Το “Όχι”, ο Μεταξάς και το…
“ένδοξο” ΚΚΕ…
28η Οκτωβρίου σήμερα και πρόπερσι τέτοια μέρα, προσπαθήσαμε
να αναλύσουμε νηφάλια- με μια έρευνα που κάναμε στο blog μας
τότε-γιατί ο Μεταξάς είπε το “Όχι” στον Μουσολίνι, παρότι
ανήκε και ο ίδιος στον φασιστικό χώρο. Το άρθρο αυτό είχε
μεγάλη επιτυχία, γι’αυτό και το αναδημοσιεύουμε στο σύνδεσμο
παρακάτω…
http://taairetika.blogspot.com/2016/10/blog-post_29.html

Επίσης πέρσι τέτοια εποχή ασχοληθήκαμε και με την πραγματική
στάση του ΚΚΕ εκείνη την εποχή, διότι ο αριστερός χώρος
αρέσκεται στο να μονοπωλεί την αντίσταση στους Ιταλούς
εισβολείς και στους Γερμανούς κατακτητές.
Αυτό λοιπόν που ανακαλύψαμε είναι ότι η τότε Κ.Ε. του ΚΚΕ
έβγαλε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά την κήρυξη του πολέμου
όπου- συντεταγμένη στη βρώμικη γραμμή Ρίμπεντροπ-Μολότοφ)
κατηγορεί Μεταξά και Βασιλιά ότι προκάλεσαν τον πόλεμο ως
ενεργούμενα τον Βρετανών και καλεί τον λαό να τους
ανατρέψει, να μην συμμετέχει στον “ιμπεριαλιστικό” πόλεμο
και να συνταχθεί με την…”ειρηνόφιλη” Σοβ.Ένωση !!

Διαβάστε την αναλυτικά παρακάτω και θα καταλάβετε…

” ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, κάτω η βασιλομεταξική σπείρα που τον
προκάλεσε, όντας πουλημένη τούτη τη στιγμή στους εμπολέμους
Εγγλέζους!
ΕΙΡΗΝΗ, Να σώσουμε τον λαό και την Ελλάδα.
Κυβέρνηση Μετώπου Εθνικής Σωτήρας—Ειρήνης και προσανατολισμό
προς την ισχυρή και ειρηνόφιλη Σοβιετική Ένωση!
ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τις θανατικές μπόμπες των αεροπλάνων και του στόλου της
φασιστικής Ιταλίας που θερίζουν τα παλληκάρια μας στα μέτωπα
και τους γέρους και τα γυναικόπαιδα στις πόλεις και τα
χωριά, τις προκάλεσε η βασιλομεταξική σπείρα. Πουλημένη
τούτη τη συγκεκριμένη στιγμή στους εμπολέμους Εγγλέζους η
σπείρα αυτή, οδήγησε τον λαό μας σ’ έναν πόλεμο άσκοπο,
μάταιο κι εγκληματικά τυχοδιωχτικό για τα συμφέροντα των
Εγγλέζων πλουτοκρατών και για να χάσει τον λουφέ της
εξουσίας. Τον λαό και την πατρίδα μας δεν θα τους σώσει ο
πόλεμος μα η ειρήνη. Την ειρήνη την υπονόμευαν στη χώρα μας
η σπείρα των Εγγλέζων πλουτοκρατών με τον Μεταξά, και τον
βασιλιά, τους προφορές τους. Ο πόλεμος αυτός σημαίνει για
τον λαό μας ολοκληρωτική σφαγή, για την πατρίδα μας
κατερείπωση και θα καταλήξει στην ξενική σκλαβιά. Όλ’ αυτά
είναι ακόμα καιρός να τ’ αποφύγουμε. Θα τ’ αποφύγουμε όμως
μονάχα όταν ο λαός συντρίψει έγκαιρα τους πρωταίτιους της
συμφοράς, τη σπείρα Μεταξά—Γλύξμπουργκ.
Δεν κηρύσσουμε τη λιποταξία, τη φυγή μπροστά στον εχτρό. Μα
η αλήθεια η πραγματικότητα επιβάλλει σε κάθε Έλληνα
πατριώτη, να δει πως τη συγκεκριμένη αυτή στιγμή ο
πραγματικός υποκινητής και φορέας του πολέμου στη χώρα μας
είναι η βασιλομεταξική σπείρα. Για την ανατροπή της πρέπει
λοιπόν ο καθένας μας, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά
ν’ αγωνιστεί.
ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μη γελιέσαι απ’ τις άτιμες ψευτιές και πλαστογραφίες που
χαλκεύει η βασιλομεταξική σπείρα για να σε παρασύρει στον
όλεθρο, διαδίνοντας πως η Σοβιετική Ένωση θα τη βοηθήσει

