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ΔΝΤ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τζωρτζ Παπανδρέου έβαλε την Ελλάδα στο ΔΝΤ, αφού το ΔΝΤ αποτελεί οικογενειακή του 

υπόθεση... Ιδρύθηκε στις ΗΠΑ με την υπογραφή του παππού του Γεωργίου Παπανδρέου και εμπειρογνώμων της 
Ελλάδος στην διάσκεψη για την ίδρυση του ΔΝΤ ήταν ο πατέρας του Ανδρέας Παπανδρέου! Οικογενειακή τους 

υπόθεση, λοιπόν, που κρατά 69 ολόκληρα χρόνια το ΔΝΤ…
s ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 
ΚΑΤΑ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ;
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ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ 14%
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Πέφτουν καθημερινά ΝΔ και Σύριζα, πατώνουν 
όλα τα άλλα κόμματα - 3ος καταλληλότερος 
για πρωθυπουργός ο Νίκος Μιχαλολιάκος - 
Μαζικές διαρροές ΝΔ, Σύριζα, Πασόκ προς 
Χρυσή Αυγή!
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Η ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΛΑΣΠΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ
ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟΥΣ
Με γελοία και δόλια μέσα προσπαθούν να 
ανακόψουν τη ραγδαία άνοδο του Εθνικιστικού 
Κινήματος - Ψέματα, παραπληροφόρηση και 
άθλια φωτομοντάζ από τα ΜΜΕ

s Πανικός επικρατούσε σε κυβερνητικά γραφεία 
το βράδυ του Σαββάτου της 2ας Φεβρουαρίου 

2013! Δεκάδες χιλιάδες Εθνικιστές, παρ’ όλη την 
πολεμική του συστήματος είχαν συγκεντρωθεί και 
έκαναν μία δυναμική πορεία και μάλιστα με απόλυτη 
πειθαρχία! 

s Η συνεχής δυναμική της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
τους έχει φέρει σε κατάσταση πανικού. Έχουν 

χρησιμοποιήσει τα πάντα! Άλλοτε την συνωμοσία 
της σιωπής, άλλοτε την λάσπη και την συκοφαντία. 
Τίποτε δεν είναι ικανό να σταματήσει την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ, που συνεχώς γίνεται όλο και περισσότερο 
δυνατή και αποκτά ρίζες μέσα στη λαϊκή συνείδηση.

s Αναζητούν με κάθε τρόπο να μας σταματήσουν 
και το νέο τους σχέδιο είναι αφού δεν μπορούν 

να την θέσουν εκτός νόμου (τυπικά) να την θέσουν 
ουσιαστικά (αποκλείοντάς την από τις εκλογές). Αυτό 
προκύπτει από την δήλωση του υπουργού κ. Δένδια. 
Μία δήλωση πραγματικά χωρίς ίχνος λογικής, χωρίς 
αρχή και τέλος.... Διαβάστε την Απάντηση του Λαϊ-
κού Συνδέσμου στην σελίδα 3

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση απ’ το να 
βλέπει κανείς τους πρώην «φανατικούς πολιτικούς 
εχθρούς», να συνενώνονται σε μια ανίερη συμμα-
χία, προκειμένου να αποτρέψουν το αναπόφευκτο: 
Την επέλαση του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος.
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Ο ΤΣΙΠΡΑΣ, ΤΟ ΔΝΤ
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ 
ΜΙΑ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο ελληνικός πληθυσμός, βαίνει συνεχώς μειού-
μενος, γεγονός που αποδεικνύει την ορθή και 
δικαιολογημένη ανησυχία του Λαϊκού Εθνικιστι-
κού Κινήματος, επί του ζητήματος.

«Σύστημα Υγείας» 
χωρίς... γιατρούς

Σε 19 ολόκληρους νομούς της χώρας ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει 
σύμβαση με παιδίατρο! Μετά τους φταίει η Χρυσή Αυγή...

Νέο «λαθρονόμο» 
ετοιμάζεται να κατα-
θέσει ο Βενιζέλος!
Ουσιαστικά ξαναφτιάχνει τον νόμο Ραγκούση 
και επιτίθεται σε Χρυσή Αυγή και Ελληνικό Λαό 
- Προτείνει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων (!) 
και εξοστράκιση από τον δημόσιο πολιτικό βίο 
κάθε ιδιώτη που τυχόν υποπέσει ακόμα και σε 
φραστική επίθεση εναντίον αλλοδαπών!

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΟΥ:
ΣΚΕΨΟΥ ΕΘΝΙΚΑ - ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΕΛΑΜ
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

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 ΠΕΡΑΜΑ: 25ης Μαρτίου 7

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 ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

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 ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΞΑΝΘΗ: Τσιμισκή 2

o ΔΡΑΜΑ: Εθνικής Αμύνης 55 

o ΕΒΡΟΣ: Μαζαράκη 34 

o ΘΑΣΟΣ: Πρίνος Θάσου

o ΚΑΒΑΛΑ: Δαγκλή 10 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o KOMOTHNH: 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
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τ.Θ. 8346
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www.XAgr.net

YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Η επίσημη απάντηση από το 
γραφείο Τύπου του Κόμματος  
Με ψέματα και αθλιότητες, τα κανάλια της 
διαπλοκής και της διαφθοράς ξεκίνησαν 
μία άνευ προηγουμένου εκστρατεία λάσπης 
κατά της Χρυσής Αυγής. Με αφορμή δύο 
καθημερινά περιστατικά, οι συκοφάντες των 
διαπλεκόμενων ΜΜΕ εξαπέλυσαν τόνους 
λάσπης κατά της Χρυσής Αυγής. Στην πρώ-
τη περίπτωση εκμεταλλεύτηκαν μία επίσκε-
ψη κλιμακίου μελών της Τ.Ο. Τριπόλεως στο 
Παναρκαδικό Νοσοκομείο για την ανάδειξη 
του προβλήματος των παράνομων αλλοδα-
πών νοσοκόμων. Το δεύτερο περιστατικό 
αφορούσε μία συνέντευξη που παραχωρή-
σαμε σε δύο Γερμανούς, ένας εκ των οποί-
ων είχε κάνει το τεράστιο έγκλημα να έχει 
εκλεγεί βουλευτής σε τοπικό κοινοβούλιο 
της χώρας του. Προς άρση παρεξηγήσεων, η 
Χρυσή Αυγή ενημερώνει ότι δεν έχει καμία 
απολύτως σχέση, πολιτική ή συνεργασίας, 
με το εν λόγω άτομο και το κόμμα που εκ-
προσωπεί. Ας δούμε όμως τα γεγονότα, αλλά 
και τις σχετικές ανακοινώσεις που εξέδωσε 
το γραφείο Τύπου του Κινήματος  
 
Για την επίσκεψη στο Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο και την απόλυση της 
διευθύντριας που… τόλμησε να 
συνομιλήσει με την Χρυσή Αυγή  
Χρησιμοποιώντας ένα άθλιο φωτομοντάζ 
της εφημερίδας των Συντακτών (η ίδια η 
εφημερίδα αναφέρει ότι πρόκειται για μο-
ντάζ...) ο Alpha ξεπέρασε κάθε όριο παρα-
πληροφόρησης, με στόχο να συκοφαντήσει 
την Χρυσή Αυγή. Τα μέλη της Χρυσής Αυγής 
δεν κάνουν περιπολίες, ούτε εκφοβίζουν. Τα 
μέλη της Χρυσής Αυγής καταγγέλλουν το 
άθλιο και διεφθαρμένο κράτους του μνημο-
νίου, που έχει καταστρέψει τις ζωές εκατομ-
μυρίων Ελλήνων.  
Αυτοί που κατάντησαν τα δημόσια νοσοκο-
μεία κέντρα διαφθοράς και παρανομίας με 
τα φακελάκια και τους λαθρομετανάστες, 
τώρα στοχοποιούν ανθρώπους που «τόλμη-

σαν» να μιλήσουν με εκπροσώπους εκλεγμέ-
νου κόμματος. Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει 
τον νόμιμο πολιτικό της αγώνα και με το 
θεσμικό της ρόλο θα αγωνιστεί για την επί-
λυση των προβλημάτων της χώρας.   
Μάλιστα ο συναγωνιστής Ηλίας Παναγιώ-
ταρος κατέθεσε και σχετική επίκαιρη ερώ-
τηση προς τον υπουργό Λυκουρέντζο, που 
έσπευσε να εκδιώξει την διευθύντρια του 
Παναρκαδικού Νοσοκομείου χωρίς καν να 
διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση. Αυτή 
είναι η ξεφτίλα της ΝΔ. Καταδιώκει ανθρώ-
πους επειδή έτυχε να μιλήσουν με εκπρο-
σώπους της Χρυσής Αυγής. Την ίδια ώρα 
τα φακελάκια, οι δωροδοκίες, η σπατάλη 
εκατομμυρίων, τα όργια των ρομά και των 
λαθρομεταναστών στα δημόσια νοσοκομεία 
δεν ενοχλούν κανένα. Ξεφτιλισμένη κυβέρ-
νηση, ξεφτιλισμένο κράτος. 
 
Απάντηση στις γελοιότητες 
περί διασυνδέσεων με... νεοναζί   
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου επικοινώ-
νησαν μαζί μας δύο Γερμανοί δημοσιογρά-
φοι και ζήτησαν συνέντευξη από εκπρόσω-
πο της Χρυσής Αυγής. Το αίτημά τους έγινε 
δεκτό και το απόγευμα ήλθαν στη βουλή, 
όπως ακριβώς έχει γίνει και με Ελβετούς, 
Σουηδούς, Ιταλούς, Ισπανούς, Νορβηγούς, 
ακόμα και Ιάπωνες, αλλά και με συνεργείο 
της αλβανικής τηλεόρασης. Η μόνη φορά 
που αρνηθήκαμε συνέντευξη σε ξένο μέσο 
ήταν όταν είχαν έλθει πάλι Γερμανοί, της 
εφημερίδας «Die Zeit». Ο λόγος ήταν πως 
στην ομάδα τους συμμετείχε τουρκάλα δη-
μοσιογράφος. 
Αφού έγινε η συνέντευξη, που εξελίχθη-
κε σε συζήτηση, και βγάλαμε τις επίμαχες 
φωτογραφίες, ο ένας εκ των δύο Γερμανών 
με ενημέρωσε ότι είναι και εκλεγμένος σε 
κάποιο τοπικό κοινοβούλιο της χώρας του. 
Τον ρώτησα ποια είναι η θέση του κόμματός 
του για τους Έλληνες και μου απάντησε πως 
θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό και θεω-
ρούν τους Έλληνες που ζουν στην Γερμανία 

ισότιμους με αυτούς πολίτες. Επίσης το κόμ-
μα του υποστηρίζει ξεκάθαρα τις ελληνικές 
θέσεις σε Κυπριακό, Αιγαίο, ΑΟΖ και Μακε-
δονικό, ενώ τίθενται φανατικά ενάντια στην 
ένταξη της τουρκίας στην Ε.Ε. Κάπου εκεί 
τελείωσε η όποια επαφή μας. 
Με καθυστέρηση πολλών ημερών, το ξε-
φτιλισμένο σύστημα των εγχώριων ΜΜΕ 
ξεκίνησε μία ακόμη άθλια επίθεση λάσπης 
κατά της Χρυσής Αυγής. Αποκορύφωμα το 
ρεπορτάζ του ΜΕΓΚΑ, του καναλιού που 
προ ολίγων ημερών δεν έδειξε ούτε ένα 
πλάνο από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση δε-
κάδων χιλιάδων Ελλήνων για τα Ίμια. Ο φα-
ντασιόπληκτος δημοσιογράφος του εν λόγω 
σταθμού ανακάλυψε ακόμα και... ταξίδι στε-
λέχους της Χρυσής Αυγής στη Γερμανία και 
σύλληψή του στο αεροδρόμιο από τις γερμα-
νικές αρχές. Οι άνθρωποι είναι καλύτερο να 
παρατήσουν τη δημοσιογραφία (αν πιστεύει 
πλέον κανείς ότι είναι δημοσιογράφοι και 
όχι άθλιοι προπαγανδιστές) και να ασχολη-
θούν με το αστυνομικό μυθιστόρημα. 
Τελικά με καθυστέρηση μίας ημέρας, ο εν 
λόγω δημοσιογράφος-συγγραφέας φαντα-
στικών ιστοριών, αποκάλυψε την πηγή του: 
ήταν τα ίδια άτομα που προ ενός λεπτού χα-
ρακτήριζε νεοναζί, εγκληματίες και περιθω-
ριακούς. Συνεπώς για το MEGA ακόμα και 
οι νεοναζί ποινικοί κατάδικοι αποτελούν 
σοβαρή και αξιόπιστη πηγή, όταν πρόκειται 
να ρίξουν λάσπη κατά της Χρυσής Αυγής.  
Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα: ουδέ-
ποτε συνέβη περιστατικό με βουλευτή της 
Χρυσής Αυγής σε αεροδρόμιο της Γερμανί-
ας. Ουδεμία σχέση ή πολιτική συνεργασία 
έχουμε με τα πρόσωπα που απεικονίζονται 
στις επίμαχες φωτογραφίες, πέραν της συ-
νέντευξης που δόθηκε την περασμένη Πα-
ρασκευή. 

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

«Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»

Πρωτοφανής εκστρατεία λάσπης

Το άθλιο φωτομοντάζ της εφημερίδας των συντακτών, 
που ο Alpha παρουσίασε σαν… ντοκουμέντο 

Στην εν λόγω εφημερίδα δεν άρεσε το photoshop της 
αστυνομίας, αλλά μια χαρά το δούλεψε εναντίον μας!

f Με γελοία και δόλια μέσα προσπα-
θούν να ανακόψουν τη ραγδαία άνο-
δο του Εθνικιστικού Κινήματος 

 fΨέματα, παραπληροφόρηση και 
άθλια φωτομοντάζ από εφημερίδες 
και τσοντοκάναλα 
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Όλοι στην Ελλάδα σήμερα γνωρίζουν ότι ο Γ. Παπανδρέου ο 
νεώτερος παρέδωσε την πατρίδα και τον λαό μας βορά στους 
διεθνείς τοκογλύφους του ΔΝΤ. Ελάχιστοι, όμως, γνωρίζουν ότι 
οι σχέσεις του ΔΝΤ και της πολιτικάντικης φαμίλιας των Παπαν-
δρέου δεν περιορίζονται σ’ αυτήν την επαίσχυντη πράξη του 
νεωτέρου, αλλά συμπεριλαμβάνουν και τους τρεις Παπανδρέου 
που έχουν περάσει από την πολιτική μας ζωή!  
Τον Ιούλιο του 1944, λοιπόν, διαρκούντος του Β΄Π.Π., εις το 
ξενοδοχείο «Mount Washington» του Νιου Χαμσάιρ της Αμε-
ρικής, έλαβε χώρα διεθνής διάσκεψη 700 αντιπροσώπων από 
44 συμμαχικές χώρες, που σκοπόν είχε την διαμόρφωση των 
μεταπολεμικών νομισματικών κανόνων, κατά τα καλά και συμ-
φέροντα των νικητών και μελλόντων διεθνών εξουσιαστών, ήτοι 
των αμερικανοσιωνιστών. Εν τέλει, στις 22 Ιουλίου υπογράφηκε 
η Συμφωνία του Μπρέτον Γουντς.

