Το
φασιστικό
«σκυλί»
αποθρασύνεται και απειλεί και
τους προστάτες του !
Όλα τα είχαμε ζήσει σ’αυτή τη χώρα, αλλά
βουλευτές
του
Ελληνικού
κοινοβουλίου
(Μπαρμπαρούσης) να καλούν το στρατό σε
πραξικόπημα και συλλήψεις «προδοτών» πολιτικών,
πρώτη φορά είδαμε !
Αλλά σας εξέπληξε ; Κανονικά δεν θα έπρεπε,
όπως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει και η
υποκρισία των πολιτικών που βγαίνουν έκπληκτοι
και καταδικάζουν, αν και στην ουσία έχουν τη
βασική ευθύνη για την ύπαρξη της Χρυσής Αυγής
και για την κοινοβουλευτική της παρουσία !
Μιλάμε, ως γνωστόν, για κόμμα-εγκληματική
οργάνωση που όχι μόνο παραμένει ακόμα εντός
νόμου, αλλά δεν υπάρχουν καν φωνές στον
Ελληνικό πολιτικό κόσμο που να απαιτούν να βγει
εκτός, όπως θα είχε συμβεί στο οποιοδήποτε
στοιχειωδώς δημοκρατικό κράτος !

Έτσι όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί, αλλά και
οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. αντιμετωπίζουν

πλέον τη Χρυσή Αυγή με χαρακτηριστική αφασία
και σαν καθώς πρέπει κόμμα. Μάλιστα κάθε φορά
που μέλη της κάνουν κάτι κραυγαλέο και εκτός
ορίων αρχίζουν να φωνάζουν υποκριτικά για λίγο
και έπειτα από λίγες ημέρες όλα ξεχνιούνται…
Άραγε λοιπόν ποια κυβέρνηση φωνάζει τώρα κατά
της Χρυσής Αυγής και υπέρ την νομιμότητας ;
Είναι οι ίδιοι που ήταν κάποτε μαζί τους στα
κινήματα αγανακτισμένων (θυμηθείτε πάνω πλατεία
και κάτω πλατεία). Οι ίδιοι που στηρίχτηκαν από
τους χρυσαυγήτες το 2015 στις καταστροφικές
διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη και κυρίως στο
προβοκατόρικο δημοψήφισμα της ντροπής !
Οι ίδιοι που είχαν την Κωνσταντοπούλου η οποία
έλεγε, ως πρόεδρος της βουλής, ότι δεν ψηφίζει
νόμους χωρίς τους χρυσαυγήτες και οι ίδιοι πουμαζί με τους ΑΝ.ΕΛ.- πήγαν μαζί με χρυσαυγήτες
σε ακριτικά νησιά για να στείλουν «εθνικά
μηνύματα». Και κυρίως βέβαια οι Συριζαίοι είναι
οι ίδιοι που ουσιαστικά αποφυλάκισταν τους
χρυσαυγήτες (και τον δολοφόνο Ρουπακιά),
τρενάροντας και καθυστερώντας συνεχώς τη δίκη
τους ! Μήπως δεν έγινε έτσι με τη δυσκολία να
βρίσκεται αίθουσα που κατέληξε στην αποφυλάκιση
των κατηγορουμένων, λόγω έλευσης 18μηνου ;
Ούτε φυσικά η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη,
ούτε και κανένα άλλο κόμμα κάνει και λέει
τίποτα διαφορετικό στο θέμα Χρυσή Αυγή. Μάλιστα
η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, όχι μόνο την
περνάει εντελώς αδιάφορα, αλλά συντάσσεται μαζί
της σε εθνικά θέματα και ιδιαίτερα τώρα με το
Μακεδονικό όπου έχει αναπτύξει μια καθαρά
πατριδοκάπηλη λαϊκίστικη ρητορεία η οποία
μάλιστα προσιδιάζει, ως ένα βαθμό, στον
προεκλογικό ΣΥΡΙΖΑ (2014).

Τι να μιλήσουμε από’κει και πέρα ; Για τον
Λεβέντη που έχει μετατραπεί σε ακροδεξιό ή για
το ΚΚΕ που υπερασπίζεται σε κάθε ευκαιρία τη
νομιμότητα της Χ.Α ; Αστείοι και μειωμένης έως
ανύπαρκτης δημοκρατικής κουλτούρας όλοι τους,
αλλά να που ήρθε η ώρα που το λυσσασμένο
χρυσαυγήτικο σκυλί δεν έχει κανέναν ενδοιασμό
να «δαγκώνει» και τους προστάτες του και μπορεί
να το κάνει και στο μέλλον!
Τέλος σημειώστε ότι ο Μιχαλολιάκος διέγραψε
τον, κατηγορούμενο πλέον για κακούργημα
Μπαρμπαρούση, μόνο από την κοινοβουλευτική
ομάδα και όχι και από το κόμμα. Για να μην
νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο…

