
26
02 2014

in  Ειδήσεις

Aνακοίνωση ΠΟΣΠΕΡΤ - ∆ηµοσιογράφων ΕΡΤ

Με έκπληξη παρακολουθούµε τις διαστάσεις που λαµβάνει η είδηση ότι αποφασίσθηκε η τύχη της ΕΡΤ από την Ολοµέλεια του ΣτΕ, µετά τη δίκη της 27ης Σεπτεµβρίου, µε

φερόµενη οριακή επικράτηση των απόψεων που δεν βλέπουν κανένα πρόβληµα στο Πραξικόπηµα της 11ης Ιουνίου 2013.

 

Η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ, από την πρώτη στιγµή της βάναυσης επίθεσης της 11ης Ιουνίου κατά της ελευθεροφωνίας, της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και των

2.656 µε αορίστου χρόνου και 300  µε ορισµένου χρόνου, εργαζοµένων της και των οικογενειών τους, έχουν παλέψει σθεναρά, σταθερά και µε αξιοπρέπεια.

Από την πρώτη στιγµή δίνουµε έναν αγώνα έντιµο για τη δηµοκρατία, τους θεσµούς, τα συνταγµατικά και εργασιακά µας δικαιώµατα. Αυτός Ο αγώνας πιστεύαµε και

συνεχίζουµε να πιστεύουµε ότι θα φέρει την τελική νίκη που θα αφορά και θα έχει αναφορά την ελληνική κοινωνία και την διασπορά.   

∆εν θα σπεύσουµε να µαντέψουµε την απόφαση του ΣτΕ ούτε να εξάγουµε συµπεράσµατα πριν τη δούµε δηµοσιευµένη.  

Αν πράγµατι αληθεύουν οι πληροφορίες ότι επειδή το «µαύρο» είχε µικρή διάρκεια (!)  εποµένως ... νοµιµοποιείται εκ των υστέρων η κατάργηση της ΕΡΤ, θα πρέπει να
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αναρωτηθούµε όλοι σε αυτή τη χώρα τι θα πρέπει να συµβεί πια για να υπάρξει πραγµατική, σοβαρή προστασία των δικαιωµάτων µας.

 

Αφέθηκαν να περάσουν 9 µήνες! να ολοκληρώσει η κυβέρνηση το Πραξικόπηµα της 11ης Ιουνίου, να δηµιουργήσει όλα τα παράτυπα µορφώµατα που διέσυραν και

διασύρουν διεθνώς τη χώρα, για να έρθει σήµερα το Ανώτατο ∆ικαστήριο να βάλει τη «βούλα» της νοµιµοφάνειας σε αυτό που από την πρώτη στιγµή η ελληνική κοινωνία

στο σύνολό της είχε χαρακτηρίσει ως µια από τις πιο µαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας µας.

Η απόφαση που σόκαρε τους απανταχού Έλληνες αλλά και τη διεθνή κοινότητα βαφτίζεται, 9 µήνες µετά, συνταγµατική στην Ελλάδα όπου η κοινοβουλευτική δηµοκρατία

κουρελιάζεται καθηµερινά και η διακυβέρνηση ασκείται µε Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου.

Ποιός πολίτης θα νιώθει ασφαλής ότι µπορεί να προστρέξει στη ∆ικαιοσύνη, όταν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας νοµιµοποιεί ένα καταφανές πραξικόπηµα που

αποφασίστηκε και εκτελέστηκε µε συνοπτικές διαδικασίες  χωρίς ποτέ να επικυρωθεί από τη Βουλή;

Το «διαβατήριο νοµιµότητας» που ήθελε να εξασφαλίσει η κυβέρνηση στο δρόµο προς τις εκλογές και λίγο πριν την...πιλοτική εµφάνιση της ΝΕΡΙΤ, είναι άλλο ένα δείγµα 

ότι το ταξίδι της στο δρόµο του «µαύρου»  και του αυταρχισµού, οδεύει προς το οριστικό τέλος του.

Η ελληνική κοινωνία, οι έλληνες πολίτες γνωρίζουν όσο κανείς τι ακριβώς έγινε στην ΕΡΤ και για την ΕΡΤ.   

 

Σε κάθε περίπτωση η δίκη στο ΣτΕ για την κατάργηση της ΕΡΤ δεν αφορά το ζήτηµα της οµαδικής απόλυσης του προσωπικού της, το οποίο παραµένει ανοιχτό.

∆εν αφορά το κύρος των απολύσεων, ούτε τις συνέπειες των παράνοµων απολύσεων.

Ας µην προτρέχουµε όµως.

Ας αναµείνουµε να διαβάσουµε την απόφαση όταν δηµοσιευθεί, όσο δύσκολη κι αν είναι η αναµονή.

Και ας αναµείνουµε, αν αληθεύουν και πάλι οι πληροφορίες, να δούµε και ποια είναι η κρίση της µειοψηφίας που φαίνεται να τάχθηκε µαζί µας, σε αυτή την τόσο κρίσιµη

δίκη.

Από εκεί και πέρα, θα ακολουθήσουµε τον δρόµο που πρέπει, είτε αυτός οδηγεί σε άλλα ∆ικαστήρια, ελληνικά ή και ευρωπαϊκά, είτε αυτός περνάει µέσα από θεµελιώδεις

πολιτικές αλλαγές, στην ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

∆ιότι τελικά, όπως κάθε µέρα αποδεικνύεται, το κορυφαίο ζήτηµα στην Ελλάδα είναι πολιτικό και θεσµικό και µετά ό,τι άλλο.

 

Είµαστε ακόµη στην αρχή!

 

 

ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΑΛΛΑ ∆ΙΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ∆Ε ΘΑ ∆ΙΑΦΥΓΕΙ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ  ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΤΗΣ

ΤΙΜΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.

Related items

0


