Στη φόρα ο φιλορωσικός κρυφοφασισμός Ελλάδας και Κύπρου !
Εδώ και οκτώ χρόνια που υπάρχουν τα «αιρετικά»
(πρώτα ως blog) έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να
λέμε ότι η Ελλάδα έχει περάσει προ πολλού στο
στρατόπεδο του Ρωσοκινέζικου νεοφασιστικού
άξονα και τον υπηρετεί τυφλά και μάλιστα με
κάθε κόστος και κάθε μέσο για τη χώρα και το
λαό της!
Έχουμε de επιχειρηματολογήσει πολλές φορές πάνω
σε αυτά τα ζητήματα, περί Ρώσων και Κινέζων
(ειδικά των πρώτων), αλλά πλέον έρχονται και
ξένοι, με έρευνες, για να ξεσκεπάσουν τα ντόπια
κρυφοφασιστικά τσιράκια !
Φυσικά με ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., ως πρώτη φορά αριστερά
(κρατικοφασισμός) τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα
χειρότερα, διότι έχουμε να κάνουμε με πιο
αδίστακτους και ωμούς ξενόδουλους και
πράκτορες. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είτε άκρα
αριστερά, είτε άκρα δεξιά σχεδόν πάντα στην
εποχή μας σημαίνει ρωσοδουλεία…
Έτσι λοιπόν
μια μελέτη της ΜΚΟ «European
Values» κατονομάζει ευθέως τις Ελληνικές και
Κυπριακές κυβερνήσεις ως «συνεργάτες του
Κρεμλίνου» που όχι μόνο δεν καταπολεμούν τις
εκστρατείες παραπληροφόρησης της ρωσικής
κυβέρνησης (με τους hackers και τα fake news)
αλλά αντίθετα τις υποβοηθούν κιόλας ! Τι
έκπληξη κι’αυτή…
Η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε πρόσφατα και
είχε ως στόχο να διαπιστώσει ποιες Ευρωπαϊκές

δημοκρατίες είναι καλύτερα θωρακισμένες
απέναντι στην εκτεταμένη και επικίνδυνη πλέον
ρωσική διασπορά ψευδών ειδήσεων η οποία
επηρέασε με τόσο προφανή τρόπο τις τελευταίες
αμερικανικές εκλογές και αποπειράθηκε να
επηρεάσει και άλλες όπως τις Γαλλικές, το
Brexit κλπ..
Επειδή λοιπόν το 2019 θα είναι μια χρονιά που
θα φέρει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις αρκετές
χώρες που έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο έχουν
ξεκινήσει ήδη αλλαγές στη νομοθεσία τους οι
οποίες ενισχύουν την προστασία τους απέναντι
στους ρώσους χάκερς, δημιουργούς ψευδών
ειδήσεων κλπ..
Σύμφωνα με τον χάρτη της έκθεσης που δημοσιεύει
η Ισπανική «El Pais», οι περισσότερες χώρες
στην Ευρωπαϊκή ένωση αναγνωρίζουν την απειλή
της ρωσικής παραπληροφόρησης και της εμπλοκής
στις εκλογικές αναμετρήσεις, με κάποιες μάλιστα
να έχουν ήδη ενισχύσει τις άμυνές τους,
φοβούμενες τα χειρότερα.
Μεταξύ των πιο θωρακισμένων χωρών φαίνεται πως
βρίσκεται η Βρετανία (ειδικά μετά το Brexit,
τις περσινές επιθέσεις Ρώσων χάκερς και την
επιδείνωση στη σχέση των δύο χωρών), η Σουηδία
αλλά και χώρες της Βαλτικής, όπως η Λετονία, η
Λιθουανία και η Εσθονία (χώρες που γειτνιάζουν
και αισθάνονται πως κινδυνεύουν από τη Ρωσική
υπερδύναμη)
Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται να
αναγνωρίζουν τον κίνδυνο και λαμβάνουν σιγάσιγά μέτρα για να τον αντιμετωπίσουν. Σε αυτές
ανήκουν η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Δημοκρατία της Τσεχίας, η Πολωνία και η

Ρουμανία.
Αμέσως επόμενες στη λίστα είναι μερικές μη
ρωσόφιλες χώρες οι οποίες αμφισβητούν τα μέτρα
τα οποία έχουν ληφθεί και περιλαμβάνουν τη
Βουλγαρία, τη Σλοβενία και την Ιρλανδία.
Έπονται γενικά ρωσόφιλες χώρες οι οποίες και
αρνούνται την απειλή των ρωσικών fake news και
δεν βγάζουν καμία αντίδραση: Σε αυτήν την
κατηγορία ανήκουν η Πορτογαλία, η Ιταλία, η
Σλοβενία, η Αυστρία και η Ουγγαρία.
Τελευταία λοιπόν στη λίστα της άμυνας κατά των
Ρωσικών fake news και προπαγάνδας είναι η
Ελλάδα, αλλά και η επίσης ρωσόδουλη Κύπρος οι
οποίες όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν την απειλή
αλλά υποβοηθούν με τον τρόπο τους την διασπορά
των ψευδών ειδήσεων ! Μάλιστα οι δύο χώρες
κατονομάζονται ευθέως να ανήκουν στην κατηγορία
«Συνεργάτες του Κρεμλίνου» !
Όλα αυτά βέβαια δεν είναι τωρινά αλλά έχουν
οργανωθεί σε βάθος τεσσάρων δεκαετιών πίσω, από
την εποχή του Σοβιετικού αρχιπράκτορα Ανδρέα
Παπανδρέου ο οποίος εμφανίστηκε στην πολιτική
σκηνή της μεταπολίτευσης με τη μορφή της
σοσιαλδημοκρατίας (ΠΑΣΟΚ) και περνούσε ύπουλα
τη Σοβιετικές θέσεις (και έπειτα Ρωσικές) και
ανάλογη προπαγάνδας εντός και εκτός Ελλάδας !
Ακολούθησαν βεβαίως και άλλοι όπως ο πράκτορας
του Πούτιν όπως Κώστας Καραμανλής, αλλά και
άλλες απλά ρωσόφιλες κυβερνήσεις όπως του ΓΑΠ
και του Σαμαρά, μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα
και στη συμμορία του Τσίπρα…

