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H πιο μεγάλη τραγωδία για το λαό μας, μεγαλύτερη ακόμα και από το ότι ξαφνικά
καταστράφηκε η ζωή του, είναι ότι ακόμα δεν ξέρει με σιγουριά ποιος πραγματικά
φταίει γι αυτό, δηλαδή ποιος είναι ο εχθρός που πρέπει να πολεμήσει. Έτσι ζει προς
το παρόν μέσα στην αγωνία και στην ανημποριά. Οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις
μέσω των ΜΜΕ του δείχνουν επίμονα τους δυτικούς δανειστές και κυρίως τη

Γερμανία σαν τον αληθινό εχθρό. Η αντιπολίτευση, παριστάνοντας τη νέα
“εθνική αντίσταση” τον δείχνει ανοιχτά, ενώ η κυβέρνηση τον δείχνει “με τρόπο”, λέει δηλαδή ότι ναι μεν αυτός φταίει αλλά δεν μπορούμε προς το παρόν να
του πάμε κόντρα. Η αντιπολίτευση εξηγεί τη συμπεριφορά του εχθρού, λέγοντας
ότι μας καταστρέφει για να μας αγοράσει φτηνά και να μας υποδουλώσει.

Η θεωρία αυτή καταρρέει όσο περνάει ο καιρός για ένα βασικό λόγο: Δεν αγοράζει η Γερμανία την Ελλάδα αλλά την αγοράζει
ουσιαστικά τζάμπα και αποσπώντας τα νευρικά της οικονομικά γάγγλια, η Ρωσία που δίνει και κάποια καλά κομμάτια στους
σύμμαχούς της Κίνα και Κατάρ. Η Γερμανία έχει βαριές ευθύνες για τη σημερινή εξαθλίωση της χώρας αλλά είναι ο ρώσικος σοσιαλιμπεριαλισμός που ύπουλα προετοίμασε και πραγματοποιεί την υποδούλωση της καλυπτόμενος πίσω από εκείνη.
Είναι λοιπόν η Ρωσία που με τον κρατικο-ολιγάρχη Νέσις αγόρασε πάμφθηνα και
με διακομματική αποδοχή το μειοψηφικό ακόμα, αλλά συντριπτικά μεγαλύτερο πακέτο μετοχών της Πειραιώς. Αμέσως μετά όλα τα κόμματα με έγκριση η πρακτική ανοχή
δώσανε στην Πειραιώς χωρίς διαγωνισμό την κρατική ΑΤΕ (Αγροτική τράπεζα),
δηλαδή το κλειδί του ελέγχου της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Μετά με βρώμικο,
δήθεν 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. Μια άλλη θυγατρική της ΑΤΕ την καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ της Ξάνθης,
την αγόρασε ο Ιβάν Σαββίδης, άνθρωπος του Πούτιν, που πιο πριν αγόρασε τον
πολιτικά καίριο για τη Βόρεια Ελλάδα ΠΑΟΚ. Τελικά τα 7 κόμματα δώσανε στην
Πειραιώς χωρίς διαγωνισμό και το καλύτερο κομμάτι των κατεστραμμένων
κυπριακών τραπεζών.

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 κυριολεκτικά αποικία της
Ρωσίας. Παράλληλα η Ρωσία διεκδικεί τον ΟΣΕ ώστε μαζί με τη σύμμαχό της Κίνα στην οποία δόθηκε το λιμάνι του Πειραιά με
όρους εργασιακής γαλέρας (που την προστατεύει όλη η ψευτοαριστερά) να κάνουν την Ελλάδα εμπορική, ναυτική και ενεργειακή
τους βάση στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο.
Την πολιτική της πρόσδεσης 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 μετά τα 1956. Την ίδια πολιτική συνέχισαν οι Σημίτης, Καραμανλής ανηψιός, και Γ. Παπανδρέου που παριστάνανε τους
φιλοδυτικούς, όπως τώρα το κάνουν οι επίσης διπρόσωποι: Σαμαράς (ο προωθητής
από το ’90 της ρώσικης θεωρίας του “ορθόδοξου τόξου”), Βενιζέλος, και Κουβέλης.
Τώρα τη σύμπλευση με τη Ρωσία την προπαγανδίζει αρκετά ανοιχτά ο ΣΥΡΙΖΑ, ωμά
οι ΑΝΕΛ του Καμμένου, και εντελώς ξετσίπωτα οι ναζήδες της “Χρ. Αυγής”:
Επί δεκαετίες οι άνθρωποι της Ρωσίας σαμποτάρανε τη βιομηχανία και
γενικά τη σύγχρονη παραγωγή με περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά, γραφειοκρατικά και φιλεργατικά προσχήματα έχοντας πάντα σαν πολιορκητικό κριό τα
δήθεν ταξικά αντιβιομηχανικά κινήματα της ψευτοαριστεράς. Επειδή τα καθαρά πολιτικά μέσα δεν ήταν αρκετά, οι συμμορίες τους σκοτώνανε βιομήχανους της βαριάς βιομηχανίας και καίγανε δάση για να ματαιώνουν χωροταξικά ανάπτυξης και τουριστικές επενδύσεις. Την ίδια ώρα δυναμώνανε ένα τμήμα
του κεφάλαιου, κρατικοδίαιτο και δεμένο με τη ρώσικη πολιτική, που του
προσφέρανε με σκανδαλώδεις αναθέσεις τομείς κλειδιά της οικονομίας (δρόμους,
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ορυχεία κλπ). Πρόκειται για την κρατικο-ολιγαρχία
τύπου Κόκκαλη (που τελικά πούλησε την Ιντρακόμ στη Ρωσία), Μπόμπολα, Κοπελούζου, Μυτιληναίου, Γερμανού, Βγενόπουλου και άλλων. Για να πετύχουν την
καταστροφή της ντόπιας σύγχρονης παραγωγής μεγάλης κλίμακας οι ρωσόδουλοι δυνάμωσαν, διέφθειραν και προσεταιρίστηκαν με κάθε λογής παροχές,
κυρίως με ευρωπαϊκά δανεικά και επιδοτήσεις, την πιο παρασιτική κρατική

