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ÁÐÏÉÊÉÁ ÔÇÓ ÑÙÓÉÁÓ

Το πιο μεγάλο μαρτύριο για το λαό μας, μεγαλύτερο ακόμα και από το ότι ξαφνικά καταστράφηκε η ζωή του, είναι ότι ακόμα δεν ξέρει
με σιγουριά ποιος φταίει γι αυτό, δηλαδή ποιον πρέπει να πολεμήσει. Οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις μέσω των ΜΜΕ του δείχνουν
επίμονα τους δυτικούς δανειστές, κυρίως τη Γερμανία σαν τον αληθινό εχθρό. Η αντιπολίτευση τον δείχνει ανοιχτά, ενώ η κυβέρνηση
τον δείχνει “με τρόπο”, λέγοντας ότι ναι μεν αυτός φταίει αλλά δεν μπορούμε προς το παρόν να του πάμε κόντρα. Η αντιπολίτευση που
παριστάνει τη νέα “εθνική αντίσταση” εξηγεί τη συμπεριφορά του εχθρού, λέγοντας ότι μας καταστρέφει για να μας αγοράσει φτηνά και
να μας υποδουλώσει. Η εξήγηση αυτή κλονίζεται όσο περνάει ο καιρός για ένα βασικό λόγο: Γιατί δεν αγοράζει η Γερμανία την
Ελλάδα αλλά την αγοράζει σχεδόν τζάμπα, αποσπώντας τα νευρικά της οικονομικά γάγγλια, η Ρωσία που δίνει και κάποια
καλά κομμάτια στη σύμμαχό της Κίνα. Η Γερμανία έχει βαριές ευθύνες για τη σημερινή εξαθλίωση της χώρας αλλά είναι ο ρώσικος
σοσιαλιμπεριαλισμός που ύπουλα πραγματοποιεί την υποδούλωση της καλυπτόμενος πίσω από εκείνη.
Είναι λοιπόν η Ρωσία που με τον κρατικο-ολιγάρχη Νέσις αγόρασε πάμφθηνα και με διακομ-

ματική αποδοχή  το σχετικά μεγαλύτερο πακέτο μετοχών της Πειραιώς. Αμέσως μετά με
διακομματική έγκριση ή ανοχή οι ρωσόδουλες ηγεσίες των 7 κομμάτων δώσανε στην Πειραιώς
χωρίς διαγωνισμό την κρατική Αγροτική Τράπεζα, δηλαδή το κλειδί του ελέγχου της αγροτικής
οικονομίας. Μετά με βρώμικο διαγωνισμό παραδώσανε στη Ρωσία (στον κρατικό τραπεζίτη
Ζέκτσερ) το εργοστάσιο Δωδώνη της ΑΤΕ. Η Δωδώνη είναι κλειδί της κτηνοτροφικής οικονομίας της
Ηπείρου που είναι η οδική και ενεργειακή πύλη των νότιων βαλκανίων προς την ΕΕ. Στο μεταξύ
οι κομματικές ηγεσίες που έχουν εξαρτήσει ενεργειακά τη χώρα από το πανάκριβο ρώσικο
φυσικό αέριο ετοιμάζονται να δώσουν στη Γκάζπρομ τον έλεγχο όλου του αερίου που θα
μπαίνει στην Ελλάδα δηλαδή και το υγροποιημένο αέριο της Ρεβυθούσας  που λειτουργεί
σαν εφεδρεία αν η Ρωσία κλείσει τις στρόφιγγες (!) Δηλαδή πάνε να κάνουν τη χώρα μας
ενεργειακή αποικία της Ρωσίας. Παράλληλα η Ρωσία διεκδικεί και τον ΟΣΕ ώστε μαζί με τη
σύμμαχό της Κίνα στην οποία δόθηκε το λιμάνι του Πειραιά (με αποικιακούς όρους εργα-
σίας) να κάνει την Ελλάδα βάση σε Ευρώπη και Μεσόγειο.
Την πρόσδεση της χώρας μας στο άρμα του ρώσικου σοσιαλιμπεριαλισμού την ξεκίνησε ο Α.