Βρίσκουν βέβαια και τα κάνουν διότι ο Ελληνικός
λαός, στη μεγάλη πλειοψηφία του, είτε
συντάσσεται ανοιχτά με τα Ρωσικά αφεντικά και
τον Πούτιν, είτε-οι μη συνειδητά Ρωσόφιλοιυποτιμάει τη Ρωσική απειλή θεωρώντας τη απλά ως
μια ακίνδυνη περιφερειακή δύναμη…
Οι λόγοι που φέρεται έτσι ο μέσος Έλληνας είναι
πολλοί και χρίζουν μεγάλης κοινωνιολογικής ή
και ψυχολογικής ανάλυσης που δεν είναι της
ώρας.
Πολυετής
προπαγάνδα,
διαχρονικά
αντιδυτικά κόμπλεξ, κούφιο επαναστατηλίκι της
πλάκας και άλλα…
Ωστόσο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, στην Κύπρο
είναι αξιοσημείωτο πως υπάρχει πλέον και ένα
συνειδητό αντιρωσικό ρεύμα καθώς πολλοί άρχισαν
να ξυπνούν μετά την πρόσφατη πτώχευση που έφερε
το τραπεζικό κράχ (και τη μη βοήθεια της
Μόσχα).
Όχι μόνο αυτό, αλλά αρκετοί ερευνούν πλέον και
τον βρώμικο Σοβιετικό ρόλο στο Κυπριακό και τη
Τουρκική εισβολή του 1974, κατανοώντας ότι η

μοναδική χώρα που ευνοήθηκε από αυτήν ήταν η
Σοβιετικη΄Ένωση λόγω του Ελληνοτουρκικού
ρήγματος (και την αποχώρηση της Ελλάδας από το
στρατιωτικό σκέλος) που δημιουργήθηκε εκείνη
την εποχή μέσα στο ΝΑΤΟ…

ΠΗΓΕΣ: https://www.protothema.gr/greece/article/787605/ekthes
i-mko-voithoi-tou-kremlinou-stin-parapliroforisi-ellada-kaikupros/
http://cyprusnews.eu/reporter-kosmos/7555636-%CE%AD%CE%BA%CE%B
8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%C2%AB%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CE%AF%C2%BB%CF%84%CE%B7%CF%82%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%C
F%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85.html

Ποιος είναι ο γνησιότερος
εκφραστής του ΣΥΡΙΖΑ !
Ας πούμε και κάποια πράγματα μεταξύ σοβαρού και
αστείου να ελαφρύνουμε κάπως και το κλίμα των
«μαύρων σύννεφων» που έχει μαζευτεί πάνω από
τον Ελληνικό ουρανό…
To Τζέισον-Αντιγόνη το γνωρίζετε ; Αρκετοί

φαντάζομαι πως ναι ! Είναι κάποιος που δηλώνει
ουδέτερου φύλου ή άφυλλος !! (γι’αυτό
αυτοαποκαλείται με ουδέτερο άρθρο…) και
κυκλοφορεί με φουστάνια, ντεκολτέ, φορέματα κλπ
!
Συχνά μάλιστα μιλάει και σε Μ.Μ.Ε. που
φιλοξενούν με…δέος
τα λεγόμενά του…
Η παραπάνω φωτογραφία είναι-και δεν κάνουμε
καθόλου πλάκα-από τα θεωρεία της Βουλής κατά τη
χθεσινή συζήτηση για το νομοσχέδιο για την
αναδοχή και την τεκνοθεσία (και από ομόφυλα
ζευγάρια) ! Ναι λοιπόν, η Ελληνική βουλή λοιπόν
είχε την υψίστη τιμή να φιλοξενήσει αυτήν την
προσωπικότητα που έβγαλε ο τόπος μας ! Θα έλεγα
μάλιστα πως έπρεπε να του δώσουν και το λόγο
για να ακούσουμε Τζέισον-Αντιγόνη και το λόγο
του στο έδρανο. Και φυσικά μην παραλείψουμε να
του δώσουμε και αυτού να υιοθετήσει ένα παιδί
για να μη μας λένε ομοφοβικούς καθυστερημένους
!
Βεβαίως υπάρχει και το σοβαρό της υπόθεσης που
είναι κατά πρώτον, το πως διάολο πήρε άδεια να
μπει στη βουλή αυτό το άτομο με μια τόσο
απρεπή-αντικοινωνική εμφάνιση ; Θα μου πείτε
τώρα δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης στην Ελλάδα
; Ναι αλλά στο σπίτι σου, άντε και στο δρόμο
και όχι μέσα στη Βουλή όπου πρέπει να τηρούνται
κανόνες ευπρέπειας…
Αλλά πέρα από αυτό, προσωπικότητες αδικημένες
από τη φύση σαν το Τζέισον-Αντιγόνη- και
πιθανόν άλλοι κλώνοι του και διάφοροι
αλληλέγγυοι- θα έλεγα ότι είναι από τους πιο
γνήσιους εκφραστές της κυβέρνηση της πρώτη φορά
αριστερά ! Αλλά τι κοινά στοιχεία έχουν άραγε
και πως εκφράζεται αυτή η ταύτιση ;

