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Η τηλεόραση 
σε ομηρεια από 
την κυβέρνησηΚαταγγέλλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Οι εγγενείς αδυναμίες που παρουσιάζει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να επιβάλει στοιχειώδεις κανόνες εύρυθμης λειτουργίας στο ραδιοτηελοπτικό τοπίο σε μία περίοδο, κατά την οποία ειδικά η τηλεόραση παρουσιάζει έντονα συμπτώματα «σήψης και εξαθλίωσης», οδηγούν στην εμπλο-Του Κ.Η. ΦΑΦΟΥΤΗκή του ρόλου και της λειτουργίας του οργάνου στην προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Καραμανλής κατηγόρησε χθες ευθέως την κυβέρνηση για βάναυση προσπάθεια χειραγώγησης του Συμβουλίου. Από την πλευρά του, ο υπουργός Τύπου Δ. Ρέππας απέρριψε τις αιτιάσεις, τις οποίες επέστρεψε μάλιστα στην αντιπολίτευση.Ο κ. Καραμανλής, ο οποίος κάλεσε χθες στη Ρηγίλλης μέλη του ΕΣΡ προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις μετά την παραίτηση του προέδρου και του αντιπροέδρου του, προχώρησε σε οξεία επίθεση κατά της κυβέρνησης. «Αυτό το θεσμό της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, που εγ- γυάται την αντικειμενικότητα, την υπευθυνότητα, ακόμη και την ίδια τη Δημοκρατία, επιχειρεί συστηματικά η κυβέρνηση με βάναυσο τρόπο να χειραγωγήσει και να θέσει υπό τον ασφυκτικό έλεγχό της. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης οδήγησαν στις παραιτήσεις δύο διαδοχικών προέδρων, που η ίδια έχει επιλέξει και συναντούν την καθολική αντίδραση των μελών του Συμβουλίου, που η ίδια διόρισε» είπε.Επέρριψε «τεράστιες ευθύνες» προσωπικά στον κ. Σημίτη και ενέταξε το πρόβλημα του ΕΣΡ στη γενικότερη κριτική που ασκεί η Ν.Δ. κατά της κυβέρνησης για θέματα διαφάνειας: «Η χειραγώγηση», δήλωσε, «είναι προφανές ότι επιχειρεί να θέσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο υπό κυβερνητικό έλεγχο. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση εκτιμά πως η ασυδοσία και η αδιαφάνεια στον τόσο κρίσιμο αυτό χώρο, τον ευαίσθητο για τη λειτουργία της Δημοκρατίας, τη βολεύει». Ο κ. Καραμανλής εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τό-

νισε: «Δεν θα αφήσουμε αυτό το θέμα να επηρεάσει, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ΕΣΡ, όπως και η εκτέλεση των αποφάσεών του».Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και την έντονη αντίδραση του Συνασπισμού, ο κ. Ρέππας κατηγόρησε με τη σειρά του τα δύο κόμματα ότι: «Εχουν ξεπεράσει τα όρια της συνήθους αντιπολιτευτικής υπερβολής που τα διακρίνει και προσπαθούν να μετατρέψουν το ΕΣΡ από ανεξάρτητη διοικητική αρχή σε κομματικό όργανο και έτσι να το χειραγωγήσουν για να επιτύχουν την προβολή τους από τα MME». Απαντώντας ειδικότερα στον κ. Καραμανλή, του καταλόγισε «άγνοια» περί της συγκρότησης του Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι τα μέλη του δεν διορίζονται από την κυβέρνηση αλλά προ- τείνονται από τα κόμματα, ο δε πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, από τον πρόεδρο της Βουλής.Ο κ. Ρέππας επιτέθηκε, επίσης, κατά των μελών του ΕΣΡ, που έχουν προταθεί από τη Ν.Δ. και το Συνασπισμό, επειδή «με τη στάση τους δείχνουν ότι λειτουργούν, μάλλον, ως κομματικοί εκπρόσωποι και όχι ως μέλη ενός οργάνου που πρέπει να λειτουργεί με αυτονομία και ανεξαρτησία». Αποποιήθηκε δε τις δικές του ευθύνες για τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι «στα θέματα λειτουργίας του ΕΣΡ η κυβέρνηση έχει μείνει σε απόσταση τέτοια ώστε να μην μπορεί κανείς να την κατηγορήσει για οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού του».Ο Συνασπισμός, από την πλευρά του, έχει ανακοινώσει σειρά πρωτοβουλιών για να α- ναδειχθούν οι διαστάσεις του προβλήματος που έχει ανακύψει. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του κόμματος Ν. Κωνσταντόπουλος θα συναντηθεί σήμερα με τα μέλη του ΕΣΡ καθώς και με το προεδρείο της ΕΣΗΕΑ. ενώ πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή ερώτηση προς τον πρωθυπουργό. Χθες, ο βουλευτής Π. Κουναλάκης κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Τύπου σχετικά με το «τι σκοπεύει να κάνει ώστε να ξεπεραστεί η κρίση στο ΕΣΡ και να καταστεί δυνατή, το ταχύτερο δυνατόν, η ομαλή λειτουργία του».

