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Kυριακή, 10 Iουνίου 2012

Επικαιρότητα Οικονομία Εντυπη Απόψεις Αφιερώματα Επιστήμη Τεχνολογία Ταξίδια Αγγελίες

Πολιτική Eλλάδα Κόσμος Πολιτισμός Αθλητισμός Οικολογία

Την έντονη αντίδραση της ΝΔ προκάλεσε βίντεο το οποίο διακινείται στο
διαδίκτυο υποτιθέμενου στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος και καλεί ομάδες
πολιτών σε αντάρτικο πόλεων.

Ο εκπρόσωπος της Ν∆ Γιαννης Μιχελάκης
κάνει λόγο για σοκαριστική αποκάλυψη
και καταγγέλλει τον κ. Ιφικράτη Αμυρά,
υποτιθέμενο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ πως σε
δημόσια παρέμβασή του, καλεί ομάδες
πολιτών να κάνουν αντάρτικο πόλεων, να
προμηθευτούν όπλα, μαχαίρια, τσεκούρια,
μολότοφ, να προβούν σε εκτελέσεις, να
πυρπολούν δημόσια κτίρια, να κάνουν
απαγωγές πολιτών και κάθε άλλο αδίκημα
του ποινικού κώδικα.

Ο κ. Μιχελάκης κάνει μάλιστα λόγο για
προνομιακή σχέση του κ. Αμυρά με τον
Αλέξη Τσίπρα καθώς ο κ. Αμυράς αρχικά,
σύμφωνα με τη Ν∆, είχε περιληφθεί στο
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Αθήνας,
όπως αυτό ανακοινώθηκε με επίσημο
δελτίο Τύπου στα ΜΜΕ (και δημοσιεύτηκε στις 21/4 στην ηλεκτρονική έκδοση της κομματικής
εφημερίδας «Αυγή», και σε όλα τα ΜΜΕ) αλλά μετά από το σάλο που προκλήθηκε, αποσύρθηκε
διακριτικά, χωρίς όμως να διαγραφεί ποτέ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες απόψεις τις αποσιωπά, αλλά δεν τις καταδικάζει. Τις υποθάλπει και τις ενθαρρύνει»
καταγγέλλει ο κ. Μιχελάκης τονίζοντας πως «το σοκ που προκαλούν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι περιθωριακές
συνιστώσες του στους Έλληνες πολίτες, άλλοτε ως οπαδοί του τρομοκράτη Κουφοντίνα, άλλοτε ως
καθοδηγητές αντάρτικου πόλεων, άλλοτε ως προστάτες των κουκουλοφόρων, συγκλονίζει τους
Έλληνες. Οι πρακτικές, όμως, αυτές δεν θα περάσουν!» .

Σχόλιο Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Μιχελάκη

«'Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα και βγάζω τα παπούτσια μου να μη βραχεί η
ομπρέλα'…

Ο Ιφικράτης Αμυράς έχει τόση σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, όση έχει και η Ν∆ με την πραγματικότητα και την
αξιοπιστία. ∆ηλαδή, καμία απολύτως.

∆υστυχώς για τους ίδιους, τα όρια μεταξύ γελοιοποίησης και πανικού είναι πλέον δυσδιάκριτα για τη
Ν∆ και τον κ. Σαμαρά».

Πηγή: ΑΜΠΕ
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