
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
Όπως ήδη γνωρίζετε, η διακοπή λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έχει προσελκύσει το 
ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και όχι μόνο επαγγελματικών οργανώσεων, όπως η Ευρωπα-
ϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), αλλά και ακαδημαϊκών φορέων, όπως η International Asso-
ciation for Media and Communication Research, η πρόεδρος της οποίας – καθηγήτρια κ. Janet 
Wasko – απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό (http://www.iamcr.org/re-
sources/latest-news/1057-ert). Έχουν, επίσης, εκδοθεί ψηφίσματα από το Τμήμα Δημοσιογραφίας 
& Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης του ΕΚΠΑ, αλλά και από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολο-
γικού Πανεπιστημίου Κύπρου (βλ. σχετικές ανακοινώσεις: http://www.jour.auth.gr/?p=2948, 
http://www.media.uoa.gr/proboli-newn/cifisma-toy-tmimatos-epikoinwnias-kai-mme-ga-th-diako-
pi-leitoyrgias-ths-ert.html και http://www.cut.ac.cy/cis/?contentId=117610). 

Η ΕΡΤ, ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, λειτουργεί πλήθος καναλιών ενημέρωσης και ποι-
οτικής ψυχαγωγίας και εκπέμπει παγκοσμίως, προσφέροντας περιεχόμενο που είναι ζωτικής ση-
μασίας τόσο για τον ακριτικό πληθυσμό, όσο και για την ελληνική διασπορά. Παράλληλα, διατη-
ρεί, αναπτύσσει και χειρίζεται το μοναδικό οπτικοακουστικό αρχείο με πολύτιμο υλικό για τη δια-
τήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά και για τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού και της εξέλιξης 
των συστημάτων δημόσιας επικοινωνίας στη χώρα μας. Οι ορχήστρες και τα μουσικά της σύνολα 
– μερικά από τα οποία είναι μάλιστα διεθνούς φήμης – αποτελούν σημαντικότατες κοιτίδες καλ-
λιέργειας και ανάπτυξης του μουσικού πολιτισμού στη χώρα μας. Ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός 
φορέας, παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του λαϊκού πολιτισμού, των τεχνών 
και των γραμμάτων, της πολιτισμικής μας παράδοση, του περιβάλλοντος, του ερασιτεχνικού α-
θλητισμού, αλλά και κοινωνικών δράσεων – τομείς τους οποίους αδυνατεί λόγω της φύσης της να 
καλύψει η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση. Αυτή, άλλωστε, είναι και η σημασία του ευρωπαϊκού κεκτη-
μένου στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών σε πολιτι-
σμικά αγαθά, τα οποία αδυνατεί να παρέχει ο ιδιωτικός τομέας. Τέλος, πρόκειται για τον μόνο ρα-
διοτηλεοπτικό φορέα που λειτουργεί νόμιμα. 

Για τους παραπάνω λόγους, η διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ, η οποία είναι άνευ προηγουμένου για 
τις δημοκρατικές κοινωνίες της Ευρώπης, αποτελεί ιστορικής σημασίας γεγονός, που δεν μπορεί 
να αφήνει αδιάφορους και σιωπηλούς τους πνευματικούς ανθρώπους, τους επιστήμονες και γενι-
κότερα τη διανόηση. Με αυτό το σκεπτικό, σας καλώ προσωπικά να πάρετε θέση ως Πρόεδρος 
του Συλλόγου ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, και να υποβάλετε πρόταση στο ΔΣ του Συλλόγου για την έκδοση 
σχετικής ανακοίνωσης. 
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