη, αυτή ακριβώς είναι η αρνητική ε
μπειρία, που αποκομίζει ο τελευταίος και η συνειδητοποίηση, 
που δημιουργείται στις σχέσεις πολίτη και πολιτικής.

Και έρχομαι σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία: πρώτον η 
δαπάνη της διαφημιστικής καμπάνιας του κυβερνώντος κόμμα
τος στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ανήλθε στο εξαπλάσιο της αντί
στοιχης δαπάνης της Νέας Δημοκρατίας.

Δεύτερον, οι έντυπες καταχωρίσεις του ΠΑΣΟΚ ανήλθαν στα 
τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) δραχμές.

Τρίτον, ο χρόνος προβολής των πολιτικών διαφημίσεων του 
ΠΑΣΟΚ από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ανήλθε στο 51%, ενώ ο 
χρόνος της Νέας Δημοκρατίας στο 27,8%, περίπου στο μισό 
δηλαδή, ο χρόνος του Συνασπισμού της Αριστερός και της 
Προόδου στο 5%, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο 
3,4% και στου ΔΗΚΚΙ στο 1,2%. Περισσότερο από το μισό, δη
λαδή, του συνολικού χρόνου πήρε και βεβαίως πλήρωσε το 
κόμμα που κυβερνά.

Τέταρτον, σύμφωνα με τα στοιχεία της “Media Service", μόνο 
για το Μάιο του 1999 θυμίζω, είναι κατά βάση προεκλογική πε
ρίοδος των πρόσφατων ευρωεκλογών, η διαφημιστική δαπάνη 
του ΠΑΣΟΚ ανήλθε στο 1,2 δισεκατομμύριο. Ήταν το πρώτο σε 
δαπάνη διαφημιζόμενο προϊόν, με κόστος προβολής διπλάσιο 
από το δεύτερο διαφημιζόμενο προϊόν, που ήταν ο ΟΠΑΠ.

Ετέθη, λοιπόν, και παραμένει εκκρεμές το ερώτημα, το σοβα
ρότατο και αδυσώπητο ερώτημα: πού και πώς βρίσκονται τέ
τοια τεράστια ποσά; Ετέθη και εξακολουθεί βεβαίως να τίθεται 
ζήτημα ενός φραγμού για όλους μας, ζήτημα ορίων, τα οποία 
πρέπει να συμφωνήσουμε, να καθορίσουμε νομοθετικά και, βε
βαίως, να σεβαστούμε. Πέρα από την ανισότητα στη διαφημι
στική προβολή, που είναι ένα μέγα θέμα από μόνο του, γινόταν 
ήδη εμφανής μια κραυγαλέα μεροληψία υπέρ του κυβερνώντος 
κόμματος, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, εντοπίζοντας τά
σεις ποδηγέτησης της πολιτικής από οργανωμένα συμφέροντα, 
τα οποία χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό ορισμένα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης. Εμφανίζονταν σοβαρότατοι κίνδυνοι διο
λίσθησης της πολιτικής σε παράκεντρα εξουσίας, φαλκίδευσης 
της λαϊκής κυριαρχίας και υπονόμευσης τελικά της ίδιας της 
δημοκρατίας. Και φαινόταν ταυτόχρονα ότι, μέσα από τις τρι
γωνικές αυτές σχέσεις, παραγκωνίζονταν σχεδόν το σύνολο 
του επιχειρηματικού κόσμου, για χάρη των λίγων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το μεγαλύτε
ρο μέρος του προεκλογικού αγώνα διεξάγεται μέσω της ραδιο
τηλεόρασης, σήμερα πια, όπως επίσης είναι γεγονός ότι οι με
γαλύτερες προεκλογικές δαπάνες όλων των κομμάτων, αφο
ρούν στη διαφημιστική προβολή τους.

Είναι επομένως επιτακτική, άμεση -θα μου επιτρέψετε να πω 
υπερήμερη-ανάγκη να βρούμε και να νομοθετήσουμε ένα πλαί
σιο αναγκαστικών ρυθμίσεων, το οποίο αφ’ενός θα επιβάλει 
συμμόρφωση στις συνταγματικές επιταγές για ισότιμη ενημέ
ρωση της κοινής γνώμης απ’όλα τα κόμματα και αφ’ετέρου θα 
μάχεται αποτελεσματικά τη διαφθορά, την εξάρτηση, τα φαινό
μενα παρακμής, που ξέρουμε και στηλιτεύουμε όλοι ή σχεδόν 
όλοι.

Η πρότασή μας, λοιπόν, αυτή αποβλέπει στον απεγκλωβισμό 
της πολιτικής από το χρήμα. Στόχος της είναι να διασώσει τελι
κά την ίδια την πολιτική ή, αν θέλετε, τον πολιτικό πολιτισμό μας 
και την εικόνα της χώρας. Να διαμορφώσει, όπως επιβάλλει το 
Σύνταγμα, ένα πλαίσιο, που θα διασφαλίζει και ως προς τις ε
κλογικές δαπάνες των κομμάτων, τις αρχές της ισότητας και 
της διαφάνειας.

Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εφαρμογή των 
νόμων να επαφίεται στη βούληση του καθενός. ΓΤ αυτό ακρι
βώς με τη δική μας πρόταση εισάγεται η δυνατότητα επιβολής 
κυρώσεων. Για να αρθεί το καθεστώς της αυθαιρεσίας και της 
επιβράβευσης του θρασύτερου, που διαμορφώνεται εξαιτίας 
νόμων, που, δυστυχώς, υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, ώστε να α
παντηθεί έμπρακτα η επισήμανση των πολιτών ότι δεν είναι δυ
νατόν εκείνοι που ψηφίζουν νόμους, να είναι εκείνοι που τους α
γνοούν.

Επιδιώκεται, παράλληλα, η άσκηση αμφίπλευρης πίεσης, 
αφ’ενός ως προς την πολιτική και αφ’ετέρου ως προς τη ραδιο

τηλεόραση. Προβλέπεται δηλαδή η επιβολή ποινών όχι μόνο 
στους παραβάτες, κόμματα και υποψήφιους Βουλευτές, αλλά 
και προς τους παραβάτες σταθμούς και τους κατά περίπτωση 
υπευθύνους τους.

Δημιουργείται δηλαδή σε τελική ανάλυση ένα πλαίσιο, στο ο
ποίο η πολιτική ούτε θα εκβιάζει αλλά ούτε θα εκβιάζεται.

Τέλος, ανατίθεται ο έλεγχος για την τήρηση των προβλεπο- 
μένων σ’ένα υπερκομματικό όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο Ρα
διοτηλεόρασης, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως 
ήδη είπα, μπορεί να διευρύνεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των κομμάτων.

Ακούστηκε, βέβαια, από την κυβερνητική πλευρά ότι αντιφά
σκουμε, όταν καταγγέλλουμε το ΕΣΡ και απ τήν άλλη προτεί
νουμε ν’αναλάβει έναν τέτοιο ρυθμιστικό και ελεγκτικό ρόλο. 
Στο σημείο αυτό όμως, λυπούμαι που το λέω οι εκφραστές της 
Κυβέρνησης προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν. Ξεκάθαρα 
πράγματα, λοιπόν.

Καταγγέλλουμε ευθέως την Κυβέρνηση για τις παρεμβάσεις 
της στο ΕΣΡ. Παρεμβάσεις, οι οποίες απροκαλύπτως ανάγκα
σαν ακόμα και τους εκλεκτούς της να τα “βροντήξουν” . Παρεμ
βάσεις, που στόχο έχουν να περιορίσουν το ΕΣΡ σ ένα διακο- 
σμητικό ρόλο και να το μετατρέψουν σ’ένα όργανο, που θα νο
μιμοποιεί την κυβερνητική αυθαιρεσία. Αυτή είναι η αλήθεια και 
απεδείχθη περίτρανα σ’όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Εμείς εισηγούμαστε -και δεσμευόμαστε να κάνουμε πραγμα
τικότητα- την ουσιαστική αναβάθμιση, την ενίσχυση του ΕΣΡ με 
αποφασιστικές αρμοδιότητες, με προσωπικό και μέσα, αλλά και 
τη συνταγματική του κατοχύρωση ως ανεξάρτητης διοικητικής 
αρχής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απόλυτα συναφές είναι ένα 
άλλο ζήτημα, το οποίο ήδη παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Είναι 
το ζήτημα της άνισης προβολής των κομμάτων από τη ραδιοτη
λεόραση - και ειδικότερα από την κρατική, την ΕΤ1 και τη NET. 
Η κρατική τηλεόραση, στο τελευταίο διάστημα, έχει καταντήσει 
κομματικό παραμάγαζο. Προβάλλει ό,τι βολεύει και αγνοεί με 
συστηματικό τρόπο ό,τι δεν συμφέρει την Κυβέρνηση. Είναι 
προφανές ότι αυτό είναι το μοναδικό κριτήριο της λειτουργίας 
και της διαμόρφωσης των δελτίων ειδήσεων από την κρατική 
τηλεόραση. Τίποτε άλλο.

Τολμώ να πω ότι ξεπέρασε το χειρότερο εαυτό της. Μικραί
νει με κυβερνητική ευθύνη η αξιοπιστία της και, θα μου επιτρέ
ψετε να πω, μεγαλώνει η μύτη της. Πινάκιο την κάνατε, κύριοι 
της Κυβέρνησης, του κατεστημένου και της συντήρησης του 
κατεστημένου.

Κατ’ επανάληψη έχουμε επισημάνει στους υπεύθυνους των 
προγραμμάτων, στους επικεφαλής αρμόδιους της διοίκησής 
της, αλλά και στους αρμόδιους της Κυβέρνησης, ότι υπάρχουν 
κραυγαλέες περιπτώσεις μεροληψίας, ανισότητας στην προβο
λή και έλλειψης στοιχειώδους αντικειμενικότητας.

Μόλις πρόσφατα, Παρασκευή 21 Ιανουάριου, στα δελτία ει
δήσεων της ΕΤ 1 και της NET είχαμε ένα από τα πιο χαρακτηρι
στικά παραδείγματα: πρώτο θέμα το συνέδριο της νεολαίας του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πέμπτο, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. 
Δώδεκα λεπτά για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δύο λεπτά περίπου για τη Νέα 
Δημοκρατία. Και, βέβαια, επιλεγμένες εικόνες με προπαγανδι
στική μαεστρία, τέτοια που μετέτρεψε ακόμη και τον καρεκλο
πόλεμο σε αρραγή ενότητα και διαρκές χειροκρότημα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό, λοιπόν, που κάνει η κρα

τική τηλεόραση, δεν είναι πληροφόρηση. Είναι αποπληροφόρη- 
ση και, ακόμη χειρότερα, παραπληροφόρηση, είναι κομματική 
προπαγάνδα, είναι εξάρτηση. Και, επιτρέψτε μου να πω, είναι 
ντροπή για το 2000. Μας προσβάλλει όλους. Μπορεί να έχει η 
Κυβέρνηση την ευθύνη -και την έχει αποκλειστικά- αλλά μας 
προσβάλλει όλους, όχι μόνο ως πολιτικούς, αλλά προσβάλλει 
την ποιότητα του πολιτεύματος. Είναι πρακτική που συναντάται 
σε αυταρχικά ή ημιαυταρχικά καθεστώτα. Και θέλω να προσθέ
σω κάτι ακόμη: στις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες, οχλήσεις, επι
σημάνσεις, παρατηρήσεις μας, μας παρέχονται πάντοτε αφει
δώς καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις. Ομολογούν την αυθαιρε
σία, την προκλητική αμεροληψία, την ανισότητα στην προβολή 
των κομμάτων, διατείνονται ότι όλα αυτά δεν είναι κατ’ εντολήν



χαι υπόσχονται ότι δον πρόκειται ποτέ να επαναληφθούν παρό
μοιες ακρότητες. Την επόμενη, όμως, ημέρα τα πράγματα πάλι 
γίνονται χειρότερα. Πρόκειται -έτσι ισχυρίζονται οι κυβερνητικοί 
αρμόδιοι- για υπερβιίλλοντα, λέει, ζήλο των στελεχών και των 
συνεργατών της ET.

Εμείς, που δεν χωράμε σε αυτό το ιδιότυπο κατεστημένο, ε
πιμένουμε να ερωτο ίιμε: πώς γίνεται όλοι εκείνοι να υπερβάλ
λουν υπέρ ενός και εναντίον όλων των άλλων; Ποια είναι αυτή η 
καθεστωτική αντίληψη, που επικρατεί στην κρατική τηλεόραση; 
Τι τελικά αφήνει όρθιο ο άκρατος κομματισμός; Και τελικά, 
ποιοι ευθύνονται; Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη; Αυτό είναι έ
να αμείλικτο ερώτημα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι η κρατική 
τηλεόραση έχει την τάση να εξαφανίζει κάθε τι, που προέρχεται 
από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Δεν το λέμε ως παρατήρη
ση, που αφορά μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σ’ όλα τα κόμ
ματα. Υποβαθμίζει σϋστηματικά τις πρωτοβουλίες τους, αγνοεί 
προκλητικά μείζονος εθνικής και κοινωνικής σημασίας υποθέ
σεις, επειδή η γνώση και ο προβληματισμός φαίνεται ότι βλά
πτουν σοβαρά την υγεία της Κυβέρνησης. Πρώτη οπις φιέστες, 
τελευταία στην ενημέρωση για την ανεργία, για την εγκληματι
κότητα, για την προκλητικότητα, ακόμη των γειτόνων μας. Περι- 
φρονεί προκλητικά ακόμη και αυτό το Κοινοβούλιο. Το Κοινο
βούλιο το ανακαλύπτει η κρατική τηλεόραση, μόνο όταν εμφα
νίζεται ο Πρωθυπουργός. Και επειδή ο Πρωθυπουργός δεν το 
έχει συνήθεια να εμφανίζεται στο Κοινοβούλιο, εξαφανίζεται 
μαζί του και το έργο της Βουλής. Και θα ήθελα να το επισημά- 
νω ειδικά αυτό προς τον Πρόεδρο και το Προεδρείο του Κοινο
βουλίου.

Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και δεν θα επε
κταθώ στο ζήτημα αυτό ότι το Σύνταγμα αντιμετωπίζει εντελώς 
διαφορετικά τις δύο βασικές κατηγορίες των MME. Σε ό,τι αφο
ρά τον Τύπο, αφού κατοχυρώνει το δικαίωμα έκφρασης και διά
δοσης των στοχασμών, διακηρύσσει, θα έλεγα πανηγυρικά, την 
ελευθερία του και απαγορεύει τη λογοκρισία. Και σωστά.

Σε ό,τι αφορά τη ραδιοτηλεόραση, το Σύνταγμα όχι μόνο δεν 
κάνει λόγο για ανεξέλεγκτη ελευθερία, αλλά αντιθέτως ορίζει ό
τι η ραδιοφωνία και η Τηλεόραση τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο 
του κράτους. Προσδιορίζει δε, αμέσως μετά, το σκοπό τους και 
θέτει συγκεκριμένεε επιταγές, ρητές επιταγές.

Αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 15: “Η Ρα
διοφωνία και η Τηλεόραση έχουν σκοπό την αντικειμενική και με 
ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και 
προϊόντων του λόγο υ και της τέχνης.” Προσθέτει, μάλιστα, ότι: 
“Πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιοτική οπάθμη των εκπομπών, 
που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή τους και η πολιτιστική ανά
πτυξη της χώρας.”

Ευθέως, λοιπόν, το Σύνταγμα ορίζει ως σκοπό της Ραδιοτη
λεόρασης και επιβάλλει στο κράτος να ελέγχει την ανταπόκρι- 
οτή της στο σκοπό αυτό. Προχωρεί, μάλιστα, παραπέρα και ορί
ζει συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτον την αντικειμενικότητα, δεύ
τερον τη μετάδοση με ίσους όρους και τρίτον την ποιότητα των 
εκπομπών.

Είναι, λοιπόν, περισσότερο από προφανές ότι παραβιάζεται 
σήμερα, στην ουσία, το Σύνταγμα και ότι αποκλειστικά υπεύθυ
νη είναι η Κυβέρνητη.

Τα όσα τραγελαψ ικά και απαράδεκτα συμβαίνουν, κατά το τε
λευταίο διάστημα, ατο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν 
επιτρέπουν -δυστυχώς θα πω- αμφιβολίες για τους υπαιτίους.

Το Σύνταγμα επιβαρύνει το κράτος -και εμμέσως την Κυβέρ
νηση και τη Βουλή- με την ευθύνη λήψης των μέτρων, που απαι
τούνται για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας, των ίσων ό
ρων και της ποιότη-:ας των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

ΓΤ αυτό έχει συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό- 
αασης και γι’ αυτό έχουν ψηφισθεί οι σχετικοί νόμοι. Μόνο που 
η Κυβέρνηση ούτε την ανεξάρτητη λειτουργία του Εθνικού Συμ
βουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται ούτε στην εφαρμογή των 
νόμων δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει. Αντίθετα μάλιστα, 
χρόνια τώρα, κρατάει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
χωρίς το αναγκαίο προσωπικό, τα μέσα και τους πόρους, που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση της τόσο σημαντικής και ευαί
σθητης αποστολής του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλα αυτά όμως είμαστε υ
πεύθυνοι όλοι εμείς, που ψηφίζουμε τους νόμους και έχουμε ως 
αποστολή μας την υποχρέωση να ελέγχουμε την εκτελεστική ε
ξουσία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποχρεούται η ραδιοτηλεόρα
ση να ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για αντικειμε
νικότητα. Και αυτό σημαίνει, πριν από όλα, πληρότητα στην κά
λυψη των σπουδαίων γεγονότων, απόδοση της πραγματικής 
σημασίας, που έχει μια είδηση, και αμεροληψία.

Η δεύτερη σχετική επιταγή του Συντάγματος αφορά στη με
τάδοση πληροφοριών και ειδήσεων με ίσους όρους, πράγμα 
που σημαίνει απαγόρευση της μονοπώλησης, του αποκλεισμού, 
της δυσανάλογης προβολής, του ουσιαστικού παραμερισμού 
ειδήσεων και πληροφοριών. Και όλα αυτά ισχύουν βέβαια τόσο 
για τα κρατικά όσο και για τα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαμε -και θέλω να το επανα
λάβω σήμερα- όταν καταθέσαμε την πρόταση νόμου για την κα
τανομή του τηλεοπτικού χρόνου, ότι με την πρωτοβουλία μας 
αυτή, θέτουμε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας μια βάση 
συζήτησης, με στόχο να προάγουμε τη διαφάνεια, την ισότητα 
και την αυτοπροστασία του πολιτικού κόσμου.

Μπορεί ασφαλώς να υπάρξουν και συμπληρώσεις και βελτιώ
σεις. Δεν είμαστε δογματικοί. Πιστεύουμε ότι, εφόσον συμφω
νούμε στο σκοπό, μπορούμε από κοινού να βρούμε το καλύτε
ρο δυνατό σε κλίμα συναίνεσης και με διάθεση γόνιμης σύνθε
σης των απόψεων και των προτάσεων, που μπορεί να κατατε
θούν από κάθε πλευρά της Βουλής.

Εκείνο το οποίο προέχει για μας, εκείνο τελικά, που έχει αξί
α, δεν είναι αν θα γίνει δεκτή αυτούσια η δική μας πρόταση ή ε
άν θα υπάρξει κάποια άλλη από οποιαδήποτε πλευρά ή με κυ
βερνητική υπογραφή.

Εκεί όμως, που αποδίδουμε σημασία και είμαστε αμετακίνη
τοι είναι ότι πρέπει να εκδηλωθεί, αν υπάρχει, άλλη τέτοια πρω
τοβουλία, διότι κάθε καθυστέρηση πια, κάθε μετάθεση του χρό
νου είναι ύποπτη και ένοχη.

‘Εχουν περάσει οκτώ μήνες από την κατάθεση της πρότασής 
μας. Από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν είδαμε και δεν ακού
σαμε τίποτα, τουλάχιστον δημιουργικό, παρά μόνο γεγονότα 
και εξελίξεις πολιτικής θρασύτητας, αλαζονείας, εμπαιγμού και 
αυθαιρεσίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Επιμένουμε, λοιπόν, στην ί
δια κατεύθυνση.

Το ζητούμενο είναι ένα πλαίσιο, το οποίο να υπηρετεί το συ
γκεκριμένο σκοπό, να βάζει φραγμό στην εξάρτηση της πολιτι
κής από το χρήμα, να υλοποιεί τις πρόνοιες του Συντάγματος 
για διαφάνεια και ισότητα στις εκλογικές δαπάνες, να προστα
τεύει επιτέλους την πολιτική και το δημόσιο συμφέρον, να προ
άγει την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας. Σ’ αυτό, κυ
ρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε απλώς δικαίωμα, έχου
με υποχρέωση πολιτική, συνάμα όμως και ηθική να συμπράξου- 
με όλοι με σύνεση και υπευθυνότητα. Φτάνει -και αυτό θέλω να 
είναι η κατάληξη των σκέψεών μου- να κατεθυνόμαστε στους 
στόχους και στους σκοπούς, που όλοι στα λόγια διακηρύσσου
με, με ειλικρίνεια και συνέπεια. Αυτό θα φανεί από τη διάθεση 
του κατά πόσο θα προχωρήσουμε σε αποφασιστικές ρυθμίσεις 
άμεσα, εδώ και τώρα. Κάθε αναβολή θα είναι επιβεβαίωση των 
πιο καχύποπτων σκέψεων.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κύριος Υπουργός 

έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αρχηγός 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατέβαλε προσπάθεια επί αρ
κετή ώρα για να μας πείσει ότι έχουμε δίκιο. Δεν χρειαζόταν, το 
γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι έχουμε δίκιο, ως Κυβέρνηση, όταν 
καταγγέλλουμε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν διαθέτει πρόγραμ
μα, δεν διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση και τη λύ
ση...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ: Τι δουλειά έχει τώρα αυτό; 
Πού “κολλάει";

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Χαίρομαι πολύ γιατί με τη στάση σας επιβε
βαιώνετε αυτό το οποίο λέω, καταγγέλλοντας ουσιαστικά τον



Αρχηγό σας. Είναι ο τρόπος πολιτικής συμπεριφοράς, ο οποίος 
συνάδει με το περιεχόμενο της πολιτικής σας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ: Ας μη μιλάμε τώρα για συ
μπεριφορά, για να μην αναφερθούμε στα Πρακτικά της Βουλής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Παρακαλώ πολύ, κύ
ριοι συνάδελφοι.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): ‘Εχουμε δίκιο όταν λέμε ότι η Νέα Δημοκρα
τία με γενικολόγους αφορισμούς, με βερμπαλισμό, με ατεκμη- 
ρίωτο λόγο προσπαθεί να υποκαταστήσει την προγραμματική 
και πολιτική ένδειά της. Έχουμε δίκιο όταν λέμε ότι είναι απο
λύτως υποκριτική η πολιτική της στάση. Το προσποιητά διαφο
ρετικό πολιτικό ύφος δεν είναι αρκετό για να καλύψει το προ
γραμματικό και πολιτικό κενό. Χθες με το προσωπείο του ανέν
δοτου αγώνα, σήμερα με συναινετικό προσωπείο γίνεται προ
σπάθεια να παραπλανηθούν οι πολίτες ότι δήθεν η Νέα Δημο
κρατία επιτέλους έγινε ένα σύγχρονο κόμμα και απέκτησε πρό
γραμμα και προτάσεις.

Άλλωστε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατία και πολύ περισ
σότερο ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επιδόθηκε 
-ας μου επιτραπεί να πω- σε ένα είδος “πολιτικής χρηστομά
θειας” , με τρόπο κοινότοπο και ανούσιο και έτσι έχει την ψευ
δαίσθηση ότι για ένα σημαντικό πράγματι θέμα που συζητάμε 
διατύπωσε και πολιτικό λόγο.

Η Νέα Δημοκρατία με τη συγκεκριμένη πρότασή της αναμα
σά απόψεις και ιδέες, που είχε διατυπώσει προ δεκαετίας και ε
παναλαμβάνει, μάλιστα με τρόπο ελλιπέστατο, το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, πράγμα που θα έχω την δυνατότητα να αποδείξω στη 
συνέχεια.

Είναι άλλωστε κανόνας στη Νέα Δημοκρατία να επιδίδεται 
στη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο. Δεν το έκανε πρόσφατα 
στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της, όταν διατύπωσε προτάσεις 
για μεγάλα ζητήματα, που αφορούν την αλλαγή διατάξεων του 
Συντάγματος, όταν γνωρίζει πως τόσο επί της ουσίας οι προτά
σεις αυτές γεννούν πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις συνέ- 
πειές τους, αλλά πολύ περισσότερο όταν είναι απολύτως βέ
βαιοι ότι δεν έχουν κανένα πρακτικό αντίκρισμα, ότι δεν μπο
ρούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην επόμενη 
Βουλή, όπου πράγματι θα συζητηθούν και θα αποφασισθούν οι 
προς αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος; Αλλά, βεβαίως, 
η Νέα Δημοκρατία όπως αρέσκεται να λέει και σε ένα σύνθημά 
της, προετοιμάζει απλώς το μέλλον, γιατί το μέλλον της ανήκει, 
επαναλαμβάνοντας το σλόγκαν γνωστής ιδιωτικής εταιρείας.

Τόσο πολύ δουλεύει για το μέλλον η Νέα Δημοκρατία ώστε 
να είναι απούσα από το παρόν; Όχι και έτσι, κύριοι συνάδελφοι, 
της Νέας Δημοκρατίας, να διατυπώνουμε διάφορες απόψεις με 
τρόπο τόσο γενικόλογο και να αρκούμαστε σε βερμπαλισμό και 
αφορισμούς, που δεν δίνουν καμία συγκεκριμένη απάντηση.

Και λυπούμαι γιατί ο κ. Καραμανλής προφανώς δεν πληροφο- 
ρήθηκε τη στροφή κυριολεκτικά του εισηγητή του κόμματός 
του και επέμεινε στο να αναδείξει δύο προτάσεις, που περιέχο- 
νται στην πρόταση νόμου της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες ου
σιαστικά εγκατέλειψε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Και 
μιλώ για την αγορά χρόνου δίωρης διάρκειας σε κάθε ηλεκτρο
νικό μέσο ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα ημερησίως από το 
κράτος, ο οποίος εν συνεχεία θα παραχωρηθεί στα κόμματα για 
την προβολή τους. Πράγμα το οποίο ο κ. Κεφαλογιάννης ανα
λαμβανόμενος το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε ως εισηγητής 
της Νέας Δημοκρατίας, αντικατέστησε με τη δέσμευση αντί της 
αγοράς του χρόνου αυτού από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρω
σης. Ο κ. Καραμανλής, όμως, επέμεινε ότι το κράτος μπορεί να 
αγοράσει αυτόν το χρόνο και μάλιστα η δαπάνη αυτή ζήτησε - 
όπως προβλέπει άλλωστε η πρόταση νόμου- να αφαιρεθεί από 
την τακτική δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, με την οποί
α τα κόμματα χρηματοδοτούνται για να αναπτύξουν την πολιτι
κή δραστηριότητά τους.

Η δαπάνη για την αγορά αυτού του χρόνου, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, ξεπερνά τα εκατό δισεκατομμύρια δραχμές. Η Νέ
α Δημοκρατία ζητά να αφαιρέσουμε αυτό το ποσό, αυτήν τη δα
πάνη των εκατό και πλέον δισεκατομμυρίων δραχμών από το 
ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων δραχμών ετησίως ή το ποσό

των περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων, που αποτελεί την 
κρατική επιχορήγηση, οικονομική ενίσχυση των κομμάτων κατά 
την προεκλογική περίοδο.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ε’ Α
ντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

Τόσο πρόχειρη η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας!
Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

εν όψει της έναρξης προεκλογικής περιόδου για τις ευρωεκλο
γές του παρελθόντος Ιουνίου και ενώ υπογράφεται από το σύ
νολο σχεδόν των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είναι αξιο
σημείωτο ότι στο πλαίσιο λειτουργίας της διακομματικής επι
τροπής που συστήθηκε, όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις στο 
παρελθόν στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι εκπρόσωποι της Νέας 
Δημοκρατίας όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν τις διατάξεις αυτής 
της πρότασης νόμου, αλλά δεν έκαναν καν μνεία αυτής της 
πρότασης του κόμματός τους. Την αγνόησαν, την εγκατέλει- 
ψαν, όπως σήμερα έκανε άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία, η ο
ποία επεχείρησε, άτεχνα βέβαια, μία υπέρβαση της πρότασης 
την οποία συζητούμε, οδηγώντας τη συζήτηση σε χίλια άλλα θέ
ματα, τα οποία βεβαίως είναι σημαντικά, αλλά δεν έχουν οποια
δήποτε σχέση με την πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί.

Με βάση, λοιπόν, τον Κανονισμό της Βουλής, μπορούμε να 
πούμε ότι η πρόταση αυτή ουσιαστικά απεσύρθη από τους Βου
λευτές, που την έχουν καταθέσει. Εγκαταλείφθηκε, δεν υιοθε
τείται πλέον, είναι έκθετη. Είναι έκθετοι και όσοι την υπέγραψαν 
και την κατέθεσαν.

Όλα έχουν την εξήγησή τους βέβαια, γιατί είναι γνωστό πως 
αν δεν ξέρεις πού θέλεις να πας, τότε όποιον δρόμο και αν δια
λέξεις είναι το ίδιο. Αυτή είναι η περίπτωση της Νέας Δημοκρα
τίας. Σηκώνει, κατά την πολιτική που ακολουθεί του “βλέποντας 
και κάνοντας”, σημαία ευκαιρίας και έχει δράσεις σπασμωδικές 
κατά την περίσταση, χωρίς όμως όλα αυτά να αποτελούν πολι
τική πρόταση. Η συγκεκριμένη δε πρόταση, επαναλαμβάνω ότι 
είναι πρόχειρη, ατεκμηρίωτη, υποκριτική και παλαιοκομματική.

Είναι πρόχειρη γιατί ουσιαστικά επαναδιατυπώνει και μάλιστα 
αφήνοντας πολλά κενά, διατάξεις που το πνεύμα και το γράμμα 
τους αποτελούν πολιτικό κεκτημένο. Είναι ο ν. 2623 και ο ν. 
2429. Αν διαβάσετε το περιεχόμενο των ισχυόντων νόμων και το 
περιεχόμενο της πρότασης νόμου της Νέας Δημοκρατίας θα 
δείτε ότι πρόκειται για μία ατελή αντιγραφή.

Δεν εισφέρει τίποτα το νέο. Η μόνη νέα ιδέα που διατυπώνε
ται είναι η αγορά χρόνου δίωρης διάρκειας σε κάθε ηλεκτρονι
κό μέσο ενημέρωσης προκειμένου να διατεθεί στα πολιτικά 
κόμματα. Πρέπει να πω ότι αυτή η ιδέα διατυπώνεται χωρίς 
προηγουμένως να έχει προηγηθεί μελέτη. Δεν τεκμηριώνεται η 
αξία και το εφικτό αυτής της επιλογής.

Κατά την παρουσίαση της συγκεκριμένης πρότασης από 
τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, με Όμπώδη μάλι
στα τρόπο, έγινε μεταξύ των άλλων αναφορά και στις συμβά
σεις παραχώρησης που η Κυβέρνηση αρνείται ακόμα να υπο
γράψει με τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης προκειμέ
νου μέσω αυτών των συμβάσεων να τα δεσμεύσει σε ορισμένες 
υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων θα είναι και η υποχρέωση να 
διαθέτουν χρόνο για να καλύψουν τα κόμματα την προεκλογική 
τους δραστηριότητα. Αγνοούν προφανώς ή τους διέφυγε, διότι 
αυτό είναι δείγμα προχειρότητας ότι οι συμβάσεις παραχώρη
σης δεν προβλέπεται να υπογραφούν μέσω του ισχύοντος νομι
κού πλαισίου.

