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Χρήστος Παππάς 
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Γιάννης Παρασίδης 

για ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 

69/9268469 

1.9. 8029 ΟΜΟΝΟΙΑ 
10010 ΑΘΗΝΑ 

ηλεκτρονικη διεύθυνση 

ΠΟ ΟΤΙ ΚΗ 

κυκλοφορεί µε δώρο κασκόλ 

««[ αλάσια Στρατιά») 

νείστε από αυτούς που θεω- 
Α ρούν την λογοτεχνία ως άσκη- 

ση για αργόσχολους τότε το πα- 
ραπάνω απόσπασμα θα πρέπει να σας 
προβληματίσει. Ανήκει σε µία ειδική 
ο ΤΟ ΑΟ ΟΠΗ τσ. 
κτήριζα ως 0δηγούς. 
ο πμ ωηπα μην 
της συνεχούς πτώσης ενός κόσμου 
που έπαψε να πιστεύει σε Αξίες και 
Ιδέες για χάρη του χρήματος, σταµά- 
τησε να γεννά ἥρωες αλλά έχει και 
το θράσσος να πολεμά όποιον στέκε- 
ται πάνω από την µετριότητα του πλήθους. 
Και ενώ ᾿η στιγµή που όλοι γύρω σου τά 
Ίχουν χαμένα... είναι πιο αληθινή από ποτέ, 
εσύ καλείσαι να κρατάς καθαρό το κεφάλι 
σου, χαράζοντας την δική σου πορεία. Έναν 
μοναχικό δρόμο, µακριά από την ανοησία 
της μάσας, του µαταιόδοξου {ἱΓος:γί6, έζω 
Πλ αμ μη τας 

σαι όµως ελεύθερος πραγµα- 
πι τικά και αληθινός 

και έχεις επιλογές: 
ΑΡΝΗΣΗ! 

Είσαι πιο δυνατός 
από αυτούς; 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

Και επειδή στην 
Βαβυλώνατους 
ὅεν μπορείς ούτε 
να αναπνεύσεις... 

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ! 

ς είναι αυτός ο 
κοπός και η προσ- 

"Ανμπορείς να κρατός νηφόλιο Το κεφάλισου, 
την στηµή που όλοι γύρω σου Τά χουν χαμένα... 

Αν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, 
την στη/µή που όλοι έχασαν την εμπιστοσύνη τοὺς... 

Αν μπορείς να περιμένεις µε πείσμα, χωρίς να κουράζεσαι... 
Αν ονειρεύεσαι ή στοχόζεσαι και δεν γίνεσαι δούλος εσύ 

στα ονειροπολήµατά και στους στοχασμούς... 

Ανμήτε φίλος µήτε εχθρός µπορείνα σε πληγώσει... 

Φος Φος 0959502996 5.05..ς 

: 22 Κατασκήνωση 

Αν κάθε στη/µή, ὅ,ΤΙ έχεις μπορείς 
νατο παίξεις κορώνα-γράμματα... 

Τότε η γη ολάκερη µε τα αγαθά της είναι δική σου 
κι είσαι αληθινός Άντρας και γιος δικός µου!" 

του Β. ΚἱρΙπο, σε ελεύθερη απόδοση του Ν. Καζαντζάκη 

δοκία όλων µας. Να έρθει η µέρα που θα 
σπάσουµε τα τείχη τους και θα είναι η σειρά 
τους να απολογηθούν. Ακόμα κι αν χρειαστεί 
να περάσουν για µας χίλια χρόνια στο "περι- 
Βώριο᾽ της εικονικής τους πραγματικότητας, 
ας εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση... 

Από αυτό το τεύχος, ξεκινάμε µια σειρά κει- 
µένων αφιερωμένα σε άγνωστες για πολλούς 
πτυχέςτης Ευρωπαϊκής Παράδοσης. 
Σεκινώντας µετο ᾿Γαμμάδιον”, Γετρακτύς ή 
Ὀνάδτίκα θα αναζητήσουμε την πηγή µιας 
χαμένης Γνώσης που έχει ὡς αφετηρία την 
υπ πι Πα 
Μιλώντας για Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, διαβά- 
στε για την Μάχη του Μαραθώνα που διαφύ- 
λαξετην ύπαρξή του µετο Σπαθί. 
Στο μουσικό µετερίζι, συνεντεύξεις µετους 
Βαπηθιννατ και Ώο[απιαἴίοη, η καλύτερη α- 
πόδειξη για το ευοίωνο µέλλον της 
Ελληνικής σκηνής. 

Και ένα πρακτικό δώρο για τον χειμώνα. 
Το κασκόλτης Γαλάσιας Στρατιάς που λένε 
πως θα φορεθεί πολύ φέτος στα γήπεδα και 
όχι µόνο] 

Νίκθς Κωνσταντ(νθν 

4 γλοιά Λίο ΙΑΝ 3240 0 Σεκασμένος 

6 5ουπάε/θεἰ« 

] Μουσικά νέα 

10 Νενικήκαμεν! 

14. Πδαἱνανε 
Βἰιμαί 

θρόνος 

326 Δογκωματιές 

3/ Βιβλιοκριτική 
40) 0ἱπο Αντεπίθεσ 

Συνενντεύζεις 

ἠετώπου Νεολαίας 8 Ώε[απιαβίοη 

32 Βοηθεια: 



ο ο ητο 

Τοῖθη Ευγ Ν.Ο.Τ.Α.Ν. 6 

(Βαυτ]ο[ίοἰά ΒεοογαΘθ] 

Οι ΝΝοΙ(πασΠί είχαν παρουσιαστεί µέσα από µία 

συνέντευξη σε προηγούμενο τεύχος της 

Αντεπίθεσης. Εδώ 

έχουµε το τρίτο 

καιτελευταίο 00 

το οποίο κινείται 

στο ύφος του 

"ΝΙΦΠί Ο/ΤΠ8 

Ν6(ΘννοΙ{" αλλά µε 

περισσότερα ΒΑΟ 

στοιχεία τα οποία 

δεν το χαλάνε κα- 

θόλου, αντιθέτως μάλιστα συνδυάζονται πολύ 

Καλά µε το υπόλοιπο ΝΟΒΜ ύφος του δίσκου. Το 

πρώτο καιτελευταίο κομμάτι είναι διασκευές 

δύο γνωστών Γερμανικών Εµβατηρίων, του 

"ΏειίςοΠἰαπᾶ υ086/ Αἰἰε5" Καιτου "ΗοιςίΛ6ςςεἱ 

Ι166", παιγµένα κατάλληλα στα πλήκτρα. 

Αρκετά προσεγμένη κυκλοφορία τόσο στοτο- 

µέατης μουσικής όσο και στο |αγοι. 

ο ΠΓο]ἡ ἑεΤσ[α ος) 1ΤολέμΤο) ἃ Καζο]ιιἩα 

ΒΗΑΝΙΚΑΙ Ώ - Βαναπαα(ἰν 60 

(Πακεηπκγειιζ Ργοαάιοῦίοπ8) 

Τέταρτη κυκλοφο- 

ρία γιατον Ρώσσο 

Καἰάαςᾶ που βρί- 

σκεται πίσω απο 

τους Β{αΠίΚαἰά έ- 

χοντας ηχογραφή- 
σειήδη 19/11) δί- 

σκους και ἀθπιος 

και έχοντας επί- 

σης αρκετά ριοἰθοῖς. Αυτή η κυκλοφοριά αποτε- 

λείται από 4 κομμάτια μεγάλης διάρκειας τα 0- 

ποία συνολικά αγγίζουν τα 40 λετπά. Συγκρικά 

µετις προηγούμενες κυκλοφορίες διαφέρει ως 

προς τον μουσικό τοµέα µας και αυτή εδώ έχει» 

Πηἰά-ἴΘπιρο ΒἰαοΚ Μείαἱ κομμάτια καιτα άλλα  εί- 

ναι στο γνώριμο ακουστικό ύφος των διαφόρων 

µπαντών της "ΒΙαΖ8ΒΙΠΗ Ηα[!'. Προσωπικά από τα 

αγαπημένα µου ΒΓαπίκα[θ και αξίζει να το προσέ- 

ξετε. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ακόµα ένα 00 

ΒΓαΠίκαἰά µε τίτλο "Ναιῃ Εἶθππε Α Τοιπεῖ" από την 

Καναδέζικη ΑιὶςΙαπίῇ ΒθοοΓᾶς καιη δικιά µας 

4 μου ΠΕΡΙΣ»ΤΑΝΕΕ 

πα 

»ἱο,  Πδῄιθη: Ὄοιος  9θΙΟΗ Γανοίεςς ΠΗΝΙΟ 

Γιάννης Νταγκλής 

Στο προηγούμενο τεύχος έγινε µια προσπάθεια να παρουσιαστούν κάποιες 

ιστοσελίδες, µέσω των οποίων εἶναι δυνατή Π απόκτηση ἐντυπων εκδόσεων 

µε περιεχόµενο πολιτικό/ιστορικό, µε περιεχόµενο που δεν συμβαδίζει µε 

αυτά που κόπτονται να µας επιβάλλουν και που είναι απαραίτητο για την 

αφύπνιση της Φυλής µας. Αυτή τη φορά θα γίνει παρουσίαση κάποιων 

ιστοσελίδων που αφορούν τους δημιουργούς των εν λόγω εκδόσεων. 

υωω.ΠΙΞ5ῖογίσα]-πιιξθι]πῃ.ΟΓ 
/καζαπῖζακἰςξ/ 
ςΠΓγοπο]οοι).Πῖπι] 

Η συγκεκριµένῃ ιστοσελίδα αναφέρε- 

ται σε µια απὀ της μεγαλύτερες μορφές 

της ελληνικής λογοτεχνίας, της ελληνι- 

κής έκφρασης. Τον Ν. Καζαντζάκη άλλοι 

τον αποθέωσαν και άλλοι τον µίσησαν, α- 

φού έφτασε σε σηµείο να αφορισθεί από 
την Εκκλησία. Ορισμένα έργα του είναι 

αμφιλεγόμενα αλλά καταφέρνει να εκ- 

φράσει την ελληνική ψυχή µε τέτοιο τρό- 

πο ἐτσι ὥστε όλοι να βρίσκουμε ένα Κοµ- 

µάτι του εαυτού µας, κάπου στις αράδες 

του. Το 5Ιῖθ είναι σχεδιασμένο πολύ έξυ- 

πνα, δίνοντας την ευκαιρία στον χρήστη 

να δει τις πιο σηµαίΐνουσες φράσεις από 

κάθε έργοτου, όπως και πολύ ενδιαφέ- 

ρουύσες φωτογραφίες. 

Ροπε 

ΙΕΡΘΘΕ2ΩΞΒΟ. 

υωω.{οπααΖίοηε-ενο]α.ἵ 
0 Ιούλιος Ἑβολα αποτελεί µία απότις 

"κολώνες" του ευρωπαϊκού πνεύματος 

και της έγγραφης εκφράσεως της φωνής 

του αίματος και της προγονικής Κλπρονο- 

μιάς µας. Εδώ συναντάµε µια προσπάθεια 

από ένα ἵδρυµα το οποίο ασχολείται α- 

ποκλειστικά µε το έργο του Ἑβολα καὶ το 

οποίο µας παρουσιάζεται σε ένα αρκετά 

ενδιαφέρον ςἴῖθ µε μοναδικό µειονέκτη- 

μα την χρήση της Ιταλικής και µόνο. 

ώωω.σθοςί1θ5.ςοπι/ 
Ει]οαγπιακ/αγαασοιιπά5.Πῖπι 

Είναι κάποιες φορές όπου για ορισµέ- 

νους μεγάλους άνδρες αντιλαμβάνεται 

κάποιος πολλά περισσότερα εάν δει τον 

τρόμο που έχουν προκαλέσει στους ε- 

χθρούς τους και τον ύπουλο και ποταπό 

τρόπο µετον οποίον αυτοί, ανεπιτυχώς 

φυσικά, προσπαθούν νατους διαβάλ- 

λουν. Μια τέτοια περίπτωση, συναντάμε 

στην παραπάνω ιστοσελίδα, όπου ασχο- 

λείται µετον έναν εκτων κορυφαίων εκ- 

ο... 

ΕΤ ΤΟ ΕΠΜ.ΤΙ 

των». 
.. 
ανώ 
πμ 

Μδί 



αι 
Ρῄηὶ 

ν 

Εάὶ Ώισουςς 

φραστών του Ελληνισμού, τον Ίωνα 

Δραγούμῃ. Η συγκεκριμένη, ανήκει στο 
ελληνικό παράρτηµατου βουλγαρικού ε- 

θνικού κόµµατος ΝΜΚΟ. Είναι κυριολεκτι- 

κά εµετικά τα όσα αναγράφονται και κυ- 

ρίως ο τρόπος µε τον οποίο παραποιούν 

την Ἱστορία µας αλλά και π προσπάθειά 

τους να σπιλὠσουν την μνήμη των νεκρών 

πρώων. Το γεγονός αυτό απλά µας υπεν- 

θυμίζει ότι ο αγώνας για την ελληνικότη- 

τα της Μακεδονίας µας δεν πρέπει να παύ- 

σει ούτε στιγµή, πόσο μάλλον να θεωρη- 

θείτο θέµα λήξαν, όπως δήλωναν κάποι- 

ο1 προδότες πολιτικοί. Οι Βούλγαροι είναι 

µισητοί εχθροί καὶ π Μακεδονία Ελληνική! 

ώωω.αικθ.ογς 
Η ιστοσελίδα του Βανῖά ΒιΚα, ο οποίος 

προσπαθεί µε τα βιβλία, τα πύρινα κείµε- 

νάτου, τις ομιλίες και διαλέξεις να αφυ- 

πνίσει την Αμερικανική κοινή γνώµη και να 

την κάνει να συνειδητοποιήσει το "θέατρο 

του παραλόγου” που παίζεται καθημερινά 

εις βάροςτους, από την πιο καλοκουρδι- 

σµένη μηχανή καταστροφής...την εβρα]- 

κή προπαγάνδα! 

ὼωω.οθος{άθς5.ςΟΠ 
/αανΙαπιιιαἲτ/ 
Ἀριστα εκπαιδευμένος πολεμιστής, 

Βουδιστής, ινδουιστής, μοναχός και τώρα 

ένα πανίσχυρο όπλο στην φαρέτρα της 

µάχης του πνεύματος για την συνειδητο- 

ποίηση Και την έγερση όλων των Λευκών 

ανά τον κόσµο. Εάν τα παραπάνω σας προ- 

καλούν σύγχυση, τότε επισκεφθείτε την Ἱ- 

στοσελίδα του ΡΒανὶά Μψαϊῖ και γνωρίστε 

ο θως 

ΠΟΛΕΜΟΣ Σ10 ΛΙΑΛΙΚΙΥΟ 5] 08ο 
τον Καλύτερα ή µελετήστε το εξαιρετικό 

άρθρο που υπάρχει στο παρόν τεύχος! 

υωω.ρρ.ςο.κς 
Για το έργο και την πορεία του Ρανῖά 

Ἱτνίπα έχουν γραφτεί και παρουσιαστεί 

αρκετά πράγµατα από την ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ. 
Μιλάμε φυσικά για τον άνθρωπο που έχει 

τολμήσει να τα βάλει µετο κατεστημένο 

και τη βιομηχανία παραγωγής ψέματος 

των "νικητών" και µε στοιχεία να αποδεί- 

ξει την µοχθηρή συνομωσία που έχει στη- 

θεί ενάντια στη Φυλή µας, ενάντια στο {- 
διο το Φως. Ο1 εκδόσεις ΕΓοεαἰἱ Ροϊπί, πα- 

ρουσιάζουν διάφορες πτυχές της ὁράσε- 

ωςτου Ρ. Ιω/ίπα, όπως τα βιβλία του, ομΙ- 

λίες του Ιδίου αλλά και τη δυνατότητα να 

διαβάσετετις κατηγορίες εναντίων του 

καθώς καιτο σεποιες χώρεςτου έχει ᾱ- 

παγορευθεί η εἰσοδος, απὀ τα "δπμοκρα- 

τικά" καθεστώτα! 

0 χώροςτου πνεύματος έχει κατακλυ- 

σθεί από αριστερίζοντες, τους οποί- 
ους µε πρωτοφανή τρόπο και πείσμα 

µας επιβάλλουν ὠςτους μόνους εκ- 

φραστέςτου, περιθωριοποιώντας και 
εκδιώκοντας ταυτόχρονα οποιονδή- 

ποτε τολμήσει να παραθέσει κάτι το 

διαφορετικό. Στη σκοτεινή αυτή πε- 

ρἱοδο, οι αγωνιστέςτου πνεύματος 
και εκφραστές της πύρινης γραφής 

της Κληρονομιάς προβάλλουν ωσάν 

φάροι λυτρώσεως κι αφυπνίσεως και 

μας καλούν κοντάτους. 
Διαβάστε...Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ! 

Ερ[ε. 
ο 

Β 

Τοϊεηκορί Ρ/ΟοραβαΠάα θα το κυκλοφορί- 

σεισε µορφή κασσέτας όπως επίσης θα 

κυκλοφορίσεἰσε 00Ώ Δι κασσέτα µια από 

της επόμενες κυκλοφορίες ΒΓαπίκαἰά µε 

τίτλο "Τήμπηρῃ Ο{ΤΠΕΜΙΙ". 

ΙΝΕΟ: Ξ5δωϊωϊθγβθθθΠοϊπιαϊ].σοπι 

ΜΑΞΘΘΕΝΝΕΗΝΙΟΗΤΟΝ( 

ἰο5 Νοηπ Βοπι (ά8ΕΠπιο-ΟΏΗ) 

Δεύτερο ἀθπιο των Γερμανών 

Μαςςεηνειπἰοπίµπα µε πολύ καλύτερη 

παραγωγή 

απότο πρώ- 

το µιας και 

τα Κομμάτια 

αυτού εµπε- 

ριέχονται 

και στο 

πρώτο ἆθ- 

πιοτους. 

Μουσικά κινούνται στα γνωστά μονοπάτια 

του ΒΚ Μεῖαἱ χωρίς κάτιτο ξεχωριστό 

αλλά παίζουν αρκετά Καλά και έχουν κά- 

ποια πολύ καλά {οἱΚκ στοιχεία κυρίως στο 

ὀ0τους Κομμάι το οποίο είναι όλο ακου- 

στικό και βασισμένο σε Πθο-{οἰκ μοτίβο. 

ΙΝΕΟ. ΠθπαγΙκβθοαΙΠπΞ{ΠΓΟΠ.Ο8 

ΝΙΟΤΑΝΟΗΡΕΝ 

Εγοπι ΤΗ Ξ{ογπι ΟοΠΊΙΘ65 

Το νοἱνεος 60 

(Θίροπα Φυγνίνε] 

Εδώ έχουµε να κάνουμε µε µία μπάντα ᾱ- 

πότην άλλη πλευράτου Ατλαντικού, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες ή Καλύτερα την 

Βινλανδία, τους ΜΛΟἴαΠΟΓάΕη, Οἱ οποίοι 

µετά την κυ- 

κλοφορίαε- 

νός εξα- 

ντληµένου 

πλέον 00-Β 

ΚυΚλοφο- 

ρούν το : 

πρώτο τους ή ραπ 
ΟΡ. οι ος ΙΟ μω 

ΝΜοἰαπο(άθη λοιπόν παίζουν ΝΟ / Ραθαη 

ΒΙαοΚ Μεῖαἰ το οποίο προσωπικά µου θυ- 

µίζει περισσότερο το Ευρωπαικό στυλ. Το 

00 περιέχει 10 κομμάτια µε καλοδουλε- 

µένες συνθέσεις και έντονο το επικό 

στοιχείο. Τα φωνητικά κατα τη γνώµη ή- 

θελαν λίγο περισσότερο προσοχή αλλά 

και πάλι ευχάριστα ακούγονται. 

ΙΝΕΟ: ΠΤἴρ://ωΦω.5Ξ5γαποωα.ςσοπι 

-Πάνος Κρητικός 

ΠΕΝΡΙΥΤΑνΝες κ 



ΤΗΟΦΘΕ ΟΡΡΟΘΕΏΌ 

Βεπηθγ]ναηπία Ηαΐζεοογο ΟΏΌ 

(ΝογεΠΧ Βθοογαβ8) 

Η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του βορειο- 

αμερικάνικου κουϊντέτου, από Γερμανική ε- 

ταιρεία και αφού ως μπάντα είχαν πρωτοεμ- 

φανισθείστο 

08 συλλογή 

'ΛΠΙίε Μυςίο 

{ο ΛΠΙΙ6 

ΡβοΡρἰθ" 

(ΒΙεΠαΓά 

ΒεοοΓᾷ5). Το 

"Παϊεοο(θ" 

στον τίτλο του 

(00 είναι παραπλανητικό, αφού μπορούμε να 

πούμε πως η µουσική των Τ.0Ο. είναι βασικά 

ΟΙ/ και µάλιστα βαθιά βουτηγµένο στην παρά- 

ὕοση των "κλασσικών" αμερικανικών συγκρο- 

τηµάτων του είδους της δεκαετίας 1985 - 95. 

Βαρύς, σκληρός ήχος, µετο µπάσσο να α- 

κούγεται κυρίαρχο, έτσι όπως ακριβώς πρέ- 

πει να είναι στο ΟΙ, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

πως έτσι θάβονται τα υπόλοιπα όργαναήο 

τραγουδιστής. Περιέχεται κι εδώ η ομί κιό- 

λας διασκευήτου."Ι.απαᾶ Ώοννη Ὀπά6Γ" των 

"αρχαίων" Αυστραλών ΜΕΝ ΑΤ ΛΟΗΚ (τους 

οποίους οι παλαιότεροι/ παλιόγεροι θυµόμα- 

στε αρκετά καλά/). Οι στίχοι δεν είναι ιδιαίτε- 

ρα "ακραίοι” για αμερικάνικη οΚκίπῃθαά µπά- 

ντα, αλλά µην ξεχνάµε πως το 60 βγήκε από 

Γερμανική εταιρεία. Με λίγα λόγια, ένα καθ' 

όλα αξιόλογο ντεμπούτο που θᾳ αρέσει 

στους περισσότερους. 

ΙΕ Μο ΠΕΝ Το -] Τον ]ν[οἳ-Ἱ Τα Καίο]ιι) 

το αμ 13 

Ξ0ΗΙΝ8ΓΖ6Γ Όγαεπ ΟΌ 

(Ρ6 Βεοογαβ8] 

Οι ΜΔΕ είναι από τα παλαιότερα συγκροτήµα- 

τατης Γερμανικής ἸΛ/ΠΙΙθ Ρ0νν6ί μουσικής 

σκηνής και 

αυτότο ΟΡ είναιη επανεµφάνισή τους µετά ᾱ- 

πό αρκετά χρόνια... Όπου αυτά τα αρκετά 

χρόνια εξακολουθούσαν βασικά να υπάρχουν 

Και να κυΚλο- 

φορούν δου- 

λειές τους µε 

το όνοµα 

ΟΟΗΝΝΑΒΖΕΒ 

ΟΒΡΕΝ (1).Η 

επιστροφή 

τους λοιπόν 

Α]αεΡί ὃ- 6 το 

Κώστας Λυκίδης Γιώργος ήάστορας 

Η αγγλική Βαπιραρβε ΕτοάιεβοΠμς, εκτός απότο νέο (Ώ των γνωσιών ΙΕ(ΞΙΟΝ ΟΕ 
ΑΙΝΤ ἄαΕΟΕΒ(Ε που αναμένεται σύντομα, έχει στα σκαριά καιτις παρακάτω κυ- 
κλοφορίες:το πρώτο («Ώτων Ούγγρων ΒΟΝΡΕΟ ΒΥ ΒΙΟΟΡ,ιοπρώτο ΟΡ των 
ΡΒέλγων ΘΤΟΕΜΊΗΟΓΕ καιτο νέο ΟΏ των βειεράνων Καναδών ΘΤΟΝΕΗΑΜ- 
ΜΕΒ. Ενδιαφέρον είναι και το ότι η εταιρεία δουλεύει καιπάνω σε µιανέα, την τε- 
λευταία, κυκλοφορίατων σπουδαίων ΒΌΙΙΡ0Οα ΒΕΒΕΕΡ. 

Ἡ γνωστή γερμανική Ρ6 ῬΒεεοτάς πρόλαβε ναβάλει στον κατάλογό της τη νεότερή της 
κυκλοφορία αἴαΙ ὉΝΟ ΡΙΕ ΒΒΕΑΙΝΕΝ ΘΤΑΡΤΜΟΡΙΚΑΝΤΕΝ (Ἔταιῃ ἰὲ 
ΒεαυΗ{υ1” 07), για λιγότερο από έναν µήνα. ΑΠ’ ότι φαίνεται η "Γερμανική! δηµοκρα- 
τία έβγαλε εκτός "νόμου" το συγκεκριµένο ΟἨ) και ελπίζουμε οι σύντροφοι να µην έχουν 
περαιτέρω προβλήµατα µετις τοπικές αρχές κατοχής. 

Στα άµεσα σχέδια της ανωτέρῶ.εταῖ- 
ρείας είναι και η κυκλοφορία ενός . 

(6Ώ µε µπάντες από όλον τον Λευκό ςγρῃ )) Ν}λ 

κόσµο, όπου μάλλον ὃα συμμετέχουν κ.) 
και οι δικοί µαςΙΒΟΝ ΥΟὈΤΗ. 

Κάποιες, λίγες, ακόµα κυκλοφορίες από Γερμανία: Ὀ.5.Τ. "εΠ]οδδείραπα" (ΡΕ, 
ΝΟΕΒΕΡΣ5 ΟΕ ΑΝάΕΕΒ "Κτοηκο Με] ΟΡ, Κ.Ε.Ε. "θίατπι αμ Βετηπ" ϱἨ, 

δΤΙΕΜΥΕΗΒ "]1εάετ νο αἰ]εῃ Ετοπίεπ' (Ἠ (µπαλλάντες), ΤΟΙΙΗΟΟΚ. "μι 
ἀονίη (λε ογςίεπ]’ 

ΜΝΟΗΒΡ ΟΕ ΤΕΤΗ λέγχειαιµια νέα Ἑ.Α.«. µπάνια που αποτελείται από µέλη των 
ΤΕΕΙΟΑΡΡΕΡ ΤΕΕΝαΤΗΚαΙΘΤΟΗΕΜΙΗΟΙΕ. 

Το ένατο τεύχος του γνωστού Πολωνικού περιοδικού ".Α.(."' είναι γεγονός. 
Επαγγελματική εμφάνιση, γραμμένο σε καλά αγγλικά, µε πολλές συνεντεύξεις και εχίγα 
(Ώ. Για περισσότερες πληροφορίες: ταεπιαραΖἰπαΏβἰρᾳ{οοί.αο].οοπα 

Οι γνωστοί Ῥαραπ Μεία] Άγγλοι ΕΣΥΕ ΟΕ ΟΡΙΝ, άλλαξαν την ονομασία τους σε 
ΝΟΡΕΝ. 

Γεγονός επίσης είναι και το επίσημο διαδικτυακό 5ίετου Ελληνικού Β]οοά ἃ 
Ἡοπουιτ. Επισκεφδείτετο και ὑποστηρίζτε το (δεμπεΙ]1!: γην’ ΡΗΠε]]α5.εοπι 

Αυτό ακούγεται πραγματικά καλό: τριμερές »ρΗί (Ώ ετοιμάζουν οι Αθηναίοι ΝΟ 
ΌΕΕΕΝΕΡΕΕ µε τους Τρικαλινούς ΤΗ.ΕΕ.ΑΤ. και τους Θεσσαλονικείς 
ΡΕΕΑΜΑΤΙΟΝ. 

} ζοςερκορ ΡρπογλσλαρΌλ 
Ἱρπουσιιςςζίους δς Ὀῖςς πΙβτιςίοῦ 

Ττ.9. 44088 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12105 ΑΘΗΝΑ 

ιοϊθηκορίργορᾶραπάβΘΠοῖπιβ!].οοπῃ 

εφευς γε σε 

«Φυμγπαηργήο 60 

ΝΡΒΜΙ από Ν. Αμερική 
Ἂ .Ἱἀἄἀ{ἵ.ἶἵἄ.ἶἵἦἄἐὡἁ-.. ου 

ο... (ΠΠΠΙΠΠΌ 
ον ονοοοσνον-- αμ 4) 

νου νε ἳ 

[ ς κ» πιο πιο ος ο νι Ρωσσικό ΝΞΒΜΝ Γαλλικό Βἰαοκ Μείῖαι 
οτι δ ακώής 
κ κ τα. 
ρε 

ο] ---.. ΣΑΕ ΑΕΕ ΗΗ ὄἔ  ῷ ὔ ῷῇῷὔῷῇῆήὍ ῇῷ -:ορµιπομΏπαιοη 



κρίνεται πολύ ικανοποιητική και σίγουρα 

πρόκειται για την καλύτερη δουλειάτους, εἷ- 

τεως ΜΔΕ είτε ως «.Ο. Σφικτοδεµένο, βα- 

ρύ, αλλά και αρκετά µελωδικό Β.Α.6Ο.της 

Γερμανικής σχολής, µε εντυπωσιακή ὅου- 

λειά στην Ιθαά κιθάρα, χωρίς όµως να”ξε- 

στρατίζει" προς το Μεῖαι. Μόνη µας ένσταση 

η "ανισότητα" 2-3 κομματιών που δεν ξεφεύ- 

γουν από την µετριότητα. Το εξώφυλλο σας 

προκαλείνα το συμπληρώσετε καταλλήλως 

(κάτιπου βεβαίως και έκανα προτού καν ᾱ- 

κούσω το 00) καιχωρίς να βάλετε την φα- 

Πάμε δυτικότερα και στους Ιταλούς πω τστσν 8 ντασία σας να δουλέψει υπερωρίες. 
Ὃ αρ ος η ἁμινς 8, 8 Ευκαιρία για να ανατρέξετε καιστις παλαιό- 

Ν ο ΝΙΛΑΝΡΕΝΕΝ Ν ψ '.. τερες δουλειέςτους, όπως το "Ν.».0.Α.Ρ. 
04 φεµἰθιηει 2004 ... 00 (πολύ δυσεύρετο) και 'ἨθδιεηΓαςσε" 00. 

- ει “ 

[ ' με 1π 
ῶ ὤ . πα. 

Στο µεταξύ έχει ήδη βγει το αρκετά καθυστερηµένο πήπὶ ΟΡ "Ηα!] ἤπε Ύεατ Ζετο' των ΝΟ 
5ΙΕΕΕΝΡΕΕ από την Γαλλική Μικίαιε εἰ Τγαάιβοπ. Θα υπάρξει αναλυτική κριτική 
μόλις θα το έχουµε στα χέρια µας(βεβαίως, βεβαίως..) 

που περιέχεται και νἰάεο-ε]ῖρ της µπά- 
ντας. 

| Η απόλυτη ηχητική επένδυση των σημερινών 

Νέα Γαλλική µπάνια µε το όνοµα ΒΕ- | ον. -ῄ Ταγμάτων Εφόδου. 

