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Το 1989 το ΚΚΕ, ανανεωτικοί αριστεροί και η Ν. ∆. ,έκαναν κυβέρνηση εθνικής
ενότητας. Παραβλέποντας τα κάµποσα µέτρα που πήρε αυτή η κυβέρνηση για την
ανακούφιση των λαϊκών στρωµάτων και µάλιστα της εργατικής τάξης και των
αγροτών, υποτιθέµενοι «αριστεροί», κατηγόρησαν για προδοσία το ΚΚΕ για την
συνεργασία αυτή. Αν και τα αποτελέσµατα της όσης ανακούφισης του λαού ήταν
παροδικά, αφού οι επόµενες κυβερνήσεις του Μητσοτάκη και του Σηµίτη,
εξανέµισαν τις όποιες κατακτήσεις, προωθώντας τον πιο ακραίο φιλελευθερισµό, ο
συγγραφέας που υπήρξε µέλος της ΚΝΕ την εποχή των αγώνων, υπήρξε θεωρητικός
του Μαρξισµού –Λενινισµού και θέλει να δώσει τις απόψεις του και για την
κυβέρνηση του 1989, αλλά να ξεσκεπάσει ποιοι και γιατί υποστήριξαν ότι ήταν
προδοσία. Και αγνοί σύντροφοι να παρασύρονται ότι παραβλέφθηκε ο ΜαρξισµόςΛενινισµός και το ΚΚΕ και ο Φλωράκης πρόδωσε τις αξίες αυτές.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ
Θα γνωρίζετε πολλοί , την µπροσούρα του Λένιν ο «Αριστερισµός». Θα βρείτε
στην έκδοση της «Σύγχρονης Εποχής», σελ. 58 το εξής:
«…Γιατί δεν είναι δυνατόν οι γερµανοί αριστεροί να µην ξέρουν ότι όλη η
ιστορία του µπολσεβικισµού και πριν και ύστερα από την Επανάσταση του Οκτώβρη
είναι γεµάτη από περιπτώσεις ελιγµών, συνεννοήσεων , συµβιβασµών µε άλλα
κόµµατα, χωρίς να εξαιρούνται και τα αστικά κόµµατα!....».
Βλέπετε λοιπόν ο ιδρυτής της θεωρίας Λένιν, ακόµα και σε καθαρά επαναστατικές
διαδικασίες, ακόµα και µε την επικράτηση της επανάστασης, είχε το δικαίωµα της
συνεργασίας και µε αστικά κόµµατα! Αυτό το δικαίωµα δεν το είχε το ΚΚΕ, ούτε και
σε ειρηνική περίοδο για να προωθήσει τα λαϊκά αιτήµατα, ήταν προδότες ελεεινοί,
απλά γιατί πλήττονταν οι «σοσιαλιστές», που τίποτε τελικά δεν διέφεραν από τους
αστούς, ίσως τους ξεπέρασαν τουλάχιστον στην διαφθορά, αλλά και δεν πήγαν πίσω
στο κτύπηµα των λαϊκών κατακτήσεων και στην αύξηση της φτώχειας και της
ανισοκατανοµής του εισοδήµατος.
Αλλά να δούµε και στην σελ. 61:
«Από το 1905 υποστήριξαν συστηµατικά την συµµαχία της εργατικής τάξης µε
την αγροτιά ενάντια στην φιλελεύθερη αστική τάξη και τον τσαρισµό, χωρίς να
παραιτηθούν ταυτόχρονα ποτέ από την υποστήριξη της αστικής τάξης ενάντια στον
τσαρισµό…….».
Εδώ διαπιστώνετε ότι σε περιπτώσεις το κοµµουνιστικό κόµµα συνεργάζεται και
µε την προοδευτική αστική τάξη! Αυτό το δικαίωµα το είχε µόνο το µπολσεβίκικο
κόµµα, το ΚΚΕ δεν είχε ποτέ το δικαίωµα, γιατί απλά ο ακροφιλελεύθερος
οικονοµικά πλέον «σοσιαλισµός», χάνει την επιρροή του και ξεπρωστιάζεται στα
µάτια του κόσµου, ότι βρίζει και την ίδια την ιστορία του µπολσεβικισµού, µόνο και
µόνο για να κρύψει την αντιδραστική του κατάντια, τώρα που πλέον την έβγαλε στην
επιφάνεια.

