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ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 10/12/2021
Προς τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη
ΘΕΜΑ: Η ισοπεδωτική μονοφωνία των Ολιγαρχών πλήττει βάναυσα τη
Δημοκρατία μας
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Την προηγούμενη εβδομάδα γίναμε μάρτυρες ενός πραγματικά επικίνδυνου
περιστατικού που μας έφερε στο μυαλό το διαχρονικό, δυστυχώς, ερώτημα
προηγούμενων, σκοτεινών δεκαετιών, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο; Αναφερόμαστε
βέβαια στην απόπειρα διακοπής σατιρικής παράστασης από άτομα που είτε
εργάζονται, είτε διάκεινται θετικά σε συγκεκριμένο επιχειρηματία που τυγχάνει
ταυτόχρονα ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης, όπως πανεθνικής εμβέλειας τηλεοπτικού
σταθμού, σωρεία μέσων έντυπου τύπου και το μονοπώλιο στη διανομή του εντυπου
τύπου στη χώρα, μιλάμε συγκεκριμένα για τον κ. Μαρινάκη.

Το γεγονός πως

υπάλληλοι ή προσκείμενοι σε επιχειρημάτιες θεωρούν πως έχουν τη δυνατότητα,
ανενόχλητοι, να διακόπτουν όποιες παραστάσεις κρίνουν πως τους προσβάλλουν ή
απλά δεν είναι της αρεσκείας τους, αγγίζουν την ίδια τη λειτουργία του κράτους και της
προστασίας που αυτό παρέχει τόσο στον Πολιτισμό όσο, και κυρίως, στην βασική
συνταγματική επιταγή της ελευθερία της έκφρασης, του λόγου και της άποψης.
Το ζήτημα είναι ευρύτερο και εντάσσεται σε μια στρεβλή κανονικότητα
μονοφωνίας που επιβάλλεται σαν καρκίνωμα στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή έχει
συσταθεί και συνεδριάζει Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή με θέμα τα ΜΜΕ και τις
εταιρείες δημοσκοπήσεων, δηλαδή των μηχανισμών που εν πολλοίς διαμορφώνουν
και ελέγχουν την κοινή γνώμη. Το ΜέΡΑ25 αποχώρησε έγκαιρα από αυτή την
παρωδία, τελικά, εξεταστικής επιτροπής, επειδή η κυβέρνησή σας αρνήθηκε να

κλητεύσει ως μάρτυρες έστω κι έναν από τους ιδιοκτήτες-ολιγάρχες των ΜΜΕ,
όπως είχαμε ζητήσει με τη λίστα μαρτύρων που καταθέσαμε. Να σας
υπενθυμίσουμε πως καλέσαμε τους κ.κ. Βαρδινογιάννη, Αλαφούζο, Μαρινάκη,
Σαββίδη, Μελισσανίδη και άλλους, ιδιοκτήτες πανεθνικής εμβέλειας τηλεοπτικών
καναλιών, ιστοσελίδων και εντύπων. Επαναλαμβάνουμε, η επιτροπή που εσείς
ελέγχετε, δεν κάλεσε κανέναν από αυτούς. Η μονοφωνία των μέσων είναι δηλαδή
- δυστυχώς - εγγυημένη: τα μέσα αναπαράγουν ως κανονικότητα μόνο ό,τι
συμφέρει την ολιγαρχία με τις ευλογίες της κυβέρνησης.
Το περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας μπορεί να αποτελέσει ένα
εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο καμπής, που στην άκρη του - αν δεν αντιδράσει η
κοινωνία - υπάρχει η δυστοπία της πλήρους και απόλυτης μονοφωνίας της ολιγαρχίας
στην Ελλάδα, με την όποια αντίθετη/διακριτή φωνή να δαιμονοποιείται, να
τραμπουκίζεται, να αποκλείεται, να περιθωριοποιείται. Δημιουργείται δυναμική τρόμου
και (αυτο)λογοκρισίας στη χώρα μας.
Δεδομένων λοιπόν των παραπάνω, ερωτούμε τον Πρωθυπουργό:
1. Αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο που η διαμορφωθείσα κατάσταση εγκυμονεί
για τη δημοκρατία;
2. Τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε να εξασφαλίσετε πως αντίστοιχα περιστατικά
δε θα λάβουν χώρα στο μέλλον;
3. Σκοπεύετε να καταδικάσετε, προσωπικά και ως κυβέρνηση

το

προαναφερθέν περιστατικό.
4. Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα της ενημέρωσης και την ελευθερία
που (δεν) τη διακρίνει;
5. Είστε ικανοποιημένος από την κατάσταση που επικρατεί στον πολιτισμό και
την ελευθερία έκφρασης μέσω αυτού;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιάνης Βαρουφάκης
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης

Γιώργος Λογιάδης
Φωτεινή Μπακαδήμα
Σοφία Σακοράφα

