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Ανακοίνωση
Αλληλεγγύη στον διωκόμενο Πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ
Η εμμονή της σημερινής κυβέρνησης με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ, Παναγιώτη Καλφαγιάννη είναι
αξιομνημόνευτη. Θέλουν να μετατρέψουν την ΕΡΤ σε φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό ο
Καλφαγιάννης και όσοι μιλούν για πραγματικά ελεύθερη, μη κομματική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση
πρέπει να διωχθούν με κάθε τρόπο.
Συνωμοτούν άλλη μία φορά. Σέρνουν, μέσω των μηχανισμών που ελέγχουν, στα ποινικά δικαστήρια τον
Πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ για την λειτουργία της ERTOPEN, μιας ελεύθερης φωνής στα FM. Ένα ραδιόφωνο
που τίμησε με ουσιαστικό τρόπο την Δημοκρατία μέσω της χρήσης της δημόσιας συχνότητας σε αντίθεση με
την πλειοψηφία των ιδιοκτητών ραδιοσταθμών που παραβιάζουν τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας,
σε τέτοιο βαθμό, που το ΕΣΡ θα έπρεπε να τους αφαιρέσει την άδεια. Προς επίρρωση του προηγούμενου ο ΣΕΒ
μόλις σήμερα ζήτησε λιγότερα «βαρίδια» στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών ραδιοσταθμών και
τηλεοράσεων…
Χωρίς να έχει μάθει τίποτα από την προηγούμενη θητεία της, η κυβέρνηση της ΝΔ επιτίθεται με κάθε τρόπο
στα εργατικά δικαιώματα και τους μισθούς προς όφελος των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων.
Καταργεί ή απονευρώνει τους μηχανισμούς των Επιθεωρήσεων Εργασίας, έχει «παγώσει» ουσιαστικά τις
τριμερείς συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, έχει κάνει μαραθώνιες και δαιδαλώδεις τις διαδικασίες του
ΟΜΕΔ και είμαστε ακόμα στην αρχή…
Στα παραπάνω δεν χωρούν πραγματικοί συνδικαλιστές που μιλούν και διεκδικούν Δημόσια Υγεία και
Παιδεία, καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας, υπογραφή και υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ όπως ο
Καλφαγιάννης, γι’ αυτό και πρέπει να «εξαφανιστούν» με πρόσχημα την Νομιμότητα.
Ας ψάξουν οι υπεύθυνοι της ΕΕΤΤ και οι Εισαγγελείς τον πειρατή που εκπέμπει στους 99,5 MHz πάνω από
δύο χρόνια ο οποίος, μεταξύ άλλων, κάνει τηλεφωνικούς διαγωνισμούς, έχει και ιστοσελίδα ενώ συγχρόνως
δίνει συνεντεύξεις με ονοματεπώνυμο. Ας ψάξουν οι αρμόδιοι των Αρχών και των κάθε λογής Επιτροπών τι
έγινε στα ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια και ας ακούσουν τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ και όλα όσα καταγγέλλει
σχεδόν καθημερινά κατά της πραγματικής ανομίας και ασυδοσίας απ’ όπου και εάν προέρχεται.
Δείχνουν στη Νέα Δημοκρατία να μη μπορούν να χωνέψουν ότι το, πραξικοπηματικού
χαρακτήρα, κλείσιμο της ΕΡΤ, πριν επτά χρόνια, επιτάχυνε την πτώση τους και ψάχνουν να
βρουν δίκιο μέσα στο άδικο. Η εκδικητικότητα είναι χαρακτηριστικό μικροπρέπειας ενώ οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και ο λαός μας είναι τεράστιες.
Όλοι οφείλουμε να βρεθούμε την Δευτέρα 24/02/2020 στο Θ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών πλάι στον
διωκόμενο Πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ και συνάδελφό μας Παναγιώτη Καλφαγιάννη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

