
Εδώ και δύο χρόνια αυτοί που διαμορφώνουν την κοινή
γνώμη στη χώρα μας, προσπαθούν να περάσουν στο λαό
την αντίληψη ότι τη χρεωκοπία τη μεθοδεύει  η Γερμανία μέσω
της ΕΕ για να  να μας υποδουλώσει αγοράζοντας φτηνά το
φυσικό και ανθρώπινο πλούτο μας.
Όμως η πράξη λέει άλλα.
Οι μόνοι που αγοράζουν μέσα στην καταστροφή πάμ-

φθηνα τα πιο νευραλγικά  κομμάτια της χώρας μας είναι
οι Ρώσοι κρατικοολιγάρχες, οι δορυφόροι τους του Κα-
τάρ και οι φίλοι τους της Κίνας. Έτσι την ώρα που τα δυτικά
τραπεζικά κεφάλαια φεύγουν στο εξωτερικό, η Ρωσία και το
Κατάρ αγόρασαν σχεδόν τζάμπα και «στη ζούλα» τα μεγαλύ-
τερα πακέτα μετοχών της Άλφα, της Eurobank και της Πειραιώς.
Αυτές οι τρεις τράπεζες μαζί με την Εθνική ελέγχουν όλες
σχεδόν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας.
Επίσης πέρα από το υπ’ αριθμ.1 ακίνητο της χώρας, το

Eλληνικό, που το έχουν τάξει στο Κατάρ, είναι  κύρια οι ρώσοι
και οι κινέζοι κρατικοολιγάρχες που αγοράζουν γη στις ακριβό-
τερες τουριστικές περιοχές της χώρας Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη,
Χαλκιδική,  Επίσης αφού για χρόνια το ελληνικό δημόσιο απα-
γόρευε στους καναδούς ιδιοκτήτες να εξορύξουν το χρυσό στη
Χαλκιδική, αυτός ουσιαστικά παραχωρήθηκε στο Κατάρ.
Αλλά κάποιος που θέλει να υποδουλώσει οικονομικά

μια χώρα επιχειρεί πιο πριν να την εξαρτήσει πολιτικο-
στρατιωτικά. Σε αυτό το επίπεδο είναι ακόμα πιο κυριαρ-
χικός ο ρόλος της Ρωσίας. Στις 28 του Οκτώβρη στην
Αλεξανδρούπολη παρέλασε για πρώτη φόρα ξένη
στρατιωτική δύναμη: ένα άγημα του ρώσικου στόλου.
Αυτή ήταν η μόνη παρέλαση που δεν διαταράχθηκε την
ίδια μέρα ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά η κεντρική
στρατιωτική παρέλαση διακόπηκε. Την κύρια ευθύνη για
όλα αυτά τα επεισόδια την είχε ο ΣΥΝ. Μετά 10 μέρες ο αρχη-
γός του Τσίπρας πήγε στον πρεσβευτή της Ρωσίας «για να
αναζητήσει διευρυμένες και αναπτυσσόμενες σχέσεις σε οικο-
νομικό, ενεργειακό, πολιτικό επίπεδο». Επίσης στη μαθητική
παρέλαση στην Αρτέμιδα παρέλασε και κατέθετε επίσημα στε-
φάνι το ναζιστικό τάγμα της Χρ. Αυγής (!) που είναι τόσο ρωσό-
δουλh όσο γερμανόφιλοι ήταν οι πρόγονοι τους ταγματασφα-
λίτες. Κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα δεν διαμαρτυρήθηκε γι’
αυτό. Τρεις μέρες μετά, με αφορμή τη διακοπή των παρελάσε-
ων, ο Παπανδρέου αποκεφάλισε ξαφνικά όλη την ανώτατη
ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και έβαλε καινούργια φυτευ-
τή. Προηγούμενα ενώσεις αποστράτων μαζί με την οργάνωση
του ψευτοΚΚΕ στους στρατιωτικούς «Κίνηση για την Εθνική
Άμυνα» έκαναν βίαιη εισβολή στο Πεντάγωνο. Σε ένα άλλο
μέτωπο εξουσίας τα τάγματα εφόδου του ψευτοΚΚΕ σε
συνεργασία με την αστυνομία ανέλαβαν να ξυλοκοπήσουν
τους αναρχικούς και να αστυνομεύουν το Σύνταγμα και τη Βου-
λή.
Με βία, προβοκάτσιες και ραδιουργίες προχωράνε γρήγορα

στο κράτος οι ρωσόφιλες δυνάμεις. Έτσι ανέβηκε στην κυβέρ-
νηση το πιο ρωσόδουλο από όλα τα κόμματα, το ΛΑΟΣ, ένα
κόμμα ρατσιστικό και αντισημιτικό που άλλο τέτοιο δεν υπήρ-
ξε ποτέ. Με την ίδια κίνηση το ελληνικό υπουργείο άμυνας
πέρασε στους ρωσόδουλους. Ο υπουργός  του Αβραμόπου-