Όπως
το
Τζέισον-Αντιγόνη
πάσχει
στην
πραγματικότητα από διαταραχή φύλλου, (και
πιθανών διαταραχή προσωπικότητας) έτσι περίπου
και τα ακροαριστερά κόμματα είναι νεφελώδη
δημιουργήματα με ασαφή πολιτική ταυτότητα,
ανερμάτιστοι και αναποφάσιστοι για το τι
πραγματικά θέλουν να κάνουν όταν παίρνουν την
εξουσία !
Ανέφικτα και ανορθολογικά
ιδεολογήματα που πάντα καταλήγουν στο αντίθετο
από αυτό το ιδεατό που πρεσβεύουν…γνωστό και
χιλιοπαιγμένο το έργο…
Θα έλεγα μάλιστα ότι όλοι αυτοί οι απανταχού
αριστεροί ηγέτες αξίζουν και μιας ψυχανάλυσης
για το τι πραγματικά πιστεύουν μέσα τους, γιατί
καταφεύγουν τόσο εύκολα στο ψέμα και στον
αυταρχισμό και για το πως οι υπερ-ρομαντικές
ιδέες της νιότης τους καταλήγουν στο να
παράγουν Τσίπρες !
Επιπλέον όπως ακριβώς το Τζέισον-Αντιγόνη
προσπαθεί να ιδεολογικοποιήσει το πρόβλημά του
και να πείσει τον εαυτό του και τους άλλους ότι
είναι νορμάλ (και ότι και καλά το πρόβλημα το
έχουν οι άλλοι που δεν τον δέχονται ως νορμάλ),
έτσι και οι αριστεροί είναι ικανοί με την
προπαγάνδα τους να σε πείσουν για τα πάντα και
να ιδεολογικοποιήσουν και τις χειρότερες
αθλιότητες που διαπράττουν, βγάζοντας τες
σωστές και τους υπόλοιπους λάθος ! Άλλά είναι
λογικό αφού τόσα χρόνια θητεία στην KGB είναι
μανούλα στο να κάνουν προπαγανδιστικά το άσπρο
μαύρο…
Να το πάμε και παρακάτω ; O ίδιος ο Τσίπρας
έχει μια προφανή σύγχυση πολιτικής ταυτότητας,
ξεκινώντας ως παιδί ευκατάστατου χουντοεργολάβου που κατέληξε σε καταλήψεις και τελικά

στο…ένδοξο ΚΚΕ ! Αφού έφτασε- όπως έφτασε- να
γίνει πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβερνά με
ακροδεξιούς σοβινιστές (ΑΝ.ΕΛ.) και όχι μόνο
αυτό, αλλά κρατάει ακόμα εντός νόμου και την
εγκληματική
Χρυσή Αυγή και ουσιαστικά η
κυβέρνησή του ήταν αυτή που έβγαλε από τη
φυλακή τους ηγέτες της (ακόμα και τον ίδιο το
δολοφόνο Ρουπακιά) ! Αλλά είπαμε τα πάντα για
την…ιδέα μας και την εξουσία, δεδομένου ότι η
πολιτική για τους κομμουνιστές είναι «παιχνίδι
μηδενικού αθροίσματος» (κατά Στάλιν), δηλαδή
χωρίς αναστολές !
Κατά τ’άλλα σήμερα πέρασαν έναν απαράδεκτο νόμο
για αναδοχή παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια
και βρήκαν μάλιστα στήριξη και από τους ΑΝ.ΕΛ.
(πλην λίγων εξαιρέσεων), αλλά και κάποιων
Ταλιμπάν της πολιτικής ορθότητας από άλλα
κόμματα όπως ο Βενιζέλος και η Μπακογιάννη,
αλλά και σεσημασμένους φιλοσυριζαίους όπως η
Γεννηματά και ο Θεοδωράκης !
Και το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο κυρίως για
τρεις λόγους. Κατά πρώτον διότι στοιχειώδη
ψυχολογία να ξέρεις, για να μεγαλώσει ένα
νορμάλ ένα μικρό παιδάκι χρειάζεται οπωσδήποτε
μητέρα. Όσο περισσότερο την έχει κοντά του,
τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες του να βγει
ισορροπημένο ψυχικά. Αντίθετα όσο περισσότερο
του λείπει τόσο πιθανότερο είναι να παρουσιάσει
κάποια στιγμή ψυχολογικά προβλήματα ή
αποκλίνουσες συμπεριφορές.
Μπορεί λοιπόν κανείς να μας πείσει πως είναι
δυνατόν να μεγαλώσουν δύο άντρες μόνοι τους πχ.
ένα μωρό και αυτό να βγει ισορροπημένο (αν
υποθέσουμε ότι με δύο γυναίκες είναι κάπως πιο
νορμάλ) ; Άραγε ποια η επιστημονική κατάρτιση ή

