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’Αποκαλύπτονται oi οροί 
γιά τό νέο — ιδιωτικό — 
δίκτυο τής τηλεοράσεως

Ε π ιτ έ λ ο υ ς  καί λίγο Φώς.
Καί μάλιστα «έγχρωμα» καί 
απλόχερο, παρά τό γεγονός 

ότι άφαρά τό περίφημο «κλει
στό» τηλεοπτικό μας κανάλι, ττού 
τόσο καιρό κυοφορείται...

Μετά άϊΐτό πολλούς μήνες απο
καλύψεων, δημοσιευμάτων, διαψεύ
σεων καί φημολογιών, τό έλληνικό. 
κοινό έχει τη δυνατότητα νά ττλη- 
ροψορηθεί όλες σχεδόν τίς λεπτο
μέρειες τής πρώτης πρότασης πού 
έγινε άπό ιδιώτες στην ΕΡΤ γιά 
τή δημιουργία τοΰ καναλιού αυτού, 
μετά τή συνέντευξη Τύπου πού έ
δωσε χθες τό μεσημέρι ό ιδιοκτή
της τής Εταιρίας «Ίντέκο», μιας 
γιγαντιαίας, όπως φαίνεται, πολυ
εθνικού τύπου έταιρίας, πού δια
τηρεί γραφεία, έπιχειρήσεις καί 
διασυνδέσεις άπό τίς Ηνωμένες 
Πολιτείες μέχρι τή Μέση Ανατολή 
καί την Ευρώπη. Άπό τη συνέντευ
ξη αύτή φάνηκε καθαρά ό έπιχει- 
ρηματικός στόχος, μέσα άπό τόν 
όποιο γίνονται οΐ σχετικές συζητή
σεις καί διαδουλεύσεις τόσον και
ρό, τόσο άπό την πλευρά τής ΕΡΤ 
— δηλαδή άπό την πλευρά τής κυ
βέρνησης —  όσο καί άπό την 
πλευρά τής έταιρίας αυτής (αρ
κετά εύλογα άπό τή δική της πλευ
ρά). Φάνηκε επίσης δτι μέ τήν ε
φαρμογή τών συζητήσεων αυτών 
στόν πρακτικό τομέα, ή κυβέρνη
ση —  άναμφισβήτητα έπωφελού- 
μενη οικονομικά —  «έξασφαλίζει» 
τή σταδιακή συρρίκνωση τής ΕΡΤ 
ύπό τήν παρούσα μορφή της, ά- 
φήνοντας τό τηλεοπτικό πεδίο μελ
λοντικά στή_ νέα .αυτή παρουσία 
καί δίνει, «γήν καί ύδωρ» σ’ ένα 
γιγαντιαΐο ξένο κεφάλαιο, τίς προ
εκτάσεις τού όποιου θά δούμε πα
ρακάτω.

Είπε, συγκεκριμένα, ό κ. Ρήσ- 
σος Κυριακίδης:

—  Ή «Ίντέκο» έκανε πρίν άπό 
πέντε περίπου μήνες στην κυβέρνη
ση τήν πρότοοσή της, τά κύρια ση
μεία τής όποιας εΤναι τά έξής:

•  "Ολα τά μηχανήματα πού θά 
βϊσαχθοΰν, ή δημιουργία τού νέου 
σταθμού καί λοιπά υλικά θά πλη
ρωθούν, θά έλεγχθούν καί θά έγκα- 
τασταθούν άπό τήν Ίντέκο καί κα
τόπιν θά περιέλθουν στην κυριότη
τα τής ΕΡΤ.

•  *0 χειρισμός τών πομπών καί 
τών μηχανημάτων θά γίνεται άπό 
τό προσωπικό τής ΕΡΤ, τά προ
γράμματα δε θά ελέγχονται καί 
θά έγκρίνονται άπό την ΕΡΤ επί
σης. Ό  έλεγχος διευκρινίσθηκε θά 
γίνεται υπό αυστηρά «λογακριτι- 
κή» μορφή, δηλαδή ή ελληνική πλευ 
ρά θά εγκρίνει τήν ουσία τών πιρο- 
γραμμάτων (τών μελλοντικών ελ
ληνικών προγραμμάτων), αλλά όχι 
καί τή μορφή. Γιά τά ξένα προ
γράμματα, μέ τά όποία θά αρχί
σει ή λειτουργία τού νέου καναλι
ού, ή ΕΡΤ θά εγκρίνει τίτλους καί 
περιγραφές πού θά τής δίνονται ύ
πό μορφή καταλόγων.

