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μoυ ακoμα Kαt Ylα τov iδlo τov εαυτ6 μoυ oαv φυλετtoτη πoυ βρioκεταΙ αvαμεσα :a -a:. - S Ι l:: : .

απdΘεlα! ΞYΠNATE! ΞYΠNATE! ΞYΠNATΕ!
τHANKS AND SALUτES To:All the bands for the interviews,Yves,christian,Sebastian(i hope γ,o,l. da1s in our
country will be a good memory for a long time!),Petar(cRoATlA),Stane(FRAΝCE),γyESTLΑΝD B&Η.Κ.lατα
T',Γlιirργo Mιioτoρα,Γρηγ6ρη,Kιiroτα καl Skinhead Culture Website,ΓlΦρYo καl o'E.P.Bαyγiλη καl Δημι'1τρηl

Y.Γ: Θα ηταv πραγματlκd τtμη μαS αv απo τo επ6μεvo τε01os μπαivαvε καl δlκα oαs αρθρα πoλlτlκi :-:; .: .:
μoυotκdΙ oπolooδηπoτε αvαγvΦoτηS KαI υπoσTηρtκτηs τoυ Eλληvlκoιi B&Η μπoρεi λolπ6v Vα μαS ατε,lε <:-: ] .1Ξ lΕVo
δlκηs τoυ επlλoγηs με φωτoγραφiεs oτη θυρiδα μαs.Γlατi B&Η εivαt o καΘε πραγματlκ6s καl oεβααros σ1J,,,C, * , C-;S,
skinhead καl μη! Sieg HeiΙ!
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ol Γερμαvoi Booτs&BRAcEs
κυκλoφoρoσvε τo cd 'MADE lN
KUAU' με π€vτε v€α studio
τραγoιiδlα καl με ζιυvταvιi απo
ouvαυλiεs τo'96 καl '97.
'Eπεlτα απo πoλ0 καlρ6 ol
ΗΕADHUNTERS,project γκρo0π τωv
ULTlMA THULE,κυκλoφoρo0vε τo
δε0τερo cd τoυs με τiτλo 'GIVE US
SOME HEADS'.
Evιb ol KAMPFZONE βγιiζoυv €vα
mini cd με τiτλo'2003'
περlE1ovταs δlαoκευ€s oε
κoμμιiτια τιυv
HERoES,sLIME,RAZZ|A καl
WΗIτE NotsE.
VENDETTA λ€γεταl μlα καlvoOργlα
oκληρη RΑC μπιivτα απo τηv
oυγγαρiα με τo cd 'EJSΑKΑJ
VADASZ' καl 12 τραγo0δlα.
ol F|ST oF STEEL ετolμιiζoυv 6vα
split cd με τoυs EXPULsoS Do
BAR.
Aκoμα μlα καlvoOργlα μπdvτα μαs

fρxεταl απo τηV Aργεvτtvη με τηv
ovoμαoiα BARBARlAΝS καl metal
ηxo.Mιiλloτα oτls 1 2/1 0/'03 δΦoαvε
τηv παρθεvlκη τoυs ζωvταvη
εμφαvIoη σε μlα σUvαUλiα τoυ
Aργεvτivlκoυ B&H.
To VolNTA! εivαl 6vα fanzine
oτημ6vo ατro μ€λη τoυ
Poυμιivlκou B&H καl βαolκιi εivαl
μlα αvτlYραφη-τrαριiρτημα τoυ
Φlλαvδlκoι] VoICE.Γlα
επικotvιυviα γριiψτε oP 31 cP 28
BUcUREsTl-RUMANIA.Evιil η
NOUA DREAPTA εivαl μiα(μιiλλov
η μovαδlκη) εΘvlκoooolαλloτlκη
oργιivιυoη με ouvε;1εis
δριioεls. Eττloκεφτεiτε τηv oελiδα
τoUs :\Λrνvνιr. nouad reapta.org
'Aξlo τo B&Η παρdρτημα τηs
Aργεvτlvηs με τlS σUvεXεis μoυolκ6s
καl πoλlτlκ6s δρdoεls τoυ oπωs τηv
oυvαυλiα πoU πραγματoπoiηoε τov
Aυγoυoτo πρos τlμη τoυ Rudolf
Hess,τηv oυvαυλiα τov oκτΦβρlo
γloρτdζovταs τov ερxoμo τωv
Eυρωπαiωv oτηv'Hπεlρo(Columbus
day),τov Δεκfμβρlo ακ6μα μiα με τls
μπdvτεs
ULTRASU R, NU REMBΕRG, REAccl
oN 88,FRoΝTΑLol!καl
BARBAR|ΑΝS'αλλιi Kαι τov
Σεπτι1βρlo μ6λη τoυ, oυvαγωvloτis
καl oυvαγωvioτρlεs,βγηκαvε στoUS
δρ6μoυs μolραζovταs πρoκυρηξεls
γlα τo πρ6βλημα τωV μεταvαoτιi.lv.
Kυκλoφ6ρηoε τo 6κτo τεσ;1os τoυ
Γερμαvικoιi ττερloδlκoιi DER
FORDERTURM oε 500
κ6τrlεs. Eπl κolvιυvε[oτε oτo e-mai l

ft_magazi n@hotmai l.com

ol ΓdλλorcElΤlc cRoSS
κυκλoφoρo0vε τηv δειiτερη καl αuτη
τη φoρd oλoκληρωμ6vη δoυλειd τoυs
με τ1τλo 'FlLS D'EUROPE'.
M6λη τιlrv KONKWISτA 88
δημloσργηoαv τoυS coNτRA
BOYS με αρκετιi skinhead η1o καl
;1oυλγκαvioτt κous oτi1oυs.
Kυκλoφoρεi τo oμιbvuμo cd τoυs.
HASSGESANG εivαl μlα καlvo0ργlα
ακραiα μπαvτα απo τηv Γερμαviα
πoυ κυκλoφ6ρησε τo πριilτo τηs cd.
Evιir ol καθlεριυμ6vol KOLOVRAT
ατ]o τηv Pιlroiα €1oυv τo
'ΗAMMERιΝG THΕ RoAD To
vlcroRY'.
Aπo τηv Toε1iα μαs 6ρxovταl ol
K.T.C με τo'RUB|CON' μiξdρovταs
RAC καl metal αλλα καl μπαλdvτεs.
ol Bραζlλlιivol THE sKULLs
oυvε1iζouv με τo'WHITE SIDE oF
TΗE MooN',.
ol lταλoi ULTlMΑ FRoNTlERΑ
κυκλoφoρo0vε τo παρθεvlκ6 τoυs cd
'NON CISONO PIU EROI'.
Eπlτ6λoυs κυκλoφ6ρηoε 6τrεlτα
απo μεγαλη καΘυoτ6ρηoη η
oυλλoγη'voIcE oF BRIτAIN' vol
2 ττερl61ovταs τous EYE oF
oDIN,BAτTLE
STANDARD,SECTION SS,ENGLISH
RosE,cRUSADE'SPEARHEAD καl
τoυs καlvoιiργloυs PRIDE oF
WALES'Σσvoλo 1 4 τραγoιiδlα.
Kυκλoφ6ρηoε τo καlvoυργlo fanzine
απo τηv Γαλλiα RAC NEWS με τo
πρΦτo τε01os τou vα περl6xεl
oυvεvτε0ξεls απo τoυs No
SURRENDER'ΑRlΑNRHoD,FlNAL
SΤAND,BUMFlGHT(v6α ol !/. RAC
μπdvτα απo τηV Γαλλiα),KΑLE
VANDALEN καl dλλα πoλλd
εvδlαφ6ρovτα θ€ματα μfoα oε 34
oελiδεs! Yπooτηρiξτε τηv
πρooπαθεlα τoυ
oυvαγωvloτη,κooτiζεt 5 euro απo
JMM BP 51 38440 SA|NT JEΑΝ DE
BOURNAY FRANCE
Στηv Ioτrαviα o τραγoυδloτηs τoυ
oυγκρoτηματos RlEUZI μαζi με
ιiλλoυs διjo skinheads τrlιioτηκαv
ατro τηv αoτuvoμiα 6ταv
ετolμαζ6vτoυσαv vα ρiξouv
μoλoτιυφ oε κιiτrolα oυγκ6vτριυoη
κ6κκlvωv!
WP μπιivτα απo τo Περoιj;K 6μωs
λ6γovταl ARMA BLANCA SKlNHEAD
καl περlμfvoυμε με αγωviα vα τoUS
ακo0ooυμε!
Kυκλoφ6ρηoε καl τo π6μπτo
τεσ;1os τoυ Poυμαvtκo0
ττερloδlκo0 volNτA.
Aπo τo Aργεvτivlκo B&H fxoυμε τls
κυκλoφoρiεs τωv NUREMBERG με

τiτλo'Siempre Fieles' 6πoυ πρoκεlταl
Ylα τηv πρΦτη oλoκληρωμdvη
δoυλεld τoυ γρo0π καl τo'Will To
Victory' τωv καlvo0ργlωv BANDA
MOSKVY.
N6α ατro loτταviα:Kυκλoφ6ρηoε τo
6κτo τειi;1os τoυ NS/WP
sKlNHEAD magazine,τo 15 τε01os
τoυ περloδlκoι] GoRRoSloN
6τroυ πρ6κειταl Yrα 6κδooη τoυ
JNR καl μττoρεiτε vα τo
πρoμηθευτεiτε ατro:Po BoX 43093
28080 MADRlD SPAlN'καlvo0ργlα
γκρo0τr oττιυs
IRREDUCTIBLES,MILICIA
URBANA,RlENzI' REBELDΕS καl
ORDEN RACIAL.Eτriσηs τo
loτταvlκ6 B&H πραγματoπoiηoε
πoρεiα Ytα τov Rudolf Hess,ol
GELTICA μετd απo πoλλιi 1ρ6vlα
αδριivεlαs ετol μιiζoυv τo δειiτερo
cd τoυs καl ol TERcloS τo πριbτo
τoυs καl φυolκd γlα ακ6μα μlα
φoριi, αρκετιi ετrεlo6δlα καl
oυλληψεls 6πωs τρlιirv skinheads
πoυ εττlτ€Θηκαv oε διjo
Mαρoκlvo0s !T€λos μτroρεiτε vα
επloκεφΘεiτε τls loτooελiδεs
www.hraragon.es.vg καr
ιlvww'distrihel mantica.es.vg 6πoυ
αvηκoυv oε εταlρεiεs δlαvoμηs
WP υλlκoιi.
Στηv Σλoβακiα εξεγ6ρθηκαv γ0φτol
με απoτ6λεoμα vα κλαπoUv πoλλd
μαγαζlιi,vα γivoυv βαvδαλloμo1 καl
vα τρoμoKρατηΘo0v ol Σλoβdκol απo
τoυs υπαvθρΦπoυs μfoα oτo iδlo τo
oπiτl τoυslo ξεoηκωμ6s ηταv τ6oo
μεγιiλos oε 6κταoη καl 6vταoη πoυ η
αoτυvoμlκ6s αρxfs δεv ηταv αρκετ€s
γlα vα επlβαλouv τηv
ταξη!Aπoτ6λεoμα ηταv vα βγεi o
oτρατos oτoυs δρ6μoυs καl τΦρα τα
πρdγματα 61ouv κoπιiαεl καl
περloo6τερol απo 200 τolψdvot
κρατo0vταl.Πoλλoi απo αυτoυs θα
oδηγηΘoιiv oτιs φυλακ€s.EμεΙs
ευ1oμαoτε vα γivεl τo iδlo καl εδιil
μηπωs καl ξυπvηoεl τo ζΦo o
vεo6λληvαsl
H EDA PROPAGANDA κυκλoφoρεi
6vα split cd με 7 κoμμιiτlα ατ]'τous
DIE FANFTE KOLONNE(project
μπιivτα oλλαvδΦv καl
ΓερμαvΦv,μoυ μυρiζεl BR|GADE
M) καl9 ατr'τoυs VANDAL(PωoIα).
Kαl μlαs καl αvαφερθηKαμε στous
BRlGADΕ M,vα πoιjμε 6τl πηραvε
καlvoυργlo κlθαρioτα(πρlv 6παlζε
oτoυs WHlTE VlCTORY) καt
ετolμdζoυv καlvo0ργlα
τραγoυδlα.Evιil o τελεταios τoυs
τραγoυδloτηs Robert με τo κlθαρioτα
Wickie πoυ 6xoυv απoxωρηoεl εδΦ
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Kαl αρKετo Kαlρ6,παiξαvε μπαλd\ΓrεS
σε μiα σUvαUλiα αrηv Aυαrρiα!
oι oDEM(πριirηv CARPE DlEM)
εivαl ακ6μα μlα viα RAc μτr6wα
απo τηv Γερμαviα καl 6;1oυv τo cd
'Aus Dem Nichts'.
Evδtαφιiρoυoα κυκλoφoρiα εivαl τo
cd τωv ol-KoR,μlα απ'τls πρι.i.lτεs
skinhead μπcivrεs τls
oυψαρiαs,6πoυ περli1εl 27
κoμμdτlα(απ'τo 1983 μ6xρl τo τελos
τoυs) πoυ εivαl oλ6κληρη η
δloκoγραφiα τoυ
γκρo0π!Παραψεiλτε τo απo τηv
Pure lmpaοt με 15 euro.
ol lRoN GLAD εivαl μiα
εΘvlκloτlκη FolkiMetal μτrιivτα
ατro τo B€λμo με μ6λη τurv LloN'S
PRlDE.Γlα επlκolvιυviα γρdψτε
oτo e-mail iron.clad@pandora.be
Στηv Γερμαviα πα1ξαvε ol RACE
RloT, BLUTSTAHL,oDESSA καl
MALNΑTT(Iταλiα) με 250
oυvαγωvloτ6s κotvo καΘιbs καl oε
μtα dλλη oυvαυλiα oτo Chemnitz ol
BLlTZKRl EG' RΑDl KΑHL,ABoLUTlo
N καt SΑCHSONΙA μπρooτd oε 400
dτoμα!
Σlγιi μηv καθ6ταvε oτα'αβγιi'τoυ
o Luni o τραγouδloτηs τιυv
ΓερμαvΦv LANDsER!'Eμεlvε λiγo
6ξιυ αττo τηv φυλακη Ylα τls
δlαδlκααiεs γlα Tηv επερ16μεvη
δiκη τoυ καl 6βγαλε 6vα cd με 15
κoμμιiτlα υτ16 τov τiτλo DlE
LUNlKoFF.o η1os; Kλαoolκ6s
LANDSER!τtMH MAΣ H ΠIΣTΗ!
Στηv Αγγλiα ol SECT|ON 88
κυκλoφoρoOvε τo πρΦτo τoυs
oλoκληρωμ6vo cd με τiτλo'British

Bootboys' καθΦs 61oυvε καl γlα v6o
μdλos ιivα skingirl καl ol
STRlKEFoRcE UK εivαl ακ6μα μlα
vfα μπαvτα απo Tηv oυγκεκρlμ6vη
Χωρα
Yπιiρ1εl καl τo εvδlαφ6ρov split
μεταξ0 τιυv Σoυηδιbv
STΕLLCAPPED SτRENGTΗ καl
τιυv ΓερμαvΦv KΑMPFZONE!
Στηv πατρΙδα μαs.κυκλoφoρηoε
επlτελoυs τo δε0τερο τευxos τoυ
περιoδlκo0 ΠΞΛEKYΣ απo ToUS
αξtoυs oυναγωvlατεs τηs
o.E.P(EΘΝlK|ΣΤlKH oPΓAΝΩΣΗ
PΕΘYMΝoY l.Γ'α rερ ooΟτεοεs
πληρoφoρiεs επloκεφθε -ε --;
lαrooελiδα τoUS: \&1γ\ψ' rethimnο. ο r'ο

Eθvικoooolαλlατικ6 streetpu nk
απo Tηv Pι,.loiα καΙ απo τous
PoZlτslYA με τo μivl cd τoυs(ετrτd
κoμμdτlα)'Baftle Positions'!
o oυvαγωvloτηs Σdκηs δlακlvεi
κιiπolα cd (καl μdλloτα αρκετd εivαl
oπιivlα! )oπoτε ol εvδlαφερ6μεvol αs
επlκolvωvηoouv σTo e-mail
hellkraft 1 82 1 @yahoo.com
Kυκλoφoρηoε καl τo δειiτερo
τεσ1os τou περloδlκoιi NADSAT
απo τηv Πoρτoγαλλiα με
oυv€vτεuξη καl τραγoιiδl oτo cd
oυλλoγη πoυ τrρooφfρεταt,τωv
δlκιbv μαs No SURRENDER.
ol SΑLUT με τo'Jutro Bedzie Nasze'
εivαl μlα μπdvτα απo τηv Πoλωviα
oτo oτυλ τωv παλlιilv KoNK!νlSΤΑ
88.Aπo PURE lMPΑcT με 15 euro.
Evιir ol τrαoiγvιυoτol Kαvαδoi
vlNLAΝD WARRloRs f;1oυvε τo
καlvo0ργlo'Final Battle'!
ol Aγγλol RETAL|ΑΤOR δoυλε0oυvε

παvω αro Kα , a -;, ": -:'-Ξ :: τoυ Θα
τlτλoφoρεiται 11lr]}Ξ- :-r ]a s.
Evιir ol επiαηs ΚαYoδoι
TRoUBLEMAKERS ετolμciζoυv
€vα split με τoUS lταλoOs
AURORA.
'Εvα βlβλΙo ετolμdζεταl με
φωτoγραφiεs απo γvωατα αλλα καr
oπαvlα oτηv πλεloψηφiα τoυs
Aγγλlκd oi! καl RAC γκρoιjπ.
Avαμ6voυμε με αγωviα αφo0 θα
περlfxεl καt γκρoUπ 6πωs
oVΑLTlNEES,PΕTER&THE
νvoLF,TΗE DlE HARDS καldλλoυs
ΘρΟλoυs τoυ RAC!
Aκ6μα €vα ΝS oυγκρ6τημα
tρxεταl αTro τηv lταλiα με τηv
ovoμαα[α ΗAτRED.
Στ s 28 3'3.1 ατrγ odessa
πραγμα-roπoι(θηκε μlα B&H
oυvαυλiα με τα σUYκρoτ(ματα BlLYl
SΗKVAL. SΗlELD & SWORD καl
SoKYRA PERUΝΑ'
Pε oεis!EδΦ o ιiλλos πoυ ηταvε
τoαvτιiκlαs πηγε διjo 1ρ6vlα
φυλακη καl o ιiλλos πoυ 6καvε
6voτrλη ληoτεiα καl με
βεβαρημ€vo τταρελΘ6v λ6γo τls
lδεoλoγiαs (τroυ βαolκιi απ' 6τl
φιivηκε τηv εi;1ε γlα εφ€!) εivαl κl'
oλαs ελε0Θερos.ΣUv τηv
υπooτηρlξη τιbρα ατro δημo-
'κρατlκis' εφημερiδεs καl MME!
E[vαt απλ6...'H τταs μEoα γlα τα
καλd η σε Xρησlμoτroιo0με γlα
λdoπη κατιi τιυv πραγματlκιbv
εΘvι κl oτΦv/εΘvl κoooolαλloτιilv! ol
τrεριoo6τερol......'τo τrldoατε τo
υπovooσμεvo'!'oξιυ ρoυφιιivol ! !



ΓlAτI ΔHMIoYPΓΗΣΑΤE Tο ΣYΓΙdΡοτΗlιrΑ.nοιΑ TA
MEΛΗ,ΠotoΣ o HXoΣ ΣΑΣ tαΙ TΙ EΤΦΙMAΞΕΤE;
To βαolκ6 κ1vητρo γlα Tηv δημουργΙα ilαs ξταv η αvdγκη
εκφραoτlκ6τητα5 Kαl πρoιilθηοηs αψιilv ιδεωδ*v μ6oω
τηs απλoτηταs,τηs αμεo6τητα5 καl τηs δOvαμηs τoυ
παραδoolακou ol!-WΗlTE POWER SΚlΝHEΑD
RocK'N'RoLL.Η κvητtκ6τητα μαs επi πoλλd 1ρ6vπ oτοv
oυγκεκρlμ6vo xιilρo,τα πoλλd ακoι]oματα'η δtdθεοη .

εξωτερiκευoηs καθΦs και κιiπotα πρouπdρy'ovιε dτolμα
θ€ματα πoυ απλd περΙμεvαv τηv Φρα τουs,βοξΘηoαv ' .

γt'αυτ6 τo αvταμωμα.Tα μiλη τωv DEFΑMΑTΙΦΗ εΙ.vαι'

α:Redneck-φωvη,Rοpe-κιθιiρα,D.M-μπdoo καl θrandpa-
τι}μπαvα. o η1οs,πdραv κdποlωγ αloθητtκιilv
προτ.tiπωv,ευελπtoτoOμε vα f1εt ταυτ6τητα loxυρr]
σJοιXεiο πoU Χαρακτηρiζει εξdλλoυ τηv πoλυμoρφικξ
Ελληvικξ W.P. oκηvι].Yπdρxεl ηδη 6τolμo υλlκ6 καt
κιiποtοι εγδεlKτlKoi τΙτλοl εivαl : ΔYNΑM Η, E NAPEΤοι
ΓJEΣοΝTEΣ'ΗELLEΝlc PRl DE, ΣYNTAΞloYXol ΤΓJΝ
YΠoΝoMΩΝ,MANA MoY,EPXoNΤΑΙ EΧΘPoι,WE
sTΦοD ΑLL sTRoΝG, oN Ε PU ΝcΗ, Π EPl-{ΦAΝlA-Al MΑ-
TlMΗlEiγαr αυτοvδητo 6τt 'γκαζιilvoυμε' Yια vα πρoκ0ψεl
εγ ξγθεt{, χρΦγο €vα demo καθιi.ls Kαl για Το δεαμ6 μαs
κ*ι τnv,απιiκτηση μια$ Ιive δυvα μ ι κηs-Αvαμf vατε!
ΙlΩΣEllrΙΑl TΑ ΙΙΡAΓMΑTA KAl ΓEι,Ιιι(Α To K|ΝHMΛ
ΣToN BOPPA;
Σε.εvαρμοvηαμE με τηv κvηnκ6τητα τηs'καρδlds' τηs
κiγt1αηξη sγωvΙοτtκδτητα τωv β6ρειωv αUvαγωvloτΦv
καsιiε κα του'μετιiiποu γεολαiαs βpiοκεταr oε dρloτα
ετΙπεδα καιαυτδ ετrlβdλλεταt καθ*ε δtαv6oυμε μlα
Ι{plσιμη Ηεταβατtκι1 περΙοδο πoυ τιιrrειJω 6τl Θα

επαvαπρoοδιορiσει'τη,δuvαμlκη μαs. oε επiπεδα τTΦU θι
ελε*vοi,εxQροi μα$ δεv sα μπoρoιiv vα δlαvoηθoΦv'tlρθε
το πληρωματο* 1ρ*vοu Φοτε 6λοl oι ψu1oοωματικ*
υγ:εis'ε8vικιοτfs vα αυv'rαyθοιilv μαζi μαs.
ΠοΣt} t}ιMΑ}ΙTΙκo|EΙlιlAl Γ|A EΣAΣ oΙ ΣΤΙXol;
Ποvτdρο*pε ο'ημαv Ι(* σΤη στlxouργlκη μαs δυvαμIκη κl

εξαβxli$ Χk!-ρis Ι(αμΙJlα δlαφωvIα αποφαoiααμε η
πλεπψηφfα τωv τραγoυδlΦv vα i1εl Eλληvlκ6 οτi1o'H
μαραgωvοδΦpοt οε μoυαικd Kl επlKolvωvlακd θ6ματα.
'Exοuμε το αταdλι τωv DΕR SΤURMER,oI SΗΑDOW
οRDξR επfαιρεψαv δυvαμικd και περtμfvουμε
sΤCIssΤRuPΡ-Σωτι]ρη γερd! Γlιilργη Mdατορα oε
Xα!pετιi} συvαγωvιστlKd καl περlμdvω vα βρuxηθοιiv ξαvd
α lRΦll γοUΤΗ καθΦs καl vα τ01ouv μετα1εiριoηs
αγταξιαο τοtls!
Α|ΑBAΖETE B!BΛ|A;AN ΝA noΑ ElNAl AYTA;
Αιrη τηv περioδo τo 'Great Boer War' τoυ Byron
Farγιrθ}Ι,Savitri Devi τo 'H Koρη τoυ'Hλloυ' καt fπεταl το
'Viva La Muerte'.Σε αυτ6 τo θfμα δεv θα αtoΘαvθo*με
τοτf 'φτω1oi' καΘιi.ls η εκδoτlκη κtvητlκ6τητα τoυ xΦρου
ιlαE πoloτlκα καt πoooτlκα εivαι αoυvαγιitvιοτη!
nΩΣ ΔPAΣTHPloΠolElΣTE MEΣA ΣTH ΣKΗΝΗ;
ΠαρακoλoυθΦvταS στo μdγrαro εφIκτ6 τov εκδηλωπαμδ
;oυ κιvηματos,δrαβιiζovταs,αθλo0μεvol,δlαδiδovταs ιδiεs
αrηv καθημερlvη μαs ζωη,αvταμΦvovταs με τουs
πoloτlκoOs καt δυvαμtκoιjs μαS σUvαYωvlατfs καl
πυρπoλιi.lvταs ouvεlδηoειs με τo Ελληvlκ6 W.P. R'n' R
μαs!!
ΠIΣτEYEτE oTl ΠPEΠEI ΝA ΞExAΣoYlrΞ THN
lΣτoPlA MAΣ ΣAN ΕMHNEΣ KAΙ }ιΑΔExoMAΣτE
Π'x. BOYΛΓAPOYΣ EΘΝ lKoΣoΣΙΑΛlΣTEΣ;
Boυλγαρoι εθvικoooolαλlαrf s,Kιvθβι
μπαoκεμπoλioτεs,Aλβαvoi οΙvογvΦαrεs,N €γρol xoρευτ6s
μπαλ6τoυ, Eoκt μιilol oκvdδEε:,Tοεταfvφ λογοτf xvεε' :'

αμε{16τητα KαΙ η αuTοσTΙγμξ,ταΦτιοη με τo κotv6 μαs εivαl
fvα πpωταp;qικΦ oτot1εΙο γlα εμds.ΠroτεOoυμε 6τl o
Eλληγκ6s σTΙΧas πρfπε1 γα εΙγαt κυρΙαρxos καΘιils
lqEυpoπorεl οημαvτtκd τts μπdvτεs oτts ζωvταvfs
εμφαviαεrs.'ooο αφορd τουs δικo0s μαs oτi1oυs,τoυs
Θ{.iουμε oτη δrκη αts κρioη αλλd μdMov fπεταl μlα
επiθεαη τl μι*τηταs καl περηφdvlαs!
TΑ κΑΛYTEΡΑ ΣAΣ ΣYΓKPoτΗMATA KAI ol
EΠIPPOEΣ ΣAΣ;
BLΙTZ,coNDEMΝED
s4-sκRE!\rΟRΙvER, GUΤTERsΝ l PE ΑRMY,4-SKl N S κ.α.
εlγαr τα oυγερoτηματα-oδηγof πoυ κατd κdπolo τρ6πo μαο
πBοαδιορiζουv ηxητrκd'Kατα τ'dλλα δεv 1αλ16μαoTε με ' 

.'

οτιδι]πoτε τiμιo 61εl oημαδ€ψεl τα 60's,70's,8Ο's,90's.o '-

Rοpe λ6γoυ xdρη καραγoυαrdρεl τous BLΑCK
SABBAΤΗ,εγιi.l τoυs
RAΙ NBοw, RAMON ES, MoΤoRHEAD, G.B. Η, JEτΗRο- .' .,
TULL!Eπioηs τo Rockabilly-Psychobilly ,η countryκαl']j]] :] ,

dλλα εiδη ouvαμα €xoυv μlα περioπτη θεση σΤr}γ :.. '..,: ,l

αloΘητtκη μαε αφoυ αvεξdρτητα απ'τo πoσα σκατdσtοV:l.'
εγκεφαλo εixαv κιiποιol,fxoυv xαρdξεr μoυαiκα'κdπou . .

αvεξiτηλα τo 6vομα τουs.Αυτ6 δεv μπoρεivo ,'
αλλαξεl.Tdλos τo vα πivεts τov καφθ ooυ ;1αλαριilvovταS με
κλαooικη η πρoκλαoorκξ μouorκξ δεvvομlζω vαxαλdα,.',
καv6vαv'Αυτd τα κλloi €xουv εκλεlψgr πpο'πο-λλoι3! , ', ,

ΠΩΣ BΛEΠETE TΗΝ E=EΛIΞΙ{TΗΞE/ιJιΗ}ΙlKtlΣ Y$,Ρ; ],

ΙuοYΣ|ΚΗΣ ΣκΗΝΗΣ κΑI Ι1οιΑ Η Γ}t{}iiltt ΣΑΣ ΓΙA TA
ΛtΓA ΑΛΛΑ nιΣτA ΣYΓκFοT}lirΑTΛ.Ι1οΥ Tt{}l '] ' ' :

AΝTlΠPoΣΩΠEYOYN;
H Ελληvlκη ακηvη εivαl μrα γρoΘrα αφoU ol o1fαεls τωv
αuγκpατημdτωv εivαι αρμovlκ6s καt αυvαγωvtοτκ€sfi'ο,. i

ρΦλοs τουs πολυδld<yτατοs! BolLlΝG BLooD,ΝΦ '',' ,: 
, .

$υRREI\ΙDER, oΛ ι KΗ KΑΦAP ΣΙ'ttΗai}l ΝιtcηφΦβε}. εivqι,,
αrηv πρΦτη Yραμμi καθΦs ατηp!ζουv τηv Jive
δuvαμlκξ.Χαrρετiζoυμε τηv επiοημη επtατρoφη'τω\, , ]

TΗRΞΑT καl ο0vτομα €ρ1εταl κα η δtκιi.μαs oεlpιi;iEvα
μεγdλο ΗaiΙ!οτoυs ΝiκΦ, Θ., l,, MdριΦ!Πραγματ1κd, ' 

,

κdπωs αταiριαατα δεv ηxo0v 6λα αμτ*;Erδπqd.6ταv
υπα ρ1εl €vα ελεlv6,αlματoβα μ tvο και επεκτqτικ6,
παρελs6v oτη μθoη'μdλλov δεv υφΙσταται αυγδετtκss
κρ1κos'
H ΓΝΩMΗ ΣAΣ ΓlATA ΠΑPAKAτΩ fΙFΟΣ*ΙIΑi'
A}l(oΛοt{οTPΩN HΣ B)M.AΛEΞANΔPCIΣ Γ}A.xtΤΛEP
Αμ.AΡAΓοYMHΣ E)Π'ΓlANΝoΠoYΛoΣ ΣT}Ι,$ΤU*EΤ;,
A)Μεγdλοs, xαρloματl κ6s oτρατηγos, λεβεvrld λαβωμfvη, l

απ'τoυs κωλo1αvdδεs πoυ oτoιxεtιiιvoυv αυτ6v τδγ,τ6πο
απo καταβoληs τoυ.
B}Ημiθεοs κατακτητξs,εκπoλtτtoτηs,εκδlκητηs, μlα απο TΙs

tη1υτ*τεpεs αvδρtκds πρooωπtκ6τητεs με ακτlvoβoλΙα
μεταφυoικη 6πωs καl o Λεωviδαs.H αvθριilπtvη πλευρ*,
τou δμω* αμετρoεπηs,τραγtκ6s καl πρ6ωρos o xαμ6s του.
Γ}Φ μεγαλι1τερos μΟoτηs τoυ περαoμ€voυ αtιbvα. ΗγηΘηκε
εvδs'απ'τουε ελιi1,o'ous λαoι]s πoυ κιiρηξαv τov π6λεμo
αrο παγκΦoμtο καρκivωμα.Biωαε τov π6vo,τηv
πρoδoοiα,τηv ι}ττα καt τov θdvατo υπoκ0πτovrαs κατd τηv

γvΦμη μoU {rε δολιοφθoρ€s εκ τωv εvδoιjv.
Λ}ΗγετικΦs,αυτ*φωτοs lδεoλoγlκιi εθvtκtοτηs'ol απoψεls
τoU γlα τα Eλληvοτοupκtκd ζητξματα xρiζoυv
oκεπτtκtoμo0. .

