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ΜΕ ΤΟN ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ. ΧΗΤΑ

Περιοδεία στην Ήπειρο πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο, κλιμάκιο του κόμματος της
Ελληνικής Λύσης, με επικεφαλής τον καταγόμενο από την Ήπειρο, βουλευτή της Β΄
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Κώστα Χήτα.

Κλιμάκια της Ελληνικής Λύσης πραγματοποιούν αυτό το διάστημα επισκέψεις σε περιοχές
της επικράτειας, με στόχο να βρεθούν κοντά στους Έλληνες πολίτες και να καταγράψουν
τα προβλήματα της κάθε περιοχής, τα οποία θα μετουσιώσουν σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Δεν είναι τυχαίο που το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου σύμφωνα με το βουλευτή του που
βρέθηκε στα Γιάννενα, είναι το πιο παραγωγικό από πλευράς κοινοβουλευτικών ερωτήσεων
και παρουσιών των βουλευτών του στις συνεδριάσεις της ολομέλειας, όπως και στις
υπερδιπλάσιες από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ομιλίες του προέδρου του.
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Από τους φορείς που συνάντησε το κλιμάκιο της Ελληνικής Λύσης, άκουσε για τα
προβλήματα των επαγγελματιών του τουρισμού, των εκπαιδευτικών και των στρατιωτικών.
Όπως τόνισε ο κ. Χήτας οι Έλληνες βρίσκονται πια σε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, ένας
δύσκολος χειμώνας είναι μπροστά μας με τεράστια αύξηση της ύφεσης και της ανεργίας
και με την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με το λάθος τρόπο, την ώρα που τα
συστημικά κανάλια παρουσιάζουν μια εικονική πραγματικότητα, όπως είπε.

H Ελληνική Λύση ως κόμμα εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη χρήση της μάσκας έναντι
της ασθένειας covid-19 και ο κ. Χήτας ανέφερε τη χρήση της μάσκας από τα παιδιά κάτω
των 12 ετών, επικαλούμενος όπως είπε, συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Καταφέρθηκε κατά της πολιτικής της κυβέρνησης στη διαχείριση του προσφυγικού,
αναφερόμενος στην προσφυγική δομή για ανήλικους των Ασπραγγέλων και εξέφρασε τις
απόψεις του κόμματός του που μιλά για εγκατάσταση των παράνομων μεταναστών σε
ακατοίκητα νησιά, κλείσιμο των ΜΚΟ και μαζικές απελάσεις.

Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο κ. Χήτας άσκησε κριτική στη ΝΔ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ
που όπως είπε, συμφωνούν σε μια υποχωρητική στάση έναντι της Άγκυρας. Το κόμμα του
Κ. Βελόπουλου διαφωνεί με την προσφυγή στη Χάγη γιατί σύμφωνα με το βουλευτή η
Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, έχει δικά της κυριαρχιακά δικαιώματα και θα είναι νέο εθνικό
έγκλημα οι Πρέσπες του Αιγαίου, όπως τόνισε.

Τέλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης έκανε λόγο για κυνήγι σε βάρος της Ορθόδοξης
εκκλησίας εκ μέρους της κυβέρνησης.
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