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s Στις 16 Νοεμβρίου θα αδειάσουν τα ταμεία του κράτους είχε 
δηλώσει και ο πρωθυπουργός Σαμαράς και ο υπουργός 

οικονομικών Στουρνάρας… Η 16η Νοεμβρίου πέρασε και τα 
ταμεία αποδείχθηκε ότι δεν είναι άδεια, παρ’ όλο το γεγονός 

ότι η δόση ακόμη δεν δόθηκε!

s Ένα ΕΘΝΟΣ πορεύεται προς το μέλλον και πολύ περισσότερο 
όταν διέρχεται περιστάσεις δύσκολες με μόνο οδηγό τα ΙΔΑΝΙΚΑ, 
την Πίστη την Πατρίδα, την τιμή, την δικαιοσύνη, την αξιοκρα-
τία και όχι με ψέματα. Έτσι προχωρούν τα Έθνη, που θέλουν να 
ζήσουν, αλλιώς καταντούν σαν τους Άβαρους ή τους Χαζάρους, 
που σβήνουν από τον χάρτη της Ιστορίας και μένουν αναμνή-

σεις και υποσημειώσεις για τους Ιστορικούς του μέλλοντος. 

«ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΑΔΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Από την Ρόδο και την Κω, σε Αγρίνιο, Σέρρες, Θήβα, Σπάρτη, Καρδίτσα και κάθε γειτονιά της Αθήνας! Δείτε στις 
σελίδες 8 και 9 τις τελευταίες εξορμήσεις των Ελλήνων Εθνικιστών καθώς και τις μεγάλες Αντικατοχικές διαδηλώ-
σεις σε Αθήνα και Λευκωσία, για τις οποίες δεν μίλησε κανένας! Ο Εθνικιστικός άνεμος πνέει σε όλη την Ελλάδα.

ΟΛΑ ΜΕ «ΔΟΣΕΙΣ»... 
Από τα Ιδανικά στα... δανεικά!

ΣΕΛΙΔΑ 3

800 ΦΥΛΛΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ

Η Εφημερίδα μας έφτασε αισίως τα 800 φύλλα κυκλο-
φορίας! Από το 1993 όταν και πρωτοεκδόθηκε, είμαστε 
υπερήφανοι που τίποτε δεν έχει αλλάξει στην γραμμή 

της. Υπερασπιζόμαστε με το ίδιο σθένος την Εθνικιστική 
Ιδέα και σε πείσμα πολλών θα συνεχίσουμε να είμαστε 
η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ μέχρι την Τελική Νίκη! 

ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΥΛΙΣΤΑΝ

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΒΙΑΣΜΟΣ 77ΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΠΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ...

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΧΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;
Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ. ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε η Χρυσή Αυγή;
ΣΕΛΙΔΑ 16 - TOY N.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

Η ΔΗΜΑΡ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ KAI ΑΠΑΙΤΕΙ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ!

ΣΕΛΙΔΑ 4 ΣΕΛΙΔΑ 12
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Η ιστορία ενός Στρατιώτη 
και η γεωστρατηγική 

αναβάθμιση του Ελληνισμού 
Επειδή μιλάμε και ιστορικά ενίοτε, θα ξε-
κινήσω από μία φράση που άκουσα από 
τον νυν υπουργό άμυνας, ότι πρέπει οι 
Έλληνες ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε 
αυτήν την αντιξοότητα για την πατρίδα 
μας, όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί 
μας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Εδώ θα ήθελα να επισημάνω δύο πολύ βα-
σικές διαφορές από την περίοδο εκείνη: 
τότε ο ελληνικός λαός σύσσωμος κλήθηκε 
να πολεμήσει, δεν κλήθηκε να ξεπληρώσει 
δάνεια. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει οβίδες 
που μόλις έσκαγαν σε σκότωναν και δεν 
κλήθηκε να αποπληρώσει αντιμετωπίσουμε 
τοκοχρεολύσια. Είχε απέναντί του στρατούς 
και όχι τραπεζίτες.  
Από εκεί και πέρα, θέλω να μεταφέρω εδώ 
μια ιστορία που άκουσα στο ραδιόφωνο και 
συγκεκριμένα στον ραδιοφωνικό σταθμό 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέσω της οποί-
ας θα επισημάνω και τις διαφορές του τότε 
από το τώρα. Αυτή, λοιπόν, ήταν η ιστορία 
ενός στρατιώτη. Ο εκφωνητής διάβαζε το 
ημερολόγιο ενός στρατιώτη της εποχής, ο 
οποίος έφευγε με μία μονάδα προς τα τότε 
όρια της χώρας που βρίσκονταν στη Θεσσα-
λία. Ήταν μια μονάδα που ξεκινούσε και πή-
γαινε στην πρώτη γραμμή, πριν κηρυχθεί ο 
πόλεμος. Ήταν δηλαδή αυτοί που θα έκαναν 
πρώτοι τη διείσδυση σε εχθρικό έδαφος και 
συνήθως, όπως ξέρετε, στον πόλεμο, αυτοί 
είναι που πέφτουν και πρώτοι.  
Αναχωρώντας λοιπόν το τρένο από την 
Αθήνα, έγραφε ο στρατιώτης στο ημερολό-
γιό του: «Φεύγοντας είδα και το εργοστάσιο. 
Ίσως και να ήταν η τελευταία φορά που το 
έβλεπα». Εκείνη τη ώρα έκανα μία σκέψη, 
ότι αυτός ήταν σίγουρα ένας βιομηχανικός 
εργάτης και ενδεχομένως να επιβεβαιώνο-
νται κάποιες φορές και οι μαρξιστές που 
λένε ότι οι προλετάριοι είναι αυτοί που γί-
νονται κρέας για τα κανόνια στους «ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους». Αυτή η σκέψη 
μου διακόπηκε από τον εκφωνητή, καθώς 
διάβασε το ημερολόγιο του στρατιώτη, που 
συνέχιζε με τα εξής λόγια: «Αν ο Θεός το θέ-
λει να επιστρέψω, θα το επεκτείνω το εργο-
στάσιο, θα φτιάξω και νέες μονάδες». Ο άν-
θρωπος αυτός που πήγε να σκοτωθεί στην 
πρώτη γραμμή ήταν ένας βιομήχανος, ένας 
καπιταλιστής της εποχής. Τότε η Ελλάς διέ-
πρεψε διότι όλοι οι Έλληνες ήταν ενωμένοι. 
Σήμερα είναι γεγονός ότι, αν γίνει πόλεμος, 
οι πλουτοκράτες της χώρας θα φυγομαχή-
σουν, διότι οι πλουτοκράτες είναι αυτοί που 
διοικούν τη χώρα, αυτοί που αποκομίζουν 
υπερκέρδη συνθλίβοντας τα λαϊκά στρώμα-
τα. Κλείνω αυτή την ιστορική παρένθεση.  
Η λύση του ελληνικού προβλήματος είναι 
ένα θέμα πολυσύνθετο. Η βάση του σε κάθε 

περίπτωση είναι η επιστροφή στην πρω-
τογενή μας παραγωγή. Πρέπει να ξεκινή-
σει και πάλι να λειτουργεί ο πρωτογενής 
τομέας. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς 
μπορεί να γίνει αυτό άμεσα, από τη στιγμή 
που μεταπολιτευτικά η χώρα οδηγήθηκε σε 
ολική καταστροφή στους ευαίσθητους το-
μείς της βιοτεχνίας, της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας και της βιομηχανίας, η οποία 
κυριολεκτικά διαλύθηκε με πολύ συγκεκρι-
μένους νόμους των εκάστοτε κυβερνήσεων. 

Εμείς απαντούμε ότι μπορεί να γίνει μια 
επανεκκίνηση της πρωτογενούς παραγω-
γής, αν αυτή επιδοτηθεί από τα κέρδη της 
αξιοποίησης των ελληνικών υδρογοναν-
θράκων. Θα επαναλάβω το παράδειγμα της 
Κύπρου, όπου τα κέρδη από την εκμετάλ-
λευση των ενεργειακών κοιτασμάτων (που 
είναι αποδεδειγμένο πολύ λιγότερα από τα 
ελλαδικά), ξεκινάνε από τα 800 δισεκατομ-
μύρια και φτάνουν στα 2 τρισεκατομμύρια. 

Τα κέρδη βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση 
δεν θα είναι μόνο υλικά, καθώς συνολικά θα 
οδηγηθούμε σε αναβάθμιση της γεωστρατη-
γικής θέσεως του Ελληνισμού.  
Η Χρυσή Αυγή επαναφέρει το ζήτημα της 
εθνικής μας ανεξαρτησίας, διότι σήμερα 
είναι αποδεκτό από όλους ότι ο διεθνής 
παράγων δεν μας επιτρέπει να εκμεταλλευ-
τούμε τα ενεργειακά μας κοιτάσματα. Απτή 
απόδειξη: το ότι οι πρόσφατες αδειοδοτή-
σεις για έρευνες υδρογονανθράκων αφο-
ρούν μόνο τη Δυτική Ελλάδα, δεν κινείται 
όμως φύλλο στην περίπτωση του φυσικού 
αερίου στα νότια της Κρήτης. Πρέπει να 
γίνουν νέες συμμαχίες. Ο Ελληνισμός έχει 
ανάγκη από νέες συμμαχίες, από αναστρο-
φή του γεωπολιτικού του προσανατολισμού. 
Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε συζη-
τήσεις για μία εμπορική και μία αμυντική 
συμφωνία με τη Ρωσία. Αυτό θα είναι ένα 
πρώτο βήμα. Υπενθυμίζω βεβαίως και όσα 
είχαν συμβεί με τον πρώην πρωθυπουργό 
της χώρας, ο οποίος είχε διαρρεύσει μέσω 
εντύπων πως, όταν πήγε να κάνει μια τέ-
τοια κίνηση, διέτρεξε κίνδυνο δολοφονίας 
από πράκτορες ξένων δυνάμεων.  
Θα κλείσω με ένα μείζον θέμα για εμάς. 
Όπως φάνηκε, είναι ένα μείζον θέμα για 
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και έχει 
να κάνει με τις βουλευτικές αποζημιώσεις 
και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις στα κόμ-
ματα. Στη δεξιά παράταξη θα απαντήσου-
με με πολιτικούς όρους, διότι εμείς μιλάμε 
μόνο με πολιτικούς όρους και όχι με όρους 
καφενείου. Οφείλει και η αριστερά να πάρει 
θέση σ’ αυτό το ζήτημα. Είναι υποχρεωμέ-
νη να πάρει θέση η αριστερά, που δε λέει 
λέξη για τα εκατομμύρια ευρώ που εισπράτ-
τει και καταναλώνει αφειδώς όλα αυτά τα 
χρόνια. Και στις δύο κατευθύνσεις, λοιπόν, 
θα επαναλάβω τη συγκεκριμένη πρότα-
ση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
της Χρυσής Αυγής. Ως προς τις βουλευτι-
κές αποζημιώσεις λέμε ότι πρέπει να μει-
ωθούν και πρέπει ο μισθός του Βουλευτή 
να εξομοιωθεί με  το μισθό του δημοσίου 
υπαλλήλου μεσαίας βαθμίδας. Από εκεί και 
πέρα ως προς τις κρατικές χρηματοδοτή-
σεις προς τα κόμματα, πρότασή μας –την 
οποία έχουμε καταθέσει και ως σχέδιο νό-
μου και δεν έχει έλθει ακόμα προς ψήφιση 
στην Ολομέλεια - είναι να μειωθούν κατά 
80%, με στόχο όταν έλθει η επόμενη Αναθε-
ωρητική Βουλή, να καταργηθούν εντελώς. 
Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτές τις 
περικοπές να δοθούν στους νέους Έλληνες, 
στα νέα παιδιά Ελλήνων που θα γεννηθούν, 
ώστε να επενδύσουμε επιτέλους στο μέλλον 
της πατρίδας μας. 

Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι Γεωπόνος-Επιστήμων 
Τροφίμων και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος 

«Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»
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NEA Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 3239493 - 210 3239563 - 210 3706191
καθημερινά από τις 10 έως τις 3 μμ

o ΑΘΗΝΑ: Δηλιγιάννη 50

o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καζαντζάκη 4 

o ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραΐσκου 111 

o ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 17 χλμ 

Νέας Εθνικής Οδού

o Α. ΛΙΟΣΙΑ: πλ. Μητροπόλεως

o ΝΙΚΑΙΑ: Καισαρείας 30

o Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Λ. Ηρακλείου 426

o ΜΕΓΑΡΑ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Φανερωμένης 3

o ΑΡΤΕΜΙΔΑ: Αγ. Μαρίνας 10

o ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: Λεωφ. Σουνίου 

και 25ης Μαρτίου

o Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Ποσειδώνος 66 

o ΠΑΤΡΑ: Γερμανού 128 

o ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ: Φλέμινγκ 37

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΑΛΜΥΡΟΣ: Βασ. Κωνσταντίνου 

91, πλ. Αλμυρού

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Κομνηνού 2

o ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη 40-42 

o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Κόρακα 52

o ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηροδότου 87

o ΡΟΔΟΣ: Εθν. Μακαρίου 45

o KΩΣ: Ομήρου και Ξενοκρίτου

o ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Πλατεία 

Αργοστολίου

o ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Πατριάρχη

Βαρθολομαίου 6

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τ.Θ. 8346

Τ.Κ. 10010 - ΑΘΗΝΑ
xrushaugh@gmail.com

www.XAgr.net

YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Ο άνθρωπος αυτός που πήγε να σκοτωθεί 
στην πρώτη γραμμή ήταν ένας βιομήχα-
νος, ένας καπιταλιστής της εποχής. Τότε 
η Ελλάς διέπρεψε διότι όλοι οι Έλληνες 
ήταν ενωμένοι. Σήμερα είναι γεγονός ότι, 
αν γίνει πόλεμος, οι πλουτοκράτες της 
χώρας θα φυγομαχήσουν, διότι οι πλουτο-
κράτες είναι αυτοί που διοικούν τη χώρα, 
αυτοί που αποκομίζουν υπερκέρδη συν-
θλίβοντας τα λαϊκά στρώματα.
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Χρυσή Αυγή, 
η νιότη της Ελλάδος 

Η επίσημη αστική κουλτούρα θέλει την Παιδεία στα χέρια 
της αριστεράς. Η αστική τάξη της πατρίδας μας έχει απο-
δεχθεί από τη μεταπολίτευση και μετά την άνευ όρων 
παράδοση της παιδείας των ελληνοπαίδων στους Αριστε-
ρούς δασκάλους και καθηγητές. 
Απορροφημένη από την διαχείριση της εξουσίας η Δεξιά 
παρακολούθησε αμέτοχη τους ηττημένους του Γράμμου 
και του Βίτσι να γράφουν στη λογοτεχνία, τη μουσική και 
τις τέχνες τη δική τους Ιστορία. Και αυτοί το κατάφεραν 
με τρόπο συχνά ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά και πάντως 
με όλη την αυτοπεποίθηση του ιδεολόγου, που έλειπε από 
τους νοικοκυραίους της Δεξιάς που θεωρούσαν ότι αυτο-
δίκαια ο κόσμος τους ανήκε και δε θα χρειαζόταν ποτέ 
ξανά να πολεμήσουν γι’ αυτόν. 
Ακόμη και όταν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν είναι 
αριστεροί, έχουν αποδεχθεί ότι η ρητορική τους οφείλει 
να είναι. Είναι το status quo που δεν αλλάζει. Οι ιερές 
αγελάδες της Αριστεράς κατευθύνουν από καθέδρας τα 
ελληνόπουλα από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα Πανεπιστήμια. 
Και έτσι μας λένε πρέπει να εξακολουθήσει να είναι. 
Εμείς δεν το δεχόμαστε. Δεν δεχόμαστε άλλες γενιές Ελλή-
νων να μολυνθούν από την ρητορική της παγκοσμιοποί-
ησης, της ισοπέδωσης και της προαγωγής της πολυπολι-
τισμικότητας που είναι οι πολιορκητικοί κριοί της παγκό-
σμιας διακυβέρνησης. Η κάλπικη φιλία των λαών όπου οι 
Έλληνες πρέπει να σκύβουν το κεφάλι στους ξένους, και 
να ντρέπονται για τα κατορθώματα των παππούδων τους 
για να μην θιγούν οι απόγονοι των κανιβάλων από τη μια 
και από την άλλη των σιωνιστών που υπαγορεύουν την 
πολιτική ορθότητα στους λαούς, είναι για μας ένα παραμύ-
θι που χρησιμοποιεί η παγκόσμια νέα τάξη και οι υπηρέ-
τες της για να ναρκώνουν το λαό μας.
Όπως συνέβη και με τη μονόπλευρη λήθη των εμφυλιο-
πολεμικών παθών , η μονομερής υποχώρηση της ελληνι-
κής παιδείας από την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης 
και της αισθητικής ανέλιξης αποθράσυνε αυτούς που 
προωθούν τα ισοπεδωτικά , τα προς τα κάτω πρότυπα. 
Τα φυσικά και αυτονόητα της μιας γενιάς έγιναν γρήγο-
ρα αντικείμενο αγώνα για όσους αποφασίζουν να μην 
ανεχθούν την βάναυση παραποίηση της ιστορίας, και την 
επιβολή της δικτατορίας της μετριότητας στο όνομα μιας 
μονόπλευρης δημοκρατίας.  
Η πρόσφατη παρέμβαση της Χρυσής Αυγής στο ζήτημα 
της προσβολής της ιστορικής μνήμης δείχνει τον δρόμο. 
Αναρτώντας αλβανικές σημαίες μαζί με τις ελληνικές σε 
ένα νηπιαγωγείο της Λευκάδας, η εκπαιδευτικός απαίδευ-
τη ή ποδηγετούμενη, ποδοπάτησε την ιστορία. Επιπλέον, 
προσέβαλε τη μνήμη αυτών που πολέμησαν για την Ελλά-
δα και άφησαν τα νιάτα τους σε μια προαιώνια ελληνική 
πατρίδα όπου οι Έλληνες αδελφοί μας τιμωρούνταν με 
φυλακίσεις και εξορίες αν μάζευαν τα κόκαλα των νεκρών 
ηρώων μας για να τα θάψουν. Μια χώρα όπου μέχρι 
σήμερα καταπατώνται τα στοιχειώδη δικαιώματα των 
Ελλήνων αδελφών μας. Την ίδια ώρα οι Χατζηαβάτηδες 
της ελληνικής πολιτικής κάνουν τεμενάδες στους δημίους 
του Ελληνικού λαού και ακκίζονται στις ξένες πρεσβείες 
για να προωθήσουν τις πολιτικές τους φιλοδοξίες. 
Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης στην περίπτωση της 
Λευκάδας είναι μια στάση Ποντίου Πιλάτου που αφήνει τα 
πράγματα να εξελίσσονται για να μην χαλάσει η κομματι-
κή ισορροπία στην εγχώρια τρόικα. 
Επί δεκαετίες άλλωστε η ελληνική εξωτερική πολιτική 
ακολουθεί την τακτική της άμυνας , μια τακτική που 
την θέλει συνεχώς κολλημένη με την πλάτη στον τοίχο 
έναντι των θρασύτατων γειτόνων και των ανθελληνικών 
κέντρων αποφάσεων που τους στηρίζουν.  
Με την σθεναρή παρουσία της Χρυσής Αυγής στο Κοινο-
βούλιο και την αύξηση της δύναμής της στην ελληνική 
κοινωνία, όλα αλλάζουν. Ο παροπλισμός των παραδοσι-
ακών ελληνικών αξιών δεν γίνεται πλέον ανεκτός. Όσοι 
είχαν παραδοθεί στο καθεστώς του Αριστερού, πολυπολιτι-
σμικού και νεοταξίτικου μοντέλου, έχουν τώρα τη δυνατό-
τητα να αντισταθούν και δεν έχουν καμία δικαιολογία να 
μην το πράξουν.   
Η Ελλάδα ήρθε η ώρα να αναστηθεί. Οι νέοι που αφυπνί-
ζονται, που στέκονται όρθιοι με πείσμα και σταθερότητα 
απέναντι στην πνευματική φυματίωση της Αριστεράς 
και την προοπτική μιας πολυπολιτισμικής σούπας για το 
αύριο της γενιάς τους, είναι αυτοί που μπορούν και έχουν 
καθήκον να κάνουν πραγματικότητα την αναγέννηση των 
ελληνικών ψυχών. Μια νέα γενιά Ελλήνων γεννιέται στα 
σχολεία μας, μια γενιά που θα γκρεμίσει τις αυταπάτες του 
παρελθόντος και θα σηκώσει το ανάστημά της στα σχέδια 
των εχθρών της Ελλάδος και του πολιτισμού. Είναι καθή-
κον όλων , των γονέων και των παππούδων τους, αλλά 
και κάθε ελληνικής κοινότητας να στηρίξει τα παιδιά της 
ώστε να μη γίνουμε μειονότητα στον τόπο μας και ο πολι-
τισμός της φυλής μας να νικήσει τη βαρβαρότητα. Με τη 
νεολαία, για μια νέα, χρυσή αυγή του ελληνισμού. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Εάν θέλουμε η Ελλάδα μας, η αληθινή Ελλάδα και όχι 
το ψευτορωμαίικο, να ζήσει, θα πρέπει να καταλάβουμε 
ότι τα έθνη δεν ζουν με δανεικά και για τα δανεικά και 
μάλιστα με δανεικά, που δεν ξέρουμε εάν πραγματικά τα 
χρωστάμε και με δανεικά, που παίρνουμε και ποτέ δεν 
ξέρουμε εάν θα ξεπληρώσουμε.

Η δήλωση του πρωθυπουργού καθώς και του υπουργού 
οικονομικών, πρώην μέλους της ΚΝΕ Στουρνάρα, είχε γίνει 
λίγες ημέρες πριν την ψήφιση του Μνημονίου 3 και του 
προϋπολογισμού και αποδείχθηκε ένα μεγάλο ψέμα. Σε 
αυτήν την συζήτηση πράγματι ακούστηκαν πολλά από τον 
πρωθυπουργό τα οποία δεν αντέχουν σε καμμία σοβαρή 
κριτική. Ότι έρχεται ανάπτυξη, ότι θα μειωθεί η ανεργία, 
θα ανοίξουν οι δουλειές, θα φύγουν οι λαθρομετανάστες 
και άλλα πολλά, τα οποία δεν έχουν καμμία επαφή με την 
σκληρή πραγματικότητα της Ελλάδας του 2012.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελική ομιλία του πριν την 
ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό, ο υπουργός οικονο-
μικών Στουρνάρας είπε αναφερόμενος στην αντιπολίτευση 
ότι η μόνη σοβαρή πρόταση έγινε από το ΚΚΕ! Σημειωτέον 
ότι τα όσα είπε η Αλέκα Παπαρήγα θύμιζαν σεμινάριο της 
ΚΝΕ, από εκείνα που είχε παρακολουθήσει φαίνεται στο 
παρελθόν ο κ. Στουρνάρας. Οι παλιές αγάπες φαίνεται δεν 
λησμονούνται εύκολα και όσο για την «κεντροδεξιά» του 
Σαμαρά κατάντησε και δεν λυπόμαστε καθόλου γι’ αυτό να 
έχει σαν στηρίγματά της τους αποσυνάγωγους του μαρξι-
στικού μαντριού. 
Φυσικά κάποτε όλα τα ψέματα τελειώνουν και οι μήνες 
που έρχονται αναμένονται σκληροί για τον Ελληνικό Λαό. 
Όχι όμως για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, που 
βλέπει πλέον στον ορίζοντα την πρωθυπουργία και για 
τον λόγο αυτό έχει ανοίξει διάπλατες τις πόρτες του στον 

σκληρό πυρήνα του ληστρικού χρηματοπιστωτικού κεφα-
λαίου. Συνεχείς οι συναντήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με 
μεγαλοπαράγοντες της καπιταλιστικής διεθνούς, ενώ προ 
των πυλών είναι και το ταξίδι του Αλέξη στις ΗΠΑ.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ απέναντι σε όλα αυτά και σε όλους αυτούς 
δηλώνει ότι μόνο με μία επιστροφή σε ΙΔΑΝΙΚΑ μπορεί 
να σωθεί η χώρα και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, 
αυτό σημαίνει εθνική ελευθερία, επιστροφή στην εθνική 
παραγωγή, εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου, περι-
ορισμός και έλεγχος των παγκόσμιων ληστών του άυλου 
χρήματος. Αντίσταση αληθινή στους παγκόσμιους τοκογλύ-
φους. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστές για να υπάρξει έστω 
και στο μέλλον η δυνατότητα αυτή, χρειάζονται ΙΣΧΥΡΕΣ 
Ένοπλες Δυνάμεις και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και 
φροντίζουν οι άνθρωποι του Μνημονίου, χάριν δήθεν της 
λιτότητας, να αποδυναμώνουν συνεχώς τον Στρατό μας, 
την Aεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό μας.    

ΟΛΑ ΜΕ «ΔΟΣΕΙΣ»…
Από τα Ιδανικά στα… δανεικά!