ενημέρωση όσων βουλευτών ψήφισαν κάτι τόσο
αμφιλεγόμενο ; Ψιλά γράμματα θα μου πείτε τώρα…
Δεύτερον, οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις πρέπει
να γίνονται όταν είναι σχετικά έτοιμη η
κοινωνία
να
τις
δεχθεί,
διαφορετικά
προκαλούνται αντιδράσεις και συσπειρώνεται
κόσμος και στο αντίθετο άκρο. Εν προκειμένω τη
δεδομένη στιγμή η ομοφοβική Ελλάδα προφανώς δεν
είναι έτοιμη να δεχθεί κάτι τέτοιο και μπορεί
είτε να συσπειρωθεί, ως αντίδραση, κόσμος στον
κοινωνικό σκοταδισμό και την άκρα δεξιά, είτε
φυσικά να γίνουν μικρά παιδιά πειραματόζωα και
δακτυλοδεικτούμενα.
Τρίτον στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται καν μια
σειρά προτεραιότητας υπέρ των ετερόφυλων
ζευγαριών στην αναδοχή. Με λίγα λόγια μπαίνει
στο ίδιο τσουβάλι το φυσιολογικό οικογενειακό
περιβάλλον που χρειάζεται ένα παιδί (πατέρας
και μάνα) με το ομοφυλοφιλικά ζευγάρι. Το λέμε
αυτό διότι την ίδια στιγμή που η Ελληνική
γραφειοκρατία εμποδίζει μια πλειάδα από
ετερόφυλα ζευγάρια να πάρουν παιδιά, η
κυβέρνηση θεωρεί καλό να αρχίσει να δίνει σε
ομοφυλόφιλους…
Που μπορεί να καταλήξει αυτό; Στο να γίνει ότι
γίνεται ήδη και σε άλλες δυτικές χώρες, δηλαδή
είτε να δίνονται πιο εύκολα παιδιά στα ομόφυλα
ζευγάρια για να μην χαρακτηριστούν οι αρμόδιοι
ως ομοφοβικοί που κάνουν διακρίσεις, είτε οι
ομοφυλόφιλοι που απορρίπτονται για γονείς να
μηνύουν μαζικά τους αρμόδιους ! Αυτά θέλουμε
μήπως και εδώ ;;
Τη δεδομένη στιγμή οι ομοφυλόφιλοι θα έπρεπε
κατά τη γνώμη μας να περιοριστούν στο δίκαιο

σύμφωνο σύμφωνο συμβίωσης που πέτυχαν ή και να
διεκδικήσουν και τον γάμο και όχι να πάρουν και
αναδοχή ή τεκνοθεσία.
Τι θα μπορούσε να γίνει (αλλά και αυτό σε
μερικά χρόνια από τώρα) ; Να μπορούν να
παίρνουν παιδιά μόνο ζευγάρια ομοφυλόφιλων
γυναικών (και όχι αντρών και το εξηγούμε το
γιατί), αλλά να προηγούνται πάντα στην
αξιολόγηση τα ετερόφυλα ζευγάρια, όπως ακριβώς
προηγείται σε αυτό μια πλήρης οικογένεια έναντι
μιας μονογονεϊκής οικογένειας.
Τώρα για τη φασίζουσα συμπεριφορά Τσίπρα που
έσπευσε να χαρακτηρίσει σκοταδιστές και
ακροδεξιούς τους διαφωνούντες σε ‘ενα τόσο
ευαίσθητο ζήτημα (αλλά μόνο της ΝΔ. και δεν
έβγαλε κουβέντα για ΑΝ.ΕΛ. και άλλους…), τι να
πει κανείς ; Μήπως δεν τον ξέρουμε ;
Δυστυχώς όμως δεν είναι ο μόνος, αφού και
πολλοί άλλοι υποστηρικτές του νόμου (και
φιλελεύθεροι και άλλοι) και γενικά του gay
κινήματος, φέρονται αλαζονικά, αφοριστικά και
χωρίς κουλτούρα διαλόγου προς όλους τους
διαφωνούντες. Βλέπετε καμιά φορά στο όνομα της
προόδου, της δημοκρατίας και της πολιτικής
ορθότητας, συμβαίνει να συναντούμε εξίσου
αυταρχικές συμπεριφορές…

