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Η
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ
ΕΡΤ
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση με αφορμή τις κινητοποιήσεις των Ελλήνων
δημοσιογράφων στην πρώτη επέτειο από το κλείσιμο της ΕΡΤ:

«Στις 11 Ιουνίου 2014 συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε, που
η ελληνική κυβέρνηση αιφνιδίασε τη χώρα και τη δημοσιογραφική
οικογένεια με το κλείσιμο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων στηρίζει τις διαδηλώσεις
διαμαρτυρίας, που διοργανώνουν οι Ελληνες δημοσιογράφοι αυτή
τη σημαδιακή ημέρα για να υπενθυμίσουν στην κυβέρνηση ότι
απέτυχε να εκπληρώσει την υπόσχεση της στην ελληνική κοινή
γνώμη
για
την
επαναλειτουργία
ενός
ανεξάρτητου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα.
Ο Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, Πρόεδρος της ΕΟΔ, δήλωσε:
«Μετά από ένα χρόνο δεν βλέπουμε την ελληνική κυβέρνηση να
καταβάλλει καμία προσπάθεια για την επαναλειτουργία ενός
ανεξάρτητου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο

συμφέρον. Ωστόσο, είμαστε μάρτυρες των προσπαθειών, που
καταβάλλουν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ σεβόμενοι τις
δημοκρατικές αρχές της χώρας για να συνεχίσουν τις
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την ενημέρωση των Ελλήνων
πολιτών».
Οι δημοσιογράφοι σε όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στην 4ωρη στάση
εργασίας σε όλα τα ΜΜΕ, από τις 12 μ. έως τις 4 μ.μ, που είχαν
κηρύξει οι δημοσιογραφικές Ενώσεις μέλη της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ και ΕΣΠΗΤ.
Στις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι έκαναν πορεία προς το
Υπουργείο Οικονομικών, που ξεκίνησε από τα γραφεία της ΕΣΗΕΑ
στην Αθήνα. Στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, έξω από το κτήριο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
Η ΕΣΗΕΜ-Θ στις 12 το μεσημέρι, πραγματοποίησε διαμαρτυρία και
μαζί με τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, που έχουν καταλάβει το
κτήριο της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη. Από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.
θα εκπέμπουν απ ευθείας επετειακό πρόγραμμα μέσω διαδικτύου
και θα καλύψουν τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που
διοργανώνεται έξω από το κτήριο της ΕΡΤ στην Αθήνα.
Η ελληνική κυβέρνηση στις 4 Μαΐου, ξεκίνησε την επίσημη
λειτουργία της Νέας Ελληνική Ραδιοφωνίας, Ιντερνέτ και
Τηλεόρασης «ΝΕΡΙΤ», η οποία σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει
την ΕΡΤ, που έκλεισε πριν ένα χρόνο, απολύοντας 2700
εργαζόμενους. Ο καινούργιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας απασχολεί
132 δημοσιογράφους σε όλη την επικράτεια και δέχεται μεγάλη
κριτική για την έλλειψη διαφάνειας στις προσλήψεις και την
ενημέρωση αθηνοκεντρικού ενδιαφέροντος που εκπέμπει,
αποτυγχάνοντας να υπηρετήσει το ευρύτερο ελληνικό κοινό.
Η ΕΟΔ και οι Ενώσεις μέλη απέστειλαν μηνύματα αλληλεγγύης
στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και τους συμπαρίστανται στον
αγώνα που δίνουν για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Μπορείτε να
στείλετε τα δικά σας μηνύματα αλληλεγγύης και βίντεο στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις ertnea@gmail.com, ertopen.ebu@
gmail.com & ertopen@ gmail.com.

Όλες οι διαδηλώσεις και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα
προβάλλονται στο Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ertopen.com».
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