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Δριμεία επίθεση του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη συγκυβέρνηση από
τα Γιάννινα

Δριμεία επίθεση κατά της τρόικας εσωτερικού, όπως αποκάλεσε τη συγκυβέρνηση, και την
τρόικα εξωτερικού εξαπέλυσε από τα Γιάννινα, όπου βρέθηκε για να παραστεί στο
προσυνέδριο Περιφέρειας Ηπείρου του κόμματος, ενόψει του ιδρυτικού συνεδρίου, ο
πρόεδρος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων», Παναγιώτης Καμμένος.

Όπως τόνισε «το συνέδριο γίνεται για να ακούσουμε να συνδιαμορφώσουμε την
κυβερνητική μας πρόταση στην προσπάθεια δημιουργίας ενός πατριωτικού τόξου με
δυνάμεις απέναντι στη συγκυβέρνηση που εξυπηρετεί τους σκοπούς των δανειστών».

Παράλληλα αναφέρθηκε και σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν ειδικά την Ήπειρο, όπως
η Ιόνια, το Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών, ενώ από την ομιλία του δε
έλειψαν και οι παραμπομπές στον επικείμενο εορτασμό των 100 χρόνων από την
απελευθέρωση της πόλης με την ευχή αυτός να συνοδευτεί και με την «απελευθέρωση της
χώρας από τους δανειστές».
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Επίθεση στην συγκυβέρνηση

«Εκατό χρόνια ακριβώς μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων είμαστε στη χρονιά εκείνη
που η Ελλάδα είναι πάλι σκλαβωμένη, ζούμε στη χώρα εκείνη που ενώ θα έπρεπε εδώ στην
πρωτεύουσα του νομού Ιωαννίνων να εορτάζονται τα 100 χρόνια, έρχεται εγκύκλιος από το
Υπουργείο Παιδείας, της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, με τη βοήθεια και την
ψήφο της κ. Ρεπούση, που απαγορεύει να παρελάσουν τα παιδιά, παρά μόνο οι
παραστάτες, για να μη θιχθούν οι επίσημοι.

Εμείς λοιπόν τους λέμε από εδώ, από τα Γιάννενα ότι εμείς θα παρελάσουμε, θα
επαναφέρουμε στην πατρίδα μας τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες ελευθερώθηκε η
Ελλάδα από το ζυγό με τα όπλα και τα άρματα, ενώ τώρα πηγαίνει να σκλαβωθεί από τις
οικονομικές δυνάμεις και τους τραπεζίτες», είπε στην ομιλία του ο κ. Καμμένος και
πρόσθεσε: «Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε μία χώρα όπου η συγκυβέρνηση
είναι συγκυβέρνηση τριών κομμάτων του Αντώνη Σαμαρά με την Πολιτική Άνοιξη που
μετέτρεψε τη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, στόχος του οποίου είναι να
προστατεύσει τον κ. Παπανδρέου και να αναδείξει πάλι εκείνα τα στελέχη της κυβέρνησης
Σημίτη που οδήγησαν τη χώρα το 2000 σε αυτή την παράξενη σκλαβιά και του Κουβέλη του
προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο οποίος χρησιμοποιώντας έναν αριστερό μανδύα,
σκλαβώνει έναν ολόκληρο λαό οδηγώντας τον εκεί που ουσιαστικά έχει προκαθορίσει το
μνημόνιο».

Ο κ. Καμμένος είπε ότι το κάλεσμα γίνεται για «να σταματήσει η κατρακύλα της οικονομίας
που εξελίσσεται σε ανθρωπιστική κρίση». Επίσης, τόνισε ότι η συγκυβέρνηση «έχει
καταργήσει κάθε πολιτική διαφοροποίηση του παρελθόντος» και πρόσθεσε ότι «εδώ έχουμε
ένα μαντρί με λύκους», αντιστρέφοντας τη ρήση του Ευ. Αβέρωφ, «όποιος φύγει από το
μαντρί τον τρώει ο λύκος».

Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του γγ του ΥΠΟΙΚ Γ.
Μέργου και το «λάθος» του ΔΝΤ, υπογράμμισε ότι «δεν έχει γίνει λάθος αλλά, έγκλημα».

Ιόνια, ΕΟΖ και «Αθηνά»
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Νωρίτερα ο πρόεδρος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» στη συνέντευξη τύπου που
παραχώρησε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούν
θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την περιοχή μας.

Έτσι σε ότι αφορά το μέλλον της Ιόνιας οδού ο κ. Καμμένος τόνισε ότι πρώτα πρέπει να
βρεθεί που σπαταλήθηκαν τα κοινοτικά κονδύλια μέχρι σήμερα και στη συνέχεια να δοθεί
ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των εργασιών.

Για το σχέδιο «Αθηνά» τόνισε πως δεν υπάρχει λογική όταν «πλαστικοποιείς την
φιλοσοφία» αναφερόμενος στην ένωση του τμήματος πλαστικών τεχνών με την
φιλοσοφική κάτω από μία σχολή, ενώ τέλος αναφορικά με την ΕΟΖ αλλά και το Κέντρο
Κράτησης Μεταναστών στον δήμο Πωγωνίου υποστήριξε πως σκοπός, όπως περιγράφεται
και στο μνημόνιο, είναι οι κρατούμενοι να αποτελούσουν τα φτηνά εργατικά χέρια για τις
ΕΟΖ, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην δημιουργία τους.

«Αν θέλουν ανάπτυξη στην παραμεθόριο ας υιοθετήσουν την πρότασή μας να μειωθεί η
φορολογία στο 8% στις περιοχές αυτές. ΑΝ το πετρέλαιο είχε ένα ευρώ στο Πωγώνι τότε
που θα πήγαιναν όλοι, έλληνες και ξένοι να βάλουν βενζίνη;», τόνισε ο κ. Καμμένος

Επίσκεψη στο Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας

Την Κυριακή ο κ. Καμμένος επισκέφτηκε και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Συναντήθηκε με τον Κεντρικό Λιμενάρχη, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τους
λιμενοφύλακες, με τους οποίους συζήτησαν τα θέματα που αφορούν το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας και το Λιμενικό Σώμα.

Μετά το τέλος της συνάντησης έκανε την εξής δήλωση:

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επισκέφθηκα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας. Επιθυμώ
να συγχαρώ ιδιαίτερα τον κ. Λιμενάρχη και το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου για
τις μεγάλες επιτυχίες στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και στη δίωξη των
ναρκωτικών.
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Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας σχηματίζει τις περισσότερες δικογραφίες μετά το
αστυνομικό τμήμα Ομονοίας. Αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για το Λιμενικό Σώμα, που παρά
τις αντίξοες συνθήκες, την επίθεση στα οικονομικά των Λιμενικών, τη στέρηση ακόμα και
του δικαιώματος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι άνδρες και οι γυναίκες του
Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν και επιτελούν ευόρκως το καθήκον τους.»
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