γραφειοκρατία και την πιο κρατικοδίιατη μικροαστική τάξη στην πόλη και
στην ύπαιθρο. Αυτές οι δυνάμεις μισούν τη βιομηχανία για τις σύγχρονες
παραγωγικές δυνάμεις και μέθοδες που αναπτύσσει και όπου μπορούν τη
σαμποτάρουν. Έτσι οι ρωσόδουλοι και τη χώρα αποβιομηχανοποιήσανε
και τα χρέη της τα αύξησαν οπότε εύκολα την οδήγησαν στη χρεωκοπία.
Το ότι κυρίως οι ρώσοι καπιταλιστές -και δευτερευόντως οι σύμμαχοί τους
κινέζοι και καταριανοί- αγοράζουν, οφείλεται, όχι μόνο στη σκανδαλώδη
κρατική εύνοια που απολαμβάνουν στους “διαγωνισμούς”, αλλά κυρίως
στο ότι μόνο αυτοί ξέρουν ότι οι άνθρωποί τους στην εξουσία θα τους
διευκολύνουν απόλυτα. Ξέρουν δηλαδή μόνον αυτοί ότι τα πουλημένα στο
δικό τους καθεστώς κόμματα και συνδικάτα (ΓΣΕΕ και ΠΑΜΕ) δεν θα απεργήσουν ποτέ ενάντιά τους, ότι τα “αντικαπιταλιστικά κινήματα” των ψευτοοικολόγων και ψευτοαναρχικών, οι επιθεωρήσεις εργασίας, τα ΣΔΟΕ, το σαμποταριστικό ΣτΕ κλπ δεν θα ενοχλήσουν ποτέ τις επενδύσεις τους και ότι τα
ΜΜΕ δεν θα κάνουν θόρυβο εναντίον τους. (Δες τι θόρυβο κάνουν με τη Ζήμενς
και πως κρύβουν ότι μαζί της ήταν και η Ιντρακόμ, ή τι θόρυβο κάνουν για τα
γερμανικά υποβρύχια ενώ σιωπούν για το πολλαπλάσιο σκάνδαλο των ρώσικων
ΤΟΡ Μ1, ή τι θόρυβο έκαναν ενάντια στα μεταλλεία της Κασσάνδρας όταν τα είχε
ο Μποδοσάκης (μέχρι που δολοφονήθηκε) ή οι Καναδοί, πόσο σιώπησαν όταν τα
πήρε ο Μπόμπολας και πως ξαναρχίζουν τώρα που τα πήραν πάλι οι Καναδοί). Ή
δες πως για δεκαετίες δεν ενόχλησαν καθόλου τις επιχειρήσεις ΜπόμπολαΚόκκαλη κλπ και πως τώρα δείχνουν την πιο σκανδαλώδη ανοχή απέναντι
στο εργασιακό κάτεργο της Κόσκο.

