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και

εθνικοί

Μια που ζούμε τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου και όλοι
φοβόμαστε ότι μπορεί να ξαναζήσουμε νέα Ίμια, είναι καιρός
να πούμε κάποια πράγματα κόντρα στο ρεύμα, όπως μόνο στα
«αιρετικά» συνηθίζουμε…
Βλέπετε αυτό που έχουμε και αυτά που ακούμε αυτήν την ώρα
στα ΜΜΕ μόνο δημοκρατία που δεν θυμίζει, η όποια βέβαια δεν
ήταν και ποτέ δεδομένη όταν μιλάμε για εθνικά θέματα σε αυτή
τη χώρα.
Ωστόσο τα χρήματα που έχει ρίξει ο Μητσοτάκης σε κανάλια,
ραδιόφωνα και site έχει πιάσει τόπο γιατί τα ΜΜΕ θυμίζουν,
αυτές τις ημέρες με τα Ελληνοτουρκικά, περισσότερο Βόρεια
Κορέα και Συρία του Άσαντ, παρά Ευρωπαϊκό κράτος !
Είναι βλέπετε και ο συγχρωτισμός του κυρίου Μητσοτάκη με
τριτοκοσμικούς δικτάτορες τύπου Σίσι και Χαφτάρ που
πιθανότατα τον έκανε να υιοθετήσει και κάποιες από τις
πρακτικές τους !
Για την ΑΟΖ λοιπόν όλη η φασαρία και ο σαματάς με τους
Τούρκους, ένα θέμα για το οποίο γράψαμε κόντρα στο ρεύμα και
στο
προηγούμενο
άρθρο
μας
εδώ
http://taairetika.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf%cf
%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%ba%ce%ac%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%82%cf%84%cf%85/
Αλλά για μια στιγμή….τι ακριβώς την θέλουμε τόσο μεγάλη ΑΟΖ
ως Ελλάδα ; Υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε ποτέ πετρέλαιο ή
φυσικό αέριο και με αυτήν και με άλλη κυβέρνηση ;
Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον για τα

προσεχή χρόνια και δεν θα γίνει γιατί πολύ απλά δεν θέλει η
Ρωσία του Πούτιν να γίνει–ώστε να μας έχει εξαρτημένους
ενεργειακά κατά 100 % – και πλέον οι Έλληνες πολιτικοί όλων
των κομμάτων υπακούουν τυφλά σε αυτόν!
Εν προκειμένω μιλάμε για έναν Μητσοτάκη που φτάνει σε σημείο
να κλείνει τα λιγνιτωρυχεία- σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη-ώστε
να εξαρτήσει την Ελλάδα και άλλο ενεργειακά από τους Ρώσους
φασίστες ! Περιμένει κανείς από αυτόν τον άνθρωπο και την
κυβέρνησή του να βγάλει πετρέλαια και φυσικά αέρια πουθενά
στην ΑΟΖ μας ; Αστεία πράγματα…
Γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία λοιπόν ; Μόνο για το ψάρεμα
; Αν είναι έτσι, θα μπορούσε το θέμα να διευθετηθεί πολύ
εύκολα διπλωματικά, όπως έγινε και με Ιταλία και Αίγυπτο.
Γιατί λοιπόν δεν γίνεται και πάμε πάλι σε εθνικούς
τσαμπουκάδες;
Δεύτερον εκεί που έστειλαν τώρα οι Τούρκοι τα πλοία τους
είναι συνοριακά διεθνή ύδατα, και όχι Ελληνικό έδαφος, και
είναι περιοχή όπου δεν συμπεριλαμβάνεται στο όντως παράνομο
Τουρκολιβυκό μνημόνιο.
Θα μου πείτε τώρα ότι «αφού είναι στην υφαλοκρηπίδα και στην
ΑΟΖ μας», όπως λέει η εθνική γραμμή. Μα ποτέ δεν έχουμε
ανακηρύξει επίσημα ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα, ούτε είναι πουθενά
διεθνώς κατοχυρωμένες και απλά είναι μια διαφιλονικούμενη
περιοχή την οποία έχουμε κηρύξει στα λόγια δική μας !
Τρίτον η Ελληνική πλευρά ισχυρίζεται πως θέλει διάλογο και
όμως είναι η ίδια που τον «τορπιλίζει», και ας ισχυρίζεται
το αντίθετο ! Θυμίζω ότι η Ελληνική πλευρά είναι αυτή που
αρνήθηκε πρώτη τον διάλογο με πρόσχημα το άσχετο θέμα του
πλοίου «Μπαρμπαρος» που πήγε στην Κύπρο για γεωτρήσεις.
Στο καπάκι κάνουν και μια συμφωνία με την Αίγυπτο για την
οποία δεν είχαν ενημερώσει ούτε τους εταίρους μας στην
Ευρώπη, αλλά κατά τ’άλλα θέλουν διάλογο με την Τουρκία…