ο ο ισπ ηνς |  πεοςι ΙΝΕΟΦώώ.ρς-γεςοΓγά5.άθ 
ζει πολλά αυτό, εµάς των παλαιοτέρών), 

µε το ομώνυμο ΟΡ τους από την - 
ῥἰτοειΗσηίηρ Ῥες. ὴ 90ἱΣ! 10Γ '. ΗΝΙΟ ΒΟΝΕυΙ Ὀ ΒΑΝΩ 

μυ 
Και αφού βρισκόμαστε στο μέτωπο των 

εν πι ς (ΞιγοδοίβοΠί Βεοογαξ) συναυλιών, όποιος,-α βρεθεί απέναντι 
προς τα τέλη Οκτωβρίου, και συγκεκρι- ”.  ἌἍ --- Πριν την επίσηµη αυτή κυκλοφορία των ημι- 

µένα στο Πόριλανι της πολιτείας κοπο... παρανοηµένων Δανών, είχα ακούσει κάποιο 
Όρεγκον των Η.Π.Α.(δυο βήματα από 4ῇ [ουἳ τὰ, 1) ΕΠΙ ΤΕ άθῃπο ΟΓ 
εδώ, δηλαδή), του συνιστούμε να µην ο. ο) 

: 3 . τους µε 6 πτ 
χάσειτην συναυλία για τα δεκάχρονα αλλ μμμαυλίές και τοῦ : πλ, ὅρη 

του Ψοἱκε[τοπί. Παίζουνοι:. {ΕΙΤΙς δεπτέ Α 1θβηός Ε ων κα ῥιώ- - . ταν 
επτέµβριο αυτόν προς τιμήν του 2 «ΝΝΑΕΕΙΟΕ, ΕΕΒΕΙ. ΗΕΙΙ1. ΝΑΙ; κυριολεκτικά « 

ΗΑΙΙΑ:5 ΡΑΤΗΙΟΊ5, ΕΕΡ ου ο Ῥοπα]άρο ισάκιζεκόκ- {| ἀάς οσο 
ἨΝΗΙΤΕ ἁ ΒΙΑΟΚ. ΙΒΕΕΙΑΝ --υ-υ-υ--Ἔπιοκαλόγουση, την Καλα. Αμέσως ἁππ μπιν 
ΒΑ(ΡΙΡΕΟΡ και άλλοι... ηλεκτρονική "αφίσσα" του ΙΠΙΤΤΟ 

Ὃ- Φλαμανδικού Β]οοά ὅ- Ποποιτ για να λοιπόν ο. 

Βγήκε και το "Ἔοτ πιΥ Ναίίοη" ΟΏΌτων παρουσιάσουμε εδώ. -- εἴδατο σας. 
ΑΜΕΗΕΒΙΟΑΝ ΘΤΑΝΡΑΕΒΡ απότο ' πρωτο 

Λας Βέγκας (Ραηζετίαιεί Ἐεεοτάς). Από Σε ΟΡ µε τίτλο "Ίαν Φεαατί Μεπηοτίαὶ τους 0Ώ µε τον "μυστηριώδη" τίτλο "176" έ- 

την ίδια εταιρεία και το δο «Ἠ των Οοπεστί' η συναυλία που έγινε προ έ- σπευσα να το παραγγείλω, και πολύ καλά έ- 
χουναις "οπιοϊπεταά απά τους στην Γαλλία, µε τὴν συµµετοχή '.. κανα[ βίαιο, ισοπεδωτικό Ηαἴθοοίθ από µια 
νο, λίαΏισυνιόμώς, ΜΜΗΡασοΓ- των ΕΑΖΟΕ ΦΕΡΟΕ. '... συμμορία "ΝΠίϊε Ρήάε Ηοοίίθαης", από αὐ- 

Αά(ΕΕΡΡΙΥΕ ΕΟΕΟΕ και τούς που σίγουρα προτιµάς να είναι φίλοι 

Όλες οι ηχογραφήσεις των, γενικά α- ΒΑαΑΡΟῦ ΤΟΡΕΜ. σου, ἰδίως όταν είναι πιωμµένοι και θυµωμέ- 

γνώσιων, 95 ΒΟΟΤΒΟΥΡ στο "δ νοι. Δεκα-έξι δυνατές, γρήγορες, τραχιές 

»ιερ..9Ρ. συνθέσεις που ξετινάζουν τον ακροατή για 
κ) 50 λεπτά καιπου προέρχονται από διαφορε- 

Ν -- Σ- «3 τ ο ο τικές περιόδους ηχογραφήσεων (και αχαλί- 

μέχ ᾿ νωτηῆς, βίαιης µέθης). Προτιμώ το 9ΧΕ τρό- 

κι Ον Ἵλλης κ ς ΜΜ’ ποθθ]κίαηᾳ.ἀθ πο, αλλά δεν είµαι εδώ για να τον επιβάλ- 
λω...ας μείνουμε λοιπόν επικεντρωμένοι 

Η ΜΙοείταρ Ἐες. έχει στο ενεργητικό της κυκλοφορίες που μουσικά κυμαίνονται από το στις μουσικές "αρετές" του 00 και ας τρα- 

Ηαίεσοτε ως την Οουπίτγ (). Η κυκλοφορία που ετοιμάζει τώρα είναι η πρώτη δουλειά των 
ΝΟ ΕΘΟΑΡΕ ("Βτεαξίπρ (πε ῥεπεθ' 619) που παίζουν ῬαπΚ τοςΚ, κρίνοντας τουλάχι- μας νὰ. 
στον από το κομµάτιτους που "κατεβάσαμε" από το δίίετης εταιρείας. ΜΠΛΝποείταρ.πεί "νε οΓ6 ΜΠΕ ΡΠΙΟΕ 8ΗΥΘΥ 

γοι ννή! πενει [οιᾷ6ί 5 

ΟΙΙΑΦΤ ΒΑΤΤΑΙ1ΙΟΝ όµως είναι Ηαίεοοτε καιτο ΟΏ τους λέγεται "ὝΝετε ἆο Ίνε ϱο Ψ/Ε αγε Ι/ΠΗΕ ΡΓΙ68 8ΙΝΥ 
{τοπη Πετε)’. Περισσότερες λεπτομέρειες προσεχώς, ελπίζουμε... Ι/6 αΓ6 ΙΙΓΘ ἰο ΠΦΗΙ"' 

. : Ἔ ΙΝΕΟ Φωω.5τγθςβτ{ΙοΠΤ{ΓΠα.(Γγθς.{Γ 
"Ρε οίταςςε {τεί ἄεπ πεπεῃ Πεϱίοπεῃ. - . 

Ρε Ταρ ἄετ ΕαςεΠε νηιτά πἰεπιαπάεπ νετδοποπεμ”. -- τς Ὃ . 

(ΜΑΟΗΤ ἁ ΕΗΕΕ, 2003). Κώστας "ΡΧΕ᾽ Λυκίδης 

θηἴθΡρΙΤΠΕΞΠΦΠΙΒΙΙ.9Γ β ε 9 ! 9 | β Ν σ ε ο 7 



συνέντευξη στον ΒΕΠ ολ Τη, 

Κώσια, µετάτους ΒΟΠΗΙΝα 
ΒΙΟΟΡ συµµετέχεις σ᾿ ένα νέο συ- 
Υκρότηµα τους ΒΕΕΑΜΑΤΙΟΝ, 
Να υποθέσω πως ηχητικά οἱ 
ΡΕΕΑΜΑΤΙΟΝ δα είναι κάτι δια- 
φορετικό 
Οι Βοΐίπρ Ῥ]οοά έδωσαν ένα δικό τους στίγμα 

ποιότηϊας, ύφους και αισθητικής. Όταν προκύ- 
πτει ένα καινούργιο σχήμα, είναι αυτονόητο ότι 

τα γέα µέλη βάζουν τη δική τοὺς αλλιώτικη Ιδιο- 
συγκρασιακή σφραγίδα. Έτσι και οἱ ΓΏε{απιαίοῃ 
εντελώς διαφοροποιηµένοι, ελληγόφωώνοι καιά 
βάση, παίζουν το περήφανο εἰτεεί ΓοςΚ π' Το]] 
ἴους µετις πιο προσωπικές πινελιές πίστεψέ µε. 

Ἡ μουσική µας ανιλεί την έµπνευση της από το 
διαχρονικό ηρωικό ελληνοκενιρικό γίγνεσθαι κι 
από την σκληρή σηµερινή πραγματικότητα. 

Αποζίδουμε φόρο τιµής σ' αυιούς που πρέπει και 
δίνούµε πολεμοφόδια δύναμης και αντοχής 
στους ανθρώπους που αβίασια µας αποδέχονται 
και µας στηρίζουν, 

Πρόσφατα δώσατε συναυλία στη 
Θεσσαλονίκη όπου ένα πολύ ση- 
µαντικό στοιχείο ήταν ο αρκετός 
κόσμος, ισάριόµος µε αυτές των 
Τρικάλων τον περασμένο 
Αύγουσιο και της Αθήνας τον πε- 
ῥΡασμένο Μάρτιο. Η Ελλάδα του 
Βορρά δίνει το δικό της μουσικό 
κάλεσμα στα όπλα; 
ταν µια µαγική βραδιά, όπου κατέρρευσαν 

τα προσχηµατικά τείχη. Ο χώρος, η διοργάνωση, 

άψογα αμφότερα, η προσέλευση και η ανιαπό- 

κριση του κόσμου συγκλονιστική. Καινούργια 
πρόσωπα, Κἰπμεαάς, πιδία]ηθαςς, έδιωξαν τον α- 

ναΐτιο φόβο κι έγιναν μάρτυρες σε κάτι που τους 
συγκλόνισε. Μόνο αυτό, αποτελεί εχέγγύο ότι 0 
κόσμος ὃα ξαναστηρίξει µε την ίδια πυγµή την ὁ- 
ποια επόµενη εκδήλωση. Ηταν µια νίκη στην ο- 
ποία οι Γ)ε[απιαίίοπ είχαν την τιµή να συμμετέχουν. 
Σ' αυτό το κάλεσμα που αναφέρεις τέλος, τύχαµε 
καὶ αρίστης ανταπόκρισης στοιχείο που µας δε- 

σµεύει να επιστρέψουµε ακόµα πιο ισχυροί. 

Πώς σου φάνηκαν οἱ άλλες δύο 
μπάντες µετις οποίες παίζατε, δη- 
λαδή οι Τρικαλινοί ΤΗ.ΕΕ.ΑΤ. και 
οι Αδηναίοι ΝΟ ΦΌῦΚΕΕΝΡΕΕ., 
Αποτελεσμαιικοί, αυθεντικοί και άµεσοι ήταν 

οι ΤΗ.ΕΕ.ΑΤ., Παραδοσιακό Οἱ µε (ΓαάεπιαίΚ! 
δαν µια γροθιά πλέον οι ΝΟ ΡΌΒΒΕΝΡΕΡΒ, ε- 
πενδύουν την αυξανόμενη ολοένα συναυλιακή 
τους εμπειρία µε τον εποικοδομηιτικότερο τρόπο. 

Γιατί επιλέξατε τον ελληνικό στίχο 
στην πλειοψηφία των τραγουδιών; 
Η επιλογή αυτή ήρθε αβίαστα εξαρχής µε τις 

πρώτες υπρ]αρρεά πρόβες. Π κυριαρχία του ελ- 
ληνικού στίχου πιστεύω ότι δίνει το στοιχείο της 
αµεσότητας στην επαφή µε το υπάρχον κοινό και 
τη δυνατότητα να γίνουμε αντιληπτοί κι από ένα 

ευρύτερο κοινό µε; αξιόλογες ανησυχίες. 
Εξάλλου, η θεματολογία µας είναι ἑλληνοκενιρι- 
κότατη, οπότε η χρήση ελληνικού λόγου πέτυχε α- 
πόλυτα. Υπάρχουν βέβαια και αγγλικά τιραγού- 
δια, πάντα αναγκαία για το διεθνές µας στίγμα 

καθώς και λόγω" ευχρηστότητας" της γλώσσας 
αυτής στη μουσική έκφραση γενικότερα. 

Καλή η µουσική αλλά χωρίς 1δεο- 
λογική ταυτότητα και πολιτική 

ν] τει ὁήμνιιδω 

είναι συ ν ο) ]- μω κ 

Ἐκ ο ο ο ο ο ο ο ο ο Ὡπορπορπαή 

ὁραστηριότητα δεν είναι παρά ένα 
µικροασιτικό χόµπυ. Ποια είναι 
λοιπόν η κίνηση σας πάνω σ΄ αυ- 
τούς τους δύο τοµείς 
Υποστηρίζετε κάποιον συγκεκρι- 
µένο ιδεολογικό φορές; 
Αυτός ο δύσμοιρος τόπος έζησε τους τελευταί- 

οὕς µήνες δύο εκλογικές διαδικασίες µε αποτέ- 
λέσμαια  πολωτικά ΄ κι απογοητευτικά. 

Παρακολουθούµε προσεκιικάτις ζυµώσεις, στη- 
ρίζαµε και σιηρίζουµε τους φορείς των αληδι- 
γών κι αναλλοίωϊων αξιών κι αρθρώνουμε επι- 
σϊαµένο λόγο για τους µετέχοντες της ελληνικής 
παιδείας, ελπίζοντας µέσα από τα χρόνια να κα- 

τακλύσδεί η χώρα από ρωμαλέους σιρατιώτες 
που να σέβονται το ένδοξο παρελθόν και την ι- 
σιορική τοὺς προοπτική. 

Ἐέρεις Κώσια το τελευταίο χρονι- 
Κό διάστηµα παρουσιάζονται διά- 
φοροι "εθνικιστές" οἱ οποίοι δεν 
δίνουν καθόλου αξία στην έννοια 
της Φυλής, Θέλω την άποψη σου. 
Αν ισχύει αυτό, καϊρός να προκύψουν και νέ- 

Υροι, κινέζοι και πακιστανοί οΚΙπμεαάς και εὔνι- 
κιστές!! Πρόκειται για αυτοαναιρούμεγους ευ- 
δαιµονισιές καραγκιόζηδες ανάξιους λόγου. 

Ας ξεφύγουμε λίγο. Τι ρόλο παίζει 
το ποδόσφαιρο στη ζωή σας Ποια 
οµάδα υποστηρίζετε(αν υποστηρί 
ζετε) και πώς θλέπετε την ολοένα 
και αυζανόµενη παρουσία εδνικι- 
στικών πυρήνων οπαδών στις ο- 
µάδες της Θεσσαλονίκης 
Το ποδόσφαιρο σαν άθληµα και αναντίρρηϊο 

Κοινωνικό φαινόμενο έχει την περίοπτη θέση του 



ο ών τος 
100 παοκιζήδικη: κι η ομοιογένεια αυτή μου α; 
ρέσει!! Έπειαι μάλιστα και σίτεεί ΒΑ’ Ν΄ Β ύμνος 
του ΠΑΟΚΙΙΓουστάρουµε την προσφυγική και 
λαϊκή δυναµική της παοκάρας και το δικέφαλό 
της που για Χρόνια καρῖερικά περιµένειγια να 

φιερουγίσει σια αυιοδίκαια εδάφη µας. 

Λαιρεύουμε και την Εθνική Ελλάδος συνειδητά 
κι όχι µε τον όψιμο και ἰτεπάγ τρόπο του κάδε η- 
λίθιου λόγω των πρόσφατων επιτυχιών. 
Ἐλπιδοφόρα είνα! κι η εδνικιστική κινητικότητα 
σ' όλες τις κερκίδες που δεν αποτελούν πλέον 
τσιφλίκι του κάθε αλκοολικού αριστεριστή ακτι- 
βιστή. Τα παϊδιά των άλλων οµάδων είναι φίλοι 
κι υποστηρικτές µας και στη συναυλία έγινε χα- 

µός µε διάφορα "υγιή! πειράγματα: Τέλος, συγ- 
χαρηϊήρια στη Γαλάζια Στρατιά! Μας εκφράζει, 
την στηρίζουμε Κι από τώρα κατέχει τα σκήπιρα 

του υγιούς γηπεδικού εκδηλωτισμού. 

Και τώρα η κλασσική ερώ- 
τήση. Ποιές θεωρείς ως τις 
ὅ καλύτερες Ἠ)ΗΙέε Ροινετ 
κυκλοφορίες, τους ὅ καλύ- 
τερους Ἠ.Ρ. τραγουδιστές, 
τα ὅ καλύτερα Ἠ.Ρ, τραγού: 
δια αλλά και τα 10 καλύτε- 
ρα Μεία] άλµπουµ όλων 
των εποχών, 
Γιώργη, είµαι 25 χρόνια βουτηγµένος 

στα μουσικά ακούσματα, οπότε η απά- 
ντησή µου για να µην αδικήσω ήρωες 

και θρύλους 8α είναι πιο περιφρασιική 
και πάντα υποκειμενική. Από Μεία] 
Α]ριπις που µε ρωιάς θεωρώ τους ΑΟ/96, 
ΜΑΝΟΥΑΕ και 0ΡΑς5 ΡΕΙΕΡΤ, ακρογωνιαί- 
ους λίθους µαζί µε τους ΡΑΒΒΑΤΗ καιτους 
"προγενέσιερους' του Μείαἱ ΕΑΙΝΒΟΥ”. Οπότε 
Ῥοννεταβε [ο{ ἴἶιοδε αΡοι! {ο ΒοοΚ και ΠἱρΏνναγ ἴο 
Πε]] από ΑΟ/Ρ6. Ιπιο 61οτγ Βίάε, Κίπρε οἱ 
Μεία!, Βαΐ]ε Ἠγτηπ5 από ΜΑΝΟΥΜΙΑΕ. Βε[επάεις 
οἱ (μα Εαίᾗ και Ρτίοςί νε από ΡΕΙΕΡΤ, Μορ 

Γη]θ5, Ἡθανεπ ἆ Πε] από ΡΑΒΒΑΤΗ. Το 

Ειηρ,το ΓΟΝΟ ΠΗΝΕΒ Ν ΚκαιιοΡΟΜΝΤΟ 
ΕΑΕΚΤΗ των ΕΑΙΝΡΒΟΥΗ, µε παίρνουν απ’ αυτόν 
τον σκαιόκοσµο και µε ταξιδεύουν στον ιδανικό. 
ΤοΝΟΕΕΜΟΒΡΕΙων ΜΟΤΟΕΠΕΑΡ, είναι 

µια συγκεντρωτική σύνοψη της καϊιαλυτικής ε- 
πιρροής τους στο σκληρό Ἀοαχ. Τέλος, γνωρίζεις 
την αδυναµία µου στους Πείμτο Τα11. Βοᾶνγ 
Ποιες Και 5οΠᾳ5 {Το λε Νοοά, τα κορυφαία αἰ- 
Ρυπις του ατί 

ος. Προσωπικού του νο ρα, ἵων 
ΟΚΕΕΜΙΡΒΙΝΕΕ. Τον θεωρώ υπεύθυνο για την 
ύπαρξη του. Λευκού ΚΑΕ, µαζί µε τον οοὐπίτγ 
Εοεζ π' Βο]ΐετ ῥάππηΥ Βεθε]. Όλοι οι υπόλοιποι, 

απλοί στρατιώτες για το σκοπό. Αν δε σε κάλυ- 
ψα, πεισματικά σου λέω ότι θεωρώ. ΠΝΟΝ 
ΥΟύΤΗ,ΒΟΠΙΝΟ ΡΙΟΟΡ,ΝΟ 50ΒΒΕΝΡΕΒ 
και ΏΕΕ ϱΤΟΕΜΕΕ, ότι πιο σηµαντικό, καδότι 
ελληνικό. 

Είμαι πραγματικά συγκλονισµέ. 
νος από τον τραγικό θάνατο του 
ϱ ύΟΚΤΗΟΝ, της ηγετικής µορ: 
φής των φοθερών και τροµερών 
ΒΑΤΗΟΕΥ. Τι έχεις να πεις γι αυ- 
τή την τόσο µεγάλη προσωπικότη- 
τα του ΜΕΤΑΙ,που τόσο κοντά ή- 

ασ] πο ο 

στιγμιότυπο από την όπ Εδνικιστική Κατασκήνωση 

ταν στις Εθνοφυλετικές Ιδέες; 
Αγγός Λευκός εκπρόσωπος του επικού ηρωι- 

κού ροκ. Άδικος και πρόωρος ο χαμός του, ας 

αποτελέσει έμπνευση για τη συνέχιση του τίµιου 

και αδιαπραγµάτευτου σκληρού ήχου. 

Ποια είναι τα σχέδια σας για το ά- 
µεσο µέλλον; 
δρ]ΐ µε ΝΟ ΡΟΒΒΕΝΡΕΕ και ΤΗΒΕ.ΑΤ. κιο- 

λοκληρωμένη δουλειά το φθινόπωρο καδότι υ- 
πάρχει όλο το απαιτούμενο υλικό, Οπωσδήποτε 
ἥνε µέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου. Υπάρχει αρμονία, 
συνεκιικότητα, συνεχής παραγωγικότηϊα. Μέρα 
µε τη µέρα γινόμαστε όλο και πιο ισχυροί, µεε- 
ντατικές πρόβες που ενδυναμώνουν και τις δια- 
προσωπικές µας σχέσεις. Οι ΡΕΡΕΑΜΑΤΙΟΝ εί- 
γαι εδώ. 

τν 
αι σίγουρα το 
ἑλληνικό. συγκρότημα Ἡ Ρ, το ϱ- 
ποίο έχει γυναίκα µέλος. 
Πώς προέκυψε αυτό το αναμφι- 
σθήτητα δετικό στοιχείο; 
Αυτό Προέκυψε φυσιολογικότατα, καθώς ο κἰ- 

βαρίστας και η µπασίσιρια συνυπάρχουν αρµο- 

γικότατά και στη ζωή. Ροψ/ετ ΡᾶεΚαΡε, µε ευρή- 
µατικόταϊα στα μουσικά δέµατα καθώς Και το 
προαναφερόµενο υπόβαδρο που εμφυσεί συνά- 
μα και ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση στη μπάντα. 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου ελ- 
ληνικό Ἠ] Ρ, συγκρότηµα; (Θέλω 
ειλικρινή απάντηση) 
Η απάντῆση είναι αυϊονόητη. Βοίήπρ Β]οοά, 

Βέρεις πολύ καλά ότι η μπάντα αυτή είναι ένα 
πολυετές ζωνιανό κομμάτι της δημιουργικότητας 

και ΄ της. ΄ περηφάνειας μου. 
Γνωρίζεις επίσης τι πρέσα Και τι ᾱ- 

δικία έχουν υποστεί καδοδόν. Το 
φθινόπωρο έρχεται η 2η δουλειά 
τους, απλά δεν έχω καϊασταλάξει 
γνα τον τρόπο κυκλοφορίας. Τα 
πιασίετ {αρες είναι έτοιµα. Μπορεί 

κάποιοι να κατάφεραν να” βρέξουν’ 
λίγο το μπαρούτι αλλά πάντα υπάρ- 
χοὺν τρόποι για να απολαμβάνει 
ζωνιανά ο κόσμος κάποια κομμάτια 
"κληρονομιά. 

Κώσια, κλείσε τη συνέ 
ντευζη µετο μήνυμα που 
δέλεις να περάσεις προς 

τους αναγνώστες της 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ; 
Καταρχήν Όα ήθελα να εκθειάσω τη φιλία σου 

και τη οτήριξή σου όλα αυτά τα χρόνια. Να ξέρε- 
τε όλοι ότι καγένας καριόλης πλέον δεν είναι ά- 
ξιος να κριτικάρει ή να” ονομπάρεί' Την ελληγ- 
κή οκηνή. Καλή ανιάµωση το Σεπτέμβριο µε Ο- 
ΛΟΥ Στους ΥΝ.Ρ. [αης απ’ όλη την Ελλάδα, καδό- 
τι οι ΡΕΡΕΑΜΑΤΙΟΝ θα" βρυχηθούν’ περήφανα 
κι η εμπειρία Όα πρέπει να είναι αξέχαστη και 
ΚΟΙΝΗ. Το αισάλι µας θα λάμψει: 

ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΑΧΟΣ 

ΠΑΡΕΛΑΥΝΕΙ ΑΙΩΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 

ΓΙΟΙ ΘΕΩΝ 
ΦΡΟΥΡΟΙΣΚΟΤΕΙΝΩΝ 
ο κΑμμὰ ΕΠ οκ 

ΣΤ ΓΤΩΣ 



αφορμή για επίθεση κατά της 

Ελλάδος, εδόθῃ µετο ξέσπασμα 

' Μώπ του Μαραθώναϊ 

πως Ιδέα και Σύμβολο 
γακτήσεωςτων Ελλήνωντης Ἰωγίας, α- ας; . 

πέναντι στην τυραγγική διοίκηση που υ- --- ς ο 
πέθαλπταν οι Πέρσες. 25ακ 
0 Δαρείος Α' ήθελε γα υποτάξει ολό- 

ΚΛΠΡΗ την Ελλάδα και όχι απλώς γα τι- 
µωρήσει τους Ερετριείς και τους 
Αθηναίους που βοήθησαν την Ιωγική 

Επαγάστασῃ. Ἐνας υπηρέτης είχε αγα- 
λάβει να τού υπεγθυµίζει καθημερινώς: 
Ὁλέσποτα, µεµγήσθαι µιν των 
Αθπναίωγ''. 
Πριν ξεκινήσει η εκστρατεία, απέστει- 

λεστις Ελληνικές πόλεις αγγελιοφόρους 
γα ζητήσουν ᾿γπντε και ύδωρ”, ως δείγ- 
µατα υποταγής. Τόσο στην Αθήγα, όσο 
και στην Σπάρτη, οἱ αγγελιοφόροι. θε- 
ωρπθέντες εγκληματίες, εκρηµνίσθπσαν 
σε βάραθρο. 

΄ 

ος ο 

μα ΓΟΤά ΟΤΣΠΤ. 

ήτο π σπµαντικωτέρα 

σύγκρουσις της 

ευρωπαϊκής ιστορίας. 

ὁιότι κατέστπσε δυνατήν την 

Πι πὰ ατα αΠτήλι τὰ 

ου” 

ον :Ουίλ Ντυράν ο ΚΑΝΕΙ 



τις αρχές του 491 π.Χ., ο Δαρείος παραμερίζει τον 

Μαρδόνιο, µετά την αποτυχία του σε µία εκστρατεία κα- 

τάτης Θράκης και αναθέτει την ηγεσία της εισθολής 

στον Αρταφέρνη και στον Δάτι͵ ικανοί στρατηγοί εκάτεροι. 

Τους δίνει την τελική εντολή να διαπλεύσουν το Αιγαίο και να 

εξολοθρεύσουν όσανησιά δεν ήθελαν να υ- 

ποταχθούν στους Πέρσες. Ιδιαιτέρως να τι- 

μωρηθούν η Αθήνα καιη Ερέτρια, οι δε κάτοι- 

κοίτους να εξανδραποδισθούν και να µετα- 

φερθούν στην Περσία, ενώπιον του ιδίουτου 

Δαρείου, ο οποίος θα απεφάσιζε γιατην πε- 

ραιτέρω τύχητους. 

Την άνοιξη του 490 π.Χ., οιθάρθαροι επΙθι- 

θάζονται στις τριήρεις και κατευθύνονται 

Προς την Νάξο, καταλαμθάνουν την Δήλο και 

κατόπιν σπεύδουν κατά της γενναίας 

Ερετρίας, την οποία πολιορκούν επί µία εθδο- 

µάδα καιτην αλώνουν. Οι επιζώντες πολιορ- 

κηµένοι οδηγούνται σκλάθοι στα Σούσα, "ες ό- 

ψιν’ του Δαρείου. Μετά την ανέλπιστη κατα- 

στροφήτης Ερετρίας, στα τέλη του καλοκαι- 

ριού του 490 Π.Χ., οι Πέρσες στρέφονται προς 

την κατάληψη των Αθηνών. 

Στον όρµοτου Μαραθώγος 
Η καταπράσινη πεδιάδα στον όρµοτου Μαραθώνος, 45χι- 

λιόµετρα θορειοανατολικώς των Αθηνών φαίνεται ιδανική το- 

ποθεσία για την ανάπτυξη της περσικής στρατιάς, όπως υπέ- 

δειξε ο εξόριστος Ιππίας που θρισκόταν στην αυλή του Δαρείου. 

Η κυρία περσική δύναμις, αν και δεν γνωρίζουµετον ακριθή 

αριθµό της, ήταν σαφώς και καταφανώς πολυπληθεστέρατης 

ελληνικής. Εκτιμάται ότιτο συνολικό περσικό στράτευμα ξε- 

περνούσετους 100.000 άνδρες. 

Πρίν αρχίσει η επιθίθαση του θαρθαρικού πεζικού, στις 6 

Σεπτεµθρίου 490 Π.Χ., εμφανίζονται στο όρος ΑργαλίκιΈλληνες 

στρατιώτες. Ο Δάτις λαµθάνει θέσεις µάχης. Ο τεράστιος όγκος 

των θαρθάρων τον παρασύρει να αισιοδοξεί και αποφασίζει να 

διεξαχθεί πεζοµαχία. Βασίζεται στο στρατό, µιας και το ιππικό 

δεν θα μπορούσε να χρησιµοποιηθεί µέσα στα έλη. 

Σκηνή µάχης 

Ελλήνων µε Πέρσες 

Χαρακτηριστικός Αδηναίος 

οπλίτης του 490 π.Χ., φέρων 

πλήρη εξάρτυση. 

Στην ασπίδα του απεικονίζεται 

αποτροπαἹκό προσωπείο 

Η δύναμῃ των Αθηναίων 
Εκείνη την εποχή στο πολιτικό προσκήνιο των Αθηνών κυ- 

ριαρχούσαν τρείς επιφανείς προσωπικότητες: ο Αριστείδης, υ- 

ός του Λυσιµάχου, ο Θεμιστοκλής, υιός του Νεοκλέους καιο 

Μιλτιάδης, υιός του Κίµωνος. Οιτρείς αυτοί συνεργάσθηκαν 

κατά τον καλύτερο τρόπο για να σώσουν την 

Ελλάδα από την επιδροµή των θαρθάρων. 

Οι ηττοπαθείς πολιτικοί είχαν συσπειρωθεί σε έ- 

να δήθεν ειρηνόφιλο κόµµα, που ήθελενα συν- 

διαλαγείµετους θαρθάρους. Διέδιδαν ότι ο πόλε- 

µος θα φέρειτην καταστροφή στην χώρα, ότιο 

λαός θα θρηνήσει θύματα, ότι οι Πέρσες είναι πα- 

ντοδύναμοι και επομένως πρέπει να γίνει συµθι- 

θασμός µαζίτους. Άλλωςτε εκείνοι δεν ζητούν τί- 

ποτε σπουδαίο, απλώς να αναγνωρισθεί απότους 

Αθηναίους η περσική κυριαρχία και θαλάθουν οι- 

κονοµική θοήθεια, θα αναπτυχθείτο εμπόριο κ.λΠ. 

Τελικώς οι ηττοπαθείς προδότες απεµονώθη- 

σαν Και ολόκληρη η εξουσία ανετέθη στους Δέκα 

Στρατηγούς και στον Γενικό Διοικητή, που έφερε 

το αξίωμα του Πολεμάρχου. 

Οι Αθηναίοι κατέθαλαν εσπευσµένες µεθοδικές 

προσπάθειες συγκεντρώσεως και αναπτύξεως των δυνάμεών 

τους, µε σκοπό την ολοσχερή επίθεση, εκτός των τειχών, µε 

σκοπό την συντριθή τού εισθολέως. Η επιθετική αυτή τακτική 

αποτελεί ευφυέστατο δημιούργημα του Μιλτιάδου, ο οποίος 

µε µία συγκροτημένη επιχειρηµατολογία, έπεισετους συμπολί- 

τεςτου, να επιδείξουν εµπράκτως την θέλησή τους για αγώνα 

µέχρις εσχάτων. 

Πριν αναχωρήσει η αθηναϊκή στρατιά, αποστέλλεται ο ὃρο- 

µέας Φειδιππίδης στην Σπάρτη, µετην οποία η Αθήνα είχε συµ- 

µαχήσει, για να μεταφέρει τα νέα της πτώσεως της Ερετρίας και 

τον κίνδυνο των Αθηνών. Οι Λακεδαιμόνιοι, επικαλούµενοιθρη- 

σκευτικούς ενδοιασμούς, δίστασαν να έρθουν αµέσως. Μόνοι 

οι Πλαταιείς, έστειλαν θοήθεια 1000 ανδρών και πολέμησαν στο 

πλευρό των Αθηναίων. 

Ο στρατός των Αθηναίων αριθμούσε γύρω στους 9.000 άν- 

δρες. Αρχηγός ήταν ο Καλλίμαχος, οπολέμαρχοςτου έτους ε- 

κείνου. Η αθηναϊκή δύναµις συνεκροτήθη σε 10 φυλές. Το σύ- 

νολο τού στρατεύματος ήταν 10.000 άνδρες. Παρά την αριθ- 

ΒΕΡΙΥΤΑΛΝυΕςε ϱἅ.α ᾖἹ 



µητική κατωτερότητα των Αθηναίων, υπερτερούσαν σηµαντι- 

κά σε οπλισμό. Το πεζικό ήταν θαρύτατα οπλισμένο, µε χάλκι- 

νους θώρακες, αργυρές ασπίδες, περικνηµίδες και κάθε οπλί- 

της είχε ξίφος και μακρύ δόρυ. Οι Αξιωματικοί έφεραν ερυθρούς 

φαρδείς χιτώνες µε πόρπη στον αριστερό ώμο και αργυρές α- 

παστράπτουσες περικεφαλαίες µετεταμένες τρίχες ίππων στη 

θέση του λοφίου. 

