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ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΕΡΡΤΤ...... ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ;;
Τα όσα διαδραµατίζονται µε το κλείσιµο της ΕΡΤ, αποκαλύπτουν και τεκµηριώνουν

έµπρακτα την αναξιοπιστία της Τρικοµµατικής Μνηµονιακής Συγκυβέρνησης και των ό-
σων παραγόντων υποστηρικτών της διαβεβαίωναν ότι «η ΕΡΤ δεν θα κλείσει», «δεν θα
υπάρξουν απολύσεις», «δεν θα χαθούν οργανικές θέσεις».

Το µήνυµα είναι σαφές, διαρκές και δεν πρέπει να µείνει χωρίς ηχηρή και κυ-
ρίως έµπρακτη απάντηση από όλους τους εργαζόµενους, από όλη την κοινωνία, από
όλο το λαό, που είναι ο κυρίαρχος ιδιοκτήτης και αιµοδότης (χορηγός) της δηµόσιας Ρα-
διοτηλεόρασης στην πατρίδα µας.

Η κυβέρνηση δίκην δειλού, άβουλου και δουλοπρεπούς εκτελεστικού οργάνου της
κάθε Τρόικας και του κάθε Μνηµονιακού κηδεµόνα της, υποκαθιστώντας το νοµοθετικό
έργο της Βουλής µε πράξεις «νοµοθετικού» (πραξηκοπηµατικού) περιεχοµένου, κατόρ-
θωσε σε µια νύκτα να εγκαινιάσει (άγνωστο µέχρι πότε) λογικές και πρακτικές της νοµι-
µότητας του «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» της δεκαετίας του ‘70, νοµιµότητας που
δεν τόλµησε να κλείσει την τότε δηµόσια Ραδιοτηλεόραση. «Αποφασίζουµε και: απο-
λύουµε αυθαίρετα εργαζόµενους, αφαιρούµε από τον λαό το δηµοκρατικό και συ-
νταγµατικό δικαίωµα στην ελεύθερη ενηµέρωση και πληροφόρηση, προειδοποιούµε
για τη συνέχεια των ενεργειών µας και σε άλλους χώρους …».

Η Οµοσπονδία Εφοριακών είχε επανειληµµένα τη δυνατότητα πρόσβασης και ελεύ-
θερης έκφρασης των θέσεών της από τις φιλόξενες συχνότητες της τηλεόρασης και του
ραδιοφώνου της ΕΡΤ, ακόµα και όταν οι θέσεις αυτές δεν «επιτρεπόταν» να µεταδοθούν
από άλλα ΜΜΕ.

Η αντικειµενική ενηµέρωση, είναι συνταγµατικό µας δικαίωµα, όπως και το δι-
καίωµα στη δουλειά και θα το υπερασπιστούµε µε κάθε πρόσφορο µέσο και τρόπο και
µε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα σύµµαχο.
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