Δένδιας και πάλι κατά Χρυσής Αυγής
Σε ένα ακόμα ρεσιτάλ ψεύδους και 
κατασυκοφάντησης του Λαϊκού 
Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή προέβη ο 
υπουργός Προ - Πο, Νίκος Δένδιας.
Μιλώντας στον ραδιοσταθμό ΒΗΜΑ FM 
επανέλαβε τις χιλιοειπωμένες εξαγγελί-
ες για την εφαρμογή του νόμου για το 
άσυλο, τονίζοντας πως «δεν πρόκειται 
να ανεχθούμε να βλέπουμε παράνομες 
πράξεις μέσα στα πανεπιστήμια και να 
κάθεται η αστυνομία απ’ έξω κι απλώς 
να τους ανέχεται, να τους παρακολου-
θεί και να βλέπει να καταστρέφεται η 

περιουσία του ελληνικού δημοσίου, των 
Ελλήνων πολιτών και το μέλλον αυτών 
των παιδιών, που με το υστέρημά της η 
ελληνική κοινωνία δίνει τα απαραίτητα 
για να σπουδάσουν. Αυτό έγινε στη 
Θεσσαλονίκη και θα γίνει κι όπου αλλού 
χρειαστεί. Το πανεπιστήμιο είναι άσυλο 
ιδεών, όχι άσυλο ανομιών». Βέβαια ο... 
Ξένιος Δεν- Διας ακόμη δεν έχει κάνει 
τίποτα επί της ουσίας, καθώς τα ελλη-
νικά πανεπιστήμια παραμένουν χώροι 
διακίνησης ναρκωτικών, λαθρεμπορίου 
και παραμένουν ορμητήρια «ταγμάτων 

εφόδου» αναρχικών και αντιεξουσια-
στών. 
Επιπλέον, επανέλαβε τις γνωστές συκο-
φαντίες για τους Έλληνες Εθνικιστές, 
λέγοντας ότι «η ΕΛΑΣ εκφράζει τη νομι-
μότητα, ενώ η Χρυσή Αυγή με τον τρόπο 
που δρα την παρανομία. Η ΕΛΑΣ και 
η Χρυσή Αυγή είναι απολύτως απέ-
ναντι. Το κύριο εμπόδιο της Χρυσής 
Αυγής είναι η νόμιμη και επιτυχημένη 
και συνταγματικά ορθή δράση της ΕΛΑΣ. 
Είναι συνταγματική υποχρέωση της 
ΕΛΑΣ να μην ανέχεται την αυτοδικία της 
Χ.Α. Κάτι τέτοιο, όπως συνεργασία ΕΛΑΣ 
και ΧΑ, δεν μου έχει αποδειχθεί ποτέ 
με επαρκή τρόπο, ώστε να χρειαστεί να 
λάβω μέτρα. Υπάρχει απόλυτη αγρύπνια 
σε αυτό τον τομέα». 
Να θυμίσουμε στον κ. Δένδια πως η 
Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτι-
κό κόμμα και αν διοικούσε τη χώρα, 
τότε σίγουρα οι Έλληνες πολίτες θα 
απολάμβαναν τα αγαθά της τάξης και 
της κοινωνικής ειρήνης. Την παρανομία 
την υποθάλπει ο ανύπαρκτος υπουρ-
γός, που στέκεται απαθής απέναντι στις 
ένοπλες συμμορίες των αλλοδαπών και 
τα τάγματα εφόδου της αριστεράς. Για 
τα τάγματα εφόδου των λαθρομετα-
ναστών που λυμαίνονται την χώρα 
και των αναρχικών που επιτίθενται σε 
γραφεία της Χρυσής Αυγής και στις 
νόμιμες πολιτικές συγκεντρώσεις του 
κόμματος, οργανώνοντας αντισυγκε-
ντρώσεις θα κάνετε επιτέλους κάτι κ. 
Δένδια;

f ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ...  f

Την επομένη ημέρα τριών επιθέσεων κατά της Χρυσής Αυγής (εκτόξευση 
βόμβας μολότοφ στα γραφεία της στην Καρδίτσα, εισβολή «αγνώστων» και 
βανδαλισμοί στα γραφεία της στην Ξάνθη, παρεμπόδιση της δραστηριότητάς 
της και κατατρομοκράτηση του λαού του Αγρινίου, με επεισοδιακή αντισυγκέ-
ντρωση την ώρα που γίνονταν εγκαίνια του γραφείου της), διάλεξε ο ανεκδι-
ήγητος υπουργός ΠΡΟ-ΠΟ για να την χαρακτηρίσει περίπου ως… παράνομη!!! 
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Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΒΙΑΣΜΟΣ
77ΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Νεαρός Αλβανός, ο οποίος είχε πρόσφατα 
λάβει την ελληνική υπηκοότητα εισέβαλε 
στο σπίτι 77χρονης στο Ηράκλειο της Κρή-
της με σκοπό την ληστεία και αφού δεν 
βρήκε χρήματα την βίασε. Την ίδια ώρα, η 
μικρή κοινωνία στο Πετροκεφάλι του δήμου 
Φαιστού είναι ανάστατη και ζητάει την παρα-
δειγματική τιμωρία του δράστη. Πρόκει-
ται για το δεύτερο περιστατικό που αφορά 
αλλοδαπό στην Κρήτη μέσα σε τρεις ημέρες 
με την δολοφονία μετά από βασανισμό του 
άτυχου αγρότη στην Ιεράπετρα από Πακι-
στανό. Φυσικά τόσο για τον άτυχο σαδιστικά 
βασανισμένο και δολοφονημένο αγρότη όσο 
και για την βιασμένη 77χρονη καμία ΜΚΟ και 
πολιτικός φορέας προοδευτικών απόψεων 
δεν πρόκειται να βγάλει κάποια ανακοίνωση 
συμπαράστασης και διαμαρτυρίας για τα 
συμβάντα, διότι πολύ απλά τα θύματα είναι 
Έλληνες και όχι αλλοδαποί…

10 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΧΑΝΟΝΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το υπουργείο οικονομικών, υπολογίζει σε 1 
δισ. ευρώ μηνιαίως και 10 δισ. ευρώ ετησίως 
το κόστος για την Ελληνική Οικονομία από 
το λαθρεμπόριο και την συνεπαγώμενη του 
φοροδιαφυγή. Αυτό αποτελεί το συμπέρασμα 
του υπουργείου μόνο για το λαθροεμπό-
ριο που λαμβάνει χώρα στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα. Αν στα παραπάνω δεδομένα βάλει 
κανείς και την ζημιά στους Έλληνες καταστη-
ματάρχες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των 
λαθρεμπόρων και λαθροπωλητών μπορεί να 

καταλάβει πως η ζημιά για το Ελληνικό δημό-
σιο είναι κατά τι μεγαλύτερη. Άλλωστε ποιος 
μπορεί να εισπράξει ΦΠΑ από ένα μαγαζί που 
εν τέλει κλείνει αφήνοντας άνεργους τους 
υπαλλήλους του; Με βάση αυτά τα δεδομένα 
μπορούμε να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι 
σκοποί πίσω από την ενόχληση διαφόρων 
«δημοσιογράφων» για την παρέμβαση της 
Χρυσής Αυγής στα ελληνοσκοπιανικά σύνο-
ρα. Τότε διάφοροι δημοσιογραφίσκοι λέγαν 
ότι η Χρυσή Αυγή ασκεί εξωτερική πολιτική. 
Ίσως γιατί η έλευση της Χρυσής Αυγής θα 
έθετε σε κίνδυνο το κύκλωμα της διαφθοράς.

ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΤΟ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ

Πληθαίνουν οι συνέλληνες μας που βρί-
σκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας 
και πλέον αμέτρητες οι οικογένειες που δεν 
μπορούν να θρέψουν τα τέκνα τους. Όλα 
αυτά για να «σωθεί η πατρίδα» όπως λένε 
οι πολιτικάντηδες μόνο που το μόνο που 
πρόκειται να σωθεί είναι οι «ανακεφαλαιο-
ποιημένες» τράπεζες και οι διεθνείς τοκο-
γλύφοι. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα που 
δημοσιεύτηκε σε καθημερινή εφημερίδα το 
21,4% των Ελλήνων ζει κάτω από τα όρια 
της φτώχειας και είναι σίγουρο πως αν μια 
νέα έρευνα εκπονηθεί πάνω στο ζήτημα θα 
δείξει γεωμετρική άνοδο του συγκεκριμένου 
ποσοστού. Ενός ποσοστού που φυσικά μόνο 
ως νούμερο δεν μπορεί να λογίζεται, αφού 
εμείς δεν βλέπουμε τους συνέλληνες μας 
ως δείκτες και νούμερα. Γενικότερα υπάρ-
χει η πεποίθηση πως στον φιλελευθερισμό 
θα ευημερούν ή οι δείκτες ή οι άνθρωποι. 
Οι τριμερείς μνημονιακές συγκυβερνήσεις 
καταφέραν το ακατόρθωτο. Στην Ελλάδα δεν 
ευημερούν ούτε οι δείκτες, ούτε οι άνθρωποι.

«ΘΕΡΜΗ» ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Με τις κλωτσιές έδιωξαν τον Βενιζέλο οι 
μικροομολογιούχοι που είχαν μαζευτεί έξω 
από την τράπεζα της Ελλάδος. Περισσότερα 
από 50 άτομα μόλις έμαθαν την συνάντηση 
του Βενιζέλου και κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ με 
τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 
περίμεναν στην είσοδο του κτιρίου, με μονα-
δικό σκοπό να εκφράσουν την οργή τους για 
την οικτρή οικονομική κατάσταση που τους 
έχει επιβληθεί. Όταν είδαν δε τον «απλό και 
λιτό» Βενιζέλο να εξέρχεται από το πανάκρι-
βη και πολυτελέστατη BMW του, άρχισαν να 
το κλωτσούν και να ξεσπούν πάνω του. Οι 
αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί, 
απώθησαν το οργισμένο πλήθος, ώστε να 
μπορέσει ο «προύχοντας» να αποχωρήσει 
αναπτύσσοντας ταχύτητα και τελικά να ακυ-
ρώσει το ραντεβού του με τον Προβόπουλο.

  Σημεία
 των Καιρών

ΕΧΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ;
Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΘΑ
ΣΕ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ!

Όπως αναφέρει αναλυτικά το “Βήμα 
της Κυριακής”, από το 2013 τιμω-
ρούνται οι οικογένειες με παιδιά 
(ακόμα και οι πολύτεκνες) καθώς 
καταργείται το αφορολόγητο όριο, 
όσοι έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια, 
όσοι λαμβάνουν εφάπαξ, ενοίκια 
κλπ. Οι άγαμοι και οι έγγαμοι χωρίς 
παιδιά θα δουν μείωση της φορολο-
γίας, εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν 
ξεπερνά τα 25.000 ευρώ. Οι έγγαμοι 
με ένα παιδί θα διαπιστώσουν μείωση 
μόνο εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν 
ξεπερνά τα 11.000 ευρώ. Η σημαντι-
κότερη αλλαγή του νέου φορολογι-
κού νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή 
κλίμακας με τρία κλιμάκια και η 
αντικατάσταση του αφορολόγητου για 
μισθωτούς και συνταξιούχους με μια 
μόνιμη έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ 
για εισοδήματα έως 18.000 ευρώ και 
σταδιακή μείωση της έκπτωσης για 
εισοδήματα έως 42.000 ευρώ.

Τα καθήκοντά τους αναλαμβάνουν από τις 15 Ιανουαρί-
ου οι επίτροποι της ΕΕ στις ελληνικές τράπεζες οι οποίοι, 
σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι αλλοδαποί καθώς η 
τρόικα επιθυμεί να είναι πρόσωπα που θα έχουν τα αδι-
αμφισβήτητα προσόντα αλλά να μην διαθέτουν δεσμούς ή 
διαύλους επικοινωνίας με τα ελληνικά πράγματα.
Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ο ρόλος του επιτρό-
που θα ανατεθεί σε ελεγκτικές εταιρίες του εξωτερικού 
οι οποίες με τη σειρά τους θα ορίσουν το πρόσωπο που 
θα ασκεί τα καθήκοντα του επιτρόπου. Για παράδειγμα, 
μπορεί η PriceWaterhouse ή η Ernst & Young κλπ στο Λον-

δίνο, στο Παρίσι ή στη Φραγκφούρτη να αναλάβουν την 
επιτροπεία και αυτές με τη σειρά τους να αναθέσουν σε 
πρόσωπο της επιλογής τους, να εγκατασταθεί στην Ελλά-
δα και να ασκεί για λογαριασμό τους τα καθήκοντα του 
επιτρόπου, όπως αναφέρει το protothema.gr. Επίτροποι 
όμως θα τοποθετηθούν και σε υπουργεία. Το δελτίο τύπου 
της Χρυσής Αυγής για το θέμα αναφέρει: «Η τοποθέτηση 
επιτρόπων στα ελληνικά υπουργεία είναι η πιο τρανή 
απόδειξη πως η συγκυβέρνηση του μνημονίου είναι μια 
μαριονέτα της τρόικα και πως η εθνική κυριαρχία έχει ήδη 
εκχωρηθεί στους διεθνείς τοκογλύφους.»

ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ...
Μέρα μεσημέρι οι παρακρατικοί αντεξου-
σιαστές με την πλήρη ανοχή του καθε-
στώτος έπραξαν αυτό που γνωρίζουν 
καλύτερα από όλους. Να ξεσπούν σε 
ντουβάρια και να παραμένουν ασύλλη-
πτοι. Έτσι γύρω στις 4:30 η ώρα το μεση-
μέρι μια χούφτα παρακρατικοί με κράνη 
πήγαν με την ησυχία τους, παραβίασαν 
την πόρτα των γραφείων του Λαϊκού 
Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή στην Ξάνθη, 
έσπασαν ότι μπορούσαν να σπάσουν και 
αποχώρησαν ανενόχλητοι σαν να μην 
συνέβαινε τίποτα.

Αλήθεια, όμως, δεν κόμπαζε ο Σαμαράς 
ότι θα τους έβγαζε τις κουκούλες; Ή 
μήπως τώρα που το καθεστωτικό μόρ-
φωμα του υποσκελίζεται από την Χρυσή 
Αυγή, τον συμφέρει η ύπαρξη και η λει-
τουργία αυτών των παρακρατικών παρα-
φυάδων του καθεστώτος; Κοινώς μήπως 
τον συμφέρει η ύπαρξη και η ασυδοσία 
των αναρχικών, οι οποίοι λειτουργώντας 
ως το μακρύ χέρι του καθεστώτος προ-
σπαθούν (μάταια φυσικά…) να καταστεί-
λουν την Χρυσή Αυγή;

ΟΙ ΚΛΩΝΟΙ ΤΗΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ…

Είναι γνωστό στους πάντες, ότι η ελλαδική αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ, 
ΔΗΜΑΡ, ΚΚΕ) είναι διεθνιστική μέχρι εκεί που δεν παίρνει σε 
ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά παράλληλα «κατανοεί» απολύτως 
τις εθνικιστικές διεκδικήσεις όλων ανεξαιρέτως των γειτόνων-
εχθρών μας. Έτσι ήταν πάντα και κανένας δεν περιμένει να 
αλλάξει. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι ένα κομμάτι αυτής της 
διεθνιστικής-ανθελληνικής αριστεράς βρίσκεται στη συγκυ-
βέρνηση του Α. Σαμαρά (που προεκλογικά καλούσε τον κόσμο 
να τον ψηφίσει για να τον γλιτώσει από τον «κίνδυνο της αρι-
στεράς»).
Έτσι, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή προς τον 
(όμοιό της…) υπουργό Δικαιοσύνης Αντρέα Ρουπακιώτη, η 
βουλευτής της ΔΗ.ΜΑΡ., Μαρία Γιαννακάκη, τον καλεί να πάρει 
θέση σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει των οποίων η 
Ελλάδα υποχρεούται να εγγράψει στο μητρώο των ελληνικών 
ενώσεων τις “τουρκικές” ενώσεις της Θράκης! Ιδού, λοιπόν, το 
πραγματικό ανθελληνικό πρόσωπο της αριστεράς:

ΠΡΟΣ ΤOΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

«Κύριε Υπουργέ,
Στις 24 Οκτωβρίου 2012, με 
έγγραφό της προς τις ελληνι-
κές αρχές, η Επιτροπή Υπουρ-
γών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, το καθ’ ύλη αρμόδιο 
όργανο για την επίβλεψη της 
ορθής εκτέλεσης των αποφά-
σεων του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (ΕΔΑΔ), επανέφερε το 
θέμα της αναγνώρισης από 
την πολιτεία της «Τουρκικής 
Ένωσης Ξάνθης». Στο εν λόγω έγγραφο γίνεται λόγος για απρο-
θυμία της Ελλάδας να συμμορφωθεί με τις καταδικαστικές 
αποφάσεις του ΕΔΑΔ στις υποθέσεις Μπεκίρ Ούστα, “Τουρκική 
Ένωση Ξάνθης” και “Εμίν και άλλοι” κατά Ελλάδος, βάσει των 

οποίων η Ελλάδα υποχρεούται να αναγνωρίσει και να εγγράψει 
στο μητρώο των ελληνικών ενώσεων, τις προαναφερθείσες 
οργανώσεις, με το προσωνύμιο “τουρκικός”. Οι αποφάσεις του 
ΕΔΑΔ δημιουργούν δεδικασμένο το οποίο το κράτος οφείλει να 
λάβει υπόψη στην εκδίκαση παρόμοιων υποθέσεων ενώπιον 
των ελληνικών δικαστηρίων. Υπό την οπτική αυτή το θέμα λαμ-
βάνει μεγαλύτερες διαστάσεις και εγείρει ζητήματα αλλαγής 
πολιτικής των αρμόδιων υπουργείων.
Επειδή οι εν λόγω τοπικές μειονοτικές ενώσεις βάλλονται από 
πολλές πλευρές με αποτέλεσμα πολλές εξ αυτών να αναστέλ-
λουν τη λειτουργία τους, και, επειδή η ελληνική πολιτεία οφείλει 
να προστατεύσει το δικαίωμα των μειονοτικών ομάδων στην 
ελεύθερη ίδρυση συλλόγων και να τηρήσει τις διεθνείς συμβα-
τικές της υποχρεώσεις,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.Ποια η θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις καταδικα-
στικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων;
2.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την εφαρμογή το 
εν λόγω αποφάσεων του ΕΔΑΔ;». 

Η ΔΗΜΑΡ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ! 

ΞΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
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ΣΥΡΙΖΑ: «ΕΙΡΗΝΙΚΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ» ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΟΙ! 

Απολογητική ανακοίνωση προς τους κουκουλοφόρους παρα-
κρατικούς, εξέδωσαν οι «πρυτανικές αρχές» του ΑΠΘ (λέγε με 
Μυλόπουλο, τον πρύτανη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κατηγορού-
μενος για σειρά περιστατικών κακοδιαχείρισης των κρατικών 
κονδυλίων προς το Ίδρυμα), τονίζοντας πως δεν μπόρεσαν να 
αποτρέψουν την αστυνομική επέμβαση στον περίβολο του 
πανεπιστημίου, που οδήγησε στη σύλληψη ορισμένων αναρχο-
κομμουνιστών που μετείχαν σε βανδαλισμούς στην βόρεια πλευ-
ρά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στη ρίψη βομβών 
μολότοφ, πετρών κ.λπ. προς τους αστυνομικούς. Παράλληλα, 
γίνεται προσπάθεια αθώωσης των συλληφθέντων, μ’ ένα πολύ 
πονηρό τρόπο:
«Η 17η Νοεμβρίου 2012 θα μείνει στην ιστορία του ΑΠΘ σαν μια 
μελανή κηλίδα. Κι αυτό γιατί φέτος, για πρώτη φορά στα χρονικά, 
οι Πρυτανικές Αρχές και η Σύγκλητος του ιδρύματος εμποδίστη-
καν να ασκήσουν τα νόμιμα καθήκοντά τους και να αποτρέψουν, 
όπως κάθε χρόνο, τις ακρότητες, τα επεισόδια και την εισβολή 
της αστυνομίας. Η για 8η συνεχή βδομάδα παράνομη κατάληψη 
του κτιρίου της διοίκησης από ένα σωματείο εργαζομένων που 
διεκδικεί από το πανεπιστήμιο αιτήματα που αυτό δεν μπορεί εκ 
των πραγμάτων να ικανοποιήσει, έχει παραλύσει τη λειτουργία 

του κι έχει καταλύσει το ακαδημαϊκό του άσυλο. Η εισβολή των 
ΜΑΤ είχε ως αποτέλεσμα να κτυπηθούν και να συλληφθούν και 
φοιτητές του ΑΠΘ, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τα επει-
σόδια και οι οποίοι βρίσκονταν εκεί για να προστατέψουν το 
πανεπιστήμιο από αυτά».
Άρα, σύμφωνα με τον πρύτανη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που συνελή-
φθησαν δεν είχαν σχέση με τις βιαιοπραγίες και είναι… αθώοι. 
Ποιοι είναι οι βάνδαλοι; Προφανώς, σύμφωνα πάντα με τον 

πρύτανη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι «άγνωστοι» που… διέφυγαν!!! 
Σίγουρα, οι συλληφθέντες παρακρατικοί κουκουλοφόροι θα 
χρησιμοποιήσουν δεόντως την ανακοίνωση των πρυτανικών – 
συριζικών αρχών και πιθανότατα να αθωωθούν κιόλας!
Και βέβαια δε θα μπορούσε να λείψει και η ανακοίνωση κάλυ-
ψης των κουκουλοφόρων, από τους πολιτικούς τους πάτρωνες, 
συριζαίους, που μιλάνε για… ειρηνική διαδήλωση των εκλεκτών 
του. Προφανώς, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει και δείχνουν 
τους… ειρηνικούς διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ να πετούν βόμβες 
μολότοφ, πέτρες κ.α. αντικείμενα στους αστυνομικούς και να 
καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία (για την οποία δήθεν 
κόπτονται), είναι… οφθαλμαπάτη. Να η ανακοίνωση των προ-
στατών των κουκουλοφόρων και τα συμπεράσματα δικά σας:
«Η χθεσινή εισβολή των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μνημείο αυταρχισμού και ασέβειας 
του κράτους απέναντι στην ιστορική μέρα της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου. Η μνημονιακή κυβέρνηση, έχοντας αφήσει τα 
πανεπιστήμια της χώρας διαλυμένα και υποχρηματοδοτούμενα, 
επιλέγει να ασχοληθεί με αυτά μόνο όταν σκοπεύει να επιτεθεί 
μέσω των δυνάμεων της αστυνομίας σε ειρηνικές διαδηλώσεις 
του φοιτητικού κινήματος για να καταστείλλει τους αγώνες και 
τις διεκδικήσεις του λαού. Χρέος της γενιάς μας η ανατροπή και 
η πάλη ενάντια στον αυταρχισμό». 

ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ Ο
ΣΑΜΑΡΟΦΡΟΥΡΟΣ ΑΔΩΝΙΣ

Σίγουρα ένα πράγμα δεν μπορεί να αμφισβητεί 
κανείς: πως ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ο 
φανατικότερος υπερασπιστής του Μνημονίου, 
το οποίο όπως λέει ο ίδιος «δεν το ψηφίζουμε 

επειδή δε γίνε-
ται αλλιώς, το 
ψηφίζουμε επει-
δή είναι σωστό 
και δίκαιο». Να, 
λοιπόν, που ήρθε 
η στιγμή να πέσει 
και ο ίδιος θύμα 

του «σωστού και δίκαιου» Μνημονίου! «Μετά 
από 20 χρόνια και 16 εμπρησμούς αναγκαστή-
καμε να κλείσουμε το βιβλιοπωλείο μας στο 
κέντρο της Αθήνας γιατί ήταν αδύνατον να 
το συντηρήσουμε υπό της παρούσες συνθή-
κες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο… φωνακλάς 
βουλευτής στο enikos.gr αναφερόμενος στην 
απόφασή του να κλείσει την οικογενειακή επι-
χείρηση. Ποιος τον ακούει τώρα που θα εμφα-
νίζεται στα τηλεπαράθυρα και θα κλαίγεται ότι 
τώρα που έκλεισε το μαγαζί δε βγαίνει με την 
(παχυλή) βουλευτική αποζημίωση… 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

«Νεκροί εντός του πολυτεχνείου είναι βέβαιο 
πως δεν υπήρξαν το 1973. Υπάρχουν όμως 
χιλιάδες νεκροί από τους πολιτικούς της 

«γενιάς του Πολυτεχνείου». Είναι οι 3.000 
αυτόχειρες του μνημονίου», αναφέρει η ανα-
κοίνωσή μας για τον μύθο του Πολυτεχνείου. 
Στον μακρύ κατάλογο των 3.000 αυτόχειρων-
θυμάτων του Μνημονίου που μας επέβαλλε 
η «γενιά του Πολυτεχνείου», που λυμαίνεται 
τη χώρα μετά το 1974, προσθέστε άλλους 
δύο. Αφορούν δύο νέες Ελληνίδες, οι οποίες 
πρόσφατα απολύθηκαν από τις δουλειές τους! 
Η πρώτη, μια 20χρονη που κατοικούσε στα 
Μελίσσια Αττικής, αυτοπυρπολήθηκε πίσω 
από το νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ! Η δεύ-
τερη έπεσε στο κενό από πολυκατοικία στην 
συμβολή των οδών Υμηττού και Τιμοθέου στο 
Παγκράτι. Νωρίτερα, η αδερφή της προσπάθη-
σε να την αποτρέψει από την αυτοκτονία και να 
την συγκρατήσει από τη βουτιά στο κενό, αλλά 
δεν τα κατάφερε...

ΛΟΓΩ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΔΕΝ ΤΙΜΗΣΕ
Η ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!

Διαβάστε τι αναφέρει το ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Με συνοπτικές δια-
δικασίες, στο περιθώριο της συζήτησης των 
επίκαιρων ερωτήσεων, και με την παρουσία 

μόλις τεσσάρων βουλευτών στην Ολομέ-
λεια τίμησε την επέτειο του Πολυτεχνείου 
η Βουλή. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι 
τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιούνταν 
ειδική συνεδρίαση, με την παρουσία του 
πρωθυπουργού, του προέδρου της Βουλής 
και των πολιτικών αρχηγών και τηρούνταν 
ενός λεπτού σιγή προς τιμή των αγωνιστών 

ενάντια της στρατιωτικής χούντας. Σύμφω-
να μάλιστα με πληροφορίες, το Προεδρείο 
«αναγκάστηκε» να κρατήσει «χαμηλούς 
τόνους» προκειμένου να αποφευχθούν  οι 
φιλοχουντικές κορώνες των βουλευτών της 
Χρυσής Αυγής που θα δυναμίτιζαν το κλίμα 
στο κοινοβούλιο.

