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Η ΔΟΔ και η ΕΟΔ εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση συμπαράστασης
για το κλείσιμο της ΕΡΤ:
«Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μαζί με
τις Ενώσεις μέλη από την Ελλάδα, την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), την Ένωση Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), την Ενωση Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) και την Ενωση Περιοδικού
και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), καλούν την ελληνική κυβέρνηση
να ανακαλέσει αμέσως την πρωτοφανή απόφαση για το κλείσιμο της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ΕΡΤ.
Χθες, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τρεις
τηλεοπτικούς σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους
περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τις δορυφορικές
εκπομπές, καθώς και τη διαδικτυακή πύλη του δημόσιου φορέα,
ενώ θα απολύσει το προσωπικό των 2.700 ατόμων, προσθέτοντας
ότι θα ανοίξει πάλι τον φορέα σε μικρότερη κλίμακα και με
λιγότερους εργαζόμενους.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι και αναπληρωτής
υπουργός υπεύθυνος για θέματα ΜΜΕ και στην ουσία έχει την
ευθύνη της ΕΡΤ, εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι ο λόγος
για το κλείσιμο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα είναι η
«έλλειψη διαφάνειας». Ευθύς αμέσως η ΠΟΕΣΥ κήρυξε 24ωρες
επαναλαμβανόμενες απεργίες στα ιδιωτικά μέσα.
Στο μήνυμα που έστειλε χθες βράδυ ο Πρόεδρος της ΔΟΔ Τζιμ
Μπουμέλα στους δημοσιογράφους και εργαζόμενους που ήταν

συγκεντρωμένοι στην ΕΡΤ ανέφερε: «Μας εξοργίζει το γεγονός ότι
εσείς, οι οικογένειες και τα παιδία σας πρέπει να πληρώσετε
για την κρίση, που δεν ευθύνεστε. Εδώ και πολύ καιρό, αυτή η
κρίση την οποία δημιούργησαν η απληστία και η ανικανότητα των
τραπεζιτών, επιχειρηματιών και των πολιτικών απειλεί το
βιοτικό σας επίπεδο, τους μισθούς και τις συντάξεις σας. Τώρα,
σας αφαιρεί και τα προς το ζην.
«Όσα συμβαίνουν, μας ραγίζουν την καρδιά και μας εξοργίζουν,
όμως ακόμη πιο πολύ είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε δίπλα
σας. Το μήνυμα των δημοσιογράφων όλου του κόσμου, που
απευθύνεται στους πολιτικούς και τα αφεντικά σας είναι δυνατό
και ξεκάθαρο. Θα αγωνιστούμε μαζί σας για να σταματήσουμε αυτή
την τρέλα και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να ανατρέψουμε
αυτή την απόφαση».
Ο Πρόεδρος της ΕΟΔ Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, δήλωσε:
«Πρόκειται για παράλογα σχέδια, που θα καταφέρουν ένα μεγάλο
πλήγμα στη Δημοκρατία, τον πλουραλισμό των ΜΜΕ και στη
δημοσιογραφία, ως δημόσιο αγαθό στην Ελλάδα. Με αυτό τον
τρόπο, οι πολίτες θα στερηθούν το δικαίωμα ειλικρινούς,
ισορροπημένης και χωρίς προκαταλήψεις ενημέρωσης. Όπως επίσης,
θα σημάνει την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας για τους
δημοσιογράφους σε όλη τη χώρα.
Τα σχέδια για την περικοπή θέσεων εργασίας στην ΕΡΤ και την
ιδιωτικοποίηση των δημόσιων ΜΜΕ στην Ελλάδα, είναι απαράδεκτα.
Οι δημόσιοι περιφερειακοί σταθμοί δεν είναι δυνατόν, να
υποκατασταθούν από επιχειρηματικά συμφέροντα.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων υπενθυμίζει στην ομάδα
ΜΜΕ, που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιβάλλεται η
πρόβλεψη για κρατική χρηματοδότηση εκείνων των ΜΜΕ, που είναι
αναγκαία για την πολυφωνία».
Η ΔΟΔ και η ΕΟΔ στηρίζουν την έκκληση των δημοσιογραφικών
Ενώσεων να ανακληθούν όσα σχεδιάζονται και κάλεσε όλες τις
πλευρές να συνεργαστούν και να ανοίξουν διάλογο. Επίσης,

καλούν την κυβέρνηση να εγκαταλείψει αμέσως, κάθε σχέδιο
κατάργησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να συνεργαστεί με
τα δημοσιογραφικά θεσμικά όργανα, προκειμένου να ενισχυθεί το
δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης.
Επίσης, καλούν τους βουλευτές να συντονίσουν τις ενέργειες
τους για να εμποδίσουν αυτά που σχεδιάζονται και πρόκειται να
βλάψουν τα δημοκρατικά δικαιώματα όσων τους ψήφισαν.
Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων, που πραγματοποιείται στην Κύπρο για την
προώθηση της πολυμορφίας στα ΜΜΕ, δηλώνουν την αγανάκτησή τους
για το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα.
Η ΔΟΔ και η ΕΟΔ καλούν τις Ενώσεις μέλη να στείλουν μηνύματα
υποστήριξης και συμπαράστασης στις ελληνικές δημοσιογραφικές
Ενώσεις».
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