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ΠΡΑΞΛΚΟΠΘΜΑ Ι ΕΠΑΝΑΣΑΘ; 

Σο πραξικόπθμα τθσ Τπερεκνικισ Ελίτ (Τ/Ε) ςτθν Ουκρανία (το οποίο ο ΤΡΙΗΑ/ΑΤΓΘ και θ Ευρωπαϊκι 

«Αριςτερά» βάπτιςαν μζςω των διανοθτϊν τουσ, «Ουκρανικι Επανάςταςθ», ενϊ άλλοι ςτθν αντικαπιταλιςτικι 

Αριςτερά βαπτίηουν «λαϊκι εξζγερςθ», ξεκίνθςε (όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ «Αραβικισ Άνοιξθσ» κ.α.) από 

ενορχθςτρωμζνα κατά κανόνα καλζςματα τθσ «νεολαίασ του Facebook» για «ειρθνικζσ διαδθλϊςεισ». ε αυτά 

τα καλζςματα ωσ γνωςτόν πρωτοςτατοφν καλοκρεμμζνα καλόπαιδα των ελίτ και τθσ ανϊτερθσ ι μεςαίασ τάξθσ 

τθσ κάκε χϊρασ που ζχουν «επενδυμζνα» ςυμφζροντα (οικονομικά αλλά και όχι μόνο, κοινωνικά, ακαδθμαϊκά, 

«πολιτιςτικά» κ.α.) και κζλουν τθν ενςωμάτωςθ τθσ Ουκρανίασ ςτθν Δφςθ, και κυρίωσ βζβαια τισ πολυπλθκείσ 

ΜΚΟ, που χρθματοδοτοφνται από το εξωτερικό.  

Σισ ΜΚΟ αυτζσ, ο Γιανοφκοβιτσ (ζνασ διεφκαρμζνοσ επαγγελματίασ πολιτικόσ τθσ μετά-ςοβιετικισ γενιάσ που 

εξζφραηε όμωσ περιςςότερο το Ρωςόφιλο ανατολικό τμιμα τθσ χϊρασ, ςε αντίκεςθ με τουσ Σιμοςζνκο και 

Γιουςζνκο που εξζφραηαν το παραδοςιακά δυτικόφιλο τμιμα τθσ Ουκρανίασ), ουδζποτε επιχείρθςε να πετάξει 

οριςτικά ζξω από τθ χϊρα. ε αντίκεςθ με τθ Ρωςικι ελίτ υπό τον Ποφτιν, που ζχει βάλει ζνα ςθμαντικό φρζνο 

ςε αυτι τθν χρθματοδοτοφμενθ από τθν Δφςθ αλθτεία «αντιπλθροφόρθςθσ» και «ακτιβιςμοφ», που 

ουςιαςτικά μετατρζπει χιλιάδεσ νζουσ αντικειμενικά ςε όργανα τθσ Τ/Ε για τον αναγκαίο «επιοφςιον» τουσ, 

και θ οποία αλθτεία κεωρείται από πολλοφσ μάλιςτα ότι ανικει ςτθν «Αριςτερά»!. 

Ζτςι, οι δυτικζσ πολυάρικμεσ αυτζσ «ΜΚΟ» μαηί με τα ςιωνιςτικά τμιματα προπαγάνδασ «Χάςμπαρα» και τα 

δυτικά ελεγχόμενα «προοδευτικά» ΜΜΕ που ζχουν κατακλφςει τα τθλεοπτικά μζςα αλλά και τα κατά τόπουσ 

ειδθςεογραφικά πρακτορεία με τισ ίδιεσ «πλθροφορίεσ», πζτυχαν τζλεια ςτο κοινό «ιδεολογικό» και «μιντιακό» 

τουσ πραξικόπθμα. Αυτό ζδωςε το ζναυςμα για το κανονικό πολιτικό αλλά και ςτρατιωτικό πραξικόπθμα (με 

ελεφκερουσ ςκοπευτζσ κλπ.) που ακολοφκθςε..  

ΟΛ ΑΡΧΛΚΕ ΔΛΑΔΘΛΩΕΛ (ΟΛ ΦΛΛΟΔΤΣΛΚΟΛ) 

Οι διαδθλϊςεισ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ υρίασ, ιταν αρχικά ειρθνικζσ και θ βία των μπάτςων εναντίον 

των διαδθλωτϊν ςτο Κίεβο ιταν όχι απλά θ αναμενόμενθ ςε κάκε κοινοβουλευτικι «Δθμοκρατία», αλλά και 

ςθμαντικά μικρότερθ από τθ βία που κα αςκοφςαν οι μπάτςοι ςε οποιαδιποτε άλλθ «δθμοκρατικι χϊρα» τθσ 

Δφςθσ, ειδικά όταν «διαδθλωτζσ» ςτουσ οποίουσ πρωτοςτατοφςε θ «Δεξιά Φάλαγγα» των Ουκρανϊν 

νεοναηιςτϊν, επιτίκεντο ακόμα και με μπουλντόηεσ κατά δθμοςίων κτιρίων ςτο Κίεβο! Κάτι που ζχει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία, όταν οι αυτοί οι «ειρθνικοί» διαδθλωτζσ (που ςτθ ςυνζχεια ζκαναν τα «ςτραβά μάτια» ςτα κανονικά 

φαςιςτικά τάγματα αςφαλείασ) απαιτοφςαν ρθτά τθν αλλαγι κακεςτϊτοσ (και όχι απλά «πολιτικϊν» όπωσ 

γινόταν π.χ. με τουσ δικοφσ μασ Αγανακτιςμζνουσ) ― ζνα αίτθμα που ςε οποιαδιποτε «δθμοκρατικι» χϊρα κα 

είχε ςτείλει πάρα πολλοφσ από αυτοφσ ςτο νεκροτομείο ...! 

