Μέχρι και…Βελόπουλο !
Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση στην
Ελλάδα ξέβρασε πολιτικά στην επιφάνεια ότι πιο
ακραίο και λαϊκίστικο υπάρχει και ότι το εδώ
αντιδυτικό, ρωσόφιλο σύστημα-κομμάτων, ΜΜΕ και
κάθε λογής διαπλεκόμενων- βοήθησε τα μέγιστα
στην προβολή και την ανέλιξη αυτής της
πολιτικής σαπίλας και εξτρεμισμού !
Το πιο εξωφρενικό παράδειγμα είναι φυσικά η
νεοναζιστική Χρυσή Αυγή η οποία εξελίχθηκε και
σε τρίτη πολιτική δύναμη και που παρόλα αυτά
συνέχισε να στηρίζεται από μια συγκεκριμένη
μερίδα αχρείων νεοελλήνων, παρότι έχει
αποδεδειγμένα σκοτώσει άνθρωπο ! Την ίδια
στιγμή το πολιτικό καθεστώς όχι μόνο την
κρατάει εντός νόμου, αλλά έχει αποφυλακίσει κατ
τα στελέχη της που κατηγορούνται για τη
δολοφονία Φύσσα !
Όμως φυσικά να μην ξεχνάμε πως και τα δύο
κυβερνητικά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. είναι και
αυτά απεχθή προϊόντα αυτού του ίδιου συστήματος
που τα γιγάντωσε εκλογικά, με τα γνωστά
αποτελέσματα για την Ελλάδα και τους Έλληνες…
Και να ήταν μόνο αυτά…μια σειρά από μαύρους και
κόκκινους φασίστες (ή και τα δύο μαζί) και
κομματικά γκρουπούσκουλα έχουν ξεπηδήσει μέσα
στην κρίση και προσπαθούν να ανελιχθούν
πολιτικά
και
εκλογικά.
Λαφαζάνης,
Κωνσταντοπούλου, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΠΑΜ, Μπαλτάκος,
Κρανιδιώτης Τζήμερος και πλέον μέχρι και…
Βελόπουλος !
Ο Βελόπουλος -πρώην στέλεχος του ΛΑΟΣ του

Καρατζαφέρη- με το κόμμα «Ελληνική λύση» είναι
ίσως (μετά τη Χρυσή Αυγή) ότι πιο φασιστικό,
«ψεκασμένο» και ξετσίπωτα ρωσόδουλο υπάρχει
αυτή τη στιγμή ! Μιλάμε για ανοιχτό
πρακτορηλίκι και αντίστοιχη προπαγάνδα και
στήριξη σε fake news, θεωρίες συνομωσίας και
ρητορική μίσους.
Όλα αυτά συνδυάζονται και με μία ιδιότυπη trash
τηλεοπτική παρουσία, που του εξασφαλίζει ύποπτα
και πάλι το πολιτικό καθεστώς, με παπάδες,
Παϊσιους, αλοιφές για κάλους, ρευματισμούς,
Αγιορίτικα ματζούνια κλπ. !…
Και όμως μερικά κανάλια του δίνουν συχνά τον
λόγο (με επικεφαλής τον…φιλελέυθερο ΣΚΑΪ) και
πλέον μπαίνει και στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό
κοντά στο 1,5 % ! Άραγε μήπως θα τον δούμε και
στη βουλή ; Όλα πιθανά με αυτούς που έχουμε
μπλέξει…

Εμείς δεν έχουμε κουραστεί να γράφουμε ότι η
σημερινή Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κάτι σαν
προπολεμική Γερμανία (Δημοκρατία της Βαϊμάρης)
και τα γεγονότα όλο και μας επιβεβαιώνουν, αλλά

το θέμα είναι που οφείλεται αυτή η εξαχρείωση
των πάντων ;
Εκτιμώ ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την
παραδοσιακή ξενοδουλεία και τυχοδιωκτισμό της
Ελληνικής τάξης η οποία πάντα συνήθιζε την άνευ
όρων προσκόλληση στα εκάστοτε ξένα αφεντικά της
χώρας και απλά το ίδιο ακριβώς κάνει και τώρα.
Άλλοτε ήταν
Άγγλοι και Γάλλοι, άλλοτε
Αμερικάνοι και τώρα οι νεοχιτλερικοί Ρώσοι του
Πούτιν (και δευτερεόντως οι Κινέζοι) που-ειδικά
με Τσίπρα-έχουν κάνει την Ελλάδα οικονομική και
πολιτική αποικία τους, αλλά και πειραματόζωο
ακραίων πολιτικών πειραμάτων. Σε αυτήν την
τελευταία φράση θα πρέπει να αναζητήσουμε και
τα ακριβή αίτια του πολιτικού εξτρεμισμού που
είναι σε άνθηση μέσα στην Ελλάδα της κρίσης.
Όλοι οι υπόλοιποι- πιο μετριοπαθείς πολιτικοί,
καναλάρχες, εκδότες και δημοσιογράφοι- απλά
υποτάσσονται στις βουλές της Ελληνικής αστικής
τάξης, αφού άλλωστε οι περισσότεροι στερούνται
της στοιχειώδους δημοκρατικής ευαισθησίας και
κουλτούρας, οπότε και αυτά τα απεχθή φαινόμενα
τύπου Βελόπουλου βρίσκουν έδαφος για να
ανθήσουν…

