Γιατί τα Ελγίνεια και γιατί
τη Βρετανία ;
Θα αποφύγω να πάρω θέση για το αν είναι ορθή η Ελληνική θέση
και εκστρατεία περί της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα
που κατέχουν οι Βρετανοί (ως αποτέλεσμα κλοπής τους από τον
Λόρδο Έλγκιν κάπου στον 18ο αιώνα).
Υπάρχουν πάντως δύο απόψεις και επιχειρηματολογίες επί του
θέματος και η πιο δημοφιλής είναι πως είμαστε συνεχιστές του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού και πως όλα τα αρχαία που αφορούν
την Ελλάδα οφείλουν να βρίσκονται στη χώρα μας για να τα
εκμεταλλευόμαστε μόνο εμείς.
Από την άλλη όμως το αν είμαστε οι συνεχιστές αυτού του
πολιτισμού είναι υπό αμφισβήτηση (και για εμένα δεν είμαστε)
και επιπλέον πρόκειται για μνημεία και του παγκόσμιου
πολιτισμού τα οποία-και εκεί που βρίσκονται-διαφημίζουν
αναμφισβήτητα τον, υποτιθέμενο δικό μας, αρχαίο Ελληνικό
πολιτισμό (καθώς φυσικά οι ξένοι που τα κατέχουν δεν τα
παρουσιάζουν ως δικά τους).
Πρέπει και γίνεται λοιπόν να τα πάρουμε όλα πίσω ή έστω
κάποια από αυτά ; Σίγουρη απάντηση και σε αυτά τα δύο
ειλικρινά δεν έχω…
Μάλιστα από νομικής πλευράς υστερούμε και δεν μπορούμε, σε
καμία περίπτωση, να τα διεκδικήσουμε δικαστικά για δύο
απλούς λόγους:
Πρώτον διότι το νέο Ελληνικό κράτος δεν είναι το ίδιο με το
αρχαίο Ελληνικό κράτος, καθώς υπάρχει ένα κενό κοντά δύο
χιλιάδων χρόνων που δεν είχαμε κράτος.
Δεύτερον διότι και κατά την εποχή που κλάπηκαν τα εν λόγω
γλυπτά που κατέχουν οι Βρετανοί δεν υπήρχε Ελληνικό κράτος,
αλλά Οθωμανική αυτοκρατορία…

Θα ασχοληθώ ωστόσο κυρίως με μια άλλη πτυχή του ζητήματος
που δεν έχει αναδείξει σχεδόν κανένας και αυτή σχετίζεται
καθαρά με την εξωτερική πολιτική.
Δεν είναι λοιπόν μόνο η Βρετανία που διαθέτει Ελληνικά
μνημεία, αλλά και άλλες μεγάλες χώρες και κυρίως η Γαλλία
που έχει και περισσότερα από τους Βρετανούς.
Γιατί λοιπόν το εδώ μεγαλοϊδεατικό καθεστώς δεν ζητάει
τίποτα από τη Γαλλία (όπως πχ. Νίκη της Σαμοθράκης στο
Λούβρο) ή από άλλες χώρες και ζητούν μόνο από τη Βρετανία ;

Εδώ λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση και η εξωτερική πολιτική του
εδώ βαθέως κράτους των Ρωσόφιλων οι οποίοι θέλουν-για λόγους
που θα εξηγήσουμε παρακάτω- να χτυπηθεί η Βρετανία με κάθε
τρόπο !
Θυμίζουμε άλλωστε ότι το ζήτημα ξεκίνησε ουσιαστικά από την
εποχή του ΠΑΣΟΚ-με Μελίνα Μερκούρη υπουργό- του ρωσόδουλου
Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή την εποχή που αρχίζει η Ελλάδα να
μπαίνει στο «άρμα» της Σοβιετικής Ένωσης και έπειτα της
Ρωσίας !
Τι θέλουν λοιπόν στην πραγματικότητα οι ρωσόφιλοι και
ρωσόδουλοι πολιτικοί και άλλοι και από τότε συντηρούν
διαχρονικά αυτό το θέμα ακόμα ;
Αυτοσκοπός του βαθέως κράτους δεν είναι τόσο να φέρουν πίσω
τα Ελγίνεια (αν πάντως το καταφέρουν
θα το προβάλλουν
προπαγανδιστικά ως επιτυχία του κόμματος τους) αλλά το να

