Υπόθεση
Συγκοινωνούντα
ρατσισμός
και
ορθότητα !

Φλόιντ:
δοχεία
πολιτική

Το κίνημα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του
Τζόρτζ Φλόιντ, κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού,
μπορούμε να πούμε ότι είχε αρχικά ένα πολύ προοδευτικό
πρόσημο καθώς αυτή η χώρα πάντα είχε προβλήματα με την
αστυνομική βία και τις διακρίσεις κατά των μαύρων.
Αυτό το λέμε, παρότι εκφράστηκαν ενστάσεις και για το
βεβαρημένο ποινικό μητρώο του θύματος και για το αν ήταν
πραγματικά ρατσιστικό το κίνητρο του εν λόγω
αδίστακτου
αστυνομικού.
Στο πρώτο όμως απαντάμε ότι δεν καταδικάζεται και δεν
κρίνεται κανείς από τις αρχές για το κακό παρελθόν του, αλλά
για το παρών. Και το μοιραίο αδίκημα που διέπραξε ο Φλόιντ
ήταν μόλις ένα πλαστό εικοσαδόλαρο που έδωσε σε κάποιο
μαγαζί και που μπορεί και σε αυτόν να του έδωσε άλλος.
Ομολογουμένως πολύ ασήμαντο για να καταδικαστεί σε θάνατο…
Στο δεύτερο απαντάμε ότι η Αμερικανική αστυνομία ναι μεν
είναι σκληρή και εκτραχύνεται εύκολα, σε σχέση με την
Ευρώπη, αλλά και με τους μαύρους συνηθίζει να είναι πιο
σκληρή απ’ότι με άλλους και αυτό τα τελευταία χρόνια έχει
ενταθεί.
Όπως συνήθως συμβαίνει με τον ακτιβισμό και τα περισσότερα
κινήματα παγκοσμίως στις μέρες μας , κάποια στιγμή είτε
διαστρέφεται το νόημά τους και φτάνουν στην υπερβολή, είτε
προβοκάρονται.
Tο ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και με το συγκεκριμένο κίνημα με

τον Φλόιντ το οποίο δυσφημίστηκε και προβοκαρίστηκε και αυτό
δεν το λέμε τόσο για κάποιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την
αστυνομία που μπορεί να ήταν και αναπόφευκτες.
Αυτό το λέμε για «μπαχαλάκηδες» που-με επίκεντρο τους
Antifa– χώθηκαν μέσα σε ένα δίκαιο κίνημα έβαλαν φωτιές,
λεηλάτησαν, κατέστρεψαν περιουσίες ανθρώπων, επιτέθηκαν σε
αστυνομικά τμήματα κλπ. και έτσι ,με την ανώφελη βία τους,
εξέθρεψαν το «νόμος και τάξη» του Τραμπ και το αντίθετο
άκρο των φασιστών και των ρατσιστών.
Οι Antifa είναι πάντα σκοτεινοί καθώς πρόκειται για μια
σειρά από ακροαριστερά κινήματα, αμφιλεγόμενων κινήτρων και
οι οποίοι έχουν ανοιχτά στην ατζέντα τους, και στις πράξεις
τους, και την απρόκλητη βία κατά των ιδεολογικών τους
αντιπάλων.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι πολλοί από τους «μπαχαλάκηδες» είναι
πιθανό να είναι ρωσόφιλοι προβοκάτορες οι οποίοι και
δυσφημίζουν ένα προοδευτικό κίνημα και στέλνουν στον φασίστα
Ρωσόφιλο Τραμπ (δηλαδή στο άλλο άκρο), εν όψει εκλογών,
κόσμο που δικαιολογημένα αντιτίθεται στις λεηλασίες και τους
τραμπουκισμούς.
Σας θυμίζουν τίποτα από Ελλάδα όλα αυτά ; Μα φυσικά υπόθεση
Γρηγορόπουλου το 2008, όταν το ένα άκρο των «μπαχαλάκηδων»
που έκαιγαν την Αθήνα (και το οποίο χρησιμοποιούσε τότε
προβοκατόρικα ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλαβάνου για δικούς του σκοπούς),
έθρεφε το δεξιό άκρο που ήταν τότε το ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη
και η Χρυσή Αυγή που τότε δρούσε τραμπούκικα
εξωκοινοβουλευτικά.