•  Τά έσοδα τού σταθμού θά 
παραδίνονται στην ΕΡΤ. ή όποία 
θά παραδίδει στήν Ίντέκο ένα πο
σοστό μόνο, τό ένα δέκατο, άττως 
λέχθηκε. Τό ποσοστό κέρδους τής 
ΕΡΤ καί τής Ίντέκο θά είναι πάν
τοτε άνάλογό μέ τόν άριθμό τών 
συνδρομητών καί ποτέ ή ΕΡΤ δεν 
Θά έχει υποχρέωση κάλυψης τυιχόν 
ζημίας,

•  Το περιεχόμενό των προγραμ 
μάτων θά είναι «ψυχαγωγικό καί 
μορφωτικό», ξένο στήν άρχή καί 
κατόπιν ελληνικό, άλλά πολυεθνοΰς 
κατασκευής, όπως διευκρινίζεται 
στη συνέχεια.

•  Τό νέο κανάλι θά αποκλείει 
τά «πολιτικά καί προπαγανδιστικά 
προγράμματα», δεν θά θίξει τίς εκ
πομπές τής ΕΡΤ καί δέν θά χιρητ 
σιμοποιήσει προσωπικό τής Αγίας 
Παρασκευής'.

•  Διαφημίσεις θά . ύ. π  ά ρ - 
χ ο υ ν (άντίβετα ,μέ τά όσα βε
βαίωναν τόσο καιρό οί υπεύθυνοι 
τής ΕΡΤ) καί γενικά, τά έσοδα 
τής ΕΡ7 άπό τή λειτουργία τοΰ 
καναλιού θά φθάνουν τά 350.000. 
000_ δραχμές έπί 50.000 συνδρο
μητών καί τό ένα δισεκατομμύρ ιο 
επί 200.000 συνδρομητών. 'Από 
τήν ποσότητα αύτή τών συνδρομηΓ 
τών καί πάνω τά κέρδη τής ΕΡΤ 
θά περνούν κατά πολύ τό ένα δι
σεκατομμύριο τό χρόνο.

μα», δηλαδή διοικητικούς κα' 
τεχνικούς υπαλλήλους, συγγρα
φείς, σκηνοθέτες, μουσικούς, ή- 
θοποιούς καί δημοσιογράφους...

«Πράξη διαμαρτυρίας))

Στήν συζήτηση, πού επακολού
θησε, ό κ. Ρ. Κυιριακίδης δέν άπέ- 
φυγε νά χαρακτηρίσει τήν συνέν
τευξη Τύπου πού αποφάσισε νά 
δώσει «καί σάν πράξη διαμαρτυ
ρίας», γιά τήν άδικαιολόγητη κα
θυστέρηση πού σημειώνεται άπό 
τήν πλευρά τής Κυβέρνησης άνα- 
φορικά μέ τήν προώθηση καί τήν 
έγκριση τής πρότασής του καί γιά 
τήν αιφνίδια αναγγελία —  άπό 
τήν κυβερνητική πλευρά —  ότι 
πρόκειται νά διενεργηθεί διεθνής 
δ'αγωνισμός. Τόνισε συγκεκριμένα:

«’Έκανα τήν αρχική μου πρό
ταση κα! πήρα άπό τό Διοικη
τικό Συμβούλιο τής ΕΡΤ αλλε
πάλληλες απαντήσεις, μέ τίς 
όποιες πού ζητούνταν άναλυτι- 
κοί υπολογισμοί κερδών, οικο
νομικών προτάσεων, δικαιολο- 
Υητικών κλπ. Τά υπέβαλα όλα 
καί σάν άποτέλεσμα ήταν νά 
λάβω νέα έπιστολή τού Δ.Σ. 
όπου μέ βεβαίωναν ότι οί προ
τάσεις μου χαρακτηρίσθηκαν 
«εξαιρετικά ένδιαφέρουσες» καί 
ότι είχαν γίνει «αρχικά δεκτές». 
Τήν έπιστολή αύτή τήν έχω στό 
άρχεΐο. μου;.. Ακολούθησε η 
διαρροή τής ύπόθεσης στόν Τύ
πο καί ή πολεμική πού ακο
λούθησε, πολεμική πού δέν θά 
γινόταν αν ή Κυβέρνηση είχε 
δώσει όλες τίς λεπτομέρειες 
στήν δημοσιότητα έγκαιρα. 
Στήν συνέχεια παρατηρήθηκε 
μιά μακριά σιωπή, πράγμα 