Απ' την απέναντι πλευρά, οι Πέρσες ήσαν οπλισμένοι µετόξα 

και θραχέα ακόντια, δηλ. µε επιθετικό οπλισμό εκήθολο(τόξο) 

όσο και αγχέµαχο(ακόντιο). Δεν διέθεταν όµως αμυντικό οπλι- 

σµό και στηρίζονταν κυρίαρχα στοιππικότους, αποτελούμενο 

από ευγενείς οπλισμένους µετόξα. Η συνήθης τακτική µάχης 

των Περσών προέθλεπε παρατεταμένη προπαρασκευήτης ε- 

πιθέσεως µε καταιγισμό θελών, ακολουθούμενο από κρούση 

του πεζικού κέντρου -αποτελούμενο απότους επιλέκτους πε- 

ζούς, τους "Αθανάτους"- καιταυτόχρονη φρενήρη επέλαση του 

Ιππικούτους. 

Η µάχη 
Οι Αθηναίοι, αφού παρετάχθησαν, ολοκλήρωσαντις καθιε- 

ρωμένες θυσίες, οι οποίες φάνηκαν ευοίωνες, και επεκαλέσθη- 

σαν την θοήθεια του Απόλλωνος καιτουΏρωος Ηρακλέους. Μία 

μεταλλική ανθρώπινη µάζα 10.000 ανδρών, µετα λοφία στις πε- 

ρικεφαλαίες τους να κυµατίζουν µεγαλοπρεπώς, άρχισε να κα- 

τέρχεται απότις υπώρειες των υψωμάτων σε απόλυτη τάξη. 

Ο θηµατισµός ολοένα και αυξάνει και µετά την διαταγή τού 

Μιλτιάδου, αµέσως ακούγεται η πολεμική ιαχή, που διαπερνά- 

ειτην πεδιάδα. ΟΙΈλληνες, υπό τους επιθλητικούς ήχους τού 

Παιάνος, ορμούν ακάθεκτοι εναντίον των θαρθάρων. Νέφη 6ε- 

λών εξαπολύονται, µα δεν θρίσκουν στόχο, λόγω της ταχείας ε- 

Πελάσεως του αθηναϊκού στρατεύματος και της εξαίρετης Προ- 

στασίας απ᾿τις ευρείες ασπίδες των οπλιτών. Οιθάρθαροι πα- 

ρακολουθούν µε δέος και απορία την σφοδρότητα τὠν επερ- 

χοµένων οπλιτών, νομίζοντας πως κάποια αυτοκτονική τρέλλα 

-"μανίη"- είχε καταλάθει τουςΈλληνες, που τους οδηγούσε προς 

την άθυσσο της καταστροφής -για να έρχονται τόσοι λίγοι χω- 

ρίς ιππικό και τοξότες. 

Μία παγωµάρα διαπερνάει σύγκορµους τους Πέρσες, σαν ᾱ- 

ντίκρυσαν τα δόρατατης επιτιθεµένης ελληνικής φάλαγγος να 

τους σημαδεύουν, προμηνύοντας την θανατηφόρα λαίλαπα που 

θα ακολουθούσε. Μία θροχή από θέλη σχίζειτον αττικό ουρανό. 

Χωρίς σοθαρές απώλειες, ο/Έλληνες, έχοντας διανύσει 1.500 µέ- 

τρα, σαν κεραυνός πέφτουν πάνω στις περσικές γραµµές. 

Η σύγκρουσις είναι σφοδροτάτη. Η πίεσις που ασκείται είναι 

τεραστία, χωρίς προς το παρόν η περσική παράταξις να "σπά- 

ει", εξαιτίας του τεραστίου όγκου της.Ένα πελώριο σύννεφο 

σκόνης έχει σηκὠωθεί πάνω απότην πεδιάδατου Μαραθώνος 

και καλύπτει τον δυνατό ήλιο που αστράφτει στις χάλκινες αρ- 

µατωσιές των οπλιτώντης φάλαγγος. 

Τις κραυγές των πληγωµένων, την θανατική θουή του θανά- 

του, διέκοπτε η κλαγγή των ασπίδων, των θωράκων καιτων 

σπαθιών. Ο πολεμικός Παιάν αντηχούσε επιθλητικά µεσα στον 

ορυµαγδότης µάχης. 

Και απ'τις δύο πλευρές, η γενναιότητα που επιδεικνύεται εἷ- 

ναι απαράμιλλη. Η έκθασις του αγώνος είναι αµφίρροπη. 

Η περσική υποχώρπσης 
Με µία ευφυεστάτη στρατηγική επινόηση του Μιλτιάδου, οι 

οπλίτες που αποτελούσαν το κέντρο, υποχωρούν, συμπτυσσό- 

µενες προς τα µεσόγαια, ενώ τα δύο άκρα πραγματοποιούν α- 

ντίθετη(επιθετική) κίνηση προς τα εµπρός. Αθηναίοι και 

Πλαταιείς τρέπουν σε άτακτη φυγήτις δύο περσικές πτέρυγες, 

αναγκάζοντάς τις να υποχωρήσουν προς τα ελώδη τέλµατα. Οἱ 

επίλεκτες δυνάμεις του περσικού κέντρου, που καταδιώκουν το 

ασθενές αθηναϊκό κέντρο, χάνουν επαφή µετα πλευρικάτους 

στηρίγματα και αποµονώνονται. 

Η στιγµή της υποχώρησης. Οι Πέρσες, επιστρέφοντας 

στα καράβια τους, αποδεκατίζονται κατά εκατοντάδες 

από τους ενδουσιασµένους Έλληνες οπλίτες. 

Τότε, συμφώνως προς τον αρχικό σχεδιασµότου Μιλτιάδου, 

τίθεται σε εφαρµογή η δεύτερη φάση του επιθετικού ελιγμού, 

κατά την οποίαν τα δύο ελληνικά ακριανά τμήματα, συνενού- 

νται σε µία ενιαία ισχυρή φάλαγγα και ορμούν χωρίς αργοπορία 

επάνω στα πλευράτου περσικού κέντρου. 

Το αραιότατο ελληνικό κέντρο που µέχρι τότε υποχωρούσε, 

ξεκινάει την αντεπίθεση και µε µία απότοµη αναστροφή πίπτει 

µε δύναμη στο εξουθενωµένο και διασπασµένο περσικό µέτω- 

πο. Ο αιφνιδιασµός αυτός κάµπτειτο ηθικό των "Αθανάτων" 

Περσών, οι οποίοι πανικοθληµένοι και µε φοθερές απώλειες υ- 

Ις μα η ΕΝΡΙΣΟΤΑΝΕΟΕ 



ποχωρούν ατάκτως προς τα πλοία. Στα έλη 

η συμπλοκή υπήρξε ιδιαιτέρας αγριότητος, 

καθώς οι Πέρσες αγωνίζονταν για την ζωή 

τους, ενώ οιΈλληνες, κυριευµένοι από ένα 

φονικό συναίσθημα, και φρενιασµένοι από 

την µεθυστική αίσθηση της νίκης, επιζη- 

τούσαν την ολοκληρωτική εξόντωσήτους. 

Η παραλίατου Μαραθώνος θάφεται κὀκ- 

κινη στο αίμα, γεμίζοντας πτώματα θαρθά- 

ρων, που πίπτουν, είτε μαχόμενοι, είτε υπο- 

χωρούντες. Κάπου εκεί αφήνει καιτηντε- 

λευταία του πνοή ο ηρωϊκός Καλλίμαχος. 

Δίπλα του έπεσαν κι άλλοι Αθηναίοιτων 

πρώτων στοίχων, ανἀάµεσάτους ογενναίος 

στρατηγός Στησίλαος, ενώ θρυλικός είναι 

και ο θάνατος του Κυναίγειρου, αδερφού 

του Αισχύλου, που προσπαθώνταςναα- 

νέλθει στην πρύμνη ενός πλοίου, ένας 

Πέρσης του έκοψε τα χέρια και την κεφαλή 

µε κτύπημα πελέκεως. 

Κοντά στον περσικό στόλο εφονεύθησαν και άλλοι Αθηναίοι 

"πολλοίτε και ονοµαστοί", που πέρασαν εκείνη τη µέρατην 

Αχερουσία λίµνη, για να συναντήσουντους Προγόνουςτους 

στα Ηλύσια πεδία. Στη µάχη έλαθε ενεργό µέρος κατάτων 

Περσών και ένα σκυλίπου συνόδευετον Αθηναίο κύριότου. 

ΟιΈλληνες, µαινόµενοι, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια για 

ολοκληρωτική εξόντωση του εχθρού. Την ώρα που οι Πέρσες 

προσπαθούν να ανέθουν στα πλοίατους, οι Αθηναίοι επιζητού- 

σαν επιµόνως νατα πυρπολήσουν. Τελικώς οι Πέρσες, µαχόµε- 

νοι από τα πλοία, κατόρθωσαν να αποπλεύσουν εµπρός στους 

ενθουσιώδεις αλαλαγμούς των Ελλήνων. Στο πεδίο της µάχης 

έπεσαν 6.400 θάρθαροι και 192Έλληνες. 

0 επίλογος της γικηφόρας µάχης 
Ο Μιλτιάδης, έχοντας υπ' όψιν του το ενδεχόμενο εκνέου α- 

ποθάσεως του θαρθαρικού στόλου στο Φάληρο, δεν χρονοτρι- 

θεί, και πρωτίστως δεν παρασύρεται απότον ενθουσιασµότης 

νίκης. Εν πρώτοις καλεί κάποιον οπλίτη, στον οποίον αναθέτει 

να στείλειτο δυνατόν συντομώτεροντο άγγελµατηςνίκης 

Ο Τύμβος των Ηρώων 

Ο Στρατηγός Μιλτιάδης, επι- 
Βλητική πολιτικοστρατιωτική 

φυσιογνωμία των Αδηνών. 

Αρχιτέκτων της νίκης του 

Μαραθώνος. Λίγα χρόνια µετά 
η Δημοκρατία, ευγνωμονούσα, 

ὃα τον καταδικάσει σε ισόβια 
φυλάκιση, σε ένα ανήλιαγο 

κελλί, όπου ὃα αποβιώσει πάμ- 

φτωχος, µε υψηλό πυρετό. 

στους Αθηναίους. Ο αγγελιοφόρος διανύει αδιακό- 

πως την συντριπτική απόσταση µέχρι την Αθήνα και 

εισερχόµενος στην πόλη αναφωνεί µε την τελευταία 

του αναπνοή µία και µόνολέξη: "Νενικήκαμεν!". 

Αμέσως πίπτει νεκρός. 

Ο Μιλτιάδης ανασυντάσσει τους κατάκοπους και 

νικηφόρους µαχητές, καιτους οδηγεί µε ολονύκτια 

ταχεία πορεία προς την Αθήνα, για να προλάθει µία 

νέα απόθαση των Περσών. Μόλις ανέτειλε οήλιος, 

οι Πέρσες αντικρύζουν κατάπληκτοι τους 

ΜΜαραθωνομµάχους, παρατεταγµένους, έτοιµους να 

εμποδίσουν την απόθαση. Μη επιχειρούντες να πο- 

λεµήσουν πάλι εναντίον των χθεσυνών νικητών 

τους, υποχωρούν, "ανακρούοντες πρύμναν" για την 

Ασία... 

Η µάχπ του Μαραθώγος 

στην Εθνική παράδοση 
ΟιΈλληνες ετίµησαν τους νεκρούςτους, ανακη- 

ρύσσονταςτους ήρωες και θάπτονταςταιερά οστάτουςσε εἰ- 

δικό τύµθο, που ακόµη σώζεται στον Μαραθώνα. Στην θάση 

του τύµθου εστήθη τρόπαιο µετο επίγραµµατου Σιµωνίδου: 

"Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνιχρυσοφόρων 

Μήδων εστόρεσαν δύναμιν". Τύμθοι ανηγέρθησαν καιγιατους 

πεσόντες Πλαταιείς καιτους δούλους. 

Ευγνωμονούντες οιΈλληνες τους Θεούς αφιέρωσαν το δέκα- 

το των λαφύρων στην Αθηνά, ενώ κάθε χρόνο, επί πολλούς αι- 

ώνες, εθυσίαζαν προς τιµήν του Απόλλωνος 500 αίγες. Από την 

λεία που αφιερώθηκε στην Αθηνά, ο Φειδίας κατεσκεύασετο υ- 

Περµεγέθες χάλκινο άγαλµα της "Αθηνάς Προµάχου" που ετο- 

ποθετήθη στην Ακρόπολη. Τέλος, δεν ελησµόνησαν τον Πάνα, 

ο οποίος ὡς γνωστόν ενέπνευσετον "πανικόν" στους θαρθά- 

ρους κατά την ώρα της µάχης, καιπρος τον οποίον αφιέρωσαν 

το σπήλαιο απέναντι απ' τοιερό των Ευμενίδων στην Ακρόπολη. 

Στο σπήλαιο, κάτω απ'την εικόνα του Θεού, ο Σιμωνίδης έγρα- 

ψετο ακόλουθο επίγραµµα: "Τον τραγόπουν εµέ Πάνα, τον 

Αρκάδα, τον κατά Μήδων, τον µετ' Αθηναίων στήσατο 

Μιλτιάδης". 

Η επίδρασις της νίκης του Μαραθώνος στην Φυλετική Ψυχή 

υπήρξε τόσο συγκλονιστική, που κατά την λαϊκή παράδοση, που 

διατηρείται επί χιλιετίες, την νύκτα ακούγονται κραυγές µαχο- 

µένων, µέσα στην πεδιάδα του Μαραθώνος. ΤάΈθνη επιζούν 

µε το συναίσθηµα καιτους θρύλους και όχι µετην λογική... 

Όσογια εμάς, ο Μαραθών θα συνεχίσει ακόµη να αποτελεί έ- 

να Αιώνιο Σύµθολο Αρετής, έναν ξεχωριστότρόπο Ζωής. Είναι 

το εγερτήριο σάλπισµα που θα σηµάνει κάποτε πάνω απ'την 

Αιωνία Ελλάδα, όταν η συγκλονιστική αυτή φράσις ακουσθεί ξα- 

νά πάνω απότην Ευρωπαϊκή Ἠπειρο: 

ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝΙ 

ΒΕΡΙΣ»ΤΑΝΟΕ πα ᾖ1Ιὸ 



επιμέλεια ΕΤΠΑ ΜΕΣΗ 

την παρέα µας ενδέχεται να 

προστεδεί κι ένα καινούργιο 

µέλος (ίσως και περισσότε- 

ρα) µε αποτέλεσµα, αφού η 

στήλη πάρει το”νέο αίμα" που χρειάζεται, 

να αναμορφωθεί προςτο καλύτερο και να 

προσδέσει στην παρέα της ένα καινούργιο 

κεφάλαιο ακραίων μουσικών ακουσµά- 

των, που ὃα φέρει τον τίτλο "Βαγ ος Ρἱ6" 

και ὃα είναι ένας οδηγός αγοράς προς 

διάφορες μουσικές κατευθύνσεις, ιδιαίτε- 

ρα” σκοτεινές" και απ’ όλους ανεξαρτήιως 

τους μουσικούς χώρους (ροίἡίς, ποῖςε, {π- 

ἀμκίτία], κλπ.) 

Διευκρίνιση: 
Προς όλους τους ηλίθιους που κυκλο- 

φορούν εκεί έξω και πιθανότατα Όα αρχί- 

σουν να βαφτίζουν "φασιστικό" ο,τιδήποτε 

προβάλλεται στο καινούργιο µας "5εοιοη", 

προκαλώντας προβλήµατα από το πουθε- 

νά, µόνο και µόνο για να δικαιολογήσουν 

την αξιοδρήνητη ύπαρξητους, δηλώνω ότι: 

η στήλη "Βι1γ οι Ρἱ6’ ὃα βασίζεται στην 

ον ο λτο α 1 

κη του εκάστοτε προ- 

σώπου που ὃα την υ- 

πογράφει, ανεξαριή- 

του πολιτικού περιε- 

χΧοµένου, εκτός από 

τα συνειδητοποιηµένα 

συγκροτήµατα που ανήκουν στον" δικό 

µας" χώρο και χαίρουν ιδιαίτερης "περι- 

ποίησης" από εμένα! (Τυχερούλήηδες, 

σας... έφεξε πάλι!) 

Μουσικά δρώμενα 
καλοκαιρινής τρέλας 
Καλλιτεχνικά επεισοδιακό το φετινό 

καλοκαίρι, µε παραστάσεις, συναυλίες 

και ιντριγκαδόρους καλλιτέχνες που ξυ- 

πνούν τις αισθήσεις µας, µέσα σ' ένα εικο- 

νικό επιστημονικό εργαστήριο παρακο- 

λούθησης νυχτερίδων. 

Ο λόγος γίνεται για τον εκπληκτικό 

Σουηδό καλλιτέχνη Ηεπσ]]ς 

Πα ΠΚΚΑΠΡςΟΗ καιτο πέταγμα φτερωιών 

"δαιμονικών’ πλασμάτων, όπου όλοι γοη- 

τεύονται και αρκετοί φοβούνται. Κι όλα 

αυτά στο κένιροτης Αδθήνας στο "ΤἩα 

ΕΒτεεάει’ ατί ϱαΙ1εΓγ! 

Επειδή όµως καλοκαίρι, χωρίς αιδέριες 

υπάρξεις και μαγευτικές φωνές, δεν γίνε- 

ται... ήρθαν για να γεμίσουν µε μουσικές 

ονειρεµένες νότες, σαν όαση δροσιάς στις 

ζεστές νύχτες µας οι: Ε]εοίτε]απε, κυ- 

ρίες της ἀΤίΡΟΡ, όπου ξέρουν πολύ καλά 

και να "ροκάρουν’ απ'το πρώτο κιόλας 

άλµπουµτους "Βοεκ {έ {ο {Πε πιοοπ", αλλά 

και να" γοητεύουν’ µε αιµοσφαιρικά ξεπά- 

σµατα τους νεοσύλλεκτους µε την και- 

νούργια τους δουλειά "ΤΠε Ρον/ετ Οι’. 

Στον αντίποδα, για εντελώς διαφορετῖ- 

κά γούστα, έχουµε την βασίλισσα της 

Καλοκαίρι τέλος! Ο χειρότερος εφιάλτης των απέθαντων’ 

Για του λόγου του αληδές, όλοι οι σοθαροί θρυκόλακες που 

σέθονται τον εαυτό τους διαλύθηκαν σε κοπάδια νυχτερίδων, 

για να επισιρέψουν δὁριμµύτεροι, ανασυγκροτηµένοι και όχι μόνοι: 

ο -- ο ΕΜ. -- κ -------μὐ-ᾱμ-ᾱ- 



κλασσικής μουσικής Έπαπια πα ΡΡΙϊἨ. 

όπου µε την αιθέρια εμφάνισή της στο 

Θιαιρολικαβηιούμάμψειοκονόε ΜΒ ΠΓΟΥΘΕΒΙΒΙΓ 
τις ανεπανάληπτες φωνητικές ικανότητες Τθ 30154 ΑΘΗΝΑ ΤΙ.Ι0033 

της, σήµα κατατεδέν, της επιτυχίας και της πιοάεργονοςᾶίευγ(Θ)6ργπιᾶς.εοΠη 

καταξίωσής της ανά τον κόσµο! 

Το καλύτερο φυσικά το άφησα για το 

τέλος. Καδ' ότι το Αυγουσιτιάτικο φεγγάρι 

προδιαδέτει για μουσικές διαδρομές, µε 

απρόβλεπιο, δορυβώδες και ακατατέργα- 

στο ηλεκιρονικό ήχο. Για του λόγου του α- 

ληδές...κυρίες και κύριοι υποδεχτείτε το... 

...Ε]εοίτο Βεαςς Ῥατίγ 
ωτης πρωτοεμφανιζόµενης ομάδας 

"Μοάε Ρτονοσαίεις"', όπου πληρεί ό- 

λες τις προδιαγραφές για ένα δυναμικό κεριά και η"είσοδος"...σε αυτή την "σκο- Άντε καλή αρχή ευχόμαστε και 

μουσικό µέλλον. τεινή’ παραλία. ελπίζουµε την επόµενη φορά, να 

έχουν εξαφανιστεί οι γνωστοί πα- 

Το πάριυ λοιπόν, άρχισε και στα πλατώ ραλιακοί και παρτάκηδες νεοέλ- 

φιλοξένησε διάφορα είδη μουσικής, από 

80'5 και εἰεοίγο µέχρι εσπῃ, ἰπάικίτία] µε 

γνωστά και λιγότερα γνωστά συγκροιήµα- 

ληνες που ήλπιζαν να ακούσουν 

κάτι ανάµεσα σε σκυλάδικα-τουρ- 

κοµπαρόΣ, αραπομπιτάκια: 

τα διαφορετικής "κουλτούρας" και µουσι- 

κού υπόβαθρου. Όπως: ΕεἰάΓΠαςΠί, θμἱοἰάε 

Οοπιπιαπάο, Β]οος Αχίς, Ώερεςῃε Μοάς, 

µέχρι Ώεας ος ΑΙΐνε και το 5οιπάίταςΚ του 

"Ἱππότη της Ασφάλτου’{;») Επίσης, µαγευ- 

τική αιμόσφαιρα δημιούργησαν οι διά- 

σπαρτοι αναμμµένοι πυρσοί, τα αναμμένα 

Μαι κελ. 
Για αρχή η συγκεκριμένη στήλη χρωστάειέ- σε να μμήσει κανείογιατοντεμπούτοτης 

να µεγάλο ευχαριστώ, στον αρχιερέατηςβΒ]αεκ στήλης; Πόλεμο κήρυξαν για άλλη µια φορά οι 

Μοία| μουσικής Ωιοτίλοπ (όπου µασεγκατέ  ΜΙπΙ6ίτγ στην μουσική βιομηχανία, µε καὶ- 
λειψε σε ηλικία 89 ετών) γιατην τεράστιακαλ- ΥΝούργιουςπειραµατισµους πανω σὲ (ηγαδ]ι- 
λιτεχνική προσφορά του όλα αυτά τα "μαύρα" ρυη]ς μονοπάτια (μίλησε κανείς γΙα... ΠΘΕΓΟΡ- 

ππῖς; ΄Ετσι µου φάνηκε...), χωρίς βέβαια να α- 
πομακρύνονται απότον Ιπάμδίτία| ήχο 
που τους καταξίωσε στον χώρο (και 

χρόνια! Προσφορά βέβαια που θα συνεχιστεί, 

αφού μερικοί αμετανόητοι και ασυµβίβαστοι 

οπαδοίτου περιμένουν...Τη6 Βείατη! (1986) 

άλμπουμ σταθµός στην ιστορία του Β.Β. ΜείαΙ. .. χρόνοὺµε ερ βιβεσας ͵ 
ΟΙΓΡΘΗΡΕΗ να έχει αποκτήσει 

: καινούργια εμμονή! ο ἆ 
Γοαί]1ι ἱ5 ]αςί {ο δερίωπίΠρ... Τον πλανητάρχη Βιβὴ έ- ρα ὲ 
Τα κεφάλια µέσα, λοιπόν και ετοιμαστείτε βαλε στο µάτι του κυκλώνα ” ὰ 

γιατην καινούργια επίθεση των ΜΙΠΙ6ίΤΥ και του σέρνει τα ακατανό- κ 

"Ἠοιιδος οΕ{11θ Μο]α". Τι καλύτεροθα μµπορού-  µαστα! 

Ἀν να ον 
ΩΣ 



Ποιος είναι ο γνωστός τραγου- 

διστής της βοἰΠμίς-τοςκ σκηνής 

που εικονίζεται σε αυτή την ά- 
2Η κρως” δημοκρατική’ φωτογρα- 

φία;(Δεν είναι µονιάζ! 
Άλλωστε, "πε ἁατ]ς οἱάε οἳ (πε μπα Καλέσιε ιο ΘΟΟΘ-ΤΡΑΜΠΑ- 

πιοοη" πρόσφερε µια παραπάνω ΚΟΥΛΑΣ/(0/88 ευρώ η κλήση) 

ο ο ζ οσνς 
βοήδεια στους διοργανωτές του 

πάρτυ, να εξοσιρακίσουν τα απἰ- - : ος 
α) Ένα κουτί ηρεµισιικά χάπια 

πια] που ζουν ανάµεσα µας κι έ- 

τσι μπόρεσαν τα παιδιά του δικού (εάν είναι γνώσιες της βοῦο , 

µας μουσικού σιυλ να απολαύ- ϐ) Ένα αντιλυσσικό ορό(εάν είναι λυσσασμένοι "αντιφασίστες)) 

σουν ένα "στοιχειωμένο" βράδυ γ) Ένα πακέτο χαρτοµάντιλα (εάν είναι φίλοιτης στήλης, για τα γέλια 
. 

κάτω από το φεγγάρι, δίπλα στην μέχρις... δακρύων) 

δάλασσα (βγήκε τίποτα οκιαποει- Σηµείωση: Ελπίζουμε πως µετά την δημοσίευση αυτής της φωτογρα- 

αἳ τς ο. . . φίας͵ δεν ὃα βγουν ορδές "προοδευτικών' νεροεξειαστών σε κεντρικά 

τς - νο, μα δισκοπωλεία των Αθηνών, Θεσσαλονίκης και λοιπής Ελλάδας για να 
ου;) µε το ανελέητο σῳφυ- 
ος κ... ο, ο. κο τον Φον ο μι ΑΡΤ ο οτε 

παρέμεινε στ’ αυτιά τους κάτι τέτοιο βέβαια (χεχε) 

µέχρι την επόµενη ηµέρα. 

Ξ6µΗΠςΙ5 Οὔ αὶ 65 (ΕΠπΕΓαΟΙΘΙΠ. 

ΟΡΕΙ ΕΦΟΕΒΗ ΝΟΗΡΗ ΒΙΙ ΞΘΚΙΗΝΙΗ 

σα, 12 ευρώ 

σα, 12 ευρώ 

αποκτήστε και τα τρία «ά στην τιµή των 80 ευρώ 

αποστέββονται µε αντικαταβοθή σε οβόκβπρη την Εββάδα 

Νέες παραῆαβές κάθε εβδομάδα, δεκάδες τίτβοι Β]αςκ Μία] 

κυκβοφοριών όπως: ΒΑΝΤΗΕΟΝ, ΒΒΘυΒΏ, ΒΘΤΗΟΏΕΒΕΘ, ΗΟΒΝΑ, 

οἱ ΝΟςΤΗΗΝΗΕΙ. ΜΟΒΤυΜ, ΤΗΕ ΒΗΒΌΟΗΜ ΟΒΡΕΒ, ΗΗΤΕ ΕΟΒΕΘΤ και ποθβά ακόµα. κ ο 

Ξ (ο διάθεση και από τη “ΠΟΓΧΗ” ΝΥΝ.ΠΥΚΙΔ.ΟΟΠΙ) 
Ξ 11. Ζητήστε δωρεάν κατάβοψο διανομών στο 684 706 39988 θε “ΟΙ 

ππαα ΠΕΘΙΦΤΛΝΟΕ μυ“ 



Η ο (ο 1ιςα| 
Τα "ολυμπιακά παιχνίδια” έλα- 
βαν τέλος µε το πέρας του δέ- 
Ρους, ευτυχώς, αν και εζακο- 

λουδούν τα ΄Ρ8ΠΕΠΙ 6ί εἴγεθπδε" 
να στοιχειώνουν το πολιτιστικό’ 

και όχι µόνον στίβο της καδηµε- 
ρινότητας µας. 

Έτσι λοιπόν από την "αυγου- 
στιάτικη μιζέρια”, ακολουθεί ένα 
όμορφο και πολλά υποσχόµενο 

Φδινόπωρο µε αρκετές "αιρετι- 
κές” συναυλίες. 
Απότις αρχές Σεπτεµβρίου αρ- 
κετές μπάντες που είναι ιδιαίτε- 

ρα αγαπηιές στους φίλους αυ- 

τής τῆς στήλης ὃα γοητέψουν ό- 
σους ὃα έχουν την τύχη να πα- 

ρευρεδούν σε αυτές. 
"Ποδαρικό" µε το δεξί για το µή- 
να Σεπτέμβριο, κάνουν οἱ µη 

"πολιπικώς ορδοί" γοι 

ΤτοπείαΠ], Ώεαα Μαπ!ς ΗΠΙ, 

Ραγ» οΓ πε ΤΓιηρεί (411 και 
ΗΕΚΕΑ σιις 4 Σεπτεµβρίου στη 
πόλη Χέκελγκεμ του Βελγίου. 
Επίσης, στις 11 Σεπτεμβρίου έ- 
χουν προγραμματίσει συναυλία 
στο εἶαῦ "Ιππε[ίρῃέ” του 
Λονδίνου - άλλο µέρος δεν µπο- 
ρούσαν ναβρουν;...- οι γνωσιές 
μπάντες Οδίατα, ορἰπιια] Ετοπί, 

Ναενι! και ΓοΓεσία αἱ Εειτο. 

ΗΙΝΟΕΥΜΑ τηε ΜΑΛΕΔΙ«ΤΙΟΝ 

νά ΛΙ 411) 

Μία εθδοµάδα αργότερα. 
στις 18 Σεπτεµθρίου έχει 
προγραμματιστεί µία ζε- 

χωριστή πεο-Γο]]ς θραδιά 
στη πόλη Χίρσαουτης 

Γερμανίας, µετους ΒὨἱες 
Ναία]ίς και Ηεκαίε. 

Επίσης, αναμένεται να γίνει ο 

"χαμός" στην γειτονική Ιταλία- 
που έχει µία ισχυρή και ακμαία 

Πεο-{οἰΚ σκηνή και χώρο- στις 
24 και 20 Σεπτεµβρίου στο 

Τορίνο µετους "κλασσικούς" 
πλέον (τεπί 98. Αζίζει να α- 

ναφερδεί πως και οι δύο ηµέρες 
είναι εδώ και καιρό ’5ο]ά ου”. 