Φυςικά θ ςυμμετοχι μεγάλου πλικουσ διαδθλωτϊν ςτο Κίεβο δεν είχε ςχζςθ μόνο με τθν τζλεια 

ενορχθςτρωμζνθ, κινθτοποίθςθ από τθν Τ/Ε, λόγω τθσ απόρριψθσ από το κακεςτϊσ Γιανοφκοβιτσ, τθσ 

διαδικαςίασ ςφνδεςθσ τθσ Ουκρανίασ με τθν ΕΕ, αλλά ακόμα περιςςότερο με ςχετιηόμενα γεωςτρατθγικά αίτια 

http://www.avgi.gr/article/2007339/poia-anoixi-gia-tin-oukrania-


που αφοροφν ιδιαίτερα το εγχείρθμα τθσ Ευραςιατικισ Ζνωςθσ, θ οποία  ζχει ςκοπό να ενϊςει διάφορεσ 

χϊρεσ, μαηί με τθν Ουκρανία, ςεβόμενθ ρθτά τθν εκνικι και οικονομικι κυριαρχία των χωρϊν αυτϊν, ςε 

αντίκεςθ με τισ χϊρεσ που εντάςςονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Γι’ αυτό και θ Ευραςιατικι Ζνωςθ ιταν ρθτά 

πρϊτιςτοσ ςτόχοσ του πιο άγριου κατεςτθμζνου τθσ Τ/Ε, όπωσ διλωςε θ Χίλαρι Κλίντον.  

ε πολιτικό επίπεδο, αφορμζσ φυςικά ζδωςε και το ευκαιριακό, αςυνεπζσ ςτισ ςυμμαχίεσ του και βζβαια 

διεφκαρμζνο κακεςτϊσ Γιανοφκοβιτσ και οι ολιγάρχεσ που το ελζγχαν (μεταξφ των οποίων και ιωνιςτζσ που 

χρθματοδοτοφςαν ταυτόχρονα και τθν αντιπολίτευςθ!), οι οποίοι ικελαν προςωρινά τουλάχιςτον να πατάνε ςε 

δφο βάρκεσ : --τόςο δθλαδι ςτο άρμα τθσ ΕΕ όςο και ςτθν Ρωςία--,  πράγμα που τουλάχιςτον θ ΕΕ και ςφςςωμθ 

θ Τ/Ε από πίςω τθσ, ζχοντασ τθν κεκτθμζνθ ταχφτθτα ενόσ εκ προιμίου «νικθτι», απζρριψαν και ϊκθςαν ςτθν 

ανατροπι του.  

Εν τω μεταξφ τα δυτικά ΜΜΕ που αναφζραμε δεν γράψανε οφτε γραμμι και οφτε μετζδωςαν βίντεο και 

φωτογραφίεσ και για τισ φιλοκυβερνθτικζσ διαδθλϊςεισ που λάμβαναν χϊρα παράλλθλα με τισ 

αντικακεςτωτικζσ διαδθλϊςεισ ςτθ Maiden! 

ΟΛ ΕΩΣΕΡΛΚΕ ΔΛΑΛΡΕΕΛ 

Επιπλζον, όπωσ γίνεται ςε κάκε πόλεμο ςτθ Νζα Διεκνι Σάξθ ειδικά των τελευταίων τουλάχιςτον 30 χρόνων, 

οπότε υποχϊρθςαν τα μεγάλα εκνικοαπελευκερωτικά και ςοςιαλιςτικά κινιματα και αναβίωςε ο κάκε 

είδουσ ανορκολογιςμόσ «από τα κάτω» (κρθςκευτικόσ, ρατςιςτικόσ κ.α.), θ Τ/Ε εκμεταλλεφεται τισ κάκε είδουσ 

διαιρζςεισ μζςα ςτουσ λαοφσ προσ όφελοσ τθσ. Ζτςι, αρχικά υπιρξε θ ανίερθ ςυμμαχία με τουσ αντι-Ρϊςουσ 

νεοναηιςτζσ, που κατά τθ γνϊμθ μασ είναι προςωρινι, μια και οι νεοναηιςτζσ – εφόςον βζβαια διατθριςουν τθν 

«ιδεολογία» τουσ, και ςτο βακμό που αυτι όπωσ ιςχυρίηονται κατά καιροφσ ςτρζφεται και κατά τθσ ΕΕ― κα 

καταλιξουν, αφοφ κα ζχουν παίξει τον ρόλο του «χριςιμου θλίκιου»τθσ Τ/Ε, μάλλον ςτισ ουκρανικζσ φυλακζσ, 

κατά το παράδειγμα τθσ ΧΑ. Δεφτερον, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε θ ςτάςθ τθσ Μουςουλμανικισ κοινότθτασ των 

Σατάρων, που πρωτοςτάτθςε ςτισ φιλο-ΕΕ διαδθλϊςεισ και εξζφραςε τθ ςτιριξθ του ςτισ νζεσ «αρχζσ» τθσ 

Ουκρανίασ που επιβλικθκαν με το πραξικόπθμα τθσ Τ/Ε.  