χτυπηθεί προπαγανδιστικά και ιδεολογικά η Βρετανία και εντός
και εκτός Ελλάδας !
Και γιατί η Βρετανία και γιατί ειδικά τώρα ; Διότι απλά η
Βρετανία είναι-τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή- η πιο
αντιρώσικη ή έστω η λιγότερο υφεσιακή προς τη Ρωσία χώρα,
από τις μεγάλες δυνάμεις.
Λέμε βεβαίως προς το παρών, διότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να
φέρoυν και εκεί οι τελευταίες τυχοδιωκτικές πολιτικές
αποφάσεις και εξελίξεις…
Άλλωστε η δύναμη της προπαγάνδας είναι μεγάλη και αυτό οι
καγκεμπίτες, και όλα τα τσιράκια τους διεθνώς, το γνωρίζουν
αυτό καλύτερα από τον καθέναν και πράττουν αναλόγως.
Με λίγα λόγια ο Πούτιν και η παρέα του χρησιμοποιούν κάθε
μέσο προκειμένου να χτυπήσουν προπαγανδιστικά τη δύση και
ειδικότερα τη Βρετανία, διότι απλά αυτή αντιστέκεται
περισσότερο τη δεδομένη στιγμή από τους άλλους στα τρελά
σχέδια των Ρώσων νεοχιτλερικών.
Από αυτή την άποψη λοιπόν οι ντόπιοι πολιτικοί, και οι κάθε
λογής προπαγανδιστές τους, δεν είναι παρά προπαγανδιστικά
εργαλεία της Ρωσίας που απλά χρησιμοποιούν την Ελληνική
μεγάλη ιδέα και το συναίσθημα του κόσμου για τέτοιους
σκοτεινούς γεωπολιτικούς σκοπούς.

Τώρα ο Μητσοτάκης που είναι πιο light ρωσόφιλος (που ωστόσο

έχει δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι θα συνεχίσει τη ρωσόφιλη
πολιτική του πράκτορα Καραμανλή) επαναφέρει το θέμα, αλλά με
πιο διπλωματική και ρεαλιστική διάθεση περί δανεισμού.
Εκτιμούμε ότι ο σκοπός του δεν είναι λιγότερο σκοτεινός από
των προηγούμενων, ωστόσο ο Μητσοτάκης θέλει πλέον να
παρουσιάζεται ως πιο διπλωματικός και real politic στους
ξένους.
Επιπλέον, γιατί όχι και να μην πετύχει όντως δανεισμό και να
το παρουσιάσει ως μεγάλη επιτυχία του κόμματός του και του
ιδίου ;
Προφανές άλλωστε ότι πίσω από ένα τέτοιο θέμα βρίσκεται ο
αντιδυτικός σοβινιστής Σαμαράς που έχει καθοδηγήσει
προεκλογικά τον Μητσοτάκη όσο ίσως κανένας άλλος και-ειδικά
στα εθνικά θέματα-συνεχίζει να έχει λόγο…
Μάλιστα μόνο ειρωνικά χαμόγελα μπορεί να προκαλεί και η
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που τη βγαίνει πιο…πατριωτικά στη
Ν.Δ., λέγοντας ότι o δανεισμός είναι υποχώρηση από εθνική
θέση, καθώς αναγνωρίζει την κυριότητα των Άγγλων στα
Ελγίνεια !
Μια φορά ρωσόδουλος πάντα ρωσόδουλος κύριε Τσίπρα μου, έστω
και με δυτικό μανδύα για να ξεγελιούνται οι αφελείς
νεοέλληνες !

Ευρωεκλογές: Οι Ευρωπαίοι προ
των ευθυνών τους !
Οφείλω να επισημάνω- για όσους δεν το καταλαβαίνουν- ότι
ειδικά οι φετινές ευρωεκλογές μόνο ασήμαντες και
προσφερόμενες για πειραματική και αμφιλεγόμενη ψήφο που δεν
προσφέρονται και στη δική μας χώρα και στις άλλες χώρες.
Αντίθετα θα λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει πλέον
σε ένα κρισιμότατο σημείο, σε βαθμό που να απειλείται η ίδια
η ύπαρξή, η ασφάλεια, η ειρήνη και η δημοκρατία της, κάτι
που ομολογουμένως δεν το περίμενε κανένας να συμβεί μέσα σε
λίγα χρόνια.
H E.E. ιδρύθηκε κατά τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του β’
παγκοσμίου πολέμου για να ενώσει- πάντα σε εθελοντική βάσηπολιτικά και οικονομικά τα κράτη της Ευρώπης ώστε να
σταματήσουν οι συνεχείς πόλεμοι και οι διχόνοιες που την
ταλαιπωρούσαν μέχρι τότε.
Ταυτόχρονα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το «σιδηρούν
παραπέτασμα» δηλαδή η Σοβιετική-κομμουνιστική απειλή που
καλοέβλεπε, σε βάθος χώρου, περαιτέρω εξάπλωση στην Ευρώπη
και αυτό συνέβη αποτελεσματικά.
Ειδικά λοιπόν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και
τη συμφωνία του Μάαστριχτ (1992) ,το πείραμα είχε γενικά
πολύ καλά αποτελέσματα και σε επίπεδο ειρήνης και
συνεργασίας και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και στον τομέα
της πολιτικής δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
του πολιτισμού.
Γι’αυτό και σήμερα ο αριθμός των κρατών της έχει φτάσει τα
28- και ενδεχομένως και να αυξηθεί κι’άλλο- με τη συμμετοχή
και χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ. Γι’αυτό και σήμερα η
Ευρώπη της Ε.Ε. θεωρείται η πιο ευημερούσα και δημοκρατική
περιοχή στον κόσμο (με όλα τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις

