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«Ε

ξαλείφεται το φαινόµενο
των καναλαρχών που επιβίωναν µε υπέρογκα δάνεια», σχολιάζει Στο ΧΩΝΙ
η Φωτεινή Βάκη, µε αφορµή την ολοκλήρωση του διαγωνισµού για τις τηλεοπτικές
άδειες. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ απαντά στις κατηγορίες ορισµένων
κοµµάτων και ΜΜΕ, λέγοντας ότι «η αντιπολίτευση φαίνεται να έχει χάσει την ψυχραιµία της, διότι είναι η πρώτη φορά που
σπάει το τρίγωνο της διαπλοκής που η ίδια
δηµιούργησε». Στα οικονοµικά θέµατα, η
κυρία Βάκη εκτιµά ότι «η δεύτερη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί κανονικά», ενώ βεβαιώνει πως η κυβέρνηση δεν θα «αποδεχτεί καµία παράλογη απαίτηση ή αιτίαση»,
στη διαπραγµάτευση για τα εργασιακά.
Η δηµοπρασία των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών ολοκληρώθηκε.
Με βάση τη διεξαγωγή του τελευταίου σταδίου του διαγωνισµού,
δικαιώνεται η «εµµονή» της κυβέρνησης για την τήρηση του νόµου;
Πώς διαµορφώνεται η νέα εποχή
στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο;
Είναι η πρώτη φορά, µετά από 27 χρόνια, που, επιτέλους, τηρείται η νοµιµότητα
και µπαίνει τέλος στην ιδιότυπη «πειρατεία»
ενός συνταγµατικά θεµελιωµένου δηµόσιου αγαθού, όπως είναι αυτό της ενηµέρωσης. Μετά από τις 15 σκανδαλώδεις παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας των
καναλιών, διασφαλίζεται το νόµιµο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, οι ίσοι όροι των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, η οικονοµική
βιωσιµότητα των σχηµάτων που προέκυψαν και οι θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η
διενέργεια και ολοκλήρωση -για πρώτη
φορά- ενός διαγωνισµού για την αδειοδότηση των καναλιών δεν συνιστά απλώς µια
«εµµονή» της κυβέρνησης να βάλει τέλος
στο θλιβερό φαινόµενο να κρατείται ένα
δηµόσιο αγαθό όµηρο της παρανοµίας, αλλά συνταγµατική επιταγή και πάγιο αίτηµα
της ελληνικής κοινωνίας.
Τι απαντάτε στις κατηγορίες της
αντιπολίτευσης και µερίδας των
µίντια για «οµηρία των υπαρχόντων
τηλεοπτικών σταθµών» και για
«παιχνίδια στις πλάτες εκατοντάδων εργαζοµένων στα ΜΜΕ»;
Η αντιπολίτευση φαίνεται να έχει χάσει
την ψυχραιµία της, διότι είναι η πρώτη φορά που σπάει το τρίγωνο της διαπλοκής
που η ίδια δηµιούργησε. ∆ιότι, επιτέλους,
εξαλείφεται το φαινόµενο των καναλαρχών
που επιβίωναν µε υπέρογκα δάνεια τα οποία
λάµβαναν µε µοναδική εγγύηση τον... «αέρα», όπως προσφάτως δήλωσε χωρίς αιδώ
στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο κ.
Ψυχάρης, δηλάδη µε πολιτικά στηρίγµατα
και επικοινωνιακά ανταλλάγµατα στις πλάτες του ελληνικού λαού. Σύµφωνα µε τα
πορίσµατα της επιτροπής, σε 1,3 δισ. ευρώ
ανέρχονται τα δάνεια των τραπεζών στα
ΜΜΕ, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ

«Τελειώνει η “πειρατεία
“πειρατεία”
της ενηµέρωσης
µετά από 27 χρόνια»
«Εξασφαλίζονται
πλέον 1.600 θέσεις
εργασίας σε υγιείς
επιχειρήσεις, µε
σαφή δυνατότητα
αύξησης του
µίνιµουµ αριθµού
των εργαζοµένων»,
αναφέρει Στο ΧΩΝΙ
η κυρία Βάκη,
σχετικά µε το
διαγωνισµό για τα
κανάλια.