Προβλέπονται στο νόμο 1866/89 αλλά δεν προβλέπονται στο 
νόμο 2328 που ισχύει, όπου για τη χορήγηση αδειών ακολουθεί
ται η διαγωνιστική διαδικασία. Σύμβαση παραχώρησης προβλέ- 
πεται εκεί όπου δεν έχουμε τεχνικούς περιορισμούς. Μιλώ για 
τον ψηφιακό κόσμο, όπου δεν έχουμε τον τεχνικό περιορισμό 
που συναντάμε στις αναλογικού χαρακτήρα συχνότητες. Πρέ
πει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας εκεί να επιλεγούν οι καλύ
τεροι προκειμένου να εκπέμψουν στον περιορισμένο αριθμό 
συχνοτήτων.

Αλλά στη μέσω, ψηφιακής τεχνολογίας, εκπομπή ραδιοτηλε
οπτικών προγραμμάτων με βάση τον ν. 2644 προβλέπεται η 
σύμβαση παραχώρησης. Μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι θα 
παραχωρείται δωρεάν χρόνος σε δημόσιες υπηρεσίες και στη 
Βουλή για την ανάδειξη των δραστηριοτήτων τους. Έτσι απα



ντώ και στην κριτική κάποιου συναδέλφου λέγοντας ότι στην 
πρώτη σύμβαση παραχώρησης, που υπογράψαμε για την παρο
χή τέτοιων συνδρομητ κών υπηρεσιών έχουμε προβλέψει -η 
ρύθμιση είναι λεπτομερέστατη και πρωτοποριακή- να παραχω- 
ρείται χρόνος σε δημόσιες υπηρεσίες. Μάλιστα στην πρώτη θέ
ση του ηλεκτρονικού Οδηγού του προγράμματος βρίσκεται η 
Βουλή, ώστε να μεταδίδει τις εργασίες της και όποιο άλλο πρό
γραμμα επιλέγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της.

Η πρόταση αυτή είνε ι ατεκμηρίωτη γιατί ενώ φιλοδοξεί ή υ
ποκρίνεται ότι φιλοδοξε ί να ρυθμίσει ένα νευραλγικό πεδίο της 
δημόσιας ζωής αρκείτοι σε γενικόλογες αναφορές χωρίς προ
βλέψεις και προτάσεις που να δικαιώνουν αυτήν τη φιλοδοξία. 
Πρέπει να σας πω ότι η ανάθεση ενός τέτοιου ρόλου στο Εθνι
κό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει κριθεί αντισυνταγματική 
στο παρελθόν. Και αυτό γιατί όπως είπα στην αρχή η πρόταση 
που διατυπώνεται από τη Νέα Δημοκρατία είναι επανάληψη 
μιας παλαιότερης πρότασης, που είχε διατυπωθεί πάλι από την 
πλευρά της προ δέκα ετών. Και τότε εκείνη η πρόταση είχε κρι- 
θεί αντισυνταγματική, γιατί δεν επιτρέπεται κατά το Συμβούλιο 
Επικράτειας να αναθέτεις σε ένα όργανο, όπως είναι το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τη δυνατότητα να ρυθμίζει τέ
τοιας μορφής θέματα χωρίς προηγουμένως να έχεις ορίσει εσύ 
όχι μόνο τα ποσοτικά, αλλά και τα ποιοτικά κριτήρια, βάσει των 
οποίων θα λάβει τις αποφάσεις του.

Το άρθρο 30 του ν. 3429 θα δείτε ότι είναι απείρως αναλυτι
κότερο και είναι πολύ πιο περιεκτικό και αποτελεσματικό από 
αυτά τα οποία προτείνουν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατί
ας με την πρόταση νόμου.

Αυτή η πρόταση είνει υποκριτική, γιατί στο όραμα της διαφά
νειας χρησιμοποιεί ουσιαστικά αυτό το κείμενο ως πρόσχημα, 
για να διατυπώσει ισχυρισμούς που ενώ είναι εκτός πραγματι
κότητας, έχουν επιπτώσεις για το πολιτικό σύστημα, με αναπό
δεικτες κατηγορίες, μι: την επίταση της σύγχυσης, με τη δη
μιουργία ενός κλίματος γενικευμένης καχυποψίας για τους πο
λιτικούς και την πολιτική, ως λειτουργία. Πιστεύετε ότι βοηθού
με να ξεπεραστεί η κρίση ή μήπως την εντείνουμε;

Τελικώς τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά 
που επιδιώκουμε, εάν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχει
ρούμε να προσεγγίσουμε τα προβλήματα και να τα λύσουμε. 
Ένα κραυγαλέο παρά<5ειγμα υποκρισίας -μια και μιλώ για υπο
κριτική πρόταση- είναι αυτό που αναφέρει το κείμενο της πρό
τασης νόμου της Νέατ Δημοκρατίας στην αρχή.

Στην εισηγητική έκθεση θα δείτε, στην παράγραφο 4, εδάφιο 
3, μεταξύ των άλλων, ότι αναφέρεται το εξής; “Η συμμετοχή 
στην πολιτική διαδικασία των μέσων ενημέρωσης και εφαρμογή 
των κανόνων προπαγάνδας και της ψυχολογίας της μάζας οδη
γεί σε έξαρση και το θλιβερό φαινόμενο της αρνητικής προε
κλογικής προπαγάνδας, που στρέφεται κατά των αδυναμιών 
του αντιπάλου, υποκαθιστώντας την προβολή των ιδεών και 
προγραμμάτων των διεκδικούντων την εκλογή τους και την ανά
ληψη της πολιτικής εξουσίας” .

Αυτό ισχυρίζεται ότι θέλει να πολεμήσει η Νέα Δημοκρατία. 
Και είναι η μέθοδος -το θυμάστε πολύ καλά- που χρησιμοποίη
σε στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Δεν χρησιμοποίησε αυτήν 
την περίφημη αρνητική διαφήμιση, την οποία όλοι καυτηρίασαν 
και την οποία μάλιστα δεν υπέγραφε; Γι’αυτό λέω υποκριτική 
την πρόταση.

Αυτήν την αρχή έρχεται να υπερασπισθεί η Νέα Δημοκρατία 
με την πρότασή της, όταν στην πράξη την καταρράκωσε και θέ
λει να γίνει πιστευτή;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση αυτή είναι και πα- 
λαιοκομματική. Και είναι παλαιοκομματική, γιατί ενώ πραγματι
κά αφορά μια σημαντική λειτουργία και υπογράφεται από τον 
Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και το μεγαλύτερο αριθμό των 
Βουλευτών της, κατατίθεται μετά την πομπώδη ανακοίνωσή της 
λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου 
των ευρωεκλογών, ασφαλώς για να εξυπηρετηθούν οι επικοινω- 
νιακές ανάγκες του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 
Ένα τέχνασμα, θα έλεγα, ήταν αυτό, κατώτερο βεβαίως του ε
πιπέδου στο οποίο έπρεπε να κινείται ένα μεγάλο κόμμα. Αλλά 
είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μαθητής της μεγάλης 
σχολής των μικρών τεχνασμάτων!

Είναι επίσης δείγμα παλαιοκομματισμού, ότι η πρόταση νό
μου της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιήθηκε εκείνη την περίο
δο μόνο και μόνο, όπως είπα, για τη δημιουργία εντυπώσεων 
και μετά εγκαταλείφθηκε. Είχε προφανώς εξυπηρετήσει τους 
στόχους, τους οποίους επεδίωκε να πετύχει η Νέα Δημοκρατία 
και αυτό της ήταν αρκετό. Ουδεμία συζήτηση προκλήθηκε. Βε
βαίως η συνέχεια δόθηκε από την Κυβέρνηση, μέσω της αρμο
δίας Υπουργού. Θα έλθω σε αυτό.

Επαναλαμβάνω ότι αυτή η πρόταση νόμου -γιατί η περισσό
τεροι συνάδελφοι δεν μίλησαν για την πρόταση νόμου, μίλησαν 
για άλλα θέματα-αποδείχθηκε ότι ήταν μια καλή αφορμή να συ
ζητήσουμε σημαντικά θέματα. Αλλά δεν είδα να υπάρχει υπερά
σπιση αυτής της πρότασης απ’όσους είχαν την πρωτοβουλία να 
την υπογράψουν και να την καταθέσουν.

Επί της ουσίας, λοιπόν, μπορώ να πω, ότι το άρθρο 1 της 
πρότασης νόμου αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής. Τίποτα το 
σημαντικό.

Στο άρθρο 2 γίνεται λόγος για την παραχώρηση του χρόνου 
δίωρης διάρκειας στα κόμματα, τον οποίο θα αγοράσει από τα 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης το κράτος. Ανατίθεται αυτό στο 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επαναλαμβάνω ότι είναι αμφίβο
λης συνταγματικότητας μια τέτοια διάταξη, όπως αναφέρεται 
στην υπ'αριθμ. 930/90 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλί
ου της Επικράτειας.

Μπορώ να διαβάσω αποσπάσματα της απόφασης ή τις προ
τάσεις των εισηγητών...

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Διαβάστε το.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Σας παρακαλώ!
...για το πώς...
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Του '90 είναι αυτή η από

φαση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Βεβαίως. Μην ψάχνετε, είναι στη διάθεσή 
σας.

Γιατί όπως σωστά αναφέρεται, για την εξασφάλιση της τήρη
σης των πιο πάνω αρχών, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν είτε α
πό το νομοθέτη...

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ: Ε, να λοιπόν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Μια στιγμή.
...είτε βάσει ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης από τον κα

νονιστικό ως δρώσα διοίκηση, οι βασικοί και κύριοι τουλάχιστον 
κανόνες που αναφέρονται στην κοινή για όλα τα κόμματα αφε
τηρία και τα αντικειμενικά κριτήρια της περαιτέρω διαφοροποί
ησης μεταχείρισής τους.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, λοιπόν;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Εσείς, πέραν της αγοράς του δίωρου χρό
νου δεν κάνατε καμία άλλη αναφορά σε άλλα κριτήρια.

Και πρέπει να πω -και μελετήστε τις εισηγήσεις των μελών 
του Συμβουλίου της Επικρατείας- ότι αναφέρομαι σ’αυτό το ο
ποίο είπε ο εισηγητής δικαστής τότε ο κ. Κουβελάκης. Αναφέ
ρω αποσπάσματα: Δεν μπορεί η δημιουργούμενη ανεξάρτητη 
διοικητική αρχή να έχει εξουσία κύριας κανονιστικής ρύθμισης. 
Ο ρόλος της ανεξάρτητης αρχής, είναι ρόλος ενδιάμεσου μετα
ξύ των πολιτικών επιλογών που ανήκουν στους πολιτικά υπεύ
θυνους και στη διαχείριση της περιουσίας και παρακολούθηση 
της εφαρμογής των πολιτικών επιλογών, που ήδη εκφράστηκαν 
με κανονιστική ή τυπικά νομοθετική ρύθμιση.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό, λοιπόν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Και πρέπει να πω ότι τόσο η ισχύουσα ρύθ
μιση, το άρθρο 30 του ν.2429/96 όσο και η προγενέστερη, ανα- 
φέρονται σε κάποια γενικά έστω κριτήρια-ρύθμισης, κάτι το ο
ποίο παραλείπει να κάνει εντελώς η πρόταση νόμου της Νέας 
Δημοκρατίας, πράγμα το οποίο αποδεικνύει και αυτό την προ
χειρότητα και τον παλαιοκομματικό χαρακτήρα αυτής της πρω
τοβουλίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται λόγος για τις δαπάνες 
των κομμάτων. Ασφαλώς δημιουργείται προβληματισμός γιατί 
οι δαπάνες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Πρέπει να πω όμως ό



τι, όσον αφορά τις δαπάνες, όσον αφορά επίσης και την προβο
λή των κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον 
στις πρόσφατες ευρωεκλογές, υπήρξε έλεγχος από τα αρμόδια 
όργανα, από το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και από την επι
τροπή οικονομικού ελέγχου. Και έχουμε την άποψή τους, τη θέ
ση τους, την απόφασή τους που διαπιστώνει ότι η δραστηριό
τητα των κομμάτων και στις δύο περιπτώσεις είτε αυτό έχει σχέ
ση με την προβολή τους, μέσω των ηλεκτρονικών μέσων ενημέ
ρωσης είτε με τη δαπάνη για τις προεκλογικές δραστηριότητες, 
κινείται εντός των πλαισίων που έχουμε θεσπίσει.

Το ΠΑΣΟΚ, έχει ανακοινώσει απολογιστικά τις δαπάνες που 
έκανε. Λυπούμαι γιατί συνάδελφοι επανέρχονται σ'αυτό το θέ
μα, ισχυριζόμενοι ότι ξεπεράσαμε το όριο, που έχει τεθεί. Δεν 
είναι αληθές.

Το ύψος των δαπανών του κάθε κόμματος είναι στη διάθεση 
παντός ενδιαφερομένου, πολύ περισσότερο των συναδέλφων. 
Η επιτροπή οικονομικού ελέγχου, έχει όλα αυτά τα στοιχεία στη 
διάθεσή της και ομοφώνως έχει καταλήξει ότι δεν έχουμε υπέρ
βαση δαπανών. Είναι προσφορά στο πολιτικό σύστημα και τα 
κόμματα το να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους αστήρικτες κα
τηγορίες, μη δεχόμενοι αυτό που ομοφώνως και με τη δική σας 
δηλαδή συμμετοχή έχει δεχθεί η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγ
χου;

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλάξαμε, κύριε Υπουρ
γέ, το νόμο. Το καταλάβατε αυτό;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης); Ακούστε, για το παρελθόν όσον αφορά την 
απάλειψη από το υπολογιζόμενο ποσό του ειδικού φόρου του 
ΦΠΑ και του αγγελιοσήμου η απόφαση αυτή ήταν ομόφωνη.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι θα πει ομόφωνη;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Και ακολουθεί ρύθμιση του παρελθόντος 
την οποία δέχθηκαν όλοι. Και μην προκαλείτε, κύριε Κεφαλο- 
γιάννη.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Προκαλώ, κύριε Υπουρ
γέ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Η Νέα Δημοκρατία όμως, για να απαντήσω 
έτσι στον κ. Κεφαλογιάννη, διαπιστώθηκε από έλεγχο που έγινε 
-ακούστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- ότι έχει δοσοληψίες με 
μέσο ενημέρωσης και είναι κατά το κοινώς λεγόμενο εκτεθειμέ
νη. Οικονομικά είναι ανοικτή, έχει χρέη τα οποία δεν είχε συμπε- 
ριλάβει στην κατάθεση των εξόδων που παρουσίασε και κατέ
θεσε στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Θέλετε να συνεχί- 
σω, κύριε Κεφαλογιάννη; Να μη διακόπτετε λοιπόν!

ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τότε, πώς ψήφισε ομόφωνα 
η Επιτροπή όπως είπατε προηγουμένως;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Μη διακόπτετε, γιατί προσφέρετε πολύ κα
κή υπηρεσία όχι στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην παράταξή σας. 
Πρέπει να το αντιληφθείτε αν θέλετε να συζητήσουμε σ’αυτήν 
τη βάση. Αλλά εδώ, ήλθαμε να συζητήσουμε και να λύσουμε 
προβλήματα και όχι να δημιουργούμε εντυπώσεις και μάλιστα 
μ’αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι πολύ κατώτερος και του επι
πέδου στο οποίο και σεις θέλετε να κινείσθε!

Οι δαπάνες αυτές έχουν δημοσιευτεί, είναι γνωστές σε ό
λους. ‘Αρα παρέλκει και οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Ασφα
λώς ουδείς αντιλέγει πως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα.

Και το μεγάλο αυτό θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη μελέτη. Δεν είναι δυνατόν να αρ- 
κεστούμε σε ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν την προβολή των 
κομμάτων μέσω των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και μάλι
στα με τρόπο τόσο δεσμευτικό και περιοριστικό, αγνοούντες 
ταυτόχρονα ότι κάθε κόμμα μπορεί να εκπονήσει τον πολιτικό 
σχεδίασμά του κατά τον τρόπο που θεωρεί ότι είναι ο πλέον 
πρόσφορος.

Για πείτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς μπορεί να 
αποτιμήσει κάποιος τη δαπάνη που έκανε η Νέα Δημοκρατία 
κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών με την οργά
νωση όλων αυτών των μεγάλων συγκεντρώσεων ανά την Ελλά
δα, κάτι το οποίο εξ αντικειμένου δεν μπορούσε να κάνει το ΠΑ
ΣΟΚ.

Στο πλαίσιο εκείνης της προεκλογικής περιόδου, ο Πρωθυ
πουργός συνεχίζει να είναι ο Πρωθυπουργός, ασκεί τα καθήκο- 
ντά του. Αρκετές ημέρες -και θα αναφέρω ένα παράδειγμα- ε
κείνη την περίοδο βρισκόταν στην Κολωνία στη Σύνοδο Κορυ
φής, την ώρα που ο κ. Καραμανλής και οι άλλοι ηγέτες μπορού
σαν να οργανώσουν προεκλογικές συγκεντρώσεις, μεταφέρο- 
ντας οπαδούς και δαπανώντας τεράστια ποσά, για τα οποία δεν 
είναι και εύκολο να γνωρίζουμε αν είναι πραγματικά αυτά τα ο
ποία δηλώνονται ή όχι.

Όλα αυτά τα παραβλέπετε, αναφερόμενοι στη δαπάνη που έ
κανε το ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό κόμμα, μέσω των ηλεκτρονικών 
μέσων ενημέρωσης, επειδή ακριβώς δεν θέλετε να δείτε ότι για 
μας ήταν επιλογή, ήταν προτεραιότητα, αυτόν τον τρόπο να ε- 
πιλέξουμε, αφού είχαμε για άλλους αντικειμενικούς λόγους α
δυναμία να παρακολουθήσουμε το ρυθμό με τον οποίο οι άλλοι 
πολιτικοί ηγέτες, τα στελέχη των άλλων κομμάτων ανέπτυξαν 
τις πολιτικές τους θέσεις, επισκεπτόμενοι διάφορες περιοχές 
της ελληνικής επικράτειας. Αυτό δεν πρέπει να σας διαφεύγει.

Πρέπει να πω ότι για το θέμα αυτό που συζητούμε, είναι αξιο
σημείωτη η πρόταση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 
Είναι αξιοσημείωτη και δεν έχει καμιά σχέση με την πρόταση νό
μου της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι μπορεί να συζητηθεί. 
Η πρόταση αυτή προβλέπει τη δέσμευση χρόνου δωρεάν στα η
λεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για την ανάδειξη των πολιτικών 
δραστηριοτήτων των κομμάτων. Επαναλαμβάνει βεβαίως ρυθ
μίσεις, που ήδη ισχύουν.

Αυτή η ιδέα και άλλες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
συζήτησης, στο πλαίσιο της διακομματικής επιτροπής, την ο
ποία συγκροτεί μετά από πρόσκληση που απηύθυνε στους Αρ
χηγούς των κομμάτων για την υπόδειξη εκπροσώπων από τους 
Αρχηγούς των κομμάτων η Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Οι επιστολές αυτές έχουν σταλεί στους Αρχηγούς των κομ
μάτων από τα μέσα Νοεμβρίου. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα, ε
κτός του Συνασπισμού, κύριε Κουναλάκη, αν είμαι καλά πληρο- 
φορημένος μέχρι αυτήν την ώρα που ομιλώ, έχουν υποδείξει 
τους εκπροσώπους τους.

Το θέμα αυτό, λοιπόν, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, 
προβληματισμού και λήψης απόφασης στο πλαίσιο αυτής της 
διακομματικής επιτροπής που σύντομα, αρκετούς μήνες πριν α
πό τις εκλογές, θα αρχίσει να λειτουργεί με πρωτοβουλία της 
Κυβέρνησης.

‘Αλλωστε -και πρέπει να το πω αυτό- στις πρόσφατες ευρωε
κλογές και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όπως προβλέ- 
πεται παγίως, συστήθηκε και λειτούργησε η διακομματική επι
τροπή, έλαβε ομοφώνως αποφάσεις και πρέπει να πω ότι η ε
φαρμογή των αποφάσεων αυτών ήταν περισσότερο από ικανο
ποιητική. Αυτό το παραδέχονται όλοι.

Όλα αυτά τα οποία ειπώθηκαν, κυρίως από τον κ. Καραμαν
λή για την ΕΡΤ, για το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για τις νέ
ες τεχνικές που ακολουθούνται, πιστεύω ότι έχουν τη θέση 
τους βεβαίως σε μία συζήτηση για σημαντικά θέματα, σαν αυτά 
που μας απασχολούν, αλλά επαναλαμβάνονται και αποδεικνύ- 
ουν παχυλή άγνοια του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας για τα 
όσα συμβαίνουν στους συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους 
αναφέρεται.

Το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι ανεξάρτητη αρχή. Το 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει τύχει αμέριστης υποστήριξης 
και συμπαράστασης από την Κυβέρνηση για να λειτουργήσει. Η 
οικονομική υποστήριξη που του έχουμε προσφέρει, ήταν σε τέ
τοιο ύψος, που δεν ήταν σε θέση το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα
σης να απορροφήσει τα κονδύλια που είχε στη διάθεσή του.

Το 1998 και το 1999 -και παραμένω μόνο σε αυτά τα δύο έτη, 
τα στοιχεία τα έχω αναφέρει σε πολλές άλλες περιπτώσεις, εί
ναι στη διάθεσή σας- μπόρεσε να απορροφήσει μόνο το 53% ή 
το 55% αντιστοίχως του προϋπολογισμού που είχε στη διάθεσή 
τους. Και μιλάτε εσείς για οικονομική στήριξη του Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης; Μιλάτε για στελέχωση του Συμβουλίου Ρα
διοτηλεόρασης, την οποία αρνούμαστε να προσφέρουμε, όταν 
μέσω αποσπάσεων ή άλλων διαδικασιών έχουμε ενισχύσει με 
βάση το θεσμικό πλαίσιο που εμείς έχουμε εισηγηθεί και ψηφί
σει τη στελέχωσή του, τον εξοπλισμό του, την υποδομή του;



Στεγάσαμε επιτέλους, το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ό 
ταν ανέλαβα Υπουργός επί Προεδρίας του μακαρίτη Ρουσσό- 
πουλου, απευθυνόμουν’ στον παριστάμενο συνάδελφο, τον κ. 
Πάγκαλο, Υπουργό των Εξωτερικών να διαθέσει αίθουσες του 
Υπουργείου Εξωτερικών για να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ρα
διοτηλεόρασης. Εκεί εστεγάζετο μόνο και μόνο για τις συνε
δριάσεις του και ήταν απλώς μία επιτροπή προσωπικοτήτων. 
Και σήμερα έχει το κτίρ.ότου. Το μικρό νεοκλασσικό κτίριο στην 
Οδό Πινδάρου, που ατεγάζετο άλλοτε το Αθηναϊκό Πρακτορεί
ο.

Καθυστέρησε απλώς η στελέχωση του Τμήματος Ελέγχου 
Διαφάνειας με μόνιμο προσωπικό, τμήμα το οποίο ειρήσθω εν 
παρόδω εμείς θεσπίσαμε για να προωθήσουμε αυτήν την περι
πόθητη διαφάνεια, λόγω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ που διέκο
ψε τη δική μας πρωτοβουλία, αφού είχαμε προκηρύξει το δια
γωνισμό, να στελεχώσουμε με εξαιρετικές διαδικασίες αυτό το 
Τμήμα. Και έχει ευθύνη η Κυβέρνηση γι’αυτό;

Είμαι τέσσερα χρόνια Υπουργός. Μπορεί κανείς να πει αν μέ
χρι τον προηγούμενο Σεπτέμβρη ακούστηκε από το Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης ως όργανο ή από μέλη του ή οποιαδήποτε 
μομφή ή κριτική εναντίον μου ή εναντίον της Κυβέρνησης; Ου
δέποτε. Αντιθέτως, ανεγνώρισαν όλοι τη βοήθεια που προσφέ- 
ραμε. Τι συνέβη; Προέκυψε διαφωνία επί επιστημονικού θέμα
τος, γιατί, κατά τη δική μας άποψη, μια και μιλούμε για αρχές 
και αξίες και αγαθά σε ένα ευνομούμενο κράτος δεν είναι δυνα
τόν να επιβληθούν αναδρομικές κυρώσεις. Το Συμβούλιο Ραδιο
τηλεόρασης, λοιπόν, αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις ηθικού 
χαρακτήρα που εμείς εισαγάγαμε με το ν. 2644/98 τις οποίες 
αρνήθηκα να κυρώσω, γιατί οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν για 
γεγονότα τα οποία ήταν προγενέστερα του νόμου.

(Στο σημείο αυτό κτ-ιπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ο
μιλίας του κυρίου Υπουργού)

Πείτε επιτέλους, θέίετε σε αυτό το κράτος που λέμε ότι είναι 
ευνομούμενο και κράτος δικαίου να επιβάλονται και αναδρομι
κά κυρώσεις; Και καλιό οποιονδήποτε από τους παλαιότερους 
και τους σήμερα μετέχοντες στο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, 
καλώ και προκαλώ δημοσίως να ισχυριστούν ότι εγώ παρενέβην 
με οποιονδήποτε τρόπο στο έργο τους και επιχείρησα να χειρα
γωγήσω δήθεν την εκεί λειτουργία τους, ενώ είναι γνωστό ότι α- 
πελάμβαναν πλήρως λειτουργικής και προσωπικής αυτονομίας. 
Μη χρησιμοποιείτε, λοιπόν, μόνο και μόνο για να δημιουργείτε 
εντυπώσεις τέτοιου είδους δήθεν κατηγορίες, που τελικά το μό
νο που επιτυγχάνετε είναι, όπως είπα στην αρχή, να επιτείνετε 
τη σύγχυση και να δίνατε την εντύπωση ότι ζούμε σε ένα άναρ
χο τοπίο, το οποίο βεβαίως, αναγνωρίζω και έχω επίγνωση ότι 
αντιμετωπίζει πολλά γ ροβλήματα, αλλά απέχει πάρα πολύ από 
το να ανταποκρίνεται σε αυτά που εσείς ισχυρίζεστε. Απέχει πά
ρα πολύ χάρις στη δι<ή μας προσπάθεια και τα στοιχεία, οι α
ριθμοί είναι αψευδείς μάρτυρες. Θα επανέρθω αργότερα.

Κλείνω -και ευχαριιπώ, κύριε Πρόεδρε, για τη μικρή ανοχή 
σας- αναφερόμενος σε αυτό το οποίο είπε και ο κ. Καραμανλής 
περίπου καταγγέλλονιάς το, ότι σήμερα ο αγώνας γίνεται μόνο 
μέσω των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, με τη χρήση μεθό
δων, διαφήμισης, μάρκετινγκ. Η Νέα Δημοκρατία στο προσυνέ- 
δριό της το ανέθεσε κατά την οργάνωση στην ίδια εταιρεία, η ο
ποία οργάνωσε και μεγάλη συναυλία ενός διεθνούς γνωστού 
συγκροτήματος μουσικής με όλα αυτά τα φαντασμαγορικά εφέ 
μέσα στο σκότος, το οποίο βεβαίως, δεν φωτίστηκε, ούτε δια
φωτίστηκε από τις εισηγήσεις των ομιλητών -προφανώς διά της 
υποβολής και της αυθυποβολής γίνεται προσπάθεια η Νέα Δη
μοκρατία να προωθήσει την πολιτική της- μόνο και μόνο για να 
δημιουργηθούν εντυπώσεις. Εσείς χρησιμοποιείτε αυτές τις με
θόδους. Εσείς γίνατε λάτρεις και οπαδοί αυτών των μεθόδων 
του σύγχρονου μάρκετινγκ και κατηγορείτε όλους τους άλλους, 
ενώ εσείς είστε οι κλσ σικοί ιεροφάντες των αρχών και των αξιών 
υπέρ της αυτοτέλειας, της πολιτικής, της αξίας της πολιτικής, η 
οποία αδιαφορεί για τις σύγχρονες εξελίξεις, για όλα αυτά τα 
ταπεινά και τα δόλια, τα οποία επεργάζονται οι μηχανισμοί έξω 
από την πολιτική.

Όσον αφορά την Ε ΡΤ, το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θα α
ναφέρω ένα παράδειγμα, για να δείτε πώς αντιλαμβάνεται ο κα
θένας την αυτονομία αυτής της ανεξάρτητης αρχής.

Ο κ. Έβερτ ως Υπουργός Προεδρίας το 1991, κατήργησε κυ
ρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, 
άλλαξε τη σύνθεσή του, τη διηύρυνε, αναθέτοντας και σε συλ
λογικούς φορείς να υποδείξουν εκπροσώπους, εκείνους που 
θεώρησε ότι επηρεάζει κατά κύριο λόγο η Νέα Δημοκρατία και 
ο κόλαφος ήρθε από το Συμβούλιο της Επικράτειας που το 
1992, με την υπ’ αριθμ. 872 απόφασή του, διαπίστωσε ότι η α
πόφαση αυτή είναι αντισυνταγματική.

Υπάρχουν τα πεπραγμένα του καθενός που δείχνουν πώς α
ντιλαμβανόμαστε την πολιτική μας ευθύνη και πώς διαχειριζό
μαστε σημαντικούς τομείς της δημόσιας ζωής. Μη μιλάτε, λοι
πόν, γι’ αυτό.

Όσον αφορά την ΕΡΤ, αντιλαμβάνεσθε πως η Νέα Δημοκρα
τία έχει κάθε λόγο να κατηγορεί την ΕΡΤ. Είναι βέβαια πολύ μα
κριά η εποχή εκείνη που ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαν
λής έλεγε πως “βέβαια, στην τηλεόραση προβάλλεται μόνο η 
Κυβέρνηση, γιατί μόνο η Κυβέρνηση παράγει έργο, μόνο η Κυ
βέρνηση παράγει ειδήσεις". Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1981 να έχει εκείνη την περιφανή νίκη.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και η ΕΡΤ αναγνωρίζεται 
από όλους ότι ανταποκρίνεται στις επιταγές του Συντάγματος - 
στις οποίες αναφέρεται με αυτόν το γλαφυρό τρόπο ο Αρχηγός 
της Νέας Δημοκρατίας- με τρόπο περισσότερο από ικανοποιη
τικό και πάντως πολύ περισσότερο από ό,τι οποιοδήποτε άλλο 
μέσο ενημέρωσης στην πατρίδα μας. Η δημόσια ραδιοτηλεόρα
ση στην Ελλάδα είναι υπόδειγμα για πολλές τηλεοράσεις στη 
σύγχρονη Ευρώπη. Θα επανέλθω σ' αυτό, αν θέλετε, με συγκε
κριμένα στοιχεία.

Βεβαίως, όταν κατηγορείτε τη δημόσια τηλεόραση, το κάνε
τε για να ασκήσετε πίεση, αφ' ενός στους λειτουργούς της, ώ
στε να μη λειτουργούν με βάση το δημοσιογραφικό κριτήριο, 
αλλά να νιώθουν κάποιο φόβο, αφ’ ετέρου το κάνετε για να α
παξιώσετε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, προσφέροντας έτσι 
κακή υπηρεσία. Τη δημόσια ραδιοτηλεόραση την αφήσατε έκ
θετη στον ανταγωνισμό, ενώ δώσατε τα πάντα, όταν κυβερνή
σατε την περίοδο 1990-1993, στα ιδιωτικά ηλεκτρονικά μέσα ε
νημέρωσης και σήμερα την έχετε μεταβάλλει αδίκως σε στόχο 
σας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση νόμου της Νέας 
Δημοκρατίας ήταν θνησιγενής και σήμερα ουσιαστικώς αποσύ- 
ρεται. Άρα, λοιπόν, τα θέματα αυτά τα οποία μας απασχολούν 
είναι σημαντικά και θα συζητηθούν στο πλαίσιο της διακομματι
κής επιτροπής που συγκροτεί η αρμόδια Υπουργός, η δε πρό
ταση της Νέας Δημοκρατίας θα αποτελεί απλώς μια κακή ανά
μνηση για την προχειρότητά της, το ατεκμηρίωτο, το υποκριτι
κό και το παλαιοκομματικό στοιχείο που τη χαρακτηρίζει.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Β. Κωστόπουλος): Κύριοι συνά

δελφοι, ο ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Στέφανος Μάνος κατέθε
σε πρόταση νόμου με τίτλο “Αλλαγή του εκλογικού νόμου” .

Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. 

Δημήτριος Σιούφας, έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός Τύ

που και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εξέλαβε την Εθνική Αντι
προσωπεία ως το χώρο στον οποίο καθημερινά κάνει την ενημέ
ρωση των δημοσιογράφων και έχοντας το μονοπώλιο και τη δυ
νατότητα να λέει αυτά που λέει, διέπραξε το ατόπημα, ως επι
κεφαλής του κυβερνητικού στιλβωτηρίου που είναι, να έλθει 
στην Εθνική Αντιπροσωπεία και γνωρίζοντας ότι η καλύτερη ά
μυνα είναι η επίθεση, να καταναλώσει τα τριάντα έξι λεπτά του 
χρόνου του σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον της 
Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας εκφράσεις οι οποίες δεν 
τον τιμούν, όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την Κυβέρνησή του και 
τον Πρωθυπουργό, τον οποίο εκπροσωπεί εδώ ως εκπρόσωπος 
της Κυβέρνησης.

Δεν θα ασχοληθώ βεβαίως με αυτήν την ακατάσχετη υβρεο
λόγια στην οποία επεδόθη σε μία προσπάθεια να καλύψει την α
δράνεια, το κενό και την ανεπάρκεια που συνυπάρχουν στο συ- 
ζητούμενο θέμα, μήπως με αυτόν τον τρόπο μπορέσει και περά
σει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται.

Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι το πρωί του Σαββάτου, ό



ταν έγιναν γνωστές οι πολιτικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, 
με τις οποίες άνοιξε την προσυνεδριακή διαδικασία, ο μεν Πρω
θυπουργός είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει θέσεις, ο δε κ. 
Ρέππας είπε το απόγευμα ότι έχει θέσεις η Νέα Δημοκρατία, αλ
λά είναι ατεκμηρίωτες.

Μα, έχετε τέτοια μανία με τα τεκμήρια, κύριε Υπουργέ, που 
το μονο που δεν είπατε, όταν κάνατε αυτήν την ανακοίνωση, εί
ναι να περάσουμε από την εφορία της γειτονιάς μας για να πά
ρουμε έγκριση για να τις ανακοινώσουμε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Υπάρχει και το τεκμήριο της υπευθυνότη
τας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σας, 
γιατί είδατε και αυτήν τη φορά τη Νέα Δημοκρατία να βγαίνει 
μπροστά, ενώ εσείς να μένετε πίσω, να αντιδράτε σε πρωτοπο
ριακές ιδέες που μπορούνε να πάνε την Ελλάδα πράγματι 
μπροστά στα χρόνια που έρχονται, γιατί εκφράζετε και εκπρο
σωπείτε ό,τι πιο αντιδραστικό έχει η πατρίδα μας σήμερα και 
κύρια το κατεστημένο το οποίο εκπροσωπείτε επάξια. Αλλά αυ
τό δεν σας σώνει, όπως δεν σας σώνουν και τα περιτυλίγματα 
των άλλων αναφορών σας που κάνατε κατά τη διαδρομή.

Σε ό,τι αφορά τις αρχές και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατί
ας, τις οποίες βλέπετε όλες αυτές τις ημέρες ότι τις αγκαλιάζει 
ο ελληνικός λαός, εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής: 
Πρώτον, όλες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι θέ
μα Συντάγματος. Δεύτερον, αρκετές από αυτές τις προτάσεις 
μπορούν να αποτελέσουν από την Αναθεωρητική Βουλή περιε
χόμενο των νέων ρυθμίσεων του Συντάγματος. Επιπλέον μην 
κατηγορείτε πραγματικά εκείνους, οι οποίοι μπορούν να βλέ
πουν μπροστά και να βάζουν έγκαιρα τα ζητήματα, τον προβλη
ματισμό στην ελληνική κοινωνία, ώστε να είναι έτοιμη να τα υ
ποδεχθεί και να τα προετοιμάσει.

Εσείς βεβαίως έχετε προσκολληθεί στο παρελθόν, είσθε οι ί
διοι από το 1974 μέχρι σήμερα, παρ’ ότι ονομάζεσθε εκσυγχρο
νιστές, και η ουσία είναι μία. Έχετε γίνει πολιτικοί και ιδεολογι
κοί γυρολόγοι. Δείτε από πού ξεκινήσατε και τι υποστηρίζετε 
σήμερα και θέλετε να φανείτε πάνω από όλα ότι είσθε και τιμη
τές ότι έχετε ιδεολογία ότι έχετε σταθερότητα ότι έχετε συνέ
πεια, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι σας λείπουν όλα αυτά.

Ποια είναι η πραγματικότητα που συνδέεται μαζί σας, όταν 
λέγατε “όχι στην ΕΟΚ” και σήμερα εμφανίζεσθε φιλοευρω- 
πάίκότεροι και του κόμματος που είχε την πολιτική απόφαση, 
την ιδέα και την πρόβλεψη να βάλει την πατρίδα μας στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση; Από πού να ξεκινήσω; Από το λάκκο των λεό
ντων ή από τα σκλαβοπάζαρα της Δύσης που θα πήγαινε ο Κων
σταντίνος Καραμανλής την πατρίδα μας; Να σας θυμίσω αυτά 
τα οποία λέγατε για το ΝΑΤΟ και για τους Αμερικανούς και σή
μερα εμφανίζεσθε φιλοΝΑΤΟϊκότεροι και περισσότερο φιλοα- 
μερικανοί, εκείνων που από πεποίθηση βρέθηκαν σ’ αυτόν το 
χώρο και κράτησαν την Ελλάδα στην ελευθερία και τη δημοκρα
τία και δεν την μετέτρεψαν στις χώρες που είναι στη γειτονιά 
μας ή στις χώρες του καταρρεύσαντος κομμουνιστικού μπλοκ; 
Θέλετε, λοιπόν, να εμφανισθείτε και εδώ ως τιμητές;

Θα έρθω όμως και στην ουσία του πράγματος. Η πρόταση 
της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέδειξε 
τρία βασικά ζητήματα.

Πρώτον, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθιερώθηκε λίγο 
πριν τις εκλογές του 1996 απεδείχθη σαθρό και για τους Βου
λευτές συνυποψήφιους και για τα ίδια τα κόμματα. Αυτό επιση- 
μάνθηκε από τη Νέα Δημοκρατία σε σας με δύο τρόπους. Πρώ
τον, με πρόταση νόμου που σχετιζόταν με την αναμόρφωση των 
οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών για τις προεκλογι
κές δαπάνες και δεύτερον, με αυτήν την πρόταση στην προε
κλογική περίοδο των ευρωεκλογών, για να καταδείξει στον ελ
ληνικό λαό ότι φτιάξατε ένα σύστημα ασαφές, μόνο και μόνο 
για να έρθετε εκ των υστέρων να το διορθώσετε και να καλύψε
τε τις πομπές τις οποίες κάνατε ή να καλύψετε τις χρηματοδο
τήσεις που έχετε κάτω από το τραπέζι για να μπορείτε να κάνε
τε τις πολυτελείς εκλογικές εκστρατείες.

Αλλά ούτε αυτά σας έσωσαν στις ευρωεκλογές και δεν θα 
σας σώσουν και στις βουλευτικές εκλογές που έρχονται.

Δεύτερον, είναι πραγματικότητα ή όχι, κύριε Υπουργέ, ότι υ

πάρχει κενό γύρω από αυτό το θέμα; Είναι πραγματικότητα, κύ
ριε Υπουργέ, ότι το καθεστώς που υπάρχει είναι απαράδεκτο 
και συμβάλλει στο να φουντώνει και να γιγαντώνεται η αδιαφά
νεια και η διαπλοκή;

Και θέλετε να γίνετε και τιμητής, λίγους μόλις μήνες πριν α
πό τις νέες βουλευτικές εκλογές, στο τέλος της θητείας σας, ε
νώ αφήσατε το θέμα, χωρίς να το ρυθμίσετε, να έρχεσθε και να 
καταγγέλετε την πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας; Και 
ποιος είπε ότι εμείς συγκεντρώσαμε σ’ αυτό το κείμενο την σο
φία της πολιτικής ή τις επιτυχέστερες των ρυθμίσεων;

Το γεγονός και μόνο ότι αναγκαστήκατε να διαβάσετε στα 
τριάντα έξι λεπτά που μιλήσατε σημείο προς σημείο την πρότα
σή μας δείχνει και το ενδιαφέρον, το οποίο βρήκατε σε αυτήν 
την πρόταση ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό, 
που απασχολεί την πολιτική τους πολιτικούς και τον ελληνικό 
λαό, για να φθάσετε στο τέλος και να πείτε ότι ουσιαστικά η Νέ
α Δημοκρατία με τις τοποθετήσεις την απέσυρε. Θα μιλήσετε 
τελικά και για λογαριασμό μας; Μιλήστε για λογαριασμό του 
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής του. Εμείς δεν μπορούμε 
να σας το χαρίσουμε αυτό το θέμα, να μιλάτε και για λογαρια
σμό δικό μας. Αν θέλετε βεβαίως με τη λογική του “κακού Αρ- 
κάδα” να απλώσετε το χέρι και να πάρετε κάτι που δεν σας α
νήκει, αυτό είναι δικό σας θέμα και μου θυμίζει άλλου είδους α
ντιλήψεις που εγώ δεν θέλω αυτήν την ώρα να τις χαρακτηρί
σω.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έρθω και σε δύο τρία άλλα 
ζητήματα που θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμα.

Το πρώτο και το σημαντικό είναι σε ό,τι αφορά τη λειτουργία 
της ΕΡΤ. Έχουν τόσα πολλά λεχθεί και το να την υπερασπίζεσθε 
και να την υπεραμύνεσθε με τον τρόπο που το κάνατε σήμερα, 
είναι ιδιαίτερα λυπηρό για εσάς που είσθε και ο Υπουργός του 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Επικοινώνησα μαζί σας την Παρασκευή το βράδυ και σας κα
τήγγειλα το απαράδεκτο να παρουσιάζεται το συνέδριο της νε
ολαίας του ΠΑΣΟΚ, να μεσολαβεί το τι γίνεται στη Γερμανία και 
στην Αυστρία και στη συνέχεια να παρουσιάζεται το συνέδριο 
της Νέας Δημοκρατίας. Μου το ομολογήσατε και είναι προς τι
μή σας, ότι ενδεχομένως αυτό να προέρχεται από υπέρμετρο 
ζήλο κάποιων στην κρατική τηλεόραση και θα επικοινωνούσαν 
μαζί σας. Πράγματι στα δελτία που ακολούθησαν υπήρξε ισότη
τα στην εμφάνιση, αλλά όχι στο χρόνο. Θέλετε όμως να πάω πιο 
μακρυά; Χθες το βράδυ έβλεπα το δελτίο της κρατικής ΕΡΤ. Τι 
παρουσίαζε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Παρουσίαζε την α
νακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης για τη μείωση της 
στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις σταδιακά σε δώ
δεκα μήνες, αλλά η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου της Νέ
ας Δημοκρατίας δεν υπήρχε πουθενά. Βεβαίως τρέξατε και αυ
τήν την ιδέα να την αντιγράψετε από τη Νέα Δημοκρατία και αυ
τό δεν το είπατε πριν από λίγο να δείτε αν είναι αντικειμενική και 
πραγματική η τηλεόραση που πληρώνεται από τον ελληνικό λα
ό με τις συνδρομές που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες.

Και βεβαίως για να δείτε και κάτι ακόμη που είναι κατάντημα 
και πρέπει να προβληματίσει εσάς τους ίδιους, σας λέω το ε- 
ξής:Έβλεπα το δελτίο ειδήσεωντης ΕΡΤ των 23.00’ που έδειξε 
ακόμη και εκδήλωση Βουλευτού του ΠΑΣΟΚ και τη συζήτηση 
που είχε ο Πρωθυπουργός στην Εθνική Αντιπροσωπεία και με 
Βουλευτή της Συμπολίτευσης για ένα σοβαρό θέμα για τα άτο
μα με ειδικές ανάγκες και με τον ομιλούντα για ένα μεγάλο εθνι
κό πρόγραμμα το δημογραφικό και δεν βρήκε ούτε λίγα δευτε
ρόλεπτα...

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ο
μιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ισότητα των όρων, 
θα δώσετε και σε μένα τα τέσσερα λεπτά που δώσατε στον κύ
ριο Υπουργό.

Αν γι’ αυτό το πράγμα είσαστε περήφανος να σας πω και 
μπράβο για την αντικειμενικότητα με την οποία δουλεύει η ρα
διοτηλεόραση. Βεβαίως, δεν θα αναφερθώ στο ότι είναι προτι
μότερο να δείχνονται τα ζεϊμπέκικο που κάνουν τα στελέχη σας 
και οι ζεϊμπεκιές που χορεύουν στα κέντρα διασκεδάσεως και 
αυτό να αποτελεί είδηση και άλλα μεγάλα γεγονότα που αφο
ρούν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ή πρωτοβουλίες τους, αυ



τά να μη βρίσκουν χώρο στην κρατική τηλεόραση.
Να έρθω τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάτι το ο

ποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Στις ευρωεκλογές και στην 
πορεία προς τις ευρωεκλογές είχατε δεσμευθεί στην Ευρω
παϊκή Ένωση ότι δεν θα κάνετε διαφήμιση με κοινοτικά κονδύ
λια μέχρι τις 15 Απριλίου, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός σας εδώ. 
Απεδείχθη εκ των υστέρων ότι η δέσμευσή σας αυτή αφορούσε 
ότι δεν θα γίνει προβολή με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από 1η Μαϊου και μετά.

Στο τέλος μέχρι και τις 12 Μαϊου γίνονταν αυτές οι προβολές 
των περιφερειακών προγραμμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα 
που πληρώνονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υπουργός Ε
σωτερικών ομολόγησε στις 11 Ιουνίου ότι σταματάει η προβολή 
των ραδιοτηλεοπτικών σποτς στις 11 Μαϊου και τελικά εμφανί
ζεται στο τέλος Μαϊου - προσέξτε το αυτό, κύριε Υπουργέ- να 
είναι σε όλο τον Τύπο αυτό το έντυπο που σας δείχνω για το ο
ποίο έγινε τεράστια συζήτηση. Έγινε καταγγελία και εδώ και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωοη.

Το έντυπο αυτό γράφει ότι προέρχεται από το Υπουργείο Πε
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Στην απάντη
ση την οποία στείλατε στο Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας 
στον κ. Χατζηδάκη, διά της αρμοδίας επιτρόπου, για να ξεφύγε- 
τε από την αναξιοπιστία και από τη ντροπή, η οποία σας έπιασε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφατε ότι δεν το μοίρασε η Κυβέρ
νηση αυτό το φυλλάδιο, αλλά το έβαλε η ίδια η εταιρεία που κα
τασκευάζει τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Βρήκε το χρόνο δέκα η
μέρες πριν τις ευρωεκλογές να διαφημίζει ένα έργο που ακόμα 
ήταν στις μακέτες και δεν κατασκευαζόταν.

Γι’ αυτό παρακαλώ πάρα πολύ να κατατεθεί στα Πρακτικά το 
φυλλάδιο για την ιστορία της αναξιοπιστίας σας και του τρόπου 
με τον οποίο λειτουργείτε και εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Σιούφας καταθέ
τει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν φυλλάδιο το οποίο βρί
σκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης 
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Και θα έλθω ακόμη σε κάτι επίσης σημαντικό. Με Υπουργό 
Προεδρίας, Εσωτερικ ών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης τον κ. Παπαδόπουλο, είχα φέρει στην Εθνική Αντιπροσω
πεία μία ερώτηση και τον ρωτούσα: Αφού δεν έχει συζητηθεί α
κόμη η πρόταση νόμου της Νέας Δημοκρατίας για τα οικονομι
κά των κομμάτων και των πολιτικών, τι πρόκειται να κάνει η Κυ
βέρνηση. Ήταν το Δε κέμβριο του 1998 και μου είπε ότι είναι έ
τοιμο το σχέδιο νόμευ και ότι πρόκειται να το καταθέσει. Γίνε
ται αλλαγή Υπουργού και Υπουργός έγινε η κ. Παπανδρέου. Σή
μερα είναι 27 Ιανουάριου του σωτήριου έτους 2000 και τέτοιο 
νομοθέτημα δεν ήλθε. Λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Και 
μετά από αυτό το κενό και από αυτή σας την αδράνεια και από 
αυτή σας την ανικανότητα και από αυτή σας την ανεπάρκεια, 
θέλετε να εμφανιστείτε ως τιμητές.

Εμείς και οι συνάδελφοί μου, όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
της Νέας Δημοκρατίας που υπέγραψαν αυτήν την πρόταση νό
μου, συνομολογούμε; μαζί σας ότι δεν είναι τέλεια.

Σας είπε ο εισηγητής μας, δεν θέλετε την πρόταση νόμου της 
Νέας Δημοκρατίας; Εγώ ξεχνώ τους αφορισμούς και τις κατη
γορίες με τις οποίες αναφερθήκατε και τα υποτιμητικά γι’ αυτήν 
την πρόταση νόμου. Δεχθείτε και κάντε νόμο αύριο το πρω
ί τις προτάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το ί
διο θέμα. Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος ιδού και το πήδημα. Όλα τα υ
πόλοιπα είναι εκ του πονηρού και θα σας παρακαλέσω πολύ 
μην ξανακάνετε σύγχυση. Αυτή η Αίθουσα εδώ είναι η καρδιά 
της δημοκρατίας είναι η Εθνική Αντιπροσωπεία και δεν είναι ο 
χώρος που ενημερώνετε εσείς τους δημοσιογράφους και μπο
ρείτε εκεί να λέτε ό τι θέλετε. Εδώ έχετε απέναντι σας ολόκλη
ρο τον ελληνικό λαό και να τον σέβεσθε περισσότερο, κύριε 
Ρέππα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Β. Κωστόπουλος): Ο Κοινοβου

λευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗ.Κ.ΚΙ. κ. Δημαράς έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές επιτρέψ

τε μου ξεκινώντας να απευθυνθώ στον Υπουργό Τύπου κ. Ρέπ
πα και να τον ρωτήσω ευθέως δίκην δημοσιογράφου, πότε θα 
γίνουν εκλογές;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Δεν είναι ευτυχής η ερώτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Δεν είναι ευτυχής η ερώτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Δεν είναι σοβαρά πράγματα; Κρίνομε - 

θα όλοι και μάλιστα κανείς εξ ημών δεν νομιμοποιείται να πει ό
τι κρίνει τον άλλον. Κρινόμεθα όλοι από τον ελληνικό λαό.

Συνεχίζω, λοιπόν, λέγοντας ότι είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι 
εκλογές θα γίνουν το Μάρτη εκτός αν γίνουν τον Απρίλη. Αλλά 
και ο Μάης είναι ένας καλός μήνας, χωρίς να εξαιρείται ο Ιού
νιος και ο Σεπτέμβρης έτσι όπως τουλάχιστον το Σύνταγμα 
προβλέπει, τότε θα είναι ο μήνας των εκλογών.

Έχετε, λοιπόν, την εντύπωση, ναι ή όχι, ότι ζούμε υπό το κα
θεστώς μιας παρατεταμένης προεκλογικής ομηρίας εκ μέρους 
της Κυβέρνησης; Εκτιμούμε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει να κρα
τά κόμματα και Βουλευτές και τον ελληνικό λαό εν τέλει αιχμά
λωτους.

Αλλά ούτε μία στιγμή δεν σκέφθηκε ότι εκείνο το οποίο πλήτ
τεται εν τη ουσία και βαρύτατα με την πολιτική της συμπεριφο
ρά, είναι η αξιοπιστία των κοινοβουλευτικών θεσμών και η πολι
τική ζωή της χώρας.

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, μας εί
πατε πριν από λίγο ότι την πρόταση αυτή νόμου την καταθέσα
τε τον Μάιο του 1999. Ε, λοιπόν, γύρω στο Μάη του 2000 θα έ
χουν γίνει ενδεχόμενα οι εκλογές. Αλλά νόμος για τη διαφάνεια 
και ο έλεγχος για τα οικονομικά και τις δαπάνες κομμάτων και 
Βουλευτών, είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτή η Βουλή δεν θα έ
χει ψηφίσει.

Θα σας πω επίσης μια αλήθεια και μια διαπίστωση. Η πρότα
ση αυτή νόμου των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δεν 
πρόκειται να ψηφιστεί ακόμα και αν τα υπόλοιπα, εν Βουλή, τρί
α κόμματα την υιοθετούσαν. Αν έλεγαν, δηλαδή, ότι είναι άψο
γη, είναι τέλεια και ολοκληρωμένη.

Αυτό σημαίνει ότι ξαναέρχεται στη Βουλή ένα τεράστιο θέμα 
που απασχολεί το σύνολο των κομμάτων και των πολιτικών που 
έχει σχέση με τις δαπάνες και τις οικονομικές εξαρτήσεις από 
αόρατα οικονομικά μεγάλα κέντρα.

Πρέπει να απαντήσουμε; Ήδη η διαπίστωση του κυρίου Υ
πουργού Τύπου πριν από λίγο ότι η Επιτροπή Θεσμών και Δια
φάνειας κατέληξε σε κάποιες προτάσεις και οι οποίες αντιμετω
πίζονται από την Κυβέρνηση με έναν τρόπο, θεωρώ ότι είναι έ
να θετικό βήμα. Όμως, πιστεύω ότι άλλο πράγμα είναι η διαπί
στωση και άλλο η υλοποίηση όσων προτάσεων περιλαμβάνο
νται στο σχέδιο, το οποίο εδόθη ήδη στον Πρόεδρο της Βου
λής.

Η δυνατότητα να ελεγχθούν τα οικονομικά των κομμάτων και 
των Βουλευτών με το νόμο που είχε ψηφιστεί, ξεκίνησε ένα ή 
δύο μήνες μετά τις εκλογές του 1996, από την αρμόδια επιτρο
πή που υπάρχει και λειτουργεί στη Βουλή. Πρόεδρος της Επι
τροπής είναι ο εκ των Αντιπροέδρων της Βουλής κ. Λουκάς Α- 
ποστολίδης.

Ασχολήθηκε εμπεριστατωμένως η επιτροπή με το θέμα και 
κατέληξε ομοφώνως σε ένα συμπέρασμα το οποίο μάλιστα δη
μοσιοποίησε. Ότι, δηλαδή, ο νόμος είναι ανεπαρκής και ότι δεν 
είναι δυνατός ο έλεγχος με το νόμο -έτσι τουλάχιστον όπως έ
χει κατατεθεί, υπάρχει και ισχύει- να διερευνηθούν τα οικονομι
κά των κομμάτων και των Βουλευτών.

Ερώτημα: Από το 1996 έχει επισημανθεί η αδυναμία του νό
μου. Γιατί μέχρι σήμερα εν έτη 2000, η Κυβέρνηση δεν έχει προ
χωρήσει στη διατύπωση ενός τέτοιου νομοσχεδίου, ώστε να κα
λύψει, ο νόμος, που έχει ψηφιστεί και έγιναν οι εκλογές το 1996, 
τα μεγάλα κενά και δεν δίνει πειστικές απαντήσεις στα μεγάλα 
ερωτήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό; Εκτός και αν ε
πιθυμούν κάποιοι να καταστήσουν έτι περαιτέρω αναξιόπιστη 
την πολιτική ζωή της χώρας, των Βουλευτών και τη λειτουργία 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με διαπιστώσεις γιατί το θέ
μα μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές στη Βουλή και έ
χουμε διατυπώσει τις απόψεις μας, έχουμε διατυπώσει τις εν
στάσεις μας και δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε εισακουστεί. Αλλά 
πρέπει να σας πω ότι με βαθύτατη ειλικρίνεια όπως εκτιμώ ότι 
ειλικρινές είναι και το ενδιαφέρον των Βουλετών της Νέας Δη



μοκρατίας να καταθέσουν αυτήν την πρόταση νόμου, έχουμε 
διατυπώσει και διαπιστώσει ως Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα 
πολλά ερωτηματικά, πολλές ανακολουθίες που συμβαίνουν γε
νικότερα στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

Επομένως, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ περιστασιακά σε 
κάποιες παρατηρήσεις και να σας ρωτήσω, οήμερα λειτουρ
γούν οι νόμοι που προβλέπουν τον τρόπο λειτουργίας των Μέ
σων Μαζικής Ενημέρωσης;

Ε, λοιπόν, όχι. Το έχουν διατυπώσει με σαφήνεια στην Επι
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας δύο εκ των προέδρων της επι
τροπής οι οποίοι μάλιστα και παραιτήθηκαν, για ένα εκατομμύ
ριο λόγους.

Για να είμαι δε περισσότερο σαφής πρέπει να σας πω ότι ε
κείνο το οποίο είναι συνταρακτικό είναι το γεγονός ότι λειτουρ
γεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με δεδηλωμένη την 
εκτίμηση των δύο προέδρων του Ε.Σ.Ρ. ότι ούτε τον τεχνικό ε
ξοπλισμό διαθέτει, αλλά ούτε και το προσωπικό για να μπορέ
σει να ελέγξει στο σύνολο της χώρας την παράνομη λειτουργί
α περισσότερους από χιλίους τηλεοπτικούς σταθμούς.

‘Οταν, λοιπόν, μιλάμε για νόμιμη λειτουργία, πρέπει να ανα
ρωτηθούμε. Αφού υπάρχει μία Κυβέρνηση, μια εκτελεστική ε
ξουσία και στο σύνολό της η πολιτεία που δεν μπορεί να εφαρ
μόσει τους νόμους, για ποια ισονομία μου μιλάτε εν συνεχεία; 
Και πώς να αντιδράσουν τα μικρά λεγάμενα ή θεωρούμενα κόμ
ματα εν τη Βουλή;

Πάω σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Υπάρχει αυτήν τη στιγμή και 
λειτουργεί, κύριοι συνάδελφοι...

Αφήστε τον κ. Ρέππα, δεν πειράζει, μερικές φορές έχει το δι
κό του τρόπο να επικοινωνεί με το Κοινοβούλιο και τους θε
σμούς. Δεν θα τον παρακολουθήσω σε ψιθυρίσματα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Γιατί το λέτε αυτό;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Λειτουργεί τούτη την ώρα, κύριοι συ
νάδελφοι, το περίφημο κανάλι της Βουλής μέσω του μπουκέτου 
nova και μέσω, δηλαδή, νομοσχεδίου το οποίο ψηφίστηκε μόνο 
από το ΠΑΣΟΚ -όλα τα άλλα κόμματα αν θυμάστε είχαν αποχω
ρήσει- και ερωτώ: Πώς λειτουργεί το κανάλι της Βουλής; Σε 
ποια νόμιμη συχνότητα; Από ποιον πήρε τη νόμιμη άδεια; Ρωτή
θηκε κανένας από τους Βουλευτές μήπως και από τον Πρόεδρο 
της Βουλής ότι υπάρχει το κανάλι της Βουλής, και λειτουργεί; 
Μάλιστα λειτουργούσε δοκιμαστικά χωρίς να το ξέρουμε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Δεν λειτουργεί, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κύριε διευθυντά, ακούστε με παρακα

λώ. Εγένοντο δοκιμαστικές εκπομπές εν αγνοία των Βουλευ
τών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Κάνετε λάθος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ε, πώς κάνω λάθος; Δηλαδή αυτό που 

έβλεπα τι ήταν;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Το εν αγνοία... ήταν λάθος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Εγένοντο δοκιμαστικές εκπομπές εν 

αγνοία των Βουλευτών, εν αγνοία της Βουλής. Ναι, είναι ένας 
τρόπος άμυνας να υπάρχει το κανάλι της Βουλής. Εμείς υπο
στηρίζουμε την προσπάθεια, θα τη βοηθήσουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο διαφανή 
και με τη συμμετοχή όλων μας. Και πρέπει εν πάση περιπτώσει 
να ρωτηθούν τουλάχιστον δώδεκα δεκατέσσερις Βουλευτές 
δημοσιογράφοι ποια είναι η εμπειρία τους, να την καταθέσουν, 
να συζητήσουν, να προβληματιστούν και να ξεκινήσουμε.

Αφήνω το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τον τρόπο 
με τον οποίο η Κυβέρνηση -μειοψηφία στον ελληνικό λαό και 
πλειοψηφία στη Βουλή- αντιμετωπίζει το Δημοκρατικό Κοινωνι
κό Κίνημα.

Η πρόταση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην οποί
α προ'ίστασθε, κύριε Καψή, μέχρι να μελετηθεί, είμαι βέβαιος ό
τι το πολιτικό σκηνικό, αφού θα έχουν γίνει οι εκλογές, θα έχει 
αλλάξει εντελώς. Επομένως εδώ θα πρέπει να αναζητηθεί και ο 
τρόπος με τον οποίο, αν η Κυβέρνηση είναι ειλικρινής, θα αντι
μετωπίσει το θέμα του τρόπου λειτουργίας και ελέγχου των δα
πανών κομμάτων και υποψηφίων Βουλευτών.

Έχω στα χέρια μου μια επιστολή την οποία είχε στείλει η κ. 
Ελένη Ανουσάκη στον Αντιπρόεδρο της Βουλής, κ. Λουκά Απο- 
στολίδη και η οποία δεν είναι Βουλευτής του ΔΗΚΚΙ, αλλά του

κυβερνώντος κόμματος. Σ’ αυτή της την επιστολή τι παρατηρεί; 
Λέει στον κ. Αποστολίδη: “Κύριε συνάδελφε, υπάρχει έλλειψη 
δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης ανάμεσά μας. Εκλέγομαι στην 
πιο δύσκολη περιφέρεια της Α’ Αθηνών. Πώς μπορεί ο υποψή
φιος Βουλευτής που το όριο των δαπανών του στην Α’ Αθήνας 
είναι 13.398.000 δραχμές να δικαιολογήσει εκλογικά κέντρα 
στο κέντρο της Αθήνας και στις γειτονιές, τις πολύχρωμες αφί- 
σες, φωτογραφίες και πολύχρωμα πανώ, τεράστια φωτεινά τα- 
μπλό διασπαρμένα σε όλους τους δρόμους;”.

Αυτό το ερώτημα επισήμως έχει κατατεθεί και έχει τεθεί υπό
ψη του κ. Λουκά Αποστολίδη. Πρέπει ή όχι να απαντήσουμε; Βε
βαίως πρέπει να απαντήσουμε.

