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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Κυρίες και Κύριοι,
Σκοπός της επιστολής μας είναι η δημόσια καταγγελία της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων που έχετε
αναλάβει.
Αναλυτικότερα και χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης της προσωπικότητας κανενός, το παραπάνω συμπέρασμα
δεν είναι προϊόν εμπάθειας αλλά αποτελεί την μόνη εξήγηση για την αντιμετώπιση εκ μέρους σας των
υποθέσεων που αφορούν τουλάχιστον το ραδιόφωνο και επαφίονται των αρμοδιοτήτων σας.
Οι καταγγελίες μας, της τελευταίας τριετίας, σχετικά με την ορθή χρήση των αδειών εταιρειών- φορέων
ραδιοσυχνοτήτων αντιμετωπίστηκαν με τρόπο που δείχνει την εμμονή σας στην εύρεση διεξόδου συνέχισης
της παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των «ιδιοκτητών».
Έτσι αποφασίσατε ερήμην μας (δηλαδή του καταγγέλλοντος!) σχετικά με την χρήση άδειας συγκεκριμένου
ραδιοσταθμού, αφού δε πληροφορηθήκαμε την απόφασή σας υποβάλλαμε αμέσως ένσταση επανεξέτασης της
υπόθεσης παρουσία μας. Δεν έχετε απαντήσει για περισσότερο από έξι μήνες τώρα, φανταζόμαστε πως
δικαιολογία προς τούτο αποτελεί η «υποστελέχωση»…
Άλλη καταγγελία μας, που δεν έχει απαντηθεί εδώ και ένα χρόνο, αφορά όμιλο τεσσάρων ραδιοσταθμών που
λειτουργούν σαν… ένας, έχοντας αλλάξει μέσω συγχώνευσης το ΑΦΜ των εταιρειών φορέων τριών
ραδιοσταθμών, γεγονός που απαγορεύεται. Πάλι η υποστελέχωση φταίει;
Επίσης δώσατε τηλεοπτική άδεια σε εταιρεία που έχει προκλητικά η ίδια κλείσει, με πρωτοφανή μάλιστα
τρόπο, ραδιοφωνικό σταθμό κάνοντας αυθαίρετα την κρίση πως η Ένωση δεν μπορεί να παρέμβει στο ζήτημα,
σε ανάλογο αίτημά μας. Εδώ δεν πρόκειται για υποστελέχωση αλλά για άποψη!
Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση ομίλου δύο ραδιοσταθμών που αλλάζει τον χαρακτήρα τους σαν τα
πουκάμισα αναλόγως με τις συγκυρίες. Έτσι λειτουργεί ραδιοσταθμό, με άδεια μη- ενημερωτική, ως
ενημερωτικό και αμέσως μετά τις εκλογές του 2019 επικαλείται την νομιμότητα, που παραβίαζε έως τότε
(ατιμωρητί!) και τον μετατρέπει σε μουσικό απολύοντας την πλειοψηφία των εργαζόμενων σε μία νύχτα… Δεν
τηρεί την υποχρεωτική Σ.Σ.Ε. Ε.Τ.Ε.Ρ. – Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., ισχυρίζεται στην Επιθεώρηση Εργασίας πως, εργαζόμενος
τεχνικός, απολύθηκε γιατί δεν ξέρει την δουλειά του, ύστερα από 2 χρόνια παρουσίας στον αθλητικό
ραδιοσταθμό του ομίλου και 25 χρόνια στα ΜΜΕ…Το τελευταίο επίτευγμα του ήταν να διακόψει την εκπομπή
του αθλητικού ραδιοσταθμού του ομίλου λέγοντας πως θα σας επιστρέψει την άδεια λειτουργίας του, αλήθεια
την επέστρεψε; Και εδώ δεν απαντάτε…
Μετά λύπης διαπιστώνουμε από τα παραπάνω πως είστε κατώτεροι των περιστάσεων και αρνείστε να
«σπάσετε αυγά», να συγκρουστείτε με το διεφθαρμένο κράτος των «νταβατζήδων», όπως είπε και ένας
πρωθυπουργός που λοιδορήθηκε όσο λίγοι…
Οι κινήσεις σας αναδύουν εργοδοτικό άρωμα με στόχο την ολοκλήρωση ομίλων ΜΜΕ με υποκρύπτουσα μαύρη
εργασία και κατευθυνόμενη ενημέρωση. Αντί να διασφαλίζετε την ανεξαρτησία και την ορθή λειτουργία των
ΜΜΕ τα παραδίδετε ανωμοτί στους καναλάρχες.
Κάτι πρέπει να αλλάξει σύντομα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και αυτό είναι τα μέλη
του, όχι γιατί δεν είναι ικανά αλλά γιατί δεν θέλουν να είναι.

Βέβαια, από την άλλη και υπό τις παρούσες συνθήκες τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μόνο προς το
χειρότερο.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα…
Το Διοικητικό Συμβούλιο