Στα «µέτρα άµεσης κοινωνικής ανακούφισης» που σχεδιάζει η κυβέρνηση
θα απορροφηθούν «τα έσοδα που εξασφάλισε το δηµόσιο από τις τηλεοπτικές
άδειες», σηµειώνει Στο ΧΩΝΙ η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
µη εξυπηρετούµενα. Οσον αφορά τις άναρθρες κραυγές της αντιπολίτευσης για οµηρία σταθµών και απολύσεις εργαζοµένων,
ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά το «µαύρο»
στην ΕΡΤ, που άφησε 2.500 εργαζόµενους
στο δρόµο εν µία νυκτί, προκειµένου να
παραχωρηθεί το φάσµα συχνοτήτων στην
DIGEA, που -ω του θαύµατος- ήταν η κοινοπραξία των καναλαρχών, έναντι 18 εκατ.
ευρώ. Και µάλιστα µε τµηµατική καταβολή
για 15 χρόνια. Οσον αφορά τα κροκοδείλια
δάκρυα για τους 2.600 εργαζόµενους που

απασχολούνται στα κανάλια εθνικής εµβέλειας σήµερα, δηλαδή, σε µη βιώσιµες επιχειρήσεις που επιβίωναν µε τα θαλασσοδάνεια που τους εξασφάλιζε η διαπλοκή, η
αθλιότητα των εργασιακών συνθηκών που
αποτυπωνόταν στις απολύσεις, τις µειώσεις
µισθών, τα «µπλοκάκια» και τη διαρκή καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας ήταν
γνωστή τοις πάσι. Εξασφαλίζονται πλέον
1.600 θέσεις εργασίας σε υγιείς επιχειρήσεις,
µε σαφή δυνατότητα αύξησης του µίνιµουµ
αριθµού των εργαζοµένων.

Το επόµενο Σαββατοκύριακο, ο
πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη
∆ΕΘ. Αναµένεται εξαγγελία ελάφρυνσης συγκεκριµένων κατηγοριών φορολογούµενων από τον
Αλέξη Τσίπρα, µιας και η κυβερνητική εκπρόσωπος έχει προαναγγείλει την αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ;
Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των οικονοµικών και αναπτυξιακών σχεδιασµών
από τον πρωθυπουργό στη ∆ιεθνή Εκθεση
Θεσσαλονίκης, θα ήταν χρήσιµο να σηµει-

∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ
Πώς σχολιάζετε τη δήλωση του ευρωβουλευτή της Ν∆, Γιώργου Κύρτσου, ότι -µε αφορµή την υπόθεση
Γεωργίου- «η ∆ικαιοσύνη είχε επιρροές πολιτικές επί Ν∆»;
Πρόκειται για µία δήλωση η οποία θα πρέπει να αποσαφηνιστεί από τον ίδιο τον ευρωβουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας. Θα ήταν χρήσιµο να µας πει σε ποια βάση η Νέα ∆ηµοκρατία αλληλεπιδρούσε µε τη ∆ικαιοσύνη όλα αυτά
τα χρόνια. Ταυτόχρονα όµως, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η παρέµβαση θεσµικών παραγόντων στο έργο της δικαιοσύνης, όπως δυστυχώς συνέβη και στην περίπτωση Γεωργίου, είναι αντίθετη µε το Κράτος ∆ικαίου, µε τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και µε την ευρωπαϊκή πολιτική παράδοση. ∆εν είναι δυνατόν, δηλαδή, ορισµένοι να επιζητούν
την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης και ταυτόχρονα να παρεµβαίνουν όταν οι δικαστικές εξελίξεις
δεν τους ικανοποιούν. Αυτό είναι νοµίζω ένα µήνυµα µε πολλούς αποδέκτες, εντός και εκτός της χώρας.

Πειρατή,
(µείνε µε)
το τόπι σου!
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Κ.Α.