Πρέπει δε να σας πω και κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εξαι
ρετική εντύπωση και αν κάνω λάθος διορθώστε με, κύριε διευ- 
θυντά. Πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας, είναι αλήθεια ότι είπε, ότι σήμερα για να εκλε
γεί ένας Βουλευτής στην Α’ Αθηνών έχει τεράστια έξοδα και 
πως αυτά ενδεχομένως ξεπερνάνε τα εκατό και διακόσια εκα
τομμύρια δραχμές;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Μόνο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Μόνο; Άρα υπάρχει ένα θέμα σοβαρό 

και πρέπει να δούμε, για την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και 
της πολιτικής ζωής της χώρας, πώς θα το αντιμετωπίσουμε

Θα σταθώ τώρα για λίγο στον τρόπο με τον οποίο χρησιμο
ποιείτε την κρατική τηλεόραση. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Υ
πουργέ, να σας πω κάτι εξαιτίας μιας αδυναμίας που έχω, διότι 
είμαι εξαρτημένος από το επάγγελμα του δημοσιογράφου να 
παρακολουθώ τακτικά τα δελτία ειδήσεων και τις δημοσιογρα
φικές πολιτικές εκπομπές. Πρέπει, λοιπόν, να σας πω, ότι με λύ
πη έχω διαπιστώσει ότι εκείνο το οποίο πάντως επιδιώκετε και 
επιδιώκουν κάποιοι άλλοι, είναι συνεχώς να αγνοείτε ή να μειώ
νετε την πολιτική δραστηριότητα των πολιτικών προσώπων που 
ανήκουν στο χώρο της Αντιπολίτευσης γενικότερα.

Άλλως, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς είναι δυνατόν να γίνεται 
μια πολιτική δημοσιογραφική εκπομπή σε ένα από τα κανάλια 
τα κρατικά και ο μόνος προσκεκλημένος να είναι ένας Υπουρ
γός της Κυβέρνησης μονίμως και διαρκώς. Και είναι παρατήρη
ση που έχει κάνει και ο κ. Προκοπής Παυλόπουλος στην Επιτρο
πή Θεσμών και Διαφάνειας, την έχει θέσει υπόψη του προέδρου 
που παραιτήθηκε και είναι αλήθεια. Δεν το αρνήθηκε, δηλαδή, 
ούτε εκείνος.

Επιπλέον -και έχει πολύ μεγάλη σημασία και παρακαλώ, αν 
μπορείτε να μας δώσετε και μια απάντηση- βλέπω σε μια δημο
σιογραφική εβδομαδιαία εκπομπή πολιτική, ο δημοσιογράφος 
που την παρουσιάζει διαρκώς να καλεί δυο και τρία πρόσωπα 
και περισσότερο μόνο από το χώρο το συγκεκριμένο. Οπωσδή
ποτε υπάρχει ένας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ένας από τη Νέα Δημοκρατία 
ή ένας του Κ.Κ.Ε. ή ένας του Συνασπισμού της Αριστερός και 
της Προόδου. Το ΔΗ.Κ.ΚΙ. απουσιάζει.

Τηλεφώνησαν από το Γ ραφείο Τύπου του Δημοκρατικού Κοι
νωνικού Κινήματος και είπαν: “Μας συγχωρείτε. Τι γίνεται εδώ; 
Γιατί δεν καλείται κάποτε και έναν εκπρόσωπο από το Δημοκρα
τικό Κοινωνικό Κίνημα;” Ξέρετε ποια απάντηση πήραμε; “Χωρά
νε μόνον τέσσερις στο τραπέζι. Πέμπτος δεν χωράει." Είναι α
σύλληπτο, δηλαδή, και δεν ντρέπονται που το είπαν! “Χωράνε 
τέσσερις μόνο.” Ε, λοιπόν, αφού χωράνε μόνο τέσσερις, την ε
πόμενη φορά να τους πείτε να μην είσαστε εσείς εκεί και να αλ
λάξουμε, να είναι ο επόμενος, για να χωράμε και εμείς. Εκτός 
αν δεν χωράμε στην αντίληψη την οποία έχετε για τον τρόπο 
της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και του ιερού δι
καιώματος, του συνταγματικά κατοχυρωμένου, του απλού Έλ
ληνα πολίτη, να πληροφορείται από μέσα τα οποία πληρώνει υ
ποχρεωτικά, αλλά δεν μπορεί να ελέγχει. Ασύλληπτα πράγματα 
είναι αυτά! Αυτό είναι δημοκρατία άραγε; Είναι απίστευτο!

Παρακαλώ πολύ, κύριε Ρέππα, εάν το επιθυμείτε -και θέλω να 
μας διαβεβαιώσετε- αν μπορείτε να μας δώσετε, πριν τη διεξα
γωγή των εκλογών αυτών, χρόνους από τις πολιτικές εκπομπές 
που έγιναν στα κρατικά μέσα, πόσες φορές φιλοξενήθηκε το 
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, αλλά και τα άλλα τα κόμματα - 
δεν έχω κανένα πρόβλημα- και πόσες φορές οι εκπρόσωποι του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θα είναι εντυπωσιακός ο αριθμός.

Και θα σας πω και κάτι άλλο και όχι για να σας απειλήσω. Θε



ωρώ υποχρέωσή μου να το αναφέρω, για να μη φανταστεί κα
νένας ότι χαφιεδίζω. Εδώ και καιρό μαγνητοσκοπώ τις πολιτικές 
τηλεοπτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων της κρατικής τη
λεόρασης για να δούμε τελικά πού πάμε. Δηλαδή θα πρέπει να 
κάνω μια άλλη δουλειά απ’ αυτήν για την οποία με έχει εξουσιο
δοτήσει ο ελληνικός λαός, για να μπορέσω να σας παρακολου
θήσω σ’ αυτόν τον αυταρχικό κατήφορο και την αλαζονεία σας. 
Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν!

“Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας.” Τούτο το χώμα 
και τούτος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κοινοβουλευτική 
δημοκρατία είναι δικός σας και δικός μας.

Τελειώνοντας, για να μη σας κουράσω άλλο για τον τρόπο με 
τον οποίο γίνεται το περίφημο μοίρασμα της πίτας σε σχέση με 
τα διαφημιστικά έξοδα, τα γραφεία κλπ. -ειπώθηκαν έτσι και αλ
λιώς από πολλούς εκ των ομιλητών που προηγήθηκαν από εμέ
να στο Βήμα- θέλω να πω κάτι, απευθυνόμενος στη Νέα Δημο
κρατία. Επιλέγω, κύριοι συνάδελφοι, μια πρόταση έτσι όπως κα
τέληξε στην ομιλία του σήμερα ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρα
τίας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής που έλεγε: “Με την πρόταση 
νόμου εμείς θέτουμε βάση συζήτησης.” Συμφωνούμε απολύ
τως. Στη συζήτηση αυιή συμμετέχουμε. Εκτιμούμε ότι ο νόμος 
έτσι όπως έχει διατυπωθεί, δεν είναι ολοκληρωμένος, κάτι που 
παρατηρήσατε όλοι όσοι μιλήσατε απ’ αυτό το Βήμα. Ιδού, εί
μαστε στη διάθεσή σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουμε τη 
δυνατότητα πρωτοβουλιών. Ο κ. Ρέππας μου είπε ότι ποθεί τέ
λος πάντων να λειτουργήσει η δημοκρατία και η ισονομία στη 
χώρα, ας αναλάβει την πρωτοβουλία και εδώ είμαστε, να τα 
πούμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Β. Κωστόπουλος): Ο κ. Παυλό- 
πουλος έχει το λόγο.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο το ότι το καθεστώς το οποίο 
αφορά τις δαπάνες των κομμάτων και των υποψηφίων κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου είναι διάτρητο.

Βεβαίως δεν θα περίμενα από τον Υπουργό Τύπου να έχει 
διαφορετική αντίληψη από εκείνη, την οποία εξέφρασε. Ξέρετε 
γιατί; Υπουργός Τύπου είναι. Γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνά
δελφοι, ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του
λάχιστον, η οποία έχει αντίστοιχο Υπουργείο. Δεν σας κάνει ε
ντύπωση; Γι’αυτό είπα γι’αυτό το Υπουργείο, για να λέει ο κ. 
Ρέππας αυτά που ακούσαμε σήμερα. Άξιος ο μισθός του και ο 
ρόλος βεβαίως για τον οποίον ετάχθη.

Είναι διάτρητο το θεσμικό πλαίσιο για δύο λόγους κυρίως. 
Πρώτα-πρώτα διότι το πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπει να ξέρουμε 
πού βρίσκουν χρήματα τα πολιτικά κόμματα. Πού βρίσκουν αυ
τόν τον πακτωλό χρημάτων, όπως πακτωλός χρημάτων είναι 
του κυβερνώντος κόμματος, για να μπορεί να σπαταλά τα χρή
ματα που σπαταλά κάθε ημέρα, που τα βλέπουμε και δεν χρεια
ζόμαστε περισσότερους μάρτυρες, δεδομένου ότι εδώ είναι κα
θημερινά η τηλεόραση, ακόμη και ο γραπτός Τύπος.

Είναι διάτρητο επίσης, γιατί δεν μπορούμε ούτε έχουμε τους 
κοινοτικούς μηχανισμούς να ξέρουμε πόσα χρήματα δίνονται 
στον ηλεκτρονικό Τύπο και από τα πολιτικά κόμματα και από 
τους υποψηφίους. Η αδιαφάνεια, δηλαδή, και επομένως το διά
τρητο του θεσμικού 'ίλαισίου αφορά την αδυναμία ελέγχου των 
πόρων των κομμάτων γενικώς, αλλά και την αδυναμία ελέγχου 
του πόσα χρήματα επαταλώνται ιδίως για τα ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης.

Αυτό είναι το γεγονός που θέλει να αναδείξει και να χτυπήσει 
στη ρίζα του η πρόταση την οποία εμείς καταθέσαμε. Ποια είναι 
η φιλοσοφία της πρότασης αυτής; Γιατί ο κ. Ρέππας ή δεν θέ
λησε ή δεν μπόρεσε να καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, σε αυ
τήν την Αίθουσα τη όιέστρεψε. Η άποψη είναι ότι από τη στιγμή 
που η ραδιοφωνία και η τηλεόραση, δηλαδή, τα ηλεκτρονικά μέ
σα ενημέρωσης, εμπλέκονται στη διαδικασία της εκλογής είτε 
αυτές είναι εθνικές εκλογές, είτε δημοτικές και νομαρχιακές ε
κλογές είτε ευρωεκλογές, από κει και πέρα, θα πρέπει τα πολι
τικά κόμματα να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον τη
λεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά υπό καθεστώς διαφά
νειας.

Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό, είναι να πληρώνει το δημό
σιο το χρόνο τον οποίον παραχωρούν τα ηλεκτρονικά μέσα ενη

μέρωσης, να κατανέμεται από κει και πέρα αναλογικών και ι- 
σορρόπως ο χρόνος αυτός στα κόμματα και ν’ αφαιρείται από 
την επιχορήγηση του κράτους προς αυτά.

Είπε ο κύριος Υπουργός “αν κάνετε έναν υπολογισμό, θα α- 
ντιληφθείτε ότι είναι πολλαπλάσιο κόστος και επομένως, τα 
κόμματα όχι μόνο δεν θα πάρουν τίποτε, αλλά ενδεχομένως, να 
τους αφαιρέσουμε” . Για σκεφθείτε το. Ποιος είπε στον κύριο Υ
πουργό κατ' αρχήν ότι όταν ένα ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης, 
ραδιόφωνο ή τηλεόραση, θα παίρνει χρήματα για το χρόνο που 
παραχωρεί κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων θα κοστο
λογεί το χρόνο αυτό με το ίδιο τιμολόγιο που κοστολογεί τις 
διαφημίσεις στο ελεύθερο εμπόριο;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από κει φαίνεται η άγνοια ή αν 
θέλετε η διαστροφή της Κυβέρνησης ως προς το ρόλο των η
λεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αγνοεί ο κύριος Υ
πουργός ότι τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι 
δημόσιες υπηρεσίες κατά το Σύνταγμα, οι οποίες και όταν πα- 
ραχωρούνται σε ιδιώτες, παραχωρούνται ως δημόσιες υπηρεσί
ες. Ισχύει το καθεστώς της παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας. 
Αγνοεί φαίνεται και εκείνος και οι σύμβουλοί του κάτι πολύ α
πλό: Πως όταν κάνεις σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπη
ρεσίας έχεις τη δυνατότητα -όπως έκανε το δημόσιο με την Ο
λυμπιακή που την υποχρέωνε όταν ανήκε σε ιδιώτη, να κάνει και 
πτήσεις σε άγονες γραμμές- να επιβάλεις όρους. Και αν δεν εί
ναι όρος να υπάρχει ένα πολύ μειωμένο τιμολόγιο για τα κόμμα
τα, κάθε τέσσερα χρόνια που έχουμε εκλογές, τότε με συγχω- 
ρείτε, αλλά έχουμε πολύ διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο 
λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Φαίνεται ότι ο κύριος Υπουργός, τις ιδέες, τις απόψεις, τις θέ
σεις των πολιτικών κομμάτων, τις αντιμετωπίζει ως εμπόρευμα 
και ενδεχομένως το πολιτικό μας σύστημα ως κατάστημα με “Ε- 
δώδιμα-αποικιακά".

Λάθος, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, για μας δεν είναι 
έτσι.

Είπε ο κύριος Υπουργός βεβαίως προηγουμένως “μα, ξεχνά
τε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι πλέον μετά το νόμο του 
1995 δεν υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπη
ρεσίας”;

Μα, εκεί είναι η διαστροφή, εκεί είναι ακριβώς το πρόβλημα 
και του το είχα πει και άλλοτε. Γι’ αυτό καταργήθηκε από τις κυ
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ αυτή η σύμβαση. Υπήρχε επί των ημερών 
μας και υπήρχε ακριβώς γιατί έπρεπε να δίνεται η άδεια και να 
υπογράφεται η σύμβαση για να ξέρουν οι ιδιώτες τι υποχρεώ
σεις αναλαμβάνουν. Αλλά τη σύμβαση την κατήργησαν πού; 
Στην αναλογική τηλεόραση. Και τη διατήρησαν που; Στην ψη
φιακή τηλεόραση. Μα, η ψηφιακή τηλεόραση από τη φύση της 
λειτουργίας της, τουλάχιστον σ’ αυτήν τη φάση που βρισκόμα
στε, δεν είναι εκείνη η οποία παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στην ε
νημέρωση. Γ ιατί είναι ειδικά τα προγράμματά της. Σε ό,τι αφο
ρά την ενημέρωση, σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές του Συ
ντάγματος είναι η αναλογική τηλεόραση που παίζει αυτόν το 
ρόλο. Και εκεί καταργήθηκε η σύμβαση. Αντιλαμβάνεσθε τι γί
νεται; Δηλαδή, εκεί που πράγματι είναι δημόσια υπηρεσία η τη
λεόραση καταργούν τη σύμβαση για να μην υπάρχει δυνατότη
τα επιβολής αυτών των υποχρεώσεων. Και τη βάζουν εκεί που 
θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για καθαρά οικονομικούς λό
γους.

Αυτό λέγεται πολιτική διαστροφή που αποδεικνύει ποια είναι 
η νοοτροπία αυτής της Κυβέρνησης για τα Μέσα Μαζικής Ενη
μέρωσης. Και αυτό λέμε. Με την πρότασή μας λέμε ότι πρέπει 
να υπάρχει σύμβαση η οποία θα καθορίζει και τους όρους που 
κάποιος παίρνει αυτήν τη δημόσια υπηρεσία. Διότι, κυρίες και 
κύριοι συνάδελφοι, φθάνουμε στο σημείο να θεωρούμε σήμερα 
λίγο ως πολύ -και πάει να περάσει αυτή η νοοτροπία δυστυχώς 
ακόμη και στον απλό πολίτη- ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τα 
ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στα χέρια τους, είναι οι 
ιδιοκτήτες τους.

Ιδιοκτήτες σε ό,τι αφορά την τυπική νομική του όρου έννοια, 
ναι. Αλλά είναι δημόσια υπηρεσία και το επαναλαμβάνω. Και η 
δημόσια υπηρεσία έχει υποχρεώσεις. Και προπαντός τις υπο
χρεώσεις δεν τις έχει μόνον εκείνος που έχει τη δημόσια υπη
ρεσία, την έχει και εκείνος που την παραχωρεί. Το αν πραγμα



τικά την παραχώρησε χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, σαν 
ξέφραγο αμπέλι, είναι δικό του θέμα, είναι θέμα της Κυβέρνη
σης. Δεν μπορεί, δηλαδή, την ιδία ντροπή της, το γεγονός ότι 
κατέστησε μια δημόσια υπηρεσία παραμάγαζο, αυτό το γεγο
νός της θεσμικής διαστροφής, να το επικαλείται ως επιχείρημα 
για το ότι δήθεν είναι εξωπραγματική η πρόταση της Νέας Δη
μοκρατίας. Αυτή είναι η αλλοίωση των θεσμών.

Αλλά είπαμε, δεν αρέσει στην Κυβέρνηση η πρόταση; Τόσο 
καιρό την έχει στα χέρια της, τόσο καιρό ξέρει ότι υπάρχει πρό
βλημα. Γιατί άραγε δεν εμφάνισε τις δικές της θέσεις και τις δι
κές της προτάσεις; Είπε ο κύριος Υπουργός ότι είναι ικανοποι
ημένος. Αν είναι ικανοποιημένος από το καθεστώς που υπάρχει 
σήμερα, τότε από κει και πέρα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. 
Αλλά αν είναι εκείνος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ικανοποιη
μένος, υπάρχει σ’αυτήν τη Βουλή των Ελλήνων μια επιτροπή, η 
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που λειτουργεί κατά τρόπο υ
ποδειγματικό. Δεν έχω διάθεση να κολακεύω ματαιοδοξίες. Αλ
λά πρέπει να απονείμω τα εύσημα τα οποία ταιριάζουν στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, το Βουλευτή Πειραιώς κ. Γιάννη Κα- 
ψή, για το ότι κατάφερε -όλοι μας θέλω να το πιστεύω, αλλά ε
κείνος πρωτίστως- αυτή η Επιτροπή να λειτουργεί ώστε εκτός 
από ελάχιστες περιπτώσεις οι αποφάσεις της να μην έχουν καν 
μειοψηφία. Πρωτόγνωρο πράγμα για τα κοινοβουλευτικά μας 
δεδομένα.

Αυτή η Επιτροπή, έβγαλε ένα πόρισμα το οποίο έχει στείλει 
κοντά εδώ και δύο μήνες. Και λέει τι πρέπει να γίνει. Καμία απά
ντηση δεν πήραμε από κανέναν. Εάν ο κύριος Υπουργός εννοεί 
κάποιες τροπολογίες που κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά 
γραφεία από την Υπουργό Εσωτερικών, καλό είναι να μη συζη
τήσει γι’αυτές εδώ, γιατί είναι ντροπή και να το κουβεντιάζουμε. 
Εμείς, ως Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, έχουμε κάνει προ
τάσεις. Δεν του αρέσει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας; Να 
πάρει τις προτάσεις αυτές και να μας πει ποια είναι η θέση της 
Κυβέρνησης επ’ αυτών. Πάντως, ένα είναι βέβαιο: Ότι σ’αυτές 
τις εθνικές εκλογές, με ό,τι εμπειρία έχουμε στο παρελθόν, δεν 
είναι δυνατόν να πάμε και δεν πρέπει να πάμε έτσι. Όχι φυσικά 
γιατί φοβόμαστε το ΠΑΣΟΚ. Αποδείξαμε ότι και τις δημοτικές 
και τις νομαρχιακές εκλογές και τις ευρωεκλογές η Νέα Δημο
κρατία τις κέρδισε, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε πα
κτωλός χρημάτων από την Κυβέρνηση. Έτσι θα τις κερδίσουμε 
και τώρα. Αλλά είναι θέμα λειτουργίας του πολιτεύματος. Δεν 
είναι ζήτημα ποιος και πώς κερδίζει τις εκλογές.

Θα είναι δε πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία, όταν θα συζη
τήσουμε κατ’ιδίαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με 
τον κύριο Υπουργό, να πούμε τι συμβαίνει και με το Εθνικό Συμ
βούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ένα σας λέω, κύριοι συνάδελφοι. Το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είχε τον τελευταίο καιρό 
δύο προέδρους, προερχόμενους από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ο έ
νας, ο κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ήταν ο νομικός σύμβουλος του 
Ανδρέα Παπανδρέου χρόνια. Και ο κ. Παύλος Σούρλας, άνθρω
πος του περιβάλλοντος του κυρίου Πρωθυπουργού. Και οι δύο 
έφυγαν χτυπώντας πίσω τους τις πόρτες.

Και βρέθηκε μετά ο κ. Ρέππας για να εξαπολύσει μύδρους ε
ναντίον αυτών που ο ίδιος τους είχε επιλέξει και τους είχε εγκα- 
ταστήσει στο Ζάππειο μετά βάίων και κλάδων. Βέβαια και αυτοί 
οι άνθρωποι έχουν κάποια όρια. Ο κύριος Υπουργός έχει συνη
θίσει λειτουργούς σαν τον κ. Παναγιώτου. Δεν είναι Παναγιώ- 
του ούτε ο κ. Κασιμάτης ούτε ο κ. Σούρλας. Αυτοί οι άνθρωποι 
έφυγαν και κατήγγειλαν πράγματα συγκεκριμένα. Έτσι βρέθη
καν να είναι υπόλογοι στον κ. Ρέππα. Αυτό μου θυμίζει τον τρό
πο που ενήργησε το ΠΑΣΟΚ με το ναύαρχο Λυμπέρη. Εκείνον 
που έφερε από την αποστρατεία και τον έκανε αρχηγό των Ενό
πλων Δυνάμεων, αλλά μετά τη νύχτα των Ιμίων, επειδή πήγε να 
πει την αλήθεια, τον μεταχειρίστηκε περίπου ως προδότη. Αυτή 
είναι η πολιτική του νοοτροπία.

Αυτό συμβαίνει και με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα
σης. Του αφαίρεσαν τις αποφασιστικές αρμοδιότητες. Έχει μό
νο γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. Δεν του έχουν δώσει καμία 
στελεχιακή υποδομή και μέσα για να κάνει τη δουλειά του. Έ
τσι έχουμε το φαινόμενο κάθε φορά που ένας πρόεδρος φεύ
γει, επειδή δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του να κατηγορείται 
ότι υπονομεύει το καθεστώς. Ποιος; Ο κ. Κασιμάτης και ο κ.

Σούρλας υπονόμευαν τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης! Είναι νοοτροπία αυτή; Αν αυτό δεν λέγεται κομ
ματικός νεποτισμός και παλαιοκομματισμός τότε τι λέγεται;

Τέλος, δεν θα ήθελα να ασχοληθώ καθόλου με το καθεστώς 
της ΕΡΤ αλλά πρέπει να πω ότι τα δελτία ειδήσεων αποτελούν 
όνειδος για τη δημοκρατία. Είναι μέσα προβολής του κυβερνη
τικού έργου και τίποτα παραπάνω. Υπουργοί παρελαύνουν χω
ρίς αντίλογο. Μιλά ο κ. Σκανδαλίδης στο Βόλο σε κομματικά 
στελέχη και του αφιερώνουν δέκα λεπτά. Προχθές Υφυπουρ
γός της Κυβέρνησης έκανε κομματική εκδήλωση στελεχών του 
από την Ηλεία και η ΕΡΤ μετέδιδε συνεχώς αυτά τα πράγματα.

Αυτά θεωρούνται “υπόδειγμα δημοκρατίας” και λένε ότι η 
ΕΡΤ λειτουργεί υποδειγματικά. Ε, για την Κυβέρνηση Σημίτη εί
ναι υπόδειγμα γιατί αυτό είναι το δείγμα γραφής της που μας έ
χει δώσει ως σήμερα. Αυτή είναι η λεοντή και το προσωπείο του 
εκσυγχρονισμού με το οποίο προσπαθεί να μας πείσει ότι θα 
μπούμε στον 21ο αιώνα.

Κύριοι συνάδελφοι, πέρα από την ένταση αυτών των στιγμών, 
επειδή θα γίνουν εκλογές και δεν ξέρω πόσοι και ποιοι από μας 
-εύχομαι να είναι όλοι πλην του υποφαινομένου- θα είμαστε ε
δώ στην επόμενη Βουλή, πρέπει να πω ότι έχουμε χρέος να μην 
αφήσουμε αυτό το κενό. Η Κυβέρνηση έχει χρέος να συμπρά- 
ξει μαζί μας ώστε αυτές οι εκλογές να διεξαχθούν κάτω από 
συνθήκες που τιμούν τη δημοκρατία και το πολίτευμα και όχι 
κάτω από συνθήκες που θα μας κάνουν να ντρεπόμαστε για το 
έργο που αφήνουμε αλλά και για την πρακτική που ακολουθή
σαμε. Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Β. Κωστόπουλος): Ο κ. Σούρλας 

έχει το λόγο.
Κύριοι Βουλευτές θα σας παρακαλέσω να περιορίζεστε στο 

χρόνο σας γιατί έτσι όπως πάμε θα ξημερώσουμε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Θα ξημερώσουμε αλλά να μην ξημε

ρώσουμε με εφιάλτες. Να δούμε καλό όνειρο τουλάχιστον αν 
και δεν το βλέπω.

Η εισηγητική έκθεση της πρότασης νόμου της Νέας Δημο
κρατίας την οποία είχα την τιμή και εγώ να συνυπογράψω θέτει 
σοβαρά και καίρια ερωτήματα σε προβλήματα που άπτονται 
της λειτουργίας της δημοκρατίας. Θέτει ζητήματα των οικονο
μικών πόρων των κομμάτων, της προέλευσης, του ελέγχου των 
δαπανών ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο και όχι μόνο. 
Ακόμη θέτει ζητήματα των δαπανών των υποψηφίων Βουλευτών 
και των κυρώσεων λόγω παραβάσεων των κειμένων διατάξεων. 
Θέτει ζητήματα μείζονος σημασίας που καθιστούν την πολιτική 
μας και τους πολιτικούς αναξιόπιστους αλλά και το πολιτικό 
μας σύστημα ευάλωτο.

Είμαστε ευάλωτοι εμείς οι πολιτικοί όταν διατηρούμε ένα α
νεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των κομ
μάτων και των υποψηφίων Βουλευτών. Είμαστε ευάλωτοι όταν 
κόμματα, Κυβέρνηση και πολιτικοί καταστρατηγούμε τους νό
μους που άμεσα μας αφορούν προς τους οποίους θα έπρεπε να 
υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Το ερώτημα που προβάλει επιτα
κτικά είναι πώς μπορούμε να προσδοκούμε την τήρηση των νό
μων από τους πολίτες όταν πρώτοι εμείς δεν εφαρμόζουμε 
τους νόμους που άμεσα μας αφορούν.

Πώς μπορούμε να απαιτούμε την επιβολή κυρώσεων από τον 
απλό πολίτη, από το δημόσιο λειτουργό, όταν αυτό δεν εφαρ
μόζεται από τους εκπροσώπους της Εθνικής Αντιπροσωπείας, 
όταν εμείς οι ίδιοι παρανομούμε;

Πώς είναι δυνατόν Βουλευτές να είναι ελέγχοντες και ελεγχό
μενοι;

Αναφέρομαι σε αυτόν το νόμο, κύριε Υφυπουργέ, που είναι 
μνημείο ανευθυνότητας, υποκρισίας, που προσβάλλει κάθε έν
νοια ηθικής, λογικής και πολιτικής αξιοπρέπειας, αυτόν το νόμο 
που θα έπρεπε για όσους παρέβησαν το όριο των προεκλογι
κών δαπανών, τουλάχιστο να δημοσιοποιηθούν τα ονόματά 
τους. Και εγώ λυπάμαι, γιατί υπήρξε δυστυχώς διακομματική 
συναίνεση, συνεννόηση, για να μη δημοσιοποιηθούν τα ονόμα
τα.

Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και ίσως αν ήταν μερικά ο
νόματα όχι τόσο πολύ επιφανών Βουλευτών, Υπουργών και άλ
λων αξιωματούχων των κομμάτων, να είχαν δημοσιοποιηθεί. Αλ



λά επειδή πρόκειται γ α πρωτοκλασάτα στελέχη του κομματι
κού κατεστημένου και της πολιτικής ζωής του τόπου, αυτός εί
ναι ο λόγος που δεν δημοσιοποιήθηκαν.

‘Οταν όλα αυτά συμβαίνουν, ας μην αναζητούμε ευθύνες από 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από τους ιδιοκτήτες, που δεν 
προβάλλουν ίσα τους πολιτικούς και υπάρχουν εξαιρέσεις.

Ας μη ζητάμε ευθύνες από τους προμηθευτές του δημοσίου, 
από τους εργολάβους του δημοσίου, όταν εμείς οι ίδιοι δεχόμα
στε να είμαστε σε μία αδράνεια, σε μια ένοχη σιωπή. Υπάρχουν 
βεβαίως ευθύνες και σε αυτούς, αλλά κατ’ εξοχήν υπάρχουν ευ
θύνες στους πολιτικούς.

Θα πω ένα πολύ απλό πράγμα: Το έγκλημα για να διαπραχθεί 
θέλει δύο, έγκλημα δεν διαπράττεται με έναν. Μόνο η αυτοκτο
νία χρειάζεται έναν. Τ 3 έγκλημα χρειάζεται δύο. Κι εδώ μιλάμε 
για έγκλημα, στο οπού συμπράττουν οι πολιτικοί μαζί με τους 
οικονομικούς παράγσ/τες του τόπου.

Ευθύνες, λοιπόν, έχουν τα κόμματα που επιδιώκουν αντί πό
σης θυσίας να έχουν ιη δική τους προβολή οι Βουλευτές οι ο
ποίοι διαγκωνίζονται. Όπως είπα προηγουμένως, ευθύνες έχει 
η Κυβέρνηση, που έχ£ ι καταστήσει την κρατική τηλεόραση υπο
χείριό της. Δεν κάνετε καλά. Είναι λάθος όταν έχει κανείς την ε
ξουσία, να τη θέλει μόνο για τον εαυτό του. Είναι τραγικό! Είναι 
λάθος όταν κάποιος αισθάνεται ισχυρός, να καταδυναστεύει ό
λους τους άλλους. Η υπερβολή είναι το χειρότερο πράγμα που 
έχει να κάνει κανείς στην προσωπική του, στην οικογενειακή 
του και γενικότερα σιην πολιτική ζωή του τόπου.

Είναι λάθος και άδικο όταν συνεισφέρουμε όλοι για να λει
τουργεί η κρατική ττλεόραση. Η ιδιωτική στο κάτω-κάτω έχει 
και τους δικούς της κανόνες, έχει και τη δική της χρηματοδότη
ση και τη δική της εξάρτηση.

Κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα μια μέρα την κρατική 
τηλεόραση, που παρουσίαζε τις εκδηλώσεις στις οποίες παρί- 
σταντο ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλι
κό Θέατρο. Φαίνεται του έχει μείνει κάτι από τη βασιλική αυτή 
δική του σχέση! Μετά από λίγο παρουσίαζε και τον

κ. Καραμανλή σττν Αθήνα, να επισκέπτεται τις σεισμόπλη
κτες περιοχές. Αφού τελείωσε, βεβαίως, μια σύντομη ολιγόλε- 
πτη παρουσία του κ. Καραμανλή, η παρουσιάστρια λέει ότι, ξέ
ρετε, σε αυτήν την περιοχή δεν υπάρχει κανείς σε σκηνή, όλα 
είναι τακτοποιημένα. Αμέσως, λοιπόν, να πει, ότι ούτε λίγο ούτε 
πολύ δεν υπήρχε κανείς λόγος να πάει ο Καραμανλής σε αυτήν 
την περιοχή.