  Σημεία
 των Καιρών

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΘΩΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ 

Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Χρυσής Αυγής 
στο Ζηπάρι της Κω. Η συγκέντρωση του κόσμου και η όλη ατμόσφαι-
ρα ήταν πραγματικά πρωτόγνωρη για το νησί. Τα συνθήματα δονού-

σαν από νωρίς την ατμόσφαιρα και τα καπνογόνα άναψαν στην 
έναρξη των εκδηλώσεων. Τελέστηκε ο παραδοσιακός αγιασμός, από 
Ιερέα, του νέου κάστρου της Χρυσής Αυγής και ακολούθως τον λόγο 
έλαβε για το καλωσόρισμα ο υπεύθυνος του γραφείου Θεόδωρος 
Ιωαννίδης. Ακολούθως στο βήμα ανέβηκε η Συναγωνίστρια, Αγγελική 
Γεννατά, η οποία ανέλυσε στους παρευρισκομένους την υφιστάμενη 
οικονομική κατάσταση της χώρας, τις επιπλέον συνέπειες των τελευ-
ταίων ψηφισθέντων νομοσχεδίων και του προϋπολογισμού. 
Τελευταίος ανέβηκε στο βήμα ο Βουλευτής Β’ Αθηνών και μέλος 
του Πολιτικού Συμβουλίου της Χρυσής Αυγής, Γεώργιος Γερμενής, 
ο οποίος αναφέρθηκε στην πολιτική επικαιρότητα, τους πολιτικούς 
απατεώνες που λυμαίνονται τον Ελληνικό Λαό και τόνισε την σημα-
σία των νέων γραφείων της Χρυσής Αυγής στο νησί για την συσπεί-
ρωση όλων των Ελλήνων με σκοπό την Εθνική Ανεξαρτησία και τον 
Υπέρ Πάντων Αγώνα για το Έθνος. 
Η εκδήλωση έληξε, όπως όλες οι εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής, με 
τους Συναγωνιστές όρθιους να ψέλνουν τον Εθνικό μας Ύμνο. Τους 
Ιερούς και πιο επίκαιρους από ποτέ αυτούς στίχους του Εθνικού μας 
Ποιητή, Διονυσίου Σολωμού, που περιγράφουν τον Αγώνα των Προ-
γόνων μας για Πατρίδα, Πίστη και Ελευθερία.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ “Δεν πτωχεύσαμε στις 
16 Νοεμβρίου... Έχου-
με πτωχεύσει από τις 
17 Νοεμβρίου 1973”

Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΩΣ 
ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ...
Η απάντηση της Χρυσής Αυγής και 
οι «εορτασμοί» της για την «επέτειο 
του πολυτεχνείου» ήταν οι συγκε-
ντρώσεις για διανομή τροφίμων 
στους δοκιμαζόμενους Έλληνες 
σε πολλά σημεία της χώρας. Στην 
Αθήνα μια μαζική διανομή έγινε 
στα Νότια Προάστια με επιμέλεια 
της Τ.Ο. Νοτίων Προαστίων  και μια 
δεύτερη διανομή έγινε στα Βορειο-
δυτικά προάστια με επιμέλεια της 
Τ.Ο. Άνω Λιοσίων. Εκατοντάδες 
συμπατριώτες μας που πλήττονται 
από τα αντιλαϊκά μέτρα της συγκυ-
βέρνησης και του μνημονίου ήρθαν 
στη διανομή τροφίμων βρίσκοντας 
μια προσωρινή ανακούφιση.

Στην διανομή που έγινε στην 
κεντρική πλατεία των Άνω Λιο-
σίων, οι συγκεντρωμένοι Έλληνες 
ήσαν περισσότεροι από κάθε άλλη 
ανάλογη διανομή τροφίμων στην 
περιοχή. Σε αυτούς απευθύνθηκε 
με λόγια συμπαράστασης και με 
αγωνιστικό παλμό ο συναγωνιστής 
Χρήστος Παππάς λέγοντας μετα-
ξύ άλλων πως δεν πτωχεύσαμε 
στις 16 Νοεμβρίου του 2012 όπως 
χαρακτηριστικά είχε προαναγγείλει 
ο αρχιψεύτης της συγκυβέρνηση,  
αλλά έχουμε «πτωχεύσει» σαν χώρα 
από τις 17 Νοεμβρίου 1973. Για 
να καταλήξει χαρακτηριστικά ότι 
η Χρυσή Αυγή είναι η Ελλάδα που 
αγωνίζεται, η Χρυσή Αυγή είναι η 
Ελλάδα και η Ελλάδα θα νικήσει.
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Σε άρθρο του στο περιοδικό Stern o γερμανός δημοσιογράφος 
Hans-Ulrich Jorges σημειώνει την εντυπωσιακή μεταστροφή 
της γερμανικής πολιτικής απέναντι στο ελληνικό πρόβλημα 
μετά την επίσκεψη Μερκελ στην Κίνα στα τέλη Αυγούστου. 
Ξαφνικά όλοι στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες δηλώνουν 
αποφασισμένοι να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, 
χωρίς να αποκλείουν πλέον 
την επιμήκυνση του προγράμ-
ματος ή ακόμη και ένα τρίτο 
πακέτο βοήθειας. Ακόμη και οι 
πιο συντηρητικές φωνές βαυ-
αρών πολιτικών, που ζητούσαν 
τη θυσία της Ελλάδας προς 
παραδειγματισμό, σίγησαν. 
Σύμφωνα με το συντάκτη η 
μεταστροφή αυτή οφείλεται 
στις έντονες παρασκηνιακές 
πιέσεις που ασκήθηκαν από 
την κινεζική ηγεσία κατά την 
επίσκεψη Μέρκελ στο Πεκίνο. 
Λέγεται ότι ο πρωθυπουργός 
Wen Jiabao απείλησε χωρίς 
περιστροφές την καγκελάριο της Γερμανίας στις μεταξύ τους 
συζητήσεις ότι «έχουμε ήδη χάσει 30 δισεκατομμύρια στην 
Ελλάδα. Εάν χάσουμε άλλα 40, δεν πρόκειται να κάνουμε 
τίποτα πλέον για τη σταθεροποίηση του ευρώ». 
Πέρα από την έκθεση της Κίνας στην ευρωπαϊκή κρίση χρέ-
ους, το ύψος της οποίας δεν είναι ακριβώς γνωστό και τους 
φόβους για φαινόμενο ντόμινο σε περίπτωση εξόδου της 
Ελλάδας από την Ευρωζώνη σημαντικό ρόλο στις κινήσεις 
της κινεζικής ηγεσίας παίζει και «η στρατηγική συμμαχία» 
που έχουν συνάψει Κίνα και Ελλάδα. Σύμφωνα με το συντά-
κτη του περιοδικού Stern η Κίνα έχει επιλέξει την Ελλάδα 
ως την «πύλη της στην Ευρώπη», με στόχο να δημιουργή-

σει ένα σύγχρονο «δρόμο του μεταξιού» για το παγκόσμιο 
εμπόριο. Η επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά είναι μόνο η 
αρχή. Ήδη οι Κινέζοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για 
άλλα ελληνικά λιμάνια, διαπραγματεύονται συμφωνίες με 
ελληνικές εταιρείες για την κατασκευή ανεμογεννητριών 
και εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας, ενώ ενδιαφέρονται 

και για το 40% του αεροδρο-
μίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
μετά τη λήξη του συμβολαίου 
διαχείρισης που κατέχει σήμε-
ρα γερμανική εταιρεία. Αλλά 
και για το λιμάνι του Πειραιά 
στόχος των Κινέζων είναι να 
εξελιχθεί στο μεγαλύτερο 
λιμάνι μεταφοράς container 
στη Μεσόγειο, μέσω του οποί-
ου θα διοχετεύονται κινεζικά 
προϊόντα σε Ευρώπη, Βόρεια 
Αφρική και Μέση Ανατολή. 
Εάν η Ελλάδα έβγαινε από την 
Ευρωζώνη, οι κινεζικές επεν-
δύσεις θα έχαναν μονομιάς 

την αξία τους. Η Κίνα θα είχε επενδύσει σε ένα αποτυχημένο 
κράτος που θα βυθιζόταν στην εξαθλίωση και η υπόλοιπη 
Ευρώπη θα έπρεπε «να το πληρώσει». Κλείνοντας το άρθρο 
του ο γερμανός δημοσιογράφος σημειώνει: « Είναι πολύ 
πιθανό, ότι στο ευρωπαϊκό πόκερ η Κίνα έδωσε φλος ρου-
αγιάλ στους Έλληνες. Και αυτοί δεν το έχουν πάρει είδηση 
ακόμη.»
Το άρθρο με τίτλο «Die chinesische Karte» του Hans-Ulrich 
Jorges δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση του περιοδικού 
Stern δύο μέρες μετά την επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα στις 
11. 10. 2012.

Πηγή: www.capital.gr

Τι κρύβεται πίσω από την αλλαγή 
στάσης της Γερμανίας απέναντι 
στην ελληνική κρίση χρέους;

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΙΝΑ: H τρομοκρατία 
του συστήματος

H τρομοκρατία του συστήματος ότι σε περίπτω-
ση χρεοκοπίας, δηλαδή, αν δεν πληρώσουμε τους 
τοκογλύφους, δεν θα έχουμε και να φάμε είναι ένα 
μεγάλο παραμύθι και αποδεικνύεται με επίσημα 
στοιχεία. Οι παρακάτω πινάκες 1 και 2 με βασικά και 
λαϊκά είδη διατροφής, είναι αποκαλυπτικοί. Παρά την 
απαξίωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και 
την εγκατάλειψη στην τύχη της, οι Έλληνες αγρότες 
αντιστέκονται και παράγουν. 
 
Ελληνική αγροτική παράγωγη και Αυτάρ-
κεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων

 
1. Αυτάρκεια προϊόντων ζωικής παραγωγής - αλιείας   
(σε χιλ. τόνους, έτους 2011) 

2. Αυτάρκεια προϊόντων φυτικής παραγωγής    (σε 
χιλ. τόνους, έτους 2011)

Σημειώσεις: 
• Αφορά στη φαινόμενη κατανάλωση ( πλην αυτοκα-
τανάλωσης). 
• Η αυτάρκεια αφορά μόνον τα αναφερόμενα προϊ-
όντα ή κατηγορίες προϊόντων και όχι στο σύνολον 
των προϊόντων που καταναλώνονται στην Ελληνική 
αγορά.  
• Γα τη ζάχαρη, το ποσοστό αυτάρκειας ανέρχεται 
μόλις στο 14,27%, μειωμένη κατά 54,38% σε σχέση 
με το 2010 κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγής 
(από 77,18 χιλιάδες τόνους το 2010 σε 38,27 χιλιάδες 
τόνους το 2011).
• Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΛΓΟ και 
έκθεση Αύγουστου 2012 της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Άνω-κάτω έχει γίνει η τριμερής μνημονιακή συγκυβέρνηση, 
από την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας υπέρ της άμεσης κατάργησης του 
ελεεινού και τρισάθλιου νόμου Ραγκούση για την Ιθαγένεια 
και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς 
υπηκόους τρίτων χωρών, που κρίθηκε αντισυνταγματικός.
Η πλευρά της χαζοχαρούμενης ψευτοδεξιάς του Αντωνάκη 
προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την απόφαση και να την χρησι-
μοποιήσει ως άλλοθι (δεν το κάνω με δική μου πρωτοβουλία, 
το επιβάλλει δικαστική απόφαση) για να κάνει αυτό που είχε 
υποσχεθεί να κάνει προεκλογικά, αλλά δεν το έκανε.
Από το ΠΑΣΟΚ προειδοποιούν πως «Μόνο με συμφωνία των 
κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση θα αλλάξει ο νόμος 
Ραγκούση», ενώ θεωρούν «σοβαρό ατόπημα» τη δημοσιοποί-
ηση της απόφασης του ΣτΕ. Προφανώς ήθελαν να την κρατή-
σουν κρυφή από το λαό, για να μην την εφαρμόσουν! Δηλαδή, 
όπου μας συμφέρει επικαλούμαστε τη δικαιοσύνη, όπου δε μας 
συμφέρει την αγνοούμε. Αυτή είναι και η ουσία της μεταπολι-
τευτικής «δημοκρατίας»! Φυσικά, παρόμοια στάση υιοθέτησαν 
και τα κόμματα της άκρας αριστεράς, κυβερνητικά (ΔΗΜΑΡ) ή 
«αντιπολιτευόμενα» (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ). Βέβαια, περισσότερο ενδια-
φέρον έχει η θέση της ΔΗΜΑΡ, η οποία ως εκ της θέσεώς της 
στη συγκυβέρνηση μπορεί να επηρεάζει άμεσα τις καταστάσεις.
Δεν είναι, λοιπόν, μόνο μια τυπική ανακοίνωση από τη ΔΗΜΑΡ, 
αλλά και οι σχετικές δηλώσεις του (προερχόμενου από την 
ΔΗΜΑΡ) αρμόδιου υπουργού (Δικαιοσύνης), Α. Ρουπακιώτη, ο 
οποίος δήλωσε πως διαφωνεί με την κατάργηση του αντισυ-
νταγματικού νόμου Ραγκούση!
Για την «ταμπακιέρα» τώρα. Όπως γράφουν και τα συγκυβερ-
νητικά «Νέα», όλα γίνονται υπό τον φόβο της Χρυσής Αυγής:
«Η απόφαση Σαμαρά για άμεση κατάθεση νόμου για την ιθαγέ-
νεια, συμβατή με την απόφαση του ΣτΕ, υπαγορεύθηκε υπό… το 
φόβο της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, άνθρωπος από το Μέγαρο 
Μαξίμου έλεγε: «Φαντάζεστε να μην εφαρμόζαμε την απόφαση 

του ΣτΕ; Η Χρυσή Αυγή θα έκανε πάρτι. Δεν μπορείς να χαρίσεις 
μια απόφαση ανώτατου δικαστηρίου και μάλιστα για ένα τέτοιο 
θέμα, στη Χρυσή Αυγή».
Και σ’ αυτό όμως διαφωνεί η ΔΗΜΑΡ, που υποστηρίζει ακριβώς 
τα αντίθετα. Είπε ο Ρουπακιώτης:
«Όσο σκληραίνει η νομοθεσία ενισχύεται η Χρυσή Αυγή. Η 
Πολιτεία πρέπει να δει άλλες δυνατότητες στη ρίζα του προ-
βλήματος. Οι δράσεις της Χρυσής Αυγής είναι κίνδυνος για τη 
Δημοκρατία. Γιατί το πολιτικό σύστημα δεν αποδείχτηκε αξιόπι-
στο. Όσο πιο πίσω πάμε τόσο μεγαλύτερους κινδύνους δημι-
ουργούμε για τη Δημοκρατία. Τροφοδοτούμε τη Χρυσή Αυγή»!

Αντώνη Σαμαρά (που θα μας έσωζες από την… αριστερά) 
καλά ξεμπερδέματα με τους αριστερούς συμμάχους σου!

Η απόφαση για την Ιθαγένεια 
κάνει “μπάχαλο” την συγκυβέρνηση

Στην χώρα των εξαθλιωμένων
Κύριε Στουρνάρα - Υπουργέ (;) των Οικονομικών, η  ύφεση 
χτυπάει ήδη το 7,2%! Πραγματικά θα πέσετε σε κάποιο νού-
μερο μέσα κ. Υπουργέ, κ. καθηγητά; Εδώ ούτε για τους δύο 
μήνες που απομένουν μέχρι να λήξη το 2012 δεν μπορείτε να 
κάνετε ακριβή πρόβλεψη στον προϋπολογισμό. Πιστεύετε αλή-
θεια λοιπόν πως ο προϋπολογισμός του 2013 θα αντέξει μέχρι 
την 1.1.2013 χωρίς να αναθεωρηθεί; Δεν έχετε δουλέψει ποτέ 
βέβαια στην πραγματική οικονομία, σε μια πραγματική δουλειά, 
για να γνωρίζετε πως και περίπτερο να τρέχατε θα έπρεπε να 
μπορείτε να προβλέψετε στοιχειωδώς παραγγελίες & πωλήσεις, 
έσοδα και έξοδα του επόμενου μήνα για να κρατήσετε το μαγαζί.
Τρέχοντας όμως ολόκληρη χώρα, νομίζετε ότι μια συνολική 
απόκλιση ας πούμε 20 δισ. ευρώ για το ΑΕΠ το ίδιο, από τα 
206 δισ. αφότου αναλάβατε την ευθύνη, μας το ρίξατε στα 194 
δισ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τώρα φαίνεται ότι θα κλείσει 
για τα καλά κάτω από τα 190 δισ. για το 2012.  Να δούμε για 

πόσο καιρό ακόμα θα επιμείνετε στα 184 δισ. ευρώ πρόβλεψη 
κλεισίματος για το ΑΕΠ του 2013. Όσο για την ανεργία, εκεί 
είναι το τεράστιο έγκλημα. Ούτε διανοείστε τι πάει να πει να είσαι 
άνεργος κ. Στουρνάρα. Δεν ήσασταν ποτέ και σίγουρα δεν είστε 
και τώρα στην γραμμή ανεργίας για να νιώσετε την πίκρα με 
όλους εμάς τους άνεργους Συν-Έλληνες και τις οικογένειές μας.
Έχουμε όμως τον στιβαρό ώμο της Χρυσής Αυγής και όλων των 
πατριωτών και αγωνιστών, φανερών και αφανών, του αυθεντι-
κού Λαϊκού Κινήματος για συμπαράσταση στον αγώνα μας για 
εργασία, υπερηφάνεια και τιμή στην χώρα μας.  Τουλάχιστον, να 
δείξετε λίγο θάρρος και να παραδεχθείτε την πλήρη αποτυχία, 
την προσωπική σας και της συγκυβέρνησής σας. Εκτός και αν 
οι αριθμοί στους οποίους αρέσκεστε να απευθύνεστε (γιατί 
τους Έλληνες τους έχετε αποκαλέσει ξεδιάντροπα, λαουτζίκο) 
ψεύδονται.

Οικονομικός Παρατηρητής 
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c Και τώρα, μετά το τρίτο και φαρμακερό 
Μνημόνιο, τι; Και τώρα, καλοί μου συμπα-
τριώτες, τώρα καλοί συνέλληνες, αγνοί και 
αγαπημένοι (πάντα εύπιστοι και πάντα προ-
δομένοι) φθάσαμε στο τέρμα. Πώς όμως 
φθάσαμε στο τέρμα, στο «μη παρέκει» και 
στην κυρά (κεριά και λιβάνια) Μέρκελ να μας 
κουνάει το δάκτυλο εν είδει πιστολιού στον 
κρόταφο; Ας πάμε λίγο πίσω, με μια μικρή 
αναδρομή γεγονότων, για να δούμε ποιος 
είναι ο μεγάλος φταίχτης της πονεμένης 
ιστορίας, που βιώσαμε από το πρόσφατο 
παρελθόν μέχρι σήμερα και που, πλέον, 
βιώνουμε την τελευταία πράξη του μεγάλου 
δράματος.

c Ας πάμε, λοιπόν, πίσω. Όχι πολύ... Να, 
μέχρι τον Νοέμβριο του 1973, τότε που 
-όπως έλεγες, λαέ μου- με τις «Νομικές» σου 
και τα «Πολυτεχνεία σου» έριχνες το «τυραν-
νικό καθεστώς» της 21ης Απριλίου.  Τότε, 
που υποτίθεται ότι θα έφερνες την δημο-
κρατία στην Χώρα. Τότε, που τελικά έφερες 
μια σκληρή δικτατορία, η οποία έφυγε και 
αυτή τον Ιούλιο του ‘74 με την προδοσία 
της Κύπρου. Ποιοι είναι οι προδότες δεν 
το έμαθες  ποτέ, γιατί είναι κρυμμένοι μέσα 
στο φάκελο της Κύπρου, που είναι και αυτός 
κρυμμένος (με την σειρά του) στα υπόγεια 
της βουλής σου και της Δημοκρατίας σου και 
ποτέ δεν άνοιξε. Γιατί;

c  Σε θυμάμαι, λαέ μου, τότε τον Ιούλιο 
του ‘74, τότε που βγήκες στους δρόμους 
κρατώντας αναμμένα κεριά στα χέρια για 
να υποδεχθείς τον «μεγάλο σωτήρα», τον 
Καραμανλή και την «δημοκρατία του», η 
οποία δημοκρατία του -με την προδοτική 
θέση και ρήση του «η Κύπρος κείται μακράν» 
- ήταν αυτή ουσιαστικά που έδωσε το 40% 
της Κύπρου στους τούρκους, ενώ μέχρι τότε 
είχαν καταλάβει μόνο το 3%!

c Σε θυμάμαι, στην συνέχεια, να κάνεις 
εκλογές  (που τις χαρακτήρισες και κορυ-
φαία... εκδήλωση της Δημοκρατίας).Τις  
θυμάσαι; Τις εκλογές εκείνες τις έκανες 

κάτω από την πίεση μιας άλλης προδοτι-
κής ρήσης, εκείνης του Μίκη σου και του 
Θεοδωράκη σου, που σου έβαλε το δίλημ-
μα: «Καραμανλής ή τανκς»! Θα το θυμάσαι, 
βέβαια, όπως θα θυμάσαι ότι έδωσες στον 
Καραμανλή εκείνο το φανταστικό ποσοστό 
του 54,37% για να αποχουντοποιήσει και 
να εκδημοκρατίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις και 
ολόκληρη την Χώρα, όπως έλεγες.

c Στην συνέχεια, με τον Καραμανλή και 
την Δημοκρατία του την «Νέα» και με το 
δόγμα του «ανήκωμεν εις την Δύσιν» και 
αφού σε είχαν βάλει και στην ΕΟΚ,  κοι-
μόσουν -υποτίθεται- ήσυχος, τρώγοντας 
παράλληλα και τα αποθέματα που άφησε 
το «τυραννικό» στρατιωτικό καθεστώς της  
21ης Απριλίου και όταν αυτά τελείωσαν, 
σε τάιζαν με δανεικά, μόνο που δεν το ήξε-
ρες ούτε και το φανταζόσουν, αφού και οι 
«δημοκράτες» σου το έκρυβαν σκοπίμως, 
για να γλείφεις εσύ το κόκκαλο και αυτοί να 
τρώνε... τα φιλέτα.

c Πέρασε έτσι αρκετός καιρός, με εσένα, 
λαέ μου, να πιστεύεις ότι -με την νοοτροπία 
της ήσσονος προσπάθειας που σε χαρα-
κτήριζε,- θα μπορούσες (και δικαιούσουν) 
να ζεις το απόλυτο όνειρο μιας αραχτής 
«Δημοκρατίας», χωρίς να κουράζεσαι ιδι-
αίτερα. Ένα πράγμα σαν μισοξαπλωμένος 
δηλαδή, και από πάνω να πιστεύεις ότι όλα 
πάνε καλά!

c Μετά τον Καραμανλή (θυμάσαι, ε;) 
διάλεξες τον Αντρέα και το ΠΑΣΟΚ για να 
σε κυβερνήσει. Αχ, ο Αντρέας και το ΠΑΣΟΚ! 
Τι εποχές, λαέ μου! Ήταν αυτός που όταν ο 
Καραμανλής σε έβαζε στην τότε ΕΟΚ, αυτός 
σε έβαζε να φωνάζεις το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το 
ίδιο συνδικάτο», άσχετα αν, στην συνέχεια 
που του έδωσες την εξουσία, το σύνθημα το 
έκανε... γαργάρα.

c Αυτός, πέρα από το να συνεχίζει να 
σου αγοράζει με δανεικά το κόκκαλο (και να 
τρώει ο ίδιος και η παρέα του τις αστακομα-

καρονάδες), σου είχε δώσει και τσίχλες να 
μασάς. Η μια τσίχλα ήταν το «Αλλαγή -Αλλα-
γή, Λαϊκή συμμετοχή», η άλλη «το ΠΑΣΟΚ 
στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία» 
(νόμιζες ότι είχες και την... εξουσία, τρομά-
ρα σου) και μια άλλη το «ο Λαός δεν ξεχνά 
τι σημαίνει Δεξιά». Με την τελευταία αυτή 
τσίχλα, που μάσαγες, ήσουν και σίγουρος 
ότι είχες βάλει και την Δεξιά στο χρονοντού-
λαπο της Ιστορίας.

c Με ετούτα και με εκείνα, από την 
μια πλευρά οι δεξιοί (αδέξιοι) και από την 
άλλη οι σοσιαλιστές (ληστές), παίζοντας 
θέατρο, σε κρατούσαν όμηρο φανατισμένο 
στα μαντριά τους, από όπου ήσουν έτοιμος 
να εξορμήσεις εναντίον του πολιτικού σου 
αντιπάλου, λες και αυτός σου έφταιγε. Σε 
είχαν φτάσει στο σημείο μέχρι και σε ξεχω-
ριστά καφενεία να συχνάζεις! Τα θυμάσαι τα 
μπλε και τα πράσινα καφενεία, λαέ μου; Δεν 
πέρναγες ούτε απέξω από το καφενείο του 
«αντιπάλου σου». Αλήθεια, λαέ μου, σήμε-
ρα και αναλογιζόμενος εκείνες τις ημέρες 
και την τότε συμπεριφορά σου, ντρέπεσαι 
καθόλου;

c Τα καφενεία, τα είχαν χτίσει αυτοί που 
υποτίθεται ότι τότε ήταν εχθροί. Είναι οι 
ίδιοι που σήμερα είναι συνεταιράκια και σε 
συγκυβερνούν! (Σε ταΐζουν κουτόχορτο και 
εσύ κάθεσαι και τους κοιτάς. Τι τους κοιτάς 
και τι περιμένεις από δαύτους;)
Σου διόρισαν στο Δημόσιο ολόκληρη την 
οικογένεια, είπες στον εαυτό σου «εδώ είμα-
στε» και συνέχιζες  να τους ψηφίζεις, με 
ποιο σκεπτικό άραγε; Αφού μόνο η γάτα 
σου είχε μείνει αδιόριστη; Ευτυχώς που δεν 
σου την διόρισαν και αυτήν, γιατί θα είχε 

σταματήσει να κυνηγάει ποντίκια, όπως εσύ 
σταμάτησες να δουλεύεις, από τότε που σε 
διόρισαν.

c Το χρέος σου, όμως, λαέ μου, μέρα τη 
μέρα μεγάλωνε και όχι μόνο αυτό, αλλά οι 
ηγέτες σου συνέχιζαν να δανείζονται  και 
εσύ αντί να τους σταματήσεις, αντί να τους 
πεις «που πάτε, ρε;», κοίταζες να διατηρή-
σεις τα κεκτημένα (όλο κι όλο ένα κόκκαλο 
δηλαδή, αγορασμένο με δανεικά). Για το 
αύριο δεν ενδιαφερόσουν, παρά φτυάριζες 
τα προβλήματα προς το μέλλον, με συνέπεια 
κάποια στιγμή  να γίνουν βουνά ανυπέρβλη-
τα που τα βλέπεις  σήμερα μπροστά σου και 
σε πιάνει δέος.

c Φτάνοντας στο οδυνηρό σήμερα (λαέ 
μου), τί κάνεις; Διαπιστώνεις ότι είναι πλέον 
αργά. Διαπιστώνεις ότι είσαι αλυσοδεμένος 
με τρία μνημόνια και πας για...άλλα. Έχεις 
εκχωρήσει πλέον την Εθνική σου κυριαρχία 
και αξιοπρέπεια και έχεις γίνει δια βίου 
δούλος των διεθνών τοκογλύφων. Δουλεύεις 
(όταν έχεις δουλειά) για να πληρώνεις μια 
ζωή τόκους. Σε εξευτέλισαν, σε ντρόπιασαν, 
σε ταπείνωσαν, σε κόντυναν και αντί να τους 
πεις «πηγαίνετε στο διάβολο, επιτέλους», 
κάθεσαι και τους κοιτάς και έχεις και την 
ηλιθιότητα να περιμένεις να σου λύσουν τα 
προβλήματα, ποιοι; Αυτοί που τα... δημι-
ούργησαν! Έχεις την απαίτηση να σου επι-
στρέψουν οι κλέφτες τα κλεμμένα! Αν είναι 
δυνατόν! Συμπέρασμα; ΕΣΥ, λαέ μου, ΦΤΑΙΣ 
ΓΙΑ ΟΛΑ! ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ! ΜΑΣ ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΣΤΟΝ 
ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΦΤΥΣΟΥΜΕ!

Υ.Γ.1: Τώρα που το καλοσκεφτήκαμε, δεν 
είμαστε σίγουροι ότι, αν τους στείλεις στον 
έξω από δω, θα ξεμπερδέψεις κιόλας με 
δαύτους. Φοβόμαστε ότι αυτός θα σου τους 
ξαναστείλει... πίσω. Κάτι άλλο σκέψου να 
κάνεις. 
Υ.Γ.2: Φέτος (λαέ μου) έχουμε την περιέργεια 
να δούμε αν θα πας μαζικά στο Πολυτε-
χνείο, για να προσκυνήσεις την κεφάλα του 
Σβορώνου. Για όσους δεν γνωρίζουν, τους 
πληροφορούμε ότι η κεφάλα τοποθετήθηκε 
εκεί για προσκύνημα, εν όσο (ο τώρα μακα-
ρίτης) τότε ήταν ακόμη ζωντανός. Είχαμε, δε, 
τότε το καταπληκτικό φαινόμενο της μιας 
κεφάλας, της ζωντανής στην Θεσσαλονίκη, 
και της δεύτερης, της χάλκινης, άδειας και 
άψυχης... στο Πολυτεχνείο.

j ΑΚΟΥ-ΒΛΕΠΕ-ΜΙΛΑ
 γράφει ο Νικόλαος Η. Σκαντζός 

Μ’ ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ, με τον χαρακτη-
ριστικότατο τίτλο: «Η Χρυσή Αυγή προελαύνει 
εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης», το διεθνές 

πρακτορείο Reuters ασχολείται και εξηγεί το φαινόμενο 
Χρυσή Αυγή, προβλέποντας μεγάλη περαιτέρω άνοδο 
του κινήματος, την οποία ο δημοσκόπος Παναγόπουλος 
της Alco θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει και στο 30%, ενώ 
κάποιοι πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν πιθανό να είναι 
η Χρυσή Αυγή δεύτερο κόμμα αν γίνουν τώρα εκλογές.

Το κείμενο είναι τεράστιο και περιέχει πολλά γνωστά πράγ-
ματα (μεταξύ των οποίων και τις γνωστές συκοφαντίες), γι’ 
αυτό σας παραθέτουμε τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του και 
τα συμπεράσματα δικά σας: 
«Ήμασταν δεκάδες, ελάχιστες εκατοντάδες. Τώρα είμαστε 
χιλιάδες και είναι μόνο η αρχή», λέει ο Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής 
που βλέπει τη δημοτικότητα του κόμματός του να αυξάνεται 
όσο γρήγορα καταρρέει η οικονομία της χώρας.
Εκμεταλλευόμενη την οργή του κόσμου με τη διαφθορά στο 
πολιτικό σύστημα, τη συνεχιζόμενη λιτότητα και την παρά-
νομη μετανάστευση, η Χρυσή Αυγή έχει σχεδόν διπλασιάσει 
τη δύναμή της μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Η εταιρία δημο-

σκοπήσεων VPRC κατέγραψε τη δύναμή της στο 14% τον 
Οκτώβριο από τα 7% που έλαβε στις εκλογές του Ιουνίου.
Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η άνοδος των ποσοστών της 
δεν αναμένεται να ανακοπεί άμεσα. Προειδοποιούν μάλιστα 
ότι η Χρυσή Αυγή, που αρνείται ότι είναι νεοναζιστικό κόμμα 
παρά το ότι υιοθετεί ανοιχτά παρεμφερή ιδεολογία και σύμ-
βολα, μπορεί να προσελκύσει ακόμα και έναν στους τρεις 
ψηφοφόρους.

«Όσο το πολιτικό σύστημα δεν αλλάζει και δε βάζει τέλος 
στη διαφθορά, το φαινόμενο αυτό δεν θα ανακοπεί», είπε ο 
Κώστας Παναγόπουλος, επικεφαλής της εταιρίας δημοσκο-
πήσεων ALCO. «Η Χρυσή Αυγή θα μπορούσε να κερδίσει έως 
και το 30% των ψηφοφόρων».
Η Χρυσή Αυγή είναι πλέον τρίτο κόμμα σε όλες τις πρόσφα-
τες δημοσκοπήσεις, μετά το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. 
Η βίαιη συμπεριφορά οπαδών του κόμματος, που συχνά περι-
πολούν σε υποβαθμισμένες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας 
παρενοχλώντας μετανάστες, φαίνεται αντίθετα να ενισχύουν 
τη δημοτικότητά του. Με την κυβέρνηση να επιβάλλει το ένα 
κύμα λιτότητας μετά το άλλο και την κοινή γνώμη εξοργισμέ-
νη, η κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού φαντάζει 
ακόμα δυνατή. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, δεν είναι 
απίθανο η Χρυσή Αυγή να αναδειχθεί και δεύτερο κόμμα σε 
περίπτωση πρόωρων εκλογών.

Στη δημοτικότητά της συμβάλει και η κοινωνική προ-
σφορά της, μοιράζοντας τρόφιμα σε φτωχογειτονιές, 
προστατεύοντας ηλικιωμένους σε μηχανήματα αυτόματης 
ανάληψης χρημάτων, φτάνοντας στο σημείο να φτιάξει 
τράπεζα αίματος μόνο για Έλληνες.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ REUTERS:

“Η Χρυσή Αυγή στην αξιωματική αντιπολίτευση”
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Τιμή στους Μαραθωνομάχους
Εκατοντάδες Εθνικιστών συγκεντρώθηκαν στον Τύμβο των 
Μαραθωνομάχων για να αποτίσουν φόρο Τιμής και Μνήμης 
στους Ήρωες που έδωσαν το Αίμα τους για να υπερασπιστούν 
την Ελληνική Πατρίδα και την Ελληνική Φυλή. Συναγωνιστές 
από τις Τ.Ο. Ανατολικής Αττικής, Σαρωνικού, Άνω Λιοσίων και 
Βορείων Προαστίων συγκεντρώθηκαν από νωρίς στα γραφεία 
της Τ.Ο. Ανατολικής Αττικής στην Αρτέμιδα. Από εκεί ξεκίνησε 
αυτοκινητοπομπή 50 αυτοκινήτων, η οποία διέσχισε την Αρτέ-
μιδα, την Ραφήνα, την Νέα Μάκρη και τις ενδιάμεσες περιοχές 

αποδεχόμενη τα ενθουσιώδη σχόλια του κόσμου που την αντί-
κριζε  Οι Συναγωνιστές συγκεντρώθηκαν εν τέλει στον Τύμβο 
των Μαραθωνομάχων, αυτό το Ζωντανό Μνημείο Ελληνισμού, 
για να τιμήσουν τους Ήρωες. 
Πρώτος μίλησε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Γεώργιος 
Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέλυσε την επικαιρότητα του μηνύμα-
τος των Μαραθωνομάχων στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε 
σήμερα. Ακολούθως ο Υπεύθυνος της Τ.Ο. Βορείων Προαστίων, 
Κώστας Αλεξανδράκης, έθεσε το ιστορικό πλαίσιο της μάχης και 
τόνισε την μεταφυσική σημασία της συγκεκριμένης συγκέντρω-
σης. Τελευταίος ανέβηκε στο «βήμα» ο Βουλευτής Μαγνησίας 
της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στην παράδοση της Ελλάδος στους σύγχρονους «Πέρσες» 
από τους πολιτικάντηδες. 
Ακολούθησε πορεία προς την παραλία του Σχοινιά, όπου οι 
Συναγωνιστές μόνο με την παρουσία τους απελευθέρωσαν 
άλλον έναν Άγιο Παντελεήμονα. Συγκεκριμένα μιλώντας όλοι 
οι λαθροέποικοι που μαστίζουν το παραλιακό χωριό του Άγιου 
Παντελεήμονα στον Σχοινιά, εξαφανίστηκαν μόλις η πορεία των 
Συναγωνιστών ξεκίνησε από το Μνημείο των Μαραθωνομάχων 
προς το χωριό, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων. 

Η Δάδα άναψε και στο Αγρίνιο
Με επιτυχία διεξήχθη στο Αγρίνιο η τελετή των εγκαινίων 
των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Παρόντες ήταν ο βουλευ-
τής Αττικής και εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος κ. Ηλίας 
Κασιδιάρης, ο βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώτα-
ρος, ο βουλευτής Εύβοιας κ. Ν. Μίχος,  ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς, ο βου-
λευτής Αιτ/νίας Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, ο βουλευ-
τής Αχαΐας, Μιχαήλ Αρβανίτης και χιλιάδες Ελλήνων.



Δυναμική παρουσία του Μετώπου Νεολαί-
ας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) 
στην χθεσινή εκδήλωση καταδίκης του 
ψευδοκράτους. 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Εκατοντάδες μαθητές πορεύτηκαν στις γραμ-
μές του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος και 
διατράνωσαν την αντίθεση τους για την 
παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. 
Η πορεία ξεκίνησε από τα γραφεία μας που 
βρίσκονται στην οδό Νάξου 2, γωνιά με την 
Λεωφόρο Μακαρίου και πορεύτηκαν στους 
κεντρικότερους δρόμους της Λευκωσίας. Τα 
συνθήματα των μαθητών δονούσαν για ώρες 
την πρωτεύουσα και πέρασαν το μήνυμα 

προς όλους ότι η Νεολαία μας όσο και να 
προσπαθούν οι διάφοροι εντολοδόχοι δεν 
ξεχνά. Η πορεία των μαθητών πέρασε και 
μπροστά από την βουλή όπου και έγινε ολι-
γόλεπτη στάση. Το Μέτωπο Νεολαίας στην 
είσοδο της βουλής έκαψε συμβολικά σημαία 
του ψευδοκράτους και της Τουρκίας, ενώ 

αποδοκίμασαν έντονα τους πολιτικούς μας 
πάτρωνες.
Στην συνέχεια η πορεία μας κατευθύνθηκε 
προς το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας. Εκεί 
οι μαθητές ανακόπηκαν από ισχυρή παρουσία 
της αστυνομίας. Στην συνέχεια έφτασε και η 
οργανωμένη πορεία της ΕΦΕΝ στο οδόφραγ-
μα. Το Μέτωπο Νεολαίας του Εθνικού Λαϊκού 
Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) παρεχώρησε χώρο στην 
πορεία της ΕΦΕΝ, αφού ο λόγος ήταν ο ίδιος 
και έτσι οι δύο πορείες ενώθηκαν για ένα 
κοινό σκοπό ενάντια στην παράνομη ανακή-
ρυξη του ψευδοκράτους.
Η δυναμική πορεία των μαθητών όμως και 
η συγχώνευση των δύο πορειών, φαίνεται 
δεν άρεσε στο πολιτικό κατεστημένο ή στους 
επικεφαλής των πραιτοριανών του Χριστό-
φια, που εξοπλίστηκαν αμέσως με πλήρη 
αντιδιαδηλωτική εξάρτηση. Στην συνέχεια οι 
εγκάθετοι του κομμουνιστικού καθεστώτος 
άρχισαν να σπρώχνουν και να κτυπούν αναί-
τια τους μαθητές, που διαδήλωναν ειρηνικά. 
Το κλίμα τρομοκρατίας δεν πέρασε και δεν 
λύγισε το αγωνιστικό φρόνημα των μαθητών. 
Το μήνυμα πέρασε σε άπαντες. Η νεολαία 
είναι εδώ, ζωντανή και ακμαία, ενάντια στην 
προσπάθεια των διαφόρων καλοθελητών 
που θέλουν την νεολαία άπραγη και αδιάφο-
ρη χωρίς ίχνος εθνικού φρονήματος.

ΠΟΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ; 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ!
Κάθε χρόνο 15 Νοεμβρίου τα τελευταία έτη, 
από πολύ λίγα άτομα θα ακούσει κανείς να 
θυμούνται την μέρα ανακήρυξης του ψευδο-
κράτους και με εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες 

να την καταδικάζουν. Βλέπετε, δε βολεύει τα 
ανδρείκελα υποκείμενα που κυβερνούν το 
τόπο μας, να θυμάται ο λαός την μέρα που 
ο αρχιμόγγολος Ντεκτάς ίδρυσε το έκτρωμά 
του, αυτό τους επιβάλουν τα ξένα κέντρα 
αποφάσεων και αυτό πράττουν. 
Ξεχνούν όμως κυβερνώντες και μη, πως στην 
Κύπρο κτυπάει ακόμα ελληνικός παλμός και 
πως υπάρχουν κάποιοι λίγοι που είναι όμως 
αρκετοί, που ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ούτε θα επιτρέ-
ψουν σε κανένα να παραδώσει γη και ύδωρ 
στον εχθρό. Έτσι λοιπόν όπως κάθε χρόνο 
εμείς οι Έλληνες φοιτητές της Κύπρου, με 
την μόνη εθνικιστική παράταξη του Φ.Κ.Κ - 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, καταδικάσαμε την μέρα 
ανακύρηξης του Ψευδοκράτους με πορεία 
στο κέντρο των Αθηνών, όπως μάθαμε να 
κάνουμε πέραν μικροπολιτικών σκοπιμοτή-
των ζητώντας το αυτονόητο, την καταδίκη 
και την εκδίωξη του εκτρώματος του Ντεν-
κτάς από το νησί μας. Δείξαμε για άλλη μια 
φορά πως οι Έλληνες Εθνικιστές δεν ξεχνούν 
και γνωρίζουν να τιμούν τους Ήρωες του 
Έθνους στο δρόμο και όχι σε κλιματιζόμενες 

αίθουσες. 
Εμάς δεν μας επιτρέπει η ιδεολογία μας ούτε 
το αίμα των νεκρών μας να ξεχάσουμε και 
αν κάποιοι, θυμήθηκαν φέτος πως αυτή τη 
μέρα πρέπει να αφήσουν τα κλειστά γήπεδα 
και να βγουν στο δρόμο για να διαδηλώσουν, 
να τους θυμίσουμε πως εμείς κάθε χρόνο 
είμαστε εκεί είτε υπάρχουν εκλογές είτε όχι.
Τέτοια μέρα κάθε χρόνο, ο νους μας και η 
σκέψη μας ταξιδεύει στον Πενταδάκτυλο εκεί 
που η μισητή ημισέληνος τον μολύνει. Θυμό-
μαστε τα χωριά μας, τις μάνες και τα παιδιά 
που σφαγιάστηκαν και τους άντρες που 
εκτέλεσαν και μόνο οργή και μίσος νιώθουμε 
για τους απέναντι ενώ οι δήθεν πολιτισμένοι 
και σώφρονες συμπατριώτες μας, τους θεω-
ρούν αδερφούς τους. Άραγε πως γίνεται οι 
αδερφοί σου να γιορτάζουν με παρελάσεις 
και μεγαλειώδης εκδηλώσεις την μέρα που 
εισέβαλαν στο νησί σου;
Για εμάς κανένας τούρκος και τουρ-
κο»κύπριος» δεν είναι αδερφός μας, γνωρί-
ζουμε πως η Κύπρος είναι Ελλάδα και ναι για 
μας η μόνη λύση είναι η Απελευθέρωση.
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Αντικατοχικές διαδηλώσεις Εθνικιστών
σε Λευκωσία και Αθήνα

Χρυσή Αυγή παντού - Για την Ελλάδα και τον Εθνικισμό

v Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε μια 
ακόμη διανομή τροφίμων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στον 
χώρο των Νοτίων Προαστίων. Εκατοντάδες Έλλη-
νες, που πλήττονται από τα αντιλαϊκά μέτρα της 
συγκυβέρνησης του μνημονίου, ήρθαν στην διανομή 
τροφίμων βρίσκοντας μια προσωρινή ανακούφιση. Η 
επιλογή της ημέρας είχε ιδιαίτερο νόημα, καθώς οι 
πολιτικοί από την περίφημη «γενιά του Πολυτεχνεί-
ου» είναι εκείνοι που ευθύνονται για την εξαθλίωση 
της ελληνικής κοινωνίας αλλά και τους χιλιάδες 
πλέον νεκρούς που οδήγησαν στην αυτοκτονία. 

v Κλιμάκιο της Τ.Ο. Εύβοιας-Βοιωτίας πραγματο-
ποίησε ενημερωτική δράση στη Θήβα, μοιράζοντας 
εκατοντάδες φύλλα της εφημερίδας «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». 
Η υποδοχή των Ελλήνων ήταν παραπάνω από θερμή 
και δημιουργήθηκαν μποτιλιαρίσματα στους δρό-
μους της πόλης, όπου κινηθήκαμε, με τα οχήματα να 
καθυστερούν και τους οδηγούς να περιμένουν αδι-
αμαρτύρητα για να προμηθευτούν το υλικό μας. Με 
την εκστρατεία λασπολόγησης του Κινήματός μας σε 
πλήρη εξέλιξη αντιδρούμε με τον τρόπο που μόνο οι 
Χρυσαυγίτες μπορούμε: Στους δρόμους!

v Κλιμάκιο αποτελούμενο από δεκάδες Συναγωνι-
στές, παρευρέθηκε σε εκδήλωση στη Τριάδα Σερρών, 
για να τιμήσει τα 810 θύματα της κομμουνιστικής 
θηριωδίας. Τα θύματα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, 
οι περισσότεροι άμαχοι, αιχμαλωτίστηκαν από τους 
Βουλγάρους και σφαγιάστηκαν από τους συμμορίτες 
του ΕΛΑΣ το 1944. Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους 
της Χρυσής Αυγής πραγματοποίησε ο Συναγωνιστής 
Αντώνης Αργυριάδης. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, 
αποδοκιμάστηκε έντονα από τους Συναγωνιστές ο 
μνημονιακός βουλευτής της Ν.Δ., Μεν. Βλάχβεης.



21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ____________________________
1897: Μετά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 
υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, με την οποία 
τροποποιούνται τα ελληνοτουρκικά σύνορα σε βάρος 
της Ελλάδας και επιβάλλεται στην Ελλάδα ο Διεθνής 
Οικονομικός Έλεγχος και η υποχρέωση να καταβάλλει 
στην Τουρκία 4.000.000 τουρκικές λίρες, ως πολεμική 
αποζημίωση. 
1915: Ισχυρή αγγλογαλλική ναυτική μοίρα καταλαμ-
βάνει τη Μήλο, θέλοντας να πιέσει τον βασιλιά Κων-
σταντίνο να εξέλθει στον πόλεμο με την πλευρά της 
«Αντάντ». 
1940: Οι Ελληνικές Δυνάμεις στο αλβανικό μέτωπο 
συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον των Ιταλών και 
καταλαμβάνουν το όρος Μόραβα, Ερσέκα και άλλα 
σημαντικά υψώματα. 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1821: Ο Τουρκικός στόλος υπό του Γιουσούφ πασά 
καίει την Πάτρα. 
1906: Το S-O-S υιοθετείται ως επίσημο σήμα ύπαρξης 
κινδύνου. 
1940: Οι Ελληνικές Δυνάμεις στο αλβανικό μέτω-
πο επετέθησαν σφοδρώς εναντίον των Ιταλών και 
κατέλαβαν τους Φιλιάτες, την περιοχή Μέρτζανης, το 
Λεσκοβίκιο και απελευθερώνουν για δεύτερη φορά 
την Ελληνική Κορυτσά. Η περιοχή Κορυτσάς ήταν οχυ-
ρωμένη με μόνιμα οχυρωματικά έργα. Από την ημέρα 
αυτή ουδείς Ιταλός ήταν πλέον σε Ελληνικό έδαφος. 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1976: Ένα NAMC YS-11A της Ολυμπιακής Αερο-
πορίας, που εκτελούσε δρομολόγιο Αθήνα - Λάρισα 
- Κοζάνη, συνετρίβη κοντά στην Κοζάνη. 50 επιβαίνο-
ντες νεκροί. 

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1912: Ο Ελληνικός στόλος καταλαμβάνει και απελευ-
θερώνει τη νήσο Τένεδο. Ο Ελληνικός στρατός στην  
Ήπειρο μάχεται εναντίον των Τούρκων  στα υψώματα 
Αγίας Παρασκευής,  απελευθερώνει τη Μοσχόπολη και 
τους τρέπει σε φυγή. 
1953: Ο υπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του 
στρατάρχη Παπάγου, Σ.Μαρκεζίνης, ανακοινώνει ότι 
θα κόψει τρία μηδενικά από το χαρτονόμισμα. Έτσι, η 
ισοτιμία δραχμής-δολαρίου γίνεται ένα δολάριο προς 
τριάντα δραχμές. 

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1940: Οι Ελληνικές Δυνάμεις στο αλβανικό μέτωπο 
επιτίθενται εναντίον των Ιταλών και εκδιώκουν αυτούς 
προς τον ποταμό Δεβόλη, καταλαμβάνουν τον Αγιο 
Νικόλαο Κακκαβιάς ως και τις διαβάσεις Πούλια. Η 
Ιταλική αεροπορία βομβάρδισε το Ληξούρι και το 
Αργοστόλιον στη νήσο Κεφαλληνία. 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  __________________________
1822: Σαν σήμερα απεβίωσε στην Ακροκόρινθο ο 
Δράμαλης. Αποκλεισθείς εκεί από τους Έλληνες  με 
πολύ μικρό πλέον μέρος της στρατιάς του. 
1912: Οι Έλληνες υπό τον Αλέξανδρο Ρώμα κυριεύ-
ουν ύστερα από σκληρή μάχη το ύψωμα Δρίσκος των 
Ιωαννίνων. Μία μέρα αργότερα αναγκάζονται να υπο-
χωρήσουν εξαιτίας σφοδρότατης τουρκικής αντεπίθε-
σης. Στη διάρκεια της μάχης φονεύεται και ο ποιητής 
Λορέντζος Μαβίλης.  
1957: Πεθαίνει ο Πέτρος Βούλγαρης, ανώτατος αξι-
ωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και πολιτικός, που 
διατέλεσε και πρωθυπουργός. 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  __________________________
1919: Υπογράφεται η Συνθήκη του Νεϊγύ ανάμεσα 
στις Δυνάμεις της Αντάντ και την ηττημένη Βουλγαρία. 
Η Βουλγαρία εγκαταλείπει όλα τα ελληνικά εδάφη, τα 
οποία είχε καταλάβει στη διάρκεια του Α΄ Π.Π.
1868: Ο παλαίμαχος αγωνιστής Δημήτριος Πετρο-
πουλάκης, αρχηγός εθελοντικού σώματος Μανιατών 
1.000 ανδρών, συνοδευόμενος και από το γιό του 
Λεωνίδα, από το Γύθειο, αποβιβάζεται στον όρμο 
κοντά στα χωράφια Μυλοποτάμου Κρήτης, για να ενι-
σχύσει τον αγώνα στο νησί.
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η φιλοσοφία, η θεολογία, η θεοσοφία. Τρεις έννοιες 
συγγενείς αλλά και πόσο διαφορετικές. Και όμως 
λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Αφύσικο 

αλλά πραγματικό. 

Η φιλοσοφία πρώτη θηρεύει τη γνώση, την αλήθεια, την 
επαληθεύει και τη βεβαιώνει. Θέτει ερωτήματα, αμφιβολίες 
και προβλήματα κοσμολογικά, οντολογικά. Δίνει, προτείνο-
ντας, απαντήσεις. Προβληματίζεται αλλά και αμφιβάλλει για 
τις απαντήσεις της. Γεννά τις επιστήμες που με τη σειρά τους 
προτείνουν λύσεις στα προβλήματα του ανθρώπου. Το σύνολο 
των επιστημών είναι, αποτελούν την φιλοσοφία. Και η φιλοσο-
φία είναι επιστημονική, είναι οι ίδιες οι επιστήμες, όλες σε μία. 