ώσουµε ότι ήδη ολοκληρώθηκε ένας πρώ- τέλεσµα των διαπραγµατεύσεωντος κύκλος επαφών µε παραγωγικούς στα εργασιακά;
φορείς της βόρειας Ελλάδας και σκιαγραΗ δεύτερη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί
φήθηκε µια πρώτη ατζέντα για την τόνωση κανονικά και η δική µας εκτίµηση είναι
της ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσ- ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεται µια σειρά από παρεµβάσεις τόνωσης σεις στον προγραµµατισµό των κυβερνητης ρευστότητας και βελτίωσης του επιχει- τικών δράσεων. Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει,
ρηµατικού κλίµατος. Ο παρονοµαστής αυ- όπως φάνηκε µέχρι σήµερα, στο ακέραιο
τής της προσπάθειας είναι βέβαια η κοινω- τις υποχρεώσεις της, χωρίς όµως να απονική ανταποδοτικότητα της ανάπτυξης. Σε δεχτεί καµία παράλογη απαίτηση ή αιτίαση
αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η ε- που θα δηµιουργεί σοβαρή απόκλιση από
νίσχυση του λεγόµενου κοινωνικού προϋ- το κοινοτικό κεκτηµένο. Την ίδια στάση θα
πολογισµού, καθώς και η ελάφρυνση των κρατήσουµε και σε σχέση µε την µεταρρύθβαρών στους µικρούς και µεσαίους συντε- µιση του εργασιακού πλαισίου. Εχουµε
λεστές της οικονοµίας. Σε σχέση µε τα µέτρα συγκεκριµένες προτάσεις, όπως η επαναάµεσης κοινωνικής αφορά των συλλογινακούφισης, αυτά θα
κών διαπραγµατεύχρηµατοδοτηθούν από
σεων και νοµίζω ότι
την υπέρβαση του στόη βάση πάνω στην
χου για το πρωτογενές
οποία συζητούµε µε
«Μετά από τις 15
πλεόνασµα, καθώς και
τους θεσµούς που
σκανδαλώδεις παρατάσεις συµµετέχουν στο ελαπό διαδικασίες που
φέρνουν νέα έσοδα στα
ληνικό πρόγραµµα
προσωρινών αδειών
κρατικά ταµεία. Χαραλειτουργίας των καναλιών, είναι στέρεη.
κτηριστικό παράδειγµα
διασφαλίζεται το νόµιµο
τέτοιας περίπτωσης δεν
Μέσα στην εβδοείναι άλλο από τα έσοδα
µάδα ψηφίστηκε
ιδιοκτησιακό καθεστώς
που εξασφάλισε το δητο νοµοσχέδιο
τους, οι ίσοι όροι των
µόσιο από τις τηλεοπτιτου υπουργείου
συµµετεχόντων στο
κές άδειες και τα οποία
Παιδείας, όπου
ανέρχονται σε εκατοδιαγωνισµό, η οικονοµική µεταξύ άλλων
ντάδες εκατοµµύρια βιωσιµότητα των σχηµάτων προβλέπεται η
ευρώ.
«προστασία» των
και οι θέσεις εργασίας»
εκπαιδευτικών
από τις αναίτιες
Ο πρωθυπουργός
απολύσεις. Η αέφερε στο τραπέζι
τα θέµατα του χρέους και των πλε- ντιπολίτευση κατηγορεί τον ΣΥΡΙονασµάτων. «Τρέχει» και το θέµα ΖΑ για νέες παρεµβάσεις στην ατης παρέµβασης της Κοµισιόν υπέρ γορά. Τι απαντάτε;
του Ανδρέα Γεωργίου. Μπορεί η
Ο νόµος 4254/2014 του Αρβανιτόπουκυβέρνηση να τα «βρει» µε τους λου, για τη µεταφορά της εποπτείας τους
εταίρους, στο πλαίσιο που διαµορ- από το υπουργείο Παιδείας στο υπουργείο
φώνεται από τις πρόσφατες εξελί- Εργασίας, απορρύθµισε πλήρως το πλαίσιο
ξεις;
λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων,
H αξιολόγηση της ελληνικής οικονοµί- καθιστώντας τα κοινές κερδοσκοπικές επιας περιλαµβάνει ένα σαφές πλαίσιο στόχων χειρήσεις µε τα συµπαροµαρτούντα. ∆ηλακαι ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραµµα. Η συ- δή, καταρράκωση της αξιοπιστίας των χοζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσµατα ρηγούµενων τίτλων, καταστρατήγηση της
µετά από την έξοδο από το τρίτο πρόγραµ- ανεξαρτησίας του εκπαιδευτικού και αναιµα, δηλαδή µετά από το 2018, συνδέεται τιολόγητες απολύσεις. Σχολεία λειτουργούάµεσα µε την διαδικασία αποκατάστασης σαν χωρίς άδεια, άλλαζαν όνοµα και µετατης βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους. Η βίβαζαν την άδειά τους για να µηδενίσουν
συνολική διαπραγµάτευση για τα θέµατα χρέη τους προς τα δηµόσια ταµεία και τους
αυτά βρίσκεται, εδώ και αρκετό διάστηµα, εργαζοµένους τους και βαθµολογίες πλασε εξέλιξη και αναµένεται να ολοκληρωθεί στογραφούνταν. ∆εν καταργεί τα ιδιωτικά
µέχρι τα τέλη του έτους. Σχετικά µε τα στοι- εκπαιδευτήρια το νοµοσχέδιο, αλλά κατοχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2009, το ζήτηµα χυρώνει τη νόµιµη λειτουργία τους, το αυαυτό δεν αφορά στους στόχους που έχουν τονόητο και συνταγµατικά κατοχυρωµένο
τεθεί στο πρόγραµµα, ούτε τον προγραµ- από την ίδρυση του ελληνικού κράτους: την
µατισµό για το χρέος. Η σύνδεσή του µε την επαναφορά της ευθύνης λειτουργίας των
τρέχουσα αξιολόγηση δεν προκύπτει από ιδιωτικών σχολείων στην πολιτεία, την απουθενά. Η συζήτηση µε τους ευρωπαϊκούς ποκατάσταση της κρατικής εποπτείας στην
παροχή ενός δηµόσιου αγαθού από ιδιωτιθεσµούς εξελίσσεται κανονικά.
κούς φορείς, που θα εγγυάται τη λογοδοσία
Πιστεύετε ότι η δεύτερη αξιολό- όσων επιχειρηµατιών κερδοσκοπούν εις
γηση θα κλείσει στην ώρα της, βάρος του. Εγγυάται όµως και την αξιοπρέπαρά τις όποιες καθυστερήσεις πεια του εκπαιδευτικού, που δεν θα εκβιάκαταγράφουν οι εταίροι; Τι θα ζεται υπό τη διαρκή απειλή της αναιτιολόπρέπει να περιµένουµε -ως απο- γητης απόλυσης.
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Μικρότερος ΕΝΦΙΑ
για 2,46 εκατ.
φορολογούµενους