Και μιλάμε τώρα για μια αστεία και εντελώς πρόχειρη συμφωνία
όπου δίνει στην Αίγυπτο σαφώς μεγαλύτερη ΑΟΖ απ ‘όση αυτή
αντικειμενικά δικαιούται (πολύ πατριωτικό αυτό…) και που
σταματάει απότομα σε ένα σημείο, διότι δεν έχει διευθετηθεί
και ακόμα και οι Αιγύπτιοι του φασίστα Σίσι φαίνεται ότι δεν
θέλουν, για κάποιο λόγο, ευθεία σύγκρουση με την Τουρκία και
να μπουν σε ΑΟΖ που οι Τούρκοι θεωρούν δική τους.
Από την άλλη ο μοναδικός λόγος λοιπόν που η τυχοδιωκτική
Ελληνική κυβέρνηση διατείνεται ότι είναι υπέρ του διαλόγου
είναι για να κοιμίζει τον δυτικό διεθνή παράγοντα που
μεσολαβεί-ειδικά η Γερμανία της Μέρκελ-για να συμβιβάσει την
κατάσταση.
Είναι η ίδια τακτική που ακολουθούσε η Ελληνική πλευρά και
στο Μακεδονικό επί χρόνια όταν ισχυριζόταν ότι θέλει διάλογο
που σχεδόν ποτέ δεν έκανε και γενικά οι Ελληνικές
κυβερνήσεις δεν τον συνηθίζουν τον διάλογο στα εθνικά
θέματα, αλλά αντίθετα να αφήνουν τα θέματα να χρονίζουν.
Και τι γίνεται τώρα ; Παίζουν αδίστακτα με τη χώρα μας οι
πολιτικάντηδες χωρίς σοβαρό λόγο ; Ναι, παίζουν (και το ίδιο
κάνουν βέβαια και οι Τούρκοι, αλλά καλό να κοιτάμε πρώτα την
«καμπούρα» μας) και γιατί γουστάρουν παραδοσιακά να εξάπτουν
τα εθνικά πάθη σε αυτή τη χώρα (βλέπε πχ. το Μακεδονικό),
αλλά και γιατί είναι ξενόδουλοι και αυτό το έχουμε αναλύσει
εδώ πολλές φορές !
Άλλωστε συνήθως η Ελληνική αστική τάξη, και κατ’επέκταση και
ο πολιτικός κόσμος, ήταν λίγο ως πολύ ξενόδουλη και
παραμένει τέτοια και παρότι συνηθίζει να πουλάει στο πόπολο
πατριωτισμό και εθνικισμό.
Θυμίζω ότι τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του κράτους μας
ήμασταν προσκολλημένοι σε Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία (οι
γνωστές προστάτιδες δυνάμεις), έπειτα για πολλά χρόνια στην
Αγγλία και τελικά στον Αμερικανικό παράγοντα κατά το
μετεμφυλιακό Ελληνικό κράτος.

Όπως λοιπόν τόσα χρόνια ήμασταν προσκολλημένοι έως υποτελείς
σε αυτούς, τώρα είμαστε σε Ρωσία και Κίνα ! Απλό είναι…
Τώρα όσο για το πως φτάσαμε να μας κυβερνούν στις μέρες μας
τόσο ηθικά κατώτατοι άνθρωποι σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και
τον Τσίπρα (που μπροστά τους οι παλιότεροι φαντάζουν μεγάλοι
ηγέτες), είναι ένα μεγάλο θέμα που κυριολεκτικά θα ήθελε ένα
ολόκληρο βιβλίο για να αναλυθεί !

