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ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ

Ενώ συνεχίζονται οι δραματικές εξελίξεις στην ΕΡΤ, φορείς
ιδιωτικών συμφερόντων, εκμεταλλευόμενοι το κενό αλλά και την
αναταραχή που έχει δημιουργηθεί από την πραξικοπηματική
απόφαση της κυβέρνησης να βάλει λουκέτο στην δημόσια
ραδιοτηλεόραση, προσπάθησαν να ιδιοποιηθούν την περιουσία της
ΕΡΤ ΑΕ, κυκλοφορώντας στην αγορά πειρατική έκδοση εντύπου με
τίτλο «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ». Το πειρατικό έντυπο έχει
παραλλαγμένο τίτλο, συναφές περιεχόμενο και ίδια ημέρα
κυκλοφορίας με το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», το
γνωστό στο αναγνωστικό και τηλεοπτικό κοινό περιοδικό της ΕΡΤ.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ομοσπονδιών και
Ενώσεων του Τύπου:

? καταγγέλλει απερίφραστα την παράνομη, παράτυπη, αθέμιτα
κερδοσκοπική, τυχοδιωκτική και πειρατική έκδοση υπό τον
παραπλανητικό τίτλο «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» (εκδ.
εταιρεία ΧΡΩΜΑΞΞ ΕΠΕ) που καπηλεύεται την περιουσία της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και
περιουσία και παρακαταθήκη όλου του ελληνικού λαού
? τονίζει ότι η ενέργεια αυτή έρχεται ως «φυσική συνέχεια» της
εκχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων της ΕΡΤ μέσα από αδιαφανείς
διαδικασίες -όπως συνέβη με τον τελικό του αγώνα μπάσκετ- που
μεταδόθηκε από ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό
? δηλώνει ότι πολιτικά υπεύθυνη για την άθλια αυτή μεθόδευση
είναι η συγκυβέρνηση, που άνοιξε τις ορέξεις σε αρπακτικά
ιδιωτικά συμφέροντα να σκυλεύσουν τη δημόσια περιουσία
? διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση την αδιάσπαστη κι αρραγή
ενότητα, αλληλεγγύη και την ομόθυμη διάθεσή της να συνεχίζει
τον αδιαπραγμάτευτο αγώνα της για την ενημέρωση και τη

δημοκρατία, αγώνας που ήδη με την απόφαση του ΣτΕ δικαιώνεται
με τον πιο κατάφωρο και αδιαμφισβήτητο τρόπο.
? δηλώνει για άλλη μια φορά ότι παραμένει σε αγωνιστική
ετοιμότητα κι επιφυλακή και καλεί κάθε αρμόδια αρχή για τις
όποιες σχετικές παρεμβάσεις, για την προστασία τόσο των
πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και των περιουσιακών στοιχείων
της ΕΡΤ.
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