λος έχει δηλώσει ότι η ΝΔ μοιράζεται τις ίδιες αρχές και ιδεολογία
με τον φασίστα Πούτιν και υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με
το κυβερνητικό κόμμα της Αμπχαζίας, αναγνωρίζοντας έτσι έμμεσα
το διαμελισμό της Γεωργίας από τη Ρωσία, δηλαδή αποδεχόμε-
νος τη δυνατότητα του διαμελισμού της Κύπρου. Υφυπουργοί
στο ίδιο υπουργείο ορίστηκαν ο Γεωργίου του ΛΑΟΣ και ο λα-
λιωτικός, δηλαδή ρωσόφιλος, Ραγκούσης.
Η άνοδος αυτών των δυνάμεων εκτός από φασισμό ση-

μαίνουν και πείνα. Η αληθινή αιτία της ελληνικής χρεωκο-
πίας βρίσκεται στο ότι οι ρωσόδουλοι επί 30 χρόνια
σαμπόταραν κάθε μεγάλη επένδυση, δυτική ή ντόπια και
διευκόλυναν τη ληστρική ανάπτυξη  των ανατολικών κρα-
τικοολιγαρχών (Κόκκαλη, Μπόμπολα, Γερμανού, Μυτιληναί-
ου, Γκάζπρομ, ΚΟΣΚΟ κλπ). Το σαμποτάζ το οργάνωναν οι Α.
και Γ. Παπανδρέου, Κ. Σημίτης και Κ. Καραμανλής μαζί με τον
ΣΥΝ και το ψευτοΚΚΕ. Η μέθοδός τους ήταν η κατάλληλη νομο-
θεσία, τα κατάλληλα «περιβαλλοντικά κινήματα» και οι κατάλ-
ληλοι μηχανισμοί σαμποτάζ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην
Αρχαιολογία, στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στα Δασαρχεία και στην Αυτοδιοί-
κηση.
Αυτό το σαμποτάζ το δυνάμωσε ο Γ. Παπανδρέου από την

αρχή της κρίσης ματαιώνοντας κάθε μεγάλο έργο (πχ εκτροπή
Αχελώου, ανανεώσιμη ενέργεια, αυτοκινητόδρομοι, ΕΣΠΑ) και
εφαρμόζοντας τα πιο επαχθή μέτρα του μνημόνιου  (υπερφορο-
λόγηση, τσάκισμα κατανάλωσης) και κανένα από τα θετικά του
(χτύπημα της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, αξιοποίηση ακι-
νήτων), ενώ τα ψευτοΚΚΕ-ΣΥΝ έδιναν βαριά πλήγματα στον
τουρισμό στο όνομα του αντιμνημονιακού αγώνα. Ο ευρύτερος
στόχος των σαμποταριστών είναι να χρησιμοποιήσουν
την Ελλάδα σαν αιμορραγικό τραύμα για να υπερχρεώ-
σουν την ΕΕ και να την εξαρτήσουν από την Κίνα και τη
Ρωσία. Ο εσωτερικός στόχος τους, ειδικά των ψευτοΚΚΕ—ΣΥΝ
είναι να στρέψουν το λαό ενάντια στην ΕΕ για να τον στείλουν
στα δόντια των δύο μεγάλων ανατολικών φασισμών. Το θράσος
αυτών των δύο κομμάτων είναι απερίγραπτο. Αφού δεν αφήσα-
νε βιομηχανία, εκπαίδευση και έρευνα που να μην χαλάσουνε,
κρατικο-γραφειοκρατική διαφθορά και τεμπελιά που να μην  υπε-
ρασπίσουν, σπάσιμο του μεροκάματου και μαύρη εργασία που
να μην διευκολύνουν έριξαν την ευθύνη της χρεωκοπίας στους
δανειστές. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι μονοπωλιστές και
οι ντόπιοι αστοί φιλελεύθεροι δεν έχουν βαριές ευθύνες για το
βάθαιμα της ελληνικής κρίσης, κυρίως γιατί οι βασικές «θερα-
πευτικές τους αγωγές» ξεσπάσανε πάνω στους μισθωτούς.
Αλλά  και η αντίσταση στους δυτικούς αστούς, προϋποθέτει την
αποκάλυψη και την πολιτική συντριβή της ψευτοαριστεράς. Γιατί
αυτή έχει διαπράξει το μεγαλύτερο έγκλημα ενάντια σε αυτόν το
λαό: έχει καταστρέψει τη θεωρία και την οργάνωση της εργατικής
τάξης. Όμως μόνο η συνειδητή εργατική τάξη μπορεί να ενώσει
όλο τον υπόλοιπο λαό για να αντισταθεί στον επερχόμενο φα-
σισμό και να παλέψει για την οικονομική ανόρθωση της χώρας
συνδυάζοντας την πάλη για το μεροκάματο με την πάλη για την
πολιτική δημοκρατία. Σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα για το
κόμμα της εργατικής τάξης και για το πατριωτικό και δη-
μοκρατικό μέτωπο  σας καλεί η ΟΑΚΚΕ. Χωρίς δυνατή
ΟΑΚΚΕ τα τέρατα θα χορεύουν.
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