της).
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές και γεωπολιτικές
μεταβολές, συγκυρίες και ζυμώσεις είναι τόσες πολλές που
έχουν φτάσει το οικοδόμημα της Ε.Ε. να «τρίζει» και να
κινδυνεύει ακόμα και με αποσύνθεση ή και διάλυση ,όπως λέμε
και παραπάνω.
Και βεβαίως κάτι τέτοιο θα σήμαινε αργά ή γρήγορα τη βύθιση
της ηπείρου μας ξανά στο χάος των εθνικισμών, των
αυταρχισμών και των πολέμων !
Τι συνέβη λοιπόν άραγε και φτάσαμε σήμερα σε σημείο μηδέν
και στο σημείο να θεωρούμε κάθε εκλογική αναμέτρηση (εν
προκειμένω ευρωεκλογές) και γεωπολιτική εξέλιξη κομβικά
γεγονότα για το μέλλον της Ε.Ε. και της Ευρώπης γενικότερα ;
Το βασικότερο πιστεύω πως είναι ότι ,όλα αυτά τα χρόνια,
υποτιμήθηκε ο κίνδυνος της Ρωσίας, της μοναδικής Ευρωπαϊκής
μεγάλης δύναμης που δεν εκδημοκρατίστηκε ποτέ και που δεν
έχει παραιτηθεί από τις τρελές ιμπεριαλιστικές βλέψεις της.
Όσο η Ρωσία παρίστανε, στη δεκαετία του 90’, τον «ψόφιο
κοριό», αναδιοργανωνόταν γεωπολιτικά, στρατιωτικά και
διπλωματικά με στόχο τη διάλυση της δημοκρατικής Ε.Ε. και εν
συνεχεία τη φασιστική κυριαρχία της, με κάθε μέσο, στην
Ευρωπαϊκή ήπειρο.
Κυρίως όμως εξάρτησε ενεργειακά το μεγαλύτερο κομμάτι της
αφελούς Ευρώπης που πίστεψε πως η Ρωσία έγινε σύμμαχος χώρα
και έπαψε να είναι κίνδυνος.
Επιπλέον η “αρκούδα”κατάπιε
και εκμεταλλεύτηκε
αποικιοκρατικά της περισσότερες από τις πρώην Σοβιετικές
δημοκρατίες και- ακόμα χειρότερα-γέμισε με πολιτικούς
πράκτορές της ή έστω φιλικούς προς αυτήν όλη σχεδόν την
Ευρώπη (κυρίως ακροδεξιούς και ακροαριστερούς, αλλά και
μερικούς άλλους τυχοδιώκτες τύπου Σρέντερ στη Γερμανία και
Καραμανλή τον Β’ στην Ελλάδα) ,αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης

!
Κατά το 2008 όπου ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση και
διαφαίνεται και η σημαντική γεωπολιτική ενδυνάμωση της
Ρωσίας, άρχισαν οι πρώτοι τριγμοί και ανησυχίες για την Ε.Ε.
και όταν η Ελλάδα χρεοκοπεί τον επόμενο χρόνο, συμπαρασύρει
στην κρίση Ιταλία και Ισπανία και η ευρωζώνη φτάνει σε
σημείο κινδυνεύει άμεσα με διάλυση.
Η Ευρωζώνη θα παραμείνει ωστόσο ζωντανή χάρις στους
εξαιρετικούς χειρισμούς των Μέρκελ-Σόιμπλε και του
επιτελείου τους και μάλιστα και με την «μαύρη τρύπα» της
Ελλάδας μέσα της…
Ωστόσο αυτή η οικονομική αστάθεια και κινδυνολογία θα
κλονίσει πολλούς ευρωπαίους και την ίδια στιγμή αρχίζει να
εξαπλώνεται και το σοβαρόταο πρόβλημα της ισλαμοφασιστικής
τρομοκρατίας, αλλά και το, ακόμα άλυτο, προσφυγικό και ο
συνδυασμός τους…
Την ίδια στιγμή η Ρωσία του Πούτιν, έχοντας «καταπιεί»
Ουκρανία, Γεωργία και άλλες χώρες και έχοντας μακελέψει τη
Συρία, δυναμώνει και άλλο τις θέσεις της μέσα στην,
ενεργειακά εξαρτημένη Ευρώπη και με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. στην
Ελλάδα και με ακροδεξιά κόμματα που όλο και ανεβαίνουν.
Φτάνουμε έτσι στο τυχοδιωκτικό-και σε μεγάλο βαθμό
ρωσοκίνητο- Brexit που είναι μεγάλη «μαχαιριά» στην καρδιά
της Ε.Ε. και γεωστρατηγική αποδυνάμωση και φυσικά και στην
βρώμικη εκλογή του Ρωσόφιλου αντιευρωπαίου Ντοναλντ Τραμπ
στις ΗΠΑ, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει γεωστρατηγικά, με
στοχευμένες προβοκατόρικες
διεθνείς πολιτικές, τη Ρωσία
κατά της Ε.Ε.
Πέραν αυτών όμως ένα πρόβλημα είναι και η θεωρία της
πολιτικής ορθότητας (δηλαδή ιδεών, πράξεων και διατύπωσης
λόγου που υποτίθεται πως προστατεύουν ευάλωτες ομάδες
ανθρώπων) η οποία έχει πάει στα άκρα της σε όλο το δυτικό
κόσμο και φτάνει σε σημείο να απειλεί ακόμα και την