Ο «ΔΕΞΛΟ ΣΟΜΕΑ», ΟΛ ΝΑΗΛ ΚΑΛ ΟΛ…ΛΩΝΑΗΛ 

ε πολφ μικρό διάςτθμα, πιρε ςειρά θ Δεξιά Φάλαγγα των ντόπιων αντι-Ρϊςων και αντικομουνιςτϊν νεοναηί. Ο 

Δεξιόσ Σομζασ, πρζπει να ςθμειωκεί πωσ ιδρφκθκε μετά τθν «κρίςθ» ςτθν οποία οδιγθςε θ Τ/Ε, κατά πάςα 

πικανότθτα μάλιςτα, από τθν ίδια τθν Τ/Ε, ςυνενϊνοντασ διάφορεσ «εκνικιςτικζσ» οργανϊςεισ που δεν είχαν 

αντίρρθςθ να ςυνεργαςτοφν με τθν ΕΕ! Σο γεγονόσ ότι ο «Δεξιόσ Σομζασ» ιταν μζχρι πολφ πρόςφατα 

δεδθλωμζνοι Νεοναηί, αντιςθμίτεσ, ομοφοβικοί κλπ προφανϊσ δεν ενοχλοφςε κακόλου τουσ «φιλάνκρωπουσ» 

αςτοφσ και τα καλοκρεμμζνα φιλελεφκερα καλόπαιδα που αναφζραμε παραπάνω, κακϊσ και τισ χριςιμεσ θμι-

βολεμζνεσ μάηεσ τθσ δυτικισ Ουκρανίασ που περίμενουν πϊσ και πϊσ να μπουν ςτθν ΕΕ για να αποκτιςουν 

περιςςότερα «ατομικά δικαιϊματα», να γίνουν δθλαδι νζεσ Ελλάδεσ (και χειρότερα…). 

Ο «Δεξιόσ Σομζασ» αποτζλεςε τα κανονικά ζνοπλα Σάγματα Εφόδου εναντίον του κακεςτϊτοσ και των 

αςτυνομικϊν -μια διαδικαςία που από μόνθ τθσ ξεκίνθςε να αφινει νεκροφσ και από τισ δφο πλευρζσ, ενϊ δεν 

ιταν λίγεσ οι φορζσ που οι αςτυνομικοί τρζπονταν ςτθ φυγι από τουσ «οπλιςμζνουσ ςαν αςτακοφσ» των 

ταγμάτων αυτϊν.  

Όμωσ αυτό που ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον είναι ότι ςτο πραξικόπθμα ςυνεργάςτθκε και θ ιωνιςτικι ελίτ μαηί 

με τουσ Ναηί, ςυμπρωταγωνιςτϊντασ ςτθν κτθνωδία αυτι κατά του Ουκρανικοφ λαοφ και παραπζρα, 

προκειμζνου να επιτφχει τθν παγκόςμια διακυβζρνθςθ ςτον αγϊνα για τθν οποία,  πρωταγωνιςτεί χρόνια τϊρα 

(βλ. π.χ. πρόςφατθ ομιλία Πζρεσ), παραμερίηοντασ προςωρινά τισ «διαφορζσ» τθσ με τουσ κανονικοφσ 

απόγονουσ των Ναηιςτικϊν Σαγμάτων Αςφαλείασ. Ζτςι, ςτο πραξικόπθμα ςτο Κίεβο ςυμμετείχαν Λςραθλινοί 

κομμάντο ςε αγαςτι ςυνεργαςία με τουσ ντόπιουσ νεοναηί του «Δεξιοφ Σομζα» (οι οποίοι «διαβεβαίωςαν» ςε 
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ςυνάντθςθ που είχαν ςτθν Ιςραθλινι πρεςβεία τουσ ιωνιςτζσ ότι δεν είναι και τόςο …αντιςθμίτεσ,  οπότε και 

πιραν το πράςινο φωσ να ςυνεχίςουν το …κεάρεςτο ζργο τουσ!), ξεχνϊντασ για το κοινό καλό (τθσ υποταγισ 

των λαϊν ςτθν Τ/Ε και /Ε), τισ… «μικρζσ» διαφορζσ που τουσ χϊριηαν!  

το ίδιο πραξικόπθμα άλλωςτε πιραν ενεργά μζροσ και Λςραθλινοί ολιγάρχεσ! . Με τα βρϊμικα λεφτά τζτοιων 

ολιγαρχϊν που ζραβαν και ζδεναν ςτθν Ουκρανία, εξαγοράςτθκαν οι βουλευτζσ του Γιανοφκοβιτσ (κάπωσ όπωσ 

είχε γίνει και ςτθν Ελλάδα ςτα Ιουλιανά!) και ζτςι άνοιξε και ο δρόμοσ και για τθν κοινοβουλευτικι 

«νομιμοποίθςθ» του πραξικοπιματοσ!. 

ΣΟ ΕΝΑΡΛΟ «ΤΡΛΑ» Ε ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

Πριν δφο εβδομάδεσ όμωσ, οπότε και ξεκίνθςε θ μεγάλθ ςφαγι με τουσ δεκάδεσ νεκροφσ, παρουςιάςτθκε το 

φαινόμενο που είχε παρουςιαςτεί και ςτθ υρία: Σθ ςτιγμι που ο Γιανοφκοβιτσ προςπακοφςε να βρει 

«ςυμβιβαςτικι λφςθ» και να ςυνεργαςτεί με τουσ διαδθλωτζσ (όπωσ ο Άςαντ ζκανε κάτι παρόμοιο ςτθ υρία), 

μαηί με τθν αντιπολίτευςθ (και παρότι ιταν ςαφζσ ιδθ ότι μιλοφςαμε για Πραξικόπθμα τθσ Τ/Ε ςτθ χϊρα, από 

τθν ίδια τθν «αντιπολίτευςθ»),  «αγνϊςτου προελεφςεωσ» ελεφκεροι ςκοπευτζσ (όπωσ ακριβϊσ ςτθ υρία) 