Για να µην αφήσουµε καµία αµφιβολία , δείτε και την µπροσούρα του Λένιν,
Σύγχρονη Εποχή, σελ. 31:
«Τα δικά µας συνθήµατα τακτικής, που διατυπώθηκαν ενονόµατι το ΙΙΙ
Συνεδρίου του Σ∆ΕΚΡ, συµπίπτουν µε τα συνθήµατα της λαοκρατικά-επαναστατικής
και δηµοκρατικής αστικής τάξης. Η αστική τάξη αυτή και η µικροαστική τάξη δεν
έχουν ακόµα συγκροτηθεί σ’ ένα µεγάλο λαϊκό κόµµα στην Ρωσία. …Εµείς
σκοπεύουµε να καθοδηγήσουµε (σε περίπτωση που θα εξελισσόταν µε επιτυχία η
µεγάλη ρωσική επανάσταση) όχι µόνο το προλεταριάτο, που είναι οργανωµένο από
το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα µα και αυτή την µικροαστική τάξη, που είναι σε θέση
να βαδίσει µαζί µας.».
∆ιαχωρίζει λοιπόν ο Λένιν την αστική τάξη σε δηµοκρατική, ακόµη και
επαναστατική, κ.α. Μόνο το ΚΚΕ δεν έχει αυτό το δικαίωµα, να οι αγνοί σοσιαλιστές
να εµπαίξουν τον λαό και οι σύντροφοι να πιστεύουν ότι µόνο µαζί τους µπορούν να
συµµαχήσουν και αν ακόµη αυτοί τρύγησαν το ΚΚΕ και τους οπαδούς του τους
έσυραν στις αγκάλες του ιµπεριαλισµού, τον οποίο υπηρέτησαν πιστά, τι ΕΟΚ και
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, ένας είναι ο εχθρός ο ιµπεριαλισµός; Α!!!, αυτά τα λέγανε
για να τρυγήσουν το ΚΚΕ, τώρα δεν είναι αυτοί προδότες, αλλά το που
συνεργάστηκε µε την Ν∆, αποσιωπώντας τα κείµενα του Λένιν, που ίσως πολλοί τους
αγνοούσαν, άλλωστε γιατί να τα ξέρουν!!!
Η ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
Όπως πολλοί γνωρίζετε, ο φασισµός που έσφαξε 52 εκατοµµύρια Ευρωπαίους,
αναδύθηκε µέσα από την δίνη της οικονοµικής κρίσης και την απειλή της
κατάρρευσης του καπιταλισµού. Σταθεροποίησε µερικώς την οικονοµία, µε µέτρα
κάπως φιλολαϊκά, χωρίς να παραβλάψει την φύση του καπιταλισµού. Εξαπέλυσε δε
τον δεύτερο ιµπεριαλιστικό πόλεµο και άνοιξε τα Αουσβιτς, Ματχάουζεν κλπ κέντρα
συγκέντρωσης και σαπουνοποίησης των κοµµουνιστών, δηµοκρατών όσων ,
τσιγγάνων και Εβραίων. Η δικτατορία, είναι το έσχατο µέτρο της διάσωσης του
καπιταλισµού και παίρνει µερικά µέτρα φιλολαϊκά, για να ξεγελάσει τα λαϊκά
στρώµατα και να τα πειθαρχήσει.
Ταγοί της γερµανικής κατοχής, οι γερµανοτσολιάδες, οι χίτες και οι ράλληδες
που την υπηρετούσαν, πέρασαν κάτω από τις ευλογίες του Γ. Παπανδρέου στην
κυβέρνηση απελευθέρωσης, µέσα στον κρατικό µηχανισµό , αντί να φθάσουν στο
απόσπασµα, όπως η αστική-δηµοκρατική ∆εξιά Γαλλική κυβέρνηση τους οδήγησε.