Βάσει της συμφωνίας αυτής, καθιερώθηκε το δολάριο Αμερικής 
ως «παγκόσμιο νόμισμα» και ιδρύθηκαν το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και η Παγκόσμιος Τράπεζα, με διακηρυγμένο σκοπό «να 
παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή οικονομία μετά την 
αποκατάσταση των εκ του πολέμου ζημιών και την επάνοδο του 

κόσμου εις την ομαλότητα». Στην πραγματικότητα, για να τεθεί 
υπό έλεγχον η παγκόσμιος οικονομία και να καταστούν δέσμιοι 
οι «ελεύθεροι» (έτσι ενόμιζαν…) λαοί μιας δράκας διεθνών τοκο-
γλύφων, με έδρα τας ΗΠΑ!
Την εποχήν εκείνη, η Ελλάς ευρισκόταν ακόμα υπό γερμανική 
κατοχή και ως νόμιμη κυβέρνησις της χώρας αναγνωριζόταν υπό 
των συμμάχων (με ή άνευ εισαγωγικών…) η εδρεύουσα εις το 
Κάιρο κυβέρνησις, με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. 
Η κυβέρνησις Παπανδρέου, λοιπόν, εκπροσώπησε την Ελλάδα 
στη διάσκεψη και ενέκρινε την τελική συμφωνία. Επικεφαλής της 
πενταμελούς ελληνικής αντιπροσωπείας ήτο ο τότε διοικητής της 
Τραπέζης Ελλάδος, Κυριάκος Βαρβαρέσος, ο οποίος είχε σοβα-
ρές αντιρρήσεις, τις οποίες είχε εκθέσει στον Γ. Παπανδρέου: «Η 
χώρα μας πολύ λίγην ωφέλειαν μπορεί να περιμένει από το σχέ-
διον εκείνο, ενώ της εζητείτο να αναλάβη σοβαράς υποχρεώσεις 
ως προς την μέλλουσαν συναλλαγματικήν πολιτικήν της» (πηγή: 
«Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος», Ηλία Βενέζη). Τελικώς, 
δεν εισακούσθηκε και εξηναγκάσθη να υπογράψει την Συμφω-
νία για λογαριασμό του πρωθυπουργού Παπανδρέου. Το ΔΝΤ, 
λοιπόν, ιδρύθηκε με την υπογραφή του Γεωργίου Παπανδρέου.
Όμως, στην ιδία διάσκεψη συμμετείχε κάποιος Παπανδρέου! 
Επρόκειτο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος την εποχήν 
εκείνη υπηρετούσε την θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό των 
ΗΠΑ και μετείχε στη διάσκεψη ως εμπειρογνώμων της ελληνικής 
αντιπροσωπείας! Η συνέχεια σας είναι γνωστή…

Γ. Δημητρακόπουλος, 
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός,

Π. Φάληρο – Αθήναι

ΔΝΤ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ!

Πως σχεδιάζουν να αφήσουν τους 
Εθνικιστές εκτός εκλογών

Πριν αναφερθούμε στην δήλωση Δέν-
δια και δώσουμε την απάντησή μας, ας 
επισημάνουμε κάποια ουσιώδη θέματα 
πολιτικής τακτικής. Η κυβέρνηση της Ν.Δ., 
προσπαθώντας να συγκρατήσει τις διαρ-
ροές της προς την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, συνε-
χώς την ενισχύει. Πρώτα απ’ όλα με την 
περίφημη επιχείρηση «Ξένιος Ζευς», η 
οποία ανέδειξε ότι ΠΡΑΓΜΑΤΙ αποτελούν 
μεγάλο εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα 
για την χώρα οι λαθρομετανάστες. Μόνο 
που όσοι θέλουν να φύγουν πραγματι-
κά οι λαθρομετανάστες δεν πείθονται 
από τα αναποτελεσματικά αυτά μέτρα 
της συγκυβέρνησης του μνημονίου, αλλά 
στρέφονται προς αυτούς που αυθεντικά 
εκφράζουν την εθνική γραμμή: δηλαδή, 
την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.  
Αναδεικνύοντας επίσης η συγκυβέρνηση 
του μνημονίου την μαρξιστική απειλή και 
τον εθνομηδενισμό μέσα από την πολεμι-
κή τους κατά του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι στρέφουν 
τον Λαό σε αυτούς που αυθεντικά την 
εκφράζουν: δηλαδή, στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. 
Από την άλλη πλευρά αν δεν έκαναν 
όλα αυτά, η διαρροή τους θα ήταν μεγα-
λύτερη. Όμως, ποτέ δεν είναι αργά και 
είναι βέβαιο ότι ο χρόνος δουλεύει για 
τους Εθνικιστές. Μετά λοιπόν την συγκέ-
ντρωση για τα Ίμια των Εθνικιστών που 
δημιούργησε πανικό στο σύστημα, με 
δήλωσή του ο υπουργός κ. Δένδιας στην 
εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ είπε τα παρακάτω: 
Δήλωση Δένδια: «Η ύπαρξη και η 
δράση της Χρυσής Αυγής δεν συνάδει 
με τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύ-
ματος. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
του Συντάγματος, μπορεί να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να τεθεί μίνιμουμ κριτηρίων 
για την ανακήρυξη εκλογικών συνδυα-
σμών από τον Άρειο Πάγο. Και να απο-
κλείονται κόμματα που αποδεδειγμένα 
πρεσβεύουν ρατσιστικές ιδέες και υπε-

ρασπίζονται ή αρνούνται ότι συνέβησαν 
γενοκτονίες, όπως το Ολοκαύτωμα των 
Εβραίων».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
Δεν ξέρουμε τι εννοεί ο κ. Δένδιας «αρχές 
του δημοκρατικού πολιτεύματος»! Εάν 
όμως, οι κλοπές, τα σκάνδαλα και η 
λεηλασία ενός ολόκληρου λαού είναι 
αντίθετες με τις αρχές του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, τότε η ύπαρξη και η δράση 

της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ δεν συνάδει 
με τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύ-
ματος. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης του Συντάγματος θα 
τοποθετηθούν κριτήρια για την ανακή-
ρυξη των εκλογικών συνδυασμών και 
πάνω στη βάση αυτών των κριτηρίων θα 
«αποκλείονται κόμματα που αποδεδειγ-
μένα πρεσβεύουν ρατσιστικές ιδέες και 
υπερασπίζονται ή αρνούνται ότι συνέβη-
σαν γενοκτονίες, όπως το Ολοκαύτωμα 
των Εβραίων» Τι εννοεί ο κ. Δένδιας 
«ρατσιστικές ιδέες»; Θα πρέπει να το 
διευκρινίσει. Πάντως το να πιστεύει κανείς 
στο δίκαιο του αίματος(JUS SANGUINIS), 
και στην εφαρμογή του νόμου που θέλει 
όλους αυτούς που βρίσκονται παράνομα 
στην χώρα εκτός Ελλάδας, δεν είναι 
ρατσισμός και επιπλέον θα έπρεπε να 
ξέρει σαν νομικός ότι οι Ιδέες δεν διώ-
κονται και με ποιο επιτέλους ηθικό έρμα 
εάν αποκλείει κόμματα που πιστεύουν σε 
«ρατσιστικές» κατ’ αυτόν ιδέες, θα δέχεται 

σαν νόμιμα κόμματα που πιστεύουν σε 
μαρξιστικές ιδέες, οι οποίες αρνούνται την 
δημοκρατία;  
Ερχόμαστε τώρα στο περίφημο ολοκαύ-
τωμα. Δηλώνει ο κ. Δένδιας ότι όποιος 
αρνείται ότι συνέβη μια γενοκτονία «όπως 
το ολοκαύτωμα των Εβραίων» θα πρέπει 
να… αποκλείεται από τις εκλογές! Με το 
ολοκαύτωμα των Ελλήνων, την γενοκτο-
νία στην Μικρά Ασία, που αρνείται να την 
αναγνωρίσει και να την τιμήσει επίσημα 
το κράτος το τι γίνεται; Με την γενοκτονία 
των Αρμενίων; Τίποτε και με αυτήν;  Με 
την γενοκτονία των Ινδιάνων, από τους 
λευκούς άποικους των ΗΠΑ; Αυτή δεν θα 
πρέπει επίσης να την αποδεχτούμε;   
Η συλλογιστική του κ. Δένδια πάσχει 
από κάθε πλευρά. Όμως προσέξτε, δεν 
δηλώνει ότι θα θέσει την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ εκτός νόμου, αλλά θα βρει έναν 
τρόπο μέσω της αναθεώρησης του 
Συντάγματος μάλιστα να την απο-
κλείσει από τις προσεχείς εκλογές. 
Το σχέδιό τους το γνωρίζουμε και το 
έχουμε αποκαλύψει εδώ και μήνες. Είναι 
ένα σχέδιο εθνικά επικίνδυνο, το οποίο 
θα ανοίξει κυριολεκτικά τις πύλες της 
κολάσεως. Αναζητούν τον επίορκο εκείνο, 
ο οποίος παραβιάζοντας κάθε έννοια του 
νόμου και του Συντάγματος θα αποκλείσει 
τελευταία στιγμή την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ από 
τις εκλογές. Ας το πάρουν απόφαση: Η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, το τρίτο κόμμα της χώρας 
σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορούν 
να το αποκλείσουν χωρίς συνέπειες και 
εάν το πράξουν το μόνο που θα καταφέ-
ρουν είναι να το κάνουν ακόμη περισσό-
τερο δυνατό.  

Υ.Γ.: Για την ιστορία λέμε στον κ. Δένδια 
ότι το Λαϊκό κόμμα, στο μεσοπόλεμο συμ-
μετείχε στις εκλογές επί των χρόνων της 
αβασίλευτης δημοκρατίας χωρίς να έχει 
αναγνωρίσει το πολίτευμα... Όμως, τότε 
δεν υπήρξε κανένας φωτεινός εγκέφαλος 
για να το αποκλείσει. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 
ΚΑΤΑ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ; Οι τραγικοί Επαναστάτες 

της Μπουρζουαζίας  
 
Καμία μητέρα δεν θα ήθελε να είναι στη 
θέση της μητέρας του Γρηγορόπουλου ή του 
Ρωμανού.  
Ομοίως καμία μητέρα δεν θα ήθελε να βρεθεί 
στη θέση της μητέρας κάποιου από τους δεκά-
δες Αστυνομικούς, εργαζόμενους, και ανέμε-
λους περαστικούς που τα αριστερά φιντανάκια 
έχουν κατά καιρούς στοχεύσει με τυφλά «επα-
ναστατικά» χτυπήματα.  
Η διαφορά είναι ότι η κυρία Πλουσίου έχει 
τη δυνατότητα να πληρώσει αδρά επιδέξι-
ους δικηγόρους για να γλιτώσει ο Λαλάκης 
την ειρκτή, ενώ οι μανάδες των ανώνυμων 
νεκρών, των τραυματιών και των οικογενειών 
τους αρκούνται σε κάποιο θλιβερό επίδομα 
του ελληνικού κράτους.  
Για όσους αναρωτιούνται πώς η ελληνική 
κοινωνία έφθασε στην τωρινή παρακμή, δεν 
έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους λόγους 
για τους οποίους οι νέοι προσφέρουν συχνά 
και από πάντα τη ζωή τους ως θυσία. Ακόμα 
περισσότερο ενδιαφέρον έχει να δούμε την 
άβυσσο που χωρίζει τον Σολωμού και τον 
Γιαλοψό από τους επίδοξους ληστές Βορείων 
Προαστίων. 

Υπάρχουν ως φαίνεται παιδιά που η 
παιδεία τους βασίζεται στο «χέσε την 
Ιστορία, διάβασε Χάκκα». Δεν είναι 
βεβαίως κακό να διαβάζει κανείς, κάθε 
άλλο. Με μια προϋπόθεση. Να έχει 
διαβάσει ήδη Όμηρο, Παλαμά, Δρα-
γούμη και Γιαννόπουλο.  

Όλα ξεκινούν από την παιδεία που δέχεται 
το παιδί στο σπίτι. Ένα παιδί που μεγαλώνει 
με την ανιδιοτελή αγάπη για τον Θεό και την 
Πατρίδα θα αποκτήσει ένα αξιακό σύστημα 
βασισμένο στο κοινό καλό που περιλαμβάνει 
και το δικό του. Με αυτό το σύστημα της 
φιλοπατρίας και της ευσέβειας που ξεκινά από 
τον πυρήνα της κοινωνίας, την οικογένεια, 
μεγάλωσαν οι ήρωες της Ιλιάδας. Με αυτό 
πολέμησαν οι ήρωες του ’21, με αυτό οι Εθνο-
μάρτυρες του Κυπριακού αγώνα. 
Από την άλλη υπάρχουν ως φαίνεται παιδιά 
που η παιδεία τους βασίζεται στο «χέσε την 
Ιστορία, διάβασε Χάκκα». Δεν είναι βεβαίως 
κακό να διαβάζει κανείς, κάθε άλλο. Με μια 
προϋπόθεση. Να έχει διαβάσει ήδη Όμηρο, 
Παλαμά, Δραγούμη και Γιαννόπουλο.  
Το κενό μεταξύ του «Ακούστε εγώ είμαι ο 
γκρεμιστής γιατί είμ’ εγώ κι ο χτίστης» του 
Παλαμά και του «Κάψτε-σπάστε-διασκεδά-
στε» που ενθουσίασε την διανοούμενη μαμά 
ενός εκ των καλόπαιδων,  είναι ο χώρος που 
δημιουργεί η αμετροέπεια των ελίτ όταν απο-
μακρύνονται από την ζωή του συνόλου και 
κλείνονται στην ναρκισσιστική αναζήτηση της 
ικανοποίησης του εγώ.  Αν ο Χάκκας είναι 
αυθεντικός γιατί γνώρισε τον κόσμο στις γει-
τονιές της Καισαριανής, ο γόνος του Ψυχικού 
θα είναι μοιραία κακέκτυπό του και οι επανα-
στατικές πράξεις του  θα οδηγήσουν στον όλε-
θρο όπως οδήγησαν στην φθορά την ανθρω-
πότητα οι ιδέες του επίσης αστών ηγετών της 
Οκτωβριανής επανάστασης.  
Ας είμαστε ειλικρινείς. Κανείς δεν κάνει επανά-
σταση υπέρ του λαού καίγοντας και λεηλατώ-
ντας την περιουσία του λαού όπως έκαναν τα 
καλόπαιδα του Κολωνακίου τον Δεκέμβριο του 
2008, για έναν και μόνο λόγο: γιατί ξέρει τον 
κόπο του δικού του πατέρα και της δικής του 
μάνας για να φτιάξουν αυτήν τη δουλειά, αυτό 
το σπίτι, αυτήν τη ζωή. Οι επαναστάσεις των 
Βορείων Προαστίων γίνονται για να διασκεδά-
σουν οι γόνοι την εγωιστική ανία τους και να 
κατευνάσουν τις τύψεις τους οι μαμάδες και οι 
μπαμπάδες τους. 
Ο ένας δρόμος δημιουργεί ήρωες που φωτί-
ζουν σαν ήλιοι την Ελλάδα και την πολιτισμένη 
ανθρωπότητα  στο πέρασμα των χιλιετηρίδων, 
ενώ ο άλλος δημιουργεί ψυχικά ερείπια που 
αναζητούν να συμπαρασύρουν στην κενότητά 
τους ό,τι δεν μπορούν να δημιουργήσουν. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 6: ΓΕΡΑΚΙ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΑΛΕΞΗΣ
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ΣΦΑΛΙΑΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Ανακοίνωση-φωτιά για το τουρκικό προ-
ξενείο Κομοτηνής και τους πάσης φύσεως 
«επιτρόπους» που εξυπηρετούν τα ανθελλη-
νικά συμφέροντα εξέδωσαν οι Πομάκοι της 
Θράκης. Στην ανακοίνωση, αυτή, ακυρώ-
νουν το σύνολο της τουρκικής προπαγάνδας 
και δείχνουν το δρόμο για την ανάσχεση της 
τουρκικής επιθετικότητας. Η ανακοίνωση 
αφορά την τροπολογία για το νόμο περί 
των ιμάμηδων, που τόσες αναταράξεις και 
μύδρους προκάλεσε στον χώρο της ανθελ-
ληνικής – φιλοτουρκικής αριστεράς και 
κεντροαριστεράς. Στην ανακοίνωση τους οι 
Έλληνες Πομάκοι χαιρετίζουν την απόφαση 
για απευθείας διορισμό των ιεροδιδασκά-
λων από το Ελληνικό Κράτος και καταγ-
γέλλουν τις προσπάθειες προπαγάνδας και 
χειραγώγησης των μουσουλμάνων από το 
προξενείο. Η ανακοίνωση αυτή, ουσιαστι-
κά, αδειάζει τις προσπάθειες των τούρκων 
για να «δουν» «τουρκικές μειονότητες» 
στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα, αφού με αυτή αποδεικνύεται ότι δεν 
έχουν πάτημα ούτε καν στην Θράκη.

