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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

 

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 εδώ και 24 μήνες συνεχίζουν να αποτελούν φάρο 

αντίστασης για όλους τους εργαζομένους. Για 24 μήνες παραδίδουν μαθήματα 

αγώνα και αξιοπρέπειας. 

Δε σταμάτησαν να εκπέμπουν, δε σίγησαν τη φωνή τους. Σε αυτούς 

τους 24 μήνες οι αγωνιζόμενοι της ΕΡΤ3, έχουν δώσει φωνή σε όλη την μαχόμενη 

κοινωνία μέσα από τα μικρόφωνα της ΕΡΑ, μέσα από την ΕΤ3 και το διαδίκτυο, 

αποδεικνύοντας ότι μπορούν οι εργαζόμενοι να προσφέρουν την καλύτερη ενημέρωση. 

Ενώ σε αυτούς τους μήνες η υποτιθέμενη νόμιμη Δημόσια Τηλεόραση, το 

μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ γινόταν παγκοσμίως γνωστό για έναν εκ διαμέτρου αντίθετο 

λόγο, επειδή διέστρεφε την αλήθεια. 

Τώρα χρειάζονται τη στήριξη μας στον αγώνα που δίνουν, απαιτώντας 

από την κυβέρνηση να ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ3 με όλους τους 

εργαζομένους και όλες της τις υπηρεσίες, άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις. 

Πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η κανονική εκπομπή της ΕΡΤ και των ΕΡΑ μέσα από 

τις επίσημες συχνότητες. 

Διαφωνούμε με τον νέο νόμο, τη διοίκηση και τον διευθύνοντα 

σύμβουλο που εκπροσωπεί τις νεοφιλελεύθερες πρακτικές του παρελθόντος. 

Διαφωνούμε με οποιοδήποτε κλείσιμο περιφερειακών σταθμών. Δηλώνουμε ως 

σωματείο την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε κίνηση της νέας Διοίκησης να ελέγξει τι θα 

παράγεται στα δελτία ειδήσεων. Διαφωνούμε με οποιαδήποτε κίνηση να ρίξει μαύρο σε 

κάθε δημοκρατική φωνή που προασπίζει και προάγει το δημόσιο χαρακτήρα στο 

πρόγραμμα, προς όφελος της κοινωνίας. Έτσι δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε 

οποιαδήποτε διακοπή εκπομπών της αυτοδιαχειριζόμενης λειτουργίας και 

οποιαδήποτε επιλογή διακοπής των κοινωνικών μηνυμάτων που 

προβάλλονταν από την Ελεύθερη ΕΡΤ. 

Επιθυμούμε να απολαμβάνουμε το αγαθό της Δημόσιας ενημέρωσης όπως το 

βιώσαμε αυτούς τους μήνες χωρίς μεταφορά των εκπομπών σε ώρες χαμηλής 

τηλεθέασης. Χωρίς οποιαδήποτε απομάκρυνση των συντελεστών τους, και με 

δεδομένη την παραμονή των αλληλέγγυων που εργάστηκαν για την παραγωγή 

προγράμματος. Ειδάλλως η πολιτική «χωρίς ρεβανσισμούς» απέναντι στους 

εργαζόμενους της ΝΕΡΙΤ, θα μπορούσε να εκληφθεί σαν ρεβανσισμός 

απέναντι σε αυτούς που κράτησαν τη Δημόσια τηλεόραση ανοιχτή στην 

κοινωνία. 
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Θα αγωνιστούμε και για το δικαίωμα στην πραγματικά δημόσια 

τηλεόραση και ραδιοφωνία, ανοιχτή στην κοινωνία. Παραμένουμε σε 

εγρήγορση δεσμευόμενοι να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση που 

οι αντιλήψεις των εργαζομένων της ΕΡΤ δε γίνουν σεβαστές από τους διοικούντες. 
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