
Δελτίο τύπου 11.6.2013 

Για το κλείσιμο της ΕΡΤ 

 

Μετά την Παιδεία, την Υγεία, την Κοινωνική Ασφάλιση, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση 

σε διωγμό και κλείσιμο και μάλιστα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς καν 

τις υπογραφές όλου του υπουργικού συμβουλίου. 

Με μια πραξικοπηματική ενέργεια η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι στην πολιτική της, 

δεν χωρούν Δημόσια αγαθά, αλλά όλα είναι προς πώληση. Η αντικειμενική και 

πλουραλιστική ενημέρωση, δεν ενδιαφέρει κανέναν τους. Απεναντίας δυσκολεύει τα 

σχέδιά τους και ενισχύει τον ανταγωνισμό με τους εκλεκτούς των Κυβερνώντων: τα 

μεγάλα ιδιωτικά ΜΜΕ. Σε αυτούς θέλει να παραδώσει η Κυβέρνηση το Δημόσιο 

αγαθό της ενημέρωσης, ώστε απερίσπαστη να ολοκληρώσει τις μνημονιακές της 

υποχρεώσεις. 

Η ίδια η Δημοκρατία που το βασικό της συστατικό είναι η ελευθερία στην έκφραση 

και στη δημοσίευση πλήττεται θανάσιμα. Από δω κι εμπρός έτσι θα απολύονται οι 

δημόσιοι υπάλληλοι, με μια υπογραφή κάποιων υπουργών. 

Θεωρούμε λάθος ακόμα και ως προσέγγιση εξορθολογισμού αυτή την κίνηση. 

Πιστεύουμε σε μεικτά οικονομικά μοντέλα με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη 

διαχείριση και όχι σε μαζικές απολύσεις μέσα σε μια νύχτα. Η συμπαράστασή μας σε 

όσους/ες πλήττονται από αυτή την απόφαση είναι αμέριστη. 
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