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Οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ χωρίς να κάτσουν µε σταυρωµένα τα χέρια ,ανέλαβαν

δράση.Από το απόγευµα προχώρησαν σε συµβούλιο εργαζοµένων και

αποφάσισαν να συνεχίσουν την αναµετάδοση και την ενηµέρωση εκπέµποντας

µε κάθε δυνατό τρόπο και καταλαµβάνοντας το Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ στην

Αγία Παρασκευή. Επίσης κάλεσαν κόσµο στον προάυλιο του χώρου , σε

συµπαράσταση µε συναυλία και οµιλίες. Χιλιάδες κόσµου ανταποκρίθηκε στο

κάλεσµα, και η Μεσογείων έκλεισε από ανένταχτους αγωνιστές, εργατικά

συνδικάτα,συνδικαλιστικές οµάδες και πρωτοβουλίες, οργανώσεις και

κόµµατα της αριστεράς, σε µια κοινή µάζωξη. Όλο το βράδυ η επίµονη

παρουσία του κόσµου κράτησε την αστυνοµία µακριά από το ντου και την

εκκένωση του κτηρίου η οποία είχε διεταχθεί. Οι µπάτσοι βρισκόντουσαν

στην περιοχή καλά κρυµµένοι στα γύρω στενά µε κλούβες απο τις 4 τα

ξηµερώµατα. Όλη αυτή την ώρα οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ εκπέµπουν

“παράνοµα” µέσω του διαδικτύου απο διάφορα site, ενηµερώνοντας αδιάκοπα

για την κατάσταση.

Χθές το απόγευµα 1 1 /06/1 3

η κυβέρνηση αποφάσισε και

διέταξε την διακοπή της

λειτουργίας της ΕΡΤ. Με

συνοπτικούς και απόλυτους

χειρισµούς µέσα σε λίγες

ώρες οι ποµποί της δηµόσιας

τηλεόρασης νεκρώθηκαν.

Τρία τηλεοπτικά και πέντε

ραδιοφωνικά κανάλια καθώς

και πολλές αναµεταδώσεις

απο παγκόσµια δίκτυα

ενηµέρωσης µαύρισαν και

σώπασαν στις 23:1 5 το

βράδυ.

Το κλείσιµο της ΕΡΤ δεν  αποτελεί µονάχα µια φύµωση του δηµόσιου τύπου, αλλά και µια σαφής

επίθεση ενάντια στην εργατική τάξη. Χιλιάδες εργαζόµενοι µένουν στο δρόµο για το καλοκαίρι, µε

υποσχέσεις αποζηµιώσεων. Το κράτος δείχνει τα δόντια του και επαληθεύει για ακόµη µια φορά τον ρόλο

του, αυτόν του υπηρέτη των αφεντικών.

Το κλείσιµο της ΕΡΤ είναι ένα βήµα του κράτους στην ιδιωτικοποίηση των πάντων και την ενίσχυση του

ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. Μετά την ΕΡΤ έχουν σειρά όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες, η δηµόσια υγεία, η

δηµόσια εκπαίδευση, το ρεύµα, το νερό. Το κράτος θέλει να επιτύχει ολοκληρωτικό έλεγχο στις κοινωνικές

δοµές και να τις παραδώσει εξ'ολοκλήρου προς εκµετάλλευση από το ιδιωτικό κεφάλαιο.

Όταν τα κυβερνητικά κοράκια µιλούν για εξυγείανση του δηµόσιου τοµέα φαίνεται ξεκαθαρα πως εννούν,

απολύσεις, µειώσεις µισθών, συµπίεση του εργατικού κόστους, ιδιωτικοποιήσεις. Σαν φοιτητές που

βλέπουµε τον εαυτό µας στην εργατική τάξη δεν θα έχουµε σκοπό να θυσιάσουµε τις ανάγκες µας για

καµία εξυγείανση του δηµόσιου τοµέα, για καµία “αξιοκρατία”, για κανένα δηµόσιο χρέος που ούτε

δηµιουργήσαµε ούτε είναι δικό µας.

Στεκόµαστε αλληλεγγυοι, συµµετέχουµε, διαδίδουµε τον αγώνα των εργαζοµένων

της ΕΡΤ

Αντιστεκόµαστε/Αυτοοργανωνόµαστε σε κάθε χώρο δουλειάς
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