Α′ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

“ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ”
ΤΖΑΒΕΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18533
e-mail: info@rigasfereospeiraias.gr

http://www.rigasfereospeiraias.gr/new

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12/06/2013, ΑΠ: 45
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ
ΕΡΤ
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Η πραξικοπηματική ενέργεια της κυβέρνησης να κλείσει την κρατική ραδιοτηλεόραση
είναι ένα σαφές δείγμα της πολιτικής της. Η κυβέρνηση, υποχείρια των δεσμεύσεών της απέναντι
στην τρόικα, προχώρησε στη δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία
παραχωρεί πραξικοπηματικά στον εαυτό της το δικαίωμα να προβαίνει, ερήμην της Βουλής,
αυθαίρετα και χωρίς καμία αιτιολογία και λογοδοσία, στο κλείσιμο ή τη συγχώνευση
οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου.
Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και οι εργαζόμενοι σε αυτήν αποτελούν το πρώτο κύμα των
απολύσεων που έχουν αποφασιστεί μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν και χιλιάδες
άλλες μέσω της συγχώνευσης και κατάργησης των οργανισμών του Δημοσίου, η πλήρης διάλυση
του οποίου αποτελεί στόχο και της κυβέρνησης και της τρόικας. Θύματα δεν είναι μόνο οι 2.700
εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, το ίδιο έκανε με την αύξηση του ωραρίου στη δευτεροβάθμια, το ίδιο θα
κάνει αύριο με τις συγχωνεύσεις σχολείων, το κόψιμο των οργανικών θέσεων και όποιο άλλο
μέτρο έχουν στην ουσία εξαγγείλει. Ο δημόσιος τομέας βρίσκεται άμεσα στο στόχαστρο γιατί
θέλουν να τσακίσουν οποιαδήποτε έννοια κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης. Σημαδεύουν εμάς
τους εργαζόμενους του δημοσίου για να «παραδειγματιστούν» και οι υπόλοιποι.
Δεν πρέπει να αφήσουμε την κρατική ραδιοτηλεόραση και τους εργαζόμενους σε αυτήν
έρμαιο στα νύχια των εκτελεστών του Μνημονίου. Γιατί πολύ απλά αύριο έρχεται η δική μας
σειρά. Τα δημοκρατικά δικαιώματα καταργούνται γιατί απειλούνται οι θέσεις εργασίας μας, η ίδια
η κοινωνική μας υπόσταση.
Καταδικάζουμε τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, εκφράζουμε την αλληλεγγύη στους
εργαζόμενους στην ΕΡΤ και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος σε όλες
τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα.

Όλοι και όλες στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής που είναι αυτή τη στιγμή
το κέντρο του αγώνα.
Όλοι-ες αύριο στην 24ωρη πανεργατική απεργία και στην συγκέντρωση στις
11.00 έξω από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ (Λ. Μεσογείων) για την ανατροπή της
πραξικοπηματικής κυβερνητικής απόφασης.
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