Δεν πρόκειται να κρατήσω πολύ το λόγο, δεν νομίζω ότι έχω 
να προσθέσω τίποτε περισσότερο, γιατί είναι γνωστά, ελέχθη- 
σαν από πολλούς. Θέλω, όμως, να επισημάνω ότι την ώρα που 
εμείς εδώ προσπαθούμε και αγωνιούμε να πετύχουμε την εξυ
γίανση της πολιτικής ζωής του τόπου, την ώρα που η Νέα Δη
μοκρατία προτείνει με υπευθυνότητα μία νομοθετική ρύθμιση, 
εσείς λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει κα
μία ρύθμιση. Μάλισα, εξαπολύσατε και μύδρους εναντίον της 
πρότασης και αυτών που υπογράφουν. Είστε πολύ άδικος και υ
περβολικός στην προκειμένη περίπτωση. Και αντί να προβλημα
τιστείτε και να πείτε, να κουβεντιάσουμε, για να δούμε τι θα γί
νει, την ώρα που διαδραματίζονται όλα αυτά τα πράγματα και 
φαίνεται ότι έχουμε μια αγωνία οι περισσότεροι εξ ημών, ξέρε
τε τι συμβαίνει;

Οι περισσότεροι των πολιτικών και οι οργανισμοί αναζητούν 
χρηματοδότες. ‘Εχω την πεποίθηση ότι έχουν υπογράψει τα συ- 
βόλαια της υποταγής, της εξάρτησης, όπως είπα και στο προ- 
συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και έχουν δέσει τα χέρια τους 
κόμματα και πολιτικοί με χειροπέδες.

Κύριε Γείτονα, εγώ δεν ήρθα στη Βουλή για να υποκρίνομαι 
και πιστεύω και εσες και πρέπει να λέμε αλήθειες. Δεν ξέρω πό
σοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να βρουν χρήματα, ιδιαίτερα 
στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και τι να κάνουν οι ατυχείς;

Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από όλα; Εμείς μπορεί να 
έχουμε και κάποια ωριμότητα και ενδεχομένως, επειδή βρισκό
μαστε στην έξοδο ιης  πολιτικής, μπορεί να έχουμε το θάρος να 
πούμε “ε, μπορεί να πήρα χρήματα, να δανείστηκα ή να με χρη
ματοδότησες, αλλά ως εκεί και μη παρέκει” .

Ξέρετε ποιο είναι το θλιβερό; Οι νέοι υποψήφιοι Βουλευτές 
ψάχνουν να βρουν χρηματοδότες. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό,

όσοι δεν το δέχονται αυτό, υποκρίνονται. Πιστεύω ότι αυτό εί
ναι το χειρότερο που συμβαίνει στον τόπο μας αυτήν την ώρα. 
Δεν μπορεί να είμαστε υποκριτές, δεν μπορούμε να εθελοτυ
φλούμε.

Εγώ θα ήθελα να βγει ένας από το Λεκανοπέδιο, ο τρόπος 
του λέγειν ένας να υπάρχουν μερικοί που να πουν “όχι, βρε α
δερφέ, δεν θα πάρουμε χρήματα από κανένα χρηματοδότη”. 
Στην επαρχία τα πράγματα είναι χειρότερα από την πρωτεύου
σα και εκεί παίζεται το πολιτικό μας δράμα. Γι’ αυτό λέω ότι έ
χουμε ευθύνες.

Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξανασκεφθείτε κάποια πράγματα. 
Η εξουσία δεν είναι μόνιμη. Ο καθένας γράφει την ιστορία του 
βεβαίως και κάθε παράταξη και κυβέρνηση. Το πράγμα έχει 
φτάσει στο απροχώρητο. Δεν πάει παραπέρα. Και δεν μας κα
τηγορούν για χρηματοδότηση καθαρών χρημάτων, μας κατηγο
ρούν και για χρηματοδότηση βρώμικων χρημάτων. Και όταν δεν 
μπορώ να αποδείξω ή δεν έχω το κουράγιο να παρουσιάσω επι- 
σήμως τους χρηματοδότες, δικαιούται ο κάθε πολίτης να υπο
ψιάζεται, να έχει την όποια υποψία στο μυαλό του για την προέ
λευση των χρημάτων.

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και πρέπει να την αντι
μετωπίσουμε. Λυπάμαι που σήμερα, κύριε Υφυπουργέ, έτσι α
βασάνιστα έρχεσθε να απορρίψετε την πρόταση της Νέας Δη
μοκρατίας, χωρίς να προτείνετε λύσεις.

ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ; Είναι Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Μάλιστα, είναι Υπουργός. ‘Αλλωστε 

δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία δεν επιθυμώ να υποβαθμίσω 
εγώ τον κ. Ρέππα. Υπουργός είναι, αλλά δεν ασκεί καλά τα κα- 
θήκοντά του. Σήμερα μας στενοχώρησε, δεν μας τα λέει καλά. 
Τώρα είναι δυνατόν άνθρωπος του διαμετρήματος του πνευμα
τικού του κ. Ρέππα να μην αντιλαμβάνεται τι γίνεται και να έρχε
ται ο κ. Σούρλας να πει τι γίνεται στην Ελλάδα; Είναι δυνατόν; 
Δεν είναι δυνατόν, αλλά φαίνεται ότι είσθε και εσείς δέσμιος, ό
πως είμαστε όλοι, ενός συστήματος, που φοβάμαι πως κάνου
με ό,τι μπορούμε, για να το ρίξουμε μια ώρα νωρίτερα στο 
γκρεμό. Δεν πρέπει να το ρίξουμε. Έχουμε περιθώρια, μπορού
με, πρέπει να αντισταθούμε, για να σώσουμε και τη δική μας α
ξιοπιστία και αξιοπρέπεια, αλλά και για να μπορέσουμε να ανοί
ξουμε καλύτερες προοπτικές για την πατρίδα μας, για τον τόπο 
μας και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Β. Κωστόπουλος): Ο κ. Βεζδρε- 

βάνης έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παρακολούθησα 

την ομιλία σας με μεγάλη προσοχή και ειλικρινά στενοχωρήθη
κα και όχι για όσα εκτοξεύσατε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Τα 
έχουμε συνηθίσει, έχουμε ακούσει και πολύ χειρότερα από το 
1981 μέχρι σήμερα, που βρισκόμαστε σε αυτήν την Αίθουσα. 
Αυτό το λέω, διότι η ομιλία σας ήταν κατώτερη του κ. Ρέππα. 
Δεν σεβαστήκατε ένα ολόκληρο κόμμα, το οποίο έκανε μία πρό
ταση νόμου. Δεν την υπέγραψαν δυο τρεις Βουλευτές, που βρέ
θηκαν κάποια στιγμή και είχαν μια ιδέα και την παρουσίασαν σε 
ένα χαρτί και την έδωσαν ως πρόταση νόμου στην Εθνική Αντι
προσωπεία.

Ένα ολόκληρο κόμμα, κύριε Υπουργέ, με τον Αρχηγό του 
μπροστά, κατέθεσε αυτήν την πρόταση νόμου. Και αναφερθή
κατε σε αυτήν με λέξεις που ειλικρινά δεν σας τιμούν και δεν τι
μούν και εμένα να τις επαναλάβω.

Κύριοι συνάδελφοι, διαφεύγει από όλους μας ότι υπάρχει 
πρόβλημα; Αγνοούμε ότι αυτήν τη στιγμή ολόκληρος ο πολιτι
κός κόσμος κατηγορείται για αδιαφάνεια; Το είδε η Εθνική Αντι
προσωπεία, έφτιαξε ένα νόμο, τον 2429 και “πριν αλέκτωρ λα- 
λήσει τρις” , τον πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων, εμείς οι 
ίδιοι. Δηλαδή εμείς που ψηφίσαμε αυτόν το νόμο, εμείς οι ίδιοι 
και τον παρέβημεν και τον πετάξαμε στο κάλαθο των αχρήστων. 
Δώσαμε για μια ακόμη φορά το δικαίωμα στον ελληνικό λαό να 
λέει ότι οι Βουλευτές ψηφίζουν για τον ελληνικό λαό, αλλά ό,τι 
δεν τους συμφέρει, δεν το εφαρμόζουν για τον εαυτόν τους.

Έτσι συνέβη, κύριε Υπουργέ. Και βέβαια πώς να προσδιορι
στεί το τι δαπάνες έγιναν και πώς να εμφανισθούμε ότι είμαστε 
ειλικρινείς, όταν πρέπει να μιλήσει κανείς για το λεκανοπέδιο



της Αττικής, όπου για να στείλει μια επιστολή ένας υποψήφιος 
σε ενάμιση εκατομμύριο ψηφοφόρους, αντιλαμβάνεσθε -και μί
α (1) δραχμή να ήταν το κόστος του ταχυδρομείου παρ’ότι είναι 
εκατόν είκοσι (120) δραχμές τώρα, συν το φάκελλο και το επι
στολόχαρτο- πόσα χρήματα χρειάζονται. Και έχουμε την αξίω
ση να εμφανισθούμε ότι είμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό ει
λικρινείς. Δεν είναι δυνατόν.

Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Αν κανείς 
προσθέσει τους μισθούς μιας ολόκληρης τετραετίας, τις βου
λευτικές αποζημιώσεις μιας ολόκληρης τετραετίας, δεν φτά
νουν για να στείλει μια επιστολή στους ψηφοφόρους της Β' Α
θηνών ή της Α’. Πώς θα γίνουμε πιστευτοί ότι αυτά τα χρήματα 
είναι δικά μας, είναι από τον ιδρώτα μας, είναι από την περιου
σία μας;

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ’ Α
ντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ)

Τι ζητάμε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ; Ζητάμε να δοθεί η δυνατό
τητα σε όλους μας να μπορούμε να εμφανισθούμε στον ελληνι
κό λαό. Λείπει ο κ. Τσαφούλιας για να του πω ότι συμφωνώ σε 
ένα μεγάλο μέρος με την ομιλία του, γιατί είπε αλήθειες ο άν
θρωπος. Πώς θα εμφανισθούμε στον ελληνικό λαό;

Και εμείς βέβαια, κύριε Υπουργέ, των μικρών περιφερειών, 
που γνωρίζουμε τους ανθρώπους του νομού μας σε ποσοστό 
95% με τα μικρά τους ονόματα και έχουμε τη δυνατότητα της ε
πικοινωνίας από καφενείο σε καφενείο, βρίσκουμε τον τρόπο 
της επικοινωνίας και όπως τον βρίσκουμε τόσα χρόνια, θα τον 
ξαναβρούμε.

Αλλά καλό θα ήταν να μπορούσε να εμφανισθεί και ο επαρ
χιώτης Βουλευτής, όταν βρίσκεται σε αυτό το Βήμα και το τιμά 
αυτό το Βήμα, όταν δίνει μάχες για την εκλογική του περιφέρεια 
από αυτό το Βήμα, όταν δίνει τις μάχες για τα εθνικά θέματα με 
πάθος και με περισσότερη αγνότητα από πολλούς. Τότε πρέπει 
να μπορεί να εμφανίζεται. Αλλά πώς να εμφανισθεί, κύριε Υ
πουργέ, από τη δική σας -και το εννοώ- κρατική τηλεόραση; Πό
τε έδωσε η κρατική τηλεόραση την ευχέρεια στον Έλληνα Βου
λευτή; Στις συνεδριάσεις της Βουλής παρουσιαζόμαστε κάπου 
ένα με ενάμισι λεπτό κάποιοι, στη καλύτερη περίπτωση οι Κοι
νοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για τρία, τέσσερα λεπτά και ο υπό
λοιπος χρόνος είναι για τους κυρίους Υπουργούς που δεν το έ
χουν ανάγκη, γιατί αυτή η ώρα της Βουλής είναι μια την εβδο
μάδα και η ΕΡΤ, τα κρατικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν 
είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, που είναι στη διάθεσή 
σας και το έχετε αποδείξει ότι κάνετε όχι απλώς χρήση, αλλά 
παρακατάχρηση.

Κύριοι συνάδελφοι, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία κάναμε μία 
πρόταση νόμου. Το αλάθητο του Πάπα δεν το διεκδίκησε ποτέ 
αυτή η παράταξη γιατί έχει το γνώθι σ’ εαυτόν. ‘Αλλες θέσεις 
διεκδικούσαν κατά καιρούς το αλάθητο του Πάπα και είναι η δι
κή σας η παράταξη. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι έχουμε το τέλειο. 
Καταθέσαμε, λοιπόν, μια πρόταση νόμου. Την επεξεργαστήκα
με όσο καλύτερα νομίζαμε. Αυτή είναι η πρόταση. Για μας δίνει 
λύση, για σας δεν δίνει. Πού είναι το πρόβλημά σας; Εδώ είναι 
η Εθνική Αντιπροσωπεία, κάντε την αντιπρότασή σας. Ελάτε να 
κουβεντιάσουμε, να καταλήξουμε κάπου αφού όλοι έχουμε δια
πιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα της διαφά
νειας κύριε Υπουργέ, δεν είναι πρόβλημα ενός εξ ημών μόνο, 
αλλά είναι όλων μαζί και αν θέλετε δεν είναι μόνο των προσώ
πων, είναι του θεσμού, είναι του κοινοβουλευτισμού.

Αυτόν τον κοινοβουλευτισμό οφείλουμε να τον προστατεύ
σουμε με όσο περισσότερη μπορούμε να παρουσιάσουμε δια
φάνεια. Και δεν μπορείτε, κύριε Υπουργέ, να πείτε ότι δεν είχα
τε το χρόνο -αν αυτό το επικαλεσθείτε θα έχετε μεγάλο άδικο- 
γιατί την πρόταση νόμου εμείς την καταθέσαμε τον περσινό Μά
ιο και από τότε ως τώρα το πρόβλημα ήταν υπαρκτό και είναι 
και η πρόταση νόμου στα συρτάρια σας ήταν και είχατε την ευ
χέρεια να την μελετήσετε και να κάνετε την αντιπρότασή σας, 
να κάνετε την προσθήκη σας και να δώσετε λύση.

Αλλά και αν ακόμη και όλα αυτά δεν σας ικανοποιούν και αν 
όλα αυτά δεν τα προλαμβάνετε δεν έχετε το πόρισμα της Επι
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας που βγήκε ύστερα από υπεύθυ
νη συζήτηση εκλεκτών συναδέλφων με τον εκλεκτότερο τον 
Πρόεδρο της επιτροπής τον κ. Καψή που παρουσίασε μια πρό

ταση συγκεκριμένη και που είναι της αποδοχής όλης της Βου
λής; Είναι ομόφωνο το πόρισμα. Γιατί δεν αποδέχεσθε, κύριε Υ
πουργέ, τουλάχιστον αυτό;

Εμείς, κύριε Υπουργέ, πιστεύουμε ότι με την πρόταση νόμου 
που κάναμε επιτελέσαμε το καθήκον μας. Μέχρι εδώ μπορού
σαμε να φθάσουμε, μέχρι εδώ μας επιτρέπει ο Κανονισμός της 
Βουλής, μέχρι εδώ είναι τα δικαιώματά μας. Η ευθύνη της α- 
πορρίψεως είναι δική σας. Και πρέπει να πάρετε πίσω αυτό το 
αυθαίρετο που είπατε ότι εμείς αποσύραμε την πρότασή μας. 
Όχι, κύριε Υπουργέ. Η πρότασή μας είναι αυτή, τη στηρίζουμε 
μέχρι το τέλος και ζητούμε από την κυβερνητική πλειοψηφία να 
την αποδεχτεί διότι δίνει μία λύση στο όλο πρόβλημα.

Πόση είναι η έκταση αυτής της λύσεως; Δεν θα ισχυριστούμε 
ότι είναι μεγάλη. Θα ισχυριστούμε όμως ότι λύνει ένα μέρος του 
προβλήματος. Και αν δεν θελήσετε ούτε αυτό το μικρό τμήμα 
του προβλήματος να λύσετε είσθε υπεύθυνοι και εν όψει των ε
κλογών που έρχονται μέσα στο 2000 -ας μην κάνω τον προφή
τη, αλλά εν πάση περιπτώσει- και μέχρι το Σεπτέμβριο οι εκλο
γές θα γίνουν και θα πάρετε μια απάντηση από τον ελληνικό λα
ό όπως την πήρατε δύο φορές μέσα στον τελευταίο ενάμιση 
χρόνο τόσο στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές όσο και 
στις ευρωεκλογές. Θα πάρετε και τώρα την απάντηση!

Δεν έχει όμως, σημασία ποιο από τα κόμματα κερδίζει, σημα
σία έχει αν κερδίζει ο κοινοβουλευτισμός. Και ο κοινοβουλευτι
σμός με τη συμπεριφορά τη δική σας όχι μόνο δεν κερδίζει, αλ
λά σαφώς χάνει.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριοι συνάδελφοι, 

τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα δυτικά θεωρεία της 
Βουλής, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση “Αρ
χαίο Ελληνικό Θέατρο” είκοσι οκτώ μαθητές και τρεις συνοδοί·* 
δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Αφρατίου Εύβοιας.

Καλωσορίζουμε τους Στερεολλαδίτες στο Εθνικό Κοινοβού
λιο.

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες)
Ο κ. Καψής έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, είμαι αμετανόητος 

δημοσιογράφος. Έχω γράψει χιλιάδες άρθρα στα σαράντα-πε- 
νήντα χρόνια της καριέρας μου και όλα τα αγαπώ, όπως ο ηθο
ποιός αγαπάει κάθε ρόλο του.

Όλα τα χάρηκα πλην ενός, του άρθρου που έγραψα πρόσφα
τα στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ" με τον τίτλο: “Πωλείται κόμμα - ε
νοικιάζεται Βουλευτής”.

Δεν αναφερόμουνα στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα 
μας. Προς Θεού, όχι! Έκανα μία θλιβερή πρόβλεψη για το μέλ
λον. Με δικαίωσε η υπόθεση Κολ πολύ γρηγορότερα απ’ όσο 
περίμενα.

Σήμερα -και το ομολογούμε όλοι- οι τρομακτικές δαπάνες 
που έχουν επιβάλει οι σύγχρονοι μέθοδοι του πολιτικού μάρκε
τινγκ καθιστούν πλέον την πολιτική υποχείρια στην οικονομία, 
στα μεγάλα συμφέροντα. Καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη 
χορηγού. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας χορηγός που να μη δίνει 
τη χορηγία έναντι ανταλλάγματος ή προσδοκομένου τουλάχι
στον ανταλλάγματος. Ιδιαίτερα για το μέσο Βουλευτή η άσκηση 
του πολιτικού δικαιώματος του έχει πλησιάσει τα όρια να είναι 
απαγορευτική. Η ίσοις όροις άσκηση είναι κάτι το εξωπραγμα
τικό.

Κύριοι συνάδελφοι, μην περιμένετε από κανένα Βουλευτή να 
αντισταθεί εύκολα στη γοητεία του χορηγού, όταν αυτό θα εσή- 
μαινε αποχώρησή του από την πολιτική ζωή. Τα έχουμε πει επα
νειλημμένα. Υπό αυτήν την έννοια η πρωτοβουλία της κατάθε
σης ενός νόμου που προσπαθεί να ρυθμίσει ένα μόνο τμήμα 
του τεραστίου προβλήματος που λέγεται “προεκλογική δαπά
νη" -εγώ θα έλεγα και πολιτική λειτουργία- είναι ελπιδοφόρο γε
γονός.

Και εγώ προσωπικά χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Νέας 
Δημοκρατίας. Συμφωνώ με την πρωτοβουλία. Εν τούτοις είμαι 
υποχρεωμένος να διαφωνήσω με ορισμένες ρυθμίσεις που 
προτείνει.

Πριν φθάσω όμως, στις επιμέρους ρυθμίσεις επιτρέψτε μου 
να πω ότι διαφωνώ με όλο τον τρόπο που διεξήχθη αυτή η συ
ζήτηση. Θα έπρεπε να ήταν συναινετική η διαδικασία, μία προ-



απάθεια όλων μας να βρούμε μία λύση.
Είπε ο συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας ότι για ένα έγκλη

μα χρειάζονται δύο και ότι μόνο για την αυτοκτονία χρειάζεται 
ένας. Κάνει λάθος. Δεν έχουμε έγκλημα, έχουμε αυτοκτονία η 
οποία συντελείται εκ μέρους πολλών, όλων όσων είναι απόντες 
από αυτή την τρομακτικής σημασίας συζήτηση. Είναι αυτοκτο
νία της δημοκρατίας, αυτοκτονία του δημοκρατικού πολιτεύμα
τος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λόγω εκλογών.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Δεν θα σταθεί καμία εκλογή, που δεν θα 

στηρίζεται στους βασικούς κανόνες του κοινοβουλευτισμού.
Κύριοι συνάδελφοι, ε πα ότι διαφωνώ με επιμέρους ρυθμίσεις 

της προτάσεως νόμου, όπως επί παραδείγματι να αγοράσει το 
κράτος χρόνο για τα πολιτικά κόμματα.

Αν μη τι άλλο, πέραν των άλλων διαδικασιών, θα πω κάτι που 
το είπε σαφώς ο κ. Παυλόπουλος. Οι ελέγχοντες τα Μαζικά Μέ
σα Ενημέρωσης δεν πουλάνε δικό τους προϊόν, διαχειρίζονται 
δημόσιο αγαθό. Δεν θα τους πληρώσουμε γι’αυτό. Νομίζω ότι 
ορθώς η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πρότεινε να χορηγη
θεί δωρεάν χρόνος.

Ομολογώ ότι συγκινήθηκα με τις τόσες αναφορές στην επι
τροπή μας και με όλους τους εκλεκτούς και άξιους υπέροχους 
συναδέλφους που δουλεύουμε τόσο καιρό έχουμε κάνει πολ
λές προτάσεις που θα ήθελα να συζητηθούν εδώ, έστω και πα
ρεμπιπτόντως. Ανπθέτως ο καθένας προσπάθησε να υψώσει τη 
σημαιούλα του κόμματός του. Μα, δεν χρειάζεται να υψώσουμε 
τη σημαία του κόμματός μας, αλλά τη σημαία της δημοκρατίας.

Διαφωνώ με τον κύριο Υπουργό που μίλησε και φάνηκε ικα
νοποιημένος, ότι η διακομματική επιτροπή κατανέμει το χρόνο, 
δεν υπήρξε καμία αντίρρηση, και οι αποφάσεις ετηρήθησαν. Η 
κατανομή του χρόνου είναι η διανομή του αντίδωρου, ενώ εδώ 
μιλάμε για την θείαν Δωρεάν της Δημοκρατίας.

Πού είναι τα μικρά κόμματα; Τι θα πει αναλογικός χρόνος; 
Κανένα κόμμα δεν κσ:εβαίνει σε εκλογές με την απόφαση να 
παραμείνει μικρό κόμμα. Και οι εισηγητές του σχεδίου νόμου 
και εμείς ανήκουμε στα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν πρέπει να πα
ραγνωρίζουμε όμως τα δικαιώματα των λεγομένων μικρών. Ό 
ταν κατεβαίνει το ΚΚΕ, ο Συνασπισμός και το ΔΗ.Κ.ΚΙ. δεν κατε
βαίνουν για να παραμείνουν μικρά κόμματα. Κατεβαίνουν με την 
αξίωση να γίνουν κόμτατα εξουσίας. Συνεπώς είναι δικό τους 
σφάλμα όταν δέχονται την αναλογική κατανομή του χρόνου. Το 
λέω εγώ που ανήκω (πο κόμμα της Πλειοψηφίας, αγωνίζομαι 
και θα αγωνισθώ να παραμείνουμε πλειοψηφία. Δεν θέλω όμως 
ο αγώνας μου αυΓός, η νίκη να γίνει σε βάρος των κοινοβουλευ
τικών θεσμών.

Έχουμε κάνει πολλές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Και επι
τρέψτε μου να πω ότι αν και δεν έχω παράπονα από τη μεταχεί
ριση εκ μέρους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, είχα το θάρ
ρος να προτείνω όπως απαγορευθεί οποιαδήποτε εμφάνιση υ
ποψηφίου Βουλευτή ή Υπουργού κατά τη διάρκεια της προε
κλογικής περιόδου. Έχουμε κάνει και άλλες προτάσεις. Αν αυ
τό δεν γίνει δυνατό, ο χρόνος που εμφανίζεται ο οιοσδήποτε 
Βουλευτής, να κοστολογείται ως προεκλογική δαπάνη, με ειδι
κό συντελεστή. Μας έκανε ολόκληρο μάθημα μαθηματικών ο 
συνάδελφος κ. Κεφαλογιάννης για τον συντελεστή αυτόν. Και 
οι εμφανίσεις των κομμάτων στην τηλεόραση, να κοστολογού
νται και να περιβάλονΓαι μέσα στο όριο των δαπανών. Διότι δεν 
είναι δυνατόν, είναι ουτοπία, είναι ψεύδος το οποίο εμφανίζου
με σαν αλήθεια να λέμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε απολύτως 
τις χορηγίες. Μόνο εάν κατεβάσουμε το κόστος, μόνο αν κατε
βάσουμε τη δαπάνη, τότε μόνο οι χορηγίες δεν θα χρειάζονται 
ή τουλάχιστον για να μην κάνω και εγώ τον ουτοπιστή, τότε μό
νο οι χορηγίες θα είναι αδιάφορου μεγέθους. Δεν θα μπορούν 
να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία του πολιτεύματος.

Διαφωνώ ακόμη και με την πρόταση να ανατεθεί όλη η διαχεί
ριση στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Είναι πολύ μεγά
λη ευθύνη για ένα θεσμό που αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια 
του να μπει στη διελκυστίνδα των συμφερόντων των κομμάτων. 
Ανπθέτως θα μπορούσε και το Συμβούλιο με συνεργασία αν θέ
λετε της επιτροπής μας ή άλλης επιτροπής της Βουλής, ας δια
λέξει ο έχων την πολιτική ευθύνη Υπουργός να βρει ένα όργα
νο που να κάνει γρήγορα μια συγκεκριμένη εργασία και να τη

φέρει στη Βουλή. Διότι λέμε και πράγματα ανεύθυνα. Μακάρι 
να λειτουργήσει το κανάλι της Βουλής. Κακώς ερρίφθησαν οι 
βολές εναντίον του. Είχε ενημερώσει ο Πρόεδρος στη Διάσκε
ψη των Προέδρων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Συμφωνώ, το είπα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Το δοκιμαστικό δεν έχει καμία σημασία, 

κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ψηφίσω την πρόταση, αλλά δεν 

θέλω και να καταψηφιστεί. Προτείνω -και κάνω έκκληση- να α
ποσυρθεί και να συμφωνήσει και ο Υπουργός. Να αρχίσει μια 
διαδικασία, να βρούμε μια συναινετική λύση. Όχι λύση συμβι
βασμών. Μια λύση που να υπηρετεί πριν απ’όλα το δημοκρατι
κό μας πολίτευμα.

Αλίμονο κύριοι! Ακούμε πολύ συχνά εκπροσώπους μεγάλων 
συμφερόντων να διαγράφουν εθνική αμυντική εξωτερική πολι
τική. Δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Είναι πολιτική καθ’ υ
παγόρευση. Αυτή είναι η έκκλησή μου προς τα δυο μεγάλα κόμ
ματα.

Και επειδή έχω ακόμη λίγο χρόνο, θα μου επιτρέψει ο κύριος 
Πρόεδρος, λίγο να φύγω από το θέμα. Η προάσπιση των δημο
κρατικών θεσμών είναι κάτι πολύ σοβαρό που δεν ανήκει μόνο 
σε μας. Ανήκει και στο μέσο πολίτη. Και σ’ αυτό θέλω εκμεταλ
λευόμενος το Βήμα της Βουλής να απευθυνθώ. Στο κάτω κάτω 
πάμε μέσα σ’αυτόν το χρόνο σε εκλογές. Έχουν όλοι τη δυνα
τότητα και την υποχρέωση να καταδικάσουν με τη ψήφο του τη 
δαπάνη, τη σπατάλη, τη μύηση του πλούτου γιατί απ’ αύριο θα 
κρύβει φθορά αν όχι διαφθορά.

(Χειροκροτήματα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Η κ. Μπενάκη έχει 

το λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΨΑΡΟΥΔΑ; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

ομολογώ ότι είμαι ευτυχής διότι προηγήθηκε στο Βήμα ο κ. Κα- 
ψής, ο μόνος Βουλευτής πέραν του εισηγητού που μίλησε από 
το κυβερνών κόμμα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί μια ισορροπί
α στο πνεύμα που θα έπρεπε να διέπει αυτήν τη συζήτηση. Για- 
τί ομολογώ δεν μπορώ καθόλου να παρακολουθήσω ούτε την 
παλαιοκομματική νοοτροπία του Υπουργού που ανταπάντησε 
στην πρότασή μας ούτε το παλαιομοδίτικο στυλ που ακολούθη
σε, κυρίοος δεν μπορώ να παρακολουθήσω το δημαγωγικό του 
λόγο. Είναι λυπηρό σε ένα τέτοιο θέμα που αγγίζει την πεπτου- 
σία της δημοκρατίας και που η Νέα Δημοκρατία έφερε για συ
ζήτηση στη Βουλή, με αφορμή μια πρόταση νόμου την οποία 
μπορεί κανείς να την κρίνει όπως θέλει, είναι λυπηρό ότι η αντί
δραση του κυρίου Υπουργού υπήρξε ένα ακατάσχετο υβρεολό
γιο κατά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με την επανα
λαμβανόμενη πάντοτε μομφή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει 
πρόγραμμα δεν έχει προτάσεις.

Θα έπρεπε, κύριοι συνάδελφοι, με αφορμή και όχι αποκλει
στικά περιοριζόμενοι σ’ αυτήν την πρόταση νόμου, να σκεφθού- 
με πάρα πολύ σοβαρά το θέμα που μας απασχολεί και του οποί
ου ένα μικρό κομμάτι είναι η πρόταση νόμου που συζητούμε. Α
ντί βέβαια να συζητήσει το πρόβλημα ο κύριος Υπουργός επε- 
δώθη σε ύβρεις, αλλά εκείνο το οποίο με λύπησε πάρα πολύ εί
ναι το φαινόμενο, ότι δεν αντελήφθη ή δεν θέλησε να αντιλη- 
φθεί, ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα που συζητούμε, και να 
μας αποκαλύψει με τον α ή β τρόπο, αν νομίζει ότι υπάρχει τρό
πος αντιμετώπισης ή έστω μια ελπίδα διευθέτησης, πριν από τις 
επόμενες εκλογές.

Κύριοι συνάδελφοι, το κομμάτι που μας απασχολεί σήμερα 
είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του μεγάλου προβλήματος που 
λέγεται έσοδα και δαπάνες πολιτικών κομμάτων και πολιτικών 
κατά τη διεξαγωγή όχι μόνο του προεκλογικού αγώνα, αλλά ο
λόκληρης της πολιτικής δραστηριότητας. Ένα μικρό αλλά ση
μαντικό κομμάτι είναι βέβαια, πώς προβάλλονται από τα ραδιο
τηλεοπτικά μέσα τα κόμματα και οι πολιτικοί. Αλλά το πρόβλη
μα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα έπρεπε να μας είχε απασχολή
σει πολύ πιο αποτελεσματικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 
εποχής που διανύουμε; Δυο είναι οι μεγάλες συμφορές: Μία εί
ναι, η ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση ίσον η εξαγορά κομμάτων 
και πολιτικών. Πολύ σωστά το είπε ο κ. Καψής, λέγοντας κόμμα
τα πωλούνται και πολιτικοί ενοικιάζονται, με πολύ πικρό χιού
μορ βέβαια.



Το ένα λοιπόν, πρόβλημα είναι η ανεξέλεγκτη χρηματοδότη
ση ίσον εξαγορά κομμάτων πολιτικών με τα ανταλλάγματα που 
αναμένονται. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η απαράδεκτη ανισό
τητα στη μεταχείριση κομμάτων και πολιτικών, όχι μόνο εξαιτί- 
ας των δαπανών, αλλά εξαιτίας και πολιτικών κινήτρων. Και σε 
αυτό το τελευταίο, επειδή το πεδίο όπου εκδηλώνεται κατά τρό
πο ανεξέλεγκτο πλέον η ανισότητα στη μεταχείριση των κομμά
των και των πολιτικών είναι η ραδιοτηλεόραση, ειδικά σε αυτό, 
ο κύριος Υπουργός έπρεπε να είχε πάρει θέση.

