«Κίτρινα γιλέκα»: Η Ρωσία
κλιμακώνει την επίθεσή της
στην Ευρώπη !
Λίγοι θα περίμεναν να εμφανιστεί ένα κίνημα αντιδραστικών
μπαχαλάκηδων όπως τα κίτρινα γιλέκα μέσα στη Γαλλία και να
πάρει και τέτοια έκταση και τέτοια δυναμική. Και όμως το
είδαμε και αυτό…
Δεν είναι όμως κάτι τυχαίο, αλλά ένα σημάδι των καιρών για
το που βαδίζει η Ευρώπη και ο πλανήτης γενικότερα. Λοιπόν τα
«κίτρινα γιλέκα» δεν εκφράζουν τίποτε παραπάνω από την
κλιμάκωση της Ρωσικής επιθετικότητας στην Ευρώπη και μάλιστα
μέσα σε μία από τις σημαντικότερες χώρες της Ε.Ε. !
Είναι δε ένα φαινόμενο (ρωσοκίνητοι, αντιδραστικοί
μπαχαλάκηδες) που το βλέπουμε στην Ελλάδα- με
αγανακτισμένους, αναρχοφασίστες, φασιστικά συλλαλητήρια για
τη Μακεδονία- εδώ και χρόνια και πλέον χτυπάει και την πόρτα
άλλων χωρών !
Τα «κίτρινα γιλέκα» είναι ένα μείγμα αριστεριστών,
κομμουνιστών, εθνικιστών, φασιστών, αντισημιτών κλπ. που
έχει ως βασικούς καθοδηγητές την ακροδεξιά Λεπέν και τον
αριστερό Μελανσόν. Και όσο και αν η Λεπέν βγήκε και
καταδίκασε τη βία και προσπάθησε κάποια στιγμή να
αποστασιοποιηθεί, ο ρόλος της αποκαλύφθηκε όταν ζήτησε-μαζί
με τον Μελανσόν- την παραίτηση του Ευρωπαϊστή προέδρου
Μακρόν και εκλογές !
Ποια όμως η ατζέντα των «κίτρινων γιλέκων», τι επιδιώκουν
και πως αποδεικνύεται η ρωσοκίνητη προέλευσή τους. Ως προς
το οικονομικό και δημοσιονομικό κομμάτι ζητούν (όπως
προκύπτει από τα 42 επίσημα αιτήματά τους) περισσότερο
κράτος, και επομένως αύξηση των δημοσίων δαπανών, αλλά και
λιγότερους φόρους για τους πολίτες.

Mε λίγα λόγια ζητούν να φτιαχτεί μια νέα Ελλάδα της εποχής
προ της κρίσης ! Καλή συνταγή για χρεοκοπία και μνημόνια
δηλαδή…
Η δε ρωσοκίνητη φύσης τους αποδεικνύεται κατ’αρχήν από την
ανοιχτή ρωσοφιλία των Λεπέν και Μελανσόν (ιδιαίτερα της
πρώτης που είναι σε ανοιχτή επαφή με το Κρεμλίνο), αλλά και
από δύο αιτήματά τους.
Το πρώτο αίτημα που είναι και το βασικότερο τους είναι η
ακύρωση της αύξησης φόρων που ήθελε να κάνει ο Μακρόν στο
πετρέλαιο και στη βενζίνη. Αυτό ο Μακρόν ήθελε να το κάνεικαι πολύ σωστά-κυρίως για να μειώσει την εξάρτηση της χώρας
από το Ρωσικό πετρέλαιο.
Και όμως κάποια «κίτρινα γιλέκα» που ήρθαν από το πουθενά
τον ανάγκασαν τελικά με μια φασιστικού τύπου εξέγερση να το
πάρει πίσω γιατί υποτίθεται ότι θα τους δυσκόλευε τη ζωή.
Τυχαίο ; Καθόλου τυχαίο φυσικά και δυστυχώς πέτυχαν την
πρώτη τους μεγάλη νίκη !
Το δεύτερο αίτημα που «μυρίζει» Ρωσία είναι ότι ζητούν και
τη μείωση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
(που φυσικά προέρχεται κυρίως εκ Ρωσίας) οπότε και το
δυνάμωμα της ενεργειακής εξάρτησης από τη χώρα του δικτάτορα
Πούτιν !
Και όχι μόνο αυτό αλλά ζητούν και την επιστροφή των
εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο κράτος. Δηλαδή
μια μελλοντική ρωσόφιλη κυβέρνηση στη Γαλλία να μπορεί να
ελέγχει απόλυτα ενεργειακά όλη τη χώρα και να υπακούει στις
εντολές του Πούτιν !
Κάπως έτσι λοιπόν λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια
φασιστική αντιδραστική εξέγερση στην καρδιά της Ευρώπης που
πέρα από τα αιτήματά της έχει και ως απώτερο στόχο της την
ανατροπή του Μακρόν. Δεν ξέρουμε αν θα πετύχουν να τον
ανατρέψουν, αλλά είναι βέβαιο ότι η Ρωσία επιθυμεί σφόδρα
την ανατροπή του Μακρόν για τον λόγο ότι είναι ο πιο

ευρωπαϊστής και λιγότερο ρωσόφιλος από τους ηγέτες των
μεγάλων χωρών της Ε.Ε.
Ο Πούτιν θεωρεί λοιπόν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για
να εντείνει την επιθετικότητά του και να πετύχει τα
μεγαλοϊδεατικά του σχέδια και φυσικά δεν είναι καθόλου
τυχαίο και το επεισόδιο που συνέβη την περασμένη εβδομάδα
στην Αζοφική θάλασσα με το Ουκρανικό πλοίο.
Και πως να μην το θεωρεί δηλαδή, αφού από τη στιγμή που η μη
ρωσόφιλη Βρετανία φεύγει από την Ε.Ε., η υφεσιακή Μέρκελπου ωστόσο κρατούσε τις λεπτές ισορροπίες απέναντι στον
διεθνή φασισμό- σε λίγο θα αποτελέσει παρελθόν, οπότε μετά
τι μένει για να του αντιταχθεί ; Mόνο ο Μακρόν και ένας
Γερμανός που θα προκύψει και δεν ξέρουμε τι θα πρεσβεύει…
Και φυσικά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ο…πλανητάρχης
Τραμπ που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ χάρις στις ρωσικές επιρροές
και ραδιουργίες της Ρωσικής υπερδύναμης και ο ο ποίος
υπηρετεί ύπουλα και τη ρωσική στρατηγική στο γεωπολιτικό
παιχνίδι ή και ένας γραφικός Τριντό στον Καναδά…Οπότε που
οδηγούμαστε ως Ευρώπη και ως πλανήτης ;
Έχει προλάβει δε να προωθήσει τσιράκια του σε άλλες χώρες
της Ευρώπης, όπως οι ρωσόφιλοι φασίστες Σαλβίνι και Όρμπαν
σε Ιταλία και Ουγγαρία ή ο ρωσόφιλος δεξιός Κούρτς στην
Αυστρία, για να μη μιλήσουμε βέβαια για Τσίπρα στην Ελλάδα
που ήδη βρίσκεται στη Μόσχα για να προσκυνήσει τον πατερούλη
του Πούτιν (και αφού βεβαίως καρατόμησε τον στοιχειωδώς
ενοχλητικό Κοτζιά κατά απαίτηση του τελευταίου…)

