Ελληνοχριστιανική Τζιχάντ in the mix

του Barikat

Το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις στον κώδικα ιθαγένειας ανοίγει δύο δρόμους. Ο ένας
είναι αυτός που οδηγεί σχεδόν 200.000 παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς να αποκτήσουν
επιτέλους το αυτονόητο δικαίωμα τους στο να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Ο άλλος είναι
ο κατήφορος των ανά την επικράτεια σκοταδιστών που τοποθετούνται είτε ανοιχτά, με το
«κύρος» της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε κρυμμένοι (αλλά πραγματικά μπαϊλντισμένοι)
στις σελίδες των «ανεξάρτητων» «ειδησεογραφικών» «κεντρώων» ΜΜΕ.
Αν είσαι πεισμένος/η για την ανάγκη να αποκατασταθεί η αδικία απέναντι στις χιλιάδες
μεταναστών, μία βόλτα στις ηλεκτρονικές εκδόσεις αυτών των ΜΜΕ, θα σε κάνει να
πειστείς για ένα ακόμα λόγο. Για να το βουλώσουν επιτέλους, οι φωνές των εθνικόφρονων
τζιχαντιστών, που «δεν είναι με κανένα» ή απλά «αγαπάνε την πατρίδα τους» και σίγουρα
«δεν είναι ρατσιστές».

Θα παραθέσουμε δίχως πολλά σχόλια, τις κυριότερες κατηγορίες σχολιαστών που
εξεγείρονται τις τελευταίες μέρες ενάντια στους αριστερούς εθνοπροδότες και τους
σκουρόχρωμους φίλους τους.

1. Ο "τα έχω διαβάσει εγώ και ξέρω" από το Πρώτο Θέμα. Ψαγμένος, τραβάει τα βλέμματα
πάνω του. Εδώ δε μιλάμε για φασιστάκο β' εθνικής. Μιλάμε για μελετητή του Πλεύρη και
άλλων νοσηρών εγκεφάλων του εθνικοσοσιαλισμού.

2. Ο "δεν είμαι νεοναζί" από την ίδια εφημερίδα. Τύπος που το έχει ρίξει πλέον πάνω από
τρείς φορές Χρυσή Αυγή και το μόνο που τον σώζει πλέον είναι ένας χορταστικός
μετεωρίτης στο οικοδομικό τετράγωνο που κατοικεί.

3. Ο πνευματώδης χιπστεροναζιστάκος του Capital.gr. Αν ο Θέμος και ο Μπογδάνος έκαναν
παιδί, θα έγραφε κάπως έτσι.

4. H συνιφάδα της Θέμιδας Σκορδέλη από το πάντα δημοκρατικό και κεντρώο Βήμα

5. Ο καφενειακός καράφλας που του φταίνε όσοι έχουν μαλλιά και είναι πάνω από 1.80,
στο Newsit του Ευαγγελάτου. Αν του δείξεις φωτογραφία του Σχορτσιανίτη, θα σου πεί ότι
είναι ο Αντετοκούνμπο.

6. Ο "στην Ευρώπη δεν γίνονται αυτά" ξανά στο Newsit. Με επίκληση στον πολιτισμένο
Βορρά και με ορθογραφία ενός πραγματικού λόγιου Έλληνα. 9/10 φορές στη follow up
ερώτηση σχετικά με το αν γνωρίζει τα όσα επικαλείται για τη χώρα που αναφέρει, ο
συγκεκριμένος απαντά ότι "έχω ένα ξάδερφο/θείο/κουμπάρο που δουλεύει εκεί και ξέρει".

7. O "έρχεται η ισλαμοποίηση" στο γεμάτο επιτυχίες site του Ν.Ευαγγελάτου. Ο
συγκεκριμένος κάθιδρος στον ύπνο του φοβούμενος ότι μια μέρα το σουβλατζίδικο
απέναντι από το σπίτι του, θα πουλάει φαλάφελ και χούμους αντί για παραδοσιακούς
ελληνοχριστιανικούς βρωμόγυρους.

8. Ο MVP. Όποιος καταφέρει να διαβάσει το συγκεκριμένο πόνημα και εξηγήσει στη
συντακτική το βαθύτερο νόημα, έχει δωρεάν ποτάκι στο πάρτι του Barikat την Παρασκευή.
Ευχαριστούμε τα ΝΕΑ που φιλοξένησαν αυτό το βαθυστόχαστο σχόλιο στη σελίδα τους.

ΥΓ: Τόσα λείψανα πέρα δώθε, αλλά ενα ζόμπι να τους φάει όλους αυτούς ζωντανούς,
ακόμα να φανεί...
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