ελευθερία έκφρασης ή και τον κοινωνικό ιστό.
Σε αυτή την political correct λογική, ιδεολογήματα όπως ο
πολυπολιτισμός (κυρίως) ή ακόμα και η ομοφυλοφιλία και ο
φεμινισμός (και συχνά και ο ανορθολογικός και ασύμβατος
συνδυασμός και των τριών) αρχίζουν να φτάνουν στην υπερβολή
και ενοχλούν και να τρομάζουν μεγάλη μερίδα των Ευρωπαίων,
κάτι που η ακροδεξιά επίσης εκμεταλλεύεται μαεστρικά με τη
δημαγωγία της.
Να λοιπόν πως φτάσαμε-με όλα αυτά- στους ρωσόφιλους ή
ρωσόδουλους Όρμπαν, Σαλβίνι, Κουρτς, Λεπεν, Φάρατζ, Τσίπρες
και λοιπούς που γιγαντώθηκαν ή γιγαντώνονται εκλογικά, στους
φαιοκόκκινους φασίστες των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία και
να πως και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται ανοιχτά και
πλέον έχει φτάσει στην κρισιμότερη καμπή της.
Εδώ που έχουμε φτάσει οφείλουν όλοι οι Ευρωπαίοι (πολιτικοί,
λαοί, ΜΜΕ και αστικές τάξεις) να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων, να πράττουν ορθολογικά και να αναθεωρήσουν
κάποιες πολιτικές και λογικές που αποδεδειγμένα ζημιώνουν
την Ευρώπη. Αλλιώς το μέλλον προβλέπεται ζοφερό και
ταραγμένο…
Όσο για τα της Ελλάδας, τι να πούμε ; Και μόνο ακούγοντας
την προπαγάνδα των 40 κομμάτων που κατεβαίνουν σ’αυτές τις
ευρωεκλογές, διαπιστώνει κανείς πως η μεγάλη πλειοψηφία τους
διατυπώνει είτε soft, είτε σκληροπυρηνικό αντιευρωπαϊκό
λόγο. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι σάπιο
υπάρχει πολιτικά σε αυτή τη χώρα !
Άλλωστε είναι γεγονός πως η Ρωσία χρησιμοποιεί τακτικά την
Ελλάδα για να δοκιμάζει πρώτα πρακτικές βίας, πολιτικής
ανωμαλίας και προβοκάτσιας, αλλά και να στήνει ακραία
κόμματα και οργανώσεις που ταυτίζονται με αυτήν (βλέπε Χρυσή
Αυγή, ΚΚΕ, Βελόπουλο, Ρουβίκωνα, παλιότερα 17 Νοέμβρη) και
άλλους πολλούς.

Γιατί παρέδωσαν τον “Ρώσο”
αρχιπράκτορα Ασάνζ…
Παλιότερα είχαμε, ως blog τότε, κάνει κάποιες αναφορές περί
των wikileaks και αυτού του αμφιλεγόμενου Αυστραλού χάκερ
Τζούλιαν Ασάνζ που ήταν ο εγκέφαλός τους και είχαμε μιλήσει
για την προβοκατόρικη και σκοτεινή φύση τους.
Ο Ασάνζ ήταν λοιπόν ένας προικισμένος κομπιουτεράς που έκανε
υποκλοπές πολιτικού περιεχομένου εις βάρος του Αμερικανικού
κράτους και εν συνεχεία τις έβγαλε στη φόρα, προσπαθώντας να
δυσφημίζει και να κάνει ζημιά στις ΗΠΑ και γενικά στον
δυτικό κόσμο. Μάλιστα στην εκστρατεία του αυτή είχε δίκτυο
(wikileaks) και ανθρώπους σε πολλές χώρες του κόσμου.
Εμείς λοιπόν είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο ότι ο τύπος αυτός
πρόκειται για τσιράκι της Ρωσίας, καθώς το σύνολο των
αποκαλύψεων του στρεφόταν κατά της δύσης και ήταν φανερό πως
προσπαθούσε να κάνει κυρίως τις ΗΠΑ αντιπαθείς και μισητές
κυρίως στον τρίτο κόσμο (και ειδικά στο Μουσουλμανικό
κόσμο).
Η Ρωσική πολιτική προέλευση των wikileaks φάνηκε αμέσως και
από το γεγονός ότι σχεδόν καμία από τις αποκαλύψεις τους δεν
στρεφόταν κατά της Ρωσίας του Πούτιν, οπότε και η ύπαρξη των
wikileaks δεν υπήρχε και κανένας αντιρώσικος διεθνής
αντίκτυπος, παρά μόνο αντιδυτικός.