E}Ο α$xροvοs πατEpα* του πιi ρ tvoυ φυλετl κoεθνt κlατt κo0
λ6γoυ.Aιαφωvιil ρζlκιi με τo τραγικ6 τoυ φεΟγto-επtλoγη.
Εραolθιivατοsδυoτηxιi.ts 6πωs καt o αθdvατos
Λ:ΜαβLλη*, :



ΣT)o πατdραs καl ιδρυτηs τηs τlμloτερηs μoυotκηs
oκηvηs.Αθdvατos!'oλα τα oυγκρoτηματα Θα πρ6πεl vα

μελετξooυv ευλαβlκd τηv xαλαρoτητα,τo αuτ6φωτo Kαl To

πoλυδlαoτατo τηs μoυαlκηs 6κφραoηs τωv
SKREWDRIVER.
EYXAPiΣToYME KAlKAΛH TYXH ΣτHN
ENΔYNAMΩΣH THΣ MoYΣIKHΣ ΣKΗΝHΣ MAΣ!
TEΛEYTAIA ΛoΓlA;
Eρx6μαoτε δυvαμlκα γlα Vα σUvεlσφ6ρoυμε τo μ€γloτo
δυvατo oτo oικoδ6μημα τoυ Eλληvlκo0 W.P. R'n' R τoυ

δoμημ6voυ με μεθoδlκoτητα,αγιilvα καl θυαiεs.Σε o€vα

πρooωπlκα Aλμπ6ρτo,oτov ΑvτΦvη τov
SKREVVDRlVER,oτov KΦoτα,oτov Xρηoτακη τov

ξεvOxτη,oε 6λoυs τoυs καραφλoυs oτιiλvoυμε εvτελιbs (με

λdμα xωρis καv oκld)oκlvdδlκoυs xαlρετloμo0s.Kαλη
αvτdμωoη oτo δρ6μo Kαl σTα live καl oκατd oε oτlδηπoτε
πρΦηv, κiβδηλoυs φiλoυs,γκ6μεvεs,oυvαγωvloτ6s τoυ

πo0τooulTo αυθεvτlκ6 κl ωραio δεv εivαl μlα'iωoη'
ωρΦv,ημερΦv,1ρ6vωv.Eivαl ιivα γαμdτo και επΦδυvo
tattoo oτηv ψυxη! HAlL VlcToRY! Mετα τIμηs

DEFAMATION



H oκηvη oτηv Kρoατ1α εivαl αρKετd v€α καl βρiακεταl παvω στηv αvαπτυξη τηs.ot πριilτol skins
εδιi-l,εμφαv1ατηKαv TlS xρovlds 1992-1993 καl γlατi 6xl vωρiτερα;o λ6γos εivαl 6τl πlo πρlv εixαμε τov
αυoτηρ6 KoμμouvlστlK6 6λεγxo καl ηταv δ0oκoλo vα Xρεlσlμoπolo0με τo 6voμα τηs Kρoατiαs καt vα

!,,,,i"-.n μlλdμε γlα εΘvlκloμo.Mετd τo'90 dρxtoε o πoλεμos Ylα τηv αvεξαρτηoiα μαs oπoυ καl τελlκd τηv
καταφιiραμε!Σε πεioμα εv6s μεγιiλoυ καl δυvαμlκo0 εθvlκloμo0 oτη xιilρα μαs oμωs,o πoλεμos
6δωoε μια αlτiα γrα 6vα μεγdλo πρoβλημα oε εμαs.Τov ooβlvloμ6.To skinhead κivημα εδΦ

ξεκivηoε πρlv δ6κα xρ6vlα oτls π6λεls Pu|a καl Zagreb αλλα oυolαoτlκd δεv 6καvε καvεis κιiτt μ€xρl
πoυ εμφαvioτηκε τo hatecore oυγκρ6τημα Η8 απo τo Zagreb 6πoυ fγραψε ιivα demo cd με τiτλo
'Crusade For Freedom' Kαl παiζovταs λiγεs oυvαυλiεs fξω απo τηv Kρoατiα.Δυoτηxιils 6λo αυτ6v τov

καlρ6 αUτoi ol dvΘρωπol δεv ηταv τiπoτα dλλo απo ooβtvlατfs καl ol 'lδεεS'τoUS ηταv μovdxα γlα τov
xoυλlγκαvloμ6 καl τo μioos πρos τoυs Σ6ρβoυs'-Eτol δεv volαζ6vτoυααv και παρα πoλ0 γlα τov

ffi Ψ πραγματlκ6 εθvlκoooolαλlαμo.H μπdvτα τΦρα δεv υπαρxεl καt τα μ6λη τηs δεv εivαl πΙα εμπλεκoμεvα
oτηv oκηvξ.Λ1γo oυvειoφoριi oτo κivημα διiloαvε ol σUvαγωvlστεs απo τηv Pula 6πoυ δloργαvΦoαvε μερlκιls
oυvαvτηoεls με σUvαYωvlστfs απo τηv Γερμαviα (Wurttemberg) καt τηv Ιταλiα (Varese).Eπioηs καl δ0o oυvαυλiεs,η
πριilτη oτo Zagreb 6πoυ θα παiζαvε ol Η8, Sleipnir, Ιnjustice Side καl κdπolεs oυγγρlκfs μπdvτεs αλλα ακυριilΘηκε λ6γo
τηs ZoG παρ6μβαoηs.Η αλλη ε1xε oργαvωΘεi oτηv Pula με τoυs Η8 μ6vo,αλλα ακυρΦθηκε καt αυτη λ6γo κακηs
oργdvωoηs.Αυτd πρlv διjo 1ρ6vlα'Tov Aπρiλlo τoυ 2002 ξεκlvηoαμε τηv lσToσελiδα
μαs Crusader (www.hrcrusader.net) oπoυ oημερα μπoρo0με vα loxυρloτo0με 6τl εivαl
μiα απo τls καλ0τερεs Kαl μη εμπoρlκιls WP oελ1δεs oε 6λo τov κooμo!Π€ρυol επioηs
αρxioαμε τηv fκδoαη τoυ περloδlκo0 'Patriotic Voice'.Πρ6αφατα τελεlιiroαμε τo δε0τερo
τε0xos.Eiμαoτε πoλ0 περηφαvol γtατi δεv μεταφρdζoυμε κεiμεvα απo dλλoυs αλλd 6λα
εivαr δlκα μαs.Θα ηθελα vα πω 6μωs tvα ευxαρloτΦ oτov Ed απo τoUS BFG πoU
6γραψε γlα εμds To Kεiμεvo πρoS τηv μvημη τoυ Eric Banks.ol σUvαYωvlστfs απo τηv
Pula o1εδldζoυv vα oργαvιilooυv μiα oυvαυλiα με μπαλdvτεs καl αv αυτ6
πραγματoπolηΘεi θα εivαl η πρΦτη WP oυvαυλiα oτηv Kρoατ1α!E01oμαι 6λα vα παvε
καλd.Eiμαoτε oε επαφη αρκετd με τous oυvαγωvloτ€S απo τηv Pula καl μαζi τoυs
δoυλε0oυμε πdvω oε δldφoρα WP υλlκd 6πωs μπλoOζεs,κovκdρδεs κ.α.Eπioηs
πηγαivoυμε σε σUvαUλiεS καl oυγκεvτριbσεls στηv γεlτovld μαS,τηv |ταλiα και τηv
Σλoβεviα"EvαS σUvαγωvlστηs απo τηv Pula επioηs κρατηoε ψηλd τηv oημαiα μαS στηv
πoρεiα μvημηS Ylα τov Rudolf Hess πoυ πραγματoπolηΘηκε φ6τos oτo
Wunsdiel.Ξfρouμε oΤl oλα αυτα μπoρεi Vα φαivovταl λiγo αoτεiα oε o0γκρloη με τo κivημα oε αλλεs xΦρεs,αλλιi 6λol
πρ6πεl vα καταλdβετε oτl η oκηvη μαs εivαl oτo ξεκivημα TηS,στηv αvαπτυξη τηS Kαl oλol απo εμιis εivαt v6ol Kαl

φτω1oi.H αληθεlα 6μωs εivαl 6τt τo εθvtκoooσlαλlσTlK6 κivημα oτηv Kρoατiα μεγαλΦvεl κdθε μfρα καl 6λo Kαl πlo πoλλoi
εΘvlκoooolαλlστ6s εivαl 6τolμol vα αφlεριiloouv ΤlS ζω65 Τous σTov oκoπo!o oτ61os μαs oημερα εivαt vα oργαvιitooυμε
τoUS εαUTo0S μαs ooo καλ0τερα γivεταl καl vα 1τiooυμε ιivα δυvαμtκ6 κivημα 6πoυ θα μπoρεi vα loxωρηoεl oτls γραμμ6s
τoυ Blood & Honour καl δiπλα oτoυs αδελφoOs απ'6λo τov λευκo κooμo Φoτε vα oυvε1iooυμε τηv μdxη γlα τηv μεγdλη
φυλη μαs εvdvτlα στov Koμμouvloμ6 καt τov olωvIoμo.Aυτη τηv ατIγμη δεv υπιiρxεl καπolo WP oυγκρ6τημα εδΦ αλλα
ελπiζω σιivτoμα vα fxoυμε τηv ευκαlρiα vα παρακoλoυθηooυμε μlα oυvαυλiα με μlα δtκη μαs μπdvτα.To oυμπfραoμα
εivαl 6τl υπαρxεl μovo 6vαs τρoπos γlα vα κερδiooυμε.Nα δoυλε0oυμε Kαl vα δoυλε0oυμε Kαl πρiπεl vα αvαφ6ρω 6τl
εiμαoτε αρκετd δoυλευταρdδεs.Ξ6ρω 6τl φαivεταt λiγo γελoio αλλd πρ6πεl vα ξfρετε oτι εiμαoτε oλol απo 17 μt'trρι 25
1ρovωv Kαl ol περισσ6τερol μεταξ0 17 και 22.Εiμαl επioηs 6vαs απo τoUS πlo v6oυs αλλd 6λol πρooπαθo0με vα κdvoυμε
6λα τα καλ0τερα γlα τo κfvημα. Mιiλλov θα fρΘω oτηv 1ιi.lρα σαS τov Σεπτ6μβρlo μIα βδoμαδα μεTd ΤoUS oλυμπlακoOs
αγιbvεs καl ε0xoμαl vα ouvαvτηΘoOμε τ6τε' Xαlρετioματα απo τηv Kρoατiα! 88!
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ΙIαpαx*τω θα δrα$fiaεtε μιιi λεπτοβρεια τ{t}γ Ι€ιγη}i6ττ.tlv, κaμrμriτωvπαι ομ*δοrv πoυ δροδvε
d δρο6ααvε ΞTΙtγ Ιοπανiα.

Στα μ€oα τoυ 1980 δημιoυργt1θηκε απo
εsγικoooolαλloτfs skinheads,punks και ροκιiδεs η
EΑsEs AUτoNoMAS(ΒBAA-ΑYΤoΝOΜEΣ BΑΣEιΣ)
δπου μετd τηv GEDADE (lΣΠANlKoΣ Kγt{ΛoΣ
EΥPΩΠA|ΩN ΦlΛΩN.o Pedro Varela 6γαs απ'τous
αρxηγo0s τηs φυλακioτηκε λ6γo τηs αvαθεωρητικfis του
πμπαγdvδαs)ηταv η δε0τερη πlo ooβαρη
εθvlκοσοσιαλΙ τr κη o ργdvωoη στ ηv l απαviα ! H B BΑΑ
λοιπΦv'ξτΦ μi* πραγ μ ατl κd oκλη ρoπυ ρ ινlκη μ ovdδα
6ποu .dρt1tοε. τnv δριioη τ ηS σTα παvετlατξμ l α. Στl s
πρΦτεs'τqε δρ*αεls τα μfλη τηs ι]ταv μαζΙ με τουε
rΦlJμaιJvΙoτi,s oτιs δldφoρεs πoρεiεs αMd oι κoκκlvoι
του.s περtsωμδπαoυoαvε με απoτiλεopα vα αρ1iooυv
1lα. κdvοuγ Ιs δικiε γουs ξεxωριοτ6s ουγκεvτρΦoεls
αvεμjζδvταs μιifuσΤα r$ κ6λτlκoυs
9τqυρg*g!gμφαvlεrηxε'λοπ6v γιiρω oτo 1 981 -'83 καl
εξαφαvιαrξκαvε τo199θ.MΙα'απo τls oυvεxεΙs δρdoεts '

τηt οpvfu.Φo1s αu1ηs tΙαv,η δημlouργiα προπαγdvδαs
εγ6γγtα. ογοus. πofuτxο&s κgt: η 1Bηοlμoπoiηoη
ραταιατtxιΙlv {αt cvΙισημlΤlκΦv ouvθηματωv στοUS
τεixοuε-Tξv δεκgετlα' τou.'80 ot περtoα6τερot τεi1οl τη s
.fr{αδρiτη* εixαγ Yεβi'αει με αυTd τα oυvθηματαlMε τηv

1pfοη,τηs βiα* 6μωs,dρ$σαv vα €xoυv καl τα
αvαμεvΦμεvα πρaβλημαΤα με τov v6μo,6πωs τo 1989
δποιr. επιτ€θηκαv αε μlιi σuvdvΤηση ToU CDS(KOMMA
ΚEΝTPQΩFΙ}ατοv δρ6μο με αποτ€λεoμα ol αρxηγoi τηs
οργ*vωαηε vα οuληφθο*vε.Επioηs τηv iδtα xρovld
liπiτiθnκαγ, οTηγ αιΓΙ!φflσΙσrlκη δlαδηλωαη πoυ
TΤραγμαΤοποιο_*σαγ ακουπ[δια,εvαvτΙov τηs 20-N(μf ρα
αφ{ερlrμ€vη ατογ JΦSEAΝTONιo και τov FRANCO) καl
τηv iΦα μiρα μ*fuατα €vα μ6λos τou ΗB(KOMMA τηs
EΤΑ;αρrαriρο{'εξτρεμrαιθs} καl μ6λos τoυ Κovγκρiοoυ
ακοτιilθηκε οτηv Mαδρlτη.Η αοτυvoμ1α xωρis vα fyεr
ατοlyεlα τΙpαγμαΤοτTοΙηοε επδρομη ατα μfλη τoυ
πupr]vα τηs πρωτειiouααs,του ΝR oργαvroμoO
Υi{R{EΘΙ{ιKοEΠΑFiΑΣTΑΤιKH ΦYΛAΞ H )λ6γo τo u dτl
6λα*οιs εκπαιδεuδγτοUσαγ με οπλα oε oκoπευτηρto
αλλd πgρΦλο που ξταv v6μtμol καl εixαv dδεlα γtα
xρηση γt{αζΘτfiατολου,τoυs aυλdβαvε αλλd 6πεlτα δiκαlα
αΦοωθιjκαvε.Eπειτα απo αυτ6 oμωs η αoτυvoμlκη
καταπiεoη ι]ταv γεγov6s καt fτα τo '90 τo BBAA
δlαλ0θηκε.Mετd απo λiγo καlρ6 6μωs θα ξαvαεμφαvloτεi
κdτω απo τηv ovομαoiα BBΑΑ-R(τo R oημαrvε τηv
αv,ααuγκρδτηση Tηs oργdvωoηs),αλλd δεv πρoλαβε vα
κιiγεl καt πολλd αφo0 το '92 oκoτΦvεταl 6vαs
μεταvιiοτηs με απoτ6λεoμα η αoτυvoμ1α vα αuλλdβεl
dvαγ,ουγαδελφ6 τηs(!) καl κdπoιoυs skinh+ads με τηv
κατηγορiα 6τt oτα oπiτlα τoυs βρεθηκεπροταγαvδloτικo
υλlκ6 τηs 88AA.0π6τε κdτω καl απο αυτξ τηv πiεoη τηs
ασ{υv ομ iαS, o l α ρxηγoi τηs oργdvωoηs αποφdolααv
ξαvd τηv δldλυoη τηs BBΑΑ-R,o oργαvιoμ6s ηΘελε vα
αuvεργαoτεi καr vα πρoωθξοεl τηv vεoλαΙα οτην
πολlτlκη δραoτηρl6τητα,tτοt με v6α πρoγρdμματα μετιi
απο λiγα xρOvlα,ξαvαxτiζεταl o oργαvloμos υπ6 τηv
Φvομασiα FRAτ(AYΤοΙ\ΙοMO EΠAΝAΣTAT| Ko
MEτΩΓΙο η απλΦs AΥΤο}{oΜo METΩΠo)καθΦs καl o
ΙYλiEΤA|P|ΣMοΣ ΓlΑ ΤΙΣ ΑYTOΝοMΕΣ BΑΣΕlΣ αλλα
δυerΙηx* δεγ εixαγε' κdπoια ooβα ρα απoτελ€οματα.Τo
'βαακθττρ6βλημα. Qταv iτι δεv εi;αv αrαθεpη οργdvωοη
ff'ο tσζΙijrεμΙ(θ Tοils κα1{ταv μωaroi γlα τηv βiαια
sριirlη τουε:καl,αu1vd γtvdvτoυοαv θ€μα οτιs
€φημεpilε ,eτσι η αατι,lτομiαπdvrα ερευvο8αε τογ

oργαvlομδ.Σημερα η oργdvωοη JtlR (ΕΘΝ|KΗ
EΠAΝΑΣΤΑTIΚΗ Ν EοΛΑlA) φαivεταl παvτωs 6τl fxεt
αvακτηοει το τrvειiμα τoυ BBAΑ!To VNR
επioηs,εξαφαviεrηκε μετιi τηv αoτυvoμlκη επlδρoμη τo
'89 oτηv Mαδρiτη,ατηv MπαρτoελΦvα 6μωs επlβiωoε
για κdπoια γρivια καl κdπolα μ6λη απo αυτoOs
δημπυργηoαvε τηv J UNΤAS ESPAΝOLAS(JJEE-
IΣΠAΝΙKH ΣYNAΘPOιΣΗ).Bαolκιi πlo πρlv μoλιs το
197Ο dρxtoαv vα εμφαviζotrrαl καt dλλεs μtκpfs
oργαvιiloεls 6πωs JUVENTUD NAcloNAL
REvoLUοloNΑRlA(ΕΘΝιKΗ EΠAΝAΣΤΑTIKΗ
ΝEoΛΑ|A}, CοMANDoS DE AccIoH ADοLFο
Η|TLER (ΑΔοΛΦoY XΙTΛEP ΔPAΣTΗPΙΟΙ
KοMMANΤOΣ}, }taUEvA GUARDIA DE E$FΑ}ΙΑ{ΝEΑ
ΦYΛΑΞΗ ΙΣΠΑΙ{lΑΣ), EJERclTo DE LιEERΑΤlo}Ι
FΙAcl o ΝAL ( EΦΙ'tι Ko AΠEΛEYΘEPΩT|ΚοΣ ΣΤPΑτΦΣ)
καt J UVE NΤU DEs vl KΙΝ GAs{lvΕοΛΛιΑ Bl ΓKΙΙ\tKΣ)' Η
τελευταiα vεολαlΙoτικη oργdvωαη'δημtουργξθηκε αιηv
Mαδρiτη το 'l980 απ'Tov Captain Walter Mattheaξδτrου
ηταv 6vαs πριilηv αξlωματlK6S τηs Wehrmacht που εiμ
εγκαταοταθεi ατηv lαπαviα απ'το1950!Φι γ€α BΙγκγκs
δlακtvοιloαvε εμβληματα, pamphlets,και
εΘvl κooοotαλιoτl κd β l βλiα' M dλlατα ε1iαvε επtτεθεΙ οε
αKρoαρισΤερoΟs oτo κdvτρo τηs hiαδρlηs οε €vα
οoβαρΦ επεlο6διo.Aπo τηv dλλη μερtι*,οτα μιtοα γου ?0
εμφαvioτηκε dvαs αρlθμos δημοαιογρdφωv που {ταv
εμπλεκ6μεvoι oτηv lδεoλoγlα τηs Γαλλικijs vEαs
δεξ l ds.E l δε l κε uμ€vοι oε oεμ ηvΦμα καt επ:αrr1μοvtκf s
θεωρiεs περi δlαφoρετtκιilv καuλτοιipωvt
ΧρησIμοπolodoαv ελιπoτlκfs καl ρατotoτlκfs δ€εs καθΦs
ηταv και αvτiθετot στov κoσμιi}τTολτtαμ&,ο1ηγ rαταγωγη
τo υ l ouδα lo1ριοτιαvιομot, στοv φλελεuθερlαμ6 καt errοv
Mαρξrαμ6.ol πρoπαγαvδεrfs τηs CEDΑDE κα dλλοt
αρΘρογραφol identified με τηv σιJγTηplτlκι! τoυs
επαvιiαταoη παfξαvε αημαγτιΦΦλο <rιηv προti:θηoη
α υτΦv τωv ε κδ6oεωγ.Αvιi μεσα' σrοug αρθρoγρdφουε
εivαt oι: Ιsidro J. Palacios, AπtοnΙο Medrano; Fernandο
δ6nchez Drag6, and Jos6 Javier Εspaπa.Να
αvαφ€poυμε 6τl τηv oυγκivτpωoη τηa 20-N τηv
δoργαvΦvoυv ol oρYαvlσμoi τoυ BLΑs 9lΗΛRl,τοu
McE(lΣΠΑN l Ko KΑΘoΛl Ko Kl NHMΑ}κα πρ*ηv
ατρατlιilτεs τoυ εμφ0λloυ τηs loπαviαs,αλλd αuτοi ol
ιivθρωπo r εivαι φαvατt κoi κα Θoλl κoi. Πtατi{tοuγ,6πωs
πioτεuαv τo 1936 και τo 1974,εivαr αυvτηρητtκoi xαι
υπooτηρiζoυv κdπotα δεξld κ6μματα.Τo lBΑΑ τoυs
μlooι3οε κdτl τfτotoυs Ylα τov λoγo τoυ 6τι ηταv απλΦs
δεξιoi καθoλικοi εξτρεμtoτ6s κατα τωv skinheads καl τιrγ
εθvικoooοιqλgτΦv.'Eταl μiα μ6ρα πρlv τηv
oυγκivτρωοη,skins καl μη skins εΘvικoooolαλloτ€s
oργαvιilvουv αυvαυλΙεs γlα αuτηv τηv μ€ρα 1ωρis vα
€ρ1ovται σε επαφη με TοuS δεξlo0s.Η FE JONS
επioηs,6πoυ εΙvαι εθvlκoσυvδtκαλloτfs,καθoλlκoi καt
εvαvriov τηs θαvατtκηs πovQs,καθιbs Kαl oI ακ6μα πtο
φαvατικoi καΘoλrκοi τoυ FAl.Το ΛtJ}ιΙ (ΣYMMAX|A ΓlA
TΗN ΛEYKΗ ENOTHTA) εivαι ακδμα 6vα κ6μμα τou
οποioo o πατ€ραs τoυ αρxηγοΦ του{o oπoios fxεl
κατηγορ-nθεi Kαl στη oυvd1εια αθοωθεi με τηv κατηγορfα
τηs δoλοφoviαs μ6λoυs τηs ΕΤΑ!} f1ει δολοφovηθεΙ απο
τηv EΤΑ!Ηταv €vα απο τα καλι3τερα κ6μματα με αρκετ€s
δρdοbs'Φπωs εvαvτiοv τηs €κτρωαηs καt με αρκετοιls
gkiηhεadε μ€λη,Το M$R{ΔΗMοKPAΤΙKο
ΣΦΣΙΑΛlΣΤtΚο Κtλ}ΗΜΑ}προηλθε αTra τηv '€vωαη δ*ο'
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μlκρ6τερωv κoμ μdτωv.To €vα

ηταv τo AE(ENAΛΑKT!KH
EYPΩΠH) 6πoυ τα μ6λη τoυ
αUτoXαραKTηρiζovταv ωs
Eθvtκoμπoλoεβiκol,με
αρXηY6 τov Juan Antonio
Llopart και 6δρα τoUS Tηv
MπαρτoελΦvα' E μφαvioτη κε
oαv πoλlτlκos oυvδυαoμ6s
τov Φεβρoυdρlo ToU 1994 και
η lδεoλoγiα τoυ ηταv μlιi μiξη
vεoφαotoμoυ(βαotoμ€vol oτls
lδ6εs τωv Jean Τhiriart και
Dominique

ρηξη με τoυs παραδooιακo0s loπαvo0s δεξloOs(μlιi
πoλιi καλη κivηoη πloτε0ω).'Hταv τov lo0λlo τoυ 1997
πoυ oυζητηθηKε απo τα μfλη τoυ τo vεo πρ6γραμμα γtα
μια πραγματlκη Eυρωπαlκη oμooπovδlακη Δημoκρατiα
και fvα στoπ σΤα βηματα πρoS τη γvωoτη Eυρωπαtκη
'Εvωoη.To κ6μμα πηρε μlα ακραiα εΘvlκιoτlκη Θ€oη!Στη
εoωτερlκη τακτικη επioηs πρoτεlvε 6vα δημoκρατlκ6
μovτ6λo Ylα ΤηV πoλlτεiα καl 6xl μovαρxiα.Aκ6μα μiα
θ6oη τoυ κoμματos ηταv 6τl η Aμερlκη εivαl o εxΘρ6s τηs
αvΘρωπ6τηταs καl κατ6xεt 6vαv αvτtπατριωτlκ6
lμπερlαλloμ6.Γεvlκα 6μωs,δυoτηxιils δεv υπdρxεl voμlμo
εΘvlκoooolαλtoτtκ6 κoμ μα
oτηv loπαviα παρd μovo
τo ESTADO NAcloNAL
EURoPEo (EYPΩΠAlKH
EΘNιKH ΠoΛlTElA),6πoυ
1ρεloιμoπolεi καl €vα
oιiμβoλo πoλ0 κovτd oτη
oβdoτlκα καt μ6vo με τls
αφioεs τoυ πηρε 6000
ψηφoυs oτls τελευταiεs
εκλoγfs!7\λλol oργαvloμoi
εivαl καl ol FRENTE
JovEN (METΩΠo
NEoΛΑlΑΣ) καl
AR(AKPAIA
ΔPAΣH).TελεlΦvovταs,υπdρχouv Kαl ol καΘαρα
skinhead oργαvloμoi 6πωs: ΗAMMERsKINs, B&H,
sAs-FAS(MEΤΩΠo KΑTA ToY
ΣYΣTH MΑToΣ)μoυorκoπoλlτlκ6s oργαvloμ6s με
μπdvτεs 6πωs τoυs Patria, Legi6n Negra, Rebelion,
Seccion de Asalto, 14 Palabras, Tormenta Blanca καl
Toletum αλλd εvαvτiov τωv εΘvlκoooolαλtoτιilv oπαδιilv-
hooligan.EπioηS σTlS μεγαλεs π6λεls oπωs τηv
Mαδρiτη,Mπαρτoελιilvα,Bαλ€vθlα καl Σεβiλα υπdρxoυv
πoλλds πloτ6s oμdδεs.H αoτυvoμiα λiεl 6τl oτηv loπαviα
υπαρ1oυv 15.000-25.000 skinheads (oλol βiαlol πoυ
τριilvε μωρd φυolκιi!).Γlα αvαλυτlκ6τερα επtoκεφΘεiτε
τηv oελiδα http://www.ramiroledesma.com 6πoυ θα

βρεiτε oλoκληρωμ6vη λioτα loπαvlκιilv, Eυρωπαtκιilv καl
N6τloαμερlκdvlκωv κoμμdτωv Kαl oργαvloμΦv.

Venner),oυvτηρlτlκηs επαvdoταoηs(o0μφωvα με ToUs

Carl Schmitt, Ernst JUnger καl Drieu La Rochelle),αλλd
Kαl τoU ακραioυ loπαvlκoι] φαoloμo0 τoυ Ramiro
Ledesma, 1ρεlolμoπol6vταs πdvτα μiα
εΘvtκoμπoλoεβlκlκη ρητoρlκη.H ρητoρlκη τoυs
απ6κρυψη ηταv η καταγωγη τoυ vεoφαotoμo0 καl

γt'αυτo Xρεlσlμoπolo0oαv o0μβoλα καl oρoλoγiα απo
τous αρlστερo0s.To AE επ[oηs ηταv μιiρos τoυ
Eu ρωπαικoιj Φιλελε0θερoυ Mετιilπoυ, μiα παvευρωπαlκη
coordinating επlτρoπη δημlouργovταs αρκετfs
εθvlκoεπαvαoτατtκfs oμdδεs.To AE εixε oτη διαθεoη τoυ
καl loτooελiδα 6πoυ απo εκεi πρ6βαλε τιs αρκετ6s
εκδ6oεls τoυ.To πΙo σημαvτιKo κoυλτoυρldρlκo
lδεoλoγlκ6 περloδlκ6-oργαvo ToU ηταv τo Tribuna de
Europa (Eυρωπαrκη πλατφoρμα) τoυ Llopart oτημ6vo
μovτdρvα και 6μoρφα.Kυκλoφoρo0oε κdθε τρεis μηvεs
καl αvαφερ6ταvε oε πoλλd oημαvτlκα γεγov6τα καθιi.ls
Kαl στα καλd καl oτα κακα τηs εθvtκoεπαvαoτατlκηs
6vωoηs Kαl στls εκδ6oεls τηs.Tov oκτιilμβρlo τoυ 1997
τo ΑE αvηγγεlλε τηv δημtoυργiα τoυ πoλlτlκo0 κ6μματos
ALTERNAτIVA EURoPEA -LIGA SoclAL
REPUBL|CANA (ENAΛAKT| KH EYPΩΠH-
ΔΗMoKPΑTlKH ΣoΣlAΛlΣTlKH ΛιΓKA),ωs μiα καλυψη
τωv l oπαvlκιilv εθvl κoεπαvαoτατl κιi-lv oμαδωv.To κoμ μα
γεwηθηκε απo μiα αυτoκρlτlκη αvdλυoη απo δldφoρεs
εθvlκloτικfs oμdδεs καl γρηγoρα λεlτoυργηoαvε oαv μld
αvτiθεoη oτo πoλlτlκ6 α0oτημα γεvtκd.Eπ1oηs ηρΘε oε
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oIτΗREAT(τHE REAL
KAl ENA MEΣo ΠPoΠAΓANΔAΣ
TPIKAΛA oloΠoIoI
XPoN|A.H MΠANTA
AYTH τH ΦoPA EXEI NA ΔΩΣEl
ΠoΛΛA.ΠEP|ΣΣoτEPA oMΩΣ
ΣTHN Πlo REAL ATTACK

ol περloo6τερol [oιυg vα μηv τo
γvωρiζoυv αλλιi εioτε μlα
μπιivτα αττ6 τo 1997(αv δεv
κιivω λιiΘoE). Πolol ol λ6γol λolπ6v γlα τηv τ6αo
μεγιiλη καΘuoτ€ρηoη κιiττolαg κυκλoφoρiαg;
Γlα oooυ6 δεv ξfρoυv ol ΤHREAΤ ε1vαl η μoυolκη
fκφραoη τωv SKlNS τωv Τρlκdλωv.'Eτol η lδ€α
υπιiρxεl απo τo 1993 καl η πριilτη αvαφoριi γivεταl
ατo ΓΑMMΑΔloN (ΔεκfμβρloE 1996)' Δεv ηταv oτrg
πρoτερα16τητεζ μαζ η εvαoxoληoη με τηv μoυαlκη,
αλλιi τιilρα πoυ υπdρ1εl περloo6τερo ελευΘερoE
xρ6vo6 απoφαoioαμε vα αoxoληΘo0με εvεργα.
Kαl τιirρα λolτr6v πorα τα μ6λη τoυ
oυγκρoτηματoE;
MιiκηE-φωvητlκd(26), Σπ0ρog-τUμπαvα(26), Aρηg-
μπιioo(25), JiJi-κtθιiρα(2 1 ),Aκηs-κrθιiρα(27).
Ξ6ρoυμε oτl oτα Tρ1καλα 61ετε κιiττolα πloτιi
ιiτoμα καl γεvlκιi 6vαv μlκρ6 αλλιi δυvαμlκ6
ττυρηvα. Mπoρεiτε vα μαζ δΦoετε €vα αE τro0με
loτoρlκ6 τη5 τr6ληE oαg; Av ηoαoταv
περloo6τερol κι1ττoτε, αv εioτε τrlo oργαvιrrμ€vol
τιirρα καl κιiττolεE δριioεlE 6τrιυ9 τo περloδlκ6
ΓAMMAΔloN;
Πioτεψf μαg εμεiE υπαρxoυμε απ6 τo 1993 αλλd
υπηρxαv Kαl πlo πρlv dτoμα τou xιilρoυ, ol oπoiol
μαg βoηΘηoαv oτlE δOoκoλεE ημiρεg.'loωg κdπoτε
vα ημααταv περloooτερol αλλd τΦρα εiμαστε
καλυτερα απo πoτf. Δεv ξεxvιiμε o0τε αυτoυE πoυ
μαζ σUμπαραoτdθηκαv, αλλd o0τε αυτo06 πoU μαζ
πρ6δωoαv.
ΠolεE ol επlρρo6E σαs, τα ακoσoματιi σαs καl ol
καλιiτερ€g oαg μττιivτεg;
Σiγoυρα μαg αρdooυv 6λεE ol κλαolκ€E oi! μπιivτεg
τηE δεκαετiαg τoυ '80, αλλd υπιiρxoυv καl κιiπolεg
περαlτ€ρω oυμπdθεtεg 6πωE WHlTE ΝolSE,
FoRΤRESS, MISTREAT, DlVlSloΝ 250, ADL 122
Kαl η αYαπημεvη μαE μπιivτα πfραv τoυ Aτλαvτrκo0
NORDIC THUNDER.
oττιυE βλ€τrετε επlτ6λoug η Eλληvlκη oκηvη E;1εl
ττιiρεl τα ττιivιυ τη6! Tα o16λlιi σαζ καl γεvlκα
πou ττloτε0ετε 6τl oφεiλετε αυτ6;
E1vαl καλo πoυ επlτ6λoυ9 κdτl κlvεiταl ατηv Ελλdδα
καl ελπiζoυμε vα υπαρxεl πlo δυvαμlκη oυv6xεlα.
Σiγoυρα υπdρxoυv κdπolol dvθρωπot ot oπoΙol
6xoυv δΦoει τov καλιiτερ6 τoυg εαυτ6. T1πoτα δεv
εΙvαt τυxαio, με πoλλη δoυλεld, 6ρεξη καl
αvlδloτ6λεια 6λα γivovταt'
H γvιilμη σαs γtα: A)Eλληvlκ6 B&H B) Eλληvlκη
WHITE POWER μoυolκη oκηvη Γ) Πoδ6oφαlρo
Δ) lAN STUARτ καl SKREWDRIVER E) ΓυvαiκεE
oτo κ[vημα καl SKINGIRL oργαvloμoi ΣT)
EΘvlκoτ€E Boιjλγαρoυg;
A)HArL!

