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Τομέας ΜΜΕ ΜέΡΑ25: Πυρά ευρωβουλευτών προς τον κ. Μητσοτάκη για την 
αβυσσαλέα θέση της Ελλάδας στην Ελευθερία του Τύπου 

 
Ο κ Μητσοτάκης, σε ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
δέχθηκε τα πυρά ευρωβουλευτών για την αβυσσαλέα θέση της Ελλάδας στην 
κλίμακα Ελευθερίας του Τύπου που χρεώνουν πλειάδα ερευνών και οργανώσεων. 

Η (προετοιμασμένη όπως αποδείχθηκε) απάντηση του κ. Μητσοτάκη, ήταν να 
επιδείξει δύο εξώφυλλα αντιπολιτευόμενα την κυβέρνησή του, για να αποδείξει το 
αυτονόητο: Ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να ελέγξει το 100% των Ελληνικών ΜΜΕ 

Η ντροπιαστική αυτή παράσταση του Πρωθυπουργού, έδειξε και εκτός Ελλάδας 
πράγματα που στη χώρα της Λίστας Πέτσα είναι «κρυφό καμάρι»: 

• Ο Πρωθυπουργός πολύ σοφά έδειξε εφημερίδες (είδος υπό εξαφάνιση). Θα 
δυσκολευόταν ελαφρώς να βρει αντιπολιτευτική δημοσιογραφία-ή έστω 
ειδησεογραφική παρουσία της αντιπολίτευσης-στα κανάλια, εκεί που 
πραγματικά παίζεται το παιχνίδι του επηρεασμού της κοινής γνώμης. 

• Η φράση του ανθρώπου που η πρώτη πράξη του ως Πρωθυπουργός ήταν να 
πάρει υπό τον άμεσο και ασφυκτικό έλεγχό του το ΑΠΕ και την ΕΡΤ «στην 
Ελλάδα ο Τύπος είναι ελεύθερος να γράφει ό,τι θέλει», μετά βίας έκρυβε 
ένα «ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΕΙ». 

• Σε αντίθεση με τους εξωστρεφείς παιάνες τους, οι «Μένουμε Ευρώπη» όπως 
ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύουν κατά βάθος ότι οι Ευρωπαίοι είναι 
κουτόφραγκοι και δεν ξέρουν πως λειτουργεί η Ενημέρωση, και από ποιους 
διαύλους και με ποιες μεθόδους. 

• Ωστόσο είναι απολύτως «μενουμευρωπαίϊκη» τακτική να μιλάς απαξιωτικά 
για τις αφρικανικές χώρες, θεωρώντας δεδομένο ότι όλη η Υφήλιος 
τεκμαίρει ότι είσαι Ανώτερος, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας με 
στόμφο ότι «αποκλείεται να πιστεύει κανείς ότι είμαστε σε κατώτερη 
κατάταξη από μια Αφρικανική χώρα». 

Επειδή όμως οι πράξεις μιλάνε δυνατότερα από τα λόγια, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό 
κ. Μητσοτάκη. Το παρόν κείμενο είναι ανακοίνωση από ένα από τα κόμματα που 
εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. 

Για να δούμε αν θα φτάσει στους πολίτες έστω από τους δημόσιους διαύλους που 
έχετε στον προσωπικό σας έλεγχο! 

 


