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Η ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Κυκλοφόρησε και τρίτο πειρατικό τεύχος της «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»

Συνεχίζεται ανεμπόδιστα η απόπειρα ιδιοποίησης της περιουσίας
της ΕΡΤ Α.Ε., με την κυκλοφορία του τρίτου πειρατικού τεύχους
«ο κόσμος στη ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», που εξώφθαλμα καπηλεύεται το
ιστορικό περιοδικό «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», από φορείς ιδιωτικών
συμφερόντων, οι οποίοι συνεχίζουν να δρουν παρασκηνιακά και
τυχοδιωκτικά, εκμεταλλευόμενοι την αναταραχή που έχει
δημιουργηθεί από την πραξικοπηματική απόφαση της κυβέρνησης να

βάλει λουκέτο στην δημόσια ραδιοτηλεόραση, με σκοπό τη
λεηλασία της δημόσιας περιουσίας της ΕΡΤ ΑΕ, που αποτελεί και
περιουσία και παρακαταθήκη του ελληνικού λαού.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων του Τύπου:
* καταγγέλλει απερίφραστα την συνεχιζόμενη παράνομη, παράτυπη,
αθέμιτα κερδοσκοπική, τυχοδιωκτική και πειρατική τρίτη έκδοση
του εντύπου υπό τον παραπλανητικό τίτλο «ο κόσμος στη
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» (εκδ. εταιρεία ΧΡΩΜΑΞΞ ΕΠΕ) που καπηλεύεται
την περιουσία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης,
* υπογραμμίζει την τεράστια ευθύνη των αρμόδιων αρχών και τις
καλεί για άλλη μια φορά σε άμεση και δραστική παρέμβαση για
την διαφύλαξη και προστασία τόσο των πνευματικών δικαιωμάτων
όσο και των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ Α.Ε.
* τονίζει ότι η ενέργεια αυτή έρχεται ως «φυσική συνέχεια» της
εκχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων της ΕΡΤ Α.Ε. μέσα από
αδιαφανείς διαδικασίες
* δηλώνει ότι πολιτικά υπεύθυνη για την άθλια αυτή μεθόδευση
είναι η πολιτική επιλογή για το «λουκέτο» στην ΕΡΤ Α.Ε., που
άνοιξε τις ορέξεις σε αρπακτικά ιδιωτικά συμφέροντα να
σκυλεύσουν τη δημόσια περιουσία
* δηλώνει για άλλη μια φορά ότι παραμένει σε αγωνιστική
ετοιμότητα κι επιφυλακή μέχρι τη δικαίωση του αγώνα για την
ενημέρωση και τη δημοκρατία
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