
Ο μεγάλος αγώνας για την ΕΡΤ έδειξε ότι μπορούν 
σήμερα οι αγώνες να έχουν αποτελέσματα και να 
προκαλούν μεγάλα πολιτικά ρήγματα. Γύρω από 
αυτόν τον αγώνα συγκεντρώθηκε η ελπίδα και η 
προσδοκία ευρύτερων κομματιών εργαζομένων 
και νέων για να ανοίξουν επιτέλους δρόμοι ανα-
τροπής και απαλλαγής από τη μνημονιακή κατα-
στροφή. Γι’ αυτό το λόγο και αυτός ο αγώνας πρέπει 
να νικήσει και να δικαιωθεί. Να μην περάσουν τα 
σχέδια για απολύσεις, “εκκαθαριστές”, “μεταβατι-
κούς φορείς”. Γι’ αυτό και πρέπει οι εγκαταστάσεις 
της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα να παραμείνουν σε κα-
τάληψη, με ευθύνη των εργαζομένων της ΕΡΤ, να 
παραμείνουν χώροι πραγματικά ελεύθερης ενη-
μέρωσης και φρούρια αγώνα ενάντια στην κυβέρ-
νηση και την Τρόικα. Οι χουντικής έμπνευσης πα-
ραγγελίες του Στουρνάρα για “άμεση εκκένωση” 
δεν θα περάσουν!

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς 
τους εργαζόμενους και τη νεολαία, τις δυνάμεις 

της Αριστεράς και του μαχόμενου κινήματος, να 
ενισχύσουμε, σε συνεννόηση με τα σωματεία της 
ΕΡΤ, εδώ και τώρα την περιφρούρηση του χώρου 
και των εγκαταστάσεων ώστε να συνεχιστούν οι 
καταλήψεις και να παραμείνει η ΕΡΤ στα χέρια των 
εργαζομένων και στην υπηρεσία του αγωνιζόμε-
νου λαού. 

Παράλληλα, είναι επιτακτικό να προκηρυχθεί τώρα 
νέα πανεργατική πολιτική απεργία την επόμενη 
εβδομάδα. Για να νικήσει ο αγώνας της ΕΡΤ. Για 
να πάρουν τώρα πίσω την πραξικοπηματική Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου. Για να κλιμακωθεί ο 
αγώνας για την ανατροπή της κυβέρνησης. 

Περισσότερο παρά ποτέ χρειάζεται ένα αγωνιστικό 
μέτωπο ρήξης και και ανατροπής για να μπει φραγ-
μός στη βάρβαρη πολιτική τους, για την αντεπίθε-
ση των εργατικών και λαϊκών αγώνων και διεκδι-
κήσεων, την  πτώση της κυβέρνησης, το άνοιγμα 
του δρόμου για συνολικότερες ανατροπές.
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