Παπανδρέου σε συμμαχία με το ψευτοΚΚΕ, όργανο των παλινορθωτών του καπιταλισμού στην
ΕΣΣΔ από τα 1956. Την ίδια πολιτική συνέχισαν οι Σημίτης, Καραμανλής β’, και Γ. Παπανδρέου
που παριστάνανε τους φιλοδυτικούς, όπως τώρα το κάνουν οι  επίσης διπρόσωποι: Σαμαράς (ο
προωθητής από το ’90 της ρώσικης στρατηγικής του “ορθόδοξου τόξου”), Βενιζέλος, και Κουβέλης.
Τώρα τη σύμπλευση με τη Ρωσία την προπαγανδίζει αρκετά ανοιχτά ο ΣΥΡΙΖΑ, ωμά οι ΑΝΕΛ και
εντελώς ξετσίπωτα οι ναζήδες της “Χρ. Αυγής”:

Οι σημερινές στρατηγικές εξαγορές των ρώσων καπιταλιστών δεν οφείλονται στο ότι μόνο αυτοί τολμάνε να επενδύουν
στην Ελλάδα, αλλά 1.στο ότι μόνο αυτοί επιλέγονται για τις κρίσιμες εξαγορές και 2. στο ότι μόνο αυτοί (και οι σύμμαχοί τους
κινέζοι) ξέρουν ότι δεν θα χάσουν τα λεφτά τους επειδή οι άνθρωποί τους θα σαμποτάρουν όλους τους άλλους αλλά και θα
ευνοούν σκανδαλωδώς τους ίδιους.
Ξέρουν δηλαδή μόνον  αυτοί ότι τα πουλημένα στο δικό τους καθεστώς συνδικάτα

(ΓΣΕΕ και ΠΑΜΕ) δεν θα απεργήσουν ποτέ ενάντιά τους, ότι τα “αντικαπιταλιστικά” κινή-
ματα των επίσης υπάκουων οικολόγων και αναρχικών, οι επιθεωρήσεις εργασίας, τα ΣΔΟ-
Ε, το σαμποταριστικό ΣτΕ κλπ δεν θα ενοχλήσουν ποτέ τις επενδύσεις τους και ότι τα ΜΜΕ
θα σιωπούν για τις οργιώδεις κρατικές παραχωρήσεις σε αυτούς. (Δες τι θόρυβο κάνουν με
τη Ζήμενς και πως κρύβουν ότι μαζί με την Ζήμενς ήταν και η Ιντρακόμ, ή τι θόρυβο κάνουν για τα

Όταν λοιπόν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης μιλάνε για γερμανική κατοχή είναι για να
κρύψουν την αληθινή κατοχή από τα αφεντικά τους. Η Γερμανία κάνει το έγκλημα που
κάνουν όλες οι ιμπεριαλιστικές χώρες-δανειστές στις οφειλέτριες που χρεωκοπούν: επι-
βάλλει σκληρή δίαιτα σε έναν όλο και πιο καχεκτικό λαό. Όμως εδώ την πιο μεγάλη καχε-
ξία τη φέρνουν οι ντόπιοι σαμποταριστές. Αυτοί, με τη δραστήρια βοήθεια της αντιπολίτευσης
αρνούνται να βρουν από αλλού τα λεφτά για να μειώνουν τα ελλείμματα (όπως πχ από την αξιο-
ποίηση της κρατικής γης ή από την αδειοδότηση των πάμπολλων μεγάλων μπλοκαρισμένων επεν-
δύσεων ώστε να ανεβεί αμέσως ο όγκος των φόρων). Έτσι υπερφορολογούν και  εξαθλιώνουν