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ

Θύμα πορτοφολά έπεσε ο βουλευτής του 
Σύριζα Στρατούλης διερχόμενος το Σάββατο 
από τη Φθιώτιδα. Ας σημειωθεί ότι μεγάλη 
συμμορία ρομά εξ Αλβανίας, που διαπράττει 
ανάλογες αγαθοεργίες, δρα στην περιοχή. 
Ο σύντροφος Στρατούλης είχε σταματήσει 
για καφέ στα Καμένα Βούρλα και σύμφωνα 

με πληροφορίες οι αχάριστοι αλβανοί ρομά 
- ενώ γνώριζαν ότι αυτός ο άνθρωπος αγω-
νίζεται νυχθημερόν για τα δικαιώματά τους 
- του έκλεψαν το πορτοφόλι. Ο Στρατούλης, 
καθώς απολάμβανε το καφεδάκι του έβγαλε 
το παλτό και το ακούμπησε στην πλάτη της 
καρέκλας. Δυστυχώς όμως όταν αναζήτησε 
το πορτοφόλι του για να πληρώσει αυτό 
είχε κάνει φτερά. Ο βουλευτής σηκώθη-
κε αναστατωμένος και άρχισε να φωνάζει 
«Στρατούλης, με κλέβει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» και 
αμέσως έτρεξαν οι θαμώνες της καφετέριας 
να τον βοηθήσουν. Μέσα στο πορτοφόλι 
είχε μόνο 500 ευρώ, φυσιολογικό χρηματικό 
ποσό για τα δεδομένα των Συριζαίων όταν 
πηγαίνουν για καφέ... την αστυνομική ταυ-
τότητα, την βουλευτική ταυτότητα, κάρτες...
Τελικά το πρωί της Κυριακής το πορτοφό-
λι βρέθηκε πεταμένο στη παραλία. Έλειπαν 
φυσικά τα 500 ευρώ...

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επισήμως υπέρ της μαύρης εργασίας των 
αλλοδαπών –την ίδια ώρα που χαρατσώνει 
αγρίως τους Έλληνες φορολογουμένους- 
τάσσεται το κατοχικό ψευδοκράτος του Μνη-
μονίου! Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα του 
Σαββάτου, ο κατοχικός πρωθυπουργός Υγεί-
ας (που έχει αφήσει τους Έλληνες χωρίς 
γιατρούς και φάρμακα…), Ανδρέας Λυκουρέ-
ντζος (ο οποίος την επόμενη φορά δεν πρό-
κειται να ξαναβγεί ούτε βουλευτής), ανακοί-
νωσε την απόλυση με συνοπτικές διαδικασίες 
της διοικητού του Παναρκαδικού Νοσοκομεί-
ου Τρίπολης Ελένης Σιουρούνη, διότι (άκου-
σον- άκουσον) «τόλμησε» να δώσει κοινή 
συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα με τοπικά 

στελέχη της Χρυσής Αυγής! Φυσικά, όπως 
όλοι γνωρίζουμε, ο ρέκτης υπουργός Υγεί-
ας (όπως και οι προκάτοχοί του) δεν έχουν 
απολύσει από τη θέση του ούτε έναν «φακε-
λάκια» έμπορο και εκμεταλλευτή της υγείας 
του ελληνικού λαού. Τώρα, νομιμοποιεί –επί 
της ουσίας- και τη μαύρη εργασία των αλλο-
δαπών και την φοροδιαφυγή τους! Φτου, να 
μην τον ματιάσουμε τον λεβέντη μας…

  Σημεία
 των Καιρών

Σακοράφα: «Ο Τσίπρας 
πρόδωσε τον αγώνα 

κατά του Μνημονίου»

Καμία επιτυχία στα ταξίδια και τις 
επαφές του Αλέξη Τσίπρα στο εξωτερι-
κό, δεν είδε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Σοφία Σακοράφα.
Η κα Σακοράφα μιλώντας στην Κεντρι-
κή Επιτροπή του Κόμματος, κατηγόρη-
σε τον Τσίπρα ότι απέτυχε να δώσει το 
στίγμα που έπρεπε τόσο στις επαφές 
του στο ευρωκοινοβούλιο, στην συ-
νάντηση με τον Σόϊμπλε αλλά και στο 
ταξίδι του στις ΗΠΑ και τις επαφές με 
στελέχη του ΔΝΤ. Κατηγόρησε επίσης 
τον Τσίπρα ότι εξέφρασε «μια αγιοποί-
ηση του αμερικανικού πολιτισμού» και 
προχώρησε «προς τα έξω σε εύσημα 
κυβερνησιμότητας και προς τα μέσα σε 
δηλώσεις νομιμότητας».
Η κα Σακοράφα μίλησε και για 
«ιδεολογικό έλλειμμα» στον ΣΥΡΙΖΑ, 
κάνοντας λόγο για «αίσθημα πολιτικής 
απογοήτευσης» και για επιλογές «που 
μας καθιστούν αναξιόπιστους»...

Η εξόντωση των
μικρομεσαίων

Είναι πανθομολογούμενο ότι οι μικρομεσαίοι 
ελεύθεροι επαγγελματίες υπήρξαν η ατμομη-
χανή (ή άλλως τα «υποζύγια») της ελληνικής 
οικονομίας κατά τη μεταπολίτευση. Άνθρω-
ποι σκληρά εργαζόμενοι, κέρδιζαν το ψωμί 
τους με αξιοπρέπεια και με τον τίμιο ιδρώτα 
τους. Δεν ζήτησαν χάρη από κανέναν και δεν 
ήταν κρατικοδίαιτοι. 
Με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010, η τότε 
Κυβέρνηση Παπανδρέου υποχρέωσε μεγά-
λο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών που 
ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές 
κάτω των 2000 κατοίκων (ή 1000 στους έξι 
νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κοριν-
θίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης ή σε νησιά 
κάτω των 3.100 κατοίκων) και υπάγονταν 
μέχρι τότε στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., να 
ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε. Με δεδομένο το 
αυξημένο κόστος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. 
(πρώην Τ.Ε.Β.Ε.) και την κάθετη πτώση των 
εσόδων τους (μέχρι του σημείου του μηδε-
νισμού για ορισμένους), αυτή η ρύθμιση 
καταδικάζει ουσιαστικά σε επαγγελματικό 
αφανισμό πολλούς εξ αυτών.

Ο Συναγωνιστής Ν. Μίχος, εκφράζοντας 
το δίκαιο αίτημα των συμπατριωτών μας, 
υπέβαλε σχετική ερώτηση στον Υπουργό 
Εργασίας, ζητώντας να αντικατασταθεί επί το 
ευνοϊκότερον η εν λόγω διάταξη ή έστω να 
ανασταλεί η εφαρμογή της για κάποια χρόνια. 
Δυστυχώς όμως, η αναλγησία της Συγκυβέρ-
νησης εκδηλώθηκε και σε αυτό το ζήτημα. 
Ο κ. Βρούτσης στην απάντησή του υπερα-
σπίστηκε την ανωτέρω διάταξη λέγοντας ότι 
«διόρθωσε στρεβλώσεις και καταστρατηγή-
σεις του νόμου» και ότι μετά από τρία χρόνια 
οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα 
να επανακριθούν για την ασφάλισή τους στον 
ΟΓΑ! Σε τρία χρόνια, κύριοι Υπουργοί της 
Συγκυβέρνησης, είναι σίγουρο ότι οι επαγ-
γελματίες αυτοί στο σύνολό τους θα έχουν 
βάλει λουκέτο στις επιχειρήσεις τους!

Την περίοδο κατά την οποία το 
ανθελληνικό κράτος πλήττει βάναυ-
σα, δια της εφαρμοσθείσας δημο-
σιονομικής πολιτικής, την Ελληνι-
κή οικογένεια, έρχονται τα επίσημα 
στοιχεία της απογραφής του 2011, 
για να καταδείξουν το πραγματικό 
μέγεθος του μείζονος προβλήματος 
για το Έθνος μας, πρόβλημα που 
ονομάζεται δημογραφικό. Ο ελλη-
νικός πληθυσμός, βαίνει συνεχώς 
μειούμενος, γεγονός που αποδει-
κνύει την ορθή και δικαιολογημένη 
ανησυχία του Λαϊκού Εθνικιστικού 
Κινήματος, επί του ζητήματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία η 
ΕΛΣΤΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα, ο 
πληθυσμός της Ελλάδος ανέρχεται 
σε 10.787.690 άτομα. Από αυτούς 
οι 5.303.690 είναι άνδρες(ήτοι 
το 49,2% του πληθυσμού) και 
5.484.000 γυναίκες(ποσοστό 50,8% 
του πληθυσμού). Ο πληθυσμός είναι 
μειωμένος σε σχέση με την απογρα-

φή του 2001, κατά την οποία είχε 
καταμετρηθεί σε 10.964.020 άτομα. 
Η Στατιστική Αρχή, υπολόγιζε επίσης 
τον πληθυσμό της χώρας το έτος 
2009 σε 11.282.571. Τα αξιοπερί-

εργα αυτά ευρήματα, οδηγούν στην 
πεποίθηση πως η διαφαινόμενη εκ 
πρώτης όψεως μείωση πληθυσμού 
μεγέθους 190.000 περίπου ατό-
μων, μεταξύ των ετών 2001-2011, 

είναι πλασματική, ενώ η πραγματική 
μείωση εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
πενταπλάσια επίπεδα.
Στις ανησυχητικές εκτιμήσεις για την 
ακριβή σύνθεση του πληθυσμού, θα 
πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγο-
νός της ύπαρξης στη χώρα αριθμού 
αλλοδαπών, άνω του 1.300.000, 
εν αντιθέσει προς το έτος 2001, 
κατά το οποίο τα επίσημα στοιχεία 
της Στατιστικής Αρχής έκαναν λόγο 
για 300.000 αλλοδαπούς. Επιπλέον, 
εξίσου σημαντικός παράγοντας της 
δημογραφικής μείωσης του ελληνι-
κού πληθυσμού, είναι το φαινόμενο 
των τελευταίων τριών ετών, της 
μετανάστευσης Ελλήνων προς το 
εξωτερικό, ελέω της δεινής οικονο-
μικής καταστάσεως που επικρατεί 
στη χώρα. Την τελευταία διετία μάλι-
στα, εκτιμάται πως ο πληθυσμός της 
Ελλάδος έχει μειωθεί κατά 500.000 
άτομα!
Από τα προσωρινά αυτά στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, η αδιανόητη καθυστέρηση 
της δημοσιοποίησης των οποίων, 
μας καθιστά επιφυλακτικούς ως 
προς την ακρίβειά τους, καθίσταται 
ξεκάθαρη η στοχευμένη από τους 
ξένους δανειστές και τους ντόπιους 
υποτακτικούς τους, επιχείρηση βιο-
λογικής εξαφάνισης του Ελληνικού 
Έθνους, από το ιστορικό γίγνεσθαι. 
Η επιδιωκόμενη συρρίκνωση του 
Ελληνισμού, δίνει και μια σαφή απά-
ντηση για τις πραγματικές προθέ-
σεις της συγκυβέρνησης Σαμαρά, 
εις ότι αφορά την κατάργηση των 
φοροαπαλλαγών, τόσο των πολυ-
τέκνων και τριτέκνων, όσο και κάθε 
ελληνικής οικογένειας με τέκνα. Στη 
θέση των Ελλήνων που θνήσκουν 
ή μεταναστεύουν, το ανθελληνικό 
κράτος προορίζει να επιβάλλει τους 
αλλοεθνείς εισβολείς, των οποίων 
την παράνομη είσοδο και διαμονή 
στη χώρα, επιχειρεί με κάθε τρόπο 
να νομιμοποιήσει.