Επανερχόμενο στο εν λόγω αντιρατσιστικό κίνημα, βλέπουμε πως
μεταφέρθηκε γρήγορακαι σε άλλες χώρες, ωστόσο γρήγορα πήγε
και στην υπερβολή σε κάποιες από αυτές, όπως άλλωστε και
στις ΗΠΑ και εδώ είναι που η πολιτική ορθότητα αρχίζει να
οξύνεται και να γίνεται μεγάλο πρόβλημα και αυταρχισμός.
Η πολιτική ορθότητα, στην υπερβολική της μορφή, είναι ούτος
ή άλλως μια απειλή για τη δυτική δημοκρατία, την ελευθερία
έκφρασης, την κοινωνική ειρήνη, τις σχέσεις ων δύο φύλων,
την οικογένεια κλπ. και τώρα με αφετηρία το Αμερικανικό
κίνημα οξύνεται και στις ΗΠΑ και σε κάποιες άλλες χώρες.
Η υπερβολή με την οποία καλλιεργείται από μερίδα της αστικής
τάξης στις ΗΠΑ ήταν μάλιστα μια από τις αιτίες που-σύμφωνα
με τους αναλυτές- έκαναν τους Αμερικανούς να ψηφίσουν, ως
αντίδραση στο κατεστημένο, ένα ακροδεξιό στοιχείο σαν τον
Τραμπ.
Συγκεκριμένα παρατηρούμε λοιπόν αυτές τις μέρες το φαινόμενο
να γκρεμίζονται ή να βανδαλίζονται αγάλματα (και συνήθως
χωρίς την απόφαση κάποιας αρχής) και να λογοκρίνονται
ταινίες και σίριαλ ,όπως το περιβόητο «Όσα παίρνει ο άνεμος»
και ακόμα και παιχνίδια (!) και όλα αυτά στο όνομα του
αντιρατσισμού.
Πραγματικά πολύ ανησυχητικά φαινόμενα για κάθε σκεπτόμενο
πολίτη, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως η φανατικά
πολιτικά ορθοί και οι ρατσιστές και φασίστες είναι
συγκοινωνούντα δοχεία που το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Και

εξηγώ…
Για παράδειγμα η υπερβολική πολιτική ορθότητα στις ΗΠΑ
εξέθρεψε-όπως είπαμε- και το φαινόμενο Τραμπ και γενικά την
άνοδο της ακροδεξιάς και την εκτράχυνση των ρατσιστών και
των φασιστών, ως αντίδραση.
Έρχεται λοιπόν η δολοφονία Φλόιντ για να τροφοδοτήσει και
πάλι την πολιτική ορθότητα σε ακραίες μορφές και εκδηλώσεις
και η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί ξανά το «νόμος και
τάξη» και την ακροδεξιά σε διάφορες μορφές της. Φαύλος
κύκλος…
Και είναι βέβαιο ότι αν η
την ακραία και αυταρχική
ταυτόχρονα την ανοχή και
και Κίνα, η καταστροφή της

δύση συνεχίσει αυτό το «βιολί» με
έκφραση πολιτικής ορθότητας και
υφεσιακή στάση απέναντι σε Ρωσία
δεν θα αργήσει να έρθει !

Ο πραγματικός ολοκληρωτισμός (δηλ. ο κομμουνιστικός
Ρωσοκινέζικος) είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσει να
αξιοποιήσει τις υπερβολές και την παρακμή της δύσης και να
παρουσιαστεί ως σωτήρας ή απελευθερωτής των λαών της Ευρώπης
!

Η αριστερά του…μέλλοντος μας
και η παραχάραξη της ιστορίας
!
Η θεωρία των δύο άκρων έχει συλλάβει πολύ σωστά τη διεθνή
πολιτική και ιδεολογική αναπροσαρμογή της εποχής μας,
μιλώντας για την διεθνή ταύτιση άκρας δεξιάς και άκρας
αριστεράς.

