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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗ.1ΩΣΗ ΤΩΝ Μ. ΚΟΨΙΔΗ - Π. ΑΛΕΠΗ

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ο 
Μάχης Κοψίδης μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Π. Αλέπης έκαναν την παρακάτω 
δήλωση:

«Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, από το βήμα της Βουλής, 
υπεραμύνθηκε των λεγομένων ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών και εξάγγειλε την 
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους (I) όπως του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού 
Συμβουλίου (ΕΡΣ), η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δια του Υπουργείου Τύπου, έβαζε 
στο «γύψο» το ΕΡΣ.

Αποδεικνύοντας ότι η «νομιμότητα» στα χέρια της κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ γίνεται λάστιχο, το υπουργείο αρνείται να εκτελέσει αποφάσεις του ΕΡΣ 
που προβλέπουν επιβολή κυρώσεων σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς (για 
υποθέσεις «ριάλιτι σώου» κλπ).

Η κυβερνητική υποκρισία στο απόγειά της. Παράλληλα η κυβέρνηση σε 
μια προσπάθεια της να ακυρώσει κάθε παρέμβαση του ΕΡΣ, προχώρησε σε μια 
πρωτοφανή παραβίαση του νόμου που η ίδια ψήφισε, εκδίδοντας, σε αντικατάσταση 
των αποφάσεων του ΕΡΣ, δικές της αποφάσεις, πέρα και έξω από το νόμιμο πλαίσιο 
που ισχύει και δεν επιτρέπει αποφάσεις'.άπό το υπουργείο, αλλά από το ΕΡΣ.

Πρόκειται για αποφάσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της, που 
ουσιαστιχά απαλλάσσουν : τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών από 
οποιαδήποτε κύρωση.

Με την πρακτική της η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει και πάλι ότι 
βρίσκεται στον πυρήνα της διαπλοκής με το μονοπωλιακό κεφάλαιο, στηρίζαντάς το 
με νύχια και με δόντια.

Αποκαλύπτεται ότι τα περί, «ανεξάρτητων διοικητικών αρχών» είναι 
«αέρας κοπανιστός». Λποδεικνύεται ότι, όσο οι αρχές αυτές παίζουν το ρόλο 
βιτρίνας και άλλοθι για την αντίλ-άϊκή πολιτική, στηρίζονται από την 
κυβέρνηση. Οταν όμως λαμβάνουν αποφάσεις που θίγουν το μονοπωλιακό 
κεφάλαιο, τότε η κυβέρνηση τα πετάει στον Καιάδα.

Η άρνηση της κυβέρνησης, να εκτελέσει τις αποφάσεις του ΕΡΣ, δείχνει ότι 
μεθοδεύει την αλλαγή της σύνθεσής του, με στόχο να το μετατρέψει σε υπαλληλικό 
της γραφείο με συμμετοχή αποκλειστικά «προσωπικοτήτων» εξαρτημένων από 
κυβερνητικές σκοπιμότητες». · ; · _  =,
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