πού μέ άνάγκασε νά ζητήσω 
συνάντηση μέ τόν πρόεδρο τής 
Κυβέρνησης. ‘Εκείνος μέ παρέ- 
πεμψε στόν κ. Τσαλδάρη, πού 
μέ τήν σειρά του, μοΟ ανακοί

νωσε δτι θά γίνει διεθνής δια
γωνισμός.
Προσωπικά θεωρώ τήν τροπή 
αύτή όχι πολύ σωστή, άφοΰ 
δέν νοείται νά γίνεται διαγω
νισμός όταν ήδη οί όροι ένός 
άπό τούς διαγωνιζομένους, ό
πως ή Ίντέκο, είναι ήδη γνω
στοί. Φυσικά γνωρίζω ότι γιά 
τήν τροπή αύτή υπάρχουν συγ
κεκριμένα συμφέροντα, τά ό
ποια επιχειρούν τήν ματαίωση 
τών δικών μας προτάσεων. 
’Αρκεί νά σάς πώ, ότι μιά 
αμερικάνικη εταιρία ύπέβαλε 
τίς προτάσεις της (ύπάρχουν 
άκόμη προτάσεις άπό τήν Γερ-

Γ ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΛΑ

μανία κα! τήν Ιταλία ) μέσω 
τής Αμερικανικής Πρεσβείας 
στην ’Αθήνα καί ότι άντίγραφα 
τών προτάσεων τής έταιρίας 
μου, άνακάλυψα έκ τύχης νά 
έχουν φτάσει στήν Αμερική!! 
Φυσικά δέν μπορώ νά κατο
νομάσω τίποτε γιατί κωλύομαι. 
Πρέπει μόνο νά πώ, ότι παρ’ 
όλο ότι δέν συμφωνώ μέ τόν 
διαγωνισμό, θά τόν άποδεχθώ 
γιατί είμαι βέβαιος ότι οί όροι 
που προσφέρω, δέν θά προσ- 
Φερθούν άπό καμιά άλλη έται- 
ρία. ’Εάν κάποια άπό αυτές 
κάνει προσφορά νά δημιουργή
σει τό κανάλι χωρίς άκόμη καί 
τό έλάχιστο κέρδος πού διατη
ρεί ή Ίντέκο, θά προσφερθώ 
καί έγώ: Θά τό κάνω τσάμ-

Λ επ τομέρε ιες  
γιά τό  κλειστό κανάλι 

καί τήν Ίν τέκ ο
ΤΟ ΝΕΟ κανάλι θά βασίζεται στό

I

άσύρματο άπό άέρος κωδικοποιη- 
μένο σύστημα πού τελιοποιήθηκε 
άπό τήν έταιρία «Στέρν Τελεκο- 
μουνικαίησον Κορποραίησον» καί 
πού έχει τήν δυνατότητα νά έλέγ- 
χει τόν όποιονδήποτε δέκτη άπό ό- 
ποιαδήποτε άπόσταση. Ή  έται
ρία Ίντέκο —  «χάςη σέ ειδικούς 
φιλικούς δεσμούς καί προηγούμενη 
συνεργασία μέ τήν έταιρία Στέρν 
στή Μέση ’Ανατολή», όπως είπε 
ό κ. Κυριακίδης —  έξασφάλισε 
τά δικαιώματα χρήσης τοΰ συστή
ματος καί κατασκευής άκόμη έρ- 
γοστασίου, γιά όλόκληρη τήν Μέ
ση ’Ανατολή, τήν Κύπρο καί τήν 
Ελλάδα. "Αν γίνει τό έργοστά- 
σιο άποκωδικοποιητών στην Ε λ 
λάδα, αυτό θά είναι τό τρίτο στόν 
κόσμο, άφοΰ λειτουργεί σήμερα 
(ένα στήν Αμερική κα! κατασκευ
άζεται ένα δεύτερο στήν ■ I απώ
ν.α.

Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή έται 
ρία Στέρν έχει συνεργασθεΐ μέ 
γιγαντιαία τηλεοπτικά συγ

κροτήματα στήν Ευρώπη καί 
στην ’Αμερική, όπως είναι ή 
γνωστή CBS καί ή άγγλική ITV.