Επί δεκαετίες οι άνθρωποι της Ρωσίας σαμποτάρανε τη βιομηχανία και γενικά τη
σύγρονη παραγωγή με περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά, γραφειοκρατικά και φιλερ-
γατικά προσχήματα έχοντας πάντα σαν πολιορκητικό κριό τα δήθεν ταξικά αντιβιο-
μηχανικά κινήματα της ψευτοαριστεράς (των ΣΥΝ -ψευτοΚΚΕ). Επειδή τα καθαρά
πολιτικά μέσα δεν ήταν αρκετά, συμμορίες των ρωσόδουλων σκοτώνανε βιομήχα-
νους και καίγανε δάση για να ματαιώνουν τουριστικές επενδύσεις. Την ίδια ώρα όλοι
μαζί δυναμώνανε ένα τμήμα του κεφάλαιου, κρατικοδίαιτο και δεμένο με τη ρώσικη
πολιτική, που του προσφέρανε με σκανδαλώδεις αναθέσεις τομείς κλειδιά της οικο-
νομίας (υποδομές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ορυχεία, τράπεζες κλπ ). Πρόκειται
για την κρατικο-ολιγαρχία τύπου Κόκκαλη (που τελικά πούλησε την Ιντρακόμ στη
Ρωσία), Μπόμπολα, Κοπελούζου, Μυτιληναίου, Γερμανού, Βγενόπουλου και μερι-
κών άλλων.
Για να πετύχουν  την  καταστροφή της σύγχρονης παραγωγής οι ρωσόδουλοι

δυνάμωσαν, διέφθειραν και προσεταιρίστηκαν με κάθε λογής παροχές την πιο πα-
ρασιτική κρατική γραφειοκρατία και την πιο κρατικοδίιατη μικροαστική τάξη στην
πόλη και στην ύπαιθρο. Έτσι σχημάτισαν δύο αρκετά μαζικούς στρατούς που μισού-
σαν στη βιομηχανία όχι την άγρια εκμετάλλευση της ζωντανής εργασία αλλά τις
σύγχρονες παραγωγικές δυνάμεις που ανέπτυσσε. Έτσι και  τη χώρα αποβιομηχα-
νοποιήθηκε και τα χρέη της αυξήθηκαν οπότε εύκολα οι ρωσόδουλοι την οδήγησαν
στη χρεωκοπία, όπως κι όλας από τα 2004 προειδοποιούσε η ΟΑΚΚΕ.

γερμανικά υποβρύχια ενώ σιωπούν για το πολλαπλάσιο σκάνδαλο των ρώσικων ΤΟΡ Μ1,
ή τι θόρυβο έκαναν ενάντια στα μεταλλεία της Κασσάνδρας όταν τα είχαν οι Καναδοί, πόσο
σιώπησαν όταν τα πήρε ο Μπόμπολας και πως ξαναρχίζουν τώρα που τα πήραν πάλι οι
Καναδοί). Όλη αυτή τη διακριτική μεταχείρηση  που εκδηλώθηκε για δεκαετίες απένα-
ντι στις επιχειρήσεις των ανατολικών κρατικο-ολιγαρχών μπορεί κανείς να τις δει
τώρα μαζεμένες στο εργασιακό κάτεργο της Κόσκο.

διαρκώς το λαό ώστε και να μισεί τους ευρωπαίους δανειστές και να γίνεται είλωτας στα
νέα αφεντικά. Οι δεν Γερμανοί μονοπωλιστές ευχαρίστως τους βοηθάνε σε αυτό με το να
εγκρίνουν όλα τα μέτρα πείνας και υπερφορολόγησης για να μην χτυπηθεί το Ευρώ από μια
απότομη έξοδο της Ελλάδας. Παράλληλα εκβιάζουν τον ελληνικό λαό να ψηφίσει τις κυβερ-
νήσεις των μέτρων πείνας που εκείνοι βλακωδώς θεωρούν φιλικές τους. Με αυτόν τον τρόπο
δεν τον αφήνουν να δει τους πραγματικούς εχθρούς του. Γι αυτό το λόγο η Ελλάδα πρέπει
να βγει από το Ευρώ με φιλικό δανειστικό διακανονισμό μένοντας στην ΕΕ.

