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Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Η ελευθεροτυπία πεδίο βολής για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε αμέσως μετά από την εκλογή του να
πάρει «υπό την σκέπη του» την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Το αποτέλεσμα μετά από
2,5 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της
κατάταξης για την Ελευθερία του Τύπου. Συγκεκριμένα η χώρα μας βρίσκεται στην 108η
θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε 180 χώρες, υποχωρώντας 38 θέσεις μέσα σε 2 χρόνια –
τα χρόνια της πρωθυπουργίας Μητσοτάκη.
Δεν είναι τυχαίο. Τα φαινόμενα κατευθυνόμενης ενημέρωσης, αποσιώπησης σκανδάλων
και πολιτικών/οικονομικών εγκλημάτων, η σίγαση των αντιπολιτευόμενων φωνών και η
πριμοδότηση των συστημικών ΜΜΕ, η δίωξη και η φυσική εξόντωση δημοσιογράφων
είναι μια απεχθής κατάντια που εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Η Διεθνής δημοσιογραφική
οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα συγκρίνει τη χώρα μας με την Ουγγαρία του
δικτάτορα Ορμπάν. Σχολιαστές από όλη την Ευρώπη παραλληλίζουν την Ελλάδα με την
Τουρκία του Ερντογάν. Την ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιρρίπτει την ευθύνη για
την κατρακύλα αυτή στη μεθοδολογία της διεθνούς οργάνωσης.
Επιπλέον, η καταστολή και η παραβίαση δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ γιγαντώνονται με ανεξέλεγκτο τρόπο. Οι καναλάρχες και κάποιοι
ιδιοκτήτες Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης δεν διστάζουν να τιμωρούν ή και να απολύουν
όσους αντιστέκονται στην «πολτοποίηση» των εργασιακών δικαιωμάτων και στην
ισοπέδωση προσωπικοτήτων.

Πρόσφατα, η εργοδοσία του πρακτορείου INTIME PHOTO AGENCY απέλυσε τον
φωτορεπόρτερ ο οποίος επέδωσε στη διεύθυνση αίτημα για κάλυψη των εξόδων
μετακίνησης των φωτογράφων.
Η ανελευθερία στον χώρο εργασίας, η φίμωση της ενημέρωσης, η καταπίεση κάθε
αντίθετου ψιθύρου καταδεικνύουν πόσο αντιδημοκρατική είναι η «δημοκρατία» της ΝΔ και
πόσο ασύδοτα λειτουργούν οι εργοδότες στον Τύπο. Η κυβέρνηση των ολιγαρχών,
εμφορούμενη από τσαρική νοοτροπία, καταλύει κάθε έννοια συνταγματικότητας,
εμφανίζοντας ένα αποκρουστικό μοντέλο αναχρονιστικού κράτους, που ντροπιάζει κάθε
υποψιασμένο πολίτη.
Δεδομένων τούτων ερωτάται ο υπουργός:
1. Πώς απαντάτε στις παραπάνω κατηγορίες;
2. Πώς σκοπεύετε να αναχαιτίσετε την κατρακύλα της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα;
3. Πώς αντιμετωπίζετε τη διεθνή κατακραυγή για την υποχώρηση της Ελλάδας κατά
38 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη για την Ελευθερία του Τύπου;
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