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Μ
ετά από µια µαραθώνια και «βασανι-
στική» -κατά τον α΄ αντιπρόεδρο της 
Βουλής Αλ. Μητρόπουλο- συνεδρίαση 
εννέα ωρών της Επιτροπής Θεσµών 

και ∆ιαφάνειας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η το-
ποθέτηση στην θέση του διευθύνοντος συµβού-
λου της νέας ΕΡΤ του Λάµπη Ταγµατάρχη χωρίς 
όµως την θετική ψήφο της Ζωής Κωνσταντοπού-
λου. Η πρόεδρος της Βουλής δήλωσε τελικά «πα-
ρούσα» για τον Λ.Ταγµατάρχη, ενώ εκφράστηκε 
θετικά για τον ∆.Τσακνή και τα υπόλοιπα µέλη 
του ∆Σ της ΕΡΤ. Έτσι ο κ. Ταγµατάρχης έλαβε την 
θετική γνώµη 7 βουλευτών έναντι 5 που δήλω-
σαν αρνητική γνώµη και 3 «παρών» και άρα δεν 
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία (εκτός 
της κυρίας Κωνσταντοπούλου «παρών» δήλω-
σαν το ΚΚΕ και το Ποτάµι). Η Επιτροπή Θεσµών 
και ∆ιαφάνειας της Βουλής γνωµοδότησε θετικά, 
κατά πλειοψηφία, για τον διορισµό του ∆ιονύση 
Τσακνή στη θέση του προέδρου της ΕΡΤ. Ειδι-
κότερα, επί 15 παρόντων µελών της 17µµελούς 
Επιτροπής, ο ∆.Τσακνής συγκέντρωσε 9 θετικές 
γνώµες, 4 αρνητικές και 2 «παρών». Νωρίτερα, 
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ραχήλ Μακρή είχε το-
ποθετηθεί αρνητικάγια το διορισµό του Λάµπη 
Ταγµατάρχη, καθώς και για τον διορισµό της 
Έλλης Παπακωνσταντίνου στο ∆Σ (µέλος). ∆εν 
διατύπωσαν γνώµη ο Ευάγγελος Μεϊµαράκης 
και η Όλγα Κεφαλογιάννη από τη Ν∆, ενώ αρ-
νητική γνώµη επί της διαδικασίας διατύπωσε ο 
Χαράλαµπος Αθανασίου. Μετά την εξαντλητι-
κή «ανάκριση» του Λάµπη Ταγµατάρχη, η Ζωή 
Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «∆εν µε πείσατε. 
Είναι γνωστή η γνώµη µου και στον υπουργό 
και στον πρωθυπουργό. Προς τιµήν τους δεν 
προσπάθησαν να µε µεταπείσουν. «Η ∆ηµοκρα-
τία µπορεί να λειτουργεί και εκεί που υπάρχουν 
διαφωνίες», τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, ενώ 
απευθυνόµενη προς τον κ. Ταγµατάρχη είπε: 
«Νοµίζω ότι σας αναλογούν περισσότερα από 
αυτά που πράξατε για το «µαύρο» της ΕΡΤ, δηλα-

δή µια δηµόσια τοποθέτηση και όχι το ένα άρ-
θρο που γράψατε». Ωστόσο, αν και είχε αφήσει 
να διαφανεί ότι θα καταψηφίσει την πρόταση 
του Μεγάρου Μαξίµου επέλεξε τελικώς το «πα-
ρών» διευκρινίζοντας ότι η ένστασή της «δεν ση-
µαίνει ότι θεωρώ καταδικασµένη την πρόταση 
αυτή».  «Ότι σας περιέβαλε µε την εµπιστοσύνη 
του ο πρωθυπουργός σας επιφορτίζει µε την ευ-
θύνη που αναλαµβάνετε», του είπε και στρεφό-
µενη προς τον υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά, 
ο οποίος τον πρότεινε για την θέση αυτή, του 
είπε: «Ελπίζω να δώσουµε τέλος στην φιλολο-
γία που οργιάζει», όσον αφορά τις σχέσεις της 
µε το Μέγαρο Μαξίµου. Πάντως δήλωσε στον κ. 
Ταγµατάρχη ότι θα χαρεί να την διαψεύσει µε το 
έργο του, διότι όπως σηµείωσε «οφείλω να πω 
ότι η άποψη που έχω διαµορφώσει είναι ότι το 
µοντέλο που έχετε υιοθετήσει είναι ένα άλλο µο-

ντέλο από αυτό που οραµατίστηκε η κοινωνία». 