άρχιςαν να πυροβολοφν, τόςο διαδθλωτζσ όςο και ανκρϊπουσ των ςωμάτων αςφαλείασ. Όπωσ όμωσ βγικε 

ςτθν επιφάνεια και από ζνα πρωτοφανζσ ντοκουμζντο (λινκ), αποδείχτθκε και «ςτα χαρτιά», (αφιερωμζνο ςε 

όςουσ ειδικά πιπιλάνε με ανόθτθ ι καλοπλθρωμζνο ςτόμφο  τθν απαξιωτικι καραμζλα τθσ 

«ςυνωμοςιολογίασ»), περίτρανα αυτό που μετά από ζρευνα κατακζταμε εδϊ και χρόνια ςτθν αρκρογραφία μασ 

για τισ «Αραβικζσ εξεγζρςεισ» ειδικά ςτθ Λιβφθ και υρία: θ χριςθ δθλαδι ειςαγόμενων και ντόπιων εν 

μιςκϊςει υπαλλιλων τθσ Τ/Ε και των προτεκτοράτων τθσ (όπωσ π.χ. θ . Αραβία ςτθ Μ. Ανατολι, ι θ Λετονία 

και θ Πολωνία ςτθν περίπτωςθ τθσ Ουκρανίασ) για τθ δθμιουργία «καταςκευαςμζνων εμφυλίων». Οι 

ελεφκεροι αυτοί ςκοπευτζσ τελικά αποδείχκθκε πωσ κάκε άλλο περί «αγνϊςτου προελεφςεωσ» και ξεκάκαρα 

δεν ιταν του Γιανοφκοβιτσ όπωσ παπαγάλιηαν τα ΜΜΕ και τα «αριςτερά» τουσ όργανα, αλλά ιταν κανονικά 

μιςκοφόρα τμιματα τθσ Τ/Ε και των κατά τόπουσ, κρατικϊν  ι παρακρατικϊν τθσ οργανϊςεων, και τθσ 

«αντιπολίτευςθσ» των πραξικοπθματιϊν.  

Μετά από αυτι τθν καραμπινάτθ προβοκάτςια βζβαια θ μεγάλθ ςφαγι ζγινε αναπόφευκτθ αφινοντασ 94 

νεκροφσ πίςω τθσ.  

ΣΑ ΠΡΑΞΛΚΟΠΘΜΑΣΑ ΕΠΛΣΤΓΧΑΝΟΤΝ ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΕΧΟΤΝ (ΣΟΤΛΑΧΛΣΟΝ) ΣΘΝ ΑΝΟΧΘ ΣΡΑΣΟΤ ΚΑΛ  

ΩΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΕΛΑ 

Σότε, παρά τθ ςυμφωνία Γιανοφκοβιτσ με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Τ/Ε, ζλαβε χϊρα ζνα «αναίμακτο» 

πραξικόπθμα των ςωμάτων αςφαλείασ (των οποίων το κυρίαρχο φιλοδυτικό τμιμα τουσ ιταν απόλυτα 

διαβρωμζνο από τθν Τ/Ε, εκτόσ από τα «ΜΑΣ» του Κιζβου, που ςτελεχϊνονταν από τθν φιλορωςικι Κριμαία). 

Σα ςϊματα αςφαλείασ ςτο Κίεβο δθλαδι εγκατζλειψαν μυςτθριωδϊσ τισ κζςεισ τουσ, αφινοντασ αφφλακτα 

όλα τα κυβερνθτικά κτίρια, για να τα καταλάβουν οι ΝΑΣΟϊκοί «επαναςτάτεσ» και ανάγκαςαν τον 

Γιανοφκοβιτσ να φφγει από το Κίεβο, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτθν Τ/Ε για τθν εγκακίδρυςθ του προτεκτοράτου 

τουσ. Ο Γιανοφκοβιτσ που καιροςκοπικά τουσ προθγοφμενουσ μινεσ δεν είχε κθρφξει τθ χϊρα ςε κατάςταςθ 

ανάγκθσ, πλιρωνε τθν τιμι του καιροςκοπιςμοφ του και κθρφχκθκε ζκπτωτοσ. 

ΟΛ ΑΝΣΛΧΟΤΝΣΛΚΕ ΚΑΛ ΑΝΣΛΔΤΣΛΚΕ ΠΑΛΛΑΪΚΕ ΔΛΑΔΘΛΩΕΛ ΤΠΕΡ ΣΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ ΣΘ ΡΩΛΑ 

το Χάρκοβο, ςτθ χερςόνθςο τθσ φιλο-Ρωςικισ, βαςικά, Κριμαίασ ςτθ Μαφρθ Θάλαςςα, όπου ςτακμεφει μεγάλο 

μζροσ ναυτικϊν και ςτρατιωτικϊν δυνάμεων τθσ Ρωςίασ. και ςε ςχεδόν όλθ τθν Ανατολικι Ουκρανία, 

μαηεφονταν όλεσ αυτζσ τισ μζρεσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ λαοφ για να διακθρφξει τθν απόρριψθ τθσ νζασ 

«κυβζρνθςθσ» των καλοπλθρωμζνων λακζδων τθσ Τ/Ε, προβαίνοντασ ςε μαηικά φιλο-Ρωςικά ςυλλαλθτιρια 

και καλϊντασ τθ Ρωςικι ελίτ να παρζμβει για τθ διαφφλαξθ κυρίωσ του Ρωςόφωνου πλθκυςμοφ.  