Επιχείρηση βιολογικής εξαφάνισης του Ελληνικού Έθνους

«Μάπα το καρπούζι» Παρά τη (δωρεάν) διαφήμιση που είχε 
καθημερινά επί μια βδομάδα τουλάχιστον από όλα τα ΜΜΕ της διαπλοκής και της διαφθο-
ράς, το περιβόητο «αντιφασιστικό» συλλ-αλητήριο (με αίτημα να κλείσουν τα κεντρικά 
γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Μεσογείων!) αποδείχτηκε… μάπα το καρπούζι. Κάτι ταλαί-
πωροι «διαδηλωσάκηδες» (οι συνήθεις κακομοίρηδες), εκ των οποίων οι μισοί και πλέον 
Πακιστανοί (και λοιπές ασιατοαφρικανικές δυνάμεις…), με τη γνωστή μέθοδο αραία αραία 
να φαινόμαστε καμιά σαρανταριά, έκλεισαν για δύο ώρες κεντρικούς δρόμους της Αθήνας 
και ταλαιπώρησαν χιλιάδες συμπολίτες μας, για να κάνουν την πλάκα τους.
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ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΡΕΖΑΣ

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τη νύχτα της 
Κυριακής στην περιοχή της Ομόνοιας. Βγή-
καν μαχαίρια μεταξύ συμμοριών αλλοδαπών 
που λυμαίνονται το ιστορικό κέντρο της 
πρωτεύουσας και ένας από αυτούς βρήκε 
άγριο θάνατο στη μέση του δρόμου. Τα ακρι-
βή αίτια δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, 
αλλά προφανώς πρόκειται για ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών για το ποιος θα κυριαρχήσει 
στις πιάτσες του αργού θανάτου. Οι  δυο 
ομάδες αλλοδαπών άρχισαν να συμπλέκο-
νται στη γωνία των οδών Σωκράτους και 
Ξούθου. Βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί θανάσιμα ένας από τους αλλο-
δαπούς που έπαιρναν μέρος στη συμπλοκή. 
Ένας 28χρονος από το Αφγανιστάν δέχθηκε 
χτύπημα και πέθανε. Οι αστυνομικοί συνέλα-
βαν ένα 47χρονο Γεωργιανό ως δράστη της 
ανθρωποκτονίας.

Ο «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» ΚΑΙ 
Η «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ» ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αυτά τα εγκλήματα το υπουργείο ΠΡΟ-ΠΟ, 
με την βοήθεια των αριστεριστών του Σύρι-
ζα, τα βαφτίζει ‘’ρατσιστικά’’ (από Έλληνες). 
Εν συνεχεία ο Σύριζα τα κάνει σημαία εντός 
και εκτός Ελλάδος, με τον κάθε επίτροπο 
να μιλάει για κακούς Έλληνες ρατσιστές, 
ενώ η βία και οι δολοφονίες προέρχονται 
από λαθρομετανάστες σε λαθρομετανάστες. 
Ακόμη μια φορά δικαιώνεται πλήρως η 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που κάνει συνέχεια λόγο για 
απουσία της αστυνομίας  στο κέντρο των 
Αθηνών με την πολυδιαφημιζόμενη επιχεί-
ρηση του Ξένιου Δία να αποδεικνύεται ένα 
επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης.  
Εν τω μεταξύ έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουρ-
γία των δύο τμημάτων και των 68 γραφείων 
αντιμετώπισης της ρατσιστικής βίας με 200 
και πλέον αστυνομικούς οι οποίοι εγκατα-
λείψαν σε μια περίοδο αυξημένης εγκλη-
ματικότητας το πεδίο δράσης τους, για να 
απασχοληθούν σε μια νεφελώδους και άνευ 
αντικειμένου λειτουργίας υπηρεσία.

ΘΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΠΑΡΕΑ... ΟΚΛΑΔΟΝ,
Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΛΑΧΟ!

Τον θυμάστε τον Γιώργο Βλάχο; Πρόκειται 
για τον δημοσιογράφο που έκατσε… οκλα-
δόν στο πάτωμα και βούλωσε τ’ αυτιά του 
με τα χέρια του, μόλις εισήλθε στο Προε-
δρικό Μέγαρο ο Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής, τον 
Μάιο του 2012, για να… διαμαρτυρηθεί, λέει, 
άγνωστο γιατί. Ο τύπος αυτός έχει χαθεί 
τελευταία από τη δημοσιογραφική πιάτσα, 
αλλά (δυστυχώς!) δεν απηλλάγη απ’ αυτόν η 
ελληνική κοινωνία. Μάθαμε πως είχε ιδρύ-

σει ένα διεθνώς και επιτοπίως άγνωστο… 
Κίνημα με την επωνυμία «Φτάνει πια» (με 
πρόεδρο, γραμματέα, ταμία και οπαδό τον 
ίδιο – όλα σ’ ένα, που λέμε), που στο πλαίσιο 
συμμετοχής των... κινημάτων στα προσυνέ-
δρια (εν όψει συνεδρίου) του κόμματος Καμ-
μένου, ανακοίνωσε την προσχώρησή του σ’ 
αυτό! Μοιραία, λοιπόν, πάλι θα τον φάμε στη 
μάπα τον Βλάχο! Πάνο πρόκειται για μεγά-
λη… μεταγραφή. Σίγουρα θα πας μπροστά. Κι 
αν πουθενά… κουραστείς, κάτσε… οκλαδόν 
μαζί με τον Βλάχο!

ΤΟΥΣ ΒΑΣΑΝΙΣΑΝ ΜΕ... ΠΙΡΟΥΝΙ

Οι τέσσερις αλβανοί δράστες περίμεναν να 
γυρίσει σπίτι του ο 72χρονος άνδρας και η 

66χρονη σύζυγός του, το βράδυ του περα-
σμένου Σαββάτου στη Βάρδα Ηλείας. Φορώ-
ντας κουκούλες είχαν στήσει ενέδρα έξω από 
το σπίτι των δύο ηλικιωμένων. Όπλα τους 
ήταν ένα μαχαίρι, ένα πριόνι και ένα πιρούνι 
τα οποία και είχαν κλέψει από παρακείμενη 
ψησταριά. Με το πιρούνι, ο ένας από τους 
αλβανούς επιτέθηκε στον 72χρονο τραυματί-
ζοντάς τον στο κεφάλι και έτσι ανάγκασε τον 
άτυχο άντρα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού 
και να ψάξουν οι ληστές για οτιδήποτε αξίας. 
Έβαλαν μέσα και το ζευγάρι και τους έδεσαν 
για να ψάξουν με την ησυχία τους. Μετέπειτα, 
οι «κακόμοιροι» αλλοδαποί βρήκαν το δίκαν-
νο του ηλικιωμένου, τον απείλησαν με αυτό 
για να τους υποδείξει που βρίσκονταν αντι-
κείμενα αξίας. Τελικά αυτό που βρήκαν ήταν 
1.500 ευρώ στο πορτοφόλι του 72χρονου, τα 
κοσμήματα της συζύγου του και ένα ρολόι.
Οι ληστές όμως πίστευαν πως ο ηλικιωμένος 
έκρυβε και άλλα χρήματα και κατάφεραν να 
αποσπάσουν τα κλειδιά της επιχείρησης του 
θύματος, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση 
και έτρεξαν εκεί για να ψάξουν για περισσό-
τερα αντικείμενα αξίας. Εκεί, προσπάθησαν 
να παραβιάσουν το χρηματοκιβώτιο, αλλά 
γύρισαν στο σπίτι του ζευγαριού άπρακτοι...

  Σημεία
 των Καιρών

Κατάπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας κύριος Ανδρέας 
Λυκουρέντζος  απέλυσε την Διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου 
Τριπόλεως κυρία Σιουρούνη με το πρωτάκουστο αιτιολογικό ότι δέχτηκε 
στο γραφείο της και συνομίλησε με εκπροσώπους  του Λαϊκού Συνδέ-
σμου για ένα φλέγον θέμα που απασχολεί το Σωματείο των αποκλειστι-
κών Νοσοκόμων, ως είχε υποχρέωση να πράξει.
Τίθεται το απλό ερώτημα: Άν η κυρία Διοικήτρια είχε δεχθεί και είχε 
συνομιλήσει με οιουσδήποτε εκπροσώπους κάποιου άλλου νόμιμου 
πολιτικού κόμματος εκπροσωπούμενου στη ελληνική Βουλή, θα είχε την 
ίδια μεταχείρηση από τον Υπουργό;
Η απαράδεκτη και αυταρχική  ενέργεια του Λυκουρέντζου αποτελεί 
σαφή προειδοποίηση πρός όλλους τους λειτουργούς που υπηρετούν 
την Δημόσια υγεία, ότι αν επαναλάβουν το «λάθος» της Σιουρούνη να 
συνομιλήσουν με τη Χρυσή Αυγή, θα έχουν την ίδια τύχη!
Σε μία εποχή που Ελληνικός Λαός στενάζει κάτω από το ζυγό των διε-
θνών τοκογλύφων, (τα συμφέροντα των οποίων υπηρετεί η  κυβέρνηση 
των  μνημονίων  και της κλεφτοκρατίας), σε μία εποχή που ο Έλληνας 
στήνεται στις ουρές των συσσιτίων για ένα πιάτο φαγητό, που ψάχνει 
στα σκουπίδια για ένα ξεροκόματο, που βάζει θηλειά και αυτοκτονεί 

από απελπισία, έρχονται κάποιοι «κύριοι» σαν τον Λυκουρέντζο να του 
φορέσουν «καπέλο» και τον διχασμό. Παρουσιάζουν την Χρυσή Αυγή, 
σαν το απόλυτο κακό του τόπου!
Όταν ο Λαός ψηφίζει «Λυκουρέντζους» είναι καλός λαός και Δημο-
κράτης, όταν ψηφίζει Χρυσαυγίτες είναι «φασίστες».
Δεν είδαν οι «Λυκουρέντζοι» τα φακελάκια και την αλλοδαπή μαφία 
του Νοσοκομείου. Είδαν μόνο το «αμάρτημα» της Σιουρούνη που «τόλ-
μησε» να συνομιλήσει με Χρυσαυγίτες. Παραδίδουμε το Λυκουρέντζο 
στην κρίση του Ελληνικού Λαού και κυρίως στην κρίση των χιλιάδων 
Αρκάδων που στις πρόσφατες εκλογές ψήφισαν την Χρυσή Αυγή,για να 
τον κρίνουν.
Εμείς από την πλευρά μας, σαν Τοπική Οργάνωση Αρκαδίας του Λαϊκού 
Συνδέσμου, κάνουμε γνωστό προς κάθε κατεύθυνση πως θα σταθούμε 
δίπλα στον χειμαζόμενο Λαό μας, ότι και αν συμβεί και τον διαβεβαιώ-
νουμε ότι αγωνιζόμαστε με πάθος για την ελευθερία του η οποία δεν θα 
αργήσει να έρθει. Μέχρι τότε φιλοδοξούμε να είμαστε το σύμβολο της 
ενότητάς του. Δεν μισούμε τους «Λυκουρέντζους». Μισούμε αυτούς που 
μισούν την Ελλάδα και διχάζουν τους Έλληνες.

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - Τ.Ο. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ανακοίνωση της Τ.Ο. Αρκαδίας για τα 
γεγονότα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Το σύστημα υγείας νοσεί, αυτό είναι κάτι το προφανές που δεν 
χρήζει ιδιαίτερης συζητήσεως. Νοσεί σε όλα τα επίπεδα, αφού 
τις παθογένειες του τις αντιμετωπίζουν και οι επισκεπτόμενοι 
τα νοσοκομεία, Έλληνες πολίτες, αλλά και οι εργαζόμενοι 
σε αυτό το ίδιο το σύστημα υγείας. Από τα φακελάκια και 
τα ράντζα, μέχρι τις παράνομες αποκλειστικές, την παντελή 
έλλειψη υλικών, τις ελλείψεις σε προσωπικό και τους απλή-
ρωτους εργαζόμενους των νοσοκομείων.  Όμως ο Υπουργός 
Υγείας επιλέγει να ασχολείται αυστηρά και μόνο με την Χρυσή 

Αυγή. Και γιατί; Γιατί η Χρυσή Αυγή απειλεί πολιτικά το αντε-
θνικό και αντιλαϊκό συνονθύλευμα που ακούει στο όνομα 
«Νέα Δημοκρατία».
Προ μηνών ο ανεκδιήγητος υπουργός υγείας έδειχνε την 
παντελή έλλειψη παιδείας που τον μαστίζει, αλλά και την 
αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα των 
Ελλήνων, χύνοντας «χολή» σχετικά με το πρόγραμμα «Έλλη-
νες Γιατροί» της Χρυσής Αυγής. Κατάφερε να γελοιοποιηθεί 
επικαλούμενος έναν ψευδεπίγραφο «Όρκο του Ιπποκράτη», ο 
οποίος καμία σχέση δεν έχει με τον όρκο του Κώου Ιατρού της 
Αρχαιότητας. Όμως γελοιοποιήθηκε και σε ένα άλλο σημείο 
πολύ σημαντικότερο, το ηθικό, αφού εξέφρασε την εχθρότητα 
του σε ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 
Έλληνες αφιλοκερδώς.
Ύστερα έκανε ένα νέο ατόπημα ξεκινώντας τις πολιτικές διώ-
ξεις εναντίον όποιου τολμά να συνομιλά με την Χρυσή Αυγή, 
που έχει λάβει (το θυμίζουμε, γιατί θέλουν να το ξεχάσουν…) 
την ψήφο μισού εκατομμυρίου Ελλήνων και σύμφωνα με τα 
νέα δημοσκοπικά στοιχεία στηρίζεται από πλέον του ενός 
εκατομμυρίου Ελλήνων.  Και όλα αυτά, μάλιστα, με θέμα 

το ζήτημα των παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων που 
αφορά χιλιάδες εργαζομένους στον τομέα.
Όμως ποια είναι η πραγματικότητα του συστήματος υγείας 
που αρνείται να αντιμετωπίσει ο υπουργός, ενώ τον πιάνει 
«ιερά μανία» με την Χρυσή Αυγή; Δεν θα αναφέρουμε κάποιο 
από τα ήδη γνωστά, αλλά μια σημερινή είδηση που αναφέρει 
η «Καθημερινή της Κυριακής». Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δημο-
σιεύματα, στη Σάμο υπάρχει μόνο ένας συμβεβλημένος με τον 
ΕΟΠΥΥ γιατρός. Στην Τρίπολη δεν υπάρχει καρδιολόγος. Στην 
Λέσβο δεν υπάρχει ούτε καρδιολόγος, ούτε παιδίατρος! Σε 19 
νομούς της χώρας ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει σύμβαση με παιδίατρο.
Ας αφήσει, λοιπόν, ο κ. υπουργός την εξυπηρέτηση των πολι-
τικών συμφερόντων του κομματιδίου του και ας ασχοληθεί 
με τα προβλήματα του κλάδου, στον οποίο θεωρητικά είναι ο 
πολιτικός προϊστάμενος. Ας δουλέψει και λίγο, λοιπόν, και ας 
αφήσει την Χρυσή Αυγή να ασκήσει τον έλεγχο στην εργασία 
του, όπως είναι άλλωστε το συνταγματικό της καθήκον ως 
αντιπολίτευσης, της μόνης ουσιαστική Εθνικής Αντιπολιτεύσε-
ως σε ένα παρακμάζον πολιτικό σύστημα. 

Κ.Α.

