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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγνώμη mega mou 

Που θίξαμε τους Σοσιαληστές σου και για αντίποινα…  προσκύνησες την 

‘’δημοκρατία τους’’ 

Μετά το χθεσινό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ μας με θέμα ‘’αντίδραση για την επικείμενη 

αύξηση του Φ.Π.Α. σε 23% στην εστίαση’’, μεταξύ αρκετών τηλεοπτικών 

σταθμών, ήρθε σε τηλεφωνική επαφή μαζί μας το MEGA, ζητώντας μας να 

εμφανιστούμε από την  Θεσσαλονίκη, στην πρωϊνή ενημερωτική εκπομπή 

‘’Πρωϊνό MEGA’’ την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011. Πράγματι στο studio, 

βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας μας Ηλίας Καλιώρας. Αφού τον προλόγισε ο 

δημοσιογράφος-παρουσιαστής κ. Δημήτρης Τάκης, στο πάνελ της Αθήνας, 

που απαρτιζόταν από τους κ.κ. Κουκουλόπουλο (ΠΑ.Σ.Ο.Κ.), Μανώλη (Ν.Δ.) 

και Πλεύρη (ΛΑ.Ο.Σ.), του ζήτησε να εξηγήσει για ποιο λόγο καταφερόμαστε 

εναντίον της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης, αποκαλώντας τους 

Σοσιαληστές, Νεοδημαρπάχτρες, κενόψυχους, κενόκρανους, άνανδρους, 

κλέφτες και γιατί στα μαγαζιά μας είναι πλέον ‘’ανεπιθύμητοι’’. Το πάνελ 

φυσικά και θορυβήθηκε μ’ αυτά που άκουγε, ο δημοσιογράφος αμέσως 

προχώρησε σε διαφημιστικό διάλειμμα, λέγοντας πως μετά θα γινόταν η 

συζήτηση, η οποία όμως δεν έγινε…ποτέ, γιατί στη συνέχεια ενημέρωσαν τον 

κ. Καλιώρα ότι η κουβέντα τελείωσε. Πως είναι δυνατόν όμως να τελειώσει 

μια κουβέντα…χωρίς να πεις…κουβέντα; Ε!!! mega; Μετά από αυτά έχουμε 

υποχρέωση να αναφερθούμε στα ακόλουθα: 

Γνωρίζοντας κύριε Τάκη την φιλοκυβερνητική στάση του καναλιού σας, σας 
δίδουμε το ελαφρυντικό μα, τονίζουμε πως, όταν παίρνει συνέντευξη ο 
δημοσιογράφος, θα πρέπει να έχει τσαμπουκά και μένος. Δουλειά του και 
υποχρέωσή του είναι να στριμώχνει ειδικά τους κυβερνητικούς 
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αξιωματούχους, να τους υπενθυμίζει τι δεν έπραξαν, τι εξήγγειλαν, τι 
υποσχέθηκαν και τι προσδοκίες του λαού διέψευσαν. Εσείς σήμερα πράξατε 
εντελώς τα αντίθετα, που σημαίνει ή ότι είστε δημοσιογράφος μόνο ‘’στα 
χαρτιά’’ ή ότι φιλάτε πράσινες κατουρημένες ποδιές. Μόνο γλυκό κουταλιού 
δεν τους προσφέρατε. Καλό θα είναι λοιπόν στο πρασινοκανάλι σας, να 
καλείτε μόνο πρασινοκαλεσμένους και να πρασινομιλάτε για πρασινάλογα, 
όπως έπραξε σήμερα ο κ. Κουκουλόπουλος, που πρασινοκουκούλωσε το 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΠΑΣΚΕΔΙ κι ασχολήθηκε με του πρασινογεσεβίτη. 
Φασκελοκουκούλωστα κύριε Τάκη μας….. κι όσο τα σκαλίζεις…. βρωμάνε. 

Γραφείο Τύπου ΠΑΣΚΕΔΙ 
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