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ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ FAKE ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Αθλιότητες Αγγλοαμερικανών και φίλων
τους για να υποστηρίξουν τον Ζελένσκι

Α

ν κάποιος μού έλεγε ότι ο Πούτιν
δεν είναι καθαρό μαντήλι θα συμφωνούσα απόλυτα, αφού ο άνθρωπος αντιμετωπίζει με σκληρότητα τούς αντιπάλους του σαν γνήσιο παιδί
τής KGB. Aν κάποιος μού πει, όμως, ότι
ο Πούτιν δεν έπρεπε να προστατέψει την
χώρα του, σπάζοντας την πολιορκία από
το ΝΑΤΟ και καταδιώκοντας τούς νεοναζί
συμμάχους τού Ζελένσκι, θα το απέρριπτα
αναφανδόν.
Γι’ αυτό ειλικρινά με έχουν κουράσει τα
γελοία σχόλια εναντιον τού Πούτιν από
ανιστόρητους πολιτικούς και fake δημοσιογράφους που γράφουν ηλίθιες φαντασιώσεις για τον Πούτιν: Ότι υποφέρει από
καρκίνο και αισθάνεται φρικτούς πόνους,
ότι τρέμουν τα χέρια και τα πόδια του, πως
κινδυνεύει από πραξικοπηματίες και θα δολοφονηθεί, ή ότι ο Πούτιν έστειλε τη Ρωσία
30 χρόνια πίσω. Ενώ στις δημόσιες εμφανίσεις του δεν δείχνει καρκινοπαθής και στην
πραγματικότητα η Ρωσία βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τις ΗΠΑ
και τούς Ευρωπαίους, που οι λαοί τους θα
ζήσουν έναν πολύ κρύο χειμώνα χωρίς ρωσικά καύσιμα.
Τα βρώμικα χέρια που γράφουν πύρινα άρθρα εναντίον τού Πούτιν πως δήθεν εισέβαλε στην Ουκρανία για να αυξήσει το μέγεθος
τής Ρωσίας, είναι η μικρότερη από τις αθλιότητες με τις οποίες μας βομβαρδίζουν καθημερινά οι υποστηρικτές των νεοναζί στην
Ουκρανία, ενώ στην Ελλάδα θεωρούνται
εγκληματική οργάνωση!
Αλλωστε, όλες αυτές οι χώρες που τροφοδοτούν τον Ζελνέτσιν με σύγχρονα όπλα και
τον χαρτζιλικώνουν με δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ένα αμαρτωλό παρελθόν με μια ιστορία βουτηγμένη στο αίμα.
Λένε, οι υποκριτές και φαρισαίοι πολιτικοί
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως ο Πούτιν
έπρεπε να δεχτεί αδιαμαρτύρητα τους πυραύλους στα σύνορα τής πολιορκημένης από
στρατιωτικές βάσεις τού ΝΑΤΟ χώρα του.
Αν δεν επρόκειτο για τραγωδία, θα ήταν
ένα από τα πιο αστεία πολιτικά ανέκδοτα.
Μήπως, οι ΗΠΑ δεν διαμαρτυρήθηκαν και
απείλησαν με παγκόσμιο πόλεμο τη Σοβιετική Ενωση, όταν αυτή τοποθέτησε πυραύλους στην Κούβα; Τί έκανε τότε η Ρωσία;

Η Ουκρανία όπως την κατάντησε ο Ζελένσκι όταν συμμάχησε με αυτούς που ονειρεύονται την εξόντωση τής Ρωσίας και προκάλεσε τη σκληρή αντίδρασή της..

Με πόσα σύγχρονα όπλα
ενίσχυσαν Αγγλοαμερικανοί
και Ευρωπαίοι
την Κύπρο και
πόσα δισεκατομμύρια δολάρια βοήθεια
τής πρόσφεραν
για να αντιμετωπίσει τον εισβολέα, όπως
έκαναν με την
Ουκρανία;

Σοφά λόγια
«Η βαρύτητα εξηγεί τις κινήσεις των πλανητών, αλλά
δεν μπορεί να εξηγήσει ποιος έθεσε τους πλανήτες
σε κίνηση.» - Ισαάκ Νεύτων, 1642-1727, Άγγλος επιστήμονας.