Θ ΡΩΛΚΘ ΑΝΣΛΔΡΑΘ 

Σο πραξικόπθμα βαςιηόταν για τθν τελικι επιτυχία του ςε μια κρίςιμθ ςυνκικθ: ότι θ Ρωςία δεν κα τολμοφςε 

να αντιδράςει. Από τθ ςτιγμι όμωσ που αντζδραςε, μια καινοφργια κατάςταςθ δθμιουργικθκε που είτε κα 

δθμιουργιςει δυνθτικά ςθμαντικζσ κετικζσ για τουσ λαοφσ, εξελίξεισ, είτε τελικά τθ ςταδιακι πλιρθ 

ενςωμάτωςθ και τθσ Ρωςικισ ελίτ, και κατ’ επζκταςθ του Ρωςικοφ λαοφ, ςτθν Τπερεκνικι Ελίτ, με όρουσ μάλλον 

υποτζλειασ.  

Και ιταν »ανεξιγθτθ» θ ςτάςθ «μθ επζμβαςθσ» που κρατοφςε μζχρι τθν τελευταία ςτιγμι θ Ρωςικι ελίτ,  όταν 

δζχτθκε ακόμα και μια τελευταία υποχϊρθςθ και μια ςυμφωνία που ουςιαςτικά αποδυνάμωνε παραπζρα τιν 

Γιανοφκοβιτσ οδθγϊντασ αναπόφευκτα ςε εκλογζσ. Είναι αυτονόθτο πωσ ςτο κλίμα τρομοκρατίασ που είχαν 

επιβάλλει οι νεοναηί , και από τθ ςτιγμι που ο Γιανοφκοβιτσ δεν είχε κθρφξει τθ χϊρα ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, το κλίμα κα οδθγοφςε ςε πανθγυρικι νίκθ των φιλοδυτικϊν δυνάμεων... Και αυτό ζκανε ακόμα πιο 

ανεξιγθτθ τθ ςτάςθ τθσ Ρωςικισ ελίτ όταν ιταν τουλάχιςτον «ςυνεςταλμζνθ» με δεδομζνο ζνα κραςφτατο 

πραξικόπθμα κατά παραβίαςθ κάκε διεκνοφσ δικαίου, και ενϊ όπωσ αποκαλφφτθκε ακόμα και ο ίδιοσ ο 

Πρόεδροσ Γιανοφκοβιτσ είχε ηθτιςει  ςτρατιωτικι βοικεια από τθ Ρωςία για να απωκιςει το πραξικόπθμα! 

Θ ΧΟΤΝΣΑ ΣΘ ΤΠΕΡΕΚΝΛΚΘ ΚΑΛ ΣΘ ΛΩΝΛΣΛΚΘ ΕΛΛΣ 

Σθν ίδια ςτιγμι, τα αδίςτακτα κακάρματα τθσ Τπερεκνικισ Ελίτ (G7 – ΕΕ, ΘΠΑ, ΝΑΣΟ, θ πλειοψθφία του Ε του 

ΟΘΕ) και των ντόπιων υποτελϊν τουσ, μαηεφονταν ςυντεταγμζνα μζςα ςε λίγεσ μόνο ϊρεσ, ϊςτε να κάνουν ό,τι 

μποροφν για να αςκιςουν πιζςεισ ςτθ Ρωςία, με τθν επιβολι ςειράσ οικονομικϊν και άλλων μζτρων, και αυτό 

επειδι θ Ρωςικι ελίτ «τόλμθςε» να κινθτοποιιςει τον ςτόλο και τον ςτρατό τθσ ςτθν Κριμαία όπου διατθρεί 

ναυτικι βάςθ ςφμφωνα με νόμιμθ ςυμφωνία εκμίςκωςθσ που είχε με τθν Ουκρανία, και προκειμζνου να 

προςτατεφςει το ντόπιο πλθκυςμό (ςτθν πλειοψθφία Ρϊςουσ) από πικανό προγκόμ των πραξικοπθματιϊν. 

(απειλζσ και επικζςεισ είχαν δει το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ άλλωςτε ειδικά ςτθ δυτικι ειδικά Ουκρανία από 

κομουνιςτζσ, μειονότθτεσ και Ρωςόφωνουσ Ουκρανοφσ). Ενδεικτικά μάλιςτα, θ παράνομθ κυβζρνθςθ του 

Κιζβου ζςτειλε ςτρατό προκειμζνου να καταλάβει διάφορα φυλάκια, όταν θ ντόπια Βουλι ςφςςωμθ κιρυττε 

τθν ανεξαρτθςία τθσ και τθν (παραδοςιακι) ςυμπάκεια τθσ ςτθ Ρωςία αποκθρφςςοντασ το πραξικόπθμα τθσ Τ/Ε 

αλλά και τθσ …“αντιφαςιςτικισ” ιωνιςτικισ ελίτ που ςυνεργάηεται με τουσ ντόπιουσ Ναηί!  

