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Μιαφράση του προέδρου της "Ελληνικής Λύσης” Κ. Βελόπουλου πυροδότησε την ένταση στη
Ολομέλεια της Βουλής καθώς εμμέσως πλην σαφώς τάχθηκε υπέρ σκληρής στάσης στα σύνορα
ακόμα και με πυροβολισμούς.
"ΤολμάειΥπουργός Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας να πει αυτό το πράγμα; Στον στρατό πήγατε κι
εσείς κι εγώ. Λέμε "Αλτ! Τις ει; Αλτ! Τις ει; Πυροβολώ". Κύριε ναύαρχε, αυτό δεν λέμε; "Αλτ! Τις ει;
Αλτ! Τις ει; Πυροβολώ" στα σύνορά μας. Ναι ή όχι; Αυτό λέει, κύριοι, ο στρατιωτικός κανονισμός.
Το είπε ο Βούλγαρος Υπουργός Άμυνας", είπε ο κ. Βελόπουλος απευθυνόμενος στον βουλευτή
του ΚΚΕ ναύαρχο Νίκο Καραναστάση.
Νωρίτεραο βουλευτής-ναύαρχος του ΚΚΕ είπε τα εξής: "Όσο για το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι
απέναντί σας, απέναντι στα συμφέροντα της τάξης που εκπροσωπείτε, της αστικής τάξης. Το
στίγμα της τάξης που η Κυβέρνηση εκπροσωπεί φάνηκε στη ψηφοφορία στην Ευρωβουλή και
από την ψήφο της Ευρωβουλευτή σας κ. Ασημακοπούλου, όταν υπερψήφισε το κατάπτυστο
αντικομμουνιστικό μνημόνιο. Αυτή ψήφισε και ο Ευρωβουλευτής του ξενοφοβικού, ακροδεξιού, του
ρατσιστικού κόμματος της Ελληνικής Λύσης".
Ητελευταία φράση πυροδότησε την αντίδραση του επικεφαλής της "Ελληνικής Λύσης": "Δεν ήξερα
ότι ο καθένας μπορεί από το βήμα της Βουλής να λέει ό,τι θέλει, να βρίζει όποιον θέλει. Ο κύριος
του ΚΚΕ που φόρεσε την τιμημένη στολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έβρισε εμάς ως ρατσιστές.
Δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται τη Δημοκρατία. Θέλω να διαγραφεί η λέξη
ρατσιστής από τα πρακτικά. Είναι προσβολή της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου. Όποιος
τολμήσει να ασκήσει κριτική στο ΚΚΕ και να διαφωνήσει μαζί του αμέσως χαρακτηρίζεται
ρατσιστής. Εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία και ξέρω τι σημαίνει ρατσισμός. Κατά τα λοιπά δεν θα
επιβάλω ποτέ σε κανένα βουλευτή του κόμματός μου να ψηφίσει ό,τι θέλω εγώ. Στο ΚΚΕ
παίρνουν γραμμή. Και εν τέλει ρατσιστές είμαστε εμείς!".
Μ. Ντ.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

