afisa 17N_2012 copy.pdf

1

11/15/12

4:01 AM

ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!
Η µεγάλη µάζα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου πάλεψε επικεφαλής όλων των δηµοκρατών ενάντια
στη χούντα και στην αµερικάνικη υπερδύναµη µε αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια για µια Ελλάδα
ανεξάρτητη, λαϊκή και δηµοκρατική. ΛΙΓΟΙ µόνο από αυτούς χρησιµοποίησαν αυτόν τον αγώνα για να
ανεβούν οι ίδιοι και να φέρουν στην εξουσία νέα αφεντικά. Στην µεγάλη πλειοψηφία τους οι άνθρωποι
της εξέγερσης του '73 έµειναν σεµνοί, ανώνυµοι και δηµοκρατικόί και το παράδειγµα και η κουλτούρα
τους απλώθηκε στη χώρα. Γι αυτό η κληρονοµιά του Πολυτεχνείου ΚΥΛΑΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΜΑΣ που δεν θα αργήσει να ξαναπoλεµήσει το φασισµό.

ΑΥΤΟ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
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ΚΑΤΩ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ
Ο ΦΑΣιΣΜΟΣ ΞΑΝΑΣΗΚΩΣΕ ΚΕΦΑΛΙ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΗ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΌ ΕΝΑΝ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΧΘΡΟ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ:
το ψευτοΚΚΕ. Αυτό µετά την πτώση της χούντας σφετερίστηκε το Πολυτεχνείο το άδειασε από το επαναστατικό
περιεχόµενό του και όσο µπόρεσε το µετέτρεψε στο αντίθετό του.
Λίγοι ξέρουν ότι η ηγεσία του ψευτοΚΚΕ αντιτάχθηκε
λυσσασµένα στην κατάληψη του Πολυτεχνείου πριν
χωθεί µέσα της. Η νεολαιίστικη εφηµερίδα του
«Πανσπουδαστική» Νο 8 του 1974 κατηγόρησε αυτούς που
κατέλαβαν το Πολυτεχνείο σαν προβοκάτορες πράκτορες
της ΚΥΠ. Αυτή η ηγεσία 15 χρόνια πριν το Πολυτεχνείο είχε
διαλύσει το ΚΚΕ κατ' εντολή των Ρώσων επίσης προδοτών
του µαρξισµού αφεντικών της ενώ λίγους µήνες πριν από
την εξέγερση συνεργάστηκε µαζί τους στη δολοφονία του
παράνοµα κρατούµενου στη Σιβηρία ηγέτη του αληθινού
ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη.
Όπως είχε σφετεριστεί τον τίτλο του αληθινού ΚΚΕ αυτή
η ηγεσία σφετερίστηκε και το Πολυτεχνείο. Αυτό της ήταν
πιο εύκολο επειδή οι εξεγερµένοι είχαν µια ηγεσία χωρίς
µεγάλη πολιτική πείρα. Από τότε οι σφετεριστές άρχισαν
µια µακριά πορεία υπονόµευσης του πνεύµατος της
εξέγερσης και αφαίρεσης των δηµοκρατικών της
καταχτήσεων σε συνεργασία µε την ελληνική αστική
τάξη, την τόσο ξενόδουλη και αντεπαναστατική.
Αργότερα αποσπάστηκε από το ψευτοΚΚΕ το πιο
διπρόσωπο ηγετικό απόσπασµά του, ο ΣΥΝ, που η
αποστολή του ήταν να χωθεί γρηγορότερα µέσα στο
κράτος. (Ο ΣΥΝ εγινε ΣΥΡΙΖΑ όταν µάζεψε και τους
διψασµένους για κρατική εξουσία µικροαστούς των
«συνιστωσών»).
Το πιο µεγάλο κακό που έκαναν το ψευτοΚΚΕ και ο
ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ ειναι ότι εξαπάτησαν και παρέλυσαν την
καρδιά κάθε αντιφασιστικής αντίστασης, τον αριστερό
κόσµο. Έτσι τελικά µπάσανε στη Βουλή, µε τη
συνεργασία των εθνικιστών και των φιλελεύθερων την
φανατικά ρωσόδουλη νεοταγµατασφαλίτικη συµµορία
της «Χρ. Αυγής» χωρίς ο αριστερός κόσµος να
αντιδράσει.

