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Ο Σύλλογός μας καταγγέλει την νέα επίδειξη αντεργατικότητας  και αυταρχισμού της κυβέρνησης 

που πάει να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες την ΕΡΤ, τον δημόσιο φορέα ενημέρωσης και πολιτισμού, 
και να απολύσει τους περίπου 2700 εργαζόμενους σ’ αυτή. Απ’ την είσοδο των ναζί το 1941 είχαν να 
σιγήσουν αυτοί οι πομποί! 

Προσπαθούν να δώσουν κοινοβουλευτικό περικάλυμμα σε μια γενική  αυταρχική εκτροπή που 
συνεχώς εξαπλώνεται και σκληραίνει. Όλο και πιο ξεκάθαρα αναδεικνύονται ως παραμύθια οι νόμοι, οι 
κανόνες, το Σύνταγμα και η επίκληση του Δημοκρατικού καθεστώτος τα οποία «δικαιούνται» να 
υφίστανται μόνο όταν δεν δημιουργούν πρόβλημα στις βάρβαρες πολιτικές και τους εκφραστές τους. 
Αποδεικνύουν περίτρανα ότι είναι εχθροί όλης της κοινωνίας! 

Με την εξαγγελία περί δήθεν αξιοποίησης της περιουσίας της ΕΡΤ, περιουσίας του ελληνικού 
λαού, προετοιμάζουν το ξεπούλημα σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, πιθανόν στα ίδια τα οποία 
παραδίδουν τον πλήρη έλεγχο της ενημέρωσης και της διαμόρφωσης συνειδήσεων. Δηλαδή στους 
μεγαλοκαναλάρχες και τα τρωκτικά που αφού ροκάνισαν για χρόνια το σκάφος της Δημόσιας Ραδιο-
τηλεόρασης τώρα το πυροβολούν απ’ τα «σκάφη» των νέων αφεντικών τους. 

Χτυπάνε απροκάλυπτα  ό,τι έχει απομείνει από ποιότητα στην ψυχαγωγία και τον πολιτισμό, τη 
δυνατότητα προβολής θεμάτων που δεν έχουν δήθεν εμπορικότητα κι ανοίγουν ακόμα πιο διάπλατα το 
δρόμο στη σαβούρα που κατακλύζει τα ιδιωτικά κανάλια και την θανάσιμη αγκαλιά της διαφημιστικής 
πλύσης εγκεφάλου.  

Πετάνε στη θάλασσα της σιωπής όλη την ελληνική ύπαιθρο με την κατάργηση των περιφερειακών 
σταθμών, κάτι που καταλαβαίνουμε πολύ έντονα εμείς οι νησιώτες, και κόβουν έναν απ’ τους βασικούς 
ομφάλιους λώρους σύνδεσης της ομογένειας με την πατρίδα. 

Κι όλα αυτά πάνε να τα «χρυσώσουν» με τις υποσχέσεις για δήθεν μείωση των τελών που θα’ναι 
προφανώς σαν τις «μειώσεις» σε όλους τους λογαριασμούς, τα χαράτσια και τη φορολογία. 

 

Η ευθύνη της απόφασης είναι συνολικά της τρικομματικής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. 
Η ανοχή είναι συνενοχή και οι υποτιθέμενες αντιδράσεις  των συγκυβερνώντων είναι προσχήματα για 
λόγους εντυπώσεων εφόσον δεν μεταφράζονται σε έμπρακτες κινήσεις. Είναι προσχήματα γιατί μαζί 
εφαρμόζουν αυτές τις βάρβαρες πολιτικές ξεθεμελιώματος κάθε δικαιώματος των εργαζομένων  και του 
λαού. Γιατί έχουν συνυπογράψει το πρόγραμμα των δεκάδων χιλιάδων απολύσεων και τις 
επιστρατεύσεις. Γιατί απ’ τις ανακοινώσεις τους προκύπτει ότι οι όποιες διαφωνίες τους αφορούν τον 
τρόπο, το μέγεθος και τους χειρισμούς με τους οποίους θα γίνει η διάλυση και οι απολύσεις. 

 
Για τη κατάσταση της ΕΡΤ και τα όποια προβλήματα υπάρχουν, την ευθύνη φέρουν οι ιδιοι οι 

υποτιθέμενοι εξυγιαντές και η παρέα τους : 
 

 ΑΥΤΟΙ είναι που χρησιμοποίησαν διαχρονικά την ΕΡΤ ως κομματικό φέουδο και όργανο 
αισχρής προπαγάνδας της κάθε κυβέρνησης. 

 ΑΥΤΟΙ είναι που χρησιμοποίησαν τους διορισμούς και τα έσοδα της ΕΡΤ για να 
αναπαράγουν τον πολιτικό έλεγχο στην κοινωνία και κάνουν πολιτική καριέρα. 

 ΑΥΤΟΙ είναι που διόριζαν τις χρυσοπληρωμένες διοικήσεις για να παίρνουν τις αποφάσεις 
που έφεραν την ΕΡΤ στην κατάσταση που τώρα κατηγορούν.  

 ΑΥΤΟΙ είναι που κατεύθυναν τα χρήματα του ελληνικού λαού στα μαγαζιά και 
παραμάγαζα που στήνονταν από δικούς τους ανθρώπους κι  έκλειναν χρυσοφόρα συμβόλαια 
πάλι με δικά τους  «παιδιά». 



 
 
Στην λίστα των θυμάτων αυτής της απόφασης βρίσκονται τα ονόματα όλων μας. Γιατί ξέρουμε ότι 

ξεκινούν με ό,τι θεωρούν ως πιο εύκολο και συκοφαντημένο στόχο για να συνεχίσουν μ’ όλους εμάς 
τους υπόλοιπους. Πρέπει να διαλυθεί στον καθένα μας κάθε αυταπάτη εξασφάλισης και σιγουριάς έστω 
σε μια «ανεκτή» φτώχεια και κουτσουρεμένα δικαιώματα. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο αν δεν τους 
σταματήσουμε! Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα, της αντίστασης, της αλληλεγγύης. Πρέπει 
να νιώσουν την αντίδραση και την οργή μας. Πρέπει να μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους και στα 
ζητήματα της υγείας και της παιδείας και των απολύσεων και των εργασιακών σχέσεων και παντού. 
Μόνο εμείς μπορούμε να τους σταματήσουμε όλο και πιο συνειδητοποιημένοι, πιο ενωμένοι, πιο 
αποφασισμένοι.  

 Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας  στους χιλιάδες συναδέλφούς μας της ΕΡΤ και στις 
οικογένειές τους. Τους ανθρώπους αυτούς που σε μια στιγμή πετάγονται στο δρόμο για να προστεθούν 
στα εκατομμύρια ανέργων που παράγει η πολιτική τους. Πρέπει να σταθούμε όλοι δίπλα τους, ο αγώνας 
τους να γίνει και δικός μας αγώνας.Είναι ώρα που ο λαός κι οι εργαζόμενοι, ο καθένας  μας χωριστά και 
μέσα απ’ τους συλλογικούς φορείς μας πρέπει  να πάρουμε θέση.  Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία 
και τις ομοσπονδίες να προκηρύξουν απεργιακές κινητοποιήσεις. 

 Η μάχη της ΕΡΤ είναι μια απ’ τις μεγάλες μάχες και πρέπει να δοθεί απ’ όλους γιατί θα είναι 
κερδισμένη ή χαμένη για όλους τους εργαζόμενους κι όλη την κοινωνία.  
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