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¼÷é ìüíï ãéá ôïí åáõôü ôçò áëëÜ ãéá êÜèå ìåëëïíôéêÞ êõâÝñíçóç ðïõ èá
óõíå÷ßóåé ôçí ðïëéôéêÞ ôçò ìåôáôñïðÞò ôçò ÷þñáò ìáò óå ìéá äéðëùìáôéêÞ
êáé ïéêïíïìéêÞ áðïéêßá ðåßíáò ôïõ íåï÷éôëåñéêïý Üîïíá Ñùóßáò-Êßíáò êáôÜ
ôï ðñüôõðï ÔóÜâåò áëëÜ ìå åõñùðáúêü ðåñéêÜëõììá.
Αυτή η αποικιοποίηση κρύβεται από το λαό μας με το καθεστωτικό
επιχείρημα ότι είναι οι ευρωπαίοι που με τα μνημόνια χρεοκόπησαν τη
χώρα για να την αγοράσουν τζάμπα. Όμως α) αυτός που αγοράζει τζάμπα μέσα στην κρίση τα πιο καλά κομμάτια της χώρας δεν είναι οι
ευρωπαίοι αλλά οι ρωσοκινέζοι καπιταλιστές και οι έλληνες ή και
δυτικοί φίλοι τους: Λιμάνι Πειραιά, ΟΠΑΠ, βιομηχανίες τροφίμων (Δωδώνη από Ρωσία) και καπνού (ΣΕΚΑΠ-Σαββίδης) ξενοδοχεία και φιλέτα
γης (Σαββίδης, Ριμπολόβλεφ που έχει επιβάλλει αποικιακά χωρικά ύδατα στο Σκορπιό), κλπ. Ακόμα και εκεί που φαίνεται ότι αγοράζουν οι
δυτικοί η δουλειά γίνεται σε μοιρασιά με τη Ρωσία (ο ΟΣΕ χαρίστηκε
κυριολεκτικά στους ιταλικούς σιδηροδρόμους αφού πρώτα αυτοί έκαναν συμφωνία μοιρασιάς με τους ρώσικους σιδηροδρόμους, ενώ τα 14
αεροδρόμια δόθηκαν σε μια γερμανική εταιρία που κάνει χοντρές δουλειές στη Ρωσία και τη διεύθυνση τους θα την έχει ο άνθρωπος της
Ρωσίας Κοπελούζος). Όποια φιλοδυτική εταιρία πήρε δουλειά υποδομών από τον Τσίπρα αυτή ματαιώθηκε ή είναι υπό ματαίωση (αζέρικη
SOCAR). β) το πελώριο χρέος, οπότε και η χρεωκοπία ήρθαν πριν

από τα μνημόνια. Αυτό το χρέος δεν οφειλόταν στις συνηθισμένες κλεψιές
των καπιταλιστών και των πολιτικών ή στη γενική κρίση του καπιταλισμού
όπως λένε οι ακροδεξιοί και οι ψευτοαριστεροί αντίστοιχα, αλλά στη συντριβή των εξαγωγών που οφειλόταν στο επί δεκαετίες πολιτικό σαμποτάρισμα της βιομηχανικής παραγωγής, ιδιαίτερα της εξαγωγικής και του τουρισμού, από τους καλυμμένα ρωσόφιλους πρωθυπουργούς Α. Παπανδρέου, Σημίτη, Καραμανλή και κυρίως τα κόμματα ψευτοΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό το σαμποτάζ συνεχίστηκε και μετά τα μνημόνια από τις κυβερνήσεις
Γ. Παπανδρέου και Σαμαρά και έγινε οργιώδες με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
(δημιουργία τραπεζικού πανικού με όπλο την προβοκατόρικη παράταση
των δήθεν διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, και έτσι εξαφάνιση των
καταθέσεων, χρεωκοπία και αφελληνισμός των τραπεζών, πιστωτική ασφυξία όλων σχεδόν των επιχειρήσεων, ματαίωση ή διαρκής αναβολή όλων
των στρατηγικών επενδύσεων όπως η εκτροπή Αχελώου, το Ελληνικό, τα
Αφάντου, πανάκριβη ενέργεια, εξοντωτική υπερφορολόγηση ιδιαίτερα των
μικρομεσαίων). Γι αυτό το χρέος θα μεγαλώνει όσο και να κόβονται οι
μισθοί και οι συντάξεις και όσο και να αυξάνονται οι φόροι.

