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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΑΠΡΟΚΑΛΤΠΣΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΗΝ ΟΤΚΡΑΝΙΑ, ΣΗΝ ΑΘΛΙΑ ΣΑΗ ΣΗ 

ΑΡΙΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΟ ΣΕΡΑΣΙΟ ΔΙΑΚΤΒΕΤΜΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΑΟΤ 

 
Σο ΜΕΚΕΑ καταδικάηει το ςυνεχιηόμενο, γκανγκςτερικό πραξικόπθμα τθσ ΕΕ και ευρφτερα τθσ 
Τπερεκνικισ Ελίτ (Τ/Ε), ςτθν Ουκρανία, θ οποία με τθ ςυνδρομι τθσ αλλθλεξαρτώμενθσ τθσ, ιωνιςτικισ 
ελίτ (/Ε), ςυνεργάηονται με τουσ ντόπιουσ Ναηί και ό,τι πιο ξεπουλθμζνο υπάρχει ςτο 
παγκοςμιοποιθμζνο κρατικό και παρακρατικό ςτερζωμα (μιςκοφόροι, «ΜΚΟ» κλπ.), με ςτόχο τθν 
ανατροπι του κακεςτώτοσ, τθν κατάλυςθ κάκε Οικονομικισ και εκνικισ κυριαρχίασ τθσ Ουκρανίασ με 
τθν ενςωμάτωςθ τθσ ςτθν ΕΕ, και τθν αποτροπι του εγχειριματοσ τθσ Ευραςιατικισ Ζνωςθσ.  
 
Οι γκάνγκςτερσ τθσ Υ/Ε και τα ντόπια Ουκρανικά ανδρείκελα τθσ, κακϊσ και τα δεκανίκια τουσ ςτθν 
«Αριςτερά», διεκνι και ντόπια, παρουςιάηουν το πραξικόπθμα με το γνωςτό ςενάριο τθσ λαϊκισ ανατροπισ 
ενόσ «αιμοςταγοφσ δικτάτορα» που επιτίκετο τον λαό του (με τα πιο πακθτικά ΜΑΤ ςτθν …ιςτορία να 
τρϊνε ξφλο και οι «διαδθλωτζσ» να επιτίκενται ςε δθμόςια κτίρια με μπουλντόηεσ), προσ διαςτρζβλωςθ 
κάκε κοινισ λογικισ και ντοκουμζντου που ζχει δει το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ. Ενϊ θ Ευρω-αριςτερά τφπου 
ΣΥΙΗΑ, Die Linke, ΚΕΑ κλπ. μζςω των οργάνων τθσ όπωσ θ Αυγι δε διςτάηει να μιλάει ακόμα και για 
«Ουκρανικι Επανάςταςθ», και βαςικά αυτό που κάνει είναι να «κατςαδιάηει» τθν ΕΕ του πραξικοπιματοσ 
(ςε αντίκεςθ με τθν «καλι» ΕΕ του Τςίπρα!) για τθν ζλλειψθ κακαρισ πολιτικισ ςτθν «κρίςθ»! Κάποιοι 
μάλιςτα ζχουν και το κράςοσ να μιλοφν για τθν…επικετικότθτα του Ροφτιν (!), ακόμα και ςτον 
«προοδευτικό» Γκάρντιαν και ςε άλλα παρόμοια ΜΜΕ τθσ διεκνοφσ «Αριςτεράσ» που είναι και φιλόξενεσ 
φωλιζσ δικϊν μασ «Αριςτερϊν»… 
   