«Σύστημα Υγείας» χωρίς... γιατρούς

Έξωση σε Αξιωματικούς
για να στεγάσουν 

τους λαθρομετανάστες!
Οι πληροφορίες που έρχονται από την 
Μυτιλήνη είναι ότι το πρώην στρατόπεδο 
θα γίνει κέντρο υποδοχής και φιλοξενί-
ας λαθρομεταναστών. Το τι θα γίνουν οι 
οικογένειες των στρατιωτικών ουδόλως 
απασχολεί την άθλια συγκυβέρνηση, 
όπως δεν την απασχολούν οι χιλιάδες 
άστεγοι  Έλληνες. Η κυβέρνηση εκτελεί 
πιστά τις εντολές των αφεντικών της που 
σαν σκοπό έχει την πλήρη φτωχοποίηση 
όλου του Ελληνικού λαού.
Το γεγονός συμπίπτει χρονικά και με τη 
δήλωση του Σόρος, ότι έχει σχέδιο στην 
Ελλάδα, οι μετανάστες να στεγαστούν. 
Φυσικά ο συγκεκριμένος γύπας του διε-
θνούς σιωνισμού δεν έχει σκοπό να πλη-
ρώσει ούτε ένα ευρώ για την υλοποίηση 
των λεγομένων του.  Βλέπουμε λοιπόν  με 
ποιο τρόπο θα στεγάσει τους μετανάστες. 
Μένοντας άστεγοι οι Έλληνες!
Οι Έλληνες πρέπει να αντιταχθούν στα 
σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων και να 
είναι σίγουροι ότι στον αγώνα αυτό θα 
έχουν ένα σίγουρο σύμμαχο και συμπα-
ραστάτη. Την Χρυσή Αυγή που ποτέ δεν 
θα προδώσει την εμπιστοσύνη τους και 
τους αγώνες του Ελληνικού λαού για μια 
Ελλάδα ελεύθερη και δυνατή.
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«Απελπισμένα προσπαθούν να 
χειραγωγήσουν τους Έλληνες και 
να τους βάλουν στις στρούγκες 
των εγκεκριμένων κομμάτων»
«Ακούσαμε στο Σκάι ράδιο (8/2/2012) τον Μπάμπη, τον Άρη τον Γιάν-
νη και Σια να αναλύουν, να κουβεντιάζουν και να προσπαθούν να την 
βρουν με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Public Issue
Απελπισμένα προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους Έλληνες και να 
τους βάλουν στις  στρούγκες των εγκεκριμένων κομμάτων. Ακούσα-
με, είδαμε , διαβάσαμε ποσοστά, νούμερα. Μας βομβάρδισαν  με περί-
τεχνες ορολογίες γεμάτες οίηση και επιστημοσύνη. Όλα στην προσπά-
θεια να κατευθύνουν την ψηφομάζα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, 
συγκεκριμένα εγκεκριμένα κόμματα.
Πέραν της ποσοτικής διάστασης της δημοσκόπησης υπάρχει και μία 
ποσοτική που την αποσιώπησαν  με πάθος. Είναι ο χρόνος έκθεσης 
των κομμάτων από τα ΜΜΕ(ξαπάτησης). Αν λάβουμε υπόψη τον χρό-
νο που δίνεται στο κάθε εγκεκριμένο κόμμα από τα ΜΜΕ(ξαπάτησης) 
τα ποσοστά παίρνουν άλλη σημασία. Το 11.5% της Χρυσής Αυγής 
είναι πολύ πιο σημαντικό από το οποιοδήποτε ποσοστό όλων των άλ-
λων μαζί. Ως προς τα ποσοστά χρονικής έκθεσης των κομμάτων στα 
δελτία ειδήσεων, η Χρυσή Αυγή καταγράφει 3,5% στον ΑΝΤ1, 2,6% 
στο MEGA, 4,7% στη ΝΕΤ και 5,1% στο ΣΚΑΪ, όταν λ.χ. η ΔΗΜΑΡ με 
μικρότερο ποσοστό (6,25% στις εκλογές Ιουνίου 2012) έχει 7,2% 
ποσοστό χρόνου στον ΑΝΤ1, 8,6% στο MEGA, 7,5% στη ΝΕΤ και 7,8% 
στο ΣΚΑΪ. Ως προς τον αριθμό εμφανίσεων στελεχών στις ενημερω-
τικές εκπομπές, η Χρυσή Αυγή καταγράφει μικρότερο ποσοστό από 
κάθε άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα: 2,1% στον ΑΝΤ1, 0,7% στο MEGA, 
3,2% στη ΝΕΤ, όταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με 12,28% στις εκλογές, 
εμφανίζονται σε ποσοστά 19,6% στο MEGA και 16,3% στη ΝΕΤ.
Αλλά και στον αριθμό εμφανίσεων στελεχών στο σύνολο των εκπο-
μπών των τηλεοπτικών σταθμών, τα ποσοστά για την Χρυσή Αυγή εί-
ναι 4,5% στον ΑΝΤ1, 2,3% στο MEGA και 3,2% στη ΝΕΤ, όταν η ΝΔ με 
ποσοστό 29,66% στις τελευταίες εκλογές έχει ποσοστά 40,4% στον 
ΑΝΤ1, 35,9% στο MEGA και 35,1% στη ΝΕΤ (Πηγή: xryshaygh.com)
Η Χρυσή Αυγή απομονωμένη, συκοφαντούμενη και καθυβριζόμενη 
απο τους πάντες και τα πάντα συγκεντρώνει ποσοστό μεγαλύτερο απο 
το ΠΑΣΟΚ (Πανελλήνια Σοσιαληστρική Οργάνωση Καθαρμάτων) και 
αυτό λέει πολλά. Λέει ότι: “ποιός έχει ανάγκη τα βοθροκάναλα των 
μπετατζήδων της ενημέρωσης”; Όταν ο Έλληνας σε αγκαλιάζει. Όπου 
και να πάμε στο χωριό, στο καφενείο, στο σαλόνι στην ταβέρνα δύο 
λέξεις κυριαρχούν Χρυσή Αυγή. Το συντονισμένο κατεστημένο προ-
σπαθεί καταφεύγοντας σε εκβιασμούς, δωροδοκίες-τροπολογίες, 
παραπληροφόρηση, προπαγάνδα να κρατήσει τις ψήφους εκεί που 
πρέπει και να διαιωνίσει το status quo.
Να θυμίσουμε στο Γιάννη Μαυρή τι είχε ο ίδιος γράψει:
«Τα τελευταία τρία χρόνια, το φαινόμενο της ανοικτά προπαγανδιστι-
κής χρήσης των δημοσκοπήσεων, από τα Μέσα Ενημέρωσης, έλαβε 
πρωτοφανείς διαστάσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί άλλη μια λυπη-
ρή ελληνική ιδιομορφία. Οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούνται από 
τα ΜΜΕ σε επιχειρήσεις «ψυχολογικού πολέμου» (PSYOPS), για την 
κατίσχυση στη μάχη των «εντυπώσεων». Στo πλαίσιo του κομματικού 
«πολέμου» (του κομματικού ανταγωνισμού), δεδομένου και του αυξη-
μένου ρόλου που έχουν καταλάβει στην Ελλάδα τα ΜΜΕ, απέναντι στα 
κόμματα, ο στόχος είναι διπλός: τόσο η κοινή γνώμη, όσο και το ηθικό 
των (αντίπαλων) κομματικών στελεχών.» (Καθημερινή 19/11/2006)»

tabouri.blogspot.gr

Χοντρό δούλεμα μας ρίχνει η κυβέρνη-
ση μέσω του Υπουργού Οικονομικών, 
Στουρνάρα, ο οποίος γυρνάει τα πάνελ 

ως νέος τηλεμαϊντανός και διακηρύσσει ότι 
«έρχεται η ανάπτυξη» και ότι «όλα πάνε καλά 
στην Ελληνική Οικονομία». 

Έφτασε μάλιστα να μιλάει για μείωση του ελ-
λείμματος και για επίτευξη των στόχων. Βεβαί-
ως αυτά τα ψέμματα είναι συνηθισμένα στους 
πολιτικάντηδες, οπότε δεν θα έπρεπε να μας 
εκπλήσσουν. Ούτε θα έπρεπε να κατηγορούμε 
τους δημοσιογράφους που δεν αποκαλύπτουν 
τα προφανή ψέμματα των πολιτικάντηδων και 
να τους ξεμπροστιάσουν δημοσίως. Την δου-
λειά τους, προσφέροντας υπηρεσίες στο καθε-
στώς, κάνουν και αυτοί…
Είχαμε διαβάσει προ καιρού για τα αποτελέσμα-
τα της φορολογίας στα καύσιμα που οδήγησε 

τους Έλληνες στο να παγώσουν και το κράτος 
στο να μην εισπράξει σχεδόν τίποτα από την φο-
ρολογία που επέβαλλε. Βλέπαμε και τους υπό-
λοιπους φόρους να έχουν την ίδια τύχη, γιατί 
πολύ απλά οι Έλληνες δεν είχαν για να τους 

πληρώσουν. Παράλληλα ακούγαμε τον Στουρ-
νάρα να θριαμβολογεί για «επίτευξη στόχων», 
προσβάλλοντας την κοινή λογική και αυτοδι-
αψευδόμενος από τα στοιχεία που εξέδιδε το 
ΥΠΟΙΚ.

Δημοσιεύονται, λοιπόν, σήμερα νέα στοιχεία 
που διαψεύδουν τον Στουρνάρα και γελοιοποι-
ούν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για «ανάπτυ-
ξη». Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν η απόδοση 
των νέων φοροαρπακτικών μέτρων ήταν αρ-
νητική, αφού όσο περισσότεροι και σκληρότεροι 
φόροι επιβάλλονται, τόσο μειώνονται τα έσοδα 
του κράτους. Συγκεκριμένα μιλώντας η απόκλι-
ση των εσόδων από τον στόχο που είχε τεθεί 
ανέρχεται στο 7%, ενώ η «βουτιά» των εσόδων 
σε σχέση με τον ίδιο περσυνό μήνα ανέρχε-
ται στο 12%. Κοινώς είχε εκ προοιμίων τεθεί 
χαμηλότερος στόχος εισπράξεων σε σχέση με 
πέρσι και πάλι στέφθηκε με αποτυχία. Σε απόλυ-
τα νούμερα η διαφορά μεταξύ εισπράξεων και 
στόχου είναι 307 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά 
μεταξύ εισπράξεως φετινών και περσινών είναι 
777 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία είναι πραγματικά 
αμείλικτα και μιλούν, κυριολεκτικά, μόνα τους.

Μνημονιακή παράνοια: 

Περισσότεροι φόροι, λιγότερα έσοδα

Το ταξίδι Τσίπρα στις ΗΠΑ και οι επαφές του με ηγετι-
κούς παράγοντες του σιωνιστικού λόμπι καθώς και οι 
συζητήσεις που είχε με το ΔΝΤ δείχνει που το πάει ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά βγήκαν μέσα από το ίδιο το ΔΝΤ να 
μας πούνε ότι ήταν λάθος τα μέτρα, μέτρα που αυτοί 
επέβαλαν! «Φοβού τους Δαναούς και 
δώρα φέροντας» είχε γράψει ο Όμη-
ρος. Στην πραγματικότητα θέλουν την 
αναταραχή. Προσπαθούν με κάθε τρόπο 
την χρεοκοπία της Ελλάδος και το 
τελευταίο τους χαρτί σε αυτή τους την 
προσπάθεια είναι ο Αλέξης. 
Είναι γνωστό σε όλους ποιοι άνοιξαν 
τον δρόμο για το ταξίδι Τσίπρα στην 
Αμερική. Είναι η γνωστή οικογένεια 
που χρεοκόπησε την Ελλάδα με τους 
olympic games του 2004 και που έχει 
στενές σχέσεις με το σιωνιστικό λόμπι, 
που κυριαρχεί στο δημοκρατικό κόμμα 
από την οικογένεια Κλίντον μέχρι τον 
Ομπάμα και στο οποίο ένας από τους 
πρωταγωνιστές είναι ο Τζωρτζ Σόρος.  
Ο σκοπός τους είναι ξεκάθαρος. Η 
παγκοσμιοποίηση και το παγκόσμιο νόμισμα. Άλλωστε, η 
ίδρυση του ΔΝΤ πριν ακόμη τελειώσει ο Β’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος, αυτό τον σκοπό είχε. Τότε είχε καθιερωθεί 
σαν παγκόσμιο νόμισμα το δολάριο, τώρα πηγαίνουν 
για νέο παγκόσμιο νόμισμα που και αυτό θα αξίζει όσο 
το μελάνι και το χαρτί που αντιπροσωπεύει (όπως και 
το δολάριο…) και η παγκόσμια τυραννία μιας εγκλημα-

τικής ολιγαρχίας θα επιβληθεί στους 
λαούς με την μεγάλη απάτη του άυλου 
χρήματος... 
Όμως, έχουν ένα πρόβλημα. Μεγάλο 
πρόβλημα... Τα κουκιά δεν βγαίνουν για 
τον Αλέξη. Έτσι, λοιπόν, δεν αποκλείεται 
το ενδεχόμενο μίας ακόμα «πορτοκα-
λί» ψευτοεπανάστασης όπως αυτή του 
Δεκέμβρη του 2008. Μία ψευτοεξέ-
γερση δήθεν κατά του Μνημονίου, που 
στην πραγματικότητα θα οδηγήσει την 
χώρα και στην συνέχεια την ευρωζώνη 
στην καταστροφή. Ένα ακόμη εμπόδιο 
εάν συμβεί αυτό για την παγκοσμιο-
ποίηση και το παγκόσμιο νόμισμα θα 
έχει παραμεριστεί. Όμως, δεν τα λογα-
ριάζουν καλά. Ένα μεγάλο μέρος του 
Ελληνικού Λαού έχει ξυπνήσει και δεν 

θα επιτρέψει στις δυνάμεις του ανθελληνισμού να κατα-
στρέψουν την Πατρίδα μας.

ΓΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΑΛΕΞΗΣ

Οι αγκαλιές και τα φιλιά με το ΔΝΤ, 
το παγκόσμιο νόμισμα 

και μία «πορτοκαλί» επανάσταση

«Αλώβητοι» από μειώσεις οι πολιτικοί
Τη στιγμή που οι συνταξιούχοι 
παλεύουν με νύχια και με δόντια 
για να τα βγάλουν πέρα μετά τις 
περικοπές στους μισθούς τους, οι 
βουλευτές και άρχοντες της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης συνεχίζουν να 
παίρνουν κανονικά τις συντάξεις 
τους χωρίς τη μείωση 20% ή 30% 
που περιλαμβάνεται στη σχετική 
διάταξη.
Σύμφωνα με δημοσίευματα του 
Τύπου, οι περικοπές στις βουλευ-
τικές συντάξεις θα υπολογιστούν 
σε διαφορετικό πλαίσιο από τις 
μειώσεις που έγιναν στους υπό-
λοιπους «κοινούς θνητούς» συντα-
ξιούχους. Συγκεκριμένα, η διάταξη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 
Θ του ενός και μόνο άρθρου του 
ν. 4093/12 και η οποία δεν έχει 

εφαρμοστεί, προβλέπει ότι οι κατα-
βαλλόμενες κατά την 1η Ιανουαρί-
ου 2013 κανονιζόμενες συντάξεις 
των βουλευτών και των τοπικών 
αρχόντων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-
μού, που λαμβάνουν και δεύτερη 
σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημό-
σιο, μειώνονται κατά 20%. Το ποσο-
στό μείωσης ορίζεται στο 30%, εάν 
τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν 
και τρίτη σύνταξη, συμπεριλαμβα-
νομένης και της βουλευτικής ή της 
χορηγίας.  Η διάταξη ορίζει, ότι ένας 
πρώην δήμαρχος ή βουλευτής που 
παίρνει δύο συντάξεις, μία βουλευ-
τική, έστω 3.000 ευρώ και μία εξ 
επαγγέλματος, έστω 1.800 ευρώ, η 
βουλευτική ή δημαρχιακή σύνταξη 
θα κοπεί κατά 20% και θα πέσει στις 

2.400 ευρώ. Αν υπάρχουν συνολικά 
τρεις κύριες συντάξεις, τότε η βου-
λευτική κόβεται κατά 30% και από 
3.000 ευρώ θα έπρεπε να πέσει στα 
2.100 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 
του 2013.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μεί-
ωση δεν έγινε στις 31 Ιανουα-
ρίου και δεν αναμένεται να γίνει 
ούτε στη σύνταξη του Μαρτίου! 
Αντιθέτως, έχει προγραμματιστεί 
να γίνει στη σύνταξη Απριλίου και 
ο ο λόγος είναι σύμφωνα με το 
δημοσίευμα ότι δεν είχαν χρόνο να 
κόψουν αυτές τις συντάξεις, διότι 
οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν κατάφε-
ραν να στείλουν και να συγκεντρώ-
σουν τα μητρώα των συνταξιούχων 
που παίρνουν σύνταξη βουλευτή, 
δημάρχου, νομάρχη και κοινοτάρχη!
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c Στις 4 Φεβρουαρίου 2013 συμπλη-
ρώθηκαν 170 χρόνια από τον θάνατο του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Όσοι γνωρίζου-
με μέσα από την ιστορία τον επαναστατι-
κό χαρακτήρα του μεγάλου Στρατιώτη και 
Στρατηγού, του Γέρου του Μοριά, είμαστε 
σίγουροι ότι αν ζούσε σήμερα, δεν θα 
μπορούσε να αντέξει την νέα σκλαβιά που 
βαραίνει την Πατρίδα μας. Είμαστε σίγου-
ροι ότι θα ήταν μπροστάρης σε έναν αγώνα 
για να σπάσουν τα νέα δεσμά της Ελλάδος 
και με εκείνη την βαριά φωνή θα μας έλεγε: 
«Την Ελλάδα θέλωμεν και ας τρώγωμεν και 
πέτρες» και ίσως ακόμη και το: «Φωτιά και 
τσεκούρι στους προσκυνημένους».

c Με το ανωτέρω θέλουμε να θυμίσου-
με απλά στους συμπατριώτες μας αλλά 
και στους εαυτούς μας, ποίων Προγόνων 
απόγονοι είμαστε και να αναρωτηθούμε, αν 
μας αξίζει να ζούμε στην νέα σκλαβιά που 
μας έχουν επιβάλει οι διεθνείς τοκογλύφοι, 
με την συνεργασία των ντόπιων πολιτικών 
καθαρμάτων. Και, επίσης, να αναρωτηθού-
με αν μας αξίζει να λεγόμαστε απόγονοι του 
μεγάλου αυτού Επαναστάτη και Απελευθε-
ρωτή του Γένους των Ελλήνων.

c Πήραν «φωτιά» τα κανάλια του συστή-
ματος από τις πολλές  διαμαρτυρίες των 
«προοδευτικών» του τόπου, από την στιγ-
μή που εντόπισαν ότι στα «τρυφερά», στα 
αναρχικά και στα δολοφονικά προσωπά-
κια των συλληφθέντων τρομοκρατών του 
Βελβεντού Κοζάνης, υπήρχαν... μώλωπες 
παρόλο που αυτοί οι μώλωπες (σύμφωνα 
με την αστυνομία) έγιναν στην προσπάθειά 
της να τους αφοπλίσει από τα καλάσνικωφ.

c Ένας εισαγγελέας, μάλιστα, έσπευσε 
να διατάξει ΕΔΕ για να διαπιστωθεί υπό 
ποιες συνθήκες τα «παιδιά» είχαν... μελα-
νιές. Σαν να τα είχαν πάει, δηλαδή, εκδρομή 
οι καθηγητές του σχολείου και κάπου εκεί, 
παίζοντας, τραυματίστηκαν, οπότε μάλλον 
θα φταίει η πλημμελής επιτήρησή τους.

c Είναι να τρελαίνεται κανείς σ’ αυτή 
χώρα με την προοδευτικούρα, η οποία προ-
σπαθεί κάθε φορά να αποπροσανατολίσει 
την κοινή γνώμη, να την χειραγωγήσει και 
να την στρέψει να κοιτάει ένα δένδρο που 
καίγεται ενώ πίσω της έχει πάρει φωτιά 
το... δάσος.

c Όταν πρόκειται για ειδήσεις που αφο-
ρούν αναρχικούς ή λαθρομετανάστες ακού-
με «θρήνους για το... τίποτε και για το κάτι... 
μύρια», όπως λέει και ο ποιητής. Όταν πρό-
κειται για τον ταλαίπωρο, τον φτωχό, τον 
κατατρεγμένο, τον ληστευθέντα και δολο-

φονημένο Έλληνα, τότε το περνάνε στο 
ντούκου λες και πρόκειται για πταίσμα! Δεν 
μιλάμε, βέβαια, γι’ αυτούς που πάνω στην 
απελπισία τους βάζουν θηλιά ή πηδούν 
από τα παράθυρα και αυτοκτονούν, γιατί 
αυτά δεν αποτελούν ειδήσεις για το σύστη-
μα πλέον. Πού και πού να δει κανείς κάποια 
τέτοια είδηση, κι αυτή στα... ψιλά. Εάν δε, 
πρόκειται για αρνητικές ειδήσεις -συνήθως 
κατασκευασμένες- που «αφορούν» στην 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ,  εκεί πλέον το πράγμα αλλάζει. 
Εκεί το δηλητήριο περισσεύει και χύνεται 
σε πολλές-πολλές δόσεις.

c Παρόλα αυτά η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ συνεχώς 
ανεβαίνει, σε πείσμα όσων την φιμώνουν 
και την λασπολογούν. Θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι η μεγάλη άνοδός της είναι ανά-
λογη του μεγάλου πολέμου που της γίνεται. 
Ο απλός λαός φαίνεται να σκέφτεται ότι 
αφού η κλεφτοκρατία την πολεμάει και την 
λασπολογεί μάλλον... καλή θα είναι.

c «Όλα τα’χε η Μαριωρή, ο φερετζές της 
έλειπε». «Εμείς ψωμί δεν είχαμε, ραπανάκια 
για την... όρεξη γυρεύαμε». Οι παραπάνω 
παροιμίες ταιριάζουν απόλυτα στο δίδυμο 

Ρεπούση-Γιαννακάκη της ΔΗΜΑΡ που μέσα 
στο γενικό χαλασμό που επικρατεί στην 
χώρα, τι λέτε ότι σκέφτηκαν να προτείνουν 
για να εφαρμοστεί;

c Με επερώτηση που κατέθεσαν από κοι-
νού (‘’συνωστιζόμενες’’ μπροστά στον υπ. 
Παιδείας και Θρησκευμάτων), πρότειναν 
την απαλλαγή των μαθητών από το μάθη-
μα των θρησκευτικών γιατί, όπως λένε, η 
παρακολούθησή του αποτελεί γνωστοποίη-
ση των θρησκευτικών δεδομένων (!)

c Ας υποθέσουμε ότι γίνεται δεκτή 
αυτή η πρόταση και ικανοποιούνται και 
οι «συνωστιζόμενες» επερωτούσες. Τι  θα 
προκύψει στην συνέχεια; Το παιδί σας, ας 
πούμε, που θα ζητήσει την απαλλαγή του 
από το μάθημα των θρησκευτικών, δεν θα 
γνωστοποιήσει με αυτόν τον τρόπο τα θρη-
σκευτικά του δεδομένα, έστω και από την 
ανάποδη; Οπότε προκύπτει το ερώτημα: 
που το πάνε; Εμείς μόνο αυτήν την υπόθε-
ση μπορούμε να κάνουμε: Δουλειά δεν είχε 
ο διάβολος και... «κανόνιζε» τα παιδιά του.

c Και σαν να μην μας έφταναν οι επε-

ρωτήσεις του ΔΗΜΑΡικού εθνομηδενισμού, 
ακολούθησε και ο Κουράκης του ΣΥΡΙΖΑϊ-
κού αθεϊσμού. Ο κοτσιδοφόρος βο(υ)λευ-
τής πρότεινε να φορολογηθούν οι Χρι-
στιανοί για να πληρώνονται οι ιερείς των 
εκκλησιών. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί ανα-
γνώστες, ότι την ώρα που οι Έλληνες έχουν 
βυθιστεί στην φτώχεια, στην απελπισία και 
την εξαθλίωση, κάποιοι προσπαθούν όχι να 
τους βοηθήσουν, αλλά  να γκρεμίσουν και 
το τελευταίο απάγκιο, όπου θα μπορούσαν 
να καταφύγουν και να παρηγορηθούν, έστω 
και προσωρινά.

c Και επειδή τα κόμματα που ανήκουν 
οι παραπάνω αστέρες δεν χάνουν ευκαιρίες 
από την μία να επιτίθενται με διάφορους 
τρόπους στους Χριστιανούς της Χώρας (που 
αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία 
της) και από την άλλη, πάλι, προστατεύουν 
με κάθε τρόπο τους λαθρομετανάστες (που 
στην πλειοψηφία τους είναι μουσουλμά-
νοι), εμείς κάνουμε την εξής πρόταση: τα 
έξοδα που δαπανά το κράτος για να ταΐζει, 
να συντηρεί και να περιθάλπει του μου-
σουλμάνους να τα δίνουν οι (φορολογού-
μενοι) ΔΗΜΑΡΟΣΥΡΙΖΑΙΟΙ.

c ‘’Έντονα», μας είπαν, ότι αντέδρασαν 
οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάκης Βορί-
δης για το  νέο χαράτσι που σκέπτεται να 
επιβάλει ο Στουρνάρας στα ακίνητα! Ομο-
λογουμένως δεν είχαμε φανταστεί ότι ακού-
γοντάς τους θα νοιώθαμε τέτοια... συγκίνη-
ση. Όχι άλλο δάκρυ για τον Λαό, βρε παιδιά! 
Δεν θα το αντέξουμε!

c Το είπε ο Βενιζέλος: «το ΠΑΣΟΚ κατέ-
βηκε μαζί με την χώρα και θα ανέβει πάλι 
μαζί της». Πώς σας ακούγεται; Μάλλον  την 
ανηφόρα του... Γολγοθά θα εννοεί!

c «Όλοι ξέραμε ότι το δημόσιο χρέος 
δεν ήταν βιώσιμο από την πρώτη στιγμή. 
Μας ζητούσαν να πούμε ότι το χρέος ήταν 
βιώσιμο και το κάναμε»! Τα παραπάνω είναι 
λόγια του δημοσιογράφου και σχολιαστή 
του καναλιού mega, Γιάννη Πρετεντέρη, και 
τα ξεχωρίσαμε από συνέντευξη που έδωσε 
προ ημερών για να σας τα κάνουμε γνωστά 
και για να τα σχολιάσουμε. Αλλά τι και πως 
να σχολιάσει κανείς την ωμή και θρασύτατη 
ομολογία που μας έφτυσε κατάμουτρα αυτή 
η νοικιασμένη πέννα του συστήματος; Τι να 
πει κανείς στα κωλοσφούγκια των διεφθαρ-
μένων, που έρχονται ξαφνικά μετά από τρία 
χρόνια για να μας πουν ξεδιάντροπα ότι 
τόσο καιρό μας έλεγαν ψέμματα; Η μόνη 
ερώτηση που έρχεται στα χείλη και του πιο 
απλού Έλληνα είναι η εξής: Πόσα πήρατε, 
βρε πληρωμένα καθάρματα;

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

Πέφτουν καθημερινά ΝΔ και Σύριζα, πατώνουν όλα 
τα άλλα κόμματα - 3ος καταλληλότερος για πρωθυ-
πουργός ο Νίκος Μιχαλολιάκος - Μαζικές διαρροές 
ΝΔ, Σύριζα, Πασόκ προς Χρυσή Αυγή!

Μία νέα δημοσκόπηση από την ιστοσελίδα zougla.gr δημο-
σιεύθηκε το βράδυ της Κυριακής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
οι έρευνες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας αποδείχθηκαν 
οι πλέον έγκυρες και πλησίασαν περισσότερο από όλες τα 
αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. 
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα, η Χρυσή Αυγή στην 
πρόθεση ψήφου λαμβάνει 14,2%, ενώ Σύριζα και ΝΔ ισοψη-
φούν λίγο πάνω από το 20%. Τα υπόλοιπα κόμματα πιάνουν 
πάτο, με ΠΑΣΟΚ και ΑΝΕΛ να βρίσκονται μεταξύ φθοράς και 
αφθαρσίας, ενώ ΔΗΜΑΡ και ΚΚΕ μπαίνουν, δε μπαίνουν στην 
επόμενη βουλή.
Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της εν λόγω έρευνας 
είναι ότι ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Ν. Μιχαλολιάκος 
αναδεικνύεται 3ος καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Έχει επίσης αξία να δούμε που διοχετεύονται οι διαρροές 
των κομμάτων: ΝΔ, Σύριζα και Πασόκ έχουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό διαρροών τους προς την Χρυσή Αυγή και συγκεκρι-
μένα το κόμμα παίρνει 11,9% των διαρροών της ΝΔ, 7,2% 
των διαρροών του Σύριζα και 12,8% των διαρροών του 
Πασόκ. Με απλά λόγια έχουμε αλώσει και τα τρία συστημικά 
κόμματα, γι’ αυτό και το τελευταίο διάστημα μας πολεμούν 
όλοι με το ίδιο μένος. Έτσι ακριβώς εξηγείται και η τελευταία 
συκοφαντική επίθεση κατά της Χρυσής Αυγής από ακροαρι-
στερά (εφημερίδα Συντακτών, Ελευθεροτυπία) μέχρι άκρως 
μνημονιακά ΜΜΕ (ΜΕΓΚΑ).

Τέλος σημειώστε και το εξής: αν στο ποσοστό της Χρυσής 
Αυγής προστεθούν οι ψήφοι του Καμμένου, τότε αλλάζει 
πλήρως το πολιτικό σκηνικό. Είναι θέμα χρόνου ο ελληνι-
κός λαός να αντιληφθεί το παραμύθι που πουλάει αυτός 
ο υβριστής της Χρυσής Αυγής, που από τους κερδισμένους 
του σκανδάλου του Χρηματιστηρίου, σήμερα παριστάνει τον 
αντισυστημικό. Τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να κυριαρχήσει 
απόλυτα στη χώρα το Εθνικιστικό Κίνημα!

