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ΒΙΒΛΙΑ, 690 ΕΜΒΑΤΗΡΙΩΝ, 
ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 

ΡΕΠΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, 
ἹΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ, Τ-5ΗΙΗΤ5, 

. 
. 

ΥΚΛΟΦΟΡΕΙ! 
κύκλο υΟΡΘΛή 

ΣΕ ΡΜΡ)ΕΑΙ ΥΝΡΕΘ 

αμωδς Ανρωμωκὰ εν Ἡ 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ 
λα ηλ) 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΤΕΛΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΙΚΟΙΝΟΝΗΣΤΕ 
Αα να κ λα αι Τη Τὰ νε 
᾿ΑΟΠΛΙΛΦΡΟΔΗΗΠΗΙΚΟΠΠΗΜΑ(ΡΝΠΟΣΦΡΠΟΑΣΜΤΙΝΥΛΟΒΟΠΗ ΣΥ 

ΠΕΜΠΠΗΜΙΟΣΟΟΦΙῆΦΡΟΝΠΑΡΑΣΚΕΥΗΗΟΙΟΟΩ2ΟΙΟ0καμ/ΑΕΒΆΑΤΟΝ 
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εκδόσεις ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

ΗΠΑ Λη 

Λρχισυντακτης 
Νίκος Κωνσταντίνου 

Ηλεκτρονική σελιδοποίπση 

Ὅονς 98 

σε αυτο το τέυχος συνεργαστΏηκαν 

Ἰἠαίρη Βαρσαμίδου 

Νίκος Άυγερινός 

Λλέζανδρος Γεράκης 

θόδωρος Γεωργίου 

Νίκος Ἑξαρχος 

Ηλίας Ζιάκας 

Παναγιώτης Καρυτιανός 

Κώστας Λυκίδης 

Ιωάννης ἠάνεσης 

Γιώργος Ἰάστορας 

Γιάννης Νταγκλης 

Γιάννης Παρασίδης 

τηλέφωνο επικοινωνίας... 

69/9268δ469 

«Και για επικοινωνια 

Τ1. 8529 ΟΙΟΝΟΙΑ 10010 ΑΘΗΝΑ 

ηλεκτρονικη διευθυνοπ 

απιορί(λος(ῶπηαί]. αι 

κυκλοφορεί µε ος: 

«Πο]]οπίο ΥαποιαΓ» 

Ιἀῑεοχίοϊ 
ο είδαμε και αυτό! Ούτε και ο πιο αισιόδο- 
ζος φίλαθλος δεν θα μπορούσε να προβλέ- 
Ψειτην κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυ- 

πέλλου από την Εθνική µας ομάδα ποδοσφαί- 
ρου. Μήια µεγάλη επιτυχία που έδωσε την ευκαι- 
ρία στον Λαό να βγει μαζικά σε κάθε δρόμο της 
Ελλάδας κρατώντας ελληνικές σημαίες και τρα- 
γουδώντας τον Εθνικό Ύμνο. Λυθόρµητη κίνηση 
από Ἑλληνες κάθε ηλικίας που ένιωσαν το έµ- 
φυτο συναίσθημα του Πατριωτισμού να σπάει 
τα δεσμά της µίζερης και αοπρόµαυρης καθη- 
µερινότητάς τους, Μοιραστήκαμε και εμείς µα- 
Ζίτους την χαρά, αν και µέσα µας υπήρχε ένα 
κομμάτι λύπης για αυτόν τον Λαό, που περίμενε 
ένα αθλητικό γεγονός για να νιώσει εθνική οµο- 
ψΨυχία και υπερηφάνεια. Χαρήκαμε επίσης για τα 
ζινισµένα μούτρα των πάσης φύσεως αριστερών 
ὑπ Ισ Πα ΤΟ 
πολύ άβολα µε τόσο γαλανόλευκο γύρω τους! 

Το γεγονός βέβαια δεν ήταν δυνατόν να µην 
εκμεταλλευτεί η πολιτική ηγεσία... Τα εθνικά και 
κοινωνικά προβλήµατα παραμένουν άλυτα, η 
κυβέρνηση ακροβατεί µεταξύ τρομοκρατίας και 
οἰγπηρίο φάππθς εγκαταλείποντας κάθε άλλου εί- 
δους ὁραστηριότητα στην επιλογή του... ᾿αυτό- 
ποπ πμ μὴ 
ΠΠ ΟΙ απ 
δόση Εωγονἰδίοη, φιέστες Ελληνοτουρκικής ᾿φι- 
αχ ΕΥΠ ΠΠΟΤΗΤΗ 
Καραμανλή - Ερντογάν καιθα έ έχετετο νὰ 
μιας ανίκανης πλην” µουράτης: κυβέρνησης. 

ους 
στο 
ΑΟ 

σελ 20 

Εμείς πιστεύουμε πως κατάκτηση του Ειγο 
2004, ήταν µια µεγάλη ΑΘΛΗΤΙΚΗ επιτυχία και 
το χαρήκαµε µε την ψυχή µας. Δεν παραμυθια- 
Ζόμαστε όµως από τα διάφορα παράλογα που 
ειπώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες µε σκοπό 
τον αποπροσανατολισµό. ἵΚαι τι δεν ακούσαμε] 
Και το χειρότερο; Από τα στόµατα ποιών... 

Είδαμε προοδευτικούς να μετατρέπονται σε 
"ελληναράδες", ...έγκυρους ὀημοσιογράφους σε 
ρόλο! οπαδών, οι αθλητές µας βαπτίστηκαν ᾿ή- 
ρωες κτλ. ΟΜΩΣ... 

Η χώρα µας παραμένει υπό κατοχή, λαθρο- 
μετανάστες Ζουν εις βάρος µας, οι ολυμπιακές 
κάµερες µας παρακολουθούν και το Σύστημα γί- 
νεται ολοένα και πιο σάπιο. Σαπίζει µέρα µε την 
.µέρα τόσο πολύ. που όσο και να στολιστείη βι- 
τρίνα αυτού του κράτους, πίσω από το ᾿"πεντα- 
κάθαρο”᾽ τζάμι µετα φανταχτερά στολίδια δεν 
διακρίνουμε παρά ένα πτώμα... 

Το δεύτερο µεγάλο θέµα των ημερών είναι φυ- 
σικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στο τεύχος που 
κρατάτε στα χέρια σας, θα διαβάσετε ένα ιστο- 
ρικό άρθρο για τους πρώτους σύγχρονους 
Αγώνεςτου 1896 και να κάνετε τις συγκρίσεις µε 
το σήµερα... Επίσης µία ει όλης της ύλης συνέ- 
ντευζη µετους Γερμανούς Συναγωνιστές ΛΒ- 
5Ι)ΒΙ) και το πως λειτουργεί η ὅπμοκρατία στην 
χώρα τους και αφού κάναμε αναφορά σε Πρω- 
ες, διαβάστε πως γράφουν Ιστορία, 200 
Ἄνδρες στην Μάχη των θερµοπυλών. 

Ὠσοι τυχεροί, φύγετε για διακοπές, να περά- 
σετε καλά. Όι υπόλοιποι διατηρήστε την ψυ- 
χραιμία σας και ον ός με υπομονή. απέναντι 
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[Ειπα[ Ξίαπα Βεοογςάδ] 

Οπωσδήποτε, όσοι έχετε ακούσει το "κύκνειο 

άσμα" των µεγάλων ΒΙ υΕ ΕΥΕΡ ΒΕΝΙΙ 5, το πτ[πἰ 

οῦ "...Ιτοπᾶς", µπορείτε να καταλάβετε προς 

ποια κατεύθυνση είχαν αρχίσει να κινούνταιτα 

µέλη της μπάντας που συνέχισαν ως ΤΕΑΗΕ- 

ΡΟΝΝΝ. Έτσι, εδώ έχουν πλήρως εκδηλωθεί οι 

Ν6νν 9οΠοοἱ Ηα[άσοίθ μουσικές επιλογές της 

µπάντας, όπως αυτές είναι ευρύτερα γνωστές 

απότις ππα[ηςίγθαπη μπάντες - που δεν είναι και 

λίγες - των Η.Π.Α. 

Η στιχουργική είναι εντελώς πολιτικοποιηµένη, 

αλλά όχι ανοικτά Εθνικοσοσιαλιστική/ Φυλετική, 

κιέτσιη δουλειά αυτή µπορεί άνετα να βρειτον 

ὑρόμοτης καισε πολλές χώρες όπου τα (Ώς 

των Β.Ε.Ρ. ήταν - Και είναι - απαγορευμένα από 

τις αρχές κατοχής. Περιέχονται 5 δυναμικά Κομ- 

µάτια -το ένα τους διασκευή από »ΗΟΟΚΝΙΑΝΕ 

-με άριστη παραγωγή και σε "ανάλαφρη”" συ- 

σκευασία. 

ΙΝΕΟΤΘαγάοωΠπΗ(βΠοϊπιαϊ].σοπι 

Ναγίους: "Θΐα8ΐι5 Όμο σεγπιαπία"' 

ΟΏ συλλογή [Ρ6 Ηεοογάς] 

Όπως αναφέρει και ο υπότιτλος "ΗαπιπιθιςΚίΠ 

Ναἴίοη", αυτή είναι µια παρουσίαση έξι 

ΗαπηπηειςΚίΠ συγκροτημάτων από την Γερμανία, 

µε 15 συνολικά κομμάτια και διάρκεια γύρω στα 

Σε αυτό το τεύχος θα γίνει αναφορά σε ένα θέµα το οποίο απασχολεί και 

Γιάννης Νταγκλής 

θα πρέπει να απασχολεί, πολλούς απὀ εµάς. Θα γίνει µια προσπάθεια να 
παρουσιαστούν κάποιο! διαδικτυακοί τόποι, µέσω τον οποίον δίνεται η 

δυνατότητα να αποκτηπθούν κάποια βιβλία "απαγορευμένα" απὀ το ισχύον 

πολιτικό καθεστώς. Κάποια Βιβλία που σίγουρα δε θα τα δείτε στις 

προθήκες κεντρικών Βιβλιοπωλείων διότι έχουν το "χάρισμα" να ξυπνούν 

μνήμες, φέρουν το βάρος της κληρονομιάς και του χρέους, και είναι 

γραμμένα µε γράμματα πύρινα και λαμπερά σαν το ἰδιο το ατσάλι, όταν 

ανταμώνει τον Ανίκπτο Ἠλιο... 

υυ.οοχίςοπι 
θα αποτελούσε πράγματι αδίκηµα εάν 

αρχίζαµε διαφορετικά! 01 εκδόσεις 

"Λόγχη" είναι η προτίµηση των Ελλήνων 

εθνικιστώὠν και δε θα μπορούσε να γίνει 

Κι αλλιώς. Εδώ και δύο χρόνια περίπου έ- 

9 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΚ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
νφκομυκακαακώηκω εκροών μα ακρκΘομ ας. 

{ 

χει ξεκινήσει µια πολύ σοβαρή προσπά- 

θεια, μοναδική στο χώρο της, τόσο όσων 

αφορά την ποιότητα κα! το επίπεδό της, 

καθώς και τη διάθεση όσων βρίσκονται 
πίσω απὀ αυτήν. 

Ἐχει γίνει εφικτή η έκδοση κατά κύριο 
λόγο, δεκάδων τίτλων οἱ οποίο] µέχρι 

πρότινος βρίσκονταν εξαφανισµένο! στα 
πλαίσια του "εκδημοκρατισμού” της χώ- 

ρας µας κα! της "ελευθερίας λόγου”, για 

την οποία τόσο! και τόσοι κόπτοντα!. 
Βιβλία που ανατρέπουν τα όσα θέλουν µε 
πείσµα να µας επιβάλλουν και που φέρ- 
νουν στο προσκήνιο νέα, καθάρια πρό- 

σωπα. Επιπλέον, µέσω των εκδόσεων 
"Λόγχη” ἐχει συγκεντρωθεί πλειάδα εκ- 
δόσεων παρόμοιου περιεχοµένου µε τα 

και έναν πολύ 

προαναφερθέντα, τόσο απὀ την εγχώρια 

όσο και απὀ την ξένη βιβλιογραφία. Πέρα 

απὀ τις έντυπες εκδόσεις, θα βρείτε (ῆΏς 

µε εµβατήρια του ελληνικού καὶ των ευ- 

ρωπαϊκών στρατευμάτων, ΡΝΡ, σημαίες, 

μπλούζες, όπως επίσης καὶ ρεπλίκες. Όλα 

τα παραπάνω µπορείτε να τα βρείτε στο 

βιβλιοπωλείο των εκδόσεων 
(Χαρ.Τρικούπη 14, εντός της στοάς), ὁό- 

που εκτός από αυτά θα συναντήσετε καὶ 

µια πολύ φιλική ατμόσφαιρα. 

υώω.παζἱοπα]ναποιΙαγα.ογς 
Η ιστοσελίδα της ΝαϊΙοπαἰ Αἰ[]απςς, 

µε Ἱδρυτή των αείµνηστο όσο Και ε- 
μπνευσμένο ΝΝ.Ρί6ιζ6. Εδώ εκτός από 

τις ὃραστη- 

ριότητες και 

τις πολιτικές 

θέσεις του εν 

λόγο οργανΙ- 
σμού, θα συ- 
ναντήσετε 

µεγάλο κατά- 

λογο εκδόσε- 

ων µε δεκά- 
δες βιβλία, 

πολιτικού, Ι- 

στορικού καὶ 

κοινωνικού/ κοϊνωνιολογικού περ!εχο- 

µένου. Αξίζει σίγουρα µια επίσκεψη κα- 
θώς κάποιος µπορεί να βρει βιβλία µε ᾱ- 

Κρως ενδιαφέροντα θέµατα. 

4 μου ΠΕΝ ΙΥΟΤΑΝΕΕ 
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υνω.κακίοβδ.ςοπι 
Απότις εκδόσεις "Κάκτος" γίνεται µια 

πολύ µεγάλη προσπάθεια συγκέντρωσης 

και εκδόσεως ενός μνημειώδους έργου, το 

οποίο περιέχεῖ όλα τα έργα των αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων, σε πολυτελείς τό- 
µους. Μιλάμε για κάτι µεγαλειώδες, µιας 

και ο αριθµός των εκδόσεων θα ανέλθει 

τελικά στα 2500 βιβλία! 

Πι{ρ://11Ογαγυ. 
Παω]εςΞξ]οσίς.ςοπι 

Πριν απὀ χρόνια µία από τις ενδιαφέ- 

ρουσες προσπάθειες ήταν Π Ιστοσελίδα 

του "Ίμριν" ενός φυλετιστή και εθνικιστή 

από την Αμερική, ο οποίος επιχείρησε να 

συγκεντρώσει ενδιαφέροντα κείµενα φυ- 

λετικού, πολιτικού και ιστορικού περ!ιεχο- 
µένου τόσο απὀ το διαδίκτυο, ὁσο και να 

προβάλει σπάνια ή κλασικά ντοκουμέντα 

καὶ έργα. Αυτή π ιστοσελίδα δεν είχε Και 

µεγάλη περίοδο παρουσίας στο διαδίκτυο, 

µιας και κάπο]ο] µάτα]α επιχείρησαν να 
την "εξαφανίσουν". Μάταια, διότι η 

"φυλετική Εθνικιστική Βιβλιοθήκη” λει- 

τουργεί ξανά στην πλ. διεύθυνση 
(Ππ{ρ://ρταιν.Πανίαςσἰοαῖς.εοπι/). 

Σε αυτή την ιστοσελίδα ο χρήστης θα έ- 
χει την δυνατότητα να διαβάσει αρκετά 

ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία ο Ίμριν 

τα διαχώρισε σε διάφορες θεματικές ενό- 

τητες. 
Μέσα σε αυτές θα βρείτε κείµενα φυλε- 

τικού, πολιτικού και Ιστορικού περιεχομέ- 

νου, αναθεωρητικά Ιστορικά κείµενα κυ- 

ρίως γύρω απὀ το Β' ΠΠ, κείµενα σχετικά 

ο. 
ο... . 

ἵ ο πμ πτἨηνη 

ΚΑΚΤΟΣ 
ΚΑΚΤΟΣ, Γυσηήοα ἡἒὃ, 106 14 αφή, 448. Ἡνῷ δ04 ἐν ΑΧΑ3 ὑθί 

µετις διάφορες ευρωπαϊκές παραδόσεις, - 

αλλά καὶ µία υποενότητα σε έργα της | 

Σαβίτρι Ντεβί. Τέλος, ενδιαφέρουν καὶ οἱ 
σύνδεσμοι του, που σε παραπέµπουν σε ΄ 

αρκετές ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες, οἱ ο- 

ποίες έχουν αρκετά ενδιαφέροντα κείµε- ΄ 

να κα! στοιχεία, τα οποία µπορεί να δια- 

βαστούν µε αρκετό ενδιαφέρον τηνπε- ΄ - 
ρίοδο των θερινών διακοπών. 

υυω.εΙε/ίϊπεγἰΞκερςδἱ5.ΩΓ 
Το έργο της "Ελεύθερης Σκέψης” καὶ η 

προσφορά της όλα αυτά τα χρόνια εἶναι - 

κάτι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται! | 
µε το συγκεκριµένο χώρο. Εδώ µπορείτε ΄ 
να βρείτετις εκδόσεις της, ελληνικές και ΄ 

ξένες κυκλοφορίες ακόµη καὶ περιοδικά, - 
µέσα από έναν εύχρηστο κατάλογο. 

Σε µια εποχή όπου τα πάντα τείνουν 
να γίνουν ελεγχόμενα και κατευθυνό- 

μενα, σε µια εποχή όπου π ταύτιση µε 

την κρατούσα κατάσταση και την ισχύ- 

ουσα κοινωνική τάση αποτελούν μονό 

δρομο επιβίωσης, το Πνεύμα είναι αυ 

τό που προβάλλει σαν το τελευταίο ο 

χυρό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
του μεγαλείου της Υπεροχής. Το µονα- 
δικό που δεν µπορεί να περιορισθείἰ, να 
τυποποιπθεί και να ελεγχθεί, εάν εµείς 
το επιθυμούμε. 

Η "Μεσσιανική Αυτοκρατορία” προ- 

Βάλλει απειλητική και οἱ καιροί της λή- 
θης έρχονται, αλλά εμείς μπορούμε α- 
κόµα και τώρα να κάνουμε την καθορι- ΄ 

στική επιλογή... 

θ0 λεπτά. Αξιόλογα έως πολύ καλά τρα- 

γούδια όλατους, µε κορυφαία εκείνατων 

ΕΝΡΙ Ο5ΕΒ, που έχουν καιτην μερίδα του 

λέοντος στην συγκεκριμένη συλλογή. 

Μόνη µας ένσταση τα φωνητικά των ΡΙΝΙ- 

ΙΟΝ αΕΒΙΜΑΝΙΑ, οι οποίοι - παρεμπιπτό- 

ντως - διασκευάζουν και ΜΑΝΟΝΝΑΒ. Οι 

υπόλοιπες μπάντες είναι οι ΗΕΤΖΑΘΡ, 

0Β0Ο595ΕΡ ΗΑΝΙΜΕΒς, ψυΝαςΤΗΒΜΙ και 

ΚΟΙΜΜΑΝΡΟ Ο5Τ. Συστήνεται ανεπιφύ- 

λακτα, ἰδιαίτερα στους οπαδούς του "βα- 

ρέως" Γερμανικού ΝΝ.Ρ. ήχου Καιως µια 

πρώτη, Καλή γνωριμία µε τις μπάντες του 

Γερμανικού "παραρτήματος" των 

ΗαΠΠΠΙΘΒΙΦΚΙΠς. 

1ΝΕΟ. Φὰω.ρς-γβεοΓά5.ἀ8Θ 

ΟΕΑΤΗ5 ΗΕΑΏ 

"Εεαςί οἱ ἴπε «αοκαί5" 60 

[Ραηζεγίαιξδῖ ΒΗθοογαδ5] 

Μετά το υποσχόµενο, αλλά κάπως "ανο- 

λοκλήρωτο" πρώτοτους 00 

Ἁ η ΜΗ 
Σ 

("Οηςιαιρῇἴ"), οι Αυστραλοί µας δίνουν 

µια εξαιρετική δεύτερη δουλειά 9 Κομµα- 

τιών. Επιθετικός Τη/α5Η Μείαἰ ήχος, στο 

"δέσιμο" του οποίου φαίνεται πως έχει 

πολύ συνεισφέρει ο νέος, µακρυµάλλης 

μπασίστας της µπάντας, που, όπως µας 

αναφέρουν αξιόπιστες πηγές, είναι βασι- 

Κό µέλος µιας απότις σημαντικότερες 

ΒαοΚ/ ΤΗΓα5Π Μείαἰ μπάντες της κορυ- 

φαίας Αυστραλέζικης ὑπάθίρ[οιπά Μείαι 

σκηνής. Στιχουργικά επίσης οι ΡΕΑΤΗΟ 

ΗΕΑΒΡ παίρνουν άριστα, µε τους σκλη- 

ρούς͵ ξεκάθαρους και εὔστοχους στί- 

χουςτους. 

Μια δουλειά που ανεβάζει τον πήχη για 

την παγκόσμια ΝΝ.Ρ./ΝΟ μουσική τάξη. 

ΙΝΕΟ: ΄ 

α[-Ἰσ λε ε]-]η[-Ἱσ[α[οἅ]- λε) ηΤολέ)Τολη Μαζο)ιι) 

Παναγιώτης Κρητικός 

ΒΕΡΙΡΟΤΑΝΟΕ μϱ... 5 



ΚΡΥΠΤΕΙΑ - Ηείίεπίο Μαγεία 

νιγτιε [άεπιο-ἲθρε] 

Παρθενικό 4εππο γιατους συμπατριώτες µας 

µε έδρα την Αθήνα. Το πρώτο τους αυτό 68- 

ΠΟ περιέχει 6 κομμάτια μα με [πίΓο/οιμίτο) 

και συνολική 

διάρκειατα 23 

λεπτά. Όλατα 

κοµµάτιατους εἷ- 

ναιγραμµένα σε 

Ελληνικό στίχο 

και μουσικά κι- 

νούνται στον χώ- 

ροτου πρὠιμου 

Νορβηγικού 

ΒΙ40Κ Μεἰαί και 

προσωπικά µου 

θύμισαν καιτους δικούς µας | εαίοπ Ο{ΏοοΠΙ. 

Οιπολεµικοί στίχοι εκφράζοντας εσωτερικές 

σκέψεις μιλούν για την Άρια επιστροφή. Πολύ 

καλή δουλειά έχει γίνει και στο |αγοι. 

Ευχόμαστε να συνεχίσουν δυνατά 

ΙΝΕΟΤ.Θ. 3806. 10210 Ηθήνα 

κγιρτςεΙα8βθΒθΠοΐπιαΙ].ςοπι 

ΤΗΕ ΞΗΑΡΟΝΝ ΟΗΌΕΗ 

ΠΗαί5θ ΤΠ Βαηπογ5 

[ΑιιςΌΙθγΌΙΙ Ηθοογαδ] 

Το εξαντλημένο πλέον 0Ώ-Βτων Ελλήνων 

Τπε 9πΠαςονν ΟΓά6({ επανακυκλοφόρησε πρό- 

σφατα 

σε(ῦρ 

µε δύο 

επιπλέ- 

ον κομ- 

μάτια. 

Τουλι- 

κό αυ- 

τού εἷ- 

ναι ηχΟ- 

γραφη- 
µένο την περίοδο 1998 - 2000 καιτα θοπιις 

κομμάτιατο 2005. Το μουσικό ύφος έχει σαν 

σηµείο αναφοράς το Βἰ40Κ Μείαι των 

αρχών/µέσα δεκαετίας του 90 αλλά µε αρκε- 

τά µελωδικά σηµεία. Τα δύο επιπλέον κομµά- 

τια είναι ηχογραφηµένα µε διαφορετική σύν- 

θεση και παρουσιάζονται µε Ελληνικούς στί- 

χους καιτο ένα από αυτά είναι µία σύνθεση µε 

πλήκτρα. 

ΙΝΕΟ: ΠΤ{ρ://5οπ5-ο{-Ζειι5.«]Ρ.πεῖ 

5ΠασοοώωοΓγάςθΓθβμιΙρε/Γνογθαποθῖ 

ο --υ-ἷ- λα 1η: 

Κώστας Λυκίδης Γιώργος )ήάστορας 

Τρία περίπου χρόνια µειά το πολύ επιτυχημένο τοὺς πρώτο ΟΡ ("Οπεαίεά’), οι βο- 
ρειοαµερικάνοι Παπιπιετοκίης Ἡδ ΜΑ(ΗΙΝΕ, κυκλοφόρησαντονέοτους ΟΡ 

ἵ "Πατάεοτε Εοτ 1416", από την Ραηζετ[αιςί Ῥες. Στο ΟΡ 8α συμπεριλαμβάνεται και ο- 
πτικό υλικό από συναυλία της µπάντας, όπου παίζουν ένα κομμάτι των θδρυλικών 
ΝΟΒΡΙς ΤΗΌΝΡΕΒ. Απότην ίδια εταιρεία ὃα βγει καιη επόµενη δουλειά των 
Καλιφορνέζων ΕΙΝΑΙ, ΑΒ, "ΎΜε 5ρεαΚ ίπε Τγυ(Π’, νηννν ραηζετ[{αιδί.6ΟΠΙ 

ΡΡΗί ορ από τους 
ΟΒΑΡΙΕΡΟΝα και 
ἨΓΠΙΡΚΕΥ ΕΕΒΕΙ.5, µε τίτλο 

΄. "Έα]! Έασι 90093, 
"Ποποι.Κποινν]εάροα.Ώείεγπαϊπαἰοη" 
λέγεται το παπί ΟΏτων ΤΕΑΕ- 
ΡΟΥΝΝ, που και αυτό µόλις κυ- 
κλοφόρησε από την εταιρείατης{- 

διας της μπάντας (Εἶπα] δίαπά 
Εες.). 

Ἡ Ππιρετίήπη τες. Βρίσκεται στο τε- 
λικό στάδιο παραγωγής του πρώ- 
του ΟΡ µιας νέας βορειοαµερικά- 
γικης ἨΝ.Ρ. µπάνιας, των ΕΕΟ., 
ἨΗΙΤΕ ΑΝΡ ΒΙΑΟΚ. 
Το «Ρ θα περιέχει 12 κομμάτια 
και ο Ἱίτλος του μάλλον ὃα είναι 
"σεοιτσε ἸὙλαςπιηρίοη Τερίον". 
γην πυ]εριὈΙἰσαίοπς.οοπα/Ιππρετί- 
υπ] 

Ἡ παιριωτική ριηΚκ µπάντα 
ΒΑΤΤΑΙΙΟΝ 86 από. το 
Ρίτσμονι έχει νέα δουλειά, µε τίτλο 

ἕ "Ας ἴμε ορἰγίί κυγνίνθς...' 

Η ΜΙεείταρ Βες. συγκέντρωσε χα- 
ρακτηριστικά κομμάτια από όλα 
της τα συγκροιήµατα στο ΟΡ συλ- 
λογή”Α παὶρΠίγ Ιοη”5 τοας’, µε µου- 
σικές κατευθύνσεις που κυµαίνο- 
νται από ΗΠαίεεοτε µέχρι Οοιπίτγ. 

Ἠτιμήτου ΟΡ είναι αρκετά χαµη- 
λή «ΗΒ ἴδια εταιρεία συνεχίζει το ά- 

Ἱ. νοιγµά της προς την Ευρώπη µε την κυκλοφορία του νέου ΟΡ "Ῥετ Ενήρε ]ιάε" των 
'. Αυσιρακών ΥΟΙΚΘΖΟΒΝ. ννννν.ποείταρ.παί 

Κάποιες νέες δουλειές από 

Γερμανία: ΗΑὈΡΊΚΑΜΡΕΙΙΝΙΕ, 

("Ψοἰκειπιοτάζεπίτα]ε"' ΟΡ), ΟΙ: 

ΩΗΕΝΡΌΝά (ὝΜεπη δίε τί" ΟΡ), 
ἨΗΙΤΕ ΥΟΙΟΕ ("Ἠοι πια] ἆα 

ρἰε]’ 6Ρ),ΤΕΕΚΕΒΙΤΟΕΒΙΟΜ (ΥΓ 
εαρεπ πεἰπ' (ΤΡ), ΒΙΟΟΡ ἘΕ.- 
ΥΕΝ(ΞΕ (Ῥετ Ψο]κετ[είπά' ΟΤ), 
ΒΙΙΤΖΚΕΒΙΕΚ ("ΥΝΙτ κἰπᾶ ζυτιοΚ' 

ΟΡ), ΗΠΑΙάΑΡΟΝ ("ρείῃ υιπά 

γΜετάεπ" (ΤΡ), ὈΙ5ΤΕὉΌΤ ("Ομγ8εά 

ΒΥ ἀεείίπγ' 6), ΚΕΖ ("Βεπιο" παἰπὶ 
07), 51 ΕΙΡΝΙΕ ("Εχιίις (Βἰ5 ραηΖ 

Εωτορα {α10’ ΟΡ), ΗΑ(ΑΙΑΖ 
(1η αε Ηείπιαί ΖυτυοΚ’ ΟΡ). 

Από Γερμανία έρχεται επίσης και η 

συλλογή "Επάζεῖϊ : γγας σι ἰδί, Κοπαπηί 
ν]εάετ’, µε Β.Ε.(. / Κα 28. 
ΑΕ, ΘΤΑΑΤΡΕΕΙΝΕΟ. 

κΕΕΙΖΕΕΟΕΒΕ., »ΤΟΕΝ ΝΟ 
ΡΕΑΝά. ΤΕΤΖΤΕ ΙΝΡΤΑΝΖ. 

Η Μιτ{εγ Μεάἰα σε συνεργασία µε την Ὑ]Ιίε Ἠεᾶί προχώρησαν στην παραγωγή του 
διπλού ΏΝΤΡ "σαἰμετίπρ οἱ (με (σοάς - [απ δἰιατί Μεπιοτία] Οοποετί’, όπου παρουσιά- 
ζονιαι να παίζουν ζωντανά οι µπάνιες των ΒΙΌΕ ΕΥΕΡ ΡΕΝΥΙΙ. 
ΟΒΑΡΙΕΡΟΝΕΑα,. ΟΕΙΤΙΟ ἨΑΕΒΙΟΒ. ΝΑΕΒΕΑΕΕ 88, ΕΙΝΑΙ, ἨΙΑΕΒ. κ.α. 
Υ/ΥΥΥ.ΓΘ8Ι5{8Ώς6.ΟΟΠ1 

Ἀρκετά νοτιότερα, στην Αργεντινή για την ακρίβεια, οι ΝΌΕΕΜΒΕΕΑ κυκλοφό- 
Ρρησαν πρόσφατατο πρώτοτους (Ρ, "Ρίεπιρτο Ε1ε]ες' 

ΤΠνΤΗ προ 
ὈΗ ΠΕ ΡοννΕ μ! 

ΔΠηἵΘΡΙΤΠΘΣΠ/(ΘΦΠΙΒΙΙ.αΓ 



πΙμΠΠΠΙ 
Ἡ Ηαίο Πἱν]είοπ Ῥες. είναι µια νέα Ιταλική εταιρεία, και η πρώτη της κυκλοφορία εἴ- 

ναιτο ΟΡ "Πια]ίαν Κἰπλεαά' των συμπαιριωιώντους ΗΑΤΕΕΡ. Η εταιρεία έχει στα 

σκαριά µια συλλογή ("πκ12ἱα") όπου ὃα συμμετέχουν νέες µπάντες, όπως οι ΝΕ 

95ΚΙΝ5, ΚΟΝΙΝ. ΗΑΤΕΕΡ, ΕΕΝΟΙΝΕΗΕ, ΑΏΌΡΑΟΙΑ. ΑΝΤΙςΑΜΕΒΑ δδ8 

και ΡΙΜΟΝΙΟΡ. νν’ Παίεἀἰνἰδίοη.οτς 

Οι αγαπητοί βετεράνοι αΕΘΤΑ ΒΕΙ11Ι6ΟΑ επισιρέφουν - µε κάποια καθυστέρηση - 
πιο επιθετικοί µε την ιρίτητους δουλειά "Τις Βτίπιαε 1 πας’. 

Αυτό σίγουρα είναι πολύ καλό: "Ίτοι 
Ἠ[ατπιασμίπε / Οπυνατα {ο Ψἱοίοτγ' δρΗί ΟΡ 
απότουςΏΕΑΤΗ 5 ΠΗΕΑΡΕ και ΡΌΟΕΙ- 
ΕΙΟΑΤΙΟΝ. 

Οινέοι ΟΙΝΙ6Ο0Ο 88 κάνουν την πρώτητους 
εμφάνιση µέσω της γνωστής Βατταςμάα τες. 

µε το" Α. ΊΤαΥ οἳ Η{ε" (Ὦ (ωραίο εξώφυλλο). 
Δουλειά που κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη εταιρεία είναι το επτάινισο δισκάκι. Ηαίε 
Εἀρε' των Άγγλων ΤΑΤΤΟΕΡ ΜΟΤΗΕΕ ΕΏΌςΚΕΡΒ» (στους οποίους πρέπει να 
συμμετέχει ο [οπεςΥ των ΕΝΟΙΙ5Η ΕΟΡΕ  / ΘΡΕΑΕΗΕΑΓ). γην. Ραττασιάατεεογάς.1ΐ 

Νέο ΟΏ το "Οάαἱ θΚΙππεαά Οτεγ” των. ΟΒΑΙ, από την Μαδρίτη. 

Μείαἰεοτε παίζουν οι Τσέχοι ΡΕΡΟΙΑΤΕΡ σιο "Εο]] οπ’, το πρώτοτους ΟΡ) που βγή- 
κε από την Γερμανική Βαεκείἰτοεί Νοίδε Βες. 

Νέα δουλειά από τους Ούγγρους Ηαίεεοτει  ΨΕΝΡΕΤΊΙΑ, 

το "γοζε]Επῃ ναργ Ρα]α]" ΟΡ. 

Η συναυλία που είχαν δώσει οἱ μεγάλοι ΘΩΌὉΑΡΕΟΝ στις 30/9/95. στην 
Βουδαπέστη, τώρα σε Ο1) µε τίτλο "Πάνε ἵπ Βιάαρες!.. 

Ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες από την Γαλλική Ριτεει[Ιρ]λίίπρ τες., με το "ΕΙρΠίγ 
Ηαιεεοτε' ΟΏΡιωνξΕΕΒΑΤΕΕΒΝΙΤΕ ΒΙΑΝΟΗΕ καιτο"Ε]5 ἆ Ἔπτορε" ΟΏ των 
ΟΕΙΤΙΟ 6Ε0ΡΡ. Μπ, ἰγεεί[ρλΗπρ.[γεθ.[τ 
Νέο ΟΡ και από τους Φινλανδούς ΔΝΙΡΕΑΒ. το "Ροίαα' (έτσι, για γα µην ανησυχείτε...) 