Η

Συριακή

γενοκτονία,

η

ρωσική προπαγάνδα και το…ΚΚΕ
Ο πόλεμος στη Συρία ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια όταν, κατά
κάποιον τρόπο, δημιουργήθηκε αυθόρμητα ένα αντιδικτατορικό
κίνημα κατά του Άσαντ που αντέγραψε την Αραβική άνοιξη
Αιγύπτου, Τυνησίας και Λιβύης που είχε προηγηθεί.
Κατά πρώτον είναι σαφέστατα αναφαίρετο δικαίωμα κάθε λαού να
κάνει έναν αντιδικτατορικό αγώνα, ωστόσο η προπαγάνδα των
υποστηρικτών του Άσαντ και όλων των αντιδυτικών και
φιλοπουτινικών λέει πως τους αντικαθεστωτικούς τους
υποκίνησαν οι Αμερικανοί ή γενικά η δύση και άρα αυτή φταίει
για τον πόλεμο. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν μπορεί να στέκει
διότι τότε θα είχε υπάρξει σίγουρα, μέσα σε αυτά επτά
χρόνια, κάποια στρατιωτική επέμβαση ή στρατιωτική βοήθεια
της δύσης ή του ΝΑΤΟ προς τους εξεγερμένους. Η μοναδική
βοήθεια που έχουν δώσει μέχρι τώρα οι Αμερικανοί είναι
μονάχα η εκπαίδευση ορισμένων από τους αντικαθεστωτικούς…
Η δύση λοιπόν όχι μόνο δεν υποκίνησε αλλά ανέχθηκε με
απάθεια τον επταετή ανελέητο πόλεμο όπου ο χασάπης Άσαντ
δημιούργησε εκατόμβες νεκρών αμάχων προκειμένου να
διατηρήσει την εξουσία του. 350.000 νεκροί (θα μπορούσε να
ήταν και μια ολόκληρη μικρή χώρα) μέσα σε επτά χρόνια είναι
ο απολογισμός, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων προέκυψαν από
τα καθεστωτικά χτυπήματα του Άσαντ, δείγμα του πόσο μπορεί
να αποκτηνωθεί και τι τρομερά πράγματα μπορεί να διαπράξει
ένας άνθρωπος σαν αυτόν προκειμένου να μη χάσει την
εξουσία. Και φυσικά οι περισσότεροι από αυτούς τους αμάχους
δεν ήταν αυτό που λέμε παράπλευρες απώλειες, αλλά εσκεμμένα
χτυπήματα εναντίον τους αφού αυτή η εσκεμμένη σφαγή αμάχων
είναι μια κτηνώδης πολεμική συνταγή επίδειξης δύναμης και
κατατρομοκράτησης !
Κάποια στιγμή, προκειμένου ο Άσαντ να τα βγάλει πέρα με τους
αντιφρονούντες, κάλεσε στο πλευρό του τη Ρωσία του Πούτιν,
την πιο ανερχόμενη και αδίστακτη φασιστική υπερδύναμη που

παλεύει με κάθε μέσο για παγκόσμια κυριαρχία, οπότε η
Συριακή γενοκτονία συνεχίστηκε και με Ρωσική συμμετοχή
(καθώς δεν λείπει ποτέ ο Μάρτης απ’τη Σαρακοστή..).
Η τυφλή δύση
λοιπόν όχι μόνο δεν αντέδρασε σε αυτό αλλά και τάχθηκε και
υπέρ της συμμετοχής της Ρωσίας στον Συριακό πόλεμο στο όνομα
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τώρα αυτό το έγκλημα
το βρίσκει μπροστά της ! Βλέπετε ο αδίστακτος Άσαντ είχε
φροντίσει και για αυτό…
Πως ; Πολύ απλά βοήθησε τους κανιβάλους τζιχαντιστές του
ISIS, τους εξόπλισε με Συριακά όπλα και τους άφησε
ανενόχλητους να καταλάβουν μέρη της Συρίας ! Αυτή η κίνηση
στην ουσία του έδωσε το επιχείρημα να λέει ότι πολεμάει
τρομοκράτες κι’ενώ αυτός χτυπούσε αλύπητα μόνο τη μετριοπαθή
δημοκρατική αντιπολίτευση της Συρίας. Το κυριότερο που βγήκε
όμως από αυτήν την κίνηση είναι ότι έτσι ο Άσαντ βρήκε την
αφορμή να καλέσει τη Ρωσία στον πόλεμο, με πρόσχημα την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας !
Τρανή απόδειξη γι’αυτό είναι ότι Άσαντ και Ρωσία δεν
χτύπησαν παρά ελάχιστα τους τζιχαντιστές του ISIS και αυτό
μόνο όταν αυτοί ήταν στα τελευταία τους και μάλιστα αφού οι
Αμερικανοί και άλλοι δυτικοί ήταν αυτοί που ουσιαστικά
έφεραν εις πέρας τη δουλειά της εξόντωσής τους ! Μπορείτε να
δείτε και παλιότερα άρθρα μας όπου τεκμηριώναμε τη σύνδεση
Ρωσίας και Άσαντ με τον ISIS…
http://taairetika.blogspot.gr/2017/01/isis.html
http://taairetika.blogspot.gr/2017/12/isis.html
Και όμως η κατευθυνόμενη προπαγάνδα των φιλοπουτινικών και
φιλοάσαντ λέει ότι ο…δημοκράτης Άσαντ χτυπάει τον ISIS τον
οποίον μάλιστα υποτίθεται πως έφτιαξαν οι Αμερικανοί ! Και
αυτά μάλιστα έφτασε σε σημείο να τα ισχυρίζεται προεκλογικά
και ο Τραμπ, ο άνθρωπος που θυμίζω πως βγήκε πρόεδρος των

