
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

Α.Απά τις πρώτες συζητήσεις για το ^ύνταγμα 
του 1975,το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να αναδειχθεί ο κοινωνικές χαρα-
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κτήρας των ΜΜΞ.Η πράταση αυτή δεν έγινε δεκτή, πεκράτησε 
απ<5 τη μια η έντονη κρατικιστικη αντίληψη των ηλεκτρονικέ)
ΡΜΕ και απ<5 την άλλη διαμορφώθηκαν οι αντιλήψεις και οι 
προϋποθέσεις τέτοιων αντιλήψεων για τον καθαρά εμπορευμα- 
τικά χαρακτήρα της Ρ/Τ.

Β.Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη θεσμοθέτηση της ελεύθε
ρης Ραδιοφωνίας που δεν ανήκρι στο κράτος αλλά στην Τ.Α,σε 
κοινωνικούς φορείς και ιδιώτες.Ζήτησε να σχηματισθεί διακομ
ματική επιτροπή για τη θεσμοθέτηση της μη κρατικής Τηλεόρασης 
Οι σημερινοί εταίροι τηε συγκυβέρνησης δε δέχτηκαν να συμμετά 
σχουν καταγγέλλοντας το ΠΑΣΟΚ άτι πρόκειται να πραγματοποιή
σει τη συναλλαγή που αυτοί σήμερα έκαναν.Αυτά βεβαίως δεν απο
τελεί άλλοθι για άσα δεν κάναμε.

Ε·. μείς πιστεόυμε:

1»Η Ρ/Τ δεν είναι εμπύρευμα.Συνιστά 
πολιτιστική δραστηριάτητα που συμβάλλει στην πολιτιστική, 
κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας μας χωρίς να αποκλείει 
άτι επηρεάζεται απά τους νάμους της αγοράς και απά την οικο
νομική δυναμική της χώρας.

2.Η' Ρ/Τ αποτελεί πολύτιμο στοιχείο 
της .εθνικής μας ταυτάτητας.Ταυτάχρονα αναδεικνύεται καθη
μερινά η Ευρωπαϊκή διάσταση τάσο,άσον αφορά, το περιεχάμενο 
της επικοινωνίας άσο και ως προς τη δομή,λεοτουργία και το 
ανθρώπινο δυναμικά που τη στελεχώνει.

Η Ρ/Τ είναι Ελληνική; αλλά ποτέ έγκλειστη 
στα Ελληνική σύνορα . στον2£22ΞΪ::!2_2ίί2£2 αλλ<* και



αλλά και αποδέχεται την πρόκληση στον Ελληνικό φυσικό 
χώρο.

3.Η Ρ/Τ δεν είναι μονάχα χώρος που εκσυγχρω- 
νίζεται αναγκαστικά λόγω της μεταβαλόμενης τεχνολογίας 
αλλά και .μέσοι εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Οικονομίας 
και κο ινων ίας’,'Η σημερινή οικονομία που αναπτύσ εται 
επιβάλει τη συσπείρωση του τριτογενή τομέα που συνδέεται 
με την επικόινωνία.Η Ρ/Τ δεν περιορίζεται στη μικρή οθόνη 
που προσφέρει ενημέρωση και ψυχαγωγία και ενδεχομένως 
μόρφωση αλλά όυνδέεται καθημερινά με τις συναλλαγές τις 
οποίες διευκολύνει και εκτελέι.

Δ.ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
1.Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ά

α.Διαρκή ειδική διαμαινοβουλευτική 
επιτροπή για την άσκηση της εποπτείας όσον αφορά την
πολιτική και κοινωνικά πολυφωνία .

β.Κοινωνικός έλεγχος από όργανο στο οποίο
Μ, υπάρχει γνήσια καταγραφή των πνευματικών δημιουργών
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και κοινωνικών δυνάμεων.οινωνικός έλεγχος δεν είναι 
επιλογή μεταξύ συνδικαλιστικών φορέων ή ψευδεπίγραφων 
κομματικών Δεν είναι δυνατόν να λείπουν
τα Δ.Κ.Τ. ή οι άνθρωποι που θα εκφράζουν έγκυρα τις πνευμα
τικές και καλλιτεχνικές δυνάμεις του τόπου μας.Το όργανο 
κοινωνικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τους 
χώτρους από τους οποίους προέρχεται τα μέλη του.Τα μέλη 
του δεν θα μεταφέρουν απόψεις των συνδικαλιστικών οργά
νων αλλά θα προσφέρουν τη γνώση και την εμπειρία που απέ 
κτησαν στον επαγγελμμτιτικό τους χώρο, και στη κοινωνία 
καθώς και το τλέντοτου.Γραμματειακά θα εξυπηρετείται από
ειδικούς των οποίων τα προσόντα θα ξεπερνούν εκείνα που 
απαιτοήνται από ένα απλό διοικητικό υπάλληλο δεν θάναι 
γράφειοκράτης.



γ.Ιϊκσυγχρ®σισμός της ΞΡΓ.

Η ΞΡΤ πρέπει να καταστεί ο κύριος μηχανισμός 
πολιτιστικής παρέμβασης στα οπτικοακουστικά και ανατα 
γνωνιστική.Η εκπαιδευτική τηλεόραση δεν θα είναι μια 
βαρετή προσπάθεια μετάδοσης γνώσεων αλλά πρώτον σημα
ντικός παράγοντας στην εκπαιδευτική λειτουργία όλων 
των βαθμιδών και δεύτερον εγγυητικός μηχανισμός μετα
φοράς γνώσεων και επιμόρφωσης ό̂ .ου του Ελληνικού Λαού. 
Αντικατάσταση όλου του τεχνολογικού εξοπλισμού της ΣΡΤ 
και για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της Ολυμπιάδος 
το 199βΤ^νέργοποίηση του Ινστιτούτου οπτικοακουστικών 
μέσων.Συμ ετοχή σε προγράμματα μετάδοσης πληροφοριών 
και εξικοιώση του κοινού με τη χρήση αυτή, 
δ.Οργάνωση της καλωδιακής Τηλεόρασης σε συνδυασμό με 
τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών και του συστή
ματος συνναλλαγών.Δπαιτείται εθνική στρατηγική και ρο 
γραμματισμένη καλωδίωση των μεγάλων αστικών κέντρων 
της χώρας.Δημιουγρία πολλών καλωδιακών καναλιών κυρίως 
τοπικού χαρακτήρα μερικά από τα οποία θα έχουν ' ;ι.;ή
ταυτότητα και χαρακτήρα
ε.- Συμ ετοχή σε δορυφορικά προγράμματα για τη διεύρυνση 
του χώρου δεκτών της Λλληνικής πολιτιστικής δημιουργίας 
και πολιτικής παρουσίας.
στ.-Περιφερειακή και τοπική τηλεόραση και για την ανά 
πτύξη και συμμετοχή των τοπικών πνευματικών δυνάμεων 
και για την ενθάρυνση εκσυγχρονισμού της οικονομίας 
και των κοινωνικών δομών της επαρχίας.Σαυτό το πρόγραμμα 
αποκέντρωσης λόγω του υψηλού κόότους και της όχι ιδιαίτερα 
ευμενούς εξέλιξης των εσόδων στα πρώτα έτη πρέπει η ΣΡΤ 
να παίξει ένα πιό σημαντικό ρόλο.-