Για να εορτάσει τα εννέα χρόνια ύπαρξής του το Σερβικό Β]οοά ἅ Ἠοποιι (το ένα από 
τα δύο που υπάρχουν στην Σερβία) διοργάνωσε µέσα στον Ιούνιο συναυλία, όπου συµ- 
μετείχαν και οι μπάντες: ΒΙΙΤΖΚΕΙΕΕ (Γερμανία, ΟΟΝΕΊΙΟΊ 88 (Τσεχία), 
ΑΝΟΕΡΤΟΕΣ(Σλοβακία) και ὉΙ ΤΙΜΑ ΕΒΟΝΤΙΕΕΑ (Ιταλία). 

"ΤΠοιρΗ ἄεα ( πιαν αννα1ΐ τηε 
ου {µε Βαί(]εΓε]ά 
1] ἄῑε ίο ϱο οἳ δαί 

ΡΥ ίµμε στεαί Ηεί] 1 τν] ρο, 

(ΒΑΤΗΟΕΣ, 1991) 

Ο Φ µοτίμοπ είναι νεκρός... 
Ζήτω οι ΒΑΤΗΟΒΕΥ. 

ΒηῖθΘρΙΤΠΘΞΠ(ΘΠΙΦΙΙ.αΓ 

Ι απι Ματοβίπρ Ὀπαάετ (μπε Κάπες” 

ΗΑΙ ΞΑΠΡΟΜΝΙ - Θοεἱπ ὑπα 

Ἰλ/εγαεη [Ῥοππεηκγοδιζ] 

Τοτρίτο ΟΡ στη σειρά των [ ερμανών 

Ηαἰσαάοπῃ καιίσως ότι καλύτερο μέχριτώρα. 

Περιέχει 10 κομμάτια τα όποια χωρίζονται σε 

δύο ενότη- 

τες, εἰςί 

και Μαϊεήθ. 

Τα 5 κομ- 

μάτια της 

πρώτης ε- 

νότητας κι- 

νούνταισε 

Π8Ο-{οἰκ ύ- 

φος µεώ- 
ραΐες μελωδίες η οποίες μπορούν να σε τα- 

ξιδέψουν... Τα υπόλοιπα 5 κομμάτια της 

δεύτερης ενότητας βρίσκονται στον χώρο 

του ραϱαη πηείαἰ µε αρκετά ξεσπάσματα σε 

σχέση µε τα πηείαἰ κομμάτια του πρώτου 

τους δίσκου. Πολύ καλή δουλειά και σύντομα 

θα κυκλοφορήσει και σε βινύλιο. 

ΙΝΕΟ: ΠΤ{Ρ://ΦΦω.Πα]οαάοπι.ογα 

ης Ἰο]ι σας ]ς ἡ Το) ζα[σ[α [ο] Κο] μα 

οείῃ απο Ἶλίς μα] ς Π. 

ΑΒΘΙΙΗΏ - Παιυυγιττεγ 

[Νερε/εε ΚΙαπαιννεγκε] 

Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστηµα µετά 

τητελευταία τους ολοκληρωμένη κυκλοφο- 

ρία, οἱ πλέον γνωστοί Γερμανοί, οι οποίοι ε- 

πισκέφθηκαν καιτη χώρα µας για µια συναυ- 

λία πριν μερικούς µήνες, ξαναχτυπούν µε έ- 

να νέο πῃ]πί-00Ώ. Το νέο τους υλικό διαφέρει 

από τον τελευταίο τους δίσκο αλλά είναι εξί- 

σου καλό. Το κομμάτια αυτά έχουν περισσό- 

τερο κοπάνηµα αλλά δεν χάνουν το επικό και 

..µθλωδικό στοιχείο το όποιο ήταν εμφανές σε 

προηγούμενες κυκλοφορίες τους και µας 

προσφέρουν 20 λεπτά παγανιστικού 

Γερμανικού ΒΙαοΚΜεία|. 

ΙΝΕΟ: ΠΤ{ρ://Φω.πθὈε]κ]απιο.ς 

πβρς]/{εθθαπιχ.4θ 

Κώστας Λυκίδης 

ΒΕΡΘΙΣΤΙΑΝΕΟΕ ϱβ. 



Νίκου Αυγερινού 

Μετά την παρουσίαση στο προηγούμενο τεύχος των πιο αξιόλογων οργανώσεων που 
πασχίζουν να επαναφέρουν την πίστη στην Ευρωπαϊκή θρησκευτική και πολιτιστική 

κληρονομιά παράλληλα µε την φυλετική συνειδητοποίηση κα! περηφάνια, αυτή την φορά θα 
επιχειρήσουµε να ερευνήσουµε τις "παγανιστικές" οργανώσεις που κηρύττουν την "ανοχή", 

τον αντ!-ρατσισµό και την ανεκτικότητα”, προσπαθώντας όλα αυτά να τα περάσουν µέσα από 
ένα ψευτο-θρησκευτικό πρίσμα... Το µόνο που καταφέρνουν όλα αυτά τα όργανα της 

παγκοσµ!οποίησης και της νέας τάξης είνα! να γίνονται! γραφικοί και γελοίοι... 

από το γεγονός ότι η Αρχαία θρησκεία έχει συνδεθεί µε 
τον "ρατσισμό και τον ναζισµό" και θέλοντας να διαχω- 

ρίσουν την θέση τους απότους "ακραίους" και τους "µισαλλό- 
δοξους", έχουν δημιουργήσει ένα σύνδεσμο µε τον τίτλο 
"ΠεαίΠεης Αοαίηςσί Ηαΐα" (Παγανιστές ενάντια στο µίσος).Οι- 
δρυτής αυτού του συνδέσµου δημιούργησε την καμπάνια 
"Πεαίῃεης Αοαϊηςί Ηαϊε" διότι λεει του είχαν προκαλέσει φρίκη 
τα αποτελέσµατα που κατέληγε χρησιµοποιώντας µια κοινή µη- 
χανή εύρεσης στο ἰπίεγπεί µε λέξεις κλειδιά όπως Ασαίτιι, 
Ηεαίπεη, ΤΠογ, Οαἵπ, {οἰΚ κτλ. Οι περισσότερες σελίδες παρέπε- 
µπαν σε φυλετικά / εθνικοσοσιαλιστικά σίίᾳς που κατ' αυτόν προ- 
σθάλουν το όνοµα του Παγανισμού και εκθέτουν τους "φιλε- 
λεύθερους και σωστά σκεπτόµενους" παγανιστές, αφού υπήρ- 
χε ο κίνδυνος η κοινή γνώµη νατους ταυτίσει µετους Ναζ(/Έτσι, 
τοποθετώντας το Ρᾶπηε: "ΗθαίΠεης Αοαϊησί Ηαϊε" σαν αναγνω- 
ριστικό, ο επισκέπτης θα ξέρει ότι έχει να κάνει µε "καθώς πρέ- 
πει" και πολιτικά ορθούς παγανιστές... Θεωρεί ότι οι πονηροί και 
ύπουλοι ρατσιστές καλύπτονται Πίσω από ένα "παγανιστικό µαν- 
δύα" χρησιµοποιώντας σύµμθολα όπωςτο Σφυρίτου Θώρ, δια- 
στρεθλώνοντας ηθελημένα το νόηµάτους, για να γίνουν πιο α- 
ποδεκτοί και να προωθήσουν πιο εύκολατο "κήρυγμα μίσους" 
Προειδοποιείτον ανύποπτο χρήστη να δώσει προσοχή στοτι α- 
ναγράφεται στο επόμενο παγανιστικό σἵίς που θα θελήσει ναε- 

΄ Ο λοι αυτοί οι αντι-φασίστες "παγανιστές", αγανακτισµένοι Πισκεφτεί, να ελέγχει προσεκτικάτους συνδέσμους και γενικά τι 
µήνυμα προσπαθεί να περάσει ο δηµιουργόςτου, ώστενα µην 
γίνει αποδέκτης της "όπουλης και σατανικής ρατσιστικής Προ- 
παγάνδας"... Επίσης επισημαίνει την επιζήµια επίδραση των συ- 
γκροτηµάτων του Ρᾶσ8η Μεία καιτου Ν.5.Β.Μ. γιατην τροµε- 
ρή εξάπλωση του Φυλετικού Παγανισμού στην νεολαία. 

Και μαύρο: Βίκινγκ! 
Τοτι συναντάει κανείς σερφάροντας στα σἴίθ των οργανώσε- 

ὠν(οι περισσότερες "σφραγίδα") που θρίσκονται πίσω απότο 
"Πεαίπεης Αααϊησί Ηαϊς", δεν περιγράφεται... Διαδίδουν ότι πι- 
στός της Αρχαίας Ευρωπαϊκής θρησκείας µπορεί να γίνει οο- 
ποιοσδήποτε, ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 
γλώσσας ή σεξουαλικών προτιμήσεων! Καθώςλένε, σήµερα 
ζούμε σε µια πολυ-πολιτισµική κοινωνία και ο Οντινισµός θα πρέ- 
Πει να "εκσυγχρονισθεί" και να γίνει και αυτός µια πολυ-πολιτι- 
σµική θρησκεία (δηλ. κήρυγμα υπέρτης παγκοσμιοποίησης µε 
θρησκευτικό μανδύα). Πιστεύουν ότιτους ενώνουν πολύ πε- 
ρισσότερα µε έναν έγχρωμο που έχει ασπαστείτον Οντινισµό (!) 
Παρά µε έναν που απλώς τυχαίνει να έχει το ίδιο χρώμα µεαυ- 
τούς. Αγανακτισμµένοι, θεωρούν ότι δεν είναι σεθέση οι ρατσι- 
στές να κρίνουν τι είναι φυσιολογικό και τι όχι και δεν μπορούν 
να επιθάλλουν σύµφωνα µετην γενετική, τιθα πρέπει να πι- 
στεύει ο καθένας ή πως θα πρέπει ναζει{...τιλες τώρα). Και συ- 

ὃ μα ΠΓΤΡΤΕΝΟΙ Ἡαιπποππκοσπαμπππαοαπ πα βὔσ  σστΣ 



νεχίζουν ότι δεν σηµαίνει ότι επειδή οἱ πρόγονοι κάποιου µπορεί 
να ήταν ρατσιστές (εννοούν τους αρχαίους κάτοικουςτης 
Ευρώπης) ότιθα πρέπει να συνεχίσουν Και αυτοί να είναι ρατσι- 
στές (αναφέροντας, άκουσον, άκουσον, το παράδειγµα ότι αν 
είναι κάποιος εγγονός εγκληματία δεν σηµαίνει ότι είναι και ο [- 
διος εγκληµατίας!). Θαυμάζουν τους Βίκινγκς γιατο γεγονός ό- 
τι ακολουθούσαν µια συγκεκριμένη θρησκεία και όχι για το γε- 
γονός ότι ήταν Λευκοί ή είχαν ξανθά μαλλιά! Σύµφωνα µε αυ- 
τούς οι ρατσιστές στην σύγχρονη κοινωνία είναι καταδικασµέ- 
νοι να ζουν απομονωμένοι και µακριά από την πραγματικότητα, 
ζώντας µοναχικές, πικρές και παρανοϊκές ζωές! Αυτά και άλλα 
τραγελαφικά µπορείτε να διαθάσετε στο άρθρο "Καςε απα 
Βεἰἰσίοπ" κάποιου Οαππιποίπη που είχε δημοσιευτεί στο περιο- 
δικό Μοιυπίαίη ΤΠιΠαεΓ (τεύχος 8) και που υπάρχει και στο σἷίε 
"Ἠεαίηεης Αοαϊηςί Ηαΐςα”. 

Επίσης µπορείτε να "θαυμάσετε" μαύρους να συμμετέχουν σε 
Βίκινγκ εορτές φορώντας παραδοσιακά Σκανδιναθικά ρούχα και 
σφυριάτου Θώρ! 

Εγχώριοι «Αρχαιολάτρες» 
Από τον σύνδεσμο "Ηεαίπεης Ασαἰηςσί Ηαΐε" δεν θα μπορού- 

σαν να λείπουν και οι δικοί µας εγχώριοι "παγανιστές" (οι αγα- 
πηµένοι µας "αρχαιολάτρες") και συγκεκριµένα κάποιο Ύπατο 
Συμθούλιο Ελλήνων Εθνικών", το περιοδικό "Διπετές", ο 
Β.Ρασιάς, Ύπατο Συμθούλιο Ελλήνων Εθνικών Αυστραλίας" (οι 
οποίοι δεν κρύθουν την µπολσεθίκικη τους ταυτότητα, δηµοσι- 
εύοντας στο σἷἴθ τους άρθρα για την "δολοφονική" δράση των 
Ταγμάτων Ασφαλείας, του Τάγματος Ευζώνων και άλλων πα- 
τριωτικών, αντι-κομμουνιστικών οµάδων κατά την διάρκειατης 
παρουσίας των Γερμανών στην Ελλάδα καιτην υποστήριξητους 
από την ορθόδοξη εκκλησία). Σε εκπομπή γνωστού καναλιού έ- 
νας από αυτούς δήλωσε ότι δεν έχουν Καµία σχέση µε τον εθνΙ- 
κισµό και ότι πρέπει να απομονωθούν τα "ακραία στοιχεία”. Και 
Πως άλλωστενα είναι εθνικιστές όταν οι Περισσότεροι από αυ- 
τούς ανήκαν στο µαρξιστικό χώρο ή παραμένουν ακόµα µαρξι- 
στές, δηλώνοντας περήφανοι ότι ανήκουν στη γενιά του πολυ- 
τεχνείου (κάποιοι από αυτούς τολμούν να συγκρίνουν και να 
ταυτίσουν το μαρξισμό µε την Αρχαία Ελλάδα). Γνωστός αστέ- 
ρας του χώρου σε θιθλίο του καταφέρεται εναντίον του 
Αντίοχου του Επιφανή αποκαλώντας τον µισαλλόδοξο, στενό- 
μυαλο και ρατσιστή. Ο ίδιος έχει γράψει επίσης θιθλίο κατάτου 
στρατού και έχει δηλώσει ότι Αρχαία Ελλάδα σηµαίνει απλώς να 
πίνουµετο... κρασάκι µας - πράγμα που είναι ενδεικτικό του πως 
προσεγγίζουν ένα τόσο σοθαρό θέµα! Χαρακτηρίζουντους ε- 
αυτούς τους δηµοκράτες παραθλέποντας εσκεμμένα το τι ήταν 
πραγματικά η δημοκρατία στην Αρχαία Αθήνα και αποφεύγο- 
ντας να κάνουν αναφορές στο πολίτευμα της Αρχαίας Σπάρτης. 

Στην χώρα µας το φαινόμενο των λεγόμενων "ελληνολατρών”" 
ή "αρχαιολατρών" (ή όπως αλλιώς θέλουν αυτοίνα ονοµάζο- 

νται), τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να παίρνει αρκετά µεγά- 
λες διαστάσεις, ακολουθώντας ένα διεθνές ρεύμα που θέλει χί- 
πηδες και οπαδούς του Πενν 4αθ να παρεισφρήσουν στο χώρο 
της αρχαίας θρησκείας, μεταφέροντας την ρητορεία περί "ει- 
ρηνισμού" και "ισότητας", σε ένα χώρο µετον οποίο στην πραγ- 
µατικότητα δεν έχουν καµία σχέση. Προσπαθούν, και σχεδόν έ- 
χουν καταφέρει, να εκμεταλλευτούν ένα έντονο ενδιαφέρον που 
παρατηρείται στις µέρες µας για την Αρχαία παράδοση καιθρη- 
σκεία µε σκοπό να αποπροσανατολίσουν και να διαστρεθλώ- 
σουν, άλλοτελόγο ηµιµάθειας, αλλάτις περισσότερες φορές η- 
θεληµένα, ιερές αξίες και ιδεώδη µε αποτέλεσµα να οδηγούν σε 
λάθος μονοπάτια αγνούς αλλά αφελής ανθρώπους και να οικει- 
οποιηθούν ένα κατά τ' άλλα θετικό ρεύμα. Ουσιαστικά δεν έχουν 
Καμία σχέση µε την Αρχαία Ελληνική θρησκεία, αλλά µε τα κα- 
µώματα τους την υποθιθάζουν και την ξεφτιλίζουν. Η Αρχαία 
θρησκεία των Ελλήνων και όλων των υπόλοιπων Ευρωπαίων ή- 
ταν πάνω απ' όλα µια οργανική, φυλετική θρησκεία και αποτε- 
λούσε µια ολόκληρη θιοθεωρία/κοσµοθεωρία η οποία πήγαζε 
µέσα από την φυλετική ψυχή της λαϊκής κοινότητας. βαθιά 
Ηρωολατρική και Ηλιακή, εξέφραζετην Ολύμπια Τάξη καιτην 
εναρμόνιση µετους Αιώνιους Φυσικούς Νόμους. Το Αρχαίο 
Ελληνικό Πνεύμα αντικατοπτρίζονταν πλήρως στο πρότυποτου 
Φιλόσοφου/Πολεμιστή. Οι εν λόγω "κύριοι", όχι µόνο δεν έχουν 
σχέση µε όλα αυτά, αλλά τα αρνούνται και τα πολεµάνε. 
Αρνούνται την µόνη αλήθεια αυτού του κόσμου αλλά καιτο µό- 
νο κριτήριο του τι αποτελεί ελληνικό και τι όχι, το Αίμα και την 
Φυλή. Θεωρούν και ορίζουν την Ελληνικότητα όχι ὡς µια 6ΙΟλο- 
γική πραγματικότητα, αλλά σαν µια αφηρημένη φιλοσοφική έν- 
νοια η οποία είναι "οικουμενική" και µπορεί να γίνει κτήµα του κα- 
θενός. 
Το πόσο επικίνδυνοι είναι για το σύστηµα όλοι αυτοί φαίνεται 

από την συχνότητα της παρουσίαςτους σετηλεοπτικές συζη- 
τήσεις την στιγµή που σε πραγματικούς πατριώτες και εθνΙκι- 
στές έχει αποκλειστεί κάθε τέτοια δυνατότητα. Περιοδικά και εκ- 
δόσεις "εσωτερικής αναζήτησης" προωθούν ευρέως τέτοιεςο- 
µάδες δείχνοντας την σχέση τους µε μυστικά τάγματα (είναι 
γνωστό άλλωστε και υπάρχουν άφθονα στοιχεία ότι πολλά µέ- 
λη της Μασονικής στοάς ανήκουν στον "αρχαιολατρικό" χώρο). 
Αναμειγνύουν την Αρχαία Ελληνική θρησκεία µε ανατολίτικα 
στοιχεία των τελευταίων χρόνων της παρακμής, τον Ορφισµό 
και την προ-ελληνική λατρεία της µεγάλης µητέρας-θεάς. Είναι 
χρέος µας να καταγγείλουµε όλους αυτούς που κάτω από την 
ταµπέλατου "Δωδεκαθειστή" δρουν ύποπτα και αντεθνικά. Η ε- 
νασχόληση µε την Αρχαία Θρησκεία και Παράδοση απαιτεί σο- 
θαρότητα και σεθασµό. Δεν πιστεύουμε σε µια στείρα 
Αρχαιολατρεία που αντιμετωπίζει το παρελθόν σαν κάτι νεκρό 
και απόμακρο, αλλά σε µια Στάση Ζωής που Αιώνες τώραπα- 
ραμένει ζωντανή και Αναλλοίωτη! 

μας 

Γ..ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ 
Ἱ ΣΤΟΥΣ ΝΑ 
ἵ Μείάεῃ Ώεροη Νατὶς μδ 

Ραρσηρ]Ασαιηςὶ 
ΝΑ. 

ο οΙλοιπές ανάλογες Ιδέες, οἱ οποίες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ µετην υγειέστατη 
οχριστιανική κοσµοθέαση του φυσικού Σύμπαντος, των ανθρώπων καιτων Θεών. 

νο νέν: το  Ταέθνη του κόσµου "ξαναθρίσκουν" τις Παραδόσεις τους και συχνά έρχονται µαζ/για 

8 "γα μοιρασθούντις απόψεις και ταΙδανικά τους, σ ένα Δημοκρατικό (µία ακόµη Ελληνική 

λέξη) περιθάλλον. Ως Έλληνες Εθνικο(, υποστηρ(ζουµελοΙπόν, µε όλη µας την καρδιά, 
Α. τους δίκαιους αγώνες των ιθαγενών σ’ όλον τον πλανήτη, µεταξύ αυτών 

αΙτων Αυστραλών Αθοριγίνων και Μάοριτης Νέας Ζηλανδίας’. 
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Ο Ελληνικός 
συνασπισμός 
Τις παραμονές 

της περσικής εἰ- 
σθολής στην νό- 
τια Ελλάδα, η Πο- 
λιτική κατάσταση 

της ήταν ζοφερή 
καιτο γενικό ψυ- 
χολογικό κλίµα 
αρνητικό και ητ- 

Και φυσικά το 
σύνολο των 
Οπούντιων 
Λόκρων καιτων 
Φωκαίων. 

Οι Σπαρτιάτες, 
είχαν επιλεχθεί α- 
Πό τον ίδιο τον 
Λεωνίδα µε πολύ 
αυστηρά κριτή- 
ρια όπως η αν- 
δρείατους στην 
µάχη(όλοιτους 
ανήκαν στο επ(- 

λεκτο σώμα των 
ιππέων, όρος που σήµαι- 

νεπως μπορούσαν να εκστρατεύ- 
ουν παντού στον ελληνικό χώρο κι 

όχι πως ήταν έφιπποι)αλ- 
λά και µετο αν είχαν έ- 
να αρσενικό απόγονο 

να τους διαδεχτεί, µιας και πάνω από 
την Σπάρτη κινούταν ο απειλητικός χρησμός 

τοπαθές. Γιατους 
περισσότερους 
Έλληνες η επιλογή 
της υποταγής φαινό- 
ταν συνετότερη από την 
παράτολµη αντίσταση κα- 
θώς ήταν νωπές ακόµα οι µνή- 
µες της Ιωνικής Επανάστασης και 
της καταστροφής του ελληνι- 
σμού στα μικρασιατικά παράλια. Πολλοί 
από αυτούς(όπως οι Αργείοι που είχαν 
καλέσει τον Ξέρξη στην Ελλάδα για να λύσει 
το πρόθληµάτους µετους Σπαρτιάτες’) έκριναν της Πυθίας που προειδοποιούσε: " Και εσείς κά- 
σημαντικότερες τις αντιθέσεις τους µετους άλ- τοικοι της Λακεδαίµονας ή η περήφανη πόλη σας χά- 
λους οµοεθνείς τους κι άλλοι κινούνταν µε θάση νεται από αυτή την γενιά Περσών που και την γή των ομοφύ- 
το προσωπικό Ιδιοτελές συμφέρον. λων σας θα καταστρέψει ή η Λακεδαίμονα θα θρηνήσει τον θα- 
Έτσι όταν συγκλήθηκε το Πανελλήνιο Συνέδριο στον Ισθµόα- σιλιά της γενιάς του Ηρακλή. Και αυτόν (τον θασιλιά) των ταύ- 

πότις δυο µεγάλες πόλεις την Αθήνα καιτη Σπάρτητοφθινό- ρώνη ορµή δεν µπορεί να τον συγκρατήσει ούτε και των λεό- 
πωροτου 48ΊΠ.Χ. δεν στάθηκε δυνατό να ενωθούν άπασεςοι ντων, γιατί(ο Πέρσης) έχειτην δύναμη του Δία και δεν θατον 
ελληνικές δυνάµεις για την αντιμετώπιση της εχθρικής λαίλα- σταματήσει κανείς Προτού την γη και την πόλη ή τον θασιλιά 
πας που είχε ήδη κατορθώσει να κατασκευάσει δυο γέφυρες της Κάνει κομματια". Είναι νι λοιπόν Πως ο Λεωνίδας γνω- 
στον Ελλήσποντο για να την πεζή της διάθαση και µια διώρυγα 
στον Άθω γιατην επιτυχή δίοδο τῶν Πλοίων. Πολλές ελληνικές 
Πόλεις δεν συμμετείχαν στην. 6υµι αία από φόθο ή από δόλο. 
Το Άργος όπως αναμενόταν έθε εαυτόν σε Προδοτική ουδε- 
τερότητα (έλπιζαν σε ηγετική θΕΦῃ στην Πελοπόννησο σεπερ(- 

ρραγίσθηκε µετον ὀρκοτων 
συμμάχων που αἳ άχη µέχρι του τέλους και τί- 
Ποταλιγότερ ( 
νιζόµενοι΄ 

ο θε 

του μεγέθους το 
Το μόνο αδύναμο 6 σ 

θατο ό όρος Καλλίθρομο. Από αυτό 
Περάσει µια µικρή εχθρική δύναμη 
θεν των αμυνοµένων Ελλήνων. 
ιάθεσή του είχετους 300 πιστούς 
“Σπαρτιάτεςτου, ἄλλους 1000 

παν καὶ ο μάά την Ελλάδα ὠς τον σθμό. στο νο ́ των ανα- 
τολιτών. - ος 
Ο Ξέρξης που γνώριζετο δέος! που προκαλούσε δεν εππέθη- 

. κε αμέσως, Διέταξε το στράτευµά του να μείνει ακίνη Ὀ γιατέσ- 
΄.σερις ηµέρες απέναντι από τα: οντας πως οι 
"Έλληνες θα αποχωρούσαν χωρίς µάχη, μπροστά 

200 Φλειασίους, 80 Μυκηναίους, 700 Θεσπιείς, 400 Θηθαΐους στην θέατου στρατούτου. Όταν όµως πέρασε αρκετός χρό- 

ΒΕΡΙΥΤΑΛΝυςε ϱ.α. Ἱ 



νος, θέλησε να µάθει ποιοι ήταν αυτοί που τολμούσαν νατον α- 
Ψηφήσουν και µάλιστα εκείνη την στιγµή που μπορούσενα επι- 
δείξει την παντοδυναµία του σε όλο της το μεγαλείο. Για αυτό 
τον σκοπό έστειλε ένα Θεσσαλό ιππέα κατάσκοπο που του ανέ- 
φερε πὠς το παλαιό Φωκικό τείχος στο κέντρο των στενών είχε 
επισκευαστεί και δεν του επέτρεπε να δεί τον ελληνικό στρατό 
εκτός των Λακεδαιμονίων που είχαν παραταχθεί µπροστάτου. 
Αυτά που αντίκρυσετου προκάλεσαν απορία και περιέργεια κα- 
θώς οι Λακεδαιμόνιοι γωµνάζονταν και χτενίζονταν. Ο Ξέρξης α- 
µέσως κάλεσετον εξόριστο Σπαρτιάτη θασιλιά Δημάρατο΄ του 
Αρίστωνα για να του εξηγήσει τι σήµαιναν όλα αυτά κι εκείνος 
του απάντησε: "Οιάνδρες αυτο{, ήρθαν εδώ για να σας Ππολε- 
µήσουν ώστε να µην περάσετε και προς τούτο ετοιμάζονται. 
Αυτό είναι το έθιµό μας, όταν πρόκειται ναχάσουν τη ζωήτους 
τότε περιποιούνται την κόµη τους. Και να γνωρίζεις αυτό: εάν 
κατορθώσεις να καταθάλεις τούτους αλλά και τους άλλους που 
έμειναν στη Σπάρτη, τότε δεν υπάρχει άλλος λαός στον κόσµο, 
που θα σηκώσει Χέρι εναντίον σου θασιλἰά, για να σου αντιστα- 
θε[. Διότι τώρα επέρχεσαι εναντίον του ευγενέστερου θασιλε(- 
ου, που υπάρχει στη, Ελλάδα και των γενναιότερων ανδρών 
του!” Στον Ξέρξη αυτά φάνηκαν γελοία και δεδομένου του αμ- 
φίθολου θαλάσσιου αγώνα στο Αρτεμίσιο διέταξε το στρατό 
του να ετοιµαστεί κι έστειλε αγγελιοφόρο στους Έλληνες μετο 
αίτηµα της παράδοσης των δυνάμεών τους και την υπόσχεση 
στον Λεωνίδα να κυθερνήσει όλη την Ελλάδα που τα όριάτης θα 
ήταν μεγαλύτερα από τα ήδη καθορισμένα. Ο Σπαρτιάτης θα- . 
σιλιάς του ̓ απάντησε: "Αν ήξερες τι είναι το καλό στη ζωή,θαα 
Πείχες από το να επιθυμείς ξένα Πράγματα. Για εμένα καλύτε 
είναι να πεθάνω για την Ελλάδα παρά να εἰµαι μονάρχης τω 
μοφύλων µου. Όσο για την χώρα που υπόσχεσαι να δώσει 
Έλληνες έµαθαν από τους πατέρες τους να αποκτούν εδ 
ΧΙ µετη δειλία αλλά µετην ανδρεία".(Πλουτ Λακων 
φθέγµατα) Στην απάντηση αυτή ο Ξέρξης ρώτησεε 
Δημάρατο αν οιΈλληνες θα τραπούν σε φυγή 
τα ἀλογάτους ήθα σταθούν να πολεμήσουν κ 
θηκε: "Γνωρίζεις καλά και συ οίδιος την ανδρεία 
διότιτους θάρθαρους που επαναστατούν τ 
με ελληνικές δυνάµεις, ώστε µην έχεις την γνώµη ότια 
μάχονται γενναιότερα από τους Πέρσες για την δική σο 
ριαρχία θα αγωνιστούν κατώτερα για την ελευθερ 
ντίον των Περσών". 

Όταν για δεύτερη φορά ο Πέρσης απαίτησε από τον λεω 
την παράδοση των όπλων του εκείνος απάντησε: 
"ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ" 

Η σύγκρουση 
Ο Μεγάλος Βασιλιάς που γέλασε σαρκαστικά 
µετα σχόλιατου Δημάρατου καιτην άρνηση 
Του Λεωνίδα αποφάσισε να τελειώσει γρή- 
΄γορα µε τους υπερασπιστές των 
Θερμοπυλών.Έτσιτην πέµπτη ηµέρα από 

την ἀφιξή του (την Ίη Αυγούστου 
480Π.Χ.) διέταξε την επίθεσή του 

θυμωμένος για την ακλόνητη 
.στάση των Ελλήνων πουτου 
έδειχναν αναίδεια και τρέλα. 
"Αρχικά διέταξ 

Μήδους να επιτεθοι 

νο πριν από 10 χρόνια µε 
Πό να ανν. 
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Οι Μήδοι επιτέθηκαν σε κύματα µε ορµή κατά των Ελλήνων 
την ώρα που εκείνοι στην απέναντι πλευρά έτοιµοι για µάχη εἰ- 
χαν σχηματίσει την φάλαγγά τους και θάδιζαν εναντίον τους 
τραγουδώντας ένα πολεμικό παιάνα. Όταν το τείχος των ελλη- 
νικών ασπίδων έφτασε κοντά στον εχθρό που προσπαθούσενα 
το κάνει να χάσει την τάξη του µετις θολές των τόξωντου, οι 
άνδρες που θα πήγαιναν στον Μεγάλο Βασιλιάτους ανυπότα- 
κτους σκόρπισαν µε πανικό καθώς τα δόρατα των πρώτων 
γραμμών των Ελλήνων θέριζαν κυριολεκτικά εκείνους που είχαν 
την ατυχία να θρίσκονται απέναντίτους. Οι συγγενείς των νε- 
Κρών Ασιατών του Μαραθώνα δεν αποχώρησαν απότις σειρές 
τους και µε τα τόξατους προσπαθούσαν κι εκείνοι να σταµατή- 
σουν τον ελληνικό οδοστρωτήρατης σάρκας που όταντους 
Πλησίασε δεν τους άφησε περιθώρια αντίστασης. Οι θάρθαροι 
γνώριζαν για πρώτη φοράτην θανατηφόρα φραγή της ελλην!- 
κής οπλιτικής φάλαγγας Και μάλιστα εκείνης των Λακεδαιμονίων. 
Τα πλήγµατατων οράτω όμως δεν μπορούσαν να διασπά- 
σουν εὔὐκολατην φ Ἱ ητα του εχθρού που µε τον κα- 

µια µάχη εκτου 
Όταν οι ελληνικές 
τευτο εχθρό ἒκ 

ἱκώνοντας τους συντρόφους τους 
εν της παράταξής τους. Μέ 

υγών των τραυματισμ 
στίφη Μηδών αλλά Και 

άτω απόταπόδιατους .Ί 
γήταν αδύνατον να πρ 

) ον οι 10.000 Πέρσ 
που. ας έτσι διότι οἱ απώλε 

ημους πολεμιστές! που οδηγούνταν από το! 
ἳ  Πολέμαρχο Υδάρνη, η νίκη του θα ήτα 

α Κι εὐκολα μιας και δεν αντιμετώπισαν κανένα 
υς ΓοηΠούμειους αντιπάλους τους ἕ επανέλα- 

με. πολύ ταχύ θήµα επιτέθηκαν στον περιορι 
Πρώτου στενού των Θερμοπυλών. ον 

στρέφοντάς την Και στη συνέχεια έκοψαν την ορµήτους. Αλλά 
δεν περιορίστηκαν στην απλή παθητική άμυνα. Ο Λεωνίδας ε- 
φάρμοσε αµέσως ένα στρατήγηµάτου. Την στιγµή που οι 
Αθάνατοι είχαν όλοι συγκεντρωθεί στην είσοδο των 
Θερμοπυλών, διέταξε να πραγµατοποιηθεί προσποιητή υΠο- 

πμ. ῃΕΘΙΘΤΛΝΟΕ 



χώρηση προς το εσωτερικό του πρώτου στενού. ΟΙ ΠεΙΘαρχη- 
µένοι Σπαρτιάτες του που ήταν οι πρόµαχοι της ελληνικής Πα- 
ράταξης υπάκουσαν και µε αυτότον τρόπο παρέσυραντους 
Πέρσες στα πλατύτερα σηµεία των στενών όπου μπορούσαν να 
αναπτυχθούν περισσότεροι εχθροίτους και στην συνέχεια εξα- 
πόλυσαν µια ισχυρότατη και µη αναστρέψιµη αντεπίθεση. Οἱ 
Αθάνατοι σαν άθουλη µάζα εισχώρησαν στο πρώτο στενό νο- 
µίζοντας πως είχαν καταθάλει τον επίφοθο αντίπαλο και τελικά 
συνθλίφθηκαν κι εκείνοι µετην σειράτους απότις ασπίδες και 
τα δόρατα της επιτιθέµενης φάλαγγας των Ελλήνων. "Κάθε φο- 
ῥά που έστρεφαν τα νώτα οι Λακεδαιμόνιοι ότι τάχα τρέπονταν 
σε φυγή διατηρούσαν τον πυκνό σχηµατισµότους. Οιθάρθα- 
ροικαθώςτους έθλεπαν να φεύγουν, άρχιζαν νατους κατα- 
διώκουν µε κραυγές και θόρυθο αλλά εκείνοι όταν τους πλη- 
σίαζαν έ έκαναν επιθετική επιστροφή αντιμέτωποι! και θέ ιζαν ο α- 

ον εΠα- 
εσής τους. 