Θ ΕΚΝΛΚΘ ΚΤΡΛΑΡΧΛΑ ΠΡΟΫΠΟΚΕΘ ΚΑΚΕ ΤΣΘΜΛΚΘ ΑΛΛΑΓΘ  ΘΜΕΡΑ 

Όπωσ ζχουμε τονίςει ςτθν αρκρογραφία μασ, μια εξζλιξθ πραγματικά αντίςταςθσ ςτθν γκανγκςτερικι  

Τπερεκνικι κακϊσ και τθ ιωνιςτικι ελίτ, κα άνοιγε όχι μόνο τον δρόμο τθσ εκνικισ και τελικά κοινωνικισ 

απελευκζρωςθσ για τθν Ουκρανία και τον λαό τθσ, αλλά και ςε χϊρεσ-προτεκτοράτα όπωσ θ Ελλάδα , μζςω τθσ 

δθμιουργίασ τθσ Ευραςιατικισ Ζνωςθσ. (λινκ ςτο «μζτωπο και γεωςτρατθγικζσ αλλαγζσ») Γι’ αυτό και οι 

ςθμερινζσ κρίςιμεσ εξελίξεισ ςχετίηονται με ολόκλθρθ τθν πορεία τθσ Νζασ Διεκνοφσ Σάξθσ (ΝΔΣ) που 

ςθματοδότθςε θ ανάδυςθ τθσ Νεοφιλελεφκερθσ Καπιταλιςτικισ Παγκοςμιοποίθςθσ λόγω τθσ εδραίωςθσ και 

επζκταςθσ ενόσ νζου φαινομζνου ςτθν Ιςτορία του καπιταλιςμοφ, τθσ Τπερεκνικισ ι Πολυεκνικισ Επιχείρθςθσ, 

και τθσ παράλλθλθσ κατάρρευςθσ του «υπαρκτοφ», μαηί με άλλεσ τεχνολογικζσ και υποκειμενικζσ εξελίξεισ 

(πλθροφορικι επανάςταςθ, αποβιομθχάνιςθ τθσ Δφςθσ, ενςωμάτωςθ των «Νζων Κοινωνικϊν Κινθμάτων» κτλ.). 

Είναι λοιπόν ςίγουρο τϊρα πωσ αν θ Τ/Ε επιτφχει τελικά τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ τθσ Ουκρανίασ τθσ ςτθ ΝΔΣ  

(όπωσ δεν αποκλείεται με τθ πικανι ςτάςθ Ποφτιν να εμπλακεί ξανά ςε, φυςικά αςτείεσ, «διαπραγματεφςεισ» 

με τθν Τ/Ε θ οποία ίςωσ του ρίξει κάνα κόκκαλο για να «ςωπάςει»), τοτε θ χϊρα κα δει τθν καταςτροφι (που 

ξεκίνθςε πριν χρόνια με τισ «πορτοκαλί επαναςταςεισ») κάκε κοινωνικισ κατάκτθςθσ ενόσ αιϊνα ςτθν περιοχι 

και τθ μετατροπι τθσ ςε πλιρεσ πολιτικό και οικονομικό προτεκτοράτο.  



Και αυτό γιατί θ υπεράςπιςθ τθσ Εκνικισ Κυριαρχίασ, όταν απειλείται, πάντα ιςτορικά, και ακόμθ 

περιςςότερο ςιμερα, είναι προτεραιότθτα για τθν Οικονομικι Αυτοδυναμία των λαϊν και προχπόκεςθ τθσ 

κοινωνικισ αυτοδιάκεςθσ τουσ, και όςοι-εσ (κάνουν πωσ) δεν καταλαβαίνουν αυτι τθ «λεπτομζρεια», 

περιμζνοντασ να…ωριμάςουν οι ςυνκικεσ για τθ ςοςιαλιςτικι επανάςταςθ, όπωσ λζνε τα μαρξιςτικά 

απολικϊματα τθσ επαναςτατικισ και αντικαπιταλιςτικισ ελλθνικισ «αριςτεράσ» μασ, (όταν δεν μιλοφν για 

«λαϊκι εξζγερςθ» οπότε παίηουν κακαρά φποπτο αν όχι εντεταλμζνο ρόλο), είναι για το «άςυλο των ανιάτων». 

Θ ΕΞΕΦΣΕΛΛΜΕΝΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ «ΑΡΛΣΕΡΑ» 

Μζςα ςε όλα αυτά λοιπόν διαβάηουμε και ακοφμε τισ χυδαίεσ ανακοινϊςεισ τθσ Ευρω-«αριςτεράσ» του ΤΡΛΗΑ 

με τθ ςυνικθ κριτικι ςτουσ «χειριςμοφσ» τθσ ΕΕ, και τισ (αχαρακτιριςτεσ αν όχι εγκάκετεσ) αναλφςεισ περί 

«Ουκρανικισ Επανάςταςθσ». Από τθν άλλθ ζχουμε τουσ και τουσ φποπτουσ κρετινιςμοφσ τθσ 

«αντικαπιταλιςτικισ» Αριςτεράσ τφπου ΑΝΣΑΡΤΑ, θ οποία όχι μόνο παίρνει ουςιαςτικά κζςθ «ίςων 

αποςτάςεων», αλλά ακόμα χειρότερα μιλάει εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ για λαϊκι εξζγερςθ που μετά οδιγθςε ςε 

Πραξικόπθμα! Για του λόγου το αλθκζσ αντιγράφουμε από τθν ωσ ςυνικωσ προςεκτικά διατυπωμζνθ, 

παραπλανθτικά, ανακοίνωςθ τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ (λινκ ςτθν ανακοίνωςθ τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ), τθσ οποίασ τον άκλιο 

πολιτικό ρόλο ςε όλεσ τισ τρομερζσ κρίςεισ των τελευταίων ετϊν ζχουμε αναλφςει και αλλοφ: «Θ 

πραξικοπθματικοφ τφπου κυβερνθτικι αλλαγι που ήρθε μετά από μια πολιτική ςφγκρουςη με εκατοντάδεσ 

νεκροφσ και χιλιάδεσ τραυματίεσ ςτο Κίεβο, είναι το αποτζλεςμα μίασ ανελζητησ διαμάχησ ανάμεςα ςε 

ςπαραςςόμενεσ ομάδεσ τησ οικονομικήσ και πολιτικήσ ολιγαρχίασ που λεηλατεί τη χώρα μετά τη διάλυςη τησ 

Σοβιετικήσ Ένωςησ.» (δικι μασ ζμφαςθ).  