Επειδή κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ποιοι πραγματικά τον καταστρέψανε και τον σκλαβώσανε και θα
εξεγερθεί ενάντιά τους οι ρωσόδουλοι έχουν νομιμοποιήσει και προστατεύουν πολιτικο-δικαστικά την ναζιστική Χρ. Αυγή
που ανοιχτά καλεί το ρώσικο στρατό να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Αυτή προς το παρόν εξοικειώνει το λαό με τον κανιβα-
λισμό χύνοντας ατιμώρητα αίμα μεταναστών, (που έχουν εδώ και χρόνια προβοκαριστεί με την ψευτοαριστερή πολιτική
των ανοιχτών συνόρων χωρίς όρους) όμως ο βασικός ρόλος της είναι να ασκήσει αύριο την πιο κτηνώδη βία στους
δημοκράτες και στους πραγματικούς πατριώτες. Η ΟΑΚΚΕ καλεί το λαό να σχηματίσει ένα πλατύ δημοκρατικό και πατριω-
τικό μέτωπο ενάντια στο παραγωγικο σαμποτάζ και την εθνική λεηλασία, ενάντια στα μέτρα πείνας και πάνω απ όλα
ενάντια στη νέα σοσιαλφασιστική δικτατορία που έρχεται με γοργά βήματα.
Το δημοκρατικό μέτωπο  πρέπει να καταγγέλλει τις ηγεσίες της ψευτοαριστεράς και των

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ που χτυπάνε στα λόγια τη “Χρ. Αυγή” αλλά στην πράξη την έχουν νό-
μιμη, τη στέλνουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης  και την αφήνουν να σφάζει και να απα-
γορεύει εκδηλώσεις. Επίσης το δημοκρατικό μέτωπο πρέπει σταθερά να αντιπαλεύει και
την τραμπούκικη βία που ασκεί η ψευτοαριστερά πάνω στους ίδιους αντιπάλους με εκεί-
νους που έχει η “Χρ. Αυγή” που είναι είτε οι μη ρωσόφιλοι πολιτικοί της αστικής τάξης,
(που επίσης εκκαθαρίζονται και με ανύπαρκτες σκανδαλολογικές κατηγορίες), είτε οι προ-

οδευτικοί διανοούμενοι, είτε ο δημοκρατικός κόσμος γενικά. Οι πατριώτες και δημο-
κράτες πρέπει να προωθήσουν παντού μορφές πλατιάς λαϊκής αλληλεγγύης για
την επιβίωση του λαού και για την άμυνά του σε κάθε λογής τραμπούκους. Αλλά
αυτή η αλληλεγγύη θα έχει αποτέλεσμα μόνο αν χτυπάει τον εχθρό κεντρικά πολιτικά.
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Είναι εντελώς χαρακτηριστικό πώς τα 7 κόμματα βοηθάνε τη Ρωσία να αποκτήσει ακριβή γη με έναν ειδικό φορολογικό νόμο
που πρακτικά απαγορεύει στους ντόπιους ιδιοκτήτες της μεσαίας και μεγάλης γαιοκτησίας είτε να την κρατάνε, είτε να τη
μεταβιβάζουν στα παιδιά τους, οπότε τους υποχρεώνει να την πουλάνε όσο-όσο κυρίως στους ρωσοκινέζους αστούς,
καθώς οι ντόπιοι και οι δυτικοί δεν αγοράζουν τώρα γιατί τρέμουν τη μεγάλη φορολογία και την πολιτική αστάθεια. Επιπλέον
προανήγγειλαν ένα νόμο που θα δίνει άδεια μόνιμης παραμονής σε όσους αγοράζουν γη αξίας  300.000 Ευρώ και πάνω.
Δηλαδή διευκολύνουν τον εποικισμό από τους ανατολικούς αστούς κατακτητές την ίδια ώρα που ευχαρίστως παραδίδουν τους
φτωχούς μετανάστες στο μαχαίρι των ναζιστών της Χ.Α, ενώ με το ΣτΕ, το ΣΥΡΙΖΑ  ακόμα και τις φασιστικές συμμορίες του
επιτίθενται στις επενδύσεις των δυτικόφιλων αστών στη γη (στο Mall του Λάτση τώρα και στο Βοτανικό του Βωβού πριν).
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