κατά της Ιταλίας. Η Σοβιετική Ένωση δεν μπορεί να γίνει
όργανο των Άγγλων πλουτοκρατών και των ντόπιων οργάνων τους
-της βασιλομεταξικής σπείρας. Η Σοβιετική Ένωση δεν μπορεί
να δώσει χέρι βοηθείας στους δήμιους αυτούς του ελληνικού
λαού, την ώρα που ο λαός μας υπερεντείνει τις προσπάθειες
του ν’ απαλλαγεί απ’ αυτούς και ν’ αποχτήσει μαζί με την
ειρήνη, και την αληθινή ελευθερία του. Η Σοβιετική Ένωση
διάψευσε τις διαδόσεις αυτές και η Κομμουνιστική Διεθνής
προειδοποίησε πως την Ελλάδα την τραβάει μόνη κι ανίσχυρη
στον πόλεμο η κυβέρνηοή της.
Η Σοβιετική Ένωση αγωνίζεται για την ειρήνη και συνεχώς
καλεί όσα κράτη την θέλουν (ανεξάρτητα απ’ το εσωτερικό τους
καθεστώς) να πάνε μαζί της αν θέλουν ν’ αποτρέψουν τον
πόλεμο απ’ τα εδάφη τους. Τις σωτήριες για τον λαό και την
πατρίδα μας προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης ΤΙΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ η
βασιλομεταξική σπείρα. ΑΥΤΟ ΠΛΕΡΩΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ! Και ΓΙ’ ΑΥΤΟ η σωτηρία είναι
δυνατή μονάχα, όταν η χώρα μας αποχτήσει κυβέρνηση που θα
εκφράζει πραγματικά τους πόθους του λαού -την ειρήνη- και θα
συνεργαστεί με τη Σοβιετική Ένωση.
ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Όσο πιο σύντομα ανατρέψουμε τη βασιλομεταξική σπείρα, τόσο
πιθανότερο είναι να γλυτώσουμε απ’ τη βέβαιη σφαγή του λαού,
την ταπεινωτική «ειρήνη», τον διαμελισμό της χώρας και την
υποδούλωση του λαού μας σε καινούργια ξενική σκλαβιά.
Το κόμμα μας (ΚΚΕ), έγκαιρα μίλησε για τους κιντύνους που
διατρέχουμε όσο η διδαχτορική σπείρα παραμένει στην εξουσία
και σας κάλεσε ν’ αγωνιστείτε για την ανατροπή της. Όσο
είναι αλήθεια πως οι κίντυνοι αυτοί βγήκαν πραγματικοί, τόσο
είναι σωστά και τα λόγια αυτά που σας βροντοφώναζουμε με όλη
τη δύναμή μας.
Τον λαό και την πατρίδα δεν θα τους σώσουμε σκοτωνόμενοι από
τους φασίστες Ιταλούς για τα συμφέροντα των Άγγλων
πλουτοκρατών και των οργάνων τους, της βασιλομεταξικής
σπείρας, που τυρραννεί και λυμαίνεται μαζί με τους Διάκους
και Μποντοσάκηδες τον λαό μας.
ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΑΠ’ ΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΗ ΜΟΝΑΧΑ, ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ
ΒΑΣΙΛΟΜΕΤΑΞΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ, ΑΠΟΧΤΩΝΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΦΙΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Το Κόμμα μας καλεί τον ελληνικό λαό στην αποφασιστική πάλη
για την ανατροπή της φιλοπόλεμης, βασιλομεταξικής σπείρας.
Με διαδηλώσεις, απεργίες, με καθόδους απ’ τα χωριά στις
πόλεις, όλοι με μια φωνή: ΕΙΡΗΝΗ!
ΚΑΤΩ ΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. Η ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΛΕΜΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΜΕΤΑΞΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ.
ΕΙΡΗΝΗ: ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΔΡΟΜΕΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.
28-10-1940
Η Κεντρική Επιτροπή ΤΟΥ ΚΚΕ “
Βλέπουμε επίσης στο σύνδεσμο παρακάτω πως η περιβόητη
επιστολή Ζαχαριάδη προς Μεταξά- που επικαλούνται οι
αριστεροί ως μάθημα πατριωτισμού-είναι πιθανότατα πλαστή,
κάτι που ισχυρίζονταν οι ίδιοι οι ΚΚΕδες της εποχής ! Τέλος
το ΚΚΕ έβγαλε μια ακόμα επιστολή τον Δεκέμβρη του 1940, κατά
τη διάρκεια του πολέμου, όπου έλεγε τα ίδια περίπου
πράγματα…
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ…ΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΑ ΚΑΓΚΕΜΠΙΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
ΝΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΥΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΟΥΣ !

ΠΗΓΕΣ: http://www.pare-dose.net/4999
https://stratistoria.wordpress.com/1940/12/07/1
9401207-kke-ke-manifesto/