Η θεολογία διδάσκει τα περί θεού. Δεν ερευνά. Εκκινεί από 
μια μοναδική εξ’ αποκαλύψεως αλήθεια και με όρια αυτήν 
ερμηνεύει τη φύση, τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, το 
θεό. Επιβάλλει, δεν προτείνει απαντήσεις με την επιβολή της 
μοναδικής αυθεντίας που μεταβιβάζει το προνόμιό της σε δια-
δόχους και αυτοί σε διαδόχους και αυτοί σε άλλους με αυθε-
ντικά δεσποτικό τρόπο. Δεν προβληματίζει και το ετερόδοξο το 

όρίζει ως αντίθετο, ως αιρετικό κακό. Απαξιώνει τη φιλοσοφία, 
αλλά επιλεκτικά χρησιμοποιεί τις μεθόδους της για να πείσει. 
Ο Έλλην ερευνά τη φύση και τα φαινόμενά της. Τη θεωρεί 
ένθεη, τη σέβεται, τη διακοσμεί. Αισθάνεται ότι είναι μέρος της 
και εναρμονίζεται με αυτήν. Την υπέρβασή της την αποκαλεί 
ύβρη. Οι θεοί εφορεύουν τις επιμέρους δυνάμεις-ιδιότητές 
της. Τους σέβεται αποδίδων τις δέουσες τιμές. Τους θέλει 
αρωγούς σε ευγενείς επιδιώξεις, αλλά και τους ανταγωνίζεται 
μερικές φορές. Πλάθει υψηλές ιδέες και υπερμάχεται αυτών. 
Ως πρότυπά του θέτει κατά σειρά τους σοφούς, τους ήρωες, 
τους ημίθεους, τους θεούς. Την ανάπτυξη και τελείωσή του 
την εννοεί μέσω της κοινότητας, της γνώσης, της ελευθερίας, 
του αγαθού και της αρετής. Είναι εραστής της ζωής αλλά 
χωρίς να διακατέχεται από το φόβο του θανάτου. Αυτός είναι 
ο φιλόσοφος Έλλην. 
Ο Ανατολίτης εντυπωσιάζεται από τη φύση αλλά τη θεωρεί 
κτήμα του. Την υπερεκμεταλλεύεται, τη σπαταλά, δεν τη σέβε-
ται. Τη θεωρεί υλικό κατασκεύασμα που έγινε για τις ανάγκες 
του. Τη θεωρεί χρήσιμη προσωρινή διαμονή του δεν πλάθει 
ιδέες, μόνο σχέδια. Φοβάται το θεό του και συναλλάσσεται με 
αυτόν. Τον παρακαλεί, του τάζει για να τον έχει σύμμαχο και 
συνέταιρο. Φοβάται το θάνατο αλλά τον εξορκίζει, ορίζοντάς 
τον σαν αρχή μιας νέας ζωής. Πρότυπά του και οδηγούς έχει 
τους προφήτες, αρχηγούς, αγίους, υποσχεσιολόγους κληρι-
κούς. Είναι βαθύτατα υλιστής και πάντα προσβλέπει σε βασι-
λείες. Αυτός είναι ο θεολόγος Ανατολίτης. 
Ο Ασιάτης είναι μυστικιστής, μηδενιστής, μοιρολάτρης, ουτοπι-
στής. Θεωρεί, όπως ο Ανατολίτης, μάταιο τον κόσμο και θέλει 
την απολύτρωση του εγώ από αυτόν. Θέλει να ενωθεί με το 
θείον και το επιδιώκει μέσω της ενόρασης και του αυτοφω-
τισμού. Είναι και αυτός ατομιστής και αντικοινωνικός όπως ο 
Ανατολίτης και η κοσμοθέασή του είναι σωτηριολογική, γι αυτό 
και κατά βάση υπολογιστική και αυτού. Ως πρότυπά του θέτει 
τους φωτισμένους. Αυτός είναι ο Ασιάτης θεοσοφιστής. 
Ζύμωσης προϊόν δύο αντιφατικών μεταξύ τους τύπων, του 
Έλληνα και του Ανατολίτη,  ο Ρωμηός αποτελεί ύβρη στην 
ιστορία του. Είναι ένα υβρίδιο. Πατάει με κάθε πόδι σε δια-
φορετική βάρκα. Την Ελληνική και την ανατολίτικη. Η πρώτη 
είναι η φιλοσοφία, η δεύτερη η θεολογία. Πρόκειται για ένα 
τραγέλαφο. Μισό τράγος – μισό έλαφος, το γνωστό υβρίδιο. 
Υπάρχει διέξοδος από το τέλμα; Νομίζουμε ναι. Με τον Ελληνι-
κό διαφωτισμό. Όχι όμως με αυτόν του 17ου αιώνα, που μας 
ήλθε από την Ευρώπη με Φράγκικα ρούχα. Καιρός να τα πετά-
ξουμε και να δεχθούμε το Διαφωτισμό γυμνό, σαν τον αρχαίο 
Έλληνα. Που είναι άλλωστε τέτοιος και που τον καταυγάζει το 
Απολλώνιο φως. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΕΛΛΗΝ
Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ,  Ο ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΗΣ ΑΣΙΑΤΗΣ 

Η Φυλή αποτελεί υπέρτατη Αξία του 
Κινήματός μας. Αυτή καθορίζει την 
έννοια της εθνικότητος. Πολιτισμός, 
ομογλωσσία, θρησκεία δεν είναι παρά 
δευτερεύοντα εποικοδομήματα, που 
βρίσκουν την πνευματική τους ολοκλή-
ρωση μόνο μέσα στην κοινότητα των 
ομόαιμων ατόμων.
Κάθε προσπάθεια ισοπέδωσης, ταύτισης 
ή ανάμειξης των ανθρωπίνων φυλών 
μας βρίσκει αντίθετους. Αυτή η θέση 
μας έναντι της Φυλής μάς διαφορο-
ποιεί καίρια από τους παντός είδους 
«εθνικόφρονες». Έτσι, η αντίθεσή μας 
στην (λαθρο)μετανάστευση δεν έγκει-
ται μόνον στις παρενέργειες που αυτή 
προκαλεί (εγκληματικότης και τα συνα-
φή). Προτεραιότητα για μας αποτελεί η 
αποφυγή της φυλετικής αλλοίωσης του 
πληθυσμού. 
Σκοπός μας δεν είναι η καλλιέργεια 
τυφλού μίσους έναντι των ξένων, αλλά 

η προστασία της φυλής μας... Αναμφίβο-
λα στην εποχή μας, ο πλέον επικίνδυνος 
εχθρός για τη βιωσιμότητα όχι μόνο 
του Έθνους και της Φυλής μας, αλλά 
και όλου του ανθρωπίνου είδους, είναι 
η «παγκοσμιοποίηση». Είμαστε ενάντιοι 
σε κάθε είδους διεθνισμό που ισοπε-
δώνει την ποικιλομορφία και την δια-
φορετικότητα των εθνών, των φυλών 
και των πολιτισμών. Οι οικουμενιστικές 
απόπειρες του παρελθόντος απέτυχαν 
παταγωδώς. 
Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε την 
«καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση» και 
την «σοσιαλιστική παγκοσμιοποίηση» 
με μια άλλη «παγκοσμιοποίηση». Δεν 
είμαστε ιμπεριαλιστές, ούτε θέλουμε την 
εκμετάλλευση των άλλων φυλών, όπως 
έπρατταν οι δημοκράτες αποικιοκράτες. 
Μόνο σε μία ανθρωπότητα αυτόνομων 
συνειδητοποιημένων εθνών δύναται να 
στηριχθεί η παγκόσμια ειρήνη. 

Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ είναι η μόνη ουσιαστική 
και εναλλακτική λύση απέναντι στην 
παγκοσμιοποίηση, αφού δεν στηρίζεται 
στην εκμετάλλευση και στην οικονομική 
αφαίμαξη, αλλά στην έμφυτη πίστη στην 
Φυσική Κοινότητα – χωρίς η πίστη αυτή 
να συνεπάγεται μίσος προς τον άλλον...

ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΣΟΥ
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«Έξυπνος, προσγειωμένος και 
πνευματώδης» ο Τσίπρας για τις 
πρεσβείες!  
Στο Βήμα της προηγούμενης Κυριακής, υπήρ-
χε ένα δισέλιδο που αναφερόταν στις «επα-
φές»  που έχουν οι ξένοι πρέσβεις στην 
Ελλάδα με συγκεκριμένους πολιτικάντηδες. 
Στην ουσία, «κάρφωνε» τους «Γερμανούς», 
τα «αμερικανάκια», τους σιωνιστόδουλους 
κ.λπ. του ελληνικού πολιτικού κόσμου. Κι αν 
για κάποιους μεγαλοπαράγοντες, των πρώην 
μεγάλων κομμάτων, ήταν παλαιόθεν γνωστά 
τα νταραβέρια τους με τις πρεσβείες και τις 
μυστικές υπηρεσίες, στο δισέλιδο ξεμπρόστια-
σμα υπάρχει και ειδική αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ: 
«Οι ξένοι διπλωμάτες βρίσκουν τον κ. Τσίπρα 
έξυπνο, προσγειωμένο και πνευματώδη. Η 
εντύπωση που έχει δημιουργήσει ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους ξένους 
συνομιλητές του είναι πολύ καλύτερη από τη 
δημόσια εικόνα που ο ίδιος δημιουργεί». 

Τσίπρας, ο… μικρός Ανδρέας! 
Τι πάει να πει αυτό; Πως ο Τσίπρας έχει πάρει 
όλα τα χούγια του Ανδρέα Παπανδρέου! 
Μέσα παριστάνει τον σκληρό και τον έξαλλο, 
έξω είναι… αρνάκι. Υπάρχουν, λοιπόν, δύο… 
Τσίπρες, ο Τσίπρας εσωτερικού και ο Τσί-
πρας εξωτερικού. Ποιος είναι ο πραγματικός 
Τσίπρας; Μα ο… εξωτερικού, όπως ο –αλή-
στου πολιτικής μνήμης- Ανδρέας. Που μέσα 
φώναζε «έξω οι βάσεις», «έξω από το ΝΑΤΟ», 
«έξω από την ΕΟΚ των μονοπωλίων» κι έξω 
συμφώναγε να μπει πιο βαθιά η Ελλάδα στο 
ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ (λιανίζοντας τις κοινοτι-
κές επιδοτήσεις και τα «πακέτα Ντελόρ») και 
ανανέωνε τις συμφωνίες παραμονής των 
βάσεων. Κι όταν ρωτήθηκε κάποτε κάποιος 
Αμερικανός διπλωμάτης για το αν η κυβέρνη-
σή του ανησυχεί για τη θέση της Ελλάδος στο 
ΝΑΤΟ, εξαιτίας μιας σφόδρα αντιαμερικανικής 
δήλωσης του Ανδρέα, απάντησε κυνικότατα 
στον ανόητο δημοσιογράφο που του ’κανε την 
αφελή ερώτηση: «Δε μας ενδιαφέρει τι λέει ο 
Παπανδρέου, αλλά τι κάνει»! Έτσι κι ο… μικρός 
Ανδρέας, εδώ φωνάζει «έξω το Μνημόνιο» 
κι έξω καθησυχάζει τους υπαλλήλους των 
διεθνών τοκογλύφων ότι θα είναι… φρόνι-
μος. Υπενθυμίζουμε βέβαια, πως άλλο 1981 
κι άλλο 2012. Τότε οι τοκογλύφοι δάνειζαν 
αβέρτα - κουβέρτα την Ελλάδα, τώρα θέλουνε 
πίσω τα δανεικά και μάλιστα με τόκο! Άρα, ο 
Τσίπρας δεν έχει το περιθώριο να το παίζει… 
Αι-Βασίλης με δανεικά λεφτά… 

Τα «αμερικανάκια» του ΣΥΡΙΖΑ
Και δεν είναι μόνο ο Τσίπρας στο κόλπο, 
αλλά ολόκληρη η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, 
αυτοί που θα πάρουν τα γερά πόστα (υπουρ-
γεία Οικονομικών, Εξωτερικών κ.τ.λ.) σε μια 
ενδεχόμενη μελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 
Πιο συγκεκριμένα, τα… καρφιά του Βήματος 
κατονομάζουν ως «προνομιακούς συνομι-
λητές των ξένων πρεσβειών», τους οποίους 
αποκαλεί «πραγματιστές (pragmatists) του 
ΣΥΡΙΖΑ», τους εξής: Ρένα Δούρου, Ι. Δραγασά-
κη, Γ. Σταθάκη, και Δ. Παπαδημούλη. Μάλιστα, 
αποκαλύπτει και με ποιους συγκεκριμένα 
γίνονται οι «επαφές»: «Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τον ΣΥΡΙΖΑ επιδεικνύουν και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες. Μάλιστα προετοιμάζεται επίσκεψη 
στελεχών του στην άλλη πλευρά του Ατλα-
ντικού, αλλά εν 
όψει των προε-
δρικών εκλογών 
προτιμήθηκε η 
αναβολή της για 
αργότερα. Οι 
συζητήσεις με 
την αμερικανική 
πρεσβεία είναι 
τακτικές, καθώς 
οι Αμερικανοί 
ενδιαφέρονται 
να μάθουν τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε περιφερει-
ακά θέματα που τους απασχολούν ιδιαίτερα». 

Και «σιωνιστάκια» οι συριζαίοι! 
Κι αν νομίζετε πως οι «επαφές» του ΣΥΡΙΖΑ 
περιορίζονται στους Αμερικάνους, διαβάστε 
και τη συνέχεια: «Έπεσαν γέφυρες και με το 
Ισραήλ, κάτι που αποδείχθηκε από τη συνά-
ντηση που είχε ο ισραηλινός πρόεδρος Σιμόν 
Πέρες με τον κ. Τσίπρα και την κυρία Δού-
ρου κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην 
Αθήνα». Σας θυμίζω, πως ντάλα καλοκαίρι, 
σε ημέρες με καύσωνα αφόρητο 40 βαθμών 
κελσίου, ο Τσίπρας διέκοψε τις (πολυήμερες) 
διακοπές του στην Κρήτη και ήρθε «σφαίρα» 
στην πυρακτωμένη Αθήνα μόνο και μόνο για 

να δει τον αρχισιωνιστή Πέρες. Τυχαίο; Δε 
νομίζω! Αν επρόκειτο για εθιμοτυπική συνά-
ντηση θα έστελνε κάποιον… υπασπιστή υπη-
ρεσίας. Για να ’ρθει ο ίδιος αυτοπροσώπως 
πάει να πει πως έγινε χοντρό παιχνίδι…   

Ετοιμάζει βίζιτα στην Αμέρικα 
ο… μικρός Ανδρέας και στέλνει… 
προπομπό!  
Τις επόμενες ημέρες, δημοσιεύθηκε –πάλι στο 
«Βήμα»- η είδηση ότι το Αλεκάκι ετοιμάζει τα 
μπογαλάκια του για την Αμέρικα, στην οποία 
στέλνει και… προπομπό (για να προετοιμάσει 
τη βίζιτα): «Και μια και ο λόγος για τον Πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σας πληροφορώ, ότι πέραν 
της Αργεντινής ετοιμάζει και τις βαλίτσες του, 
κάποια στιγμή και  για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Ήδη πάει ο πρώτος Συριζαίος εκεί, ο κ. Ι. Στα-
θάκης για διαλέξεις σε πανεπιστήμια αλλά και 
για συναντήσεις με οικονομικούς παράγοντες. 
Ο κ. Τσίπρας έδωσε και συνέντευξη στο CNN 
και ξέρετε τι είπε στους Αμερικάνους; «Λέω 
ό,τι εφαρμόζει ο Ομπάμα». Είπε συγκεκριμέ-
να: «Πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να 
σταματήσουν να πληρώνουν μόνο οι ανήμπο-
ροι, οι φτωχοί και τα μικρομεσαία στρώματα. 
Πρέπει να πληρώσουν και οι πλούσιοι. Λέω 
κάτι παρόμοιο μ’  αυτό που προσπαθεί να 
εφαρμόσει στις ΗΠΑ και ο Πρόεδρος Ομπάμα». 
    

Πλήρης ταύτιση στα εθνικά μας 
θέματα…  
Μπορεί όλα τούτα να φαίνονται εξωφρενικά 
στον μέσο Έλληνα, που βλέπει στον Τσίπρα 
(εσωτερικού) κάτι μεταξύ Τσάβες και… Τσε 
Γκεβάρα, αλλά σ’ εμάς δεν προκαλεί καμιά 
έκπληξη το νταραβέρι με τους Αμερικανοσιω-
νιστές. Αν πάρουμε μία προς μία τις θέσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ για τα εθνικά μας θέματα, θα παρατη-
ρήσουμε πως υπάρχει πλήρης ταύτιση με τις 
πάγιες αμερικανικές θέσεις. Ποια η θέση του 
ΣΥΡΙΖΑ για την Κύπρο; Υπέρ του επαίσχυντου 
σχεδίου Ανάν. Και των Αμερικανοσιωνιστών 
επίσης! Ποια η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την Β. 

Ήπειρο; Ποια Β. Ήπειρος; Δεν υπάρχει καμιά 
Β. Ήπειρος, παρά μόνον Νότια Αλβανία. Και οι 
Αμερικανοσιωνιστές τα ίδια λένε! Δε μας ενδι-
αφέρει το θέμα του ονόματος των Σκοπίων, 
ας ονομάζονται όπως γουστάρουν, και Μακε-
δονία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι διαφορετικό προω-
θούν οι Αμερικανοσιωνιστές; Ποια η θέση του 
ΣΥΡΙΖΑ για τους τουρκόφρονες της Θράκης; 
Υπέρ των «δικαιωμάτων των μειονοτήτων». Η 
χαρά των Αμερικανοσιωνιστών! Ποια η θέση 
του ΣΥΡΙΖΑ για το Αιγαίο και τις ελληνο-τουρ-
κικές διαφορές; Διάλογος, όχι «κόκκινες γραμ-
μές», ειρήνη πάση θυσία και ελληνο-τουρκική 
«φιλία» πάνω απ’ όλα. Ε, τι άλλο μπορούν να 
ζητήσουν οι Αμερικανοσιωνιστές; 

Ομοίως και σε ενεργειακό, ΑΟΖ, 
μεταναστευτικό! 
Και δεν είναι μόνο τα εθνικά μας θέματα. 
Απόλυτη ταύτιση ΣΥΡΙΖΑ-Αμερικανοσιωνι-
στών υπάρχει και στο ενεργειακό και την 
ΑΟΖ. Μην ξεχνάτε, πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο 
κόμμα της βουλής που ψήφισε στα ίσα «όχι» 
στη βουλή για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλε-
ξανδρούπολης, για λόγους προστασίας του… 
θαλάσσιου περιβάλλοντος (το ΚΚΕ ψήφισε 
«παρών», το ΠΑΣΟΚ και μια μεγάλη πτέρυγα 
της ΝΔ ψήφισαν «ναι» για να μην εκτεθούν, 
αλλά μετά άρχισαν την υπονόμευση). Και ποια 
είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την οριοθέτηση-
ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ; Αν έχει ακού-
σει κανείς κάτι σχετικό να μας το πει κι εμάς. 
Άχνα δε βγάζουν τα συντρόφια για την ΑΟΖ, 
τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο κ.τ.λ. Μακάρι 

να ’ταν όλοι 
σαν τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, θα λένε 
από μέσα τους 
οι Αμερικα-
νοσιωνιστές! 
Κι να έρθου-
με  τώρα στο 
μέγα θέμα 
της λαθρο-
μετανάστευ-
σης. «Ανοιχτά 

σύνορα για όλους», «άμεση νομιμοποίηση», 
«εύκολη παροχή υπηκοότητας» κ.α. λέει ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια θέλουμε, φέρτε μας δέκα ΣΥΡΙ-
ΖΑ, φωνάζουν οι Αμερικανοσιωνιστές νεοτα-
ξίτες! Μετά απ’ όλα αυτά έχετε καμιά αμφι-
βολία ότι οι Αμερικανοσιωνιστές θα κάνουν 
πάρτι με τους αμερικανοκομμουνιστές του 
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία; 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Την προηγούμενη εβδομάδα 
είπαμε για την μείωση του αξιό-
μαχου των ενόπλων Δυνάμεων, 
εξαιτίας τις προδοτικής πολιτικής 
των κυβερνώντων και την υπο-
χωρητικότητα που αυτοί δείχνουν 
απέναντι στις επιταγές της Τρόικα. 
Επειδή κάποιος μπορεί να πει πως 
υπερβάλλουμε ας δούμε αναλυτικά 
τι χάνουν οι ΕΔ. Ή μάλλον τι προ-
βλέπεται να χάσουν, χωρίς κανείς 
να μας πει πως θα δουλεύουν όσα 
οπλικά συστήματα μείνουν χωρίς 
ανταλλακτικά και συντήρηση.

; Κλείνουν λοιπόν 15 κέντρα 
νεοσυλλέκτων, 55 στρατόπεδα, απο-
σύρονται 47 αεροσκάφη (τα μόνα 
εξειδικευμένα στον βομβαρδισμό 
που διαθέτουμε, τα Α-7), αποσύρο-
νται 11 πλοία του Πολεμικού Ναυ-
τικού, ενώ μειώνονται οι εισακτέοι 
στις παραγωγικές σχολές καθώς και 
ο αριθμός των ανωτέρων και ανω-
τάτων αξιωματικών.

; Κάποιος μπορεί να πει ότι 

χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, ότι 
δεν υπάρχει λόγος να διατηρούμε 
εν υπηρεσία παρωχημένα οπλικά 
συστήματα και άλλα παρόμοια. Δεν 
θα διαφωνήσω κατά βάση. Όμως 
όσοι τα λένε αυτά, εκ του πονηρού 
«ξεχνούν» να αναφέρουν κάτι βασι-
κό: Δεν προβλέπεται αντικατάσταση 
για όσα αποσύρουν.

;  Επίσης, η αναδιάρθρωση είναι 
κάτι που επειγόντως χρειάζονται 
οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 
Όμως η αναδιάρθρωση πρέπει να 
γίνεται μελετημένα, με σχέδιο και 
σκοπό. Σκοπό που να έχει να κάνει 
με την αύξηση ή στην χειρότερη 
την διατήρηση της μαχητικής αξίας. 
Όμως στην Ελλάδα του μνημονίου 
τα πάντα γίνονται με μόνο κριτήριο 
την μείωση των δαπανών, αδιαφο-
ρώντας  για τις συνέπειες.

;   Βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί 
όταν θα επέλθει η καταστροφή 
αυτοί που την προκάλεσαν θα είναι 
καθηγητές σε κάποιο πανεπιστήμιο 

της Αμερικής και ο λαός θα πλη-
ρώνει τα σπασμένα. Ένας λαός που 
πάντως δεν είναι άμοιρος ευθυνών, 
μιας και αυτός κατά βάση συντηρεί 
αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα.

; Ενδιαφέρον θα ήταν πάντως  - 
αν και γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο δεν 
μπορεί να γίνει για λόγους εθνικής 
Ασφάλειας- να βλέπαμε έναν πίνα-
κα με τις -πραγματικές- διαθεσιμό-
τητες των οπλικών μας συστημά-
των. Τότε θα βλέπαμε τι αερολογίες 
είναι αυτά που λένε μερικοί για 
διατήρηση της αμυντικής μας ικα-
νότητας.

; Σε ένα θέμα τώρα που κανονικά 

θα ήταν από τα σημαντικότερα για 
την Ελλάδα. Άρχισαν οι έρευνες για 
τον ακριβή εντοπισμό κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και 
σε λίγο καιρό και στην Κρήτη. Τις 
έρευνες εκτελεί πλοίο της νορβηγι-
κής εταιρείας PGS και λέω για τον 
ακριβή εντοπισμό καθώς είναι ήδη 
γνωστό πως υπάρχουν κοιτάσματα 
με υπολογιζόμενη ελάχιστη ποσότη-
τα τα διακόσια πενήντα εκατομμύ-
ρια βαρέλια.

;  Εκτιμούν δε οι Νορβηγοί ότι 
τα κοιτάσματα θα ξεπεράσουν τα 
πεντακόσια εκατομμύρια βαρέλια 
και μιλάμε μόνο για το Ιόνιο. Κάτω 
από άλλες συνθήκες, αυτή η χρονιά 

θα ήταν ορόσημο για την χώρα μας. 
Όμως οι κυβερνήσεις του μνημονίου 
φρόντισαν για το αντίθετο.

;  Φρόντισαν αυτή η χρονιά να 
μείνει στην ιστορία ως η χρονιά της 
μεγάλης προδοσίας και της χαμένης 
ευκαιρίας για τον Ελληνισμό. Φρό-
ντισαν έτσι ώστε να έχουν ξεπου-
λήσει τα πάντα και οι ξένοι τοκο-
γλύφοι να εκμεταλλευτούν αυτοί 
τα κοιτάσματα που θα μπορούσαν 
να λύσουν σε σημαντικό βαθμό το 
οικονομικό πρόβλημα της χώρας για 
πολλά χρόνια. 

;  Όμως δεν έχουν χαθεί τα 
πάντα ακόμα. Η κατάσταση είναι 
δραματική αλλά αναστρέψιμη -προς 
το παρόν-. Σύντομα θα έχουμε 
πάλι εκλογές. Στις εκλογές που θα 
έρθουν πρέπει όλοι να κάνουμε ότι 
μπορούμε ώστε να μάθει ο Λαός 
την Αλήθεια και να κρίνει μόνος του 
ποιός υπερασπίζεται πραγματικά το 
συμφέρον του Έθνους. Είμαι σίγου-
ρος ότι ακόμα και την τελευταία 
ώρα ο Λαός θα καταλάβει και θα 
ισχυροποιήσει το κίνημα μας, μέχρι 
την Τελική μας Νίκη. 