ATTAGK)EINAI τo ΣYΓKPoτHMA
TΩΝ ΣYNAΓΩN!ΣτΩN AΠo τA
ΔPAΣTHPloΠoIoYNτA| APKEτA
EΠ!ΣTPEΦE! ΔYNAM!KA KAI
Στo EΛ^HN!Ko KolNo ΠAPA
ΠAPAKATΩ AΠo τoYΣ |ΔIoYΣ
ΣYNENTEY=Η!
B)To ovεlρo τωv εφηβlκιilv μα6
xρovωv γivεται olγd-olγd
πραγματlκoτητα!
Γ)To δε0τερo πlo oημαvτIκ6

πριiγμα oτη ζωη μαE.
Δ)lΑΝ ηρωαg τηg φυληE μαζ, Ylα πdvτα oτηv καρδld
μαE. l Don't Like You!!!
E)Mαg αρfooυv ot γυvαiκεg εvτ6g καl εκτ69
κlvηματoE. Τlg πρoτlμo0με με κovτ6E φo0oτεE καl
ψηλd τακoUvlα!
Στ)ΔoΞA KΑlT|MH oτov BΑΣlΛElo
BoYΛΓAPoKToNo.
Πιυg βλ6ττετε τα δρΦμεvα(πoλlτlκd- κolvιυvlκιi)
oτηv Eλλιiδα καl στηv Eυριbπη;
Γlωργdκη-Γlωργιiκη γloυooυφιiκl, μαE βλdπω
αvτdρτεE oτα βoυvd. Δεv βλι1πoυμε γlα dμεoα κατl.
Xρεldζεταl περloo6τερog αγΦvαE καl λlγ6τερα λ6γtα.
Πolα δuo loτoρlκιi ττρ6oιυττα o€βεoτε
τrερloo6τερo καl γlατi; 

-ΕvαE τηg πατρiδαg μαg
καl €vα6 Eυριυτrαio6.
Πloτε0oυμε 6τt τo παρdδεlγμα ToU Λεωviδα Θα
εμπvdεl για xlλlιiδεE xρ6vlα ακ6μη oλoυg τoυE
αγωvtoτ€E τηE πατρiδαg Kαl Tηζ ελεuθερiαE καl
πloτε0ouμε επioηs oτl τo εΘvlκoooolαλloτtκ6 κρdτoE
τηg Γερμαviαg τoυ Xiτλερ απoτελεi τo 6ραμα τoυ
κdΘε επαvαoτατη.
Πolα τrloτε0ετε oτl εivαl η oημαvτlκ6τερη oτlγμη
κατιi τo παρελθ6v oτηv loτoρiα τoυ 6ΘvoυE μαg;
To τελευταio πlo σημαvτlK6 γεγovog ηταv η
απελευθ6ρωoη απ6 τov Toυρκlκ6 ζυγo. Δεv πριiπεl
vα ξεxvdμε 6τl o πoΘog τωv πρωTερYατιilv τηg
επαvdoταoηg αvαζητd ακ6μη καl oημερα δlκα1ωoη,
γlα αυτoUg τoυE dvδρεg πoυ Θ€λoυv vα τo κdvoυv
πραγματlκ6τητα.
Tl κυκλoφoρiεE ετolμιiζετε'τrolα η Θεματoλoγiα
τιυv oτi;1ιυv σαs κα. ττιilg θα;1αρακτηρiζατε τov
η1o oαg καr τo μoυσ]κ6 oαg oτυλ;
Hxoγραφηoαμε 5 κoμμdτlα oε 6vα μivl cd υπ6 τov
τ1τλo 'ol! ΑNTlΣTAΣΗ' καt δoυλε0oυμε καl κdπolα
dλλα. ot ατixol μαE δεv μπoρoOv παρd vα 61oυv
oxdoη με τα πloτε0ω μαζ Kαl τηv καΘημερlvoτητιi
μαg. H μoυolκη πoυ μαg αρfoεl ε1vαr τo παλ16 καl
oOγ1ρovo oi! 'Eτol πρoαπαΘo0με vα κlvoOμαoτε
κιiπoυ εκεi κovτd.
Eu1αρloτo0με Θερμιi! Kιiτl τελευταio;
Eμεig ευxαρloτoOμε!ΘυμηΘεiτε SKlNHEΑD δεv
oημαivεl o0τε μoυolκη, o0τε vτOolμo αλλd κdτl
παραπdvω.WAY oF LlFE! Kαr μlα fκκληoη,
κρατηoτε τo B&H oε oi! PυΘμo0g. ΣτεΙλτε τo oαταvd
πioω oτηv κoλαoη, δεv γoυoτdρoυμε vα μπλ6κεταl
oτα πoδlα μαg.
oπolos επlθuμεi vα τrαραγγε[λεl τo μivl cd τous(7
euro 1ωρis τα;1υδρoμlκιi) καθιirs καl Ylα
εττlκolvωviα με τo oυγκρ6τημα: T.Θ. 159 ,42100
TPlKAΛA e-maiI : threatJhe_band@hotmail.com



B&Η Hellas Gig 25l3l04
No SURRENDER _ oΛlKH KAΘAPΣH (ToTAL CLEANSiNG) _ THREAτ

Στls 25 Mαρτioυ τoυ 2004 στηv επεTεlo Kαl στov
εoρταoμ6 τηs 6vδoξηs επαvdoταoηs τoυ 1 821,τo
Ελληvlκ6 παραρτημα τoυ B&H Θ6ληoε vα τιμηoει με τov

δικ6 τoυ ξε1ωρloτo τρoπo,τoυs'Hρωεs τηs εΘvlκηs μαs
εξεγ6ρoεωs!'Eτol λotπ6v oε 6vα o1ετlκd μlκρ6 μαγαζi τηs

μlκριilv πρoβλημdτωv,o αρlΘμ6s
iωv γκρo0π 6πεoε οτα τρiα.ol oΛlKH KΑΘAPΣH
απ'Tov Πεlραiα,ol πρωτoεμφαVlζ6μεvol ζωvταvα
THREAT απo τα Tρiκαλα καl oι No SURRENDER'H
oυvαυλiα dvolξε με τoυs oΛlKH KAΘAPΣH καl εvα

μlκρ6 oετ 6ξl κoμματιιilv.H αρxη 6γlvε με τo φoβερo
;HPΩnΣ'16'r πρ6πεl μtds και η v0μα ηταv αφlερωμ6vη
oε'Hρωεsl) καl ακoλoOΘηoαv τα:'BlA ΣTΗ
BlA'';ENANTIΩN oΛΩN',τo oμιi.lvυμo τραγo0δl τo oπoio
εivαl καtvoOργto καl πoλ0 καλ6,τo 'MAΛAKA AΣTE' καl

φυolκd τo'MEΓMH EΛΛAΣ'τωv DER
STURMER.Δυvαμlκη παρoυoiα,τα παlδrα τα διboαv
6λα!To κorv6 εixε αρxioεl vα θερμαivεται ηδη απo τls

πρΦτεs τoυs voτεs Kαl τous απoθ6ωvε oε καΘε

κoμμdτl!Στη oυv6xεtα η fκπληξη τηs βραδlds ol

Tρlκαλlvoi TΗREAT καt παρ6λo πoυ εivαι τo πριbτo τoυs

live δεv φαlvovταl 'ψαρωμ6voι'.Ξεκlvαvε με fvα intro καt

1Φvovταl επlθετtκα με τo'ol! ANTlΣTAΣH'.Φυolκd τo

pogo απo τoυs λdτρεls τoυ κλαootκoO oi! ηxoυ dρ1loε
bμΞoωs,αφoυ τα παlδtd παiζoυv κλαoαrκ6 καl μελωδtκ6
oi! με δ0o κlΘdρεs.Ακoλo0θηoαv τα:

'AΠΕ|ΛH','EΛΛHNAΣ EPΓATHΣ'πoυ γlα μιivα ηταv τo

καλ0τερo τoυs,'KolTΑ ToN PoYΦlANo'πoυ εivαt

αφιερωμ6vo oτoυs μπdoταρδoυs αoφαλiτεs,'ΠoΛH
ΔιXΩΣ ΑYPlo','ElΣAl oΛH MoY H ZΩH',τo δε0τερo
καλ0τερo τoυs κoμμdτl αφlερωμ€vo oτη oημαiα μαS,τo

xoυλlγκαvioτrκo'BAΛE ENΑ ΓKoΛ'(TPl_TPl-
TplκRnRl)καt κλεioαvε με τηv Kαταπληκτlκη δlαoκευη
τoυ RΑC τωv ENGLISH ROSE με Eλληvlκo0s oτixoυs
και παραλαγμ€vo τiτλo oε'PoK ENANT|A ΣTo
KAΠlTAΛlΣMo' 6πoυ dγrvε καl o πoλιis xαμos!Να
τovioω oτι ιl1oυvε φoβερ6 oτixo!Περlμ6vouμε vα τoυS

ξαvαδoOμε καl vα περdoouμε τo iδto καλd.Yπooτηρixτε
τα παlδtdlTo μαγαζi εivαι γεμdτo καl oεlρd 6xoυv ol

Aθηvαiol No SURRENDER.To τρiτo τoυs

live,καrvo0ργlos γρηγoρos vτραμερ καl τα παlδlα
διi.loαvε τov καλ0τερo τoυs εαυτo.Τα oκlv6πoυλα πoυ
εi1αv κατακλ0oεl τo μεγαλιiτερo μ6ρos τoυ μαγαζlo0
x6ρευαv oαv τρελd καl γεvtκα κατd τηv δlαρκεtα τηs

oxroo, τρiωρηs oυvαυλiαs επικρατo0oε παvtκos!ol N'S'
μπηκαvε δυvαμlκd με τo'BURΝ

Aθηvαs Kαl απ'τlS επτd Φρα τo

απ6γευμα oυvαγωvloτ6s απo
πoλλfs περlo1€s τηs Eλλιiδαs
αρxloαv vα φταvoυv ιi-loτε π6ρα

φυolκd απ'τo vα δtαoκεδdooυv,vα
τtμηooυv καl αυτoi τηv
επαvαoταoη τoυ 6θvoυs μαs!Eδιil
oφεiλoυμε vα πo0με πωs η
oυvαυλiα ηταv περtoριoμ6vηs
δlαφημroηs(η κlvητoπoiηoη dγlvε
πιo πoλ0 μ6oω τηλεφΦvωv) καt

κατα κdπoιo τρoπo μπoρo0με vα
πo0με πωs ηταv μlα'κλεloτη'
oυvαυλiα.Kt 6μωs oαv μfλη τoυ
Eλληvlκo0 B&H πoυ εiμαoτε
vlιbθoυμε περηφdvlα καl 1αρα
γlατi μαζειjτηKαv στo oOvoλo
περiπoυ 1 00-1 30 ατoμα,fvαs
καλos αρlΘμos γlα μlα τfτoια
oυvαυλiαlAs πdμε τΦρα oτηv
oυoiα!Τα oυγκρoτηματα ηταv oτηv
αρxη τ6ooερα αλλα με τηv
ακ0ρωoη τωv Θεooαλovlκlιilv
BolllNG BLooD λ6γo κdπolωv

THE PARLIAMENT'και
ακoλoυΘηoε τo καlvo0ργιo τoυs
τραγo0δl με Eλληvlκo oτi1o
'olKoNoMHMENoι
METANAΣΤEΣ'(EΞΩ ol
ΞENol!).Mετd τα
'STEELCAPPED HATE"'DEΑTH
SENTENcE',τo επioηs
καlvoιiργto καl πραγματtκd
τoαvτloμ6vo'HATE ALL',τo
'HELLENlc GLORY'oπoυ
αφιεριilθηκε απ'τoυs iδtoυs
στoυS πρωΤεργατεs τoυ '21'τo
'STREETFlGHTER',τo επioηs
v6o'NIGGER LOVING WHORE'
και επtτ6λoυs η oτιγμη πoυ oλo
τo κolv6 περΙμεvε με αγωviα για
vα τα διboεl 6λα καl vα 1oρευει
ακoμα πιo τρελα...'PAPPOUS
88'lTo μ6vo πoυ θυμdμαl εivαl

1dos!'Eπεlτα τηv oεlρα πηρε fvα
καlvoιjργlo πdλι κoμμdτt,αργo με

ξ6oπαoμα oτo ρεφρfv καl
Eλληvrκo0s oτixoυs,τo

'ΠoΛlTlKA oPΘoΣ'αφtερωμι1vo με μloos oτoυs αoτo0s
δημoκρdτεs!-Eπεlτα τo'KEEP HELLΑS WHlTE',6πoυ
λiγo πρlv μπεi τo κoμματl o v6os vτραμερ τoυs,φ6ρεoε
6vα μα0ρo κρdvos με τov μαiαvδρo(!!!),τo'ZΩΓ]^ NA ΣE
ΔΩ NEKPO' καl κλεioαvε με μlα καταπληκτlκη δlαoκευη

oτo 'EVIL' τωv 4 SKlΝS!Λ6γo 6μωs 6τl τo κolvo ηΘελε κt

αλλo..'.ξαvd'PAPPOUS 88' καr 1αos μ6ρos
δεOτερol'oπωs καταλdβατε ol N.S. €1oυv αρκετd v6α

τραγo0δlα καt 6πωs μαs πληρoφoρoυvε oλα τα

παραπdvω κoμματlα εivαl ηδη ηxoγραφημfvα απλιbs
αvαμ6voυv τrs κυκλoφoρiεs τoυs.H βραδld dκλεtoε με τov

ιiμvo τηs XPYΣΗΣ ΑYΓHΣ καt φυolκα τov εΘvlκ6!Γlα vα

πo0με τηv αληΘεια τo μovo μεiov τoυ gig ηταv o μ€τρlos

η1os πoυ δεv ηταv καl xdλlα αλλιi αv υπηρxε καl

κδvo6λα Θα ηταv ακ6μα πιo καΘαρ6s.Δεv πεlρdζεl
6μωs...underground 88! TελεrΦvovταs λolπov αυτ6 πoυ
Θα πo0με εivαl 6τl τo γεγovos τηs oυvαυλiαs τηs 25

Mαρτioυ εfvαι μtα απ6δεrξη oτl τo τμημα μαs εivαι
oλoζΦvταvo καl 61εl τηv δυvατ6τητα vα δloργαvιilvεt
oυvαυλiεs 61l μ6vo γlα δlαoκ6δαoη αλλd καt γlα vα δivεl

τo δtκ6 τoυ εθvικtoτlκ6iεθvlκoooolαλloτlκo μ0vημα'vα
τlμα ημερoμ ηviεs,πρ6oωπα,καταoτdαεls τoυ

παρελθ6vτos καl oημαvτlκ6s oτlγμ6s γrα τo 6θνos

μαs.'Εvα πραγματικ6 καl μεγdλo ED(ΑPIΣTOYME oε
6λoυs τoυs oυvαγωvloτ6s πoU μαS τiμηoαv με τηv

παρoυαiα τoυs,αλλα ιδlαiτερα oε εκεivoυs πoυ ηρθαvε
απo τηv επαρ1iα,oπoυ πoλλoi απo αυτoOs μdλloτα
ηρΘαvε αυΘημεριi.lv μ6vo μαι μ6vo γlα τηv oυvαυλiα κt

αs δoυλευαvε τηv dλλη μ6ρα!Αυτo εivαr υπooτηριξη,
αυτoΙ εivαl oυvαγωvloτfs! 'ooo γlα κdπotoυs
'εθvlκoooolαλιoταραδεs' πoυ δεv υπooτηρiζoυv
'πtτotρtκdδεs μoυolκαvτηδεs' εiμαoτε πoλιi περηφαvol
πoυ δεv εμφαvioτηκαv oτηv oυvαυλiα!
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K6vτρα oτα oημεiα τωv καlριilv πoυ μlλofv Ylα τηv υπoτlθfμεvη φlλiα με τoυs To0ρκoυs
Kαl με αφoρμη τηv oημερlvη κατdoταoη τηs πρoδoτlκηs εξωτερlκηs μαs
πoλlτrκηs,τlμησαμε τηv εξ6γερoη τoυ θρυλlκo0 1821 με τηv oυvαυλiα oτιs 25l3l'04.To'21
λotπ6v ηταv 6vαs oταθμ6s στηv μαKρoαlΦvlα ιoτoρiα τoυ Eλληvlκo0 6Θvoυs καt 6vα
αξloζηλευτo γεγov6s oτηv παγκ6αμlα loτoρ[α πoυ αφηvεt fκπληκτoυs 6λoυs με τηv
αγωvloτlκ6τητα Kαl τηv απoφαoloτlκoTητα τωv επαvαoτατΦv Eλληvωv.Φυotκd πρlv τo'21
υπηρξαv καl dλλα κlvηματα πoυ πρooπαΘηoαv vα εκδηλΦooυv επαvdoταoη αλλd ol

εξεγfραεls πoλλfs φoρfs fπεφταv oτo κεvo xωρis ooβαρ6 απoτdλεoμα.Auτ6 γιvoταvε γlα
πoλoOs λ6γoυs 6πωs π.x. λ6γo τηs απdΘεlαs καl μη βoηθεlαS απo τoυs αδελφoOs
λαofs.Aυτd τα κlvηματα υπηρξαv καl αμ6oωs μετα τηv πτΦoη τηs βαolλε0ouσαS Kαl Tηv

Toυρκoκρατiα.oι κ0ρlol παραγovτεs πoυ oυvfλαβαv στo vα δlατηρηθεi καl vα αφυπvloτεi

η εθvlκη oυvεiδηoη τωv Eλληvωv ηταv:H εκκληoiα καr γεvlκd o κληρos με τα κρυφα
oxoλtd,τo εμπ6ρlo πoυ γlv6ταvε μfoω τωv ελευθερωv Θαλαooωv(Eλληvεs αlΦvlol
vαυτlκoi!),η γλιilooα μαs Kαι η λαμπρη loτoρiα τωv πατfρωv μαs,ol Ελληvlκfs κoιv6τητεs
τoυ εξωτερtκoιj,ol γεwαiol κλ6φτεs καl αμαρτωλoi,η φlλlκη εταlρεiα αλλα πto πoλυ τo

doβεoτo πdθos τωv Eλληvωv γlα ελευθερiα καt αvεξαρτηoiα ηταv oiγoυρα o μ6γαs
oδηγos τηs εξfγερoηs.Πρoδoμ€vol 6πωs πdvτα απ'τls μεγαλεs ξ6vεs δυvdμειs πou 'ΘΑ'

μαs βoηΘoloαv oτηρlxΘηκαμε στηv πoλεμrκη αρετη καl oτα κατoρθιilματα Tωv αvτριi_lv

μαS,τωv πρoγ6vωv μαs,πou με Tηv αvUπoXωρητη Θ6oη τoυs Kαl τηv oτdoη ζωηs τoυs ηθελαv vα πετ01oυv τηv

αvεξαρτηοiα τηs πατρiδαs καt vα πεθιivoυv με Τηv κραυγξ 'EΛEYΘEPlA Η' ΘANATOΣ'!Τυπlκd η επαvdoταoη dρxlαε
oτιs'25 Mαρτioυ τoυ'21 oτηv Αγiα Λιiβρα 6πoυ o Παλαlιilv ΠατρΦv Γερμαv6s oηκωoε To επαvαστατlκ6 λdβαρo,αλλd
ouolαoτlκd εixε αρ1ioεl απ'τov Φεβρoυαρlo oτηv Moλδoβλαxiα.o αγΦvαs oπωs ηταv φυolκo ηταv
εΘvlκoαπελευΘερωτlκ6s Ylα τηV ελευθ€ρωoη τηs πατρiδαs καl 61l κolvωvtκ6s oπωs λ6vε κdπoιol δlαvoητlκα
καΘυoτερημfvot!Tα κolvωvrκd ζητηματα ηρθαv κατd τηv δlαρκεlα τηs o0αταoηs τoυ Eλληvlκo0 κρdτoυs.Πριilτo μ6λημα
τηs επαvdoταoηs ηταv η 6voπλη εξ€γερoη κατd τωv υπdvθρωπωv μoγγ6λωv καt fταl fπεlτα απo πoλ0 δoυλεld καl ακρα

μυoτlκ6τητα ol 'Eλληvεs πηραvε επlτ6λoυs τα oπλα oτα 16ρlα τoUS γlα vα απαλαξoυv τηv πατρiδα απo τηv oΘωμαvtκη
τυρραviαlEixε φτdoει η ιilρα γlα Vα απoKαταστηooυv τo'Eθvos μαs Kαl τηv ovτ6τητα πoυ πρfπεl vα ζε1 oOμφωvα με τηv

loτoρiα τηS Kαl τoυs τlμημ6voυs πρoγ6voυs τoυ"oπωs καταλαβαivετετo'21oτt'φεταl Εθvlκη επαvαoταoη κατd τoυ

δυvdoτη καl ol vεoκoυλτoυρlαραiol πoU πρoσπαθo0v vα δlαoτρεβλιiloouv Tηv μovαδlκη αληθεlα αS περloρlσTo0v oτηv

αvυπαρξ1α τoUS σαv αvΘρωπol!Kαl φυolκd τo τTlo σημαvτtκo καl μαXητlκ6 κoμμdτι τηs επαvdoτασηS,τo 6μψυxo.ol

ηρωεs,ol κεφαλ6s,ol oπλαρxηγoi πoυ ηγηΘηκαv oε τooεs καl τ6oεs πρdξεls αvδρεiαs oε μdxεs τoυ'21.B6βαtα δεv

μπoρo0με vα ToυS αvαφdρoυμε oλoυs oε αυτo τo μlκρo φoρo τlμηs πoυ πραYματoπolo0με αλλd πιivτα θα τoυs

ευ1αρloτo0με γlα αυτα πoU μαS πρoodφεραv και τo μvημε1o τoυ αγvωoτoυ oτρατlΦτη θα μαs τoυs θυμiζεl
Koλoκoτριi-lvηs, Kαραloκακηs, Yψ ηλdvτηs, Αvδρo0τoos, Παπαφλf αoαs,
Νlκηταραs,Δldκos,Kαvdρηs,Kαψιiληs,KoυvτoυργlΦτηs,Mακρυγldwηs,Mαυρoγfvoυs,Mrαo0ληs,Mπoτoαρηs,Mπoυμπoυλi
vα,Παπαvlκoληs,Tζαβελαs καl τoool πoλλoi dλλol αvιi.lvυμol καt επιbvυμoι πoυ εiτε με Tov επαvαoτατtκ6 τoυs λoγo εiτε

με τηv μαXητικoτητα τoυs θυoiαoαv volατα,περloυoiεs καl πρooωπtκη ακεραι6τητα Ylα τηv ελευθερiα τoυ γ6voυs!
1821|H επlιqnετRεH ΣYNEXlzEτAt MEXPI NA EΛEYΘEPΩΘoYME ΠΛHPΩΣ AΠo ToYΣ AlΩNloYΣ ExoPoYΣ
MAΣ AΛΛA KAIAΠ',ToYΣ ΠPoΔoTEΣ ΔHΘEN EΛΛHNEΣ ΠoΛlτlKoYΣ! zHTΩ H NIKH!

24 ΔEKEMBPIOY 1994:H ΠPΩTH EΘNIK!ΣTIKH PoK ΣYNAYΛIA ΣTHN EΛΛAAA
ol φημεs γlα τηv oυvαυλiα εv6s skinhead oυγκρoτηματos με τo 6voμα CAUSE oF HoNoUR ακoυγovτoυoαv πoλλ6s

ημ6ρεs vωρiτερα αλλα τoυλd1lσTov Ylα εμ€vα μoυ φαtv6ταv περloo6τερo'ριiδlo αρβUλα'παρα μlα πραYματlK6τητα αφo0
εκεivη τηv επoxη η εθvtκαrικd μοuακ{ ακηvξ οτηv Eλλαδα κυρloλεκτlκd βρloκ6ταv oε vηπlακη κατdoταoη.Δεv υπηρxαv
oυγκρoτηματα,ελdματοl οπαr}oi οι oπoiot με ΤΙαραYγελlεs απo τo εξωτερlκ6 πρoμηθευ6vτoυoαv διdφoρoυs
δiακoυs,7lvτoα,cd κ'τ.λ.]oοο λοιπ6v πληο'iαζε η 24η Δεκεμβρioυ τooo μεγdλωvαv καt ot φημεs γlα τηV επlκεiμεvη
oυvαυλiα.'Εvαs αρθμδε ατlμωv δΦoαvε €γα ραιrrεβοι] Yια τo απ6γευμα τηs 24η Δεκεμβρioυ oτα γραφεiα τηs XPYΣHΣ
AYΓHΣ τα oπoiα τδτε βμoκδvτοUσαv στηγ οδ6 Kεφαλληviαs oτηv Kυψfλη.Eκεi λoιπov μιiΘαμε πωs σε €vα ρoκ κλαμπ
oτov Αγlo Δημητριo θα γv6ταv η σUvαUλlα εvΦs οuγκρoτηματos με τηv ovομασiα CAUSΕ οF ΗoNoUR τo oπoio fπαlζε
oi! καl εixε εθvlκloτlκo0s oτixoυs.Σε 6λουs μαs εi1αvε μπεΙ δrαφoρεs οκ€ψεts τηv Φρα ποu π€ρvαμε τo λεoφωρε1o γlα τov

Aγlo Δημητρlo!Φτdvovταs oτηv περιοxη καl 0oτερα απo μlα μlκρη αvαζ*τηoη βρriκαμε τo μαγαζi.Mπαivovταs μdoα oτo

μαγαζΙ 6υμηΘηκα TΙωs δεv ηταv η πρΦτη φoρα πoυ ερx6μoυvα oτo'Αquarious'6τωs ηταv η οvoμαoiα τoυ κλαμπlTo
1988 τo εixα επlακαpθεi γlα μtα Τrash fuIetaΙ guvαuλiα με δ0o Ελληvlκιi oυγκρoτηματα ,τoUS FLAMΕS Kαι τoUS

TΗANAΤQS lNC.Mπαivovταs λοlπ6v η παρ€α μαs{γ0ρω oτα 20 ιiτομ-α) μ6oα oτo μαγαζi εixε λiγo κ6oμo καl τα ηxεiα
6παlζαv παλ16 Bρεταvlκ6 oit απo μlα καααiτα πoU εixαv δΦoεl oτov ιδrcκπiτη Τα μελη του αυγκρoτηματos.ΓvωρioTηKα με
τα μεlη τoυ γκρorjπ,τov κtθαρiοτα Mdρκο,τov τραγoυδιαrη Δημητρη Ι(αl τογ ιJTΤδσΙσΤα ΤοιJ Φτrοiou δυoτη1Φs δεv Θυμαμαt

τo ovoμα τoυ αλλd ητr:v fvαε αρκετd ε0αωμοs τΟποs!Απο τov τραγoυδιοτ4 μdλrcrτα €μαθα γtα τls επαφfs πoυ εixε τo
oυγκρoτημα εκεivη:τηv επoxrj με τηv Γαλλικη White Power εταlρεΙα Rebelles Europeens γlα vα ηΧoγραφηooυv 6vαv
oλoκληρωμ6vo δioκo,εvΦ απ'τογ κιθαpΙaτα €μαθα αρκετιi γΙα τoUS'Eλληvεs skinheads.'Eφταoε η ιi-tρα τηs
αληθεlαs,δηλαδη η ιilρα τηs ουvαυλiαs καl τ6τε δlαπtοτιi.lοαμε πωs δεv υπηρ1ε vτρdμερ αλλιi o 'κlvfζos' δηλαδη τo

γvωoτo drum machine.Tηv ιilρα τηs αυvαuλiαs γ0ρω oτα 70 dτoμα παρακoλoυθo0oαv τoυs CΑUSE oF HoNoUR vα

γρdφoυv toτoρiα αφo0 ηταv τo τΙρ{bΤo εΘwκtοτικ6 Eλληvlκ6 oυγκρoτημα τo oπoio dδlvε oυvαυλiαlol πlo ξε1ωρloτfs
oτlγμ6s κατα τηv γvtbμη μoυ ηταv η εκτfλεoη αε οi! ρυθμoOs τoυ κλαoolκo0 εμβατηρioυ 'B6ρεlos'Hπεlρos' καΘΦs καl η

δlπλη εκτ6λεoη τoυ'Back Wιth Α Bang' τωv SKREWDRιVER.Τo τ6λos τηs oυvαυλiαs dγlvε oε μlα απoΘεωτlκη
ατμ6oφαlρα με τls Χαlρετo0ρεs καl τα Sieg Heil vα π€φτoυv o0wεφo!T6τε κυκλoφ6ρηoε Kαl μlα φημη πωs αvαρxlκoi
εixαv μαζευτεi oτα γ0ρω oτεvd αλλd 6oo κl αv ψdξαμε,φυolκd δεv βρηκαμε καv6vα απo αυτd τα uπoκεiμεvα.To πριilτo
Eλληvlκ6 White Christmas;Kατd μlα dπoψη vαi! SlEG HElL!



ΠolA H IΣToPIA ToY
ΓKPoYΠ;
To oυγκρ6τημα ξεκ[vηoε oαv
μlα lδ6α απo τov τραγoυδloτξ
Suck τo 1997.'oλα dρxlααv
ααv 6vα αoτεio αλλd 0oτερα
απo κdπolεs καλfs κρlτIκ6s
απo φiλoυs γivαμε μlα
πραγματrκη μπαvτα. Eixαμε
κdπolεs αλλαγ6s oτη oυvΘεoη
μαs αλλα oημερα παiζoυμε ol:
Suck (φωvξ), Dieter (μπιiαo),
Kris (κlΘdρα),o|ivier
(κlθdρα),Nysy (τ0μπαvα) καl η Rianne (π1oω φωvητlκd).
AΠo ΠoIA ΣYΓKPoTHMATA EXETE EΠIPPEAΣτE!
KAI ΠolA TA AΓAΠHMENA ΣAΣ;
Στls αρxfs πoλλoi λfγαvε oτl o ηxos μαs μolαζεl με τωv
BRUTAL coMBΑT καl BUΝKER 84.Σημερα
πρooπαΘo0με vα fxoυμε 6vαv πlo πρooωπlκ6
ηxo,6πωs ol dvΘρωπol τηs επαρxiαs!!
Tl EXETE KYKΛoΦoPΗΣΕI MEXPI TΩPA KAI τl ΓtA
τo AMEΣO MEΛΛON;
Γlα αρΧη vα σαS πo0με 6τl fxoυμε τηv τlμη vα 61oυμε
παΙξεl τηv μoυolκη τoυ Michael Jackson oτo ιiλμπoυμ
'Bad' αλλd fxεl παραμε[vεl μυατlκ6 μ6xρι τΦρα!'o1l, στα
ooβαρd 6xoυμε βγdλεl:Τα MCD's: 'Belgique Hooligans'
(τo 1998, oε 500 κ6πlεs),'Vengeance'(τo 't999' '1000

κ6πlεs),τα EP's: 'Belgique hooligans' (τo 1999, 1000
κ6πlεs),'Skinhead Girl Warrior' (τo 1999, 1000
κoπlεs),τo Maxi cd 'Trou Du Cul' (τo 2001' 500 κoπlεs)
τo live cd'Ηolydays in Donk'(τo 1999, 700 κ6πlεs),τo
αλμπoυμ oε cd καl |p'Les Derniers Rebelles' (τo 2003'
3000 κ6πιεs oυv dλλεs '1 000 περiπoυ oε lp),oυμμετoxη
oτls oυλλoγfs'Tribute to Bunker 84', 'Hooligans
Αnthem','Europe Explosion vol.1'καl γlα τo dμεoo
μ€λλov ετoιμαζoυμε 6vα split με τoUS Kampfzone καl
oυμμετoxη oτls oυλλoγ6s'Tribute to Legion 88', 'Tribute
to The Ramones' Kαι 'Tribute to Skrewdriver'.
ΠEΣ MAΣ ΣE ΠAPAKAΛΩ ΛlΓA ΠPAΓMATA ΓlA To
K|NΗMA ΣτH xΩPA ΣoY To'80 KAl TΩPA'MoYΣlKo
KAtΠoΛlτlKo'
oι Les Vilains εivαl μlα oi! μπdvτα 100% politicaly
incorrect.Γlα κdπoloυs εθvtκoooolαλroτ6s εiμαoτε πoλ0
oi! καl απo τηv dλλη μερrα ol αρloτερoi μαs βαζoυv κdτω
απo τov XαραKτησlσμ6 vαζi-μπαvτα.Δεv δivoυμε

oημαoiα,μloo0με τov Αli καl
τov Moυoταφd(τoυs ξεvoυs)
καl εiμαoτε κατd τωv
αρloτερΦv
καΘαρματωv!-E1oυμε μlα NS
μπdvτα εδιil oτo 86λγlo πρos
τo παρΦv,πoυ λ6γovταl
Stormwolf καθιils o0vτoμα καl
κdπolα dλλα projects.To oi!
κivημα εδΦ αvτlπρoαωπειjεταl
περloooτερo με μπαvτεs 6πωs

τoυs Convicted καl τoυs Headcase 6πoυ o ηxos καl τov
δ0o εivαl πoλ0 Aγγλlκos.'ooo γlα τα πoλιτlκd,υπdρ1εl
fvα παραρτημα τoυ Blood&Honour 6πoυ υπooτηρiζεται
πlo πoλ0 oτα βoρεlα τηs xιilραs.Επioηs υπdρxεl Kαl μlα
oμdδα τoυ C18 αλλιi δεv oυvεργdζovταl καl 61oυv
πρoβληματα μεταξ0 τoυs,oπωs καl oε κdΘε xιilρα με τηv
iδlα κατdoταoη.
ME ΠoIEΣ MΠANTEΣ EXETE ΠAlΞEl
ZΩNTANA;EXETE ΠAlΞEl ΣTo EΞΩTEPIKO;

ol καλ0τερεs πoυ 6xoυμε
παiξεl εivαl: Brutal Attack,
Mistreat, English Rose, Legion
of St George αλλd καt με τoUS
Condemned 84, On File, The
Crack, Section 5, Steelcapped
Strength κ.α.Nαi fxoυμε
πsα1ξεl κdπolεs oυvαυλiεs ατo
εξωτερlκ6 6πωs oε
lταλiα,Γαλλiα, Γερμαviα και
Πακloτdv!(Σ.E.-ME To
KΑΛYTEPo KolNo
ΣlΓoYPA!)