Και βζβαια ςε αυτι τθν τάςθ ςιγονταρίςματοσ των «εξεγερμζνων» πρωταγωνιςτεί ωσ ςυνικωσ το ΕΚ και το 

πατρικό του Βρετανικό «τροτςκιςτικό» κόμμα SWP, με τον «πολφ», διανοοφμενο –και αγαπθτό ςε διάφορουσ 

αριςτεριςτζσ εν Ελλάδι – Alex Callinicos, να λζει γκεμπελικά ότι όςοι μιλοφν για πραξικόπθμα είναι …όργανα 

του Ποφτιν!.Ζτςι θ καιροςκοπικι «αντικαπιταλιςτικι» αυτι «αριςτερά», αφοφ είχε πρϊτα φροντίςει εβδομάδεσ 

με τα όργανα τθσ να εξεφτιλίςει ακόμα και το Κομουνιςτικό Κόμμα Ουκρανίασ που είναι από τα ελάχιςτα που 

αντιςτζκονται ςτθν Παγκοςμιοποίθςθ. –κατζλθξε ςε μια πιο εκλεπτυςμζνθ εκδοχι τθσ ίδιασ «ιςτορίασ»- 

καρμπόν περί μιασ «λαϊκισ εξζγερςθσ» και ςυνακόλουκα μιασ «πολιτικισ ςφγκρουςθσ» θ οποία δυςτυχϊσ 

«μετά» απζτυχε!  

Θ ίδια «αριςτερά» και τα παραμάγαηα τθσ είχαν γενικότερα ςτιςει άλλωςτε το ίδιο «ςενάριο» περί 

«εξεγερμζνων» (δθλαδι των ειςαγομζνων μιςκοφόρων και τηιχάντισ που προκάλεςαν ζνοπλεσ «εξεγζρςεισ»!) οι 

οποίοι αν και ξεκίνθςαν με… αγακζσ προκζςεισ, τελικά …δυςτυχϊσ απζτυχαν ςτθν «επανάςταςθ» τουσ, ςτθ 

Λιβφθ, τθ υρία κ.α.! 

Και φυςικά ακολοφκθςαν ωσ ουρζσ των παραπάνω «αριςτεριςτϊν» και οι διάφοροι ψευτο-ελευκεριακοί που 

πατρονάρουν τα ςχετικά μζςα «αντιπλθροφόρθςθσ» (Ιντιμίντια, EAgainst.com, κλπ., που το μόνο «πρόβλθμα» 

που βαςικά είδαν ιταν θ ςυμμαχία των δυτικϊν πραξικοπθματιϊν με τουσ ντόπιουσ νεοναηί, γεγονόσ που τουσ 

χάλαςε τθν «εικόνα» μιασ πιο «ελευκεριακισ» Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που κα μποροφςε να υπάρξει αν λ.χ. 

ζπαιρνε ο Σςίπρασ τθν εξουςία τθσ Κομιςιόν!  

ΟΛ «ΜΑΡΞΛΣΕ ΣΘ ΤΜΦΟΡΑ» ΚΑΛ Θ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΤΣΟΔΤΝΑΜΛΑ Ω ΠΡΟΫΠΟΚΕΘ ΓΛΑ ΚΑΚΕ ΤΣΘΜΛΚΘ 

ΑΛΛΑΓΘ 

Θ επαπειλοφμενθ όμωσ πικανι ευκεία ςφγκρουςθ (αν και απομακρφνεται) μπορεί να είναι το πρϊτο 

κακοριςτικό βιμα για ζναν ψυχρό, κατά πάςα πικανότθτα, πόλεμο μεταξφ τθσ Τ/Ε και των αντιςτεκόμενων ςε 

αυτϊν κακεςτϊτων και λαϊν όπωσ τθσ Ρωςίασ υπό τον Ποφτιν (που τα ίδια ανόθτα μυαλά – αν πάρουμε τθν 

καλι περίπτωςθ – ανακθρφςςουν «μια ακόμα ιμπεριαλιςτικι χϊρα», και τθ ςφγκρουςθ μεταξφ Νζασ Διεκνοφσ 

Σάξθσ και τθσ αντίςταςθσ ςε αυτι, «ιμπεριαλιςτικοφσ ανταγωνιςμοφσ»!).  

http://www.antarsya.gr/node/2030
http://periektikidimokratia.org/anakoinoseis/2013-11-14/aristeros-ekfylismos-antarsya
http://www.ergatiki.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9321:i1107&Itemid=62


Θ ςφγκρουςθ αυτι δθλαδι δεν αποκλείεται ςτο μζλλον να πάρει τθ μορφι πολζμου που κα κρίνει και το 

κακοριςτικότερο ίςωσ βιμα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Παγκόςμιασ Διακυβζρνθςθσ ςτθ ΝΔΣ, δθλαδι τθσ 

πολιτικισ και οικονομικισ ενοποίθςθσ τθσ λεγόμενθσ Καπιταλιςτικισ Σριάδασ, οι ελίτ τθσ οποίασ ςυναπαρτίηουν 

τθν Τπερεκνικι Ελίτ (ςχθματικά οι G7) και διαχειρίηονται τθ διεκνοποιθμζνθ οικονομία τθσ αγοράσ και τισ νζου 

τφπου κοινοβουλευτικζσ «Χοφντεσ» που ςτινει παγκόςμια.  

