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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο ίδιο έργο τηλεθεατές!
155 άβουλοι βουλευτές, έρμαια του κατακτητή και της Τρόικας, που έχουν
δήθεν τη νομοθετική εξουσία στα χέρια τους, προσπάθησαν να δώσουν μια
νομοθετική χαριστική βολή στην εκτελεσθείσα από την εκτελεστική
εξουσία ΕΡΤ Α.Ε , που εάν και την θέλουν να ψυχορραγεί παραμένει
ζωντανή 40 ημέρες παράγοντας πλήρες πρόγραμμα ενός δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα εφαρμόζοντας την απόφαση του ΣτΕ, χάρη στους
εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό, στους φορείς, στους ανθρώπους του
πολιτισμού, της τέχνης και της παγκόσμιας κοινότητας, που
συμπαραστέκονται συγκινητικά στους αγώνες μας για το Συνταγματικό μας
δικαίωμα στη δουλειά, για τη Δημοκρατία, για τους θεσμούς.
Το «βλήμα» ΝΕΡΙΤ θα αποδεχτεί όμως άσφαιρο αφού το μόνο καινούριο
στοιχείο που κομίζει είναι η «γόμωση» του Εποπτικού Συμβουλίου που
προβλέπεται πάλι να διορίζεται αρχικά από την Κυβέρνηση.
Δηλαδή η πρώτη σύνθεση που θα προκύψει θα είναι διορισμένη, όπως επί
δεκαετίες διορίζονταν από την Κυβέρνηση τα διοικητικά συμβούλια της
ΕΡΤ Α.Ε, που την οδηγούσαν ως εντολοδόχοι στην όποια απαξίωση , παρά
τις καταγγελίες και τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων
της.
Και όταν πλέον… ετοιμάσουν την νέα κυβερνητική τηλεόραση, το
εποπτικό συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ θα διορίσει το νέο κυβερνητικής
εμπιστοσύνης ΔΣ, όπως προβλέπει το ψηφισμένο νομοσχέδιο. Βέβαια,
αργότερα το εποπτικό συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ μπορεί να στελεχώνεται από
«ΓΙΑΠΗΔΕΣ», ειδικά επιλεγμένους από ιδιωτική εταιρία χρυσοπληρωμένη
από τον ελληνικό λαό, που καμιά σχέση δεν θα έχουν με τον κοινωνικό
έλεγχο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όπως απαιτεί ο ελληνικός λαός.
Οι εργαζόμενοι της ΝΕΡΙΤ, που δεν θα ξεπερνούν τους 1000, θα
απασχολούνται με συνθήκες μαύρης και επισφαλούς εργασίας, με
ελεύθερη και ανεξέλεγκτη επιλογή της εργοδοσίας, χωρίς πλέον τις
στοιχειώδεις εργασιακές διασφαλίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να

κινητοποιήσουν το αναγκαίο φιλότιμο και αυταπάρνηση, που ως τώρα
επιδεικνύουν όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ.
Σε κάθε περίπτωση δε θα γίνουμε Ιφιγένεια για να σαλπάρει η γαλέρα των
ελαστικών εργασιακών σχέσεων από πειρατές των νόμων και του
Συντάγματος.
Το πρόγραμμα που θα εκπέμπεται, θα είναι ελλιπές, χωρίς να λαμβάνει
υπόψη τις προβλέψεις του Συντάγματος για πολιτισμό, ενημέρωση,
ψυχαγωγία και αναμένεται πολύ κατώτερο των απαιτήσεων μιας
πραγματικά δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Θα είναι δε Αθηνοκεντρικό, ενάντια σε κάθε πολιτισμική και επιμορφωτική
ανάπτυξη του λαού που ζει στην περιφέρεια και ανήκει στην ελληνική
διασπορά.
Η ΠΟΣΠΕΡΤ προσκαλεί 120 γενναίους βουλευτές να σώσουν την τιμή της
«εκτελέστριας» Βουλής και να προτείνουν σύμφωνα με το αρ.44, παρ. 2
του Συντάγματος Δημοψήφισμα επί του ψηφισμένου νομοσχεδίου για την
ΝΕΡΙΤ ή και γενικότερα για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που
απολύουν αντισυνταγματικά έλληνες πολίτες, ώστε να το απορρίψει ο
ίδιος ο ελληνικός λαός, που πλέον δικαιούται και υποχρεούται να
αντισταθεί με κάθε μέσο στην οικονομική βία που υφίσταται και να
καταργήσει αυτό το μνημονιακό, έκτρωμα που ψήφισε η κυβερνητική
πλειοψηφία της σημερινής Βουλής.
Επιτέλους, πρέπει το κοινωνικό ζήτημα που προκάλεσε η κατάργηση της
ΕΡΤ Α.Ε να γίνει η αφορμή για τη διαπίστωση της διάστασης μεταξύ
Βουλής και εκλογικού σώματος και να αναγκαστεί ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας να επιστρέψει στη Βουλή το εκτρωματικό νομοσχέδιο της
ΝΕΡΙΤ, ασκώντας και αυτός επιτέλους τη μοναδική αρμοδιότητα που έχει!