Παρόλα αυτά πολλοί από όσους δέχονται και διατυπώνουν τη
θεωρία των δύο άκρων, συνήθως παραλείπουν να πουν ότι τα δύο
άκρα ενώθηκαν πάνω στη βάση του Ρωσοκινέζικου φασισμού, και
των απανταχού συμμάχων τους, για να βοηθήσουν αυτόν τον
άξονα στην παγκόσμια κυριαρχία του.
Το παραλείπουν γιατί ο δυτικός κόσμος έχει φάει για τα καλά
το παραμύθι ότι Ρωσία και Κίνα έγιναν-μετά την πτώση του
κομμουνισμού και τη στροφή προς τον κρατικοδίαιτο
καπιταλισμό που έκαναν- φίλοι μας και ακίνδυνοι ή ακόμα και
ότι εκδημοκρατίστηκαν !
Εφόσον λοιπόν άκρα δεξιά και άκρα αριστερά έχουν γίνει πλέον
ένα-υπηρετώντας κυρίως τη Ρωσία και τα συμφέροντά της, και
δευτερευόντως τα Κινέζικα- πρέπει να βρουν και κάποιον κοινό
τόπο στην πρόσφατη διεθνή ιστορία για να ταυτιστούν
περισσότερο.
Και μπορεί η Σοβιετική Ένωση- και αργότερα η διάδοχός της
Ρωσία-να καλλιεργούν επί χρόνια το προφίλ της
αντιφασιστικής χώρας και του…δημοκρατικού αντιφασιστικού
κομμουνισμού (εκμεταλλευόμενοι την επίθεση του παρανοϊκού
Χίτλερ εναντίον των μέχρι τότε γεωπολιτικών του συμμάχων του
Σοβιετικών), αλλά πλέον οι μάσκες έχουν αρχίσει να πέφτουν !
Όπως μπορούμε να δούμε σε πολλά κείμενα αριστερών site και
συγγραφέων, πλέον οι κόκκινοι φασίστες προσπαθούν να
παραχαράξουν την πρόσφατη ιστορία-κυρίως του β’ παγκοσμίου
πολέμου- και να την αναπροσαρμόσουν στο πιο αντιδυτικό, κάτι
που βέβαια εξυπηρετεί ιδεολογικά τη σημερινή Ρωσία του
Πούτιν.

Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα αντιδυτικά καγκεμπίτικα
πλαίσια, δεν διστάζουν να παίρνουν ουσιαστικά και το μέρος
των Ιαπώνων φασιστών, επεκτατιστών και συμμάχων του Χίτλερ,
κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο !
Κατηγορούν λοιπόν τους Αμερικανούς και τον τότε πρόεδρο
Τρούμαν ως δολοφόνους και εγκληματίες πολέμου για τις
ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι που έδωσαν το
τελειωτικό χτύπημα στους Ιάπωνες και σήμαναν το τραγικό
τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και του αντιφασιστικού
αγώνα.
Παραλείπουν φυσικά οι κόκκινοι φασίστες να πουν ότι τις δύο
ατομικές βόμβες τις έριξαν οι Αμερικανοί διότι οι Ιάπωνες
δεν συνθηκολογούσαν, ώστε να λάβει τέλος και ο πόλεμος, και
αντιθέτως χρησιμοποιούσαν τους καμικάζε αυτοκτονίας για να
προκαλούν νεκρούς και υλικές ζημιές στους Αμερικανούς.
Κυρίως βέβαια παραλείπουν να μιλήσουν για τον βομβαρδισμό
των Ιαπώνων μέσα στις ΗΠΑ, στο Περλ Χάρμπορ, που προηγήθηκε
και που δεν θα μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση από τους
Αμερικανούς.
Πως λοιπόν και πότε θα τελείωνε οριστικά ο δεύτερος
παγκόσμιος πόλεμος αν δεν βομβαρδιζόταν αποτελεσματικά η
Ιαπωνία ; Το γνωρίζει κανένας ; Θα μου πείτε τώρα γιατί να

χτυπήσουν την Ιαπωνία
καταστροφή ;