ΗΠΑ με τις πλάτες του Πούτιν ! Σήμερα που ο ISIS είναι
ουσιαστικά νεκρός αυτόν τον προβοκατόρικο ρόλο παίζει η
ισλαμοφασιστική Αλ Νούσρα (παρακλάδι της Αλ Κάιντα) που έχει
στρατοπεδεύσει σε περιοχές που βρίσκονται Σύριοι
αντικαθεστωτικοί και τους προβοκάρει με τον ίδιο τρόπο…
Σήμερα λοιπόν, μετά από επτά ολόκληρα χρόνια εμφυλίου, είναι
η πρώτη φορά που η δύση δείχνει κάποιο σχετικό δείγμα ότι
ξυπνάει από το λήθαργο της και συνειδητοποιεί το τι τραγικά
διαπράττουν στη Συρία οι Ρώσοι νεοχιτλερικοί και ο σύμμαχος
τους Άσαντ. Η αφορμή δόθηκε από τα χημικά που φέρεται να
εξαπέλυσε το καθεστώς Άσαντ κατά αντιφρονούντων και αμάχων
στην πόλη Ντούμα- και που μάλιστα είναι η δεύτερη φορά μέσα
σε δύο χρόνιαπου το κάνει μέσα στη Συρία-προκειμένου να
εκκαθαρίσει και τους τελευταίους θύλακες αντιφρονούντων.
Και μπορεί οι έρευνες για τα χημικά στη Ντούμα τυπικά να μην
έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά ακόμη και η Ρωσία φαίνεται
πλέον να παραδέχεται ότι έπεσαν (άλλωστε υπάρχουν και
αποδεικτικά βίντεο) , μετά τα αρχικά της ψεύδη πως δεν έγινε
τίποτα και πως το σκηνοθέτησαν οι Άγγλοι, με τη διαφορά ότι
τώρα λέει πως ήταν προβοκάτσια των αντικαθεστωτικών !
Αυτός ο ισχυρισμός είναι εξωφρενικός και γιατί ο Άσαντ το
έχει ξανακάνει αλλά και γιατί τα χημικά μπορεί να τα ρίξει
όποιος έχει μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και μεγαλύτερο
εδαφικό έλεγχο σε μια περιοχή και σίγουρα αυτοί δεν είναι
οι αντικαθεστωτικοί αλλά ο Άσαντ και η Ρωσία…Επιπλέον με
ποια λογική μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένας αιμοσταγής
δικτάτορας που έχει σκοτώσεις τόσες χιλιάδες αμάχους μέσα
στη χώρα του, μπορεί να έχει ηθικές αναστολές στο να ρίξει
και χημικά ;
Άλλοι αναρωτιούνται γιατί ο Άσαντ να πετάξει χημικά σε έναν
πόλεμο που κερδίζει ; Αυτό το έκανε τη στιγμή που αντάρτες
στη Ντούμα έκαναν μια τακτική κίνηση υποχώρησης από τους
θύλακες που είχαν υπό τον έλεγχό τους ,καθώς δεν είχαν
ηττηθεί ολοκληρωτικά. Εκτιμούμε λοιπόν ότι τα χημικά έπεσαν

από Άσαντ και Ρωσία απλά για την κατατρομοκράτισή τους, ώστε
να μην επανέλθουν και να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους.
Τώρα ο χθεσινός βομβαρδισμός Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων
έγινε πιθανότατα σε αποθήκες ή εργαστήρια χημικών όπλων,
στοχευμένα και χωρίς ανθρώπινες απώλειες και στρατηγικά δεν
ήταν κάτι το σπουδαίο. Είναι μόνο μια από τις κινήσεις που
θα έπρεπε να είχαν γίνει και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια
και πριν ανακατευτούν οι Ρώσοι στη χώρα. Θα λέγαμε μάλιστα
πως είναι και μια κίνηση εντυπωσιασμού με την οποία ο Τραμπ
προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του την ετικέτα του
ρωσόφιλου και ρωσόδουλου και μάλιστα σε μια περίοδο που
έχουν προχωρήσει πολύ οι έρευνες για τη Ρωσική ανάμειξη στις
Αμερικανικές εκλογές και στην εκλογή του…
Δεν μας πείθει όμως διότι οι βομβαρδισμοί
αυτοί έγιναν
προσεκτικά ώστε να μην πειραχθούν ούτε στο ελάχιστο Ρωσικοί
στόχοι, αλλά και γιατί δεν δείχνει διατεθειμένος να το
προχωρήσει περισσότερο με νέα χτυπήματαή κυρώσεις κατά του
Άσαντ, οπότε και μεγαλύτερη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Φυσικά δεν είναι είδηση να σας πούμε ότι η Ελλάδα στέκεται
σε μεγάλο βαθμό στο πλευρό των γενοκτόνων, αφού δεν είναι
και η πρώτη φορά που το κάνει ! Έτσι λοιπόν η ρωσόδουλη
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. ήταν ίσως η μοναδική στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που πήρε θέση κατά των βομβαρδισμών και ουσιαστικά
υπέρ του Άσαντ και της συνέχισης του πολέμου ! Ακόμα και ο

Θεοδωράκης από το «Ποτάμι» που δηλώνει ευρωπαϊστής δήλωσε
κάτι ακατανόητα για τις ευθύνες των Ευρωπαίων στη Συρία,
χωρίς να μιλήσει για Ρωσία και Άσαντ…
Tο πιο κατάπτυστο όλων είναι βέβαια το ΚΚΕ που στη διεθνή
του γραμμή και στη ρωσοδουλεία του είναι μια δεύτερη Χρυσή
Αυγή με κόκκινο μανδύα ! Αυτοί λοιπόν ενώ επί επτά χρόνια
όχι μόνο δεν βγάζουν λέξη για τη σφαγή αμάχων που
διαπράττεται στη Συρία, αλλά στηρίζουν ανοιχτά τον Άσαντ,
βγήκαν σήμερα και διαδήλωσαν «αντιπολεμικά» καίγοντας
σημαίες των ΗΠΑ και της Ε.Ε. και όλα αυτά για έναν
βομβαρδισμό σε αποθήκες όπλων χωρίς νεκρούς ! Το να τους
πεις λοιπόν φασίστες και ηθικά κατώτατους, λίγο θα είναι…
Το πόσο βρώμικο και ρωσόδουλο είναι το ΚΚΕ στη διεθνή γραμμή
του φαίνεται και από το γεγονός ότι σε Αίγυπτο και Τυνησία,
όπου ανατράπηκαν δυτικόφιλοι κυβερνώντες, έπαιρνε θέση υπέρ
των αντικαθεστωτικών, ενώ αντίθετα στη Λιβύη στήριξε ανοιχτά
τον σοσιαλιστή πρώην φιλοσοβιετικό Καντάφι, όπως φυσικά και
στη Συρία τον ρωσόφιλο Άσαντ.