Όταν μάλιστα κάποτε ρωτήθηκε ο ίδιος ο Ασάνζ γιατί δεν
υπάρχουν στα wikileaks αποκαλύψεις κατά της Ρωσίας απάντησε
πως «δεν είχε στα χέρια του τέτοια στοιχεία» !
Με λίγα λόγια από υποκλοπές που έγιναν εις βάρος του
Αμερικανικού κράτους-και μάλιστα από εποχές που η Ρωσική
Πουτινική επιθετικότητα άρχισε να εκδηλώνεται- ο Ασάνζ δεν
βρήκε κανένα στοιχείο που να στρέφεται στοιχειωδώς κατά της
Ρωσίας ! Ακόμα περισσότερο φάνηκε το ποιόν και τα κίνητρα
του Ασάνζ όταν το 2012 παρουσίασε ο ίδιος εκπομπή, με
αντιδυτικές αποκαλύψεις, για τη Ρωσική τηλεόραση !
Το χειρότερο ήταν ότι οι αποκαλύψεις των wikileaks
χρησιμοποιήθηκαν από τον ακροδεξιό ρωσόφιλο προβοκάτορα
Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να βλάψουν την αντίπαλό του στις
Αμερικανικές εκλογές, Χίλαρι Κλίντον και προκειμένου να
προπαγανδίσει αντιαμερικανικές και αντιευρωπαϊκές θέσεις που
ουσιαστικά ευνοούσαν τη Ρωσική προπαγάνδα.
Ο Τραμπ τελικά τα κατάφερε και κέρδισε την Κλίντον στις
εκλογές και σε αυτό ομολογουμένως συνέβαλαν πολύ αυτές οι
ρωσοκινούμενες αβάντες που είχε, τύπου wikileaks !
Ο Ασάνζ ήταν καταζητούμενος από τους Αμερικανούς (αλλά και
από τους Σουηδούς για κάποιον βιασμό που κατηγορείται) για

μερικά χρόνια και έβρισκε καταφύγιο μέσα στην πρεσβεία του
Εκουαδόρ στη Βρετανία. Είχε καταφύγει εκεί ώστε οι Βρετανοί
να μην μπορούν να τον εκδώσουν-λόγω διπλωματικής ασυλίαςστις ΗΠΑ.
Ωστόσο στον Τραμπ δεν ήταν πλέον χρήσιμος διότι είχε πετύχει
πλέον τον σκοπό του και ούτε είχε κανέναν σκοπό να συνεχίσει
τις αντιαμερικανικές και αντιδυτικές «αποκαλύψεις» του. Κάτι
τέτοιο δεν τον έπαιρνε και να το κάνει καθώς οι αποκαλύψεις
για τη Ρωσική ανάμειξη στην εκλογή του είναι περισσότερες
από ποτέ.
Έτσι λοιπόν είναι για εμάς προφανές ότι ο γενικά Ρωσόφιλος
πρόεδρος του Εκουαδόρ δεν είχε κανένα όφελος να συνεχίζει να
δίνει άσυλο στον Ασάνζ (ο οποίος τελευταία φέρεται να είχε
και σχεδόν αποκλίνουσα συμπεριφορά) και έτσι αποφάσισε να
τον δώσει στους Βρετανούς οι οποίοι και αναμένεται να τον
δώσουν στους Αμερικανούς για να δικαστεί εκεί…
Ο Τραμπ, φέρνοντας τον Ασάνζ στις ΗΠΑ, πετυχαίνει να
αποποιηθεί την «ετικέτα» του Ρωσόφιλου ή και Ρωσόδουλου,
εξου και τώρα λέει ότι τα wikileaks του είναι αδιάφορα
κι’ενώ προεκλογικά τα αποθέωνε !
Ωστόσο και ο Πούτιν δεν φαίνεται να ενοχλείται ιδιαίτερα από
την σύλληψη και παράδοση του Ασάνζ στους Αμερικανούς και ας
μιλάει τώρα για πλήγμα στην ελευθεροτυπία και λοιπές
φαιδρότητες…
Για αυτόν ο Ασάνζ δεν ήταν παρά ένα χρήσιμο εργαλείο που
τον βοήθησε τα μέγιστα και τώρα που δεν του είναι χρήσιμος,
είτε αδιαφορεί γι’αυτόν, είτε και τον πετάει σαν στημένη
λεμονόκουπα !
Τέλος αξίζει να τονιστεί και η «Ρωσική» φύση των
υποτιθέμενων ακτιβιστών «Anonymous» οι οποίοι είναι
διαχρονικοί υποστηρικτές του Ασάνζ και εκδηλώνονται και τώρα
με τη σύλληψή του !

