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Επίθεση Καρχιμάκη στη ΝΔ για το άνοιγμα λογαριασμών στην
Ελβετία

ΑΝΤΙΔΩΡΟ

Δημοσιευμένο στις 9 Ιαν 2012 | ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Συντάκτης:

Ευθεία επίθεση στη ΝΔ εξαπολύει ο
γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχιμάκης για το θέμα του
ανοίγματος λογαριασμών Ελλήνων βουλευτών
στην Ελβετία.
Η δήλωση του αναφέρει: «Όσοι αρνούνται να
ανοίξουν πιθανοί λογαριασμοί στην Ελβετία,
σημαίνει ότι κάτι φοβούνται. Η ΝΔ και ο κ.
Σαμαράς με την άρνηση τους αυτή, δείχνουν
και κάτι να φοβούνται και κάποιους από τη ΝΔ
να θέλουν να συγκαλύψουν. Όταν κάποιος
είναι καθαρός ούτε φοβάται, ούτε αναζητά
προσχήματα. Κανένα Κοινοβούλιο δεν έχασε
το κύρος του, υιοθετώντας προτάσεις που
συμβάλλουν στο να υπάρχει έλεγχος και απόλυτη διαφάνεια. Οι πολίτες που μας παρακολουθούν και μας
κρίνουν, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει η άρνηση της ΝΔ.»
Νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Γ. Μιχελάκης είχε δηλώσει: «Αυτοί που διέσυραν τη χώρα μας
σαν διεφθαρμένη, ζητούν από τους βουλευτές ώς και… ελβετικό πιστοποιητικό ότι δεν είναι κλέφτες!
Προφανώς, αργότερα θα ζητήσουν ανάλογα πιστοποιητικά… τιμιότητας και από τους άλλους
φορολογικούς παραδείσους. Αστεία πράγματα… Αφήστε που οι απατεώνες τα έχουν σε offshore και μια
τέτοια κίνηση θα τους αθώωνε κι από πάνω… Σε αυτό το παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ, που -για λόγους
λαϊκισμού- ρίχνει το κύρος της ελληνικής Βουλής, εμείς δεν συμμετέχουμε»
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Σχετικά Άρθρα:
Παπαδημούλης: «Υπάρχει μαύρο πολιτικό
χρήμα στην Ελβετία»
«Αποροι» έβγαζαν λεφτά στην… Ελβετία
Θα φορολογηθούν οι Έλληνες καταθέτες
στην Ελβετία;
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Ειναι γνωστο οτι αυτοι της ΝΔ δεν ειναι τοσο ενημερωμενοι οσο οι σοσιαλιστες. Οι εξελιξεις τους προσπερασαν, εκτος

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

βεβαια απ τους πιο νεους (πχ βουλγαρακης). Σιγουρα οι περισσοτεροι απο δαυτους εχουν τα λεφτα μας στην ελβετια ενω οι
αλλοι τα εχουν στις οφ σορ.

Πιστεύετε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης
Είναι το ξεκίνημα για την αντιμετώπιση του
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Κρατούν ομήρους ανθρώπους χωρίς να δίνουν λύση
και ενισχύουν το ρατσισμό
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αναδιπλούμενη δερμάτινη θήκη...

€19,98
Λήγει σε
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αναδιπλούμενη θήκη για iPad ...

€19,98
Λήγει σε
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K ALIMA gia to ipad 2 - i pad...

€22,00
Λήγει σε

67

22
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Βάλτε αυτό το widget στο δικό σας site
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ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΥΣ
Α Π' ΤΟ ΠΟ Δ Ή Λ Α ΤΟ ' ΕΠΕΣΕ, Α Π' ΤΗΝ
ΚΑ ΡΈΚΛ Α ΜΕ ΤΊΠΟ ΤΑ
-Ο Γ ι ώργος μπέρδεψ ε απ’ ό,τι φ αί νεται τι ς
πολι τι κές ι σορροπί ες με την...
-Ο Ψ υχάρης έρι ξ ε λέει το Γ ι ώργος γι ατί δεν
πήρε...
-Α ποδεί χτηκε πάντως πως εί ναι Ψ υχάρα ο
άνθρωπος . Να σε εκβι άζει ο Ψ υχάρης και να
μην...
-Τι περι μένει ς όμως από εκδότες . Να
εκδώσουν θέλουν. Ά μα δεν...
-Μπήκε λέει ο κυρ Σταύρος στου Μαξ ί μου από
την πί σω πόρτα. Α παράδεκτο. Σαν να...
-Ποι ός εί ναι ο πρωθυπουργός ; Πού να ξ έρω.
Εδώ δεν ...
-Λ ύσαμε πάντως την απορί α γι ατί βάλαμε έναν
τραπεζί τη όπως ο Παπαδήμος πρωθυπουργό...
-Ει δι κά με άγι ους ανθρώπου όπως ο Ψ υχάρης ,
ο οποί ος δι ατέλεσε και Δ ι οι κητής του Α γί ου
Ό ρους δεν εί ναι να...
-Α υτοί οι καναλάρχες , άγι οι άνθρωποι τελι κώς .
Εκεί νος ο Α λαφ ούζος γι α ...
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