) Ἰδοχικές 
Ὑραμμές ανά πόλεις ώστενα εναλλάσσονται στη µαχ οιο 
τες καινα ξεκουράζονται. Αλλά στο αποκορύφωμ της μάχη: 
δεν υπήρχε χρόνος για ξεκούραση και καθώς η µάχ 
ον μέρας οι νε πολεμιστές επιδόθηκαν σεα 

τοια, Πως δεν θα μπορούσαν να μάχονται γ 
Ννέλαθαν την τακτική της ταχείας και ορµητικής επίθ 

πλ, 

᾿γοὺς Προσπερνώνταςτους. ο 
:Οι υπόλοιποιΈλληνες ενηµερώθηκαν από ένα ἂν ομο- 

εθνή τουςτον Τυρραστιάδατον Κυμαίο την στιγµή Ποῦ άκου- 
γαν τις δυσοίωνες Προθλέψεις του μάντη Μεγιστία Που τουςα-. 
«νακοίνωνε "τον θάνατο που τους περιμένει την αυγή". Πριν ξη- 

κα 

τούσαν να αποχωρήσουν. Τελικά επικράτ 

θύµους για μάχη Θεσπιείς αλλά και μετους απρόθυμοὺς 400 
Θηθαΐους. 

Επί θανάτω έξοδον” 
Το πρωί οιΈλληνες αφού προγευµάτισαν σαν να επρόκειτο να 

δειπνήσουν στον Άδη έθλεπαν τον Ξέρξη να ετοιμάζει τα στρα- 

ΒΕΡΙΣ»ΤΑΝΕΕ ϱ 

δα, που µεῃ ρώτη ευ- 

Ἕχος τα ὑν Φωκαίων σε ένα ώς για να συγκρουστούν µετονε- 
: χθρόγ για τελευταία φορά. Έχοντας στα χέριατις ξυάλες (το αρ- 

7οΥ καις οἱ δυο απο. 
ο. ψεις. Οἱ Σπαρτιάτες έ έμειναν για να συνεχίσοὺν µαζί µε: του ς πρό. 

τεύµατά του νατους επιτεθούν και να κάνει θυσίες στους θεούς 
του για αίσια έκθαση. Αφού άφησαν μερικούς άνδρες να φυλά- 
νετο Φωκικό τείχος τάχθηκαν σε πλήρη σχηματισμό φάλαγγας 
και θγήκαν έξω από τα στενά προς αναζήτηση του εχθρού ""ως 
άνδρες που θάδιζαν προς τον θάνατο" χωρίς αυτήτην φοράνα 
ακούγονται παιάνες και ο ήχος τῶν αυλών. Αμέσως συνεπλά- 
κησαν µε όλο τον θαρθαρικό στρατό σε µια άγρια µάχη μέχρις 
εσχάτων. 

Οι Σπαρτιάτες του Λεωνίδα µαζί µετους Θεσπιείς του 
Δημόφιλου γνωρίζοντας πως η κυκλωτική κίνηση των Περσών 
ήταν σε εξέλιξη και πως δεν τους απέµενε πολύς χρόνος πολε- 
μούσαν µε πρωτόγνωρη κι ανυπέρθλητη 
µανία προσπαθώντας να προκαλέ- 
σουν στον εχθρότις μεγαλύτερες 
δυνατόν απώλειες καιτο πετύ 
χαιναν. Οι Ασιάτες αντιθέτω 
συνθλίθονταν και παρά το 
Πλήθος των στιφών τους κα 
ταστρέφονταν από τους 
μανιασμένουςΈλληνες Ππο- 
λεμιστές (εκτός των 

χαίο λακωνικό κοντό σπαθῇ τους και κάποιοι χωρίς καν όπλα συ- 
γέχισαν να µάχονται ώσπου αποδεκάτισαν όσους τους επιτέ- 
θηκαν. 
;;.ΟιΠέρσες µετους συµµάχουςτους φοθούμενοι γιατις ζωές 
τους δεν Προχώρησαν σενέα επίθεση περνώντας το κενό ανά- 
μεσα σε εκείνους καιτους άριστους που ήταν σπαρμένο με 
πτώματα αλλά εξαπέλυσαν µια θροχή από θέλη που σκότωσαν 
Οχεδόν ταυτόχρονα όλους τους εναπομείναντες υπερασπιστές 

νΝ Θερμοπυλών. 

Το τέλος 
. -μερώσει ο Λεωνίδας συγκάλεσε πολεμικό συμθούλιο όπου οια-. - 

όψεις των Ελλήνων διέφεραν -οἱι μεν Λακεδαιμόνιοι επέμεναν. 
«ινα συνεχιστείη μάχη μέχρι το τέλος οι δε υπόλοιποι Έλληνες ζη-. 

Μόλις τελείωσε η µάχη ο Ξέρξης διέταξε να θρεθείτο σώμα 
του Λεωνίδα και όταν τελικά θρέθηκε γεμάτος από φόθοτο α- 
ποκεφάλισε. Οι µηδίσαντες Θηθαίοι σημαδεύτηκαν για πάντα 
από τους Πέρσες γιατην προδοσίατους αλλά το σηµαντικότε- 
ρο ήταν η επίδραση που είχεη ηρωική Πράξη αυτή σε όλοτον 
ελληνικό κόσµο. Είναι χαρακτηριστικότης αφύπνισης αυτής πως 
τον επόμενο χρόνο οι Έλληνες εκδικούµενοι τους νεκρούς των 
Θερμοπυλών και ανακαταλαμθάνοντας τα χαμένα εδάφη, στις 
Πλαταιές, δεν χρειαζόταν να πειστούν για να υπερασπίσουν την 
πατρίδατους αλλά αντιθέτως προς χάριν 300 παρέτασσαν 
110.000 οπλίτες... 
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ΕΤΗ (ον '- ϐ Γκωρνου. 

5ψηςῇ Τοςᾖῄναί 
Ένα από τα καλύτερα τεχνολογικά και πο- 

λιτιστικά πάρκα βρίσκεται σίιην χώρα µας και 

πιο συγκεκριµένα στο Λαύριο, όπου διοργα- 

: νώδηκε άψογα το ΘΥπΠΕΙ Εοείἰνα] ηλεκτρονι- 

κής μουσικής και ψηφιακής τέχνης. 

Ένα δυναμικό ἆαποε τριήµερο για όλα τα 
μουσικά και οπτικά γούστα. Ρ5γεΠεαε]ίς, 

Τεε[μπο, Αοἰά, Ίταπςα, απλοί Ἐανοις"κολλε- 

γιόπαιδα", δεν σημείωσαν απουσία απ᾿ το γε- 

γονός και πέρασαν απ' όλατα στάδια, "ζω- 

Μο ο νο 

Ενδεικτικά δ' αναφέρω (καδ' ότι τα ονόµα- 

τα των μουσικών που έκαναν την επέλασή 

τους ήταν υπεραρκετά και δυσκολεύτηκα να 

διαλέξω) 

Ε]αείτονγατε, Τποπιας ΒΓΙΠΚΠΙάΠΗ, Γεταπονα, 

Κοίαί, Ώεσαάθ». 

Ηλεκιρισμένη ήιαν η αιµόσφαιρα και στα 

πειραματικά »ίαρε µε ἴους: ΜίΚα Ναἰπίο και 

αυιούς που έπαιξαν νο: 

ΕΥοΙ ΙΚκεάα, ενώ τα Ώ| δεί των δίαίΐς και 

Γαπίε Ί/αηρ ξεχώρισαν. 

Εῄδηΐα ναί ΠηαηΖ, Ίος ᾖναί 5 
Άς περάσουμε τώρα σια δικά µας. Τα του 

Εἰεπίαη7, όπου η πρώτη απουσία ήρδε νω- 

ρίς! Καημό, το έχω σε τέτοιο είδους φεστι- 

βάλ, όπως και το χώρο του μέταλ και του 

ροκ έχει συμβεί άπειρες φορές, να ανακοι- 

γωδεί κάποιο μουσικό συγκρότηµα και να 

µην ακυρωθεί τελευταία στιγµή, όπου τα κο- 

ρόιδα έχουν ήδη προπληρώσει νατους 

δουν. Πρόσφατο παράδειγµα το διαβόητο 

πλέον ΕοεΚννανε Εερίνα], όπου άλλους καλεί 

και άλλοι έρχονιαι....αν έρθουν (πάνε οι 

Μιςε.... 

Πάνε, λοιπόν και οι Ώα5 161, µας άφησαν 

την θέση κενή. Αρρώσιησαν λέει και δεν 

μπόρεσαν να έρδουν. Πάλι καλά που έχουν 

δεσμευτεί οι διοργανωτές για μελλοντική εµ- 

φάνισήτους, όπου όσοι κρατήσουν το εισι- 

τήριο τους από το φεστιβάλ, ὃα μπορέσουν 

να τους δουν µε το ίδιο εισιτήριο. 

Ευτυχώς, όµως αυτοί που περιµένανε αρ- 

κετοί ήρθαν, να ξεχωρίσουν και να µας τα- 

ζιδέψουν στα γνωσιά µουνιά και ονειρικά 

μονοπάτια, χωρίς απότοµους "αποχρωματι- 

σμούς", παρά µόνο παγωμένα τοπία και 

Βόρειες γνώριµες καταστάσεις. 

Άλλωστε η ξεχωριστή πλέον φωνητική 

χροιά του Ἠερηοας, τραγουδιστή των 

Υ/οἱ[5λαίπῃ, τον καταξίωσε εξίσου σιο 

(οἰλίς και στον εἰεείτο Χώρο µε το "ρτο]εοί" 

6τοιρ τους βεμί]]ετ. 

Αφού µου πέρασε η... κρίση, λέω να πω 

και δύο λόγια και για άλλα δύο συγκροιή- 

µατα στο φετινό Ε]ΓεπίαηΖ. Όι πολυαναµε- 

νόµενοι για ορι- 

σµένους Απά 

Α5ο Τ{ε τος, 
ἳ : “ , 
ένα απότα 

κλασσικά και α- ο να νι 

ντιπροσωπευτι- 

κότερα 

ἀατκ/πενν ννανε 

συγκροτήματα νι . 

που έχουν µία ονό 

μουσική πορεία ή 

στην ἁατί αἰίετ- 

πανε σκηνή Ππά- 

νω από µία εἰ- 

κοσαετία. Ό,τι 

παράπονα και τη 

προφητική ταινία) σε "Καλημέρα Βιετνάμ’ 

--- 
ο 

Τίποτα δεν είναι πιο υπαρκτό από την ίδια την 
ανυπαρξία: Επιμένω σ᾿’ αυτό γιατί φτάσαμε 

αισίως, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα όπου, το 
᾿"Καλημέρα Ελλάδα” 
άνεση σε "Καλημέρα Ευρώπη” και πιδανότητα 

ὃα καταλήξει (όπως είδαμε πριν χρόνια σε 

μεταφράστηκε µε περίσσια 

11; 

σάς 

να ακούοτηκαν από οριοµένους δεν μειώνει 

το γεγονός πως οι Απά ΑΙ5ο ΤΠε Έτους, όπως 

και οἱ "/οἱ{5Ποίπι" ήιαν µία ενδιαφέρουσα 

µουοική εμπειρία. Όσο για τους Έλληνες 

ΗΙρ] Τενε] Ρίαίΐς, που άνοιξαν και το φεσιι- 

βάλ, αντιπροσωπεύουν µία νέα γενιά ελλη- 

νικών ἁατκ αἰἰεγπαίῖνο συγκροτημάτων, που 

δείχνουν ότι υπάρχει σιγά-σιγά µία κινητι- 

κότηϊα σία μουσικά δρώµενατης εγχώριας 

οκηνής, και μπορούν να σιαθούν στα πόδια 

ολων «ο Ιον παν νο 

που αναγκάζονται ορισμένα από αυτά να 

βρουν αλλοδαπές εταιρίες για να βγάλουν 

τα άλμπουμ τους και δεν έχουν την ανα- 

γκαία στήριξη, ορισμένες φορές, που Χρειά- 

ζονιαι εδώ... 

Όσο γιατους Νορβηγούς Ε]ιδίνο... Νο 

Οοοπιπιαπί5. Απλά ότι, οι" παλιοί είναι αλ- 

λιώς' και προτιµότεροι... ιδίως από τους λά- 

τρεις αυτού του είδους. 

σίανα Ἠμασίαῃαί 
Ὁν πιο κ οκώναμιον ή «πα 

διαφέρουσες συναυλίες µέχρι στιγµής, ό- 

πως καιτων παλιών και γνώριµων Ταχεεάο 

Μοοη, αλλά και...."ακαιανόµαστα φεοτι- 

βάλ', όπως το ΚοεΚκννανε(υπάρχούν και κά- 

ποια όρια που πρέπει να τηρηδούν..), ὃα 

βγάλω το χρυσό µου φιυάρι, κολασμένες 

µου ψυχές και ὃα αρχίσω ένα αριστουργη- 

-- αά . 

-ἲ 

ο, 9. 
πλ 

..... εσἃ 

4ϕ ιο ϕ 

-- 

-.  - 
ὦς η βρε 

κών 

ου ο ο σοι --- “σα ο ο -----.... 



πο ο ο οο 

Τελειώνοντας λοιπόν, ήρθαν τα χειρότε- 

ρα όπως τά περιμένατε. 

Φέτος λοιπόν, µάδατε στη Ειτονϊδίοη (ή... 

"Οπιομι-νΙδίοπ"), ότι το µόνο που χρειάζε- 

ται για να κατακτήσει κάποιος όλες αυτές 

τις γυφτοφιέστες(γκλάμουρ, το λένε τώρα) 

σε ροζ, κουφετί, αποχρώσεις, χωρίς εθνική 

Ντο ἁτο το ο ο ο ος 

ναι: να εισβάλεις ανάµεσα τους µαζί µε µία 

ο τα )ιςαι| 

Αφού ευχηθούµε σε ό- 
λουςτου φίλους αυτής 
της στήλης, λίγο καδυ- 
στερηµένα. Καλό Θερινό 
στ το τν] 
Χρονιά(για όσους επιµέ- 
νουν Εθνικά, αφού ζεκι- 
νά τότε η πρώτη µέρατου 
"Αττικού ΄Έτους", ο µή- 
νας Ἑκατομθαιών). και 
να σας ευχηδθούμε επίσης 
για αυτέςτις ηµέρες την 
μικρότερη δυνατή ταλαι- 
 ζοΤ τς κα λΤΙΤΟ Οτο] 
των "Ο]γπιρίο ἄαπιες'-- 
που κάποιοι θέλουν µε 
αρκετές δόσεις ύθρηςνα 
ταυτίζουν µετους 
Ολυμπιακούς Αγώνες- 
ὃα σας ενημερώσουμε 
για κάποια μουσικά 
υΤΙΤΗΤΤΤΣΤΕΑΗ «ΤΗ «Ὁ ΦΤΩΤΟΣ 
ρίες που ελπίζουµε νατις 
βρείτε αρκετά ενδιαφέ- 
ῥρουσες. 

Πολλά και διάφορα έγιναν κο- 
γιά τὴν περίοδο της 2 [ης 

Ιουνίου, για το Θερινό 

ΗἩλιοσιάσιο, αλλά αυιό που συ- 

Υκένιρωσε το ενδιαφέρον ήταν 
το µονοήμερο Ι{Γοπ[]απιε 
Γεννα], που πραγματοποιήθηκε 
στις 260 Ιουνίου 2004 σιο 

Βερολίνο της Γερμανίας. Σε αυ- 
τό συμμετείχαν µπάντες από το 

ποεοί{οἰΚ έως το ἱπαιςίτία] ποίδε 

χώρο, µε µία πιο σκοτεινή” 

διάθέση. Έτσι λοιπόν είχαν την 
ευκαιρία όσοι παρευρέθηκαν 

σε αυτό, να παρακολουδήσουν 

μειαξύ των άλλων τη Πεο{οἰΚ 
μπάντα Γοι5είἰ, ἵη Πεο{οἰΚ -αλ- 
λά πιο "εμβατηριακή’ και "σκο- 

τεινή΄”- ΠΘΟΓΟΙΚ µπάντα Βεατετ οί 
(Πε [ππιοδί 11, αλλά επίσης τη 
δρυλική ἱπαισίτία[ μπάντα 
(σετεοΠἰρΚείϊς [άρα, τη "αεαί] 

ορδή από "βάρβαρους πολεμιστές" χορευ- 

άρ(µαοιίγια, μπότες, περικάρπια κλπ) σε 

ἀππρίεΠί’ µπάντα Φε]]ος» Τερα] 
[ο ο τὰ 

που γίνεται αυτή η αναφορά εί- 

ναι το γεγονός ότι έπαιζαν οι 
φοβεροί Γοτ»αίἰ, που κάδε φο- 

ρά μαγεύουν το κοινό µε την ζε- 
χωρισίές τους δημιουργίες. 
Και μιας που έγινε µία αναφο- 

ρά στους Γοινείἰ -όχι δεν επιδυ- 

μούμαι να καλοπιάσουµε τον 

αρχισυνιάκιηή(χεχε)- δα δέλαµε 
να πληροφορήσουµε τους φί- 

λους αυιού του συγκροιήµατος 

ότι απότις αρχές Ιουνίου κυ- 

κλοφόρησε το νέο τους άλ- 

(ο εκ ἰὰ 

µπουμ "Ετας", µε 11 νέα ενδια- 
φέροντα κοµµαάιια και µε την 

συµµετοχή γνωσιών "ονομά- 
των’ του χώρου αυτού, όπως 
του [απ Κεαα (Εϊτεγ]ος), ΚΙπι 

14Τ56Π (Ο/ Τ]ιε Ἠγαπά Απά Ί1ε 
Μοοι)), Όννε Νο[ίε(Οιρ[ία), 
Ρ'οἰτίῇ (1η (σονναπ ΚίΠρ) και 
ΦΟΠΠΕ Ηαρα[. 

Αλλά ήρδε τώρα η στιγµή πι- 
σιεύουµε να αναφερδούµε, ζα- 

νά, στο πιο ωραίο τριήμερο που 

ὃα συμβεί -τελικά- στο Ηεί]ρες 
τῆς Αυσιρίας και δεν είναι άλ- 

λο από το 4ο ΥΑΥΥΟ Γεδίίναι 
στις 9 µε 11 Ιουλίου. Εκιός από 

ένα τριήµερο μουσικών πάριι 

και πολιτιστικών δρωµένων, ὃα 
“παρελάσουν’ από σκηνής διά- 

φορα γνωσιά ᾿αιρετικά’ συ- 

τές, µε δερμάτινα ρούχα και λοιπά αζεσου- 

µία μυθική αιµόσφαιρα από νΙτίμα] σκηνικά 

φωτιά! Αλλά, µε µια τάση μινιμαλιστικού µη- 

δενιομού στην καρδιά σου, τουτέστιν... Το 

µόνο που χρειάστηκε ήταν µία ενθουσιώδης 

ο ΠΡΟ ΤΟΠΟΣ ΤΟΟΡΥΗ 

αγάπη για την χώρα της καιτις παραδόσεις 

και µια σχετική απάθεια για το έπαθλο της 

Ό αι «κ 
Υκροιήµατα επί σκηνής από κυ- 

ρίως τή πεοΓοἰΚ και ἱπάικίτία] 
μουσική σκηνή, για την οποία 

είχε γίνει ήδη µία αναφορά στο 

προηγούμενο τεύχος. Δυσιυχώς 

όµως, αισδητή ὃα είναι ή απου- 
σία του πολυαναμενόµενου και 

“ακαιονόμασιου’ Αμερικανού 
Βογα ΚΙΕε(ΝΟΝ και ζερό ψω- 

µί), καθώς επίσης και ων 

Αυσιριακών ΑΙ]εδδείεῃ, µιας 
και στο νέο Ιίπε-ιρ εζαφανί- 

σιηκαν τα ονόματα τους. 

Ελπίζουμε να οφείλεται σε 
καδαρά... τεχνικής φύσεως 

προβλήµατα και 
όχι σε άλλους λόγους... 

Μιας και γίνεται αναφορά σε 

συναυλίες, στις 10 και 11 

Σεπτεμβρίου έχει προγραµµατι- 

στεί εμφάνιση των Οιττεπίθὸ 
(µην ακούγονται σχόλια, Χεχε) 

στο Θέαιρο Ιἀετίοο της 
Λισσαβώνας. Οι "ρεείαί ριιεσίς” 
δεν έχουν ανακοινωθεί µέχρι 
στιγµής, αν και αναμένεται να 
είναι µία ενδιαφέρουσα συναυ- 

λία. 

Εδώ και καιρό θέλαμε από αυτή 
την σιήλη να κάνουμε µία πα- 

ρουσίαση ενός φοβερού"εμβα- 
τηριακού’ και καραφασισιῖ- 

κού’ (1), διότι εκιός από το κα- 

δαρά µη ’πολιτικώς ορδό’ διά- 

Ἐθθευ 

νίκης. Αφού, όπως µας πληροφόρησε και η. 

ίδια η Ουκρανή, το µόνο που την ενδιέφερε 

ήταν να προβάλειτην χώρατης και να εκ- 

προσωπήσει επάξια, άσχετα του αποτελέ- 

σµατος. Κι αυτό της χάρισε την νίκη: 

Χωρίς "προπολεμικές" κορώνες 

και φανῳφάρες 'νέο-ελληνικής" πα- 

ρακμής τύπου: Νικήσαμε: 

Νικήσαμε: 941... Έμπενε 

Ρουσλάνα: 

ἕπιικιος 

Όεση του, είναι και από μουσική 

άποψης άρτιο και προσεγµένο. 

Είναι το "εμβατηριακό’ ἄατκ 

απιρίεπί (1) "Ματεμίπρ Οπ Το 

ΥΙοίοςγ’ των Αταϊ{, οι οποίοι 

προέρχονται από την Σουηδία. 

Τους Αταια αποτελούν ο πολύ 

καλός Ηεττ Η. ΜοΙΙε, που έγινε 

γνωσιός µε τους Ριμἱδ8ποε και 

το "Δ[έετ-6ρο" του Μο[]ετ, Μ. 

Β/]οτΚπιαπ (όσοι δουν τις φωτῖο- 

γραφίες στο βιβλιαράκι του (1) 

ὃα καταλάβουν τι εννοούμε). 

Αυτό λοιπόν το (1 των Αταῄ{, 

που είναι η συνέχεια του 7’ 

τους εγχειρήματος "Ὀπίέγ οί 

Β]οοα" (του οποίου Το λιτό εζώ- 

φυλλο...σκίζει), περιέχει οκιώ 

ζεχωριοιά τραγούδια που απΠο- 

τελούν µία σύνθεση "σκοτεινών’ 

ἠλεκιῤονικών και εµβατηρια- 

κών ήχων, µε”αιρετικά’ 58Π]- 

ΡΙεις και τύμπανα. Τα κομμάτια 

ερ ΓΠΕΙΤΟΠΑΝΗΓΥΓΛΤΑ 

"ὐπίεν ΟΙ Β]οοα", 'Β[ε5ς Οι 

Αππις" και Το πιο "σκληρό" 

"ΜΙΠίαπί οίταρρ]ε” κινούνται σε 

αυτούς τους ήχους, που δυµί- 

ζουν και σε κάποιες στιγμές 

"Ῥιίκραπος", αλλά σιο "ΗοΙγ 

Οτᾶει’ και "ο1Π οί Ργεάααρίο” 

υπάρχει επίσης µία κάπως δια- 

«φορετική µουσική προσέγγιση. 

Το "Ηοῖγ Οταετ” τείνει να είναι 

ένα εντελώς "σκοτεινό" και ἄατκ 

ἀππίεπί κοµµαάιι ενώ το” δΗΠ ο( 

Ργεαααρίο” είναι και ἴο κοµµά- 

τι-έκπληζη αυτού του άλμπουμ. 

Με άλλα λόγια είναι ένα άλ- 

µπουµ που δεν πρέπει να λείπει 

από τὴν συλλογή σας. Όσοι επί- 

σης επιθυμούν να ρίζουν και 

µία µαιτιά και στο δίέε των Αγαϊει 

στο Κυβερνοχώρο, δεν έχουν 

παρά να επισκεφτούν την διεύ- 

Όυνση (Πέρ://ννννν. ατα. Κ). 

κής ο ον ον μα ο ως ο 1 1 αι 



Οἱ Βαί6ο Γ]αςρ είναι µια Ν5 Βοεἰς μπάντα 

από την γειτονική Σερβία όπου ανήκει και στο 

Β]οος ὃς Ποποιγ/ζοπιραί 18 παράρτηµατης χώρας. 

Ο τραγουδιστής Υἱαάα άπαντα στις ερωτήσεις µας! 

Πότε ζξεκινήσατε να παίζετε 
ΟΙΒΑΤΤΙΕ ΕΙ δημιουργήθηκαν το 1997 

αλλά έπειτα από πολλά προβλήµατα αρχίσαµε να 

παίζουμε σοβαρά το 1999. Είµασιε µία Β4Η/ 6 18 

µπάντα και η σύνθεση έχει ως εξής: ΒΒΑΡΑ-κι- 

δάρα, ΒΑΚΙ-μπάσο, ΒΟΚΙ-τύµπανα, ΒΟΒΡΥ-κι- 

δάρα και εγώ (ΝΤΙΑΡΑ) στα φωνητικά. Είμαστε 

από το Νίδτης Νότιας Σερβίας. 

Ποια τα συγκροτήµατα που 
σας έχουν επηρεάσευ 
Παίζουµε έναν σκληρό ήχο, μπορώ να το πε- 

ριγράψω ως µία μίξη ΊΝΡ και ΕοεΚ 'π' Κο! µεε- 

πιρροές από το πηοία| και το Πατάσοτα. Γενικά µία 

υπέροχη µίξη πολλών διαφορετικών ήχων. Αυτό΄ 

γιατί όλοι µας ακούμε τόσα πολλά διαφορετικά 

είδη μουσικής. 

Πάντως οι καλύτερες µας µπάνιες είναι οι 

ΡΚΒΕΙΝΡΕΙΝΕΕ, ΚΑΖΟΡΒΣ ΕΡ6ΟΕ, ΒΟΌΝΡ 

ΕΟΒ άΙΟΒΥ,ΡΒΙΟΕ ΕΥΕΡΡΕΝΠΣ,ΙΑΝΡΡΕΚΕ, 

ΕΟΒΤΕΕΡΣ, ΝΟ ΕΕΜΟΒ»Ε, ΒΕΟΤΑΙ, 

ΑΤΤΑΟΚ,ΝΟΒΡΙΟΤΗΝΡΕΕ κ.α. 

Τι έχετε κυκλοφορήσει µέχρι τώρα 

πατπσυ οὗ ὥα ηλ πας, 

και τι ετοιµάζετε για το µέλλον; 
Μέχρι τώρα έχουµε γράψει ένα άλμπουμ µε 

τίτλο Ῥείιτπ ΟΓ Τ]ε ἨΙίε Ἰ/οἱ[' για την Εαδί 

μίάᾳ Βεεοτάς που κυκλοφόρησε πριν λίγους µή- 

γες. Πίσω στο 2001, είχαµε βγάλει τέσσερα τρα- 

γούδια για την συλλογή 'ΒδΗ ΡΕΕΒΡΙΑ νο|.2' µα- 

ζί µε τέσσερις ακόµα δερβικές µπάντες. Αυτή τη 

Χρονιά έχουµε σκοπό να γράψουμε νέα τραγού- 

δια για τρεις διαφορετικές συλλογές, για την 

Γαλλική ΡΙΓΕΕΟΟΒΡ»Σ, για µία Φιλανδική και 

µία για υποστήριξη για Γερμανούς Συναγωνιστές 

που βρίσκονται στη φυλακή(Ρ.0.Ν.). 

Μπορείς να µας πεις λιγα 
πράγματα για το Κίνημα 
στη Σερθία το 'δ0 και τωρα; 
Πίσω στο '80 το μουσικό κίνηµα ήταν αρκετά 

Καλό αλλά δεν υπήρχε κάποιος 

πολιτικός Οργανισμός λόγω της κομµουνιστι- 

κής τυραννίας που υπήρχε εδώ στη Σερβία. Στις 

αρχές του 90 η «Κἰπᾗεδά νεολαία άρχισε να αυ- 

ξάνεται Και τα τόσα Χρόνια εμπειρίας ήταν ότι 

καλύτερο για την δηµιουργία ενός ΒΔΗ οργανι- 

σμού όπου δυνάµωνε µέρα µε τη μέρα. 

Προσπαδήσαμε πολύ για τον σκοπό µας και δεν 

ὃα τα παρατήσουµε τόσο εύκολα! 

Ποιότητα στη ποσότητα! Όσο για την κατάστα- 

ση στη μουσική τα πράγματα είναι λίγο διαφορε- 

τικά. Δεν υπάρχουν καιτόσες πολλές µπάντες 

αυτή τη στιγµή αλλά είµαι σίγουρος ότι στο μέλ- 

λον ὃα υπάρξουν. 

Μαζίµεποιες μπάντες έχετε 
παίζευ Έχετε δωσει κάποια 

ἵδμπαυα ΠΕΡΙΟΤΑΝΕΕ 8ΒΠΤΘΡΙΓΠΘΞΠ(ΦΠΙΒΙΙ.αΓ 



συναυλία στο εζωτερικό’ 
Μέχρι τώρα έχουµε παίξει περίπου είκοσι συ- 

ναυλίες µε διάφορα νιόπια συγκροτήματα και ᾱ- 

πο το εζωτερικό. Έχουμε παίζει µε τους Καζοί5 

Εάρε, Βτίραάε Μ, ΟΠἰπρ[οτά Αἰίασίς, ΥΙπίαπά 

Ἠλαττίοτς, Βταππίκ, τους παλιούς Ρτονίάεπος, 

Έατοι 88, ΤΠιπιρῃ ΟΓ λε ΥΝΗΙ, Εεαἱ Αρστεςδίοη, 

Ἐενοίέ. Παίζαμε στη Βουλγαρία το 2003 και πε- 

ριµένουμε να παίζουμε σε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες σύντομα. 

Η γνώµη σας για την 
Ππίετπα {οπα] ΤΗἰτά Ρο5{έ{οῃ 
(Διεθνής τρίτη άποψη) 
Ο αιώνιος Αρχηγός µας είπε: "πρέπει να υ- 

πάρχει µόνο ένα Κίνημα µε έναν µόνο Σκοπό". 

Πιστεύω ότι το πρόγραµµα της ΙΤΡ περιέχει ελά- 

χιστες καλές απόψεις και σκέψεις για ανάκτη- 

ση της Φυλής µας και είναι περήφανη γενικά και 

οφειλόμενη από την µη επανασιατικότηϊα της και 

τις όχι και πολύ καλές τακτικές της. Δεν µας 

βοηθάει και πολύ. 

Για την ορθοδοξία; 
Για µένα προσωπικά η Ὀρησκεία δεν µου λέει 

Και πολλά αλλά παραδοσιακά είµαι Ορθόδοξος. 

Η Ορδόδοξη εκκλησία έχει βοηθήσει αρκετά στο 

παρελδόν τους Έλληνες και τους Σέρβους όταν 

βρισκόντουσαν υπό τον Τουρκικό ζυγό. Κράτησε 

αρκετούς αιώνες την παράδοση και την κουλ- 

τούρα, σήµερα όµως δουλεύει χέρι µε χέρι µε την 

κυβέρνηση που είναι ένα προιόν του Σιωνιστικού 

ελέγχου. 

Με το ποδόσφαιρο ασχολείστο 
Εγώ και η παρέα µου παίζουμε ποδόσφαιρο - 

προκάλεσε µας και ὃα φας το κεφάλι σου! Με 

ΤΗΥ εισβολή των αράπηδων στις Ευρωπαϊκές ο- 

µάδες όµως, είναι πολύ δύσκολο να κάτσεις τώ- 

ρα Και να παρακολουθήσεις έναν αγώνα στη τη- 

λεόραση. Όταν ήµασταν μικρότεροι όλοι µας ή- 

µασταν δραστήριοι Και µέσα στη βία των Ποοίί- 

6815. Παραμένει στο αίµα µας µέχρι σήµερα κά- 

ὃε φορά που πηγαίνουμε στο γήπεδο για να πα- 

ρακολουθήσουµε αγώνες της Ε.6.ΕΑΒ Βε]σταάε 

καιτης ΟΡΚΑ δο[α! 

Και τέλος για τους 
βομθαρδισμούς του ΝΑΤΟ; 
Τι μπορώ να πω; Τους νοιώσαµε για τα καλά 

στο δικό µας πετσί. Απλώς προσπαθείς να ζή- 

σεις στο τώρα και να χαρείς µέχρι και Την τελευ- 

ταία σου νύχτα. Δυνάμεις δειλών που προσφέ- 

ρουν την ειρήνη’ στο όνοµα της Εβραικής κοι- 

γότητας. 

Έχετε ακούσει κάποιο ϐ) "Ανε ὀιί]α' - Κενοῖί 

γκρουπ από Ελλάδα; ϐ) "ΑΠκοῖιε Καπιρ[ αγ’ - [πάρει 

Έχω ακούσει µόνοτους ΙΚΟΝ ΥΟῦΤΗ και 

µου αρέσουνε αρκεῖά. Λυνατός ήχος και υπέρο- 

Χοι στίχοι! Θα ήταν φοβερά αν τους ακούγαμε 

και ζωντανά. 
«Και τα καλύτερα σας θιθλίαι 

Τα αγαπημένα µου είναι: 

"Ναιυτα!ς Είετηα| Βε]ἰριοπ" - Βεη Κ]αδεπ 
Δώστε µας τα δέκα καλύτερα 
τραγούδια σας... 
Ὦ'Ὑ]παίενετ Τί ΤαΚες' - Καζοτ» Εάσε 

2) "Παϊ] πε Νειν Ώαννπ' - ὢκτενγάτίνει 

ὃ) ']αάσεπιεπί ΏαΥ -ΡΕς 

4) "ΜΥ Ποπος, ΜΥ Ρε’ - Νοτάϊε Τππάετ 

ὁ) "Ζα Κτενν ΝαςΖε] Βα5Υ - ΚοπΚιήκία 88 

) 

"Τωτπεγ Γἱατίας’ - Ὀγ.γΠ]απι Ῥααγος 

"Μείπ ΚαπιρΗ" - Αάοϊρι ΗΙί]ετ 

"Ἠληπίε Ῥουναί' - (ΙΕ 

"ῆιε γναΥ [οπνατά' και άλλα. 