Για τους λόγους αυτούς ο κόσμος θα πρέπει να είναι πολύ
«κουμπωμένος» όταν ακούει πλέον στο σύγχρονο κόσμο για
επαναστάτες, ακτιβιστές, αντικαπιταλιστές και άλλα
«ρομαντικά».
Η πραγματικότητα μας δείχνει Ρωσική φασιστική υπερδύναμηστην προσπάθειά της για παγκόσμια ηγεμονία- αξιοποιεί
πολλούς τέτοιους δήθεν επαναστάτες, ακτιβιστές και
δημαγωγούς κάθε είδους ή και τους δημιουργεί κιόλας.

«Κίτρινα γιλέκα»: Η Ρωσία
κλιμακώνει την επίθεσή της
στην Ευρώπη !
Λίγοι θα περίμεναν να εμφανιστεί ένα κίνημα αντιδραστικών
μπαχαλάκηδων όπως τα κίτρινα γιλέκα μέσα στη Γαλλία και να
πάρει και τέτοια έκταση και τέτοια δυναμική. Και όμως το
είδαμε και αυτό…
Δεν είναι όμως κάτι τυχαίο, αλλά ένα σημάδι των καιρών για
το που βαδίζει η Ευρώπη και ο πλανήτης γενικότερα. Λοιπόν τα
«κίτρινα γιλέκα» δεν εκφράζουν τίποτε παραπάνω από την
κλιμάκωση της Ρωσικής επιθετικότητας στην Ευρώπη και μάλιστα
μέσα σε μία από τις σημαντικότερες χώρες της Ε.Ε. !
Είναι δε ένα φαινόμενο (ρωσοκίνητοι, αντιδραστικοί
μπαχαλάκηδες) που το βλέπουμε στην Ελλάδα- με
αγανακτισμένους, αναρχοφασίστες, φασιστικά συλλαλητήρια για
τη Μακεδονία- εδώ και χρόνια και πλέον χτυπάει και την πόρτα
άλλων χωρών !

Τα «κίτρινα γιλέκα» είναι ένα μείγμα αριστεριστών,
κομμουνιστών, εθνικιστών, φασιστών, αντισημιτών κλπ. που
έχει ως βασικούς καθοδηγητές την ακροδεξιά Λεπέν και τον
αριστερό Μελανσόν. Και όσο και αν η Λεπέν βγήκε και
καταδίκασε τη βία και προσπάθησε κάποια στιγμή να
αποστασιοποιηθεί, ο ρόλος της αποκαλύφθηκε όταν ζήτησε-μαζί
με τον Μελανσόν- την παραίτηση του Ευρωπαϊστή προέδρου
Μακρόν και εκλογές !
Ποια όμως η ατζέντα των «κίτρινων γιλέκων», τι επιδιώκουν
και πως αποδεικνύεται η ρωσοκίνητη προέλευσή τους. Ως προς
το οικονομικό και δημοσιονομικό κομμάτι ζητούν (όπως
προκύπτει από τα 42 επίσημα αιτήματά τους) περισσότερο
κράτος, και επομένως αύξηση των δημοσίων δαπανών, αλλά και
λιγότερους φόρους για τους πολίτες.
Mε λίγα λόγια ζητούν να φτιαχτεί μια νέα Ελλάδα της εποχής
προ της κρίσης ! Καλή συνταγή για χρεοκοπία και μνημόνια
δηλαδή…
Η δε ρωσοκίνητη φύσης τους αποδεικνύεται κατ’αρχήν από την
ανοιχτή ρωσοφιλία των Λεπέν και Μελανσόν (ιδιαίτερα της
πρώτης που είναι σε ανοιχτή επαφή με το Κρεμλίνο), αλλά και
από δύο αιτήματά τους.
Το πρώτο αίτημα που είναι και το βασικότερο τους είναι η
ακύρωση της αύξησης φόρων που ήθελε να κάνει ο Μακρόν στο
πετρέλαιο και στη βενζίνη. Αυτό ο Μακρόν ήθελε να το κάνεικαι πολύ σωστά-κυρίως για να μειώσει την εξάρτηση της χώρας
από το Ρωσικό πετρέλαιο.
Και όμως κάποια «κίτρινα γιλέκα» που ήρθαν από το πουθενά
τον ανάγκασαν τελικά με μια φασιστικού τύπου εξέγερση να το
πάρει πίσω γιατί υποτίθεται ότι θα τους δυσκόλευε τη ζωή.
Τυχαίο ; Καθόλου τυχαίο φυσικά και δυστυχώς πέτυχαν την
πρώτη τους μεγάλη νίκη !
Το δεύτερο αίτημα που «μυρίζει» Ρωσία είναι ότι ζητούν και
τη μείωση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
(που φυσικά προέρχεται κυρίως εκ Ρωσίας) οπότε και το