H ΓNΩMH ΣoY ΓlA τoN ΠoΛEMo ΣTo IPAK;
'Exεl π6λεμo εκεi;Σκoτιi.loτε τoυs oλoυs.Pixτε τoυs
nukelAvτio M6oη Αvατoλξ!!
ToYΛAxIΣToN ΓIA ToYΣ ΠAΛAIΣτINIOYΣ;
Σoβαρd' δεv με εvδlαφ€ρoυv ol βριilμικot π6λεμol καl
αυτoi πoυ λlπoτακτoOvε απo τηv δlκη τoυs τηv xΦρα.Nαi
ol Παλαloτivlol fxoυv τo δlκαiωμα vα ζηooυvε εκεi καl vα
πoλεμηooυv Ylα τηv xιi.lρα τoυs,αλλα δεv τoυs
υπooτηρiζoυμε.Δεv μπoρoUμε vα τous υπooτηρiξoυμε
μovo καl μ6vo επειδη δεv μαs αρ6ooυv καl εμαs ol
Eβραiol.Δεv υπooτηρiζoυμε ακ6μα fvαv μεγdλo εxΘρo
τoυ πoλlτtoμo0 μαs.
H ΓNΩMH ΣoY ΓlA:A)lAN STUART B) EΛΛHN|KH
MYΘoΛoΓIA Γ) τHIRD PosITloN Δ) FIGHT AcTloN
E) W.P.HOOLtGANS;
A)o lan Stuart ηταv o1γoυρα o μεγαλOτερos skinhead
πoυ fζηoε πoτf καl λ6γo τηs μoυolκηs τoU Kαi λ6γo τoυ
πωs ζo0oε.Eivαl 6vα παρdδεlγμα γlα 6λoυs τoυs
εΘvlκloτ6s.o βαorλrιis τωv skinheads δεv εivαl o Joe
Hawkins oπωs λ6vε αuτoi ol βρωμlιiρηδεs sharps τωv
oppressed,αλλα o lan Stuart.o καΘfvαs πoυ 6xεl μυαλo
τo ξ6ρεt αυτ6'
B)Exoυμε oεβαoμ6 γlα fvαv απo τoUS μεγαλιiτερous
πoλtτloμo0s.o Αδ6λφos Xiτλερ εixε καl αυτ6s oεβααμo
oτov Kαlζερ 6πoυ ε1xε εμπvευoτεi απ'τov M6γα
Aλεξαvδρo.
Γ)THlRD PoSlTloΝ;;;Ξ6ρω μovo αυτηv απo τηv 12
oελiδα τoυ kamasutra!
Δ)ol F|GHT ΑCTloΝ εivαl πoλ0 καλoiφiλol τoυ
Suck.Θ6λαvε vα επαvασUvδεθo0vε μdλloτα με αυτ6v
oτα φωvητlκd τo 1990 αλλd 6πεlτα απo μlα πρoβα
δlαλ0θηκαv.Σημερα κdπolα μιiλη τoυs 6xoυv πdoει oτα
vαρκωτικd καl αυτo εivαl απαiolo!
E)WP Hooligans;'o1l oτo Bfλγlo.Movo Just FC Bruges,
FC Brusse|s (RWDM), GBΑ (Beerschot),fxoυμε επioηs
κdπolεs oμdδεs εξτρεμlατΦv δεξlΦv hooligans αλλd 6xl
εθvlκoooolαλloτ6s.
-EXETE AKOYΣEI KAΠolA MΠANTA AΠo EΔΩ;
H Nαvα Mo0oxoυρη εivαl η μ6vη πoυ ξfρoυμε,αλλd καl
o ηxos τωv Cause of Honour εivαl αρκετd καλos.
τo MoYΣIKo ΣAΣ ToΠ TEN;
Γεvlκα ot αγαπημfvεs μαs μπdvτεs εivαt ol:Skullhead,
Skrewdriver, Condemned 84, English Rose, Brutal
Attack καl φυolκd ol Cause of Honour.
ΣE EYXAP!ΣTΩ ΠoΛY AΔEPΦE,KAτI TEΛEYTAIO;
Για ooυ μαμd,ε1μαl oε 6vα περloδlκ6 oτηv
Eλλdδα!!Eυxαρloτιi: πoλ0 για αυτη τηv oυv6vτευξη καl
πloτε0oυμε vα εioτε ευxαρloτημ6vol με τlS απαvτηoεls
oπωs καl εμεis.Kρατξoτε τo πvε0μα ζωvταv6 καl
ευ16μαoτε vα παiξoυμε μlα μfρα oτηv Eλλαδα,γlα
κdπotoυs απo εμds εivαl ιivα 6vεlρo! Nα εioαατε καλd.



KAτAΛABA!NoYME
oTlΔEN MΠoPEIΣ
NA MAΣ ΠElΣ KAl
ΠoΛΛA AΛΛA ΠEΣ
MAΣ τHN lΣτoPlA
TΩN LANDSER,noτE
ΔHMIoYPΓHΘHKAτE
KAl ΠoY;
H μπdvτα
δημloυργηΘηκε τo 1992
Kαl Tov No6μβρlo τηs
iδlαs 1ρovlιis βγαλαμε

τηv πριi.lτη μαs demo καoofτα με τiτλo'DAS RElcΗ
KOMMT WIEDER'.To πρΦτo μαs cd βγηκε τo 1995 καt τo

τελευταio μαs τo 1998('RocK GEGEN
OBEN').Mπoρoυμε vα γρdφoυμε τηv μoυolκη μαs μovo
oε αλλεs 1Φρεs πoυ δεv 6xoυv τoυs iδloυs v6μoυs με
εδιi.l καl 6τol oπolos μαs βoηθdεl εivαl αoφαληs καl δεv
oυλαμβαvεταl.Aπ'τo'92 τα μ6λη txoυv αλλdξεt αρκετ6s

φoρ6s αλλd η τελευταiα oOvΘεoη εivαl η καλι1τερη.
EXEτE APKEτEΣ EΠlPPoEΣ ΣToN Hxo ΣAΣ ME
AΠoTEΛEΣMA NA BΛEΠoYME ΠoΛΛοYΣ
ΦANATIKoYΣ oΠAΔoνΣ τΩN LANDSER!
Σε ευ1αρloτΦ πoλ0!
YΠAPXEι ΠANτA xloYMoP ΣτA TPAΓοYA|Α
ΣAΣ.AYTo EINA| KAΠoιA EΠlPPoH AΠo TΗΝ
MOYΣIKH ΠoY AKoYr;;
'Exoυμε αρκετ6s επtρρofs απo τηv Eβραtκξ κoιvδτητα
oτηv ΓερμαviαIXα! Xα!
MAΛΛoN ΔEN MΠoPElΣ NA τo ΠElΣ AYτoΙ
ΓlατiiExoυμε Εβραioυs oπαδo0s απ'6λo τοv κδoμo!
'oxl ENNoΩ oτl ΣTΗ MoYΣIKH ΣAΣ ΦΑlNETAl oTl
XAIPEΣTE ΠoΛY AYTo ΠoY KANETE!
Eiμαoτε αρκετd μεγdλor oε οx6oη με Toυs περtοο6τερoυs
εθvlκIoτis oτη Γερμαviα.ol περloo6τερol εivαι oτα 20 και
oτα 30 καl ol δlκ6s μαs επlρρofs παvε αρκετd πioω
oτoυs RΑlΝBoW,BLACK SABBATΗ,MoToRHEAD καl
6λα τα παλld oi! oυγκρoτηματα oπωs τoυs CoCKΝEY
REJECTS.'oλol αυτoi μαs επlρρεdζoυv αλλα δεv καvoυμε
skinhead μoυoικη. Kιivoυμε εΘvlκooooιαλloτlκη

μoυoικη!'E1oυμε 6vαv skinhead αλλd δεv εiμααrε
skins.Eiμαoτε εΘvlκoooolαλloτ6s καl εiμαoτε γlα τηv
Γερμαv1α πριilτα αλλα υπoατηρiζoυμε καl τηv λευκξ
αvτioταoη oε 6λo τov κooμo'Nαi!1αlρ6μαoτε τηv μoυοrκη
μαs!
ΞEPoYME oTI ΣTH ΓEPMANIA EXETE τoYΣ Πlo
ΣKΛHPoYΣ ΦYΛEτIKoYΣ NoMoYΣ ΣE oΛoKΛΗPo
ToN KoΣMo.ΠΩΣ EΠIΔPA ΠANΩ ΣAΣ AYτo KAI
ΠoΣo YΠoΛoΓlZETE oτl KAΠolA MEPA H
AΣTYNoM|A MΠoPEI NA xτYΠHΣEl τHN ΠoPτA
ΣAΣ;
Nαi, η αoτυvoμiα 1τuπα τηv π6ρτα μoυ oυxvd καt ξ€ρεt
πoloi εiμαατε Kαl πoU εiμαατε αλλd δεv 6xεl αποδεiξεts γα
vα μαS oυλλαβεl.Πρfπεl vα ξripoυμε 6τl δεv dxouv
απoδεiξεls,6xι oυvαυλiεs,6xι βivτεo,61ι Yαμημfvεs
φωτoγραφiεs oε περloδlκd!Πρoβdρoυμε ΚdTω απo
μεγιiλη μυoτlκ6τητα Kαl......μηv λ€τε πoΜd oτous
αvθριilπoυs γlατi Θα παμε φυλακη!
ΠolEΣ MΠANTEΣ ΠoY ΠAIZoYlιl TΩPAΣAΣ
APEΣOYN;AKOYΣA τHN Δ|AΣKEYH ΠoY KAΝAτE
ΣτoN lAN STUART.oι SKREν\,DRIVER ΠPEΠEl NA
EINA| H AΓAΠHMENH ΣAΣ MΠANτA!
Nαi!SKREWDRlVER!SKREWDRlVER!SKREWDRlVER!
Πoλιj καλ€s μπdvτεs 6ρxovται απo τηv Aμερlκη καl ol
αγαπημ6vεs μoυ ε1vαl ol STONEHAMMER,PEoPLE

ΗATERS,BFG,MlDTOWN BooTBoYS'Eπioηs μoυl |^l L!\υ'υl ν'lvllgl l9v l ν'Elllvllv ]

αρ6ooυv ol μεγdλεs Aψλlκ6s μπαvτεs oπωs ol LEGloNffi
oF ST. GΕoRGE,ΑVΑLoN,WΑRLoRD,ENGL|SH RoSE
καl τα καlvo0ργlα παlδlιi oι WHlΤE LAW oπoυ ηταv
φαvταoτlκo[ oτηv oυvαυλiα ατη Γερμαviα.Στη Γερμαviα
f1oυμε αρκετ6s μπdvτεs αλλd ol περloo6τερεs
xρεldζovταl ακ6μα πρ6βεs.'E1oυμε καr φoβερ6s μπdvτεs
oπωs or KRAFTSCHLAG καl ULTIMΑ RΑTlo.Πoλλ€s
καλ€s μπdvτεs επioηs oτo Bερoλivo,πoλλoi καλoi
αvθρωπol πρoβdρoυv με καlvo0ργlα γκρo0π καl τα

επ6μεvα xρ6vlα θα δo0με αρκετfs v6εs κυκλoφoρiεs.
ΠΩΣ EINAIH ΣKHNH ΣTHN ΓEPMANIA;
Πtoτευω 6τι θα υπdρξεl μεγdλη δυvαμlκη oτo

μ6λλov.Θυμαμαl 6ταv ημoυvα μlκρ6s 6πoυ δεv υπηρ1ε
o0τε μiα μπdvτα με τoUS oωoτoOs oτi1oυs.'oλoι αυτoi
τιilρα ol vfol Γερμαvoi ακo0vε τηv

μoυolκη μαs Kαl μπoρo0v vα επlλ6ξoυv.Πoλλoi πloτε0oυv

oτoυs εθvικoooσlαλloτlκoOs oτixoυs καl αυτo εivαl τo

μdλλov μαs.EγΦ εiμαl τιilρα πlα 6vαs παλl6γερos αλλd
uπιiρ1oυv πoλλEs vfεs καt υπ6ρo1εs κoπ6λεs πoυ
fρxovταl στlS πoρεiεs μαS Kαl αυτ6 εivαl επioηs καλ6 γlα
τo μ€λλov!-ExoYME AκοYΣE| oτl tloΛ^A EΘNlKlΣτiKA
κοMMAΤΑ ΣΤΗ ΓEpMArtιlΑ εxoYN
AfIΑΓoPEYΤEt.ΠοlA EXοYι,| ΕΠIBIΩΣEI KAl ΠoIo To
MEΛΛοN ToYΣ;
Ναi,τα δ0o εθvtκooooιαλοτικd κ6μματα τo NAT|oNΑLlST
FRONT καrτo F.A.P(KoΜΙv1Α ΕΛEYΘEPΩΝ EPΓATΩN)
61oυv απαγoρεuτεi καl τo μ6vo πoυ 6xεl απoμεivεl εΙvαl τo

NPD (EΘΝlKo ΔΗMOKPΑTIKO KOMMA) 6πoυ δεv εivαl
καl τ6oo καλo 6oo τα δι]o πρoηγoOμεvα αλλd δf1εταt
εΘvtκooootαλloτfs και αυτ6 εivαl καλo.oργαvΦvεt πoρεiεs
εvαvτiov τηs €κΘεoηs τωv αρloτεριi-lv κατd τηs Wermacht
καl fxεl πραYμαToπotηoεl τls μεγαλ0τερεs πoρεiεs απo τo

1945'6ο00 πoρεiεs!
ΣΑΙ{ KoMMA τo NPD ΠΩΣ ANτIMEτΩΠIZETA! AΠo
τAΑΛΛΑ ΚOMMATA;EXEIτHN ΠΛEIOΨHΦIA ME To
MEPOΣ ToY;
Eivαl €vα μικρ6 κoμμα Kαl ol UπoσTηρl1τ6s τoυ
πρo6ρ1ovται απo Tov ακραio εΘvlκιoμ6 πoυ εivαι
πραγματrκα δραoτξρror βγdζovταs φυλλdδlα,εφημερiδα
κ.λ.π.'oπωs τo BΝP αrηv Aψλiα.
TΙ ΠοΣoΣτο ΠEP},ΙEI ΣTlΣ EKΛOΓEΣ;
1-2Yο μ6vo.Aλλα εθvlκloτlκd κ6μματα oπωs τo
REPUBLΙKAΝER καl τo D.V.U(ENΩΣH ΓEPMΑNΩN)
κoμμα καθoδηγo0μεvo απo εvαv εκατoμυρlo01o αλλα
κηρ0oεl μ6vo τα πρooωπlκd πloτε0ω αυτo0,εvos dvτρα
τα πloτε0ωlAv διiloεl τα λεφτα τoU σΤo NPD θα 6xoυμε

μ6λλov!
ΠΩΣ BΛEΠEτE ΤΗN EΞEΛIΞH ΣτHN AΓΓΛIKH ΣKHNH
ΠoY AΠο MlA M|KPH 'ΣYMMoPIA' MEτEτPAΠE| ΣE
MlA EΘNtκΙΣτIKH Et{ΩΣH;Γll'ΙξTA] n'x. ENΩΣH
MEτAΞY τΩt'l HAMMΞRsκtNs,κAIτοY B&H ΣTH
ΓEPMAtllA;
Τα προβληματα πou υπdρxουv εδιi_l εivαl αoτεiα!Eivαl
πρoβληματα πoυ υπξρ1αv παλtd oτηv,Αγγλiα. Eiμαl

1αρoOμεvos πoυ δεv υπdρxoυv πλfov αυτd oτηv
Aγγλiα.Σuvαυλiεs 6vωοηs εΙγαl oτt καλtiτερo'H White
Power μουοlκη dρxεταl απo Trlv Αγγλiα καt oλ6κληρη η
λευκη μoυolκη oτov κ6oμo επηρρειiζεταl απo εκεi.ol
παρεξηγηoειs oτη Γερμαviα εivαl αoτεiεs,μrκρfs oμdδεs

ηλiθlωv πoυ δημloυργo0v πρoβλημαTα Kαl o1l τoακωμoi
αvαμεoα oε oργαvιiloειs.
EXETE TAΞIΔEΨΕI APKEτA.nΩΣ ElNAl To KINHMA
ΣTHN AMEP|KH KAlΣToN KANAΔA;



Eivαl πραγματlκα υπ6ρoxo 6ταv βλ6πεls μακplvfs xιilρεs
καl ιlxoυμε φlλiα με αvΘριilπoυs απo εκε1lZoιjoαμε στηv
αvατoλlκη Γερμαviα Kαl πρlv πfoεt τo τεi1os Τα κoμμoOvtα
δεv μαs dφηvαv vα ταξlδfψoυμε oε δuτlκ6s
πoλlτεiεs.ΤΦρα €xω καθηoεl πdvω oε γ6φυρα σαv τoυ
Mloololπη,με φoβερo0s φiλoυs καl εivαl πραγματlκd
απioτευτo,6πωS Kαl η γ6γυρα oτo Λovδivo εΙvαl
υπfρoxη!Eiμαl πoλ0 xαρo0μεvosloταv βλιiπω τηv
Αγγλiα,τα παλlα κτiρlα τηs,τls μlκρ€s πoλεls καl τα
xωρld,εivαl υπdρoxα!Σκ6φτoμαl τls μιiρεs πoυ ol β6μβεs
μαs πιiφταvε εκεi καl ol δικ€s oαs β6μβεs π6φταvε καl
καταoτρ6φαvε εμds!'Hταv 6τl xεlρoτερo oτηv loτoρiα
μαs,ελεγ1oμεvo απ'τoUS'δlαλεxτo0s' αλλd oε fvαv τρiτo
παγκooμlo π6λεμo Θα πoλεμηooυμε μαζi τov πραγματlκ6
εxθρ6!
ΠEΣ MAΣ ΓIA T]Σ MEPΕΣ ΠoY zoYΣATE KAτΩ AΠo

THN KAτAΠ|EΣH TΩN
KoMMoYNlΣτΩN.
'Exω γovεis πoU εivαl
αρtoτερoi ιδεoλoγlκd
αλλd 6xl
εξτρεμ loτιis.'oταv
ημoυvα ιiξl xρovιilv o
παππoι]s μoυ εiπε'τo
μfλλov τηs ΓερμαvΙαs
εivαl vα ξαvαεvωθεi καl
τ6τε Θα ζηooυμε
δoξαoμ6vεs
μfρεs'!Eπioηs μoυ εiπε
πoτf vα μηv πloτε0ω
oτα ψ€ματα τωv
κoμμoυvloτΦv,ψ6ματα
γlα τo παρελθ6v

μαs.Moυ fμαΘε vα μloιil τα κoμμo0vlαlAυτη ηταv η αρXη
γlα τo πdΘos μoU vα πloτε0ω ατov
εθvtκoooolαλloμo.Αγαπω τηv γlαγId μoU Kαl τov παππo0
μoυ γl'αυτ6'αλλd εivαl vεκρoΙ εδΦ καl 1ρ6vlα.'Eπεlτα στη
ζωη μoυ δldβαoα πoλλd βlβλiα καl εixα μoυolκη τωv
SKREνη/DR|VER πoλ0 πρlv π6oεl τo τεixos,παλl6s
φυoloλoγlκ€s καoofτεs τηs γεvlds μoυ.
ΠΩΣ HTAN H AΣτYNoM|A KATΩ AΠo ToN EΛEΓxo
TΩN KoMMoYNtΣTΩN ;EIXATE ΣYNAYΛIEΣ;
'o1t τiτoτα δεv ηταv δυvατ6v.
ΔHΛAΔH ΔEN YΠHPXE BLooD&HoNoUR;

'oxl!,61l!Yπηρxαv πoλλoi skinheads καt εΘvlκloτfs oτoυs
δρ6μoυs πoU τoUS ξfραμε αλλιi δεv μπoρoιioαμε vα τo
φωvαξoυμε!Eixαμε 6μωs πoλλo0s dμπloτoυs φiλoυs καl
κρατo0oαμε €vα underground κivημα ζωvταv6!
H ΓNΩMH τΩN ΓEPMANΩN ΓlA ToN ΠoΛEMo Στo
KoΣoBo;
ol κ6κκlvoι καl ol πρdolvol ηταv αvτiθετol επiσηS στov
π6λεμo καl ηταv πραγματlκd η πριilτη φoριi απo τηv ληξη
τoυ B'Π.Π. πoυ Γερμαvικd oτρατε0ματα
πoλεμoOoαv.Ξ6ραμε γtατi o Kaiser καl o Furher πηγαvε
oτov π6λεμo αλλd αuτη η κυβdρvηoη με τoUS μαλακεs
τηs,dφηoαv τηv αερoπoρiα μαS vα βoμβαρδ1oεl αΘιiloυs
αvθριilπoυs oτη Σερβiα γlα xαρη τωv Aλβαvιilv 6πoυ
εivαl oλol τoυs μoυooυλμαvol.'Hταv η πριbτη φoριi πoυ
κυβfρvηαη μαs υπooτηρlξε ιivαv μoυooυλμαvlκ6
π6λεμo,αλλd o oτρατos μαs εivαl κατιi βιioη μη
Γερμαvlκ6s.Eivαl μlαθoφ6ρol τηg ZoG.
o AΠΛoΣ ANΘPΩΠOΣ ΠΩΣ ANTEΔPAΣE;
Δεv oυμφωvo0oε.
EIΣAI EΔΩ ΣτHN ΑΓΓΛIA 4-5 MEPEΣ ΓlA NA
ΣYNANτHΣEIΣ ToN sτlGGER KAlτoN GRIFFIN ΓlA
THN HXoΓPAΦHΣH KAΠo!ΩN τPAΓoYΔIΩN.TI
ANAMΝHΣE]Σ AΠo EΔΩ ΘA ΠAPEIΣ MAZ| ΣoY ΣTo
ΣΠtTl;
H καλ0τερη αvdμvηoη εivαl 6λol ol σ0vTρoφol πoU
oυvdvτηoα,τo oτυλ τωv AγγλlκΦv κτlρiωv καθιils καl ol
μlκρ€s π6λεls καl τα xωρld εivαl αυτd πoυ Θα μoυ
Θυμiζoυv τηv Aγγλiα.Moυ αρ6oεl εδιil πdρα πoλUlAλλα τo
πρωlv6 δεv εivαl αρκετ6 6πωs oτηv Γερμαviα oπ6τε
πριiπεl vα φαμε κl'dλλo γlα vα επlβlιbooυμεlXα! Η μπ0ρα
oμωs εivαl φαvταoτlκη!Εiμαoτε 6λol πoτlδεs!
EXoYME AKoYΣEl ΦHMEΣ oτI ΠINETE ΠoΛY KAI
oT! MlA NYXTA ΣτHN NoTlA AΓΓΛIA EΠE|TA AΠo
APKETo ΠloMA ΠEΣATE KAlAΠoKolMHΘHKAτΕ ΣE
ENA ΝEKPoτAΦElo!
H απαvτηoη μoU εivαl ιivα τραγoυδl απo τoUS
SToNEHΑMMER.....'LlΤTLE BLΑcK LlES'.
KATITEΛEYTAIO;
Mηv τoακΦvεoτε μεταξ0 oαs o κooμos εivαι γεμdτos απo
ε1θρo0s,6λα τα λεUκd 6θvη εivαl γεμdτα απo
κoμμoυvloτ€s καl ξ6voυs αλλd κdπolot αvΘρωπol Θfλoυv
vα τoακΦvovταt μεταξ0 τoυs'Mεivετε μαζi. ZHTΩ Η NlKΗ!
WH|ΤE PoWER 88! LANDSΕR



ΔΩΣE MAΣ ME ΛlΓAΛoΓlA To lΣτoPIKo ToY
ΣYΓKPoτHMAToΣ ΣAΣ.
Mε λiγα λ6ψα,oτls αρx6s τoυ '90 υπηρxαv δ0o μπιivτεs,ol
SKORB καl ol ZDV66/1 πoυ 6παlζαv hatecore.Aυτd τα
oυγκρoτξματα παρεμεivαv γlα μlκρ6 xρovlκ6 δldoτημα καl
πlo μετd 6ταv o μπαoioταs βγηκε απo τηv φυλακη καt o
vτρdμερ γ0ρloε απ'τov oτρατo εvωΘηκαvε με τov
κlΘαρioτα Α. καl τov τραγoυδloτη γlα τηv δημtoυργiα μlds
v6αs WP μπdvταs καl Tηv πρoπαγdvδα oωoτΦv lδειi-lv.
Λεγovτoυoαv κλαoolκα BULDOG.Παiξαμε αρκετfs
oυvαυλiεs,μiα απ'αυτεs oτη Mooxα,γρηγoρα
απoκαλ0φθηκε 6μωs 6τl o τραγoυδloτηs καl o μπασiσταS
κdvαvε xρηoη vαρκωτlκιilv καl €τol δlω1Θξκαvε απo τo
oxξμα.ol SOKYRΑ PERUNA πdvτα ηταv dκρωs αvτiθετol
oπoloυδηπoτε vαρκωτlκo0.H επioημη'γ6wηoη' τωv S.P
€γlvε oτls 26 Απρlλioυ τoυ1998 σε μlα σUvαUλiα πρos τlμη
τoυ RUDOLPH HESS,6ταv o A. αvακoivωσε απo τηv
oκηvη 6τl ol BULDOG μετovoμdζovταl oε SOKYRΑ
PERUNA.'oλα τα

βηματα τoυ
oυγκρoτηματcs μ6xρl
καt τo τελευταio γivαvε
xdρη δ0o μελιi-tv.ol
lδρυτ6s τηs μπdvταs,o
A. καlo D'Τα μfλη
6xoυv αλλdξεl πoλλ€s
φoρ6s αλλιi τΦρα η
oOvθεoη εΙvαl:Α -

φωvητlκd, Α'o -κιθιiρα,
Α.P -κlθdρα, A.Sh -

μπαoo, G - τ0μπαvα.
ΣYΓKPoTHMAτA ΠoY
ΣAΣ ExoYN
EΠHPPEAΣEI KAl
AΓAΠHMENEΣ
MΠAΝτEΣ;
ΑκoUμε oτl μoυolκξ κυκλoφoρεi απo oωoτfs
εταlρεiεs'Aρxiζoυμε απo τoυs No REMoRSE' BRUΤAL
ATTACK, ENGLlSH ROSE, AVΑLON(κλαoolκ6 RΑC)καl
τελεlιi-lvoυμε με ακ6μα πlo oκληρd oυγκρoτηματα 6πωs
τoυs EXCAL|BUR, BEFORE GoD' BFG,
BΕRSΕRKR.Eπioηs εiμαoτε Θετlκoi ωS πρoS τo ΝS Black
Metal: ΝOKTURNAL MORTUM' RUΝES oF D|ANCEHT'
GRAVΕLAND, ΤHORS HAMMER κ.α.Γlα μ6vα oμωs
vo0μερo €vα θα εivαl πdvτα ol SKREWDRIVER'O tδρυτηs
τoυ κlvηματos μαs lan Stuart,εivαl 6vα παρdδεlγμα γlα
6λoυs εμds.
Tl EXETE KYKΛoΦoPHΣEl MEXPI TΩPA KAI Tl
EτO|MAZETE ΓIA τo KONTINO MEΛΛON;
'EYES FULL oF RAGE'(1 998),',EURoPEΑN
uNtTY',(1 999),'WHTTE TERROR rN KHARKTV-
LlVE'(2001 )''THE BEST oF'(2002)Πoλωvlκη κυκλoφoρiα
τωv καλιjτερωv μαS τραγoUδlιilv,'PERUN'S
ARMY'(2003)v6o ιiλμπoυμ γραμμ6vo oε 6vα απo τα
καλιiτερα oτo0vτlo τoυ Kiεβoυ,100% δυvατ6s WP ηxos,65
λεπτd αoυμβiβαoτoυ oκληρoΟ RΑC!Eπioηs 61oυμε πdρεl
μ6ρos oε πιiρα πoλλ6s oυλλoγεs oτη Pωoiα Kαl τηv
Eυριilπη.Γlα τo κovτlv6 μfλλov o1εδldζoυμε τηv
κυκλoφoρiα εv6s split'Triune' με Σλdβlκεs μπdvτεs,splii
με τηv NSBM μπdvτα NOKTURΝΑL MORΤUM καl εvα
split με τηv Eλληvlκη μπαvτα Νo SURREΝDER καl τiτλo
'Ukrainian-Ηellenic Friendship''
ΠEΣ MAΣ ΛlΓA ΠPAΓMATA ΓlA To K|ΝHMA ΣTH
XΩPA ΣoY To'.80 KAI TΩPA.