Αλλά και για τον µήνα 
Οκτώθριο έκουν προ- 

γραμμµατιστεί δύο ενδια- 
φέρουσες συναυλίες. 
Στις 9 Οκτωθρίου στη 

Γαλλία και συγκεκριµένα 
στο Βα!] ΤΗεαίτετης 

Λυών, πραγματοποιείται 

µία άκρως "αιρετική”' 
συναυλία µετους Ιπ 
δ]αιρΠίετ Ναίΐνες, 

Κατ]αΙαπ θἱςςί{, 

γ/αρρεπρυπᾶ και Ι6Κ. 
Μια πουτο έφερεκαιο 
λόγος, αν σας πέσει στα 

χέρια άλµπουµτων 
«ιλανδών και άκρως ''α- 

ντικοµουνιστών” 
Κατ]α]απ θἱδςίΐνα µην 

ξεχάσετε να τους ακούσε- 
τε. Είναι µία ευχάριστη - 
από µουσικής άποψης- 

έκπληζη... 
Αλλά και για τον µήνα 
Οκιώβριο στο Πορντενιόνε της 

Πταλίας έχει προγραμματιστεί η 

διοργάνωση του... Ιου 
Κογκρέσο "Νεο-Ρορ π' ΕοΙΚ” 
μουσικής σκηνής. Σε αυτή ὃα 

παρευρεδεί μεταξύ των άλλων, 
ο”"πολυπρόσωπος” και ἴαλα- 
ντούχος Αμερικανός μουσικός 

καλλιτέχνης, Πανία ἨγΠΠίαπις, 

γνωσιότερος στο ευρύτερο κοι- 

νό για την µουσική συνεργασία 

του µε τον τραγουδιστή Κο22 

Τ/ΠΠίαπις των ϐΠτίδίαπ Γεαί]. 
Επίσης, συμμετέχουν τα συ- 

Υκροιήµαιτα ΓΕοτεδία αἱ Εεττο, 

ορίτ[τια] Ετοπί και Ναενιι». 
εώσοτας ΤΙΤΟ ΤΙ 21 

πλ ολο λα σσ, 
Βρετανών Ναενις 

"Ῥετ{εοίίοα {5 4 
Ρτουεςς", καθώς επίσης 
8α κάνει αισθητή την εµ- 
φάνιση του και ο άκρως 

µη "πολιτικώς ορθώς” 
Αυστριακός ΑΙ]δίπ ]α[ίας, 
των "εμθατηριακών"' Ρετ 
ΒΙίματοῃ, σαν ριεςσίΒ] 

στο πάρτι που ὃα ακο- 
λουδθήσει µετά το τέλος 

της συναυλίας. 
Όμως, για αυτό το φδινόπωρο, 
για "όλους έχει ο µπαζές” και έ- 

ἴσι οι φίλοι της ἱπαιίτία] µου- 
σικής, µπορεί να εἴοιµάζονται 

ΌὈ ατικ 
από τώρα γιατις 12 µε 1ὃ 

Νοεμβρίου για Το... δο 
"Ἠ/τοσίανν [παικίτίαί Γεδίίνα]’ 
στη... πόλη Ἡντοε]αν/ της 
Πολωνίας. Εκτός από τις µπά- 

ντες ὨειπίεΠ Νερα], ΚαρΡοοη, 
ΜΠΗΙΠα, ]οῦ Κατπα, ΑρΠίαίτία, 

(ῴπτπιι (σἱε5Π165, [Πςέέίοῃ 

Γ.Ο.Ι., Κταίοπρ και Μαρίς 
(ᾳτραίΠίαπς Ρτο]. Επίσης, ὃα 
παρευρεδούν το γνωστό 
Βρειανικό μουσικό δίδυμο 
Ηοννάεπ/ Ἠ/αΚε[οτά (οἱ 
Ππνίςίις), όπου ὃα συμμετέχουν 
και στο μουσικό σχήµα ΦΙεΡεῃ. 

τν 

ει ἔ- 

αά 

ον 2 

Σαν να µην έφταναν οι 
διοργάνωση των παραπά- 
νω- και πολλών ακόµη- 

µουσικών συναυλιών, κυ- 
κλοιφόρησε η δεύτερη 

μουσική συλλογή 
'"Αιάαοἷα Ἱπρεταί”, αυτή 

φορά απότην ιταλική 
ΟΕΟ, µιας και η 
ΟΚίαροΠ... ΕΙΡ... 

Σε αυτή την δεύτερη µουσι- 
ΓΚ νο ΕΟΤ αν 
30 τραγούδια που κινού: 
νται απότον πεο{ο]]Κκ έως 

ἀπαάιςίτία] και "εμβατη- 
ῥριακό’' ήχο, από συγκρο- 
τήµατα που επιμένουν πά- 

νω απ’ όλα Ευρωπαϊκά 
και Παραδοσιακά... 

Έτσι λοιπόν, έχουµε συ- 
Υκροιήµατα όπως ο 

ΤΗτοπησία] (ΤΗτοιρΗ δα 
απᾶ δίεεΙ Τταπ{ογπα{Πρ), 

Κοκναπρ(Α Ἠ/]οτ]α ἵπ 8 
(ρε), Εοτεσία αἱ Εεττο(Α 

Εοπᾶο). Α (Πα Πεπρε οί 
Ηοπουι (Εἰπζίρ υπά 

ΑΠ είπ), Απ 5ορΡΗ(Μοτίεε 
ο το κ) ζω οτοις, 

ἔπιικίιαου 

Μιχ). ΤΗε Γαγς οἱ έε 
Ίτυπιρεί (α1 (ΤΗε ΜίρΗίν 

Ροννει), Ὠίες Ναία]ΐς 

((ςεάεπκει), δΗαίπρ τι] 
(ΤἨε (οπα ες), Ττίδε οἱ 8 

ῑτοΙε(Βεπιοκταέατ ΤΙ 
Αιαάα οἷα {ος Τ1οίοςγ), 

6αππεγαία ΜεάίοΙαβπεςε 
(ΡΏετ Τοςά- Πάνε {π 148 

δαττα2), ΗΘΓΙΠΟΠΥ σατάεπ 
(ζοάετ έπαι (πε 5ΚΥ 

αὔονε), ΚἰτΙΒΠ (811εΓ8 
(Ώαγς {ο (0116). ΟΠ 
Ηαρα 1 (δέγ111), Ιπ1εχ 

(6Ιουγ (Ἠ]αχ {5 Εοτενει), 
Ώτγεβπι Ιπίο Ώιςί 

(Ιπνίοίας). 1. ἄν Μοερμία 
(δαπ δρίτίέ- ΜιδρεΙ] ΜΙΧ), 
Κερατᾶ Εχίτεπιε(Με]οαίε 
ἄες δρεοίτες), Ώατκινουοά 
(Ιπ Ηεἰαέννα]ά), ΝΕ ενις 

(Οεσακίοπα] Τα 816), 

ορἰπέαα] Ετοπί 
(5υπογορίΠεπε), Εασνιις 

(Γέετ Ὀπίις Γἱεἰ) κος... 
ο τη ας κο. 
πάρχει και ένα θιθλιαρά- 
κι µε αγίννοτκ από το κα- 
Δένα συγκρότηµα που φι- 

λοζενείται σε αυτή την συλ- 
λογή. Τι άλλο να πούμε... 

Τέλος, ὃα δέλαµε να κάναμε 

µία σύντομη παρουσίαση σε έ- 

να άκρως ενδιαφέρον και 'αἰ- 
ρετικό" (0). Το άλμπουμ 
"Ειτοραρ]απ” είναι ένα ρτο]εοί 
των Γάλλων Νοείιτπε και 
Γερμανών Αχοῃ 

ΝοιΓοή/ γαρννα. Έχοντας σαν 
κενιρική δεµατολογία του τον Β’ 
ΠΠ και κυρίως την δηµιουργία 

ἴων γερμανικών πυραύλων Υ2, 
δίδει την εντύπωση μουσικής ε- 

πένδυσης ντοκυμαντέρ "ιστορι- 
ΓΓΑ ΟΤΤΟ ΕΝΡΙΙ 
ΠΜ ο ΟΤΕΤΟΤΥΤΑ 

καδαρά "εμβατηριακούς” και 
"πολεμικούς" ήχους, µε απαβίεΠέ 
και 5οµπαίταςΚ διαδέσεις, όπου 

ακούγονται και αφηγήσεις και 

σαμπλαρισμένες φωνές από 
την διάρκεια του Β΄ ΠΠ... 
ο ΤΟΠΟΣ «ΠΠ, 

,ρό εγχείρημα απότους 

ΝοοίιΓΠθ και Αχοπ ΝοΙΙΟΗ, που 

δείχνουν πως η "αιρετική πλευ- 
ρά"’ της ἄατκ α[ίετπαίίνε µουσι- 
κής σκηνής έχει πλούτο και 

µπορεί να κινείται εκτός συµ- 

βατικών και τειριµµένων µουσι- 
κών και δεματολογικών ορίων. 
Εις το επανειδείν... 

14 ΕΕ αν, 



ο αλλά κα πολύπλοκο καὶ πας όσο, 
προς ον άρα Ῥταυρόςδβάστ! 

απίθρΙ(ιοο/νθπια! αγ 



Σβάστικα και 

Εταιρεία της θούλης 
Τον Αὐγουστοτου 1919 δηµιουρ- 

γήθηκε στο Μόναχο µια μυστικιστική 
αλλά και εθνικιστική και αντισηµιτική 
εταιρεία µετην επωνυμία "Εταιρεία 
της Θούλης" (Τις (εςςεἰσεΠαβ). Της 
Εταιρείας της Θούλης ηγείτο έναςι|- 
διόρρυθµος θαρόνος, ονόματι 
Ρούντολφ φον Σεμπότεντορφ (Βιάοίί 
νοη 56ροί{θπάοΓβ. Η Εταιρεία ήτο πα- 
ρακλάδιτης οργανώσεως "Γερμανική 
Τάξη" και η ονομασία της (Θούλη) πα- 
ρέπεµπε στη μυθική χώρα των 
Υπερθορείων που αναφέρεται και 
στην ελληνική μυθολογία καθώς και 
στα ταξίδια του μεγάλου Έλληνα θα- 
λασσοπόρου Πυθέα του 
Μασσαλιώτη. Μέλη της Θούλης ήσαν 
Πολλοί μετέπειτα επιφανείς ηγέτες 
του Εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος ό- 
πως ο Χανς Φρανκ, οΡούντολφξς,ο 
Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ και ένας εκτων 
ιδρυτών του Κόμματος των 
Γερμανών Εργατών που εξελίχθηκε σε 
Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα των 

Γερμανών Εργατών, ο Άντον 
Ντρέξλερ. Επίσης µέλοςτης Θούλης 
ήτο ο ποιητής, πρόδρομος του 
Εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, 
Ντήτριχ Εκαρτ ο οποίος, σύµφωνα µε 
πολλούς συγγραφείς υπήρξε µέντο- 
ρας του Αδόλφου Χίτλερ. Οτριαντά- 
χρονος τότε Αδόλφος Χίτλερ παρακο- 
λουθούσετις ομιλίες και εργασίεςτης 
εταιρείας ὡς ακροατής, χωρίς να κα- 
τέχει θέση στο οργανόγραµµάτης. 
Έμθληματης Εταιρείαςτης Θούλης 
(εικόνα 1) ήταν ένα γερμανικό ξίφος α- 
νάµεσα σε φύλλα δρυός, πάνω από 
µια αριστερόστροφη σθάστικα εγγε- 
γραμμένη σε κύκλο, υπότη µορφή η- 
λιακού τροχού. 
Η σθάστικα αυτήτης Θούλης µετις 

καμπύλες αγκύλες, παρόλο που δεν έ- 
γινε το επίσημο έµθληµα του 
Εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος, πα- 
ρέµεινε σε χρήση καθ! όλη τη διάρκεια 
της εθνικοσοσιαλιστικής διακυθερνή- 
σεως, κοσμώνταςτις πόρπες απότις 
ζώνες των Ταγμάτων Εφόδου, ξιφίδια 
των 55 καιτης | υ[νναῄε, ήτο δετο έµ- 
θληµα της 5ης Τεθωρακισµένης 
Μεραρχίας 55 ΝΝΙΚΙπα καιτης 11ης 

Μηχανοκίνητης Μεραρχίας 
Εθελοντών 55 Νογα]απά. 

εικόνα Ί 

Το έµθληµα της Εταιρείας της Θούλης 

Χίτλερ και Σβάστικα 
Ο Χίτλερ γράφει στο κεφάλαιο 7 α- 

πό το δεύτερο τόμοτου θιθλίουτου 
"Ο Αγών Μου”: 

"Εγώ πάντοτε έκλινα προς την δια- 
τήρηση των παλιών µας χρωμάτων, 
όχι µόνον επειδή µου πήγαιναν ως 
πρώην στρατιωτικού, πράγμα που το 
θεωρούσα ό,τι πιοιερό υπήρχεστον 
κόσµο, αλλά και γιατ/ταίριαζαν περισ- 
σότερο στις αισθητικές µου αντιλή- 
Ψεις. Έπρεπε μολοντούτο ν’ απορρί(- 
Ψω όλεςτις προτάσεις και τα σχέδια 
που μούστελναν οι οπαδοί µου και 
που τα περισσότερα απ’ αυτά είχαν 
χαραγμένο τον αγκυλωτό σταυρό κα- 
ταµεσίς, φόντο, στην παλιά σημαία. 
Εγώ πάλι σαν αρχηγός, δεν ήθελα να 
επιθάλλω την δική µου άποψη γιατί 
µπορεί κανένας άλλος να είχε κάτι το 
ίδιο καλό ή καικαλύτερο να µου Προ- 
τείνει. 
Πραγματικά, ένας οδοντογιατρός 

απ’ το Στάρνµπεργκ µου υπέθαλε ένα 
σχέδιο που δεν ήταν διόλου κακό, που 
πλησίαζε σχεδόν το δικό µου και που 
είχε ένα µονάχα ελάττωμα: ο αγκυλω- 
τός σταυρός είχε στο κέντροτου, εκεί 
που τσάκιζαν οι πλευρές του, έναν ά- 
σπρο κύκλο. Εγώ οίδιος ύστερα από 
αναρίθµητες δοκιμές κατέληξα σ᾿ ένα 
οριστικό σχήµα: άσπρος κύκλος µέσα 
σε φόντο Κόκκινο κι ένας μαύρος α- 
γκυλωτός σταυρός στη µέση του κύ- 
κλου. Πολλές προσπάθειες χρειάστη- 

καν ακόµη για να καταλήξουμε οριστι- 
κά για το μέγεθος που θάΧειη σηµαία 
ή οάσπρος κύκλος καθώς και για το 
πάχος του αγκυλωτού σταυρού. Και 
το πράγμα έµειν’ έτσι. Με το {ίδιο 
πνεύμα, παραγγείλαµε αµέσως περι- 
θραχιόνια για τους άντρες της υπηρε- 
σίας τάξης µέσα στις αίθουσες συγκε- 
ντρώσεων: µια κόκκινη κορδέλαπου 
πάνω της φιγουράριζεο άσπρος κύ- 
κλος µετον μαύρο αγκυλωτό σταυρό. 
Το έµθλημα του κόµµατος χαρά- 

χτηκε στις ίδιες γραµµές: άσπρος κύ- 
κλος σε φόντο Κόκκινο µε τον αγκυ- 
λωτό σταυρό καταµεσίς του. Ένας 
Χρυσοχόος απ'το Μόναχο, οφους, έ- 
φτιαξε πρώτος το ολόχρυσο σήμα 
μας, που από τότε διατηρήθηκεως 
κειµήλιο. 
Στα τέλη του καλοκαιριούτου 1920, 

η καινούρια σηµαία µας παρουσιά- 
σθηὴκε για πρώτη φορά στο κοινό. 
Ταίριαζε απόλυτα στο νεαρό µας κί- 
νηµα. ταν νέα και καινούρια όπως κι 
εκείνο. Κανείς δεν την είχε ακόµη δει 
κι υψώθηκε σαν δάδα αναμµένη. 
Νοιώσαμε κι εµείς οἱ ίδιοι µια χαρά 
παιδιάστικη να µας πλημμυρίζει, όταν 
µια πιστή συντρόφισσα του κόμματός 
μας έφτιαξετην πρώτη σηµαία µας 
και µας την παρέδωσε. Λίγους µήνες 
αργότερα είχαμε περίπου µισή δωδε- 
κάδα σημαίες ενώ τα περιθραχιόνια 
µε το καινούριο σύμθολο στα µπρά- 
τσα των ανδρών µας αὐξαιναν διαρ- 
κώς. 
ταν στ’ αλήθεια ένα σύμθολο!/ Όχι 

µόνο επειδή τα μοναδικά του χρώμα- 
τα που όλοι τα αγαπούσαµε ολόψυχα 
και που άλλοτε είχαν προσδώσει τό- 
σες τιµές στον γερμανικό λαό, µαρτυ- 
ρούσαν τον σεθασµό µας στο παρελ- 
θόν, αλλά και γιατ/ήταν ακόµη η πιο 
σωστή, η πιο πετυχημένη απεικόνιση 
των προθέσεων του κινήµατός µας. 
Ως Εθνικοσοσιαλιστές, θλέπαμετην 
σηµαία µας να είναι η προσωποποί(η- 
ση του προγράµµατός µας. Το κόκκι- 
νο συµθόλιζετην κοινωνική τοποθέ- 
τησή µας. Το άσπρο την εθνικιστική 
µας ιδέα. Ο αγκυλωτός τον αγώνα για 
τον θρίαµθο των Αρίων κιακόµη την 
συµθολοποίηση της θεωρίας για την 
παραγωγική εργασία, µιας θεωρίας 
που ήταν και θάµενε για πάντα αντι- 
σημιτική. 
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Δυο χρόνια αργότερα, όταν η υπηρε- 
σία µας για την τάξη εξελίχθηκε σε µµα- 
χητική ομάδα περιλαμθάνοντας χιλιά- 
δες άντρες, στάθηκε αναγκαίο να δώ- 
σουµε σ' αυτήν την οργάνωση µάχης έ- 
να ιδιαίτερο σύμθολο νίκης: ένα λάθα- 
ρο. Εγώ οδιος το χάραξα κι εμπιστεύ- 
θηκα την κατασκευή του σ᾿ έναν παλιό 
και πιστό φίλο του κόµµατος, στοντε- 
χν/τη-χρυσοχόο Γκαχρ. Από τότε αυτό 
τολάθαρο αποτελείτο έµθληµατου 
µάχιµου εθνικοσοσιαλισμού’. 

Η επαφή του Χίτλερ µετη σθάστικα, 
δεν έγινε όπως πιστευόταν από παλαι- 

2 

εικόνα 

Ο Ηειπιαη Θοειίπᾳ φορώντας το κρά- 

νος των Εγείκοιρς µε τη σβάστικα. Η 

φωτογράφηση έγινε σε μεταγενέστερη 

εποχή από την εποχή της δράσεως των 

Ελευθέρων Τμημάτων. 

Γνωρίζετε-ότ::-- 
Στις αρχές 

του 2Ο0ού αιώ- 

να π σβάστικα 

χρησιµοποιή- 

ότερους θιογράφους του, κατά τη 
διάρκειατου Α' Παγκοσμίου Πολέμου, 
όταν η σθάστικα ήταν δημοφιλές φυ- 
λαχτό για τους στρατιώτες των χαρα- 
κωµάτων. Οὐτεπροέκυψε από τα ανα- 
γνώσματα σχετικά µετους ρούνους και 
την αρχαία γερμανική κληρονοµιάτου 
(ἱαο νοη !5ί. Δεν γνώρισε ο Χίτλερτη 
σθάστικα στην Εταιρείατης Θούλης, 
ούτε όταν αυτή χρησιμοποιήθηκε στα 
περίφημα ΕΓεϊκοιρς, τα Ελεύθερα 

Τµήµατα που κατέστειλαν την κοµµου- 
νιστική απειλή την περίοδο 1918-1920 
(εικόνα 2). 
Ονεαρός Αδόλφος από την ηλικία 

των 8 ετών φοιτούσε στο καθολικό σχο- 
λείο του Αθαείουτης µοναστικήςτάξε- 
ὡς των Βενεδικτίνων στο | ἀπιρας/-απῃ- 
ΤΓαιΠη, στην Άνω Αυστρία. Η σθάστικα, 
με καμπύλες ακτίνες, εθρίσκετο σκαλι- 
σµένη στις τέσσερις γωνίες του µονα- 
στηριού (εικόνα 3). Η ιδέα ανήκε στον 
πολυµαθή και σεθάσµιο Πατέρα 
ΤΠοεοάοΓίςεῃ Ηᾶσεπ, του οποίουτοε- 
πώνυμο, κατά περίεργη σύμπτωση, ο- 
μοιάζει µετην ονομασία της σθάστικας 
στα γερμανικά: "ΗακεηκγειΙζ". Ο Ηασεη, 
του οποίουτο οικόσηµο έφερε αγκυ- 
λωτό σταυρό, θεωρείται αυθεντία στη 
µελέτη των απόκρυφων και µυστηρια- 
κών συγγραμμάτων. Όταν ο Χίτλερ 
φοιτούσε στο ΙαΠΙΡαςΠ, ο Πατέρας 
Ηαοεη είχε πεθάνει. Επισκέφθηκε όµως 
το μοναστήρι για µερικές εθδοµάδες 
µια αινιγµατική µορφή, ο Σιστερσιανός 
μοναχός Αάοίί |ο5ερῃ | αη7. Κατά την 

παραµονήτου ο|αηζµελέτησετα συγ- 
γράμματα καιτις προσωπικές σηµειώ- 
σεις του Ηαοςεῃ. Ο |αηΖ είναι ο µετέπει- 

Τσιν σν Νς 
-) 

θηκε ευρέως 

σε σειρές ευ- 

χετηρίων 

καρτών στις 

Η.Π.Α.; 

Στην αριστε- 

Ἐκ ρα, 
ο ο  ..) 

ρή εικόνα, χριστουγεννιάτικη ευχετήρια κάρτα του 

1904. Στην δεξιά, η αμερικανική σηµαία µε το "τυχερό ᾱ- 

στέρι΄ -πεντάλφα και την ευχή "Μακάρι η ένδοξη σηµαία 

µας και αυτό το τυχερό αστέρι να σε οδηγούν και να σε 

φυλάγουν όπου κι αν βρίσκεσαι’. 

οϱὐ πα βΠΕΣΙΟΤΑΝΟΕ 

Τα Καναδικά Ταχυδρομεία 

χρησιμοποίησαν σβάστικες στα 
γραμματόσημά τους το 1931; 

της σβάστικα; 

κε πασασίσ ταση 

3 σεντς το μπουκάλι” 

3 

εικόνα 

Σχέδιο του γλυπτού της σβάστικας 

από το Αβαείο του [απιραςῇ. 

τα εκδότης και διευθυντής της επιθεω- 
ρήσεως "Οσίατα", απότο όνοµατης 
Γερμανικής θεότητας της Ανοίξεως. Το 
περιεχόμενό της ήταν σαφώς φυλετικό 
και αντισηµιτικό, καιτο εξώφυλλότης 
κοσμούσε είτεη σθάστικα, είτε ένας 
συνδυασμός αριστερόστροφης και δε- 

ξιόστροφης σθάστικα, ο "ΚΓιςΚ- 
6ηΚΓειιΖ". Πολλοί θεωρούν ότι οιθέσεις 
της εταιρείαςτης Θούλης αποτελούν 
µια ανάπτυξη των θεωριών που είχε ή- 
δη προθάλει ο Ιαπίζ στην ΟΣίαΓα. 

Μαρτυρείται µάλιστα ότι ο Χίτλερ κα- 
τάτην παραµονήτου στη Βιέννη επι- 
σκέφθηκε τα γραφεία της ΟΣίαΓα που ή- 
δη διάθαζε µε ενδιαφέρον και συνα- 
ντήθηκε µετον 14Π7. 
Ο Χίτλερ υπήρξε από τα πρώτα µέλη 

(1919) του μικρού Κόμματος των 

Ένα γνωστό και δηµο- 

φιλές ποτό διαφηµίζε- 

ται στα 1925 χρησιµο- |) 

ποιώντας το σύμβολο 
Το πολυτελές αυτοκίνητο του 

τελευταίου Τσάρου της Ρωσίας έφερε 

ὡς σήµα στη µηχανή µια σβάστικα; 

αηϊθρί(Πεςη(Ωπηα[!.αΓ 



Γερμανών Εργατών, έχοντας τη θέση 
του υπευθύνου προπαγάνδας καθώς 
καιτου κυρίου ομιλητή. 
Όταν αργότερα δημοσιεύθηκετο 

πρόγραμμα τουνέου πια κόµµατος 
που έφερε το όνομα 
"Εθνικοσοσιαλιστικ Κόμμα των 
Γερμανών Εργατών", και ο Χίτλερ ανέ- 
λαθε την ηγεσία αυτού, επελέγη από 
αυτόν τον ίδιο η σθάστικα ὡς επίσημο 
έµθληµα του κόµµατος. Ο ίδιος έφτια- 
ξε (εικόνες 4,5,6,7,8,9) τα σχέδιατου 
εµθλήµατος, το Σεπτέµθριοτου 1920. 
Είναι αυτός ο Χίτλερ που θα ξαναφέρει 
τη Σθάστικα στη Δύση, στον σύγχρονο 
Λευκό άνθρωπο καιθα καταστήσει τη 
Σθάστικατο πιο διάσημο, αγαπητό ή 
µισητό κατά περίπτωση, σύμθολοτων 
καιρών µας. 

Η µατωμένπ σημαία 
Μια σηµαία µετον αγκυλωτό σταυ- 

ρό-σθάστικα, απέκτησειερή αξία στο 
Γ' Ράιχ και στην ιστορία του 
Εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος.Ἠταν 
η σηµαία µιας ομάδος 5Α/(Ταγμάτων 
Εφόδου) που έλαθαν µέρος στο απο- 
τυχηµένο "Κίνημα της Μπυραρίας", 
στο Μόναχο, στις 9 Νοεμθρίου 1923 
(εικόνα 10). Όταν οι δυνάµεις ασφα- 
λείας άνοιξαν πυρ εναντίον τῶν κινη- 
µατιών εθνικοσοσιαλιστών, χτυπήθη- 
κε και ο σημαιοφόρος Ηθίπγίςῃ 
ΤταππραμεΓ που σωριάστηκε στο έδα- 
φος, καιτραυµατίστηκε θανάσιµα στο 
στομάχι ο ΑπαΘᾶς ΒαιΠίεαΙ ο οποίος έ- 
πεσε πάνω στη σηµαία, µε αποτέλεσµα 

αυτή να θαφεί στο αίμα. 
Η σημαία διεσώθη από τον 

ΤγαππραιεΓ καιτους συναγωνιστές του 
και παρεδόθη στον Χίτλερ µετά την α- 

10 

εικόνα 

Η πορεία στους δρόµους του Μονάχου µε τον Χίτλερ 

επικεφαλής και τη Σηµαία σε πίνακα εποχής. 

11 

εικόνα 
διΠΙ (ΦΕδΟΠΕΟΗ δες ὁ, Ὁἴρορπιρος 1923 

Καρτ -ποστάλ εποχής µε το σηµαιοφόρο 
αεοῦ Οµπιπιίπαει και την ΒΙυήαμπο. 

πελευθέρωσήτου απότις 
φυλακές του | απαςρεΓο. Η 
σημαία ονομάστηκε 
"Ματωμένη σημαία” 
(ΒΙα(ίαΠης) και ὡς επίσηµη 
σημαία του κόµµατος, παρα- 
δόθηκε προς φύλαξη κατ' 
αρχήν στα 5Α στο συνέδριο 
του κόµµατος στη Βαϊμάρη 
στις 4 Ιουλίου 1926, και στη 
συνέχεια στα 55 στις 9 
Νοεμθρίου 1926 (εικόνα 11). 
Μετη σηµαία αυτή καθαγιά- 
ζονταν οι σηµαίες και τα λά- 

Πρωτότυπα σχέδια του Αδόλφου Χίτλερ από το Σεπτέμβριο του 1920, για τον καδορισµό 

της σβάστικας ως επισήµου εμβλήματος του κόµµατος. Παρατηρείστε στην εικόνα 4 το σχέ- 

διο µε τη σβάστικα στην τροχαϊκή της µορφή, µε τις καμπύλες αγκύλες. Στην εικόνα Ὁ, σχέ- 

διο του Μαίου 1920 µε διάφορες εκδοχές της σθάστικας. Και στην εικόνα 8, η τελική 

µορφή της σηµαίας από σχέδιο του Αδόλφου Χίτλερ στις 19 Δεκεμβρίου 1920. 

ϐαρα των οργανώσεων του κόµµατος. 
Ο Χίτλερ κρατούσε µετο ένα χέριτη 
νέα σηµαία Και µε το άλλο την 
"Ματωμένη σημαία" (εικόνα 12). Η ση- 
µαία εθεάθη για τελευταία φορά στην 
κηδεία του (αμιείίεγτου Μονάχου, τον 
Απρίλιο του 1944. Η σηµαία φυλασσό- 
ταν στο Φαιό Οίκο, το αρχηγείοτου 
κόμματος, και πιστεύεται ότι χάθηκε 
στους θομθαρδισμούς των Συμμάχων 
εναντίον του Μονάχου. 
Είτετελικώς διεσώθη όπωςτο 1923, 
είτε καταπλακώθηκε στη γη στην ο- 
ποία ανέµισε για πρώτη φορά στη 
σύγχρονη εποχή, πνευματικά συνε- 
χίζει να ανεµίζει και να συγκινείτις 
ψυχές εκατομμυρίων πιστών σε ολό- 
Κληροτον κόσµο. 

12 

εικόνα 

Ο Χίτλερ καδαγιάζει τα λάβαρα των 
5Α µε την Βἱυήα]πο σε συγκέντρωση 
προ του 1933. 
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- δῃ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ο ΤΙ )λ, 

Εν αρχή εποίπσεν ο θεός τους Εθγικιστάς. Και πυλόγπσεν αυτούς Κύριος ο θεός και είπεν αυτοίς: 

«Αυξάνεσθε και πλπθύγεσθε και κατακυριεύσατε ΤΗΥ γεολαία πάσα.» 
/ ΄ νά ΄ / νά ΄ ΄ | 

Και είπεν ο Κύριος: Γεγγπθήτω Εθγικιστική κατασκήγωσις και εγέγετο Εθγικιστκή κατασκήνγωσις! ῥ 

ἶ 
Παναγιώτη ἱΚαρυτιανό σου εμΙί φυσιογνωμία, παρµένες από Παλιό, κλασικό πλέον, 

τηλεοπτικό αφιέρωμα της περασμένης δεκαετίας στους κα- 

κούς και μοχθηρούς Νεοναζίπου δέρνουν τα παιδιά µας(α, 

τους παλιοχαρακτήρες!) καιτους χαράζουν τον αγκυλωτό 

σταυρό(τς, τς, τς, παλιόπαιδα...). Η προθολή περιλάµθανε α- 

κόµα σκηνές 

από εκδηλώ- 

σεις και Πο- 

Παρασκευή 24 Σεπτεµθρίου 2004, η 6η Εθνικιστική 
κατασκήνωση μόλις ξεκινάει! Νέοι Εθνικιστές απ΄όλη την 

Ελλάδα παίρνουν φύλλο πορείας για την "γενική επιστράτευ- 

ση" του Μετώπου Νεολαίας της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Αυτήτην 

χρονιά όµως δεν είναι µόνοιτους, Συναγωνιστές από την 

Γερμανία, την Ιταλία, την Αμερική, ακό Ρωσί ο. ο ο Φώμαμαμαπν  ος ας. 
κιν κ..ο-------- ο «5... ----..-.-- Πολωνία συγκρο- 3 

σπάσµατα α- 
τούν την φετινή . . 

ο Ἡ Πό εκπομπές 
"ευρωπαϊκή" 

: και δελτία εἰ- 
εραωχκία : 

ε Ρ : Ρ δήσεων σχε- 
4 Εθνικιστών! : : 

τικά µε ὃρά- 

σεις στο πα- 

ρελθόν αλλά κα! πιο πρό- 

σφατες, όπως η "πολιτισμένη παρέμθαση" στο συνέδριο των 

Σκοπιανών στην Θεσσαλονίκη (μάλλον ο Γκάντι δεν συγκατα- 

λέγεται στους αγαπημένους µας συγγραφείς...). 

αἱ 

ρθεη ώρα για κανένα παρτάκι; 
Απτο µεσημερά- 
πο / υυ- (και ος ο, σφήνες | 

Πρώτες σκηνές και απ ήν χλμΑ ώ η [κο θα ο συ- | 

σιγά σι/άωςτοα- νοβέυθµενα από Ποτάμια (που στέρεψαν σύντομα...) μπύρας 

Ἱς συνέΠακόλουθες πλακίτσες κι αστειάκια µέχρίνα την πέ- πόγευµα οι Ππερισ- 

σότεροι Συναγωνιστές είχαν δηλώσει παρόντες φροντίζοντας 

και για την κατάλληλη διακόσμηση του περιθάλλοντος χῶρου, 

σύμφωνα µε τα δικά µας αισθητικά κριτήρια. Μπανάκι στην 

θάλασσα, ξεκούραση κι ανεφοδιασμός στο εστιατόριο, συζη- 

τήσεις Και µπαλλίτσα σε αναμονή της προγραμματισµένης 

θραδυνής προθολής, λοιπόν. 