δυνάμωμα της ενεργειακής εξάρτησης από τη χώρα του δικτάτορα
Πούτιν !
Και όχι μόνο αυτό αλλά ζητούν και την επιστροφή των
εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο κράτος. Δηλαδή
μια μελλοντική ρωσόφιλη κυβέρνηση στη Γαλλία να μπορεί να
ελέγχει απόλυτα ενεργειακά όλη τη χώρα και να υπακούει στις
εντολές του Πούτιν !
Κάπως έτσι λοιπόν λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια
φασιστική αντιδραστική εξέγερση στην καρδιά της Ευρώπης που
πέρα από τα αιτήματά της έχει και ως απώτερο στόχο της την
ανατροπή του Μακρόν. Δεν ξέρουμε αν θα πετύχουν να τον
ανατρέψουν, αλλά είναι βέβαιο ότι η Ρωσία επιθυμεί σφόδρα
την ανατροπή του Μακρόν για τον λόγο ότι είναι ο πιο
ευρωπαϊστής και λιγότερο ρωσόφιλος από τους ηγέτες των
μεγάλων χωρών της Ε.Ε.
Ο Πούτιν θεωρεί λοιπόν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για
να εντείνει την επιθετικότητά του και να πετύχει τα
μεγαλοϊδεατικά του σχέδια και φυσικά δεν είναι καθόλου
τυχαίο και το επεισόδιο που συνέβη την περασμένη εβδομάδα
στην Αζοφική θάλασσα με το Ουκρανικό πλοίο.
Και πως να μην το θεωρεί δηλαδή, αφού από τη στιγμή που η μη
ρωσόφιλη Βρετανία φεύγει από την Ε.Ε., η υφεσιακή Μέρκελπου ωστόσο κρατούσε τις λεπτές ισορροπίες απέναντι στον
διεθνή φασισμό- σε λίγο θα αποτελέσει παρελθόν, οπότε μετά
τι μένει για να του αντιταχθεί ; Mόνο ο Μακρόν και ένας
Γερμανός που θα προκύψει και δεν ξέρουμε τι θα πρεσβεύει…
Και φυσικά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ο…πλανητάρχης
Τραμπ που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ χάρις στις ρωσικές επιρροές
και ραδιουργίες της Ρωσικής υπερδύναμης και ο ο ποίος
υπηρετεί ύπουλα και τη ρωσική στρατηγική στο γεωπολιτικό
παιχνίδι ή και ένας γραφικός Τριντό στον Καναδά…Οπότε που
οδηγούμαστε ως Ευρώπη και ως πλανήτης ;
Έχει προλάβει δε να προωθήσει τσιράκια του σε άλλες χώρες

της Ευρώπης, όπως οι ρωσόφιλοι φασίστες Σαλβίνι και Όρμπαν
σε Ιταλία και Ουγγαρία ή ο ρωσόφιλος δεξιός Κούρτς στην
Αυστρία, για να μη μιλήσουμε βέβαια για Τσίπρα στην Ελλάδα
που ήδη βρίσκεται στη Μόσχα για να προσκυνήσει τον πατερούλη
του Πούτιν (και αφού βεβαίως καρατόμησε τον στοιχειωδώς
ενοχλητικό Κοτζιά κατά απαίτηση του τελευταίου…)

Οι
Ρωσόδουλοι
του
ΚΚΕ
αποκαλύπτονται κι’άλλο !
Λίγοι έχουν καταλάβει στη χώρα μας τον πραγματικό λόγο
ύπαρξης των ακροαριστερών κομμάτων (εν προκειμένω τα
ισχυρότερα είναι ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ) και μάλιστα δεν έχουν
καταλάβει
ούτε
καν
όλοι
οι
αντιαριστεροί
και
αντικομμουνιστές.
Ο βασικός λόγος ύπαρξή τους είναι λοιπόν η προώθηση μέσα στη
χώρα των ρωσικών γεωπολιτικών θέσεων και συμφερόντων, αλλά
και η προώθηση των συμφερόντων μιας αστικής τάξης
(ολιγαρχίας) που σχετίζεται με τον άλφα ή βήτα τρόπο με τον
χώρο της αριστεράς και τους Ρωσοκινέζους. Αυτά βέβαια τα
έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές από εδώ (από τους ελάχιστους
είμαστε στην Ελλάδα που τα λέμε) και δεν υπάρχει λόγος να
αναλύσουμε τη δεδομένη στιγμή πως και γιατί…
Σήμερα θα ασχοληθούμε με Το ΚΚΕ που είναι η «μήτρα» όλων των
σοβιετικόδουλων και ρωσόδουλων κομμάτων στην Ελλάδα. Το ΚΚΕ
λοιπόν, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και μέχρι και πριν
λίγα χρόνια, έκανε μια καλυμμένα ρωσόφιλη προπαγάνδα σε όλα
τα διεθνή και διμερή ζητήματα, με την έννοια ότι
προπαγάνδιζε τις Ρωσικές θέσεις χωρίς να εγκωμιάζει ή να
υποστηρίζει ανοιχτά τη Ρωσία των Γέλτσιν και Πούτιν.