Τό πρόβλημα τής εμβέλειας τού 
νέου καναλιού θά άντιμετωπιστεί 
σέ τρία στάδια: Κατά τό πρώτο 
θά καλυφθεί μιά άκτίνα 80 χλιο- 
μέτρων άπό τό σημείο τού νέου 
σταθμού, καί στη συνέχεια όλες 
ο: μεγάλες πόλεις τής Ελλάδας. 
Στό τρίτο στάδιο θά καλυφθούν 
καί όλα τά νησιά. Ή  κάλυψη θά 
γίνεται μέ άναμεταδόσείς πού θά 
λειτουργούν μ έ. μικροκύματα. Ή  
επένδυση πού προβλέπει ή Ίντέ
κο γιά τό συνολικό έργο . φθάνει 
τά 30.000.000 δολλάρια, δηλαδή 
10 000.000 δολλάρια γιά τόν στα
θμό καί 20.000.000 δολλάρια γιά 
τίς τρεϊς βιομηχανίες —- πού ση- 
μειωτέον δέν συμφέρει νά. γίνουν 
άλλου (Κύπρο, ή Μέση ‘Α̂ νατο- 

ή) λόγω τών δασμολογικών όφε-
1_____I
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ά παρα- 
ποίου α
έρια του, 
ετών νά

λημάτων πού θά όφίστανται γιά 
τά προϊόντα τους, μετά τήν σ ύνε
ση τής Ελλάδας στήν Κοινή Α 
γορά. 'Ο άιτοκωδικοποιητής, τέ
λος θά κοστίζει γύρω στίς 2.500 
μέ 3.000 καί ή συνδρομή θά φθά
νει τίς 1.000 δραχμές τό τρίμηνο.

‘Ο κ. Κυριακίδης δέν παρέλει- 
ψε νά τονίσει ότι λόγω τής έλ
λειψης _ τεχνικών, ένημερωμένων 
στό σύστημα πού θά έφαρμο- 
σθεΐ θά κληθεί «καί ένα μικρό 
ποσοστό Έλληνοαμερικανών ή 
’Αμερικανών τεχνικών», γιά  νά 
διδάξουν ατά τεχνικά λύκεια 
τήν μέθοδο, Στέρν...

Ή  «Ίντέκο» (International Develop
ments ComPany) ανήκει σέ Ελληνο
κυπρίους κα! «ουσιαστικά στόν Ρ. 
Κυριακίδη». 'Η έταιρία έχει γρα
φεία σέ πλήθος χωρών, όπου δια
τηρεί τό 50 τοίς έκατό τών μετο
χών, ένώ τό άλλο μισό ανήκει σέ 
επιχειρηματίες τής κάθε χώρας. 
Σήιμερα διατηρεί γραφεία καί «έ- 
κτελεϊ έργα άναπτύξεως» στή Ρώ
μη, στό Κάιρο, στό Σόανα Άμ- 
πού Ντάμπι, στήν Ριάντ, στήν Κύ
προ, στό Λονδίνο, στό Λός "Αν
τζελες καί στήν Μαδρίτη. ’Εκτός 
άπό τήν Ίντέκο, ό κ. Κυριακίδης 
έχει τίς έπιχειρήσεις «Μ. Κ. Inter
national» καί «International Constpu- 
ction) πού απασχολούν 1.800 ά
τομα...

Καί μερικά  
συμπεράσματα

Μετά τίς πρώτες αυτές πληρο
φορίες πού δόθηκαν άπό τόν ά
μεσα ενδιαφερόμενο επιχειρημα
τία, είναι εύκολο νά βγει ένα, πρω
ταρχικό, καίριο κα! πολύπλευρο 
συμπέρασμα:

α) "Οτι ή Κυβέρνηση, έγκατα- 
λείποντας πέρα γιά πέρα τήν τη
λεόρασή σάν μέσο πολιτιστικής 
ανάπτυξης, τήν μεταχειρίζεται σαν 
έπιχειρησιακή ευκαιρία, γιά νά... 
«βγάλει λεπτά»...

β) Έ λεγχος άπό τόν έλεγχο 
τών είδήσεων καί τόν τυπικό «λο- 
γοκριτικό» έλεγχο πού θά κάνει, 
έ /καταλείπει τό περιεχόμενο τού 
νέου καναλιού στίς έπιδιώξεις καί 
στά σχέδια ένός ίοιώτη.