με ατομική βόμβα που έφερε τέτοια

Και ποιος μας λέει ότι αν οι Αμερικανοί επέλεγαν σφοδρούς
συμβατικούς βομβαρδισμούς έναντι της σθεναρά αμυνόμενης τότε
Ιαπωνίας, θα είχαμε λιγότερους νεκρούς και μικρότερη
καταστροφή, ειδικά αν κρατούσαν πολύ ;
Γιατί όταν δεν είσαι στη δύσκολη θέση των πολιτικών και των
στρατιωτικών σε έναν πόλεμο από τον οποίο εξαρτάται το
μέλλον της ανθρωπότητας, μπορείς να λες πολύ εύκολα
ευχάριστα λόγια και να βγάζεις δήθεν φιλειρηνικές κορώνες.
Είναι βεβαίως η ίδια φασίζουσα αναθεωρητική λογική με την
οποία οι Χιτλερικοί Χρυσαυγήτες κατηγορούν τους συμμάχους
(και τους Σοβιετικούς) ως εγκληματίες πολέμου για τον σφοδρό
βομβαρδισμό της Γερμανίας και κυρίως της Δρέσδης. Αλλά και
αυτό το παραλείπουν οι αριστερούληες…
Και φυσικά όσοι βρίζουν τον Τρούμαν εγκληματία πολέμου δεν
γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν ότι από τη δική του
Αμερικανική βοήθεια επιβίωσε η μεταπολεμική και μετεμφυλιακή
Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες…
Ένα δεύτερο εξίσου εξωφρενικό που έχουμε παρατηρήσει είναι
ότι οι αριστεροί (ακόμα και το ΚΚΕ, μέσω του “Ριζοσπάστη”)
δεν διστάζουν να παίρνουν ακόμα και το μέρος των Τσάρων, σε
ότι αφορά την πρόσφατη Ρωσική ιστορία, προκειμένου να
δαιμονοποιήσουν τη δύση και να συνταχθούν με την αντιδυτική
γραμμή Πούτιν της σημερινής Ρωσίας.
Αυτό το χαρακτηρίζουμε εξωφρενικό διότι και ο ίδιος ο Μαρξ
(και φυσικά ο Λένιν που τους πολέμησε) ήταν φουλ
αντιτσαρικοί και μάλιστα ο Μαρξ στα κείμενά του μιλάει
καθαρά για την υπεροχή της πιο προοδευμένης Ευρώπης του
διαφωτισμού και της βιομηχανικής επανάστασης απέναντι στην
καθυστερημένη από κάθε άποψη Τσαρική Ρωσία !
Με αυτήν όμως την φιλοτσαρική γραμμή ο Πούτιν πετυχαίνει να

εμφανίζεται και ως αριστερός και συνεχιστής του σοσιαλισμού,
αλλά και να χτυπάει και τη «σατανική» δύση, εξ ου και την
υιοθετούν και οι Έλληνες αριστεροί.
Στον αντίποδα βεβαίως εμείς θα θυμίσουμε τα λεγόμενα του Μάο
Τσε Τουνγκ, ήδη από την εποχή του Μπρέζνιεφ, ο οποίος
χαρακτήριζε τη Σοβιετική Ένωση ιμπεριαλιστική Χιτλερικού
τύπου από την οποία θα κινδυνεύσει μελλοντικά η ανθρωπότητα
(!!) και γι’αυτό άλλωστε έκανε τότε ανοίγματα προς τη δύση
και
τη
Γιουγκοσλαβία
του-σοσιαλιστή
αλλά
πιο
εθνικοανεξαρτησιακού- Τίτο.
Με λίγα λόγια ο ιδεολογικός εκφασισμός και αναθεωρητισμός
της Σοβιετικής Ένωσης είχε ήδη ξεκινήσει από την εποχή του
Μπρέζνιεφ, πριν πετάξει και τον κομμουνιστικό μανδύα με τη
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης !
Το σημερινό καθεστώς του Ρωσικού κράτους δεν είναι παρά η
συνέχεια του προηγούμενου αυταρχικού κομμουνιστικού
καθεστώτος με άλλα μέσα (δηλαδή μέσα στον καπιταλισμό) που
προσπαθεί με ωμή βία και καγκεμπίτικες προβοκάτσιες για την
παγκόσμια κυριαρχία του, όπως περίπου κάποτε και ο Χίτλερ.
Ο κομμουνισμός μπορεί να κατέρρευσε, αλλά αυτό που λίγοι
κατανοούν και στη δύση, είναι ότι οι αναθεωρητές
κομμουνιστές συνεχίζουν να κυβερνούν στη Ρωσία και στην Κίνα
και είναι πιο επικίνδυνοι από ποτέ (Πούτιν και Κ.Κ.Κίνας) !
Αυτό δε που έχει αλλάξει στη Ρωσία είναι ότι ο πρώην
σκληροπυρηνικός καγκεμπίτης Πούτιν δεν πολιτεύεται καθαρά ως
αριστερός, αλλά συμπορεύεται και με την φασιστική άκρα δεξιά
και στη Ρωσία και διεθνώς και έτσι έχει πάρει μαζί του και
τα δύο αυτά ακραία ρεύματα στις περισσότερες χώρες.
Αυτό ξεγελάει και τους μεν παραδοσιακά ανόητους ακροδεξιούς
που τον θεωρούν από δικό τους έως και αντικομμουνιστή, ενώ
από την άλλη οι αριστεροί και κομμουνιστές τον υποστηρίζουν
συνήθως πιο καλυμμένα για να μην εκτεθούν.