H xιilρα μαs ηταv κdτω απo KoμμouvlστlK6 καΘεoτΦs
μfxρl τo'91 καl 6λεs ol πρooπdθεlεS μαS ηταv vα
καταoτρ6ψoυμε αυτ6 τo o0oτημα.Γl'αυτ6 η πριilτη
εΘvlκoooolαλloτlκη κivηoη ξεπετdμηκε oτηv oυκραviα τo
'9ο-'92 oταv oωoτ6s μπιivτεs εμφαvloτηκαvε Kαl τo κivημα
6γlvε μlα oεβαoτη δ0vαμη.Αυτα ηταv τα πρoβληματtκα
xρ6vlα τωv KατεσΤραμfvωv μαs ovεiρωv,τηs φτιilxεlαs καl
τηs αvεργiαs.Στls αρxds τoυ '90 επioηs υπηρξαv κdπotα
oυγκρoτηματα: SBS, Pomsta, Para Bellum, Ηitler Jugend
αλλd xρ6vo με xρ6vo δlαλu6vτoυoαv oτη μ6oη xωρis vα
αφηooυv καv6vα ixvos.Τιi-lρα η κατdoταoη με τηv μoυolκη
εivαI καλ0τερη.Kdvoυμε 6τl καλιiτερo Ylα vα τoUS

ξυπvηooυμε 6λoυs oτη xΦρα μαs καl καθε 1ρovo
oργαvιi.lvouμε 4-6 oυvαυλiεS 6τrou 'τoιμπdμε' καl βdζoυμε
vα παiζoυv μαζi WP καt NSBM μπdvτεs.Eπioηs d1oυμε
δloκoγραφlκ6s εταlρεiεs oπωs τts PAΤR|oT
RECORDS'EVlL BARBER RECORDS καI
PRoPAGANDA REcoRDS,καθΦs καl εκδ6oεls

περloδlκιilv.
MAZ| ME ΠolEΣ
MΠANTEΣ EXETE
ΠA|ΞEIZΩNTANA;
'Exoυμε πα1ξει μαζi
με:NokturnaΙ Mortum,
Astrofaes, Dub Buk,
Runes Of Dianceht,
ShieΙd & Sword, Whites
Load, Biliy Shkval,
Nachtigall, Hate Forest,
SBS, Pomsta
(oυκραvlκ6s μπdvτεs),
Kolovrat, Svarog,
Τemnozor (Pωoiα),
Honor, Vojnar,
Szwadrony Smierci
(Πoλωviα), Beowulf

(Τoεxiα).
Η ΓΝΩMH ΣoY ΓIA ToN ΠoΛEMo ΣTo IPAK;
Aκ6μα μiα πρooπdθεlα αvωτερ6τηταS TωV απolκloκρατιi.lv
τoυ κ6oμoυ τελεl6vωvταs επlτυ1Φs γlα αυτoOs.Πiσω απo
τα πλo0olα απoΘ€ματα πετρελαioυ KαΙ τηv αvεξαρτηoiα,η
Aμερlκη πηρε ακ6μα μiα 6γκρloη δ0vαμηs καt
πρoτεραι6τηταs.Πρfπεt vα εivαl τo τελευταio μfxρl vα
βρo0με δ0vαμη vα oταματηooυμε αυτ6 τov vεγρoεβραlκ6
ζυγ6.0oo Ylα τηv oυκραvlκη κυβ6ρvηoη oφεlλo0μεvη απo
τηv πoλιτικη καl vηπlακη τηs παριiλυoη'γλ0φεI καl τls δ0o
πλευρ6s τoυ'κιi-lλoυ'!
ΠΩΣ BΛEΠE|Σ τHN MAXHTIKoTHTA τΩN
ΠAΛAlΣTlNlΩN ENANTION TΩN EBPA|ΩΝ; Toυs
υπooτηρiζω.Γlα παρdδεlγμα oτη Παλαloτivη βλ6πoυμε τo

μ6λλov τoυ καΘε αvθριi:πoυ αv δεV αvτlσTαθoUμε oτη
ZoG.'Eρxovταl KαΙ μαS δlιilxvoυv,oκoτιi:voυv τls μ ητ€ρεs
μαs,βldζoυv τα παlδld μαs!-Exoυμε τov κolv6 εxΘρ6 καl
δεv απoκλεiω oτl oτη μαXη με αυτov τov εxθρo η
αυμμαxoi μαs θα ε1vαl ol Παλαloτivlol'
H ΓNΩMH ΣoY ΓIA:A)IAN SτUARτ B)EΛΛHNIKH
MYΘoΛoΓlA Γ)SNPU Δ)UNΑ/UNSo E)WP
HOOLIGANS
A)Η oημαvτlκ6τητα αυτηs τηS πρoσωπlκ6τηταs εivαl
oiγoυρα υπερεκτlμημ6vη.Η δρdoη τoυ 6δωoε 6vα
oημαvτικo 'oπρΦξlμo' oτo κivημα μαS Kαl o oργαvloμ6s
τoυ B&H πoυ δημtoυργηΘηκε απo αυτ6v,εivαl τιilρα η πlo
δυvαμlκη oργdvωoη λευκηs αvτioταoηs oε oλ6κληρo τov
κooμo.o lAΝ SΤUART Θα ζεi πιivτα oτls καρδι6s μαS σαv
fvα παρdδεlγμα Αρloυ μαXηTη καl λευκo0 πατρlιi:τη.Θα



Tov αKoλoUθησoUμε σε αUτ6v τoV σKληρ6 δρ6μo πρos τηv
viκη.
B)Σ6βoμαl αρκετd τηv Eλληvlκη μυθoλoγiα,εivαt 6vαs

θηoαυρ6s πoυ ol 'Eλληvεs πρfπεl vα δlαφυλdξoυv.Tηv
δlκη μαs Σλαβlκη μυΘoλoγiα Kyivska Rus-Ukraine,τηv
κατ6oτρεψε o πρiγκlπαs Vladimir christened Rus.'Ηταv μiα
τραγlκη oτlγμη oτηv loτoρiαs μαs.'Hταv μiα oημαvτlκη
πρ6oθεoη oτηv Eλληvrκη μυθoλoγiα.Yπηρξαμε φiλoι με
τoυs'Εληvεs γlα πoλυ καlρ6(απ'τov καlρo τηs Varangian
oτoυs'Eλληvεs)καl εκτlμo0με oτlδηπoτε μαs εvΦvεl με τηv
Eλλdδα.

Γ)ol μεγαλεs
ελπiδεs
oταμdτηoαv
απo αυτov τov
oργαvιoμo 6ταv
6vαs απ'τoυs
αρxηγoOs τoυ
6γlvε
εκπρ6oωπos
στη
βoυλη.'oλot ol

καλoi ακoπoi κdπωs εξαφαvloτηκαvεITιilρα δεv ξ6ρω καl
πoλλd γlα τηv δρdoη τoυ.
Δ)Eivαl fvαs oργαvloμ6s με μεγαλεs δυvατ6τητεs αλλd
λoγω τηs oυμπdΘεtαs τoU πρoS τoυs Toετo6vous,τoUS
πoλιτlκo0s τoυ oυμβlβαoμoOs κ.λ.π, ol περloo6τερol
εθvlκoooolαλloτfs δεv τov υπoατηρiζoυv.
E)'ooo Ylα ToUS hooligans υπooτηρiζoυμε αυτoOs πoυ

μαS Uπoστηρiζoυv.ol oωoτoi hooligans εivαl δυvατ6s
oμdδεs μα1ητιi.lv τoυ δρ6μoυ,αλλd υπdρxoυv μεγαλεs
δlαφoρ6s αvdμεoα σε τσαμπoUKαληδεs και
oπαζoκ6φαλoυs με αυτoιis πoυ κρατdvε δtαφoρα
oκατα.ol λευκoi dvΘρωπol δεv πρ6πεl vα oακατεOoυv

τoυs φυλετlκoOs τoυs αδελφoOs.Eivαl 6γκλημα!Eπioηs
πρ6πεl vα θυμoιivταl 6τl υπooτηρiζouv απλΦs τα

1ριi-lματα μlds oμdδαs,εivαl ιoτoρΙα καl πvε0μα αλλd 6xl
vα παiζoυvε η vα απoφαoiζoυvε καl ξ€vol.
ΕXElΣ AKoYΣEl KAΠOIA EΛΛHNIKH MΠANTA;
'E1ω ακo0oει μovo τoυs lRoN YOUTH,ωρα1α μπdvτα με
ζωvταv6 καl γεμdτo trash ηxo.Αφηvoυv πoλ0 καλ6s
εvτ0πωoεls.
ΔΩΣE MAΣ τo MoYΣlKo ΣoY τoP τEΝ KAI τA
KAΛYTEPA ΣoY BlBΛlA.
BFG -'The Fight Goes On'
Ken McleΙlan -'lf l Never Forget'
Buldok -'Triumph'
Johnny Rebel -'The Complete Johnny Rebel Collection'
Celtic Warrior -'We Will Never Forget'
Before God -'Wolves Αmongst The Sheep'
Ultima Thule -'Karoliner'
Ken&Stigger-'Stand'
Honor -'W Dzien Triumfu'
No Remorse -'The Best'
'ooo γlα τα βlβλiα δlαβαζω πoλ0 φlλoλoγlκd
μεταφραoμ6vα oτα oυκραvlκd καl Pιi:olκα.Γtα vα μη
μεταφρdoω λαΘos τoυs τlτλoυs oαs δivω τoυs
oυγγραφεis πoυ oυvloτΦ:B. Mussolini, D. Lane, J. Graff'
W. Pierce, B. Klassen' D. Duke, Α. Rosenberg, A. Speer
καl dλλoυs μεγdλoυs Αρεloυs μαxητ6s.
KAT|TEΛEYTA|O;
Σε ευ1αρloτΦ γlα τls ερωτηoεls.H τελlκη λευκη viκη

βαoiζεταl oε oπolovδηπoτε απo εμds τoυs iδloυs καl Θα
κατoρΘΦooυμε τov oκoπo μovo με πραγματlκη 6vωoη
oτη μdxη μαs,6xr μ6vo με λ6γlα αλλιi καl με πραξεls|
ZHTΩ To BLooD&HoNoUR! ME ΦYΛET|KoYΣ
XΑlPETIΣMoYΣ, ARSENl!
www.sokyraperuna.org

Skinneads ΣTHN ΛlΘoYANlA!
Ξεκlvdμεlol πρΦτol skinheads εμφαvioτηκαv μ6λls τo 1993(πρlv λiγεs εβδoμιiδεs oε 6vα περloδlκ6 ε1δα 6τl

πρωτoεμφαVloτηκαvε 6vα xρ6vo vωρiτερα),oπ6τε oτηv Λlθoυαviα ol skins δεv fxoυv πιivω απo δ6κα 1ρ6vlα.'E1oυμε
τρεis μπαvτεs τoυs Diktatura(απo τo ViΙnius)oπoυ υφioταvτo oκτιil με εvvfα 1ρovlα καt παiζoυv Hardcore/Pagan

Metal,τoυs Baltas Triuksmas(White Noise) 6πoυ παiζoυv oi! εδιi-l καl
διio xρ6vlα καl €xoυv πραYματoπolηoεl τιlooερls oυvαυλiεs'μiα oτηv
πoλη Klaipeda 6πoυ ζo0vε.Επioηs παiξαvε Kαl στo φεoτlβdλ τηs
π6ληs,Sea Fest,oε μiα απo τls μεγαλ0τερεs περloxfs τηs
π6ληslT€λos ol But Partija(Boot Party) oπoυ παiζoυv oi!,εivαl καl αυτoi
απo To Vilnius καl εivαl η πto v6α μπdvτα αφo0 παiζoυv μ6vo 6vαv

1ρ6vo καl €1oυv καvεl μiα oυvαυλiα"Exoυμε 6vα περloδlκ6(6πoυ ε1μαι
εκδ6τηs) αλλd δεv τo t1oυμε ovoμαoει ακoμα καl 6xoυμε καvεl μ6vo
ιlvα τε0xos 6πoυ κυκλoφoρηoε oτls 11 Mαρτioυ.Σiγoυρα 6μωs δεv θα
εivαl τo τελευταio αφo0 αυτη τηv xρovtd θα φτldξoυμε τo δε0τερo
τεOxos 6ταv θα πραγματoπolηooυμε Skindays (oυvαυλ1εs)!Π6ρυol
εixαμε oαv guest γκρo0π τoυs PWΑ απo Tηv Eoθoviα καl φ6τos Θα
εivαl ol Sokyra Peruna καl μπoρεi κdπolo dλλo oυγκρoτημα. Tιi.lρα
ooov αφoρd τoυs τωρlvoOs skinheads,o αρlΘμ6s τoυs εivαl 180-200

καθΦs καl 10-15 skingirls.ol περloo6Tερol απo αυτo0s βρioκovταl oτo Vilnius('l00-120) καl απo 20 περiπoυ oε dλλεs
π6λεls.EπioηS ol πlo oκληρoi skins βρioκovταl σTηV Klaipeda! Πoλλoi απo τoUS skins εivαt oπαδoi πoδooφαlρlκιitv
oμdδωv καl τts 1ρovr6s 1997-1998 υπηρξε'π6λεμos'καl επεto6δlα μεταξ0 skinheads τωv ultras καl skinheads τηs
Lietuva.Tιilρα τα πρdγματα €xoυv ηρεμηoεt.Δεv υπιiρ1oυv κ6κκlvol η Sharps oτηv ΛlθoυαvΙα παρd μ6vo fξl με oκτιil
αvτlφαoioτεs παvκηδεs'To μεγαλ0τερo πρoβλημα εδιil εivαl ol αvτi-skinheads PΦool καl Πoλωvoi v6ol(εΘvlκfs

μεlov6τητεs).Τfλos δεv υπdρxoυv oργαvιiloεls 6πωs τo B&H και
ευτυ1ιbs δεv 6xoυμε πρoβληματα με τηv αστUvoμiα 6πωs oε dλλεs
xιilρεs.Mπoρo0με vα κdvoυμε ελε0θερα αυvαυλiεs αλλα δεv 6xoυμε
λεφτιi! Aυτη εivαl η oκηvη εδΦ.

Επioηs μπoρεiτε vα επtoκεφΘεiτε τηv παρακdτω loτooελiδα απo
τηv ΛlΘoυαviα: www.baltas-triuksmas.ten.lt
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THREAT-',o1! ANT|ΣτAΣH !',

Eπlτ€λoυs ot Τρtκαλtvoi TΗREΑT
κυκλoφoρo0vε τηv πρΦτη τoυs
δoυλεld!Πρ6κεΙταl Ylα εvα μivl cd με
6ξl κoμ μdτlα(oυμπερlλαμβιivεταt καl
€vα μελωδlκ6 intro) καl 100%
πρooεγμfvo lay out με φωτoγραφ1εs
καl oτixoυs.Φυolκιi vα αvαφ6ρoυμε
6τ1 6xoυv επlλ€ξεt vα τραγoυδdvε
oτα Eλληvlκd (καl πoλ0 καλd
κdvαvε)fτol τα τραγo0δlα εivαt
τα:'ol ! ΑNTl ΣTAΣΗ'"AΠElΛH''
'ΠoΛΗ ΔlXΩΣ AYPlo"'KolTA ToN
PoYΦlANo',"ΞlΣAl oΛH MoY H
zΩH'"o η1os ε1vαl κλαoolκo καl

μελωδtκ6 oi! μεoαiαs ταxι3τηταs με
oγδovτoβlo oυvαioθημα(κdτl πoυ
γoυoτdρoυμε αρκετα) αλλα
πρooωπlκd, αφo0 τoυs εiδα KαI

ζωvταvα oτηv oυvαυλiα τoυ
oργαvtoμoO μαs,πloτε0ω oτl τα
παlδld oτηv πριitτη τoυs δoυλεld
δυoτηxιils αδlκoUvταl!Aυτ6 γlατi τα
κoμμdτlα τoυs βγηκαvε καπωs αργd
καl oxl 6τl δεv αξiζoυvε η δεv
παiζoυvε καλd.KαλOτερo κoμμdτl τo
'ΕlΣΑl oΛH MoY Η ZΩH'oπoυ
αvαφfρεταl oτηv oημαiα
μαslYπooτηρixτε τα παtδlιi Kαl Tηv
Eλληvlκη WP μoυolκη oκηvη!
BAGADOU STOURM-'BREIZH'
Bαolκα αKoυYovταS 6vα τραγo0δl
ToUS σε μlα oυλλoγη πioτευα oτl
αυτη η καtvo0ργlα R.A.C μπdvτα
απo τηv Γαλλiα Θα ηταv oτo oυvoλ6
τηS μlα απo τlS
καλ0τερεs,ακo0γovταs 6μωs τηv
πριilτη τoUS KUKλoφoρiα κατdλαβα
6τl δεv €1oυv vα διilooυv καl πoλλd
oτo κolv6.o ηxos τous εivαι
κλαoolκ6 R.A.C αλλα τα 10 κoμμdτlα
τoυ παρ6vτos cd μoldζoυv αρκετd
μεταξ0 τoυs,δεv υπιiρ1εl καl τooo
πdΘos καt €τol πρoKεlταl γlα fvα
μ6τρlo γκρo0π.Πdvτωs vα αvαφ6ρω
oτl κυκλoφoρησε απo τηv PURΕ
lMPΑcT καl τιilρα fxoυvε €τotμη τηv
δε0τερη δoυλεlα τoυs 6πoυ εOxoμαl
vα εivαl καλ0τερη.
cELτ]c cRoSs-'s.τ.'
Aκoμα μlα v6α Γαλλlκη R.A.C
μπdvτα κdvεl τηv παρΘεvlκη τηs
κυκλoφoρiα 6xl με κιiτι
oλoκληρωμ6vo αλλd με 6vα mini-
cd(8 τραγoOδtα).'oλα τα κoμμdτlα
εivαl oτηv γλιilooα τoUS Kαl τo

YKρoUπ εivαl oiγoυρo 6τl €xεl
επηρεαoτεi απ'τoUS μεγdλoυs
LEGloN 88(εlδlκιi τα φωvητlκα
μotdζoυv αρκετd) αλλd με πlo πoλ0
core ιiφos oτo oτυλ τoυs.To cd πoU

κuκλoφoρηoε απ'τηv Γαλλlκη
Streetfighting Records,61εt καl fvα
φoβερ6 εξιbφυλλo απεlκoviζovταs
μlα μα1η αρxαiωv!
SToNEHAMMΕR-'S.Τ.'
'Eπεlτα απo τηV δldλυoη τωv
ARYAN,o Griffin(τραγoυδloτηs καl
ιδρυτικ6 μ6λos)oυv6xloε με κdπolα
πρooωπIκd-o6λo dλμπoυμ αλλd καl

με τoUS SτONEHΑMMER 6πou
βαolκd,6πωs εivαl φυolκ6,εivαl μIα
αvτtγραφη τωv πριilτωv.To παριilv
ιiλμπoυμ πρoκεlταl γlα τo πριilτo τηs

μπdvταs,με 'l2 τραγoUδlα oε πoλ0
καλ6 oi!/Rock ηxo αλλα και
μπαλιivτεs, με τα εκφραατlκα
φωvητlκd τoυ Griffin πoλλfs φoρfs
vα φ€ρvoυv πρos τov |AN
STUART!H δειiτερη κυκλoφoρiα με
τov τiτλo'SONS oF oUR RΑcE'
6xεl'ηδη κυκλoφoρηoεl!
sτRAlGΗτLAcED ΝIGHτMARE-
.DEMO'

Toυs γvωρioαμε στo split-cd μαζi με
τoυs WHlTE WASΗ πρiv λiγo
καlρo,αυτoi 6μωs f1oυvε αλλα 8
τραγo0δlα η1oγραφημfvα ατo
παριilv demo cd πoυ κυκλoφ6ρηoαv
μovol τoυs, Φoτε vα γoυoτdρoυvε ol
φiλol τoυ παλlo0 Aμερικdvlκoυ
oi!/Hardcore! !ol S-L'N. βαolκd,
61oυvε oτα τ0μπαvα τov
τραγoυδloτη τoυ πριilτoυ group Kαl
τov κlθαρ1oτα,αλλci'βαραvε' ακ6μα
πlo πoλ0.Tα 3 πριilτα τραγo0δlα
τoυs εδιil εivαl καl τα καλιiτερα,
6πωs αρκετd καλη εivαl καl η
δlαoκευη πoυ παiζoυv oτo 'TlED
DoWΝ' τωv παλlιilv NEGAT|VE
APPROACH!'ooo γlα τηv εloαγωγη
oτo κoμμdτl'RUNNlNG THE
SHOW' μερlκoi 1αωs vα καταλdβoυv
απo πoυ εivαl!
NEMESIS-'IT WAS FOR
scoτLAND'
Τoυs εixαμε γvωρioεl γlα πρΦτη
φoρα oτη oυλλoγη'VolcE oF
BRΙΤΑ|N VoL 1' καI θτol φτdvoυμε
εδΦ με τηv πρΦτη oλoκληρωμ6vη
κυκλoφoρiα Ylα τous Σκωτofζoυs
NEMES|S.To cd αvoiγει η oμΦvυμη
μπαλαvτα καl ακoλoυθo0vε 6πεlτα
12 ακ6μα white power rock καl soft-

μπαλdvτεs τραγo0δlα. Π ρoκεlταl
δηλαδη γlα 6vα ηρεμo cd με oτixoυs
αφlερωμ6voυs σUηv φυλη,τηv
πατρiδα καl τts μdxεs τoυ λευκo0
αvΘριilπoυ.
PυREBLooD-'THAT's THE
SP!RIT'
o Charlie δεv μπoρo0oε vα
παραμεivεl κtΘαρioταs καt 6τol εiπε
vα ξαvαγυρioεl oτts παλl6s δoξεs
oαv τραγoυδloτηs oπωs εixε
ξεκιvηoεl Kαt στous Α.M.PlAξiζoυv
oυγxαρητηρlα γlα αυτη τηv
κυκλoφoρiα πoυ πραγματoπolηΘηκε
απo τηv Aμερlκαvlκη lMPERlUM
RECORDS τ6oo γlα τo εξιilφυλλo
6oo καl Ylα τηv μoυolκη αφo0

πρoκεlταl γlα τηv καλ0τερη τηs
1ρovlds!Πρooωπlκd πloτει]ω 6τl o
Charlie πρ€πεl vα oυvε1Ιαεl oαv
τραγoυδloτηs!Θυμηθεiτε πωs
τραγoυδo0oε πρlv xρ6vlα oτo
πριilτo oυγκρoτημα τoυ......εδιil
ακ6μα καλ0τερα με Tηv κιiπωs πlo
'ιilρlμη' φωvη τoυlTo cd περld1εl 8
κλαoolκd oi!/RΑC τραγo0δlα τoυ
oυγκρoτηματos με αξloτερα τo

φoβερ6'AXE To GRlND'τo
'ΑPPEASERs' Kαl τo 'HoMETOWΝ',
καΘιils καl δ0o δlαoκευ6s oτo
πασiγvωστo Rock'n'Roll τραγo0δt
'READY NoW'6πoυ κdvεl καl τηv
εloαγωγη,καθΦs καl oτo'JEWΕL lN
THE SEA' τωv SKREWDRIVER
6πoυ εδιil ol PUREBLOOD τo
παiζoυv με τo δικ6 τoυs oτuλ.Στo
εσωτερlKo τoυ cd υπdρxouv Kαl ol
πoλ0 καλoi oτixol.
KRASNY BOR 1943.'ELLOS LO
TIENEN ToDo...NosoτRos Lo
QUE LES FALTA'
Kαl ol loπαvoi ξαvαγυρvαvε με μlα
πlo oλoκληρωμ6vη δoυλεld αλλd καl
πlo'τoαvτloμfvη'! Στη παρΦv
κυκλoφoρiα τo oυγκρ6τημα 1αρiζεl
11 κoμματαρεs πlo δυvατ6s Kαl πlo
γρηγoρεs απ'6τl ατo πρoηγo0μεvo
μivl-cd τoυs.Αvαμεod τoυs βρ1oκεταl
καl τo ouvΦvuμo τηS μπdvταs
τραγo0δl αλλα oε καlvoOργlα
€κδooη.Koμματdρεs γlα τηv παρΦv
δoυλεld τo'ACCΙON OBRERΑ' πou
καvεl καl τηv εloαγωγη καΘΦs καl τo
'MΑDRlD'.
cENτU RlA-',cEΝTURIA...D'Y
GUE?'
Kαl oυvεxiζoυμε με loπαviα καl με
6vα καlvoιiργlo oυγκρ6τημα 6πoυ
κυκλoφoρεi τηv πριilτη
oλoκληρωμ6vη καt πoλιi καλη
δoυλεια τoυ.Τα τραγoUδlα εivαl
διbδεκα καl 6λα dξlα αφo0 η μπdvτα
παiζεl €vα lκαvoπolητlκ6 και αρκετd
μελωδlκo oilAvαμεod τoυs βρiκovταl
καl κdπolα μπαλαvτoεlδ6s κoμμdτlα
6πωs τo'REcUERDOS
CAMARΑDA'.Eπ1oηs εi1αvε παρεl
μ€ρos oτη oυλλoγη γlα τα fooδα τηs
JNR oαv 3aVlAS,με δ0o
κoμμdτlα,πoυ ε1vαl καl αυτd
εδΦ.Kαλιiτερo κoμμdτl xωρis
δε0τερη oκ6ψη τo'LlBERTAD'!
E0xoμαl vα oυvεxΙooυv €τol!
PORCO 69.'SEMPRE IN MEZZO AI
GυA1'
Eδιil 6xoυμε μlα oxετlκd πρ6oφατη
hammerskin μπdvτα απo τηv
γεlτovlκη lταλiα με τolτατo καl

γρηYoρo oi! ηxo.Εivαl η πριilτη τoυs
δoυλεtd Kαl μαS xαρiζoυv 12 φoβερα
τραγo0δlα.Kαλuτερα κoμμιiτlα τo
'SKlNΗEAD'πoυ εivαl τo μovαδlκ6
Αγγλoφωvo τραγo0δl τoυ cd με πoλ0
καλo0s oτixoυs,καΘΦS KαΙ τo
oμιilvυμo τoυ τiτλoυ oπoυ εivαl
καvovtκci κoμμdτl τωv COCNΕY
REJECTS αλλιi με oτi1oυs τωv

fiΞv!EγYs
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PoRco 69.Kυκλoφ6ρησε απo τηv
BARRΑCUDΑ RECORDS με €vα
αξt6λoγo lay out καl αρκετ€s
φωτoγραφiεs.Tελos vα αvαφfρoυμε
6τl τo oυγκρoτημα €1εl δΦoεl καl
oυvαυλ1α με τoUS coNDEMNED 84
oτo SKlNΗOUSE oτηv lταλiα!
ΗATED&PRoUD-',LET FREEDoM
REIGN'
Kαlvoιiργlo εΘvlκloτlκ6 τρtμελfs
oυγκρ6τημα απo Τηv Aμερlκη με
τυπικo καl κλαoαlκ6 oi!oτυλ.Tα
τραγo0δlα ε1vαl 12,αvαμεσd τoUS Kαl
τo DlSoRDΕRLY coNDUCT' τωv
ARRESΤ|NG oFFlCERS,με
πατρlωτl κη/εΘvtκloτlκη Θεματoλoγiα
6πωs τo'NATIONAL TRΑlToRS' καl
τo'RΕD WHITE&BLUE'.To cd πou
κυκλoφoρηoε απo Tηv Γερμαvlκη
DlM περtιi1εI καl oτixoυs.
FRACTloN/HKL-sPLlτ
ol πρΦτol εivαl Γιiλλol καl ol
δε0τερol Γερμαvoi.ol πριilτol
παiζoυvε μld μiξη metal καl RΑC καl
ot δε0τερoι RΑC με κλαoolκη κlθαρα
καl μελωδiα oε πoλλιi απo τα
τραγo0δlα τoυs.Φυolκd τ6oo ol
Γdλλol 6oo καl ol Γερμαvoi 61oυv
πραYματoπolηoεl τls δlκ6s τoυs
ξεxωρloτ6s κυκλoφoρiεs αλλd εδΦ
d1oυμε 6vα split πoυ πρo6κυψε
μεταξ0 ToUS καl βγηκε απo τηv
Γερμαvlκη PUΗSES LlSTE'Τo κdθε
oυγκρoτημα xαρiζεl απo dξl
κoμματlα(δηλαδη o0voλo διbδεκα
τραγoιiδtα) Kαl στo βlβλlαρdκl
υπdρ1oυv καl καπotεs
φωτoγραφiεs,ατi1ol καl ιlvα lay out
επηρεαoμfvo απo τov B' Π.Π!T6λos
vα τovioω 6τt ol HKL 61oυv καl δυo
τραγo0δlα oτα Aγγλlκα.
YoU NG LAN D-'\'vI NτER l'vl N D'
ol δε0τερη κυκλoφoρiα τωv
τρελoαμερlκdvωv εivαl γεγov6s καl o
ηxos τoυs εδΦ εivαl ακ6μα πlo κovτα
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ατo v6τlo Rock'n' Roll!Πρooωπlκd
πρoτlμιi.l τηv πρoηγo0μεvη δoυλεtd
τoυs.T6λos πdvτωv τα κoμμdτlα εivαl
δ6κατρΙα, τo βlβλlαρdκl περl6xεl καl
εδιil oτ11oυs καl φωτoγραφiεs,
κuκλoφ6ρηoε απo Τηv
PAΝZERFAUST καl τo κoμμdτl'|
WANNA SEE THΕ DΑY'εivαl
γραμμfvo απo τov Billy τωv cELTlc
WARRIOR.
ENDOBELICO-'CENSURA'
Miα κυκλoφoρ1α γlα τoυs λdτρεls τoυ
hardcore fρxεταl απo Tηv
Πoρτoγαλλ1α,Kαt συγκεκρlμ6vα απ'τo
καlvoOργlo oxξμα με μdλη τωv
LUSlTΑNol!,τoυs
EΝDoBELlco.Eivαl η πρΦτη τoυs
δoυλεld με 6vτεκα τραγo0δlα αε
Aμερlκαvlκo hardcore ηxo oτo oτυλ
τωv BLUE EYED DEV|LS.Oπ6τε
6ool πloτoi....τρ6ξτε καl παραγγε[λτε
τo!
SOKYRA PERUNA.'FOR ALL WE
HAVE AND ARE'
Kαlvoιiργlα δoυλεlα γtα τous
oυκραvo0s περl61ovταs δεκατρiα
τραγo0δlα oτη γλΦooα τoυs.To
μoυolκo oτυλ δεv fxεt καμμiα
απoλ0τωs oxfoη με τηv πριilτη τoυs
κυκλoφoρiα με τov κλαoolκ6 oi!

η1o,πρlv xρ6vlα.To παριilv cd αvηκεl
oτov metal ηxo με επlρρo6s απo
heavy καl πlo πoλ0 τo επtκo
metal.Στo εoωτερtκ6 τoυ cd
υπιiρxoυv καl ol oτi1ol 6λωv τωv
τραγoυδtιi-lv ευτυxιils oτα Αγγλκd
KαΙ πραγματlKα ε1vαι ψαγμ6vol καl
πdρα πoλ0 καλoilAvαμfvouμε με
αγωviα τo split cd τoUS μαζi με τoυs
oυμπατρlΦτεs μαs No
SURRΕNDER.
HAssGEsANG-'B.Z.L.τ' B.'
Hassgesang oπωg μoυ εiπε fvαs
ΓερμαvoμαΘηg φiλog μoυ oημαivεl
Τραγoιjδl μiooυg!H μπdvτα αυτη

φαivεταl 6τl δlκαlιilvεl τo 6voμα
τηg,αυvΘdτovταg 1 8 κoμματdρεg
dγρloυ μiooυE αφtερωμfvεg
εξαlρετlκα oε Eβραioυg To0ρκoυg
μεταvαατεg καt λolπ€E'ευα1oθητεg
κolvωvlκ6E oμdδεE'. Mdλloτα τo
τελευταio κoμματl εivαl αφlερωμfvo
oτov Aρ1ηγ6.Moυotκd πρ6κεlταl γlα
RΑC με hardcore ξεαπdoματα,
δυvατη παραγωγη,ωραiα κlΘαρloτlκd
μfρη καl καλd φωvητlκd.-oλα τα
τραγo0δlα εivαl oτα Γερμαvlκιi εκτ6E
τoυ 'Final War'πoυ εivαl oτα
Aγγλlκd.Φυolκd τ€τolα δoυλεld
απoκλεiεταl vα βγεi oτηv Γερμαviα
καl 6τol η Aμερlκdvlκη Micetrap
αv6λαβε τηv παραγωYη πoυ εivαt
ιiψoγη με 6vα πoλι] καλ6 εξΦφυλλo
καl βlβλlαρακl με
oτi1oυg.Eπεvδιjoτε!
T.N.F.-'Lead The Way'
Πρ6κεlταl γlα μlα B&H μπαvτα απo
τηv Pωoiα'Kλαoolκ6 ol! / RΑC,6xl
τiπoτα τo oυγκλovloτlκO αλλιi αρκετd
καλ6.Tα τραγo0δlα εivαt oτα PΦolκα
Kαl σTα Αγγλtκιi.Aξloπρ6oεκτη εivαl
η δlαακευη τoυ 'Smash The Reds'
τωv μεγdλωv No Remorse.Evιil δυo
Αγγλ6φωvα τραγo0δlα τo 'Ulster
Heroes' καl τo'Billy Wright' εivαt
αφlερωμ6vα oτoυE μαxητ6g τoυ
Ulster. Στlg δlαoκευθg oτα
Αγγλ6φωvα oυμμετ6xεl καl μ6λo9
τωv White Law.ΠoλO καλη καl η
μπαλαvτα πoυ εivαl αφlερωμfvη
oτoυg vεκρo0E PΦooυg oτρατlιilτεE
πoυ oκoτιilθηκαv πoλεμΦvTαζ τoUζ
Toυρκoμoγγ6λoυg
Toετoιivoυg! Kυκλoφoρεi απo τη
Pιilolκη Mask off Records καl γlα
6πolov Θ6λεl vα επlκolvωvηoεl αs
oτε1λεt oτo e-mail:
masks_off@rambler.ru
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ZETME 88.'SIEMPRE FIELES' DEMO
Στα λευκd δlαμαvτlα αυτo0 τoυ τειixoυs παρoυolιiζoυμε Kαl μlα μη επioημη
κυκλoφoρ1α αλλd πραγματlκα oημαvτικη,τ6oo γlα τo μouσlKo ατυλ τηs
αλλd καl γlατi η1oγραφηθηκε απo τα πloτd καl αληθlvιi μfλη τoυ
oυγκρoτηματos μfoα oτηv φυλακη!! Nαi καλιi δlαβdoατε,ol loπαvoi ZETME
88 εivαl μlα μπdvτα πoυ δημloυργηΘηκε μfoα oτηv φυλακη τo 1995
απ'τoυs Bolverk-φωvη , Kialarr-κlΘdρα , Haptagud-μπαoo καr Edu-
τυμπαvα.o ηxos oπωs ε1vαl φυolκ6 δεv εivαt καl o καλυτερos (δυoτηxιils

δεv ιixoυv καλoOs ηxoληπτεs oτls φυλακ6s!),αλλd η μ1ξη κλαoolκo0 oi! με τηv'βριilμlκη' βαρlα κlθαρα καΘιils καl τα
μεταλlκd ρtφdκlα oε πoλλci oημεiα καvoυv αυτ6 τo demo πoυ βγηκε oτηv επlφdvεtα τo 1999,dξlo!'Evα dλλo oημαvτlκ6
μ6ρos τωv 10 τραγoυδlιilv πoυ υπdρxoυv εδΦ, εivαl ol oτ1xor πoυ εΙvαt ιiκρωs εθvtκooootαλloτlκoi.'oxl δεv γvωρiζω
loπαvtκd αλλd εi1αμε τηv τ01η vα μdΘoυμε Kαl τηv μετdφραoη τωv τiτλωv τωv τραγoυδlιilv πoυ oαs δivoυμε.To κoμματl
'DRESDEΝ' αvoiγεl τo demo(εδΦ δεv xρεlιiζεταl μετιiφραoη) καl fπεtτα τo δειiτερo καl καλ0τερo τραγo0δl 'SlEMPRE
FlELES'(ΠΑΝTΑ ΠlΣToΣ) πoυ εivαl καl o τiτλos τoυ demo,ξεκlvd με τov τραγoυδloτη vα φωvdζεl:ENAΣ ΛAoΣ,ΕΝA
EΘΝoΣ,EΝAΣ APXHΓoΣ! AκoλoυΘo0vε τα:'LA LlSΤA ΝEGRA'(H MAYPH ΛlΣTΑ) τωv σUvαYωvroτιilv μαλλov,'FUERΑ
DE EURoPΑ' (BΓEΣ EΞΩ AΠ'THN EYPΩΠH) γlα ToUS τριτoκooμlκo0s μεταvdoτεs-παρdolτα,'SlEMPRE PRESENTES'
(ΠANTΑ ΠAPΩN),'VlDA FELIZ'(EYTYXIΣMENH ZΩH),'ΑBoRΤo'(ΑΠoBoΛH)εwoΦvταs τls δoλoφov[εs-
εκτριiloεls,'SKlN CUBOS'τo oπoio εivαl καvovlκd 6vα κλαoαlκ6 oi! τραγo0δl τωv παλlιiυv
oυμπατρtωτιi.lv τoυs DEClBELloS καl εδΦ με dλλo τiτλo,'COMBATE'(MAXH) και η καoofτα
κλεivει με τo soft-μπαλιivτα κoμμιiτl'LUcHAR HASTA VENcER'(ΠMEΨE MEXPl THN
NlKH).Ακ6μα 6vα λolπov underground demo γραμμfvo απo πραγματlκoιis oυvαγωvloτfs
πoυ φυλακ1oτηκαv απ'ToUs δημoκριiτεs γlα τls αληΘtv6s τous lδ6εs. Mαλloτα αε oυv6vτεuξη
πoυ εi1αv διi.loεl,φυolκd μ6oα απo τηv φυλακη,εiπαv oτι εixαv καl αλλα καtvo0ργlα κoμμdτlα
γlα καπolα μελλovτlκη κυκλoφoρ1α 6πωs τo'JUVENTUD VIVA'καl τo'lNOCENTES'. oTl
ΔΕN ME KΑTAΣTPEΦE| ME KΑNΕl ΔYΝΑToTEPo! ZHΤΩ H NΙKH!