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συ-

Πούλησε τσαμπουκά στις ΗΠΑ για ν’ αρχίσει ο πόλεμος, όπως έκανε ο Ζελνέτσιν όταν
ο Πούτιν τον προειδοποίησε να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ;
Ας πάρουμε και την Αυστραλία, που αντέδρασε έντονα όταν τα νησιά τού Σολομώντος
συμμάχησαν με την Κίνα παρόλο που ήταν
2.000 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα τής
χώρας μας, αλλά οι πολιτικοί μας συμφωνούν ότι το ΝΑΤΟ δικαιούται να απειλεί την
Ρωσία με στρατιωτικές βάσεις πάνω στα σύνορά της. Και ας μην ξαναρχίσω την κριτική μου για τα πυρηνικά υποβρύχια και
«αόρατα» αεροπλάνα που αγοράζουμε για
να βομβαρδίσουμε την Κίνα. Πότε η Κίνα
απείλησε την Αυστραλία ή τις ΗΠΑ; Δηλαδή, θα πάμε σε πόλεμο με την Κίνα και θα
θυσιάσουμε τα παιδιά μας επειδή διεκδικεί
την Ταϊβάν; Αν μπορούσε η Ελλάδα δεν θα
διεκδικούσε την απελευθέρωση των κατεχόμενων από τους Τούρκους στην Κύπρο;
Και αφού αναφέρομαι στην Μεγαλόνησο,
τί έκαναν οι σύμμαχοί μας όταν ο Αττίλας
εισέβαλε, σκότωσε, βίασε και κατέκτησε το
40% τής Κύπρου; Με πόσα σύγχρονα όπλα
ενίσχυσαν
Αγγλοαμερικανοί και Ευρωπαίοι την Κύπρο και πόσα δισεκατομμύρια
δολάρια βοήθεια τής πρόσφεραν για να
αντιμετωπίσει τον εισβολέα, όπως έκαναν
με την Ουκρανία; Τα τζογλάνια προτίμησαν
να προδώσουν μια πιστή φίλη και σύμμαχο
χώρα, για να μην ενοχληθεί ο… Αττίλας. Τα
αναφέρω για όσους συμπατριώτες μου υπο-

ντακτών:
«Αριστεροί του χαβιαριού και της σαμπάνιας ή φιλελεύθεροι πολυτελείας; Το είπε ο αβράκωτος πρωθυπουργός μας. Διαλέξτε.»

Καλόο!
• -Ερχομαι να σε πάρω!
• -Τώρα με μπέρδεψες. Να ντυθώ ή να γδυθώ;

στηρίζουν τον υπηρέτη των Αμερικανών,
Ζελένσκι, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Δεν θα σταματήσω εδώ επειδή πρέπει να
γράψω και για τις εισβολές σε ξένες χώρες
που η Ρωσία είναι ασφαλώς ένοχη, αλλά
πόσες Ευρωπαϊκές χώρες γνωρίζετε που
δεν είχαν κατακτήσει ξένες χώρες και τις
λεηλάτησαν; Δεν έχω αρκετό χώρο στη σελίδα για να αναφέρω τίς χώρες όπου έχουν
εισβάλει οι ΗΠΑ και η Αγγλία σε όλο τον
κόσμο, αλλά ασκούν σκληρή κριτική στη
Ρωσία. Ποιος εισέβαλε και βομβάρδισε την
Αίγυπτο δημιουργώντας την κρίση στη Διώρυγα τού Σουέζ; Οι Αγγλοι, οι Γάλλοι και
οι Ισραηλίτες! Δεν είναι ανεξάρτητη χώρα η
Αίγυπτος;
Τέλος, τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία
κατηγορούν την Ρωσία και τα οποία δεν αμφισβητώ, αφού γνωρίζετε την άποψή μου
για τον πόλεμο. Μήπως οι Τούρκοι δεν διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στο όμορφο
νησί μας και σε άλλες χώρες όπως κατηγορούν την Ρωσία, αλλά κανείς δεν ζητά την
τιμωρία της. Ούτε η Ελλάδα, επειδή γνωρίζει ότι θα ήταν απώλεια χρόνου.
Όμως, θα συνέβαιναν όλα αυτά τα εγκλήματα, αν ο Ζελένσκι δεν ήθελε σώνει και καλά
να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ; Όχι, φίλοι μου, δεν
δικαιούται σαν ανεξάρτητη χώρα, αφού
υπήρχε συμφωνία για την ουδετερότητα τής
Ουκρανίας.
Μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες
χιλιάδες Ουκρανοί και Ρώσοι, 6,5 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες, 500.000 παιδάκια με ψυχολογικά ποβλήματα, 9 εκατομμύρια χωρίς ηλεκτρισμό και νερό, με τη
χώρα τους ισοπεδωμένη.
Ποιος να φταίει άραγε; Θα πίστευα πως
φταίει ο Πούτιν αν εισέβαλε στην Ουκρανία
χωρίς να υπάρχει αιτία. Όμως, ο Ζελένσκι
απεφάσισε να απειλήσει την ύπάρξη τής
Ρωσίας με ΝΑΤΟϊκές βάσεις στα σύνορα
τής χώρας του, γνωρίζοντας την αντίδραση
τού Πούτιν.
Ο Ζελένσκι θυσίασε εν ψυχρώ τη ζωή και
ευημερία εκατομμυρίων συμπατριωτών του,
γι’ αυτό είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου και όχι ο μέγας στρατηλάτης και παγκόσμιος ήρωας, όπως επιμένουν να μας
τον παρουσιάζουν ανιστόρητοι πολιτικοί
και fake δημοσιογράφοι.