Τον ίδιο ρόλο «αριςτερϊν» δεκανικιϊν παίηουν και πολλοί ςτθν «αντικαπιταλιςτικι και ελευκεριακι 
αριςτερά» που κάνουν ουςιαςτικά λόγο για εξζγερςθ μεν, αλλά θ οποία τελικά απζτυχε, όταν εξ αρχισ θ 
«εξζγερςθ» δεν είχε καμία ςχζςθ με λαϊκι εξζγερςθ αλλά ξεκίνθςε απλά από φιλοδυτικζσ διαδθλϊςεισ 
οργανωμζνεσ από τα βολεμζνα καλόπαιδα τθσ μεςαίασ και ανϊτερθσ τάξθσ τθσ Ουκρανίασ, μζςω των 
facebook, twitter κλπ.., οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια εξελίχτθκαν ςε αιματοκφλιςμα όταν θ Δεξιά Φάλαγγα, ο 
πραγματικά ναηιςτικόσ «Δεξιόσ Τομζασ» πιρε τα όπλα, αφοφ πρϊτα διαβεβαίωςε ςε κατ’ ιδίαν ςυνάντθςθ 
τον Ιςραθλινό πρζςβθ ςτθν Ουκρανία ότι δεν είναι ....αντιςθμίτεσ. Στθ ςυνζχεια είδαμε τθν αποκάλυψθ τθσ 
προβοκάτςιασ με τουσ ελεφκερουσ ςκοπευτζσ που πυροβολοφςαν ςτο ψαχνό αδιακρίτωσ διαδθλωτζσ και 
μπάτςουσ  όταν δυτικοί αξιωματοφχοι αποκάλυψαν ςε τθλεφωνικζσ τουσ ςυνομιλίεσ ότι δεν ιταν του 
Γιανοφκοβιτσ, όπωσ ζλεγαν τα φερζφωνα μζχρι τότε, αλλά τθσ εγκάκετθσ «αντιπολίτευςθσ» τθσ νζασ 
Ουκρανικισ Χοφντασ και των κρατικϊν και παρακρατικϊν οργανϊςεων τθσ Υ/Ε ςτθν περιοχι (Ρολωνία, 
Λετονία κλπ.). 
  
Πςοι λοιπόν ςτθν εξεφτιλιςμζνθ «αριςτερά» μιλοφν για «επαναςτάςεισ» ι (αποτυχθμζνεσ) «λαϊκζσ 
εξεγζρςεισ» (ΣΕΚ, ΑΝΤΑΣΥΑ, «ελευκεριακοί») είναι εξίςου αχρείοι και βολεμζνοι με τα καλοκρεμμζνα 
παπαγαλάκια των ΜΜΕ τθσ Υ/Ε και τθσ Σ/Ε. 
  
Ρρζπει επίςθσ να καταδικαςτεί απερίφραςτα θ ςτάςθ «ίςων αποςτάςεων» που κρατάει θ κομουνιςτικι 
αριςτερά και το ΚΚΕ, που τισ ςυγκαλφπτει με αναμαςιματα περί «ιμπεριαλιςτικϊν ανταγωνιςμϊν» μεταξφ 
Υ/Ε και…ωςίασ.  
 
Και αυτό γιατί όπωσ γίνεται όλο και πιο ξεκάκαρο, ςτόχοσ τθσ Τ/Ε ςτθν περιοχι δεν είναι μόνο θ ζνταξθ 
τθσ Ουκρανίασ ςτθν ΕΕ, που κα είναι καταςτροφικι και για τον Ουκρανικό λαό, αλλά κυρίωσ, όπωσ 
επιςιμανε και θ Χίλαρι Κλίντον, θ Ευραςιατικι Ζνωςθ που προωκεί θ ωςία ςε ςυνεργαςία με άλλα κράτθ 
και, που ςε αντίκεςθ με τθν ΕΕ, ςζβεται ρθτά τθν Εκνικι και Οικονομικι κυριαρχία των λαϊν αυτϊν. Το 
εγχείρθμα τθσ Ευραςιατικισ Ζνωςθσ ζχει τεράςτια ςθμαςία για τθν προςπάκεια χτιςίματοσ Μετϊπων 



Οικονομικισ Αυτοδυναμίασ, όπωσ εμείσ προτείνουμε να ξεκινιςει «από τα κάτω» ςτο ΜΕΚΕΑ, διατθρϊντασ 
τθν Αυτονομία μασ, και ςε διμερι ςυνεργαςία με όποιουσ λαοφσ και κακεςτϊτα αντιςτζκονται ςτθ Νζα 
αυτι Διεκνι Τάξθ. (βλ. άρκρο για τθν αναγκαία αλλαγι ςτθ γεωςτρατθγικι). 
 