"Τα παιδιά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι σοθαρο/νέοι, 

επιστήµονες...' (τ΄ακούτε, τ΄ακούτε;) Ίσως οἱ πιο επί δη- 

λώσεις που έχουν γίνει ποτέ για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ από µια εξί- 

2δ μαα βΕΝΙΣΟΤΑΝΕΙ απιορἰζμοςΙνῶπια!ι ος 



Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ηµέρα πρώτη. Μασπα Εωγοραᾶ Εσί Ραΐτία Νοσίγαι 
Και είπεν ο Θεός: Γεννηθήτω φεστιθάλτο και Ηαΐεννανε Στο διεθνές συνέδριο που άρχισετις εργασίες του νωρίςτο 

καλούμενον και εγένετο αυτό! απόγευμα συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ από 

την Πατρίδα µας, του 

Η δεύτερη ηµέρα ήταν σίγουρα η πιο σηµαντικήτόσογια ΑΝΡΒ, µεπολύ έντονο 

το Συνέδριο των Εθνικιστικών Κινημάτων, όσοκαιγιατο2ο µπανευρωπαϊκάτον α- 

Παϊεννανε Εε5!ϊνα|. Το χαλαρό πρωινό πρόγραµµα Περιλάµ-  Ππόηχο του εκπληκτι- 

θανε µπάνιο, τοξοθολία ή προπόνηση στο Ποδόσφαιρο γιατα κού εκλογικού αποτε- 

λυσσασµένα σκυλιά που είχαν το μυαλότους στην αναµέ- λέσµατος που έφερε 

τρηση της επόµενης µέρας. στην Γερμανία, της 

Εοτζα Νιονᾶ από την 

Ιταλία και του Ναἴἴοπαι 

-- «-ο--.---------. 

Αξίζει να σημειωθεί ότιτα πο- 

σοστά ευστοχίας στην τοξοθολία Αἰίαπςς απότις Ηνωμένες Πολιτείες. 

: είχαν άµεση σχέση µετην φυλετι- Μέσα απότις τοποθετήσεις των συ- 

φ κή ταυτότητα των προσώπων νέδρων τονίστηκεη ανάγκη της συ- 

που έπαιζαν τον ρόλοτου στό- ντονισµένης δράσης των Λευκών 

| χου. Μαντέψτε που ήρθαν ταπε- Εθνικιστικών Κινημάτων παγκοσμίως 

ρισσότερα "10/50"... (Τιµητική, τι- µε κεντρικό πυρήνα την Ευρώπη, ο- 

| μητική!) ριοθετήθηκαν οι αρχές και οι στόχοι 

του Αγώνα και κατετέθησαν συγκε- 

| "Τρέμετε παλιοµα- κριµένες προτάσεις για την επίτευξή 

ντραχαλέο! Στην τους. Κοινή πίστη όλων πωςτο µέλ- 

| Εθνικιστική κατα- λον του Λευκού ανθρώπου θρίσκεται 

σκήνωσητου 2014 στα χέρια των τελευταίων υπερασπ!- 

θα ξεκαθαρίσουµε στών των αξιών της Τιμής καιτου Αίματος καιτης συνειδη- ιν 

| τους λογαριασμούς τοποίησης της ιστορικής αναγκαιότητας να αγωνιστούµε και Ἅ Χ 

μας...’ νανικήσουµε! 
.- 

Απο πρωί είχε αρχίσει την λειτουργία του και το 

Εθνικιστικό θιθλιοπωλείο/ ενώ όταν επέστρεψαν και οι 

Συναγωνιστές που είχαν φύγειζια Πολιτική δράση εκτός κα- 

τασκήνωσης (γιανα 

| µην ξεχνιόμαστε) ξε- 

κίνησαν οι προετοι- 

ὑ µασίες στον χώρο 

Κο Κο οΓο)ΓοοΓ ἱ 

ἱκοχολειζο) ολο] 

νής γιατην θραδυνή 

συναυλία. 

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου κι ενώ τα συγκρο- 

τήµατα έκαναν τους τελευταίους ελέγχους ήχου για την συ- 

ναυλία είχαµε µία απότις πιο έντονες στιγμές του τριημέρου 

όταν ένας ασπροµάλλης έφηθος, που κυνηγημένος από την 

πατρίδα του για την Εθνικιστική του δράση ζει τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα, δάκρυσε συγκινηµένος για την έκπληξη 

που του κάναμε λέγοντάς µας πως είναι τα πιο ευτυχισµένα 
γενέθλιάτου. Ο σεθασµός είναι τολιγότερο που οφείλει να 

δείχνει κανείς στο πρόσωπότου. 

| ιο πτους 
ΧΡΥΡΗ . -”--ὃ-ὃὋ------.---------- 



. 

{ΠΗΑενᾶνε Τεςὶὶ να 

Το συ- 

γκρότηµα 

κ που πρώτο 
αἍ 

ρνς λ ΣΤ ΣΥΗΕΗ ς, 

ανέθηκε 

στην σκηνή 

ἱ α)ῤρΣὴ 

ήταν οἱ απο- 

δεκατισµέ- 

ο) ια) αι 2 | 
--ᾱ "νυν. 

ὅ 

' {--.ν---βππώ
τον στα τττς Ἕθρς . πα 

| 
νοι Ολική 

Κάθαρση. Δυστυχώς, παρά την προσπάθειάτους 

να παίξουν, το σοθαρό πρόθληµα που αντιμετώπιζαν µετις έ- 

κτακτες απουσίες στην σύνθεσή τους και τα τεχνικά προθλή- 

µατα στον ήχο δεν τους το επέτρεψαν Και οπροπονητής σή- 

κωσε για ζέσταµατους ετοιµοπόλεµους Βε[απιαϊίοη. 

Η µπάντα µετις πιο παλιές καραθάνες στην ελληνική ΝΝΠΙἴε 

ΡοννεΓ σκηνή και µεγυ- 

ναίκα µπασίστρια έδω- 

σε ρέστα στην σκηνή 

ξεσηκώνοντας τον κό- 

σµο και τραγουδώ- 

ντας, μεταξύ άλλων, 

και µια διασκευήτου 

γνωστού εµθατηρίου 

"Μακεδονία ξακου- 
ια) στή" για να µας θυµ(- 

σουν και την γεωγραφική τους προέλευση. Αναμφισθήτητα οι 

Γρί[απηαϊἰοΠ σχεδίασαν και τα πιο έξυπνα μπλουζάκια γιατο 

συγκρότηµάτους µετην προτροπή "Κθερ ΕωΓορε εἰεαπ!" στην 

Πλάτη καιτο πορτραίτο ενός μυστηριώδους άντρα (που φρό- 

ντισε να κάνειτην προτροπή πράξη...) στο στήθος. 

Έργο Τέχνης! 

Σειρά είχαν οι 

Τρικαλινοί ΤΠΒΘΑΙ 

που έπαιξαν εξίσου 

Ὁ) καλά "Ροκ ενάντια 

|. στον Καπιταλισμό" 

| ικανοποιώντας από- 

 λυτατον κόσµο, ε- 

νώ όταν ακούστηκε 

το τραγούδι από 

Το 2ο Ηαίενγανο Εε5{ἱνα]. Π µεγαλύτερη Υγῃίο ΡονγεΓ εκδήλωση στην χώρα µας 
είναι και Φέτος πραγματικότητα και αποτελεί πλέουν έγαν καθιερωμένο θεσμό! 

Η γραπτή περιγραφή δεν µπορεί σίγουρα γα αποδώσει 

επαρκώςτα όσα συγέβῃσαν εκείνο το Σαββατόβραδο 

Φτάνει όµως για γα σας δώσει µια Ιδέα... 

την ταινία ΒΟΠΙΡΕΓ 5ἴοπηρεΓ ἐγινετέτοιος χαμός που µας φύ- 

γαν τα σφραγίσµατα... 

Η ευρωπαϊκή συµµετοχή στο φετινό Ηαΐεννανε Εθο[ἱναί ήρθε 

από τους Ιταλούς ΗΟΡΟΙΕ. Η µουδιασµένη αντιµετώπισήτους 

νι . 

από το κοινό 

στα πρώτα 

κομμάτια . 

τους (ιταλικά -ᾱ -- 

εθνικιστικά ο πω 
τραγούδια 

της δεκαε- | 
τίαςτου΄70) 

άλλαξε γρή- 

γορα µε το 

πέρασμά 

τους σε πιο σκληρούς ρυθμούς για να εξελιχθεί σε ενθουσιώ- 

δη αποθέωση στοτελευταίο τραγούδι όταν ανέθηκαν στην 

σκηνή και κάποια µέλη των Ηαίτθά Κοεκ(δυστυχώς δεν κατά- 

φερενα έρθει στην Ελλάδα όλοτο συγκρότηµα για να εµφανι- 

στούν) ανεµίζοντας ελληνικές σηµαίες καιτραγουδώντας ό- 

λοι µαζ(για την Ελεύθερη Ευρώπη. 

ΕιΓορᾶ - ΝαΖίοπε - Βενοἰμζίοηθί 

/, 
Ελ ἱ 

- ὧν ᾽ ι 

ἐ- ΝΑΤΙΟΝΑΙΙΣΤ 3 (ΑΜΡΙΝΕ 

Τελευταίο 

συγκρότη- 

μα, σύµφω- 

να µετο 

πρόγραµµα, 
οι Αθηναίοι 

Νο 

5υ/ΓΓΘΠΘΓ 

που ήταν για 

άλλη µια φορά πάρα πολύ καλοί µε αποκορύφωμα στις εκδη- 

λώσεις του κόσμου, όπως καταλαθαίνετε, τον Παππού προς 

τιμήν του οποίου έπεσαν θέθαια και πολλά καπνογόνα, όπως 

άλλωστε και σε όλη την διάρκεια της συναυλίας όταν ανέθαι- 

νετοθερµόµμετρο. 

Δεν θα μπορούσε όμως ναλήξει έτσι αυτή η συναυλία, κάτι 

έλειπε......Δεν θα πεθάνουµε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη/! Οἱ 

Βοΐ[πο Βἰοος αναγεννώνται εκτης τέφρας τους! Στο άψε 

οὗ πα υ  ὃ ου πι μπι υμυμυυμυυυυμυυΕα«Ευσυυα σα 



σθήσε δηµιουργεί- 

ται µια σύνθεση 

του συγκροτήµα- 

τος και θάζουν κι 

αυτοί την δική 

τους πινελιά στην 

φοθερή θ6ραδιά 

που έχει εξελιχθεί 

σεζωντανό παρ- 

τάκι. Δεν χρειάζε- 

ταιθέθαια να περιγράψωτοτι έγινε στο "Ψηλά στο Μέτωπο", 

καταλαθαίνετε... Να εκφράσουµε µόνοτην συµπάθειά µας 

στον καηµένο τον ηχολήπτη της συναυλίας που πέρασε ξυ- 

στά απότρία εγκεφαλικά επεισόδια κάθε φορά που έθλεπε και 

άλλο συγκρότηµα να ανεθαίνει στην σκηνή. Η συναυλίατε- 

λείωσε γύρωστις 2:00΄(1!) µετον ΕθνικόΎμνο καιτον ύμνο 

της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. 

σα 

ο ΤΗ 3 

Κάποια στιγµή ξέχασα ότι µένω σε σκηνή και νόμιζα ότι έχω 

σουίτα στο Ιπίειςοη/{ἱπεηία (το πιάσατε...), κάτι μύριζε καµ- 

µένο, κοιτάω, κάτι κόκκινο, είχε ένα φεγγαράκι κι ένα αστερά- 

Κι... (καταλάθατε ή θα χρειαστεί να γεµίσω όλο το τεύχος;) και 

στο καπάκι γίνεται φλαμπέ άλλο ένα πανί µ΄ένα πουλάκι επά- 

νω, κοίανα δεις πράγματα... 

Και είδεν ο Θεός ότι πάντα εδημιούργησεν καλά 
εισίν και ηυλόγησεν αυτά. 

Και εγένετο εσπέρα και εγένετοπρω/, 
ηµέρα δευτέρα. 

Και είπεν ο Θεός: Γεννηθήτω πρωτάθλημα ποδο- 

σφαίρου δια την άθλησιν των Εθνικιστών και διεξα- 

χθήτω Θεούθέλοντος και καιρού επιτρέποντος... 
..ἔλα όµως που µουλάρωσε ο καιρός και Κυριακή πρωί άρ- 

Χισε να ψιλοθρέχει͵, την πατήσαμε! Αυτή θέθαια είναι η επίση- 

µη εκδοχή των γεγονότων γιατί σύµφωνα µε καταγγελίες 

Συναγωνιστών (τα στοιχεία τους θρίσκονται στην διάθεση 

μας αλλά δεν τα δημοσιοποιούµεγια ευνόητους λόγους) η ό- 

λη ιστορία είναι µια στηµένη υπόθεση για να µην αγωνισθεί - 

και συνεπώς διασυρθεί(- η πολυνίκης ομάδα των Τρικάλων µε 

την ριζικά ανανεωμένη και διψασµένη για διάκριση ομάδα των 

Δηερί(ΠεςΠ(ῶΠΠαΙΙ.αΓ 

Αθηνών. Οἱ καταγγελίες αναφέρουν πως Τρικαλινοί 

Συναγωνιστές εθεάθησαν να καταθρέχουν µε µάνικεςτις σκη- 

νές καιτον αγωνιστικό χώρο δημµιουργώνταςτην ψευδή ε- 

ντύπωση πως δεν ενδείκνυται γιατην διεξαγωγήτου αγώνος 

(ακολουθώντας το ρητό "μια θροχή θα µας σώσει!’"). Άλλες 

πληροφορίες αναφέρουν πως γνωστός επιθετικός της 

Θεσσαλικής ομάδος εμπλέκεται σε σκάνδαλο ντόπινγκ 

(Μάστορα δώσε ΤΩΡΑ δείγµα ούρων για να κλείσεις στόµα- 

τα). Αν πάντως είχε γίνειτο πρωτάθλημα µεγάλο προθάδι- 

σµαθα είχεη ομάδα που θα είχεστις τάξεις της τους δύο 

Ρώσους, αφού θα ξεκινούσε από τα αποδυτήρια µε δύο γκολ 

(τελείως "γκολ"!). 

Τέλος πάντων, αφού τα µαζέψαµε κατευθυνθήκαµεσε φά- 

λαγγα (και ντάλα ήλιο!) στο μνημείο των Θερμοπυλών. Στην 

σύντομη τελετή που ακολούθησε δόθηκε όρκος Τιμής προς 

Εκείνους που µετο παράδειγµατης στάσης τους καιτην θυ- 

σίατης ζωήςτουςθα φωτίζουν για πάντατον δρόµοτου κα- 

θήκοντος προς την Πατρίδα καιτην Φυλή! 

Οι Θερμοπύλες θα είναι για πάντα το αιώνιο σύµθολοτου 

αγωνιζόµενου Λευκού ανθρώπου, έστω κιαν ο αγώνας φαί[- 

νεται από πριν χαμένος ή προδοµένος. Εκείχωρίσαµε µε µια 

υπόσχεση, πρώταπροςτους εαυτούς µας. 

Και εγένετο εσπέρα και εγένετοπρω/, 
ηµέρα τρίτη {...και φαρµακερή!) 

Θα σας έγραφα περισσότερα αλλά το πιστόλι του 

Αρχισυντάκτη µας, που κοιτάει ανυπόµονατο ρολόιτου, στον 

κρόταφό µου µεκάνει να νιώθω κάπως άθολα... Τώρα, τώρα, 

τελευταίες λέξεις γράφω καιτο φέρνω... (πάντα µου άρεσενα 

έχω κίνητρο στην δουλειά µου/) 

Ως την επόµενη εκδήλωση του Μετώπου Νεολαίας 

της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: Πίστις - Αγών - Νίκη! 

Μ]εθη δέκα ο 



γράφει ο ΕΜΙΡΗ 

' ο -- ταινιών να Το ων ο δεν είναι - ο. νέα ο. Προτούπε 

δη το 1956 παρουσιάζεται το "Ελένη της Τροίας", µια 
υπερπαραγωγή, η πρώτη έγχρωμη ταινία σινεµασκόπ 
(παραλληλόγραμμης οθόνης) Τα εμφανή ιστορικά λά- 

θη, µετις πολιορκητικές µηχανές του Μ. Αλεξάνδρου, τον 
Αχιλλέα να εισέρχεται σχεδόν στην Τροία καιτις στολές του 
δου αιώνα (οπλιτικές) ήταν το εμφανές της χοντροκοπιάς. Η 
Ελένη που έδινε... συνέντευξη στον Αφηγητή, λέγοντας ότιη 
απληστία των Ελλήνων και όχι η δική της απιστία έφεραν τον 
πόλεμο είναι κάτι πολύ σοθαρότερο. Ο Πάρις την απήγαγε για 
να τη σώσει από τους άνδρες του.. Μενέλαου που θα την σκό- 
τὠναν επειδή τον θοήθησε να δραπετεύσει. Ο Μενέλαος, χο- 
ντρός, γέρος και φιλάργυρος ήθελε παντίτρόπωνα διαλύσει 
την Τροία. Ο Αχιλλέας ήταν ένας τζιτζιφιόγκος αλαζόνας, που 
η φοθερή πανοπλία του κάλυπτε µόνοτο µισό σώματου και 
µονομµάχησε µε τον Έκτορα µε δόρατα που έχουν αντίθαρο 
στο κάτω µέρος (όπως τα περσικά του 500 πΧ). ΟΈκτωρ δεν 
είχε σκοτώσει τον Πάτροκλο, αλλά πήρετην ευθύνη επάνω 
του για να σώσειτον... Πάρι, που το είχε πράξει επειδή οἱ 
Έλληνες εξαπάτησαντους Τρώες σε διαπραγματεύσεις για 
τερµατισµότου πολέμου αµά τη επιστροφή της Ελένης. Πα- 
παγωγή γίνεται λοιπόν µια αυθόρµητη πράξη σωτηρίας, η 
Ελένη προδίδει το κράτος της σώζοντας τον Πάρι από τη σύλ- 
ληψη (και αυτό προωθείται ως ορθή συμπεριφορά, κάτι που 
µας θυµίζειτο θέµα "ἱεριχώ"), ο Μενέλαος είναι φιλοπόλεµος 
και θέλει να κατακτήσει την Τροία, οἘκτωρ δεν είναι ο θάρθα- 
ρος που θέλει να δώσει τον Πάτροκλο στα σκυλιά, αλλά ο ευ- 
γενής ιππότης και ο Πάρις είναι ο καλύτερος πολεμιστής µε- 

όπ ιουί οι υπ 
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ταξύ των δύο στρατών, καθώς εκτός απότον ερωτικό στίθο 
νικά τον Αίαντα σε πυγμαχία και τον Πάτροκλο σε µάχη. Η µό- 
νη πιστευτή σκηνή είναι το πλήγμα µε θέλος στον Αχιλλέα, ό- 
που παρακαλεί να τον πετύχει σετρωτό σηµείο. Ας προσεχθεί 
ότιτο µισό σώµα του Αχιλλέα είναι ξεσκέπαστο από την πανο- 
πλία... 

Οι Ιταλοί δεν αργούν να πάρουν τη σκυτάλη και παρουσιά- 
ζουν την Ιλιάδα στη 1Οετία του '70, όπου η ταινία αρχίζει µε 
τον Αχιλλέα (έναν µαραμένο µελαχρινό που θα μπορούσε κάλ- 
λιστα να είναι γύφτος) να σέρνει τον Έκτορα. Ακολουθεί µια µο- 
νοµαχία µε τον Αινεία, όπου ο Αχιλλέας ηττάται, ο Αινείας τον 
θάζει κάτω, είναι έτοιµος να τον σκοτώσει αλλά την τελευταία 
στιγµή ο Πάρις τοξεύει τον Αχιλλέα στη φτέρνα, παίρνοντας 
τη σίγουρη δόξα του Αινεία. Πάλι οιΈλληνες έχουν οπλιτικό ε- 
ξοπλισµό ενώ οι Τρώες, για να διαχωριστούν, φορούν παντε- 
λόνια και έχουν µια Οπλιτική έκδοση της θρακικής Πέλτης, µε 
στεφάνη. Ο µεγάλος ήρωας εδώ είναι ο Αινείας και υπάρχει και 
συνέχεια στο "ΔούρειοςΊππος" (πρωτότυπος τίτλος "Ι α5ί Οἱοη 
ο{ ΤΟΥ", στην πράξη "Αινειάδα") όπου ακούμε ότι στον τρωι- 
κό πόλεμο οι "νικηµένοι ήταν ευγενέστεροι από τους νικητές" 
και ότι ο Αινείας πάλευε για αυτά που αγαπούσε". Το ότι αυτά 
ήταν οθρόνοςτου Πριάμου, ὀπωςλέει οΌμηρος, φυσικά δεν 
θγαίνουν στους νεολατίνους... 
Απορεί κανείς για την αμερικανική οπτικήτου 1956, εποχή 

που δεν είχε εγκατασταθεί πλήρως η Εθραιοκρατία. Όμως εί- 
χε εγκατασταθεί πλήρως η Ιταλοκρατία και οι ΗΠΑ είχαν πάντα 
ένα κόλλημα µε τη Ρώμη (θλ Καπιτώλιο κλπ κλπ). Άλλωστε, αυ- 
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τότο έχουν όλοι οι Δυτικοί. Από το αθώο ότι οιΈλληνες ήταν 
σκληροί και άπληστοι (οΌμηροςτο δείχνει μάλλον γιατους 
Τρώες) και δεν ήθελαν Ειρήνη (οΌμηρος παρομοίως µιλά για 
τους φιλοάδικους Τρώες) φτάνουμε στην απίθανη διαστροφή 
που δεν μαρτυρείται από κανέναν. Οι δήθεν αρχαίες πηγές που 
έχουν εναλλακτική άποψη έχουν σχετικά µε προσωπικότητες 
και γεγονότα, αλλά όχι όσον αφορά το ότι η αρπαγή της 
Ελένης; ταν για όλους εγκληματική σύµφωνα µετον αρχαίο 
κόσµο. Η απελπισμένη και παράνομη αγάπη ούτε στο κίνηµα 
του Ρομαντισμού δεν δικαιώθηκε- χρειάστηκε η επισηµοποίη- 
ση της αναρχίας καιτου ταξικού Πολέμου ώστε να χρησιµο- 
ποιηθεί διεµθολιστικά γιατις κοινωνίες, σε πλήρη συμφωνία µε 
την ισραηλιτική παράδοση πρακτόρων της Παλαιάς Διαθήκης 
που έσπευδαν πάντα να στρατολογήσουν Πόρνες, ακολου- 
θώντας συνεπώς µια "πολιτική Εφηθαίου". 

Στα πλαίσια αυτά, οι δύο νέες παραγωγές δεν πρέπει να µας 
ξαφνιάζουν. Ο Πέτερσεν σκότωσετην ιστορική ροή µαχώντης 
Ιλιάδας αλλά και οποιουδήποτε άλλου σχετικού, αληθούς ή 
ψευδούς έπους (πχτου Δάρητατου Φρυγός ήτου Δίκτυτου 
Κρητός). Δίνει έναν Μενέλαο τελείως διαφορετικό από αυτόν 
του Οµήρου.Έχει µια άριστη, αν καιίσως απέχουσα λίγο από 
το ομηρικό, εκδοχή του Αχιλλέα. Η απόδοση της Πανοπλίας 
του είναι για κλάματα, καθώς το κράνος είναιτου 6ου πΧ αιώ- 
να. Οιθοιωτικές ασπίδες ὠσαύτως, αν και εμφανίζονται δια- 
φορετικές από εκείνες προηγουμένων παραγωγών. Οι ερµη- 
νεία στην οπλοµαχητική είναι εξαιρετική, αν εξαιρεθείτο θέµα 
του Αίαντα µε εκείνο το περίεργο όπλο, µισό αξίνη (πολεμικός 
πέλεκυς) και µισό ρόπαλο καιη εν γένει εμφάνισή σεστυλ 
Ηρακλή. Η ευκινησία του Αχιλλέα, οχειρισµός των ελλείψεων 
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της ασπίδας (που είναι ιστορικά αμφίθολος αλλά εξαιρετική έ- 
μπνευση) και η χρήση του ξίφους είναι εκπληκτικές. Η χρήση 
ιππικού εφίππων ξενίζει. Εκείνο που δεν ξενίζει είναι η χαρα- 
κτηρολογία. Ο Αγαμέμνων είναι ακριθώς όπως θατον περίµε- 
νε κανείς, ίσως λίγο παχύτερος, λίγολιγότερο ικανός προσω- 
πικά, και δολοφονικότερος. Εκτροπή έχουµε στο Μενέλαο. 
Αυτότο σηµείο, που επιτρέπει την δικαιολόγηση της Ελένης, 
Πρέπει να προσεχθεί. Σεόλεςτις παραγωγές η Ελένη αντιµε- 
τωπίζεται µε συμπάθεια που οφείλεται σε ένα τσουλί.Ο 
Όμηρος δεν δίνει τίποτα τέτοιο. Δίνει την εικόνα µιας γυναίκας 
που ΔΕΝ ήταν τσούλα, ασχέτως µετο αν έπραξε ένα θαρύ πα- 
ράπτωμα το οποίο συναισθάνεται. Αν η Ελένη του Ομήρου εἰ- 
ναι (ή µάλλον ήταν) ερωτευμένη µετον Πάρι, αυτό δεν επη- 
ρέασετην ευθυκρισίατης Ελένης.ξερετο καθήκον καιτο 
Πρέπον, απλά αρνήθηκε να τα τηρήσει. Στις ταινίες δεν τα α- 
ναγνωρίζει υπέρ του ονόματος της Αγάπης. Η µη αναγνώριση, 
που είναι άρνηση της νομιμότητας και όχι απλή παραθίαση αλ- 
λάζει όλο το πλαίσιο: Η Βασίλισσα της Σπάρτης -προσέξτε, ο 
Μενέλαος είναι θασιλιάς µόνο επειδή την παντρεύτηκε- δεν αᾱ- 
ναγνωρίζει, ήτοι αποκηρύττει τα αίσια και νόμιμα. Ο µεθερµη- 
νευόµενο σηµαίνει "καλά τους έκανε ο Πάρις", και αυτό, η δια- 
φωνούσα μειοψηφία, είναι γενικώς το αίτιο επεµθάσεων των 
αμερικανών ανά την υφήλιο (δεν πρωτοτυπούν, το έκαναν οι 
Άγγλοι, οι Ρωμαίοι και ενίοτε και οι Αθηναίο!) 

Η µεγάλη εκτροπή είναι στους χαρακτήρες των Τρώων.Ο 
Πάρις του Άντερσεν είναι πολύ καλός και ακριθής, αν και από- 
λυτα ανεπαρκής. Δεν συνάδει µετο ομηρικό κείµενο του και- 
ροσκόπου και ριψοκίνδυνου ερὠωτύλου, αλλά δίνει µια ροµα- 
ντική χροιά ερωτευµένου νέου που γενικά υπακούει στον α- 

Από τα δεκάδες λάθη που 

χωράνε σε µία µόνο φωτο- 

γραφία, όπως η διπλανή από 

τα γυρίσματα της "Τροίας” 

ξεχωρίσαμε τα εξής: 

Άγαλμα του Δία 
[υποτίθεται, γιατί περισ- 

σότερο μοιάζει µε θεό- 
τητα των Ίνκας] και 

λίγα µέτρα πιο 

πέρα... αιγυπτιακές 

τοιχογραφίες! 

Α.Δ.Ι.: Αγνώστου 

Δόγματος Ἱερέας 

σε στιγµή... 

γηπεδικής δράσης 

Εκτός από τους παπάδες 

στην Τροία υπήρχαν και 

Ραθίνοι αν δε το 
γνωρίζατε. Για να 

είμαστε και '"Ῥο[[οαί 
(οιγες!" 

ΒΕΡΙΟΤΑΝΟΕ ϱ. ο 



δελφότου. Στη Σπάρτη πήγε ΜΕ τον Έκτορα, πράγµα που δεν 
είναι µόνολάθος, αλλά καταρρίπτειτο σύστημα αξιών της ε- 
ποχής. Μετο να έχουµε τον Έκτορα να αποδέχεται την πράξη, 
για οποιουσδήποτελόγους, µια πράξη πάθους (δήθεν) ο ίδιος 
ο Έκτωρ δίνει προτεραιότητα στο πάθος ενάντιοτηςτιµής, της 
λογικής και άλλων πραγμάτων, κάτι που στην εποχή εκείνη ᾱ- 
Πλά αποκλειόταν. Η τιµή ήταν το θασικό όπλο και κτήµατου 
ανδρός. Η άτιµη δολοφονίατου Μενέλαου υπέρτου αδελφού 
του-που οΌμηρος υπαινίσσεται ότιθα ήθελε να δει νεκρό- α- 
πότο διάδοχο της Τροίας απλά παραθαίνει κάθε έννοια δικαί- 
ου και εθίµου της εποχής, µια καθόλου καλή πολιτική επένδυ- 
ση- τουλάχιστον για τον Έκτορα. 
Δεν χρειάζεται να τονίσουµετην α- 

θλιότητα του Αχιλλέα να ψάχνει τη 
Βρισηίδα αντί να πολεμά, που δικαιολο- 
γείτο πάθος έναντιτου καθήκοντος (το 
σημερινό µοτίθο περ({ιερότηταςτων 
Παθών). Το σηµείο που πρέπει να στα- 
θούμε είναι ότι ο Αχιλλέας ήταν ίσως ο 
μοναδικός που θα μπορούσενα πράξει 
κάτιτέτοιο. Στον Όμηρο είναι πάντα ε- 
κρηκτικός. Γιατο δίκιο, γιατην τιµήτου, 
για τη γυναίκα που αγαπά, γιατολάφυ- 
ρότου. Ο Αχιλλέας θατο έπραττε αυτό- 
ίσως. Γιατο φίλοτου ήθελενα παραθεί 
τα Πάντα, να ρίξει πρόωρα στη µάχη τον 
αχαϊκό στρατό και εύχεται να μείνει µό- 
νος µαζίτου να πατήσειτην Τροία. Η ερ- 
µηνείατου Βέλους στη φτερνα είναι ε- 
ξαιρετική, αλλά εκεί αρχίζουν τα κουφά: 
η αμερικανική δικα τώνη όπου το 
Πάθος είναι ο αγαθός της Ιστορίας και έ- 
τσι Ελένη και Πάρις φεύγουν µαζί(αφού 
έχει σκοτωθεί ο Μενέλαος). Ο Πάρις δί- 
νεισε έναν πιτσιρικά Αινεία το ξίφος της Τροίας (γιατίαφούο 
ίδιος είναι ζωντανός;) για να επιθιώσει η παράδοσήτης, ενώ η 
Βρυσηίδα έχει σκοτώσειτον Αγαμέμνονα που προσπάθησενα 
την θιάσει (η Κλυταιμνήστρα θα έχει φαγούρα στο χέρι) καθώς 
ο Πέτερσεν µπέρδεψετην υπόθεση µε αυτήτου Αίαντατου 
Λοκρού καιτης Κασσάνδρας. 
ΟΈκτορας παρουσιάζεται µετο γνωστό φωτοστέφανο, ό- 

Πως και ο Πρίαμος. ΟΈκτορας είναι εκείνος που προσπαθού- 
σενα πάρειτο σώματου Πατρόκλου για νατοταϊΐσει στα σκυ- 
λιάτης Τροίας, που επετέθη στον Πάτροκλο όταν θεθαιώθη- 

εος ηονσκ 
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κε ότι δεν ήταν ο Αχιλλέας (όχι νομίζοντας πως ήταν) και ενώ 
είχε ήδη τραυματιστεί απότον Εύφορθο. Τοίδιο µοτίθο θλέ- 
πουμε και στην Ελένη της Τροίαςτου!56, τονΈκτορανα στέλ- 
νει πίσω το νεκρό του Πάτροκλου, αν και εκείνη την εποχή ο α- 
γαπηµένος των σκηνοθετών ήταν ο Πάρις. Ο Πρίαμος φαίνε- 
ται ένας ενάρετος γεροµονάρχης, εδώ χήρος (η Εκάθη έχει 
προφανώς πεθάνει) και µετον αέρα των 50 γιών λέει ότιη α- 
γάπη είναι καλός λόγος πολέμου, ίσως ο καλύτερος! Η τιµή, η 
άμυνα της χώρας, όλα είναι χειρότεροι λόγοι σε σχέση µετη 
µαλαπέρδα ενός πρίγκηπα-ή προέδρου; Κανείς δεν γνωρίζει 
αν οι Τρώες συμφωνούσαν σε αυτή την τρομερή αηδία. 
Πάντως η ευγένεια του Βασιλιά δεν είναι διάχυτη στα Έπη. 

