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Θεσσαλονίκη, 14/06/2020

Του: Απόστολου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης

Προς: Τον κο Υπουργό Εξωτερικών
Τον  κο  Υφυπουργό  παρά  τω  Πρωθυπουργώ,  Αρμόδιο  για  Θέματα
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Στ. Πέτσα
Τον κο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κ. Πιερρακάκη
Τον κο Πρωθυπουργού

ΘΕΜΑ:    «Επήρεια της εξωτερικής τουρκικής πολιτικής στην ελληνική κοινή γνώμη
μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συχνοτήτων»

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Όπως μας πληροφορεί δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου,  η Τουρκία, μέσω εκτεταμένης
τηλεοπτικής  δορυφορικής  κάλυψης  με  μεγάλο  αριθμό  δορυφορικών  καναλιών,
προβάλλει  στην  Ευρώπη τις  θέσεις  της  και  τη  γλώσσα της.  Η  τουρκική τηλεοπτική
«εισβολή» ανάγεται στο 1994, όταν ξεκίνησε να γίνεται αντιληπτό τότε ότι, η τουρκική
γλώσσα,  είτε  αυτούσια,  είτε  με  παραλλαγές,  ομιλείται  σε  περιοχές  της  Ευρώπης  και
Ασίας  από  εκατομμύρια  κατοίκους/μετανάστες.  Τα  τούρκικα  ΜΜΕ  (ιδιωτικά  και
δημόσια),  σε  αγαστή  συνεργασία  μεταξύ  τους  και  με  συγκεκριμένη διττή  προοπτική
δράσης, την παρείσφρηση δηλαδή στα τηλεοπτικά δρώμενα των διαφόρων χωρών και
την  τροποποίηση  της  νοοτροπίας  του  μέσου  τηλεθεατή  προς  ίδιον  όφελος  (άσκηση
ελέγχου  μέρους  δημόσιας  διοίκησης  στις  χώρες  που  δραστηριοποιούνται,  εξαγορά
ιδιωτικών  και  δημοσίων  έργων  υποδομής  αυτών  των  χωρών,  έλεγχος  συνειδήσεων
κρατικών παραγόντων και δημοσίων προσώπων των ιδίων χωρών, επιρροή στη λήψη
αποφάσεων κρατικών λειτουργών για  μείζονα θέματα της  εξωτερικής  τους  πολιτικής
κ.ά.), επιτυγχάνουν να αλλοιώνουν συνειδήσεις και αποσκοπούν, έμμεσα ή άμεσα, στο
να υλοποιούν τις ανωτέρω επιδιώξεις τους. Χαρακτηριστικό δείγμα της ως άνω άσκησης
επιρροής στη ζωή μιας κοινωνίας είναι η Γερμανία, στην οποία ασκούν πολιτική εκτός
των τοπικών τηλεοπτικών ΜΜΕ και  δια  μέσω 30 περίπου  τουρκικών ραδιοφωνικών
σταθμών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτώνται ο κος Πρωθυπουργός και οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σε αντιπαράθεση με τη δράση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας δια των
τηλεοπτικών της συχνοτήτων στο εξωτερικό, η ελληνική εξωτερική πολιτική σε
ποιες χώρες δραστηριοποιείται και μέσω ποιων ΜΜΕ;

2. Ελέγχεται η δράση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στα ΜΜΕ της χώρας
μας και ποια συμπεράσματα εξάγονται;

3. Υπάρχουν  καταδικαστέες  δράσεις  των  κύκλων  του  ΥΠΕΞ  Τουρκίας,  δια  των
κρατικών και ιδιωτικών τηλεοπτικών και  ραδιοφωνικών συχνοτήτων εντός  της
χώρας μας και πώς αντιμετωπίζονται;

Ο ερωτών Βουλευτής

Απόστολος Αβδελάς




