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 Гостујући на ТВ Хепи, код омиљеног му Миломира Марића у "Ћирилици", Александар
Вучић је изјавио како до 2012. године није постојала ниједна телевизија на коју је могао
неко тек тако да се појави. Опет је Вучић покушао да по старом добром принципу "сто
пута поновљена лаж постаје истина", обмане јавност о броју својих гостовања на
телевизијама под контролом власти пре 2012. године.

  

Ипак, како смо недавно већ писали поводом исте ситуације, када се Вучић пожалио
новинарима како нико из опозиције није могао да се појави у медијима пре 2012. године,
неким вредним и марљивим људима није било тешко да прикупе снимке гостовања
Вучића управо на медијима под контролом бивших власти, што оповргава неосноване
тврдње, које имају за циљ да изазову сажаљење и бес код дела јавности.

  

Тако је Вучић, док је био део опозиције, могао тек тако да се појави:

  

- 2004. код Тање Војтеховски
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- 2005. у "Браво шоу", на ТВ Пинк

  

- 2012. код Сање Маринковић

  

- 2009. на Б92, код Југослава Ћосића

  

- 2011. у "Да, можда, не", Оливере Ковачевић

  

- 2005. код Сарапе на ТВ Политика

  

- у жирију "Звезда гранда" на Пинку

  

- 2008. на другом Дневнику РТС

  

- 2011. у "Кажипрсту"

  

- 2008. у Националном дневнику Пинка

  

- 2012. код Снежане Дакић

  

- 2011. у "Око магазину" на РТС
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- 2011. опет у "Кажипрсту"

  

- 2010. код Ивана Ивановића

  

- 2011. у "Утиску недеље", два пута

  

- 2005. у "Утиску недеље"

  

- 2007. код Лее Киш

  

- 2008. у "Пирамиди" на ТВ Пинк

  

- 2009. у "Плесом до снова"

  

Неистине на ту тему је Вучић изговарао и приликом једног од бројних гостовања на ТВ
Пинк у 2020. години.

  

- Онда смо ишли на изборе и победили на изборима. Таквим. Без иједних новина, без
иједног недељника, без иједне телевизије. Они данас све то имају, свакога дана кукају и
говоре све против власти. При чему, нимало професионалности нема - рекао је Вучић
2020, тачно на данашњи дан.

  

Истина је да откако Српска напредна странка врши власт од 2012. године, практично је
заузела све медије. Данас, немогуће је на телевизијама са националном френквенцијом
чути неки критички глас на рачун Александра Вучића и актуелног режима, док је слична
ситуација и у штампаним медијима. Опозицији су сва врата затворена.

    (Директно.рс)    
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