Κύριοι συνάδελφοι, οι προτάσεις έχουν γίνει, η Επιτροπή Θε
σμών και Διαφάνειας έκανε ολοκληρωμένη πρόταση για το συ
νολικό πρόβλημα και όχι μόνο για το κομματάκι που συζητούμε 
σήμερα, αλλά δυστυχώς, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Και σήμε
ρα ήταν μία εντονοτάτη πρόκληση προς τον Υπουργό, τουλάχι
στον να αποκαλύψει, αν μελετά η Κυβέρνηση το θέμα, και το 
συνολικό και το επιμέρους της ραδιοτηλεόρασης. Ήταν μια μο
ναδική ευκαιρία να δούμε αν υπάρχει κυβέρνηση που προβλη
ματίζεται και ακούει τις φωνές των Βουλευτών από όλα τα κόμ
ματα και δυστυχώς αυτή η μοναδική ευκαιρία χάθηκε. Επιβε
βαιώθηκε πλέον η αλαζονεία της Κυβέρνησης και η μεγάλη της 
αγωνία να διατηρήσει αυτήν την εξουσία με κάθε τρόπο και με 
κάθε αντάλλαγμα.

Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Μα, το πρόβλη
μα είναι αν θα αγοράζεται ο χρόνος από το δημόσιο, το οποίο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν τη δαπάνη, ή αν θα δε
σμεύεται ο χρόνος, πράγμα αμφισβητούμενο, αν μπορεί την τε
λευταία στιγμή να γίνει, εν σχέση τουλάχιστον με τα ιδιωτικά κα
νάλια ή αν θα βρεθεί άλλος τρόπος ίσης κατανομής του χρό
νου; Το πρόβλημα δεν είναι να απορρίψουμε τη μία ή την άλλη 
λύση, αλλά να βρούμε ποια είναι η λύση.

Η Επιτροπή μάλιστα Θεσμών και Διαφάνειας σας πρότεινε 
την πλέον βατή λύση από τις άλλες δύο, που ενδεχομένως δεν 
ασπάζεστε, να αποτιμάται ο ραδιοτηλεοπτικός χρόνος ως δα
πάνη των κομμάτων ή των πολιτικών και ο χρόνος αυτός να προ- 
σμετράται στο πλαφόν του ορίου δαπανών που θα τεθεί δε
σμευτικά και αποφαστικά πλέον και κατά τρόπον αποτελεσματι
κό από το νόμο, με υπουργική απόφαση ή από τη Βουλή. Αλλά 
δεν δέχεσθε μία τέτοια λύση. Και ενώ υπήρχε σε αυτόν τον ατε
λέστατο νόμο που ισχύει τώρα ένα όριο δαπανών που το έφθα- 
σαν και ξεπέρασαν τα κόμματα, τελικά εφευρέθηκε η λύση του 
αγγελιόσημου και του Φ.Π.Α., ώστε να φθάσουμε ίσα βάρκα, ί
σα νερά.

Ντροπή μας, κύριοι συνάδελφοι, ντροπή όλων μας. Και αυτό 
σε τι οφείλεται; Στο ότι δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και 
δεν υπάρχουν κυρώσεις για να μπει τέλος πάντων ένας φραγ
μός, ένας έλεγχος στο όριο των προεκλογικών δαπανών, κυρί
ως των κομμάτων και δευτερευόντως των πολιτικών.

Είναι επιτροπή αυτή, η οποία έχει συγκροτηθεί και ήλεγξε υ
ποτίθεται τα κόμματα και υποτίθεται ότι θα υπέβαλε και κυρώ
σεις, τις οποίες ουδέποτε υπέβαλε, αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο της Βουλής και εκπροσώπους Βουλευτές των κομμά
των; Τι θα κάνουν οι εκπρόσωποι Βουλευτές των κομκάτων;

Κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα επιδέχεται μία και μόνο λύ
ση στην κατεύθυνση, την οποία προτείνει και η Επιτροπή Θε
σμών και Διαφάνειας. Αυστηρός έλεγχος των εσόδων, δημοσιό
τητα -βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Γερμανία- όριο δαπανών 
προσαρμοσμένο στα πράγματα, αλλά ρεαλιστικό, βατό και ε
φαρμόσιμο και για τα κόμματα και για τους πολιτικούς, και απο
τελεσματικός έλεγχος με αποτελεσματικές κυρώσεις.

Αυτό θα έβγαζε και το Υπουργείο από την υποχρέωση να μα- 
νιπουλάρει το ραδιοτηλεοπτικό χρόνο, διότι άπαξ και θα υπήρ
χε όριο δαπανών ελεγχόμενο και τιμωρούμενο στην υπέρβασή 
του, τότε βεβαίως δεν θα υπήρχε ούτε η διάθεση ούτε ο πειρα
σμός της υπερβάσεως και του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου, ακό
μα και αν η κυβέρνηση και το εκάστοτε κυβερνών κόμμα θα εί
χε αυτόν τον πειρασμό.

Δύο λόγια μόνο και τελειώνω με αυτό, κύριοι συνάδελφοι, για 
να εκφράσω την απαισιοδοξία μου για την παντελή έλλειψη ε
μπιστοσύνης μου ότι ο παρών Υπουργός -δυστυχώς και η Κυ
βέρνηση- έχει την πολιτική βούληση να ρυθμίσει το θέμα στο 
πνεύμα, το οποίο είμαι βέβαιη ότι όλοι οι Βουλευτές επικροτού
με. Και θα σας πω γιατί. Έχουμε το παράδειγμα του τρόπου με

τον οποίο μεταχειρίστηκε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Τα έ
χουμε πει και σε επερώτηση, επανέφερε το θέμα και ο κ. Παυ- 
λόπουλος, αλλά πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να πω και κάτι ακό
μα, πέραν της παραιτήσεως των Προέδρων.

Ξέρετε πώς αντιλαμβάνεται τον έλεγχο νομιμότητας ο κύριος 
Υπουργός εν σχέσει με το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο; Να 
παίρνει τις αποφάσεις του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, να 
τις διαβάζει, να βλέπει ποιο κομμάτι τον εξυπηρετεί και ποιο 
κομμάτι δεν τον εξυπηρετεί, να εκτελεί το κομμάτι που τον εξυ
πηρετεί και το άλλο, αντί να το αναπέμπει και να λέγει, ‘‘κύριοι, 
πέστε μου εδώ παρανομήσατε, γιατί παρανομήσατε, αλλάξτε το 
ή εξηγήστε μου γιατί εμμένετε", να το διορθώνει κατά το δο- 
κούν ή να μην το διορθώνει αλλά να κοινοποιεί υποτίθεται την 
παρανομία προς το διοικούμενο και προς όλους τους άλλους 
και να υβρίζει το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

‘Οταν ένας Υπουργός εμφανίζεται και υβρίζει από του Βήμα
τος της Βουλής τα επίλεκτα μέλη που ο ίδιος επέλεξε και τα έ
βαλε στο συμβούλιο, επειδή έβγαλαν κάποιες αποφάσεις που 
δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από ό
λο αυτό το ραδιοτηλεοπτικό σκηνικό, τότε τι να περιμένουμε, 
κύριοι συνάδελφοι; ‘Οτι θα δούμε λύση σ’ αυτά τα καίρια προ
βλήματα και να ελπίζουμε ότι θα προστατευθούμε και ως πολι
τικοί;

Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι 
μόνο δια της αυτοπροστασίας μας μπορούμε να προστατευθού
με και όχι βέβαια αποβλέποντας στην οργανωμένη πολιτεία.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Η κ. Κοντού έχει το 

λόγο.
ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Ρέππα, θα ήθελα 

πολύ απλά να σας πω, γιατί ακόμη δεν έχω μπει στους μηχανι
σμούς της κοινοβουλευτικής γλώσσας ότ ι...

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η παρθενική σας ομιλία, 
κυρία Κοντού;

ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ: Ναι, είναι η παρθενική μου ομιλία. Ευτυχώς 
που δεν έχει πολύ κόσμο για να πάθω τρακ.

Κύριε Ρέππα, είναι γεγονός -και θα εστιάσω την ομιλία μου 
στο κρατικό κανάλι- ότι το κρατικό κανάλι εδώ και πάρα πολύ 
καιρό μοιάζει και φαίνεται να είναι ένα κανάλι της Κυβέρνησης. 
Αυτό νομίζω ότι δεν είναι ούτε έξυπνο ούτε σας συμφέρει.

Θα σας πω και κάτι πιο συγκεκριμένο, ίσως και πιο τολμηρό. 
Συνεργάτιδα της ΕΡΤ, της NET σήμερα, με κυνήγησε αρκετό 
καιρό για να κάνουμε μία συνέντευξη τετ α τετ. Μετά απο λίγο 
καιρό την αναβάλλει γιατί δεν έχει το στούντιο. Με ξαναπαίρνει. 
Η βοηθός μου κλείνει και πάλι ένα ραντεβού για μια δεύτερη 
συνέντευξη με την ίδια συνεργάτιδα της NET, αλλά μου είπε ό
τι έχει γρίπη. Μετά από ένα μικρό κυνηγητό που έγινε με τη βο
ηθό της βοηθού φθάνω να μιλήσω με την ίδια τη συνεργάτιδα, 
την οποία συνήντησα τυχαία σε μία εκδήλωση. Της λέγω γιατί 
αυτή η εκπομπή μυστηριωδώς, έρχεται, χάνεται και τίθενται 
διάφορα εμπόδια; Μου λέει πολύ απλά ότι είσαστε στην black 
list. Αυτή η black list κυκλοφορεί στους κύκλους μας, κύριε Ρέπ
πα. Και δεν είναι πολύ όμορφο.

Δεν λέγω ότι είναι δικό σας έργο η black list. Όμως σ’ αυτό 
το κρατικό κανάλι υπάρχει ένας φανατισμένος μηχανισμός ενα
ντίον των άλλων κομμάτων, που δεν ξέρω αν είναι δική σας ε
ντολή ή αυτοί που διευθύνουν ή οι κάτω από τους διευθυντές 
είναι τόσο δικοί σας. Δεν θέλω να το δω έτσι ότι είναι τόσο δι
κοί σας που σας υπερασπίζονται.

Θα ήθελα, λοιπόν, να προτείνω κάτι. Αυτή είναι μια γενική δια
πίστωση που δεν μας αρέσει, κύριε Ρέππα. Δεν είναι δημοκρα
τική. Θα ήθελα, λοιπόν, να προτείνω το εξής: Εφόσον είσθε τό
σο σίγουροι πως ό,τι κάνουμε εμείς, ό,τι κάνουν τα άλλα κόμμα
τα είναι λάθος, γιατί δεν τους δίνετε την ευκαιρία να εκτεθούν 
με ίσους χρόνους, με δημοκρατικότητα, ώστε να φανεί η δική 
σας αξιοσύνη και να φανεί η δική μας ατεχνία, η δική μας έλλει
ψη ταλέντου -ξέρω εγώ;- να κυβερνήσουμε και εμείς κάποτε αυ
τήν την χώρα.

Αυτό το κανάλι, που λεγόταν ΕΡΤ κάποτε, ήταν πραγματικά έ
να κανάλι αντικειμενικό. Και όλοι οι Έλληνες κάναμε ένα διαχω
ρισμό σ’ αυτό το κανάλι. Ξέραμε ότι τα άλλα τα κανάλια, που α
νήκουν σε κάποιους ιδιώτες, μπορεί να έχουν τις συμπάθειές



τους ή της αντιπάθειες τους. Αυτό το κανάλι, επί χρόνια ολό
κληρα, ήταν ένα κανάλι, που δεν είχε τεράστια ακροαματικότη
τα, αλλά είχε μία εκτίμ ηση από τους Έλληνες. Τώρα, την έχει 
χάσει. Είναι το κανάλι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτό δεν το δεχόμαστε. 
Τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι μοιάζει. Δεν ξέρουμε αν φταί
τε εσείς. Πάντως, φροντίστε να διορθωθεί. Να γίνει ένα πραγ
ματικά δημοκρατικό κρατικό κανάλι. Έτσι και αλλιώς, από τα 
άλλα τα ιδιωτικά κανάλια, με τα συμφέροντα τα οικονομικά που 
υπάρχουν, δεν έχουμε ελπίδες. Ας είμαστε υπερήφανοι για ένα 
κανάλι, το κρατικό τουλάχιστον.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Κεφαλογιάννης 

έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έγινε έ

νας γόνιμος διάλογος ανάμεσα στα κόμματα και στους συνα
δέλφους που έλαβαν το λόγο. Λυπούμαι μόνο για το ύφος της 
τοποθέτησης του κ. Ρέππα, που δείχνει ότι ο εκσυγχρονισμός 
τον οποίο επικαλέσθηκε σήμερα στη Βουλή είναι μόνον η λεο- 
ντή ό,τι πιο αντιδραστικού, ό,τι πιο παρωχημένου, ό,τι πιο μι
κρόψυχου μπορούσε να παρουσιάσει ένας Υπουργός για ένα 
τόσο μεγάλο θεσμικό θέμα όπως είναι η διαφάνεια στα οικονο
μικά των κομμάτων των υποψηφίων Βουλευτών.

Επειδή μας κατηγόοησε για προχειρότητα, θα πρέπει να θυ
μίσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το 
κόμμα εκείνο που πρώτο ασχολήθηκε με το θέμα των οικονομι
κών των κομμάτων κοι των υποψηφίων Βουλευτών.

Το 1994 καταθέσαμε πλήρη πρόταση. Και επειδή ο συνάδελ
φός σας τότε Υπουργός, που καθόταν στη θέση σας, δεν έδει
ξε τη δική σας μικροψυχία, δέχθηκε και ομόφωνα η Βουλή απο
φάσισε, να συσταθεί διακομματική επιτροπή, αποτέλεσμα της 
οποίας ήταν ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το 1996.

Μάλιστα, επειδή μας κατηγορείτε για προχειρότητα, ο τότε 
Υπουργός κ. Σκανδαλίδης, επειδή το Υπουργείο του δεν είχε α
σχοληθεί ποτέ με αετό το θέμα, ζήτησε από τους Βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε καταθέσει αυτήν την πρότα
ση, μεταξύ των οποίων και ο σημερινός Αρχηγός της Νέας Δη
μοκρατίας και ο σμιλών και του καταθέσαμε πεντακόσιες σελί
δες νομοθετικό πλαίσιο από όλο τον κόσμο. Αυτό το νομοθετι
κό πλαίσιο αποτέλεσε την αρχή της εισηγητικής, παρ’ ότι οι 
προτάσεις που υιοθετήθηκαν τότε ήταν μόνον οι εισαγωγικές 
προτάσεις της Νέας άημοκρατίας και όχι όσες αφορούν στον έ
λεγχο και κυρίως στις ποινές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την πρόταση δώσα
με συνέχεια. Την καταθέσαμε το 1996. Η πρόταση αυτή εκκρε- 
μεί από τότε. Δεν έχει έλθει προς συζήτηση στην Εθνική Αντι
προσωπεία.

Εάν, λοιπόν, η Κυβέρνηση και ο παριστάμενος Υπουργός εί
χαν πραγματικό ενδιαφέρον, όφειλαν να ανατρέξουν σε αυτήν 
την πρόταση και στην πρόταση που καταθέσαμε πριν από τις 
ευρωεκλογές. Και για να πούμε τι; Ότι η μεγαλύτερη εκλογική 
δαπάνη είναι η δαπάνη διαφήμισης στα ηλεκτρονικά μέσα μαζι
κής ενημέρωσης. Αυτή έδειξε ότι στις εκλογές του 1996 τα κόμ
ματα υπερέβησαν το όριο που ο νόμος ορίζει, εκθέτοντας το 
πολιτικό μας σύστημα.

ΓΓ αυτό αναγκασ.-ήκατε -σας το είπα και εγώ στην εισήγησή 
μου και άλλοι συνάδελφοι- να φέρετε διάταξη νόμου που δεν θα 
συμπεριλαμβάνει το αγγελειόσημο και το ΦΠΑ στις εκλογικές 
δαπάνες για να έρθουν τα πράγματα στα ίσια τους. Αυτήν τη γε
λοιοποίηση του πολιτικού συστήματος θέλουμε να ανατρέψου
με με την παρούσα πρόταση νόμου.

Επειδή το επιχείρημά σας ότι η δαπάνη είναι τεράστια, εκα
τοντάδων εκατομμυρίων, είναι σαθρό, δεν έχει υπόβαθρο, είναι 
χωρίς περιεχόμενο, δεχθείτε αυτό που λέει η Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας που εμείς το εισηγηθήκαμε και που εισηγείται 
να αποτιμάται η διαφημιστική δαπάνη των κομμάτων με ένα συ
γκεκριμένο μαθημοτικό τύπο. Αυτό θα περιορίσει τις δαπάνες 
των κομμάτων. Πάνω σ’ αυτό να δουλέψουμε. Και διαλέξτε. Εί
τε η πολιτεία να αγοράζει ραδιοτηλεοπτικό χρόνο, όπως γίνεται 
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών καναλιών που συνεπάγεται πολύ 
μικρότερο κόστος από αυτό που αναφέρετε είτε να δεσμεύσε
τε ραδιοτηλεοπτικό χρόνο.

Η Βουλή έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία, κρατάμε “και το 
μαχαίρι και το πεπόνι” και μπορούμε να λύσουμε το θέμα. Ούτε 
μία δραχμή κόστος. Σε τελευταία ανάλυση τι είναι μερικά δισε
κατομμύρια στα 18 ή 20 τρισεκατομμύρια του κρατικού προϋ
πολογισμού; Για να μην αναγκάζονται οι συνάδελφοί σας Υ
πουργοί, ο πολιτικός κόσμος αυτής της χώρας να υποκύπτει, να 
προσκυνά τα οργανωμένα συμφέροντα των ολίγων εχόντων και 
κατεχόντων φίλων της Κυβέρνησής σας και να δέχεσθε να περ
νάτε όλες αυτές τις χαριστικές νομοθετικές ρυθμίσεις κυρίως 
για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που τα βάλατε ακόμα και 
στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, νομιμοποιώντας κάθε παρανομία 
τους. Και κυρίως σ’ αυτούς που διαπλέκονται με προμήθειες και 
δημόσια έργα. Δείχνετε πολύ μικροί, σαν Κυβέρνηση, απέναντι 
στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Ίσως δεν θα έπρεπε να ήταν εδώ σήμερα ο παριστάμενος Υ
πουργός, αλλά να ήταν δουλειά της Υπουργού που είναι αρμό
δια για τις εκλογικές δαπάνες, και τον τρόπο λειτουργίας του 
πολιτικού μας συστήματος κατά τη διάρκεια των εκλογών, της 
κ. Παπανδρέου. Ίσως κακώς βρίσκεται εδώ ο κύριος Υπουργός 
γιατί ίσως δεν ξέρει το θέμα.

Ανεξάρτητα από αυτά δεν μπορεί να μιλά με αυτό το ύφος. Υ
ποτιμά το Κοινοβούλιο, υποτιμά τον εαυτό του. Δικό του θέμα. 
‘Οφείλε όμως δημιουργικά να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα: Ποιες 
είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης; Θα υιοθετήσει το πόρισμα 
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας; Θα πάρει κάποια από 
αυτά που προτείνουμε από το 1994. Όλος ο κόσμος έχει κατα
λάβει κάτι που εσείς δείχνετε ότι δεν θέλετε να καταλάβετε. Ό 
λος ο κόσμος λέει ότι οι Βουλευτές όταν δαπανούν κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου πολλαπλάσια από αυτά 
που η πολιτεία τους δίνει ως αποζημίωση σε μία τετραετία κάτι 
δεν πάει καλά.

Θέλετε οι Υπουργοί και οι Βουλετές να είναι εξαρτώμενοι 
συμφερόντων; Θέλετε το χρήμα να διαφθείρει την πολιτική;

Δεν χρειάζεται, κύριε Ρέππα, να είσαστε σοφός. Δεν σας θέ
λουμε σοφό στη θέση που βρίσκεστε, ούτε την αρμόδια Υπουρ
γό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Υπάρ
χει πλούσια εμπειρία. Σας είπα και στην πρωτολογία μου ότι ο 
πρώτος νόμος είναι του 1854 δηλαδή 146 ετών και ο πρώτος 
Βουλευτής έχασε την έδρα του το 1910. Αξιοποιείστε αυτήν την 
εμπειρία. Όσο και αν νομίζετε ότι θα στηριχθείτε στα μεγάλα 
συμφέροντα, στους ολίγους, για να μπορέσετε να δώσετε με 
τους δικούς σας όρους τη μάχη για τις εκλογές, αυτό δεν θα 
σας βοηθήσει.

Τις εκλογές τις χάσατε τον περασμένο Ιούνιο, θα τις ξαναχά- 
σετε όποτε αυτές και αν γίνουν, όποτε και αν τις αποτολμήσε
τε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Παυλόπουλος 
έχει το λόγο.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο πράγματα θέλω να πω, 
κύριε Πρόεδρε.

Το πρώτο: Ανεξάρτητα από τον τόνο που επικράτησε σ’ αυ
τήν τη συνεδρίαση, κανείς δεν μπορεί ν’ αρνηθεί ότι υπάρχει θε
σμικό κενό και θεσμικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά το πρόβλημα 
της διαφάνειας ως προς τις προεκλογικές δαπάνες των κομμά
των. Και τονίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία ως τις εκλογές να 
κάνουμε τις απαιτούμενες μεταβολές, ώστε το ζήτημα να μη δη
μιουργήσει περαιτέρω προβλήματα αξιοπιστίας και για την πο
λιτική και για τους πολιτικούς, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμε
ρα.

Υπάρχει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που έχει κάνει 
την πρότασή της. Και ολοκληρώνουμε εδώ την πρόταση της Νέ
ας Δημοκρατίας μπροστά στην άρνηση της Κυβέρνησης: Να 
μας πει η Κυβέρνηση πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει και σε ποιο 
χρονοδιάγραμμα τις προτάσεις αυτές. Αυτά σε ό,τι αφορά εκεί
νο που θα περιμέναμε σαν τη μικρότερη χειρονομία από την 
πλευρά της Κυβέρνησης.

Στην πρωτολογία μου δεν πρόλαβα να πω δύο λόγια για ένα 
άλλο μεγάλο θέμα που έθιξε ο κύριος Υπουργός. Το θέμα της 
κανονιστικής αρμοδιότητας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτη
λεόρασης.

Κύριε Υπουργέ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι 
ένα διοικητικό όργανο, όπως και τα άλλα διοικητικά όργανα. Το



όργανο αυτό ξέρετε σήμερα ότι δεν έχει καμιάν αποφασιστική 
αρμοδιότητα. Και όταν εκδίδει σύμφωνες γνώμες, η αρμοδιότη- 
τά του δεν είναι αποφασιστική. Εξαρτάται σήμερα από εσάς και 
από τον έλεγχο, τον οποίο κάνετε, τον έλεγχο νομιμότητας. Αλ
λά εκτός από αυτήν την αρμοδιότητα που κινείται σ’ επίπεδο, 
θα μπορούσαμε να πούμε, έκδοσης ατομικών διοικητικών πρά
ξεων, τίθεται το μεγάλο ζήτημα, το οποίο θίξατε με την νομολο
γία του Συμβουλίου της Επικράτειας, της δυνατότητας έκδοσης 
κανονιστικών πράξεων. Και αν το θίγω, είναι γιατί όταν δημιουρ- 
γήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όλοι επενδύσα
με πολλά στο γεγονός ότι δεν θα κινείται μόνο σ’ επίπεδο έκδο
σης ατομικών διοικητικών πράξεων -που ούτως ή άλλως δεν εκ
δίδει σήμερα- αλλά και σ’επίπεδο έκδοσης των αναγκαίων κανο
νιστικών πράξεων, που αφορούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λει
τουργίας της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Λίγο ως πολύ - 
και δεν ξέρω ποιοι σας καλλιέργησαν αυτήν τη νοοτροπία- μας 
είπατε ότι το Συμβούλιο Επικράτειας ήρθε και είπε ότι τέτοια 
κανονιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να έχει το Εθνικό Συμβού
λιο Ραδιοτηλεόρασης και δεν μπορούμε να του δώσουμε. ‘Αλλο 
πράγμα είπε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Επικράτειας.

Το Συμβούλιο Επικράτειας εφήρμοσε πολύ σωστά το άρθρο 
43 παράγραφος 2 εδάφιο β’ του Συντάγματος. Και τι μας είπε; 
Είπε ότι για να μπορεί να έχει άλλο όργανο της εκτελεστικής ε
ξουσίας, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, κανονιστική αρ
μοδιότητα, δηλαδή για να μπορεί να εκδίδονται άλλου είδους 
κανονιστικές πράξεις εκτός από διατάγματα -κοινές κανονιστι
κές πράξεις- από ένα διοικητικό όργανο, είτε λέγεται Υπουργός 
είτε λέγεται Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είτε λέγεται α
κόμη και Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, θα πρέπει να υπάρ
χει τέτοια εξουσιοδότηση που να του το επιτρέπει. Και αυτό κα
τά το Σύνταγμα επιτρέπεται όταν ρυθμίζονται ειδικότερα θέμα
τα ή θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Αφήνω τα 
τοπικά θέματα που αναφέρει το Σύνταγμα, δεδομένου ότι το θέ
μα αυτό σχετίζεται με τους OTA. Αυτό τι σημαίνει; Ότι αν υπάρ
χει κατάλληλη νομοθετική εξουσιοδότηση, το κατάλληλο νομο
θετικό πλαίσιο, από εκεί και πέρα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτη
λεόρασης μπορεί κάλλιστα να ρυθμίσει τα θέματα αυτά με δι
κές του κανονιστικές πράξεις.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΓΙΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης); Υπάρχει σε αυτήν την πρόταση νόμου το 
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο;

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα σας πω το
εξής πολύ απλό. Αφού εμείς δεν καταφέραμε, κατά τη γνώμη 
σας, να έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο, τόσα χρόνια που κυβερ
νάτε και έχετε και την τεχνογνωσία συμβούλων δίπλα σας, που 
κατά τη γνώμη σας σας είναι επαρκής, το ερώτημα είναι το ε
ξής: Εσείς για ποιο λόγο, ως αρμόδιος Υπουργός, αλλά και οι 
προκάτοχοί σας δεν καθορίσατε το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο 
που θα επέτρεπε σε ένα τόσο κρίσιμο όργανο, όπως είναι το Ε
θνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, να εκδόσει κανονιστικές 
πράξεις; Ξέρετε γιατί το κάνετε; Του αφαιρέσατε και την τελευ
ταία ικμάδα αποφασιστικής αρμοδιότητας που είχε σ’ επίπεδο 
έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων.

Θα του δίνατε το μείζον, δηλαδή τη δυνατότητα να εκδίδει 
κανονιστικές πράξεις; Σκοπός ήταν να το αποδυναμώσετε και 
να πάνε όλα στον Υπουργό. Όταν ο κ. Βενιζέλος έφερε αυτόν 
το νόμο, επεδίωξε να κάνει υπουργοκεντρικό το σύστημα οργά
νωσης και λειτουργίας του. Εγώ θα περίμενα από σας, δεδομέ
νου ότι ο κόσμος προχωρεί και υπάρχουν άλλες ανάγκες σήμε
ρα, να δείτε ότι θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία ακόμη και να ξε
φορτωθείτε ένα τέτοιο βάρος από πάνω σας. Δεν το θελήσατε.

Λοιπόν, εκτός από την πρόταση που σας έκανα πριν, δηλαδή 
να δούμε τις απόψεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, 
δεν είναι καιρός να τις εξειδικεύσουμε; Δεν σας αρέσουν οι δι
κές μας προτάσεις; Κάντε τις δικές σας. Φέρτε τις αναγκαίες 
ρυθμίσεις και θα βοηθήσουμε και εμείς, όταν έλθει η ώρα της ε
πεξεργασίας στη Βουλή. ‘Ετσι, θα αποκτήσουμε το εξουσιοδο- 
τικό πλαίσιο, κατά το άρθρο 43 του Συντάγματος, το οποίο θα 
μπορεί να δώσει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και 
τη δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων.

Εσείς όμως από τη μια πλευρά αρνείσθε την πρόταση και α
πό την άλλη μας λέτε ότι σας αρέσει να μείνουμε στο σημερινό

παρωχημένο και, βεβαίως, ελλειμματικό καθεστώς. Δεν είναι 
στάση αυτή. Εάν μας κατηγορείτε ότι δεν έχουμε μια ολοκλη
ρωμένη πρόταση, εμείς σας κατηγορούμε ότι δεν έχετε καθό
λου πρόταση. Νομίζω ότι μεταξύ των δύο, η ηθική απαξία ανή
κει σ’εκείνον που δεν έχει το θάρρος να πει τα πράγματα με τ’ό- 
νομά τους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Σαατσόγλου έ
χει το λόγο.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση νόμου 
της Νέας Δημοκρατίας είναι εντελώς γενικόλογη, αόριστη και 
ατεκμηρίωτη. Μπορεί να υπάρχει θέμα, όσο αφορά το υπάρχον 
θεσμικό πλαίσιο το οποίο θέλει βελτίωση, αλλά αυτή η πρόταση 
νόμου δεν είναι καθολου μελετημένη. Πιστεύω ότι θα μπορού
σε η Κυβέρνηση να συνεκτιμήσει το πόρισμα της Επιτροπής Θε
σμών και Διαφάνειας ή τα κόμματα να ορίσουν μια διακομματι
κή επιτροπή, ώστε από κει και πέρα με αυτά τα δύο πορίσματα 
-αφού είναι διαπιστωμένο ότι μπορεί να βελτιωθεί το υπάρχον 
θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τα προεκλογικά έξοδα Βουλευ
τών, κομμάτων κλπ., να προχωρήσει η Κυβέρνηση σ’ένα θεσμι
κό πλαίσιο που να λύνει όλα αυτά τα ζητήματα.

Εμάς τους Βουλευτές της επαρχίας, μας αγγίζει αυτό το θέ
μα, γιατί είμαστε πραγματικά παραμελημένοι από τα Μέσα Μα
ζικής Ενημέρωσης. Πάντως, η Κυβέρνηση βρίσκεται προς τη 
σωστή κατεύθυνση, ώστε μέσα από το πόρισμα της Επιτροπής 
Θεσμών και Διαφάνειας και μέσα από την ύπαρξη ενός πορί
σματος διακομματικής επιτροπής και σε συνεργασία του Υ
πουργείου Τύπου με το Υπουργείο Εσωτερικών, να συνεκτιμη- 
θούν όλες οι προϋποθέσεις, να έλθει ένα νομοσχέδιο πριν από 
τις εκλογές και να το ψηφίσουμε. Σαφώς θέλει βελτίωση το θε
σμικό πλαίσιο που αφορά τη χρηματοδότηση των κομμάτων και 
τη διαφάνεια στα έξοδα των Βουλευτών.

Υπάρχει τέτοια δυνατότητα από την πλευρά της Κυβέρνησης. 
Όμως, η σημερινή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σαφώς εί
ναι ατεκμηρίωτη και αόριστη. Επιπλέον η Νέα Δημοκρατία, ήλ
θε να καταθέσει αυτήν την πρόταση νόμου πριν από τις εκλογές 
για να δημαγωγήσει στη συνέχεια και να πει ότι έφερε μια πρό
ταση νόμου που πίστευε ότι η Πλειοψηφία της Βουλής θα την έ
κανε δεκτή. Όμως, τέτοιες μικροκομματικές σκοπιμότητες, δεν 
μπορούν να περάσουν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ.Σκοπελίτης έχει 
το λόγο.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Έγινε αρκετή κουβέντα, κύριε Πρό
εδρε, γύρω από τις αγοραπωλησίες κομμάτων και πολιτικών. Ε
γώ θέλω να τονίσω κάτι που μας αφορά, κάτι που το γνωρίζει 
πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι 
Βουλευτές του, ούτε πωλούνται ούτε αγοράζονται.