Ο καθ’ημάς εξτρεμισμός που
γιγαντώνεται !
Από τη στιγμή που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα
άρχισε να γιγαντώνεται, μαζί με τη φτώχεια, και ένας
πολιτικός λαϊκισμός, εξτρεμισμός και μια ιδιότυπη πόλωση
Μέσα στην κοινωνία.
Όλα αυτά βέβαια δεν θα μπορούσαν να γιγαντωθούν τόσο πολύ
μέσα στην κρίση, αν δεν καλλιεργούνταν από κόμματα και ΜΜΕ,
αλλά και αν δεν είχαν ρίζες και σε παλιότερες πολιτικές
συμπεριφορές, νοοτροπίες και ιδέες που καλλιεργούνταν, λίγο
ως πολύ, σε αυτόν τον τόπο αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα…
Θυμίζουμε ότι αρχικά είχαμε φαιοκόκκινα λαϊκίστικα κινήματα
αγανακτισμένων και άνοδο των δύο άκρων σε εκλογές (με
αποκορύφωμα τη νεοναζιστική Χρυσή Αυγή) και κατάληξη στην
εκλογή του άθλιου ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το 2015 και στη
συνεργασία με τους ακροδεξιούς ΑΝ.ΕΛ. με ότι τραγικά
ακολούθησαν αυτήν την λαϊκή επιλογή…
Σταδιακά η Ελληνική κοινωνία άρχισε να πηγαίνει στα άκρα και
να ριζοσπαστικοποιείται με την κακή έννοια και ο κόσμος
άρχισε να αναζητά τη λύση στην κρίση στα πιο απίθανα και

ακραία κινήματα και ιδέες.
Από τη μία είχαμε λαϊκή στροφή στη σκληρή ή και ανοιχτά
φασιστική δεξιά, στην πατριδολαγνεία, στο σοβινισμό και στη
θρησκοληψία και από την άλλη μια ιδιότυπη λαϊκίστικη
αριστερά, σχεδόν εθνικοσοσιαλιστικής φύσης (Περονικής
Αργεντινής) στη ρητορική της.
Δεν πρέπει όμως να φανταστεί
κανείς πως το κομμάτι του
πληθυσμού που πήγε στα αριστερά κόμματα έχει στη μεγάλη
πλειοψηφία του ιδιαίτερη σχέση με αυτό που ξέραμε ως
παραδοσιακή αριστερά. Ούτε φυσικά να διανοηθούμε πως αυτοί
ήταν τίποτα αντιεθνικιστές, αντιρατσιστές, αντιξενοφοβικοί
κλπ. Αντίθετα σε ένα κομμάτι του πληθυσμού αυτές οι
ακροδεξιές ιδέες συνυπάρχουν κάλλιστα με ιδιότυπες και
αμφιλεγόμενες σοσιαλιστικές ιδέες.
Μέσα σε αυτό το άρρωστο κλίμα άρχισαν να κερδίζουν οπαδούς,
ο Ρουβίκωνας, οι Πυρήνες της φωτιάς, ακόμα και η 17 Νοέμβρη,
αλλά και ο…Αρτέμης Σώρας, ο…Παϊσιος και οτιδήποτε άλλο
ακραίο και ανορθολογικό !
Τα τελευταία δύο, τρία χρόνια ωστόσο ο σοβινισμός, ο
εθνικισμός και η μισαλλοδοξία φουντώνουν κι’άλλο σε βαθμό
παράνοιας και με τεράστια ευθύνη των ΜΜΕ ! Τι έχει συμβεί ;
Αυτό συνέβη βασικά από τότε που ανέλαβε τη Νέα Δημοκρατία ο
Μητσοτάκης και άρχισαν να καλλιεργούνται και να
προπαγανδίζονται περαιτέρω εθνικολαϊκίστικες αντιλήψεις μέσα
στο κόμμα (στην πραγματικότητα είναι γραμμή που χαράζουν
Σαμαράς και Καραμανλής) και παρόμοια γραμμή ακολουθούν και
τα κανάλια που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία (ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ,
STAR).
Από την άλλη και η φαιοκόκκινη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
χρησιμοποιεί ενίοτε και αυτή τον εθνικισμό και τη
μισαλλοδοξία προκειμένου να πετύχει γεωστρατηγικούς στόχους,
όπως κυρίως κάνει με την Τουρκία και τη δαιμονοποίηση του
Ερντογάν.