Κάτι τελευταίο; ϐ) "ρίτοηρ μυγνὶν]ε’ - Ὀκγεν/άπίνετ 
Ζητω η Ελλάδα! Κρατήσιε την µάχη 7) "Οπε Β]οοἀ, Οπε ΕΙΡΗΙ'- Κἰπάει ορίπΠί 
και µη παραδινεστε! ἸΝ]αίενετ 1{ ίαΚος! 

1β[ᾳρὺυ ὃς 1βο0ήοµἱ ἀθε[ΐας 
4ᾳ[οοῦ 6) 4ροποιιτ 

Κυκλοφόρησε το 80 τεύχος του μουσικοπολιτικού 

περιοδικού ΒΙ ΟΟΡΏ ΑΝΡ ΗΟΝΟυΒ που εκδίδει το 
ελληνικό παράρτημα του ομώνυμου οργανισµού. 

Στο τεύχος αυτό µπορείτε να διαβάστε συνεντεί- 

ξεις µε τα εξής συγκροτήµατα: ΡΕΕΑΜΛΤΙΟΝ 

(ΕΛΛΑΣ), Τ.Η.ΒΕ.ΑΤ (ΕΛΛΑΣ), ΙΕ5 ΨΙΙ ΑΙΝ5 
(Βέλγιο), ΚΗΛΟΝΥ ΒΟΒ (Ισπανία), ΣΟΚΥΒΑ ΡΕΒΙΟΝΑ 
(Ουκρανία), ΒΑΝΝΕΒΝΙΛΗΒ (ΕΛΛΑΣ), ΟΡΛΙ. (Ισπανία), 

ενώ επίσης υπάρχει µια συνέντευξη µε την γυναι- 

κεία εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση ΕΙΗΙ.5 ΥΟυΤΗ 

ΜΕΗΒΙΛΑ. Το συγκεκριµένο τεύχος στοιχίζει ὁ ευρώ 
και µπορείτε να το αποκτήσετε ταχυδροµικώς στέλ- 

νοντας 5 ευρώ (στην τιµή συμπεριλαμβάνονται και 

τα ταχυδρομικά) στην εξής διεύθυνση: ΒΙ 00ΟΡ ΑΝΡ 
ΗΟΝΟύΒ ΕΛΛΑΣ, Τ.Θ. 52115, Τ.Κ. 14410, ΑΘΗΝΑ. 

ΒΕΡΙΣ»ΤΑΝΕΟΕ ϱαα 

10) "Τ Ότεαπι Λι Όρεῃ Εγες' - Πιβεἰάρπί 

ΤΗΕ ἘΕΑΙ ΑΤΤΑΟΚΙ 

Ευχαριστούμε για την συνέντευξη! 

17 



Το τραιναάκι ξεκινάει στα 
ΟἸγπηρίς (σ6αγηθς να πὰἀει 

κι ὀποιος δεν ακολουθἀει 

στο πηγάδι κατουράἀει (ντροπἠ του). 

Ας επιχειρήσουµε µια µικρὴ περιήγηση 

στα σηµεία σταθμούς των 

επερχὀµενων Αγώνων. 

"Αναχωρησις του συρμού 2004 µε 

προορισμὸ τους Ολυμπιακούς αγώνες, 

παρακαλούνται οι κ.κ. επιβὀτες να δέσουν τις 

ζὠνες τους, να σβήσουν τα τσιγάρα και να 

παλουκωθούν κἀτω. Η διοργανώτρια 

αρχή, η Γιάννα, οἱ αξιωματικοί και το 

πλήρωμα σας εὐχονται καλὀ ταξίδι. 

Σκάστε κι απολαύστε το!" 

Ἀντε, πάρτε και τίποτα γαριδάκια, 

µαντολάτα και γκαζὸζες 

να φεύγουμε... 

η) ψά(σι μβγ[6λη υ86Ι ίσου ΘΛΛΙΠΝΙσμΙσώ 

Νίε την ευκαιρία της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και 
της προβολής του αιτήµατος για παγκόσμια Ολυμπιακή εκεχειρία 

λάβαμε την ακόλουθη επιστολή (γραμμένη στα ελληνικά και 
τουρκικά) του Συνδέσμου Ελληνοτουρκικής «φιλίας «Σφάξε µε 
Αγά µου ν΄ αγιάσω», την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια: 

"Αγαπητοί φίλοι Τούρκοι, κι από µαλ.. των καταραµένων Καριυῖ Κἰβδπιεῖ Παίκα! 
Μοποο! Κάγάθ5Η νἱανρίπι, ο ολη Τα [ο ηή {η σικάνὰ Νέοι και Νέες ας 
ας σταματήσουν αθΠιγαί ζδουῖδουπ θἱπεῖν αρχίσουμε να φωνάζουµε 

οι ανόητες έριδες υζαπθυεῖ Αρα Βεἰ. ο λες ες λήδο κ.ὶ 
Ρουαθἰα Κιθνᾳα 5ἵορ Σχολεία αντί για άρµατα μάχης, κι ας ακουστεί σ΄ όλον τον κόσµο 
που δυναμιτίζουν την φιλία Τβορίθη πιθπῖγἰ οο από ραδιόφωνα και τηλεόραση: 
μαγουῖ Κοίίο ΚιγάθδμΙΙἰΚ «δαπιρουκα τουζου, ναί, ναί ἀουπία θΏπιαΐα Κοιῇι, 
του Ελληνικού µε τον εκλεκτό γιατροί και τρόφιµα για τον υαπἰςῦίν ἁουίαρ: . 
τουρκικό λαό. ᾠτωχό και πεινασµένο άτυχο λαό. Ὁ ὠμί, Ειρήνη, Δημοκρατίαι 
Υουπαπῇ - Μοπᾳο! Πανοιζ α5Κεγ. ἀοοῖουγ, Ρ8Κί8να, Ρ80ἱΓ, ραῖΐ5δα νοίς, Ῥενουν, Μαςζοιιν, Βουγάε!: 

Φτάνει πια το νεανικό ο [ο 98άεΠῃ 8ςκεγ. «και η απάντηση: 
στα νεκροταφεία Όχι άλλη υποκρισία και προδοσία, Περιοδικό "Αντεπίθεση" 
Υοκ ἴδοφίθπ ραπίζαγ ΥοΚκ ροιυβθίγ[ήκ, ϱ80ε65 γουῄῇαῃ, Μασαζίπ υεμεγ 

Ζουπήί ρ8θοΗπι 0δθ/ῖ5εα ας ρίξουμε τα τείχη, ας "Όοπιγς Υἱουγοιυς'' 

και οι αναπηρικές συντάξεις σπάσουµε τα δεσµά Σκατά στον τάφο του Κεμάλ! 
από πολεμικές εχθροπραξίες της μοίρας µας! Κοιγαα Ραἰ[α! . 
58Κκαῖ Ὀ8χί5 ἵδαπιρουκα ἄδαγαναγ Ρουάοζ ἄοιναν, ΚεπιαΙ ρ8ο[ΐπι Κοιτ!! 

δ μα βΕνΙΣΟΤΑΝΟΕ 



“Φοίβος και Αθηνά -ι 
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς θα ήταν µια γελάδα µετά από πλαγιομετωπική σύ- 

γκρουση µετην υπερταχεία Αθήνα - Θεσσαλονίκη;Έχετε 
δει γενετικά μεταλλαγμένη φώκια; Μπαίνετε συχνά στο 
Βοϊίεπ.εοπι; Πώς φαντάζεστετους ΣΕΚίτες 
στην αρχαιότητα; Φέρτε στο μυαλό σας την 
εικόνα του «Φοίθου µε κονκάρδα 
"Πρωτοθουλία 5ΤΟΡ Φίλιππος" καιτην Αθηνά 
(δεν µας ξεγελάνε οι Κέλτικοι στα θυζιάτης, 
κι αυτή κρυφοκουμμούνα είναι...) µε πικέτα 
"Σταµατήστετον πόλεμοτουιµπεριαλιστή «5 
Αλέξανδρου", µην µου πείτε, ταιριάζει γάντι. 

Ω, κάλλος απερίγραπτον, Ελλήνων καύχηµα! Αν ή- 
ταν έτσι ο Φοίθος Απόλλων και η Αθηνά οι αρχαίοι θα ήταν άθεοι... 

ΣτηνΠυράι Επόμενος σταθµός "Εθελοντές"! 

“"Βρετειμοί δηµασιοηράροι”Ἡ -- 

Έχουμε που έχουµετις σκοτούρες µας έχουµε και τους κουτό- 

φραγκους να µας κουθαλιούνται κάθετρεις και λίγο για να ανα- κε 

καλύψουν τα κενά ασφαλείας στα ολυμπιακά έργα. Ηρθανεμία, πε-ᾳ 

ήρθανε δύο, ήρθανετρεις, το παραχέσανε το θέµα, µας ζαλίσα- 

νετα όργανα αναπαραγωγής! Συνήθως εφαρμόζουν το σχέδιο 

"Κοκκινοσκουφίτσα": 

-Πού πας Κοκκινοσκουφ/σα; 

-Πάω φαγάκι στην γιαγιάκα µου! 

-Μα εδώ είναι το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόµιο! 

-Αχκαλέχάθηκα! ("Κινέζος"ο 

Εγγλέζος...) Τιωραία στολή 

που φοράτε καλέ κύριε 

Πόλισμαν, ευτυχώς που έχω 

(τυχαία/) µαζ/µου κάµερες και 

φωτογραφικές μηχανές νατην 

απαθανατίσω| 
Παίξανε λοιπόν κάτι φωτογραφίες µε µουστακαλήδες (καιτον 

απαραίτητο "θυμαρίσιο πρωτογονισμµό", φουστανέλλα, τσαρού- 

χι φούντα φέσι), κυκλοφόρησε καιη φήμη πως ο υπεύθυνος α- 

σφαλείας των ολυμπιακών εγκαταστάσεων δήλωσε ότι έτσι και 

ξαναπιάσουµε κανέναν εξυπνάκια θα τον γαμ... Και άρχισαν να 

σκάνε κατά κύματα τα τσάρτερ από Αγγλία φορτωμένα µε ελπ(- 

δες... "Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα καιτ΄ αγόρι µου", ΚΑΣ! 

Επόμενος σταθµός "Τγαησθχια!"|. 

Πάρτυ στην Εκάλη χωρίς 

Φιλιππινέζες για υπηρετικό 

προσωπικό γίνεται; Όχι θέ- 

θαια/ Έτσι είναι και τώρα, σ’ 

αυτή την γιορτή του αθλητι- 

σμού κάποιος είναι από την 

Εκάλη και κάνει το πάρτυ, κά- 

ποιοιλιγδοκουτάλες θα µα- 

ζευτούν για να ντερλικώσουν 

και κάποιος µαλ... πρέπει να 

κάνει τζάµπα την Φιλιππινέζα 

(Ποιός; Ποιός;) και να είναι και 

υπερήφανος γι΄αυτό. Όχι τί- 

ποτα άλλο, διαμαρτύρονται 

κι οι Φιλιππινέζες ότι σπάµε 

τα µεροκάµατα. Δώσαμε, 

δώσαμε... Ευχαριστούμε για 

την ευγενική σας πρόσκληση 

Εθελουτές -- 

αλλά εμείς δηλώνουμε 

Δεθελοντές! 

Επόμενος σταθµός 

"βρετανοί 
δημοσιογράφοι"! 

-ἳρερβθκυα)- 
Έτσι και πιάσουµε πάντως κανέναν (µε ό,τι ε- 

πακολουθήσει...) δεν χάθηκε κιο κόσμος. 

Χάρη στην λυτρωτική απόφαση της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής από αυτούς τους Αγώνες 

δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής καισε όσους 

αποφάσισαν κάποια στιγµήτης ζωήςτους να ξε- 

φορτωθούν κάποια αξεσουάρ που τους ενο- 

χλούσαν κα!που, προφανώς, δεν τους χρησ(- 

µευαν σετίποτα. Τα ασήμαντα ζητήµατατου 

ντόπινγκ, της εμπορευµατοποίησης των αγώ- 

νων, της διαστρέθλωσης της Ολυμπιακής Ιδέας 

δεν απασχόλησαν τους Αθανάτους, οιλούγκρες 

τους µάραναν... 

Επόμενος σταθµός "Επιχείρηση σκούπα"! 
ης :. Ανταπόκριση µε την γραµµή 666 Αθήνα - 

Διάολος, άει στον Διάολο! 

ΒΕΘΙΦΤΑΝΟΕ παν 



Έντονη ανησυχία έχει προκα- 
λέσει η καθυστέρηση στην πα- 
ράδοση των έργων. Σύµφωνα 
µετις δηλώσεις των υπευθύ- 
νων η µέθοδος που ακολουθε(- 
ται στην τήρηση των χρονοδια- 
γραμμάτων είναι η "5ΠΙί Πίοῇ 
ἂπα οΏςεινε" (χέσε ψηλά κι α- 
γνάντευε, για τους µη αγγλοµα- 
θείς), γεγονός που µας εγγυάται 
πως αν παραδοθούν τα έργα 
στην ώρα τους έχουµε εξασφα- 
λίσει χωρίς συναγωνισμό το µε- 

Επιχείρηση σκοώπια' 
Όταν περιμένετε ξένους στο σπίτι σας δεν θάζει η 

µάνα σας το καλό τραπεζομάντιλο; Δεν σκουπίζει; 

Δεν σφουγγαρίζει; Ε, έτσι είναι και τώρα, 
Ολυμπιακούς αγώνες έχουµε, τόσον κόσµοθαφι- 
λοξενήσουμµε, δεν μπορούµενατους υποδεχτού- 

µε µε τιμητικό άγηµα από Αλθανούς και πρεζόνια 
στην Ομόνοια, χτυπάει άσχημα... γιαυτό θα πα(- 

ξει "μάπα - σκούπα" και μόλις φύγουν οιτου- 

ρίστες τους αµολάμε πάλι. Επειδή εμείς οι |- 
θαγενείς που τους τρώμε τόσα χρόνια στην 
µάπα μάλλον δεν μετράμε γι'αυτούς που πή- 

ραν την απόφαση... κάντε κάθε χρόνο τάλλιο του άλµατος εις φάρ- 
Ολυμπιακούς στην δος...Α, καινα θάλειο Θεός το 

Αθήναι 1 χέρι του µην πιάσει καµιά θροχή 

Επόμενος σταθµός "Ολυμπιακά έργα"! γιατί τα θλέπω να λιώνουν, οι 
Ο συρµός δεν πραγματοποιεί στάση στον σταθ- γέφυρες θα γίνουν υπόγεια γκα- 

µό ανόδου λόγω έργων... ράζ, οι αυτοκινητόδρομοι θα γί- 
νουν πλωτοί ποταμοί και εµείς 
θα γίνουμε ρόμπα... 

Ολυμπιακά έργα'- 

σ' Λαιμιαθηβ)ριομιήα”'--- 
Βερολίνο 1936, η τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας και 

η λαμπαδηδροµία που ακολουθεί γίνεται για πρώτη φορά, 
στην σύγχρονη αναθίωσή τους και είναιτο συµθολικό στοι- 
Χείο που, όπως θέλησαν οι εμπνευστές του τουλάχιστον, 
συνδέειτους σημερινούς αγώνες µετο αρχαιοελληνικό 
πνεύμα. Πού να φαντάζονταν θέθαια τότε ό- -- 
τι µετά από χρόνια η φλόγα θα πουλιόταν σε 
αναπτήρες (άντε και ολυμπιακά τσιγάρα, παι- 
διά!), οι δάδες θα έσθηναν µε το αεράκι (κλεί- 
στε κανένα παράθυρο, κάνει ρεύμα/) και οι 
περισσότεροι απότους σύγχρονους λαµπα- 
δηδρόµους αν εμφανίζονταν στους Ολυμπιακούς αγώνες 

Επόμενος σταθµός 
"Λαμπαδηδρομία”! 

ἩΚαιλαποράβλαι”' 
Ο Ισπανός τρελάθηκε! 

ο... Τώραστέαστροφουλέξτρα, κυλιόµενο, 
ἩΓ ελενίτ - λαµαρίνα, µιας χρήσης σε τιµή 

Ὅ.ΣΟΚΙΙ Πολλές ευκολίες αποπληρωμής! 
Το ὠραίο της υπόθεσης µετο στέγαστρο είναι ότι µας ά- 

της αρχαιότητας δεν θα μετέφεραν την φλόγα, αλλά θα α- 
ποτελούσαν την καύσιμη ύλη της... Τέλος πάντων, και µόνο 
που προκαλεί εγκεφαλικό στα κουμμούνια (θλέπε δηµοσί- 
ευµατου Ιού: "Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομµία, µια θαυμάσια ι|- 
δέα του Δρος Γκαίμπελς) εµείς το γουστάρουµε! 
Επόμενος σταθµός "Στέγαστρο Καλατράθα’! 

σ᾿ Ῥουκριανοκάμαρας” ] 
Άντε ρε αλάνια και να δεχτώ ότι οι κάµερες στην Ἱ 

Συγγρού και την Κηφισίας είναι για την ρύθμιση 

φησαν και το φτιάξαμε και µετά θγήκε αυτός οµόρτηςτης 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και είπε ότι δεν το ζητή- 
σαµε εμείς, εσείς επιµένατε να το φτιάξετε... 

Και µην ακούσω κανέναν κλάψα να παραπονεθεί ότι µας 
έπιασε τον κώλο αυτός ο Καλατράθας, τζάµπα πράγμα πή- 
ραµε, ίσα που θγάζει το γάλα των παιδιών του ο Χριστιανός! 

Τυλίξτε µου και δύο γιατο σπίτι... 
Επόμενος σταθµός 

"Ῥουφιανοκάμερες"| 

της Κυκλοφορίας, στον πεζόδροµο της Φωκίωνοςτι ρόλο θαράνε; "Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στις καφετέριες του ρεύ- 
µατος ανόδου µέχρι το ύψος του Αθγού του Κόκορα, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο σε όλο το μήκος τουπε- 
ζόδροµου". Άσε που έχουν φάει κόλλημα όλες οι χαζογκόµενες και τρέχουν συνέχεια στα κομμωτήρια: "Μα πώς θα θγω έτσι α- 
χτένιστη έξω μωράκι µου, µε παίρνει κιη κάμερα..." Γι αυτό θάλανε τα σαΐνια και µεγάφωνα για να µην αρ- 
κούνται µόνο στο απλό µπανιστήρι, να υπάρχει Και µια πιο ενεργητική παρέµθαση στην καθη- 
µερινότητά µας, θα περπατάς στον δρόµο και θα ακούς "Βουλίτσα το ροζάκι σου πηγαίνει τρέ- 
λα! Θανασάκη, θγάλε αµέσως το χέρι από το στόμα! Ξεκίνα ρεεεεεε, πράσινο!" Τελικά ποιός το 
χει σχεδιάσει αυτό το σύστηµα ασφαλείας, ο Μικρούτσικος; Κάντερε παιδιά το ρουφιανιλίκι δα. 
Ολυμπιακό άθληµα να σαρώσουµετα μετάλλια! Επόμενος σταθµός "Ῥουφιανοτηλέφωνα"]! 

ϱὃ Ππαα ΗΕΦΙΟΤΛΝΟΕ 



“Ῥουεριαυοεηλέφώμει” 

"Όλοι κρύθουμε έναν Αρτέµη Μάτσα µέσα µας", αυτή την αρχή είχαν κατά νου οι αρμόδιοι που έδωσαν 

στην δημοσιότητα το νέοτετραψήφιο ρουφιανοτηλέφωνο που θα µπορεί πλέον ο κάθε επίδοξος Αστυνόµος 

Μπέκας να καταγγέλλει ό,τιθεωρεί ύποπτο. Οι καινοτόμες αλ- 

λαγές είναι πως διασφαλίζεται το απόρρητο του τηλεφώνου από Έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων 

το οποίο γίνεται η καταγγελία (έτσι ανακοίνωσαν, µην µας ζητά- ἱ 
τε ευθύνες αν την άλλη µέρα το πρω(χτυπήσειτο κουδούνιτου 
σπιτιού σας και δεν είναι ο γαλατάς...) Καιπως το τηλεφώνημα θα 

είναι χωρίς χρέωση, ώστε να µην υπάρχει κανένας ενδοιασµός 
στο να καλέσετε(ίσως λόγω φυλετικής καταγωγής κάποιοι υΠΟ- 
ψήφιοι "ρουφ" να σκεφτόντουσαν την µονάδα που θα έπεφτε...). 

Φαντάζεστε λοιπόν τι έχει να γίνει! Ο κύριος Λάκης του ρετιρέπου 
νιώθει μοναξιά και δεν έχει σε ποιόν να μιλήσει αντί να παίρνει 
στην "γραμμή για πάρτυ" θα παίρνει εκεί.Έτσιθα του έρχεται και 
πιο οικονομικά και θα "δίνει" και την µισή πολυκατοικία (τελικά ε- 
πιτελείται κοινωνικό λειτούργημα...). Αν επισκέπτεστε το "μέ- 

ρος", τραθάτετο καζανάκι σε 
ώρες κοινής ησυχίας και ενο- 
χλείτετον κυρ Μήτσο που µέ- 
νει από κάτω δεν θατο έχει σε 
τίποτα να σας περιγράψει ως 
το µέλοςτης 17Ν που παραµέ- 
νει ασύλληπτο (κρατηθείτερε 

Παρακαλούμε προσοχή στο κενό μεταξύ συρμού 
και αποθάθρας! 
Ποιός Θανάσης; Στάσηηηηηηηη, κατεθαίνω! 

Καθίστε εσείς να χαρείτε την γιορτή του αθλητι- 
σμού, εµείς θα προτιµήσουµετους Παρο-ολυ- 
μπιακούς των Κυκλάδων, θα είµαστε και 
εθελοντές σε αγώνες γυναικείου 
ΏθαςΗ νοΙΙεγ ἀµα λάχει (να ΄ούμε) 
προσπαθώντας, ψυχή τε και σώμα- 
τι (κυρίως!) να αποτελέσουµετους 

καλύτερους πρεσθευτές της 
Πατρίδας µας στο εξωτερικό! 

παιδιά κι εσείς λίγο, µεσηµεριάτικα "κοντσέρτο για πολυθόλα"; Κοιµάται ο κόσµος[) ή αν συνηθίζετε να "Θγά- 

ζετετα µάτια σας" μεταμεσονύκτιες ώρες σκεφτείτε σοθαρά την λύση της ηχοµόνωσης γιατί η κυρα Κατίνα 

που έχετε µεσοτοιχία έχει αυτί ραντάρ και το χέρι έτοιµο στο τηλέφωνο " Ναι, µε ακούτε; Βγάζουν κάτι κραυ- 

γές ακαταλαθίστικες, σαν αραθικά µου ακούγονται, Πρέπει να έχουν πάρε δώσε µε αυτή την οργάνωση που 

λέει η τηλεόραση, αυτήν την, πώς τηνλένε, την Γκάϊντα(ωχ, το µάτι µου)!). 
Να τους συλλάθετετους παλιανθρώπους!’" 

Όταν κάποτε, µετά απὀ αρκετά χρόνια, τα παιδιὰἁ σου θα σε 
κοιτάξουν στα μάτια και θα σε ρωτήσουν "τι έκανες εσὺ στους 
Ολυμπιακούς µπαμπά;" τι θα απαντήσεις ρε ρεμᾶλι, ότι 
κουτοὐπωνες τουρίἰστριες στην Πάρο; Σαν δεν ντρέπεσαι, Τοµάρι, 
Ε λοιπὀν ΟΧΙ, θα σηκωθεἰς όρθιος, τα στήθη σου θα φουσκώσουνγἩ ΑΝΚ 
(όχι απὀ υπερηφάνεια, απὀ τα κοτόπουλα και τα μεταλλαγμένα 
που τρως, αλλά δεν πειράζει,,͵, Τα μάτια σου θα πάρουν µια γου 

σπινθηροβόλα θωριά και όλος καμάρι και στὀμφο θα απαντήσεις, --.. 

ΕΓΩ κουβάλαγα τα κατουρηµένα σώβρακα του περἰφηµου 
Γκανέζου τριπλουνίστα Αμπέμπε Μοκατοὐμπο! (Αυτά μένουν βρε 

αδερφέ,') 

ΕΓΩ ξενάγησα την τουρκική ολυμπιακή ομάδα στον βράχοτης {να κ. 
Ακρόπολης! (Πιο πίσω για την φωτογραφία, πιο πίσω, πιο πίσω αεί τά Ά 

«αααασαααα.. ΣΠΛΑΤΣΙ! Πάρτα) Χ ὁ ὅ Ὡή 
ΕΓΩ ἑκανα δωρεὰν τον ταρἰφα γιατὶ το εἰδα στην τηλεόραση! . ν 
(Άμα εἰχα και το εστιατόριο που εἰχε ο τύπος στην διαφήμιση ΕΟΡ ΒδΕεἰ ν- ᾷΑ 
ΕΓὉ όλα εθελοντἠς των Ολυμπιακών Αγώνων! γοιυ ΝΤΕ ΕΚ 

Τι έκανες στους Ολυμπιακούς μπαμπά; 
αη[ερί(πεςη(ῶππα!.αΓ β ε 5 | 5 ῑ β Ν σ ε ο 9] 
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Γιάννη Παρασίδη 

κας ο, 

Έτσι, όσοι ὄμειναν πίσω” 

δες 5Π(ῶΠαί[.αΓ 



ποιος ισχυριζόταν πριν από 3 
χρόνια ότι η εθνική Ελλάδος 
θα μπορούσε όχινα φτάσει 
σε έναν τελικό ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος, πόσο µάλ- 

λον να το κατακτήσει, αλλά να περάσει 
πρώτη από έναν προκριματικό όμιλο α- 
φήνοντας πίσω της την Ισπανία να πα- 
λεύει στα μπαράζ, θα αντιµετωπιζόταν 
από τον τύπο, αθλητικό και πολιτικό, 
τουλάχιστον ως γραφικός. Αφήστε δε 
που ολόκληρη η ιατρική κοινότητα, συ- 
γκεκριµένα ο κλάδος της ψυχιατρικής, 
θα έθρισκαν στο πρόσωπότουτοτέ- 
λειο πειραµατόζωο για να εξαντλήσουν 
πάνω του ατελείωτα µεγαθάτ ηλεκτρο- 
σόκ, µπας καιτον επαναφέρουν στην 
πραγματικότητα. 
Κάτιτέτοιο είναι οΌττο Ρεχάγκελ. 

Μέσατου, από τη στιγµή που είδετους 
Έλληνες ποδοσφαιριστές -και είδε πολ- 
λούς από αυτούς- αναγνώρισετοταλέ- 
ντοτους, έστω και κάποια ψήγματα, α- 
φού όντως δε διαθέτουμε Ρονάλντο και 
Ντελ Πιέρο στην Ελλάδα. Το εκτίµησε 
και κυρίως το αποτίµησε και προσπά- 
θησε να το εκμεταλλευτεί όσο το δυνα- 
τόν καλύτερα μπορούσε. Καιτιτο κα- 
λύτερο, ποιος οιδανικότερος συνδυα- 
σµός από το όποιο ταλέντο µετο ελλη- 
νικό πάθος, την ελληνική ψυχή και 
τη γερμανική πειθαρχία και αυ- 
στηρότητα. 
Άλλωστε, ο αρχηγός 

Θοδωρής Ζαγοράκηςτο 
δήλωσε ξεκάθαρα: 'Ηελ- 
ληνική ψυχή είναι το υ- 
πέρτατο αγαθό που µπο- 
ρείνα δώσειοθΘεόςσεέ- 
ναν άνθρωπο". Και ο 
"στρατηγός" των ελληνικών 
Πάντσερ όµως, από την 
πρώτη κιόλας µέρα προσπάθη- 
σενα ξυπνήσει αυτό ακριθώς το 
πράγμα, να εµφυσήσει, όπου δεν υπήρ- 
χε, αυτότο στοιχείο. 
Μίλησε στους παίκτες -και στον κωὠ- 

φεύοντα͵ ὡς συνήθως, τύπο- για πα- 
τριωτισµό. Ωωω... κάτι µας εἰπετώρα, 
σκέφτηκαν πολλοί και "έκραξαν" ακόµα 
περισσότεροι.Ἠρθε ο Γερμανός, που α- 
φήνει έξω το Ζήκο και δε "σκύθει" στο 
Γεωργάτο να µας μιλήσει για Ελλάδα, 
ελληνική ψυχή και συνείδηση. Τελικά ό- 
χι µόνο τους μίλησε, αλλά η... διατριθή 
τουτους έθαλετα γυαλιά. 
Αποτέλεσμα αυτών, η επιτυχία της 

4ης Ιουλίου και κυρίως, για µένα τουλά- 
χιστον η υπόκλιση του τύπου καιτων 
δημοσιογράφων στο σύνολό τους. 
Ζείτε στην Ελλάδα και γνωρίζετετι πάει 
να πει κόντρα µετα ΜΜΕ. Ενώ οι περισ- 
σότεροι, ακόµα και οἱ µετέπειτα και πρό- 
σφατα μεταμορφωθέντες σε "κουρσά- 

απτερί(Πεςη(ῶπῃαί|.αΓ 

ρους" µέσω των ερτζιανών, μιλούσαν 
γιατο Γερμανό σαν έναν εξωγήινο, που 
δε γνωρίζειτην πραγματικότητα της 
χώρας µας, που ήρθε για µια αρπαχτή 
γιατα γεράµατάτου, που, που, που..., 
Πλέον όλοι ανεξαιρέτως πίνουν νερό 
στο ὀνοµάτου, λέγοντας ότι έπρεπε να 
έρθει ένας Γερμανός για να µας μάθει τι 
θα πειΈλληνας. Μέχρι και η πολιτεία θέ- 

λησε να τον κάνειΈλληνα (καλά, θα 
µου πείτε εδώ έχει κάνειτόσους 
Αλθανούς, Γεωργιανούς και 
τελευταία Αφρικανούς͵ ο 
Όττοθα µας πειράξει;), α- 
ποδίδοντάς του έτσι, λέει 
τιµή, αφού είναι η ύψιστη 
τιµή να είσαιΈλληνας. Δε 
διαφωνούµε µε αυτό, α- 
Πλά όταν τολέμε εμείς για- 

τί είµαστε "ρατσιστές", ενώ 
όταν τολέειο Βουλγαράκης 

είναι ο Καλός και ο "έξυπνος" 
της παρέας; Ξεπερνάμετο ρητο- 

ρικό αυτό ερώτηµα και συνεχίζου- 
με. Η άγνοια αυτή λοιπόν, 
περί της νεοελληνικής 
πραγματικότητας, οδήγη- 
σετο Ρεχάγκελστις σω- 
στές επιλογές, στις 
σωστές κινήσεις. 
Κατ' αρχήν, ᾱ- 
δειασε τις α- 
ποστολέςτης 
εθνικής µας α- 
πό τους τσα- 
µπατζήδες, 
τους παρείσα- 
κτους, τους ά- 
σχετος και 
τους δηµο- 
σιογράφους. 
Οι αποστολές 
Πλέον, από 

κα. 

"0καιθαλεμελείς", περιορίστηκαν στην 
ομάδα και το τεχνικό τηµ αυστηρώς. Οι 
"προτάσεις-απαιτήσεις" του τύπου για 
επιλογή και κλήση ποδοσφαιριστών στο 
αντιπροσωπευτικό µας συγκρότημα έ- 
πεσαν στο κενό, όπως αρμόζει σε έναν 
"δημοκρατικό δικτάτορα", κατάταλε- 
γόµενατου ίδιου του θασιλιά Όττο. Το 
κυριότερο όμως ήταν ότι δούλεψε στην 
ψυχολογία των παικτών, τους έδεσε, 
τους έκανε ομάδα µέσα και έξω από το 
γήπεδο. Απαίτησε να κληθούν µόνο ό- 
σοι έχουν ελληνική συνείδηση, χωρίς 
αυτό θέθαια να σηµαίνει ότι όλοι οι υ- 
Πόλοιποι είναι...ανθέλληνες. Φαίνεται 
αυτό άλλωστε και από την αμιγώς ελλη- 
νική σύνθεση της ομάδας µας, που µα- 
ζίµετη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία, 
την Κροατία και ίσως και καμιά άλλη, ή- 
ταν οι µόνες καθαρές, γνήσιες οµάδες. 

Η νίκη λοιπόν της εθνι- 
κής µας, αποτελεί και 
µια απάντηση στους 
θιασώτες της πολυ- 
φυλετικής κοινωνίας 
και κατ' επέκταση ο- 
μάδας. Η 
"Ελευθεροτυπία" 
πριν το µατς µετη 
Γαλλία έγραφε ότι α- 
ντλείτη δύναµη της 
που την έχει φέρει 
απότο 1998 μέχρι 
και το 2000 στην 
πρώτη θέση της 
Ευρώπης και του 

κόσμου, από τον πο- 
λυφυλετικό χαρακτήρα 
της ομάδας. Πριν κάποια 
χρόνια, ο Ρεχάγκελ όταν 
θρισκόταν ακόµα στη 

.. Γερμανία είχεπει: "Οινέ- 
΄. γροιθακαταστρέψουντη 
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᾿γράφανε 
να εµάςδ.εε. 

Ακροδεξιοί 

στο πανηγύρι 
ο ο... μια ομάδα 

Πλ ο Να λα Πέμπιῃ µειά τον 

ακροδεξιών σιην πλα 
αγώνα της 

Εθνικής Ελλάδας µε των Τοεχία. Σαράνια περίπου Ὑὲ αροί κραιώ 

ερμεγέ ο] γιος µια σηµοία υπερμεγέθη 1η ς : ) 

ον κόσμο που πονηγυρίω, χοιρειώνιος Ναπσυκά, 
ῥιταν απὀ ἵς 

ὑπ πα... 

Κάποιοι από αυτούς κρατούσαν λοσιούς κωρίς ευίνχως να τους 

χρησιμοποιήσουν, 

ο  λ., πο ο στ .. 

σἵπν ομάδα των ακροδεξ! 
κομμουνισιών. Ον πρώτοι 

βίκους 

κών, βρισκόταν µία άλλη οµόδα νεαρών 

αποκαλούσαν τους δεύτερους Μπολος 

Σιπ ουνέχεια ἵως βραδιάς όπλωναν την οὐμαία τους και σιαµαιου» 

σαν τα αυιοκίνητα, Διαλύθηκαν, όταν κάποιος πέρασε µε 1ο ανιο 

κίνπιό του κωρίςνα οιαµοαιήσει και οκίοιπκε α σημα 

Σόμφωνα µε πληροφορίες 
πα 

οι ακροδεξιοί ἐμφανίσιίηκον καὶ αν 

όταν διαπίστωσαν τν ύπαρξη νσχυ- 

ρής αστυνομικής δύναμης γύρω από 1ο δημαρχείο του Ναυπλίου, 

Πο ο 1... πληροφορίες” τους εἶδαν αργότερα να περι 

φέρονται στα σιενά της ο Αλ. ένα μικροκή- 

σόδιο µακριά απότους πανηγυριοµους µ
ε οριοµένους αριοιεροὺς, 

Γρήγορα όµως έληξε 
ο ο... 
ο. 

