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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Οποιος
δεν αντέξει
να παραδώσει
την έδρα του
►Η

ΣΕΛ
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Δεν υπάρχουν
άλλες κοινωνικές
αντοχές και μια
πιθανή μείωση
συντάξεων θα
σημαίνει πολύ
μεγάλο χτύπημα
στην αγορά

ÖÜi»®

Χρήστος Σπίρτζης

Οποιος δεν άντεξα
να παραδώσει την έδρα του
Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΙΦΕΡΟΠ0ΥΛ0

τίθεται θέμα οικουμενικής κυβέρνησης ξεκαθαρίζει ο Χρήστος Σπίρτζης και
συμπληρώνει πως το σενάριο των εκλογών δεν είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι
και πολύ δύσκολα θα μπει Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
σημειώνει
η
πως συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν έχει θέμα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και
δεν θα αποκτήσει αλλά συμπληρώνει ότι όποιος δεν αντέξει
οφείλει να παραδώσει την έδρα
στο κόμμα που τον εξέλεξε

Δεν

Με την κυβέρνηση να προτάσσει την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τους
θεσμούς να πιέζουν για περικοπές συντάξεων
θα κάνατε βήματα πίσω για να
ξεμπλοκάρει η διαδικασία για παράδειγμα
με περικοπή των υψηλών συντάξεων
Εξαρτάται από ποιες συντάξεις χαρακτηρίζουμε
ως υψηλές Αν σε αυτή την κατηγορία βάζουμε
συντάξεις που όντως είναι πολύ υψηλές θα μπορούσε
να αιτιολογηθεί κάτι τέτοιο θεωρώ ωστόσο
πως αυτές οι συντάξεις είναι πολύ λίγες και
αν γίνει περικοπή δεν θα είναι για πραγματικούς
λόγους δηλαδή για να υπάρξει κάποια εξοικονόμηση
αλλά για λόγους τακτικής και κοινωνικής

δικαιοσύνης Εμείς έχουμε βάλει τις δικές μας
γραμμές και τα όρια Δεν υπάρχουν άλλες
αντοχές και μια πιθανή μείωση συντάξεων
θα σημαίνει πολύ μεγάλο χτύπημα στην αγορά
Οικογένειες που ζουν με μία σύνταξη δεν θα
μπορούν να τα βγάλουν πέρα ούτε για τα απολύτως
απαραίτητα ΓΥ αυτό είναι χρέος μας να
κοινωνικές

διαφυλάξουμε

τον μεγάλο όγκο των συντάξεων από
νέες περικοπές

αν θα υπάρξουν παραιτήσεις βουλευτών είναι
προφανές ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν
αποκλείεται κάποιος ή κάποιοι να μην αντέξουν
Και αυτό το λέω για όλους Αυτό έχει να κάνει με
το αν μπορεί κάποιος ως άνθρωπος ως
να διαχειριστεί όλη αυτή την πίεση
που πράγματι είναι μεγάλη Αν κάποιος δεν
το αντέχει είναι απόλυτα δικαιολογημένος αλλά
αν διαφωνήσει σε θέματα αρχών και παραιτηθεί
οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα
που τον εξέλεξε Πόσω δε μάλλον τώρα που όλοι
έχουμε εκλεγεί με λίστα
προσωπικότητα

►►

Βλέπετε πολιτικές εξελίξεις Τα σενάρια

οικουμενικής κυβέρνησης ή ακόμα
και εκλογών είναι στο τραπέζι

Δεν τίθεται θέμα οικουμενικής κυβέρνησης και
το σενάριο των εκλογών δεν είναι αυτή τη στιγμή
στο τραπέζι και πολύ δύσκολα θα μπει Οι όποιες
πολιτικές εξελίξεις θα αφορούν τα κόμματα της

αντιπολίτευσης και όχι τα κόμματα που στηρίζουν
την κυβέρνηση Και αυτό γιατί στα κόμματα αυτά
υπάρχουν διαφορετικές γραμμές και πολιτικές
αντιλήψεις
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«Onoios παρακολουθεί στοιχειωδώε

ti έχει ειπωθεί και τι έχει γραφτεί

για tnv κυβέρνηση pas από ta
κανάλια ή ta ρεγάλα συγκροτήματα
Τύπου, απλά γελάει όταν ακούει
ότι επιχειρούμε κάποιον εκβιασμό.
Το ανάποδο συμβαίνει και μάλιστα
από πολλέε nfleupés και με πάρα
πολλού5 τρόπουε».