Τσακνής: ∆εν θα δεχθώ 
κανένα «µπιλιέτο» υπουργού
Από την πλευρά του ο προτεινόµενος για την 
θέση του Προέδρου του ∆Σ της ΕΡΤ Α.Ε. µου-
σικοσυνθέτης ∆. Τσακνής, δήλωσε ότι δεν φι-
λοδοξεί να περνάει την κυβερνητική «γραµµή»: 
«Κανένα «µπιλιέτο» υπουργού, θέλω να πιστεύω, 
δεν θα φτάσει στο γραφείο µου, αλλά και να φτά-
σει θα έχω ένα µεγάλο καλάθι των αχρήστων», 
είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν θα 
είµαι ένας πρόεδρος που θα φροντίζει να περνά-
ει η ΄΄γραµµή΄΄ της κυβέρνησης». Επίσης, δή-
λωσε ότι δεν θα υπάρξει «κανένας διπλοθεσίτης 
στο σπίτι της ψυχαγωγίας και της ενηµέρωσης» 
και τόνισε ότι η δηµόσια τηλεόραση πρέπει να 
κερδίσει την εµπιστοσύνη του λαού.

Χωρίς απόλυτη πλειοψηφία ο Ταγµατάρχης 
για διευθύνων σύµβουλος της ΕΡΤ

Ρέντσι: Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει «δείχνουν» Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία
Η ανατροπή υπέρ της Αριστεράς και 
των «αγανακτισµένων» που καταγρά-
φηκε στις τοπικές εκλογές της Ισπανί-
ας την Κυριακή, καθώς και η απροσ-
δόκητη νίκη του συντηρητικού Αντρέι 
Ντούντα για την προεδρία της Πολω-
νίας, ταράζουν τα νερά στην Ευρώπη.  
Τόσο ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο 
Ρέντσι -ο οποίος αντιµετωπίζει και ο 
ίδιος το στοίχηµα της επικράτησης 
στις τοπικές εκλογές της ερχόµενης 
Κυριακής- όσο και η επικεφαλής της 
ευρωπαϊκής διπλωµατίας Φεντερίκα 
Μογκερίνι συµφωνούν ότι τα αποτε-
λέσµατα σε Ελλάδα, Ισπανία και Πο-
λωνία καταδεικνύουν ότι η Ευρώπη 
πρέπει να αλλάξει.
Ειδικότερα, σε τηλεοπτική του συνέ-
ντευξη τη ∆ευτέρα, αναφερόµενος στο 
αποτέλεσµα των ισπανικών και των 
πολωνικών εκλογών, καθώς και στην 
πολιτική και οικονοµική κατάσταση 
της Ελλάδας, ο Ματέο Ρέντσι τόνισε: 

«Ο άνεµος της Ελλάδας, ο άνεµος της 
Ισπανίας και ο άνεµος της Πολωνίας 
δεν φυσούν προς την ίδια κατεύθυν-
ση. Φυσούν προς αντίθετες κατευ-
θύνσεις, ωστόσο όλοι αυτοί οι άνεµοι 
δείχνουν ότι η Ευρώπη πρέπει να αλ-
λάξει.
»Ελπίζω η Ιταλία να στηρίξει  δυνατά 
τη φωνή αυτή, υπέρ της αλλαγής της 
Ευρώπης τις επόµενες εβδοµάδες και 
τους επόµενους µήνες».
Την ερχόµενη Κυριακή 23 εκατοµ-
µύρια Ιταλοί θα κληθούν στις κάλ-
πες για τις δηµοτικές και περιφερει-
ακές εκλογές. Ο Ματέο Ρέντσι έχει 
δηλώσει βέβαιος ότι το κόµµα του, 
οι «∆ηµοκρατικοί», θα καταφέρουν 
να υπερισχύσουν των κυρίων αντι-
πάλων τους, του κινήµατος «Πέντε 
Αστέρων», της «Φόρτσα Ιτάλια» του 
Μπερλουσκόνι (η οποία συνεχίζει να 
σηµειώνει πτώση) και της ξενοφοβι-
κής «Λέγκα του Βορρά».

Στο ίδιο µήκος κύµατος και η επικε-
φαλής της ευρωπαϊκής διπλωµατίας 
Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία δήλω-
σε ότι τα αποτελέσµατα των εκλογών 
στην Ισπανία και την Πολωνία δεί-
χνουν πως η Ευρώπη οφείλει να αλ-
λάξει. «Αυτό που µας λένε τα αποτελέ-
σµατα των προεδρικών εκλογών στην 
Πολωνία και των δηµοτικών στην 
Ισπανία, αν και µε εντελώς διαφορε-
τικό τρόπο [...] είναι πως αποτελεί 
ανάγκη να αλλάξουµε το ευρωπαϊκό 
όνειρό µας, αν θέλουµε να το σώσου-
µε» τόνισε η Μογκερίνι.
Οι Ισπανοί απηύθυναν χθες το βρά-
δυ αυστηρή προειδοποίηση στο πο-
λιτικό κατεστηµένο, ανοίγοντας στους 
«αγανακτισµένους» τις θύρες της Βαρ-
κελώνης και της Μαδρίτης, µετά την 
ολοκλήρωση των δηµοτικών και πε-
ριφερειακών εκλογών στις οποίες το 
κόµµα Podemos επιβεβαίωσε συνολι-
κά την τρίτη θέση του.


