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Καλύτερο Αξιολόγηση

Θα έρθει ή ώρα που θα γράψω ένα κείμενο …..για να δείτε τι παιχνίδια σας παίζουν.
Επαναλαμβάνω: Θέλουν ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΤΣΙΠΡΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ. Θέλουν Τσίπρα για να θολώσουν τα νερά της προδοσίας. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό χωριό και γνωριζόμαστε. Μπορεί να
μην τραβά ο Τσίπρας , αλλά όταν προκηρυχτούν εκλογές θα δώσουν και τα ρέστα τους. Αρκετός κόσμος δεν ψάχνει και δεν σκέφτεται. Ο Στουρνάρας δεν μπήκε τυχαία στην θέση του Υπουργού των Οικονομικών.
Οικονομικός δολοφόνος είναι. Δεν είναι πολιτικός. Δεν είναι δεξιός. Σύντροφος είναι του Σημιτιστάν. Αύριο μπορεί να είναι σε μια νέα κυβέρνηση σοσιαλιστών… Ο Σαμαράς δεν ελέγχει το κόμμα του. Δεν έχει κόμμα.
Περαστικός καμπαλιστής είναι όπως και οι αριστεροί σιωνιστές σύμβουλοί του… βρώμικη δουλειά κάνει το άτομο για λογαριασμό της Μέρκελ. Βρώμικη δουλειά κάνει για τους επιχειρηματίες του Μητσοτάκη. Τυχαία δεν
μιλά ο επίτιμος;; Εκτός από τα προφανή συμφέροντα τους που είναι η παράδοση της χώρας με το κλειδί στο χέρι στο Εβραιομασονικό παγανιστικό τραπεζικό λόμπυ (όπως πανεύκολα συνάγεται και από τα ωραιότατα
αγαλματίδια που διακοσμούν την Rockefeller Plaza, το Βατικανό του Καπιταλισμού, επειδή το θρησκευτικό τους υπόβαθρο είναι ο παγανισμός και η Γνώση του Κακού (Γνωστικισμός, Αριθμοσοφία, Καμπαλισμός κλπ) διότι
είναι ένα σύστημα που ευνοεί και διευκολύνει τους εγωπαθείς, τους ασυνειδήτους και τους πωρωμένους (φάγομεν, πιόμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν ή επί το λαϊκότερων, η ζωή είναι ότι φάμε, ότι πιούμε κι ότι αρπάξει ο
κ@λος μας..Η ΝΔ ανήκει στα ανήψια… . Τυχαία κρύβεται ο Κωστάκης;; Δεν θέλει να καεί…. δεν θέλει να δείχνει μνημονιακός δίπλα στον Σαμαρά. Θέλει να δείχνει φρέσκος και άνετος….. αλλά και προβληματισμένος με το
κόμμα του…. που δήθεν έγινε ΠΑΣΟΚ. Λέμε δήθεν γιατί από το παρασκήνιο βοηθά Σύριζα, γνωρίζοντας φυσικά πως για να βγάλει το πρόγραμμα εις πέρας ο Σαμαράς θα γινόταν ένα με το βαθύ ΠΑΣΟΚ.
Το βαθύ Πασοκ είναι χωρισμένο σε 2 στρατόπεδα. Το 1 στρατόπεδο ( κρατικός μηχανισμός)πήγε Σύριζα, αλλά μέχρι στιγμής υπηρετεί Σαμαρά για ξεκάρφωμα, εξαιτίας του Παπανδρέου-μεταρρυθμίσεις ΔΝΤ). Το 2 πήγε
Χρυσή Αυγή. Αυτό το δεύτερο είναι το λεγόμενο πατριωτικό Πασοκ που χάνεται στα blogs. Είναι το λεγόμενο γραφικό Πασοκ σαν τον γραφικό Πασόκο Φαήλο… που έγινε ξαφνικά δεξιός… Το ΠΑΣΟΚ σε ολόκληρη την
Ελλάδα είναι άχρηστο και βρωμά.
Κανένας Νεοδημοκράτης( εκτός από γραφικούς όπως ο Πολύδωρας της Ντόρας) δεν θέλει να ακούει για Χρυσή Αυγή. Οι Νεοδημοκράτες αλληθωρίζουν προς Σύριζα…. .εξαιτίας Καραμανλή-Ντόρας ( δουλεύει τους πάντες)
μιας και πλασάρετε ακόμα και στην Χ.Α του Μιχαλολιάκου. Του Μιχαλολιάκου, που έχει φιλικές σχέσεις με το βαθύ Πασοκ της οικογένειας Παπανδρέου. Ο άλλος αδερφός κοτζάμ στρατηγάρα έγινε επί Πασοκ. Πρόκειται για
τον Γιάννη Μιχαλολιάκο που επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν σύνδεσμος 2ου Γραφείου Γ.Ε.Σ. με Ε.Υ.Π…… ας βρίζει όσο θέλει ο γελοίος Κασιδιάρης στην Βουλή…. show δίνει. Επίσης, σκοτεινός κύκλος του Παρατηρητηρίου του
Ελσίνκι έχει πολλά πλοκάμια. Ο σκληρός πυρήνας του βεβαία είναι προσκείμενος στον κύκλο του κου Στεφάνου Μάνου και της κας Μπακογιάννη άλλα επεκτείνεται στο Σύριζα, στην μεταλλαγμένη ΝΔ, στους ΟικολόγουςΠράσινους, σαφέστατα στην Δημοκρατική "Αριστερά", σε στέκια "αντιεξουσιαστων" Kάνουν λάθος ορισμένοι που πιστεύουν πως η αριστερά είναι ο εγκέφαλος....
Τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ ΟΛΑ πήγαν Σύριζα. Επίσης, και τα μπανταλά των οικολόγων Σύριζα πήγαν. Ο Καμμένος, είναι ο χαμένος της υπόθεσης..μέχρι στιγμής. Του φεύγουν όλα τα στελέχη… ..αλλά δεν πάνε Χ.Α όπως θέλει
να πιστεύει ο Μιχαλολιάκος. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει δύναμη και το γνωρίζουν οι πάντες. Βρίσκεται στην Βουλή, για ένα καπρίτσιο… για ένα Μητσοτακικό καπρίτσιο… με οπαδούς Γλύξμπουργκ-πρώην Καρατζαφέρη.
Εάν, υπήρχε ένας μεγάλος ηγέτης θα τους είχε τσακίσει ΟΛΟΥΣ. Δεν υπάρχει όμως γιατί δεν άφησαν τίποτα όρθιο.
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