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«Η απόλυτη συκοφαντία και αθλιότητα στην κορύφωσή τους. Ο Πρωθυπουργός καταθέτει
άμεσα μήνυση και ζητά την παρέμβαση των εισαγγελικών Αρχών», αναφέρεται σε
ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά χθες το
βράδυ.

Το υλικό είναι στην επιτροπή της βουλής και στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η πρώτη «απόπειρα» χρηματισμού με την βουλευτή των ΑΝΕΛ Σταυρούλα Ξουλίδου
αποδείχθηκε το λιγότερο αστειότητα από κάποιον που τελικά δήλωσε ότι έκανε μια
ανοησία.

Τώρα έχουμε ολόκληρο σενάριο με βιντεοσκοπήσεις με πήγαινε –έλα στον εισαγγελέα και
με τον αναφερόμενο ως «διαφθορέα του κ Χαικάλη» κ Αποστολόπουλο να δηλώνει: «Με
έκπληξη και οργή παρακολουθώ στα ΜΜΕ να με εμπλέκουν σε πολιτικές βεντέτες
υποκινούμενες από δόλια κομματικά συμφέροντα πρόκειται για θεατρικό σενάριο με
πρωταγωνιστή έναν έμπειρο κωμικό ηθοποιό και σκηνοθέτη και ένα μανιώδη «showman»
πολιτικό αρχηγό». Που όμως μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει βάθος και συμφέροντα.

Πολλά τα λεφτά και πάρα πολλές οι δηλώσεις να δούμε τι θα μείνει τελικά από τα λεφτά
και τις δηλώσεις.

Ο κ Αδωνίς λέει ότι είναι σχέδιο για να διασωθεί το κόμμα των ΑΝΕΛ καθώς στις μετρήσεις
κοινής γνώμης είναι εκτός Βουλής.
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Μπορεί κάποιος να ανεβάσει τα ποσοστά του λέγοντας στην κοινή γνώμη ότι «μου τα
έδωσαν αλλά δεν τα πείρα»;

Το πολιτικό τοπίο έχει μετατραπεί σε μαύρη κωμωδία που δεν ξέρεις πότε να γελάσεις και
ποτέ να κλάψεις.

Όσα συμβαίνουν δεν αφήνουν αλώβητο κανέναν στη βουλή .Το σαθρό πολιτικό κλίμα και
ανυποληψία περνάει από το σύνολο του σώματος που δεν καταφέρνει να αποκτήσει το
απαιτούμενο κύρος.

Η νέα ιστορία για απόπειρα χρηματισμού πιστεύω ότι σύντομα θα αποκαλυφθεί σε όλες τις
λεπτομέρειες . Αυτό είναι απαραίτητο και σίγουρα το επιθυμεί η ΝΔ πριν από την Τρίτη
ψηφοφορία. Η όποια σκιά θα κάλυπτε με ένα πολύ νοσηρό κλίμα τις επερχόμενες εθνικές
εκλογές.
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