Στα διεθνή ΜΜΕ η σύλληψη του Μιχάλη Λιάπη

Με ειρωνικά σχόλια και αναφορές στην Ελλάδα της κρίσης «έντυσαν» τα διεθνή μέσα
ενημέρωσης την είδηση της σύλληψης του πρώην υπουργού Μεταφορών για τις πλαστές
πινακίδες.

Η υπόθεση με τις πλαστές πινακίδες εξοργίζει τους έλληνες φορολογούμενους,
υπογραμμίζει ο γερμανικός Τύπος, με το περιοδικό Der Spiegel να αναφέρει ότι «ο Μιχάλης
Λιάπης, ως υπουργός Μεταφορών επέβλεπε κάποτε την τήρηση των νόμων για τους
έλληνες οδηγούς, ο ίδιος όμως δεν φαίνεται να το παίρνει πολύ στα σοβαρά». Δημοσιεύει,
μάλιστα, και μία φωτογραφία που δείχνει τον πρώην υπουργό καβάλα σε έναν… γάιδαρο.
«Ο Έλληνας πρώην υπουργός ιππεύει σε κεντρικό δρόμο», σχολιάζει.

«Χωρίς δίπλωμα, χωρίς άδεια: Σε έλεγχο στην Αθήνα οι αστυνομικοί έπιασαν έναν πρώην
υπουργό Μεταφορών με πλαστές πινακίδες. Οι εξηγήσεις του εξοργίζουν τους
φορολογούμενους», σημειώνει η Süddeutsche Zeitung.

Μέσω των διεθνών πρακτορείων η πρωτοφανής είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου. «Ο
πρώην υπουργός Μεταφορών συνελήφθη για πλαστές πινακίδες» τιτλοφορείται το
τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters. «Ο Μιχάλης Λιάπης έχει διατελέσει υπουργός
Μεταφορών και Πολιτισμού στη συντηρητική κυβέρνηση που ήταν στην εξουσία από το
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2004 έως το 2009, πριν η κρίση χρέους προκαλέσει την οργή του κόσμου εναντίον μίας
πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ που θεωρείται προνομιούχα και διεφθαρμένη»,
επισημαίνει το πρακτορείο.

«Η σύλληψη του Μιχάλη Λιάπη που ανήκει σε μία από τις πιο επιφανείς πολιτικές
οικογένειες της Ελλάδας, θα φάνταζε αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια. Αντανακλά μία
στροφή στη στάση των Αρχών εν μέσω αυξανόμενης λαϊκής αντίδρασης εναντίον μίας
πολιτικής τάξης που θεωρείται υπεύθυνη για τα οικονομικά δεινά της Ελλάδας», σχολιάζει
το ABC News αναμεταδίδοντας ανταπόκριση του πρακτορείου Associated Press από την
Αθήνα.

Στη σύλληψη του Μιχάλη Λιάπη αναφέρεται και το Euronews: «Ο Έλληνας πρώην υπουργός
Μεταφορών πιάστηκε να οδηγεί με πλαστές πινακίδες».

Οι ανταποκρίσεις από την Αθήνα περιλαμβάνουν και στοιχεία από το «πόθεν έσχες» με τα
28 ακίνητα, καθώς και τη δήλωσή του ότι έκανε λάθος και θα πληρώσει τις συνέπειες.
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