Ωστόσο το κόμμα του αχυρανθρώπου της Παπαρήγα, Κουτσούμπα
άρχισε να αποκαλύπτεται ως ρωσόδουλο πριν τρία χρόνια που
ξέσπασε το Ουκρανικό ζήτημα καθώς δεν δίστασε να στηρίξει
ανοιχτά την κατοχή της Κριμαίας και τον πόλεμο των
αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία ! Επιπλέον αντιτάχθηκε
σθεναρά στις διεθνείς κυρώσει κατά της Ρωσίας και όλα αυτά
τα έκανε με το επιχείρημα πως οι Ουκρανοί είναι φασίστες
(οπότε συνεπάγεται πως η Ρωσία του Πούτιν είναι δημοκρατική
και έχει κάθε δικαίωμα να διαμελίζει ξένα κράτη και να
ξεκινάει πολέμους στο όνομα της προστασίας μειονοτήτων) !
Το ουκρανικό ζήτημα παραμένει ακόμα ανοιχτό και φλέγων, αλλά
όποιος παρακολούθησε μια εκπομπή με καλεσμένη τη..γνωστή και
μη εξαιρετέα Λιάνα Κανέλλη πριν λίγες ημέρες στον ΣΚΑΪ
μπορεί κάλλιστα να έχει διαπιστώσει το μέγεθος της
ρωσοδουλείας του ΚΚΕ. Η Κανέλλη λοιπόν μεταξύ άλλων που
είπε-κατά Ευρώπης και ΗΠΑ, όπως συνήθως- δεν δίστασε να
χλευάσει τους Βρετανούς για την οξεία αντίδρασή τους στο
θέμα της δηλητηρίασης του πράκτορά της και της οικογένειάς
του από τους Ρώσους (δηλαδή από το καθεστώς της Μόσχας) !
Ενώ κατέληξε εγκαλώντας τους δυτικούς διότι δεν έδωσαν
συγχαρητήρια στον Πούτιν για τη νίκη του στις στημένες
ρωσικές προεδρικές εκλογές !

Και είναι στημένες οι Ρωσικές εκλογές, όχι μόνο γιατί εκεί
φέρεται να έλαβαν χώρα και πάλι πρακτικές νοθείας. Για να

θεωρηθούν δημοκρατικές εκλογές μιας χώρας θα πρέπει να
εκπροσωπούνται όλα τα ρεύματα και οι ιδέες (τουλάχιστον οι
εντός δημοκρατικού τόξου), χωρίς απαγορεύσεις και στη Ρωσία
όποιος αντιπολιτεύεται σοβαρά τον Πούτιν, όχι μόνο δεν
μπορεί να κατέβει σε εκλογές, αλλά καταλήγει στη φυλακή ή
και στον τάφο ! Πιο πρόσφατη περίπτωση προφανώς και είναι
αυτή του Ναβάλνι (που είναι η μοναδική σοβαρή αντιπολίτευση
στον Πούτιν) που του απαγορεύτηκε η κάθοδος στις εκλογές και
τελικά συνελήφθη…
Έτσι οι μοναδικοί αντίπαλοι του Πούτιν στις ρωσικές εκλογές
ήταν ένας κομμουνιστής, ο φασιστοναζί Ζιρινόφσκι (που
αμφότεροι είναι στην πραγματικότητα όργανά του), κάποια
πορνοστάρ (!), ένας φρουτέμπορος κλπ… Για αυτήν λοιπόν την
παρωδία εκλογών οι ΚΚέδες εγκαλούν την Ευρώπη που δεν δίνει
συγχαρητήρια στον Πούτιν !
Το δυστύχημα είναι πως όχι μόνο δεν βρίσκεται κανένας να τα
πει αυτά και να τολμήσει να ξεσκεπάσει αυτούς τους κόκκινους
φασίστες, αλλά ότι γενικά οι «μαυροκόκκινοι» έχουν περάσει
και τις απόψεις τους ως πλειοψηφικές στον Ελληνικό λαό. Και
είναι φυσικά προφανές πως το κόκκινο και το μαύρο άκρο
ταυτίζονται όσο ποτέ άλλοτε λόγω ακριβώς της ρωσοφιλίας τους
και του αντιδυτικού μένους τους. Βλέπετε και τα δύο άκρα
«μυρίζονται» πάντα τον φασισμό και κάθε είδους αυταρχισμό,
θέλγονται από αυτόν και τον υπηρετούν πιστά.