Λαϊκά µέτρα πήρε και η δικτατορία του 1967, µόνο που το έκανε σε βάρος των
εξοπλισµών και της άµυνας, πουλούσε ακόµα και τα όπλα της χώρας. Και η κατάντια
η χώρα να είναι γυµνή, απέναντι στους Τούρκους που τους κήρυξε τον πόλεµο, τον
οποίο η ίδια προκάλεσε.
Η ΛΑΪΚΗ ∆ΕΞΙΑ
Στην σύγχρονη Ελληνική κοινωνία, υπάρχουν οι κρυπτοφασίστες οργανωµένοι σε
κόµµα ή κόµµατα. Υποκρίνονται τους δηµοκράτες, υποστηρίζουν µερικά φιλολαϊκά
µέτρα, φιλούν το χέρι των δεσποτάδων και πηγαίνουν στην εκκλησία και επαίρονται
για την πίστη τους. Όµως δεν κρύβουν την λαγνεία τους για τους αρχαίους Έλληνες,
για να ξεσκεπαστούν πολλοί από τους πιστούς αυτούς ότι είναι κρυπτο
δωδεκαθεϊστές και ακόµη πιο πίσω ο Εωσφόρος! Και άλλοι από αυτούς,
κρυπτογνωστικιστές που παίρνουν όρκο πίστης και φιλούν τα χέρια των µοναχών!!

Η βία που ελλοχεύει µέσα τους που προωθούν ενδεχόµενη δικτατορία, δεν
συµβιβάζεται µε την αγάπη του Χριστιανισµού. Συµβιβάζεται µε τον διάβολο, που
πολλοί τους πιστεύουν!! Και γνωρίζουν ότι είναι οι πιο γνήσιοι υπηρέτες του
καπιταλισµού και του ιµπεριαλισµού!!!
Συγχέουν µερικοί, ότι αυτοί είναι η λαϊκή δεξιά. Αλλά εµείς σας παραθέσαµε το
κείµενο του Λένιν. Η προοδευτική αστική δεξιά είναι δηµοκρατική. Έχουν
ανθρώπινα αισθήµατα και αισθάνονται τον πόνο, δεν πνίγουν στον πόνο και στην
απόγνωση τους δηµοκράτες, όπως τα µπουντρούµια του ΕΑΤ-ΕΣΑ της δικτατορίας,
και τα ξερονήσια που ξανα άνθισαν µε την βία της !!!
Αστός δηµοκράτης ήταν ο Κων/νος Καραµανλής, ένας της λαϊκής δεξιάς, που
έβγαλε την Ελλάδα από τον εµφύλιο, όχι όπως τώρα άλλοι θέλουν να τον
επαναφέρουν τον εµφύλιο, εγκωµιάζοντας τους κρυπτοφασίστες σαν λαϊκή δεξιά. Η
δηµοκρατική λαϊκή δεξιά, έδωσε πολλές λύσεις στον τόπο, η φασιστική υπηρέτησε
την κατοχή και οδήγησε σε εθνικές συµφορές!! Όπως και τώρα το ίδιο θα κάνει, αν
της δοθεί η ευκαιρία!!
Όσο και αν σας φανεί αναληθές, κρυπτοφασίστες επιδίωξαν να φθάσουν την
Ελλάδα µέχρι την Θεσσαλία!! ∆εν κάθησε το σερνάριο, κάποιοι τους το χάλασαν!!
Και ίσως δεν πιστέψετε αυτό! Στο σενάριο ήταν να φθάσουν τα σκόπια µέχρι την
Θεσσαλία και Εβραίοι από το Ισραήλ να έρθουν σε αυτά, φεύγοντας από τον τόπο
που κατέκτησαν και σε άλλους ανήκει!!!

