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Με μια τρίωρη εκπομπή η ΕΡΑ Ιωαννίνων αποχαιρέτησε τους αλληλέγγυους, οι οποίοι εδώ
και δύο περίπου μήνες συμμετέχουν καθημερινά στο πρόγραμμα που μεταδίδεται από τα
ερτζιανά (88,2) και το διαδίκτυο (ertopen.com).
Εν όψει των εορτών του Πάσχα και με αφορμή την ομάδα των φοιτητών του Ραδιοφωνικού
Συλλόγου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΡΑΣΠΙ), η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στους ίδιους
τους αλληλέγγυους. Η καθημερινή συμμετοχή τους δεν κράτησε απλώς όρθια την ΕΡΑ, αλλά
ενίσχυσε τη φωνή της στην κοινωνία, διεύρυνε το πρόγραμμα και κατέδειξε, με τον πλέον
σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, την αλληλεγγύη της κοινωνίας στον ιστορικό σταθμό της
πόλης.
Τόσο η απολυμένη – προϊσταμένη της τοπικής ΕΡΑ, Εύα Χατζηπαυλή, όσο και όλοι οι
εργαζόμενοι ευχαρίστησαν τους συμμετέχοντες – παραγωγούς στη διαμόρφωση του
προγράμματος, κάνοντας λόγο για «έμπρακτη αλληλεγγύη» και «μάθημα ζωής», ενώ
αλληλέγγυοι πολίτες και φοιτητές από το σύλλογο ΡΑΣΠΙ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους
για τη συνέχιση του προγράμματος, που έκλεισε ήδη δέκα μήνες μετά την επιβολή του
«μαύρου» από την κυβέρνηση των Σαμαρά – Βενιζέλου.
Στην εκπομπή της Πέμπτης τα μηνύματα που βγήκαν ήταν πολλά: πολλοί από τους
φοιτητές αναφέρθηκαν στην επί χρόνια ζητούμενη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη
και στα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ
των Ιωαννίνων. Ενδιαφέρουσες ήταν και οι επισημάνσεις τους για το δικό τους «αύριο»,
αφού, παρά την αισιοδοξία που εξέφρασαν, έντονος είναι ο προβληματισμός τους για το
μέλλον το δικό τους και των γονιών τους. «Αυτός ο τόπος μας διώχνει από τη στιγμή που
δεν βλέπουμε να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και πολλοί φίλοι και γνωστοί μας
εγκαταλείπουν τη χώρα», τόνισαν επανειλημμένα από τα μικρόφωνα της ΕΡΑ. Οι οχτώ
απολυμένοι - εργαζόμενοι του σταθμού (Εύα Χατζηπαυλή, ΆνταΚωσταδήμα, Ελένη
Στεργιοπούλου, Βαρβάρα Μάντζιου, Αγγελική Παππά, Παναγιώτης Τζόκας, Κώστας
Σολωμός, Σωτήρης Αργύρης) που εξακολουθούν να συνεχίζουν τον αγώνα τους για μια
ελεύθερη ΕΡΤ και ΕΡΑ Ιωαννίνων ευχαριστούν όλους τους αλληλέγγυους και αλληλέγγυες
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι: Γιώργος Παπαχριστοδούλου, Γιώργος
Τσαντίκος, Χρήστος Καζάκος, Ερασμία Σταματιάδου, Σωτήρης Σιαμανδούρας, Αλέξανδρος
Σχισμένος, Ανδρέας Χρυσοχόου, Ελένη Κοτζαμπασάκη, Κική Παπαδαμιανού, Γεωργία
Καμίδου, Στάθης Αβραμιώτης, Στέφανος- Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Γιώργος Γούσιας,
Νότα Νικολακοπούλου, Μάρα Παπαδοπούλου, Γιάννης Πρίντεζης, Μάρκος Τζέτζης, Πάνος
Δημητρακόπουλος, Μαρία Λυκοτραφίτη, Στέλιος Μπένος, ΡάνιαΔαή, Σάκης Αρσένης και
Νίκος Σίντος.
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