Αρνείταινα δώσειτην Ελένη, αρνείται να 
προθεί σε επανορθώσεις ενώ για την µο- 
νοµαχία του Πάρι µετο Μενέλαο ορκίζε- 
ται οίδιος αλλά παρ' όλ' αυτά οι Τρώες ε- 
πιορκούν και δεν ζητιούνται ευθύνες από 
κανέναν. Πρόκειται για έναν σκληρό, αδυ- 
σώπητο και καιροσκόπο ηγέτη, που φέ- 
ρεται άσχημα στον Αινεία, τον ανιψιότου 
και καιροσκοπεί µετο χέριτης κόρηςτου 
για να εντάξει χωρίς υποσχέσεις και προ(- 
κες θοηθητικά στρατεύματα. Όταν οι 
Αχαιοίτον σκότωσαν σχεδόν εν ψυχρώ, 
είχαν πολύ καλούς λόγους. Μόνο η παρά- 
κλησή του στον Αχιλλέα είναι κάτι συγκι- 
νητικό, και εκεί ακόµη δείχνει µικρότητα 
και φαθοριτισμό.Έχει χάσει πολλούς γι- 
ους, αλλά µόνο για τον Έκτορα κάνει κάτι. 
Δεν σταµατάτον Πόλεμο που εκείνος άρ- 
χισε µη αποδίδοντας πίσω την Ελένη, οὐύ- 
τε είχε ίδιες ευαισθησίες όταν σκοτώθη- 
καν διάφοροιΈλληνες. Ακόμη και όταν 
σκοτώθηκε ο Αχιλλέας, οευεργέτηςτου, 

δεν διέταξενα αφεθείτο πτώμα στουςΈλληνες, όπως θα ό- 
φειλε. Όταν σκοτώθηκε ο Πάρις δεν επέστρεψε την Ελένη, την 
πάντρεψε δια της θίας µετον Δηίφοθο. Πάντως, η ερµηνεία 
του Πέτερσεν για την εναρκτήρια µάχητης απόθασης ήταν ε- 
ξαιρετική, αν και οι ήττες των Ελλήνων υπερθολικές. Δεν φα[- 
νεται να νικούν ούτε µια φορά, ούτεσε µια στιγµή, καιο 
Αχιλλέας δεν τσακίζειτον τρωικό στρατό, απλά προκαλείτον 
Έκτορα, που χωρίς κανέναν λόγο πλην της τιµής του (και όχι ε- 
πειδή έχασε έναν ολόκληρο στρατό) σπεύδει να τον αντιµε- 
τωπίσει. 

Ε/ναιίσως σηµαντικό όΤΙ Το µόνο έργο που σέβεται πλήρως Την ελληνική .ᾱ-.-.ᾱ 
αρχαιότητα, Την Ιστορικότητα Των πηγών και Τα ήθη της εποχής ε/να ΤΟ 

"00 Σπαρτιάτες" του 1962, όπου: 
» Η παραγωγή είναιτης 20] 
06ηίιιγ ΕΟΧ, που είχε Έλληνα 
Γενικό Διευθυντή 

Ρ Δεν παίζει καµία φίρμα 

» Έχειπροβληθεί µόνο άπαξ 
στην Ελλάδα από τον Αντέννα 
(σε αντίθεση µε τις βιβλικές αη- 
δίες που προβάλλονται κάθε 
χρόνο 2-3 φορές γιανατις ε- 
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μπεδώσουμε) Μέχριπέρισυ ή- 

ταν αδύνατο να βρεθείη ταινία 

σε οποιαδήποτε συλλογή, σε ο- 

ποιοδήποτε δικτυακό τόπο πώ- 

λησης παλαιών ταινιών σε βι- 

ντεοκασέτες και γενικώς ήταν 

εξαφανισµένη. 

Ρ Δεν έχεικυκλοφορήσειστα 
ελληνικά και στο ελληνικό σύ- 

στηµα εκπομπής ΡΝΓ αλλά µό- 

νοσε ΡΝΡΏ αγγλοσαξονικής ζώ- 

νης και για να τη δει Κανείς πρέ- 

πεινα την παραγγείλει αυτούσια ᾽ 

απότην Αμερική, ήτοι να έχει α- 

ντίστοιχο εξοπλισμό συμβατό µε 

τα αμερικάνικα συστήµατα στο 

σπίτιτου Και να ξέρει άπταιστα 

αγγλικά.. 

π.μ ΠΕΡΙΟΤΑΝΟΕ 



Η «Ελένη» του 0Β5 
Και φτάνουμε στην νέα Ελένη της Τροίας, του Δικτύου (Β5. 

Εδώ δεν υπάρχει Πάτροκλος, ο Αχιλλέας καιο Αγαμέμνωντα 
πηγαίνουν πολύ καλά, πάλι πήζουµε στους 
Οπλίτες κλπ. Η ερμηνεία προ των τρωικών 
(πχτου Αγαμέμνονα) είναι εκπληκτική. Η 
Ελένη φαίνεται ένα κακοµαθηµένο (που πι- 
θανώς ήταν) µε περίεργη οικογένεια (στην 
οποία δεν υπάρχει ο Κάστωρ, αλλά µόνο ο 
ένας αδελφός, ένα κάθαρµα, ο 
Πολυδεύκης). Εµφανίζεταιο Θησέας που 
την απαγάγει και σκοτώνει τον αδελφό της 
ενώ σκοτώνεται από αυτόν (κάτι από 
Ετεοκλή και Πολυνίκη). Κατά τα άλλα πρό- 
κειται για τσούλα, ενώ οιΈλληνες -και αυτό 
Πρέπει να προσεχθεί- έχουν τόσο υποθιθα- 
σµένεςτις Γυναίκεςτους; που ο Μενέλαος 
την θάζει να χορέψει γυμνή µπροστά στους 
άλλους θασιλείς, για να δουν γιαποιας τη 
χάρη θα πολεμήσουν αν προκληθούν. Αυτή 
η εφεύρεση είναι ίσως η προσθλητικότερη 
Ιδέα των εθραιόδουλων.Ένας αδύναμος 
Μενέλαος (θα μπορούσενα είναι και έτσι) 
δείχνει τα κάλλη της πριγκίπισσας κα!νυν 
θασίλισσας της Σπάρτης ὡς δουλέµπορος. 
(Όλα αυτά είναι φυσικά δουλειά του 
Αγαμέμνονα, που την ποθεί στη ζούλα και 
στοτέλοςτου έργου την θιάζει). Ο Πάρις 
αποφασίζει νατην απαλλάξει από τέτοια 
σκυλίσια ζωή! Βλέπει κανείς ότι όσο νεότε- 
ρες οιταινίες, τόσο μεγαλύτερα τα πάθη 
της Ελένης από τουςΈλληνες!!! Επιπλέον: ζ 
Ο Αχιλλέας είναι ένας τερατώδης και αἰµο-. ο 
θόρος καραφλός, που η άτρωτη πανοπλία 
του είναι µερικές λωρίδες. Το µισότου σώ- 
µαθα προστατεύεται προφανώς από µα- 
γνητικά κύματα και για το λόγο αυτό χρει- 
άζεται να κτυπηθεί στη φτέρνα. ΟΌμηρος 
τον περιγράφει αρκετά αιµοθόρο, αλλάτί- 
ποτα παρόμοιο µετον αιµοδιψή παράφρο- 
να που θλέπουμε, µέχριπου σκοτώθηκεο 
Πάτροκλος- και Πάτροκλος δεν υπάρχει σε 
αυτό το έργο. Τον περιγράφει µεγαλόσω- 
μο, όχι σαν τον ασθενικό Μπραντ Πιτ, αλ- 

λά προς θεού ξανθό και µε μακρύ μαλλί, ό- 
χι Καραφλό. Ας θυμηθούμετην ελάχιστη παρουσίατου, γυ- 
µνός µε ένα κουρέλι ή προθιά και µε ένα όπλο στο χέρι, ένας 
ξανθός καιλιγότερο ογκώδης Κόναν στο πλευρότου Αρμάν 
Ασαντέ -Οδυσσέα στην Οδύσσεια. Επίσης στον Όμηρο φέρε- 
ται και πολύ όμορφος (ίσως σαν τον Μπραντ Πιτ). 
Οπωσδήποτε, κανένα έπος δεν τον περιγράφει άτιµο, όπως 
φαίνεται σε αυτήν την παραγωγή, να κλέθει µε άτιµη πρώτη 
θολή τον Έκτορά που ζητά µια τίµια μονομαχία. ΟΈκτορας που 
επιζητούσε τίµια μονομαχία ήταν αυτός που έστρεψε να αντι- 
µετωπίσει τον Αχιλλέα µόνο όταν νόμισε ότι ήρθε να τον ϐθοη- 
θήσει ο Δηίφοθος, ήτοι ότι ήταν δύο εναντίον ενός. Επιπλέον, 
θλέπουμετους Αχαιούς να χρησιμοποιούν δηλητηριασµένα ό- 
Πλα, µετον Αγαμέμνονα να δίνει φαρµακωμένο ακόντιο στο 
Μενέλαο για να αντιμετωπίσει τον Πάρι. Το ποιος είχε φαρµα- 
Κωμένα θέλη ταΈπη το κάνουν σαφές. Ο Φιλοκτήτης ήρθε µό- 
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νο αφού είχε αρχίσει αυτή τη χρήση ο Πάρις. Αντίθετα, η ται- 
νία έχει εξαιρετική ερμηνεία του πολέμου όσον αφοράτοτι συ- 
νέθη στην κάτω πόλη της Τροίας. 

Το αποτέλεσµα 
Τελικάτι µένει; Απότο 1956 µέχρι σή- 

µερα οιΈλληνες ήταν άπληστοι και υΠο- 
κριτές. Οι Τρώες απλά ελευθέρωσαν έ- 
να καταπιεσµένο και πιθανώς προθλη- 
µατικό κορίτσι -σύζυγο, κινούµενοι από 
ανθρωπιστικά κίνητρα και πιστεύοντας 
στη δύναμη και την αγιότητα της 
Αγάπης. Φυσικά, οιΈλληνες δεν έχουν 
αγαθά κίνητρα, ο Μενέλαος δεν έχει δι- 
καίωµα να αγαπά εξίσου τη σύζυγοτου. 
ΟιΤρώες προστατεύουν την πατρίδα 
τους από εισθολή. Πουθενά δεν φαίνε- 
ται ότι η εισθολή γίνεται για να προστα- 
τέψουν οι έλληνες, απότις τρωικές επι- 
θουλές, τη δικήτους, όγιως σαφώς λέ- 
γεται στον Όμηρο. Δεν είναι η κριτική 
µατιά αυτών των ταινιών που αμφισθη- 
τούν την ιδεολογία και προπαγάνδα της 
ελληνικής πλευράς που ενοχλε(. Είναι ό- 
τι ενώ την αφαιρούν από τουςΈλληνες, 
οι οποίοι δήθεν την επικαλούνται προ- 
σχηματικά, την αποδίδουν ακέραιη 
στους Τρώες, που ουδέποτε διανοήθη- 
καν να την επικαλεστούν!!! Καμία κριτι- 
κή µατιάγιατους Τρώες, πλήρης υἱο- 
θέτηση της τρωικής προπαγάνδας που 
άλλωστε δεν ξέρουμε καν αν είχαν το 
θράσος να την επικαλεστούν ποτέ. Οι- 
σχυρισµός του Πάρι στον Πέτερσεν ότι 
η 'γυναίκα σου σε άφησε καιήρθεσεε- 
µένα µέρα- μεσημέρι" κάνει κάθε ἀν- 
θρωποπου πιστεύει στο Γάμονα ανα- 
τριχιάσει! Και δεν είναι η απιστία. Είναι 
ότι αυτό έγινε από κάποιον που ο κερα- 
τάς φιλοξενούσε, ενώ προτης "απαγω- 
γής" είχαν προηγηθεί- και είναι σαφές- 
αρκετά πηδήµατα µέχριη απατούσανα 

αἱ αποφασίσει ότιήθελενα αλλάξει παρα- 
στάσεις. 
Από άποψη θεάµατος, δεν µας εντυ- 

πωσιάζουν τα τεράστια λάθη στις στολές καιτα όπλα, διότι ε- 
ντρυφούν σε πολλά αμερικανικά ακαδημαϊκά συγγράµµατα. 
Αλλά σε άλλα όχι. Γιατί επιλέγονται τα χειρότερα; Γιατί οι σκη- 
νές µάχης είναι όλες τραγικές µε ελάχιστες υποθετικές εξαιρέ- 
σεις (σε αντίθεση µε ότιλένε πολλοί, ηχελώνη που παρουσιά- 
ζειο Πέτερσεν είναι ρωμαϊκή, αλλά δεν υπάρχει κανείς λόγος 
που να την αποκλείει για την μυκηναϊκή εποχή, ούτε τεχνικός 
ούτε επιχειρησιακός) σε αντίθεση µετις παραγωγές που αφο- 
ρούν άλλες εποχές ή απλή φαντασία (Πχ Άρχοντας των 
Δακτυλιδιών); 

Γιατί η Ιλιάδα, µια ιστορία αγάπης, καθήκοντος και κυρίως 
πολέμου γίνεται ιστορία απιστίας, σκέτου σεξουαλικού πάθους 
και ηλίθιου συναισθηματισμού µε µικρόψυχες ηθικές ατάκες 
και συνεπειών πολέμου µε κλαυθμούς γυναικών και δυστυχή 
παιδιά; 

ν 

εοργήοὺτοά πιοῖθιοἱ 
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τάσαµε µπαιδί µου"; 

Η Ακούστηκε µια γέρικη και 

απελπισμένη φωνή. 

-"Μάλιστα πατέρα φτάσαμε, είναι 

όπως ακριθώς µου τακεςῄπε!... Γη 

που χωρά µόνο Άνδρες", απάντησε 

ονέος µεκραταιά φωνή. 

-"Ναι, γη που σε δέχεται µε όλες 

της αγκάλες γιατί την τιµάς µετο αἵ- 

µα σου. Πως είναιτώρα όμωςπές 

µου. Την έχει τόσο ο χρόνος αλλοιώ- 

σει ή οιπεριγραφές µου είναι σω- 

στές;" 

-"Μπροστά σου πατέρα, θρίσκεται 

ολόφος και στην κορυφήτου,ταέ- 

λατα που εσύ µου χεςπείπως µαζί 

µετα ψηλά τα κυπαρίσσια φαίνονται 

σαν αρχαίο Νορθηγικό πλοίο. 

Είμαστε εδώ δεν υπάρχει αµφιθο- 

λία!" ' 

-'Και αντικριστάτι θλέπεις;" 

-"Τονλόφο, µετον θράχο... 

τον "Θρόνο". 

-"Τότε ναι είµαστε στο 

σηµείο"... είπε µε φωνή 

ευλαθική και φάνηκε έ- 

να δάκρυ να πέφτει 

στο χιόνι που του 

σκέπαζετα πόδια. 

Και οι δυο άν- 

ὄδρες ανέθηκαν 

στον λόφο αμίλη- 

τοι, σαν η περίστα- 

ση απαιτούσε. 

Ξαφνικά ο τυφλός 

στο άκουσµα ενός μετάλλου σταµά- 

τησε κι έπεσε στο χιόνι. 

-"Ῥοήθα µενα το ξεσκεπάσουµε"... 

είπε µε φωνή που έτρεµε. 

Κάτω απότα πόδιατους εµφαν/- 

στηκε σιγά σιγά µια σκουριασµένη 

και φθαρµένη μαύρη επιφάνιαπουο 

γέρος ψηλαφούσε συνεχώς. Ταλευ- 

κά του γένια είχαν θραχεί και τα δά- 

χτυλάτου µην μπορώντας ναλυγ- 

σουν πια από την παγωνιά γρα- 

ντσουνούσαν το σκοτεινό ατσάλι. Η 

κουκούλα του είχε προ πολλού πέσει 

από τον δυνατό αέρα που σφύριζε 

µέσα από τα κλαδιά τόσοπου φαι- 

νόταν πως ακουγόταν σάλπιγγες και 

θούκινα. Οι κορυφές των ελάτων 

κτυπούσαν µε µανία καθώς η χιονο- 

θύελλα ολοένα και δυνάµωνε. 

-"Ἡ σάγκατων Νεκρών... τοπένθι- 

μοτραγούδιτων Πολεμιστών για 

τον Ζίγκφριντ δεν διαφέρει καθόλου 

παιδί µου από αυτό τον ήχο", είπε 

καταθεθληµένος ο γέροντας πρίν 

πέσει µε δύναμη το σώματουπρος 

τα πίσω, αφήνοντας να ακουστεί έ- 

νας δυνατός χτύπος. 

-"Πατέρα!" Φώναξε απεγνωσμένα 

ονέος. 

-'"Μην τολµήσεις!" Αναφώνησε µε 

όλη του την δύναμη ο τυφλός, "συ- 

νέχισε σελίγο θατοθρείς όλο... είναι 

το Χρέος µουνατους θρώ ξανά!" Η 

φωνήτου αυτήτην φορά φάνηκεε- 

πιτακτική και ακούστηκε µε όλη τη 

δύναμη που μπορούσενα διαθέτει 

ένας γηραιός. 

Με τη θοήθεια ενός κορμού ση- 

κώθηκε θαρυγκωμώντας ρίχνοντας 

στο παγωμένο έδαφος την κάπατου 

κι αφήνοντας να φανεί µια παλιά 

μαύρη στολή που ακόµα πάνω 

της ήταν οι δυο ενωμένοι κε- 

ραυνο(. Ογέρος έθαλε µε δυ- 

σκολία το χέρι του στην 

τσέπη κι έθγαλε µια µικρή 

μμ 
-"Ναι όλα εντάξει", απο- 

“κρίθηκε κοιτώντας τον µε 

πρ. ΠΠ ΕΝΙΣ»ΤΑΛΝΟΕ 



θουρκωµένα µάτια, περήφανος που 

τον ξανάθλεπε έτσι µετά από χρό- 

νια. Τα τελευταία σαράντα χρόνια σε 

όλους έπρεπε να κρύθειτην πραγ- 

µατικότητα του πατέρατου -την δι- 

κή του πραγµατικότητα- µετον φό- 

θοτου προπηλακισμού να φωλιάζει 

στην καρδιά του. Ακόμα και οι στε- 

νότεροι φίλοι του δεν θα καταλάθαι- 

ναν ποτέ τον πατέρα του και τον 

τρόπο πουτον μεγάλωσε. Αλλά ε- 

κείνη την στιγµή αισθανόταν υπερή- 

φανος γιατην θέατου γέρου πολε- 

µιστή και της ευχαρίστησης που 

φαινόταν στο πρόσωπότου. 

Την εικόνα αυτή είχενα δεί από 

Παλιά και µόνο λίγες φορές την θυ- 

µόταν κοιτώνταςτις κρυμμένες φω- 

τογραφίες όπου εκείνος φαινόταν 

κραταιός µαζί µετους υπόλοιπους 

συντρόφουςτου. 

-"Το µαυροκόκκινο σύµθολοτα 

προκαλεί όλα έτσι δεν είναι"; είπε ο 

τυφλός γέροντας μετρεμάμµενη φω- 

νή καθώς ο άνεµοςτον φυσούσε. 

"Είδες Έριχ; Καταλαθαίνεις την µα- 

γείατου;" 

Ονέος θλέπονταςτον πατέρατου 

να ακουμπά µετο παγωμένοχέρι 

του το µπράτσοτου και νατοποθε- 

τεί εκεί ένα κόκκινο ύφασμα, δεν α- 

ποκρίθηκε καθώς είχε φέρει στην ε- 

Πιφάνεια ένα ατσάλινο ταφικό µνη- 

µείο που πάνω του είχε µια κυκλική 

σφραγίδα µετον σταυρό στη µέση 

και ένα δόρυ στην κορυφή. 

-"Ὅλα είναι έτοιµα πατέρα η πλά- 

κα φαίνεται ολόκληρη τώρα...οι 

άνδρες σου έκαναν καλή δουλειά 

τότε". 

-'"Την καλύτερη έκαναν... πέθαναν 

γιατα σύµθολαπουτους οδηγού- 

σαν στη Ζωή. Πέθαναν προσπαθώ- 

νταςνα ξαναφέρουντο φώς στην 

Πατρώα Γη...ακριθώς όπως αρμόζει 

σε έναν Άριο µαχητή µε Ιδανικά.Ένα 

µόνο δεν έκαναν. Δεν µε κάλεσαν τό- 

σαχρόνιανα γυρίσω κι εγώ!" είπε 

χαμογελώντας αφήνοντας να φανεί 

ο Γιο [ο]ο Εαν οὰ 

-"Αλλά η πλάκα αυτή εξηγεί τα πά- 

ντα...θα ξαναγυρίσουν πίσω µια µέ- 

ρα, θα γυρίσουν καιτο έδαφος θα 

σείεται κάτω από τα πόδιατους α- 

κριθώς όπως τότε. Το σύµθολοπου 

θλέπεις πάνω στην πλάκα αυτή δεί- 

Χνειτην ανάστασήτους. 

Την αναγέννηση των τάξεών µας 

και γι’ αυτό εδώ δεν υπάρχουν ονό- 

µατα. Ο τόπος αυτός είναι κατάλλη- 

λος για εκείνους αλλά προσωρινός. 

Αυτοί οι άνδρες, οι σύντροφοίµου, 

πήραν τον κεραυνό µαζίτους και 

σκοπεύουν να τον αφήσουν να πέσει 

για άλλη µια φορά, πάνω στατερά- 

στια παγόθουνα και να τα θρυμµατί- 

σει, όπως κιοθεόςτου κεραυνού 

κάνει κάθε φορά που εξαπολύει την 

πανίσχυρη σφύρατου. Είναι Χρέος 

µου νατους συναντήσω για να ξα- 

ναθρεθούµε στο πεδίοτης Φωτιάς, 

είπε πιάνοντας το χέρι του νέου. 

Πάμε τώρα στον λόφο απέναντι..." 

Ονέος χωρίς να απαντήσει έπιασε 

το ροζιασµένο του χέρι και τον θοή- 

θησε να περάσει από το µισοθαμµένο 

στο χιόνι µονοπάτι. Οδήγησετον 

πατέρα του στον θράχο που προη- 

γουµένως αποκάλεσε θρόνο καιτον 

θοήθησε να καθίσει. 

Εκείνος καθήµενος σήκωσετο χέ- 

ριτου και µε παρρησία χαιρέτησε 

προς το σηµείο που θρισκόταν οτά- 

φοςτων συμπολεμιστώντου. Η κού- 

ραση και τα χρόνια που πέρασαν α- 

Πό εκείνο το θράδυ που υπερασπ{- 

ζοντας την πατρίδατου στητελευ- 

ταία της µάχη έχασετην ὀρασήτου, 

τον είχαν καταθάλει. Προσπαθώντας 

να φωνάξει µε όλη την δύναμη που 

του "χε απομείνει, ψέλλισετο ύστα- 

το "Χαίρε!" και σφάλισετα µάτιατου 

σηματοδοτώντας την αποχώρηση 

του από την ζωή, την στιγµήπουο 

ήλιος ανέτειλε φωτίζοντας µέσα α- 

πό την σχισµάδα της χιονοσκεπούς 

οροσειράς τον "θρόνο" καιτον τάφο 

των Αγωνιστών. 

Ογιός, θλέποντας το χέρι του πα- 

τέρατου να πέφτει µε δύναµη στον 

θράχο και ακούγοντας την πλάτη 

του να ακουμπά πίσω στον "θρόνο" 

την στιγµή που η τελευταία πνοή 

του γέρου πολεμιστή άφηνετο σώ- 

µατου, αντιλήφθηκετην παρουσία 

του ήλιου στο πρόσωπο του και 

Προτάσσοντας το χέρι του προσπά- 

θησε να το κρύψει. Λίγο πριν όµως η 

παλάμη του ακουμπήσει τα µάτια 

του, σταμάτησε από ξαφνική έκπλη- 

ξη, στην αμυδρή θέα µιας έφιππης 

γυναίκας που σαν γκρίζο σύννεφο 

εμφανίστηκε καλπάζουσα μπροστά 

απότο Μνημείο των πολεμιστών. 

Ένα σάλπισµα του αγέρα έφτασε 

στα αυτιά του την στιγµή που ο 

Ἠλιος έφτασε σε εκείνη εξαφανίζο- 

ντάς την και µια θροντή δόνησετην 

ατμόσφαιρα. 

"Χαίρε!" αναφώνησε µετην σειρά 

του γνωρίζονταςπως οθόρυθος 

αυτός δεν είναι τίποτε άλλο από τον 

πάταγο του κεραυνού... 
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'Το πρώτο «ἆ των ΒαΠΠΘΙΥΝαΓ είναι γεγονός και εµείς βρήκαμε την ευκαιρία για µια συζήτηση 

µετα µέλη της µπάντας. Οι Βαπποθινναν, που ανήκουν στην νέα γενιά των Ελληνικών ΝΣΡΒΜ 

συγκροτημάτων μιλάνε στην ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ γιατις Ιδέες τους καιτις επόµενες κινήσειςτους. 

συνέντευξη στον ΒΤΟΠΙ Ἐν λε τν 

Χαίρε Συναγωνισιή Άρχων' Θα 
Ὁ ΠΠ ΤΓΤΠΤΩΤΟΥΠΤΣ ΠΕ ΤΑ 
βαρετή αλλά αναγκαία, ερώτηση. 
Πες µας µε δυο λόγια το χρονικό 
των ΒΑΠΠΕΙΗ/ΑΥ απ’ όταν βντα» 
σατε µέχρι και σήµερα καθώς και 
τον λόγο της δημιουργίας τους. 
Αναγκαίο το κακό λοιπόν και αρχίζουμε. Οι 

Βαππεινατ δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 
ὃ χρόνια από εμένα (φωνή) και τον νοη 
Μαρηις (κιθάρες). Αυτήν την εποχή κυκλοφο- 
ρήσαμε το πρώτο ἀεπιο µας, το "Ῥηϊποῖρ]ες οί 
Αιγαπ Β]οοά! σε 88 κόπιες. 

Ελάχιστες οι κόπιες ασφαλώς αλλά άκρως 
συμβολικός ο αριθµός! Έπειτα προστέθηκε και 
οΒόρβορος στο µπάσο και κυκλοφορήσαµε το 

χρησιμοποιούμε πλήκτρα και κλασικές κιθά- 
ρες κυρίως για να επισηµάνουμέ το προγονικό 
ο πο «Πο Φα ολ ποιη, 
κόλπολεμικό ιδεώδες. Το (2) ήταν προγραμ- 
µατισµένο να κυκλοφορήσει από την αµερικά- 
νικη ΡαραἨ Ναίίοπς ΒἰίηΡ, αλλά λόγω των αδι- 
καιολόγητα πολλών καθυστερήσεων, που κρά- 
τησαν πάνω από ένα χρόνο, κυκλοφόρησε τε- 
λικά από την Ισπανική Βαἰ{]ε[Ιε]ά σε χίλιες κό- 
πιες αρχικά, και αν υπάρχει ζήτηση Όα ζανα- 
κοπεί σε άλλες τόσες. 

Μιλώντας για τον μουσικό τοµέα 
μπορείς να µας πει ποιές µπάντες 
έχουν επηρεάσει τον ήχο σας και 
το στυλ σας και ποιές σας έχουν ε- 
ο ΙΤΟΜΤΥΙΦΤΥ ΟΤΙ) 
µας προτείνεις τόσο ενδοχώριες 
όσο και του εἑωτερικού 

Βατμτοπε, παλιούς Ἐππρετοτ, παλιούς 
Ππηπιοτία], ΜαγΊεπι... 
ΒΑΠΠΕΤΗαΑΥ. Το λάθαρο του 
Πολέμου. Τι σας οδήγησε στην ε- 
πιλογή αυτού του ονόματος και τι 
ΓπΙσπσ ο τη 
Τε 
Ο Πόλεμος δεν είναι µόνο µια υλική κατά- 

σταση εζελισσόµενη στα πεδία των µαχών, εἷ- 
ναι εξίσου και πνευματική. Ζούμε πάντα σε µια 
τέτοια κατάσταση, αλλά δεν πολεμάμε µε όπλα 
αλλά µε ιδέες. Ο πόλεμος των ιδεών που εξε- 
λίσσεται στην εποχή µας βρίσκει παρόντες και 
µε σαφείς προσαναιολισμούς. Ο πόλεμος εί- 
ναι εναντίον όλων. Ενάντια στο σάπιο, στο διε- 
φδαρμένο, στο παγκοσμιοποιηµένο, στο γοση- 
ρό, στο αδιάφορο και αφύσικο, απάνΌρωπο 
τρόπο της σηµερινής σιωγιστικής διακυβέρνη- 
σης είµαστε εδώ για να προτείνουμε µια νέα 

Ρτοπιο ΟΡ "Ἠ/ο]{Καπιρίει". Τίποτα απο αυτα 
δεν είναι διαθέσιμο πια. Εδώ σταματούν µέχρι 
στιγμής οἱ κυκλοφορίες µας, αλλά απο τότε έ- 
Χουµε ηχογραφήσει αρκετό νέο υλικό το οποίο 
δεν έχει βγει ακόµη. Ο σκοπός της δηµιουρ- 
γίας της µπάντας είναι η διάδοση της 
Εθνικοπαγανιστικής ιδέας και η εξωτερίκευση 
της μουσικής που πηγάζει µέσα µας. Έχω την 
άποψη πως κάποιοι άνθρωποι έχουν µια αυ- 
ζηµένη μουσική ψυχοσύνθεση και λειτουργούν 
µε αυτά τα ένστικτα. 

Απ᾽ όσο γνωρίζω έχετε ἠχογρα- 
φημένο το {ι] (9 πάνω από ένα 
χρόνο αλλά κάτι γίνεται µετηνε 
ΤΝ ΤΕ ΤΟ ΜΙ 
νεται τελικά, ὃα το έκουµε σύντο- 
µα στα χέρια µας 
Ναι, έχουµε ηχογραφήσει ένα (7) και λέγε- 

ται "Το Ηοπου Εαἰπει]απά!. Είναι Παγανιστικό 
ΒΜ, και αναφέρεται στην Αρχαία Τιμή, οτα ι- 
δανικά του Αίματος και οἵην υπεράσπιση της 
πατρίδας. Παίζουµε µελωδικά και γρήγορα, 

Ιδεολογικά εκτιµάµε πολλές µπάντες, αλλά 
δεν μπορώ να πω ότι µας έχουν επηρεάσει, ᾱ- 
φού όλοι απορρέουµε τις ίδιες ιδέες από την 
κοινή βάση που καλύπτει ο ΕΣ 
(ΕΌνικοσοσιαλισμός) και ο Παγανισµός. Στον 
χώρο µας αρκετές µπάντες είναι αζιομνημό- 
γευτες και ὃα αναφέρω ενδεικτικά τους 
Βυτζαπι, (στανε]απἀ, Νοοίιτπαὶ Μοτίυπι, 
Αὐφιυτά, ΤΕΠΙΠΟΖΟΤ, αλλά και από την πατρίδα 
µας τους Ώει Ῥὔτπιετ, ΤΠε Ρηαάονν Οτάε1, 
Ραικίπυ]ε, Ἰλ/οἱ[παςμί, Αρατίμία, Ἰ/οάι]{ οι ο- 
ποίοι αξίζουν 10006 την υποστήριξη µας, καθώς 
και από την εγχώρια ΊΡΙΒΑ σκηνήτους Νο 
υττεπάετ, Βοΐ]πρ Β]οοά, Τητεαί, Ολική 
Κάδαρση και Βε[απιαβο. Κατά την γνώµη µου 
όλες οι Ελληνικές µπάντες ΒΜ ή ΒΑ; μουσικά 
και ποιοτικά δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν α- 
πό τις αντίστοιχες του εξωτερικού, αντιθέτως 
µάλισια κάποιες από αυτές είναι ήδη καταξιω- 
µένες και γνωστές. 