Ξεπέρασε το 14% η Χρυσή Αυγή στη δημοσκόπηση του Zougla.gr

Συνελήφθησαν μέλη σπείρας, που έκλεβαν πορτοφόλια από 
ανυποψίαστους πολίτες. Μπράβο στην αστυνομία! Η γνωστή σπεί-

ρα, την οποία αποτελούν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, και η 
ΔΗΜΑΡ, συνεχίζει να ληστεύει τους Έλληνες... ανενόχλητη. Γιατί;

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΥΣΣΑΞΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ!

Τρομοκρατία και καταλήψεις «αντιεξουσιαστών»: 
Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το 41% χαρακτηρίζει 

ως «πρέπουσα» την στάση της αστυνομίας έναντι των 
συλληφθέντων τρομοκρατών της Κοζάνης, ενώ το 65% 

συμφωνεί με την εκκένωση των αναρχικών καταλήψεων.

Ένα ακόμα χαστούκι στο πολιτικό κατεστημένο που προσπαθεί να μειώσει την δυναμική του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ f 
ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ f 

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ f 
Ο ΙΔΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΛΚΙΝ f Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΣΚΑ f ΠΙΝΟ ΡΑΟΥΤΙ: ΠΑΡΩΝ! f Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 
f ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

f Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ f Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ MSR ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

 Μαίανδρος f ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

O ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΜΕΑΣ Χ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΣΗΜΑΙΕΣ 15 ΕΥΡΩ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ 10 ΕΥΡΩ 
(ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 9

“Κύπρος – Αιγαίο μέτωπο ενιαίο” αυτό το σύνθημα 
δόνησε την ατμόσφαιρα στην αίθουσα που διεξήχθη η 
Παγκύπρια προεκλογική συγκέντρωση του Ε.ΛΑ.Μ. στην 
Χοιροκοιτία παρουσία εκατοντάδων φίλων του κινήμα-
τος. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος 
και ιδρυτής του κινήματός μας Χρίστος Χρίστου, ο υπο-
ψήφιος για την Κυπριακή Προεδρία με το Εθνικό Λαϊκό 
Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) Γεώργιος Χαραλάμπους και ο εκλεκτός 
μας προσκεκλημένος Χρίστος Παππάς βουλευτής του 
Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή.

Την έναρξη της εκδήλωσης σήμανε η άφιξη των ομιλη-
τών στον χώρο. Ο κόσμος στάθηκε όρθιος,  με παρατε-
ταμένο χειροκρότημα  και φανερά ενθουσιασμένος υπο-
δέχτηκε θερμά τους άνδρες που εισέρχονταν στον χώρο.
Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε ο Πέτρος Κουντουρέσιης 
μέλος του πολιτικού συμβουλίου και στέλεχος της Τοπι-
κής Οργάνωσης Πάφου. Ακολούθως  τον λόγο έλαβε 
ο Βαλέντίνος Αλαμάγκος υπεύθυνος Τ.Ο Λάρνακας. Ο 
συναγωνιστής Αλαμάγκος με την σειρά του καλωσόρισε 
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής  Αυγής. Ο 
συναγωνιστής Γεάδης εξήρε το έργο της Χρυσής Αυγής. 
Επίσης, αναφέρθηκε στην ετήσια παρουσία αντιπροσω-
πείας της Χρυσής Αυγής στο μνημόσυνο του Τάσου Ισαάκ 
και Σολωμού Σολωμού. 
Ο κ. Παππάς αρχίζοντας την ομιλία του εξέφρασε την 
βαθιά συγκίνηση του, που βρίσκεται στην μαρτυρική 
μεγαλόνησο όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν παρέ-
λειψε επίσης να αναφερθεί σε ήρωες της Ελληνικής 
Ιστορίας της Κύπρου, στον Αυξεντίου στον Παλλικαρίδη, 
στον Ισαάκ και τον Σολωμό  λέγοντας πως είμαστε αυτοί 
που πρέπει να δικαιώσουν τις θυσίες τους. Μίλησε για 
την επίσκεψή του στα φυλακισμένα μνήματα και μας 
μετέφερε τα συναισθήματα του. Ακολούθως, μίλησε 
για τον αλύτρωτο Ελληνισμό και τον αγώνα του Λαϊκού 
Συνδέσμου Χρυσή Αυγή να τον λυτρώσει. Κλείνοντας, ο 
συναγωνιστής Παππάς είπε πως η άνοδος του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι δεδομένη.
Μετά τον Χρίστο Παππά, σειρά είχε ο Γεώργιος Χαραλά-
μπους να ανέβει στο βήμα. Ο  κ. Χαραλάμπους στην αρχή 
της ομιλίας του μίλησε για την τιμή που νιώθει, να είναι 
υποψήφιος με το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα. Συνεχίζοντας 
ο κ. Χαραλάμπους, ανέπτυξε για τις εκλογές, την υποψη-

φιότητα του, τον αγώνα του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 
(Ε.ΛΑ.Μ.) ενάντια στην κομματοκρατία. Στην συνέχεια 
άδειασε τους πολιτικούς του αντιπάλους και έκανε 
αναφορά σε σκάνδαλα που ρήμαξαν την πατρίδα μας. 
Μίλησε κατά του μνημονίου και ζήτησε να αγωνιστούμε 
για την απελευθέρωση της πατρίδος μας.

“Ανεπιθύμητος στην Αλβανία 
καλοδεχούμενος εδώ!”
Τελευταίος ομιλητής, ο Πρόεδρος και ιδρυτής του Εθνι-
κού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ) Χρίστος Χρίστου. “Ανεπι-
θύμητος στην Αλβανία καλοδεχούμενος εδώ”, με αυτή 
την φράση ο πρόεδρός μας καλωσόρισε τον κ. Παππά 
στην Κύπρο. Έπειτα με σκληρό λόγο κατέδειξε την υπο-
κρισία που διακρίνει του βασικούς υποψηφίους και πολι-
τικούς μας αντιπάλους, από τον υποψήφιο του σχεδίου 
Ανάν, στον υποψήφιο των ιδεών Γκάλη και της πολιτικής 
του χαμαιλεοντισμού και από εκεί στον υποψήφιο της 
Αριστεράς και αυτών που κατέδιδαν του αγωνιστές της 
Ε.Ο.Κ.Α. O Πρόεδρος μας ακολούθως μίλησε για την 
τιμιότητα και την αξιοπιστία τόσο της υποψηφιότητας του 
Γεωργίου Χαραλάμπους όσο και ολόκληρου του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.). Ευχαρίστησε και αυτός τους 
παρευρισκομένους, έκανε κάλεσμα αγώνα και κλείνοντας 
έστειλε μήνυμα νίκης για την 17η Φεβρουαρίου.
Αξίζει να σημειωθεί, πως εκατοντάδες κόσμου μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους. Η αίθουσα αποδείχτηκε για 
ακόμη μια φορά μικρή για να χωρέσει τον κόσμο που 
ακολουθεί το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα. Για ακόμη μια 
φορά, βλέπουμε ότι ο κόσμος μας αγκαλιάζει, μας χρειά-
ζεται και μας ζητά, μας θεωρεί ως την μόνη του ελπίδα, 
ως την μόνη δύναμη που θα ξελασπώσει την Κύπρο και 
σίγουρα αυτό μας καθιστά ανερχόμενη πολιτική δύναμη. 
Ο Εθνικιστικός χείμαρρος δεν γυρίζει πίσω.

Κατάθεση στεφάνων στους Καπέδες
Στο μνημείο του Γεώργιου Ζαχαρίου, Κώστα Καψάλη, 
Κυριάκου Νεοκλέους και Ανδρέα Προδρόμου στους 
Καπέδες, βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εθνικού Λαϊκού 
Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) μαζί με τον βουλευτή της Χρυσής 
Αυγής, Χρήστο Παππά. Για τον Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή 
Αυγή στεφάνι κατάθεσε ο κ. Παππάς ενώ για το   κίνημά 
μας ο Πρόεδρος Χρίστος Χρίστου.

Ο Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ CRASH
Στο περιοδικό Crash Φεβρουαρίου που κυκλοφορεί, περι-
λαμβάνεται στις σελίδες 96 -100 συνέντευξη του Γενικού 
Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νικολάου Μιχαλολιάκου από 
τα νέα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης στη Μεσογείων 
στον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπότσαρη. Διαβάστε ένα μικρό 
απόσπασμα των δηλώσεων του Αρχηγού της Χρυσής Αυγής.

Εσείς, ως κόμμα, έχετε κάνει τις δικές σας «μυστικές» δημοσκο-
πήσεις για να δείτε πού βρίσκονται τα ποσοστά του κόμματός σας;
«Όχι, κάποια μυστική έρευνα δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε πληρώσει 
ούτε μία δεκάρα για δημοσκόπηση. Αλλά έχουμε πολύ καλούς φίλους, 
οι οποίοι μας ενημερώνουν. Ξέρετε, δημοσκοπήσεις δεν κάνουν μόνον 
οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και οι εφημερίδες. Κάνουν και οι τράπε-
ζες, κάνουν και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Παντού υπάρχει ένας 
φίλος της Χρυσής Αυγής. Εκεί που δεν φαντάζεστε υπάρχει ένας φίλος 
της Χρυσής Αυγής. Και έτσι ενημερωνόμαστε»…

«Αυτό που θέλω εγώ, είναι η Χρυσή Αυγή να 
αντέξει στο χρόνο, να υπάρχει ένα σταθερό εθνι-
κιστικό κίνημα στην Ελλάδα, διότι ο εθνικισμός 
έχει πολιτικές βάσεις σε αυτήν την χώρα...»

Πώς βλέπετε τον Τσίπρα;
«Ο κ. Τσίπρας δεν καταγγέλλει πλέον το μνημόνιο. Άλλα έλεγε πριν 
από μερικούς μήνες και άλλα λέει τώρα».
Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
του στις ΗΠΑ, όπου είπε μεταξύ άλλων ότι «στην Ελλάδα υπάρχει 
ένας μεγάλος κίνδυνος, η Χρυσή Αυγή, που είναι ένα κόμμα νεονα-
ζιστών και αντισημιτών»;
«Ο κ. Τσίπρας πέρασε ωκεανούς αλλά τη Χρυσή Αυγή δεν την ξέ-
χασε. Ίσως αυτό να οφείλεται και σε μικροπολιτικό κίνητρο, καθώς 
σε πρόσφατη δημοσκόπηση προέκυψε ότι τη μεγαλύτερη διαρροή 
ψηφοφόρων του την έχει προς τη Χρυσή Αυγή. Συγκεκριμένα 7,5%. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ποσοστό που πήρε στις εκλογές δεν 
προέρχεται από αριστερούς. Ο κόσμος βλέπει πλέον ότι ο Τσίπρας είναι 
«μαϊμού αντιμνημονιακός» και ασφαλώς τον εγκαταλείπουν. Και εμείς 
βλέπουμε έναν κίνδυνο που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι 
μετεξέλιξη του ΚΚΕ Εσωτερικού, που ήθελε αυτονόμηση της Μακεδο-
νίας και της Θράκης και ξεπουλούσε κομμάτια της πατρίδας….».
Ανησυχείτε ότι η άνοδος της Χρυσής Αυγής μπορεί να είναι πρό-
σκαιρη, να πρόκειται για «φωτοβολίδα», για μια μόδα που γρήγο-
ρα θα περάσει;
«Είναι μόδα η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το αν θα είναι 
φωτοβολίδα ή όχι θα εξαρτηθεί από μας. Εάν εμείς φανούμε αντάξιοι 
των περιστάσεων, θα το δούμε στο μέλλον. Αυτό που θέλω εγώ, είναι η 
Χρυσή Αυγή να αντέξει στο χρόνο, να υπάρχει ένα σταθερό εθνικιστικό 
κίνημα στην Ελλάδα, διότι ο εθνικισμός έχει πολιτικές βάσεις σε αυτήν 
την χώρα».
Φοβάστε ότι εσείς προσωπικά και γενικά τα στελέχη της Χρυσής 
Αυγής αποτελείται στόχους τρομοκρατών και άλλων που θέλουν 
να δημιουργήσουν αποσταθεροποιητικές τάσεις στη χώρα;
«Το ότι είμαστε στόχος είναι γεγονός»…
Πώς βλέπετε το καθεστώς του Ι. Μεταξά;
«Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε πολλά θετικά στοιχεία, αλλά με κάποιες κι-
νήσεις του σε εξωτερικά θέματα δεν συμφωνώ. Όπως, για παράδειγμα, 
ήταν υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας, όπως και ο Βενιζέλος. Με αυτό 
δεν συμφωνώ. Και αποδείχθηκε ότι ήταν και λάθος πολιτική»…

Παγκύπρια συγκέντρωση του ΕΛΑΜ
με την παρουσία της Χρυσής Αυγής

Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑΛΟΨΟ
Κλιμάκιο του Αγωνιστικού Πυρήνα Κέρκυρας βρέθηκε 
την περασμένη Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, στο χωριό 
Αφιώνας, τόπο καταγωγής του ήρωα αξιωματικού Έκτο-
ρα Γιαλοψού, όπου ο Δήμος Κέρκυρας τέλεσε το ετήσιο 
μνημόσυνο προς τιμήν του. Μέσα σε μια συγκινησιακά 
φορτισμένη ατμόσφαιρα, οι Συναγωνιστές μας, βροντο-
φώναξαν «ΑΘΑΝΑΤΟΣ»...
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Κάθε ξένος που επισκέπτεται με τη φυσική του παρουσία 
την φωτεινή (ελ) αυτή πέτρα (λας) – τόπο, αλλά ακόμη 
και αυτός που την επισκέπτεται – επισκοπεί, μέσω των 
σχετικών με τη Ελλάδα βιβλίων, ωθείται από τα ερωτή-
ματα αυτά και επιζητεί την απάντησή των. Το ίδιο πρέπει 
να συμβαίνει και με εμάς τους Έλληνες, που εδώ και 
απροσμέτρητες μυριάδες χιλιετιών κατοικούμε αυτήν 
την μητέρα – τροφό γη κι ας ανοητολογούν υπόπτως 
διάφοροι ξένοι (και δυστυχώς και εντόπιοι) αμαθείς-ημι-
μαθείς-ανιστόρητοι, περί μη αυτοχθονίας των Ελλήνων 
και καταγωγής των από ξένους τόπους. 

