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Σφοδρές αντιδράσεις σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις, σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο, για το αιφνιδιαστικό
κλείσιμο της ΕΡΤ από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, απόφαση που ανακοίνωσε το απόγευμα ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, έπειτα από συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Είχε προηγηθεί η δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία οι
υπουργοί αποκτούν το δικαίωμα να κλείσουν φορείς του δημοσίου με μια υπογραφή...

Το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜ.ΑΡ ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ψηφίσουν την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, για πραξικόπημα έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετοι στο λουκέτο
τόσο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όσο και το ΚΚΕ.

Ο κ. Κεδίκογλου στη δήλωση του χαρακτήρισε την ΕΡΤ «θύλακα αδιαφάνειας και δημόσιας
σπατάλης», ενώ είπε ότι είναι σκανδαλώδης ο τρόπος λειτουργίας της. «Αυτό τελειώνει
σήμερα...» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επίσης, ανήγγειλε ότι σύντομα θα
λειτουργήσει νέος φορέας ραδιοτηλεόρασης, που θα είναι δημόσιος αλλά όχι κρατικός,
ούτε κομματικός.
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Είπε ακόμη ότι οι 2.600 εργαζόμενοι που απολύονται, θα αποζημιωθούν και ότι όσοι
επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης στον νέο φορέα. Πρόσθεσε ότι το
προσωπικό στον νέο φορέα θα είναι πολύ λιγότερο.

Επίσης είπε ότι στο μεσοδιάστημα μέχρι τη λειτουργία του νέου οργανισμού οι πολίτες δεν
θα πληρώνουν τέλος για την ΕΡΤ.

Όσο για το κόστος της λειτουργίας του νέου φορέα, ο κ. Κεδίκογλου είπε ότι θα στοιχίζει
περί τα 100 εκατ. ετησίως λιγότερο.

Διαφωνούν ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜ.ΑΡ

Τη διαφωνία τους για το κλείσιμο της ΕΡΤ εξέφρασαν τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης,
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί που υπέδειξαν δεν συνυπέγραψαν την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και δεν θα την ψηφίσουν όταν αυτή έρθει στη Βουλή.

Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι στις επαφές που είχαν οι κ.κ. Σαμαράς και Βενιζέλος για το θέμα
της ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Κινήματος «κατέστησε ότι διαφωνεί απολύτως με τις
συγκεκριμένες αποφάσεις και τους χειρισμούς της κυβέρνησης».

O βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κασσής σε δήλωση του αναφέρει και τα εξής:

«...Νιώθω προσβεβλημένος από το ύφος και τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου,
σχετικά με την προσφορά της δημόσιας τηλεόρασης στην πολύπλευρη ενημέρωση των
πολιτών, στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη ''συντροφιά'' σε κάθε έλληνα
και ελληνίδα, όλης της χώρα και όλου του πλανήτη.

Ο κ. Κεδίκογλου δεν μπορεί να μεταβιβάζει τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος στους
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εργαζόμενους, και απλά να θυμηθεί τι έλεγε πριν από ένα χρόνο....

Η φίμωση της δημόσιας τηλεόρασης δεν είναι πρακτική της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας.... Μας φέρνει πίσω σε άλλες μαύρες εποχές...

Όχι στο κλείσιμο της ΕΡΤ!!»

Και η ΔΗΜΑΡ με ανακοίνωσή της «επαναλαμβάνει την κατηγορηματική αντίθεσή της με το
κλείσιμο της ΕΡΤ. Οι υπουργοί που υπέδειξε η ΔΗΜΑΡ δεν συνυπέγραψαν την πράξη
νομοθετικού περιεχομένου. Η αναγκαία αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισμός της πρέπει να
γίνουν με την ΕΡΤ ανοιχτή. Η ΔΗΜΑΡ δεν θα ψηφίσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου
οποτεδήποτε έρθει στη βουλή».

Σφοδρή αντίδραση από την αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για την απόφαση να κλείσει η ΕΡΤ εξαπέλυσε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μετέβη στην Αγία Παρασκευή, στις
εγκαταστάσεις της ραδιοτηλεόρασης.

Πρόκειται για πραξικόπημα το οποίο στρέφεται ενάντια στον ελληνικό λαό, υπογράμμισε
σε δηλώσεις του, για να προσθέσει ότι η κυβέρνηση φιμώνει την ΕΡΤ μετά από απαίτηση
της τρόικας.

Δήλωση για το κλείσιμο της ΕΡΤ έκανε και ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος
Μαντάς , επισημαίνοντας και τα εξής: «Το πλήγμα στο δημόσιο κοινωνικό αγαθό της
ενημέρωσης, αλλά και στον πυρήνα της δημοκρατίας και της ελευθερίας είναι εξαιρετικά
ισχυρό.

Επιπλέον η διάλυση και των περιφερειακών σταθμών της δημόσιας ραδιοφωνίας και της
τηλεόρασης στερεί και από την περιφέρεια την τοπική δυνατότητα για το δημόσιο και
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κοινωνικό αγαθό της ενημέρωσης.

Τι νομίζουν άραγε οι οπαδοί της τρικομματικής κοινοπραξίας; Νομίζουν ότι μπορούν να
ξεπουλήσουν τα πάντα; Νομίζουν ότι μπορούν να μας φιμώσουν;

Είναι βαθειά νυχτωμένοι.

Η αντιδημοκρατική εκτροπή ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!»

Την αντίθεση στα σχέδια για κλείσιμο της ΕΡΤ εξέφρασε για λογαριασμό των Ανεξάρτητων
Ελλήνων ο βουλευτής επικρατείας και τομεάρχης για θέματα ΜΜΕ Τέρενς Κουίκ.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε την απόφαση της
κυβέρνησης, μίλησε για διαδικασία «που οδηγεί στο να ρίξει στα χέρια των ιδιωτών όλη την
περιουσία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης» και κάλεσε σε συμπαράσταση στους
εργαζόμενους.

Κατάληψη και στάση εργασίας από ΠΟΕΣΥ

Στην απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ αντιδρούν οι εργαζόμενοι με κατάληψη
διαρκείας, συνεχή λειτουργία της ΕΡΤ και έκτακτα δελτία ειδήσεων σε τηλεόραση και
ραδιόφωνο. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης στην ΕΡΤ,
οι εργαζόμενοι αποφάσισαν, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, να κρατήσουν «με κάθε
τρόπο την ΕΡΤ ανοιχτή».

Πανελλαδική εξάωρη στάση εργασίας για τους δημοσιογράφους, που εργάζονται στα
ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας, κήρυξε από τις 7 το απόγευμα της Τρίτης έως
τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), αντιδρώντας στην εξαγγελία για κλείσιμο της ΕΡΤ. «Η Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση είναι θέμα Δημοκρατίας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
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