Τραγούδια Και 

παρατρήγουδα 
Η. γραµµή «Ματινό» ἔπεοε 

χθες τα ἔπμερώμαια! Έτους 

τἐοσερις της Ευρώπης η Εἠήά- 

δα και σε κάθε γωνιά της χὠ” 

ρᾳ5 µας στήθηκε «αντάρωκο 

πόῆεως», Με τα εθνικά μας 

χρώματα, οἱ Εήβηνες κατέβη- 

καν στους δρόμους; στην 0µό; 

νοια, στο Λευκό Πύργο, στο 

Οπόρτο, ακόμα καισιο Παρίοι. 

Φυσικά δὲν ἐῆειψαν καὶ τὰ ϱ0” 

ρατράγουδα. Με το «ἠάθαρό» 

ναν 

Με µανία α ομάδα των ακροδεξιών φώνασε 

«Αλβανοί και µπολσεβίκοι, αυτή η ΥΠ δεν 

τους ανά χείρας καὶ σχηµατι- 
σµένη την εὐηνικά σηµοία 
στο τριχωτό της κεφαῆής, εἰ- 
δουμε και «Χρυσαυγίες», στην 
Ομόνομι, να προσπαθούν να 
«κουρσέφουν» τα εθνικό οὐμ- 

Λα. Προς συγµήν, πορέκαµ- 
ψαν το. γεγονός ότι εθνικὀς 
μας προπονητής είναι ο Όττο 
Ρεκάγκεὴ, ένας «ξένος», 

Αυτοί δεν είναι που 7πιούν 
3ΝΩ Φύγουν ὁἡοι οἱ ξένοι» που 
θέῆουν «μόνο ἑἠήηνες ποῄίες 
σε δουἠειές, θέσει» και αξιώμα- 
τΏ» και που θεωρούν σήµερα 
τα µατικά αθήµατα «όπιο του 
Λαου καὶ της Νεοῆαίαν»; 

εμείς τους 

γρόφθυγμει| 
ο 

χώρα και το ποδοσφαίρό µας’ αναφερό- 
µενος φυσικά στη χώρα του και τη 
"Νατσιοναλμάνσαφτ”.Έτσι και έγινε. Η εἰ- 
κόνα των σαστισµένων αφρικανών, συγ- 
γνώµη Γάλλων ήθελα να πω, που δεν µπο- 
ρούσαν να διασπάσουν την ελληνική ά- 
μυνα, ειδικά µετά τογκολτου Χαριστέα, 
δίνει µία ακόµα απάντηση. 

Κάθε νίκη της εθνικής ήταν και ένα χτύ- 
πηµα στο κατεστημένο που θέλει τα έθνη 
αλλοτριώωμένα, µπασταρδεμένα, χωρίς 
ταυτότητα. Βασικοί άμυαλοι και άθουλοι 
εκφραστές τέτοιων πολιτικών είναι αναρ- 
χοαριστεροί κάθε παράταξης, που συνή- 
θως εκφράζονται από "φιλελεύθερους" 
διαύλους, έντυπους ή ηλεκτρονικούς, ό- 
πως το "αγαπητό" µας "Ιντυμίντια". Στην 
εν λόγω σελίδα, µε αφορµήτους αυθόρ- 
µητους πανηγυρισμούς τών Ελλήνων φι- 
λάθλων σε κάθε µεριά της Ελλάδας, αλλά 
κυρίως πωρωμένοι απότο θροντερό πα- 
ρόν της "Γαλάζιας Στρατιάς", έχυσαν τό- 
νους χολής, εκθέτοντας σε κοινή θέατο 
απέραντο κόμπλεξ κατωτερότητας που 
τους διακατέχει έναντι όχι ημών, αλλάτης 
Πατρίδας µας. Ενδεικτικά σας παραθέτω 
αποσπάσματα από τη σελίδα αυτή: 

"από άλλος εθνικιστής 5:11µμ, 
Κυριακή 4 Ιουλίου 2004 
ΖΗΤΩ ΗΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. 
ΖΗΤΩ ΗΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 
Να µας ζήσει ο Κολίνα, που τόσα χρόνια 
τον λέγαμε πουληµένο διαιτητή µιας και 
µας χαντάκωνε, ενώ τώρα που τραθού- 
σαν τις μπλούζες οι έλληνες παιχταράδες 
µας και σωριαζόντουσαν κάτω φαρδύ 
πλατύ οι κρεµανταλάδες της Τσεχίας (και 
από πανώ ο Κολινα τους χρέωνεµε φά- 
ουλ και µε κίτρινες) είναι διαιτηταρα και 
δεν ἐχουμετίποτα να του πούμε. Ευτυχώς 
που µας παίζουν τα µεγάλα κέντρα ναλέ- 
µεκαι φτάσαμε στο τελικό. 

Μ αρέσει που οιλαλίστατοιρουφιανοδη- 
µοσιογραφοι θλέπον τους Τσέχους καιτο 
Προπονητή τους που τράθαγαν τα µαλλιά 
τους από τα σφυρίγµατα του Κολινα, και 
δούλευαν τους κρετίνους τους ελληνο- 
µαλακες που µετά φώναζαν στην 
Ομόνοια, ότιτραθάν τα µαλλιά τους εΠει- 
δή έχασαν. 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ. ΖΗΤΩ ΤΟ ΚΟΛΟΕΘΝΟΣ ΣΑΣ.’, 
’Α, µη το ξεχάσω 
από Πάλι ο άλλος εθνικιστής 6:49μμ, 
Κυριακή 4 Ιουλίου 2004 - Δουλειά φαῖ σκα- 
τό ποδοσφαίρο Τν, κανένα πανηγύρι µε 
την εθνική, και το σαθθατοκύριακο καµία 
εκδρομή... 
ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕΣΑΣΤΟ ΚΕΛΙ 
ΚΟΛΟΜΙΚΡΟΑΣΤΟΙ 

(και για όποιους διαφωνούν, υποστηρίζο- 
ντας τοκολοεθνοςτους, τους αφιερώνω 
τη ρήση του Ηρακλείτου «ένας εγώ, χίλι- 
οι εσείς», «ΣΑΣ Γ...Ω ΟΛΟΥΣ ΚΟΛΟΕΘΝ/- 
ΚΙΑ» "Δεμ'’ αρέσει καθόλου το ποδόσφαι- 
ρο και ο αθλητισμός γενικότερα. Μου τη 
σπάνε οι μπλούζες µετην ελληνική ση- 
µαία. Με δυσκολία ανέχοµαι όλους τους 
ηλίθιους πανηγυρισμούς για την εθνική 
Ελλάδος. Εύχομαι με όλη µου την καρδιά 
ναχάσουµε µόνο καιµόνογανα δωτα 
μούτρα όλων αυτών των θλάκων ξινισµέ- 
να. Θέλω όσοτίποτα να χάσουµε αυτή τη 

ΠΠ η στιγµή....’, εγώ 
από πάντως 0:52πμ, Δευτέρα 5 Ιουλίου 
2004 - χαίρομαι µόνο όταν κάνωτο αφε- 
ντικό µου να τρελαίνεται, όταν λουφάρω 
και όταν κλέθω από την δουλειά. Δεν χαί- 
ῥοµαι όταν θλέπω ελληνικές σηµαίες...’, 
Ἔξω οιζένοι 
από οποίος 1:52Πµ, Δευτέρα 5 Ιουλίου 
2004 -Ἠθελα να ἕερα, αν οιµαλακές οι 
ελληναραδες που χαίρονται σήµερα για 
µια µαλακία, αύριο θα φωνάζουν έξω οι 
ξένοι στηρίζοντας αυτό το σύνθημα στο 
ότιµας περνούντις δουλείες. Έτσι λοιπόν 
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µένοι από Αλθανούς και άλλα λιµά. 
Μάλλον θα είναι απότη µεγάλητους ε- 
πιθυµία για ειρήνη καιτην καταδίκη της 
θίας...'Ίσως όµως καινα εκφράζουν κά- 
ποιο κρυφό πόθο, ας πούµενα δούνε 
τους εθνικιστές ταπεινώµένους από 
τους κάθε λογής ξένους που έχουν κα- 
τακλύσει την Ελλάδα, ίσως ακόµα και να 
᾿φαντάζονταιτους εαυτούςτους ὠςτι- 

᾿ μωρούς των "ρατσιστών" καιτων "φασι- 
'στών". Πάντως, όπως και να έχει η 
Γαλάζια Στρατιά γνωρίζουν που εδρεύει, 
ας περάσουν για µια αυτοψία. Το ίδιο και 
η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ... Καιμιας και ολόγος για 
αντικειµενικότητα και απλή παρατήρηση 
των γεγονότων, ας µας απαντήσει κά- 
ποιος, γιατί τόσο µίσος από κάποιους δη- 
µοσιογράφους-πολιτευτές, αριστερών 
πεποιθήσεων (κάτι σαν τον τερματοφύ- 
λακα γιατρό από το Μπλεκ, ας πούμε) ε- 

ναντίον της "Στρατιάς"; Γιατί ξαφνικά θυ- 
µήθηκαν την εθνική µας καιθα της κά- 
νουν και σύνδεσμο (τροµάρατους), τώ- 
ρα στην επιτυχία, ενώ πριν την είχαν από 
µικροµάγαζότους µέχρι χεσµ..η; µήπως 
για να πουλάνε μπλουζάκια µε συνθήµα- 
τα που ακούστηκαν για πρώτη φορά από 
τα µέλη της "Γαλάζιας Στρατιάς" στα πα- 
νηγύρια για την πρόκριση στους "δ”; 
Μήπως ξέρετε πόσο θαριά είναι τελικά 
η...κούπα του τσολιά; Κι αν δεν ξέρετε, 
θέλετενα μάθετε; Τέλος πάντων... 
Το γεγονός είναι ένα, πέρα από το ότι 

είµαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη και µας 
αρέσει. Επιτέλους είδαμεΈλληνες µαζ(, 
αγκαλιά να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, 
ξανά και ξανά και ξανά, κρατώντας πε- 
ρήφανα χιλιάδες σηµαίες, φορώντας 
τες, προσκυνώνταςτες και δεν ξέρω κι ε- 
γώ τι άλλο. Μπορεί όλοι αυτοί, νέοι 

και...λιγότερο νέοι, να µη συναισθάνο- 
νται ακριθώς αυτό που η µικρή, σε µέγε- 
θος, χώρα µας πέτυχε.Ίσως ακόµα και 
να µην έχει τόσο µεγάλη σηµασία η πρω- 
τιά αυτή, µιας και αφορά ένα άθλημα, κι 
όχι µια εθνική επιδίωξη, µια δικαίωση, 
µια νίκη εθνική.Έδωσε τουλάχιστον το έ- 
ναυσµα για να ανάψει, µακάρι όχιπρος 
στιγμήν, η Ελληνική φλόγα στις καρδιές 
όλων των Ελλήνων, να θυμηθούν ξαφνι- 
κά ποιοι είναι, τι είναι, από πού προέρ- 
Χονται κα! ποιος είναι ο προορισμός, το 
πεπρωµένοτους. Και γι αυτά θα πρέπει 
να ευχαριστούµετους 23 διεθνείς µας, 
το προπονητικό τηµ και το Έλληνα 
Γερμανό, τον Όττο Ρεχάγκελ. 

Υ.Γ: Επιτέλους, για µια φορά φαίνεται 
πως θρεθήκαµε στο σωστό στρατόπεδο, 
συμµαχώντας µε αυτούς που πρέπει. 
Όποιος κατάλαθε, κατάλαθε... 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΤΡΑΤΙΑ ΠΗΓΑΜΕ ΕΙΔΑΜΕ ΤΟ ΣΗΚΩΣΑΜΕ 
ΜΕ ΝΩΠΕΣ ΑΚΟΜΛΑΤΙΣ ΙΑΧΕΣ ΤΟΥ θΡΙΑΜΒΟΥ από τη νίκη της ΕΘΝΙ- 
ΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην Πορτογαλία προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ακό- 
μα το τι έγινε τόσο στην Ιβηρική χερσόνησο όσο και στην Ελλάδα αλλά 
καισε όλο τον κόσµο παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. 

Μοιάζει σαν παραμύθι που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου όταν η Εθνική 
µας τελείωσε νικηφόρα τον πρώτο και καθοριστικό της αγώνα µε την 
Πορτογαλία. Πριν την έναρξη ακόµα και ενώ τα µέλη της ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΑΣ έδιναν συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και ε- 
φημερίδες διατρανώντας την πίστη τους στη ΝΙΚΗτης ομάδας μας, 
πολλοί έσπευσαν να ειρωνευτούν αυτή την ομάδα, παίζοντας ακόµα 
και στοίχημα εις βάρος της. Οι κακές γλώσσες κόπηκαν πολύ γρήγορα 
στο δεύτερο παιχνίδι. Η πρόκριση στα ημιτελικά 
προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε όλη τη χώρα. Οι 
πλατείες Και οι δρόμοι γέμισαν µε Κόσμο όπου τρα- 
γουδούσε τον ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ, ανόµιζε περήφανα 
την γαλανόλευκη και ξενυχτούσε µέχρι πρωίας φω- 
νάζωντας ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ! 

Δεν μπορούσα να κρατηθώ µε τίποτα. Όπως και 
πολλοί άλλοι. Έπρεπε να πάµε εκεί! Έπρεπε να ε- 
γώσουμµε κιεµείς τις δυνάμεις µας µε τα παιδιά που 
μας έκαναν υπερήφανους| Όλα ετοιµάστηκαν γρή- 
γορα. Κάναμε την "παρέα µας", φορέσαµε τις 
μπλούζες, τυλίξαµε ευλαβικάτο πανό 'ΓΑΛΑΖΙΑΣΤΡΑΤΙΑ- ΕΛΛΑΣΗΤΕ- 
ΦΡΑ". Δώδεκα µέτρα µήκος Καιτρία πλάτος. Το πρώτο στις αποσκευ- 
ές µας µαζίµε τη γαλανόλευκη, µαζίµετις ευχές από φίλους και γνω- 
στούς "ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ". 
Η Καρδιά χτυπούσε σε έντονους ρυθμούς, ανυπομονησία απίστευτη 

στο αεροδρόμιο, ενθουσιασμός καιτραγούδια στο αεροπλάνο. Μόλις 
φτάσαμε έγινε ΚΑΤΑΛΗΨΗΤωΝ πορτογαλικών πόλεων. Χιλιάδες ήμα- 
σταν εκεί. Εκατομμύρια στους δέκτες της τηλεόρασης. Τα επόμενα παι- 
χνίδια ήταν το ένα πιο συγκλονιστικό από το άλλο. Κορυφαίες στιγμές 
όταν τραγουδούσαµε τον ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ. Τα δάκρυα κυλούσαν ανεγ- 
ξέλεγκτα. Μου το είχε πει ένας φίλος, ο Νίκος φεύγοντας...Σ6 παρα- 
Καλώ πάρε µε τηλέφωνο στον ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ νατραγουδάω µαζίσας. 
Φυσικά δεν του χάλασα χατήρι και ο Νίκος βγήκε και πανηγύρισε, όπως 
έµαθα, στο ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ πάνω στο στολισμένο µε τη γαλανόλευκη α- 
ναπηρικό του καροτσάκι. Στην Πορτογαλία όλα ήταν µια γιορτή. Γιορτή 
πρώτα πρώτα γιατί εμείς νικήσαµε και ας ήμασταν το "αουτσάιντερ". 
Έμασταν όλοι ενωμένοι. Οπαδοί από όλες τις οµάδες. Φανατισμένοι 
με την Εθνική µας χωρίς αντιπαλότητες και ηλίθια συλλογικά πάθη. Υ- 
ΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ ΗΕΛΛΑΣ. 0 παλμός στην κερκίδα ανεπανάληπτος... 

ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ... ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ...Τραγουδούσαμµε ασταμάτητα. Τα βράδια 
δεν είχαµε φωνή. Τα κανάλια εκεί ασχολούνταν µόνο µε αυτό το θέµα. 
Ο Νίκος µε έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Μακάρι να μπορούσα να έρθω 
µου έλεγε Και µου μετέφερε το Κλίµα των πανηγυρισµών στην Ελλάδα. 

Το Πόρτο ήταν από νωρίς µπλε στον ημιτελικό. Παντού σημαίες, πα- 
νό, τύμπανα, πειράγματα µε τους λιγοστούς σχετικά υπερόπτες 
Τσέχους. Εκείνο το παιχνίδι ήταν ανεπανάληπτο. Φυσικά στο γήπεδο 
ακουγόµασταν µόνο εµείς, Το πανόξεδιπλώνονταν ξανά και ξανά στην 
Κερκίδα µας. Στο 15’ και θ”' βρεθήκαµε. στον ουρανό! Έμενε τώρα 0 µε- 
γάλος τελικός, το ΟΝΕΙΡΟ. Ξεκίνησε ένας απίστευτος αγώνας για να 
βρεθούν τα μαγικά χαρτάκια. Δυστυχώς κάποιοι πονηροίπάλι επωφε- 

.. λήθηκαν αλλά αυτό πέρασε σε δεύτερη µοί- 
΄. ρα. Ολόκληρη η Πορτογαλία ήταν σηµαιοστο- 
.λισµένη. Σπίτια, αυτοκίνητα, τα πάντα. 
; Ξεκινήσαμε από το πρωί και πλημμυρίσαµε 
΄. τους δρόμους καιτις πλατείες της Λισαβόνα. 
'. Είχαμε την εντύπωση ότι όλη η Ελλάδα ήταν 
΄ εκεί. Γεμίσαμε γρήγορατις κερκίδες του "Ντα 
Ι Λουζ"'. Πρώτοι εµείς, πιο ανυπόμονοι, πιο 
τρελλαμένοι. ΟΕΘΝΙΚΟΣΥΜΝΟΣ ακούστηκε 

; για µια ακόμα φορά. Ξεφεύγαμε απότο ρυθ- 
η μό, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Η ομά- 

ὅα ήταν στον αγωνιστικό χώρο, η µόνη µε γνήσιους Έλληνες, ούτε έγ- 
χρωμοι ούτε ομογενείς, Τραγουδούσαν και αυτοί µαζίµας! Η έναρξη ή- 
ταν κάτισαν σόου, αλλά λίγο µας ενδιέφερε. Εμείς λέγαμε τα δικά 
μας....ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ... 
0 χρόνος περνούσε και ξαφνικά ακούστηκε και κάτι σαν ιαχή 

"Πορτογαλία". Εμείς συνεχίζαµε ασταμάτητα το ναυτικό εμβατήριο Και 
τα γνωστά συνθήματα. Στο 56’ νομίζω, ηιαχή ΓΚΟΛΙΗ θα πρέπει να α- 
κούστηκε µέχριτην Ελλάδα. ταν απίστευτο. Τα επόμενα λεπτά κύλι- 
σαν αργά σαν αιώνες µέχρι καιτο σφύριγμα της λήξης. Δεν μπορώ να 
περιγράψω τοτι έγινε µε λέξεις. Ἡμασταν πια πρωταθλητές!! Οι 
Πορτογάλοι πανηγυρίζουν και αυτοίῃ Τηλεφώνησα στον Νίκο, ήταν πά- 
λι έξω και πανηγύριζε. Είχε µήνες να βγεί. θόλαµε να µάθουµεγτι γινό- 
ταν στην Ελλάδα. Άραγε είχαν βγει σε κανένα τηλεοπτικό παράθυρο τί- 
ποτα Μπίστιδες, Κουναλάκηδες και Τζανετάκοι; Μάλλον όχι. 

Σήµερα γιορτάζειη Ελλάδα. Σήµερα γιορτάζουν όλοι οι Έλληνες/! 

Φεύγοντας, υψώνοντας το χέρι και µε τις τελευταίες δυνάμεις µας 
τραγουδήσαµε: ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΥ ΤΗ ΤΡ0- 
ΜΕΡΗ...ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΨΗ ΠΟΥ ΜΕ ΒΙΑ ΜΕΤΡΛΕΙΤΗ ΓΗ... 

ΒΕΡΙΝ»ΤΑΝΕςΕ ϱ.α ο 



Γεια σου Ἠ)οΙ{’ 
Τώρα που τελείωσε η συ- 
ναυλία, πες µας πως σου 
φάνηκε Ποια είναι η 
γνώµη σου για τα υπό- 
λοιπα συγκροτήματα και 
για Το ελληνικό κοινό 
Ἠιταν µια πολύ καλά οργανωμµέ- 

γη ουναυλία Και πολύ άνετη, χωρίς 

καμία πίεση από την ασιυνοµία, µε 

ποπ ον 

Το επῦ ήταν ουναρπαοιικό, εἰδι- 

Κά τα πολύ καλά ηχητικά, ενώ το 

κοινό των 100 αιόµων ήταν αρκειά 

καλή προσέλευση, αν και μάλλον 

κάδε ουγκρότηµα ὃα προτιμούσε να 

παίζει µέσα οε ένα καιάµεοιο χώ- 

ρο.Οι ΤΟΤΕΝΡΟΝ6Ο ήιαν πραγ- 

µατικά καλοί όπως πάντα, τώρα τε- 

λευιαία. Λείτε άλλωοιε και 1ο νέο 

τους αδαπῃ, το "Βοδίρορτοπη”, που 

πραγματικά "σοκοιώνει' και είναι 

µια σηµαντική βελιίωση σε οχέση 

µε τις προηγούμενες δουλειέςτους. 

Φις) 

"γικητές της βραδιάς, κατά τη γνώ- 

µη µου, διότι αν και ήταν οὐσιαστῖ- 

κά το πρώτο τους νε, ήταν απλώς 

καιαπληκιικοί, σαν ένα Ραη7α1, που 

ἐφορμά εναντίον των εχδρικών 

γραμμών, παρασύροντας τα Πάνια 

2 ΠΕΣΙΣΤΑΝΕΟΙ 

Μειά το φωτογραφικό ρεπορτάζ 
από το «Αίπεπίαη Ῥαραη Μα άπεςς» 

φεστιβάλ, ένα από τα πιο 
αγαπημένα γκρουπ στους ΝΡΒΜ 
κύκλους, σε µία από τις σπάνιες 
συνεντεύξεις του, µιλάει για το 

«παράνομο» παρελδόν, το ανοδικό 
παρών και το άγνωσιο µέλλον... 

οιο πέρασμά του. Οι ΡΕΒ ΡΤΟΝΜΕΒ 

ήταν καλύτεροι ακόµα και απότο (Ρ 

τους και μπράβο τους για αυτή τους την 

απόδοση. Αν και δεν απολογούµασιε 

ποτέ για τίποτα, πρέπει να πω ότι από 

ιις7 ουναυλίες των ΔΑΒΟΓΒΡ,που έ- 

Χουµε κάνει µέχρι τώρα, αυτό ήταν το 

ἐπιο αδύναμο και λιγότερο ικανοποιη(- 

κό. Λεν μπορούσα να” βολευιώ" στη µε- 

γάλη οκηνή, την κάπως περίεργη ου- 

περιφορά του κοινού, που Ἱρελαίνο- 

νιαν’ από την αρχή κιόλας του κάδε 

τραγουδιού. Κι εγώ δεν είχα καλή διά- 

-θεση λόγω της κατανάλωσης μπύρας το 

προηγούμενο βράδυ (γέλια). Έτσι, η α- 

πόδοσή µας ήταν αδύναμη. Ίσως στο 

µέλλον επανορθώσουµε στο πολύ καλό 

ελληνικό κοινό, όπως την τελευταία Φο- 

ρά οτο Βέλγιο, όπου κυριολεκτικά χύ- 

Όηκε αίμα... 

Είσαι ικανοποιημένος από 
την απόδοσή σου; Πισιεύω 
ότι καλύψατε πολύ καλά 
κομμάτια από όλη την 1στο- 
ρία των ΑΡβειγά µέχρι τώ- 
ρα. Εσύ νομίζεις ότι παρα- 
λείψατε κάτν 

Νομίζω ότι έχουµε µια ευρεία γκάµα 

τραγουδιών από όλη την ιοιορία των 

ΑΡΡΟΕΡ. 

ΔΠΤΘΡΙΙΠΘΞΠ(ΦΠΙΒΙΙ.6Γ 



Φυσικά δεν μπορούμε να παίξουµε κάθε κοµ- 

µάτι που απαιτεί το κοινό, αφ' ενός γιατί ὃα 

χρειαζόμασταν δύο ώρες τουλάχιστον αντί για 

µία και αφ' εταίρου, αν Και, για παράδειγµα, έ- 

να τραγούδι που σαν το” (σαιπιαπίεη πι αἱ]εν', 

που το ζηϊάνε συχνά στις 

συναυλίες µας, είναι µεν 

πάρα πολύ καλό, ἀλλά 

πολύ µεγάλο για να παϊ- 

χιεί ζωνιανά. Επίσης, 
διαλέγουμε κομμάτια για 

τα ]ίνε µας που δε'Όα κά- 

γουν το κοινό να κρατάει 

κεριά και αναπτήρες, αλ- 
λά που θα προκαλούν ε- 

κρήζεις ενέργειας. 

Μια ηµέρα πριν 
τη συναυλία, εσύ 
και οι υπόλοιποι 
του συγκροτήµα- 
τος πήρατε µέ. 
Ρος σε µια 
Εδνικιστική πο- 
ῥεία, στο κένιρο : 
τῆς Αθήνας,Σας Ν. 
άρεσε ος 
Πως ήταν, σε 

σχέση µε αντί- 
στοιχες πορείες στη Γερμανία 
Ἠιαν καιαπληκιικά. Πολύ καλά οργανωμέ- 

νη και εντυπωσιακή, ενώ ήταν άνετη, υπό την 

έννοια ότι ούτε ένας αριστερός δεν εμφανίστη- 

κε, σε αντίθεση µετη Γερμανία που συνήθως εµ- 

φανίζονιαι εκαϊιονιάδες από αυτούς πειώντας 

πέτρες και φωνάζοντας ανοησίες. Ακόμα, υ- 

πήρχαν λιγότεροι βαριά οπλισμένοι αστυνοµι- ΄ 

κοί, για να περιφρουρήσουν την πορεία σας, ε- 

γώ στη Γερμανία συνήθως υπάρχουν εκαιοντά- 

δες, ή ακόµα και χιλιάδες, µε πλήρη εξάρτηση 

και εκιοξευτήρες νερού... 

Μου είπες ότι σου άρεσε πολύη 
Αδήνα. Μπορείς να µου εξηγή- 
σεις γιατύ! 
Βασικά, δε µου αρέσει ιδιαίτερα η σηµερινή, 

η σύγχρονη Αδήνα, αν και είναι πραγματικά πο- 

λύ συναρπαστικό να βρίσκεσαι σε µια πολύ µε- 

Υάλη πόλη της Νότιας Ευρώπης. Ποτέ δεν έχω 

πάει νοτιότερα στη ζωή µου! Ενιυπωσιάστηκα, 

από τη Δύναμη και τη Λόξα της αρχαίας 

Ἑλλάδας, όπως απεικονίζονται οἵην Ακρόπολη. 

Συναρπαστικό... 

Οπότε 8α µας επισκεφθείτε 
πάλι στο µέλλον; 
Είμαι βέβαιος ότι αυτή δεν ήταν η τελευταία 

µας φορά επίσκεψη. Ελπίζω να ζανάρθω πριν 

πεθάνω (γέλια). Τώρα, έτσι όπως είµαι πραγ- 

µατικά ενιυπωοιασµένος από τη δόξα του 

Έλληνα πολεμιστή, αφού είδα την “Τροία”, πρέ- 

πει να επιοκεφθώ μερικούς ακόµα αρχαϊολογι- 

: αἳ., κάνα Ἂν πα ρρόμρος, 

κούς χώρους στη χώρα σας. Ἡδη έχω µελετή- 

σει την αρχαιοελληνική μυθολογία από παιδί, 

αλλά πάνε και 20 χρόνια από τότε. 

Ας γυρίσουμε στους Αβοιγά, Το 
συγκροτήµα σου ειναι απο τα πιο 

διάσηµα στη Γερμανία. Έχετε δε- 
Χδεί επιθέσεις από τα ΜΜΕ πάρα 
πολλές φορές, ακόµα και ᾿"επι- 
σκέψεις’ από την αστυνοµία στα 
σπίτια σας, δίκες, κατασχέσεις 
των οἆ και προσωπικών σας α- 
ο οσα η 
Κι όµως, µετά από όλα αυτά δεν 
έχουν καταθάλει τους Αβευγά, 
Αλήθεια, πως επιθιώνετε υπό αυ- 
τές τις συνθήκες 
Κοίτα, είναι µια δοκιμασία στην οποία µας 

βάζουν η µοίρα και οι Θεο/... είτε ὃα συνιρι- 

βείς, ὃα δειλιάσεις, ή ὃα δυναµώσεις, Όα σκλη- 

ρύνεις. Δεν μπορώ να φανιασιώ τίποϊιά άλλο να 

µε σιαµαιάει πέρα από το θάνατο. Όπως είπε 

και ο Αχιλλέας στην προαναφερδείσα ταινία 

"Λεν επέλεξα εγώ αυτόν τον τρόπο ζωής, γεννή- 

Όηκα και είµαι αυτό που είμαι". Ίσως έχει να 

κάνει µε το αίµα που κυλά στις φλέβες µας. 

Απλώς δεν κάθεσαι µε σιαυρωμένα χέρια σε 

κάδε ανιιξοότητα που εµφανίζεται, αλλά µάχε- 

σαι, ανιεπιιίθεσαι! Νομίζεις ότι είναι σκληρό, 

δύσκολο, να έχεις την αστυνομία να εισβάλει 

στο σπίτι σου, να καϊάσχει ἴα πράγµαϊά σου και 

να φεύγει; 

Θα ήταν μάλλον σκληρότερο να εισβάλλουν 

οι εχδροί σου ξαφνικά, να σε ληστεύουν, να 

σκοιώνουν τα παιδιά σου, να 

βιάζουν τη γυναίκα σου, να 

καίνε το σπίτι σου. Κι αν επι- 

ζήσεις από αυτό, ὃα ήταν - 

νας καλός λόγος να πάρεις 

τα όπλα και να ζητήσεις εκ- 

δίκηση µε αίμα κι όχι να κά- 

ἴσεις σίη γωνιά σου καινα 

κλαψουρίζεις... 

Τώρα που είστε πιο 
ὁρασιήριοι και δυνα- 
τοί παρά ποτέ, που 

πουλάτε στη 
Γερμανία και παγκο- 
σµίως χιλιάδες σᾶ 
και μπλούζες και 
διαδίδετε το μήνυμα 
στο ευρύ κοινό, 
είστε ικανοποιημένοι 
από την παρούσα κα- 
τάσταση!; 

Ὅ. Ναι, είμαι πολύ ικανοποι- 
ηµένος. Αυτός ήταν από την αρχή ο στόχος µας, 

να πλησιάσουµε όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους, χωρίς να δειλιάσουµε ή να προ- 

δώσουμε τις ιδέες και τα ιδανικά µας. 

Παλιότερα, υπήρξαν προβλήµατα, όπως οι πε- 

ριορισµένες μουσικές ικανότητες, περιορισµέ- 

να τεχνικά-ηχητικά µέσα κτλ, αλλά τώρα έχου- 

µε φτάσει σε ένα πραγματικά επαγγελματικό ε- 

πίπεδο, που κανείς δεν µπορεί να το παραβλέ- 

Ψει και µε τις δύο τελευταίες µας δουλειές, µπο- 

ρέσαµε να πλησιάσουµε κόσµο που ποτέ άλλοιε 

δεν είχε ενδιαφερθεί για τους ΑΡΟΓΒΕ. 

Ῥάλαμε ένα τέλος στην αιέρµονη παραφιλο- 

λογία και το κουτσομπολιό ότι οἱ ΑΒΣΓΒΤ) µό- 

νο προκαλούν το ενδιαφέρον µε µια δολοφονία 

Και μερικές ακραίες δἠλώσεις, ενώ είναι άσχε- 

τοι μουσικοί µε ελεεινές κυκλοφορίες. Τώρα, 

μπορούμε να προσφέρουμε ένα αρκετά καλό 

πο ορππα αμ οποια οσο 

γραφικές δουλειές, ενώ παραµένουμµε ένα ου- 

γκρότηµα µε έναν φόνο και ακραίες δηλώ- 

σεις... Και ποιέ δεν απολογηδήκαμµε και πετύ- 

χαµε αν και µας έχουν μποὔκοτάρει τα πιεία] 

ΜΜΕ και οι µεγάλες ππείαἱ εταιρίες ταχυδροµι- 

κών παραγγελιών στη Γερμανία και τις γείτονες 

χώρες... Αυτό λοιπόν αποτελεί απόδειξη ότι δε 

χρειάζεται να γονατίζεις µπροσιά σε κανέναν, 

απλά όρθωσε το ανάστηµά σου και μείνε προ- 
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σκολληµένος στα ιδανικά σου Και κάποια µέρα 

΄.8α τα καϊαφέρεις... 

Από την τελευταία σας κυκλοφο- 
ῥίας σας, τα δικαιώµατα των 
Αὔειτᾶ ανήκουν ολοκληρωτικά 
-στην εταιρία της συζύγου σου, την 
"ΝεΡεΙεε ΚΙαπρινεγκε”, που όέ 
χει πλέον και όλο τον έλεγχο των 
νέων κυκλοφοριών και των πω- 
λήσεων, Αλήδεια, πόσο δύσκολο 
είναι αυτώ Εννοώ για να καλύ- 
Ψει όλα σας τα έξοδα ( ηχογρα- 
φήσεις, αποστολές κτλ). Πρέπει 
να σας παίρνει και πολύ χρόνο, 
σωσιώ 

-. Δεδομένων των εμπειριών µας στη σκηνή αυ- 

τή, από το ξεκίνηµά µας το 199 1 και τις πολλές 

σχέσεις που έχουµε δημιουργήσει µε την πάρο- 

δο των χρόνων, ήταν απλά ένα λογικό βήμα να 

παράγουµε και να διανείµουµε το υλικό µας µό- 

γοι µας, αφού μπορούσαμε ήδη να πληρώσου- 

µε από την τσέπη µας τις ηχογραφήσεις στο σίι- 

ἆῑο και την κοπή των εἆ. Γιατί εμείς να παίρ- 

νουµε όλη την ευθύνη και άλλοι τα λεφτά; Είναι 

βέβαια χρονοβόρος διαδικασία, αλλά είναι έ- 

νας σαφώς καλύτερος τρόπος να ζεις και να 

εργάζεσαι, από το να Κάνεις µια χαζή δουλειά. 

