
 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2022 

Ερώτηση 

Προς τον Υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιο για θέματα Επικοινωνίας και 

Ενημέρωσης 

 

Θέμα: Μαύρο στο Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων της ΕΡΤ 

 

Για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση των αρίστων της Ν.Δ., πιστή στα νεοφιλελεύθερα και 

αυταρχικά κελεύσματα, επέλεξε να ρίξει ακόμα μία φορά μαύρο στην ΕΡΤ,  διακόπτοντας τη 

λειτουργία του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας και σκοπεύοντας να 

προχωρήσει στην αποξήλωση των κεραιών στα Κέντρα Εκπομπής Μεσαίων Κυμάτων ΑΜ. 

Το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων αποτελεί το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα 

επιτελώντας κρίσιμο ρόλο στην εξυπηρέτηση του συνταγματικού σκοπού της ΕΡΤ. Το κέντρο 

αυτό εξασφαλίζει τη μετάδοση του ραδιοφωνικού προγράμματος σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ 

άλλων από το συγκεκριμένο κέντρο, μεταδίδεται και «Η Φωνή της Ελλάδας», ιστορικός 

ραδιοφωνικός σταθμός, που μεταδίδει στο πρόγραμμα του σε ολόκληρο τον απόδημο 

Ελληνισμό επιτελώντας έτσι και άλλους ρόλους πέραν αυτού της ενημέρωσης όπως της 

διατήρησης των δεσμών των 14 εκατομμυρίων Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Η 

κυβέρνησή σας αντί να ενισχύσει το συγκεκριμένο έργο εκσυγχρονίζοντας τον εξοπλισμό του 

κέντρου ώστε να δύναται να εκπέμψει σε ακόμα περισσότερα μέρη της υφηλίου, προχωρά 

στην πλήρη κατάργηση του χωρίς κανένα λόγο καμία εξήγηση και τέλος χωρίς καμία 

διαβούλευση με κανέναν και ιδιαίτερα με τους εργαζόμενους ο οποίοι βιώνουν πλέον και 

την εργασιακή ανασφάλεια. Προηγουμένως βέβαια κατά την πάγια τακτική της κυβέρνησης, 
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το συγκεκριμένο κέντρο είχε αφεθεί να παρακμάσει χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό, με ελάχιστο 

προσωπικό, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της ΠΟΣΠΕΡΤ.  

Δεδομένων τούτων ερωτάται ο Υπουργός: 

1. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί το κλείσιμο  του  Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων; 

2. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση το οδήγησε στη συνεχή μαρασμό και απαξίωση; 

3. Σκοπεύετε να αποκαταστήσετε άμεσα τη λειτουργία του κέντρου που μεταδίδει 

καθημερινά το πρόγραμμα του σε ολόκληρο τον κόσμο και επιπλέον να το 

εκσυγχρονίσετε με τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 




