
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΓΙΑ  ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ  ΤΗΣ  ΕΡΤ 

 

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και πραξικοπηματική 

απόφαση που έλαβε η Κυβέρνηση να επιβάλλει τη σιγή στη δημόσια ραδιοτηλεόραση 

της χώρας μας.  

Η Κυβέρνηση της χαμερπούς πολιτικής που ευτελίζει, διασύρει και διαλύει τις 

δημόσιες υπηρεσίες. Σίγουρα όχι για τη δική μας εξυπηρέτηση. Η Κυβέρνηση των 

αλλότριων συμφερόντων που απαξιώνει, αποδυναμώνει και ξεπουλάει τη δημόσια 

περιουσία. Σίγουρα όχι για το δικό μας συμφέρον Η Κυβέρνηση των μνημονιακών 

στόχων που μετράει, υπολογίζει και αφαιρεί από το λογαριασμό χιλιάδες θέσεις 

εργασίας. Σίγουρα όχι για το δικό μας καλό.  

Με κατάπτυστη υποκρισία και περισπούδαστη μωρολογία κατακεραυνώνει την 

«αδιαφάνεια», την «αργομισθία», την «υπεραριθμία», τη «σπατάλη», τους «παχυλούς 

μισθούς» και τόσες άλλες «αμαρτίες» του δημόσιου τομέα, ενώ γνωρίζει καλύτερα 

από τον καθένα ότι, όπου υπάρχουν, εκείνη τις δημιούργησε και αφορούν ένα μικρό 

αριθμό «ιερών αγελάδων» από το δικό τους βουστάσιο. Είναι απότοκες ενός 

«προπατορικού αμαρτήματος» σε αυτή τη χώρα, των πελατειακών σχέσεων εξουσίας 

– ψηφοφόρων, σχέσεις που εκμεταλλεύονται αναίσχυντα ακόμη και μέσα στη λαίλαπα  

της κρίσης τα ανδρείκελα της συγκυβέρνησης που ελέω Ε. Ε. και Δ.Ν.Τ. ρημάζουν το 

παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου.  

Το Κράτος της Βίας ανέλαβε μία ακόμη αποστολή. Να κατεβάσει  τους 

διακόπτες, να διακόψει τις συνδέσεις, να εκκενώσει το ραδιομέγαρο, να απειλήσει τους 

εργαζόμενους, να τρομοκρατήσει τον κόσμο που αγαναχτεί, εξοργίζεται και βγαίνει 

στους δρόμους σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Έτσι στερούν την ενημέρωση, καταργούν 

την πολυφωνία, τα οποία, παρά τον υπαρκτό κρατικό παρεμβατισμό, υπηρετούσε με  



σοβαρότητα και αξιοπρέπεια η δημόσια ραδιοτηλεόραση, συγκρινόμενη μάλιστα με τα 

περισσότερα ιδιωτικά ΜΜΕ, που έχουν αναλάβει εργολαβικά να πείσουν την κοινή 

γνώμη για την αναγκαιότητα του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και της 

ισοπέδωσης του κοινωνικού κράτους. 

Η  κατηφόρα της ανομίας, της επιβολής, της καταστολής και του εκφοβισμού 

οδηγεί στην ολοκληρωτική άρση των δικαιωμάτων μας, στην πλήρη και τυπική 

κατάργηση της Δημοκρατίας.  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη, εκφράζοντας μια τοπική κοινωνία, να 

αντισταθεί σε αυτήν την επίθεση.  

Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους της κρατικής ραδιοτηλεόρασης και σε 

όλους αυτούς που αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών. 

Πρέπει να μας βρίσκουν συνεχώς απέναντί τους πιο μαζικά και πιο δυναμικά,  

για να μην περάσουν τα σχέδια που εξυφαίνει μια Κυβέρνηση, που δεν είναι δική μας, 

για λογαριασμό της χώρας που είναι δική μας. 

 

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. 
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