Είμαστε πραγματικά ευγνώµονες στους ακροα- 

τές µας και τους οπαδούς µας που µας έδωσαν 

την ευκαιρία να αγοράσουμε την "Νερε[{εε 

ΚΙαπρνναικα". Σας ευχαριστούμε! Σε ανιάλλαγ- 

μα, Όα συνεχίσουμε να κυκλοφορούμε αἱριπις 

των πιο"κακόφημων' Γερμανικών Ρἱαςκ πιείαἱ 

συγκροτημάτων, δίνονιάς τους την ευκαιρία να 

ο ολ οσο απ ν ττή 

ζιο των μουσικών προσπαθειών τους. Λε χρει- 

ἀζόμαστε τους ρο φλώρους τῆς πιαἰποίτεαπι μου- 

σικής, τα καιαφέρνουµε και μόνοι µας. 

Το "Τοίεπ[εᾶετ” πήγε πολύ κα- 
λά. Ποια ήταν η αντίδραση στο 
νέο σας Μοά "Καυιδτέέεν’; 

ο. Ῥέναι πολύ καλή. Επιά εβδομάδες µειά την 

κυκλοφορία του, 2000 Βἱρίραεκς έχουν πουλη- 

δεί. Κάποιοι ακροατές από το ΒἰαοΚ Μεία| κοι- 

νό κατηγορούν τον ήχο ως "πολύ κατεργασμέ- 

νο'-αυτή τη φορά, αλλά αυτός ακριβώς είναι έ- 

γας από τους λόγους γιατί ακόµα περισσότεροι 

από τη ὈΙπ]ιεαά σκηνή του δίνουν τώρα µια ευ- 

καϊρία, ενώ στο παρελθόν δεν ασχολήθηκαν 

ποτέ µετους ΑΒΡΌΒΡ. 

Δώσε µας µερικές πληροφορίες 
για αυτό. Είναι στο σιυλτου 
Τοίεπ][εἆεν μουσικά και 
στιχουργικό 

Ναι, μουσικά είναι σια µέτρα του 

"Τοίεπ]ϊεάεν’, αλλά αυτή τη φορά µε πολύ καλύ- 
τερο ήχο. Ξαναγράψαμε ακόµα το "στεεῃ 

Ηεανί", που δεν έχει κυκλοφορήσει µέχρι τώρα 

σε κανονικά σε (Β, αν και είναι ένα από τα 

πολύ πρώτα κομμάτια των ΑΒΟΓΓΕΓΡ, απότις 

αρχές του 1992. Στιχουργικά, η δεµαιολογία εἴ- 

ναι ίδια, η συνηθισμένη. Το ομώνυμο κομμάτι, 

το" Βαυυηιίαι’, δείχνει την κατεύθυνση του επό- 

µενου αἴθιπι των ΑΒΟΓΕΡ, που θα είναι αφιε- 

ρωμένο στη Μεσαιωνική Εποχή, ἴους Ιππότες 

και τους λαϊκούς Πολεμιστές, που αγωνίζονταν 

ενάντια στην τυραννία των ηγεμόνων της επο- 

χής, για ελευθερία και ενάντια στη φορολογική 
υποτέλεια. 

Εφόσον βρίσκεστε συνεχώς υπό 
την παρακολούθηση της αστυνο- 
µίας και των ΜΜΕ, 8α πρέπει να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε 
τους στίχους σας υποδέτω... 
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Όπως και να 

έχει, είναι ανόητο να πας φυλακή µόνο και µό- 

γο επειδή αναφέρεις το" Μΐερ Ηοί]" στους στί- 

Χους σου, έτσι το αφήνουμε αυτό για άλλους. 

Μπορεί κανείς κάλλιστα να µειαφέρει ένα µή- 

] υ 

πσ 
πας ομμαν ποισήκαασ 

γυµα µέσα από τα λόγια, κρύβονιας και καλύ- 

πτοντάς το, έτσι ώστε να µην επισείει κάποια 

ποινή µεν, αλλά να διαφωιίζει δε τον ακροατή. 

Σχετικά µετο κυνήγι μαγισσών, ο 
αδερφός σου ο Χέντρια, είναι α- 
κόµα στη φυλακή για καθαρά 
οσΠΗ πώΦ ΙΤ ΟΤΑ) 
πεις στους Συναγωνιστές µας όλη 
την ιστορία από τότε που ήταν 
στις ΗΠΑ µέχρι την τελική µετα- 
φορά του στη Γερμανία; Τι, αλή- 
δεια, συνέθη όλο αυτό τον ση 

Ένα "καρφί! τον έβγαλε ύπουλα από το συ- 

Υκρότηµα της ΝαΠοπαἱ ΑΠίαπεε του ΡΥ. ἸΝΗ]ίαπι 

Ῥιετοε(Β.].Ρ.), όπου διέµενε από όταν έφυγε α- 

πότη Γερμανία. Τότε τον συνέλαβαν 12 βαριά 

οπλισμένοι Ὀ.5. πιατοῃα]ς (όλοι µαζί ζύγιζαν τα 
διπλάσια κιλά από τον Χέντρικ) και χρειάστη- 

«κενατου σπάσουν τον αγκώνα για να του πε- 

ράσουνἍτις χειροπέδες! Αυτό έγινε τον 

Αύγουστο του 2000. Η γερμανική πρεσβεία ζή- 

τῆσε από τις ΗΠΙΑ τη σύλληψή του ως φυγά δο- 

λοφόνου, "ξεχνώνιας" να ενημερώσει ότι ου- 

σιαστικά πρόκειται για έναν πολιτικό εχθρό - 

φυγά. Μειά από μερικές εβδομάδες στην απο-. 

μόνωση (χωρίς ιατρική περίθαλψη για τον σπα- 

σµένο του αγκώνα) τον έστειλαν σε µια άλλη 

φυλακή όπου έμεινε για έντεκα µήνες περιµέ- 

γονιας την απόφαση για την αίτησή Του για Χο- 

ρήγηση πολιτικού ασύλου. "Τυχαία", σίη φυλα- 

κή εκείνη, εκ του συνόλου των κραϊιουµένων, το 

90 ήταν έγχρωμοι, που λίγα λεπιά µειά την ά- 

φιξή του απείλησαν να τον δολοφονήσουν, ε- 

πειδή, λέει, προσβλήθηκαν από τα "ραισισιτικά" 

του τατουάζ. Τα σχόλια περιπεύουν. Έτσι, κρα- 

τήθηκε στην απομόνωση καθ' όλη τη διάρκεια, 

χωρίς να βλέπει το φως του ήλιου, χωρίς κα- 

ὃαρό αέρα, κλειδωμένος σε ένα μικρό δωμάτιο 
χωρίς πίποτα ουσιαστικά. Κατόπιν, η αίτησή του 

απορρίφδηκε και έτσι εκδόθηκε στη Γερμανία, 

όπου µειαφέρθηκε αεροπορικώς φρουρούµε- 

γος από 0.5. πιατοῃα]ς, ενώ τον παρέδωσαν σε 

µια µεγάλη οµάδα πάνοπλων Γερμανών αστυ- 

γοµικών στο αεροδρόµιο της Φρανκφούρτης, 

λες και ήταν ο Χάνιμπαλ Λέκιορ. Από τον 

Αύγουστο του 200 1 διαμένει στις νεότευκτες 

φυλακές υψίστης ασφαλείας της επαρχίας της 

Ἑυπηρία, µια φυλακή που έχει κτιστεί καιά τέ- 

1. ΠΑΕ: 



ιο 

τοιο τρόπο ώστε να µη µπορείς να δεις έξω, 

παρά µόνο τοίχους, συρματοπλέγµατα και τον 

ατελείωτο ουρανό. 

Η ζωή του τώρα πρέπει να είναι 
πολύ καλύτερη συγκρινόμενη µε 
την περίοδο που ήταν στη φυλα- 

᾿κή στις. ΗΠΑ. 
Πως πάει µετις σπουδές του και 
την καδηµερινή ζωή; 
Ναι, το µόνο καλό πράγµα είναι αυτό. Βίναι 

οπιο δημοφιλής κραιούµενος των φυλακών 
της περιοχής κι αν κάποιος ποτέ θελήσει να 

τον απειλήσει, προσιτατεύεῖαι από 12θκιλους 

Ροάγδι]άοις. Η καθημερινή ζωή είναι πολύ βα- 
ρετή βέβαια, ἀλλά οι σπουδές του πάνε καλά. 

νου ΟΠΗ «πο ν οπτα 

νικούς λειτουργούς που προσπαθούν να τον 

πείσουν να προδώσει τα ιδανικά του, αλλά αυ- 

τός αρνείται... Υπάρχουν ακόµα ελπίδες ότι 

µπορεί να αποφυλακισδεί µε αναστολή τον 

Ιούλιο του 2005 

Κατάγεσαι από τη ΤΗμγίΠρία, 
σιην Ανατολική Γερμανία, ένα 
πραγματικά πολύ όμορφο µέ 
Ρος, που έχει παίξει σηµαντικό 
Ρόλο στους Αβειτᾶ, αφού αναφέ 
Ρεσαι σε αυτή πολύ συχνά. 
Πρέπει όµως να θυμόμαστε ότι 
μεγάλος κι έζησες σαν έφηθος σε 
ένα κομμουνιστικό κράτος, απο- 
μονωμένος από την υπόλοιπη 
Τ. Ἑρμανία, 
Πώς ήταν τα εφηθικά σου χρό. 
νια εκεύ Όπως µου έχεις πει, εσύ 
και ο Χέντρικ ήσασιε µέλη της 
ο ΠΟ ΤΤΕ Τά ΤΩΝ στα 
ήταν; Σήµερα, άνθρωποι που δεν 
έχουν την εμπειρία του κοµµου- 
νισμού, έχουν µια εξιδανικευµέ. 
νη άποψη για την Ιδεολογία αυ. 
τή. Δεν ζόρουν όµως πόσο δύ- 
σκολο ήταν για τους Γερμανούς 
ο σσ ον ΕΠΟ 
ξέρεις καλύτερα... 
Κοίτα, δεν ήταν και τόσο µεγάλο πρόβληµα 

για µας. Δεν είχᾶµε µάθει κάπως αλλιώς και 

ήµαστε έφηβοι σε µια εποχή που όλα άρχισαν 

να καιαρρέουν σιωπηλά. Δεν τόσο δύσκολα τα 

πράγματα όσο πριν 20 Χρόνια, όταν η 

Ανατολική Γερμανία ήταν υπό κομμουνιστική 

κυβέρνηση σταλινικού χαρακτήρα. 

Για παράδειγµα, ο παππούς της κοπέλας 

µου φυλακίστηκε την εποχή εκείνη για πάνω α- 

πό ένα χρόνο επειδή χλεύασε δηµόσια το 

Στάλιν και τον Ὀ]ρπίοἩί, το Γερμανό κοµµουνι- 
στή ηγέτη του '60. ήµαστε µέλη τῆς κομµουνι- 

στικής νεολαίας, ον δεν υπήρχε ἴρόπος να 

το αποφύγεις! Όλοι έπρεπε να γραφιούν. Αλλά 

αν το δει κανείς σήµερα, το αναϊολικογερµανι- 

Κό κράιος ήταν πολύ περισσότερο ουνδεδεµέ- 

νο µε το ΕὈνικοσοσιαλιστικό, από ότι φαντά- 

ζεστε. Η κομμουνιστική νεολαία έκανε σχεδόν 

τα ίδια µε τη Χιιλερική. Τραγουδούσαν τα ίδια 

εµβατήρια, µε αλλαγμένα, κομμουνιστικά λό- 

για, παρηλαύνανε µε πυρσούς και σημαίες, εκ- 

παιδεύονταν σε σιρατόπεδα. Ακόμα και στην η- 

λικία των 16, εκπαιδευόµασιαν να πυροβολού- 

µε µε σοβιετικά οπλοπολυβόλα, δεν είναι α- 

στείο. Όι κομμουνιστές και αυτοί αρνούνταν 

να παραχωρήσουν στο Ισραήλ το παραμικρό. 

Τους έλεγαν απλά και κοφιά ότι δεν νοιώδουν 

υπεύθυνοι για ό,τι έκανε η Ναζισιική Γερμανία 

Και να πάνε να κόψουν το λαιμό τους. 

Από την άλλη όµως, η µηιέρα πιεζόιαν από 

την αστυνομία και την εκφόβιζε η ασφάλεια ε- 

πειδή έγραφε στίχους που διαφωνούσαν µε την 

πολιτική καϊάσταση της χώρας, ενώ δεν µας ε- 

πιτρεπόταν και η επαφή µε τη Λύση, ούτε να τα- 

ξιδεύσουµε οπουδήποτε αλλού, πλην των Κομ-. 

µουνιστικών χωρών της ανατολικής Ευρώπης - 

Και πολλά άλλα, Αλλά ένα ζώο που έχει γεννη- 

δεί φυλακισμένο, δε γνωρίζει την ελευθερία. 

Απλά το νιώθεις υποσυνείδηια ότι υπάρχει κι 

ένας άλλος κόσμος έξω από το κελί σου... 

Συναγωνιστές µου έχουν πει ότι 
είχες τα ρωσικά σα δεύτερη γλώσ- 

... 
σι Φε η] ΒΠΙΡΗΗΙ ΦοΓ{β[(οί κα 3Π6Ι(Ι 

Ὁ Ὕννν ιερᾶραπ[τοπί.οοπα 

σα. Αληδεύει 
Ναι, είναι αλήθεια. Ρωσικά από ό την δη τάζη 

και αγγλικά από την 7η. Οι Ρώσοι ήταν οι κα- 

λύτεροί µας φίλοι και οἱ δυνατοί προστάτες 

μας τον Καιρό εκείνο, για να µην ζεχνάµε ότι 

αυτοί µας έσωσαν από τη διαβολική τυραννία 

των Ναζί (γέλια)... 

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια 
των Αβευτᾶ και της ΝεβεΙ{εε 
ΚΙαπρηετΚκα 
ΗΝεΡε]{εε ΚΙαπρννείκε Όα συνεχίσει να κυ- 

κλοφορεί αξιοπρεπή αἶθιπι», µε την πιο πρό- 

σφατη να είναι το προαναφερδέν ΒἱρΙ0Ρ 

"Ῥεείρορτοπι' των ΤΟΤΕΝΡῦΕ6, ενώ έπονται 

ια ΑΝΤΙΡΗΕΑΡΙΡ και ΡΠΡΕΕΒΑΟΗ. Οι ΑΡ- 

0ΕΡ δα παίζουμε πιθανότατα μερικές ακόµα 

συναυλίες µέχρι το τέλος του χρόνου και ὃα 

δουλέψουμε πάνω σιο νέο µας αἶθιπῃ που είναι 

γα ηχογραφΏδεί και να κυκλοφορήσει πριν το 

Χειμερινό Ηλιοσιάσιο του 2004. 

Σχεδιάζετε ένα µεγάλο 
Παγανιστικό φεσιτιθάλ για το 
φδινόπωρο, µε συγκροτήµατα α- 
πό διαφορετικά µέρη της 
Ευρώπης. | 
Μπορείς να µας δώσεις µερικές 

“αιληροφορίες 
Ναι, ελπίζουµε να έχει αίσια κατάληξη αυτή 

η υπόθεση. ΟΙΝΟΚΤΌΟΕΒΝΑΙ, ΜΟΒΤΟΜ και ἑ- 

να ευυπόληπιο Ἑλληνικό συγκρότημα δα ήταν 

αχιύπητο ]ίπε ΠΡ, αλλά είναι ακόµα πολύ νωρίς 

για έχουµε λεπτομερείς πληροφορίες. Επίσης, 

είχαµε ακόµα µια δυσκολία αυτό το σαββαιο- 

κύριακο, καθώς µια συναυλία µε γερμανικά 

συγκροτήματα, που οργανώσαµε εμείς, απαγο- 

ρεύτηκε από τις αρχές της πόλης, µια µέρα πριν 

την προγραμματισμένη έναρξή της, για νόη- 

ἴους λόγους, αν και δεν υπήρχε ούτε µια ”"κα- 

κόφηµη’ μπάνια... 

Ἠ/οΙ{, ευχαριστούμε πολύ για το 
χρόνο σου, ελπίζω να τα ζανα- 
πούμε σύντομα. Οι τελευταίες λέ. 
έεις είναι δικές σου... 
Σας ευχαριστώ εσάς και όλουξ τους 

ακροατές µας εδώ στην Ελλάδα για 

τη µεγάλη υποστήριζη που µας δίνετε, 
ΙΕ ο ψιτήση 

1 ΕΕ 13 αι 



Μεταξύ 25 Μαρτίου και 3 Απριλίου 1896 έλαθαν χώραν στην Αθήνα οι πρώτοι 
Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες. Έλληνες και φιλοξενούμενοι αθλητές προσήλθαν 

πιστεύοντας ότι ακολουθούν στα θήµατα των ηµιθέων της Ελληνικής αρχαιότητος. 
Είχαν όµως προηγηθεί αιώνες άγνοιας και αδιαφορίας και χρειάστηκαν 
συστηματικές προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθεί η αναθίωσή τους. 

ΣΙιερντεζζουμπερτέν 
Κατά την επίσηµη εκδοχή της ιστορίας, 

όλα άρχισαν στη σκέψη ενός ευγενούς 
Γάλλου που, γεμάτος θαυμασμό για το µε- 
γαλείο της Ελλάδος, συνδύασετις παιδα- 
γωγικές αναζητήσεις του µετην αγάπη 
του για την ελληνική αρχαιότητα. 
Ο Πιερ ΟΦρεντύ, Βαρόνος του 

Κουμπερτέν͵ γεννήθηκε στο Παρίσι στα 
1863.ταν γιοςτου διάσημου ζωγράφου 
της εποχής, ΣαρλΛουίβαρόνου Φρεντύντε 
Κουμπερτέν͵ και της μουσικού Αγκάτ 
Γκαμπριέλντε Κριζενέ,͵ η οποία, µετην εξαι- 
ρετική καλλιέργειά της του εμφύσησε ήδη 
από τα παιδικάτου χρόνια, την αγάπη για 
την κλασική παιδεία, Ιδιαιτέρως δ εγιατην 
Ελλάδα. Ο Πιερ σπούδασε Καλές Τέχνες, 
Φυσικές Επιστήμες και Νομικά. Ιδιαίτερη κλί- 
ση έδειξε στη Θεωρία της Εκπαιδεύσεως 
καιτα εκπαιδευτικά συστήµατα. 
Ο Γαλλο-Πρωσικός Πόλεμοςτου 1870- 

1871 καιη ταπεινωτική ήττατης Γαλλίας, 
έδωσαν µορφή στα Πατριωτικάτουαι- 
σθήµατα. Μερικά χρόνια αργότερα, επη- 
ρεασµένος απότις έντονες παιδικές εντυ- 
πώσεις του και απότις σπουδέςτου, πί- 
στεψε ότι η παιδεία και ιδιαιτέρως ο συν- 
δυασµός µάθησης και σωματικής αθλήσε- 
ὡς ήταν το κλειδί για την πνευματική ανά- 
Πτυξη και το θεμέλιο γιατην εκπαίδευση 
των παιδιών. 

ων. ον ν΄ 
απὰ ΕΕΙΟΤΛΑ ΤΟ 

Το ΑΦλητικό ]ΊΊνεμα 
τον Ί0ο Αιώνα 

Με το θίαιο τέλος του ελληνικού κό- 
σµου, το πρότυπο του σωματικά και Πνευ- 
µατικά ρωμαλέου και υγειούς ανθρώπου 
παραμελήθηκε ή παρήκμασε, και εν συνε- 
χεία κατεδιώχθη. Στο ρωμαϊκό κόσµο κυ- 
ριάρχησε ὡς πρότυπο, ένα θλιθερό κακέ- 
κτυποτου Ελληνισμού. Οθεοκεντρικός 
Μεσαίωνας, παράτις ηρωικές εξάρσεις 
του, προήγαγετο πρότυπο είτετου χλω- 
μού και ασθενικού είτετου χυδαίου και η- 
δυπαθούς ανθρώπου, αποκοµµένου από 
το σωματικό µόχθο. Οιπερίπατοι στην ε- 
ξοχή των ευγενών του ρομαντισμού, δεν 
ήταν θεθαίως αρκετοί για να διἰαπλάσσουν 
ανθρώπους υγιείς και ρωµαλέους, Ιδιαίτε- 
ραστις χώρες του Νότου που έρρεπαν 
στη χλιδή. Αντίθετα στοβορρά, λόγωτης 
Ιδιοσυγκρασίας των ανθρώπων καιθοη- 
θούντων των καιρικών συνθηκών, οι 
Γερμανικοί Λαοί δεν έπαυσαν να ενδιαφέ- 
ρονται για την σωματική άσκηση. Στα 
Βρετανικά Νησιά, από την άλλη, οι Κα!νο- 
τοµίες που εισήγαγε στην καθημερινή ζωή 
µέρους του λαού η διακυθέρνηση της χώ- 
ρας από τη Βασίλισσα Βικτόρια, δηµιούρ- 
γησε για πρώτη φορά ένα κλίµαιδιαίτερα 
ευνοϊκό για τα οµαδικά αθλήματα, πολλά 
πρωτοεμφανιζόµενα. 
Η σύνδεση μεταξύ Σωμµατικής 

Ασκήσεως καιΙσχυράς Θελήσεως, που ε- 
ξυπηρετούσε τα αποικιοκρατικά συµφέ- 
ροντατης χώρας, δανείζεταιτις αναφορές 
της από την Ελλάδα, και συνδέεται οπωσ- 
δήποτε και µε την άνθηση της µελέτης της 
Κλασικής Αρχαιότητας. 

ΓΚ.ἰνδυνοικαιαπειλές 
Παρά την δηµιουργία ενός θετικού κλί- 

µατος στην Ευρώπη αναφορικά µετην σω- 
µατική άσκηση και τα ομαδικά αθλήματα, 
ο δρόμος προς την αναγέννηση των 
Ολυμπιακών Αγώνων κάθε άλλο παρά εύ- 
Κολος ήταν. Καθώς ο αθλητισμός ξεπέρα- 
σετα όριατου Σχολείου και πήρετο δρό- 
μο µιας µαζικότερης ενασχολήσεως, µε έ- 
ντονα τα φαινόμενα εξειδίκευσης, δεν ἀρ- 
γησαν να φανούν στον ορίζοντα οι πρώτες 
αντιδικίες μεταξύ των νεοσυσταθέντων 
σωματείων που ήσαν η απόρροια τηςε- 
ξειδίκευσης αυτής. Οι εκπρόσωποι κάθε α- 
θλήµατος επιχειρούσαν να µονοπωλήσουν 
την αξία του αθλητισμού γιατο άθληµατο 
οποίο αντιπροσώπευαν. 
Την εμφάνισή του έκανε εξ άλλου καιο 

Κίνδυνος της εμπορευµατοποίησης του α- 
θλητισμού που, τότε, στα µάτια αυτών 
που οραµατίστηκαν την αναγἐννησήτου 
κατά το αρχαιοελληνικό πρότυπο, έµοιαζε 
αδιανόητη. 

Επιτακτική φαινόταν έτσι στα µάτια κά- 



Ποιὼν αγνών φίλων του αθλητισμού η 
ανάγκη για κάθαρση και ενότητα. Για 
να επιτευχθεί αυτό, κρίθηκε αναγκαίο 
να δημιουργηθούν διαγωνισμοί σε τα- 
κτά χρονικά διαστήµατα στους οποί- 
ους αντιπρόσωποι χωρών και αθληµά- 
τὠνθα προσκαλούντο υπότην αιγίδα 
µιας κεντρικής αθλητικής ενώσεως η 
οποίαθα προσέδιδε αίγλη στο εγχεί- 
ρηµα. Ο µόνος τρόπος για να πραγµα- 
τοποιηθεί αυτό ήταν η αναγωγή ενός 
τέτοιου διαγωνισμού στο ένδοξο µε- 
γαλείο της κλασικής αρχαιότητος. 

Και αφού θα έπρεπε να δοθεί ένα ό- 
νοµα στη διοργάνωση αυτή, δεν θα ή- 
ταν δυνατό να θρεθεί άλλο επιθλητικό- 
τερο από αυτό των Ολυμπιακών 
Αγώνων. | 

Το Σωνξὃδριο 
των Παρισίων | 

Στο σηµείο αυτό οι οργανωτικές αλ- 
λά και διπλωματικές ικανότητες του 
Πιερ ντε Κουμπερτέν φάνηκαν χρήσι- 
µες. Ξεκινώντας απότους γαλλικούς 
συλλόγους ποδηλασίας, ξιφασκίας, 
κωπηλασίας, κ.λ.Π., και συνεχίζοντας 
µετους αντιστοίχους της Αγγλίας, ε- 
πέτυχε να συγκληθεί στο Παρίσιτον 
Ιούνιο του 1894 συνέδριο στο οποίο ε- 
πισήµως θα συζητούνταν θέµατα α- 
θλητικής φύσεως. Στην πραγµατικό- 
τητα σκόπευε να το μετατρέψει σε συ- 
νέδριο που θα οδηγούσε σε ευρύτερη 
αποδοχή της ιδέας για αναγέννηση 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν τολ- 
μούσε όµως ναθέσειτοθέµα ευθέως, 
φοθούµενοςτις αποδοκιμασίες καιτον 
σαρκασµό ορισμένων που θα θεωρού- 
σαν ανέφικτο το σχέδιο για συστηµατι- 
κή διοργάνωση αθλητικών συναντή- 
σεων, πόσο μάλλον για ένα µεγαλεπή- 
ϐθολο όραµα για αναθίὠση των 

Στις 20 

Ιουλίου του 

1996 η 

ολυμπιακή 

φλόγα ανάθει 

στην Ολυμπία 

ο ο 

Τά ΤΑ Τ.) 

το Βερολίνο. 

Τις σκηνές 

απαδανατίζει 

η 

ΚΙεΓεπσία Η] 

Ολυμπιακών Αγώνων. 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν αντιπρό- 

σωποι από την Αγγλία, τις Η.Π.Α., τη 
Σουηδία, την Ισπανία, την Ιταλία, το 
Βέλγιο καιτη Ρωσία, ενώ η Ελλάς ήταν 
παρούσα δια του Δημητρίου Βικέλα, 
µονίµου κατοίκου Παρισίων. Κατά την 
τελετή ενάρξεωςτης Ί6|ουνίου 1894, 
αντηχεί στη Σορθόννη οΎμνος στον 
Απόλλωνα, ενώπιον δύο χιλιάδων συ- 
νέδρων. Η αποδοχή της προτάσεως 
του Ντε Κουμπερτέν είναι ομόφωνη. 
Ο Βικέλας προτείνει οι πρώτοι αγώνες 
να λάθουν χώραν στην Αθήνατο 1896. 

Η αντίδραση 
πων ΑΦηνών 

Η είδηση της αναθέσεως των 
Πρώτων Διεθνών Ολυμπιακών 
Αγώνων στην Αθήνα έγινεθετικά δεκτή 
στην Ελλάδα από προσωπικότητες που 
διέκριναν τα θετικά σηµεία αυτής της 
εξελίξεως για το λαϊκό αίσθηµα αλλά 
και γιατο διεθνές γόητροτης χώρας. 
Η κυθέρνηση όµως, έχοντας ήδη κη- 
ρύξει πτώχευση, και θεωρώντας ότι 
θατης εζητείτο να αναλάθειτο θάρος 
της διοργανώσεως, κάτι που ούτως ή 
άλλως δεν είχε επιδιώξει, αρνήθηκε να 
συγκατανεύσε!ι στην επιθυμία του 
Συνεδρίου. Αρνήθηκε µάλιστα ακόµη 
καιτην ηθική στήριξη της διοργάνω- 
σης. Όμως, η προσωπική παρέµθαση 
του Διαδόχου Κωνσταντίνου, επέτυχε 
να αντιστρέψει το κλίµα. Με ομιλία του 
στο Ζάππειο, στις 13 Ιανουαρίου 1895, 
ο Διάδοχος διαθεθαιώνει ότι ο(Έλληνες 
δεν ξέχασαν τις φίλτατες παραδόσεις 
της αρχαίας Ελλάδος, ούτετις τιμούν 
λιγότερο από αυτές άλλων εθνών, και 
καλεί όλους τουςΈλληνες να συµµετά- 
σχουν στην προσπάθεια. 
Την ομάδα που έφερεεις πέρας την 

ο ντή 
Η ολυμπιακή 

ζλόγα από την 
Ολυμπία στο 

Βερολίνο 
Η Ολυμπιακή φλόγα περιοδεύει ανά την υ- 
φήλιο για να καταλήξει και πάλι στην 
Ελλάδα και να ανάψει το βωμό στην τελετή 
έναρξης στις 13 Αυγούστου στην Αδήνα.Ἡ 
φλόγα άναψε μ' ένα Βαυμασιό τελετουργι- 
κό απότις ακτίνες του ηλίου τον περασμένο 
Μάρτιο στα ιερά χώματα της Αρχαίας 
Ολυμπίας. Για όσους δεν γνωρίζουν, ὃα ή- 
ταν χρήσιμο να υπενθυµίσουµε πότε καδιε- 
ρώδηκε για πρώτη φορά η αφή και η λα- 
µπαδηδροµία σε σύγχρονους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. 
Στα µέρη, λοιπόν, όπου για πολλούς αιώνες 
είχαν σιαµατήσει µε αυτοκρατορικό διά- 
ταγµα του Θεοδοσίου οι σημαντικές ὃρη- 
σκευτικές, πολιτιστικές και εθνικές εορτές 

των αρχαίων Ελλήνων, οι ονομαζόµενες 
Ολυμπιακοί Αγώνες, ξαναζωνιάνεψε το 
Ελληνικό πνεύμα µε την τελετήτης αφήςτης 
Ολυμπιακής Φλόγας, στα πλαίσια της διε- 
ξαγωγής των Ίϊων ούγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Στον 
οἹο «νο ο «τοι κο οσο 
µειά από ενέργειες του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αδηνών (1875 
-. 1881), παρουσία πλήθους κόσμου, 
Ελλήνων, Γερμανών επισήµων, µελών της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το µεση- 
µέριτης 20ης Πουλίου 1996, µε αρχαιοελλη- 
νικό τυπικό ζανάναψε πάλι η ιερή 
Ολυμπιακή Φλόγα. 
Η ιδέα ανήκε σε γερμανική πρωτοβουλία 
και συγκεκριµένα σε πρόταση που εισηγή- 
Όηκε ο Πρόεδρος της Τερµανικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής και ΤΓ.της οργα- 
νωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών 
Αγώνων του Βερολίνου Ὀτ. (αἱ Ώεπῃ, µε ε- 
νέργχειες του οποίου επείσθη η ΔιεὈνής 

ἵο το ιο το ιο μα. 
δέα του για µια διεθνή κινητή" Γιορτήτης 
Φωιιάς"'. Πολλοί ιστορικοί θέλουν να απΠο- 
δώσουν την ιδέα της τελειής της 
Ολυμπιακής Φλόγας στον ένθερµο υποστη- 
ρικιήτης Ὀτ. ]. σοοββεῖ». 
Το πρωινό εκείνο, 15 νεαρές κοπέλες ντυ- 
µένες µε αρχαιοελληνικές χλαμύδες, µετά 
από επίκληση στους παντοτινούς Θεούς της 

Ελλάδος, πήραν απότις ακτίνες του ηλίου 
µέσωιτου κατόπτρου το Ἱερόν Πυρ. Η τελετή 
έγινε μπροστά στα ερείπια του τεραοτίου 
βωμού του Λία στην Άλτη, ακριβώς στο ίδιο 
σηµείο όπου κατά την αρχαιότηϊα λάμβαναν 
χώρα οι επιβλητικές δυσίες των αρχαίων 
προγόνων µας στους Θεούς. Η Πρωδιέρεια 
παρέδωσε το Ολυμπιακό Φως σιον πρώτο 

ΒΕΡΟΙΟΤΑΝΟΕ ϱ ῥὁ] 



. 

απότους 9422 δροµείς,τον Κωνσταντίνο 
Κονδύλη. : 
Οι σκηνές αποδανατίζονιο από την µεγάλη 
γερµανίδα ηδοποιό και οκηνοδέτιδα Τ,εηί 
Βιε[επείαΗ] η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα 
με το συνεργείο της και γύρισε πλάνα στην 
Αρχαία Ολυμπία, στην Ακρόπολη και στους 
Δελφούς, µετα οποία ξεκινάει το μνηµειώ- 
δες κινηματογραφικό έργοτης" Ολυμπία", 
αφιερωμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Βερολίνου. Παρόν επίσης ήτο και συ- 
νεργείοτης Γερμανικής Ραδιοφωνίας. 
Η Ολυμπιακή Φλόγα στη συνέχεια, µετη 
βοήδεια 985 δροµέων από την Πελοπόννησο 
ὃα µεταφερδεί στην Κόρινθο. Οι δρομείς, 
νέοιτης Πελοποννήσου, 
οι περισσότεροι άνδρωποι της γης, φορού- 
σαν ὡς επί το πλείστον εθνικές ενδυμασίες, 
δυμµίζονιας όχι µόνο τη δόξα του Αγώνατης 
Εθνικής Παλιγγενεσίας, αλλά καιτη δόξα 
του «φουσιανελοφόρου νικητή του 
Μαραδωνίου της Α΄ Ολυμπιάδος στην 
Αδήνα το 1896, Σπύρου Λούη. 
Την επόµενη µέρα το Ἱερόν΄ Φως της 
Ολυμπίας 8α φθάσει στην Αδήνα. Ένας εκ 
των δροµέων ονόματι Παούρης, 8α φέρει το 
Ολυμπιακό Φως προτης Ακροπόλεως όπου 
οι σηµαίες των 52 κραιών που συμμετείχαν 
στους Αγώνες έκλιναν ευλαβικά, δηµιουρ- 
γώντας µια αψίδα δια της οποίας διήλθε το 
Ολυμπιακόν Φως. Στη συνέχεια το Φως ἆ- 
ναψε σε ειδικά για το σκοπό αυτό ανεγερδέ- 
ντα βωμό εντός του Ἱερού Ναού του 
Παρθενώνα όπου έλληνας τραγικός ηθοποι- 
ός ανέπεµψε δέηση προςτους Θεούς. 
Αργότερα η Φλόγα µε τη βοήδεια των 
Ελλήνων δαδοφόρων µειεφέρδη στους 
Δελφούς για να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη 
και µετά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η 
ο Πο ο υπ ο ο οπο ποπ 
θήκες και το συνεργείο της Γερμανικής 
Ραδιοφωνίας που ακολουθούσε τη διαδρο- 
µή Χαρεκτήρισε ηρωικέςτις προσπάθειες 

των Ελλήνων δροµέων. Το Ολυμπιακόν Φως 
στη συνοριακή δέση Κούλα µειέδωσε ο 
Αντισυνταγµατάρχης Λεωνίδας Πιέρης στον 
Πρόεδρο της Βουλγαρικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής. Η Ολυμπιακή Φλόγα µετεφέρθη 
στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα από 1108 
Έλληνες δρομείς. Διέσχισε τη Βουλγαρία εν 
µέσω ευλογιών των εκπροσώπων της 

42 ἵἥπαα ΠΙΕΟΙΘΤΛΝΟΕ 

διοργάνωση αποτελούν οι: 
Διάδοχος Κωνσταντίνος (πρόεδρος), 
Τ. Φιλήμων (Γενικός [ραμματέας) και 
Π. Σκουζές (Ταμίας) καιτα µέλη Ν. 
Δεληγιάννης, Π. Δεληγεώργης, Α. 
Ζαἴμης, Κ. Καραπάνος, Θ. Μάνος, Ν. 
Μεταξάς, Κ. Μαυρομιχάλης, Α. 
Σκουζές, Γ. Τυπάλδος, Γ. Ρώμας, Α. 
Σούτσος και Θ. Ρετσίνας. 
Η Επιτροπή των Αγώνων καταφέρνει 

να συγκεντρώσει χρήµατα αποκλειστικά 
από Έλληνες χρηματοδότες, µεκορυ- 
φαίο τον Εθνικό Ευεργέτη Γεώργιο 
Αθέρωφ, ο οποίος ανέλαθε εξ ολοκλή- 
ρουτα έξοδα γιατη διαμόρφωσητου 
Παναθηναϊκού Σταδίου σε σχέδια του αρ- 
χιτέκτονα Αναστασίου Μεταξά. 

