Βουλευτο-κυβερνητικὴ σύνθεσις
στὰ μέτρα τῶν «δανειστῶν»!!!

Νὰ θὲς νὰ ἁγιάσῃς καὶ νὰ μὴν μπορῇς…!!!

Εἶπα νὰ ἀποφύγω αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὰ πολιτικὰ σχόλια, ἀλλὰ
«φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ»!

Ὅλα κυλοῦν ὑπέροχα στὴν Ἑλλάδα μας! Ποδαρικὸ μὲ μηνύσεις,
ἀπολύσεις, μεταγραφὲς τῆς τελευταίας στιγμῆς, διαγραφές… Ὅλα
τὰ εἶχε ὁ μπαξές!

Ὁ Χρυσοχοΐδης τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὑπουργὸς μὲ ΝΔ… Διαγραφή του ἀπὸ
ΚΙΝΑΛ. Καὶ …ἐστεναχωρήθη ὁ Χρυσοχοΐδης. Δὲ φαντάζεσθε πόσο…
Ἄσε ποὺ μὲ τὸ «καλημέρα» ἀπελύθη ἕνας δημόσιος ὑπάλληλος…
Ἔτυχε!

«Μαχαιρώματα» καὶ μηνύσεις ἑκατέρωθεν μεταξὺ Βελοπούλου καὶ
Νασίκα (ὑποψήφιος βουλευτὴς Λαρίσης, πρῶτος σὲ ψήφους μὲ
Ἑλληνικὴ Λύση), ἔβαλαν τὸ κόμμα τῶν κηραλοιφῶν καὶ τῶν
ἐπιστολῶν τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸ δεξὶ στὴν βουλή. Βρὲ τί κάνει ἡ
καρέκλα… Ὁ δὲ Νασίκας, τώρα -λέει- κατάλαβε ὅτι ὁ Βελλόπουλος
εἶναι ἀπατεών. Ἐὰν ὅμως ἔπαιρνε τὴν βουλευτικὴ θεσούλα, δὲν θὰ
τὸ εἶχε πάρει εἴδηση… Λογικό!

51 ἄτομα ἡ νέα κυβερνησούλα τῆς ΝουΔούλας… Μόνο… Ἔ, βαλ’ τὲ
βρὲ παιδιὰ καὶ μερικοὺς «ἄνευ χαρτοφυλακίου». Τὸ ξέρετε τὸ
κόλπο. Τὸ κάνατε μὲ τὸν Μίκη Θεοδωράκη… Τί διάολο… Νὰ μὴ
βολέψετε τὰ δικά σας παιδιά; Ντροπή…

Μετακίνηση πρὸς τὸ κέντρο θὰ κάνει ὁ Ἀλέξης… Πιὸ ΠΑΣΟΚ,
πεθαίνεις δηλαδή. Προβλέπω νὰ βγαίνουν οἱ εἰκόνες τοῦ
Βελουχιώτου καὶ νὰ μπαίνουν τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου…
Κι ὁ Κουρουμπλῆς ἐξακολουθεῖ νὰ μὴ βλέπει βουλευτικὴ ἕδρα.
Κυριολεκτικά! Κάτι τέτοια ἀκούει ἡ Φώφη καὶ κλαίει στὴν
ἀγκαλίτσα τοῦ ἀΓΑΠούλα…

Ὁ δὲ Βαρουφάκης ἀπολαμβάνει καὶ πάλι τὴν βουλευτικὴ ἀσυλία.
Χαζός εἶναι; Λέτε νὰ γίνῃ «Μέρα 26» μετά;;;

Τὸ δὲ ΚΚΕ, εἶναι ἐδῶ, ἡνωμένο κι ἀμείωτο. Οὔτε πρὸς τὰ ἐπάνω
δὲν πάει.

Συναγωνιστικὰ «μαχαιρώματα» καὶ στὴν Χρυσῆ Αὐγή… Οἱ
παραιτήσεις πηγαίνουν σύννεφο ἔμαθα… Ἐπιστροφὴ στὸ 1,3%
μυρίζει πάλι…

Ὁ Κικίλιας ὑπουργὸς ὑγείας… Ὁ Κικίλιας… Δὲν ἔχω καὶ κοτσίδες
νὰ τραβήξω, τὸ φελέκι μου…

Μὲ λίγα λόγια… Εἴμαστε μία ὡραία ἀτμόσφαιρα, εἴμαστε… Κι ὅσοι
ἐψήφισαν, περιμένουν ἀπ’ αὐτὸν τὸν ὀχετὸ νὰ τοὺς σώσῃ. Μία
βουλευτικὴ καὶ κυβερνητικὴ σύνθεσις, κομμένη καὶ ῥαμμένη στὰ
μέτρα τῶν «δανειστῶν».
Τὰ φθάνετε τὰ καντήλια, ἢ νὰ κατεβάσω μερικὰ νὰ ὑπάρχουν;

Μεταξᾶς Γεώργιος

ΠΗΓΗ:https://filonoi.gr/2019/07/10/boyleyto-kybernhtikh-synthe
sis-sta-metra-ton-daneiston/