Βεβαίως το αστείο της υπόθεσης είναι ότι στην πραγματικότητα
και οι δύο πλευρές τον θεωρούν δικό τους και απορρίπτουν
μετά βδελυγμίας τη σύμπλευσή του με το άλλο άκρο. Με λίγα
λόγια όλοι αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος είναι
πιο φασίστας !!
Αυτή είναι λοιπόν η αριστερά του…μέλλοντός μας !

Και τι θα κάνει δηλαδή
“υπέροχος” λαός” ;

ο

Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ αυτές τις ημέρεςτουλάχιστον μέχρι να υπάρξει είτε συμφωνία,
είτε ναυάγιο- και πάλι με το Μακεδονικό, αλλά
ορισμένοι δε σε αφήνουν και ν’αγιάσεις…
Παρατηρώ λοιπόν πως
δεν είναι μόνο
Χρυσαυγήτες, ψηφοφόροι και πολιτικοί, που
απειλούν και καταριούνται στο ενδεχόμενο
οποιασδήποτε συμφωνίας με τη γειτονική χώρα,
αλλά και Νεοδημοκράτες και άλλοι. Μαζί με τα
νέα συλλαλητήρια που ετοιμάζουν σε όλη την
Ελλάδα, επιστρατεύουν απειλές και αφορισμούς
κατά της κυβέρνησης και αυτό που μου κάνει
μεγάλη εντύπωση είναι ένας ιδιότυπος λαϊκισμός
που επιστρατεύουν ακόμα και μέχρι τώρα
μετριοπαθείς δημοσιογράφοι και πολιτικοί.
Πρόκειται για μια λογική του τύπο “ότι και να
κάνουν οι προδότες πολιτικοί, συμφωνία με τους
Σκοπιανούς δεν θα περάσει από τον Ελληνικό λαό
διότι αυτός ως καλός πατριώτης δεν θα τη δεχθεί
και θα την εμποδίσει” ! Σοβαρά, ε ; Τι μας λέτε

;
Κατά πρώτον, από πότε κυβερνάει και παίρνει
αποφάσεις για λεπτά ζητήματα εξωτερικής
πολιτικής μια οχλοκρατία της πλάκας, που
κατεβαίνει και στα συλλαλητήρια, και σε μεγάλο
βαθμό εξτρεμιστική (έτσι όπως διαμορφώνεται η
Ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια) και όχι
η
εκάστοτε
εκλεγμένη
κυβέρνηση
και
αντιπολίτευση ;
Κατά δεύτερον, τι ακριβώς θα κάνει ο λαός και
θα εμποδίσει την όποια ενδεχόμενη συμφωνία ; Θα
το καταφέρει απλά με τα συλλαλητήρια ή θα μπει
μέσα στη βουλή να τους λιντζάρει ; Άραγε μήπως
να πάρουμε στα σοβαρά τα γραφικά ψηφίσματα των
συλλαλητηρίων και άλλους ανόητους και
ημίτρελους που καταθέτουν μηνύσεις για εσχάτη
προδοσία και ονειρεύονται ακόμα και εκτελέσεις
στο Γουδί ;
Πρόκειται στην πραγματικότητα για φασιστικέςΧρυσαυγήτικες λαϊκίστικες λογικές του τύπου
“Κρεμάλα στους προδότες πολιτικούς” που τις
υιοθετούν πλέον πάρα πολλοί και-τουλάχιστον
εμμέσως-ακόμα και μέχρι τώρα σοβαροφανείς ή
μετριοπαθείς άνθρωποι !

