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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Εξαγγείλατε πρόσφατα την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δωρεάν
πρόσβαση των κατοίκων των «λευκών περιοχών» σε τηλεοπτική κάλυψη.
Επιτρέψτε μας να παρατηρήσουμε ότι οι πανηγυρικοί τόνοι με την οποία
συνοδεύσατε την εξαγγελία αυτή, όχι μόνο δεν δικαιολογούνται αλλά αντίθετα θα
πρέπει να αποτελέσουν αφορμή σοβαρού προβληματισμού και αυτοκριτικής εκ
μέρους της Κυβέρνησης. Κι αυτό γιατί η εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής αφορά
μόνο τα εθνικά κανάλια και αφήνει, στην πράξη, έξω για μια ακόμη φορά την
Περιφερειακή Τηλεόραση!
Επ’ αυτού δεν πρωτοτυπείτε! Τα ίδια έκανε και η προηγούμενη Κυβέρνηση από
όπου μάλιστα ξεκινά και το πρόβλημα. Γιατί το ερωτηματολόγιο με βάση το οποίο
ορίστηκαν «οι λευκές περιοχές» αφορούσε μόνο τα εθνικά κανάλια και όχι τα
περιφερειακά! Έτσι αγνοήθηκε το γεγονός ότι το όλο θέμα δεν αφορά μόνο το 5%
του πληθυσμού που δεν «πιάνει» τα εθνικά κανάλια αλλά πολύ μεγαλύτερο
ποσοστό καθώς υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου η πρόσβαση στα τοπικά
κανάλια είναι αδύνατη για πάνω από το 50% των κατοίκων της γεωγραφικής ζώνης
που, υποτίθεται, ότι καλύπτει ένας περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός!
Έτσι αντί να λύσετε ένα υπαρκτό πρόβλημα, δημιουργήσατε και συντηρείτε ένα
μεγαλύτερο! Γιατί θα συμφωνήσετε ελπίζουμε ότι η αγνόηση της Περιφερειακής
Τηλεόρασης συνιστά από μόνο του ένα πελώριο πολιτικό και νομικό σκάνδαλο.
Η αναφορά σας μάλιστα στη σχετική κυβερνητική ανακοίνωση ότι «με αυτόν τον
τρόπο, διασφαλίζεται για όλους τους πολίτες η δυνατότητα πρόσβασης στην
πολυφωνία, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία» αποτελεί ένα θεσμικό ατόπημα
και μια μεγάλη προσβολή για την Περιφερειακή Τηλεόραση!
Όχι κύριε Υπουργέ! Χωρίς την Περιφερειακή Τηλεόραση δεν διασφαλίζεται ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ η πολυφωνία, η ενημέρωση και η ψυχαγωγία! Ιδιαίτερα η
πολυφωνία και η ενημέρωση τραυματίζονται βαρύτατα.
Οι κάτοικοι των προβληματικών και δυσπρόσιτων περιοχών που κυρίως αποτελούν
τις «λευκές περιοχές» δεν έχουν ανάγκη από τα ριάλιτυ των εθνικών καναλιών!

Έχουν πρωτίστως ανάγκη από πρωτογενή ενημέρωση για τα μεγάλα προβλήματα
της καθημερινότητάς τους, στην επικοινωνία, στη συγκοινωνία, στην παραγωγή,
στις υποδομές, στις συνθήκες ζωής. Και έχουν επίσης ανάγκη από την προβολή των
αιτημάτων τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τη μαχητική διεκδίκηση της
λύσης τους. Υπάρχει άλλο Μέσο που να συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά πλην
της Περιφερειακής Τηλεόρασης που χρόνια τώρα μάχεται υπερασπιζόμενη αυτές
ακριβώς τις αρχές που τόσο βάναυσα υποτιμούν και αγνοούν τα εθνικά κανάλια;
Και αντί να επιβραβεύεται και να ενισχύεται αυτή η στάση, τιμωρείται και από
πάνω από την Πολιτεία!
Εκτός αυτού, η κυβερνητική αυτή πρακτική είναι και ευθέως παράνομη και
αντισυνταγματική. Γιατί παραβιάζει απροκάλυπτα τη συνταγματικά κατοχυρωμένη
αρχή τη ισότητας αλλά και κάθε έννοια ελεύθερου και ανεμπόδιστου από
κυβερνητικές παρεμβάσεις ανταγωνισμού αφού δημιουργεί ΜΜΕ δύο ταχυτήτων
με την περιφερειακή τηλεόραση μονίμως στη θέση του «φτωχού συγγενή» και του
αποσυνάγωγου του συστήματος ενημέρωσης της χώρας, την ώρα μάλιστα που το
ποσοστό τηλεθέασης που συνολικά συγκεντρώνει φτάνει το 25%, πολύ περισσότερο
δηλαδή από το πρώτο σε τηλεθέαση εθνικό κανάλι της χώρας! Ίσως μάλιστα αυτό
να είναι και η αιτία του προβλήματος…
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η παρουσία σας στο κυβερνητικό σχήμα έχει γεννήσει πολλές θετικές προσδοκίες.
Μην τις διαψεύσετε και μην βάλετε απέναντί σας και απέναντι στην Κυβέρνηση
ολόκληρη την Περιφερειακή Τηλεόραση!
Σε ό,τι μας αφορά οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας ότι διαμαρτυρόμαστε έντονα
για τον άδικο, παράλογο και παράνομο αποκλεισμό της Περιφερειακής Τηλεόρασης
από τον εθνικό αυτό σχεδιασμό και απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση της
λογικής και της νομιμότητας.
Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουμε πως θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο
αυτή την αποκατάσταση ως δικαίωση της ιστορικής αποστολής και του ρόλου που
διαδραματίζει η Περιφερειακή Τηλεόραση της χώρας

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Αντώνης Δημητρίου

Γιώργος Σιμόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κο Στέλιο Πέτσα, Αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Κο Θεόδωρο Λιβάνιο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τα ΜΜΕ
Κο Ιωάννη Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Κο Γιώργο Γεωργαντά, Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