LEGIoN 88-'TΗULE',
ol LEGloΝ 88 μαζi με τoUS BUNKER 84 απoτελo0v τoυs'πατ€ρεs'τηs Γαλλlκηs RΑC
oκηvηs καl μαλloτα πoλ0 καλoi oτo μoυotκ6 τoυs εiδos(oi!/RΑC).Ξεκivηoαv μ6λls τov
A0γoυoτo τoυ 'l984 με δ0o μfλη,τov Vico-τ0μπαvα Kαl Tov Jein-κlΘdρα,vα
πρoιiρxovταl απ'τoUS ΤoΤEΝKOPF(καμμiα oxfoη με τoυs αρκετd αργ6τερα
ΣoυηδoOs με τo iδto ovoμα).Tηv o0vΘεoη τηs μπdvταs oυμπληρωvαv ot Alain_
φωvη(πρtv oτo hardcore oxημα TRlBAL ZoNE) , Domi-κlθdρα καl Fred-μπιiαo.'oπωs
καταλιiβατε εi1αvε δ0o κlΘdρεs καl αuτo ηταv πou τoυs fκαvε τεxvlκoOs καt

μελωδlκoUs.To 1985 γρdφoυvε μlα demo καoo6τα με τ6ooερα τραγo0δlα καl μετd
απo εvα xρ6vo ακ6μα μΙα πoυ τlτλoφoρoOvταv σαv'NOTRE EUROPE' με 7 δlκd τoυs
τραγo0δια καl μiα δtαoκευη oτo'SoUVlEΝS Tol' κoμμdτl τωv ΤOTENKOPF.To 1987
πραγματoπolo0v τηv πριilτη τoυs επioημη κυκλoφoρiα με τo ep 'TERRORISTES'oε
1000 κoπlεs απo τηv Γαλλlκη Rebelles Europeens,εvιil τηv iδrα xρovlιi θα
κυκλoφoρηoεt καl 6vα lp με ζωvταvα κoμματtα τoUS,πoU απo τov τiτλo φαivεταl 6τl
εivαl παρμεvα απo oυvαυλiα πoυ εi1αvε διiloεl oτηv Αγγλiα('LlVE ST.GEORGE DAY
1987').'Eτol φτιivouμε oτo 1988 6πoυ θα επαvεκδoooυv τo ep oε 300 κ6πlεs αυτη τη
φoρd καl με dλλo εξΦφυλλo καΘΦs καl τo πριbτo τoυs oλoκληρωμfvo lp'THULE'πoυ
παρoυolαζoυμε,περIιi1ovταs €vτεκα τραγo0δlα oτo oOvoλo.To oμιi:vυμo τραγo0δl
κdvεl τηv εloαγωγη oε αργ6 tempo Yια vα παρα1ωρηoεl μετα τηv θιioη τoU στo
κoμματl-6voμα τoυ γκρoOπ.Συvεxiζoυv τα'P.N.F.E' , 'LA RACE DES SElGNEURS' ,

'VloLENcE NOCTURNE' , τo φoβερ6 'LEON DEGRELLE' αφlερωμ€vo oτo'Hρωα τωv BαλλovlκΦv SS, τo 'EΝFlN
LEVE', τo'J'ΑVΑIS UΝ CΑMARADE', τo καλ0τερo κoμμιiτlτoυ δiακoυ'REVOLTE BLANCHE' ,τo'L'oCClDΕNT'καlτo
lp κλεivεI με τo γvωoτ6'ΤERRoR|STES'.To 1991 επ1oηs θα κυκλoφoρηooυv τηv τελευταiα τous δoυλεlιi,τo ep'LEGloN
BLANCΗE' με τo καιvo0ργlo oμΦvυμo τραγoιiδl καr τo'J'AVΑIS UN CAMARADE' και Θα δlαλυΘoOvε.Γlα τov λ6γo 6τl
α1εδov 6λo τo υλlκ6 τωv LEGloΝ 88 ηταv oπαvlo fxoυv γ1vεl τα τελευταiα xρ6vlα κdπolεs καλ6s κυκλoφoρiεs,με
αξ16τερη τo cd'LEGloN 88-1984-87'τo oπo1o τo κυκλoφ6ρησαv τα iδlα τα μdλη τoυ oυγκρoτηματos,περlιixovταs 29
τραγo0δlα!Δηλαδη oλη τηv δloκoγραφiα τoυs|ol εvδlαφερoμεvol λolπov αs ψαξoυv oτoυs καταλ6γoυs Γαλλrκιilv
εταtρεlιilv 6πωs τηs PlT καt τηs STREETF|GHTlΝG.

tu;



$trk {outfr Ser6iα!
ΣIΓoYPA ΣτHN ΣKΛHPH MAxΗ ΠoY ΔlNoYME ΓIA MlA ΛEYKH KAl ANEΞAPTHTH EYPΩΠH
XPEIAZoMAΣτE KAIτHN oMoPΦH APIA ΓYNA|KA ΣTo ΠΛEYPo MAΣ! H ΠAPAKAτΩ
ΣYNENτEYΞH ΛolΠoN ΓINEτAI ME τHN AΘHNA MlA EΛΛΗNoΣEPBA KAl lΔPYτlKo
MEΛoΣ τΩN G|RLS YoUTH sERBlA MlAΣ ΓYNAIKE|AΣ EΘNlKoΣoΣlAΛIΣτ]KHΣ
oPΓANΩΣHΣ ΠoY ΠAΛEBE|To lΔlo ΠlΣτA ME oΠoloNΔHΠoTE AΛΛoΝ MEΓAΛo
oPΓANIΣMo!

ΠoτE ΞEKINHΣAτE ToN oPΓANlΣMo ΣAΣ κA] ΓIA
Πolo ΣKoΠo;
Bαolκιi η lδ6α για μlα γυvαlκεiα oργιivωoη oτηv Σερβiα
υπηρxε εδιi-l καl πoλ0 καlρ6 αλλd δημlo0ργησα Τηv GlRLS
YOUTH πρlv δ0o xρ6vlα.Eiμαoτε εvαvτiov oε κciθε μoρφη
παlδlκηs Kαl olKoγεvεlακηs κατdxρηoηs'εvαvτiov τηs
6κτρωoηs, τηs oμoφυλoφlλiαs,τηs πoρvoγραφiαs,τωv
vαρκωτtκΦv Kαl τoU φεμtνloμo0.Ελπiζoυμε vα
μπoριiooυμε vα σαS εξηγηooυμε τo πooo oημαvτικo εivαι
γlα εoαs oι γεwηoεls υγlfoτατωv παlδlιilv Kαl τηv oημαo1α
vα γivεls μ€ρos καl vα αvαθρ6ψεls μlα olκoγfvεlα.H
olκoγ6vεlα εivαι η πιo oημαvτικη olκoδ6μηoη γtα τo
fΘvos.Yγlε[s καl δυvατ€s olκoγEvεlεs δημloυργo0v 6vαv
δuvατ6 λα6!E1μαoτε γυvαiκεs καl πloτε0ω πραγματlκd 6τl
πρ6πει vα δρdooυμε κατιi αυτov τov τρ6πo γlα τo λoγo oτl
δεv μπoρo0με vα βγoUμε oτoυs δρ6μous Kαl vα
παλιiψoυμε,πρfπεr vα fxoυμε dvαv dλλov τρ6πo
μdxηs.'Exoυμε τ6ooυs πoλoι]s ρ6λoυs,μητfρα καl
o0ζυγos.Αυτo0 τoυ εiδoυs ot oργαvιiroεls εivαl καλfs γlατi
η γυvαiκα αvταλλιioει,μαθαivεl καl αvαπτOoεl μovη τηs
lδ6εs καl γlα 6λα αυτιi f1oυμε τιilρα τov oργαvloμo.Η
αδελφoτητα ηταv πdvτα καλη γIα τηv γυvαiκα,Θα εivαl
πdvτα υπ€ρoxo vα Uπoστηρlζ6μαoτε μεταξ0 μαs.Miα
oργdvωoη γυvαlκιirv πioω απo μiα oργdvωoη αvτρΦv
εivαl η μεγαλ0τερη δ0vαμη.Γl'αυτo τo λ6γo ξεκtvηoαμε τls
G.Y. γlα vα εvωθoυvε 6λεs ol γuvαiκεs
αληθlvd,πloτd,περηφαvα καl τΙμtα oτη μdxη μαs Ylα τo

μι1λλov τωv παlδlΦv.
ΠoΣA ENAITA MEΛH ΣAΣ;EXETE ΣE AΛΛEΣ ΠoΛEIΣ
THΣ ΣEPBIAΣ MEΛH;
'Ε1oυμε μ6λη oε λiγεs π6λεls τηs Σερβiαs καθιirs καl oε
Πoρτoγαλλiα καl Aμερrκη.o αρlΘμos τωv μελιilv
παραμ6vεt μlκρos αλλα 6λα τα μfλη εivαl αρκετd
δραoτηρrα Kαl πραγματ|Kα πloτει]ω 6τl o αριΘμos μαs θα
μεγαλιi.loεl oε λiγα 1ρ6vrα.Θα f1oυμε o0vτoμα καtvoOργlα
παραρτηματα oε αλλεs EυρωπαIκfs xιbρεs καl αυτ6 εivαl
uπ6ρoxo.M6oα στoUS τελευταious λiγoυs μηvεs 6xouμε
ιiρΘεl oε επαφη με πoλλds γυvαiκεs oπoυ oε λiγo θα
γivoυv μfλη μαs.Γlα μ6vα δεv εivαl καl τooo oημαvτlκ6 αv
6xoυμε πoλλd μ€λη oτηv αρxξ αλλd πoλ0 πlo καλα θα
εivαl αv f1oυμε πραγματlκιi,δραατηρlα καl πloτd
μdλη.'Eυxoμαl vα 61oυμε κdπolα μfρα καl απ'τηv xιilρα
ooυ μ6λη.
E!ΣTE EMΠΛEKoMENEΣ ΣE KAΠolA ΠoΛ]TlKH
OPΓANΩΣH;ΠolEΣ oI ΠoΛlτlKEΣ ΣAΣ ΔPAΣEIΣ ΣAN
ENAΣ ΓYNAlKEloΣ EΘN]KoΣoΣlAΛIΣTlKoΣ
oPΓANlΣMoΣ;
Δεv εiμαoτε μ6λη κdπolαs αλληs πoλlτlκηs oργαvωoηs
αλλd κdΘε μfλos μαs 6xεl τηv ελευθερiα τηs επιλoγηs καt
κdπolεs απo εμιis ε1vαl oε κdπolεs oργαvΦoεls,αλλd
αυτ6s ol oργαvιi-loεls πρεπει vα 6xoυvε καl κdπolo oκoπ6
6πωs ol G.Y.Aυτ6 6μωs δεv oημαivεl 6τl δεv Θfλoυμε vα
εμπλακo0με oε πoλlτικ6s oργαvιiloεts.
ΠΩΣ EINA| τΩPA H KATAΣTAΣH ΣTH
ΣEPBlA(M EτANAΣτΕΣ,ΣYNAΓΩN lΣτEΣ' EXΘPol);
Πρlv λiγα xρ6vlα 6φταoε oτηv Σερβiα fvαs μεγdλos

αρlθμ6s Klv6ζωv oπoυ αvεiξαvε μlκρd μαγαζlιi με
1αμηληs πol6τηταs πριiγματα καl ol αvθρωπot εδιil τα
αγoρdζoυv γlατi εivαl φτηvd.Δεv ε1vαl καl μεγdλo
πρ6βλημα αλλιi oτo μ6λλov θα γivει κdτl περloooτερo
απo μεγαλo.
'E1oυμε πραγματlκd πoλ0 καλoιjs oυvαγωvloτEs,γυvαiκεs
καl dvτρεs,πou υπooτηρiζouv τov oργαvloμo μαs.Τoυs
ευ1αρloτo0με Ylα τηv υπooτηρlξη.Ao1ημo εivαt ιiτl δεv
6xoυμε υπooτηρlξη απo κdπolov μεγαλ0τερo oργαvιoμo
oτηv Σερβiα αλλd αυτ6 Θα αλλdξεl o1γoυρα oτo μfλλov.
Δεv 6xoυμε καπolo μεγdλo πρ6βλημα με τoυS ε1θρo0s
μαs,δεv φoβ6μαoτε καπolov πoυ ξ6ρoυμε 6τl ε1vαl

εvαvτiov μαs.Mεγαλιjτερo πρ6βλημα εivαl oταv κιiπolos
πou απoκαλεiταl φiλos Kαι σUvαYωvloτηs ε1vαι τελlκd
πραγματικ6s εxθρ6s.H απlατiα εivαl τo μεγαλ0τερo
πρ6βλημαI
EXEτE EΠAΦEΣ ME AΛΛEΣ ΓYNAIKEIEΣ
OPΓANΩΣElΣ ΣTo E=ΩτEPIKo oΠΩΣ TlΣ U.S.G.l;
Nα1 καI εiμαoτε πoλ0 xαρo0μεvεs γlατi fxoυμε μlα πoλ0
oημαvτlκη επαφη-ox6oη με τls USGl, WAU, κ.α.Aυτ6s oι
επαφ6s κραταvε γlα αρκετα 1ρovlα καl 6xoυμε μlα
υπιlρoxη oυvεργαoiα με τls αδελφ6s απo oλo τov
κ6oμo.Πdvτα Θα υπooτηρiζouμε η μiα τηv αλλη.
H ΓNΩMH ΣoY ΓIA:A)IAN SτUARτ B)APKAN KAl
KAPATZITΣ Γ)sKlNHEADs KAI SKINGIRLS Δ)B&H
E)RAC MUS|C
A[Hταv fvαs μεγαλos αvτραs καt o θαvατ6s τoυ εivαl μtα
μεγαλη απιbλεlα γlα εμιis.Πρ€πεl vα ακoλoυθηooυμε τηv
πoρεiα τoU Kαl vα 6xoυμε θιiρρos καl δ0vαμη oαv
αυτ6v.R.l.P
B)Yπooτηρiζω καl oιiβoμαl πραγματlκo0s μαxητfs πoυ

ε1vαl fτolμol vα διi.looυv κdτl γlα τηv xιilρα τoυs,ακ6μα καl
τηv iδlα τoυs τηv ζωη.
Γ)'Hμoυvα καl παραμ6vω skingirl,ακ6μα καt αv 61ω

αλλdξεl τo κo0ρεμα.Skinhead δεv εivαl μoδα εivαl τρ6πos
ζωηs.Πloτε0ω πραγματlκd oε αυτ6.To πριilτo αγ6ρl μoυ
ηταv skinhead καl μ6vαμε μαζi,τΦρα ζω 6πωs πρtv.
Δ)Yπooτηρiζω τo B&Η αλλιi τo μovαδlκ6 πρ6βλημα εivαl
6τl πoλλoi μ6oα oτo κivημα δεv ξfρoυv τl oημαivoυv
πραγματlκα αυτ6s ol λ6ξειs.0π6τε κdπolol πρ6πεl vα
αvαρωτηθo0v αv εivαl πραγματlκα Blood and Honour!
E)Πρoαωπlκd ακo0ω διαφoρετtκd εiδη μoυolκηs,απo

Wagner μf1ρr Centurion.Τo RΑC εivαl 6vα υπ6ρoxo εiδos
μoυolκηs Kαl απo καπolα oυγκρoτηματα αυλλfγω 6λα τα
αλμπoυμ.Bλdπω
τιbρα 6τι υπdρxεl
fvαs μεγαλos
αρtθμ6s απo
καlvo0ργlεs
μπαvτεs και αυτ6
εivαl υπfρoxo.'Exω
τo cd τωv Boilling
Blood καl μπoριi.l
να πω 6τl o ηxos
τoυs ε[vαl κdτl
περloo6τερo απo



UπερoΧoS.
Tl ΠPOBΛHMAτAANτlMETΩΠIzEl H KotNΩNlA ΣAΣ;
-oλol 

ξfρετε 6τl η xΦρα μoυ εixε πoλλιi πρoβληματα oτo
παρελθ6v 6πωs πoλdμoυs,τls επtθ6oεls τoυ
NATO'αλλαγη τoυ πoλlτtκo0 oυoτηματos.'oλα αυτd εi1αvε
μld μεγαλη επlρρoη oτηv πατρiδα μoυ,τιilρα €xoυμε
πoλλo0s dvεργoυs,μερlκ€s γlγαvτlαiεs εταlρεiεs πoυλdvε
oτoυs ξ6voυs κεφdλαlα Kαl τoUS παρ61oυv κolvωvlκds
υπηρεo[εs καt €τol δεv υπtiρxoυvε αρκετd λεφτιi γlα τoυs
φτω1o0s αvΘρΦπoυs.Xρεlαζ6μαoτε τηv λ0oη αε πoλλd
πoλlτlκd πρoβληματα καt ε01oμαl vα ιixoυμε €vα καλ0τερo
μ6λλov.
EXEτE KAΠolo YΛIKo oΠΩΣ
Π EPIOΔI Ko,AYτoKoΛΛΗTA K.Λ. Π ;

Θα εκδ6ooυμε συvτoμα περloδlκ6 αφo0 μαζ€βoυμε
αρκετd λεφτιi γlα μlα πoloτlκη ι1κδooη.Tov lαvoυdρlo Θα
6xoυμε μπλoυζdκlα καl vα1 ιixoυμε αυτoκ6λλητα.Στo
μ6λλov θα 61oυμε επioηs flyers καl posters.'oλα αυτd θα
βρioκovταl Kαl στη oελiδα μαS σOvToμα μ6λls βρo0με
καlvo0ργlo Webmaster.
ΣE EYxAPlΣτΩ ΠoΛY! KAT|TEΛΕYTAIO;

Πριilτα Θα ηθελα vα σε εUXαρlστηoω γlα τηv αυvfvτευξη
καl 1αlρετioματα oε 6λoυs τoυs αδελφo0s καl αδελφ€s
oτηv Eλλdδα.Παραμε1vετε πtoτo1!H olκoγεvεlα μαs,τo
'Eθvos μαs,o κ6oμos μαs!!
(ol φιυτoγραφiεs εivαl απ6 Συvαγιυvioτρlεs απ6
6λo τov κ6oμo)

ΔΩΣE MAΣ ENA MlKPo lΣτoPlKo τoY
ΣYΓKPoτHMAToΣ ΣAΣ.
ot Krasny Bor 1943 εivαl ol :Antonio oτo μπαoo, Emilio
oτα τ0μπαvα, Jose oτα φωvητικd καl Alex oτη κtθdρα.
Δημlouργηoαμε τηv μπιivτα πρtv 4 xρ6vlα oτηv π6λη πoυ
ζo0με'τηv Mαδρiτη.Τo 6voμα τoυ oυγκρoτηματos εivαl
παρμιivo απo μlα μαxη τηs B|au Division ( loπαvoi
εθελovτfs oτov B' Π.Π') oτIs 10l03l1943 6πoυ π6θαvαv
2000 loπαvoi oτρατlιilτεs.
oI MoYΣlKEΣ ΣAΣ EΠlPPoEΣ KAl olAΓAΠHMENEΣ
ΣAΣ MΠANTEΣ;
Mαs αρ6ooυv ol Νo Remorse, Condemned 84, Bruial

Αttack καt τα παλld loπαvlκιi γκρo0π-Παiζoυμε RΑC αλλιi
μαs αρ6oεl καl τo oi!
τl EXETE KYKΛoΦoPHΣEt MExPl TΩPA κA] τl
EτO|MAZETE ΓIA τo KoNTlNo MEΛΛON;
'Exoυμε μ61ρl τιilρα 2 cd.To "Vista ,suerte y al Rojo'' καl τo
καlvoOργlo "Ellos lo tienen todo'''Νosotros lo que les
falta".Eπioηs 6xoυμε ηxoγραφηoεl 4 τραγo0δlα YIα τoUS
oυvαγωvloτεs μαS στηv Mαδρiτη.
ΠEΣ MAΣ ΛlΓA ΠPAΓMAτA ΓlA To
MoYΣIKoΠoΛIτlKo KINHMA ΣτH xΩPA ΣoY.
To κ1vημα oτη xΦρα μαs μεγαλΦvεl αλλd η πot6τητα εivαl
xαμηλ6τερη oε ox€oη με αλλεs Eυρωπαlκ6s xΦρεs'
ME ΠoIEΣ MΠANτEΣ EXETE ΠAlΞEl
ZΩΝTANA;EXEτE ΠAIΞE| ΣTo EΞΩTEP|KO;
'Exoυμε παiξεl μ6vo oτη 1Φρα μαs.'.Sevilla ,Madrid καl
Barcelona.
ΠoIA EINA| H Πlo MEΓAΛH MAXΗ ΠoY EXE|ΔΩΣEl
τo EΘΝoΣ ΣAΣ;ΠoTΕ,ΠoY KAl ΓlATl;
Siglo Vlll -XV d.c. La Reconquista.H μαxη εvαvτiov τoυ

Aραβα εloβoλιiα.
EXEτE ΠPoBΛHMAτA ME ToYΣ ΝoMoYΣ'H ToYΣ
KoKKlΝoYΣ;
Στηv πoλη μαs 6xoυμε πρoβληματα με τoUS κ6κκlvoυs
6πωs κιiθε Λευκη EΘvlκloτtκη μπιivτα.

H ΓNΩMH ΣoY ΓlA: A)IAN SτUARτ B)ΣΠAPTIAτEΣ
Γ)SKlNH EADS Δ)KKK E)W.P.HooLtGANS
A)Λευκ6s Eθvlκloτηs μα1ητηs καl 6vαs μιiΘos γlα τoυs
skinheads.
B) Mεγαλol καl ηρωlκoi oτρατtΦτεs πoυ πoλεμηoαVε γlα
τηv τlμη Kαl τηv πεtΘαρxiα.Θρυλlκoi!
Γ)Τρ6πos ζωηs.
Δ)Φυλετlατ6s καl Xρloτlαvoi κoυρodρol.
Ε)M6vo fvα πρdγμα μπoριi.l vα
πω....AΤLETl,KΑoS,HooLlGANS.
ExElΣ AKoYΣEl KAΠolA EΛΛHNIKH MΠANTA;
ΣυγvΦμη αλλιi δεv 6xω ακo0oεl καvιivα γκρo0π απo Τηv
Eλλdδα.
ΔΩΣE MAΣ τo MoYΣlKo ΣoY τoP τEN.
Condemned 84-'Boots Go Marching ln'
Klan-'Εs Por Τu Nacion'
No Remorse-'Smash The Reds'
Krasny Bor 1943-'Krasny Bor'
Skrewdriver-'Boots & Braces'
BFG-'The Fight Goes On'
Condemned 84-'Kick Down The Doors'
lntolleranza-'Come il Vento'
Division 250-'Revuelta'
Brutal Attack-'White Pride White Passion'
ΣE EYXAPIΣΤΩ ΠoΛY AΔEPΦE! KAT! TEΛEYTAIO;
EυxαρtoτΦ πoλ0 γlα τηv oυv6vτευξη καl καλη τ01η με τηv
EΘvlκη oαs μdxη.Aπo τηv loπαviα, ΣYNAΓΩNlΣΤEΣ
ZHTΩ H ΝlKΗ !! Συγxαρητηρlα YΙα τηv εθvlκη oαs oμdδα
πoδooφαiρoυ καt καλη τ01η ατo Ευro 2004"



ΔΩΣE MAΣ ENA MlKPo IΣτoPIKo THΣ MΠANTAΣ KAI
τl EXETE KYKΛoΦoPHΣEI MEXPI TΩPA.
oι Bannerwar δημloυργηθηκαv απo εμ€vα (Arkhon)-φωvη
Kαl τov Von Magnus oτlg κlΘdρεg πρlv απo 2 xρ6vlα
περiπoυ. Mετd τηv κυκλoφoρiα τoυ πριirτoυ μαg demo
'Principles of Αryan Blood' πρooτfθηκε o Vorvoros ατo
μπαoo καl δΙvovταE v6α μoυolκη κατε0θυvoη oτo γκρo0π
κυκλoφoρηoα με τo promo'Wolfkampfer', λαμ βαvovταg
αρκετd θετtκd ox6λlα απo τo Αρεlo underground. To
πρΦτo μαE oλoκληρωμ€vo cd θα κυκλoφoρηoεl o0vτoμα
καl θα εivαl μlα σUvεργασiα με τηv Aμερlκαvlκη Pagan
Nations Rising καl τηv Wolfsblood Propaganda (Pagan
Front Supporters). Eπiαηg η Wolfsblood Propaganda Θα
κυκλoφoρηoεl παρd πoλ0 o0vτoμα καl εvα split 7"ep με
τoυE'EλληvεE lxΦρ.
ΠolEΣ ol MOYΣIKEΣ ΣAΣ EΠlPPoEΣ;
Eiμαι λdτρηE τoυ παλtoO Black Metal, τ6τε πoυ υπηρxε
ακoμη τo Πvε0μα.Kαθ6vαζ στo YKρoUπ 6xεl καπolα
δlαφoρετlκd ακoυoματα, αλλd 6λol ακo0με καl μπoρεi vα
επηρεαζ6μαoτε(κα1 6xl vα κoπtαρoυμε) μπdvτεg oπωg ol
Burzum, Graveland, Bathory, Absurd, (παλιoi) Emperor,
(παλloi) !mmortal, (παλloi) Satyricon κ.τ.λ.'oταv αvαφ€ρω
τα παραπdvω oυγκρoτηματα oε καμiα περiπτωoη δεv
αvαφιiρoμαl oτηv lδε
αυτ6 δεv loxOεl oε
Αbsurd ol oπoiol
καl παραμ€voυv
πlo αημαvτlκ6.
EIΣτE MIA
PAGAN MEτAL
MΠANTA KAl
ΣlΓoYPA ΘA
AKoYτE Πlo
ΠoΛY TEToIEΣ
MΠANTEΣ.
AKoYTE oMΩΣ
KAlΓEN|κA
νVHITE POWER
MoYΣlKΗ

oι!,RAc,HATEcoRE;
Aκo0με παριi πoλ0 RΑC καl Hatecore. Yπdρ1oυv πoλλ6g
μπdvτεg πoU μαζ αρ€ooυv 6πωE Bound for Glory, Blue
Eyed Devils, Angry Αryans, Landser, Skrewdriver,
Mistreat, Plunder & Pillage, Youngland, H8 Machine, Noie
Werte, Celtic Warrior, Razors Edge, Storm, Dirlewanger,
Honor,απλιi.lg κατovoμdζω μερlκ6g με τυxαiα αεlρd.
Tελευταiα ακo0ω παρα πoλ0 τα καlvo0ργlα CD τωv Final
War καl Race War, καταπληκτικα! ΠρoτlμΦ αυτιig τιE

μπαvτεg απo αρκετd Black Metal oxηματα
δεκαεξdxρovωv oαταvoπλη Kτωv'
ΕIΣTE ΠoΛτ|KA ΔPAΣTHPlol;
Yπooτηρiζoυμε τov Aγιilvα τηE Xρυoηg Αυγηs, oε oλoυg
τoυg τoμεig πoU To Kivημα αvαπτ0ooεl
(oυμπερlλαμβαvoμfvoυ Kαl Tηζ μoυolκηE). H Xρυoη Αυγη
μαg εκφρdζεl πληρωE lδεoλoγlκd αλλd καl πoλlτlκd. Eivαl
dvα αμlγ69 EΘvlκoooolαλloτlκo κivημα με τlg κατdλληλεg
φυλετlκdg καταβoλ6g. H lδεoλoγlκη πληρoτητα τoυ
KlvηματoE oφεiλεται oτηv κατdρτtoη, σTηv Πioτη καl oτα
lδαvlκα πoυ πρεoβε0εl. To μovo oημdδl ελπiδαE oε 6vαv
κooμo πoυ φεUγεl.
oI ΓNΩMH ΣoY ΓlAA)SK|NHEADS B) EΛΛHNlKo B&H
Γ) ΣAτAN]ΣMo-XP|ΣTIANIΣMo Δ) ENoΠΛH ΔPAΣH
ΣYNAΓΩNIΣTΩN E) XPYΣH AYΓH;

A) oι skinheads εivαl fvα oημαvτlκ6 τμημα τoυ
oOγ1ρovoυ Eθvlκoooolαλloμoιi καΘΦg πρ6κεlταl Ylα τηv
δ0vαμη πoυ 61oυμε oτoυE δρ6μoυg(αvαφfρoμαl παvτα
oτoυg πoλlτlκoπolημ6voυg skins καt 6xl oε sharps oκατιi).
Eivαl η αlxμη τoυ δ6ρατo9 καl παvτoTtvoi πρoαoπloτfg
τωv lδαvtκΦv Kαl τηζ Πατρiδαg!
B) To Eλληvlκo τμημα τoυ B&H εivαl τlμη Ylα τηv Πατρiδα
μαE. Aυτη η μoυolκo-rδεoλoγlκη πρoo6γγloη fλεlπε απ6
τα δρΦμεvα τηE xιi.lραg μαg πoλλιi xρ6vlα, αλλd τιilρα τα
πραγματα €xoυv δρoμoλoγηθε1 oε μtα oωατη κατεOθυvoη.
Eivαl oημαvτlκη η Uπαρξη τoυ τμηματog, δ16τl oxl μ6vo
δlαδiδεταl η lδεoλoγlκη μoυolκη, αλλd δημlouργo0vταl καl
δεoμoi φiλlαg με τoUζ σUvαγωvloτfg αvιi τov κ6oμo..
Γ) o oαταvloμ6E καl o XρlστlαvισμOg εivαl ol δυo oψεlE
τoυ iδloυ voμioματog. Δεv μπoρεig 6xovταE απoδεxτεi τηv
μlα oψη vα απoρρ1πτεlE τηv dλλη. Avεξιiρτητα τo πlα 6ψη
€xεIg απoδεxτεi δεv μπoρεig παρd vα oδηγηΘεig μ6vo
oτηv ρiζα τoUζ, τov εβραioμ6.'oλα αυτd τα πραγματα δεv
μπoρεi παρα vα μαg βρioκoυv
αvτiθετoυg αφo0 εμεig υπooτηρiζoυμε τo Eλληvlκ6
Πvε0μα.
Δ) Eδω ioωg vα oε απoγoητε0oω αλλιi δεv πloτε0ω oτηv
6voπλη δρdoη τηv δεδoμfvη 1ρovlκη στlγμη.'loωg καl vα

