Χρυσή
Αυγή:
Οι
αντικομμουνιστές “υπάλληλοι”
των κομμουνιστών !
Πολλά έχουν ειπωθεί όλα αυτά τα χρόνια για το φαινόμενο της
Χρυσής Αυγής και τους χρυσαυγήτες αλλά νομίζουμε ελάχιστοι
έχουν αγγίξει ένα ζήτημα που είναι το «ζουμί» της υπόθεσης.
Υποτίθεται πως βασικό ιδεολογικό συστατικό κάθε ακροδεξιού,
φασίστα είναι ο αντικομμουνισμός. Ένας αντικομμουνισμός που
φυσικά δεν έχει τις ρίζες του στη θέληση για ελευθερία την
οποία είχε όντως καταλύσει ο κομμουνισμός (οικονομική,
δημοκρατική και κοινωνική), αλλά στο δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο, στον εμφύλιο και στον ψυχρό πόλεμο και στην
αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ των δύο ακραίων ιδεολογικών
ρευμάτων.
Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την κατάρρευση του
κομμουνισμού ως σύστημα, ήρθε μια νέα τάξη πραγμάτων όπου οι
ακροδεξιοί άρχισαν σιγά, σιγά από φιλοαμερικανοί που ήταν να
γίνονται αντιαμερικανοί και γενικά αντιδυτικοί.

Μετά δε το τέλος της εποχής Γέλτσιν στη Ρωσία, με την
εμφάνιση του πιο στυγνού Πούτιν, οι περισσότεροι από αυτούς
άρχισαν να ταυτίζονται ανοιχτά με τη Ρωσία και σήμερα αυτή η

ταύτιση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, με τους νεοναζί της
Χρυσής Αυγής να πρωτοστατούν σε ρωσοφιλία και αντιδυτικισμό
στην Ελλάδα!
Βεβαίως
ο
προφορικός
αντικομμουνισμός,
και
αντιαριστερισμός, ειδικά των χρυσαυγητών, ζει και βασιλεύει
και σήμερα με τον οποίον απλά ξεγελούν και φανατίζουν κατά
αυτόν τον τρόπο τους αμόρφωτους, χαχόλους ψηφοφόρους τους.
Γιατί τους ξεγελούν ;
Μα πως γίνεται οι φανατικοί αντικομμουνιστές να ταυτίζονται
ανοιχτά και να υπηρετούν πιστά (σε βαθμό ρωσοδουλείας) τη
Ρωσία του κομμουνιστή Πούτιν ;; Διότι μπορεί μεν στη Ρωσία ο
κομμουνισμός να κατέρρευσε, αλλά οι αναθεωρητές κομμουνιστές
παραμένουν στην εξουσία !
Δεν το πιστεύετε ; Εγώ ρωτάω, τι ήταν ο Πούτιν επί
κομμουνιστικού καθεστώτος ; Στέλεχος της Στάζι και της KGB
και μάλιστα από τους πλέον σκληροπυρηνικούς ! Μπορεί να
πιστέψει κανείς ότι άλλαξε ; Μα και το σύστημα και η
οικονομία της Ρωσίας παραμένει
κρατικοφασιστικό,
συγκεντρωτικό και αντιφιλελέυθερο και φυσικά δεν τον έχει
εγκαταλείψει και ο αυταρχισμός που έχει γίνει χειρότερος και
από τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης.
Αυτό που κυρίως ξεγελάει τους αφελείς Χρυσαυγήτες και γενικά
τους φασίστες και ακροδεξιούς- είναι ότι ο Πούτιν παριστάνει
τον Χριστιανό για να πάρει μαζί του την ορθόδοξη εκκλησία
και ότι έχει επιλέξει να υιοθετήσει και την ακροδεξιά
πλατφόρμα και να την ελέγχει σε όλον τον πλανήτη.
Το ότι όμως ο Ρώσος δικτάτορας επέλεξε-προκειμένου
πετύχει την παγκόσμια κυριαρχία του- να συνενώσει τα
άκρα, και να συμπορευτεί με την ακροδεξιά, αυτό διόλου
τον κάνει λιγότερο κομμουνιστή (αν και αναθεωρητή και
φυσικά ιδεολογικά ορθόδοξο) !
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Και να ήταν μόνο αυτό…η σύμπλευση των δύο άκρων φαίνεται εν
Ελλάδι και από αλλού. Χρυσαυγήτες και Συριζαίοι συνυπήρξαν

μια χαρά στα κινήματα αγανακτισμένων (πάνω και κάτω πλατεία)
και μάλιστα η Χρυσή Αυγή πρόσφερε στήριξη στον Τσίπρα στις
καταστροφικές διαπραγματεύσεις του 2016 !
Και δεν σταμάτησε εκεί αφού στο ακόμα πιο καταστροφικό
δημοψήφισμα που ακολούθησε συντάχθηκε ανοιχτά με το «όχι»
του Τσίπρα. Επρόκειτο για ένα φαιοκόκκινο μέτωπο που έσπασε
μόνο όταν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. έφεραν απεχθή μνημόνια (ως
αποτέλεσμα της καταστροφής που είχαν προκαλέσει) και ο
Τσίπρας άρχισε να παριστάνει τον φιλοευρωπαίο.
Οι κυβερνώντες ωστόσο φρόντισαν να ανταμείψουν τη Χρυσή Αυγή
για τις…υπηρεσίες, αφήνοντας ελεύθερους τους υπόδικους
Χρυσαυγήτες και ακόμα και τον δολοφόνο Ρουπακιά ! Αυτό το
πέτυχαν καθυστερώντας εσκεμμένα τη δική, με αποτέλεσμα να
περάσει το 18μηνο και να απελευθερωθούν όλοι τους…
Για όσους μάλιστα δεν το ξέρουν η Χρυσή Αυγή δεν παραλείπει
σε κάθε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή να συντάσσεται με την
κυβέρνηση (δες Παπαντωνίου, Κοντομηνά, Θέμο Αναστασιάδη
κα.). Όλα αυτά δεν σημαίνουν κάτι ;
Με λίγα λόγια είναι ένα τεράστιο παραμύθι και ο αντιφασισμός
της σημερινής αριστεράς, αλλά και ο αντικομμουνισμός της
Χρυσής Αυγής και όλης της ακροδεξιάς η οποία-μέσα στην
πατροπαράδοτη ανοησία της- έχει γίνει υποχείριο των
κομμουνιστών !
Όταν βεβαίως ο Πούτιν, ο οποίος στην πραγματικότητα
παραμένει κατακόκκινος, πετύχει κάποιους σημαντικούς
γεωπολιτικούς στόχους το πιθανότερο είναι ότι θα εξοντώσει
όλους αυτούς τους αδαείς για να πετύχει την απόλυτη
κρατικοφασιστική κυριαρχία !
Αυτό μπορεί να γίνει όπως ακριβώς το έκανε και ο
κομμουνιστής Μιλόσεβιτς στη Σερβία με την εξόντωση των
φασιστών-γενοκτόνων πρώην συμμάχων του Αρκάν και Σέσελι.