Η ανέγερση του πρώτου 
Παναθηναϊκού Σταδίου χρονολογείται 
στον 4ο Π.Χ. αιώνα. Ο χώρος, ιδανικός 
για την ανέγερση σταδίου, λόγω της φυ- 
σικής Κλίσεως του εδάφους, παραχω- 
ρήθηκε στην πόλη απότον ευπατρίδη 
γαιοκτήμονα Δεινία. Τα έξοδα της ανέ- 
γερσης ανέλαθε ο Εὐδημος από τις 
Πλαταιές, Αθηναίος πολίτης όπως όλοι 
οι Πλαταιείς που κατοικούσαν στην 
Αττική. Αυτός, όπως φαίνεται από σχε- 
τική επιγραφή, κατά τον τρίτο χρόνο 
της εκατοστής δωδέκατης Ολυμπιάδας 
(329 Π.Χ.), προσέφερεγιατην κατα- 

σκευή σταδίου και θεάτρου χίλια ζεύγη 
θοών. Οιπροσφορές των δύο ανδρών 
καταδεικνύουν την αγάπη των πολιτών 
Προς την πατρίδατους και την υπερη- 
φάνεια που αισθάνονταν όταν προσέ- 
φεραν την περιουσία τους χάριντου 
κοινού ὠφέλους. Το κτίσμα ήταν πέ- 
τρινο µε ξύλινα καθίσματα και θοηθη- 
τικές κατασκευές, και έτσι παρέμεινε 
µέχριτον 2ο μ.Χ. αιώνα Τότε ανακαιν/- 
στηκε και διακοσµήθηκε από τον 
Ηρώδη Αττικό. Μάλιστα, ο Παυσανίας 
αναφέρει, µεμια δόση θεθαίως υπερ- 
θολής, ότιτόσο περίλαµπροήταν, και 
τόσο το μάρμαρο που χρησιµοποιήθη- 
Κε, που σχεδόν εξήντλησε τα λατομεία 
της Πεντέλης. Στις μαρμάρινες κερκί- 
δες του μπορούσενα φιλοξενήσει µε 

ευχέρεια πενήντα χιλιάδες θεατές. 
Αντάξια της ανακαίνισης εκείνης, ή- 

ταν αυτή που πραγματοποιήθηκε µε έ- 
ξοδα του εθνικού ευεργέτου Γεωργίου 
Αθέρωφ ενόψειτων πρώτων σύγχρο- 
νων Ολυμπιακών Αγώνων. Στο ανακαι- 

νισµένο στάδιο θρήκαν τη θέσητους 
στοιχεία από το στάδιο του Ηρώδη 
Αττικού τα οποία είχαν ανακαλυφθεί 
κατάτις ανασκαφές που πραγµατοποι- 
ήθηκαν µε έξοδα του Βασιλέως 
Γεωργίου απότον Αὐγουστοτου 1869 
ὠςτον Φεθρουάριοτου 1870. Μεταξύ 
αυτών, εξέχουσα θέση κατέχουν δυο 
ερµαϊκές στήλες. Αυτές φαίνεται ότι κο- 
σμούσαν την αφετηρία σημειώνοντας 
την ευθεία της εκκίνησης. Είναι όχι Ιδι- 
αίτερης καλλιτεχνικής αξίας αρχαία α- 
ντίγραφα πρωτοτύπων έργων πιθανώς 
του Πραξιτέλους, που απεικονίζουν το 
Διόνυσο καιτον Απόλλωνα. 

Η ημερα ενάρξεως 
των Αγώνων 
Απότις πρώτες πρωινές ώρεςτης 

25η Μαρτίου 1896 το κέντρο των 
Αθηνών πλημμυρίζει από άνδρες και 
γυναίκες που κατακλύζουντις οδούς 
Σταδίου και Ερμού καθώς και την 
Πλατεία Συντάγματος. Φιλαρμονικές α- 
πό την Πάτρα, τη Ζάκυνθο και τη 
Λευκάδα στέλνουν στον αέρα κύματα 
µουσικής. Αν καιη 25η Μαρτίου έχει α- 
Πότο 1838 καθιερωθείνα εορτάζεται 
ὡς Εθνική Επέτειος, είναι θέθαιον ότι Πο- 
τέάλλοτε δεν είχε εορτασθεί τόσο µαζ- 
κά και µετόση μεγαλοπρέπεια. Ως ώρα 
ενάρξεωςτης τελετής στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο έχει καθορισθείη 15.30, οκό- 
σµος όµως είναι ήδη στους δρόμους. 
Στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών το 
Πλήθος ζητωκραυγάζει και επευφηµεί 
την Ελληνική Βασιλική Οικογένεια κατά 
την είσοδο και την έξοδό της απότο 
Ναό όπου τελείται η πανηγυρική 
Δοξολογία µετην οποία αρχίζει η µέρα. 
Παρά την κοσµοσυρροή, επικρατεί υ- 

ποδειγµατική τάξις χάρις στο σχεδιασμό 
του Στρατού, της Αστυνομίας καιτης 



Ονικητής του Μαραθωνίου, Σπρος Λοης ντυμένος τσολιάς το 1890. Σαράντα χρόνια µετά 
ὀορώντας τηνίδια στολή, πορεεται πρώτος της ελληνικής αποστολής στην Ολυμπιάδα του 

Βερολίνου, χαρίζοντας ένα κλαδί ελιάς στον Καγκελάριοτης Γερμανίας Αδόλφοίτλερ. 

Χωροφυλακής υπότο γενικό πρόσταγ- 
µα του Συνταγµατάρχου του 
Μηχανικού Νικολάου Μεταξά. Η διέ- 
λευση απότον Λόφοτων Νυμφών έχει 
απαγορευτείγιατις άµαξες. 

Στις 15.15 φθάνει στο Στάδιο ο 
Διάδοχος Κωνσταντίνος, Πρόεδροςτης 
Επιτροπής των Αγώνων, χαιρετάτους 
επισήμους που είναι ήδη στις θέσεις 
τους και υποδέχεται εν συνεχεία τα µέ- 
λητης βασιλικής Οικογένειας. Μετάτον 
Εθνικό Ύμνο, ο Διάδοχος καλεί τον 
Βασιλέα να κηρύξει την έναρξη των α- 
γώνων µε την ευχή οι Ολυμπιακοί 
Αγώνεςνα δώσουν νέα ζωή στη σωµα- 
τική και ηθική διάπλαση του Λαού καινα 
συµθάλουν στη διαµόρφωση ενός 
Ελληνικού Γένους ανταξίου των Ππρογό- 
νωντου. 
Ο Βασιλεύς κηρύσσει την έναρξη, ση- 

κώνοντας το δεξ(του χέρι, καιαναφω- 
γώντας: Ζήτω το Έθνος - Ζήτω ο 
Ελληνικός Λαός. Οιθεατές παραλη- 
ρούν. Στη συνέχεια ανακρούεται ο 
Ύμνος των Ολυμπιακών Αγώνων, σε 
στίχους Παλαμά και µουσική Σαμαρά. 
Κάτω από έναν λαμπρό ανοιξιάτικο ήλιο 
ξεκινά η πρώτη µέρατων αγώνων. 

Οι νικητες 
Μεταξύτων σαραντατεσσάρων συ- 

νολικά πρώτων νικητών δέκα είναι 
Έλληνες. Αξίζεινατους αναφέρουμε. 

Είναι οι: Ι. Μητρόπουλος και Ν. 
Ανδριακόπουλος στην ενόργανογυ- 
µναστική, |. Μαλοκ/νης στην κολύμθη- 
ση, Γ. Ὀρφανίδης, Π. Καρασεθντάς και 
|. Φραγκούδης στη σκοποθολή, |. 
Γεωργιάδης καιΑ. Πύργος στην ξιφα- 
σκία, Α. Κωνσταντινίδης στην ποδηλα- 
σία και Σ. Λούης στον Μαραθώνιο 
Δρόμο. 

Η τελετή λήξεως 
Απότις 10το πρωίτης 2ης Απριλίου 

το στάδιο είναι πλήρες. Μετά την άφι- 
ξη της Βασιλικής Οικογένειας δίδεται η 
άδεια να εισέλθει στο στάδιοτο πλή- 
θος, χωρίς εισιτήριο. Ο καθηγητής της 
Οξφόρδης, Ρόμπερτσον, απαγγέλλει 
την Ολυμπιακή Ωδή που συνέθεσε στα 
αρχαία ελληνικά και σε πινδαρικό µέ- 
τρο και ύφος. Ο βασιλεύς απονέμει 
στουςνικητέςτων αγωνισμάτων τα έ- 
παθλα: αναμνηστικό δίπλωμα, ασηµέ- 
νιο μετάλλιο και ένα κλαδ/ ελιάς από 
την ιερά άλτη, για τον πρώτο νικητή, 
αναμνηστικό δίπλωμα, κλαδί δάφνης 
και χάλκινο μετάλλιο για τον δεύτερο. 
Μεταξύ των νικητών, τις θερµότε- 

ρες επευφηµίες και χειροκροτήματα 
συγκέντρωσε ο νικητής του 
Μαραθωνίου, Σπύρος Λούης αλλά και 
οι Ούγγροι, ογερµανός Σούμαν καθώς 
καιη αμερικανική ομάδα η οποία φο- 
ρούσε στο στήθος τα ελληνικά εµθλή- 
ματα. 
Στη συνέχεια, σύµφωνα µετο πρό- 

γραµµα, ακολούθησεη παρέλασητων 
νικητών και η επίσημος λήξις των 
Αγώνων δια στόματος του βασιλέως. 
Μετά την αποχώρηση των επισή- 

µων και κατάτην έξοδο των θεατών, 
πραγματοποιήθηκε µια αυθόρµητη 
λαϊκή πορεία λαού και αθλητών όλων 
των εθνικοτήτων προς το παλάτ:. 

Το θράδυ η Ακρόπολις φωτίζεται µε 
πυρσούς, συµθολίζοντες την αναγέν- 
νηση του αρχαίου ελληνικού πνεύμα- 
τος. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολο- 
κληρώθηκαν την επομένη μεγεύμα 
που παρέθεσε στην Κηφισιά ο Δήμος 
Αθηναίων. 

Εκκλησίας, στη συνέχεια τη Γιουγκοσλαβία, 
την Ουγγαρία, την Αυστρία και την 
Τσεχοσλοβακία, για να παραδοδεί τελικά 
στους Γερμανούς και να ανάψει στην 
Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 
στο χωρητικότηιος 120 000. δεαιών 
ΕεἰοΠεςεροτί{ε]ά του Βερολίνου σε µια λα- 
µπρή Τελετή Ενάρξεως, παρουσία του ιδί- 
ο τον ο 
Με την είσοδο του δαδοφόρου Γερμανού 
δρομέα στο Στάδιο το πλήθος παραληροή- 

.. σε από ενθουσιασμό. Ἠταν οτελευταίος α- 
πότους 9422 δρομείς που διήνυσαν 9422 
Χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας ισάριθμες δά- 
δες απότις 9840 που παρήγαγε η περίφημη 

: γερμανική βιομηχανία των Κταρρ. 
Εκτός από τη Φλόγα που προσεφέρδη από 
την Ελλάδα ως ευλογία, προσεφέρδη επί- 
σης ένα πολύτιμο δώρο από τον φουστανε- 
λοφόρο Σπύρο Λούη στον ίδιο τον Χίτλερ: 
ένα κλαδί αγριελιάς από την περιοχή του 
Ολύμπου. Ο Σπύρος Λούης προσέφερετο 
κλαδί αυτό στον Χίτλερ, λέγονιάς του:"Σας 
προσφέρω αυτό το κλαδί ελιάς σαν σύμβο- 
λο αγάπης και ειρήνης. Ελπίζω ότι τα Έθνη, 
Όα συναντώνται πάντα μεταξύ τους µόνο στα 
πλαίσια τέτοιου είδους ειρηνικών συναγῶ- 

νισµών’. : 
(Δυστυχώς τα σχέδια των γαμψομύτιδων 
Ππλουτοκρατών εχθρών της Ευρώπης πέραν 

του Ατλαντικού και των φερέφωνώντους 
σε Γαλλία και Αγγλία ήσαν διαφορετικά). 
Ο Χίτλερ ενθουσιασμένος από την έλευση 
του Φωτός από την Ολυμπία αλλά και από 
την παρουσία του δρυλικού Σπύρου Λούη 
ὃα εξαγγείλει µέσω του " Λαϊκού 
Παρατηρητή’ δύο µέρες αργότερα µια νέα 
αρχαιολογική αποστολή στην Ολυμπία: 
"Τα φιλοσοφικά δεµέλιατης παρουσίασης 
των αναγεννηµένων ολυμπιακών αγώνων 

στον κόσµο, εντοπίζονται στην απώτερη αρ- 
χαιότητα. Αυτές οι πνευματικές δυνάμεις 
προέρχονται από µια ιερή πόλη η οποία για 
περισσότερα από χίλια χρόνια ήταν η πόλη 
γιοριών που εξέφραζαν τα δρησκευτικά 
συναισθήματα καιτις βασικές πεποιθήσεις 
της ελληνικής φυλής. (ὃς ένα ανθεκτικό 
μνημείο για τον εοριασµό της ενδέκατης 
Ολυμπιάδας στο Βερολίνο, αποφάσισα να 
ξαναρχίσω και να ολοκληρώσωτις ανα- 
σκαφέςτης Ολυμπίας. Η επιτυχία αυτών 
των προγραμμάτων είναι η δική µου καιη 

δική µας ειλικρινέστερη ευχή’. Έτσι λοιπόν 
ο (ατΙ Ώίεπι οργάνωσε µια αρχαιολογική 
αποστολή στην Ολυμπία πριν ακόµη το τέ- 
λος του 1996 η οποία διενήργησε ανασκα- 
φές µέχριτο 1941. 
Η οργάνωσητης λαμπηδιδροµίας 
και µεταοράςτης Ἱερής Φωτιάς 
από την Ελλάδα στο Βερολίνο ε- 
στέφδη από απόλυτη επιτυχία κάι 
αποτελεί έκτοτε αναπόσπαστο µέ- 
ρος της οργάνωσης κάδε 
Ολυμπιάδος οπουδήποτε και αν γί- 
νεται αυτή. 

-Χρήστος Παππάς 

ΒΠΕΡΙΣΤΑΝΟΕ πα οὐ 



Πλ παρουσίαση 

Σε αυτή την Εποχήτου Ζόφους(Κάλι Γιούγκα) την οποία 

διανύουμε, όπου κάθε απόχρωσητου μαύρου, κυριολε- 

κτικώς.και µεταφορικώς, όχι µόνο προβάλλεται παντοι- 

οτρόπως, αλλά προκρίνεται σε όλα τα επίπεδα, η 

Σάθιιρι Ντέβι, η ενάντια στον χρόνο Κόρη του Ἠλιου, υ-- .” 

πήρζε µία απότις ελάχιστες κρυσιάλλινες, ανυποχώρη: 

τες και στεντόρειες τος που ανιιπαρέδεσαν΄ στην 

σκιώδη λαίλαπα του "μοντέρνου κόσμου" τον Ηλιακό” 

Λευκό Λόγο, όχι µόνο για µία Φιλόσοφία, ζωής αλλά 

και ένα προσκλητήριο, όπως αυτό ότου Χαϊμνταλλ, για. 

την τελική αναμέτρηση και νίκι ὧν Δυνάμεων | τοῦ 

Φωτός επί εκείνων τοῦ Σκότους.". 'α 

Ἶ 

Σαθίτρι Νιόδι, η κόρητου, Ἡλιδυ 9 ' 
Η αντιστροφή των αζιών, η επικράτησή, οἵο Πεδίο Ἡ της αὐθρώπινης /--. 

σκέψης διαφόρων κίβδηλων και καιασκευαῦμένῶν εννοιών, οι αντι-.. 
φάσεις και η στενότηϊα οριζόψιων: της Χριοείανικής κάι εν γένει της 
μογοθεϊστικής διδασκαλίας, η ημιτελής επαψάσταση τῆς Αναγέννησης, 
οι ρίζες και οι απίες εμφάνισης καιξ ἔξάπλωσης του Ισλάμ, οἱ συνέπει; : 
ες Και ο µέχρι των ηµερών µας ανπίκωπος της αναιροπής του βασιλιά 

. 
κ... ι ; . 

- 

...... 

μετάφραση - επιμέλεια: ΄Ίαων (εκδ. ΛΟΓΧΗ 2005) 

περιέχει αυτό το βιβλίο, το οποίο αποτελεί µία ανθολόγηση κειμένων 
από διαφορετικά έργα µίας αναμφισβήτητα σημαντικής µορφής σῖον 

χώρο της φιλοσοφικής, δρησκευτικής και πολιτικής σκέψης, της 

Μαξιμιανής Πόρτας, η οποία έγινε γνωστή µε το δική της επιλογής ιν- 

δικό όνοµα δαβίτρι Ντέβι. 

Η ελληνικής καταγωγής συγγραφέας καϊορθώνει στα κείµενα της 

--Ἅα συνδυάζει με τρόπο μοναδικό την ̓ απόλυτη διαύγεια και σαφήνεια 

εκφράσεως κατ ύφους γραφής μετο απόλυτο πάδος γιατις ιδέες και 
ἵ τα πιστεύω της, τα οποία μέχρι τέλους της ζῶής της ουδέποτε πρόδωσε, 

«και ὅλα αυτά υπό την ειδική εκείνη αχρόγική κοσμοδέαση, η οποία την 

΄ καταιάσσεί σαφώς μεταξύ ων σιοχαστών της Παραδοσιακής Σχολής 

ο. Γκενόν, 1.΄ ἔβολα,α ας. --α). Τα κείµενα τής Σαβίτρι Ντέβι, διακρινόµε- 

να από επιστημονική άβιιότηια και θεματική εμβρίθέια, απευθύνονται 

προσωπικά σε’ κάθε . αναγνώστη, καθιοιώνιας ΤΟΥ κοιψωνό όχι µόνο 
της ζέσης καιτης δυναμικόθμαξ: τής ίδιας, αλλά και ανίής της απολ- 

λώνιας ηλιακής έκτασης που είχε: δημαδέψει όλες τις πτυχές του βίου 

στης. Καιίσως το σημαντικότερο όλων είναι η προθήλωσή της στην ε- 

“περχόμενη Χρυσή Εποχή,η έλευση τῆς οποίας είναι τόσο βέβαιη, όσο 

και το ιν ῥ ας ής σημερινής Εποχής ἴου Ζόφους. 

ώ ο 

΄ Ὁν  Η Αρία Ταυτότητα 
κ. Ελλάδα, Ινδία Ἔ Ἑρμανία: αυτοί είναι οἱ τρεις ορα- 

της αρχαίας Αιγύπτου Ακεναιών Και {ῆς Πλιοκογίρικής, διδασκαλία”, αοί αν στην Ἱστορία της ζωής µου, Όπως άλλες γυ. 
του, η σημασία τῆς Ινδίας και της ζῴσας εδνικής πης ός δω ς 

αρχαίο ηλιακό ιερό στην τοποθεσία Ἐξιεῤγοιάϊνετης : 
Γερμανίας και η καϊασιροφή του από ἴόυς εκ».; ᾿ 
χριστιανισµένους Φράγκους σιρατιώτες του 

Καρλομάγνου, η κατωφερής(παρά τα διαιυ-'΄.. 
µπανιζόµενα περί "προόδου! και "εξελίζεως) 
πορεία ἴου σύγχρονου κόσμου προς το αναπό- 
Φφευκτο τέλος αυτού του κύκλου εκδήλωσης και 
η επερχόµενη νέα αρχή, οι ψευδαισθήσεις και 
οι αυταπάτες του σημερινού χειραγωγούµενου 

ανθρώπου του "μέσου όρου’, ο διωγμός των επι- 
λέκτων και η διδακτορία της µάζας, οι συγχύσεις 

και οἱ διασιρεβλώσεις στον Χώρο της διανόησης 

που δημιουργούνται και συντηρούνται σκοπίµως, 

οτρόπος δράσης σε σχέση µε τον παράγοντα 

Χρόνο και οιτρεις προκύπτοντες τύποι ανθρώπου, 

καθώς και µία διαφορετική προσέγγιση (µε το δι- 
κό της ζεχωρισιό ιστορικό ενδιαφέρον) στις τελευ- 

ταίες στιγμές του Αδόλφου Χίτλερ µέσα στο υπό- 

γειο καταφύγιο του είναι µερικά από τα θέµατα που 

« 
Ἄ 
, 

Η κόρη] 

Του Ηλιου 

ναΐκες αγαπούν µε την σειρά διάφορους 

άντρες, έτσι έκω αγαπήσει την ουσία δια- 

φόρων πολιτισμών, την ψυχή τριών του- 

λάιστον εθνών, 
.. 

«Ἡπεράνω, ωσιόσο, και εντός αυτών 

των τριών, εκείνο το οποίο αναζητούσα 
΄. και λάτρεψα σε όλη µουτη ζωή ήταν η 

τελειότητα του είναι της Αρίας ταυτότη- 

τας, 

Αναζ(ήτησα τον Θεό -το Απόλυτο: στο 
ζων κάλλος και τις ανδρείες αρετές 
της δεοειδούς Φυλής µου, καθώς άλ- 
Λες γυναίκες Τον αναζητούν στα µά- 
τια των ερασιών τους και δίνουν τα 
πάντα για την χαρά να Τον λατρεύουν 
µέσα σε αυτούς, όχι στον ουρανό αλ- 
λά εδώ, στη γη”. 

("Ἠροσκύνημα”- ΡΠ/ΣΕΒΙΜΑΠΕ) 

4 μυ ΠΕΝΙΣ»ΤΑΝΕΟΕ 



«ἰΣ ΛΝΗΛΝΗΝ 
Το μυαλό και η καρδιά γέμισαν εικόνες. Πορείες, ὁράσεις, µαχητικές εξορμήσεις. Στιγμές 

καλά φυλαγμένες στο ημερολόγιο ενός Αγώνα, που δίνει φως και ζωή στην όψη του άχρω- 

ΠΕ Πιτ 

Λίγος 0 χρόνος, πολλές οι στιγμές. Δύναμη, λάμψη και αδρεναλίνη και ΟΙ πλάτες των αντι- 

πάλων πάντα γυρισµένες, στην θέα της ολιγάριθµης, αλλά αποφασισµένης ομάδας µας. Το 

βάρος της ανάµνησης δεν έκανε κανέναν να κλάψει. Έφταιγε µόνο η οργή για τις µάχες που 

έρχονται! Και για όλα τα όμορφα πράγματα που θᾳ κάναµε µαζί Αύριο, στον ὁρόμο του κοινού 

ονείρου για την ελευθερία και την Μεγάλη 

Ελλάδα. 

Για τους "απ᾿ έξω" ήσουν η µορφή που ξεχώριζε. 

Το παιδί µε το πέτσινο, 0 φουσκωτός, αυτός που 

θα ᾽μπαινε πάντα μπροστά για να καθαρίσει. 

Προπονήσεις, γυμναστήρια, πολεμικές τέχνες. 

Σκληρό και δυνατό σώμα, γνήσια και αληθινή καρ- 

διά. Όλα τα γκρέμισε µια στιγµή και µια σφαίρα. 

0 εχθρός που είχες τσακίσει µε την ψυχή και τα 

μπράτσα σου, εκτέλεσε πούστικα και ψυχρά. Όταν 

σε βρήκαν κρατούσες ακόµα το στιλέτο σφιχτά µε 
το δεξί χέρι. Οι µπάτσοι και τα κανάλια έφτυσαν 

πάνω στον νωπό τάφο, μιλώντας γΙα..."εµπόριο 

ὑ (λε «ζλω «Σ ΠεΤΗΤΗΠ ΤΗ ΠΗΤΙΤΗΤΠΑΣµ 

"Έτσι ξέρει να ξεφορτώνεται το Σύστημα κάθε 

ενοχλητικό, κάθε ταραξία, κάθε επικίνδυνο µαχη- 

τή που βγαίνει έξω από την αγέλη και παίρνει 

σιωπηλός τον ὀρύμο της Αρετής. Εσύ είσαι πλέον 

παραδοµένος στο σκοτάδι των αιώνων, ενώ αυτοί 

συνεχίζουν να ζουν µέσα σε σκοτεινές τρύπες ή 

σε χρυσούς πύργους. Έχουν όµως γνώση οι 

φύλακες... 

Ένας νέος σκοτώθηκε πριν λίγες νύχτες. Ἠταν 

κι αυτός ένας "περιθωριακός", ένας ακραίος, ένας 

Εθνικιστής... Ένας ΕΛΛΗΝΑΣ µε λίγα λόγια. Το 

αν αίµα του πότισε τον θαμμένο σπόρο της οργής 

έ σες μας. Η άνοιξη θα φέρει τα πολύχρωμα άνθη της 

ον μαζί µε την εκπλήρωση του μεγάλου ονείρου µας. 

1982 ΑΚΡΙΤΑΣ 117-29οιυλ. | 



Η αντίστροφη µέτρηση για τους 
περίφημους ολυμπιακούς αγώνες 
έχει αρχίσει και άντε να περάσει 
και η ᾠφαιδρή αυτή ιστορία που 
µε την πλύση εγκεφάλου που 
υπέστη ο Ἑλληνικός λαός 

παραλίγο να την περάσει για τη 
νέα µεγάλη Ιδέα του Έδνους. Ο 
"βρυκόλακας"', πάντοτε εκτός 

κατεστηµένων ορίων 
επικεντρώνει το όποιο 

ενδιαφέρον γι' αυτή την αθλητική 
παρωδία σ' ένα δέµα που έχει να 

κάνει µε την ...σεζουαλική 
εκτόνωση των δεατών. 

στα πριν από αρκετό καιρό η αδλητική ε- 
φημερίδα "Φίλαδλος" είχε στην πρώτη της 

σελίδα ως ένα από τα κεντρικά θέµατα κα! το ε- 
ξής: ΕΠΡΑΦΟ ΔΟΕ ΣΤΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΛΗ.ΛΙ- 
ΓΕΣ ΟΙ ΠΟΡΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 2.500...'. 
Μπορεί το ΠΑΣΟΚ και ο Ἀρυσοχοῖδης να αποτε- 
λούν πια παρελδόν, όµως το σοβαρόταϊο αυτό ζή- 
ἵημα δεν έχει βρει ακόµη τη λύση Του απ᾿ ότι µα- 
βαίνω... Αλλά για να δούµε το όλο θέµα αναλυτι- 
κά. Η ΛΟΕ λοιπόν, πάντα ...ευαίσθητη σε ζητήµα- 
τα...εξυπηρέτησης ἴου πελάτη (τι σκατά νιαβαϊζή- 
δες του αθλητισμού ὃα ήταν άλλωστε), διέγνωσε 
καϊόπιν έρευνας "εμπειρογνωμόνωγ’ ότιη χώρα 

µας διαδέτει ...μόνο 1.700 καταγεγραμμένες ιερό- 
δουλες σε οίκους ανοχής, ἴη στιγµή που, για να”"ε- 
ξυπηρετηθούν’ οι 180.000 επισκέπτες, θεωρείται 
ότι απαιτούνται τουλάχιστον 2.500 για να τα βγά- 
λουν πέρα. Επειδή το θέµα είναι πάρα πολύ σοβα- 
ρό και κινδυνεύει να εκτεθεί η χώρα µας (µη µε 
ρωτάτε που, δεν ξέρω... σύμφωνα µε µια άποψη 

Όα πρέπει η Γιάννα Αγγελοπούλου (καδ' ύλην αρ- 
µόδια ως επικεφαλής της Οργανωτικής 
Επιτροπής) αλλά και η καινούργια κυβέρνηση δια 
του νέου υπουργού Δημοσίας Τάξης Γιώργου 
Βουλγαράκη (µε την υψηλή και...Χονιρή εποπτεία 

του ίδιου του Καραμανλή) να φροντίσει για τη νο- 
µιµοποίηση των χιλιάδων αλλοδαπών ιερόδουλων 
και την παροχή κάριας νόµιµης εργασίας. 

Θεωρείται δε πως το μέτρο αυτό δεν πρόκειται να 
συναντήσει αντίδραση από τον Ελληνικό Λαό ο ο- 
ποίος µπορεί στη συντριπτική του πλειοψηφία να 

μην θέλει τους αλλοδαπούς αλλά προφανώςτον 
εκφράζει το εξής σύνθημα: "Έξω οι ξένοι, µέ- 
σα οι ζένες..... 

Μια δεύτερη πρόταση 
Φ φαινομενικά ακραία, όµως 

απόλυτα εφαρµόσιµη ὃα 
μπορούσε να είναι η εξής: Να ε- 

πιδιωχθεί η λύση του προβλήμα- 
τος µέσα από συγκεκριµένα προ- 
γράμματα σεζουαλικού εθελοντι- 
σμού. Τι εννοώ; Μα είναι πολύ 
απλό: Να κληθούν νέες (αλλά και 
οι νέοι καθώς πολλοί επισκέπτες 
ὃα έχουν "άλλα γούστα!) κάδε η- 
λικίας (από την Κεντρική Ευρώπη 
αναμένεται µεγάλο κύμα παιδε- 
ρασιών) που ὃα προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους δωρεάν. Γιατί 

Φν Δεν κάνω καδόλου πλάκα και µάλι- 

906 μα ΠΕΝ ΙΟΤΑΝ{ΙΕ 

δωρεάν; Γιατί εκτός από το υψηλό αίσθηµα αυτα- 
πάρνησης και κωλοφαρδίας των συμμετεχόντων 
εθελοντών του σεξ, τα έσοδα που ὃα προκύψουν 
[άλλος 8α ΤΟΝ" παίρνει’ και άλλοι ὃα ΤΑ παίρ- 
γουν τα λεφτά...) μπορούν κάλλιστα να Χρησιµο- 
ποιηδούν για την κάλυψη του τεραστίου αναμενό- 
µενου ελλείµµατος της διοργάνωσης και των ολυ- 
µπιακών έργων. Έτσι ή αλλιώς ὃα "πηδάνε" όλους 
τους Έλληνες για δύο γενιές µε το ζόρι µέχρι να 
ζξεχρεώσουµε. Γιατί λοιπόν να µην προσφερδούµε 
εθελοντικά για ένα μόλις µήνα και να ζεμπερδεύ- 
ουµε; Πρέπει να δούµε σοβαρά το ....εθνικό µας 
συμφέρον. Ιδού η Ολυμπιάδα, ιδού και το πήδη- 
μα... Στήσε κι εσύ κώλο, μπορείς... 

Και τώρα µια σιχαµερή αλλά διδα- 
Φ κτική ιστορία. Στις αρχές της ανθρωπότη- 

τας, όταν δηλαδή δημιουργήθηκε ο άνδρω- 
πος, τα ζωτικά του όργανα άρχισαν να συζηϊούν 
για ΤΟ ποιο από αυτά ὃα γινόταν αρχηγός. Πρώτος 

μίλησε ο εγκέφαλος, τονίζοντας ότι αυτός έπρεπε 

να γίνει αρχηγός του ανθρωπίνου σώματος, διότι, 
όπως είπε, αυτός συντονίζει τη λειτουργία όλων 
των υπολοίπων οργάνων. Αμέσως αντέδρασαν τα 
μάτια, επισημαίνοντας ότι αυτά πρέπει να αναλά- 

βουν την αρχηγία, καθώς µόνον αυτά μπορούν να 

προφυλάζουν το σώμα, βλέποντας όσα συµβαί- 
γουν γύρω του. Τότε πετάχτηκε η Καρδιά, ανεβά- 
ζοντας τους χιύπους της για να την ακούσουν όλοι, 

και ισχυρίστηκε ότι αυτή πρέπει να είναι αρχηγός 

του ανδρωπίνου 
σώματος, διότι 

εκείνη µετα- 
φέρει την 

"καύσιμη ὕ- 
λη”, δηλα- 

δή, 

το αίμα, για να μπορούν όλα τα υπόλοιπα όργανα 
του σώματος να λειτουργούν. Ἐαφγικά, ακούστη- 
κε ένα... ρέψιμο και µια υπόκώφη φωνή να τους 

λέει ότι αρχηγός πρέπει να γίνει το στομάχι, γιαῖί 

αυτό τους τρέφει όλους. Τα άλλα όργανα του σώ- 
µατος έδειχναν προβληματισμένα και ζήτησαν α- 
πό τα δύο πόδια να τα πάνε µια βόλτα για να σκε- 
φιούν καλύτερα. Βρήκαν, λοιπόν, την ευκαιρία τα 
πόδια και ζήτησαν να γίνουν αρχηγοί, διότι, όπως 
είπαν, αυτά μπορούν να μεταφέρουν παντού όλο 
το σώμα. 