Σήμερα που έχουμε φτάσει λοιπόν ; Έχουμε φτάσει σε σημείο να
είμαστε ένα εξτρεμιστικό σοβινιστικό κράτος με το σύνολο των
πολιτικών και κομμάτων να διαθέτουν ελάχιστη ή και εντελώς
ανύπαρκτη δημοκρατική κουλτούρα !
Ας πιάσουμε λοιπόν μόνο τα τεκταινόμενα των τελευταίων
μηνών: 1) Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη συντάσσεται στο 100
% με τη σκληρή γραμμή Σαμαρά στο Μακεδονικό στηρίζει τα
εθνικιστικά συλλαλητήρια όπου και συνυπάρχει, μεταξύ άλλων,
χωρίς κανένα πρόβλημα με φασίστες και ναζιστές (κυρίως
Χρυσαυγήτες). Το Λαλιώτικο ΠΑΣΟΚ μπαίνει και αυτό στη σκληρή
γραμμή στο Μακεδονικό, ενώ και το κόμμα του Λεβέντη έχει
γίνει από Ένωση Κεντρώων, Ένωση σκληρών εθνικιστών και
θρησκόληπτων !
2) Η Ελλάδα δίνει άσυλο σε οκτώ καταζητούμενους Τούρκους
πραξικοπηματίες με σύσσωμο το πολιτικό καθεστώς να
χειροκροτεί τις στημένες δικαστικές αποφάσεις του Αρείου
Πάγου και τη Ν.Δ. να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τους
στηρίζει αρκετά και θέλει να τους παραδώσει…
3) Ένας μουρλός Έλληνας υπερεθνικιστής στην Αλβανία
(Κατσίφας) «τσαμπουκαλεύεται» για ασήμαντη αφορμή με
αστυνομικό, βγάζει καλάζνικοφ και αρχίζει να πυροβολεί προς
πάσα κατεύθυνση! Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν
βγάζεις όπλο σε αστυνομικό είναι βέβαιο ότι θα σε
πυροβολήσουν και ότι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν…
Επειδή λοιπόν κάποια στιγμή-μετά από μισή ώρα καταδίωξης-οι
αστυνομικοί του την άναψαν, η κυβέρνηση έβγαλε ανακοίνωση με
την οποία μίλησε για αδικαιολόγητη δολοφονία και έκανε και
διάβημα στους Αλβανούς !

Από την άλλη η Νέα Δημοκρατία (μέσω του γελοίου
Κουμουτσάκου) έκανε λόγο για δολοφονία ενός Έλληνα επειδή
έκανε το πατριωτικό του καθήκον (!!) και κατηγόρησε την
κυβέρνηση ως πολύ μαλθακή απέναντι στην Αλβανία…Την ίδια
στιγμή Χρυσαυγήτες έκαιγαν Αλβανικές σημαίες, ενώ χτυπήθηκαν
με εκρηκτικά και δύο Αλβανικές επιχειρήσεις υπό την πλήρη
κάλυψη της κυβέρνησης και όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων
που δεν καταδίκασαν !
Με όλη αυτή την πλύση εγκεφάλου από κόμματα και ΜΜΕ ο
Κατσίφας γίνεται κάτι σαν εθνικός μας ήρωας και η κηδεία του
στη βόρεια Ήπειρο μετατρέπεται σε συλλαλητήριο εξτρεμιστών
και χρυσαυγητών, όπου υβρίζονταν και απειλούνταν οι Αλβανοί
και η Αλβανία !Όταν λοιπόν οι Αλβανοί τους βούτηξαν και τους
κήρυξαν ανεπιθύμητους (πολύ λογικό), εμείς λέγαμε ότι οι
Αλβανοί μας προκαλούν…
4) Προ ημερών έγινε το συνέδριο του κόμματος των Σλαβόφωνων
της Μακεδονίας (Ουράνιο τόξο) και λίγο παλιότερα ένα μια
εκδήλωση τους με σλαβόφωνα τραγούδια και χορούς. Και τις δύο
εκδηλώσεις προσπάθησαν να ματαιώσουν
φασίστες και ναζί
(κυρίως Χρυσαυγήτες, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν)
κλείνοντας δρόμους και απειλώντας τον κόσμο που πήγαινε εκεί
στη Φλώρινα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που απλά έκανε μια
ακραία διοργάνωση όπως η Χ.Α. διότι είχε και την κάλυψη της
κυβέρνησης και όλου του πολιτικού καθεστώτος (εφόσον κανείς
δεν καταδίκασε τα γεγονότα) και εν μέρη και της αστυνομίας.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα παραδείγματα του
καθ’ημάς εξτρεμισμού δεξιού και αριστερού και ανάμεικτου
(μαυροκόκκινου) αλλά θα πλατιάζαμε πολύ…
Σημασία έχει ότι έχει πλέον χαθεί κάθε μέτρο σε αυτή τη χώρα
και οι εξτρεμιστικές πολιτικές (οι οποίες πάντα έχουν ως
αρχική πηγή τους τη νεοναζιστική Ρωσία του Πούτιν)
εμφυτεύονται στο λαό από κόμματα και ΜΜΕ μέσω μαύρης
προπαγάνδας.
Από την άλλη ο Ελληνικός λαός δεν έχει-στην πλειοψηφία τουούτε τη μόρφωση, ούτε την κριτική σκέψη για να αντικρούσει
όλα αυτά. Αποτέλεσμα ; Μια χώρα και κοινωνία junk (για τα
σκουπίδια) όπως ακριβώς και τα ομόλογά μας ! Που θα
καταλήξει όλο αυτό κανείς δεν ξέρει…

