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Φουλεπίθεση κατά των βουλευτών των ΑΝΕΛ οι οποίοι "εκχώρησαν τη συνείδησή τους για την
καρέκλα" εξαπέλυσε από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας ο Πάνος Καμμένος.
"Κινδυνεύουμενα πληρώσουμε με τις μεθοδεύσεις του Προέδρου της Βουλής τη διάλυση της
Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας" είπε ο κ. Καμμένος. "Παπακώστα, Κουντουρά, Κουίκ και Κόκκαλης
προέρχονται από τη σκληρή Δεξιά. Ο Κόκκαλης μάλιστα είναι επονομαζόμενος και total blue
electric. Αυτοί είναι δεξιότεροι από μένα. Όλοι αυτοί αποτέλεσαν το αριστερό άνοιγμα υποτίθεται
του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσω ανταλλαγής της καρέκλας άλλαξαν τη συνείδησή τους".
Όπωςείπε ο... υπό προθεσμία Πρόεδρος των ΑΝΕΛ "υπάρχει χάσμα μεταξύ της βούλησης του
λαού και των βουλευτών που υπάρχουν σήμερα στη Βουλή. Θέλω να ρωτήσω τους Θράκες και
τους Μακεδόνες βουλευτές αν η βάση τους είναι υπέρ της συμφωνίας".
Νωρίτεραο κ. Καμμένος ρώτησε τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών αν γνωρίζουν πως "στη. 'Β
Μακεδονία' θα γίνει η μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ που μπορεί να φιλοξενήσει άνετα και τα
πυρηνικά του Ινσιρλκίκ".
Ενώεγκάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έδειξαν ευαισθησία "για την κατάλυση της
Δημοκρατίας στο κρατίδιο των Σκοπίων. Εκεί που είδαμε βιασμούς βουλευτών, φυλακίσεις και
αποφυλακίσεις βουλευτών μέχρι να φτάσουν στον αριθμό που απαιτείται. Είδαμε να
παραβιάζονται πολλαπλώς εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί δεν βλέπετε αν ήταν έγκυρο ή
άκυρο το δημοψήφισμα; Έχουμε μια Συμφωνία που δεν έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο της
χώρας αλλά από τον Πρόεδρο της Βουλής και παραβιάζεται ακόμα και τώρα απ’ όσους την
υπέγραψαν όπως ο Ζάεφ και ο Δημητρώφ".
ΗΣυμφωνία ανατρέπει τη Συνθήκη της Γιάλτας υποστήριξε τώρα ο κ. Καμμένος και προέβλεψε
πως θα φέρει μεγάλα δεινά στο μέλλον. "Το Κόσσοβο θα διαμοιραστεί μεταξύ Σερβίας και
Αλβανίας με τις ευλογίες των μεγάλων δυνάμεων. Η επόμενη χώρα που θα γίνει αυτό θα είναι τα
Σκόπια" προέβλεψε.
Μ. Νταλιάνη

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