γ) Καταδικάζει σέ σίγουρο μα
ρασμό καί έξαφάνιση τήν ύπάρ- 
χουσα ΕΡΤ, άφοΰ είναι μάθημά- j 
τικά βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα 
όλος ό «όρμος θά έγκαταλείψει 
τήν άσπράμαυρη τηλεόραση καί 
δέν είναι καθόλου σίγουρο άν ή 
ΕΡΤ, μέ τήν σημερινή της δομή 
καί διοίκηση, θά προχωρήσει καί 
άύτή στήν δημιουργία έγχρωμου, 
κοινής λήψης, καναλιού. Θά συνα
γωνιστεί δηλαδή τό ογκώδες ιδιω
τικό κεφάλαιο; Καί άιν ναι, γιατί 
δέν προχωρεί μόνη της στήν δη
μιουργία του;

δ) Καταδικάζει σέ σίγουρο μα
ρασμό τόν έλληνικό κινηματογρά
φο, τό θέατρο καί τίς άλλες πλευ
ρές τής ζωντανής πολιτιστικής 
ζωής, άφοΰ ή 24ωρη διάρκεια τού 
νέου καναλιού, ή ξένες παραγωγές 
πού θά φέρνει (της CBS ή τής JTV 
σίγουρα...) θά παίζουν τόν ρόλο 
μιάς ίσοπεδωτικής —  καί καθαρά 
πολιτικής - άποχαυνωτικής «ψυχα
γωγίας». (Γιατί: Ά ν  δέν είναι ί- 
σοπεδωτική, πώς θά έγκρίνεται 
άπό τόν έλεγχο τής ΕΡΤ;).

ε) Δίνει μιά γιγαντιαία εύκα·'- 
ρία στό ξένο κεφάλαιο νά_ γαν
τζωθεί καί νά ριζώσει πλατύτατα 
γιά μιά ακόμα φορά στόν έλληνι
κό χώρο, μέ θύμα, γιά μιαν άκό
μη φορά τό «έλληνικό πρόσωπο 
καί τν χαρακτήρα τού τόπου...».

Μέ άπρόβλεπτες συνέπειες βέ
βαια...

" Α λ λ ε ς  υ π ο χ ρ εώ σ εις  
κα ί σ χ έδ ια  
τ ή ς  Ί ν τέκ ο

Ή Ίντέκο, πάντοτε κατά τήν 
πρότασή της, άναλαιμβάνει καί τίς 
παρακάτω υποχρεώσεις:

—  Μέ τήν υπογραφή τής σύμ
βασης θά [μεταβιβάσει αΰτήν σέ 
«καθαρά έλληνική ’Ανώνυμη Έται
ρία», χωρίς νά ζητήσει νά έντα- 
χθεί στό νόμο 2689 γιά τίς ξένες 
έταιρίες.

—  Τό νέο κανάλι θά πρέπει νά 
λειτουργήσει μέσα σέ 18 μήνες ά
πό τήν υπογραφή τής σύμβασης, 
καλύπτοντας όλα άνεξαιρέτως τά 
έξοδα, μέχρι καί τών τελωνειακών 
δασμών.

—  Ύπσχ,ρεοΰται έπίσης νά δη
μιουργήσει, γιά λογαριασμό τής 
ΕΡΤ, νέο παμπό; ώστε νά μήν πλι> 
ρώνει ή έλληνικη τηλεόραση τό ε
νοίκιο τών 15.000.000 τό χρόνο, 
πού καταβάλλει στόν OTE γιά  τήν 
κεραία τής Πάρνηθας.

ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ τή μικρή συμμε
τοχή τής έταιρίας του ατά κέρδη, 
ό κ. Κυριακίδης άνάγγειλε χθές 
ότι ή Ίντέκο πρστίθεται νά δημι
ουργήσει τρείς ύττοβιοιμηχανίες;

α) Βιομηχανία κατασκευής 
άποκωδικοποιητών, μέ στόχο 
τήν έξαγωγή σέ χώρες τής Μέ
σης ’Ανατολής, τής ’Αφρικής 

- καί τής Εύρώττης.
β) Βιομηχανία_ κατασκευής 

έγχρωμων καιθοδικών λυχνιών, ή 
όποία, κοττά τόν κ. Κυριακ'δη, 
θά βοηθήσει τήν έλληνική οικο
νομία νά άποφύγει έξαγωγή συ
ναλλάγματος γιά  τήν απόκτηση 
έγχρωμων συσκευών άπό τό έ
ξωτερικό, ύψους 40 έως 60 δι
σεκατομμυρίων δραχμών.