Όλα αυτά για τουσ «αντικαπιταλιςτζσ» των «αποτυχθμζνων εξεγζρςεων» που είδαμε παραπάνω, αποτελοφν μια 

«μζγγενθ μεταξφ ιμπεριαλιςμϊν ςτθν οποία εγκλωβίηονται οι λαοί». 

 Ενϊ κάποιοι άλλοι «μαρξιςτζσ τθσ ςυμφοράσ» παρότι δεν υιοκετοφν τθν αποπροςανατολιςτικι δολιότθτα των 

πρϊτων, δεν ζχουν ςταματιςει τθ ςυνεχιηόμενθ ιδεολογικο-πολιτικι εξακλίωςθ τουσ (ΚΚΕ), ςιμερα, όταν λζνε 

πωσ οι λαοί τθσ περιοχισ …«πρζπει να χαράξουν τθν πορεία τουσ για τον ςοςιαλιςμό». Και όλα αυτά τθ ςτιγμι 

που καταςτρζφεται κάκε Οικονομικι και Εκνικι κυριαρχία των λαϊν αυτϊν λόγω τθσ κακαρισ επικετικότθτασ 

τθσ Τ/Ε!  

Σο κουτςοφρεμα τθσ Ευραςιατικισ Ζνωςθσ (που ςε αντίκεςθ με τθν ΕΕ, ςζβεται ρθτά τθν Εκνικι και Οικονομικι 

κυριαρχία των ςυμμετζχοντων λαϊν – «λεπτομζρεια» που μάλλον δεν αναφζρεται πουκενά ςτα άπαντα του 

Λζνιν!), θ περαιτζρω περικφκλωςθ τθσ «ιμπεριαλιςτικισ» Ρωςίασ από το ΝΑΣΟ, και τα νζα δεδομζνα ςτον 

ςυνεχιηόμενο πόλεμο-ςφαγι τθσ Τ/Ε ενάντια ςτο λαό τθσ υρίασ, θ προςπάκεια (με φυςικι ι μθ βία) τθσ 

πλιρουσ ενςωμάτωςθσ του Ιράν ςτθν Παγκοςμιοποίθςθ και άλλων αντιςτεκόμενων περιοχϊν, μετά και από 

αυτι τθν εξζλιξθ, είναι προφανϊσ άςχετα κζματα.. Δεν  ζχουν καμία ςχζςθ με τθ μάχθ των λαϊν και τθσ 

παλινόρκωςθσ μιασ ιςχυρισ εργατικισ τάξθσ κατά του παγκοςμιοποιθμενου ολοκλθρωτιςμοφ τθσ 

Τπερεκνικισ και τθσ ιωνιςτικισ Ελίτ, και, ςε τελικι ανάλυςθ εναντίον του καπιταλιςμοφ, αλλά αφοροφν 

κάποιουσ εξωγιινουσ ςε ζνα παράλλθλο ςφμπαν που κα πρζπει να χαράξουν τθν πορεία τουσ προσ τον 

ςοςιαλιςμό!  

 Αν αυτι θ ςτάςθ ςυνεχιςτεί ακόμα και αυτι τθ ςτιγμι, όταν, φαίνεται μπορεί να αςκθκεί πίεςθ από τουσ λαοφσ 

τθσ περιοχισ ςτθ Ρωςικι ελίτ ϊςτε να μθν «βάλει τθν ουρά κάτω από τα ςκζλια», αυτι κα είναι και θ τελικι 

ταφόπλακα για τθν ζννοια τθσ «αριςτεράσ» και τθσ ζννοιασ του κομουνιςμοφ ςτθν Ελλάδα (για το 99% τθσ 

«Αναρχίασ» δεν μιλάμε γιατί ιδθ ζχει μπει ταφόπλακα εδϊ και καιρό). Και αυτό ζχει να κάνει και με τθν 

«οργανωτικι» πρακτικι τθσ «αριςτεράσ», που δεν τόλμθςε να καλζςει ςε μαηικά ςυλλαλθτιρια κατά αυτοφ 

του δυτικοφ Πραξικοπιματοσ, όπωσ το ίδιο δεν τόλμθςε να κάνει ςτθν ανάλογθ περίπτωςθ τθσ Λιβφθσ, τθσ 

υρίασ, με τα εκατοντάδεσ χιλιάδεσ κφματα τθσ τριετοφσ κθριωδίασ των εκεί ταγμάτων κανάτου των τηιχάντισ 

κλπ.,   

ιμερα όςοι-εσ κζλουμε να αντιςτακοφμε ςτθ καταςτροφι των λαϊν που φζρνει θ παγκοςμιοποίθςθ και να 

βάλουμε τισ βάςεισ για πραγματικι ςυςτθμικι αλλαγι δεν ζχουμε άλλθ επιλογι από το να ςτθρίξουμε τον 

αγϊνα κάκε λαοφ που αντιςτζκεται ςε αυτι, όπωσ τον Ρωςικό (που εκφράηει ςε ςθμαντικό βακμό το Ρωςικό 

ΚΚ, αλλά και οι πατριϊτεσ, ορκόδοξοι κ.λπ.), τον Ουκρανικό(που εκφράηει ςε ςθμαντικό βακμό το Ουκρανικό 

ΚΚ αλλά και πατριωτικά κομμάτια του κόμματοσ των Περιφερειϊν) 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 λαϊν ςτθν οικονομικι και εκνικι κυριαρχία, κάτι που δεν ζχει κρικεί ακόμα… 

ΜΕΣΩΠΟ ΓΛΑ ΣΘΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΚΑΛ ΕΚΝΛΚΘ ΑΠΕΛΕΤΚΕΡΩΘ - 12/03/2014 
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