Κυβέρνηση: Ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε
αλλά δεν του έκατσε ο Joker Να αλλάξει ο νόμος
Ανοιχτή να προχωρήσει και σε αλλαγές του νόμου για τους
ανήλικους και τις ακατάλληλες ταινίες είναι η κυβέρνηση, όπως
δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, με αφορμή τον
θόρυβο για την ταινία Joker.

«Αν υπάρχουν ζητήματα με τη νομοθεσία, θα την αλλάξουμε», είπε
ο κ. Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών,
σχολιάζοντας
την
παρέμβαση
της
Αστυνομίας
στους
κινηματογράφους. Παράλληλα, ερωτηθείς για τις αντιδράσεις εκ
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ότι «η αξιωματική αντιπολίτευση
έπαιξε αλλά δεν της έκατσε το… Joker».

«Προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να κατασκευάσει για τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ένα προφίλ του ακροδεξιού και του σκληρού
νεοφιλελεύθερου πολιτικού, προσπάθεια που κατέρρευσε το βράδυ
των εκλογών. Με τον ίδιο τρόπο θα καταρρεύσει και αυτό που
προσπαθεί τώρα να κατασκευάσει», είπε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος.

«Σε όλη την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση επένδυσε σε
ένα προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεν υπάρχει. Προσπάθησε
να κατασκευάσει ένα προφίλ νεοφιλελεύθερο και σε ορισμένες
περιπτώσεις ακροδεξιό. Όλη αυτή η προσπάθεια κατέρρευσε το
βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Οι πολίτες έδωσαν ισχυρή
αυτοδυναμία με ένα ποσοστό 40% στον Κυριάκο Μητσοτάκη
εμπιστευόμενοι τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος ηγείται ενός
κεντροδεξιού λαϊκού κόμματος όπως η ΝΔ που αγκαλιάζει σήμερα

όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Άρα αυτό που βλέπουμε τις
τελευταίες δυο ημέρες από τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα να προσπαθεί να επενδύσει στο
ίδιο προφίλ θα έχει την ίδια κατάληξη. Έπαιξε η αξιωματική
αντιπολίτευση αλλά δεν της έκατσε το Joker. Όσον αφορά την
ουσία της υπόθεσης η αστυνομία κάνει την δουλειά της
εφαρμόζοντας τους νόμους. Αν ο νόμος που φέρει και την
υπογραφή του κ. Ραγκούση είναι κάτι που πρέπει να
επανεξεταστεί αυτό είναι ζήτημα της Βουλής» ήταν η ακριβής
διατύπωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο σημερινός νόμος,
που δεν άλλαξε επί ΣΥΡΙΖΑ, έχει και την υπογραφή του Γιάννη
Ραγκούση, που ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στην
επέμβαση της Αστυνομίας.

Πέτσας για την ψήφο των αποδήμων

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τη δυνατότητα των εκτός της
χώρας εκλογέων να ψηφίζουν από τον τόπο της μόνιμης διαμονής
τους, ο κ. Πέτσας δήλωσε οτι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με
τους εκπροσώπους των κομμάτων, προκειμένου να βρεθεί κοινή
συνισταμένη. Σήμερα στις επτά το απόγευμα θα γίνει η τρίτη
κατά σειρά συνάντηση. Επαναλαμβάνουμε, είπε, ότι η κόκκινη
γραμμή για την Κυβέρνηση είναι ο σεβασμός της συνταγματικής
αρχής για την ισοτιμία της ψήφου των Ελλήνων εκλογέων, όπου κι
αν διαμένουν.

Εδώ και δεκαετίες το πολιτικό σύστημα δεν κατάφερε να κάνει
πράξη το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος για την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού, που
είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ελπίζουμε
απόψε να γίνει αυτό πράξη, μετά την πρωτοβουλία του

Πρωθυπουργού. Θα πρόκειται για ιστορική στιγμή. Και κορυφαία
πράξη συναίνεσης του πολιτικού συστήματος.

Πέτσας για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Σχολιάζοντας το γαλλικό βέτο στην ενταξιακή πορεία της Βόρειας
Μακεδονίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ακόμα ότι η
κυβέρνηση είναι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των χωρών
των Δυτικών Βαλκανίων. Το τι έγινε στη Σύνοδο Κορυφής,
πρόσθεσε σχολιάζοντας το βέτο των Γάλλων, αποδεικνύει ότι η
χώρα έβαλε την υπογραφή της σε μια Συμφωνία που η εφαρμογή της
εξαρτάται από την βούληση άλλων. Άλλη μια απόδειξη του λάθους.

Για τον μικρό Παναγιώτη Ραφαήλ που φεύγει για το εξωτερικό
είπε ότι η στήριξη του κόσμου οδήγησε σε συγκέντρωση χρημάτων.
Από πλευράς Κυβέρνησης, χωρίς να το διαφημίζουμε κάναμε
κινήσεις για τη θεραπεία του.Ο πατέρας του παιδιού φεύγει για
το εξωτερικό με δική του ευθύνη, παρά την αντίθεση του
επιστημονικού συμβουλίου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο
για την χθεσινή συνέντευξη του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου,
λέγοντας ότι είναι υπόθεση που αφορά τη Βουλή, ενώ για μία
ακόμα φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συσταθεί Εξεταστική
Επιτροπή για το πρώτο εξάμηνο του 2015 και την «περήφανη
διαπραγμάτευση». Είναι ανοιχτές όλες οι επιλογές, είπε. Δεν
απεμπολούμε τπ δικαίωμα. Η είδηση της περασμένης εβδομάδας
είναι ότι ο κ. Τσίπρας θα γράψει βιβλίο με διευθύνσεις και
ονόματα. Περιμένουμε το βιβλίο του, πρόσθεσε.
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