Επιπλζον θ περαιτζρω περικφκλωςθ τθσ «ιμπεριαλιςτικισ» Ρωςίασ από το ΝΑΣΟ, και τα νζα δεδομζνα 
ςτον ςυνεχιηόμενο πόλεμο-ςφαγι τθσ Υ/Ε ενάντια ςτο λαό τθσ Συρίασ, θ προςπάκεια (με φυςικι ι μθ βία) 
τθσ πλιρουσ ενςωμάτωςθσ του Ιράν ςτθν Ραγκοςμιοποίθςθ και άλλων αντιςτεκόμενων περιοχϊν, μετά και 
από αυτι τθν εξζλιξθ, είναι προφανϊσ άςχετα κζματα για τουσ «Μαρξιςτζσ τθσ Συμφοράσ»..! 
 
Θ Υ/Ε θ οποία διαχειρίηεται τθν Νεοφιλελεφκερθ Καπιταλιςτικι Ραγκοςμιοποίθςθ ςιμερα ζχει ξεπεράςει 
κάκε όριο παγκόςμιου τραμπουκιςμοφ εξακλιϊνοντασ με κάκε μζςο (είτε οικονομικό – όπωσ ςτθν Ελλάδα-, 
είτε ςτρατιωτικό –Λιβφθ, Συρία κλπ.- είτε και πολιτικό με διάφορεσ κυρϊςεισ και εκδικθτικά αντίμετρα, 
ζνταςθ τθσ αςτυνομικισ καταςτολισ κλπ.) τθ μεγάλθ πλειονότθτα των λαϊν και κυρίωσ οδθγεί ςτθν ζςχατθ 
υποτζλεια τουσ, μζςω τθσ καταςτροφισ κάκε Οικονομικισ και Ρολιτικισ Κυριαρχίασ και Αυτοδυναμίασ που 
είχαν κερδίςει με πολυαίμακτεσ αγϊνεσ.  
 
Το μινυμα είναι ςαφζσ: Πςα κακεςτϊτα, που ςυνικωσ ςτθρίηονται από τα λαϊκά ςτρϊματα, «ταραξίεσ» 
(που κατά τθ γνωςτι γκεμπελικι προπαγάνδα, «ςφάηουν τον ίδιο τον λαό τουσ»), λόγω τθσ εκνο-
απελευκερωτικισ ι ςοςιαλιςτικισ τουσ ιςτορίασ (π.χ. τα Μπαακικά), αντιςτζκονται ςτθ Νζα Διεκνι Τάξθ 
τθσ Ραγκοςμιοποίθςθσ και των ςυςτθμάτων κοινοβουλευτικισ Χοφντασ (που είναι μια πιο ολοκλθρωτικι 
μορφι ψευτο-δθμοκρατίασ) που ςτινουν παγκόςμια, κα ζχουν τθν τφχθ τθσ Λιβφθσ, τθσ Συρίασ και τϊρα 
τθσ Ουκρανίασ. Αυτό κα γίνει με κάκε δόλιο και φπουλο μζςο. Ππωσ τα  τελευταία χρόνια με τισ 
καραμπινάτεσ προβοκάτςιεσ από ειςαγόμενουσ «εξεγερμζνουσ» μιςκοφόρουσ και διάφορα εξτρεμιςτικά 
ςτοιχεία (τφπου Συρίασ). Θ νζα μορφι «εξεγζρςεων», είναι θ πρόκλθςθ τεχνθτϊν «εμφυλίων πολζμων», με 
ζνα και μοναδικό ςτόχο: Τθν ανατροπι των κακεςτϊτων αυτϊν και τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ τουσ ςτθ Νζα 
αυτι Τάξθ. Κάτι παρόμοιο γίνεται με τον πιο αςφλλθπτο γκαγνκςτερικό τρόπο τουσ τελευταίουσ 2 μινεσ 
ςτθν Ουκρανία. (βλ. τθ ςχετικι ανάλυςθ που ςυμπλθρώνει τθν ανακοίνωςθ αυτι).   
 
