ΑΙΣΧΟΣ κοι. ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Του Κράτους ( μπανανίας ) και της Βουλής.
Με την συμπεριφορά σας στο σκάνδαλο της βουλευτικής ασυλίας, προσβάλλετε το
αξίωμα στο οποίο σας έχουμε εκλέξει, την νοημοσύνη και τα δικαιώματα του
Πολίτη και τους θεσμούς που υποτίθεται ότι πρέπει να προασπίζετε. Βέβαια από
τους κους Χριστόφια και Κληρίδη αυτή η ενέργεια ήταν αναμενόμενη, βρήκαμε
όμως ιδιαίτερα απογοητευτική την έντονη, σχεδόν επιθετική προάσπιση της
καθολικής ασυλίας των βουλευτών από τον κο. Ομήρου, του οποίου η θέση την
επομένη μετατράπηκε σε μια γελοία υποχώρηση, με την αποδοχή της ανάγκης
τροποποιήσεως του Συντάγματος. ΝΤΡΟΠΗ ! Η απόπειρα συγκαλύψεως
αδικημάτων με οποιονδήποτε τρόπο δημιουργεί κοι Πρόεδροι πολλά καυτά
ερωτήματα στη σκέψη του Πολίτη.
Το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών ΖΥΓΟΣ έχει ανακοινώσει την απαίτηση μας για
κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας από το πρώτο κάλεσμα μας για υποστήριξη
ημερομ. 30/1/ 2011. Ζητούμε τώρα από τα στελέχη του Θουκυδίδη να μελετήσουν
αυτό το θέμα και να μας δώσουν τες συστάσεις τους.
Συγχαίρουμε τον κο. Περδίκη, την εφημερίδα Πολίτης και τα άλλα ΜΜΕ που
ανάδειξαν πρόσφατα το θέμα, το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ για την ευαισθησία που
επέδειξαν σε αυτή την περίπτωση. Παρακαλούμε τα ΜΜΕ να συνεχίσουν με
αμείωτο ρυθμό να απαιτούν την εξυγίανση των κομμάτων και του συστήματος με
τα ακόλουθα ελάχιστα ζητούμενα :
1. Την καθιέρωση της Οριζόντιας Ψηφοφορίας.
2. Την δημοσιοποίηση των αναλυτικών οικονομικών στοιχείων των κομμάτων
προτού τους καταβληθεί η κρατική χορηγία κάθε χρόνο.
3. Την απαγόρευση εισφορών σε μετρητά στα κόμματα..
4. Την πλήρη συμμόρφωση τους με τις συστάσεις τις επιτροπής GRECO,
ξεκινώντας από την ΑΜΕΣΗ και πλήρη απαγόρευση εισφορών στα κόμματα
από ξένους οργανισμούς και εταιρείες ( για πολύ ευνόητους λόγους ).
5. Την κατάργηση του κομματικού χαρακτήρα της ΕΔΥ η οποία
συμπεριφέρεται αντιδημοκρατικά και αλαζονικά αψηφώντας δικαστικά
διατάγματα.
6. Την μείωση του Κράτους, και εξυγίανση στη Δ.Υ. μέσω της αξιολογήσεως,
εναλλαξιμότητας, εξίσωση των συντάξεων του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα κ.λπ.
Αναμένουμε εναγωνίως τις κομματικές διεργασίες για την αλλαγή του νόμου, με
αφορμή το πρόσφατο .. “ Η ασυλία όταν δεν αφορά αποκλειστικά την εντός της
Βουλής δραστηριότητα των Βουλευτών δημιουργεί συνθήκες ασυδοσίας “ (

από εφημ. Πολίτης ) θα θέλαμε να ρωτήσουμε τα κόμματα : Αν κάποιοι
βουλευτές πχ αυτοί των αρμόδιων Επιτροπών που εξετάζουν επίμαχα θέματα
όπου διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα όπως το Σχέδιο Υγείας, o τζόγος, οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κλπ έχουν εισπράξει μίζες εκατομμυρίων από
εμπλεκόμενες εταιρείες για να καθυστερήσουν η να επηρεάσουν προς το
συμφέρον συγκεκριμένων εταιρειών προτεινόμενα νομοχέδια για την ρύθμιση
αυτών των θεμάτων, αυτοί οι βολεφτές θα καλύπτονται από ασυλία ; Οπως
καταλαβαίνετε κύριοι ο βλαξ βρακάς δεν ανησυχεί τόσο πολύ για τα 900 ευρώ
των προστίμων, αλλά για τα 900 εκατομμύρια και τους δικούς μας
τζοχατζόπουλους που αναμένουμε να συλληφθούν κάποτε.
Το αίτημα μας για τέτοιες περιπτώσεις είναι απλό: ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΖΟΥΓΚΛΕΣ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ.
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