
Ηράκλειο, 26-7-2013 

Προς Συνέδριο Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών

Με την παρούσα επιστολή, οι εργαζόμενοι στις Περιφερειακές Μονάδες της ΕΡΤ Α.Ε 
στην Κρήτη :
ΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Ζητoύν από εσάς ,το Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών ,  τη λήψη  
πρωτοβουλιών, που θα οδηγήσουν στη διατήρηση της λειτουργίας των μονάδων  
του  Δημόσιου  Ραδιοτηλεοπτικού  Φορέα  στην  Κρήτη, για  εθνικούς  και  άλλους  
μείζονος σημασίας λόγους.  
 Η  παρούσα  επιστολή  δόθηκε  την  προηγούμενη  εβδομάδα  και  σε  όλους  τους  
Κοινοβουλευτικούς  Εκπροσώπους  του  νησιού  μας,  και  το  αίτημά  μας  
υποστηρίζουν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι του νησιού και άλλοι τοπικοί φορείς.  
Η Κρήτη,

• το  νοτιότερο  άκρο-σύνορο   Ελληνικής  Επικράτειας  και  της  Ε.Ε,  όπου 
αναδείχτηκε ο πρώτος πολιτισμός της     Ευρώπης, 

• με ισχυρή οικονομική ανάπτυξη,
• η αποκαλούμενη και ως «ναυαρχίδα» του τουρισμού στη χώρα,
• με δυναμικό  πρωτογενή τομέα που ενισχύει  την Ελληνική οικονομία ,
•  με ξεχωριστό πολιτισμικό απόθεμα και δυναμική,
• με πρωτοποριακή παρουσία στην Έρευνα, την Τεχνολογία την    Εκπαίδευση,
• με πολυπληθή εκπροσώπηση στον αθλητισμό σε όλες τις εθνικές κατηγορίες ,

είναι αδιανόητο να αγνοηθεί και να μην έχει «βήμα» ο πολίτης και οι κοινωνικοί του 
φορείς,  ως  ελάχιστη  ανταποδοτικότητα  σε  όσα  προσφέρουν  στον  εθνικό 
προϋπολογισμό.
Οι μονάδες της ΕΡΤ Α.Ε στο νησί, λειτουργούν απρόσκοπτα  επί  πολλές δεκαετίες, 
κάτω από αντίξοες συνθήκες, με σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνικά 
μέσα, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του συνόλου της Κρητικής κοινωνίας και των 
Αποδήμων, και έχουν γίνει  σημείο αναφοράς για το ενημερωτικό, πολιτιστικό και 
αθλητικό   τους  πρόγραμμα.  Αρωγοί  επικοινωνίας  σε  όλα  τα  μεγάλα  και  μικρά 
γεγονότα  του  νησιού,   έχουν   αναπτύξει  δράσεις  που  ξεπέρασαν  τα  σύνορα  της 
Κρήτης, με αποδοχή σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. 
Στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση,  είναι επιβεβλημένη η παρουσία της Κρήτης, με τη 
λειτουργία Μονάδας που θα περιλαμβάνει ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικό 
κλιμάκιο, Εργαστήριο Υποστήριξης Δικτύου εκπομπής και πολυμέσα.. Τη λειτουργία 
των μονάδων, που επιβάλλουν η αξιοκρατία, η ισονομία και  το δικαίωμα στην 
ενημέρωση, τον διάλογο και  τον πολιτισμό, υποστηρίζουν οι φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και οι πολίτες της Κρήτης. 
Κανένα  σχέδιο,  από  όπου  κι  αν  προέρχεται,  δεν  νομιμοποιείται  να  
αφανίσει την Κρήτη από τον χάρτη της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης,  
της  οποίας  ο  ρόλος  δε  μπορεί  να  υποκατασταθεί  από  οποιοδήποτε  
άλλο σχήμα, που δεν θα έχει δημόσιο χαρακτήρα.

                                Οι εργαζόμενοι Κρήτης στην ΕΡΤ Α.Ε.
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