Δεύτερον, ο Υπουργός κατάφερε μιλώντας μισή ώρα να μην 
πει τίποτα για τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
που η Κυβέρνηση με την πολιτική της τα έχει μετατρέψει σε α
βανταδόρους της, σε προπαγανδιστές της απ’τη μια μεριά και 
από την άλλη σε χώρο ταφής των άλλων απόψεων.

Εδώ θέλω να τονίσω ότι συμφωνούμε με αυτό που ειπώθηκε 
από τον Εκπρόσωπο του ΔΗ.Κ.ΚΙ. για τη στάση των MME απέ
ναντι στο κόμμα, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της έκφρασης και ε
νάντια στον αποκλεισμό κομμάτων από τα MME.

Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω τούτο. Από ό
σα ειπώθηκαν βγαίνει το συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση δεν εί
ναι διατεθειμένη να πάρει κανένα μέτρο για την αποκατάσταση 
του δικαιώματος του ελληνικού λαού για ολόπλευρη ενημέρω
ση και θα χρησιμοποιήσει τα MME και σε αυτήν την εκλογική 
μάχη προς το δικό της κυρίως όφελος και σε βάρος βέβαια, ι
διαίτερα των μικρών κομμάτων.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Κουναλάκης έ

χει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ: Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις 

σε αυτά που είπε ο κ. Ρέππας και μία σε αυτά που είπαν ορισμέ
νοι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρόεδρός της.

Κατ’αρχήν θέλω να πω στον κ. Ρέππα ότι διακατέχεται από μί
α μακαριότητα ότι όλα βαίνουν καλώς, που είναι ακατανόητη.

Εγώ μιλώ με πάρα πολλούς Βουλευτές και Υπουργούς του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Βουλευτές από όλα τα κόμματα και υπάρχει μία



διάχυτη αγωνία για το πού πάει το πολιτικό σύστημα, πώς θα γί
νουν αυτές οι εκλογές που έρχονται, τα χρήματα που πρόκειται 
να ξοδευτούν και που συλλέγονται για τους υποψήφιους κυρί
ως στις μεγάλες περιφέρειες για τον εκλογικό αγώνα. Ο κ. Ρέπ- 
πας περίπου μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Το δεύτερο που ήθελα να πω, είναι το εξής: Είπε, ότι η 
Επιτροπή Ελέγχου μετά τις εκλογές του ‘96 διαπίστωσε ότι τα 
πάντα πήγαν καλά.

Κύριε Υπουργέ, είμαι μέλος της επιτροπής αυτής. Ξέρετε τι 
έλεγχο ήμασταν υπο>ρεωμένοι να κάνουμε; Έναν τυπικό έλεγ
χο, δηλαδή να δούμε αν αυτά τα οποία μας έλεγε ο υποψήφιος 
Βουλευτής ότι ξόδεψ 5 ανταποκρίνονταν στις αποδείξεις που εί
χε μέσα. Τίποτε άλλο Αυτή ήταν η δυνατότητά μας. Δεν είχαμε 
τη δυνατότητα να ελέγξουμε αν αυτός ξόδεψε πεντακόσια εκα
τομμύρια ενώ μας είπε ότι ξόδεψε δεκαοκτώ.

Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριε Υπουργέ, έχουμε επανειλημ
μένα στείλει επιστολές, έχουμε δώσει συνεντεύξεις τύπου, έ
χουμε κάνει προτάσεις στους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερι
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτέλους αυτός 
ο νόμος να βελτιωθεί, διότι αυτή η επιτροπή δεν έχει τη δυνα
τότητα να κάνει ουσιαστικό έλεγχο.

Πρόσφατα η επιτροπή μας είχε συνάντηση με την κ. Παπαν- 
δρέου και συμφώνησε η κυρία Υπουργός, αποδέχθηκε τις προ
τάσεις μας και είπε οτι θα προχωρήσει σε αλλαγές. Αλλά πότε 
θα γίνουν αυτά; Εδώ μπορεί να έχουμε εκλογές σε ενάμιση-δύ- 
ο μήνες. Άρα, λοιπό'' κύριε Ρέππα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. 
Επειδή, δηλαδή, υπήρξε μία τυπική διαβεβαίωση από την Επι
τροπή Ελέγχου ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα; Υπάρχουν 
προβλήματα τεράστια! Εμείς που κάναμε τον έλεγχο, τα διαπι
στώσαμε και είπαμε να αλλάξει ριζικά αυτός ο νόμος. Πώς δεν 
υπάρχουν προβλήματα; Δεν έχετε, λοιπόν, δίκιο όταν χρησιμο
ποιείτε αυτά τα πορίσματα και τις αποφάσεις, για να αποδείξε
τε ότι όλα είναι καλά. Εμείς οι ίδιοι που κάναμε τους ελέγχους, 
λέμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και νομοθετικά κενά 
και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αλλιώς δεν ξέρουμε πού ο
δεύει το πολιτικό σύστημα.

Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία -το έκανε αυτό και ο κ. 
Καραμανλής και ο κ. Παυλόπουλος- είδα στις ομιλίες τους μία 
λοιδωρία απένταντι στην ΕΡΤ ότι δεν προσφέρει ενημέρωση ότι 
είναι πινάκιο κλπ. Δεν άκουσα, όμως, τίποτε για την ενημέρωση 
που προσφέρει η ιδιωτική τηλεόραση. Δεν είναι ενημέρωση 
αυτή.

Όταν, λοιπόν, κάνουμε κριτική στην κρατική τηλεόραση -και 
εγώ λέω ότι πρέπει να την κάνουμε- διότι πράγματι είναι πολύ 
συχνά μονομερής και κινδυνεύει, αν δεν υπάρξει αυτή η κριτική 
και αυτός ο έλεγχος, να μετατραπεί σε προπαγανδιστικό όργα
νο της Κυβέρνησης, πρέπει από την άλλη πλευρά να την προ
στατεύουμε, να λέμε ότι αλίμονο αν αυτή η κρατική τηλεόραση 
διαλυθεί και δεν υπάρχει και το σύνολο της τηλεόρασης περά
σει στα χέρια των ιδιωτών! Τότε θα δούμε τι είδους ενημέρωση 
θα προσφέρετε στον ελληνικό λαό και ποιες πιέσεις θα ασκού
νται! Ήδη, κύριοι συνάδελφοι, το 95% της ελληνικής θεαματικό
τητας ανήκει στα ιδιωτικά κανάλια.

Θέλουμε να πάμε ακόμη πιο χαμηλά; Αρα χρειάζεται πάρα 
πολύ μεγάλη προσοχή όταν ασκούμε κριτική στην κρατική τηλε
όραση. Μην είμαστε τόσο άνετοι και καταγγελτικοί διότι αυτό 
τη ζημιώνει ακόμη περισσότερο, της κάνει ακόμη περισσότερο 
δύσκολη τη ζωή και κάνει ακόμη πιο ασύδοτα τα ιδιωτικά μέσα 
ενημέρωσης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά.

Ήθελα επίσης να πω γιατί αναφέρθηκε ο κ. Καραμανλής στο 
Σύνταγμα του ‘75 οτι τότε υπήρχε το κρατικό μονοπώλιο. Δηλα
δή, το Σύνταγμα του ‘75 το οποίο πράγματι έχει ορθές αρχές α- 
ναφέρεται στην τηνεόραση η οποία τότε ήταν μια, η κρατική τη
λεόραση. Εγώ νομίζω και γι’ αυτό ακριβώς με την αναθεώρηση 
χρειάζεται και συμπλήρωση του άρθρου αυτού να έχουμε ένα 
τελείως διαφορετικό τηλεοπτικό τοπίο και πρέπει να παρεμβαί
νει το κράτος και το δημόσιο και στα ιδιωτικά μέσα ενημέρω
σης, για να εξασφαλίζονται αυτές οι αρχές που διατυπώνονται 
στο Σύνταγμα της χώρας. Διότι δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει κα
μία τέτοια δυνατότητα. Διότι ποια είναι η αντικειμενική ενημέ
ρωση που προσφέρουν τα δελτία ειδήσεων των ιδιωτικών κανα- 
λιών όταν κάθε βράδυ βλέπουμε εγκλήματα, φόνους, βιασμούς

κλπ. να αποτελούν το μοναδικό αντικείμενο των δελτίων ειδήσε
ων και να μην υπάρχει ούτε μια λέξη για το Ελληνικό Κοινοβού
λιο ούτε μια λέξη για την πολιτική ζωή του τόπου, τίποτε απολύ
τως από τη δράση των κομμάτων; Η μόνη δυνατότητα που έχει 
κανείς να προβληθεί είναι να αρχίσει εδώ να ξυλοκοπιέται με 
κανέναν συνάδελφο ή να ουρλιάζει, να γίνεται γελοίος “νούμε
ρο” να το πούμε έτσι πιο απλά για να μπορέσει να δει τον εαυ
τό του στο δελτίο ειδήσεων. Ή να μπαίνει στην είσοδο της Βου
λής και να κάνει παράδοξες δηλώσεις, ακατανόητες και περίερ
γες για να επιλεγεί να εμφανιστεί στο δελτίο ειδήσεων.

Αυτά είναι τα προβλήματα, λοιπόν, να ασκούμε την κριτική 
μας λελογισμένα και με ευθύνη απέναντι στην κρατική τηλεόρα
ση αλλά να δούμε και το άλλο κομμάτι το τεράστιο της ιδιωτι
κής τηλεόρασης και της ενημέρωσης που προσφέρει στον ελ
ληνικό λαό. Αυτά είχα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριοι συνάδελφοι, 
έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι τη συνεδρίασή μας παρακολου
θούν από τα δυτικά θεωρεία αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν 
στην έκθεση “Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο” σαράντα τρεις μαθητές 
και τρεις συνοδοί-δάσκαλοι από το 137ο Δημοτικό Σχολείο Αθή
νας.

Καλωσορίζουμε τους μαθητές στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Της Α’ ή της Β’ περιφέρειας είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Τώρα Α’ ή Β’ περι

φέρεια, κύριε Ρέππα, προς το παρόν δεν ψηφίζουν και ιδιαίτε
ρα σ’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση!

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να α- 
ντιληφθούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο συζητούμε θέματα τα ο
ποία απασχολούν και την πολιτική ζωή και τη χώρα δεν μπορεί 
να είναι αυτός ο τρόπος ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή συ
νεδρίαση της Βουλής, όχι από την άποψη της συμμετοχής μας, 
παρά το ότι οι υπογράφοντες ήταν αρκετές δεκάδες και θα έ
πρεπε να είναι παρόντες για να δηλώσουν έτσι και με αυτόν τον 
τρόπο την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους, το ενδιαφέ
ρον τους γι’ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που με την πρωτο
βουλία τους έφεραν προς συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεί
α αλλά από την άποψη της προσέγγισης του θέματος που θα 
πρέπει να γίνεται με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Θα έρθουμε να μας κάνετε μαθήμα
τα, κύριε Υπουργέ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Κύριε Σιούφα, σας άκουσα με πάρα πολύ 
μεγάλη προσοχή επί πολλές ώρες. Από την Κυβέρνηση μίλησα 
εγώ, από την παράταξή μας δυο συνάδελφοι. Μιλήσατε πάρα 
πολύ και μιλήσατε μάλιστα για πολλά άλλα θέματα εκτός του 
θέματος το οποίο εισηγηθήκατε με την πρόταση νόμου που κα
ταθέσατε -αυτό είναι εντυπωσιακό- για να αποδειχθεί ότι η μό
νη χρησιμότητα που είχε αυτή η πρόταση ήταν να προκαλέσει 
μια όντως ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όμως η συζήτηση για ένα 
τόσο μεγάλο θέμα με τον τρόπο που έγινε, αποτελεί ας μου ε- 
πιτραπεί να πω και το κλειδί για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα 
πως ακριβώς αρχίζουν και εκδηλώνονται όλο και εντονότερα 
στην πατρίδα μας, φαινόμενα αποστασιοποίησης των πολιτών 
από την πολιτική, φαινόμενα αποστροφής των πολιτών σε σχέ
ση με την πολιτική, την πολιτική πράξη, τον πολιτικό λόγο.

Πιστεύω ότι εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε μια συγκεκριμένη 
πρόταση νόμου. Συζητήσαμε χίλια θέματα τα οποία δεν περι
λαμβάνονται σ’ αυτήν την πρόταση. Την καταθέσατε, λοιπόν, 
για να προκαλέσετε αυτήν τη γενικευμένη συζήτηση;

Γιατί βεβαίως είναι ένας τρόπος η πρόκληση αυτής της γενι- 
κευμένης συζήτησης, για να υπεκφύγετε έτσι να υπερασπισθεί- 
τε μία πρόταση που αναγνωρίζετε τελικώς ότι είναι πρόχειρη, υ
ποκριτική, ατεκμηρίωτη και παλαιοκομματική και να φθάσετε έ
τσι μέχρι του σημείου να μην την υιοθετείτε πλέον, αναγνωρίζο
ντας πως είναι αυτό, το οποίο μπορέσατε τελικά να διαμορφώ
σετε ως κείμενο. “Μπορείτε ασφαλώς και καλύτερα", αλλά αυ
τό το οποίο έχει σημασία και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνου
με στο πλαίσιο του Κανονισμού της Βουλής, είναι να συζητή



σουμε αυτήν την πρόταση νόμου.
Επαναλαμβάνω ότι, πολλά είπατε, χαρακτηρίζοντας τον τρό

πο της ομιλίας μου και το περεχόμενό της με διάφορα επίθετα, 
τα οποία είναι δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε, αλλά επειδή δεν 
με διορίσατε εσείς σ’ αυτήν την Αίθουσα, όπως δεν διόρισα και 
εγώ εσάς, αφήστε να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός. Και 
μην υποδύεσθε τον ελληνικό λαό. Ουδείς έχει τέτοια εξουσιο
δότηση. Για την ώρα, την εντολή και την εξουσιοδότηση την έ
χουμε εμείς. ΓΓ αυτό σας παρακαλώ, μια και μιλάτε για το σε
βασμό των αρχών της δημοκρατίας, να το σεβαστείτε και αυτό.

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνά
δελφοι, είναι πρόχειρη. Ο κ. Καραμανλής, ο Αρχηγός της Νέας 
Δημοκρατίας, δεν ενημερώθηκε από τα στελέχη της Νέας Δη
μοκρατίας, τα οποία στις ομιλίες τους είπαν πως το πρόβλημα 
δεν είναι αν θα δαπανήσει χρήματα το κράτος, προκειμένου να 
αγοράσει αυτό το χρόνο δίωρης διάρκειας σε ημερήσια βάση 
από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Τότε γιατί το προτείνετε και γιατί δεν προτείνετε κάτι άλλο; 
Αυτό δεν αποδεικνύει προχειρότητα; Αποδεικνύει την ίδια προ
χειρότητα, που διακρίνει και άλλες επιλογές σας, μια και ανα
φερθήκατε και στις προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγ
ματος.

‘Οταν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Παυλόπουλο, τον εισηγητή 
σας, διαφωνούσαν στην επιτροπή που συζητούσε επικείμενες 
αλλαγές -αυτά είναι σημαντικά θέματα- τώρα μετά από λίγους 
μήνες ανακαλύψατε το φως το αληθινό και αλλάζετε θέση; Δι
καίωμά σας, αλλά είναι και δικαίωμά μας να το επισημάνουμε.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς ανακαλύψατε μετά απο 
είκοσι χρόνια την Ευρώπη και απο τριτοκοσμικοί, γίνατε, “δή
θεν", Ευρωπαίοι και αιτιάσθε εμάς για μια μεταβολή μιάς πρό
τασής μας στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Συντάγματος;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Θα σας παρακαλέ- 
σω να μη διακόπτετε τον κύριο Υπουργό.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Αφήστε τα πολλά χρόνια, κύριε Παυλόπου- 
λε. Αυτό είναι το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί συνήθως και 
κατά κόρον ο κ. Σιούφας, είναι ένα επιχείρημα το οποίο προκα- 
λεί τη μνήμη μας και θυμίζει και σε σας ασφαλώς τις αλλεπάλη- 
λες εκλογικές ήττες που έχετε υποστεί, με αποτέλεσμα να είσθε 
επί πάρα πολύ καιρό στην Αντιπολίτευση.

Γιατί αναφέρεσθε, λοιπόν, σ’ αυτό το παρελθόν, αφού όλοι 
γνωρίζουμε πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, πώς κρίθηκαν οι πο
λιτικές επιλογές του κάθε κόμματος και ποιοι είναι αυτοί, οι ο
ποίοι επελέγησαν από τον ελληνικό λαό για να κυβερνήσουν; 
Αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα, είναι γνωστά.

Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, αν δεχόμασταν αυτήν την πρό
ταση νόμου, θα έπρεπε να δαπανήσουμε μόνο για τα κεντρικά, 
ας τα ονομάσω έτσι, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ένα ποσό 
μεγαλύτερο των εκατό δισεκατομμυρίων δραχμών...

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κάναμε και άλλες προτά
σεις.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Τις κάνατε σήμερα, όταν διαπιστώσατε πό
σο πρόχειρη και ατεκμηρίωτη είναι η πρότασή σας, η οποία -ει- 
ρήσθω εν παρόδω- προβλέπει το τεράστιο αυτό ποσόν. Αυτό το 
είπε ο κ. Καραμανλής σήμερα, τον οποίο δεν προλάβατε να ε
νημερώσετε και τον εκθέσατε ανεπανόρθωτα ...

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είπε και άλλα ο κ. Καρα
μανλής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Το τεράστιο αυτό ποσόν, κύριε Πρόεδρε, 
ζητούν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, τα εκατό και πλέ
ον δισεκατομμύρια δραχμές, σε σχέση με τα δέκα δισεκατομμύ
ρια που δίνονται κάθε χρόνο για την οικονομική ενίσχυση των 
κομμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Θα υπάρχει και υπό
λοιπο ενενήντα δισεκατομμυρίων, κύριε Υπουργέ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Αυτή είναι η νέα ιδέα την οποία εισηγείται η 
Νέα Δημοκρατία με την πρόταση νόμου. Είναι τόσο μελετημένη 
και τόσο τεκμηριωμένη η πρότασή σας!

Είναι δε η πρόταση αυτή μνημείο παλαιοκομματισμού και υ

ποκρισίας, γιατί κατατέθηκε λίγους μήνες, λίγες ημέρες πριν 
αρχίσει η προεκλογική περίοδος των ευρωεκλογών. Αυτό έγινε 
για λόγους εντυπώσεων.

Στη διακομματική επιτροπή, η οποία συνεδρίασε με εκπρο
σώπους, έχει συμμετοχή σε ισότιμη βάση και η Νέα Δημοκρατί
α, ουδείς από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας επικα- 
λέσθηκε το περιεχόμενο αυτής της πρότασης νόμου. Ουδείς 
την υποστήριξε. Αυτό δείχνει πόσο εσείς οι ίδιοι είχατε σοβαρά 
δεχθεί πως οι ρυθμίσεις που προτείνετε, δίνουν και λύση στο 
πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα. 
Αν θέλετε, να με καλέσετε σε μία τέτοια συζήτηση, το υπαινί- 
χθηκα στην αρχή και το επαναλαμβάνω, γιατί συμμερίζομαι 
τους προβληματισμούς και τις αγωνίες σας. Υπάρχει πρόβλη
μα, το οποίο όμως όχι μόνο δεν λύνεται έτσι, αλλά ίσα-ίσα με 
την πρότασή σας, αν γίνει αποδεκτή, δημιουργούνται άλλα προ
βλήματα.

Όπως επίσης άλλα προβλήματα θα δημιουργηθούν αν δεν 
μελετήσουμε πολύ προσεκτικά άλλες προτάσεις που έχουν δια
τυπωθεί, όπως και αυτή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας 
της Βουλής. Γ ιατί ασφαλώς η δέσμευση χρόνου, ο οποίος θα 
παραχωρείται δωρεάν από τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέ
ρωσης στα κόμματα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποφασί
σουμε.

Ασφαλώς τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ασκούν κατά πα
ραχώρηση δημόσια υπηρεσία και μπορούμε να επιβάλουμε τέ
τοιους περιορισμούς στη λειτουργία τους, αν το αποφασίσου
με, όμως αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος.

Η άλλη πλευρά του νομίσματος έχει σχέση με το πώς χρησι
μοποιείται ή αξιοποιείται αυτός ο χρόνος. Δεν αντιλαμβάνεσθε 
ότι οδηγεί σε απαξίωση της πολιτικής αυτός ο απολύτως δημα
γωγικός τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε συχνότατα την 
ευκαιρία που έχουμε να προβάλουμε δημοσίως τον εαυτό μας 
και τις απόψεις μας; Δεν συμβάλλει ίσως στην αποστροφή της 
πολιτικής από τους πολίτες ο πολιτικός λόγος που χρησιμο
ποιούμε, αυτός ο πανηγυρικός λόγος, ο γενικόλογος με αφορι- 
σμούς, ο ατεκμηρίωτος, όταν μιλάμε για όλα γενικώς και αορί- 
στως και δεν μιλάμε συγεκριμένα για πρόβλημα το οποίο θέ
λουμε να αντιμετωπίσουμε;

Θέλετε να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα. Καταθέσατε μία 
πρόταση νόμου. Δεν μιλήσατε για την πρόταση νόμου, για το 
περιεχόμενό της, για την αρχή και τα άρθρα της.

Όταν δεν μιλούμε λοιπόν, συγκεκριμένα αυτήν τη στιγμή που 
μας καλέσατε -εμένα καλέσατε, δεν καλέσατε άλλον Υπουργό, 
κύριε Κεφαλογιάννη και με κατηγορείτε περίπου γιατί είμαι εγώ 
εδώ και δεν είναι κάποιος άλλος για να συζητήσουμε άλλα θέ
ματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου...

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ούτε αυτό είναι της αρ
μοδιότητάς σας, αφού δεν υπογράφετε τα προεδρικά διατάγ
ματα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Αυτό είναι το νόημα της λειτουργίας του 
Κοινοβουλίου; Έτσι το αντιλαμβάνεσθε εσείς;

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τα υπογράφει ο Υπουρ
γός Εσωτερικών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Ακούστηκαν τόσα, τα οποία άκουσα με πο
λύ μεγάλη υπομονή. Δεν έχετε αντοχή λίγων δευτερολέπτων να 
ακούσετε και το λόγο της αλήθειας. Δεν έχετε αυτή την αντοχή 
και λυπάμαι που δεν θα αποκτήσετε την αντοχή αυτή.

Τώρα όσον αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης είπε πολλά ο 
κ. Παυλόπουλος και λυπούμαι που λείπει. Καταργήσαμε δολίως 
περίπου -αυτό υπαινίχθηκε-αυτό το καθεστώς συνάψεων σύμ
βασης παραχώρησης μεταξύ δημοσίου, Κυβέρνησης δηλαδή, 
και ιδιωτικών ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης για να μην επι
βάλουμε αυτές τις υποχρεώσεις στα ιδιωτικά ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης. Άκουσον, άκουσον! Όταν το καθεστώς αυτό το 
οποίο χαρακτήριζε εκείνη την περίοδο που κυβέρνησε η Νέα 
Δημοκρατία ουδέποτε ετέθη σε εφαρμογή. Δεν συνήφθη ούτε 
μία σύμβαση παραχώρησης επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας 
και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης λειτούργησαν όλα εκείνα 
τα χρόνια χωρίς να καταβάλουν ούτε μία δραχμή για τις συχνό
τητες που χρησιμοποίησαν, ενώ εμείς σύμφωνα με το νόμο που



ψηφίστηκε το 1995 έχουμε εκδώσει όλες τις διοικητικές αποφά
σεις για να καταβάλουν το αντάλλαγμα χρήσης για συχνότητες 
που χρησιμοποιούν. Αποφάσεις ύψους πεντέμισι δισεκατομμυ
ρίων δρχ. έχω εκδώσει.

Και βεβαίως πρέπει να πω ότι το νέο πλαίσιο για τις μέσω ψη
φιακής τεχνολογίας συνδρομητικές ραδιοληπτικές υπηρεσίες 
όπου προβλέπονται συμβάσεις παραχώρησης, για τους λόγους 
που εξήγησα στην αρχή, έχει τεθεί σε εφαρμογή με πολύ καλά 
αποτελέσματα.

Έχει αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για το θέμα που υπάρ
χει η Κυβέρνηση μέσω της αρμοδίας Υπουργού. Έχει στείλει ε
πιστολή και στον Πρόεδρό της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγ
χου για θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των κομμά
των, έχει στείλει επισι ολές και στους Αρχηγούς των κομμάτων 
με τις οποίες ζητά να ορίσει κάθε κόμμα εκπρόσωπό του για να 
συζητήσουν θέματα που έχουν σχέση με τις εκλογικές δαπάνες 
των κομμάτων και των Βουλευτών, καθώς και τη διάρκεια προ
βολής διαφημιστικών μηνυμάτων, θέματα τα οποία απασχολούν 
την κάθε φορά εν όψει εκλογών συγκροτούμενη διακομματική 
επιτροπή, ώστε αυτή η διακομματική επιτροπή, η οποία θα συ
γκροτηθεί τώρα πριν αρχίσει η προεκλογική περίοδος, να αντι
μετωπίσει τα θέματα, να λάβει αποφάσεις και να προχωρήσου
με και στις σχετικές ρυθμίσεις νομοθετικού χαρακτήρα. Το είπα 
αυτό, το παραβλέψαιε. ‘Αρα, υπάρχει για το θέμα απάντηση.

Όσον αφορά τώρο το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σας πα
ρακαλώ, όσο λιγότερο ομιλούμε γι’ αυτό, τόσο περιφρουρούμε 
το κύρος του.

Το ΔΗ.Κ.ΚΙ. πρέπει να πω για μία ακόμα φορά ότι, όχι μόνο 
δεν δικαιώθηκε από ιην απόφαση του Τμήματος του Συμβουλί
ου της Επικράτειας, αλλά αντιθέτως απερρίφθη ουσιαστικά α
πό την πλειοψηφία του Τμήματος η προσφυγή του, η οποία βε
βαίως παραπέμφθηκε ...

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Σας ικανοποιεί;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Βεβαίως είναι ακριβώς έτσ ι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Νομικό ήταν το θέμα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΓ ΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Η δε Νέα Δημοκρατία είναι αυτή -ανέφερα 
το παράδειγμα της εποχής εκείνης- η οποία αμφισβήτησε την α
πόφαση του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όταν εξέδωσε τον 
πίνακα των είκοσι ραδιοφωνικών σταθμών που επρόκειτο να λά
βουν άδεια για την περιφέρεια Αττικής.

Ο εκπρόσωπος του κόμματός σας ζήτησε να αναπέμψω αυ
τήν την απόφαση ίου Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, να μην 
την κάνω δεκτή. Αυτί είναι ευθεία παρέμβαση και προκαλώ και 
πάλι εγώ οποιονδήποτε να διατυπώσει τον ισχυρισμό ότι παρε- 
νέβην, με συγκεκριμένα πλέον στοιχεία, στο έργο του ή προ
σπάθησα να χειραγωγήσω το έργο του Συμβουλίου Ραδιοτηλε
όρασης.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Σούρλας τα είπε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΊΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Ένα θέμα προέκυψε...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει τελειώσει ο 

χρόνος του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριε Σιούφα, έχει 

ακριβώς δεκαπέντε λεπτά ο Υπουργός. Σας το λέω για να μην 
διαμαρτύρεσθε.Έχει δικαίωμα να μιλήσει δεκαπέντε λεπτά, ό
πως και εσείς μετέ θα έχετε δικαίωμα να μιλήσετε για δεκαπέ
ντε λεπτά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕ:ΠΠΑΣ(Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Κύριοι συνάδελφοι, μιλήσατε τόσο πολύ και 
τόσοι πολλοί, που νομίζω ότι δικαιούμαι και πέραν των δεκαπέ
ντε λεπτών, λίγα ακόμα λεπτά. Είσαστε τόσοι πολλοί, δεν είστε 
όλοι. Είστε ένα μεγάλο κόμμα και εύχομαι να παραμείνετε ένα 
μεγάλο κόμμα, γιατί η δημοκρατία θέλει πολυκομματισμό και ι
σχυρά κόμματα.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθε και ο πρόεδρός μας, ε
νώ ο δικός σας δεν τίμησε το Κοινοβούλιο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Σας παρακαλώ.

Δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα -και θα τα συζητήσουμε αυτά 
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας- που να συνιστά κρίση

σε σχέση με το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μου ζητήθηκε να 
με επισκεφθεί επιτροπή του Συμβουλίου. Αντιπρότεινα -και θα 
γίνει- να επισκεφθώ εγώ το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε ε
πόμενη συνεδρίαση που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη. Αυτό ό
μως το οποίο πρέπει να πω είναι τούτο. Δεν υπάρχει κανείς μέ
χρι πριν λίγους μήνες, το Σεπτέμβριο του 1999, από τα μέλη του 
Συμβουλίου, την ηγεσία του, ο οποίος να μπορεί να πει ότι υ
πήρξαν στη λειτουργία του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης φαι
νόμενα τέτοια που χρεώνονται στην Κυβέρνηση ως αδυναμίες, 
ως ελλείψεις ή ως προσπάθεια ποδηγέτησης του Συμβουλίου.

Η μόνη διαφωνία εκδηλώθηκε σε επιστημονικό νομικό ζήτη
μα. Λυπούμαι γιατί συνάδελφοι που είναι νομικοί και έχουν κα
τάρτιση, την οποία όλοι αναγνωρίζουμε, αποφεύγουν να λά
βουν θέση συστηματικά, ενώ συζητούμε αυτό το θέμα, για το αν 
είναι δυνατόν να επιβάλλονται αναδρομικά κυρώσεις σε ένα ευ
νομούμενο κράτος.

Δεν παίρνετε καθόλου θέση. Απλά λέτε “εγώ επιλέγω..."
ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ: Μα, δεν είναι αυτό το πρόβλη

μα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Α, δεν είναι αυτό το πρόβλημα ! Μα, ποιο εί
ναι το πρόβλημα; Δεν είναι πρόβλημα το αν επιβάλλονται ανα
δρομικά κυρώσεις σε ένα ευνομούμενο κράτος; Ποιο είναι επι
τέλους το πρόβλημα;

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ; Το πρόβλημα είναι ότι μειώνε
τε συνεχώς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Σας παρακαλώ. Όταν εκτοξεύετε κατηγορί
ες, αυτήν την κριτική σας και με αυτόν τον τρόπο μάλιστα, κα
λό είναι να γνωρίζετε πως θα υπάρχει και ο αντίλογος. Και ο δι
κός μας αντίλογος θα πρέπει να σας πω ότι στηρίζεται σε συ
γκεκριμένα στοιχεία σε ντοκουμέντα.

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ: Και ο δικός μας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Δεν το διαπιστώσαμε τουλάχιστον μέχρι τώ
ρα. Επειδή όμως “μπορείτε και καλύτερα” , εύχομαι αυτό να γί
νει σύντομα.

Από εκεί και πέρα, το Συμβούλιο Επικράτειας ασφαλώς για τα 
θέματα, κύριε Καψή -που σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, ό
πως όλους τους συναδέλφους- που αναφέρατε, σχετικά με την 
κατανομή χρόνου κατά απόλυτα ισότιμο τρόπο έχει αποφασίσει 
με την απόφαση 4333/96 ότι η ισότιμη προβολή των κομμάτων 
έχει την έννοια της αναλογίας, όχι κατά το μαθηματικό τρόπο, 
αλλά αναλόγως της δύναμής τους. Το έχει δεχθεί αυτό και το 
γνωρίζετε. Είναι ένα μεγάλο θέμα που πάντα θα μας απασχολεί.

Πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικώς -και είναι απολύτως προ
σωπική η άποψη αυτή- σε σχέση με την πρόταση που διατυπώ
νετε για την αγορά χρόνου ή τη δέσμευση δωρεάν χρόνου, ό
πως προβλέπει η αξιομνημόνευτη αυτή πρόταση της Επιτροπής 
Θεσμών και Διαφάνειας, είμαι πιο κοντά σε μια άλλη θέση, της 
απόλυτης απαγόρευσης των διαφημιστικών μηνυμάτων την 
προεκλογική περίοδο,. Εχει γίνει αυτό από το 1985 καθεστώς 
στη Γαλλία, ισχύει και στην Ιταλία μετά από απόφαση που έλα
βε η κυβέρνηση εκεί προσφάτως και είναι ένα θέμα, το οποίο 
πρέπει να μας απασχολήσει. Αλλά όλα αυτά μπορεί να αποτελό
σουν αντικείμενο συζήτησης σ’ αυτήν τη λεγάμενη διακομματι
κή επιτροπή.

Όσον αφορά τα θέματα προβολής κυβερνητικού έργου με 
κοινοτικά κονδύλια που ανέφερε ο κ. Σιούφας -δεν προλαβαίνω 
να αναφερθώ, σε σχέση με τα όσα είπατε, είναι τόσα πολλά άλ
λωστε- έχει λάβει η Νέα Δημοκρατία απάντηση στις αιτιάσεις 
της από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν απονεί- 
μει έπαινο στην Κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζε
ται τα προγράμματα αυτά.

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ: Για τα φυλλάδια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Τέλος κλείνω, αναφερόμενος στα όσα είπε 
ο κ. Παυλόπουλος. Η απόφαση 930 του Συμβουλίου της Επι
κράτειας, κύριοι συνάδελφοι κρίνει ως αντισυνταγματική τη 
ρύθμιση του άρθρου 8, παράγραφος 6, του ν. 1847/89.

Διαβάζω επί λέξει τι λέει αυτή η ρύθμιση. "Με απόφαση του 
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημε



ρίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους 
οποίους γίνεται ο προεκλογικός διάλογος και προβάλλονται οι 
υποψήφιοι Βουλευτές από την ΕΡΤ και τους τοπικούς ραδιοφω
νικούς σταθμούς’’. Κρίθηκε αντισυνταγματική.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι γενική.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Θα σας διαβάσω τώρα -πιστεύω ότι έχετε 
αυτήν τη μνήμη- τη ρύθμιση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία με 
αυτήν την πρόταση νόμου, στο άρθρο 2, παράγραφος 3, εδά
φιο β και γ.

“Η κατανομή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου γίνεται με από
φαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Με απόφαση 
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται επί
σης και οι όροι σύμφωνα με τους οποίους γίνεται ο προεκλογι
κός διάλογος και η δεοντολογία που διέπει τα προεκλογικά μη
νύματα και διαφημίσεις των πολιτικών κομμάτων". ‘Οχι μόνο το 
πνεύμα ίδιο, αλλά περίπου και η διατύπωση ίδια.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η δική σας, πού είναι; Τι κάνα
τε τόσα χρόνια;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Κύριοι συνάδελφοι, μη ματαιοπονείτε να 
μας πείσετε ότι αυτό που για λόγους εντυπώσεων επιδιώξατε, η 
κατάρτιση αυτής της πρότασης νόμου και η κατάθεσή της λίγες 
μέρες πριν αρχίσει η προεκλογική περίοδος του Ιουνίου, αποτε
λεί και λύση σε ένα πρόβλημα που όλοι είπαμε ότι υπάρχει, αλ
λά τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται και πολύ περισσότερο 
δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο.

Αν έχουμε επίγνωση της κρίσης -και η συνειδητοποίηση της 
κρίσης είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση και την υπέρ
βασή της- νομίζω ότι πρέπει με άλλο τρόπο να χειριζόμαστε αυ
τά τα θέματα. Πάντως, όχι με τον τρόπο τον πρόχειρο, τον ατεκ- 
μηρίωτο, τον υποκριτικό και παλαιοκομματικό με τον οποίο χει
ρίστηκε αυτό το θέμα η Νέα Δημοκρατία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ, επί ε
νός οιονεί και ενός προσωπικού πραγματικά θέματος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ορίστε, κύριε Καψή, 
αλλά θα μας πείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό θέμα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Είπα, ένα οιονεί και ένα προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Διότι εγώ δεν άκου- 

σα να αναφέρεται κανείς στο όνομά σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Κάνετε λάθος, ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Να αναφέρεται στο 

όνομά σας και να σας μέμφεται. Αυτό είναι προσωπικό θέμα. 
Τώρα το να αναφέρετε στην άποψή σας ...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Δεν ξέρω αν για σας αποτελεί μομφή ή ό
χι το να έχετε τελειώσει νομικά και να μη γνωρίζετε το νόμο, για 
μένα όμως, αποτελεί. Διότι ο κύριος Υπουργός μου είπε ότι έχω 
άδικο και με παρέπεμψε στην απόφαση του Συμβουλίου της Ε
πικράτειας ότι είναι σύννομος και συνταγματική η ισότιμη κατα
νομή του χρόνου.

Δεν περιμένω ούτε από τους αρεοπαγίτες ούτε από τους 
συμβούλους της Επικράτειας να με διδάξουν δημοκρατία. Αυ
τοί με έδεσαν κάποτε. Εγώ θα τους διδάξω. Και αν πάμε σε ερ
γασίες συνταγματολόγων από τη Σοβιετική μέχρι τη Γαλλική Ε
πανάσταση, αν δούμε -δεν εφηρμόσθη ποτέ βέβαια- πώς αντι
μετώπιζε το θέμα το σοβιετικό Σύνταγμα. Η εξασφάλιση όχι ισό
τιμης αλλά ίσων όρων πολιτικής δράσης αποτελεί τον ακρογω
νιαίο λίθο της δημοκρατίας.

Και ένα οιονεί θέμα. Δεν αγωνίζομαι εγώ για τα συμφέροντα 
ούτε του ΔΗ.Κ.ΚΙ. ούτε του ΚΚΕ. Θέλω, όμως, να είναι ίσοι αντί
παλοί μου. Να τους νικήσω γενναία και τίμια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Μαρμαρένια αλώνια 
με ίσους όρους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Δεν πάω σε μαξιλαρένια εγώ, μόνο μαρ
μαρένια είναι τ’ αλώνια, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, αποτελεί τιμή για σας και ίσως να δίνει τη λύ
ση της σημερινής συζήτησης την οποία εγώ ονειρευόμουν να 
είναι συναινετική διαδικασία, το ότι αποδέχεσθε πολλές από τις 
προτάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τις οποίες 
ουσιαστικά απεδέχθησαν όλες οι πτέρυγες. Σε μία μόνο ίσως 
δεν καταλάβατε το νόημα. Εμείς αντιπροτείνουμε το δωρεάν, 
ως Επιτροπή Θεσμών στην κατανομή του χρόνου που θα πλη

ρώνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Τώρα αυτά είναι επί 

της ουσίας και γυρίζετε πάλι στην αρχή, κύριε Καψή.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Δεν θίγουμε το θέμα της δεοντολογίας 

και έχετε τεράστιο δίκιο, διότι δεν αποτελεί αυτό εκείνης της 
παραγράφου θέμα. Δεν είναι άλλο θέμα, έχετε δίκιο, αλλά μη 
μας αδικείτε. Εκεί αντιμετωπίσαμε μόνο το θέμα των δαπανών, 
της δαπάνης που πρέπει να συμπεριληφθεί προς τα κάτω για να 
πάψει να έχει ρόλο ο χορηγός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Πάντως αποφεύγε
τε συστηματικά, κύριε Καψή, να αναφερόσαστε ότι και άλλη ε
πιτροπή έχει διατυπώσει προτάσεις και έχουν γίνει και εκεί συ
στηματικά ...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το σπίτι σου αν δεν το υ
μνήσεις θα πέσει όχι το πλαϊνό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Σιούφας έχει το 
λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα και 
τη δευτερολογία του αξιότιμου κυρίου Υπουργού. Ήταν μια κα
λή προσπάθεια να προαχθεί σε ταγματάρχη από λοχαγός που 
είναι, αλλά ανεπιτυχώς έμεινε και παραμένει...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Εδώ τον έχουμε κά
νει στρατηγό, κύριε Σιούφα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ:... με την έννοια του λοχαγού που εί
ναι ενταγμένος στο κόμμα που κυβερνάει και αντιλαμβάνεσθε τι 
εννοώ, κύριε Υπουργέ.

Το δεύτερο που ήθελα να σημειώσω είναι ότι η πρόταση της 
Επιτροπής Διαφάνειας, για να τη θυμάται και ο κύριος Υπουρ
γός να περιληφθεί στα Πρακτικά για να αποτελεί τον οδηγό α
πό την ώρα που δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις προτάσεις 
και τις ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Το τρίτο. Είπατε πολλά για το ΕΣΡ και για τους δύο προέ
δρους που παραιτήθηκαν επί της υπουργίας σας. Θα καταθέσω 
για τα Πρακτικά της Βουλής τις επιστολές με τις οποίες παραι- 
τήθησαν για να είναι εδώ μνημεία για την πολιτική ιστορία και το 
τι λένε για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίσατε. Και 
διαβάζω από τις επιστολές, κύριε Υπουργέ.

Ο μεν κ. Μαμιτάκης σας λέει ότι οι πράξεις και οι ενέργειες 
του Υπουργού Τύπου δείχνουν πόσο ναρκοθετημένη είναι η πο
ρεία της θεσμικής ανεξαρτησίας του ΕΣΡ και πόσο βραχυκυ- 
κλωμένη είναι η λειτουργία και οι αποφάσεις του από τη θέλη
ση και τις αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού και έμμεσα από 
τις αντιστάσεις των πληττομένων τηλεοπτικών σταθμών". Τα λέ
ω όλα, δεν είπα μόνο τα πρώτα.

Ο κ. Σούρλας προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού, ο προ
ηγούμενος ο κ. Κασιμάτης ήταν του πρώην Πρωθυπουργού του 
αείμνηστου Παπανδρέου. “Οι πράξεις του Υπουργού Τύπου συ- 
νιστούν παραβίαση της νομιμότητας και υποκαθιστούν αρμο
διότητες μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής”.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σιούφας καταθέτει για τα 
Πρακτικά τις προαναφερθείσες επιστολές οι οποίες βρίσκονται 
στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενο
γραφίας και Πρακτικών της Βουλής).

Αν αυτά ήταν ζητήματα επιστημονικής διαφοράς μεταξύ τους 
τότε εκλαμβάνετε εσείς κατά λάθος τρόπο την πολιτική σημασί
α που έχουν οι τοποθετήσεις που σας έκαναν οι δύο παραιτη- 
θέντες Πρόεδροι.

Ανεβάσατε σε ένα ποσό 100 δισεκατομμύρια τον τηλεοπτικό 
χρόνο. Δεν χρειάζεται τόσος χρόνος για τα κόμματα για να κά
νουν την προβολή τους. Τα δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000 
.000) δραχμές που είναι η κρατική επιχορήγηση μαζί με τα έσο
δα που έχουν από τους ιδιώτες και τους λοιπούς συμβάλλοντες 
αυτά που εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους εδώ στην Αί
θουσα αυτή είναι μία ατομική βόμβα. Πού τα βρίσκουν;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Μα δεν χρησιμοποιούν δύο ώρες την ημέρα 
όπως λέτε εσείς.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Χρησιμοποιήσατε τον αριθμό μόνο 
για εντύπωση και τίποτε άλλο.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση που έκανε ο Πρόεδρος της Επι
τροπής Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Καψής, που είπε η Νέα Δη
μοκρατία να αποσύρει την πρόταση νόμου εγώ θα κάνω κάτι άλ



λο πιο πρακτικό. Προτενω στον Πρόεδρο του Σώματος που έ
χει και εκείνος ευθύνη, γιατί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο το χα
ρακτήρισε σκουπίδια, αυτά τα σκουπίδια κρατάτε δύο μήνες μέ
χρι τις εκλογές, κύριε Ρέππα, που σας είπε ο κ. Κακλαμάνης. Να 
αναβληθεί η ψηφοφορία και όχι απόσυρση της πρότασης νό
μου, για να αποτελεί πίεση στην Κυβέρνηση, να φέρει τη δίκιά 
της πρόταση για συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Γιατί ο 
κύριος Υπουργός έκανε κριτική πάσης φύσεως στην πρόταση 
νόμου της Νέας Δημοκρατίας, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμε
νος. Αλλά για το τι θα κάνει η Κυβέρνηση ούτε λέξη, κύριε Πρό
εδρε της Επιτροπής Θε σμών και Διαφάνειας. Και γι’ αυτό κατέ
θεσα στα Πρακτικά της Βουλής το πόρισμα το οποίο βγάλατε 
για το πώς θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα. Δεν δέχεται η Κυ
βέρνηση την πρόταση ιης  Νέας Δημοκρατίας, να δεχθεί τουλά
χιστον την πρόταση η οποία είναι ομόφωνη από την επιτροπή 
στην οποία προεδρεύετε. Πλην όμως διεφάνη καθαρά ότι το κε
νό το επιθυμεί η Κυβέρνηση και ο παριστάμενος Υπουργός.

Δεύτερον την αναρχία που επικρατεί στο ραδιοτηλεοπτικό 
τοπίο την επιθυμεί η Κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός. Το έλ
λειμμα στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο σε ό,τι αφορά τη μεταχείρι
ση των κομμάτων την επιδιώκει και την επιθυμεί η Κυβέρνηση 
και ο κύριος Υπουργός. Οι σκοπιμότητες που υπάρχουν γι’ αυ
τήν την απραξία και τπν αδράνεια είναι ίσως ο μόνος τρόπος με 
τον οποίο θέλει να παρουσιάσει η Κυβέρνηση έργο.

Εγώ θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Είναι υγεία για τη δημο
κρατία το ότι ακόμα δεν έχετε αποφασίσει να δώσετε τις οριστι
κές ραδιοτηλεοπτικές άδειες, κύριε Υπουργέ, και υπερηφανεύ- 
εστε;

Τι απεδείχθη από τη συζήτηση; Για πρώτη φορά πρόταση νό
μου φτάνει μέχρι την ':ετάρτη απογευματινή. Πρώτον αναδείξα
με το κενό το οποίο υπάρχει, την ανεπάρκεια και σκοπιμότητα 
στον τρόπο με τον οποίον σήμερα το όλο θέμα που σχετίζεται 
με την προβολή των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 
Είναι σημαντικό μείζα ν θέμα και αυτή ήταν η επιτυχία της πρό
τασής μας.

Δεύτερον, θέλετε και τους εκατό Βουλευτές του κόμματός 
μας που υπέγραψαν την πρόταση. Είχατε τον Πρόεδρο της Νέ
ας Δημοκρατίας και εβδομήντα Βουλευτές εδώ. Ε, είσαστε και 
λίγο άπληστος να θέ?£τε και τους εκατό Βουλευτές εδώ για να 
σας παρακολουθούν στους διαδρόμους και στους λαβυρίνθους 
των σκέψεων και των επιχειρημάτων σας, που εκθέσατε πριν α
πό λίγο.

Σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ για την οποία είσαστε περήφανος, σας 
κάνουμε μία τελευτάα προειδοποίηση για το Δ.Σ., για τον πρό
εδρό της τον κ. Πάνε γιώτου. Του είχα πει την προηγούμενη φο
ρά με την ευκαιρία που συζητιόνταν τα ασφαλιστικά της ΕΡΤ για 
την εθελούσια και υποχρεωτική έξοδο ότι όταν θα φύγει από 
την ΕΡΤ θα του ψάίουμε μέχρι και τη σκόνη των παπουτσιών 
του.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα περιμένουν εκπλήξεις και εσάς 
και εκείνον αν συνεχίσει να λειτουργεί με τον τρόπο με τον ο
ποίο λειτουργεί. Είναι ευκολότερο να βρει κανείς εσάς και απα
ντάτε αμέσως όταν επικοινωνεί κάποιος μαζί σας, ενώ ο κ. Παν- 
Παν δεν βγαίνει για κανέναν. Και ακόμα σε αυτόν τον κατήφορο 
που έχει επιλέξει για να προσκυνήσει το κόμμα σας και την Κυ
βέρνησή σας από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει, τα δίνει 
όλα. Είναι προσωπική του υπόθεση ο αυτοεξεφτελισμός που υ- 
φίσταται. Αλλά σε τελική ανάλυση όλοι υπηρετούμε τη δημο
κρατία και οφείλουμε να την υπηρετούμε κατά τον καλύτερο 
τρόπο. Αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει στο ραδιομέγαρο της κρα
τικής τηλεόρασης για την οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός.

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με τρία ζητήματα που δυστυχώς 
δεν θέλησε να καταλάβει ο κύριος Υπουργός.

Εμείς με την πρότασή μας θέλαμε να αναδείξουμε και τα ε
ξής θέματα και με τις ρυθμίσεις τους. Πρώτον, ότι χρειάζεται 
διαφάνεια και αυτοπροστασία στον πολιτικό κόσμο και στα κόμ
ματα. Αν δεν το δέχεστε αυτό ή αν εμείς το κάνουμε ανεπιτυ- 
χώς, τότε να ακούσουμε τη δική σας πρόταση επ’ αυτού.

Δεύτερον, να υπάρχει πράγματι η δυνατότητα στο ΕΡΣ να κα
νονίζει αυτούς τους κανόνες και όχι την τελευταία στιγμή πριν 
από τις εκλογές. Το κάνατε το 1996 και θέλετε να το κάνετε και 
τώρα. Πάλι δεν θα σας βγει σε καλό. Θέλετε να έχετε το μονο

πώλιο στην κρατική τηλεόραση. Να το έχετε. Όσο πιο πολύ δια
φημίζεται ένα κακό προϊόν τόσο γρήγορα τελειώνει από την α
γορά. Το έχετε υποστεί και στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση 
και στις ευρωεκλογές. Προβληθείτε, λοιπόν, όσο περισσότερο 
μπορείτε, όσο σας μένει ακόμα χρόνος για να έρθετε σε επαφή 
με την ανεπάρκειά σας, με την ανικανότητα και με την αναξιοπι- 
στία σας ώστε να σας γνωρίσει περισσότερο ο ελληνικός λαός.

‘Αλλα θέματα που προκύπτουν από την πρόταση που σας κα
ταθέσαμε, με τις αδυναμίες που έχει και το συνομολογήσαμε 
μόνοι μας, είναι να μην εκβιάζεται και να μην εκβιάζει η πολιτι
κή, να μη γίνονται μεθοδεύσεις κάτω από το τραπέζι, κάτι το ο
ποίο εσείς επιθυμείτε, να υπάρχει αντικειμενική και πληρέστερη 
ενημέρωση, η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων αντί διατάξεων 
που στο τέλος επαφίενται στη βούληση του καθενός και αμφί
πλευρη πίεση και προς τους πολιτικούς και προς τα κανάλια.

Αν, λοιπόν, αυτές τις προτάσεις που είναι η φιλοσοφία και το 
περιεχόμενο της πρότασής μας, δεν μπορείτε να τις αντιλη- 
φθείτε δεν είναι δικό μας πρόβλημα αλλά δικό σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Πάντως η προστασί
α του πολιτικού είναι στοιχείο που αφορά όλους μας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Και γι' αυτό προσπαθούμε όλα αυτά 
τα χρόνια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κύριος Υπουργός 
έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, γνώρι
ζα ότι μια πρόταση νόμου κατατίθεται για να ψηφιστεί. Αυτή εί
ναι τουλάχιστον η επιδίωξη αυτών που την υπογράφουν και την 
καταθέτουν. Διαπιστώνω σήμερα πως η πρόταση νόμου της Νέ
ας Δημοκρατίας, όπως οι εκπρόσωποί της ομολογούν, κατατέ
θηκε για να μας προβληματίσει, να μας ευαισθητοποιήσει για να 
συζητήσουμε γενικώς διάφορα θέματα. Μετά την κατάρρευση 
των ισχυρισμών τους δέχονται ότι δεν είναι δυνατόν το πρόβλη
μα για το οποίο συζητούμε, να αντιμετωπιστεί με την πρόταση 
νόμου. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελληνι
κή Βουλή κάποιοι να καταθέτουν μια πρόταση νόμου και τελι- 
κώς να ομολογούν ότι πράγματι αυτή η πρόταση δεν είναι σε α
ντιστοιχία με την επιθυμία την επιδίωξη να αντιμετωπιστεί και να 
λυθεί ένα θέμα.

Δεύτερον, ο πρόχειρος τρόπος -στα όρια του ανεύθυνου- με 
τον οποίο διατυπώθηκε αυτή η πρόταση και κατατέθηκε, φαίνε
ται και από το τι είπε ο κ. Σιούφας λέγοντας μάλιστα ότι εγώ ε
κτόξευσα μια ατομική βόμβα.

Αγνοείτε προφανώς -και αυτό δείχνει τον πρόχειρο τρόπο με 
τον οποίο μιλάτε για τέτοια θέματα- ότι μέχρι τώρα δεν χρησι
μοποιείται χρόνος δίωρης διάρκειας σε όλα τα ηλεκτρονικά μέ
σα, προκειμένου να προβληθούν διαφημιστικά μηνύματα των 
κομμάτων, διότι αν γινόταν αυτό, θα είχαμε μια δαπάνη αυτού 
του ύψους. Επειδή δεν είναι δυνατόν να καταβληθεί αυτό το πο- 
σόν, δεν καλύπτεται από άποψη χρονικής διάρκειας η διαφήμι
ση των κομμάτων έτσι όπως εσείς την υπαινιχθήκατε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Υπουργέ, μιλάμε για προβολή 
των πολιτικών θέσεων και όχι για διαφημιστικές σφήνες.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης): Σας παρακαλώ. Γ ιατί φθάσαμε σ'ένα σημεί
ο σ’αυτήν τη χώρα να μιλούμε για αρχές, για αξίες, για αγαθά 
και να δείχνουμε μια κατά κάποιο τρόπο περιφρόνηση και να α
παξιώνουμε τους αριθμούς, να μην κάνουμε λογαριασμούς -εί
ναι ενοχλητικοί, είναι κάτι κατώτερο- π.χ. μιλούμε για τα μεγέθη 
της οικονομίας. Τι σημασία έχουν οι αριθμοί! Σημασία έχουν οι 
άνθρωποι, λες και οι αριθμοί δεν έχουν σχέση με τη ζωή των αν
θρώπων. Έτσι και εδώ μιλάτε για τη διαφάνεια εν ονόματι της 
οποίας, όπως είπε και ο κ. Κεφαλογιάννης, τι αξία έχει να δαπα
νήσουμε όλα αυτά τα χρηματικά ποσά! Έχει ασφαλώς αξία, και 
πολύ υψηλή μάλιστα. Όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμούμε και 
να τα συνυπολογίζουμε.

Σας παρακαλώ λοιπόν. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο ελληνι
κός λαός κουράστηκε, οι πολίτες βαρέθηκαν ν’ακούνε τους πο
λιτικούς να γενικολογούν και να μη μιλούν επί του συγκεκριμέ
νου. Μας βαρέθηκε ο κόσμος πια όταν μιλούμε για όλα τα θέ
ματα, χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες λύσεις για τα συγκεκρι
μένα προβλήματα που τον απασχολούν. Αυτό είναι το πρόβλη



μα που δημιουργεί την κρίση στις σχέσεις των κομμάτων με 
τους πολίτες.

( Θόρυβος στην Αίθουσα )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριοι συνάδελφοι, 

σας παρακαλώ. Καλό θα είναι, όταν τοποθετείσθε, να ακούτε 
και τις απαντήσεις από τον κύριο Υπουργό, εκτός και αν τα λέ
τε για τον εαυτό σας, κύριοι συνάδελφοι.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακολουθούμε, κύριε Πρό
εδρε. Αν θέλετε μπορώ να επαναλάβω τι είπε ο κύριος Υπουρ
γός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Διαμαρτύρεσθε ό
μως μερικές φορές γιατί δεν σας ακούνε οι Υπουργοί, κύριε συ
νάδελφε.

Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζι

κής Ενημέρωσης): Δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συ
νάδελφοι, οποιοδήποτε θέμα το οποίο κάποιος μπορεί να χαρα
κτηρίσει ότι συνιστά κρίση στις σχέσεις του Υπουργείου με το 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει αυτή η διαφωνία η οποί
α παραμένει ως φαίνεται. Λυπούμαι γιατί αξιόλογοι άνθρωποι υ
πέβαλαν τις παραιτήσεις τους, χωρίς όμως, παρά τις γενικόλο- 
γες αναφορές τους, να έχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο να κατα
μαρτυρήσουν. Σας λέω, λοιπόν για να μην έχετε απορία, ότι αυ
τός ήταν ο λόγος της διαφωνίας μας και της παραίτησής τους. 
Λυπούμαι διότι ακόμα και τώρα την τελευταία στιγμή δεν ομο
λογείτε ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλονται αναδρομικά κυρώ
σεις σε ένα ευνομούμενο κράτος, σ ’ένα κράτος δικαίου. Δεν το 
λέτε αυτό. Και μάλιστα, ακούω κάποιους εξ υμών της Νέας Δη
μοκρατίας να λέτε: “Μα, είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα αυτό;” 
Ασφαλώς και είναι σημαντικό αυτό το θέμα για τη λειτουργία ε
νός κράτους δικαίου.

Από κει και πέρα, η αναφορά, με τον τρόπο με τον οποίο γί
νεται μάλιστα, στο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τη λειτουρ
γία του, αποδεικνύει ότι εσείς το αντιμετωπίζετε ως όργανο το 
οποίο πρέπει να υπόκειται σε κομματική επιρροή.

Αν δείτε μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται 
την τελευταία περίοδο -δεν είναι του παρόντος να μιλήσουμε 
γι'αυτό- τα μέλη που υποδείχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία στο 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θα δείτε ότι ουσιαστικώς μεταφέ
ρουν τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκπρόσωποι του 
κόμματος. Δεν είναι μέλη του συμβουλίου μιας ανεξάρτητης 
αρχής. Έθεσαν το θέμα της ΕΡΤ τώρα, πριν λίγες μέρες έθεσαν 
το θέμα μιας τηλεοπτικής εκπομπής που ενοχλούσε τη Νέα Δη
μοκρατία. Τα θέματα που θέτει η Νέα Δημοκρατία, τίθενται και 
στο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μέσω των μελών του που έ
χουν υποδειχθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Έτσι αντιλαμβάνεστε σεις την ανεξάρτητη αρχή;
Με τον καλύτερο τρόπο πιστεύω έχει απαντηθεί στην πράξη 

ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σέβονται τους θεσμούς, υπερασπίζο
νται όργανα, υποστηρίζουν τη λειτουργία τους και ποιοι είναι 
αυτοί -το έχει αποδείξει η πρακτική, η συμπεριφορά στο παρελ
θόν- οι οποίοι επιθυμούν και επιδιώκουν να τα χρησιμοποιούν 
για δικό τους λόγο.

Και πάντως η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ενοχλεί πάρα 
πολλούς όταν επιδιώκει και μπορεί -και ως ένα βαθμό το επιτυγ
χάνει- να γίνεται ανταγωνιστική στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. 
Πρώτα απ’ όλα ενοχλεί τους ιδιώτες ανταγωνιστές της. Λυπού
μαι γιατί στρέφεστε εναντίον της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλε
όρασης και της διοίκησής της, που είναι επιτυχημένη γιατί έχει 
κατορθώσει να εξυγιάνει αυτήν τη δημόσια επιχείρηση, την ο
ποία είχατε παραδώσει στο έλεος του ανταγωνισμού ακυβέρνη
τη και απροστάτευτη και επίσης λυπούμαι γιατί δεν αναγνωρί
ζεται την ποιότητα των προγραμμάτων της Ελληνικής Ραδιοφω
νίας Τηλεόρασης που όλοι αναγνωρίζουν. Πρέπει να σας πω ό

τι από έρευνα που έγινε -και δεν είναι η πρώτη φορά- οι νέοι άν
θρωποι, οι άνθρωποι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, οι πιο ση
μαντικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού στα δελτία ειδήσε
ων και στις άλλες ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ πιστώνουν 
τη μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αυτό και μόνον είναι 
η καλύτερη απάντηση σε όλες τις κατηγορίες για την ποιότητα 
των προγραμμάτων της ΕΡΤ.

Με αφορμή τα όσα είπε η κ. Κοντού και άλλοι συνάδελφοι, ε
νώνω και εγώ τη φωνή μου και λέω ότι είναι αδιανόητο να υπάρ
χουν μαύρες λίστες για δημιουργούς, καλλιτέχνες, πολιτικούς. 
Δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν!

Και αν έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, επειδή υπαινιχθήκα- 
τε ευθύνες της διοίκησης της ΕΡΤ, αγαπητέ κύριε Σιούφα, πα
ρακαλώ να το κάνετε. Μη θέτετε το θέμα αυτό σε ένα είδος δια
πραγμάτευσης, προκειμένου έτσι να ασκήσετε πίεση στην ΕΡΤ. 
Αυτά τα αγαθά δεν μπαίνουν στο ζύγι. Αν έχετε κάτι να πείτε, 
παρακαλώ να το πείτε. Και αν πρέπει -επειδή έχει και αυτήν τη 
διάσταση- να φέρετε το θέμα στη δικαιοσύνη. Πάντως μην το 
χρησιμοποιείτε ως κρυφό όπλο, για να διαπραγματευθείτε με 
την Κυβέρνηση και την ΕΡΤ.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς 
μετά από την απόρριψη της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, 
πιστεύω ότι έχουμε όλοι το χρέος τα μεγάλα θέματα, όπως τέ
θηκαν από τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο, να μας α
πασχολήσουν. Και θα μας απασχολήσουν. Η σχετική πρωτο
βουλία αναλαμβάνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

Πιστεύω ότι, στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις -και 
έχουμε εξ αυτού αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία- το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με την οδηγία που είχε εκδώσει, 
οι άλλες επιτροπές με το πλαίσιο που είχαν όρισει, με τις συ
στάσεις που έκαναν, αλλά και μετά τις εκλογές, με την αποτίμη
ση της εφαρμογής των συστάσεων ή του πλαισίου που όρισαν 
όλα αυτά τα όργανα, μας έχουν προικίσει με μια βάση πολύ ικα
νοποιητική κατά τη γνώμη μου, για να συζητήσουμε παραπέρα 
το θέμα και να λάβουμε σύντομα τις αποφάσεις μας -και αυτό 
θα γίνει- που βέβαια δεν μπορεί να έχουν σχέση με αυτό το ο
ποίο εισηγήθηκε σήμερα η Νέα Δημοκρατία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έκανα μια πρόταση 
και προς την Κυβέρνηση και προς την Πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Και σας απάντησε ο 
κύριος Υπουργός.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: ‘Οτι καταψηφίζει την πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ακριβώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συ

ζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου των συναδέλφων 
της Νέας Δημοκρατίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης “Για την προβολή των θέσεων 
των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από 
τα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα μαζικής επικοινω
νίας κατά τις προεκλογικές περιόδους" Παρακαλώ οι αποδεχό
μενοι την αρχή της πρότασης νόμου να εγερθούν.

(Εγείρονται οι αποδεχόμενοι την πρόταση)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούμενος από το Σύ

νταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής αριθμός Βουλευτών.
Συνεπώς η πρόταση νόμου απορρίπτεται.
Δέχεστε κύριοι συνάδελφοι, να λύσουμε στο σημείο αυτό τη 

συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 16.15’ λύεται η συνε

δρίαση για αύριο, Παρασκευή 28 Ιανουάριου 2000 και ώρα 10 
.00’ με αντικείμενο εργασιών του Σώματος κοινοβουλευτικό έ
λεγχο: α)συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β)συζήτηση επε- 
ρώτησης προς το Υπουργείο Γεωργίας, σχετικά με την αγροτι
κή πολιτική της κυβέρνησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ