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Τροποποίηση ποινών 
για ομοφυλόφιλους 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ: Πρωτότυπο χριστουγεν-
νιάτικο δώρο επέλεξε να χαρίσει φέτος 
στους πολίτες της χώρας, η πρόεδρος 
της Βουλής της Ουγκάντας, Ρεμπέκα 
Καντάγκα. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της 
Βουλής θα τροποποιήσει ένα νόμο που 
προβλέπει την επιβολή ποινών στους 
ομοφυλόφιλους. Αρχικά το νομοσχέδιο 
προέβλεπε την επιβολή της θανατικής 
ποινής για τους ομοφυλόφιλους αλλά με 
τις τροποποιήσεις της προέδρου προ-
τείνονται ποινές φυλάκισης, μέχρι και 
ισόβια για ορισμένες περιπτώσεις. «Οι 
Ουγκαντέζοι θέλουν αυτόν τον νόμο ως 
χριστουγεννιάτικο δώρο. Το έχουν ζητή-
σει και θα τους δώσουμε αυτό το δώρο», 
δήλωσε η Καντάγκα. Σημειώνεται ότι η 
ομοφυλοφιλία είναι ταμπού σε πολλές 
αφρικανικές χώρες καθώς θεωρείται 
παράνομη πράξη σε 37 χώρες και σύμ-
φωνα με ακτιβιστές ελάχιστοι Αφρικα-
νοί παραδέχονται ανοιχτά το σεξουαλικό 
προσανατολισμό τους γιατί φοβούνται 
ότι θα φυλακιστούν ή θα χάσουν τη δου-
λειά τους.

Άγαλμα του Οτσαλάν από το 
φιλοκουρδικό κόμμα

ΤΟΥΡΚΙΑ: Άγαλμα του Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν ανακοίνωσε ότι θα στήσει το 
φιλοκουρδικό «Κόμμα Ειρήνης και Δημο-
κρατίας» (BDP) στην Τουρκία, προκαλώ-
ντας την έντονη δυσφορία της κυβέρ-
νησης της Άγκυρας. Ο ηγέτης του BDP, 
Ντεμιρτάς επισκέφθηκε την περιοχή του 
Κιζίλ Τεπέ της επαρχίας Μαρντίν σε 
ένδειξη συμπαράστασης στους απεργούς 
πείνας, οι οποίοι μεταξύ άλλων αιτούνται 
να μπει τέλος στην απομόνωση του ηγέτη 
του PKK. Σύμφωνα με τουρκικό δημοσί-
ευμα της εφημερίδας «Χουριέτ», ο Ντε-
μιρτάς προέτρεψε τους απεργούς «Γιατί 
δεν κρεμάτε στις πλατείες και τα σχολεία 
την αφίσα του ηγέτη του κουρδικού λαού; 

Εμείς θα στήσουμε ένα άγαλμα, το άγαλ-
μα του ηγέτη Οτσαλάν». 

Θεαματική άνοδος του 
Εθνικισμού στην Γερμανία 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: «Συναγερμό» στον πολι-
τικό κόσμο της Γερμανίας έχει σημά-
νει η έρευνα του ιδρύματος Φρίντριχ-
Έμπερτ για την αυξανόμενη επιρροή της 
Ακροδεξιάς στη χώρα, ιδιαίτερα στην 
Ανατολική Γερμανία. Η εν λόγω έρευνα 
ανατρέπει τις έως τώρα εκτιμήσεις ότι 

το ρεύμα αυτό αναβιώνει μόνο στις 
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, εξαιτίας 
της μεγάλης οικονομικής κρίσης και 
της αυξανόμενης ανεργίας. Τα ποσοστό 
των ανθρώπων με ακροδεξιά ιδεολογία, 
που ζουν στα νεότερα ομοσπονδιακά 
κρατίδια (αυτά της πρώην Ανατολικής 
Γερμανίας), διπλασιάστηκε τα τελευταία 
δέκα χρόνια, καθώς σύμφωνα με την 
έρευνα έφθασε το 16% από το 8,1% που 
ήταν το 2002. Η δημοσκόπηση αυτή διε-
ξάγεται κάθε δύο χρόνια από το 2002. Η 
έρευνα επικεντρώθηκε σε έξι πτυχές του 
ακροδεξιού φαινομένου: υποστήριξη 

μιας δικτατορίας απολυταρχικού τύπου, 
σοβινισμός, ξενοφοβία, αντισημιτισμός, 
κοινωνικός δαρβινισμός και υποτίμη-
ση του εθνικοσοσιαλιστικού κινδύνου. 
Στην Ανατολική Γερμανία η ακροδεξιά 
τάση αφορά κυρίως ανθρώπους νεαρής 
ηλικίας (από 14 έως 30 χρόνων), ενώ 
παρουσιάζει έξαρση και το φαινόμενο 
του αντισημιτισμού. Ποσοστό, δε, μεγα-
λύτερο του 50% των Γερμανών θεωρεί 
οπισθοδρομικό το Ισλάμ. Ο καθηγητής 
Έλμαρ Μπρέλερ από το Πανεπιστήμιο 
της Λειψίας, αναφερόμενος στα απο-
τελέσματα της έρευνας, επεσήμανε ότι 
«οι αριθμοί δείχνουν πως η πλειοψηφία 
των πολιτών συμμερίζεται το μίσος κατά 
του Ισλάμ και ότι οι ξενοφοβικές από-
ψεις στα νεότερα ομόσπονδα κρατίδια 
υιοθετούνται επίσης από την πλειοψη-
φία των πολιτών». 

Μαζική διαδήλωση κατά γάμων 
ομοφυλοφίλων

ΓΑΛΛΙΑ: Ξεπέρασαν τις 100.000 οι 
άνθρωποι που διαδήλωσαν το περασμέ-
νο Σάββατο σε πολλές πόλεις της Γαλλίας 
κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης 
Ολάντ, το οποίο ανοίγει το δρόμο στον 
γάμο μεταξύ των ομοφυλοφίλων και 
στην υιοθεσία παιδιού. Οι διαδηλωτές 
ανήλθαν σε περίπου 70.000 στο Παρίσι, 
σύμφωνα με την αστυνομία της γαλλικής 
πρωτεύουσας, ενώ σύμφωνα με τους 
διοργανωτές, οι διαδηλωτές ανέρχονταν 
σε 200.000. Στην Λυών, στην κεντροανα-
τολική Γαλλία, οι διαδηλωτές ανήλθαν σε 
27.000, στην Μασσαλία σε 8.000. Ωστό-
σο, στην Τουλούζη και στην Μασσαλία, 
οι χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν αντι-
μέτωποι με αντιδιαδηλωτές, τους οποί-
ους απώθησαν οι αστυνομικές δυνάμεις 
κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Νέες δια-
δηλώσεις κατά του γάμου μεταξύ των 
ομοφυλοφίλων αναμένεται να γίνουν 
τις προσεχείς ημέρες κατόπιν αιτήματος 
του ινστιτούτου Civitas, οργάνωσης που 
πρόσκειται στους καθολικούς. 

Επεισόδια μεταξύ ακροδεξιών και αστυνομίας 
ΠΟΛΩΝΙΑ:  Με επεισόδια 
αμαυρώθηκε ο εορτασμός των 
ενενήντα τεσσάρων ετών από 
την Ανεξαρτησία της Πολωνί-
ας, στο κέντρο της Βαρσοβίας 
μεταξύ αστυνομικών και Εθνι-
κιστών διαδηλωτών. Σύμφωνα 
με τους διοργανωτές, η δια-
δήλωση, στην οποία συμμετεί-
χαν περισσότεροι από 10.000 
άνθρωποι, επρόκειτο να είναι 
ειρηνική. Ωστόσο οι διαδηλω-
τές δεν ακολούθησαν την προκαθορισμένη πορεία με αποτέλεσμα να μπλοκαρι-
στούν από αστυνομικούς που δεν τους επέτρεπαν να προχωρήσουν. Ανταποκριτής 
του ειδησεογραφικού πρακτορείου Ρόιτερ ανέφερε ότι είδε αστυνομικούς να 
χτυπούν τους συγκεντρωμένους με κλομπ, αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν 
στα γύρω στενά. Είναι η δεύτερη χρονιά που ο συγκεκριμένος εορτασμός αμαυ-
ρώνεται από βίαιες συγκρούσεις, δείγμα του χάσματος ανάμεσα στους Πολωνούς 
που θέλουν μια εθνικιστική κοινωνία, καταδικάζοντας κάθε ξένη επιρροή και σε 
εκείνους που οραματίζονται την… ευρωπαϊκή προοπτική (και ουσιαστικά την πολι-
τισμική-κοινωνική πολτοποίηση) της πατρίδας τους. 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Φυσικά και δεν τιμωρείται τελικά η νηπιαγωγός στη Λευκάδα που έβαλε 
ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου τα παιδάκια να ζωγραφίζουν ιταλικές και 
αλβανικές σημαίες,  καθότι θεωρήθηκε από τους «πολιτικά ορθούς» 
«κυβερνήτες» (διάβαζε «ανδρείκελα των διεθνών τοκογλύφων») μας 
«θύμα του ρατσισμού στα σχολεία»! Μάλιστα, εμείς δεν αποκλείουμε 
την περίπτωση να τιμηθεί κιόλας με μια έδρα… επικρατείας σε κάποιο 
σούπερ «προοδευτικό» κόμμα, όπως η μαντάμ του… συνωστισμού στην 
Προκυμαία της Σμύρνης.
Για το θέμα έγινε ειδική 
συνέντευξη τύπου του 
υφυπουργού Παιδείας 
της συγκυβέρνησης, Θεό-
δωρου Παπαθεοδώρου 
(προερχόμενου από την 
ΔΗΜΑΡ – κράτα γερά 
Αντώνη Σαμαρά και… 
σώσε μας από την αριστε-
ρά…) ο οποίος θεώρησε 
επαρκείς τις εξηγήσεις της 
κομμουνίστριας νηπιαγω-
γού και απεφάνθη πως 
«δεν διαπιστώθηκε κανέ-
να πρόβλημα και κανένα 
λάθος της εκπαιδευτικού». 
Μάλιστα, ο νοσταλγός του 
αιματοβαμμένου δικτάτορα Τσαουσέσκου και νυν υφυπουργός της 
συγκυβέρνησης που ξεπουλάει την Ελλάδα κατ’ εντολή των διεθνών 
τοκογλύφων, με ύφος σταλινικού κομισάριου προέβη σε μια πρωτοφα-
νή για δημοκρατική χώρα δήλωση, την κάτωθι:
«Aντίπαλός  μας δεν είναι η νηπιαγωγός. Αντίπαλός μας είναι ο ρατσι-
σμός, η Χρυσή Αυγή»!
Τέλος, με την ευκαιρία, ο σταλινικός υφυπουργός του Σαμαρά ανακοί-
νωσε την δημιουργία «Παρατηρητηρίου» κατά της ενδοσχολικής βίας 
και του… ρατσισμού. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αλλά μέχρι πότε; Λίγα 
είναι τα πολιτικά «ψωμιά» τους!

«Αντίπαλός μας είναι
η Χρυσή Αυγή»

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΧΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;
Η οικονομική κρίση από μόνη της είναι ένα κακό. 
Οι λαθρομετανάστες από μόνοι τους είναι επίσης 

ένα κακό. Ο συνδυασμός τους όμως δεν είναι 
απλώς και μόνον ένα κακό, αλλά δυναμίτης στα 

θεμέλια του Έθνους! 

Θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Λόγω της οικονομικής 
κρίσης οι νέοι κυρίως καταφεύγουν στο εξωτερικό, για 
να βρουν δουλειά και να ζήσουν με αξιοπρέπεια που 
εδώ οι διεθνείς τοκογλύφοι τους την στερούν. Αλλά 
δεν είναι μόνον η οικονομική κρίση που τους εξωθεί 
να φύγουν. Είναι και οι ευνοούμενοι του κ. Τσίπρα, 
οι λαθρομετανάστες που τους κλέβουν τις δουλειές. 
Γιατί όχι μόνον τις θέσεις εργασίας που θα μπορού-
σαν να πληρώσουν τις καταλαμβάνουν οι φτηνότεροι 
λαθρομετανάστες. Αλλά και γιατί και να έχουν ακόμη 
δουλειά κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν 
χωρίς αυτήν, γιατί κάποιοι ασυνείδητοι εργοδότες τους 
διώχνουν και τους αντικαθιστούν με, φτηνότερους ως 
επί το πλείστον, λαθρομετανάστες. Αυτό το τελευταίο 
ισχύει ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με 
την καθαριότητα. Υπάρχουν εταιρίες καθαρισμού που 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Ελληνίδες, εκ συστήματος 
και πολιτικής, προτιμώντας τις ξένες.
Υπάρχουν πολλές Ελληνίδες που ζήτησαν εργασία 
ως καθαρίστριες σε αυτές τις εταιρίες με το ημερο-
μίσθιο των ξένων και δεν τις δέχθηκαν, προτιμώντας 
περιέργως σώνει και καλά τις ξένες, ασκώντας έτσι 
έναν... ιδιότυπο ρατσισμό! Γνωρίζω μάλιστα Ελληνίδα 
που την έδιωξαν από τη δουλειά της και προσέλαβαν 
ξένη στη θέση της με το ΙΔΙΟ ημερομίσθιο! Δεν είναι 
μεμονωμένα περιστατικά αυτά τα φαινόμενα. Υπάρ-

χουν στρατιές απελπισμένων συμπατριωτών μας που 
εκτοπίσθηκαν από τους λαθρομετανάστες και αναγκά-
στηκαν να ζουν μια ζωή δίχως καν αξιοπρέπεια μέσα 
στην ίδια τους την πατρίδα. Όσοι απ’ αυτούς μπορούν, 
ιδίως νέοι, φεύγουν στο εξωτερικό. Έτσι από τη μια 
μεριά η Ελλάδα αδειάζει από ελληνικό πληθυσμό και 
συγχρόνως γεμίζει με λαθρομετανάστες, που φυσικά 
δεν έπαυσαν ούτε στιγμή να μας κατακλύζουν παρά 
τις «φιλότιμες» προσπάθειες του κ. Δένδια. Μάλιστα 

ο κ. Τσίπρας ετοιμάζεται να τους νομιμοποιήσει όλους 
αυτούς τους λαθραίους και έτσι να δώσει επίσημο 
χαρακτήρα στο γεγονός ότι Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ! Πείτε 
μου αν σε μερικά χρόνια η πατρίδα μας θα μπορεί 
ακόμη να λέγεται Ελλάδα...

Ε.Χ.
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Στην φυλακή ξανά, ακόμη κι αν εκτίσεις την ποινή σου! 
Αν προσέξετε τις λεπτομέρειες των μέτρων που υπεγράφησαν, σε 
κάθε επίπεδο και που θα τα δούμε σιγά-σιγά να εφαρμόζονται στην 
ζωή μας, θα τραβάτε τα μαλλιά σας... Σημαντικές αλλαγές θα υπάρ-
ξουν και στο ποινικό σύστημα τις οποίες θα επιφέρει το πολυνομο-
σχέδιο για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου. Διαβάστε τώρα και 
το εξής τρελό το ποίο αναφέρουν δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας: 
Η «εξαγορά» κάθε μήνα φυλάκισης για πλημμελήματα θα κυμαίνεται 
περίπου από 315 ευρώ έως 6.300 ευρώ, αναλόγως της αποφάσεως 
του δικαστηρίου. Μέχρι σήμερα ή πήγαινες στην φυλακή και “καθά-
ριζες” ή πλήρωνες και πάλι “καθάριζες”. Πλέον όσοι κατηγορούμενοι 
δεν τύχουν αναστολής και αδυνατούν να πληρώσουν θα οδηγούνται 
στη φυλακή για να εκτίσουν την ποινή ΑΛΛΑ (!) δεν θα τελειώνουν με 
την περιπέτεια τους! Μετά τη φορολογική βεβαίωση της ποινής, θα 
διώκονται εκ νέου για χρέη προς το Δημόσιο!!! Θα ξαναοδηγούνται 
στην φυλακή ουσιαστικά από την ίδια “πηγή” παραπτώματος. Δηλαδή 
πάω στην φυλακή γιατί δεν έχω να πληρώσω την ποινή μου και μόλις 
βγαίνω ξαναπάω στην φυλακή γιατί το έχουν στείλει στην εφορία 
και δεν έχω να πληρώσω την εφορία! Δυο φορές για το ίδιο πράμα. 
Πραγματικά είναι να απορεί κανείς αν εκείνοι που σκέφτονται και 
εφαρμόζουν τέτοιες διατάξεις έχουν καμιά επαφή με τον πραγματικό 
κόσμο... Την ίδια ώρα οι φυλακές έχουν γεμίσει λαθρομετανάστες και 
η πληρότητα τους ξεπερνά το 500% (!) αναγκάζοντας τα αστυνομικά 
τμήματα να λειτουργούν τα προσωρινά κρατητήρια ως σωφρονιστικά 
καταστήματα.  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ, Εκδότης της εφημερίδας  
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ»  και υπεύθυνος της 
Περ. Διοίκησης Κρήτης του Λαϊκού Συνδέσμου

Τρελά πράγματα 
συμβαίνουν στο 

προτεκτοράτο Greece

Τηλεοπτική εκπομπή προ ετών είχε σαν αντικεί-
μενό της την φυλετική καταγωγή των Ελλήνων 
και το κατά πόσον οι σημερινοί Έλληνες είναι 
απόγονοι των αρχαίων. Ο δημοσιογράφος που 
παρουσίαζε την εκπομπή είχε πράγματι συγκε-
ντρώσει εντυπωσιακό υλικό, που απεδείκνυε 
ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι απόγονοι των 
αρχαίων. Αυτό όμως καθώς φαίνεται δεν είχε 
καμία σημασία για τους παριστάμενους στην 
εκπομπή, οι οποίοι ισχυρίζοντο ότι οι Έλληνες 
είναι ούτως ή άλλως Έλληνες, αφού… Ελλη-
νικό έθνος είναι γι΄ αυτούς… η γλώσσα και ο 
πολιτισμός! Άρχιζαν και τέλειωναν κάθε ανα-
φορά τους με την υπόμνηση ότι αυτοί δεν είναι 
ρατσιστές και ότι δεν έχει καμμία σημασία εάν 
οι σημερινοί Έλληνες είναι βιολογικοί απόγονοι 
των αρχαίων Ελλήνων. 
Στην εφημερίδα «Απογευματινή» της Κυριακής 
6 Νοεμβρίου 2005 υπήρχε ένα δημοσίευμα 
με την υπογραφή της κ. Βένης Παπαδημητρί-
ου και αφορούσε τις πολυετής έρευνες του 
καθηγητού του τομέα γενετικής αναπτύξεως 
και μοριακής βιολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου 
Τριανταφυλλίδη. Από το εν λόγω άρθρο τα 
παρακάτω:  
«Καθαρό το DNA των Ελλήνων – Δεν έχει 
επηρεαστεί από τους Σλάβους ούτε από τους 
Τούρκους, παρά τα 400 χρόνια σκλαβιάς – 
Έρευνα των πανεπιστημίων του Stanford των 
ΗΠΑ και της Pavias της Ιταλίας απαντά ευθέως 
στον περιβόητο Φαλμεράιερ. 
Εντυπωσιακό! Το DNA (γενετική σύσταση) 
των Ελλήνων καταδεικνύει πως σε ποσο-
στό 99,5% πρόκειται για καθαρά Καυκάσια 
φυλή! (Λευκή φυλή). Γεγονός που σημαίνει 
πως η συνεισφορά στην γενετική σύσταση 
των Ελλήνων, άλλων πληθυσμιακών ομάδων, 
εκτός της λευκής, αποτελεί ελάχιστο ποσοστό, 

μικρότερο του 0,5%! Το DNA των Ελλήνων, 
όπως έδειξε πρόσφατη διεθνής πανεπιστη-
μιακή έρευνα, δεν έχει επηρεαστεί από τους 
Σλάβους, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, ούτε 
από τους Τούρκους παρά τα 400 χρόνια 
σκλαβιάς! Ουσιαστικά έτσι έχουμε τη σύγ-
χρονη επιστημονική απάντηση στις θεωρίες 
του Φαλμεράιερ. Καταρρίπτεται επίσης, μία 

άλλη θεωρία που ισχυριζόταν ότι οι αρχαίοι 
Έλληνες, ήταν μαύροι… Ε, δεν υπήρξαν ποτέ 
μαύροι! Δεν είναι λίγοι όσοι υποστήριξαν και 
έγραψαν περί «μαύρης Αθηνάς» (για την θεά 
Αθηνά) και πολλές άλλες θεωρίες χωρίς καμ-
μία επιστημονική υπόσταση!» 
Στην συνέχεια του δημοσιεύματος, εδίδοντο 
ακριβή στοιχεία για την ταυτότητα της έρευνας, 

που έγινε σε πέντε ερευνητικά εργαστήρια δια-
φορετικών χωρών και που δημοσιεύθηκε στο 
έγκριτο επιστημονικό αμερικανικό περιοδικό 
«Γενετική του ανθρώπου». Σε άλλο κείμενο του 
ολοσέλιδου αφιερώματος, αναφέρετο ότι από 
την γενετική έρευνα τεκμηριώνεται ότι υπάρ-
χει ισχυρή σφραγίδα αραβικής προελεύσεως 
στους σημερινούς κατοίκους της Ισπανίας, ενώ 
στους Έλληνες δεν υπάρχει ίχνος μογγολικού 
DNA, το οποίο χαρακτηρίζει τους καθαρούς 
Τούρκους. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το 
γεγονός ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 20% 
των κατοίκων της νοτίου Ιταλίας έχουν το ίδιο 
DNA με τους κατοίκους της Πελοποννήσου. Σε 
κάποιες δε περιοχές όπου ζουν οι Ελληνόφω-
νοι πληθυσμοί και ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.  
-Είμαστε, λοιπόν, παρ’ που αυτό δεν αρέ-
σει στους επαγγελματίες «αντιρατσιστές» και 
όχι μόνον…, απόγονοι του Μεγάλου Έθνους, 
που δημιούργησε τον Πολιτισμό, του Αρχαίου 
Ελληνικού Έθνους! Γιατί όμως ντρέπονται να 
το υποστηρίξουν αυτό κάποιοι άνθρωποι των 
γραμμάτων και της πολιτικής, οι οποίοι παρ’ 
όλα αυτά δηλώνουν εθνικά σκεπτόμενοι; Την 
ίδια ώρα που θεωρείται «πρέπον» για την 
σημερινή αντίληψη πραγμάτων να ασχολείται 
κανείς με την διάσωση της χελώνας «καρέ-
τα-καρέτα» και της φώκιας «μονάχους-μονά-
χους», είναι κακό να είμαστε εμείς υπερήφανοι 
γιατί είμαστε απόγονοι του λαού, που έκτισε 
Παρθενώνες, που εγέννησε έναν Όμηρο, έναν 
Πλάτωνα, έναν Αριστοτέλη, έναν Μέγα Αλέ-
ξανδρο; Ή μήπως, πίσω από όλη αυτή την 
ιστορία, του να θέλουν δηλαδή ορισμένοι να 
δώσουν στην έννοια Ελληνικό Έθνος χαρακτή-
ρα «πολιτιστικό» κρύβεται και η άποψη ότι δεν 
είναι και τόσο κακό να κάνουν Έλληνες όλα 
αυτά τα εκατομμύρια των ξένων, που φέρανε 
στην Πατρίδα μας χωρίς να ρωτήσουν ποτέ 

Η Φυλετική Συνέχεια των Ελλήνων, 
οι αντιρατσιστές και οι γλωσσαμύντορες 

Απόφαση που συμβάλλει στην περικοπή των 
μεταφορικών που δικαιούνται οι στρατευ-
μένοι και στην περαιτέρω υποβάθμιση των 
Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Μετά τις αιματηρές περικοπές μισθών, συντάξεων 
και επιδομάτων των προηγηθέντων Μνημονίων, ο 
οικονομικά εξαντλημένος Ελληνικός λαός καλείται να 
υποστεί τις νέες περικοπές του Μνημονίου 3.
Υπεγράφη, λοιπόν, από τον υπουργό Εθνικής άμυ-
νας, κ. Παναγιωτόπουλο και δημοσιεύθηκε την 
8η/11/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 
σχετική απόφαση, με την οποία περιορίζονται δραστι-
κά οι καταστάσεις επιβίβασης των οπλιτών και παύ-
ουν οριστικά τα αεροπορικά  εισιτήρια, τόσο για τους 
στρατεύσιμους όσο και για τα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Έτσι, για τα στελέχη και τους οπλίτες θα 
ισχύει πλέον μια κατάσταση επιβίβασης με τα φθη-
νότερα μεταφορικά μέσα πλην αεροσκάφους, ενώ 
για τους οπλίτες Κύπρου μια κατάσταση επιβίβασης 
με όλα τα μεταφορικά μέσα συμπεριλαμβανομένου 
και του αεροσκάφους. Πληροφοριακά, μέχρι πρότινος 
προβλεπόταν η χορήγηση ενός δωρεάν εισιτηρίου για 
το μόνιμο προσωπικό και τριών για τους οπλίτες. Η εν 
λόγω αιματηρή απόφαση θα οδηγήσει στην εξοικονό-

μηση 8 εκατ. ευρώ.
Όσοι, λοιπόν, υπηρετούν σε Έβρο, νησιά, Κύπρο και 
σε απομακρυσμένες -από την οικογενειακή τους 
εστία- περιοχές, θα έχουν τις εξής επιλογές: ή θα 
επιβαρύνονται το κόστος της μεταφοράς στις άδειες 
τους ή δεν θα παίρνουν τις άδειες που δικαιούνται 
προς αποφυγήν της οικονομικής επιβάρυνσης.

ΜΝΗΜΟΝΙΟΚΡΑΤΙΑ: Περικοπές στα 
μεταφορικά των Στρατιωτών μας 

«…Ακόμη και σήμερον συναντώνται ελληνικοί τύποι που ομοιάζουν καταπληκτικώς προς αρ-
χαία αγάλματα. Προ όχι μακρού χρόνου εδημοσίευσεν ένα γερμανικόν περιοδικόν απεικόνι-
σιν μιας Λαπίθιδος αγωνιζομένης εναντίον Κενταύρων. Παραπλεύρως εδημοσιεύετο η εικών 
μιας σημερινής χωριατοπούλας από την περιοχήν της Υπάτης. Το ίδιον περιοδικόν παρέθετε 
περαιτέρω μίαν κεφαλήν Διός και ένα γέροντα ποιμένα από την Λαμίαν. Ηδύνατο κανείς να 
πιστεύση ότι ο σημερινός ποιμήν ήτο το μοντέλο του αρχαίου καλλιτέχνου. Ιδιαιτέρως καθα-
ρός έχει διατηρηθή ο ελληνικός τύπος εις τας νήσους. Οι νησιωτοπούλες ημπορούν πολλάκις 
να παραβληθούν με αρχαίας καλλονάς, είνε λεπταί και τας χαρακτηρίζει η υπέροχος κορμο-

στασιά και το χαριτωμένο βάδισμα.» ΚΟΥΡΤ ΡΑΙΣΝΕΡ 1943 - “Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ”
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Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ! 

«Φωτιά» έχουν πάρει τα ΜΜΕ και ορισμένοι εκπρόσωποι 
διαφόρων θεσμών του Ελληνικού Κράτους, εναντίον της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. «Πυρ ομαδόν» για να προστατεύσουν την 
τροφό και προστάτιδά τους ανθελληνική και ξενοκρατού-
μενη «πολιτεία», ώστε αυτοί να συνεχίσουν να νέμονται 
αγαθά, τίτλους και αξιώματα και οι ξένοι πάτρωνές τους 

να προωθούν τις γεωπολιτικές τους βλέψεις.

Αιχμή του «δόρατος» εναντίον της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, μια ελεεινή 
ρητορική που  παρουσιάζει το Λαϊκό Σύνδεσμο σα μια οργάνωση 
τραμπούκων που ενεργεί με οδηγό το μίσος προς τον άνθρωπο, 
προς τους άλλους λαούς και πολιτισμούς. Ασφαλώς πρόκειται για 
πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας,  αφού άλλοι είναι εκείνοι 
που βλέπουν «άξονες του κακού» στον κόσμο, πολιτισμούς που 
υστερούν σε σχέση με τις «κατακτήσεις» του δικού τους πολιτι-
σμού και ως νέοι σταυροφόροι, μαζί με τους «πεφωτισμένους» 
συνεργάτες τους των τοπικών κοινωνιών, έχουν αναλάβει «ιερα-
ποστολικό» έργο να τους φέρουν όλους στον «ίσιο δρόμο». 
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ως γνήσιο εθνικιστικό κόμμα, διαπνέεται εξ ορι-
σμού από το αίσθημα σεβασμού των άλλων λαών, της ιστορίας 
και του πολιτισμού τους. Πιστεύει στο δικαίωμα του κάθε έθνους 
να έχει το δικό του κράτος, το οποίο να οργανώνει με τον τρόπο 
που επιθυμεί, αναπτύσσοντας ανεμπόδιστα το δικό του πολιτισμό. 
Τα γεωγραφικά όρια του κράτους καθορίζει η ελεύθερη βούληση 
κάθε λαού. Όταν αυτή έχει ακυρωθεί από μια πολιτική βίας (π.χ 
βίαια εκρίζωση πληθυσμών), σύμφωνα με τον Α. Παπαναστασί-
ου εφαρμόζεται η αρχή των ιστορικών δικαιωμάτων. Απόσβεση 
δικαιωμάτων με τη βίαιη κατοχή ενός τόπου δεν αναγνωρίζεται. 
Ούτε υπάρχει χρονικό όριο πέραν του οποίου η βία παραγράφεται 
και η άδικη κατάληψη μεταβάλλεται σε νόμιμη.
Επομένως ο Εθνικισμός ως ιδεολογία, συνεπάγεται τη συγκρότη-
ση της διεθνούς κοινωνίας από έθνη-κράτη και όχι από βιαίως 
«ομογενοποιημένους» φυλετικά και πολιτισμικά ανθρώπους, στα 
πλαίσια μιας παγκόσμιας κοινωνίας, κάτω από την ηγεμονία μιας 
υπερδύναμης. Πως λοιπόν μια ιδεολογία που ασχολείται απο-
κλειστικά με τα του «οίκου» της, χωρίς να παρεμβαίνει ποτέ στα 
εσωτερικά των άλλων χωρών, είναι δυνατόν να κατηγορείται ότι 
«βγάζει» μίσος για τους άλλους λαούς; Ας το καταλάβουν καλά 

οι λασπολόγοι και οι προβοκάτορες, οι Έλληνες Εθνικιστές δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα με τους πακιστανούς του Πακιστάν, τους 
Μαροκινούς του Μαρόκου και γενικά με τους κατοίκους οιασ-
δήποτε χώρας του κόσμου, όταν αυτοί δεν ανακατεύονται στα 
εσωτερικά μας πράγματα. Έχουν όμως μεγάλο πρόβλημα με τους 
απρόσκλητους εισβολείς στην πατρίδα μας, οι οποίοι δεν εξηγούν 
ποιος τους έδωσε τα 5.000 δολάρια το «κεφάλι» για να έρθουν 
λαθραία στην  Ελλάδα, προκαλώντας χάος, ανομοιογένεια και 
ασυνεννοησία. 

Ιδιαίτερα για τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, όπου οι βασικές έννοιες και αρχές 
του εθνικισμού, είναι «ζυμωμένες» με τις διαχρονικές αξίες του 
Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, οι θεωρίες μίσους εναντίον 
άλλων ανθρώπων, με αποκλειστικό σκεπτικό ότι δεν ανήκουν 
στη δική μας φυλή, είναι απολύτως ασύμβατες και ξένες προς 
την ιδεολογία της. 
Όμως, ενώ το μίσος ως ανθρώπινο πάθος είναι κάτι κακό και 
απευκταίο, όταν γίνεται όπλο για την υπεράσπιση των «ιερών 
και οσίων» ενός έθνους, είναι απολύτως δικαιολογημένο και 
αποδεκτό. Έτσι εξηγείται γιατί ο όρκος των «Φιλικών» μεταξύ 
των άλλων έλεγε: «Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν 
μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος 
μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, …». Που 
σημαίνει ότι οι Έλληνες της Επανάστασης του ’21, ορκίζονταν να 

«τρέφουν μίσος» στην  καρδιά τους για να ελευθερώσουν την 
Πατρίδα, χωρίς φυσικά να μπορεί κάποιος να τους χαρακτηρίσει 
μισαλλόδοξους. Εμείς λοιπόν που σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτω-
ποι και με τυράννους και με οπαδούς των τυράννων και με τους 
ομόφρονες όλων αυτών, οι οποίοι όλοι μαζί επιβουλεύονται την 
ιστορική μας επιβίωση, γιατί δε δικαιούμαστε να πούμε το ίδιο; 
Μήπως αυτοί που μας χαρακτηρίζουν μισαλλόδοξους, απλά είναι 
εχθροί της Πατρίδας και προσπαθούν να απονευρώσουν την 
αντίσταση των Ελλήνων;
Όπως δε κάθε φυτό αναπτύσσεται ανάλογα με τα συστατικά του 
εδάφους στο οποίο φύεται, έτσι και κάθε ιδεολογία αποκτά ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά, ανάλογα  με τον ψυχισμό, το πολιτισμικό 
φορτίο, τους αξιακούς κώδικες και την ιδιοπροσωπεία του κάθε 
λαού, μέσα στον οποίο αναπαράγεται. 
Έτσι, όταν μιλάμε για Ελληνικό Εθνικισμό, αν θέλουμε να έχουμε 
μια  πρώτη εικόνα και μια πρώτη προσέγγιση-αναζήτηση των 
χαρακτηριστικών που αυτός θα λάβει, οψέποτε κληθεί να κυβερ-
νήσει την Ελλάδα, μπορούμε να θεωρούμε ότι το πολίτευμα της 
4ης Αυγούστου του 1936, προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγ-
ματικότητα και δεδομένα, τηρουμένων φυσικά των αναλογιών 
επί των γεωπολιτικών και ιστορικών παραμέτρων του τότε και 
του τώρα, αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί 
η Νέα Ελλάδα. 
Ο δικός μας Εθνικισμός και η δική μας Ελληνικότητα δεν έχουν 
καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά που οι υβριστές του δημό-
σιου βίου και οι εκφραστές ξένων συμφερόντων ως Ελληνικών, 
διατυπώνουν καθημερινά στα ιδιόκτητα ΜΜΕ. 
Ο δικός μας Εθνικισμός προκύπτει ως ευθεία αντιδιαστολή προς 
τους “γνωστούς άγνωστους”, απάτριδες, άθεους, “ανθρωπιστές”, 
“διεθνιστές”, “αγωνιστές” εναντίον της “πλουτοκρατίας” και του 
“φασισμού”. 
Ο δικός μας Εθνικισμός προσδιορίζεται και οριοθετείται από τους 
γνωστούς στίχους του Εθνικού μας Ποιητή Κωστή Παλαμά: 

“Βοσκοί, στη μάντρα της Πολιτείας, οι λύκοι! Οι λύκοι!”
Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριά και οι φαύλοι και οι περιττοί!

Καλαμαράδες και δημοκόποι και μπολσεβίκοι
Για λόγους άδειους ή για του ολέθρου τα έργα βαλτοί! 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ
Οι αστείρευτες πηγές του Λαϊκού Συνδέσμου

Με την ολοκλήρωση της ψήφισης του εφιαλτικού 
πολυνομοσχεδίου, καθώς και του προϋπολογι-
σμού, ολοκληρώθηκε μια ακόμη εγκληματική 
ενέργεια εις βάρος της Πατρίδας και του Λαού. Οι 
βο(υ)λευτές υπηρέτες της συγκυβέρνησης ψήφι-
σαν αρχικά το αισχρό πολυνομοσχέδιο, με ελά-
χιστες διαφοροποιήσεις, ενώ στην συνέχεια (με 
ισχυρότερη πλειοψηφία) και τον προϋπολογισμό, 
δίνοντας έτσι και μία άτυπη ψήφο εμπιστοσύ-
νης στην τρικομματική κυβέρνηση. Για πολλοστή 
φορά αντικρίσαμε «πράματα και θάματα», όπως 
πολύ σωστά λέει η λαϊκή σοφία. Μια κυβέρνηση, 
υπό κανονικές συνθήκες, θα χρειαζόταν ίσως και 
μια ολόκληρη θητεία προκειμένου να νομοθε-
τήσει όλα αυτά, τα οποία η συγκυβέρνηση των 
Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη νομοθέτησε μέσα σε 
μια μέρα. Είναι, λοιπόν, τουλάχιστον γελοίο να 
συζητούμε για νομιμότητα, με την ηθική έννοια 
του όρου, κάτω από τέτοιες θλιβερές και αποτρό-
παιες συνθήκες. Πάντοτε οι εκάστοτε κυβερνήτες 
φρόντιζαν να κάνουν το Σύνταγμα «λάστιχο», από 
την εποχή όμως των Μνημονίων ξεπέρασαν κάθε 
ιστορικό προηγούμενο. Και φυσικά, ξετσίπωτοι, 
αδιάντροποι και παχύδερμοι απ’ όλες τις απόψεις, 
δεν διστάζουν να πουν ψέμματα κάθε φορά που 
παίρνουν δυσβάσταχτα μέτρα. «Αυτά είναι τα 
τελευταία μέτρα» διακηρύσσει ο Σαμαράς. «Αυτά 

πρέπει να είναι τα τελευταία μέτρα», συνεχίζει 
ο Βενιζέλος και παραδίδει την τελική σκυτάλη 
ψεμμάτων στον τελευταίο συνένοχο Κουβέλη, ο 
οποίος είπε περίπου τα ίδια. Εννοείται πως μόνο 
πολιτικά απαίδευτοι θα πίστευαν όλα τα προανα-
φερθέντα. Και δεν τα λέμε αυτά επικαλούμενοι 
την προηγούμενη πείρα, από την εποχή του πρώ-
του Μνημονίου ακόμη, μ’ εκείνον τον ανεκδιήγη-
το, ανεπρόκοπο και αναληθή Παπακωνσταντίνου, 
ο οποίος διαβεβαίωνε ότι αν τυχόν χρειαστεί να 
παρθούν κι άλλα μέτρα, αυτός θα… παραιτηθεί. 
Ούτε τα λέμε επικαλούμενοι τους Σαμαρά-Βενι-
ζέλο-Κουβέλη, που όχι μόνον προεκλογικά αλλά 
και μετεκλογικά διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται 
να θιγούν μισθοί και συντάξεις, ότι δεν πρόκειται 
να ληφθούν «οριζόντια μέτρα». Το λέμε, επειδή 
αυτό προκύπτει από τα ίδια τα επίσημα στοιχεία, 
τα οποία είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσουν 
και πάλι σε νέα μέτρα, αντιλαϊκά, αντεργατικά 
και κατά συνέπεια ανθελληνικά. Το «κινηματο-
γραφικό έργο» Μνημόνιο, με τ’ αλλεπάλληλα 
«σήκουελ», αποτελεί κινούμενη άμμο. Κάθε επι-
καιροποίησή του, κάθε πρακτική εφαρμογή του 
από την τρόικα φέρνει νέα μέτρα, κι αυτό θα γίνει 
και στην συνέχεια, σκλαβώνοντας ακόμη περισ-
σότερο το Έθνος μας στις αδηφάγες ορέξεις των 
διεθνών τοκογλύφων. Μέσα σ’ όλα αυτά, αναμ-
φίβολα θα έχουμε αναταράξεις και στο πολιτικό 
σκηνικό, ειδικά σ’ ό,τι αφορά στα κόμματα της 
συγκυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ θυμίζει ολοένα και 
περισσότερο ΕΔΗΚ με την αποσύνθεσή του να 
δένει «υπέροχα» με το όλο σαπισμένο πολιτικό 
συστημικό τοπίο. Ήδη στο ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει 
ένα «παιχνίδι φαγώματος» (…) του Βενιζέλου. 
Ή θα μπορέσει να επιβληθεί στους αμφισβητίες 
του ή θα φαγωθεί σαν… πατσάς. Όταν ανοίγει 
ένα τέτοιο εσωκομματικό ξεκαθάρισμα, δημιουρ-
γούνται κίνδυνοι ακόμη και για την βιωσιμότητα 

της συγκυβέρνησης, καθώς η ίδια η κοινοβο(υ)
λευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να θεω-
ρείται δεδομένη, συμπαγής και εγγυημένη, επει-
δή το «παιχνίδι» θα μεταφερθεί και μέσα στην 
Βουλή, όπου οι διάφοροι «παίχτες» θ’ αναζητούν 
προβολή με ποικίλες κινήσεις εντυπωσιασμού. 
Όλα αυτά σίγουρα ανησυχούν τον Σαμαρά, ξέρει 
όμως ότι δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγμα-
τα, αφού ακόμη και την όποια στήριξη προς τον 
Βενιζέλο πρέπει να την κάνει διακριτικά πλέον, για 
να μην θυμώσει τους άλλους. Με το ΠΑΣΟΚ σε 
διαδικασία πλήρους διάλυσης, ο Σαμαράς έπρεπε 
«να κάνει το κορόιδο» και να καταπιεί το χουνέρι 
που του έκανε ο Κουβέλης με το «παρών»: Απευ-
θύνοντας, από το βήμα της Βουλής, ευχαριστίες 
εξίσου στο ΠΑΣΟΚ και την ΔΗΜΑΡ, έβαλε τέλος 
στα σενάρια των προηγούμενων ημερών περί 
αποπομπής της ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση.  
Μιας και μιλήσαμε για την ΔΗΜΑΡ, ο Κουβέλης 
θυμίζει Καρατζαφέρη όλο και περισσότερο. Το 
κακό γι’ αυτόν είναι ότι, προς το παρόν τουλά-
χιστον, δεν έχει τηλεοπτικό κανάλι για να πνίγει 
τον πόνο του, όπως κάνει και ο πρωταθλητής 
της κωλοτούμπας, Καρατζαφέρης, ο οποίος έχει 
κατορθώσει το ακατόρθωτο στις καθημερινές 
μεσημεριανές του εμφανίσεις: Πέρα του ότι οι 
«αναλύσεις» του είναι ισάξιες εκείνων του Βασίλη 
Λεβέντη, έχει μετατρέψει την εκπομπή του ταυ-
τόχρονα σε καφενείο, μπουζουξίδικο και «σκυ-
λάδικο»!  
Μετά την γραφική αυτή παρένθεση γυρνάμε στην 
πολιτική πραγματικότητα κι αυτό που βλέπουμε, 
λίγες ημέρες μετά την ψήφιση (και) αυτών των 
μέτρων είναι ότι αυτή η τραγική συγκυβέρνηση 
δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Οι εξελίξεις 
των τελευταίων ημερών την πλήγωσαν και την 
εξευτέλισαν ακόμη περισσότερο. Δεν είναι, λοι-
πόν, καθόλου βέβαιο ότι η κυβερνητική συνοχή 

δεν θα περάσει σύντομα και νέες δοκιμασίες. 
Σίγουρα, ο φόβος των εκλογών και η επερχόμενη 
συντριβή κρατάει τους τρεις εταίρους σφιχταγκα-
λιασμένους. Όμως σε συνθήκες πολιτικής κρίσης, 
όπου η ανηθικότητα της εξουσίας έχει ξεπεράσει 
κάθε «επιτρεπτό» όριο, το απρόοπτο μπορεί να 
συμβεί ανά πάσα στιγμή, γι’ αυτό άλλωστε και 
ο Σαμαράς, πέρα από τις όποιες μεγαλοστομίες 
του, τρέμει το φυλλοκάρδι του. Μπορεί η ΝΔ 
να δείχνει ότι εμφανίζει την μεγαλύτερη συνοχή, 
στην πραγματικότητα όμως φθείρεται ραγδαία και 
γι’ αυτό δεν μπορεί να εμπνέει εμπιστοσύνη στο 
σύστημα, παρά μόνο ως ένα πολιτικά αναλώσιμο 
σχήμα, το οποίο θα φέρει εις πέρας την «βρώμικη 
δουλειά». Τα παιχνίδια, τα οποία παίζονται σαν 
μπιλιάρδο στις πλάτες της Χώρας και των Ελλή-
νων, μπορεί να δίνουν προσωρινά φτερά εξου-
σίας σε ξεφωνημένους καθεστωτικούς φορείς, 
όπως ο ΣΥΡΙΑΖΑ, που δείχνουν να οδεύουν προς 
την εξουσία, έχουν όμως μοιραία και αυτά προ-
σωρινό χαρακτήρα. Η ώρα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, η 
ώρα των πραγματικών ΕθνικοΛαϊκών Δυνάμεων 
θα έρθει τελικά πολύ πιο σύντομα απ’ όσο φαντα-
ζόμασταν κι Εμείς οι ίδιοι και θα έχει μόνιμο 
χαρακτήρα, καθώς το υγιές θα επικρατήσει του 
αρρώστου, και το φρέσκο του σάπιου. Απέναντι 
στους εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι θεωρούν 
ότι μπορούν να τους αντιμετωπίζουν νικηφόρα οι 
διάφοροι αστοί του τύπου Γεωργιάδη, Βορίδη, 
Βαρβιτσιώτη, Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, είναι άξιοι 
της τραγικής τους μοίρας. Οι υπόλοιποι, μαζί μας, 
με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, στον Αγώνα για Ελευθερία, 
Δικαιοσύνη, Ευημερία, στον Αγώνα για την Επα-
νελληνοποίηση του τόπου. ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΥΓ: Οκτακόσια (800) φύλλα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Είκο-
σι (20), σχεδόν, χρόνια γεμάτα Αγώνες για την 
Πατρίδα και τον Λαό, για έναν Νέο Τρόπο Ζωής!   

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ



“η δημογραφικη
γενοκτονια των

βορειοηπειρωτων”
 
Δημογραφική  Γενοκτονία  Βορειοηπει-

ρωτών! Είναι  «casus belli»! Εδώ και ένα 
χρόνο, τουλάχιστον, μας τρώει ο «Λύκος» 
και, εμείς... «χάφτουμε μύγες»!  Ο  «αδελ-
φός»  σύντροφος  Μπερίσα  μας έχει 
«διαγράψει»! Αυτός, λοιπόν,  κατήργησε 
τα Τοπικά Δημοτολόγια των Δήμων της 
Αλβανίας,  και εφήρμoσε το «Εθνικό Δημο-
τολόγιο»  (Regjistrit Kombetarte Gjendijes 
Civile),  δηλαδή, στην κυριολεξία, δημι-
ούργησε ένα «Eθνικό Παναλβανικό Δημο-
τολόγιο», διαγράφοντας, προκλητικώς, 
την «Ελληνική Εθνικότητα» των Ελλή-
νων κατοίκων της Βορείου Ηπείρου, της 
αναγνωρισμένης δια του Πρωτοκόλλου 
της Κερκύρας (1914), της Συμφωνίας του 
Λονδίνου (1915) και της Συμφωνίας της 
Καπεστίτσης (1920).

‘Ήδη, λοιπόν, η Αλβανία εκδίδει «νέου 
τύπου» Πιστοποιητικά περί θεμάτων 
Οικογενειακής Καταστάσεως  (Γεννήσεως, 
Γάμου, Οικογενείας, κλπ)»,  στα οποία 
έπαυσε να αναγράφει την «Εθνικότητα: 
Ελληνική» (Kombesia: Greke), όπως  μέχρι 
πρότινος,  ανεγράφετο,  καθώς υποχρεού-
το  εκ των ανωτέρω Συμφωνιών.  Και  αντ’ 
αυτής,  σήμερον πλέον,  αναγράφει  μόνον,  
γενικώς,  μια «Υπηκοότητα: Αλβανική» 
(Shtetesia:  Shqiperi).

 Είναι  ηλίου  φαεινότερες   οι προθέσεις 
της  Αλβανικής Κυβερνήσεως. Επιδιώκει  
να  «εξαφανίσει»  τους  ‘Έλληνες  Βορειο-
ηπειρώτες! Αυτοί, βεβαίως, την «δουλειά» 
τους κάνουν και, καθώς φαίνεται, την 
κάνουν πολύ καλά! Αυτοί «δικαιούνται» 
να είναι... «Αλβανοί Εθνικιστές»! Εμείς, 
μόνον, «τασσόμεθα»  να είμεθα... δούλοι  
της παγκοσμιοποίησης!  Γιατί, όμως, εδώ 
«στο Ελλάντα», σε τόσες «δημόσιες υπηρε-
σίες» μας, στις οποίες κυκλοφορούν αυτά 
τα «νέου τύπου» Πιστοποιητικά,  ουδείς 
έχει αντιδράσει; ‘Όλοι μας, σκυμμένοι και 
προσκυνημένοι είμαστε;

Ένας, τουλάχιστον, ελεύθερος ‘Έλληνας 
δεν υπάρχει;  Γιατί, δεχόμεθα (και συναλ-
λασσόμεθα) αυτά  τα  επαίσχυντα  ανθελ-
ληνικά πιστοποιητικά;   Είμαστε τόσον 
αφελείς, που δεν καταλαβαίνουμε,  σε τι 
αποσκοπεί ο «αδελφός» Μπερίσα;  Δεν 
καταλαβαίνουμε,  ότι προσπαθεί να δημι-
ουργήσει τετελεσμένα γεγονότα και άμεση 
αναγνώριση από το Ελληνικό (;) κράτος,  
ότι, δήθεν, έπαυσε να υφίσταται, επί του 
νοτίου τμήματος του Αλβανικού Κράτους,  
η  Ελληνική Κοινότητα εκατοντάδων χιλιά-
δων  Ελλήνων,  με Ιστορία  χιλιάδων 
ετών;  Ή μήπως  το χάφτουμε,  μέσα στα 
πλαίσια  της «παγκοσμιοποίησης»,  της 

ισοπέδωσης των Εθνικών μας  Δικαί-
ων,  της «συρρίκνωσης της Εθνικής μας 
Ανεξαρτησίας και του περιορισμού της 
εδαφικής μας Κυριαρχίας» (επαίσχυντη 
δήλωση κας Μπενάκη)!  Ας μην ξεχνάμε, 
πως κάπως έτσι ξεκίνησαν οι Τούρκοι και 
«εξαφάνισαν» μέσα σε μία δεκαπενταετία 
(1941-1955) τους 120.000  Έλληνες της 
Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 
Τενέδου...

Το δε χειρότερο και εξωφρενικό με τις... 
μεγάλες «εθνικόφρονες πολιτικές δυνά-
μεις» είναι  ότι  αυτό το γεγονός είναι σε 
πλήρη γνώση τους (όρα προεκλογικό ειδι-
κό φυλλάδιο της Ν.Δ., έτους 2012), αλλά, 
λίαν υποτακτικώς και δουλικώς... «κλίνουν 
τον αυχένα», ενώπιον των μεγάλων αφε-
ντικών τους, στρεφόμενοι, διά παραλεί-
ψεως του καθήκοντός των, εναντίον των 
συμφερόντων της Πατρίδος!  

Εάν λοιπόν, δηλώσουμε, ότι πρέπει να 
προασπίσουμε τα δικαιώματα των Ελλή-
νων  Βορειοηπειρωτών  και,  κατά συνέ-
πεια, τα Εθνικά μας συμφέροντα  (τα 
κατοχυρωμένα, πρωτίστως από την Ιστο-
ρική Αλήθεια, αλλά και βάσει Διεθνών 
Συνθηκών  και Συμφωνιών),   μήπως  θα 
κατηγορηθούμε,  από  τους  ντόπιους  νεο-
δοσίλογους, μνημονιακούς σαλίγκαρους  
ως  «γραφικοί,  ακραίοι  και  Εθνικιστές»;

Θεόδωρε Κολοκοτρώνη, εγέρθητι!  
Φωτιά και τσεκούρι, στους Ναι-ναι-κους!

