Αθανάσιος Κουρτρομάνος,
Λευκωσία, 4 Ιουνίου 2018

Πρέπει να ομολογήσω ότι, ακόμα και αν το ήθελα, ακόμα και αν το επιχειρούσα,
δεν θα μπορούσα να κρύψω ούτε τη χαρά, ούτε την συγκίνησή μου για την τιμή
που μου γίνεται να είμαι σήμερα μαζί σας, εδώ στο κέντρο της Λευκωσίας, στο
επίκεντρο του «Χρυσοπράσινου Φύλλου», που είναι «ριγμένο στο πέλαγος» και
αμετακίνητα ριζωμένο στις καρδιές μας.

Το σημαντικό γεγονός που γιορτάζετε, τα εικοστά γενέθλια της Αρχής
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, είναι η αφορμή της εδώ παρουσίας μου, ως
εκπροσώπου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μεταφέρω τις
ολόθερμες ευχές του Αντιπροέδρου και των Μελών, καθώς και του προσωπικού
του, για μακροημέρευση και επιτυχία στο έργο της Αρχής. Μεταφέρω επίσης την
προτροπή τους Συμβουλίου να μοιρασθώ μαζί σας, κα Πρόεδρε, τις αγωνίες και
τους προβληματισμούς μας, που είμαι βέβαιος ότι είναι και δικοί σας. Και μιλώ
για βεβαιότητα, διότι τα βασικά προβλήματα, που αφορούν στα Ηλεκτρονικά
Μέσα στον σύγχρονο κόσμο, είναι λίγο-πολύ κοινά σε όλη την Ευρώπη, αλλά και
ευρύτερα. Το δε βασικό πρόβλημα προκύπτει – κατά τη γνώμη μου – από το
γεγονός ότι οι συναφείς θεσμικές ρυθμίσεις του χώρου πρέπει να λαμβάνουν
υπόψιν, να συμβιβάζουν και να εξισορροπούν θεμελιώδεις αρχές και αντίστοιχα
θεμιτά συμφέροντα, που βρίσκονται σε φαινομενική ή και πραγματική αντίθεση
μεταξύ τους όπως είναι: η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της
πληροφόρησης, από τη μια μεριά, και η ταυτόχρονη ανάγκη σεβασμού της
προσωπικότητας όσων θίγονται από την άσκηση αυτής της ελευθερίας, και
πρωτίστως βέβαια η ανάγκη προστασίας των παιδιών, από την άλλη.

Σε κάθε περίπτωση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης δεν πτοούνται από προβλήματα και βρίσκονται σε στενή
διαχρονική συνεργασία μεταξύ τους. Το ισχύον Μνημόνιο Συνεργασίας είχε

υπογραφεί το έτος 2013, με την νέα του δε εκδοχή την οποία υπογράφουμε
σήμερα, φιλοδοξούμε και να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε την συνεργασία
μας, δίνοντας της πιο συγκεκριμένο και πιο πρακτικό περιεχόμενο.

Σας ευχαριστώ πολύ!

___________________________