Η μέθοδος φασιστικοποίησης του κράτους που ακολουθεί η συμμορία Τσίπρα είναι τέτοια που να μην τη φέρνει
σε ανοιχτή σύγκρουση με την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, έτσι ώστε η χώρα, σύμφωνα με τα βαθύτερα συμφέροντα
του ρώσικου κρατικομονοπωλιακού φασιστικού κεφάλαιου, να μένει μέσα στην ΕΕ για να τη διασπά. Το βασικό
σε αυτή τη στρατηγική είναι να μην χρησιμοποιείται σε αυτή τη φάση ωμή στρατιωτική βία, αλλά βία με κοινοβουλευτικό και συνταγματικό μανδύα. Τα κλειδιά σε αυτή τη στρατηγική σύμφωνα με τη συνταγή Πούτιν είναι:
1ο Ο πλήρης έλεγχος της δικαστικής εξουσίας. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει από παλιά με τον έλεγχο της ηγεσίας του
ΣτΕ από το ΣΥΡΙΖΑ και το ψευτοΚΚΕ όμως τώρα κλιμακώνεται ραγδαία με την τοποθέτηση της Θάνου στην ηγεσία του Άρειου Πάγου στην
οποία η κυβέρνηση έδωσε υπερεξουσίες για να εξαπολύει πειθαρχικές διώξεις στους δικαστές που αντιστέκονται στις πολιτικές επιθυμίες
της συμμορίας Τσίπρα.
2ο Ο ουσιαστικός έλεγχος της τηλεόρασης με την αντισυνταγματική ουσιαστική κατάργηση του ΕΣΡ, με τη φασιστική απόφαση να
υπάρχουν μόνο 4 κανάλια και με το ωμό κλείσιμο (αρχικά με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας κατά Ψυχάρη και στη συνέχεια με γενική
τραπεζική ασφυξία) του πιο αντιπολιτευτικού στο ΣΥΡΙΖΑ καναλιού, του ΜΕΓΚΑ ενώ ετοιμάζεται και το κλείσιμο του ΣΚΑΙ. Την ίδια ώρα έχουν
εγκριθεί σαν υποψήφιοι ιδιοκτήτες των καναλιών ο εργολάβος Καλογρίτσας με δεσμούς με το ψευτοΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, ο Σαββίδης
(άνθρωπος του Πούτιν), ακόμα και ο κατηγορούμενος για εγκληματικές πράξεις αρχιτραμπούκος σύμμαχος των χρυσαυγιτών Μαρινάκης.
3ο Ο πλήρης έλεγχος των φορολογικών μηχανισμών του κράτους ώστε αυτοί, σε συνεργασία με τους δικαστικούς
μηχανισμούς, να εξαπολύονται επιλεκτικά ενάντια σε μη ευθυγραμμισμένους ακόμα με το ρωσοκινέζικο μέτωπο κεφαλαιοκράτες.
4ο Η πολιτική και δικαστική προστασία των φασιστικών συμμοριών με δεξιό ή “αριστερό” πρόσωπο που μπορούν
να ασκούν βία σε αντίπαλους του νέου καθεστώτος χωρίς το επίσημο κράτος και οι κυβερνήσεις του να ενοχοποιούνται γι αυτήν:
Ειδικά στη φανατικά πουτινική ναζιστική εγκληματική συμμορία της “Χρυσής Αυγής” έχει ανατεθεί και ο ρόλος της γενικής φασιστικοποίησης της αστυνομίας.
5ο Ο γοργός έλεγχος του στρατού ώστε να μην τολμήσει αργότερα κανένα μαζικό πολιτικό κίνημα να αμφισβητήσει τη βία του
νέου καθεστώτος και ιδιαίτερα μετά την πείνα που ήδη αυτό έχει επιβάλει στο λαό προκειμένου να τσακίσει όλες τις παραγωγικές
δυνάμεις μικρές και μεγάλες που δεν ελέγχουν τα ρωσοκινέζικα αφεντικά. Να γιατί ο ακροδεξιός ρωσόφιλος Καμμένος, που
πραγματοποιεί εκτεταμένες εκκαθαρίσεις στο στρατό, είναι τόσο απαραίτητος στον Τσίπρα.