Ο  πρόεδρος της Νέας Δ ημοχρατ'ιας Κ . Καραμανλής κατηγόρησε χθες ευθέως την κυβέρνηση για βά
ναυση προσπάθεια χειραγώγησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

ΚΚΕ εναντίον ΣυνασπισμούΙσχυρά χτυπήματα προς άγραν ψηφοφόρωνΟ προεκλογικός πόλεμος στους κόλπους της ελληνικής Αριστερός ξέσπασε χθες: κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ ο κ. Μ. Μαΐλης, με άρθρο του που δημοσιεύθηκε στον «Ριζοσπάστη», επιτέθηκε με σφοδρότητα στην ηγεσία του Συνασπισμού, δίνοντας μια πρώτη γεύση για το τι θα ακολουθήσει μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επιβεβαίωσε παράλληλα τις πληροφορίες του τελευταίου διαστήματος ότι ο Περισσός προετοιμάζει ισχυρά χτυπήματα στην ηγεσία του ΣΥΝ, με στόχο αφ’ ενός να αντλήσει ψηφοφόρους από την Κουμουνδούρου και αφ' ετέρου να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ο ΣΥΝ να λειτουργήσει ως «ανάχωμα» για δυσαρεστη- μένους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που προτί- θενται να φύγουν προς τα Αριστερά.Η ηγεσία του ΚΚΕ στην εναντίον του ΣΥΝ πολεμική του ακολουθεί την τακτική του μα- στιγίου και του καρότου: μαστίγιο για την ηγεσία και καρότο για την (εκλογική) βάση του κόμματος της ανανεωτικής Αριστερός. «Βρίσκεται στο αίμα της ηγεσίας του ΣΥΝ η στήριξη της νεοταξικής νομιμότητας, η συμμετοχή της σε κεντροαριστερό σχήματα μα

ζί με το ΠΑΣΟΚ -  στην κυβέρνηση του οποίου έδινε και δίνει “αριστερό” άλλοθι, στήριξε και στηρίζει όλες τις βασικές επιλογές της», σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Μαΐλης. Παράλληλα, αναφέρεται στη στάση την οποία τήρησε η Κουμουνδούρου σε μια σειρά από εξελίξεις (στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στην επίσκεψη Κλίντον, στο θέμα της Τσετσενίας, στο Γιουγκοσλαβικό κ.ά.) για να προσθέσει: «Η ηγεσία του ΣΥΝ δίνει “και ψωμί στον κλέφτη και χαμπέρι στον χωροφύλακα”. Εκείνος που κάνει πως συμπονεί τον κλέφτη, αλλά ταυτόχρονα ειδοποιεί την Αστυνομία, να τον συλλάβει. Αυτός, λοιπόν, είναι με το μέρος της Αστυνομίας (εν προ- κειμένω της κυβέρνησης)».Το εκ των ηγετικών στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος επισημαίνει, τέλος, ότι αυτά είναι χρήσιμα συμπεράσματα «για εκείνους που αναρωτιούνται γιατί το ΚΚΕ δεν συνεργάζεται με κόμματα τύπου ΣΥΝ. Κι εξίσου χρήσιμο για τον κάθε αριστερό, οπαδό ή μέλος του ΣΥΝ, που θέλει να συμπαραταχθεί στους κοινωνικούς αγώνες μαζί με τους κομμουνιστές».