Και για ποιόν λαό μιλάμε πως θα τα κάνει αυτά
στην, όντως φασίζουσα, κυβέρνηση της “πρώτη
φορά αριστερά” ; Για αυτόν που δέχθηκε
αδιαμαρτύρητα ή και επιδοκιμάζοντας κιόλας τις
καταστροφικές διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη,
το κλείσιμο τραπεζών και τα capital control που
έφερε αυτή κυβέρνηση ; Για αυτόν που
νομιμοποίησε όλα τα ψέματα και τις κοροϊδίες
που του έκανε ο Τσίπρας και τον εξέλεξε
θριαμβευτικά για δεύτερη φορά για να φέρει άλλα
δύο μνημόνια στην πλάτη μας ;
Γι’αυτόν το λαό που δεν αντιδρά καθόλου στην
προσπάθεια της “πρώτη φορά αριστερά να χτίσει
στην Ελλάδα ένα ιδιότυπο αυταρχικό καθεστώς
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ; Ή μήπως για αυτόν
που βαρέθηκε να σηκωθεί από τον καναπέ για να
πάει
ακόμα
και
στο
συλλαλητήριο
του
“παραιτηθείτε” που έγινε πέρσι τέτοιο καιρό και
απέτυχε ; Και τώρα ο ίδιος λαός ξεσηκώνεται για
το πως θα ονομάζεται μια άλλη χώρα ;
Όλοι εσείς λοιπόν που τα λέτε αυτά είστε
λαϊκιστές της πλάκας, πνευματικά κατώτατοι και
“τσάμπα μάγκες” σε όποιον πολιτικό χώρο κι’αν

ανήκετε (ακόμα και σε αυτό το χώρο των ψευτοεκσυγχρονιστών και ψευτο-φιλελεύθερων του
Μητσοτάκη) ! Για να μη μιλήσουμε φυσικά για την
προφανή σας ιστορική και γεωγραφική ασχετοσύνη
στο θέμα με το οποίο καταπιάνεστε (εν
προκειμένω το Μακεδονικό)…

Οι
Ρωσόδουλοι
του
ΚΚΕ
αποκαλύπτονται κι’άλλο !
Λίγοι έχουν καταλάβει στη χώρα μας τον πραγματικό λόγο
ύπαρξης των ακροαριστερών κομμάτων (εν προκειμένω τα
ισχυρότερα είναι ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ) και μάλιστα δεν έχουν
καταλάβει
ούτε
καν
όλοι
οι
αντιαριστεροί
και
αντικομμουνιστές.
Ο βασικός λόγος ύπαρξή τους είναι λοιπόν η προώθηση μέσα στη
χώρα των ρωσικών γεωπολιτικών θέσεων και συμφερόντων, αλλά
και η προώθηση των συμφερόντων μιας αστικής τάξης
(ολιγαρχίας) που σχετίζεται με τον άλφα ή βήτα τρόπο με τον
χώρο της αριστεράς και τους Ρωσοκινέζους. Αυτά βέβαια τα
έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές από εδώ (από τους ελάχιστους
είμαστε στην Ελλάδα που τα λέμε) και δεν υπάρχει λόγος να
αναλύσουμε τη δεδομένη στιγμή πως και γιατί…
Σήμερα θα ασχοληθούμε με Το ΚΚΕ που είναι η «μήτρα» όλων των
σοβιετικόδουλων και ρωσόδουλων κομμάτων στην Ελλάδα. Το ΚΚΕ
λοιπόν, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και μέχρι και πριν
λίγα χρόνια, έκανε μια καλυμμένα ρωσόφιλη προπαγάνδα σε όλα
τα διεθνή και διμερή ζητήματα, με την έννοια ότι
προπαγάνδιζε τις Ρωσικές θέσεις χωρίς να εγκωμιάζει ή να
υποστηρίζει ανοιχτά τη Ρωσία των Γέλτσιν και Πούτιν.

Ωστόσο το κόμμα του αχυρανθρώπου της Παπαρήγα, Κουτσούμπα
άρχισε να αποκαλύπτεται ως ρωσόδουλο πριν τρία χρόνια που
ξέσπασε το Ουκρανικό ζήτημα καθώς δεν δίστασε να στηρίξει
ανοιχτά την κατοχή της Κριμαίας και τον πόλεμο των
αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία ! Επιπλέον αντιτάχθηκε
σθεναρά στις διεθνείς κυρώσει κατά της Ρωσίας και όλα αυτά
τα έκανε με το επιχείρημα πως οι Ουκρανοί είναι φασίστες
(οπότε συνεπάγεται πως η Ρωσία του Πούτιν είναι δημοκρατική
και έχει κάθε δικαίωμα να διαμελίζει ξένα κράτη και να
ξεκινάει πολέμους στο όνομα της προστασίας μειονοτήτων) !
Το ουκρανικό ζήτημα παραμένει ακόμα ανοιχτό και φλέγων, αλλά
όποιος παρακολούθησε μια εκπομπή με καλεσμένη τη..γνωστή και
μη εξαιρετέα Λιάνα Κανέλλη πριν λίγες ημέρες στον ΣΚΑΪ
μπορεί κάλλιστα να έχει διαπιστώσει το μέγεθος της
ρωσοδουλείας του ΚΚΕ. Η Κανέλλη λοιπόν μεταξύ άλλων που
είπε-κατά Ευρώπης και ΗΠΑ, όπως συνήθως- δεν δίστασε να
χλευάσει τους Βρετανούς για την οξεία αντίδρασή τους στο
θέμα της δηλητηρίασης του πράκτορά της και της οικογένειάς
του από τους Ρώσους (δηλαδή από το καθεστώς της Μόσχας) !
Ενώ κατέληξε εγκαλώντας τους δυτικούς διότι δεν έδωσαν
συγχαρητήρια στον Πούτιν για τη νίκη του στις στημένες
ρωσικές προεδρικές εκλογές !

Και είναι στημένες οι Ρωσικές εκλογές, όχι μόνο γιατί εκεί
φέρεται να έλαβαν χώρα και πάλι πρακτικές νοθείας. Για να

θεωρηθούν δημοκρατικές εκλογές μιας χώρας θα πρέπει να
εκπροσωπούνται όλα τα ρεύματα και οι ιδέες (τουλάχιστον οι
εντός δημοκρατικού τόξου), χωρίς απαγορεύσεις και στη Ρωσία
όποιος αντιπολιτεύεται σοβαρά τον Πούτιν, όχι μόνο δεν
μπορεί να κατέβει σε εκλογές, αλλά καταλήγει στη φυλακή ή
και στον τάφο ! Πιο πρόσφατη περίπτωση προφανώς και είναι
αυτή του Ναβάλνι (που είναι η μοναδική σοβαρή αντιπολίτευση
στον Πούτιν) που του απαγορεύτηκε η κάθοδος στις εκλογές και
τελικά συνελήφθη…
Έτσι οι μοναδικοί αντίπαλοι του Πούτιν στις ρωσικές εκλογές
ήταν ένας κομμουνιστής, ο φασιστοναζί Ζιρινόφσκι (που
αμφότεροι είναι στην πραγματικότητα όργανά του), κάποια
πορνοστάρ (!), ένας φρουτέμπορος κλπ… Για αυτήν λοιπόν την
παρωδία εκλογών οι ΚΚέδες εγκαλούν την Ευρώπη που δεν δίνει
συγχαρητήρια στον Πούτιν !
Το δυστύχημα είναι πως όχι μόνο δεν βρίσκεται κανένας να τα
πει αυτά και να τολμήσει να ξεσκεπάσει αυτούς τους κόκκινους
φασίστες, αλλά ότι γενικά οι «μαυροκόκκινοι» έχουν περάσει
και τις απόψεις τους ως πλειοψηφικές στον Ελληνικό λαό. Και
είναι φυσικά προφανές πως το κόκκινο και το μαύρο άκρο
ταυτίζονται όσο ποτέ άλλοτε λόγω ακριβώς της ρωσοφιλίας τους
και του αντιδυτικού μένους τους. Βλέπετε και τα δύο άκρα
«μυρίζονται» πάντα τον φασισμό και κάθε είδους αυταρχισμό,
θέλγονται από αυτόν και τον υπηρετούν πιστά.