Η συζήτηση είχε ανάψει για τα καλά 
Φ Και όλα έδειχναν ότι κανένα από τα όργα- 

να του σώματος δεν μπορούσε να πείσει τα 

άλλα για να αναλάβει την αρχηγία. Ἠταν πλέον 
φανερό ΄τι ὃα είΧαµε προσφυγή στις κάλπες για 
την ανάδειξη του αρχηγού µε δημοκρατικές διαδι- 
κασίες. Εκείνη όµως την κρίσιμη στιγµή ...αέρια έ- 

φυγαν από τη γνωστή ...στενή έξοδο της "πίσω 
πόρτας" και µια σιχαµερή δυσοσµία κάλυψε το 
χώρο ανάπαυσης του ανθρωπίνου σώματος. Όχι 
πάλι, είπαν τα άλλα όργανα, και παρακάλεσαν το 
στομάχι να ...συγκρατηθεί. Τότε, ζήτησε το λόγο η 
ωκουράδα και όλοι αναρωτήδηκαν τι είχε να πει 
ένα ...σκατό. "Εγώ ὃα είµαι αρχηγός!", είπε µε 
σιόμφο η κουράδα και όλα τα άλλα µέλη του σώ- 
µατος έβαλαν τα γέλια. Ακούγοντας τα χαχανηϊά 
των οργάνων του σώματος η κουράδα πείσµωσε, 
αποτραβήχτηκε στο κρησφύγετό της, στο βάθος 
του παχέως εντέρου και αρνιόταν να βγει. 

Περνούσαν οι μέρες καιτο σιοµάχι 
Φ άρχισε να φουσκώνει, ο εγκέφαλος έδινε 

εντολές, αλλά η σήραγγα ἴου εντέρου είχε 
κλείσει και δεν υπήρχε οδός διαφυγής. Κρύοςι- 
δρώτας έτρεχε σῖο πρόσωπο, τα µάτια άρχισαν να 

Βολώνουν, η καρδιά κατέβασε τους χιύπους της, 
τα πόδια έτρεµαν και το ανθρώπινο σώµα διπλώ- 
Όηκε στα δύο, ενώ λίγο αργότερα έπεσε σε κώμα. 
Με όση δύναμη τους είχε απομείνει, τα όργανα 

του σώματος έκαναν έκιακτη γενική συνέλευση και 

βλέποντας την τραγική κατάσταση στην οποία εἷ- 
χαν περιέλδει, ζήτησαν από την κουράδα να βγει 
έξω από το κρησφύγειό της, δίνοντας της οµόφω- 

να την αρχηγία του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι, η 
κουράδα βγήκε πανηγυρικά αρχηγός και για όσο 
διάστηµα κυβερνούσε τα έκανε ...σκαῖά. Τι µηνύ- 
µατα µας περνά αυτή η ....µοσχοβολούσα ιστορία; 
Πρώτον, ότι οι ανίκανοι αρχηγοί κατά 
τη διάρκεια της δητείας τους είναι σί- 
γουρο πως ὃα τα «...σκατώσουγν. 
Δεύτερον, και πιο τραγικό, ότι κάδε 
»..κουράδα µπορεί να γίνει αρχηγός: 
Ζήτω η δημοκρατία... 

Αυτά, Και καλό καλοκαίρι σε 
Φ βουνά και παραλίες. Όσο πιο µα- 

κριά απότο παραμύδιπου εδώ 
και 7 χρόνια µας σερβίρει η Κυρά 
Γιάννα και η παρέα της τόσο το καλύ- 
τερο. Αγνοήσιε το µεγάλο πανηγύρι 
και µη νιώδετε καμιά τύψη. 

Με Δαγκωτούς χαιρετισμούς 

Ο Ένας και Μοναδικός 

Βρυκόλακας 

Ε εκ: οικος ζο]μή]]Νε]ν 



Το Ελληνικό Ν5 Βἶαε]ε Μοία], διατηρεί εδώ και χρόνια πρωταγωνιστική θέση στη διεθνή 

Ιδεολογική μουσική σκηνή. Στην νέα µας συλλογή έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τα καλύτερα 

συγκροτήµατα του είδους στις πιο πρόσφατες ηχογραφήσεις τους και να καταλάβετε το γιατί... 

Αυτές οἵ μπάντες είναι φυσικά "απαγορευμένες" από τους ΠιαἰπδίγεαΙη κύκλους και 

ο λόγος είναι ή αυστηρή προσήλωσή τους σε αιώνιες Αξίες και Ιδανικά. 

Υποστηρίξτε την μουσική ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. 

Υποστηρίξτε τις μπάντες που τραγουδούν για όλους εμάς! 

| φν ὁ ΟΙ ΡΥ πο Επά]οδς Ποτίσοης" ΟΡ ϱ ΑΙΙΝΤΙΕΤ9 

ἰτας]ςς ἰαΚαη {Γοπη ο "Ἠε]]επίο νυν. ἀατ]κίμι]ε.ς]ϱ.πεί 

Ματία] Ψἱγίαο" ἆεπιο ον σοκ οντως . 
ίταο]ς (ακθη {ΟΙ {μα 

Κγγρίεἰαδδ(ΩΠοίπηα!].οοπα 
"Ὅμο Οοπωπιαπά" Ο0 

| ΕΑΥΕΝΒΑΝΝΕΙΝ Ρ.Ο. οκ 40092, 12810 Αρ. 
ΏΒΑΝΝΕΗΗΥΔΑΗ, ίτας]κ {ακοη {οπι {Ώο "Ἔοτ {1ο Ῥατύατα, ΔίΠοης, Ηοί]ας 

ΜΙρΡΠί ος {Πο Πεαίπεη 

ΡΕΗ οΤΟΠΜΕΗ, 
ἰτασ]ς {α]θη ἔγοπα πε "Ῥγιποίρ]ες ὦ 

ος ΑτγαΏ Β]οοά" ἆεπιο ὧν ο η 
: ηδςλίκαἱδοτ(ῶΠοίπια]].οΟπα 

ατκποηδθ(ΦΠοίτηα]].οΟΙΏ υωκ. 

"Ίτοη ΛΙ αΏά ἱδοίρ]Ηπαε" Τ" ΕΡ 

ιςΘΡΙΡΕΡηΑ ΡΕΓΟΤΤΗΟΕ ὦηνννν.(Ώοραραπ[γοηί.οΟπΙ/ 
-τγαο]ς (ακεη Ποπ {ο σοκ τα ο 

ίτας]κ {ακοη ἤνοτα {πο 

αοΏοτγοπίαςδς 5Ώ8άοννοΙΕ 
᾿ρο]νοιτκθβδ(ῶωλΠοίπια]].οοτα ) 

(ΦΠοίπιαϊ].οοπαι | σΕΒ ΟΜ 

ΤΗΕ ΗΑΡΟΥΥ ΑΕΑΗΕΤΗΙΑ ίτας]ς {α]κοη {Γοπη {η .- ο 

Ζους" δρ] ΟὉΌ νι 
ΟΠΡΕΗ, ἴταο]ς ακεη {Ποπ {Πε "Το ΟίπεΥ 

ἔχας]ς ἰαΚκοη {γοπι ἔ1πο "9ος οί 9149 ο ἴπο ΗΙ1" ΤΗΕ ΡΗΑΡΟΝ ΟΒΡΕΒ 

Ζευς" ορΗί ΟΏ γή αΒΟΜ ἀητε]θεαδεᾶ ἀεππο Ρ.Ο. Βοςχ 197, πονπραβρηναςροτα 
ϱτοπιραρΒΏν/Τ(Φ8ο].οοτα /απαἀοννοτάςτ.Ἀγρεγνοτεα.πεύ 45 Πο Ηοιας 

ο το, ΝΠΝΤΕΠάἄΟΡΘ 
ΑΗ ΤΗ Ε ίτας]ς {αΚοη {οπα ἴπο "Τοΐθη Εαν (χαο]ς ἴα]κεη {γοπι {ο "ΒΗΡοΙ" 

δρΗί ΟΡ 

εμαάονγοτάαι(ῶμγρεινοτθ.ποί 

ἰταςσ]ς {8]κ6Ώ Εγοπη {πε "Βογοπά ΥΝ.Ο.Τ.Α.Ν."' ο) 

Παρά το σαμποτάζ των 
εταιριών διανομής κατ των 

δισκοπωλείων, η φήμη των 
Ν5ΒΜΗ συγκροτημάτων 

διαρκώς μεγαλώνει, 
έχοντας σαν αποτέλεσµα 
την ὁημιουργία ρεύµατος 

που αγκαλιάζει 
ΤΕ ΚΥΣΤΗ 

Έτσι πολλοί είναι αυτοί 
που µε λύπη παραδέχονται 
πως το Βἶασκ ΙΜοία[ είναι 

µια "ναζιστική" μουσική 

καὶ οἱ διώξεις που 
επακολουθούν έχουν 
καθαρά πολιτικό 
χαρακτήρα... 

Ἡωλ ο τωως απ ΒητερΙΠεςΠ(ῶΓΠΙΙ.6Γ 
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Μετά τις αρκετές συγαυλίες που διοργαγώθηκαν του τελευταίο εγάµισῃ 
χρόγο σε Τρίκαλα και Αθήνα, καιρός ήταν γα λάβει χώρα και µια γγῃιίο 

Ρονγεγ συγαυλία στην θεσσαλογίκη ώστε γα µην μείνει και Π Βόρεια 
Ελλάδα παραπογεµέγπ! Έτσι το Ελληνικό παράρτημα του Βἰοοά δ. 

Ηοποιγ θεώρῃσε ότι ήταν µια πολύ καλή ευκαιρία να τιµπθεί η Μνήμη 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου µε µια συγαυλία το Σάββατο 5 Ιουγίου, σε 
συγδυασµό µε την καθιερωµέγπ ετήσια πορεία που θα γινόταν την 
επόμενη µέρα [έυριακή. Ἑνα διήμερο ὁπλαδή που θα συγδύαζε την 

ιστορική µγήµηῃ µε την διασκέδαση και τηγ πολιτική ὁραστηριότητα. 

Νο δυττοπάοτ, ΤΗ.ΕΒΕ.ΑΤ, 

(ΤΗε Εεα Αίίᾷ εἷκ) και οι πρωιο- 
εμφανιζόµενοι Ώ68Γ4 Π18 191. (από 
Αδήνα, Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη α- 
ντίστοικα) ανέλαβαν την υποχρέωση 

να αποτίσουν Φόρο Τιμής σιον Μέγα 
Στρατηλάτη και παράλληλα να δεί- 
ζουν για άλλη µια φορά σε εχθρούς 
και φίλους ότι η οκηνή της 
Πραγματικής Λευκής Μουσικής 
Αντίστασης ενάντια στο σύστηµα εί- 

ναι ζωντανή και δυνατή ΚΑΙ στην 
Ελλάδα! Οι Θεσσαλονικείς συναγω- 
γιστές βρήκαν ένα πολύ καλό χώρο 
σε γνωστό εἶπὸ της συμπρωτεύουσας 
και γενικά τους αξίζουν συγχαρητή- 
ρια για την πολύ καλή διοργάνωση. 
Πρώτοι εμφανίστηκαν οι 

Τρικαλινοί ΤΗ.ΒΕ.ΑΤ. που α- 
κούστηκαν πιο δεμένοι από 
την πρώτη τους συναυλία στην 

Αθήνα και γενικά φάνηκαν 
πιο έτοιµοι να αποδώσουν το 
παραδοσιακό Βρετανικό Οἱ: 
που τόσο αγαπάνε. Παίζανε γνω- 
στά πλέον κομμάτια από το πρώτο 

τους ἆαπιο όπως τα "Οἱ Αντίσταση”, 

"Πόλη Δίχως Άυριο", "Είσαι Όλη µου 
η Ζωή(Γαλανόλευκη)’, το "Ἕλληνας 
Εργάτης Περήφανος”, το καινούργιο 
"ΚΙπηεαά' και διασκευές στα 

"Φοεκινοικ. Ψο]επεε" των ἸΜ]ίε 
Νοίςε, "ΒοεΚ Αραΐποί (οπιπιμηἰσπη" 
των Επβ]ίδῃ Ῥοσε (το οποίο έχουν µε- 
ταιρέψει πιο εύστοχα, και επίκαιρα, 

σε "Ῥοκ Ενάντια στον Καπιταλισμό’) 
και Ψο]επεσ' των Οοπιραί 84. 
Ἐπόμενοι στην σειρά οι 

Γε{απιβ{19Π, µια μπάντα που πολ- 
λοί περιμέναμε να δούµε, όχι µόνο 
γιατί ήταν η πρώτη τους εμφάνιση αλ- 
λά και λόγο σύνθεσης (στην κιθάρα 

ΝΟ 5υ1ΓοΠάσθΥ 

και το μπάσο γνωστό »Κίπ ζευγάρι της 

Θεσσαλονίκης -η πρώτη ελληνι- 
κή μπάντα µε Ἱαπρ]τ] στην 
σύνδεσή τους! Γεια σου Νιάντα! 
Στα νιράµς ο φευγάτος Επιει από 

τους Πε]]ρηπάει - για όσους ξέρουν! 

Όσον αφορά τον τραγουδιστή, γνω- 
σιός και µη εξαιρετέος..). Οι 

Ρε[απιαίίοι επιβεβαιώσανε απόλυτα 
τις φήμες που τους θέλανε να παίζουν 

κλασσικό και πιασσάρικο Οἱ! µε δό- 
σεις τοςΚ/ π/το] και »ἰτεεί ριηΚ που 

κέρδισε αµέσως το κοινό, αλλά αυτό 
που έκανε σε όλους εντύπωση ήταν οἱ 
εμπνευσμέγοι και καλοδουλεμένοι 
στίχοι, που σε συνδυασμό µε την µου- 

σική, σε βάζανε κατευθείαν στο πνεύ- 
μα του συγκροτήµατος! 
Το μοναδικό ήταν ότι αν και δεν εἷ- 

χες ζανακούσει τα κομμάτια, αυτά σε 

κέρδιζαν αµέσως, µε αποτέλεσµα γα 

ΔηίερΙ{ΠεΞΠ(ΦΠ]αΙΙ.αΓ 
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ἴραγουδάς τα ρεφρέν λες και τα Κομμάτια σου 

ήταν ήδη γνωστά! Κομμάτια που ξεχώρισαν τα 
"Ἑλλάς ή Τέφρα", "Ἐνάρειοι Πεσόνιες", 

"Έρχονται Εχδροί", "Ώε[αππαβοπ", 'Ἡ Πλάνη του 

Ιαχβέ' (συγκλονιστικό κομµάτι-καιηγορώ ενά- 
ντια στον Ιουδαιοχριστιανισµό) και η διασκευή 
του "Βμ(Ζ]κίερ Βορ' των Εαπιοπες (αλλά µε άκρως 
"δημοκρατικούς και" ανθδρωπιστικούς στίχους, 
το οποίο υπήρχε και σιο ένα και μοναδικό ἀεπιπο 

των Ηε]]ρτίπάει) στο οποίο έγινε της εκδιδοµέ- 
γης γυναίκας το κάγκελο! Γενικά το 

Βορειοελλαδίτικο κοινό αποδείχτηκε ιδιαίτερα 
θερμό και εκδηλωτικό, µε το Ροβο γα δίνει και 
γα παίρνει από την αρχή µέχρι το τέλος της σὺ- 

γαυλίας, κάτι που δείχνει ότι ο κόσμος διψάει 
για τέτοιου είδους συναυλίες Φυλετικής 

Ὑπερηφάνειας! Ἠταν ένα μοναδικό συ- 
ναίσθηµα να Βλέπεις βετεράνους 
Εθνικιστές µεταλλάδες να χορεύουν 
και να χαιρειτάνε παρέα µε νεαρούς 
εΚΙπ]εαἆς' Αυτό είναι το πραγµατικό 
νόηµα της ἨΠηίε Ῥονετ μουσικής και 
του Β]οοάἆ απά Ποποιχ κινήματος, που δεν 
πρέπει να χωρίζεται σε φράξιες ανάλογα µε τα 
μουσικά γούστα και το στυλ ντυσίµατος του κα- 

θενός. Ὁ νοών νοήϊτω.. Μετά τους 
ΡΓε[απιᾶ{]οπ, είχε έρθει η ώρα γιατους 
πεαά]πετ της συναυλίας Νο 

Ἱ νοτθορίς της 

ΗΕΙΙΒ ΡΟΒΡΑ 
ΝΟΣΣΙΚΗΣ 

υ ας η 
ν) 

έ 

Θυς ή σαν 

η 

απίορι{τηοςπῶπια[].αΓ 

Φυστεπάςες, που αισίως ή- 
ταν η 4η κατά σειρά συναυλία 
τους Και μπορούν πλέον να 
χαρακτηρίζονται σαν ένα έ- 
µπειρο συναυλιακά συγκρό- 
ἵημα, κάτι που φαίνεται και 
από την άνεση τους επί σκη- 

γής. Μουσικά έχουν εξελι- 
Χθεί σε ένα Οἡ-οτε σχήµα, 
κάτι που προσδέτει εγεργη- 
πικότηϊα και νεύρο στις συν- 
θέσεις τους (ότι πρέπει για 

συναυλία!). Παίξανε ένα 
χορϊαστικό σεῖ 1ὸ ἴραγου- 

διών µε παλιά και νέα τρα- 
γούδια όπως τα κλασσικά "Ηε]]επίς (21ογ’ και 
"Βυτη πα Ρατ]απιεηί", "Πολιτικά Ορθώς', 

"Οικονομηµένοι Μειανάστες",'Ζω για να σε δώ 
νεκρό", Ριεε]οαρρεά Ηαίςα", "Παίε ΑΙ’, "Ἐνι] (4 

ΚΝΕ) κ.α, Στα ΠἱσΗ]ρ]ί της βραδιάς η Φ-0-Β- 
Ε-Ρ-ΒΗ διασκευή µε ελληνικούς στίχους στο 
"Ἔμτορα ΟπίνααΚ’ των Βηραάε Μ [σκέτη πώρω- 
ση! το οποίο µετά από απαίτηση του κόσμου παί- 

ΧἴηΚε 2 φορές (την πρώτη δυστυχώς µε κάποια 

τεχνικά προβλήµατα λόγω ενός άσχετου ή µάλ- 
λον µαλάκα ηχολήπτη) και φυσικά το"Ηαππούς 
88’ που παίχτηκε και αυτό 2 
φορές (κλασσικά). 

Οι Νο ΡαγγεπάεΓ επιβάλλε- 
ται να παίξουν το συντομότερο 
στο εξωτερικό ώστε να απο- 

λαύσουν και οι ζένοι συναγω- 
γιστές το καμάρι της ελληνι- 
κής σκηνής, 1ο οΠοίο έχει το 

χάρισμα να γράφει τόσα πολ- 

λά κομµάτια-ύμνους κάτι 
σπάνιο στην σηµερινή σκηνή 

και που µόνο µπάντες του βε- 
ληνεκούς των «κτεγ/άτῖναι, 
των Νο Ἐεπιοιεε και Των 

οΚι]]ηοαά διέθεταν 
(ναι, τολμώ να τους συ- 

κρίνω µε αυτούς). 

υστθρία 5ηθ 

ΨΒΙΤΕ ΡΟΠΕΕ ος ον . ΜΟΣΣΙΚΕΣ 
εκδόσεις 

᾿ΝΙΕΠΘΕΙΗ 
Γιώργος Μάστθρας 

Ἡ συναυλία έλειξε µε όλους µας να 
τραγουδάµε εις στάσιν προσοχής και 
µε υψωμµένη την δεξιάν τον Ύμνοτης 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ καιτον Εθνικό Ύμνο. 
Άλλη µια επιτυχημένη συναυλία µετην 
σφραγίδα του "Β]οοά ἃ ἩΠοποις 
Ελλάς" είχε περάσει στην ιστορία και ο νους ό- 
λων µας ήταν πλέον στην µεγάλη πορεία τῆς ε- 
ποµένης, όπου τα Λάβαρα µετις Γαλανόλευκες 
καιτους Κέλτικους ὃα ανέµιζαν και πάλι στους 
δρόμους της Θεσσαλονίκης προς Τιμήν του 

Μεγάλου Μακεδόνα Κατακτητή, δηλώνοντας ο- 
π οι Χρυσαυγίτες είναι πάντα εδώ, πιστοί στο 

Καδθήκον και την Τιμή τους! 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΒΙΟΟΡ ἁ ΗΟΝΟΟΕΚ ΕΛΛΑΣ, 
ΖΗΤΩΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΤΗ: 

"Ευρώπη Ἐύπνα! Αίμα Ναι Τιμή: 
Ευρώπη Ἐύπνα! Για την Λευκή Φυλή! 
Ευρώπη Ξύπνα! Τα Λάθαρα ἵΡηλά, 

Ευρώπη Ἐύπνα: 
ΕῦΚΟΡΕ ΑΥΑΚΕ ΝΟΥ” 

(απο την ελληνική εκτέλεση του 
"Έιτορα ΟπίηαθΙ’) 

λαο κ λώ λλ.) 

στην Βλλάδα αλλά 
ο ολο 1 λα 

ο τ 

ΡΦΙΗΘΥ μδυσιυκής σπηνής. 

Μνα πρθσεγμένη έρευνα καν 

μελέτη η θπφθία στΦιυχειθθδετεί 

τθ περιεχόμενο αυτού τθυ 

ΙΤ ο Ἰὸ Ἰλήοσ 

σ' έναν μθυσικό κόσμὸ ὁόπδν τὸ 

Βίφὸς κάν η Ἠλεκτρική Κνθδάρα 

ενώνθυν τις δυνάµενς τθυς για 

τη Σωτηρία της Λευκής Φυλής 



Φόρος Τιμής στις αξεπέραστες. 
(1 ελληνικές παραγώὠγές 

Χωρίς καµία αναγγελία, χωρίς να το περιμένει κανείς, έτσι απρόκλητα και απροειδοποίητα έρχεται 
αυτό που όλοι περιμένατε. Αυτό που εναγωνίως ζητούσατε, αυτό που σας έκανε να µπλοκάρετε το 
τηλεφωνικό κέντρο του "Εεεἰσίαπςα" και να γεµίσετε την ταχυδρομική µας θυρίδα µε επιστολές και 

τηλεγραφήµατα. Με αφορμή την νέα επική-ταινιάρα "Η επιστροφή των καθαρµάτων”", θα 
επιχειρήσουµε µία ακόµη περιήγηση στα πιο σκοτεινά μονοπάτια του εω[έ:-και µπάθ[σγουπα ελληνικού 
κινηματογράφου που μεσουρανούσε στα µέσα της δεκαετίας του '80. Κρατηθείτε καλά, οπλιστείτε µε 
το ανάλογο δέος και σεθασµό γι’ αυτό το γνήσιο και ξεχωριστό καλλιτεχνικό είδος και...πατήστε ρἱᾶΥ. 

Ηλία Ζιάκα 

Η επιστροιρή 
των καθαρµάτων 

Απότοµη, σκοτεινή, αισθησια- 
κή. Σε άλλα επίπεδα θολή, πα- 
ρακμιακή και προχειροστηµένη. 
Με µία λέξη...ΤΕΛΕΙΑ. 
Σημειώστε και κάτι πολύ θασικό: 
πως "Τα καθάρµατα", "Το ρεμάλι 
της Αθήνας", "Ο πρωταθλητής" 
και οι λοιπές αντίστοιχες παρα- 
γωγέςήταν εντός εποχής, γυρί- 
στηκαν δηλαδή τα χρόνια πουτο 
είδος μεσουρανούσε. Αντίθετα, 
"Η επιστροφή των καθαρµάτων" 
έκανετο µπαμ µία εποχή στεγνή 
και άοσµη για τα κινηματογραφικά 
µας πράγματα. 
Το σενάριο κινείται στο κλασικό µο- 

τίθο του αντιήρωα, που ένα θρώμµικο 
Παιχνίδι της µοίρας θα σπρώξει µέσα 
σε έναν ανελέητο κύκλο θίας και α(- 
µατος. Ο Απόστολος Σουγκλάκος, 
θεός όπως πάντα, θα δώσει ρέστα 
στο ρόλοτου παλαίµαχου κατσέρ 
που μετατρέπεται τελικά σε αδίστα- 

κτο 5εΓία| ΚίΙει για να διασώσει όση τι- 
µή και αξιοπρέπεια του έχει αποµεί- 
νει. Στο Ππλάιτου όλες οι κορυφαίες 
µορφές του παλιού και καλού ελληνι- 
κού σινεµά, αλλά και µία νέα µεγάλη 
µορφή της τέχνης, αλλά καιτου αγώ- 
να γενικότερα.. 

Σκηνές-κλειδιά: 
Το Πέσιµο του πρωταγωνιστή 
στους δημοσιογράφους που σηµα- 

/νους, αλλά καιτις αισθησιακές σκηνές. Μία υπέροχη σύνθεση εικόνων 

ς ! : Εγκρίνουµε µε 1ΌΟΌΌ Το πιστολίδι,την δράση, τους φό- 

και μορφών που εικαστικά τουλάχιστον αγγίζει το άριστα. 

Απεταξάµην Τις σκηνές του ξύλου. Είναι αδύνατο να μιλάμε για 
τα ιερά τέρατα Του ελληνικού καῖς και στις βίαιες συμπλοκές να πέφτουν 

µόνο σφαλιάρες ή κλωτσομπουνιές που δεν έχουν καµία επαφή µε τον 

στόχο. Κρίμα γιατί περιμέναμε πολύ περισσότερα από τον Τέρη, που και στα δύο 

σκηνικά που παίρνει µέρος είναι σκιά του πραγματικού του εαυτού. 

τοδοτείκαι την έναρξη της δρά- 
σης, δηλώνει στεγνά την οργή του 
απλού ανθρώπου για ένα απ’ τα πιο 
ωμά όργανατου Συστήματος. 
Το θλέµµα του Νίκου Τσαχειρίδη λί- 
γο πριν το φινάλε, όταν αναδει- 
κνύεται ο τελικός νικητής στην µε- 
γάλη σκακιέρα της επιθίωσης. Το 
κύκνειο άσµα της μεγαλύτερης 
µορφής που ανέδειξε ο ελληνικός 
κινηματογράφος τα 20 τελευταία 
χρόνια. 

Φυλακές Ανηλίκων ΝοΘ 
Το δεύτερο µέρος της απόλυτης 

και κορυφαίας παραγωγής του σύγ- 
χρονου ελληνικού εωΙί κινηµατογρά- 
φου. Ηιστορία ξεκινά λίγα χρόνια µε- 
τάτην σκηνή της αποφυλάκισης µε 
την οποία έκλεινετο πρώτο µέρος 
της σειράς. Οι ήρωες διατηρούν πα- 
νοµοιότυπα τα κύρια χαρακτηριστικά 

40 πα ΠΕΝΙΟΤΑΝ ΟΕ 



τους, έχουν ε- 
νταχθεί όµως 
στο Σύστημα 
και ζουν µία ή- 
συχη, µικροα- 
στική ζωή χωρίς 
παρεκτροπές. 
Παρ' όλα αυτά, 
δεν αργούν να 
ξαναρχίσουντις 
"παλιές, καλές 
τους συνήθει- 
ες". Όλα ξεκι- 
νούν από έναν 
θιασµό που κα- 
ταλήγει σετρα- 
γωδία. Μία νεα- 
ρή κοπέλα πε- 
θαΐνει στα χέρια 
των πρωταγωνιστών, που τελικά κα- 
ταφέρνουν να διαφύγουν απ'τον τό- 
πο του εγκλήματος. Για κακή τους 
τύχη, οι δύο αδελφές του θύματος 
αντιλαμθάνονταιτι συνέθη και µετά 
από αρκετή προσπάθεια καταφέρ- 
νουν να ανακαλύψουν τα ίχνη των 
τριών ηρώων, που από θύτες θα γ/- 
νουν θύματα, στα νύχια δύο αιµοθό- 
ρων και 5εΧΥ μοντέλων. 
Από 'κει και πέρα, η ταινία αλλάζειτε- 
λείως ύφος και στυλ και µετατρέπε- 
ται σ' ένα αξεπέραστο θρίλερ µε έ- 

Εγκρίνουμε µε 1000 
τις δύο γυναικάρες πρωτα- 

Ἱ. γωνίστριες που ενσαρκώ- 

νουν µε απόλυτο τρόπο τον 

μοιραίο και διαχρονικό ρόλο 

της γυναίκας-αράχνης. Πολλοί εἰ- 

παν πως οι δύο 5ἴαί έκαναν την 

πρώτη και τελευταία κινηµατογρα- 

(ρικήτους εμφάνιση σ' αυτή την 

ταινία. 

Κάποιοι άλλοι τις θεωρούν "παλιές 

και περπατηµένες”", µε βάση πάντα 

τις επιδόσεις τους στις ερωτικές 

σκηνές της ταινίας. 

Απεταξάμην την 
| αλλαγή του επωνύμου του 

” Θέμη Μάνεση, που ατυχώς 
μετονομάζεται σε Νώντα 

Μαυρογόνατο, διασπώντας έτσι 

τον εἰΙρµό των σκέψεων και την λο- 

γική σειρά που συνδέειτις δύο συ- 

νέχειες. 

Φιθισίοιι 96Π45 γοι! Πὶς Γθ0αίά5 Όασία ο 

ντονα ξεσπάσματα και ακραία 
εριμίίει αισθητική... 
Σκηνές-κλειδιά: το στημένο ᾿πέσι- 
µο”της ξανθιάς στον Νώντα µέσα 
στο κρεοπωλείο και η θραδινή έξο- 
δος του ερωτικού τριγώνου σένα 
από τα αξέχαστα πολιτιστικά κέ- 
ντρα της εποχής. 

Αγόρια στην πορνεία 
Ό,τι και να πούμε γι αυτή την αντι- 

εμπορική ταινιάρα είναι λίγο. Το ύ- 
φος της παίζει μεταξύ ΙἰοΠί κοινωνΙ- 
κού αφιερώματος και ακραίας ται- 
νίας δράσης µε πολιτικά µη-ορθές α- 
ναφορές. Το καστ των-τότε-άσημων 
νεαρών δίνει ρέστα, αφήνοντας Πο- 
λύ πίσω τον αντιπαθή Μιχάλη 
Μανιάτη, που δεν πείθει καθόλου 
στον άχαρο(έτσι τον αισθάνεται ο(- 
διος) ρόλοτου "εἰγαϊοΏῖ". Σεναριακά, 
θατης δίναµε τον χαρακτηρισµότης 
ήπιας κοινωνικής καταγγελίας, αλλά 
και της επιθετικής διαμαρτυρίας για 
την απόλυτη παρακμή που ειχε κατα- 
λάθει την χώρα τα πρώτα χρόνιατης 
δεκαετίας του '80. 
Δύο διαφορετικές ιστορίες εξελίσ- 

σονται παράλληλα: η πρώτη ξεκινά 
µε ένας απότους "κακούς-δεξιούς" 
του χωριού, να θιάζειτο ανήλικο 
παιδί ενός κομμουνιστή µετονο- 
Πποίο μισούνται απότην περίοδοτου 
εμφυλίου. Στη δεύτερη, σηµείο α- 
ναφοράς αποτελείη δράση µίαςο- 
µάδας νεαρών που απ'την µίατο 
Παίζουν άνετοι και ψάχνονται για 
φασαρίες κι απ’ την άλλη "στήνο- 
νται και στήνουν στα τέσσερα" ηλι- 
κιωµένους λεφτάδες των θορείων 
Προαστίων. Μέχριτο σηµείοπουη 
κατάσταση εκτραχύνεται και τα δύο 
νήµατα περιπλέκονται... 

Σκηνές-κλειδιά: Η σκηνή της αρ- 
χής, λιτή και παραστατικότατη. Το 
εΠεισόδιο στο καφενείο και οξυλο- 
δαρµός των κομμουνιστών, που 
κλείνει µετον διάλογο: 
’.:Μα καλά, δεν ντρέπεστε 
τον σκοτώσατε τον άνθρωπο!” 
’.Σιγά μωρέ και τι έγινε,;... 
Ένας σύντροφος λιγότερος”. 

Εγκρίνουµε µε 1ΌΟΟ 
Το ξεσκέπασµα των ρου- 

-ὰ φιάνων που(ίάθελά του {- 

|; σως)επιυγχάνει ο δηµι- 

ουργός. Ενώ η υπόθεση κλεί(- 

ΝεΙ, ένα πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα 

της(για µαντέψτε)... 

"Ἑλευθεροτυπίας", στέλνει στην 

(ρυλακή τον πιο συµπαθή πρωταγω- 

νιστή. 

» Απεταξάμµην Τος- 
| νέµελο χτένισμα του 

Παύλου Ευαγγελόπουλου 

και του Φράνκο Αλφόνσο. Επίσης 

αντί για την αἰ5οο προτιμότερο στέ- 

κιτης "ευαίσθητης" παρέας θα ή- 

ταν το "Γαλάζιο στρείδ!". 

Οι φωτογραφίες του 
άρθρου πάρθηκαν από 
το ΡΝΟ 

"Ἡ επιστροφή των 
καθαρµάτων" που πριν 
λίγους µήνες 
κυκλοφόρησε και στην 
ελληνική αγορά. 

ΒΕΦΙΦΤΛΝΟΕ πι 4ἱ 



μας Ὃ ασλον 
ο ο ω. ᾿ 

κατά Απ πι 

ο. ΜΗΝ 

το Βεςξίἰθίαηπςθ σας περιμένει µε αφιέρωμα στους 

(η ΤΙΣΠΠΑΤ 
σύμβολο 

Τον Σεπτέμβριο στα περίπτερα /αιαοαι σα”) 



ι Μ 9 .  ωΝ. 

τος : 

. ο ν : 

. λ ἳ ' ἡ 
- στ! ἕν 

ὴ ο | . . ” μον ΡΗ  Ὅ 

ἵ ὸ) .. ντ ώ 
λκη πα ο ο... κά .. 

τν ΡΕ η ο 
ντ ' Γρ λ ) λ) ἃ, ι 

ο 
τν ἱ ον 

ἡ Ἡ αΓοᾶνε ἔεςηναί ἆ 
Α | 

Προβολές, αθλητικές δραστηριότητες, συναυλία ΝΠΙῖθο Ροµες, 

Συζητήσεις µε συμμετοχές από: ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (Ελλάδα) ΝΡΡ (Γερμαν{α) 

ΕΟΒΖΑ ΝυΟΝΑ (έΙταλία), ΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΑΙ Ι ΙΑΝΕΕ (ΗΠΑ) 

ΠΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

πληροφορίες - συμμετοχές: 694 46ό0152ὔ7 και όούολδόδΔ4όο 



αμ. 
ο μωκαν 

ΠΑΙ ΜΗ ΕΛΛΗΝ 
ΒΛΡΗΛΡΟΙ 
ΑΝ ΝΑΙΝ 
ον  ΦΙΝ 

ἶ 
Μ 

ΕΡΙΞΙΛΝΕΟΕ 
λ ν Υ . ὰ. { 
ν Α 19 /Α/Ρὸ παραγγελίες στο 69424160 - 6945172650 ἃ 2103611500 


