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Με την παρουσία του πρωθυπουργού, του υπουργού Τύπου και
Μ.Μ.Ε. καθώς και άλλων παραγόντων του χώρου της πληροφόρησης,
πραγματοποιήθηκε σήμερα η εγκατάσταση του νέου Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).
Το έργο του νέου Ε.Σ.Ρ. θα κριθεί, βέβαια, από τις πράξεις του
και όχι από τις διακηρύξεις. Δεν είναι όμως δυνατόν, να μη
ληφθούν σοβαρά υπόψη οι υποσχέσεις που η πολιτεία έδωσε δια
του πρωθυπουργού και του υπουργού Τύπου.
Αν και η σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση στον ραδιοτηλεοπτικό
χώρο δεν δικαιολογεί βάσιμη αισιοδοξία για τη δημιουργία
σοβαρού, διαφανούς και υπεύθυνου καθεστώτος κυρίως για μια
τηλεόραση με ρόλο ενημερωτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό, η
Ε.Σ.Η.Ε.Α. λαμβάνει υπόψη τις πρωθυπουργικές και υπουργικές
διακηρύξεις για την ανεξαρτησία του Ε.Σ.Ρ., τόσο απέναντι στην
κυβέρνηση όσο και απέναντι οποιουδήποτε άλλου παράγοντα. Οι
διακηρύξεις όμως αυτές θα δοκιμαστούν στην πράξη από το
ξεκίνημα και κατά πρώτο λόγο από τα κριτήρια, με τα οποία θα
γίνει η παραχώρηση των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων.
Θέλουμε να ελπίζουμε, ότι κατά τη χορήγηση των αδειών, αφενός
μεν δεν θα υπάρξει καμιά παρέμβαση της κυβέρνησης ή
οποιουδήποτε άλλου παράγοντα, που ενδεχομένως θα συνιστούσε
ανεπίτρεπτη διαπλοκή συμφερόντων, αφετέρου δε ότι οι άδειες θα
χορηγηθούν στους φορείς εκείνους, οι οποίοι θα παρέχουν
ουσιαστικά εχέγγυα βιωσιμότητας με βάση τα πραγματικά
οικονομικά δεδομένα των τηλεοπτικών επιχειρήσεων, ώστε να
αποφευχθεί η δημιουργία νέων προβληματικών, και ποιοτικής
στάθμης, με κριτήριο ουσιαστικές δεσμεύσεις και όχι τυπικά
κείμενα που θα υπάρχουν στους σχετικούς φακέλους.

Το Ε.Σ.Ρ. θα μπορέσει να παίξει πραγματικά το ρόλο που και
θεσμικά έχει και οι διακηρύξεις του πρωθυπουργού και του
υπουργού Τύπου του αναγνωρίζουν, μόνο εάν, εκτός από όλα τα
άλλα, διαθέτει και την ανάλογη με το έργο που πρέπει να
πραγματοποιήσει υλικοτεχνική υποδομή. Αλλά με προϋπολογισμό
100.000.000 δραχμών, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στην αποστολή του, παρά τις οποιεσδήποτε αγαθές
προθέσεις.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. θα παρακολουθήσει από κοντά και με άγρυπνο βλέμμα
την πορεία των ραδιοτηλεοπτικών μας πραγμάτων. Θα είναι
ανοιχτή στο διάλογο και τη συνεργασία, στην οποία την κάλεσε
δημόσια ο νέος πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. καθηγητής κ. Γ. Κασσιμάτης,
προκειμένου να βοηθήσει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για
μια ραδιοτηλεόραση -δημόσια και ιδιωτική- όπως τη θέλει το
Σύνταγμα και η κοινωνία μας.
Το Ε.Σ.Ρ., ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που μετέχουν στην σύνθεσή
του, μπορεί να παίξει προς την κατεύθυνση αυτή έναν
αποφασιστικό ρόλο. Αναγκαία και ικανή συνθήκη γι’ αυτό είναι η
μελλοντική συγκρότησή του με άνοιγμά προς την κοινωνία και η
ανεξαρτησία του απέναντι σε οποιονδήποτε.