Είναι θ ίδια Νζα Διεκνισ Τάξθ (οικονομικι, πολιτικι, πολιτιςτικι) που ςτθ χϊρα μασ εκφράηει κυρίωσ θ ΕΕ 
(αλλά και ο ΡΟΕ κλπ.), με τισ 4 ελευκερίεσ τθσ, και τα ανδρείκελα τθσ ςτθν ντόπια κοινοβουλευτικι Χοφντα, 
που οδιγθςε ςτθ ςθμερινι τρομερι κρίςθ ςτθν Ελλάδα, μζςα από τθν ζνταξθ ςτθν ΕΕ. Με αποτζλεςμα 
ςιμερα οι πλιρωσ ενταγμζνεσ χϊρεσ-προτεκτοράτα όπωσ θ Ελλάδα να βιϊνουν μια Οικονομικι Κατοχι που 
καταςτρζφει και τα τελευταία απομεινάρια τθσ Οικονομικισ μασ Αυτοδυναμίασ, και βζβαια τθσ 
δυνατότθτασ άλλων ριηικϊν αλλαγϊν. Γι’ αυτό και ζχουμε από καιρό προτείνει και παλεφουμε για ζνα 
Μζτωπο Κοινωνικι και Εκνικισ Απελευκζρωςθσ, με ςτόχο τθν ανατροπι τθσ Οικονομικισ Κατοχισ που 
επιβάλλει θ ΕΕ/Ραγκοςμιοποίθςθ και οι ντόπιοι λακζδεσ τθσ (ΜΕΚΕΑ). 
 
ιμερα όςοι-εσ κζλουμε να αντιςτακοφμε ςτθ καταςτροφι των λαών που φζρνει θ παγκοςμιοποίθςθ 
και να βάλουμε τισ βάςεισ για πραγματικι ςυςτθμικι αλλαγι δεν ζχουμε άλλθ επιλογι από το να 
ςτθρίξουμε τον αγώνα κάκε λαοφ που αντιςτζκεται ςε αυτι, όπωσ τον Ρωςικό (που εκφράηει ςε 
ςθμαντικό βακμό το Ρωςικό ΚΚ, αλλά και οι πατριώτεσ, ορκόδοξοι κ.λπ.), τον Ουκρανικό (που εκφράηει 
ςε ςθμαντικό βακμό το Ουκρανικό ΚΚ αλλά και πατριωτικά κομμάτια του κόμματοσ των Περιφερειών) 
κ.λπ. 
  
Δεν ςυνταςςόμαςτε με καμία ελίτ, όπωσ κα μασ λαςπολογιςουν οι ίδιοι «αριςτεροί», οφτε καν τθ 
Ρωςικι του Ποφτιν, παρά μόνο ςτον βακμό που είναι αποφαςιςμζνθ να ζλκει ςε ςφγκρουςθ με τθν ΝΔΣ 
και τθν Τ/Ε για το δικαίωμα των λαών ςτθν οικονομικι και εκνικι κυριαρχία, κάτι που δεν ζχει κρικεί 
ακόμα… 
 

(Βλ. για ανάλυςθ των γεγονότων και τθν ανάλογθ τεκμθρίωςθ 
«ΤΟ ΡΑΞΙΚΟΡΘΜΑ ΤΘΣ Υ/Ε ΣΤΘΝ ΟΥΚΑΝΙΑ, H ΩΣΙΚΘ ΕΡΕΜΒΑΣΘ ΚΑΙ Θ ΣΤΑΣΘ ΤΘΣ «ΑΙΣΤΕΑΣ») 
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