Κ υ β έ ρ ν η σ η

Η αντιπολίτευση 
επιθυμεί τις 

πρόωρες εκλογέςΒολές εναντίον της Ν .Δ .

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Στο ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών τον ερχόμενο Μάρτιο επανήλθε χθες η κυβέρνηση διά του εκπροσώπου της, ε- ξαπολύοντας ταυτόχρονα νέα επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για τη στάση την οποία τηρεί στο θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Με αφορμή την προχθεσινή, και για πρώτη φορά τόσο άμεση, αναφορά του πρωθυπουργού στις πρόωρες κάλπες, ο κ. Δημ. Ρέππας σημείωσε ότι ο κ. Σημίτης ουσιαστικά μίλησε για τις επιδιώξεις της αντιπολίτευσης και όχι για την επιλογή της κυβέρνησης. «Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2000, επειδή αυτή η Βουλή μπορεί και πρέπει να εκλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας και πάλι τον κ. Στεφανόπουλο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός μίλησε για κομματικό σχέδιο της αντιπολίτευσης που οδηγεί τον τόπο -όπως όλα δείχνουν- σε πρόωρες εκλογές».Με ορίζοντα, λοιπόν, τον προσεχή Μάρτιο καταρτίζεται ο κυβερνητικός, πολιτικός-προεκλογικός σχεδιασμός, με την παράλληλη, διαρκή επισήμανση ότι γι' αυτήν την εξέλιξη την ευθύνη φέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Γνωρίζετε όλοι ότι η Ν.Δ. έχει τοποθετηθεί αρνητικά στο ενδεχόμενο να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του κ. Στεφανό- πουλου για μια νέα θητεία. Η αξιωματική αντιπολίτευση και ο αρχηγός της», συνέχισε ο κ. Ρέππας, «αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων».Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τη Ν.Δ. για «υποκρισία» και για «θεσμικό ολίσθημα», το τίμημα του οποίου θα κληθεί να πληρώσει. «Ολες τις επιλογές μέχρι τώρα τις έκανε με γνώμονα τα κομματικά κριτήρια και όχι το εθνικό και κοινωνικό συμφέρον, με αποτέλεσμα να οδηγείται τώρα σε μία θέση η οποία ουσιαστικά είναι σε σύγκρουση, σε αντιπαράθεση με τις πεποιθήσεις και τις επιλογές της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού».Σε αντιδιαστολή, ο κ. Ρέππας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση σκέπτεται με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Το επόμενο εξάμηνο η χώρα μας θα διαπραγματευθεί την ολοκλήρωση της προσπάθειας αρκετών χρόνων που κάνει ο ελληνικός λαός, με την πολιτική της κυβέρνησης, για την ένταξη στην ΟΝΕ. Αυτό απαιτεί ένα σταθερό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, χωρίς περισπασμούς στο εσωτερικό μέτωπο της χώρας».Πάντως, ακόμη και τούτη την ώρα, με την πιθανολογούμενη αρνητική θέση της Ν.Δ., την κατάθεση της υποψηφιότητας του κ. Λ. Κύρκου από τον Συνασπισμό και την άρνηση του ΚΚΕ να συναινέσει με την κυβερνητική πρόταση, δεν έχει εγκαταλειφθεί η ιδέα των συναντήσεων του πρωθυπουργού -κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας- με τους πολιτικούς αρχηγούς, ώστε να αναζητηθεί έδαφος συναίνεσης με στόχο την επανεκλογή του κ. Στεφανόπουλου. «Αυτή η σκέψη δεν έχει εγκαταλειφθεί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέππας, προσθέτοντας πάντως ότι δεν υπάρχει «τουλάχιστον τώρα», κάποιος ειδικότερος προγραμματισμός από πλευράς Μεγάρου Μαξίμου.


