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Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Πράβδα»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι ο ρόλος του Αδόλφου Χίτλερ πρέπει να 
επανεξεταστεί στο πλαίσιο της σύγχρονης αντιπαράθεσης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης.

Ο Martin Sonneborn, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Γερμανία, κατέθεσε μια 
πρόταση προκειμένου να εξεταστεί η προσωπικότητα του ναζιστή ηγέτη, σήμερα με διαφορετικό 
τρόπο.

Ο Γερμανός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Φύρερ μπορούν να γίνουν αντιληπτές με 
διαφορετικό τρόπο στην παρούσα κατάσταση.

«Το σημαντικό είναι ότι επιτεθήκαμε σε όλα και σε όλους. Υποθέτω ότι στη σημερινή κατάσταση ο
Χίτλερ θα επανεξεταστεί, επειδή πολέμησε εναντίον των Ρώσων», δήλωσε ο Sonneborn σε 
συνέντευξή του στο περιοδικό Telepolis.

Στο ίδιο πνεύμα, υποστηρίζει ότι ένα μέρος του κοινού θέλει να βάλει τον Βίλι Μπραντ στη θέση 
του Αδόλφου Χίτλερ και το αντίστροφο.

Οι δηλώσεις του Sonneborn είναι διάσημες για τις σκανδαλώδεις προεκτάσεις τους. Η 
ειρωνεία του ευρωβουλευτή δεν γίνεται πάντα κατανοητή από το κοινό. Στο παρελθόν έχει 
προκαλέσει σημαντική επιδείνωση των Γερμανο-Κινεζικών σχέσεων, επειδή «προσέβαλε τα 
αισθήματα του κινεζικού λαού».

Ο Γερμανός βασικά δημοσιογράφος και δευτερευόντως πολιτικός  - αν και σήμερα δεν υπάρχει 
πλέον καμία ουσιαστική διαφορά - είναι γνωστός για τις σατιρικού τύπου δηλώσεις, λόγω του 
παρελθόντος του. Ξεκίνησε με τη σατιρική εφημερίδα Titanic από το 2000 μέχρι το 2005, για να 
ιδρύσει τελικά το κόμμα «Die Partei» (Το Κόμμα) το 2004, που του επέτρεψε και την εκλογή του 
στο Ευρωκοινοβούλιο. Σήμερα βέβαια δουλεύει στο Spiegel.

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι η σάτιρά του και το χιούμορ του είναι κακόγουστο και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση επικίνδυνο.
Όλα αυτά μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν είναι ΤΥΧΑΙΟ !!

Από την άλλη το περιστατικό είναι ακόμη μια ευκαιρία να αντιληφθούν οι αμετανόητοι 
ευρολάγνοι, τι σημαίνει Ευρωκοινοβούλιο.
Η εκδοχή ότι θυμίζει Hyde Park του Λονδίνου, όπου ο καθένας έβγαινε και έλεγε το μακρύ και το 
κοντό του, σε μια γνήσια διαδικασία εκτόνωσης ακόμη και του πλέον διαταραγμένου ψυχισμού, 
αποτελεί λανθασμένο ελαφρυντικό για τη λειτουργία αυτού του ευρωπαϊκού κυβερνητικού 
θεσμού.
Τα περί υψηλού ευρωπαϊκού πνεύματος έχουν πάει προ πολλού περίπατο, χωρίς να περάσουν 
καν από το Hyde Park.

Ο «θεσμός» εκπληρεί άλλες σκοπιμότητες που σήμερα έχουν γίνει σαφέστατες.



Από την άλλη είναι κι ένα μάθημα σε όσους όλα αυτά τα χρόνια ψηφίζανε στις ευρωεκλογές, 
στο πνεύμα είτε της αδιαφορίας : «δε βαριέσαι μωρέ ευρωεκλογές είναι δεν αφορούν τη χώρα», 
είτε θεωρώντας ότι εκδικούνται και τμωρούσαν το κατεστημένο εκλέγοντας περιθωριακούς, 
γελοίους και περίεργους, ακόμα και αυτοχαρακτηριζόμενους «σάτυρους», όπως στη 
προκειμένη περίπτωση.
Σήμερα τους δίνεται η ευκαιρία να καταλάβουν ότι με την ψήφο τους δεν κάνουν κουμάντο στη 
πολιτική της χώρας τους, ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι αυτό που κάνει κουμάντο και το 
κυριότερο ότι πάνω από το Ευρωκοινοβούλιο είναι άλλοι που κάνουν κουμάντο και μάλιστα 
εις βάρος μας.
Όσο για το πόσο διασκεδαστικό είναι να υπάρχουν καραγκιόζηδες μέσα σε αυτό και ποιος γελάει 
σε βάρος τίνος, φαίνεται πλέον καθαρά με τη συμπαιγνία που παίζεται σε βάρος των λαών της 
Ευρώπης.

Δυστυχώς όμως είναι αργά για να αλλάξουν όλα αυτά, ή έστω κάτι από αυτά.
Το κακό έγινε, μένει τώρα να δούμε μέχρι πότε θα πληρώνουμε τι ζημιά.