Είναι τερατώδες πώς τα 7 κόμματα βοηθάνε τη Ρωσία να αποκτήσει φθηνά ακριβή γη με έναν ειδικό φορολογικό νόμο που πρακτικά
απαγορεύει στους ντόπιους ιδιοκτήτες της μεσαίας και μεγάλης γαιοκτησίας, επί ποινή φυλάκισης, είτε να την κρατάνε, είτε να τη
μεταβιβάζουν στα παιδιά τους, οπότε τους υποχρεώνει να την πουλάνε όσο-όσο κυρίως στους ρωσοκινέζους αστούς, που μάλιστα
θα τους μειώσουν κατά 70% τους φόρους μεταβίβασης σε σχέση με τους φόρους γονικής παροχής (!). Επιπλέον προανήγγειλαν ένα
νόμο που θα δίνει άδεια μόνιμης παραμονής σε όσους ανατολικούς αγοράζουν γη αξίας 250.000 Ευρώ και πάνω, δηλαδή θα
διευκολύνει τον εποικισμό από τους ανατολικούς αστούς κατακτητές. Λέμε ότι η γη είναι για τους ρωσοκινέζους γιατί οι δυτικοί γενικά δεν
την αγοράζουν επειδή τρέμουν τη μεγάλη φορολογία, την πολιτική αστάθεια και κυρίως δεν έχουν ειδικές πολεοδομικές “ρυθμίσεις”
για τους ίδιους. Ήδη η κυβέρνηση για χάρη του εμίρη του Κατάρ στη νησίδα Οξειά και του ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ στο Σκορπιό, προωθεί
τροποποιήσεις των όρων δόμησης για να μπορούν αυτοί και μόνο να χτίσουν εκεί που κανένας άλλος δεν μπορούσε, οπότε αυτοί τις
αγόρασαν φθηνά και τις μετατρέπουν σε χρυσάφι. Την ίδια ώρα το καθεστώς με το ΣτΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται λυσσαλέα στις επενδύσεις
στη γη των δυτικόφιλων αστών (ξενοδοχεία, Μωλ κλπ).
Όταν λοιπόν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης μιλάνε για γερμανική κατοχή
είναι για να κρύψουν την αληθινή κατοχή, τη ρώσικη. Η Γερμανία κάνει το
έγκλημα που κάνουν όλες οι ιμπεριαλιστικές χώρες-δανειστές στις οφειλέτριες
που χρεωκοπούν: επιβάλλει σκληρή δίαιτα στον όλο και πιο καχεκτικό λαό
τους. Όμως εδώ την πιο μεγάλη καχεξία τη φέρνουν οι κυβερνητικοί σαμποταριστές. Αυτοί, με τη δραστήρια βοήθεια της αντιπολίτευσης αρνούνται να βρουν
από αλλού τα λεφτά για να μειώνουν τα ελλείμματα, όπως από την αξιοποίηση
της κρατικής γης και κυρίως από την αδειοδότηση των πάμπολλων μεγάλων
μπλοκαρισμένων επενδύσεων ώστε να ανεβεί αμέσως ο όγκος των συλλεγόμενων φόρων. Έτσι υπερφορολογούν και εξαθλιώνουν διαρκώς το λαό ώστε
και να μισεί τους ευρωπαίους δανειστές και να γίνεται είλωτας στα νέα αφεντικά. Οι 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 υποδεικνύουν εκβιαστικά στον ελληνικό λαό να ψηφίσει τις κυβερνήσεις των μέτρων πείνας ενώ υποδεικνύουν εκβιαστικά

στο λαό να ψηφίσει τις κυβερνήσεις, οι οποίες τα επιβάλουν σαν μια καθαρά ξένη
απαίτηση. Με αυτόν τον τρόπο οι ευρωπαίοι δεν αφήνουν το λαό να δει τους
πραγματικούς εχθρούς του. Γι αυτό το λόγο η Ελλάδα πρέπει να βγει από το
Ευρώ με φιλικό διακανονισμό μένοντας ωστόσο στην ΕΕ.
Επειδή κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ποιοι πραγματικά
τον καταστρέψανε και τον σκλαβώ σανε και θα εξεγερθεί ενάντιά τους,
σύσσωμο το καθεστώς έχει νομιμοποιήσει και προστατεύει πολιτικο-δικαστικά τη ναζιστική “Χρ. Αυγή” η οποία είναι τόσο ρωσόδουλη ώστε καλεί το
ρώσικο στρατό να εγκατασταθεί στην Ελλάδα! Αυτή προς το παρόν εξοικειώνει το λαό με τον κανιβαλισμό χύνοντας ατιμώρητα αίμα μεταναστών, που προβοκάρονται από το καθεστώς με τη συνεχιζόμενη ψευτοαριστερή πολιτική των
“ανοιχτών συνόρων”. Με αυτήν όλο και πιο νέες φουρνιές μεταναστών
χρησιμοποιούνται για το παραπέρα σπάσιμο του μεροκάματου των ντόπιων και
εγκατεστημένων μεταναστών εργατών και το φούντωμα του εθνορατσισμού.

w ÏÁÊÊÅ

Η ΟΑΚΚΕ καλεί το λαό να σχηματίσει ένα πλατύ δημοκρατικό και μέσω σκανδάλων, συχνά ανύπαρκτων, ποινικοποίηση της
πατριωτικό μέτωπο ενάντια στο παραγωγικό σαμποτάζ, στην ε- πολιτικής ζωής. Το πιο βασικό δημοκρατικό σύνθημα είναι ένα:
θνική λεηλασία, στα μέτρα πείνας και πάνω απ όλα ενάντια στη να βγει εκτός νόμου η δολοφονική συμμορία της “Χρ. Αυγής”.
Αθήνα, 26 Απρίλη 2013
νέα σοσιαλφασιστική δικτατορία που έρχεται με τη βία κυρίως των
ναζί αλλά και της ρωσόδουλης ψευτοαριστεράς, καθώς και με τη
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