Όλες οι κοινοβουλευτικές ηγεσίες στηρίζουν με τον τρόπο τους το διαρκές, ακήρυκτο, πολυμέτωπο και σε
αργή κίνηση φασιστικό πραξικόπημα Τσίπρα.
Σε αυτό η συμμορία Τσίπρα έχει μαζί της όχι μόνο, όπως είναι φυσικό, τους
φανατικά πουτινικούς ναζιστές της ΧΑ, που πρωτοστάτησαν ιδιαίτερα στην
εκστρατεία για το κλείσιμο του ΜΕΓΚΑ, αλλά και τη ρωσόδουλη ηγεσία του
ψευτοΚΚΕ (που σέρνει πια πίσω της όλο τον υπεραντιδραστικό μικροαστικό
φιλορωσισμό των ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μ-λ, τροτσκιστών κλπ).
Η ψευτοαριστερά αυτή προσφέρει στη συμμορία Τσίπρα την τεράστια υπηρεσία να αφοπλίζει πολιτικο-ιδεολογικά τους κατ εξοχήν παράγοντες αντίστασης στην επερχόμενη φασιστική δικτατορία και στην
πείνα: τον εργαζόμενο λαό και την αριστερά. Η θεωρία που προωθούν
είναι ότι τάχα δεν νοιάζει τους μαρξιστές αν ένας φασισμός σκοτώνει την αστική
δημοκρατία, όσο την εξουσία σε αυτή τη χώρα την έχει η αστική τάξη. Αυτό
φαίνεται σαν αριστερισμός ή έστω σαν κλασσικός τροτσκισμός όμως στην ουσία
είναι υπηρεσία στον πιο φασιστικό αστισμό και ιμπεριαλισμό που διεκδικεί την
πολιτική και οικονομική εξουσία και είναι σε απόλυτη ρήξη με τη μαρξιστική
λενινιστική αντίληψη αρχής για την αναγκαιότητα σκληρής πάλης για τον πολιτικό δημοκρατισμό και μέσα στον καπιταλισμό. Αυτή η αντίληψη οδήγησε στα
αντιφασιστικά μέτωπα της Τρίτης Διεθνούς που αποδείχτηκαν και δίαυλοι για τις

μεταπολεμικές λαϊκές επαναστάσεις. Να γιατί η ψευτοαριστερά δεν έκανε ποτέ
θέμα την καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας από την ΚΟΣΚΟ στον Πειραιά
ενώ οδηγεί κάθε δίκαιη αμυντική διεκδίκηση εργαζομένων κάθε ντόπιας ή δυτικής
επιχείρησης μέχρι το κλείσιμό της (Χαλυβουργία Ασπροπύργου, Σόφτεξ, Ηλεκτρονική Αθηνών, κλπ) ρίχνοντας τους εργαζόμενους στην κόλαση της ανεργίας.
Με ανάλογο τρόπο ακινητοποιούν οι ηγεσίες της κλασσικής δεξιάς και
του κέντρου την έτσι κι αλλιώς ιστορικά υποτακτική στον ιμπεριαλισμό
και στο κράτος του εμποροβιομηχανική ελληνική αστική τάξη, αλλά και
τους δημοκρατικούς ανθρώπους που ακολουθούν αυτά τα κόμματα. Η αχρειότητα των ηγετικών ομάδων Μητσοτάκη, Γεννηματά, Θεοδωράκη, Λεβέντη
έγκειται στο ότι αφήνουν ουσιαστικά στο απυρόβλητο το διαρκές, πολυμέτωπο
φασιστικό πραξικόπημα της συμμορίας Τσίπρα κατηγορώντας την παραπλανητικά για “αριστερές ιδεοληψίες”, “ανικανότητα”, “παλαιοκομματισμό” και “κομματικό
ρεβανσισμό”. Είναι φυσικό να προδίδουν έτσι την κομματική βάση τους αφού όλοι
τους, ενώ παριστάνουν τους φιλοευρωπαίους, υπερασπίζουν από πάνω ως κάτω όλη τη φιλοπουτινική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα και όλη την
αποικιακή διείσδυση του ρωσοκινεζικού κεφάλαιου στη χώρα μας.

Γι αυτούς τους λόγους χρειάζεται σήμερα επειγόντως ένα πλατύ δημοκρατικό μέτωπο το οποίο με κορμό τους
φτωχούς εργαζόμενους και ανέργους θα αναχαιτίσει την προετοιμαζόμενη φασιστική δικτατορία νέου τύπου
επιχειρώντας κατ αρχήν να ανατρέψει τον κύριο οργανωτή της, τον πρωταγωνιστή του παραγωγικού σαμποτάζ, τον κύριο υπεύθυνο της επερχόμενης πελώριας ανεργίας και της πιο κτηνώδους εκμετάλλευσης των μισθωτών: τη βρώμικη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
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Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 35,Τηλ-Φαξ: 210-5232553, www.oakke.gr

w ÏÁÊÊÅ

ÏñãÜíùóç ãéá ôçí Áíáóõãêñüôçóç ôïõ ÊÊÅ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