Εμείς δεν νομίζω µουσικά να µοιάζουµε µε 
κάποια άλλη µπάντα, αλλά ακούμε πολύτις 
προαναφερθέντες καθώς και ΒαΐποΓγ, 

αρχή, την αρχή της Ηλιακής Τάξης, που εναρ- 
µονίζεται µε τις δυνάμεις του Φυσικού Κόσμου, 
όπου ο Άνθρωπος ὃα αποκτήσει ζανά τις 
Αξίες, την Τιμή και τα Γδανικά. Η δηµιουργία 
του συγκροτήματος είναι το δικό µας λάβαρο 
στον Πόλεμο αυτό. Η εξύψωση της ιδεολογικής 
µας σηµαίας. 

Πε αλ Τα ο ο 
Δεν επιλέξαμε Ελληνικό όνοµα, λόγο τῆς µο- 

ναδικότηϊας της γλώσσας µας η οποία δεν εἶ- 
ναι λατινογενής, αλλά χαρακτηριστικά γηΥε- 
γής, οπότε και δεν θα μπορούσε να αποδοθεί 
στους λατινικούς χαρακτήρες που χρησιµοποι- 
ούν οι περισσότερες Λευκές χώρες. Πιο συ- 
Υκεκριµένα ἁµα έβλεπα κάπου γραμμένο 
"αψατο ίοι Ρο]επηοιί' νομίζω ότι Όα ήταν αντι- 
αισθητικό και προσβλητικό προς την µεγαλει- 
ώδη γλωσσική κληρονομιάς µας, την οποία οἱ 
πολιτικάντηδες ανά τον χρόνο έχουν φροντί- 
σει να την εξευτελίσουν επιμελώς παρέχοντας 
µας αυτό το πράγμα µου μιλάμε σήµερα, ΤΟ ο- 
ποίο είναι ένα Ὀλιβερό κατάλοιπο της αρχαίας 
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Ελληνικής συνδυασμένο µε ένα συνολοθύεμα 
Μογγολικών, Παλικών και διαφόρων άλλων 
γλωσσών. Ίσως αυτό να εξηγεί, ως ένα βαθµό, 
τον σημερινό γενικό παραλογισµό που επι- 
κρατεί αφού η κακοποίηση της γλώσσας προ- 
καλεί διασάλευση της λογικής. Η γλώσσα µας 
πια δεν διακατέχεται από την αναγκαία 
Αρμονία που εξυψώνει το νου και το πνεύμα 
του ανθρώπου και είναι απαραίτητη προὔπό- 
Όεση στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας, των 1δε- 
ών, της τέχνης και τῆς επιστήµης. 

Διαβάζοντας τους τίτλους του ἄε- 
Τα τη ο σιο ο Το 
ο κο οΤοτα κ ηπιομτα 
τι οι στίχοι σας περιθάλλονται α- 
ιο Τι ΟΤΠΟΤΙΤΤΓΑ 
Εδνικοσοσιαλιστική κοσµοδεω- 
ῥία ή γενικότερα από αρχέγονα 
προγονικά ιδεώδη όπως του 

Αίματος, της Τιμής, της 
1 ΤΟ Γώ ΓΓΟΤΠΤΙΤΕΤΑ ΤΗ 
ἵπποππια «στο ΤΗ ΕΤΗ 
θάρρους... Μπορείς να µας πεις 
περισσότερα για τους στίκους σας 
καθώς και από που δέχεστε τα ε- 
ρεδίσµατα και την έµπνευση για 
τη συγγραφή αυτών; 

: Έμπνευση για τους στίχους αποτελεί πρωτί- 
στως το ίδιο το κομμάτι. Κάποιες φορές η µου- 
σική είναι ικανή να σε οδηγήσει σε κάποιες 
θεματικές ενότητες. Πηγή έµπνευσης αποτε- 
λούν τα αρχαία δανικά, οι αξίες της Τιμής, η 
Γη, το ηρωικό πνεύμα και ο ηρωικός τρόπος 
ζωής. Δεν χρειάζεται να γράψεις ξεκάθαρα 
ούτε "Έξω οι ζένοι' ούτε "οΐες Ἠαϊ]", γιατί αυτό 
το πράττουν οι ΚΑ µπάντες και πολύ καλά 
µάλιστα. Το ΒΜ είναι ένα διαφορετικό, από- 
κοσμο και μεταφυσικό είδος μουσικής. Στο 
ΒΜ χρειάζονται πιο πνευµατικοί, φιλοσοφικοί 
στίχοι µακριά από την αστική καθημερινότητα. 
Είναι η φύση τῆς μουσικής τέτοια, αρκετά α- 
ποκρουστική στους πολλούς, που οπωσδήποτε 
την απομακρύνει και την περιθωριοποιεί από 
ἴον όχλο. Αλίμονο δε, αν η ολοκληρωμένη ΕΛΣ 
Κοσμµοδεωρία περιοριζόταν σε απλοϊκές συν- 
Ὀηματολογίες και σε κάποιες αστικές πολιτὶ- 
κές προτάσεις. Ο ΕΛΣ είναι ένας τρόπος και 
µια φιλοσοφία ζωής. Οι αξίες του απορρέουν 
από την αρχαία Ευρωπαϊκή Ψυχή, προασπι- 
στής και αρωγός της Φυσικής Τάξης, πράγµα- 
τα που τον καθιστούν και τον έχουν αναδείξει 
ως την Αιώνια Ιδέα- και αυτό είναι εμφανές 
αφού και µετά την συστηματική δαιµονοποίη- 
ση του τόσες δεκαετίες επανέρχεται συνέχεια 
στο προσκήνιο. Υπάγεται στην εξελικτική δια- 
δικασία της Φύσης και έχει ως απώτερο στό- 
Χο την συλλογική ολοκλήρωση του Λαού και 
της Κοινότητας, πράγµα που έχει αντίκτυπο 
και στην εξέλιξη του ίδιου του Ανθρώπου, α- 
φού µέσα από την εξέλιξη της Κοινότητας εξυ- 
Ψώγνεται μοιραία και ο ίδιος. 

Πρόκειται για την πολιτική ιδέα της 
Αρισιοκρατίας, αφού αποδεχόµαστε την ενω- 

τική βάση του Ενός Λαού, τότε μπορούν να δο- 
Όούν ίσες ευκαιρίες στην ανάδειξη των Ικανών 
Και των Άριστων. Είναι µια πνευματική επανά- 
σταση που µας ωδεί στην ανάπτυξη, στην πρό- 
οδο, στο Ανώτερο και στην Αρμονία. Είναι τα 
ίδια τα αρχέτυπα της Φυλής µας, οι 
Παραδόσεις µας, η Συνείδηση µας και η 
Ἱστορία µας! ᾿ 

Ακούμε καδηµερινά διάφορους 
να µας λένεπως ὃα σώσουν την 
Ἑλλάδα, εάν όχι τον κόσµο όλο, 
όπως και να το εννοούν, από τα 
οποιαδήποτε προθλήµατα µετα 
οποία έρχεται αντιμέτωπη. Βάση 
του δικού σας σκεπτικούπως 
πραγματικά µπορεί να σωθεί αυ- 
τή η χώρα; Είναι κάτι το οποίο 
µπορεί να γίνει από την µια στιγ- 
μή στην άλλη και ποιά µέσα είναι 
αναγκαία να χρησιμοποιηθούν 
Γκ ΤΗ ο] ΤΝ ΟΣΤΟ 
και γενικότερα, εκτός συνόρων, τι 
είναι αυτό που δέλετε να πετύχετε 
Εδώ ίσως φανώ λίγο πεσιµιστής αλλά δεν 

ζέρω αν πραγματικά µπορεί να σωθεί κάτι. Τα 
πράγματα έχουν δρομολογήηδεί προς µια κα- 
τεύθυνση η οποία δεν µπορεί να αντιστραφεί 
παρά µόνο µε ριζοσπαστικές μεθόδους. Τίποτα 
βεβαίως δεν έχει τελειώσει... Η συνειδητή ξε- 
κάβαρη σκλαβιά µπορεί να καιαπολεµηδεί µε 
το σπαθί και την ανάγκη προς την ελευθερία, 
αλλά η πνευματική όµως µπορεί να καταπολε- 
µηδεί όταν η ανάγκη της ελευθερίας έχει αντι- 
κατασταθεί µε κατώτερες µαταιόδοξες και υ- 
λικές ανάγκες; Οι κυβερνώντες, το επεκτατικό 
και το εκτελεστικό χέρι δηλαδή του” περιούσι- 
ου λαού’, έχουν διδαχτεί παρά πολύ καλά από 

ΤΗΕΕΙ ΑΝΟ 
τα λάθη του παρελθόντος και έχουν καταλάβει 
πιο είδος σκλαβιάς δεν µπορεί να πολεμηδεί. 
Ο.λαός, όπως τον έχουν καταντήσει, ακολου- 
δεί πάντα το” σιομάχί' του και την καλοπέρα- 
ση του. Αν αυτή η καλοπέραση του στερήσει την 
ελευθερία ὃα τον αφήσει παγερά αδιάφορο. 
Ποια είναι τα κριτήρια της καλοπέρασης; Εδώ 
τα πράγματα ὃα διαφέρουν σε κάδε άτοµο, 
γιατί για µένα καλοπέραση σηµαίνει Έθνος 
δυνατό, Πατρίδα ισχυρή και ανεξάρτητη, κρά- 
τος ουσιαστικής ανθρωποκενιρικής πρόνοιας, 

ενωμένη Λαϊκή Κοινότηϊα, φυλετικά αμιγές 
χωρίς µιασματικές προσμίξεις, ενώ για κά- 
ποιον άλλο µπορεί να σηµαίνει λεφτά, φρα- 
πόγαλα σε καφετερίες και τηλεόραση. Για να 
σωθεί αυτός ο τόπος πρέπει πρώτα να πετά- 
ξουµε τις τηλεοράσεις. Δεν χρειάζεται κανένας 
γα µας λέει τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να 
σκεφτόμαστε, τι πρέπει να ακούµε και πώς 
πρέπει να αντιδράµε. Θα πρέπει να απαρνη- 
θούμε τον σύγχρονο εξευτελιστικό τρόπο ζω- 
ής, που απευθύνεται µόνο σε άβουλα φοβισμέ- 
να ζώα και να αναζητήσουμε άλλους τρόπους, 
άλλες αξίες που Όα µας αναστήσουν από τον 
κατήφορο. Θα πρέπει να απαρνηδούµε όλα τα 
πρότυπα κοινωνικής καταξίωσης που µας βοµ- 
βαρδίζουν, για να µην ξεφύγουμε από το"μα- 
νιρί’. Σαφής επεξήγηση περί κοινωνικής κα- 
ταξίωσης: Αποκιήσαμε και ὃ σπίτια και 4 αυ- 
τοκίνητα, συνεπώς είµαστε επιτυχηµένοι και 
καταξιωμένοι, αλλά πώς τα αποκτήσαµε; 
Σκύψαμε το κεφάλι µια ζωή και κοιτούσαµε 
την δουλίτσα µας, αλλά βλέπαμε την παιρίδα 
μας να εξευτελίζεται και να αργοπεθαίνει µέ- 
ρα µε τη µέρα, βλέπαμε τους ξένους να έρχο- 
νται χιλιάδες να σφάζουν, να ληστεύουν, να 
κλέβουν την δουλειά του συνανθρώπου µας, 
βλέπαμε την σήψη και την παρακμή παντού, 
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αλλά εμείς στο τέλος εµείς βγάλαμε λεφτά! 
Αυτό λοιπόν το ονομάζουμε κοινωνική κατα- 
ξίωση στον "ελεύθεροί»)' εβραιοκαπιταλιστικό 
δημοκρατικό κόσµο... 
Ο Μουσολίνι είχε πει ότι "Όι εθνικιστές δεν 

έχουν πατρίδα". Τι εννοούσε µε αυτό; Ότι οι ε- 
Όνικιοτές είναι απάτριδες; Όχι, φυσικά: Ότι ο 
εθνικιστής δεν ὃα δώσει την ζωή του για την 
Ελλάδα του Καραμανλή, ούτε για την Ελλάδα 
του Παπανδρέου ούτε για την Ελλάδα κανενός 
πολιτικού, άλλα έχει χρέος να την προσφέρει 
για την ευγενή ιδέα της Μεγάλης Ελλάδος, την 
Ελλάς της Τιμής, της Ὑπερηφάνειας, ἴων 
πραγματικών Ελλήνων. Για την Μεγάλη ΕΛΣ 
Ελλάδα πρέπει να πολεμήσουμε! 

Ξέρω ότι εσύ όπως και τα υπό- 
λοιπα µέλη των Β8ΠΠΕΓΗ4Τ δεί 
χνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 
παγανισµό και ιδιαίτερα στον 
Ελληνικό, Πες µαςτις σηµαίνει 
για εσάς το Αρχαίο Ελληνικό 
Πάνθεον όπως επίσης και αυτό 
των υπόλοιπων Αρίων 
Ευρωπαϊκών λαών. Βλέπεις κά- 
ποια συσχέτιση µεταξύ τους; 
Ναι, σαφώς είµασιε Παγανιστές. 

Ὀρησκεία είναι απαραίτητο συστατικό 
για την πνευματική ολοκλήρωση, εξίσου 
σηµαντικό όπως η σκέψη και η καλ- 
λιέργεια του πνεύματος. Μόνο που 
στην δρησκεία ὃα πρέπει να αποφεύ- 
γεις την υποτέλεια και τον στείρο 
προσηλυτισμό, γιατί τότε η θρησκεία 
δεν εξυπηρετεί τον σκοπό σου (δηλ. 
την ολοκλήρωση) αλλά καταντάς σκλά- 

βοςτης, 
Κάπως έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε 

και ΤΟΥ τρόπο λατρείας. Οι ένδοξοι 
Ελληνικοί Θεοί ζουν! Είναι η Φύση, το 
Πνεύμα, οι Αξίες, η Φυλή µας, τα Ιδανικά, το « ς 
κάλος και η ασχήµια, Το Αίμα, οι αδυναμίες. 
και οι υπεροχές µας, ο Άνθρωπος. Δεν ξέρω 
αν είναι προσωποποιηµένοι αλλά ξέρω σίγου- 
ρα ότι είναι εδώ! Εκφάνσεις της ζώσας 
Φύσης, της κοσμικής τάξης και της συµπαντι- 
κής Αρμονίας. 
Ἡ µόνη ικανή Αλήθεια που ὃα µας οδηγήσει 

στο Αύριο. Που δεν ὃα µας επιτρέψει να ερ- 
πόµαστε Και να περιμένουμε το µέλλον να µας 
εκδικηδεί, αλλά ὃα µας διδάξει το πώς ὃα στα- 
Ὀούμε όρδιοι για να δημιουργήσουμε εμείς το 
µέλλον που µας αξίζει ως Έλληνες. Το αρχαίο 
Πάνθεον είναι ο συνδετικός κρίκος που µας ε- 

γώνει µε την εθνική συλλογική Μνήμη και την 
Παράδοση και είµαστε καταδικασμένοι αν ξε- 
χάσουμε και λησµονήσουμµε την Κληρονομιά 
µας. Έχουμε πια διασπάσει αυτήν την φυσική 
συνέχεια, Και αυτό έχει αντίκτυπο στην σύνδε- 
ση του πνεύματος µας. Το τίµηµα είναι πολύ 
βαρύ, είναι ο ίδιος ο έκπτωτος κόσμος µας και 
ο παραλογισµόςτης σημερινής εποχής. Δεν υ- 
πάρχει διαχώριση στις Λαιρευτικές 
Παραδόσεις των Λευκών Λαών. Οι παραδο- 
σιακές θρησκείες πηγάζουν και στηρίζονται ό- 

λες στη Φύση, που λειτουργεί µε έναν και µο- 
ναδικό τρόπο. Η Φύση παραμένει ως η µόνη 
και πανιοδύναµη αέναη Αρχή, και από εκεί 
και πέρα οι λαοί διαμορφώνουν το δικό τους 
Πάνθεον, σύµφωνα πάντα µε την Ιδιοσυγκρα- 
σίατους, τις εµπειρίες τους και στο εκάτοστε 
συλλογικό εθνο-φυλετικό υποσυνείδητο. Ας 
δώσουμε κάποια ελάχιστα παραδείγματα εδώ 
για να γίνουμε περισσότερο κατανοηϊοί και ας 
συγκρίνουμε το Δωδεκάθεο µε τον Οντινισµό. 

Καταρχήν και οι δυο δρησκείες έχουν κοι- 
νή κοσµογονία. Σύμφωνα µε τον Ησίοδο πριν 
δημιουργηθεί ο κόσμος µας βασίλευε το χάος, . 
το πυκνό σκοτάδι αποτελούμενο από τον 
Αιθέρα. Παρόμοια και στην Σκανδιναβική μυ- 
Βολογία πριν την γέννηση του κόσμου προῦ- 
πήρχε 10 κοσμικό μαύρο χάος ονομαζόμενο 
(ζΠππιπραραρ. Και στις δυο µε την βοήδεια των 
Θεών δημιουργήθηκε ο κόσμος. Έπειτα είχα- 
µε την σύγκρουση των Θεών µε τους Τιτάνες 
καιτους Γίγαντες. Απότις συγκρούσεις ξεχώ- 

ρισαν οι παρομοιότυποι Δίας και Όντιν και 0- 
ρίστηκαν ὡς αρχηγοί των Θεών. Οι ίδιοι φυ- 
σικοί Θεοί και οι δύο προσιάτες του δεικού 
πάνθεου, αγρυπνοι φρουροί της Συµπαντικής 
Τάξης. Φοβεροί στην όψη και κατέχοντες την 
δύναμη του Κεραυνού. Και οι δύο άλλαζαν 
µορφές και είχαν ώς ιερά πτηνά ο ένας το κο- 
ράκι και ο άλλος τον αετό. Αυτά τα ελάχιστα 
για να αρχίσουμε να κατανοούµε τον συσχετῖ- 
σµό των Άριων Παραδόσεων... 

Κάποια δυνατή σύνδεση μεταξύ 
παγανισμού και 
Εδνικοσοσιαλισμού Θεωρείς ότι 
στον σημερινό κόσµο ο παγανι- 
σµός µπορεί και πάλι να έρθει ε- 
νεργά στο φως και µε απήχηση 
στον κόσµο; 
Είναι σαφής η σχέση του ΒΑΣ µε τον 

ΠΟ ΗΤΘΗ ΑΦΟΤΟΥ ΦΥ ΤΤΟΠΑΤ 
Κοσμµοθεωρία µε αξίες και ιδανικά που απορ- 
ρέουν από τους τρόπους των αρχαίων, ιδίως 
των αρχαίων Ελλήνων. Βλέπουμε την εξύψω- 

ση της Σπαριιατικής πολεμικής αρετής, την ᾱ- 
µεροληψία, την αυτοθυσία, το Πνεύμα, τον σε- 
βασμό, την τιµή, την υπερηφάνεια, την ὑστερο- 
φηµμία, την πίστη Και το κάλος να συγκενιρώ- 
γονται σε µία πολιτική θεωρία. Δεν υπάρχει 
κάτι αντίστοιχο σίγουρα. Αν πάρουµε ως 
γνώμονα την ΕΛΣ Γερμανία το πρώτο σύμβολο 
που µας έρχεται στο γου είναι η αιώνια 
Σβάσιικα, ένα καθαρά παγανιστικό ηλιοκε- 
ντρικό ούμβολο. Θα διαπιστώσουμε την προ- 
σπάθεια της Παγανιστικής Αρχιτεκτονικής, ἴα 
αρχαιοελληνικής φόρμας αγάλµαϊα που την 
διακοσμούσαν, τα σύμβολα των μεραρχιών 
των ὃς τα οποία στο σύνολο τους ήταν οἱ 
Ρούνες και διάφορα άλλα. 

Έχεις και ένα ρτο]εεί που ακούει 
στο όνοµα Ηαρα]α2 και αποτελεί 
ἴῖαι µόνο από εσένα. Ποίος ο λό- 
γος δημιουργίας αυτού και ποίες 
οι διαφορές µετους ΒΑΠΠΕΓΗΑ1; 
Ο),λόγοςτης δημιουργίας των Ηαρα]αζ είναι 

η ανάγκη να εκφράσω κάποια βαδιά συναι- 
σθήµατα, να εξωτερικεύσω κάποιους άλλους 
τοµείς του εαυτού µου και να παίζω κάποιο εἴ- 
δος μουσικής το οποίο δεν ὃα στηρίζεται στην 
μουσική κατάρτιση αλλά στην εσωστρέφεια. 
Σίγουρα δεν ὃα νοιώσεις "όμορφα’ ακούγο- 
ντας το, αλλά κάπως περίεργα. Είναι εµπλου- 
πισµένο µε πικρία και νοσταλγία και σίγουρα 
είναι ένα δύσκολο άκουσμα. 

Στιχουργικά δεν έχει ιδιαίτερες διαφορές 
µε Βαπηεννατ. Έχω κυκλοφορήσει µία ἀἆεπιο 
κασέτα, το" Αέναο Κέλευσμα Αίματος" σε ελά- 
Χιστες κόπιες και έχω ετοιµάσει και ὃ και- 

νούργια κοµµάτια για ένα δρ]ί «ἨΏ µετους 
σα ην οππς ο οπή 
"Έθνος Τιμή Πεπρωμένο", το οποίο μάλλον ὃα 
έχει κυκλοφορήσει ήδη καθώς διαβάζετε αυ- 

τέςτις γραµµές. 
Τι να περιμένουμε στο μέλλον α- 
πό τους ΒΑ8ΠΠΕΓΙΑΣ τόσο σαν συ- 
Υκρότηµα όσο και σαν πολεμιστές 
του Αγώνα µας 
Θα απαντήσω χρησιμοποιώντας µια παρα- 

βολή. Ο διάλογος διαδραματίζεται ανάµεσα 
στον Αντίνοο και στην Ἱέρεια του Διονύσου 
Τελέκλεια: 
"Τινα κάνω Τελέκλεια για να γίνω άζιος 

για το Βασίλειο των Θεών;' 
"Μοίρασε όλη την περιουσία σου στους 

Αδελφούς σου και σήκωσε τα όπλα του Ἱερού 
Πολέμου για να τα δουν οι Θεοί στον 
Ουρανό’. 

Σ’ ευχαριστώ για τη συνέντευζη 
και εύχομαι ότι το καλύτερο. Τα 
τελευταία λόγια δικά σου... 
Ευχαριστούμε την Αντεπίθεση για την συνέ- 

ντευξη, είναι πραγματική τιµή για εµάς. 
Μελετήστε-Εμβαδύνετε-Κατανοήσιε. Μην αρ- 
νηθείτε ποτέ το δικαίωµα στη διαφορετικότη- 
τά µας, µην µετανιώσετε ποτέ και να είστε πε- 
ρήφανοι που ασπαστήκατε την "Ὀρησκεία των 
Δυναιών της Φυλής η! 

4 μυ ΠΕΡΙΟΤΑΝΕΕ 



ήμουν 
ΕΙ. ΑΡ 

αρα ο μι ο μα 

ο ο ο ο ο σε ο Ι  ΠΗΡΗ 
ο η ιτ ο ο κο κο κ ο εις, ρτ 



Το καλοκαίρι αποτελεί παρελθόν 
τη στιγµή που µε διαβάζετε και ο 
Βρυκόλακας σας στέλνει και πάλι 
στη δλιθερή πραγματικότητα µε 
ανατριχιαστικούς σχολιασμούς 

όπως πάντα. Αλήδεια, δε νιώδετε 
κι εσείς έχει αλλάξει εδώ και 

λίγο καιρό; Μα φυσικά είµαστε 

πρωταθλητές Ευρώπης στο 
ποδόσφαιρό και αυτό δεν είναι 
κάποιο άνοστο αστείο, αλλά η 

πραγματικότητα, η ωραία 
πραγματικότητα: 

Πολλά είδαµε και ακούσαμε όλο αυ- 

τό το χρονικό διάστηµα που μεσολάβησε, 

αλλά σχεδόν κανείς δεν είπε και δεν ανέλυ- 

σετο αυτονόηϊο, πως δηλαδή µια 10006ΕΛΛΗ- 

ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΗ Εδνική ομάδα καιόρθωσενα 
πάρει το πανευρωπαϊκό. Αν είχαµε έστω κι έναν 

μαύρο ή µιγά, ο οποίος ὃα είχε προλάβει να αγω- 

νισθεί για µερικά δευτερόλεπτα, τότε όλοι οι "ἔγκυ- 

ροί’ δημοσιογράφοι ὃα µας έπρηζαν "για την πολυ- 

φυλετική Ελλάδα, η οποία κατάφερε ό,τι δεν κατά- 

φερε ποτέ µέχρι τώρα µια αμιγώς ελληνική ομάδα. 

Και δεν είναι καθόλου υπερβολή τα όσα λέω, αν 

θυμηθείτε τι αηδιαστική προπαγάνδα µας είχαν κά- 

γει πριν από µερικά χρόνια µε την πολυφυλετική ο- 

µάδα της εθνικής Γαλλίας, φτάνοντας ορισμένοι 

προχωρηµένοι στο συμπέρασμα πως ο πολυπολιτι- 

σµός µπορεί να σώσει ἴο ποδόσφαιρο. Μέχρι 

που αποδείχθηκε φυσικά πως η περιβόητη 

εθνική Γαλλίας των πολύχρωμων "παιχτα- 

ράδων’ δεν ήταν παρά ένας διάττοντας α- 

στέρας που η απίστευτη κωλοφαρδία του, 

του επέτρεπε να επιπλεύσει για λίγο στο 

διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα. 

Περαστικά στους πάσης φύσεως 

διεθνιστές: 

ον Και πάµε τώρα σε µια άλλη 

όρ πιυχή του θέµατος που λέγεται 

Ἑδνική Ἑλλάδος Ποδοσφαίρου, 

Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2004". Εντάξει, το 

ότι ο δρίαµβος της της εθνικής στο ευρω- 

παϊκό πρωτάδληµα ποδοσφαίρου ὃα γι- 

γόταν αφορμή για να τα κονοµήσουν ά- 

Υρια ένα σωρό άσχετοι µέχρι Χθες µε τη 

σϊρογγυλή ὃεά και να κάνουν τη συνηδι- 

οµένη τους λεζάντα οι κλασσικοί μαϊντανοί, 

ήταν λίγο ως πολύ γνωσιό εκ των προτέρων 

και αναμενόμενο. 

Από αυτό το σηµείο όµως µέχρι 

το να µας αναγκάζουν να κλείνουμε 

την τηλεόραση από ντροπή και αηδία, υ- 

πάρχει θεωρώ αρκετή απόσταση. Μιλάω φυσικά 

για το πρόσφατο μουσικό “αριστούργημα” του 

Νίκου Καρβέλα το οποίο προβλήθηκε δεόντως από 

τα ΜΜΕ όπως βεβαίως κάνουν µε όλα τα ανάλογα 

εκιρώματα. Το εν λόγω "τραγούδι" είναι έ- 
να πραγµατικό ηχητικό σκουπίδι µε µια 

μοναδική "έμπνευση! που µόνο ο Καρβέλας µπο- 
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ρούσε να σκαρφιστεί και συνοδεύεται από ένα α- 

πίστευτα γελοίο βίντεο κλιπ, στο οποίο συμμετέχουν 

ορισμένοι ποδοσφαιριστές της εὈνικής. Το συγκε- 

Κριμένο βίντεο κλιπ λοιπόν καταφέρνει σε βάρος 

της Εθνικής Ελλάδος ό,τι δεν κατάφεραν ο Φίγκο, 

ο Ζιντάν, ο Νέντβεντ και άλλοι άσσοι του ποδο- 

σφαίρου, δηλαδή να το εξευτελίσει και ειδικότερα 

τους ποδοσφαιριστές εκείνους που είχαν τη... φα- 

εινή ιδέα να”"πρωιαγωνιστήσουν’ σ' αυτό το αίσχος 

[αν δεν κάνω λάδος συμμετέχουν οι Ζαγοράκης, 

Σεϊταρίδης, Μπασινάς και Φύσσας). Αυτός που στο 

βίντεο κλιπ κλέβει({µε αρνητικό τρόπο) την παρά- 

σιαση είναι αναμφισβήτητα ο Τάκης 

Φύσσας ο οποίος σε ρόλο μπασίστα είναι 

"όλατα λεφτά! και δεν ξέρεις αν πρέπει να 

γελάς ή να οργίζεσαι. 

Ῥαναγυρνώντας στο μουσικό (στο 

ποιό») περιεχόµενο του" τραγουδιού’ αυτού, ο. ια . 

"καλλιτεχνικού! τίποτα. Ξέρω βέβαια, πως στου 

αποτελεί µια πραγματική αποθέωση του 

κουφού την πόρτα όσο δέλεις βρόντα, αφούηε- 

µπορική επιτυχία Του κοματιού αυτού είναι δεδοµέ- 

νη, αλλά έχω την απορία σχετικά µε το τι αντιστά- 

σεις μπορούν να διαθέτουν πλέον οι παίκτες της 

Εθνικής Ελλάδος απέναντι σε κάθε εμπορικό κύ- 

κλωμα. Γιατί δεν αποκλείω στο πολύ άµεσο μέλλον 

να δούµε τη γνωστή διαφήμιση µε τα πατατάκια, ὁ- 

που τη δέση του Ρέμου(Ανιωνάκη κόψε το 

φαῖ γιατί τα προγούλια σου έχουν φτάσει 

στο απροχώρητο) ὃα πάρει κάποιος ποδο- 

σφαιριστής, π.χ. ο Χαριστέας και µε το σλόγκαν να 

προσαρμόζεται κάπως έτσι "Για να βάλεις γκολ στη 

γεύση φάε κι εού τα παϊαϊάκια που τρώει ο μεγάλος 

σκόρερ Άγγελος Χαριστέας]. Βέβαια, µε τη φόρα 

και το δράσος που έχουν αποκτήσει οι έµποροι και 

οι διαφηµιστές σῖο όνοµα του καταναλωτισμού, µην 

αποκλείετε να υπάρξουν και πιο"προχωρημένες' 

διαφημίσεις. Το θεωρείτε άραγε εντελώς απίθανο 

να χρησιμοποιήσουν αύριο έναν ποδοσφαιριστή µε 

"σεξ απίλ', όπως π.χ. ο Ζαγοράκης και να διαφη- 

µίσουν µια νέα µάρκα προφυλακτικών; Πως σας 

φαίνεται η παρακάτω διαφημιστική καταχώρηση η 

οποία είναι προδηµοσίευση ενός εφιαλτικού αλλά 

δυστυχώς ορατού για πολύ κόσµο μέλλοντος; 

"Φοράτε κι εσείς τα προφυλακτικά 

"Φυστικέζ". Η καλύτερη άµυνα απέναντι σε ανε- 

πιθύµητες αρρώσιιες και εγκυμοσύνες"... 

ὧν. Και ---- την ο... σος 

4ρ στην Εθνική Ελλάδος µε µια λογική απορία: 
} κ, το. - / 
κ μὲ Ποιο οκεΠτικο ύστερα απο κάθε επιτυχία 

της Εθνικής στα τηλεοπτικά παράδυρα βλέπαμε α- 

ντί για ειδικούς επί του ποδοσφαίρου τις μούρες 

του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, της Άνιζελας 

Δημητρίου καιτης Πέγκυ Ζήνα; Η ίδια η Ζήνα το ο- 

µολόγησε ότι δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο και 

ψιλοασχολήθηκε τώρα λόγω μόδας. Τι ὃα µπορού- 

σενα µας πει δηλαδή η Πέγκυ Ζήνα για το ποδό- 

σφαιρο; 
Εμένα τουλάχιστον µου φαίνεται 

πολύ πιο λογικό να καλέσουν τον 

Κώσια Γκουσγκούνη στα τηλεοπτικά 

παράδυρα γιατί αυτός τουλάχιστον έχει ένα 

κοινό σηµείο µε την Εθνική µας. Και οι δύο 

"πηδούσαν’ τους αντιπάλους τους δίχως έλε- 

ος και χωρίς σάλιο... Όχι πείτε µου, έχω δι- 

κο; Με τα χάλια όµως της Ελληνικής (} τηλεό- 

ρασης όλα είναι πιθανά, ακόµα και να δούµε 

κάποιον µόδισιρο να αναλύει το σκληρό µαρ- 

κάρισµα από...πίσω των Ελλήνων αμυντικών, 

αλλά και τον πρόεδρο του συνασπισμού Νίκο 

Κωνσιανιόπουλο να μιλά για την Εθνική (ΠΡΟΣΟ- 

ΧΗ, δεν είναι πλάκα, είναι πραγµατικότηϊα και ὃα 

είµαι ίσως την επόµενη φορά πιο αναλυτικός). 