Μυστηριώδες χτύπημα hackers
κατά των “αιρετικών” !!
Χθες , για λίγες ώρες το απόγευμα, διαπιστώσαμε
με μεγάλη μας έκπληξη ότι η σελίδα μας έπεσε
θύμα hackers !! Συγκεκριμένα μπαίνοντας στο
site είδαμε Τουρκικά και υπογραφή από μια ομάδα
hackers ονόματι “Ayyıldız Tim” πως το site μας
έχει χακαριστεί !
Ευτυχώς το site
αποκαταστάθηκε από τους
ειδικούς σχετικά σύντομα, αλλά τα ερωτηματικά

είναι πολλά. Ψάξαμε να βρούμε τι ακριβώς είναι
αυτή η ομάδα και μάθαμε πως πρόκειται για την
πιο ισχυρή ομάδα hackers στην Τουρκία με
εθνικιστική ιδεολογία και υπόβαθρο που διαθέτει
μάλιστα σελίδα στο ίντερνετ και στο facebook
και που απολαμβάνει πλήρους ασυλίας στην
Τουρκία !
https://ayyildiz.org/
Πρόκειται ωστόσο για ομάδα που αρέσκεται στο να
χτυπάει σημαντικούς αντιτούρκικους στόχους όπως
κυβερνητικά site, πρεσβείες, τους anonymous
κλπ., γι’αυτό και μοιάζει πολύ περίεργο να
ασχολείται με ένα καθαρά τοπικό Ελληνόφωνο site
σαν το δικό μας που δεν είναι και καθαρά
πολιτικό. Πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε μια
γενικά αντιεθνικιστική γραμμή και είμαστε από
τα ελάχιστα Ελληνικά site που δεν έχουμε
κυλήσει σε τυφλό αντιτουρκισμό και αντιερντογανισμό. Γιατί λοιπόν να επιλέξουν εμάς,
αντί για άλλα σκληροπυρηνικά αντιτούρκικα sites
;
Μια εξήγηση μπορεί να είναι πως χτύπησαν γενικά
Ελληνικά sites με πολιτικό περιεχόμενο χωρίς να
κάτσουν να διαβάσουν τι ακριβώς πρεσβεύουν.
Ωστόσο ο τεχνικός μας μας είπε πως μπορεί στην
πραγματικότητα και να πρόκειται για οργανωμένο
διεθνές χτύπημα ή ακόμα και μη Τουρκικό
παραπλανητικό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να
μάθουμε περισσότερα για αυτό το μυστηριώδες
χτύπημα και θα σας ενημερώσουμε για ότι
νεώτερο.
Το σίγουρο είναι ότι τέτοιες αστείες ενέργειες,
απ’όπου κι’αν προέρχονται, δεν πρόκειται να μας
εμποδίσουν καθόλου στο να έχουμε τα πιστεύω μας
και τις δικές μας πολιτικές αναλύσεις και να τα
μοιραζόμαστε με τον κόσμο και μάλιστα με ακόμα

μεγαλύτερο πείσμα !

Τι θέλει ο Ερντογάν στο Αφρίν
και
το
“ξέπλυμα”
των
γενοκτόνων Άσαντ-Πούτιν
Μια που το περιβόητο Αφρίν έπεσε τελικά
ολοκληρωτικά στα χέρια του Ερντογάν, πρέπει να
εξηγήσουμε κάποια πράγματα διότι η άγνοια-και
ταυτόχρονα η «ξερολίαση»- βασιλεύει σε αυτή τη
χώρα.
Η Συριακή πόλη Αφρίν βρίσκεται στα σύνορα με
την Τουρκία και κατοικείται κυρίως από
φιλήσυχους Κούρδους πολίτες, αλλά η αναταραχή
ξεκίνησε όταν Αμερικανοί, Ρώσοι και Άσαντ
εγκατέστησαν εκεί μια Κουρδική οργάνωση
παρακλάδι του PKK, ονόματι YPG, και η οποία
μάλιστα πολέμησε και κατά του ISIS στο Συριακό
εμφύλιο.
H πιο επιφανειακή ανάλυση δείχνει πως η αρχική
αυτή κίνηση
εντάσσεται στα πλαίσια του
Αμερικανορωσικού σχεδίου για ανεξάρτητο
Κουρδικό κράτος και μας δείχνει σαφώς και την
ταύτιση Πούτιν-Άσαντ με τον Ρωσόφιλο Τραμπ,
αλλά το θέμα δεν είναι τόσο απλό και θα το
εξηγήσουμε παρακάτω…
Όμως είναι επίσης προφανές πως η Τουρκία δεν θα
μπορούσε να ανεχθεί στα σύνορά της ένα

