Ο πολιτικός βούρκος και οι
«εκσυγχρονιστές»
Όλα τα είχαμε δει μέχρι τώρα στην Ελληνική πολιτική σκηνή
αλλά σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών δεν νομίζω να
είχαμε ποτέ ξανά και τελικά το είδαμε από την πλευρά αυτών
που παριστάνουν τους εκσυγχρονιστές !
Η υπόθεση Γεωργιάδη για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που
εκπορνεύονταν σε ταξίδια του στη φτωχή Μολδαβία δεν είναι
κάτι καινούργιο, αφού υπάρχει στο προσκήνιο εδώ και τρία
χρόνια και απλά εκδικάστηκε τώρα.
Ο πρώην βουλευτής και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ
είχε συνελήφθη στη Μολδαβία το 2010 κατηγορούμενος για
υπόθεση trafficking και παιδεραστίας και αφέθηκε ελεύθερος,
επιδεικνύοντας διπλωματικό διαβατήριο, καθώς το επίμαχο
διάστημα υπηρετούσε σε θέσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ. Ωστόσο ο
Γεωργιάδης δεν γλίτωσε καθώς η υπόθεση εκδικάστηκε στην
Ελλάδα…
Γενικά η υπόθεση δεν είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα ως τώρα
διότι την είχε βγάλει πρώτος στο φως ο γενικά αναξιόπιστος
Συριζαίος Βαξεβάνης, ενώ και η ίδια η κυβέρνηση δεν θέλησε
να δώσεις μεγάλη δημοσιότητα πριν υπάρξει πρωτόδικη
δικαστική απόφαση, προφανώς για να μην εκτεθεί.
Το χειρότερο δεν είναι ότι αυτός ο τύπος ήταν κάποτε και
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συνεργάτης του Κυριάκου
Μητσοτάκη, διότι προφανώς δεν ήταν υποχρεωμένοι όλοι να
γνωρίζουν τον βίο και την πολιτεία του.
Το εξοργιστικό είναι πρώτον ότι η κυρία Άννα-Μισέλ
Ασημακοπούλου και ο κύριος Κώστας Κυρανάκης- και οι δύο
μέλη της Νέας Δημοκρατίας- πήγαν μάρτυρες υπεράσπισής του,
ενώ γνώριζαν ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και βρωμάει και πως
υπάρχει κίνδυνος να εκτεθούν. Κατά δεύτερον χθες σε

τηλεοπτική εκπομπή ο Αυγενάκης της Ν.Δ. μίλησε για σκευωρία
κατά του Γεωργιάδη στου οποίου την αθωότητα πιστεύει !
Πρόκειται για απίστευτα αυτογκολ από πλευράς Ν.Δ. καθώςόσο και αν η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει- είναι
τουλάχιστον ατυχές και επιπόλαιο να παίρνεις μια τέτοιες
θέσεςι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Όλα τα έχουν λοιπόν και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας του
Μητσοτάκη που αυτοπλασάρονται ως εκσυγχρονιστές…από πατρίςθρησκεία-οικογένεια μέχρι παιδεραστές και εκπροσώπους στα
gay pride και από ακραιφνώς εθνικιστές και υποστηρικτές του
Κατσίφα και ακραιφνώς ρωσόδουλους, μέχρι τους φιλοδυτικούς
φιλελεύθερους της Ντόρας και της Δράσης !
Διαλέγετε και παίρνετε, καθώς ο Ελληνικός πολιτικός βούρκος
έχει πολλές όψεις και ο πάτος που έχει τρυπήσει δεν φαίνεται
να έχει σταματημό, ανεξαρτήτου κόμματος και ιδεολογίας !
Αναρωτιέμαι δε, αν μπορούμε να αποκαλέσουμε δημοσίως τον
Γεωργιάδη, ανώμαλο ή θα βγουν τίποτα ΛΟΑΤΚΙ και political
correct να μας κατακεραυνώσουν ως καθυστερημένους και
ομοφοβικούς ;

