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Ανακοίνωση
Για τα μάτια του κόσμου
Με ανακοίνωσή της η alter ego ενημερώνει την κοινή γνώμη πως επιστρέφει τα χρήματα της κρατικής
επιδότησης, που πήραν τα μέσα του ομίλου, για την καμπάνια ενημέρωσης του «Μένουμε σπίτι», σχετικά με
τον κορονοϊό. Συγχρόνως η εταιρεία του κ. Μαρινάκη προτρέπει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να μοιράσει
τα χρήματα αυτά στους άνεργους των ΜΜΕ.
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, ενδιαφέρθηκε ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν ο κ. Μαρινάκης για τους ανέργους
των ΜΜΕ ή οποιοδήποτε άλλου κλάδου εργαζομένων; Για να δούμε:
Με τις επιχειρηματικές κινήσεις του, τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στην ανεργία ή στην καλύτερη (;) σε
υπογραφή ντροπιαστικών ατομικών συμβάσεων εργασίας, την πλειοψηφία των εργαζομένων του MEGA, του
ΔΟΛ του in.gr και του Βήμα FM. Όλοι οι παραπάνω εργαζόμενοι έχασαν δεδουλευμένα πολλών μηνών,
αποζημιώσεις πολλών ετών και αποτελούν, όλοι μαζί, ποσοστό που αγγίζει το 50% των ανέργων του κλάδου
των ΜΜΕ. Αν ήθελε πράγματι να απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων ας μοίραζε τα χρήματα της
κρατικής επιδότησης απευθείας μέσω της εταιρείας του. Τα άλλα είναι προφάσεις.
Άλλωστε, επειδή «το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται», ο συντάκτης της ανακοίνωσης της alter ego
αντιφάσκει όταν μας λέει αρχικά ότι διαφωνεί στο τρόπο της μοιρασιάς και στην συνέχεια πως δεν είναι της
λογικής των χρηματοδοτήσεων. Αποφασίστε κύριοι, σας «χαλάει» η μοιρασιά της κυβέρνησης ή η λογική των
κρατικών επιδοτήσεων; Αν ίσχυε το δεύτερο γιατί δεν σταματήσατε την διαδικασία χρηματοδότησης εν τη
γενέσει της; Γιατί δεν επιστρέψατε τα χρήματα πριν δημοσιοποιηθεί η λίστα; Γιατί ο ιδιοκτήτης της alter ego
και, δηλωμένος ο ίδιος, χρηματοδότης της Νέας Δημοκρατίας φέρεται σήμερα να «αδειάζει» την κυβέρνηση;
Η απάντηση είναι απλή, πιάστηκαν όλοι μαζί με την γίδα στην πλάτη, και ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να
αποποιηθεί τις όποιες ευθύνες που του αναλογούν και να παρουσιάσει τον εαυτό του, άλλη μια φορά, σαν
ακριβοδίκαιο και εθνοσωτήρα.
Όμως ο κ. Μαρινάκης και η alter ego θα αποτελούν πάντα μία μαύρη σελίδα στην, έτσι και αλλιώς γκρίζα
ιστορία, των Ελληνικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αυτό δεν αλλάζει με παραπειστικές μεθόδους, όπως
είναι η επιστροφή της κρατικής χρηματοδότησης, παρά μόνο με την αναγνώριση από μέρους του ισχυρού
άντρα της alter ego των λαθών των συμβούλων του.
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