
Вучићевић на Пинку: У току је најпрљавија могућа кампања против Вучића, кога оптужују да има микропенис
петак, 10 март 2017 14:45

Главни и одговорни уредник Информера Драган Ј. Вучићевић, гостујући у Јутрањем
програму телевизије Пинк, изјавио је да је у току најјаднија и најпрљавија предизборна
кампања икада виђена у модерној историји Србије, у којој НАТО-досовски кандидати
лансирају причу да Александар Вучић има "микропенис" и у којој Вука Јеремића
подржавају новине које отворено позивају на убиство премијера!

  

  

- У току је најпрљавија и најјаднија предизборна кампања у модерној историји Србије,
неко је дошао на идеју, очигледно у штабовима Саше досовског Јанковића и Вука НАТО
Јеремића, да лансира причу да премијер Вучић има "микропенис". Наравно да је то
страшно - рекао је Вучићевић.

  

Гостујући на у Јутарњем програму ТВ Пинк, Вучићевић је посебно истакао главну тему са
насловне стране данашњег Информера:

  

- Вука Јеремића је званично подржао Милован Бркић, главни уредник "Таблоида",
одвратног памфлета у коме се објављују најгоре гадости и измишљотине о онима који
нису по вољи жутој олош-елити. Тамо је писало да је Вучић болесни хомосексуалац који
сексуално општи са својим сином. Тамо је писало да Вучић спрема политичка убиства...
да "само снајпер Србију спасава"... Те новине, које су позивале на убиство не само
премијера Вучића, него и других државних функционера, су јавно подржале
кандидатуру Вука Јеремића - истако је Вучићевић.
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Вучићевић је потом рекао да је "миркопенис" део "координисане акције" са циљем
рушења Вучића, као и подршка коју је Вук Јеремић добио од недељника Таблоид.

  

Вучићевић се затим "згражавао" над Таблоидом, као "најогавнијим новинама које пишу
најгоре лажи".

  

„Јеремића подржао Таблоид, одвратни памфлет у коме се пишу најгоре гадости,
најогавније измишљотине и лажи и он се није оградио“

  

Главни уредник Информера додаје да су се те новине, које на насловној страни
отворено подржавају Јеремића, појавиле на киосцима јуче ујутру, а да Вук Јеремић још
није нашао за сходно да се огради од такве подршке.
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  - Пристојни људи, када их неко такав подржи и покуша да води кампању за њих, кажу"извините, нека хвала, не треба", али Јеремић није нашао за сходно да то уради. То намговори да је на делу координисана акција са циљем да се изазове хаос у Србији... -нагласио је Вучићевић.  (Информер)  
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