Δημήτριος Γ. Μανιατάς
Δικηγόρος  Τριπόλεως

D
“ο μυθοσ του

πολυτεχνειου”
 
Όλοι μιλούν για το Πολυτεχνείο...Όλοι 

μιλούν για πολυάριθμους νεκρούς στο 
Πολυτεχνείο...Μιλούν για ανθρώπους κρε-
μασμένους στα κάγκελα που βροντοφώ-
ναζαν συνθήματα. Μιλούν για ανθρώπους 
άοπλους που μάχονταν για την Ελευθερία.

Έφτασα 16 χρόνων και στα σχολικά 
μου χρόνια όλοι με και μας βομβαρδί-
ζουν με λόγια. Συνεχώς μου μιλούν για 
την Ελευθερία, την Δημοκρατία... Πάντοτε 
κατακρίνουν τον Εθνικισμό. Αμαυρώνουν 
ανθρώπους όπως τον Ιωάννη Μεταξά και 
τον κατηγορούν.

Όλοι είναι οπαδοί του Δημοκρατικού 
πολιτεύματος μα όμως δεν ακούν, δεν 
δέχονται...

Δάσκαλοι, καθηγητές, σε τιμωρούν 
όταν ρωτάς γιατί ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν 
φασίστας ή ποιά είναι τα υποτιθέμενα 
«νεκρά παιδιά του Πολυτεχνείου «; Αμφι-

σβητούν τα λεγόμενα σου, τα αποδίδουν 
στην έπαρση που σε διακατέχει λόγω 
εφηβείας και τα αγνοούν. Σου κλείνουν το 
στόμα, νομίζοντας πως θα αλλάξει κατι, 
πως κατι θα γίνει... Οι πάντες ψεύδονται...

Ανοίγεις το μαύρο κουτί αναζητώντας 
μια αμερόληπτη και αντικειμενική ενη-
μέρωση, μια αλήθεια εν πάση περιπτώση 
μέσα στον ψευτόκοσμο που μας περιβάλ-
λει και ανταυτού βλέπεις ανθρωπάκια 
να παραληρούν, ανθρωπάκια να ξεπου-
λιούνται χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό. 
Ανθρωπάκια που λένε και λένε και λένε...
Όλα αυτά γιατί;

Για να με πείσετε οτι κάνετε το σωστό; 
Για να με πείσετε οτι έτσι πρέπει να κανω 
και εγώ;  

Παιδιά γεμάτα ζωή μας κατάντησατε 
άβουλα όντα που δεχόμαστε άκριτα ό,τι 
σαβούρα μας δίνουν. Παιδιά που κάθονται 
με σταυρωμένα χέρια και παρακολου-
θούν το χάος να έρχεται κατά πάνω τους. 
Παιδιά που δεν τιμούν τους ήρωες που 
πολέμησαν για εμάς...

Κανένας δεν πέθανε στο Πολυτεχνείο, 
κανένας! Όλη αυτή η γενιά είναι εδώ, 
κάθεται στα έδρανα της βουλής και ολη-
μερίς και ολονυκτίς, σχεδιάζει τι θα κάνει 
για να μας ρίξει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο...

Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, παρά 
ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ.

Θ.Π. Μαθήτρια Β’ Λυκείου

D
“O KIΝΔΥΝΟΣ

ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”
 
Διαβάζουμε πως η κατάσταση στην 

Αχαΐα είναι πλέον εκτός ελέγχου με τους 
μουσουλμάνους! Αυτό είναι μόνο η αρχή...
Έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Μας 
κατέταξαν στους τριτοκοσμικούς και μας 
έδωσαν στους μουσουλμάνους. Δίνουμε 
1.000.000 ευρώ για αναστήλωση τζαμιού 
στη Ρόδο και ήδη λειτουργεί το πρώτο 
αλβανικό σχολείο στην Ελλάδα. Στην περι-
οχή του Αγίου Παντελεήμονα σε σχολείο 
140 μαθητών τα 120 παιδιά είναι παιδιά 
μεταναστών που οι γονείς τους ήλθαν 
παράνομα στην Ελλάδα και σε συνελεύση 
γονέων και κηδεμόνων, μια μητέρα Αλβα-
νίδα είπε εν εξάλλω καταστάσει απευθυ-
νόμενη στους Έλληνες γονείς: ‘’Μαζέψτε 
τε και φύγετε! Δεν το βλέπετε πως είστε 
μειονότητα;’’. 

Δυστυχώς αμέτρητα τα περιστατικά, 
όμως δεν αντιδρούμε στον αφελληνισμό 
και τη σταδιακή μουσουλμανοποίηση της 
πατρίδας μας. Παραδίνουμε με την απά-
θειά μας και το φόβο μη μας πούνε ρατσι-
στές την πατρίδα μας στους παράνομους 
τριτοκοσμικούς αποίκους! Με συνοπτικές 
διαδικασίες τους δίνουν όχι απλά υπη-
κοότητα, αλλά ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ! Δηλαδή τους 
χαρακτηρίζουν ως γνήσιους ΕΛΛΗΝΕΣ! 
Πριν η κατάσταση καταντήσει μη αναστρέ-
ψιμη, Έλληνες ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

Μ.Γ.

Α.Φ. 594, Νοέμβριος 2005
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

• Το 60% των Ελλήνων θέλουν να φύγουν από 
την χώρα οι λαθρομετανάστες. Μόνον ένας στους 
τέσσερις Έλληνες θέλει την νομιμοποίησή τους!
• Μας κυβερνά μια μειοψηφία, που περιφρονεί την 
θέληση της πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού…
• Οι «προοδευτικοί» απειλούν ότι εάν δεν 
δώσουμε και άλλα δικαιώματα στους λαθρομετα-
νάστες (πόσα ακόμη;), θα γίνει η Αθήνα «Παρίσι»! 
ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός θέλουν να δοθεί δικαί-
ωμα ψήφου στους ξένους, αρχής γενομένης από 
τις δημοτικές του 2006, και η Νέα Δημοκρατία 
το συζητά…
 
Μόλις το 26% ζητάει να νομιμοποιηθούν οι 
μετανάστες και το 60% εκφράζει την επιθυμία να 
φύγουν, ενώ το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσο-
στό του 14% κρατάει ουδέτερη στάση. Όμως το 
Υπουργείο των Εσωτερικών της κυβερνήσεως της 
Ν.Δ. ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για δύο ακόμη 
μήνες η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για 
τους λαθρομετανάστες, προθεσμία που έληξε στις 
31 Οκτωβρίου 2005! 
Το 60% των Ελλήνων θέλει να φύγουν από την 
χώρα οι λαθρομετανάστες. Μόνον ένας στους 
τέσσερις Έλληνες θέλει την νομιμοποίησή τους!
 
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της εται-
ρείας VPRC στο ερώτημα  «Οι μετανάστες που 
βρίσκονται στη χώρα μας συμβάλλουν σημαντικά 
στην οικονομία και πρέπει οι περισσότεροι να 
νομιμοποιηθούν ή δημιουργούν μεγάλα προβλή-
ματα και πρέπει οι περισσότεροι να φύγουν;» 
είχαμε λίαν ενδιαφέρουσες απαντήσεις… Συγκε-
κριμένα μόλις το 26% ζητάει να νομιμοποιηθούν 
οι μετανάστες και το 60% εκφράζει την επιθυμία 
να φύγουν, ενώ το καθόλου ευκαταφρόνητο 
ποσοστό του 14% κρατάει ουδέτερη στάση.
Είναι προφανές λοιπόν ότι η πλειοψηφία των 
Ελλήνων θέλει να φύγουν οι λαθρομετανάστες 
από την πατρίδα μας και μόνον μία μειοψηφία επι-
θυμεί την νομιμοποίησή τους! Μας λένε ότι στην 
δημοκρατία κυβερνάει η θέληση του λαού! Γιατί 
την γράφουν στα παλαιότερα των υποδυμάτων 
τους οι πολιτικοί μας αυτήν την θέληση του λαού; 
Μήπως δεν έχουμε δημοκρατία;

 
Η Αθήνα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνει «Παρίσι»

Οι «προοδευτικοί» απειλούν ότι εάν δεν δώσου-
με και πολιτικά δικαιώματα στους λαθρομετανά-
στες, θα γίνει η Αθήνα «Παρίσι»!  
Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στο Παρίσι, με 
την εξέγερση των Αφρικανών κατά του Γαλλικού 
κράτους, βρήκαν την ευκαιρία οι ενταύθα «προ-
οδευτικοί» και αντιρατσιστές να μας πουν ούτε 
λίγο ούτε πολύ ότι εάν δεν δώσουμε περισσότερα 
δικαιώματα στους λαθρομετανάστες (ακόμη και 
για δικαίωμα ψήφου μίλησαν), τότε μπορεί να 
δούμε ανάλογα επεισόδια και στην Αθήνα! Ούτε 
λίγο, ούτε πολύ, λοιπόν, ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ τον ελλη-
νικό λαό να προχωρήσει σε μέτρα, τα οποία δεν 
θέλει, προκειμένου να μη γίνει αναταραχή στην 
πρωτεύουσα. Χαρακτηριστικός ήταν ο τίτλος της 
υπεύθυνης του τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και μεταναστευτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ καθη-
γήτριας της Παντείου κ. Κοππά στην εφημερίδα 
«ΤΑ ΝΕΑ»: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑ-
ΒΕΙ…»! Δηλαδή, εάν δεν τα κάνει όλα αυτά δεν 
προλαβαίνει!
Σταχυολογούμε κάποια από αυτά που εγράφησαν 
και επροτάθησαν από τους γνωστούς «προοδευτι-
κούς» κύκλους (η Ν.Δ. σιωπά και μάλλον συμφω-
νεί…) για το ζήτημα των λαθρομεταναστών:
Γ. Παπανδρέου: «Ουσιαστική ένταξη όλων των 
μεταναστών: Η ουσιαστική ένταξη στην ελληνική 
κοινωνία όλων των μεταναστών αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την ασφάλεια και τη δική τους 
και την ασφάλεια όλων των πολιτών, υποστήριξε 
ο Γιώργος Παπανδρέου.
Θ. Πάγκαλος: «Είμαστε αισχροί που δεν δίνου-
με υπηκοότητα στους μετανάστες. Στην Ελλάδα 
κάποιοι φασίστες στο κυβερνών κόμμα ή και 
στο δικό μας κόμμα ή και στους διοικητικούς 
μηχανισμούς, θεωρούν ότι Έλλην είσαι άμα έχεις 
ελληνικό αίμα και όχι άμα μιλάς τη γλώσσα, ζεις 
στην Ελλάδα και θέλεις να είσαι Έλληνας με τη 
σύγχρονη αντίληψη… Είμαστε αισχροί σ’ αυτό 
το θέμα και προφανώς κάποια μέρα θα γίνουμε 
πανευρωπαϊκά καταγέλαστοι».

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Στην κοινωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε στις τελευταίες εκλογές ποσοστό 
27%, το ΚΚΕ 4,5% και η ΔΗΜΑΡ 6%. Σύνολο: περίπου 37, 5% 
Ποιο είναι, όμως, το ποσοστό του στους καθηγητές της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, που όπως καταγγέλλουν πολλοί έχει 
μεταβληθεί σε φωλιά αριστερισμού και μαζικής παραγωγής 
αγραμμάτων νέων (αλλά… παραμορφωμένων σχετικά με τον 
μαρξισμό-λενινισμό-σταλινισμό);
Τις προηγούμενες ημέρες, λοιπόν, έγιναν οι εκλογές των καθη-
γητών και όλοι μαζί οι μαρξιστές έλαβαν ποσοστό 60%! Με 
αποτέλεσμα να πανηγυρίζουν δικαίως: «ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ!
Οι δυνάμεις της Αριστεράς, όπως προκύπτει από την απήχηση 
που έχουν σε όλα τα επίπεδα (ΚΥΣΔΕ, Ανώτατο ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ,) 
εκφράζουν το 60% περίπου των καθηγητών/-τριών που συμ-
μετείχαν στις εκλογές (η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε στο 
75% του συνόλου)».

Συμπέρασμα: Σε αυτών τα χέρια έχουμε εμπιστευτεί τα παι-
διά μας, γι’ αυτό βγαίνουν… κούτσουρα!

Ένας από τους λόγους που τα παιδιά μας μένουν αγράμματα...



ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΥΛΙΣΤΑΝ... 
Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε η Χρυσή Αυγή;

Πανικός έχει καταλάβει τα κοράκια του συστή-
ματος, τους ενόχους της χρεωκοπίας και της 
λεηλασίας ενός ολόκληρου Έθνους από την 

συνεχή άνοδο του Κινήματος των Ελλήνων Εθνικι-
στών! Η παραπληροφόρηση, η λάσπη και η συκοφα-
ντία έχουν ξεπεράσει κάθε όριο... Έχουν ξεπεράσει 
ακόμη και αυτό το όριο της γελοιότητας!  

Γι’ αυτούς, όσοι είναι με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ηλίθιοι, 
είναι εγκληματίες, είναι περιθωριακοί, είναι αμόρφωτοι κλπ., 
κλπ. Νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό εξορκίζουν το κατ’ 
αυτούς «κακό» και έτσι λύνουν το πρόβλημά τους! Όλα τα 
μέσα μαζικής εξαπάτησης απόλυτα ευθυγραμμισμένα εναντί-
ον της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ δημιουργούν 
μία απατηλή εικόνα ότι το μοναδικό πρόβλημα σε αυτήν την 
χώρα, στην υπερήφανη Ελλάδα, την οποία έχουν καταντήσει 
στα σημερινά χάλια, είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! Λες και εάν δεν 
υπήρχε η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν θα υπήρχε το Μνημόνιο, η διάλυ-
ση της Υγείας, της Παιδείας, τα εκατομμύρια των λαθρομε-
ταναστών... Σε ενίσχυση μάλιστα των εντόπιων λακέδων της 
ξενοκρατίας, οι οποίοι πολεμούν με λύσσα το Κίνημά μας, 
και μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί και εφημερίδες της αλλοδα-
πής. Εφημερίδες και τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι ξαφνικά 
όντας αποδεδειγμένα μισελληνικοί απέκτησαν ευαισθησία 
για την χώρα μας και καταγγέλλουν με πάθος την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ. Το γεγονός ότι όλοι αυτοί μας κατηγορούν σημαίνει 
πως βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο! 

 
ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΝΤΡΙΩΝ 

Η αγωνία από την άλλη πλευρά των δύο μεγάλων κομμα-
τικών μαντριών όπως έχει εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση 
της χώρας μας, δηλαδή της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη. 
Με προσωπικές εντολές των ανωτάτων κλιμακίων της 
εξουσίας και με την απόλυτα σύμφωνη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ 
ρίχνουν κάθε είδους λάσπη και εξαπολύουν κάθε είδους 
πολεμική κατά του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος. Στην ίδια 
κατεύθυνση και το εις παρακμή ευρισκόμενο ΚΚΕ, το οποίο 
αναμασά συνθήματα της δεκαετίας του ‘30 και λέει να μη μας 
πιστεύουν ότι είμαστε κατά του συστήματος, αλλά είμαστε 
όργανα της... πλουτοκρατίας!!! Οι άνθρωποι έχουν μεί-
νει στην εποχή της προπαγάνδας του πατερούλη του 
Στάλιν και δεν κουνιούνται από εκεί ούτε χιλιοστό. Σε 
όλο αυτό το συρφετό προστίθενται και σκοτεινοί παρακρα-
τικοί μηχανισμοί, οι οποίοι πραγματοποιούν τρομοκρατικές 
επιθέσεις κατά των γραφείων μας. Βόμβα μολότωφ κατά 
των γραφείων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στην Καρδίτσα, ενώ 
την Κυριακή μέρα-μεσημέρι προβοκάτορες ψευτοαντιεξου-
σιαστές έσπασαν τα γραφεία μας στην Ξάνθη. Το κράτος 
φυσικά κραυγαλέα ανύπαρκτο.  Εμποδίζουν, παραβιάζοντας 
το Σύνταγμα, νόμιμες συγκεντρώσεις μας και επί πλέον εντε-
λώς παράνομα, ενώ οι βουλευτές μας είναι δεδομένο, από 
προκηρύξεις τρομοκρατικών οργανώσεων, ότι αποτελούν 
στόχο, είναι χωρίς αστυνομική προστασία. Ας μη πει κάποιος 
να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη... Γιατί έχουμε προσφύγει 
εδώ και δύο μήνες και δεν έχει γίνει ΤΙΠΟΤΕ! Ας επανέλ-
θουμε εις τα πεζά των ημερών που πέρασαν. Λύσσα κατά της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ για την αιρετική και διαφορετική θέση της 
με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου. 

 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: 
ΕΝΑΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ

Σε αυτήν την ιδιότυπη τυραννία, την οποία το κυρίαρχο 
σύστημα εξουσίας έχει το θράσος να αποκαλεί δημοκρα-

τία, υπάρχει μία αμείλικτη αστυνομία της σκέψεως και του 
φρονήματος. Δεν επιτρέπεται η διαφορετική άποψη! Έτσι 
λοιπόν, σφοδρή ήταν η πολεμική την οποία εδέχθη η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ για την στάση της στην φετινή επέτειο του Πολυτε-
χνείου. Γιατί τόσο πάθος; Μα, γιατί πάνω στην ιστορία του 
Πολυτεχνείου κτίστηκε η ιδεολογική και πολιτική τρομο-
κρατία της αριστεράς... και δεν είναι τυχαίο ότι και η πλέον 
γνωστή τρομοκρατική οργάνωση, η οποία δολοφόνησε 
δεκάδες ανθρώπους, ονομάστηκε «17 Νοέμβρη». Στην 
επιτροπή του Πολυτεχνείου εκείνο τον Νοέμβριο του 1973 
συμμετείχε και ο πλέον ίσως στενός συνεργάτης του σημε-
ρινού πρωθυπουργού, ο Χρύσανθος Λαζαρίζης, ο οποίος 
είχε την τόλμη να γράψει άρθρο για το Πολυτεχνείο στο 
οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η Γιορτή του Πολυτεχνείου – και όλη η μυθολογία 
που πλάστηκε σχετικά – υπήρξε ένας καθεστωτικός μύθος. 
Ήταν η τελετουργία που νομιμοποιούσε την εγκαθίδρυση 
της Κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αναδείκνυε «σύμβολα» 
και «ήρωες» – θεμέλια απαραίτητα για κάθε καθεστώς που 
διψά για νομιμοποίηση.» 

Τι περισσότερο να γράψουμε εμείς;...  
Από την άλλη πλευρά, έχουμε και κατ’ εξοχήν καθεστω-

τικούς δημοσιογράφους και ένθερμους από την πρώτη 
στιγμή υπερασπιστές του Μνημονίου, όπως ο Ι.Κ. Πρετεντέ-
ρης, ο οποίος προ ημερών αναφερόμενος στην συζήτηση η 
οποία έγινε στην Βουλή για τον προϋπολογισμό, έγραψε:  

«…Αναρωτιέμαι τι σόι αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν 
αν χρειάζεται η έγκριση αυτής της ανεκδιήγητης Βουλής 
που απολαύσαμε το πενθήμερο του πολυνομοσχεδίου 
και του προϋπολογισμού. Οι ίδιοι καραγκιόζηδες θα βρί-
σκουν αφορμή να ανεβάζουν κάθε φορά την ίδια γελοία 
επιθεώρηση…  Πρακτικά όμως η συγκεκριμένη σύνθεση 
της Βουλής δεν προσφέρει κανένα εχέγγυο σοβαρότητας, 
εγκυρότητας και ευθύνης. Για την ακρίβεια περιέχει πολύ 
περισσότερα νούμερα απ’ όσα μπορεί να αντέξει μια κανο-
νική κοινοβουλευτική διαδικασία…» 

Σκέπτεστε ένας βουλευτής της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ να 
αποκαλούσε μέλη του κοινοβουλίου «καραγκιόζηδες 
και νούμερα» και την συζήτηση στην Βουλή «γελοία 
επιθεώρηση»; Φαντάζεστε τα πύρινα άρθρα και τα πρω-

τοσέλιδα των κίτρινων φυλλάδων για τους «φασίστες» της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ που βρίζουν και απειλούν το πολίτευμα;... 
Όμως, για το άρθρο του Ι.Κ. Πρετεντέρη δεν είπε κανείς 
λέξη.

 Δεν λείπουν και οι συχνές πυκνές αναφορές ότι η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Διαδικασία 
τέτοια δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, αλλά δεν θα 
μας προκαλούσε έκπληξη και αυτό να το έκαναν. Εδώ 
ξεπουλάνε μια ολόκληρη Πατρίδα, την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ θα 
υπολόγιζαν; Όμως, στην περίπτωση αυτή ας γνωρίζουν ότι 
σπέρνουν θύελλες και θα θερίσουν καταιγίδες... Αυτά εις 
ό,τι αφορά την εσωτερική κατάσταση της χώρας γιατί εάν 
δεν το γνωρίζετε με περισσό θράσος εξέδωσε ταξιδιωτική 
οδηγία το ίδιο το υπουργείο εξωτερικών των ΗΠΑ. Ταξι-
διωτική οδηγία, με την οποία καλεί τους πολίτες των Ηνω-
μένων Πολιτειών να προσέχουν τους «κακούς ρατσιστές», 
οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα.  

 
STATE DEPARTMENT ΚΑΤΑ 
ΕΛΛΗΝΩΝ «ΡΑΤΣΙΣΤΩΝ»

Μάλιστα, φτάσαμε στο σημείο οι ΗΠΑ, μία χώρα όχι 
απλά με υψηλή εγκληματικότητα, αλλά μια κοινωνική ζού-
γκλα στην κυριολεξία, μια χώρα στην οποία ευρίσκεται 
στην φυλακή σχεδόν το 1% του πληθυσμού της(σχεδόν 3 
εκατομμύρια!), να κατηγορεί την Ελλάδα σαν επικίνδυνη 
χώρα και μάλιστα με επικίνδυνους… ρατσιστές!!! Ποια 
η Αμερική! Η χώρα που κτίστηκε πάνω στη γενοκτονία 
ενός έθνους, των Ινδιάνων και πάνω στους δούλους, που 
έφερναν από την Αφρική! Αυτή η χώρα, λοιπόν, καλεί τους 
πολίτες της να προσέχουν στην Ελλάδα! Συγκεκριμένα, η 
σχετική επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: 

«Πληροφορούμε τους πολίτες των ΗΠΑ για την αύξηση 
των απρόκλητων εφόδων και βίαιων επιθέσεων εναντίον 
ανθρώπων που, λόγω της εμφάνισής τους, μπορεί να νομί-
σει κανείς ότι είναι μετανάστες», αναφέρει η αμερικανική 
πρεσβεία, σε ανακοίνωσή της, εφιστώντας κυρίως την προ-
σοχή σε όσους διαμένουν «στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη 
και άλλες μεγάλες πόλεις». Η αμερικανική πρεσβεία καλεί 
τους υπηκόους των ΗΠΑ να φροντίζουν την προσωπική 
τους ασφάλεια, να ενημερώνονται για γεγονότα στις περι-
οχές όπου βρίσκονται ή διαμένουν και να παρακολουθούν 
τοπικές ειδήσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι πολίτες των ΗΠΑ 
που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι αυτοί με 
καταγωγή «από την Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική 
ή την Μέση Ανατολή», καθώς λόγω εμφάνισης μπορεί να 
δεχθούν επιθέσεις.» 

Φαίνεται πως οι άνθρωποι του υπουργείο των εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ δεν έχουν πάρει είδηση για την μεγάλη 
εγκληματικότητα, για τον ρατσισμό που υπάρχει εις βάρος 
των Ελλήνων σε αυτή τη χώρα! Εγκληματικότητα προερχό-
μενη κυρίως από τα εκατομμύρια των λαθρομεταναστών, 
που ήλθαν στην Πατρίδα μας, πολλοί σαν πρόσφυγες, από 
τους δικούς της τυχοδιωκτικούς πολέμους, από τις εκστρα-
τείες του «καλού» των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή. 

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, λοιπόν, είναι το μεγάλο τους πρό-
βλημα και για να είναι πρόβλημα για όλους αυτούς, 
μάλλον αποτελεί ελπίδα για αυτήν την δύστυχη 
Πατρίδα! Όλα με τους νόμους της λογικής μοιάζουν 
χαμένα και η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη, 
όμως η Ιστορία κάνει τις δικές της επιλογές πέρα 
από τους νόμους της λογικής και χαμένες μάχες είναι 
μόνον αυτές που δεν δόθηκαν ποτέ.

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

«Ενάντια στις αντιξοότητες της ιστορίας, ορθοί απέναντι στο μίσος 
των εχθρών μας, αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε και προσμένουμε 

την ώρα που αυτή η Πατρίδα θα αφυπνισθεί και θα σπάσει τα 
δεσμά της. Αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε μ’ όλη τη δύναμη της 

ψυχής μας πως θα νικήσουμε, όσος χρόνος ή κόπος κι αν απαιτη-
θεί. Γιατί έχουμε την δύναμη να μένουμε ακλόνητοι στην θέση μας. 

Γιατί έχουμε Ιδεολογία, αδελφική συντροφικότητα, ακμαίο ηθικό 
και ασάλευτη πειθαρχία στον Σκοπό μας. Γιατί έχουμε αποφασί-

σει αμετάκλητα να μείνουμε πάντα πιστοί στην Σημαία. Κι ακόμη 
περισσότερο γιατί σ’ αυτά τ’ αποφασιστικά χρόνια, όταν οι περισ-

σότεροι λατρεύουν τα ψεύτικα είδωλα του καπιταλιστικού Μολώχ, 
ΕΜΕΙΣ αναγνωρίζουμε μόνο μια ανώτατη αξία: την ΕΛΛΑΔΑ…»

WWW.XAGR.NET    η απάντηση στην Χούντα των ΜΜΕ
Καθημερινή 24ωρη ενημέρωση για τους Έλληνες που Αντιστέκονται