Τι θα κάνετε με τις άδειες στα θεματικά
κανάλια; Εχετε καταλήξει στον αριθμό
τους και το περιεχόμενο; Πόσα θα είναι
τα αθλητικά και πόσα τα ψυχαγωγικά;

Είναι νωρίς για να πούμε τι θα κάνουμε στο ζήτημα
των θεματικών καναλιών. Υπάρχουν σφικτά
χρονοδιαγράμματα, αλλά η προτεραιότητα που
έχουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός
για τα τέσσερα κανάλια πανελλαδικής
γενικού περιεχομένου. Από εκεί και πέρα
θα ανοίξουμε τη συζήτηση άμεσα και για τα
κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, δηλαδή
πόσα θα είναι και σε ποιους τομείς.
εμβέλειας,

θεματικά

Είναι διαχειρίσιμες οι σφοδρές
αναδράσεις για την ασφαλιστική
μεταρρύθμιση, το αγροτικό και το φορολογικό
από μια κυβερνητική πλειοψηφία
►►

κοινωνικές

153 βουλευτών;

Τι απαντάτε σε όσους σας κατηγορούν

ότι επιχειρείτε να ελέγξετε ή να εκβιάσετε
τα μέσα ενημέρωσης;
Οποιος παρακολουθεί στοιχειωδώς τι έχει
και τι έχει γραφτεί για την κυβέρνησή μας
από τα κανάλια ή τα μεγάλα συγκροτήματα του
Τύπου, απλά γελάει όταν ακούει ότι επιχειρούμε
κάποιον εκβιασμό. Το ανάποδο συμβαίνει και
μάλιστα από πολλές πλευρές και με πάρα πολλούς
τρόπους. Ο καθένας έχει την ιστορία του
και εμείς, ως άτομα, ως πολιτικοί και ως κόμμα,
μόνο παρελθόν εκβιασμών δεν έχουμε. Ας μην
καταλογίζουν σε μας πρακτικές που κάποιοι άλλοι
ακολουθούσαν για δεκαετίες. Αυτοί που μας
ειπωθεί

Βεβαίως και είναι διαχειρίσιμες. Οι κοινοβουλευτικές

ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ έχουν
σαφή πολιτική κατεύθυνση οτα κρίσιμα ζητήματα
και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν έχει θέμα κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας και δεν θα αποκτήσει. Ολα
όσα κάνουμε είναι στην κατεύθυνση να βγούμε
από την κρίση, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
και να προχωρήσουμε στη μεγάλη διαπραγμάτευση

για το χρέος, για να μπορέσουμε αμέσως μετά
να ασκήσουμε τις πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης
που περιγράφονται στο πρόγραμμά μας.

κατηγορούν οφείλουν να κοιτάξουν στον καθρέπτη
και να δουν τι έχουν κάνει στη χώρα, τον
λαό και το πολιτικό σύστημα όλα αυτά τα
χρόνια και, αφού κάνουν την αυτοκριτική τους,
να καταλάβουν τι πραγματικά πάμε να κάνουμε
εμείς. Οσο για το αν εμείς προσπαθούμε να ελέγξουμε
τα Μέσα, όπως κάποιοι μας κατηγορούν, η
απάντηση είναι απλή: Αν θέλαμε να τα ελέγξουμε,
θα συνεχίζαμε το αλισβερίσι που γινόταν όλα
τα προηγούμενα χρόνια και ο αρμόδιος υπουργός,
Νίκος Παππάς, θα υπέγραφε στις 3 1/12 την
ελληνικό

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προπηλακίζονται
στις ηεριφέρειές τους και γίνονται
αποδέκτες διαμαρτυριών. Είστε βέβαιος
ότι δεν θα υπάρξουν παραιτήσεις; Και αν
κάποιοι παραιτηθούν, πρέπει να παραδώσουν
την έδρα τους;
Οι προπηλακισμοί ως μέσο πολιτικής αντίδρασης
είναι καταδικαστέοι από όλους όσοι διαθέτουν
πολιτική παιδεία και δημοκρατική ευαισθησία.
Αλλά προπηλακισμός δεν είναι μόνον ό,τι
βλέπουμε στα δελτία των οκτώ από κάποιους
που θέλουν να φτιάξουν κλίμα εναντίον της
Προπηλακισμός είναι και οι τόνοι
κυβέρνησης.

λάσπης

που έχουν πεταχτεί το τελευταίο διάστημα
με στόχο στελέχη της κυβέρνησης. Οσο για το

ανανέωση ισχύος των τηλεοπτικών αδειών...
Δεν θα ανοίγαμε θέμα ραδιοφωνικών συχνοτήτων,
δεν θα ανοίγαμε θέμα με την DIGEA και δεν
θα προχωρούσαμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις για
τον εξορθολογισμό των δημοσίων συμβάσεων
και των έργων.