παρακλάδι μιας ακροαριστερής οργάνωσης που τη
θεωρεί τρομοκρατική (PKK) και ανθρώπους που
σκοπεύουν στον εδαφικό της διαμελισμό και
πιθανότατα σε φόνους Τούρκων αμάχων (είναι και
αυτή πρακτική του PKK). Έτσι λοιπόν η επέμβαση
των Τούρκων στο Αφρίν ήταν αναπόφευκτη, αλλά
και δεν θα μπορούσε να πιστέψει κανένας νοήμων
άνθρωπος ότι οι Τούρκοι και ο στρατός τους δεν
θα κατάφερναν να καταλάβουν μια Συριακή πόλη
40.000 κατοίκων-έστω και μετά από 2 μήνες- και
μάλιστα χωρίς καμία διεθνή βοήθεια στους
Κούρδους.
Οπότε τι ακριβώς πίστεψαν και που αποσκοπούσαν
Πούτιν-Τραμπ και Άσαντ όταν εγκατέστησαν τους
Κούρδους πολεμιστές στο Αφρίν, μέσα στο «στόμα
του λύκου» και χωρίς βοήθεια ; Δύσκολα να το
εξηγήσει κανείς, αλλά το πιθανότερο είναι πως
επιχείρησαν ένα προβοκάρισμα της Τουρκίας, που
θα την έβαζε σε πολεμικές επιχειρήσεις και
αναταραχή, και πολεμικά «όπου βγει και ότι
κάτσει»…Και
όσο
μεγαλύτερο
είναι
το
προβοκάρισμα της Τουρκίας και η αναταραχή της,
τόσο εκτιμούμε ότι αυτή-λόγω έλλειψης
γεωπολιτικών στηριγμάτων- θα πέφτει περισσότερο
στην αγκαλιά Ρωσίας και Πούτιν (και αυτό έχει
γίνει ως ένα βαθμό) !

Αυτό έχει αποδειχθεί και από την οργανωμένη
προσπάθεια απομόνωσης και προβοκάρισμα της
Τουρκίας που γίνεται από τη δύση (ΗΠΑ και
Ευρώπη που ουσιαστικά στήριξαν και το περιβόητο
πραξικόπημα του 2016) η οποία φαίνεται πως έχει
αποφασίσει πως «Η Τουρκία ανήκει στη σφαίρα
επιρροής της Μόσχας» και πράττει αναλόγως. Έτσι
ο Ερντογάν διπλωματικά περικυκλωμένος και
χτυπημένος από τα- στην πραγματικότητα
ρωσοκίνητα- τρομοκρατικά χτυπήματα του ISIS στο
έδαφός της, έκανε μια γεωπολιτική στροφή προς
τη Μόσχα, αν και όχι ακόμα ολοκληρωτική, με την
οποία βρισκόταν στα μαχαίρια…
Γυρνώντας στο Αφρίν βλέπουμε ότι οι μοναδικοί
σύμμαχοι της Τουρκίας ήταν ο «Ελέυθερος
Συριακός στρατός», ο βασικότερος αντίπαλος του
Άσαντ, στο Συριακό εμφύλιο. Οι δε αδαείς
Κούρδοι πολεμιστές (που για τους Τούρκους είναι
τρομοκράτες) φαίνεται πως απλά χρησιμοποιήθηκαν
στο Αφρίν ως «δόλωμα» και τελικά πουλήθηκαν από
Ρώσους, Αμερικανούς και Άσαντ και έγιναν εύκολη
λεία για τους Τούρκους!
Παρατηρούμε τώρα από Ελληνικά και Ρωσικά ΜΜΕ
μια προσπάθεια να εξωμειωθεί η Τουρκική
επιχείρηση με τη γενοκτονία που έχουν διαπράξει
Πούτιν και Άσαντ κατά του Συριακού λαού και να
τους «ξεπλύνουν». Κάτι τέτοιο όμως είναι
εντελώς αστήρικτο και ανόητο, διότι στο Αφρίν
οι νεκροί άμαχοί από τις Τουρκικές επιχειρήσεις
υπολογίζονται σε λιγότεροι από 200 , κάτι που
δείχνει πως δεν έχει αυτοσκοπό τη σφαγή αμάχων
όπως κάνουν Άσαντ και Πούτιν.
Βεβαίως υπάρχει και μια καταγγελία για
βομβαρδισμό νοσοκομείου στην πόλη που φέρεται
να έγινε υπό άγνωστες συνθήκες και που οι

Τούρκοι το αρνούνται. Αν κάτι τέτοιο έγινε
εσκεμμένα είναι σαφώς καταδικαστέο και πρέπει
οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, όμως και σε αυτό
το ζήτημα των αμάχων και του νοσοκομείου τα
πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Και αυτό γιατί την ίδια στιγμή υπάρχει επίσημη
καταγγελία από τον Ο.Η.Ε. πως οι Κούρδοι
χρησιμοποιούσαν άμαχο πληθυσμό ως «ασπίδα» και
παρεμπόδιζαν και την έξοδό του από την πόλη
(μια τακτική που χρησιμοποιούν και οι
Παλαιστίνιοι ισλαμοφασίστες της Χαμάζ.
Όπως καταλαβαίνετε το θέμα των αμάχων και του
νοσοκομείου του Αφρίν χρειάζεται περισσότερη
διερεύνηση, αλλά και πάλι δεν έχει καμία σχέση
με τη γενοκτονία που διαπράττουν Άσαντ και
Πούτιν στη Συρία.
Τέλος με δεδομένο ότι σαφέστατα και δεν υπήρξε
καμία μεγάλη λαϊκή Κουρδική κινητοποίηση υπέρ
Αφρίν και YPG, μας δείχνει ότι οι κομμουνιστές
του PKK-απόγονοι του Οτσαλάν- δεν έχουν μεγάλο
λαϊκό έρισμα στο Κούρδικο λαό, για να μην πούμε
ότι σε μεγάλο κομμάτι του ο PKK είναι και
μισητός !