απoτελεΙ μovoδρoμo
oε μελλovτlκoυE
καtρoOg. H loτoρ1α

μαE δlδιioκεl πωg
κlvηματα πoυ
εδραlΦθηκαv
fτol'δεv κατdφεραv
vα αvτdξoυv παρd
ελιixloτα xρ6vlα
(τoυλαxloτov oτηv
EυρΦπη). Aπoτελεi
μ6vη λ0oη 6μω9 oε
περlπτΦoεlg
κoμμoυvloτlκξg
απεlληg!
Ε) H Xρυoη Αυγη
εivαl τo μ6vo κivημα

πoυ μπoρεi vα εκφρdζεl τoυg'Eλληvεg εΘvlκtoτ6g καl
6λoυ9 αυτoιiE πoυ πtoτε0oυv 6τl τiπoτα δεv xdΘηκε
ακoμη. Aρκετ6g <oεlρηvεg> υπdρ1oυv oτov Eθvtκloτlκ6
xιi-tρo αλλα η Xρυoη Aυγη με τηv oυvdπεlα τηg 6xεl
απoδεiξεl πωg πρoκεlταl γlα τηv μovαδlκη επlλoγη τoυ
πoλoυ τηg Tρiτηg Απoψηg.
To K|NHMA EΔΩ EXEI APXIΣEI NA ZΩNTANEYEI ME
ΣYNAYΛ|EΣ. ΠΩΣ BΛEΠEIΣ ΓENlKA τHN EΞEΛlΞH
TΗΣ EΛΛHNIKHΣ WP ΣKHNHΣ;
Eivαr παρd πoλ0 oημαvτlκη η δημloυργiα εγxιilρlαE WP
oκηvηg καθιilg δεv πρ6πεl vα ληoμovoOμε 6τl πρoκεlταl
γlα 6vα ακ6μη oημαvτlκ6 μ6oo πρoπαγdvδαE. H oκηvη
μαg εivαl λiγo αργη oτηv αvαπτυξη τηg καθΦg fxoυμε
μ6vo 4-5 μπdvτεg ακ6μη αλλd εivαl παρα πoλ0 καλfg καl
αφηvoυv υπoox6oεIg γlα Tηv δημloυργiα μεγιiληg καl
πotoτlκηg oκηvηg. H 0παρξη τoυ B&H θα oυμβαλεl πoλ0
oτηv κατεOθuvoη αυτη. or πρooφατεE oυvαυλΙεg πoυ
δlαδραματioτηκαv απoδεlκv0oυv περiτραvα 6τl καl κoIvo
υπdρxεl, πou θα υπooτηρ1ξεl τlg μπdvτεE, καt oργdvωoη
υπdρxεl καl παvω απ'6λα καl μπdvτεE πoυ μπoρoOv vα
αταθoι]v επdξlα ατo παγκooμιo μoυolκ6 oτερ6ωμα.
τI BIBΛIA Δ|ABAZETE;
Aυτ6v τov καlρ6 δlαβιiζω τo 'o π6λεμo9 τoυ Xiτλερ' εvog
fξoxoυ αυγγραφdα τoυ David lrving. Kαταπληκτlκ6 βlβλio,



αv μη Tl αλλo αvτlκειμεvlκ6. Eπioηg πρ6oφατα δtαβαoα
καl τo 'H κ6ρη τoυ'Ηλloυ', μlα αvdδρoμη μ6oω
απooπαoμιiτωv τoU oυγγραφlκo0 6ργoυ τηE πdvτα
oπoυδαiαg Savitri Devi, τωv εκδ6oεωv Λ6γxη. Γεvικd
πρoτlμιil βlβλiα πoυ πρodγoυv τηv κooμlκη και
πvευματlκη κληρovoμld τoυ EΘvlκoαooιαλloμo0, βlβλiα
εΘvoφυλετικιilv αvαζητηoεωv και ζητημιiτωv βloπoλlτtκηg.
Αγαπημ6vol αυγγραφεiE εivαl o Hitler, Darre, Πλdτωvαg,
Devi, Nietzsche, Rosenberg, Evola, Degrelle κ.α. καΘιilg
καl επlκo[ oυγγραφεiE 6πω6 o Tolkien καl Moorcock.
TI EτOIMAZEτE ΓlA To KoNτlNo MEΛΛON;
Πoλλιi πρdγματα εivαl vα κυκλoφoρηooυv, καπolα Θα

βγoυv καπolα o1l. Θα τo αφηooυμε oτηv κρioη τoυ

μ6λλovτog. Eξdλλoυ τα δριilμεvα εξελiooovταl καl κdτl
πoυ δεv περvαεl απ6 τα 1€ρlα μoυ 100% δεv μπoριil vα
τo πρoλoγioω. o Xρ6vog θα δεiξεl.
9)ΔΩΣτE MAΣ τo MoYΣlKo ΣAΣ ToΠ τEN AΠo ι'vP
MΠANTEΣ.
Skrewdriver (γlα πoλλo0E λ6γoυE)
Bound For Glory
Landser

Blue Eyed Devils
Razors Edge
English Rose
Storm
Rahowa (oτl καl vα fγlvε oτo τfλog,αφηoαν 2 δioκoυg
δlαμαvτlα)
Αngry Αryans
Final War
ΠΩΣ MΠoPoYME NA EΠlKolΝΩNHΣoYNΕ MAZ!ΣAΣ
KAl NA AΓOPAΣOYME To YΛlKo ΣAΣ;
Mfοω ηλεκτρovlκo0 τα1υδρoμεioυ oτηv δtεUΘυvoη
arkhon88@hotmail.com. EπioηE μπoρεiτε vα επloκεφτεiτε
τηv loτooελiδα μαζ στηv δtε0θυvoη
http://bannerwar.cjb.net. Αυτη τηv oτlγμη δεv υπdρxεl
δlαθdαlμo υλικ6 αφo0 6τl €1oυμε κυκλoφoρηoεl εivαl sold-
out αλλd κρατηoτε επαφη γlα vιiεg κυκλoφoρiεg.
EYXAPIΣτOYME ! KATI TEΛEYTAIO ;

Eυxαριoτo0με Θερμd τo Eλληvlκ6 B&Η γlα τηv oυvfvτευξη
αυτξ καl για τηv ευκαlρiα πoU μαζ 6δωoε vα δlαδΦooυμε
τo μηvυμα μαζ σToUζ'EλληvεE ΣυvαγωvloτfE. ZHTΩ H
NIKH!
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NO SURRENDER-'DEATH SENTENCE'

LooK oUT oF YoυR vι/lNDoVv
AΝD τELL ME ι$ΗΑΤ YoU sEE

lS IT TRUE oR ls tΤsoME KiND οF ΤRlcK?
\Λ/H lτE. YoUΙ{G OΗΙLDREN

DY|NG EVERYDAγ lN TΗE STREEτS
AND TΗΑT HAPPENS VuHEN A SCUM τfflEs To'BE RlcH.

DΕAΤH SENTENCE τo DEALΕiS oF DEATH!

ANoτHER DEAD AΝD BURlED VuHlτE KlD
TΗE DRUG DEΑLER GAVE Ηtλ,tΑ:F{.}QκlN',FΑKE DREAM

Nolv τt{EΥ vιrlll δLEΕ P FoRΕVER
AND THΕΥ νγlLL NEVER coME BAcK
ANoTΗEf, νγοu,Νs.oF THE NAτloN

AΝD A*οfΗER FREE scUM.

FAΤΗER! IVHAT V/ILL YoU Do? TιME To SAVE YoUR BoY
cAPΙTAL PUΝlιsΗMΞΝTlTΗlS ls oUR VolcE

ScUMs νγHo MAKE MoNEY
FRoM TΗE cHlLDRENS PAlN

τHEFJι{hι $Φιtiτιoιl lS coM|ΝG,' 'τiλstλRDY'bU οolιπn pnγI

DEATH SENTENCE To DEALΕRS oF DEAτH(X4)
-SHooτ'EM lN τHΕ HΕAD!

DER sTURMER-'MEGΑLI HELLAS'(GREATER HELLAS)

FA|THFUL To ΤHE lDEAL
Vι/HlcH lN oUR HΕARTS FOREVER L|VES
!vΕ Vι/lLL sMΑ$tl.τΗE cHAlΝS,
AND MAKE Yoυ AGA|N FREE
Fo R Τ}lE .DEEΑM.$;ΤΗ€ DE$iRES,
ΤHE TEΑ*$ΑΝ.D ΤtJΕ BLοοD'
VyΕ DoιlΤ ΑFRΑιgτο DlE, γvΕ DιD lτ FοR οuR LAΝοΙ

τHΕ GREΑT ιDΞΑ γιΙJLt NEVEΠ cEAsE,
MEGALI ΗELLΑS,QUEEN oF τΗE 5 sEAsΙ

ΗUNDRED$ oΞ ΥΞΑRs MAY HAVE PASsEp,
VENGEANCE οUR AΝCΕSToRS FRoM Us ΤΗEY DEMΑΙ\ΙD
L|KE τΗΕ sPΑRτANs AΝD ALEXANDER TΗE €REAτ'
V\/E',LL NEVΕR SURRENDER,
FlGΗτ To τHE GRΑVE
THE GoLDEN DAνη/Ν !νlLL RlSE, lN ΗoMΕLANDS UNREDEEMED
THE GREAΤ ΗELLEN|C EMPlRE, AGA|N ννE !νlLL BUlLDl



,

Πιbg δημlouργηΘηκαv ol Tumbling Dice; Aκoυoα 6τl εi1ατε
ouμβ6λαlo με τηv Chiswick με αυτ6 τo 6voμα 6μιυ9 ακυριilΘηκε
τrρlv τo oυγκρ6τημα η1oγραφηoεl κιiτl.
ol Tumbling Dice δημloυργηΘηκαv απ6 τα υπoλεiμματα τωv Warlock,
εvιil ol Warlock 6παlζαv ακ6μη. o lan μoυ ζητηoε vα ρωτηoω τov PhiΙ
Walmsley, τov κlΘαρioτα τωv Warlock, εdv μπoρo0oε vα τov δlδdξεl
κlΘdρα.'Eτol o Phil fδεlxvε oτov lan, o oπoiog εκεivo τov καlρ6 fγραφε
τραγoOδtα. o lan με τηv oεlρd τoυ εiπε ατoυE δiδυμoυg Kev καl Sean
McKay, ol oπoiol ηταv φiλol απ6 1ρovlα, vα μdΘoυv κlΘιiρα.'Hταv καl ol
δυo τoυg καλoi πtαvioτεE καl 6τol ιiμαΘαv κlΘιiρα πoλ0 γρηγoρα.'oταv
δlαλOθηκαv ol War|ock τo 1975 ηταv λoγlκ6 γlα τov lan vα ζητηoεl απ6

t.+ j εμ€vα καl τov Phil vα βoηΘηooυμε αυτ6v, τou Kev καl τov Sean vα
/ -; # φτldξoυv ιivα oυγκρ6τημα. Σuμφωvησαμε Kαl αρxioαμε vα κdvoυμε
;. φ ffi πρ6βεE oτo εργooτdoto τoυ πατερα τoυ lan κιiΘε Σdββατo καt Kυρlακη
i - ffi απ6γευμα. ol Tumbling Dice ε1xαv μlα ευκαlρiα vα ηxoγραφησouv με τηvL {δffi Chiswick. Συv61loα vα πα1ζω με τoUζ Τumbling Dice γlα εφτιi περiπoυ

μηvεE μετιi xιilρloα με τηv κoπ6λα μoU Kαl 6φυγα, με απoτ€λεoμα vα με αvτlκαταoτηoouv με *ιiπotov Steve Gaulter''Eπαlζα σε περlστασlακ€g oυvαuλiεg με τoUζ Warlock, ol oπoiol εi1αv 6vα καιvoOργlo κlθαρiατα, τov Huw Melt. o lan
oυvιixloε vα δoυλε0εl oκληρα γlα τoUζ TumbΙing Dice, κdvovταg πρ6βε9, oτdλvovταg καoriτεE αε εταlρiεE, κλπ. Τoυg
6κλεlvε oυxvιi oυvαυλiεg με τηv βoηΘεlα εvog πρακτoρεioυ. Tελlκd, γlα μεγιiλη τoυg 1αρd, ηρe' η ευ^α,ρiα vα κλε1ooυv
ouμβoλαlo με τηv Chiswick. o lan μdζεψε τo oυγκρoτημα Kαl ToUζ εiπε με υπερηφdvεlα 6τl εfxαv'oυμβ6λαlo με τηv
Chiswick καl 6τt Θα 6πρεπε vα μετακoμioouv στo Λovδivo.'oταv τo oυγκρ6τημα τo dκoυoε αuio o Sean εiπε <Δεv
μετακoμiζω oτo Λovδivo, Θα πdω oτo Παvεπloτημlo>. T6τε o Steve εiπε 6τl δεv Θα μετακ6μrζε επεrδη εixε τηv δoυλεld
τoU Kαl τo κoρiτol τoυ. o lan Θ0μωoε καl δlfλυoε τo ouγκρ6τημα. Δεv υπηρ1ε λ6γo9 vα υπdρxεl 6vα oυγκρoiημα πoU
δεv Θfλεl vα φιiγεl απ6 τo oπ1τt τoυ. Tηv επ6μεvη μι1ρα o lan πιiραoε απo τo oπiτl μoυ κα, μoυ εiπε <Aυτoi ol βlακεE
εi1αv τo oυμβ6λαro καl δεv ηθελαv vα μετακoμioouv στo ΛovδΙvo καl fτol δl€λυoα τo oυγκρ6τημα>. Mετd μoυ'εiπε Goιj
Θα ερ16ooυv, fτol;> καl εγΦ τoυ απdvτηoα <Φυolκd>.
Ei1εg κιiτrolα καvovlκη εκμιiΘηoη ττιivιυ oτα vτριiμg η ηταv κιiτl τrou 6μαΘε9 με τov καlρ6;
G:Eixα καvovlκη δlδαoκαλiα. H olκoγfvεld μoυ αo1oλo0vταv πoλ0 με Tηv μoUσlKη καl o πατεραE μoυ εi1ε tνατζαζ
oυγκρoτημα.'oταv θ6ληαα vα μαΘω vτραμE, o πατ6ραE μoU μoU εiπε 6τl θα μoυ τα αγoρζε αλλf Θα ιfπρiπε vα μαilω
oωoτd. Πηγα oε 6vαv διioκαλo ov6ματl Ted Hardy γlα δυo 1ρovια. Mετα αε κdπolov Bitl Scott γlα fξl μηvεE, Kαl τελlκd,
τo 1977 6ταv ημαoταv oτo Λovδivo 6παlρvα μαΘηματα απo κdπolov Ιρλαvδo, τov Gerry McΑlduff, o oπoioξ επαlζε
vτριiμE oτo πρΦτo singΙe τωv PREΤEΝDERS, "Stop Your Sobbing''.
To oυγκρ6τημα ηταv μlα <δημoκρατlκηrr oργαvιυoη η oαv αρ1ηγ69 o Ian εi;1ε τov τrριirτo λoγo;
o lan, ωg αρXηY6ζ, εi1ε oxεδov τov πριilτo λ6γo. Yπdρxoυv πoλλd πρdγματα πoυ ol φωτoγριiφol, ol παραγωγof καt ol
μdvατζερ ηΘελαv vα κdvoυμε oμωζ... o lan δεv €καvε κdπolα απ6 αυτιi. o lan μπoρo0oε vα'εivαl πoλ0 πεloματdρηE ειiv
τo ηθελε.
Θuμιioαl τlg τrριbτεg oαg oυvαυλiεs σαv Skrewdriver;
Ναl, τlg Θυμιiμαl. H πριilτη ηταv oτo Πoλυτεxvε1o τoυ Mιivτoεoτερ. H πριilτη oυvαυλfα oτo Λovδivo ηταv oτo Τhe Roxy
γ0ρω oτov Mαρτlo τoυ '77 , ωg support oτoυE JOHNNY MOPΕD. Τηv θυμdμαr πoλ0 καλd αυτη τηv oυvαυλiα. Tηv μ6ρα
πρΙv Τηv oυvαυλiα, ηταv Παραoκευη, δo0λευα ωE εργιiτηg oε λαμαρivεg, 6πoυ 6κoψα τo xιiρl μoU σε fvα κoμμιiτl 

'

μ€ταλλo.'Eπρεπε vα πdω σTo voσoKoμεio 6πoυ μoυ fκαvαv τεαoερα ραμματα παvω
oτηv πληγξ, η oπoiα ηταv πιivω oτηv παλdμη τoυ δεξlo0 μou xερroO. M6λIE γ0ρroα
oπiτt fφταoε o lan καl εiπε (Tl fκαvεE oτo x6ρl ooυ;> Τoυ εiπα 6τl τo εixα κoψεl. AυτoE
εiπε <Α0ρlo παiζoυμε oτo Roxy>. Eγιil τoυ απdvτηoα <Mηv αvηoυ1εig, Θα τo δ6oω μι
ταlviα>.'Eτol volκlιioαμε fvα φoρτηγdκl, τo φoρτιiloαμε με τα 6ργαvιi μαζ Kαl φ0γαμε
γlα τo Λovδfvo με καλη δldΘεαη. To πρ6βλημα ηταv 6τ1 6ταv πlιivαμε τα 40 1λμ o
dξovαg dρxlζε vα τρiζεl δυvατd καl αυτ6 μαg τρfλαvε oε 6λη τηv δlαδρoμη. H ouvαυλiα
πηγε πoλ0 καλd καl εγιb fγlvα δlιioημoE 6ταv 6βαλαv τηv φωτoYραφiα μoυ oτo New
Musical Εxpress. H φωτoγραφ1α τραβηxτηκε oτα απoδυτηρtα εvιil εγΦ ημoυv
μo0oκεμα oτov lδριilτα και η μπαγκιiτα ηταv δεμfvη με μovωτlκη ταlviα oτo xιiρl μoυ.
H φωτoγραφiα εixε τηv λεζdvτα ''Whose Skrewing you, John?''
Ωg τrιivκ εi;1ατε πρoβληματα στηv ττερloxη oαg η o κooμoE oτo Btackpool ηταv
κιiπιυg αvεκτlκ6E; 'Ηoαoταv ol τrριirτol τrιivκ oτηv τrερlo;1η; H κατιioταoη ηταv
1εlρ6τερη 6ταv γivατε skinheads?
Σαv πdvκ δεv εi1αμε πoλλd πρoβληματα, αv Kαl μoU ε1xε απαγoρευτεi η εiooδog oε
δυo τoπlκ€g πdμπ λ6γω τηg εμφdvloηg μoυ. Tlg περIoo6τερεg φoρ6E μαg κoiταζαv
περiεργα, αφo0 6μωE γvωρiζαμε τoυg περloo6τερouζ καl ol υπ6λolπol δεv ηΘελαv
επεlooδlα με τo oυγκρ6τημα Kαl τoυE φiλoυE μαg, ημαoταv καλoδεxooμεvol. Elδlκα
6ταv μετακoμioαμε oτo Λovδivo, εixαμε πoλλo0g oπαδo0g π1oω oτα μfρη μαg. ooo



Ylα τηv Skinhead εμφαvlση, ε1Χαμε λ|Yoτερα
περiεργα βλfμματα και πρoβληματα, ηταv oμω6
δυoκoλoτερo vα παiξoυμε oε oυvαυλiεg.
Eivαl γvι,roτ6 6τl oαg εi1αv επlτεΘεi μερlκoi
Teds μετιi απ6 μlα ouvαυλiα καl εoιj 61αoε9
μερlκιi δ6vτlα. Πηρατε τroτ6 εκδiκηoη; H
αvτlπαριiΘεoη μεταξ0 πdvκ καl Τed ηταv τ6oo
ιioxημη ooo λivε;
Nαl, oυμπλακηκαμε με τoυg Teds μετα απ6 μlα
oυvαυλiα oτo ''Railway'' oτo Πo0τvευ' ΠαΙζαμε ωE
support oτoυg TΗE PoLlcE πρrv γivoυv δldoημol.
'oλη τηv vOxτα oτηv oυvαυλiα 6λol ιiλεγαv 6τl

€ρxovταv Teds απ6 μlα κovτlvη oυvαuλiα 6πoυ
6παlζαv or SHAK|ΝG STΕVEΝ & THE SUNSEΤS.
Kovτd oτo τ6λo9 τηg oυvαυλiαg ol πdvκ καl ol TΗE

PoLlcE αρxtoαv vα εξαφαviζovται πoλ0 YρηYoρα. Eμεig παραμεΙvαμε γlα vα μαζ6ψoυμε τα πριiγματd μαg. ΕΙxαμε

αρ1ioεl vα φoρτιi.lvoυμε To φoρτηγdκl μαg oταv ακo0oαμε 6vα θoρυβo, κoiταξα καl εiδα μlα oυμμoρiα απ6 εiκool περiπoυ
TeUs vα 6ρ1εταr πρoζ τα εμdg φωvιiζovταg <Πlιioτε τoυg!> EγΦ ημoυv 6ξω απ6 τo πioω μfρoE απ6 τo φoρτηγdκl, καl

εixα τlg π6ρτεg αvotxτ6g. Σκ6φτηκα, λolπov, δεv Θα τρdξω καl dρπαξα μlα βdoη απ6 πlατivlα καl απoφdoιoα vα επlτεΘιΙ:'

Eioαl fvαv Ted vα πληoldζει Kαl τov μ0πηoα με τηv βdoη. Tov π6τυxα ψηλιi oτo 16ρl. To επoμεvo πoυ θυμιiμαl 6μω9

εivαl 6τl με εixαv περlκυκλΦoεl ol Teds, καl dvαg απo αυτo0g πηρε μlα βdoη μrκρoφιilvou _ απ6 αυτ69 με τlg olδερfvιεg

βιioεlE _ καl μπdμ! KατευΘεiαv oτo oτoμα. Eiδα λdμψεlg καt αoτερdκια καl €πεoα oτo fδαφog oτηv μ6oη τou δρ6μoυ. To
κεφdλ1 μoυ γ0ρlζε καl εixα 1doεl τov κ6oμo. Δεv μπoρoιioα vα oυv6λθω. To επ6μεvo πoυ θυμdμαt ηταv τηv αoτυvoμiα
Kαl τoUζ voooκ6μoυE πoU με fβαζαv μ€oα oε 6vα αoθεvoφoρo.
Mε πηγαv oτo Noαoκoμεio Queen Mary oτo Pooυ1αμπτov 6πoυ μoυ 6καvαv 36 ριiμματα oτo oτoμα. Δυo απ6 τα δovτlα

μoυ εf1αv oπdoεl. H εκδiκηoη ηρΘε γρηγoρα, αv Kαι 61ι απo εμfvα. Αφo0 με <μπαλωoαv> και fφευγα απ6 τo

voooκoμεio με τov Εffie, τov μαvατζ6ρ μαE εκεivo τov καlρ6, εiδα vα φ6ρvoυv 6vαv Teddy oε φoρεio με τρα0ματα oτo

πρ6oωπo. Mαλλov, 6ταv με πηγαv oτo voooκoμεio, τo oυγκρ6τημα γ0ρloε π1oω oτo φoρτηγdκl, απ6 τo oπoio τιilρα
6λεlπαv τα τζdμlα. o Kev oδηγo0oε, o lan βρtoκoταv μπρoατα δiπλα τoυ καl μαζi τoυE ηταv επioηg o Phil καr o αδελφ-6ζ

τoυ Kev, o Sean, o oπoiog εi1ε fρΘεl απ6 τo Mπλακπoυλ γlα vα δεl τηv oυvαυλiα. EvΦ oδηγo0oαv, o lan εiδε μlα oμαδα
απo Τeds vα περπαταvε oτo πεζoδρ6μlo πρog τo φoρτηγdκl. Eiπε oτov Kev vα πληolαoεl τo πεζoδρ6μlo καl μετd
εβγαλε τo π6δl τoυ 6ξω. Moλlq πληoiαoαv o lan dvolξε τlg π6ρτε9 Kαι τoUζ επlτfθηκε με τηv βdoη τoυ μlκρoφΦvoυ. Mετd

απo αυτ6 oυv6βηoαv μερlκd πραγματα. To φoρτηγακl καταo1fΘηκε αργ6τερα oτo Koβεvτ Γκαρvτεv με oλo τov

εξoπλloμ6 μαE μ6oα' Kαl o lan <κ6λλαγε> oυvε1Φg oτov Phil επεlδη fτρεξε καl κριiφτηκε πioω απ6 κdτl

okoυπlδoτεvεκιlδεg 6ταv μαg επrτ6θηκαv. ΕπioηE, μερlκfg μ6ρε9 μετd απo τηv επiθεoη μαg πηρε oυvfvτευξη η Janet
Street Porter γlα 6vα τηλεoπτlκo πρ6γραμμα. H oυv6vτευξη ακoλo0θηoε μlα γραμμη δηλΦoεωv απ6 τov lan o1ετlκα με
τo τl Θα 6καvαv ol παvK ατoυg Teds' H oυvdvτευξη πρoβληθηκε μερικoOE μηvεE αργ6τερα, 6ταv 6λα εi1αv ηρεμηoεl' Aυτo

6μωE 6δωoε v6α αρxη καl oI Skrewdriver 6γlvαv Δημ6olog Kivδυvog #1 . H αvτlπαλ6τητα μεταξιi Tωv παvK καl τωv Ted

μπoρo0oε vα γivεt πoλ0 αo1ημη αv βρloκOooυv oτo λdΘog μ6ρo9 τηv λαΘog oτlγμη. Σiγoυρα υπηρxαv πρoβληματα

μεταξ0 τωv δυo.
Γιατi αλλιiξατε oε skinhead εμφdvloη; -Hταv oημαvτlκ6 γlα εoιig η κιiτl ττoυ Θfλατε vα κιivετε;
'oλor μαE μiγαλιboαμε με τηv skinhead, suedehead καl bootboy μoδα τωv αρxιi-lv τηg δεκαετiαE τoυ '70. Τo 1977 εiδα oτl

πdvτα €volωΘα καλ0τερα με τov skinhead
τρoπo ζωηE απ6 oτr με To παvK.'Eτol 6κoψα τα

μαλλrα μoυ, αγ6ραoα Levi τζηv και μπoυφdv
καl ξεκivηoα' Aργ6τερα, 6ταv με εiδε o lan -
αυτ6 dγlvε τov καlρ6 μεταξ0 τηg απoxΦρηoηg
τoυ Phil Kαl τov ερxoμ6 τoυ Ronnie joining _
απoφασlσε 6τl τo oυγκρoτημα θα fπρεπε vα

γivεl 6vα skinhead oυγκρ6τημα. o lan ηταv
πdvτα μ6oα oτov skinhead τρ6πo ζωηg' τoυ
αρεoε η βiα. o Kev 6xl και τooo 6μω9 μαg
ακoλo0Θηoε.
Πolo ηταv τo αγαπημ€vo ooυ κoμμιiτl τωv
Skrewdriver εκεivη τηv επoxη; Tl voμiζειg
γtα τηv τro16τητα TuJv ηXoYραφηoεΦv oαE;
Πloτε0εlg 6τl τo ''AlI Skrerived Up'' καl τα δυo singles ηταv αξιol αvτlπρ6oι,rπo] τoU σUγκρoτηματos;
To αγαπημ6vo μoυ κoμμdτl τωv Skrewdriver, καl τo αoτεio εivαr oτl αυτ6 αρ6oεl Kαl στlζ δυo κoρεg μoυ Ηannah 16 καl

Rebecca 12, εiναι τo ''Too Much Confusion".'oλol oτo oυγκρ6τημα πloτε0αμε 6τι τo ''All Skrewed Up'' θα μπoρoUoε vα

γivεl καl καλ0τερo. Πloτε0αμε 6τl η Chiswick 6καvε τα παvτα με τov φτηv6 τρ6πo oε 6τι εixε ox6oη με τlg ηxoγραφξoεlg,
τηv διαφημloη, κτλ. To ιiλμπoυμ ηxoγραφηΘηκε μ6oα oε λiγεg μ6ρεg, oτηv oυαiα εivαl <ζωvταv6>, απλΦg ιiγlvαv μερlκ6E
δroρθιi-loεlg oτα φωvητlκd Kαl τηv κιθdρα. To πρ6βλημα ηταv 6τl τα κoμματlα δtαρκo0oαv 2 με 3 λεπτd. Δεv εiμαl
τεxvlκ6E καl ετol δεv ξfρω γιατi τo ιiλμπoυμ κυκλoφoρηoε oτlg 45 oτρoφ69' Tα κoμμdτlα πoυ περιεixε ηταv αυτα πoυ
παiζαμε καl ζωvταvd, ιiτol ηταv μlα καλη αvτlπρooιi.lπεUση τoU oυγκρoτηματoq. 'oλol μαg oμωg πtoτευαμε 6τl o ηxog

ηταv κdπωg αδιivαμog.
Πloτε0εlg 6τl η Chiswick ηταv καλη εταlρiα; -Hταv δiκαloι αττ€vαvτl oτo oυγκρ6τημα; AκoυγεE κιiπolo ατ16 τα
αλλα oυγκρoτηματα τηg εταlρiαg; Eπioηg δεv o1εδiαζαv τηv κυκλoφoρiα εv6E single με τo κoμμιiτl
"Streetfight"?
.9πω6 εiπα πtoτεΟαμε 6τl η εταlρiα 6καvε τα πdvτα με τov φτηvo τρoπo.'oταv κuκλoφ6ρηoε τo ''All Skrewed Up" η

Chiswick τ0πωoε μ6vo μερlκιig εκατovτdδεg αvτiτυπα γtα τα KατασTηματα. Πo0ληoαv πoλ0 καλd και εξαvτληθηκαv, καl



6πρεπε vα περlμ€voυμε περloo6τερα αvτiτυπα. Mε1ρr τ6τε εi1αμε xdoεl τηv oρμη μαE. Aκo0γαμε τα dλλα oυγκρoτηματα
τηE εταlρiαE. To καλυτερ6 μαg ηταv ol MoToRHEΑD, ol L|TTLE BoB STORY ηταv παvτα καλo1 γlα vα ouvεργdζεoαl
μαζi τoυg. Noμiζω 6τl η Chiswick επρ6κεlτo vα κυκλoφoρηoεt τo ''Streetfight'' 6μωg ακoλoυΘηααμε δlαφoρετlκo0g
δρ6μoυ9. Λυπdμαl πoυ δεv τo κυκλoφoρηoαv'
Πωg ηταv η o16oη σou με τo oυγκρ6τημα; Kιivατε μαζi παρ€α η ακoλouΘo0σατε o καΘ€vαg τov δρ6μo τoυ;
H αx6oη μoU με τo oυγκρ6τημα ηταv πdvτoτε καλη. Eγιil, o lan καl o Kev μεγαλΦoαμε μαζi, ημααταv μαζi oτo oxoλεio,
oτlE δlακoπtiE, oε πdρτυ, γlα κoρiτolα Kαl γlα τσαKωμoιiE. H ζωη ηταv μrα μεγdλη πρ6κληoη.
Eκεivo τov καlρ6 εi;1εg κιiτrolεE πoλlτlκ6E αττ6ψε19; o ετrlκεφαληg τηg Chiswick, Roger Armstrong, αv€φερε 6τl
εi1εE Evα <<B6ρεlo Σoolαλloτlκ6> υτ16βαΘρo.
H πoλlτlκη δεv ηταv €κδηλη ioωg μ6xρl τo 1979. Αλλd μfxρl καl τ6τε o lan ε1xε πdvτoτε φυλετloτrκιiE απ6ψεlE αv καl δεv
εixε αvακαλOψεr τo National Front (NF) μ6xρr τo '79 η τo '80. Τ6τε ηταv πou dκoυoα γlα τo NF. H olκoγεvεld μoυ
αoxoλoUvταv πdvτoτε με τηv πoλtτlκη. o πατ6ραg μoυ €παlρvε μfρoE με τoυE Eργατlκo06 oτtg τoπlκdE εκλoγ6g, εγΦ
oυvηθlζα vα τoUζ βoηθιiω μlαζ Kαl εixα μεγαλΦoεl με τηv πoλrτlκη. Τoυg ψηφloα τo 1979 oτlE γεvlκιig εκλoγ6E oταv
dxαoαv. T6τε dρxloα vα παρατηριil πlo καλd τo κ6μμα καt κατciλαβα 6τl ol απ6ψεlE τoυg δεv ταiρlαζαv με τlE δlκι1g μoυ.'Eτol τo 1980 ακoλo0θηoα δlαφoρετlκη πoλτlκη κατε0θυvoη. ΣυvηΘlζα vα μtλιiιυ με τov Roger καl αυτ69 υπooτηρlζε τoυg