Στη πραγµατικότητα αυτό ήταν αποτέλεσµα µιας µακριάς
πορείας εκφασισµού της χώρας από το Πολυτεχνείο ως
τα σήµερα: Έτσι µετά την πτώση της χούντας οι
σφετεριστές εµπόδισαν την αποχουντοποίηση του κράτους
και σε συνεργασία µε την εργοδοσία τσάκισαν τον νέο
ταξικό εργοστασιακό συνδικαλισµό φτιάχνοντας τον δικό
τους αντιδηµοκρατικό κλαδικό. Όπου πήρανε τον
συνδικαλιστικό έλεγχο (πχ οικοδόµοι, Ζώνη Περάµατος,
Πανεπιστήµια) επιβάλανε τη δικτατορία τους, ενώ
παράλληλα κάνανε βιοµηχανικό και εκπαιδευτικό
σαµποτάζ. Είναι αυτοί που εισήγαγαν τον τραµπουκισµό
κατά πολιτικών αντιπάλων, και άσκησαν βία στις πλατειές
µάζες κρατώντας τες σε οµηρία για να πετυχαίνουν
συνδικαλιστικά και πολιτικά ανταλάγµατα.
Αυτοί λοιπόν σήµερα πατώντας πάνω στην χρεωκοπία που
η βαθύτερη αιτία της είναι η καταστροφή της παραγωγής
και ο κρατικοφασιστικός παρασιτισµός στον οποίο αυτοί
πρωταγωνίστησαν, σπρώχνουν τον αριστερό κόσµο να
πολεµήσει σαν κύριο εχθρό την Ευρώπη και να αφήσει
ήσυχη τη Ρωσία να αγοράζει τζάµπα και βουβά την
καλλίτερη τουριστική γη, τις τράπεζες (Πειραιώς, ΑΤΕ)
και τα εργοστάσια κλειδιά (πχ Δωδώνη) ή να αφήσει το
ρώσικο στρατό να παρελαύνει ανενόχλητος στην
Αλεξανδρούπολη, στην Κέρκυρα, και στην Λήµνο ή τους
ευέλπιδες να κραυγάζουν χωρίς κανένα πρόβληµα «ζήτω
η 21 Απρίλη ». Αυτός ο νέος ρωσοκίνητος φασισµός
χρειάζεται τους ναζι-ταγµατασφαλίτες για τη µεγάλη
δικτατορία που σχεδιάζει. Να λοιπόν γιατί η
ψευτοαριστερά φρόντισε να είναι για δεκαετίες νόµιµη η
συµµορία αυτή. Να γιατί καθόταν µαζί της στη
διακοµµατική και συναποφάσιζε (µαζί και µε όλους τους
εξωκοινοβουλευτικούς
ακολούθους
της)
για
τον
προεκλογικό τηλεοπτικό χρόνο των κοµµάτων. Να γιατί
ποτέ ως χθες δεν την κατήγγειλε σαν ναζιστική αλλά την

ονόµαζε ακροδεξιά. Να γιατί µαζί µε το ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και
τους εργοδότες επέτρεψαν παντού το µαύρο µεροκάµατο
και προώθησαν την αντιδραστική γραµµή των ανοιχτών
συνόρων ακόµα και πάνω στην κρίση, οπότε διχάσανε
βαθιά την ντόπια και τη µεταναστευτική εργατική τάξη
ανοίγοντας το δρόµο στην ανοχή ή και την υποστήριξη του
δολοφονικού ρατσισµού.
Αλλά πιο πολύ ανοίξανε το δρόµο στους ναζί
πολιτικοοιδεολογικά πριν την κρίση όταν απαίτησαν και
αυτοί µαζί µε τους σοβινιστές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ να
αλλάξει του ονοµά του ο γειτονικός λαός ποδοπατώντας
ταυτόχρονα το αίµα των παλιών ΚΚΕδων που στήνονταν
στον τοίχο για να υπερασπίσουν τα δίκια της
µακεδονικής έθνικής µειονότητας. Ακόµα περισσότερο
ανοίξανε το δρόµο στους ναζί όταν µαζί µε τους
Παπούλιες, τους Παπανδρέου και τους Σαµαράδες πήραν
το µέρος των γενοκτόνων σέρβων τσέτνικ και
προστάτευσαν τους εγκληµατίες χρυσαυγίτες που
«πολεµούσαν» δίπλα τους.
Να γιατί ακόµα και τώρα που αυτή η συµµορία δέρνει και
µαχαιρώνει ασταµάτητα συνεχίζουν να τη θέλουν νόµιµη
και να γιατί δεν έχουν κάνει αυτό το παγκόσµιο όνειδος το
πιο κεντρικό πολιτικό ζήτηµα της χώρας. Να γιατί η
Δηµοκρατία και η Αριστερά πρέπει να ξεσηκωθούν για
να πολεµήσουν τους ναζί χωρίς την ηγεσία της
ψευτοαριστεράς και ενάντια σε αυτήν. Αυτή και οι ναζί
δεν είναι δύο αντίθετα άκρα. Προσποιούνται ότι είναι
τέτοιοι. Είναι ένα άκρο που απλά η πιο κτηνώδης πλευρά
του και η αλήθεια του, είναι οι ναζί. Αυτοί τώρα πρέπει
οπωσδήποτε να βγουν εκτός νόµου. Όσο αυτοί θα ειναι
νόµιµοι και µάλιστα στη Βουλή, δηλαδή νοµοθέτες, οι
αληθινοί δηµοκράτες θα είναι στην παρανοµία.
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