Λ

ίγες µόνο ώρες άντεξε η παραπληροφόρηση γύρω από τον
ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να καταβάλλουν σε πέντε δόσεις τα νοικοκυριά. Τα στατιστικά στοιχεία, άλλωστε,
δεν άφησαν χώρο για περαιτέρω εκµετάλλευση του θέµατος.
Τα (συνοπτικά) δεδοµένα του φόρου
(όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της
ΓΓ∆Ε) έχουν ως εξής:
1. Το µεγαλύτερο ποσοστό των φυσικών προσώπων, δηλαδή το 38,5%
(2.463.586) θα πληρώσουν για το
2016, λιγότερο ΕΝΦΙΑ από το 2015,
ειδικά σε περιοχές µε χαµηλές αξίες
ακινήτων.
2. Το 26% (1.667.901) των φυσικών προσώπων θα πληρώσουν το ίδιο
µε το 2015.
3. Το 25% (1.573.281) των φυσικών προσώπων θα πληρώσουν αυξηµένο ΕΝΦΙΑ έως 10 ευρώ.
4. Το 6,7% (429.000) των φυσικών
προσώπων θα πληρώσουν αυξηµένο
ΕΝΦΙΑ µέχρι 50 ευρώ.
5. Το 4,25% των φυσικών προσώπων θα πληρώσουν αυξηµένο ΕΝΦΙΑ:
από 50 ως 1.000 ευρώ 261.870 φυσικά πρόσωπα και πάνω από 1.000 ευρώ

10.133 φυσικά πρόσωπα. Αξίζει να
σηµειωθεί πως το 14% από τα
7.369.412 φυσικά πρόσωπα δεν θα
πληρώσουν ΕΝΦΙΑ, διότι οι εκκαθαρίσεις τους είναι κάτω από ένα ευρώ.
∆ΙΑΨΕΥΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

Τα παραπάνω δεδοµένα τεκµηριώνουν τις προσπάθειες που έγιναν, για
την όσο το δυνατό πιο δίκαιη και αναλογική κατανοµή του φόρου, ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος είσπραξης 2,65 δισ.
ευρώ. Σύµφωνα, µάλιστα, µε τον αρµόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, «παρά την
παραπληροφόρηση που ακόµη και χθες
συνεχίστηκε, εµείς πετύχαµε να µεταφερθεί το φορολογικό βάρος στα υψηλά
και πολύ υψηλά εισοδήµατα».
Στο θέµα τοποθετήθηκε και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Ολγα Γεροβασίλη, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής
της συνέντευξης, εξηγώντας πως «ολη
αυτή την καταστροφή που είχε προαναγγελθεί µε τον ΕΝΦΙΑ, τελικά δεν
την είδαµε και η κυβέρνηση εργάστηκε ώστε, για τη συντριπτική πλειονότητα, να µην αυξηθεί ή και να ελαττωθεί ο φόρος».