Eργατlκoιig. Noμiζω oμωg 6τl εixε αυτη τηv
ρoμαvτlκη lδι1α 6τ1 6λα τα oυγκρoτηματα απo τov
βoρριi υπooτηρlζαv τηv εργατrκη ταξη. Αυτ6 δεv
ηταv αληθεlα.
Aργ6τερα τo ouγκρ6τημα ετrfoτρεψε καl τrιiλl
στηv παvκ εμφιivloη. Σε εvo1λoιloαv 6λε9 αυτ€g
ol αλλαγfg; Kαl μlα αv6ητη ερΦτηoη:
πρoτlμo0oεs τηv μlα εμφιivloη απ6 τηv ιiλλη;
Τo oυγκρ6τημα dλλαξε εμφαvloη, voμiζω 6μω9 6τl
ημαoταv πdvτα πlo κovτα oτov skinhead τρ6πo
ζωηg.'EvαE βαolκ69 λoγog αυτηg τηE αλλαγηE 6τl
oαv skinhead oυγκρoτημα ηταv αδ0vατov vα
παiξoυμε oε oυvαυλiεE, λoγω τηE βiαg. MαE ιiρεoε
αυτη η ατμ6oφαlρα, o1γoυρα oμωE xdvαμε
περIoδεiεg καl oυvαυλiεE εξαlτ1αg τηg εμφαvloηg.
Aργ6τερα o Kev καl o lan δημloιiρYησαv μlα

Mιivτoεoτερ €κδooη τoυ σUYκρoτηματog, Ei1εg τrιiρεl καl εo0 μερos;
Nαl, €παlζα oτo oυγκρ6τημα, θυμαμαl 6τl παiξαμε μlα μ6vo αυvαυλiα με τoUζ MOTORΗEAD oτo Queen Marys Hall oτo
Mπλdκμπερv. M€vαμε oε εvα votκlαoμεvo oπfτl oτo Λ6vγκoαiT τoυ Mdvτoεoτερ. Noμiζω 6τl oτηv o0vΘεoη αυτη ηταv καl
πdλt o Phil καl o Chris Cumming 6παlζε κlΘdρα. Αυτη ηταv η καλ0τερη oιivΘεoη πoυ ε1xαμε. o lan €γραψε μερlκd καλα
τραγo0δlα καl ηxoγραφηoαμε μερlκ6g καo6τεE 6μω9 oτηv Chiswick δεv ιiρεoη η αλλαγη τηg κατε0Θυvσηζ μαζ.
oταv δIαλι]Θηκε τo ouγκρ6τημα εΙ1εg καμlιi επαφη με τo παvκ; Ακoυγεg τα μετ6τrεlτα oi ouγκρoτηματα' πoU
τroλλιi oαg ΘειυρoOv urζ εττlρρoη τoυ6; Nαl, πdvτoτε ακoλoυΘo0oα τηv καlvo0ργlα μoυolκη καl dκoυγα τα oi
oυγκρoτηματα. -Exω πoλλ69 καo€τεg καt CD απ6 Eθvlκloτlκd oυγκρoτηματα. Εivαl πoλι] καλd. To αγαπημιivo μoυ
EΘvlκloτlκ6 oυγκρ6τημα εivαl ol Νo REMORSE, μoυ αρ6oεl πdρα πoλ0 τo κoμμdτl "The Winning Hand".
oταv o lan επαvαoOvδεoε τo oυγκρ6τημα oτo Λovδivo, σε εiXε καλEoεl; Σε εv61ληoε τo 6τ1 1ρηolμoπolo0oε καl
τrιiλl τo 6voμα; Tl fψvε με τα ιiλλα μ€λη oπιυg o PhiI, o Kev καl o Ron?
Xαρηκα πoλ0 6ταv o lan επαvαoOvδεoε τoυg Skrewdriver.'Eβλεπα τov lan oυ1vd καl ηξερα τα oxfδlιi τoυ. Θα ηΘελα vα
6παlρvα μ6ρoE εixα 6μω9 μlα oταΘερη δoυλεld καt ημoυv αρραβωvlαoμfvog, fτol δεv ηταv ε0κoλo εκεivη τηv oτlγμη. o
Kev ι11εl μlα επιτυ1ημ6vη επlxεiρηoη γυαλιo0 καI δεv ξ6ρoυμε πoυ βρioκεται o Phil. o |an πdvτoτε κρατo0oε επαφη, μoυ
foτελvε CD καl t-shirts. 'oπoτε επ6oτρεφε ατηv π6λη μαg Θα με επloκεπτ6ταv Kαl Θα μoυ 6λεγε πωg πηγαlvε τo
oυγκρ6τημα.
Σε εv61ληoε τo 6τl η καlvoυργlα εκδo1η τoU συYκρoτηματoE κριiτηoε τo 6voμα αλλιi ακoλouΘo0oε τo NF καl
ττoλlτlκoττolηΘηκε;
'oxl, δεv με πεiραξε καΘ6λou. EγΦ καl o lan γivαμε μ6λη τoυ NF τo 198O. Τo πρoβλημα ηταv καl πdλl η ιiαxημη
δημoo16τητα καl τo 6τl δεv μπoρoOoαv vα παiζoυv oυvαυλΙεg. o lan oμωg ε11ε πdρεl τηv απ6φαoη τoυ vα
πoλlτlκoπolηθεi καl πioτευε 6τl αυτo ηταv τo oωoτ6 μ6xρr τo τ6λo9.
Ei1εg κρατηoεl επαφη με τov lan; 'Hξερεg κιiττolov αττ6 τηv o0vΘεoη εκτ69 ατ16 αυτ6v;
Nαl, εixαμε επαφη' Tελευταiα φoρd πoυ τov ε1δα ηταv 6ταv εixε επloκεφτεi γrα τελευταiα φoρd τηv π6λη μαE. 'oταv ηρθε
ε1xα γυvαiκα καl δυo κ6ρε9. Moυ εiπε τα πdvτα oxετlκd με τo oυγκρoτημα καl 6τl εixε μπεt φυλακη καt πΦg ηταv ατo
Xηvoρ. Eixα oυvαvτηoεl καl εixα δεl vα παiζεl τov Stigger τov κlΘαρioτα τηE τελευταiαE oUvθεoηE τωv Skrewdriver. Eivαl
πoλ0 καλ69 καl γρdφεl ακ6μα καλη μoυolκη.'Hooυv εvεργ6g oτηv skinhead oκηvη τoυ '80;
Nαl, αoxoλoιiμoυv με τηv oκηvη απ6 τo'1980 με1ρl τo 1984. Eixε αρxioεl
vα δυvαμΦvεl καl πdλl, ioωE λoγω τoυ NF.
Πιυg ηταv πραγματlκιi o lan Stuart; Ei1ε επηρειioεl καΘ6λoυ η
πoλlτlκη τηv φlλiα σαζ στo oυγκρ6τημα;
ΠΦg ηταv πραγματlκd o lan' Να πdρεl! Θα μπoρo0oα vα γρdψω βrβλio
γlα τov lan. Yπdρxoυv πoλλ€E lατoρiεg o1ετlκd με τov lan, μαζi με τo
γεγov6E 6τt μεγαλΦoαμε μαζi' o lan εixε πλdκα, τoυg εvoxλo0oε oλoυg'
Eκεi πoυ μιivαμε' ακ6μη καl oημερα' πoλλoi 6xoυv ψευδιilvuμα πoU ToUζ
εi1ε βγdλεl o lan"Hταv πdvτoτε oυγκεvτρωμfvog πdvω oε αυτ6 πoυ
fκαvε. oπolooδηπoτε τov εixε αυvαvτηoεl Θα oou πεl 6τl μπoρo0oε vα
φdρεl oπolovδηπoτε oτtg απ6ψεtg τoυ. -Hταv oiγoυρα 1αρloματlκ66 καl
6ταv τov oυvαvτo0oεE μrα φoρd δεv μπoρoιioεζ vα Tov ξεxιioεlg. Yπdρxεl



6vα καλ6 βlβλio oxετlκd με τov lan, λfγεταl ''Nazi Rock Star'' τoυ Paul London, τov oπoio και βoηΘηoα, καl υπdρxεl καl
dλλo 6vα τo oπoio ετorμdζεταl τιilρα. Σαv oυγκρoτημα oυvεvvoo0μασταv πoλι] καλα. o lan καl o Phil εixαv μια καλη
εlκ6vα o1ετικd με τo πolog θα €γραφε τo υλlκ6 τoυ "All Skrewed Up". EπioηE o Kev, η πlo oωoτ<i η κoπ6λα τoυ, δεv

βρηκε καλη τηv lδιiα vα γivoυμε skinhead. <Φαivεoτε Yελoiol) ηταv τo αx6λlo τηg Kathy. Πoλlτlκιi, o Ken, o Phil καl o
Ronnie πoτ6 δεv αo1oληΘηκαv. Εγιil oμωE καl o lan αoxoληθηκαμε. Πoτ6 δεv επηρ6αoε τηv φlλiα μαE' Eμπoδloε oμωE
τoυg Skrewdriver vα φτdooυv oε εμπoρlκ6 επiπεδo.
Mε τl αo;1oλo0ooυv τlg τελευτα[εg δεκαετiεg;
Aπ6 τ6τε πoυ oταμdτηoα vα παiζω μoυolκη δo0λεψα oαv 1τioτηg. vεκρoθdφτηE καl τιilρα δoυλε0ω oαv ταxυδρ6μoζ στo
ΠoOλτov. Kαλη δoυλεld αv 6xl καl τ6oo εvδlαφ6ρoυoα! Mε βoηΘdεl 6μω9 vα πληρΦvω τoυE λoγαρlαoμo0g μou.
Nιrrρiτερα αviφερε5 τlg κ6ρε9 ooυ. Tlg αφηvειg vα ακoOvε τoυ5 δiακoυs σoU; Toυ5 αρ€ooυv; Aκo0vε τrαvκ; -E;1εlg

oυvαvτηoεl πoτi vεαρoιis παvκ η skinheads καl vα θ€ληoεs vα τous πεlg παλ169 loτoρiεg; Συvιivτηoεg τroτ6
κdπolov ατ16 τo ouYκρ6τημα;
Στlg κ6ρεg μou αρdooυv καt ol Skrewdriver καl τo παvK. Γελdvε με τlg παλ169 φωτoγραφiεg τoυ oυγκρoτηματoE εivαl 6μωq
περηφαvεg πoυ o πατfραE τoυg ι1παlζε oε αυγκρ6τημα, εlδtκd τΦρα αφo0 φαivεTαl πωg υπdρxεl μεγιiλo εvδlαφfρov.

8λ6πω τov Ronnie μερlκ69 φoρεζ, μ6vεl εδΦ κovτα.
'Eβλεπα επioηE τov Kev τΦρα 6μω9 μετακ6μloε
oτov Kαvαδd oπo0 εκεi μfvεl o αδελφ69 τoυ εδΦ
καt xρ6vlα. 8λ6πω τoυg γovεig τoυ. Δεv €xω δει τov
Phil εδΦ καl xρ6vlα, 6μαθα oμωE 6τl μθvεl oτo
Mαvτoεoτερ καl παiζεl κlΘdρα oε 6vα καλ6
oυγκρ6τημα Blues.
Σε εκπληooεl τo γεγovo6 oτl πoλλoi κuvηγoOv
δioκoυg τηE Chiswick oημερα; Σε ριυτoOv
oημερα o;1ετlκιi με τo ouγκρ6τημα; Σoυ
δη μ louργoιiv πρoβλη ματα λ6γιυ τιυv μετiτrεlτα
δραoτηρloτητ(rv τoυ oυγκρoτηματog;
Ναl εκπληoooμαl με τo πoαo πoλU κυvηγoOv
oημερα πρdγματα τωv Skrewdriver. Moλlg 6λαβε
ιivα καλ6 KαlVo0ρYlo t-shirt τou ''Antisocial" καl

μερlκ69 bootleg καofτεE απo oυvαυλiεg τωv
Skrewdriver απ6 Kdπoιov Sean απo τo NTdv
Λ6ρlvγκ. Moυ 6oτεlλε επioηE τo CD τoυ
oυγκρoτηματ6E τoυ' THE SUSPECΤS, τo oπoio
εivαl καλ6. o κ6oμo9 με ρωτdεl ακ6μα γlα τo
oυγκρoτημα. Πoτf δεv εixα πρoβληματα, αv Kαl o
lan φυolκd εixε πoλλιi. Mπηκε φυλακη Kαl σTo

τ€λoq αvαγκαστηKε vα φ0γεl απ6 τo Λovδivo καl vα πdεl ατo Xηvoρ λ6γω τωv σUvεXωv πρoβλημdτωv. Συvαvταω
oπαδo0E τωv Skrewdriver στo "Red, White & Blue" φεoτιβdλ πoυ δloργαvιilvεl τo BNP (British National Party) κιiΘε

1ρ6vo oτo KλiΘρooυ τoυ ΛαvκαoαTρ.'oταv ημoυv εκεi oυvdvτηoα πoλλoιig oπαδo0E Kαl μoU εiπαv 6τl γivovταt oυvαυλiεg
πρog τlμηv τoυ lan, oυvηΘωg oτηv επ6τεlo τoυ Θαvατoυ τoυ. Eπ1oηE τo κυρiωg oυγκρ6τημα τoυ φεoτrβιiλ 6παιξε τα ''Too
Muοh Confusion'' καl "Antisocial" και τα 6παlξαv πoλ0 καλd.
Av μπoρo0oεE vα κιivεlg κιiτl δlαφoρετlκιi τι Θα ηταv αυτ6; Kατl vα πεls γlα τo τ€λo6;
Moυ dρεoε πoλ0 αυτ6 πoυ dκαvα καl xαiρoμαl πoυ υπαρ1εl ακoμα εvδlαφ6ρov. Eλπiζω vα βoηθηoε καπωg. Συ1vα
oκ6φτoμαι oτl αv εΙxαμε παραμεivεl παvκ oυγκρ6τημα, Kαl o Phil δεv €φευγε μετd απ6 τηv κυκλoφoρiα τoυ αλμπoυμ. Mε
καλη δlαφημloη απo τηv Chiswick δεv θα μπoρo0oαμε vα γivoυμε 6vα εμπoρlκ6 παvκ oυγκρoτημα; Aπ6 τηv dλλη 6μω9,
ol Skrewdriver εivαl γvωατoi γlα αυτ6 πoυ εκαvαv καl 6τol xαiρoμαl με αυτ6' Eπioηg θα fπρεπε vα εiXα oκOψεt πlo
YρηYoρα καl vα εi1α oιi.loεl τα δ6vτlα μoυ oτo Πo0τvευ!



H πριilτη εμφιivtoη τoU ρατσlστlKo0 skinhead κvηματos oτη Γαλλ1α ιiγlvε
oτls αρx6s τoυ '80'Eκεivη τηv περioδo 6λol ol skinheads ηταv ρατoloτ6s
καl δεv υπηρ1αv απoλiτlκol.Aκ6μα καl ol μπαvτεs πou δεv εixαv καθαρα
εθvlκoooolαλtoτlκo0s oτ11oυs,τραγoυδoιjoαv πατρlωτlκd-εθvlκloτlκα
κoμματlα!Miα απo τlS πριilτεs Γαλλlκ6s RΑC μπdvτεs ηταv ol
ΤOTENKOPF oπoυ o τραγoυδloτηs τoυs πρoερ1oταv απo τo απoλiτtκo
oυγκρ6τημα L'lΝFANTERlE SAUVAGE(6vα καλo παρdδεlγμα γlα vα δεls
6τ1 6λol ol skinheads εi1αv φυλετlκfs tδ6εs).Mε τov Θdvατo τoυ
τραγoυδloτη τωv TOTENKoPF πoυ ακoλoιiθηoε,κciπolα ιiλλα μfλη
δημloυργηoαvε τηv παoiγvωoτη μπαvτα LEGloN 88.Aκ6μα 6vα RΑC
oxημα εκεivov τov καlρ6 ηταv καl ol EVlL SKlN oπoυ εi1αv δημloυργηθεi
απoκdπolαdτoμααπ'τlsπρΦτεsskinheadoυμμoρiεsoτoΠαρiol.Mπoρεi

6μωs oλol ol skinheads vα ηταv ρατoloτ6s αλλα ηταv Kαl ττlo πoλ0 hooligans καl 6xl τ6oo δραoτηρlol.-Hταv πlo πoλυ
'xαoτtκoi',με καταληψεls,αλκo6λ καl τoακωμo0s με oπolovδηπoτε παριi ακτlβloτ6s.Τo κivημα ηταv πoλ0 δυvατo με
πoλλoOs αvΘριi.lπoυs εμπλεκ6μεvoυs(oτα μfoα τoυ '80 υπηρxαv περ1πoυ 2.000 skinheads!)αλλιi η πoo6τητα δεv εivαl
πιivτα καt πo16τητα.Aκoμα Kαl ol πρΦτεs Γαλλlκιis RΑC μπdvτεs σαv τoUS EVlL SKlN,τoυs ToLB|ΑC'S ΤoADS Kαl τous
TOTENKOPF εlκovoγραφo0oαv αυτη τηv vooτρoπ1α καt τραγoυδo0oαv πto πoλU γlα τηv ελε0Θερη βiα παρd Ylα τηv
Eυρωπαtκη ταuτ6τητα.Στo δειiτερo μloo τoυ '80 τo κivημα αρ1roε vα γivεταt πlo πoλtτlκd εμπλεκoμεvo καl αρκετoi RΑC
skinheads εγιvαv μ6λη καl υπooτηρlκτ€s
εθvl κloτl κιilv/εθvl κoooolαλloτlκιirv κoμ μdτωv oπωs τo P N FΕ,
τo L'oeuvre Frangaise και τo Front National.'Hταv καl τηv iδlα
oτlγμη πoυ ol καlvoOργlεs μπιivτεs αρxloαv vα
πoλlτlκoπolo0vταl 6πωs ol ULT|ME ASSAUΤ ol BLΕACH
BoYS,6πoυ γivαvε μελη τoυ PNFE,ol γvωoτoi BUNKΕR 84 καl
ol LEGloΝ 88 πoυ τραγoυδo0oαv πlo ιirρlμα καl
ooβαριi.Aυτιis ol δι]o τελεuταiεs μπdvτεs επιρρ6αoαv αρκετd
oλ6κληρo τo Γαλλlκ6 skinhead κivημα καl γt'αυτ6 η Γαλλlκη
διακoγραφlκη εταlρεiα STREETFlGHTlNG κυκλoφ6ρηoε τo cd
με δlαoκευ6s oε τραγo0δlα τωv BUΝKER 84 καl 6vα dλλo oε
τραγo0δlα τωv LEGloN 88 με oυμμετoxη πdvω απo εiκool
Eυρωπαlκ6s μπαvτεs.ol LΕGloN 88 επioηs εivαl η μ6vη μπαvτα πo0 6παlξε με Τous SKREWDR|VER oτηv Αγγλiα τo
1987 oτo White Νoise Festival.Yπηρxαv ακ6μα 6μωs ouγκρoτηματα πoυ τραγoυδoOoαv oαv τα πρΦτα o1ηματα τoυ
'80,6πωs ol BRUTAL CoMBAT και ol SKlNKORPS.Πιivτωs τo κivημα παρfμεvαl δυvατo 6oo πoτ6 dλλωτε καl καΘε π6λη
εi1ε τηv δlκη τηs skinhead oυμμoρiα με 20-30 dτoμα η καθεμlιi.o τρ6πos ζωηs ηταv 1αλαρ6s γlα τov λoγo 6τl ol
μεταvdoτεs καl ol κ6κκlvol ηταv μειoψηφiα με απoτdλεoμα ol skins vα κυρlαρ1o0vε oτov δρoμo!Σε κιiπolεs εξεγ6ρoεls καl
επεlo6δεlα oμωs πoλλoi απ'τoυS skins πtαoτηκαvε Kαl φυλακioτηκαv καl αυτos ηταv o λ6γos vα oταματηoεl η αvαπτυξη
τoυ κlvηματos.H Γαλλlκη κυβdρvηoη πραγματoπoiηoε oυλληψεls καl πldoεls oπ6τε τo κ[vημα κρατηoε λ1γo αφo0 dλλol
φυλακioτηκαv καl dλλol τα παρατηoαv.Στls αρ16s τoυ '90 τo κivημα ξαvαεμφαviζετα| Kαl τηV iδlα xρovrκη περioδo ol
μεταvαoτεs dρxloαv vα αυξαvovταl με απoτ6λεoμα vα κατακληooυv τoυs δρ6μoυslAυτηv τηv δεκαετ1α τo κivημα λolπ6v
αφυπvioτηκε αλλιi δεv εf1ε καλη oργdvωoη.Συγκρoτηματα καl περloδlκd δεv κρdτηoαv καl πoλιi,παρoλα αυτα 6μωs
ιiρ1loαv vα γivovται κdπolεs καλ6s oυvαυλiεs(5-6 τov xρ6vo).ol πlo γvωoτ6s μπαvτεs εκεivη τηv oτlγμη ηταv or Ve
coloNΝE' 9e PΑNZER SYMPHONΙE καl ol olFFENSlVE.Αρlθμητlκιi η καταoταση στlS αρx6s τoυ '90 μ6xρl τo τ6λos
τηs δεκαετiαs εixε υπερoxη μovo oε τ6ooερls μεγαλεs πoλεls 6πoυ ηταv αρκετd δραoτηρlεs.Στo Bordeaux υπηρxε η

.ι.il.ι]:!:.+ oμιiδα Un Jour Viendra 6πoυ δloργdvωvε oυvαυλiεs καθιils
'...-;__-l1 κυκλoφoρo0oε Kαl τo περloδlκ6 Le Havre'EπiσηS τo περloδικo
l]ll.1 Viking καl η μπαvτα με τo iδto ovoμα,καΘΦs Kαl μlα oτ6γη γlα
.i:_iι"$ μπαvτεs η BoHΑ Records 6πoυ oυvεργαζoταvε με τηv Un Jour
i:1:..i;'.i] Viendra.ol δuo απo τls τεαoερls πoλεls ηταv κιiτω απ'τov
' ,l;1; dλεγxo τωv Blood&Honour παραρτημdτωv.To Παρiol εixε τov
]", skinhead oργαvloμ6_Jeunesse Νationaliste Revolutionaire καl

oτη Marseille γεwηθηκε τo παρdρτημα τωv Γαλλωv
Hammerskins(Charlemagne HammerSkin).Αλλd YρηYoρα η
oυvεργααiα αvdμεoα oτls τ6ooερls π6λεls καl τoυs τρε1s
oργαvtoμo0s oταμιiτηoε γlα Tov λ6γo 6τl ol CHS κρlτiκαραvε
do1ημα καl τo B&Η France καl τo JNR.'EταI αυτη η κατdoταoη
δη μ lo0ργηoε πoλλιis δlαφoρετl κ6s oμαδεs καl τoακω μoOs.-oλα
αυτd τηv 1δlα περioδo πoU στηv Aγγλiα υπηρxε η δlαμdxη

ξαvαηρθε.Στα τ€λη τoυ '90 ol o1εoεls μεταξ0 τωv εθvtκoooolαλloτΦv skinheads πρoxιilρηoε πρoS τo καλ0τερo καl 6λol ol
oργαvloμoi δoυλευαvε x6ρt με x6ρl.To Γαλλlκo παριiρτημα τωv Hammer skins αvαoυvτdxθηκε oε HSN μετd τηv δlιiλυoη
τoυ CHS καr μιixρl τιilρα €xεl πoλ0 καλεs o16oεls με τo B&Η France.Tιilρα πtα η 6vωoη κυρlαρ1εi!Mε τηv καλη εξελlξη
oτηv oκηvη ηρθε καl περloo6τερη oργιivωoη καl περloo6τερos πoλlτlκ6s αγΦvαs απo πoτ6.ol hooligans εivαl παρελΘ6v
oημερα καl υπιiρxoυv περloooτερol dvΘρωπol oτιs τdξειs μαS σε ox6oη με παλloτερα.o κdΘε oυvαγωvlατηs απo μ6vos
τoυ τιbρα εivαl πlo δραoτηρlos!Σημερα γivovταl περiπoυ εiκool oυvαυλiεs τov xρ6vo καl ol μπαvτεs ε1vαl αρκετfs.Kαμμld
εlκooαρtd κl αυτ6s(πρooπαΘιit vα μηv ξεxdoω κdπolα) Aryanrhod, FrontΙine, Durandal, Chevrotine, Panzerjager,



Fraternit6, Lemovice' Regnum Aeterna, Τerre
De France, DSH, Blockhaus, Frakass,
Decadence Culture, Νation B, Bum Fight,
Celtic Cross, Bagadou Stourm,
Fraction.Eπioηs υπdρ1oυν δ0o μεγdλεs
δloκoγραφlκιls εταlρεiεs η STREETFlGHTlNG
και η PlT RECORDS,αρκετ6s δrαvoμfs καt

τρεiα περloδικd τo Radikal Presse,τo Genocide
καr το RΑC Νews.Απo 6λε5 TιS 1ιilρεs με
κlvηματα τo πrο αξloζηλευτo γεγov6s εδιi.l εivαt

η επαφη Kαl σUvεργασiα με τo Black Metal
κivημα.To skinhead κivημα εivαl πρoτrμοτερo vα αvolxτε1 πιo πoλ0 oτoυs εΘvlκloτ6s πoυ δεv

αvηioυv oτo skinhead κivημα καr αυτos εΙvαl o λoγos πoυ βλιiπoυμε 0λo Kαl περιoοoτερoυs αvΘριilπoυs vα ερXovTαl

oτls oυvαυλiεs μαs.

ΠοTΞ κAl ΓlAτl ΞEKlttΗΣΑΤE ΝΑ ΠAizEΤE'ExΞl ΠAlΞΞl KΑΝElΣ AΠο EΣΑΣ ΣE AΛΛΗ MΠAI{TA ΠFlΝ;
Οr oDΑL ξεκivηοαv αrα τiλη του 2ΟΟO οτo γκαρdζ εvoι}s μ6λουs τoυ ουγκροτηματoslH πρd}Τη ουvθεoη τουs ηταv
απλιils τ6οοεριs μoυοrκο[ ;ωρis καvfναS ΤοUS vα f1εl παiξει oε αλλη μπιivτα πριv.Aυτ6 εivαt το πρΦτο μαs γκρo0π!
EΙΣTE EMΠΛEκoMEΝol ΣE κAtlolot| ΠoΛΙτlκο oΡΓANlΣMo;
o τραγouδιoτr]s μαs αvdκει οτο Ιοπαvlκδ παρdρτημα τoυ ΗΑΜMΕRSΚΙΝ ΝΑΤloΝ καl βααlκd δλol απo τo αuγκρδτημα
το υποoτηρi,ζoυv.Aλλd €xοuμε επiαηs πoλι] καλ6s oxdoεls με 6λoυs τoυs εθvtκooootαλtοτικοils οργαvtoμo0s.
ΤΑ ΣxοΑ}Λ ΣAΣ ΓlΑ Tο sPLlτ cD ΣA,Σ irE τoYΣ ODALS|EG At1o TΗΝ XlΛΗ;
'Ηταv €vα απo Τα πρΦτα μαs cd καl πlοτεΟoυμε 6τι o ξxοs εivαl αρκετd καλos,αλλα μαs αρ6oεt περtoο6τερo η πριi.lτη

κυκλοφoρiα μαs τo'Ηοchο En Espapa'λ6γo ioυ 6τr εixαμε πlο πoλil xρ6vο γlα τηv παραγωYη.Σ0vτομα θα κυκλoφορηαεl

τo καιγoιiργιo μαs cd με τiτλo'osΗc'.
nEπE tγlAΣ ΛΙΓA ΠPΑΓMATA ΓtA THN ΣΗMEpΙΝΗ KAτΑΣΤΑΣ}t ΣτHN lΣΓlANlA.
Στηv lοπαviα αυτη τηv oτrγμη υπιiρxoυv λfγεs μττilrτεs πoυ ΤΙαiΦUγ και τo πολιτtκl επiκεvτρ-ο Το1J'lζlγημαf'lr μαs
βρioκεταr oτηv Mαδρiτη(oπoυ μ6voυμε) καl αrηv MπαρτoελΦvα.
illE tTolEΣ lιJlflAΝTEΣ EXETE ΠAIΞEI;EXETE ΠAlΞEl ΣE$ΛΛξΣ,IΧΩPEΣ; . |'
'Exouμε διiloει αρκετ6s ouvαυλiεs μ6oα καl fξω,ατιο τηv }oιtcviα με μπdντεs 6πωs(απλιils αvαφfρoυμε
κ&ποεs};JUΝGSTRUM, ΑRMco, ADL122,MΑΙ-ΙνΑTT,KοΝl{ιlψlsΤA 88.RΑDlKΑΗL,DΙS$ΙDEΝΤ'oDιο,IΝT|MlDΑΤιoΝ
οΝE,LEQIοΝ oF ST. GEoRGE καl πoλλ6s dλλεs''Exουμε παiξει oε Γαλλiα,ΠορτογαλλΙα,Ιοπαviα,[ερμαviα καl lταλ[α.

EXoYME AKοYΣE| ΓIA MEΓA^EΣ MAXEΣ ιEETΑΞΥTΩ}.l HAMMΕRsKlΝs κAl τoΥ E&H ΣTHΝ ]ΣΠANlA.MΠoPElΣ
NA MAΣ ΙlElΣ τoYΣ ΛoΓoYΣ;
To πρ6βλημα πoυ υπdρ1εr αrηv lοπαviα με τc B&Η εlvαl προoιυπlκα πρoβληματα μεταξ* ατoμωv και 6xt γεvlκd με τo

B&Η.ιrjο απo αυτα τα dτoμα του B&Η ε1vαl λiγο ηλiθtα καr υπoφiρoυv ατΤο το οΦvδρoμο τoυ 'αρ1ηγoO'!Θfλoυv vα εivαt

αρχηYoi και vομiζoυv 6τι εivαt κατt cαγ τov ΧΙτλερ.Το πρoβλημα τουs επfαηs εΙvαt τα πoλλd λ6γtα και-η 19ξ9|9γ-ο-q$.on.
κlπolol MEΣA ΣTo KlΝΗMΑ EaΙ\ΙΑl MοΝΑΧΑ ΓΙΑ lιlΑ BΓAΖοYΝ ΛEΦτΑ κAl ΓlA τo ΨΩillo ToYΣ! Η ΓΝΩMH
ΣΑΣ;
Αv voμiζoυv oτt θα πλoυτiσouv με αυτo,τoτε πρ6πεl Vα ΤοUS πεταξουμε iξω!Τoυs αvθριilπουs αυτo0 τoυ εiδous καλ0τερα

,o ,ou" ,ξoφovιοεls'καluiερα io .ιμo-'λ1γoi καr καλοi αMd δuvατoi καi εvωμivol!
H ΓNΩMi ΣAΣ ΓΙΑ:BRlΤΙsΗ MοvΞ}'EtiΤ i ΙΣΛΑM / EΘ}iIκοEnΑNAΣTAΤΙκ-EΣ oPΓAΝΩΣElΣ (NR);

To BM εivαl μlα πoλι3 καλη oργdvωαη με υπdρο1ο παρελ86v.Αv παλfψουv το iδto και or αλλεs oργαvιi_loεrs τ6τε 6λα θα

πιivε τ6λεlα!
ΔEv πloτε0ω oε καπolα θρηoκεiα η κoυλτοι3ρα;rου δεv εivαι λευκη-Eυρωπαtκξ. Miα μαxη πoU εivαl oτo πλεuρ6 τoυ

εθvtκoooolαλloμo0. Yπooτηρixτε τουsl
Tl ΓNΩP|ZETE ΓlA τHN ΧΩPA MAΣ;
Η XPYΣH AYΓH γlα 6λα αuτιi πoυ 61εr καvεt γlα το κivημα xαl ουvεxiζει καθιils καl γtα τηv τ6oo καλη oργdvωοη τηs.ol
ιRoN YoUTΗ μld υπ6ρoxη μπαvτα, ol αρxαiol Eλληvεs καl δλα αυτd που 6xοuv πpooφiρεl οτην Eυριilπη Kαl ΤΦρα Τo

B&Η.
ΔΩΣτE MAΣ τιΣ,Ι]E}dΤE KAΛYTEPEΣ ΣAΣ MΠAXΤΞΣ t{Αl κΑΠoΙAAΠο
τA KAΛYτEPA Σ.AΣ BlBΛlA.
H8 MACHINE
BULLY BOYS

MALNAΤT
LAΝDSER
'ΤRlUMPΗ oF THE WlLL'
'250 UΝTlLL DEΑTH'
'FΑLLΕN lΝ ΒERLIΝ' κ.π.α.
EYXAP|ΣTOYME ΠοΛY! ΚAΤl ΤEΛΕYTAlo;
Θ€λoυμε vα ευxαρtατηooυμε εο€vα καt τo Eλληvικ6 B&Η Ylα ΤηV oυv6vτευξη.
εθvlκooootαλloτds καl ευX6μαaτε vα παiξoυμε oτη xιi-lρα oαs oOvτoμα!

Xαlρετiοματα oε 6λoυs τoυs'Eλληvεs

I




