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Με αφορμή την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Τύπου 
& MME και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέππας έκανε την α
κόλουθη δήλωση:

«Η προσπάθεια απάντησης της Ν.Δ. αστόχησε. Η αποκάλυψη της προχει
ρότητας της πρότασης νόμου που διατύπωσαν οι βουλευτές της, λόγω είτε 
άγνοιας των θεμάτων, είτε μικροκομματικών σχεδιασμών, την οδήγησαν 
σε αδιέξοδο. Είναι προφανής η αμηχανία τους, γι' αυτό και είναι δικαιο
λογημένη η απόπειρά τους να συσκοτίσουν τα πράγματα, διαστρεβλώνο
ντας την πραγματικότητα.

• Η Ν.Δ. αναγνωρίζει ότι πράγματι το Συμβούλιο Επικράτειας έκρινε α
ντισυνταγματική'] αντίστοιχη διάταξη. Ισχυρίζεται, απλώς, ότι προτείνει 
μία νέα εκδοχή της κριθείσας ως αντισυνταγματικής διάταξης, η οποία 
νέα αυτί] εκδοχή θα μπορούσε ενδεχομένως να μην κριθεί και πάλι ως 
αντισυνταγματική. Αυτό δεν είναι αληθές. Το μόνο νέο στοιχείο το ο
ποίο αναφέρεται συγκεκριμένα στη σχετική πρόταση είναι ένα ασαφές 
ποσοτικό κριτήριο που αφορά δίωρο καθημερινό πρόγραμμα σε κάθε 
ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. 
Κατά τα άλλα, ο χαρακτήρας της πρότασής τους παραμένει αόριστος 
και γενικόλογος, όπως και της παλαιότερης διάταξης. Και το σημαντι
κότερο είναι ότι η πρόταση νόμου της Ν.Δ. δεν αναφέρει κανένα 
«ποιοτικό» κριτήριο κατανομής του προεκλογικού χρόνου μεταξύ των 
κομμάτων, όπως αντίθετα απαιτεί η απόφαση 930/1990 του Συμβουλί
ου της Επικράτειας.

• Η εφαρμογή της πρότασης της Ν.Δ. θα σήμαινε για το ελληνικό δημό
σιο δαπάνη δεκάδων δισεκατομμυρίων δραχμών, υπερπολλαπλάσια 
δηλαδή αυτής των 10 περίπου δισεκατομμυρίων δραχμών που αποτελεί 
την ετήσια επιχορήγηση των κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογι
σμό και των 4,2 δισεκατομμυρίων της επιχορήγησης για τις προεκλογι
κές δαπάνες των κομμάτων. Η προτεινόμενη αγορά δίωρου καθημερι
νού προγράμματος σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα της χώρας, δηλαδή σε 
400 περίπου τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής και τοπι
κής εμβέλειας, συνδρομητικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, 
σημαίνει τεράστια δαπάνη που ανέρχεται σε ύψος δεκάδων δισεκατομ-
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μυρίων δραχμών. Προφανώς, η Ν.Δ. προτείνει ρυθμίσεις, των οποίων 
τις επιπτώσεις δεν έχει υπολογίσει, γιατί αγνοεί παντελώς το θέμα.

• Η επανάληψη των ανυπόστατων ισχυρισμών για την ανάγκη υπογρα
φής συμβάσεων παραχώρησης δημιουργεί πλέον τη βεβαιότητα ότι η 
Ν.Δ. παραμένει αγκυλωμένη στο 1989. Ζητά την εφαρμογή διατάξεων 
που δεν ισχύουν, τις οποίες μάλιστα ούτε εκείνη ως κυβέρνηση εφάρ
μοσε, ενώ τις είχε ψηφίσει.

• Οσον αφορά τον δήθεν «νεωτερισμό» της πρότασης νόμου φαίνεται ότι 
οι συντάκτες της ανακοίνωσης της Ν.Δ. δεν μπήκαν στον κόπο ούτε να 
διαβάσουν τους νόμους 2429/1996 και 2863/1998 των οποίων τις αντί
στοιχες διατάξεις επαναλαμβάνει σχεδόν αυτούσιες το άρθρο 3 της 
πρότασης νόμου της Ν.Δ.

Κατά τα λοιπά η μάχη οπισθοφυλακής που δίνει η Ν.Δ., δεν σώζει ούτε
την τιμή των όπλων της αξιωματικής αντιπολίτευσης.