γ) Βιομηχανία παραγωγής 
κινηματογραφικών καί τηλεο
πτικών προγραμμάτων. Ή βιο
μηχανία αύτή θά παράγει πρό
γραμμα 8.000 ώρών τό χρόνο, 
έναντι τών 5.500 —  6.0Ó0 ώ- . 
ρών πού παράγουν ή ΕΡΤ καί 
ή ΥΕΝΕΔ.

Ή  μεγάλη παραγωγή γίνεται ά: 
ναγκαία, γιατί τό νέο κανάλι θά 
λειτουργεί σχεδόν έπί 24ώρου βά
σης. Οΐ παραγωγές τής νέας βιο
μηχανίας θά είναι δαπανηρότατες 
(100 ή 150.000 δολλάρια) καί 
θ’ άποσβαίνσυν τό κόστος τους ,μέ 
τίς πωλήσεις τους στό έξωτερικό.
Γ Γ αύτόν άλλωστε τό λόγο θά γυ
ρίζονται μέ Έλληνες καί ξένους ή- 
θσποιούς ταυτόχρονα σέ δύο _ ή 
τρείς γλώσσες, ώστε νά πωλούν- 
ται στό έξωτερικό χωρίς έμπόδια.

Μέ στόχο τήν έξασφάλιση τής 
ποιότητας, συνέχισε ό κ. Κυρια- 
κίδης, ή Ίντέκο προβλέπει τή 
δημιουργία ένός όργάνου άπό 
γνωστούς άνθοώπους_τών γραμ
μάτων καί τών τεχνών, υπεύθυ
νους κα! μέ καταξιωμένη πα
ρουσία στόν έλληνικό χώρο, 
πού θά κατευθύνει τόν προγραμ 
μοπισμό καί τή δουλειά τού νέ
ου καναλιού καί πού τελικά θά 
απασχολήσει «πλήρως 500 καί 
μερικώς πάνω άπό 2.000 ά το



Καθαρά
λόγια

Πολλά, καί περίεργα λέ
γονται τις μέρες αυτές γιά  
τό διαβόητο ιδιωτικό τηλεο  ̂
τττικό δίκτυο. Καί έπτειδή 
τά έπιχειρήμοττα -πού προ
βάλλονται άπό τους πσικί- 
λους ένδιαφερόμενους, συ
σκοτίζουν συνήθως τό θέ
μα, καλό είναι γ ι ’ άλλη 
μιά φορά, νά έπαναληφθούν 
μερικοί πολύ όιπλά πράγμα
τα, πού έπίμονα, χρόνια 
τώρα, τονίζει «Τό Βήμα»;

Τό πρόβλημα δ έ ν εί
ναι &ν τό τρίτο κανάλι Θά 
εκχωρηθεί στή μία η τήν 
άλλη, έλληνική ή ξένη έ- 
ταιρια. Καί δ έ ν είναι 
άν ή έκχώρηση θά γίνει με 
άμεση άνάθεση ή υστέρα ά- 
πό κάποιον διαγωνισμό. 
Καί δ έ ν ένδιαφέρει τή 
στιγμή αυτή άν άπό τή,μία  
ή τήν άλλη προσφορά ή 
ΕΡΤ πρόκειται νά άποκο- 
μίσει κέρδος έκατό ή δια- 
κοσίων έκατομμυρίων δρα
χμών. Καί άσψαλώς τό 
πρόβλημα δ έ ν είναι άν 
μέ τή μία ή τήν άλλη προσ
φορά θά δημιουργηθοΰν χί
λιες ή δύο χιλιάδες και
νούργιες θέσεις...

Τό έρώτημα είναι άλλο:
“Αν ή πολιτιστική δια

παιδαγώγηση τού έλληνικού 
λαού πρόκειται νά παραδο- 
θεΐ σέ Ι δ ι ω τ ι κ ο ύ ς  έ- 
π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ύ ς  ό- 
μίλους.

“Αν ή τηλεόραση θά πα- 
ραμείνει, όπως επιτάσσει 
τό Σύνταγμα, στά χέρια 
ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  καί 
μόνο τού δημοσίου, ή όχι.

Καί άν τό κράτος θά σν- 
νεχίσει νά έπιτελεί τό έργο 
πού τό Σύνταγμα σέ αύτό 
κ α ί  μ ό ν ο  άνέθεσε ή 
έάν θά έγκαταλείψει τά κα
θήκοντα καί θά άπεμπολή- 
σει τά δικαιώματα τον.