Δυστυχώς, ο περιορισμένος χώροςτης 

στήλης δε µου επιτρέπει να επεκιαθώ άλ- 

λο γι’ αυτό το τεύχος. Εις το επανειδείν 

λοιπόν... 

Με Δαγκωτούς χαιρετισμούς 

Ο Ένας και Μοναδικός 

Ῥρυκόλακας 

ππαα η ΕςΙΞΤΛΝΕΟΕ 



Κώστας 40. Σαραντόπουλος 
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συγγραφέας: Κώστα Αθ. Σαραντόπουλου (εκδ. εκδόσεις Αρμός) 

οΒαλτέτσι είναι ένα γραφικό χωριουδάκι στην καρδιά της 

τ ορεινής Αρκαδίας, 12 χλμ. νοτιοδυτικά της Τριπόλεως. Το 

Χωριό αυτό που έχει παράδοση αγώνων από την 

Επανάσταση του 182 1 και την άλωση της Τριπολιτσάς, απετέλεσε Το 

1944 ένα φοβερό δέαιρο πολέμου, και την πρώτη πράξη του δράµα- 

τος ενός πενιαετούς αδελφοκτόνου αιματοκυλίσμαῖος. 

Τον ]ούνιο του 1944, τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής και δυόµι- 

σι µήνες πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Πελοπόννησο, οἱ εγκλη- 

µατικές ορδές του ΕΛΑΣ, πάντοτε µε το πρόσχημα τῆς" εὈνικής α- 

ντίστασης' κατέκαψαν το Βαλτέτσι Αρκαδίας, εφόνευσαν διά του- 

φεκισμού ή µαχαίρας 100 άνδρες και γυναίκες, αιχμαλώτισαν 140 

και άρπαξαν χιλιάδες αιγοπρόβατα και όλα τα φορτηγά και αρο- 

ἴριώντα ζώα. 

Το τραγικό αυτό γεγονός, που αφενός υπήρξε η απαρχή του 

Συµµοριτοπολέμου, και αφετέρου σημάδεψε τη ζωή ενός ολόκλη- 

ρου χωριού και της γύρω περιοχής, έµεινε ανεξίτη- 

λα χαραγμένο στη µνήµη αυτών που επέζησαν. 

Ένας ώριμος άνθρωπος σήµερα, που 12 χρο- 

γών παιδί τότε γλύτωσε από τη σφαγή και που 

γνώρισε από πρώτο χέρι, το τι είναι εμφύλιος ] ο... 

σπαραγµός, καταδέτει τις μνήμες του και περι- 

γράφει µε γλαφυρό τρόπο τα γεγονότα που έ- 

ζησε, εκθέτοντας συγχρόνως και το καταστά- 

λαγμα των απόψεών του για την φοβερή ε- 

κείνη περίοδο της Νεοελληνικής Ιστορίας... 

Έχοντας βαδεία επίγνωση των ισῖορι- 

κών γεγονότων, ο συγγραφέας καταφέρ- 

γεινα καλύψει ένα σηµαντικό κενό στην 

νεοελληνική ιστοριογραφία, όπου σκο- 

πίµως επικρατεί µία συσκότιση. 

Το βιβλίο αυτό, που µε τόσο συναρ- 

παστικό και ρεαλιστικό τρόπο περι- 

γράφει τα γεγονότα του Συμμοριτοπολέμου -όπως 

τα βίωσε ο ίδιος ο συγγραφεύς- αποτελεί ένα σηµαντικό όπλο στα 

ώστᾳ . 5 Α9 Ζαραντόγ. ο 
υ 

χέρια του κάδε ενός που, µακρυά από όποιες προκαταλήψεις, θέλει 

γα έχει µία ευσύνοπτη καταγραφή όλης αυτής της καϊασιροφικής 

για την Πατρίδα µας περιόδου. 

Όπως χαρακτηριστικώς γράφει ο συγγραφεύς στο οπισθόφυλλο 

του βιβλίου: 

"Ίσως οι νεώτεροι να διαφωνούν µετην αναµόχλευ- 

ση παλαιών παθών κα να µην δέλουν να έρχονται 

στην επιφάνεια. Για τα πάδη συμφωνούμε κι εµείς, 

Τα γεγονότα όµως είναι ιερά και η ιστορία δεν µπο- 

ῥεί να διαγραφεί και να ταφεί, Είναι µία πραγµατι- 

κότητα που απαιτεί σεβασμό. Είναι θέθαια τυχεροί 

όσοι δεν έζησαν τη φρίκη των ιδεολογικών και πο- 

λιτικών συγκρούσεων στην Κατοχή και στον ανταρ- 

τοπόλεµο. Αυτό όµως δεν τους απαλάσσει από το 

χρέος να μελετήσουν την Ιστορία και τη συμπεριφο- 

ῥρά των Ελλήνων κομμουνιστών της περιόδου εκεί 

νης και να διδαχδούν. Γιατί δα ισχύει πάντοτε Π σο- 

φή ρήση: "Οι λαοίπου δεν διδάχδηκαν από την 

ιστορία τους είναι καταδικασµέ 
"ΗΛ νοι να την ζαναζήσουν”. 

λος 
.. ο. Η επιχειρηµαϊολογία είναι ακλόνητη, 

ενώ το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο. 

Είναι ένα βιβλίο που συνδυάζει ιστορία, 

λογοτεχνία, πολιτική και ταυτοχρόνως α- 

ποτελεί µία προσωπική μαρτυρία. 

Πάνω απ' όλα όµως ρίχνει άπλετο 

Φως, στις λεπτομέρειες µιας περιό- 

δου, που µέχρι σήµερα είναι άκρως ε- 

πικίνδυνες για την ιδεολογική παντο- 

δυναµία της εγχώριας -κοινοβουλευτι- 

κής και εζωκοινοβουλευτικής- 

Αριστεράς. Μίας Αριστεράς που δεν ὃι- 

σιάζει σήµερα, παρόλο το εγκληµατικό 

παρελδόν της, να παρουσιάζεται λίγο πο- 

λύ ως... δύµα; 



στο λυκόφως των θεών 

«Μαζί µε τους 

υπημσπα Τ]λ ΟΥΤΕ 

µου δίπλα όλοι οἱ γιοι 

του Πατέρα µε το ένα 

µάτι, όλοι είµαστε 

ΗΠΑ ΚΟΕ ΕΤ 

Αίματος πάνω στον 

ΠΜ ΤΗ (ΗΤΤΕΣ ΤΗ] 

πρέπει να ακούσετε 

ΙΓ ΠΤΗΠΙΠΣΗΠΤΗ 

Φέρτε µαζί σας το 

ΑΠΣ ΥΤΟΤΙΝΟΤΤΗΤε 

γα γιώστε Φόβο. 

Αγγίξτε τη γύκτα. 

µπορεί να δείχγει 

τόσο ατελείωτη και 

παντοτιγά σκοτεινή. 

Εκεί τότε θα έρθει 
η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

θλιθερής είδησης πωςτη Δευτέρα 7 
Ιουνίου 2004 θρέθηκενεκρός στο 

διαμέρισμά του στη Στοκχόλµη της 
Σουηδίας ο Τποπιαᾶς ΕοΓσΏεΓα, γνωστότερος 
σεόλους µας µετο καλλιτεχνικό ψευδώνυ- 
μο ΟυΟΒΤΗΟΝ, οΆνθρωπος δηλαδή που 
θρισκόταν πίσω απότους ΒΑΤΗΟΒΥ, έναό- 
χι απλώς σηµαντικό ΜΕΤΑΙ συγκρότηµα, 
αλλά τολμώ να πω ό,τιπιο σηµαντικό έχει 
να επιδείξει το ΗΕΑΝΥ ΜΕΤΑΙ την τελευταία 
20ετία. 
Σετέτοιες στιγμές δεν υπάρχουν λόγια 

για να μπορούν να περιγράψουν Αξίες και 
Συναισθήματα για ό,τι αντιπροσωπεύουν 
για εμάς οι ΒΑΤΗΟΒΕΥ καιτοπόσοσυντε- 
τριμμένοι νιώθουμε στο άκουσμα του χα- 
μού µιας τόσο µεγαλειώδους αλλά και µυ- 
στηριακής μουσικής (και όχι µόνο) προσω- 
πικότητας σφυρηλατώντας την καρδιά 
μας. Με ποιο τρόπο άραγεθα μπορούσα- 
µε µέσα από τις σελίδες της "ΑΝΤΕΠΙ- 
ΘΕΣΗΣ/ΒΕΡΙ5ΤΑΝΕΕ" να αποδώσουµεσε 

όλο του το μεγαλείο το στίγµα των 

Η καρδιά µου ράγισε στ’ άκουσµατης ΒΑΤΗΟΒΥ; Θα έπρεπενα πέσουµε στην 

παγίδα µιας ανούσιας και στείρας εξιστό- 
ρησης του συγκροτήματος, αντιγράφο- 
ντας τη μέθοδο των "σοθαρών" μουσικών 
εντύπων; Όχι, το αφιέρωμα αυτό στους 
ΒΑΤΗΟΒΥ δεν µπορεί να έχει έναν τέτοιο 
τυποποιηµένο χαρακτήρα, όσοκιανθα 
προσπαθήσουμε σ' αυτότο περιορισμένο 
από πλευράς χώρου κείµενο να μιλήσουμε 
για την ιστορία των ΒΑΤΗΟΝΥ. 
Απευθυνόμαστε κυρίὠςστις πραγµατι- 

κές μεταλλικές ορδές, στους Πιστούς και 
Αφοσιωμένους εκείνους οπαδούς που δεν 
είδαν τη λατρεία γι’ αυτό τογκρουπ ως κά- 
τιτο περιστασιακό µε συγκεκριμένη ηµε- 
ροµηνία λήξης, ανάλογα µε την κατά και- 
ρούς μουσική κατεύθυνση των ΒΑΤΗΟΒΥ, 
αλλά τους αγάπησαν ὡς ένα ΕΝΙΑΙΟ Ηεανγ 

᾿ σύνολο και φυσικά στάθηκαν πιστοί στα ό- 
σα οιΒΑΤΗΟΑΒΥ δια µέσω του ήχου καιτων 
στίχων τους πρεσθεύουν. Γιατί, αν για 
τους άλλους "τα αγαπημένα τους" µουσι- 
κά συγκροτήματα αποτελούν στην καλύ- 
τερη των περιπτώσεων ένα ευχάριστο 

απ[ερίΠεςη(ῶγπαί!.αΓ 



μουσικό διάλειμμα, για Εμάς, οι ΒΑΤΗΟΛΙ εί- 
ναι µια "εγωιστική" ιδεολογική ταύτιση! 

Γεννιούνται οι Βαἴπουιν 

Η Ιστορία των ΒΑΤΗΟΛΒΥ ξεκινάτο 1983 ό- 
ταν ο 17χρονος ΟυΟΟΕΤΗΟΝ δηµιουργείτο 

συγκρότηµατο όνοµα του οποίου εμπνέεται 
από την αιµοδιψή Ουγγαρέζα κόμισσα 
Έρζεμπετ Μπάθορυ (1560-1614) και την 
πραγματικά ανατριχιαστική ζωή και δράση 
της... Τα πρώτα προθλήµατα δημιουργού- 
νται στην µπάντα καθώς οι πρώτοι συνεργά- 
τες του δεν μπορούν να διανοηθούν πως ο ή- 
χος του συγκροτήµατος θα είναι πιο σκληρός 
και απ᾿ αυτόν των ΜΟΤΟΕΗΕΑΡ ΚαΙµεΣεντε- 
λώς... δημοκρατικό τρόπο απολύονται από 
τον ΟυΟΕΒΤΗΟΝ ο οποίος αποφασίζει να γρά- 
Ψει µόνος του τη µουσική καιτους στίχους και 
να χρησιμοποιεί 5θ5σίοη μουσικούς. Μετά την 
πρώτη σἰμαῖο κυκλοφορίατων ΒΑΤΗΟΒΥ, δύο 
τραγούδια για τη συλλογή "δεαπαϊπανίαη 
Μείαἱ ΑἰίαςΚκ’ (και συγκεκριµένα τα φοθερά 
"αεγίῃςα” και "ΤΠο Βαίωγη οἱ {πε Ώαγκηοθςς απα 

ΕνΙ!") έρχεται η µεγάλη ώρα για το πρώτοο- 
λοκληρωμένο | Ρ µε τίτλο απλά "βαΐποιγ" (τα 
γράμματα µε γοτθικούς χαρακτήρες) καιμε ε- 

ξώφυλλοτο κεφάλι ενός Τράγου... Απότην 
πρώτη στιγµή είναι εμφανείς οι επιρροές τό- 
σο μουσικά όσο και στιχουργικά απότους ’"ιε- 
ρείς" του ΒἰαεΚΜεία!, ΝΕΝΟΜ, όσοκιανο 
ΟΩυΟΕΤΗΟΝ ΤΟ αρνείταιστις συνεντεύξεις 
του... 
Εξαίρετος δίσκος, αλλά το µεγάλο σοκ έρ- 

χεταιτο 1985 µετην κυκλοφορίατου "ΤΠε 

Εοίωγη”, ενός ανεπανάληπτου δίσκου στο χώ- 
ροτου Βἰαςκ-Πεαίῃ Μεία|.Ένας απίστευτο 

ΒΕΡΙΡΤΑΝΕΕ 

ΧΑΜΟΣ, µια πραγματικά κολασμένη ατµό- 
σφαιρα που σεκαθηλώνει και τραγούδια-κα- 
ταιγίδες όπως τα "Τοίαἱ Πεςίγιείῖοη", "Λ/ΙΠα οί 
Μαγηεπι", "Εἰῑος οί ΏαΓκπεςς" και φυσικάτο 
φο-θε-ρό "Βογπ {οι ΒωΓπίπο". Ανάλογο µετο 
"σκοτεινό" κλίµα του δίσκου καιτοτροµερό ε- 
ξώφυλλο µετο μισοκρυμμµένο φεγγάριπίσω 
από τα σύννεφα και τον απειλητικό τίτλο "ΤΠε 
ΒείωΓη”. Το 1987 µετο "υπαεγ ἴΠε 5ίοη οἱ ἴΠε 
ΒἰαςΚ Μακ" σηματοδοτείται τοτέλοςτης 
πρώιµης εποχής των ΒΑΤΗΟΒΥ. Άλλος ένας 
καταπληκτικός δίσκος όπου αναμφισθήτητα 
αν πρέπει να σταθούμε σε δύο σηµεία, αυτά 
είναι το "Επίει {Πε Εἴεγπαι ΕἰΓα" (το πρώτο επι- 
κό ΒἰαεΚκ ΜείαΙ τραγούδι κατά τη γνώµη µου), 
ένας διαχρονικός ύμνος, µια ακόµα πιο μαύρη 
έκδοση του "ΒΠααο οἱ Πδαίϊμ" των ΜΑΝΟΝΝΑΕΒ 
καιτο "Εαιμἰπιαπίηγοη" όπου για πρώτη φορά 
υπάρχει η ενασχόληση µε τη ΝΙΚΙΝΟ θεµατο- 
λογία. Το "Βἰοοά Εἰτο Ώεαίη" τον Οκτώθριοτου 
1988 σηµατοδοτείτην ολοκληρωτική στροφή 
προς τη Σκανδιναθική Παράδοση. Οθασικός 
χαρακτήρας του ήχου κινείται προς το ΤῃΓα5Ηῃ 
Μεία! µε επικές αιχμές οι οποίες επικεντρώ- 
νονται κυρίως τόσο στην πρωτότυπη και απί- 
στευτα ατμοσφαιρική διασκευή του (αγπηίηα 
ΒυΓαπατου (απ ΟΓΓστην εισαγωγή του δί- 
σκου, όσο και στο τελευταίο ομώνυμο κοµ- 
µάτι που αποτελείτον προθάλαμο γιατο νέο 
ηχητικό δρόµο που θα έπαιρναν οι ΒΑΤΗΟΛΒΥ. 
"Η στιγµή έχει επιλεχθεί, το Πεδίο της µάχης 
είναι στρωμµένο, πάρτετώρατους ανθρώ- 
πους που ξεσηκώθηκαν, Αυτοίπου πιστεύουν 
στην Αλήθεια δεν φοθούνται. Τώρα διαλέξτε 
τα όπλα σας και πέστε στη γραµµή, διαλέξτε 
καλά ταλάθαρά σας και ακολουθήστε το ση- 
άδι. Αίμα για όλα τα δάκρυα που χύθηκαν και 



Μερικά χαρακτηριστικά 
εξώφυλλα ῥίσκων µε έντονο 
το επικό στοιχείο των ΒάίΠΟΙΥ 

Φωτιά γιατοµίσος, Θάνατος γι αυτάπου 
θα γίνουν η µοίρα όλων των ψεύτικων - 
"βίοος, ΕΙΓ6, Πθαίῃ"''. Στα αξιοσημείωτα αυ- 
τού του δίσκου, το εκπληκτικό εξώφυλλο πί- 
νακας ζωγραφικής µε δημιουργό τον Ρείςι 
ΝίΚοἰαί Α{οο το 1872 µεχαρακτηριστικότίτ- 
λο "Ασγαηια»ίεἰθη", αλλά και οι πολύ έξυπνες 
(αλλά και σοκαριστικές) ακροστιχίδες στους 
στίχους των τραγουδιών "ΤΙε (οἰάεη ΥΛ/αἰἱ5 
οἱ Ηθανε" και "ες |Γα6". 

Η χρονιά του "Ἠαπιππεγπεαγῖ"' 
Όλοι αναρωτιούνται για το πώς θα είναι η 

επόµενη κυκλοφορία των ΒΑΤΗΟΒΥ καιη 
κυκλοφορία του "Ηαπηππεηηθαν" τον Απρίλιο 
του 1990 λύνειτις απορίες αυτές και αλλά- 
ζει ριζικά την Ιστορία του Ηεανγ Μεῖα| κα- 
θώς το Επικό Μείαἱ αποκτά τους πιο σφρι- 
γηλούς και αφοσιώµένους εκφραστέςτου. 
Το "Ηαπηππεγηθαγί" αρχικά σχεδιαζόταν α- 

πό τον ΩυΟΕΒΤΗΟΝ να ονομαστεί 
"ὙνεϊαργπεγείπεοιΠγ" το οποίο στα γερµανι- 
κά σηµαίνει Επανένωση, τόσο για να εορτα- 
σθείη επανένωση της Γερμανίας, αλλά και 
ως Φόρος τιµής για όλους τους 
Ανατολικογερμανούς οπαδούς του συ- 
γκροτήµατος (ΒΑΤΗΟΕΒΥ ΗΟΒΡΕΣ), όµως η 
εταιρία Νοίς που κυκλοφορεί αυτό το δίσκο 
αντιδρά και µαταιώνει την ονομασία αυτή 
θεωρώνταςτο συγκεκριµένο τίτλο ὡς ναζι- 
στικό. Λεπτομέρεια: οι ΒΑΤΗΟΒΥ δεθα ξα- 
νακυκλοφορήσουν πια δίσκο για τη ΝΟΙΣΕ... 
Όπως και να έχει όµως, η κυκλική 

Σθάστικα κοσµεί το οπισθόφυλλο του 
"ΗΠαπηπιει/εαγί”! Η 
επική επίθεση 
των ΒΑΤΗΟΒΥ 
συνεχίζεται τον 

Απρίλιο του 
η: 
το απί- 

στευτο 

"ΤννιίοΏί οί ΤΠθ 6ος" το οποίο εκτός από 
το εκπληκτικό και ατόφιο επικό ΜείαΙ που 
προσφέρει έχει ακόµα περισσότερες Ιδεο- 
λογικοπολιτικές αιχμές τόσο μετο τραγού- 
δι "Οπαει {πε Βωπας" το οποίο αποτελεί µια 
έµµεση αναφορά στα στρατεύµατατων 
ΝΝΑΕΕΕΝ 55, όσο και στην ευχαριστήρια λί- 
στατου δίσκου όπου μεταξύ άλλων φιγου- 
ράρουν το όνοµα του Γερμανού 
Αξιωματικού των 55 Ρούντολφ Λέμαν, αλλά 
καιτων Νίτσε, Βάγκνερ (ο αντισηµίτης συν- 
θέτης της κλασικής μουσικής). "Σεµεγάλα 
νούμερα προχωράµεπριντην Αυγή. Μετο 
µεγάλο χαιρετισμό ο µεγάλος αγώνας γεν- 
νιέται. Ανάμεσα στα σύννεφα τώρα οἱ δικές 
µας μαύρες φτερούγες γεμίζουν τον αέρα- 
"υπαεγ ἴίΠε Βυπος”'. 
Σε σχετική συνέντευξή του και στην ερώ- 

τηση αν είναι εθνικιστής ή όχι απάντησε ως 
εξής: " οι πολιτικοί και οι κουλτουριάρηδες 
είναι τόσο καταραμένοι διεθνιστές που ξε- 
χνούν το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι δια- 
φορετικοί μεταξύ τους από τη µια άκρη του 
κόσμου στην άλλη. Είµαι προετοιµασμένος 
να πολεµήσω κάτω απότις ρούνες γιατους 
Θεούς των Πατέρων µου. 

Γιατί υπάρχουν σίγουρα αξίες εκείνων των 
χρόνων γιατις οποίες αξίζει να πολεμµάς". 
Απρόθλεπτος και ενάντια στη µόδα, ο 
ΟΩυΟΕΒΤΗΟΝ θα κυκλοφορήσει τα δύο επό- 
µενα άλµπουµ ("Βεαιίεπι" το 1994 και 
"Οείαοοη" το 1995) σε ΤηΓᾶςῃ και ΒἰαςΚ 
Μείαἱ φόρμες και ειδικά για το "Βεαιίεπι" α- 
ξίζει να τονίσουμε πως το εξώφυλλότου εἰ- 
ναι φωτογραφίες νεκροκεφαλών από το πο- 
λωνικό δάσος Κατύν στο οποίο οι σοθιετικοί 
είχαν εκτελέσει 15.000 αντικοµουνιστές 
Πολωνούς αξιωματικούς, ενώ υπάρχει και 
τοτραγούδΙ "βἰοοα ἀπα 5οἵ' όπου ΑΙΜΑ ΚΑΙ 
ΓΗ ήταν το σύνθημα του Υπουργού 
Γεωργίας της Εθνικοσοσιαλιστικής 
Γερμανίας Βάλτερ Ντάρε! Η επιστροφή 
στον επικό ήχο θα είναι και πάλι µεγαλειώ- 
δης µετο αριστουργηματικό "Βίοοα Οπ σα" 
το 1996 που αποτελείτην αποθέωση του 
Αληθινού Μείαι και στιχουργικά είναι ε- 
μπνευσμµένο από το κόμικ "5ᾶναοθ 5ννοΓά οί 
(οπαπ" και ειδικότερα από το διαχρονικό 
κινηματογραφικό έπος "Κόναν ο 
Βάρθαρος" του Τζων Μίλιους. 'Ένα 
Σπαθ/ φτιαγμένο για να µάχεται και να 
παίρνει µια ζωή, αυτότο Σπαθ/είναιη 
ραχοκοκαλιάτης ζωής που ξέρω εγώ. 
Εδώ, ανάµεσα στα θουνά και το χιόνι Πρό- 
σεξα την κοφτερή του οµορφιά, κοίτα µό- 
νο τη λάμψη του, αυτό το Σπαθί σφυρη- 
λατήθηκε µέσα στη φωτιά και τον πάγο, 

Ιαν. Τά ΛΜ ΗΗ ο ὔῶῷὔ ῷὐ ὔ ὐὔ ῷὐὐ ῷὐ «ῦµυμβπς | 



αυτό το Σπαθ/ είναιη ραχοκοκαλιάτης ζωής 
που ξέρω εγώ. Εδώ, ανάµεσα στα θουνά και 
στοχιόνι. Τώρα είμαι έτοίµος ν αφήσω το πα- 
λιό αυτό Σπαθί να τραγουδήσει πάλι - "ΤΗ 
5γγοΓα"'. 
Το "ΠΏεςίΓογεγ οἱ ΤΠ ννοηας" που ακολουθεί 

το 2001 προσπαθεί να μοιράσει τον ήχοτου άλ- 
µπουμ ανάµεσα στο Ερἰς και στο Ώεαίᾗ Μεῖαἱ α- 
φήνοντας γενικώς ανάµεικτα συναισθήματα, 
αλλά οι δύο επόµενες κυκλοφορίες "Νογαϊαπα 
|" (2202) και "Νοιαἰαπά ΙΙ" (2003) που θα απο- 
τελέσουν δυστυχώς το κύκνειο άσµατου συ- 
γκροτήµατος θα αποδείξουν για µια ακόµα φο- 
ρά γιατί οι ΒΑΤΗΟΛΒΥ είναι η επιτοµή του αληθι- 
νού Ηεᾶνγ Μεία|. Πλαισιωμένα από σύµθολα ο- 
ααἱ ΓωΠε (το οποίο χρησιµοποιείται από αρκετές 
εθνικιστικές και εθνικοσοσιαλιστικές οργανώ- 
σεις σε όλη την Ευρώπη) και οι δύο αυτές κυ- 
Κλοφορίες υμνούν την Πολεμική Αρετή καιτο 
Μεγαλείο του Λευκού Ανθρώπου. "Μάχη: 
Κρατάτε γερά τη γραµµή στη µάχη, Ώμο με 
Ώμο, Αδέλφια δίπλα δίπλα, σιωπηλός έπεσες 
στο πλευρό µου, Αυτή ήταν µια θαυμάσια ηµέ- 
ρα, µια θαυμάσια ηµέρα να πεθάνεις. Αδελφέ: 
θα φυλάξω το σπασμένο σου ΣΠαθ/ - 'ΒγοΚκθη 
Ἀννογα"''. 'Υϊπίαπα: Οργώστε τα κύματα, Λευκοί 
Λύκοι σε µανιασµένη θάλασσα, Εμπρός 
Αδέλφια: η ανταµοιθή περιμένει τους τολµη- 
ρούς και γενναίους, Λευκο/ΓΙΟΙ του Βορρά: δια- 
µέσου θύελλας και καταιγίδων: καθαλικεύαµε 
τα κύματα - "ΥΙπΙαπα"'. "Ανάθεµα σε εκείνον 
που στέκει άπραγος και καταριέται μοιρολογώ- 
ντας το σκοτάδι αλλά δεθα Κάνει το παραμικρό, 
να ανάψει τη δάδα: να χύσειτο φως: για εκείνον 
το σκοτάδι είναι όλο µέσατου, αργά πέρα ως 
πέρα στον ουρανό οχρυσός δίσκος του φωτός 
εξακολουθεί να κυλά, ο Τροχός της Ζωής και 

του Φωτός: 
Αναγέννηση: οι εποχές: κοιτάξτεκαλάτον 

Τροχότου Ἠλιου - 'ΤΙ6 ΥΥῃ6εΙ ο/διη"''. 
Σεκαµία περίπτωση σετόσες λίγες γραµµές 

δεν μπορούμε να αποδώσουµετο µεγαλείοτων 
ΒΑΤΗΟΒΥ. Εκατοντάδες, κυριολεκτικά, συ- 
γκροτήµατα επηρεάστηκαν από τη μουσική και 
αισθητική άποψη των ΒΑΤΗΟΒΥ, τόσο ως ΒἰαςΚ 
Μεία|, όσο και ως Ερἰς Μείαἱ σχήμα. Σε εποχές 
που Πολλοί επιχείρησαν να διαθρώσουν τον ε- 
σωτερικό πυρήνα του Ηθανγ Μεία[ καινα τον 
μολύνουν µενεωτεριστικές αηδίες οι ΒΑΤΗΟ- 
ΒΥ έδωσαν τη δική τους µάχη για να κρατήσουν 
το ΜΕΤΑΙ καθαρό. Οι ΒΑΤΗΟΒΥ θγήκαν µέσα 
από τη φυλετική ψυχή της Λευκής Μουσικής 
Δύναμης για να πολεμήσουν τους θάρθαρους 
υπάνθρωπους καινα φωτίσουν µετη λάμψη 
τν σπαθιών τους (έστω κι αν αυτή φαινομενι- 
κά παραπέμπει στις κιθάρες) ξανά τον κόσµο, έ- 
ναν κόσµο των πολεμιστών και των Γενναίων. 
Τοιδεολογικό µήνυµα των ΒΑΤΗΟΝΒΥ είναι ξε- 
κάθαροσε όσους μπορούν να διακρίνουν την 
πραγματικότητα και αυτό έχει Ιδιαίτερη σηµα- 
σίασε ένα μουσικό χώροπου δυστυχώς στις 
µέρες µας παρουσιάζει εμφανή σημάδια εκφυ- 
λισμού µε αρρωστηµένες!δέες και αποπροσα- 
νατολισµένο κοινό. Γι’ αυτό και τιμούμε το µο- 
ναδικό αυτό φαινόμενο των ΒΑΤΗΟΒΥ, η Αξία 
τῶν οποίων δεν µπορεί να περιοριστεί µέσα σε 
χρονικούς και γραπτούς περιορισμούς. Το 
πνεύμα τους θα ζει για πάντα καιθα συνεχίζει 
να µπολιάζει νέες συνειδητοποιηµένες µπάντες 
όλου του φάσµατοςτου Ηθᾶνγ ΜείαΙπουθα 
συνεχίσουν το έργο των ΒΑΤΗΟΒΥ. Ως ένα ελά- 
Χιστο φόρο τιµής αποχαιρετούµε τον 
ΟυΟΕΤΗΟΝ στο μακρινό του ταξίδι για τη 
Βαλχάλα µετο παρακάτω απόσπασμα στίχων 
από το τραγούδι "Ηαπηπιθιηθαγ!": 

"Μαζί µε τους όµαιµους αδελφούς µου 
δίπλα όλοι οἱ γΙοΙ του Πατέρα µε το ένα µάτι, 
όλοι είμαστε γεννηµένοι στη Γη του Αίµατος 
Πάνω στον πάγο. Και τώρα όλοι πρέπει να 
ακούσετε το τραγούδΙ µου, φέρτε µαζί σας 
το Βόρειο Άνεμο χωρίς να νιώστε φόθο. 
Αγγίξτε τη νύκτα, µπορεί να δείχνει τόσο 

ατελείωτη και παντοτινά σκοτεινή. 
Εκεί τότε θα έρθει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. 

Στοτέλος των νυχτών όλοι εµείς αυτοί επά- 
νωτο βόρειο Άστρο θα λάμψει για πάντα. Οι α- 
χανείς πύλες πάνω εκεί ψηλά θα µείνουν ανοι- 
χτές και καλώς ήρθατε εσύ µαζίµε όλοτο µέσα 
σου, και οι ὠδές θα χαιρετίσουν τους επιφέρο- 
ντες στο ζύγισμα της σφυρηλατημµένης 
Καρδιάς". 
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“ΗΡΗΜΗΠΗΝ ΝΑΝΤΕΠΙ 

Ιἠπορείτε να παραγγείλετε παλαιότερα τεύχη του περιοδικού 

(Αντεπίθεση 3 ευρώ. Βεθἰςίαηπος ὃ ευρώ) στο τηλέφωνο του 

περιοδικού ή ταχυδρομικά από: Τ.Θ. 8529 Αθήνα 10010) 

κΠΙ ὑώρυ (ϐ 
ο µετις καλύτερες κυκλορορίε 

πμ. ή ΜΕ .- Ἱης μεγαλύτερης υ.Ρ. εἴαιρία 



Η Νεολαία δείχνει τον δρόµο... 
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Πλς λος 
Πεδίον, Άρεώς ) 

"Ανοικτές συζητήσεις: Συναυλία Ππ1τοθ 9 

ΙΓΑΛΑΖΙΑ ΣΤΡΑΤΙΑ ο ον 

Μαχητές της Κερκίδας) ο Ῥδέαπα 19η 48 Νι 
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ΓΗ ΠεΠΟΕΗ η] 
Στον χώρο των εκδηλώσεων θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο και σηµεία διανοµής υλικού 