Το ανεπανάληπτο πολιτιστικό θαύμα που εφώτισε και συνεχίζει 
να φωτίζει όλη την οικουμένη, έχει γενέθλιο γη την Ελλάδα. Σ’ 
αυτήν ανθρωποποιήθηκε πολιτιστικά ο sapiens (έμφρων) πρό-
γονος των σημερινών ανθρώπων. Εδώ σ’αυτόν τον φωτεινό 
τόπο (την Ελλάδα μας) αναπτύχθηκαν οι σήμερα λεγόμενες 
ανθρωπιστικές αξίες, τις οποίες όλα τα σημερινά έθνη της γης 
υπερασπίζονται ως πολιτιστικά κεκτημένα τους, άσχετα αν κρυ-
φίως η φανερά τις ποδοπατούν μερικές φορές, εν ονόματι του 
«εθνικού» τους υλικού συμφέροντος. Ποιές είναι όμως αυτές 
οι πανανθρώπινες ανθρωπιστικές αξίες που δομήθηκαν εδώ 
σ΄αυτό το όριο ανατολής – δύσης, βορά – νότου; Συνοπτικά 
είναι οι παρακάτω αναφερόμενες: 

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Η απουσία κάθε κρατικής πολιτικής ή θρησκευτικής δεσποτείας 
διεμόρφωσε την αίσθηση της προσωπικής ελευθερίας, που 
επέτρεπε στον Έλληνα να φιλοσοφεί, να θεμελιώνει επιστήμες, 
να τεχνουργεί, να ιστορεί και να πολιτεύεται χωρίς το φόβο 
κάποιας εξουσίας. Απο τον Ηρόδοτο δανειζόμαστε το διάλογο 
μεταξύ του βασιλέα των Περσών Ξέρξη και του βασιλέα Σπάρ-
της Δημάρατου, που προειδοποιεί ο δεύτερος τον πρώτο ότι οι 
Έλληνες δε θα υποκύψουν, όσο πολλοί κι αν είναι οι Πέρσες, 
γιατί είναι ¨αντίθετοι σε κάθε είδους υποταγή¨ εκτός από 
αυτήν έναντι του νόμου, τον οποίον φοβούνται περισσότερο 
απ’ ότι οι Πέρσες τον βασιλέα των. Όμως και ο Ασχύλος στους 
¨Πέρσες¨ διατρανώνει τη θέση-γνώμη του πως οι Αθηναίοι 
¨δεν είναι σκάβοι ούτε υπήκοοι κανενός¨. Η ελευθερία ήταν 
λοιπόν ένα θεμελιώδες αξίωμα ζωής για τους Έλληνες. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΟΝΟΜΙΑ 
Στην Ελλάδα ο νόμος δεν ήταν απόρροια οιασδήποτε πολιτικής 
ή θρησκευτικής εξουσίας, αλλά προιόν κοινωνικής σύμβασης 
μεταξύ ελευθέρων πολιτών, που συναποφάσιζαν σχετικά στην 
Εκκλησία του Δήμου. Ο νόμος αυτός ήταν καθολικής ισχύος 
και υπεράνω παντός πολίτη, αξιωματούχου ή και του ανωτάτου 
άρχοντος. Όλοι οι πολίτες ήσαν ίσοι έναντι του νόμου, χωρίς 
εξαιρέσεις. Ο γνωστός μας Σωκράτης, υπακούων στον νόμο, 
αρνήθηκε να αποδράσει με τη βοήθεια των φίλων του, αγόρα-
σε ο ίδιος το κώνειον και μέσω αυτού μετέβη στα Ηλύσια πεδία 
της πνευματικής αθανασίας ¨σύννομα και ήρεμα¨. Αυτόν τον 
σεβασμό και παραδοχή του νόμου οι Έλληνες κληροδότησαν 
και στους Ρωμαίους αργότερα, οι οποίοι εύστοχα διετύπωσαν 
το ρητό ¨dura lex, sed lex¨ (σκληρός νόμος, αλλά νόμος). Ο 
νόμος και η ισονομία λοιπόν των Ελλήνων επίσης απετέλεσαν 
αξιώματα ζωής για τους Έλληνες μαζί με την ελευθερία. 

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Η ΙΣΗΓΟΡΙΑ, Η ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΣ 
Επακόλουθα της Ελληνικής ελευθερίας και της ισονομίας 
υπήρξαν ο ελεύθερος διάλογος στην εκκλησία του δήμου (¨τίς 
αγορεύειν βούλεται¨ διεκήρυσσε ο κήρυξ), το δικαίωμα του 
αντιρρητικού λόγου ισοπόσως, αλλά και η ανεκτικότης έναντι 
πάσης ετεροδοξίας φιλοσοφικής, πολιτικής και θρησκευτικής 
ακόμη, διότι οι όροι πιστός και άπιστος δεν εχρησιμοποιούντο 

από τους συνέλληνες. Ο ελεύθερος διάλογος έχει  πρωτοεπι-
σημανθεί από αυτόν τον ¨θείο¨ Όμηρο στην Ιλιάδα του (κεφ. 
Β), όπου ο Αγαμέμνων προκειμένου να ληφθούν σοβαρές απο-
φάσεις συγκαλεί του Έλληνες κοντά στο πλοίο του Νέστορα σε 
¨αγορήν¨ (σύσκεψη διαβούλευσης). Πρόκειται για τον πρώτο 
ιστορικά, έμπρακτα ομολογημένο και πραττόμενο ελεύθερο 
διάλογο με δικαίωμα ισηγορίας. 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Η Ελληνική ελευθερία, ο Ελληνικός νόμος και ισονομία και 
ο Ελληνικός διάλογος μαζί με την ισηγορία και ανεκτικότητα 
δεν μπρούσαν παρά να οδηγήσουν στον πολιτειακό θεσμό της 
δημοκρατίας. Ίχνη αποδεικτικά της ύπαρξης της στον ευρύτερο 
Ελλαδικό χώρο (κι όχι μόνον στην Αθήνα) ανευρέθησαν στην 
Πολιόχνη Λήμνου, όπου ανεσκάφη βουλευτήριο της γ’ π.χ. 
χιλιετίας και στο Άργος βουλευτήριο της β΄π.χ. χιλιετίας. Έχει 
βαθύτατες ιστορικά ρίζες η δημοκρατία στον Ελλαδικό χώρο 
και δεν είναι ένα ξαφνικό δημιούργημα. 

ΓΙΑΤΙ Η ΑΘΗΝΑ; 
Η απάντηση εδώ είναι εύκολη και εύκολα κατανοητή. Στην 
Αθήνα η ανάπτυξη της φιλοσοφίας αλλά και η καλλιέργεια των 
τεχνών, όπως η γλυπτική και η αρχιτεκτονική, κορυφώθηκαν 
σε επίπεδα αξεπέραστα έως σήμερα. Το ίδιο συνέβη και με το 
αρχαίο Ελληνικό θέατρο, την τραγωδία και την κωμωδία. Εξ 
άλλου στην Αθήνα είναι που οι δημοκρατικοί θεσμοί της τελει-
οποίησαν τόσο τη δημοκρατία, ώστε  Αθήνα και δημοκρατία 
να αποτελέσουν λέξεις ταυτόσημου πολιτικού περιεχομένου. 
Όμως το σημαντικώτερο που καταγράφεται στο ενεργητικό της 
Αθήνας, ως ένας από τους λαμπρότερους ένδοξους σταθμούς 
της παγκόσμιας ιστορίας είναι ο αποκλεισμός της ασιατικής 
βαρβαρότητος από το ιστορικό γίγνεσθαι της Ευρώπης με 
τη νίκη των Αθηναίων επί των Περσών στον Μαραθώνα και 
στη Σαλαμίνα. Νίκες που επέδρασαν καταλυτικά στην ιστορική 
πορεία της Ευρώπης. 

ΓΙΑΤΙ Η ΣΠΑΡΤΗ; 
Στην Σπάρτη δεν άνθισαν ιδιωτικές φιλοσοφικές σχολές, όπως 
στην Αθήνα, γιατί η φιλοσοφία εδιδάσκετο καθημερινά και 
εθιμικά, ως τρόπος ζωής, από την οικογένεια και την πολιτεία 
στους νέους από της παιδικής ηλικίας, με το εκπληκτικό αποτέ-
λεσμα το ¨εγώ¨ να υποχωρεί και να ταυτίζεται με το ¨εμείς¨. 
Έτσι οι έννοιες της ανδρείας, της φιλοπατρίας και αυτοθυσίας, 
προς όφελος του κοινού συμφέροντος, να γίνουν κοινός τόπος 
για τους Σπαρτιάτες. Οι Θερμοπύλες και οι Πλαταιές απετέλε-
σαν και αποτελούν, έως σήμερα, διεθνώς φωτεινούς φάρους 
διδαχής ανδρείας και αυταπάρνησης. Όμως στη Σπάρτη σημει-
ώθηκε και ένα σπανιότατο, μοναδικό ίσως μέχρι σήμερα, πολι-
τικό θαύμα: η καθιέρωση και επιτυχής λειτουργία ενός μικτού 
συστήματος πολιτειακής διακυβέρνησης. Αυτό είχε το στοιχείο 
της μοναρχίας (βασιλεία), το στοιχείο της ολιγαρχίας (έφοροι 
και γερουσία) και το στοιχείο της δημοκρατίας (απέλλα). 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
Είναι τόσα πολλά, τόσο σπουδαία και θαυμαστά αυτά που 
συνέβησαν στην Ελλάδα και που τροφοδοτούν αδιάκοπα έως 
σήμερα τον πολιτισμό, ώστε ο αναγνώστης αυτού του σύντο-
μου άρθου των 1.000 περίπου λέξεων να το ευρίσκει και κρί-
νει ως πτωχό-ατελές. Όμως σκοπός αυτής της σε τόσο περιω-
ρισμένο χώρο σειράς άρθρων δεν είναι παρά να διεγείρει το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη για περαιτέρω έρευνα στα σχετικά 
βιβλία, όπως το της επιφανούς και αειμνήστου Ελληνίστριας 
Jacqeline de Romilly, ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, εκδόσεις ¨ΤΟ ΑΣΤΥ¨. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ
ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

13 φεβρουΑριοΥ ___________________________
1816: Οι Τούρκοι σφάζουν μέσα στο σπίτι του τον 
πρόκριτο της Καρύταινας Ιωάννη Δεληγιάννη. Ο γιος 
του, Κανέλλος, και οι άλλοι Δεληγιανναίοι όρκιζαν από 
τότε τους Φιλικούς επάνω στον τοίχο όπου υπήρχαν οι 
κηλίδες του αίματος του Δεληγιάννη. 
1941: Οι Ελληνικές Δυνάμεις δια της 5ης Μεραρχίας 
εξαπέλυσαν θυελλώδη επίθεση εναντίον των Ιταλικών 
Δυνάμεων στο μέτωπο της Αλβανίας και πέτυχαν την 
κατάληψη του όγκου Μαριτσά ύψ. 1207μ. Η ιταλική 
αεροπορία βομβάρδισε το Αργοστόλι και την Κέρκυρα. 

1945: Βομβαρδισμός - σφαγή της Δρέσδης από τους 
Αγγλοαμερκανούς. Ο φονικότερος βομβαρδισμός της 
ανθρώπινης ιστορίας.

14 φεβρουΑριοΥ ___________________________
1349: 2000 Εβραίοι του Στρασβούργου καίγονται 
ζωντανοί από εξαγριωμένο πλήθος Χριστιανών, που 
τους θεωρεί υπεύθυνους για την επιδημία βουβωνικής 
πανώλης, που έπληξε την πόλη. 
1898: Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του 
βασιλιά Γεωργίου Α’ στην περιοχή του Αναλάτου 
(σημερινό Άγιο Σώστη). 
1939: Kαθελκύεται το θωρηκτό «Μπίσμαρκ».

15 φεβρουΑριοΥ  __________________________
399π.Χ: Ο φιλόσοφος Σωκράτης καταδικάζεται να 
πιει το κώνειο, επειδή «εισήγαγε καινά δαιμόνια» στην 
Αθηναίων Πολιτεία. 
1826: Για τρίτη κατά σειράν ημέρα η πόλη του Μεσο-
λογγίου κανονιοβολείται από τις τουρκικές στρατιές. 
1854: Αποκλεισμός του Πειραιά από τους αγγλογάλ-
λους και αργότερα κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά 
έως τις 15 Φεβρουαρίου 1857, λόγω της επιμονής 
του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας.
1923:  Εφαρμόζεται στην Ελλάδα το Γρηγοριανό ημε-
ρολόγιο. Η επόμενη ημέρα είναι η 1 Μαρτίου 1923. 
1941: Οι Ελληνικές Δυνάμεις του μετώπου της Αλβα-
νίας δια της 5ης Μεραρχίας, επιτίθενται εναντίον των 
Ιταλών και καταλαμβάνουν την ράχη Μερτζικόρτζανη 
της κορυφής Σεντέλι. Η Ιταλική αεροπορία βομβάρδισε 
την Ζάκυνθο.

17 φεβρουΑριοΥ  _________________________
1920: Οι Ελληνικές Δυνάμεις της στρατιάς Μικράς 
Ασίας κατόπιν σφοδρής μάχης εναντίον των Τούρκων 
κατέλαβαν την οχυρή θέση Λουμπεϊδαϊλά. 
1941: Στο μέτωπο της Αλβανίας οι Ελληνικές Δυνά-
μεις επιτίθενται εναντίον των ιταλικών δυνάμεων για 
την κατάληψη του όρους Γκόλικο.

18 φεβρουΑριοΥ  __________________________
1828: Ο Ανδρέας Μιαούλης με το δίκροτο «ΕΛΛΑΣ», 
την κανονιοφόρο «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣ» και μια ένοπλη 
τράτα, αποπλέει από τον Πόρο για να καταλάβει ορμη-
τήριο πειρατών στις Βόρειες Σποράδες. Μέσα σε λίγες 
μέρες οι πειρατές παραδοθηκαν αμαχητί. 
1952: Η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη συμφωνία 
ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ.

19 φεβρουΑριοΥ  __________________________
1913: Οι Ελληνικές Δυνάμεις αρχίζουν την γιγαντομα-
χία για την κατάληψη του απόρθητου για την διεθνή 
στρατιωτική στρατηγική, φρουρίου του Μπιζανίου. 
1941: Στο μέτωπο της Αλβανίας οι Ελληνικές Δυνά-
μεις δια της 1ης Μεραρχίας, κατόπιν σφοδρής επιθέ-
σεως εναντίον των Ιταλικών θέσεων, καταλαμβάνουν 
το όρος Γκολίκο και την περιοχή της Πέστανης.



Χρυσή Αυγή και Εκκλησία
Στο φύλλο της προηγούμενης εβδομάδας, σας 
είχαμε ενημερώσει για την έκδοση βιβλίου 
υπό τον τίτλο «Χρυσή Αυγή και Εκκλησία», 
που έγραψε κάποιος Σταύρος Ζουμπουλάκης 
(από τις εκδόσεις «Πόλις» - τι σύμπτωση, 
από τον ίδιο εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί και 
το πιο πρόσφατο αντιχρυσαυγίτικο έμεσμα 
του «Ιού» της «Ελευθεροτυπίας»). Στο βιβλίο 
υπάρχουν οι γνωστές τερατολογίες, ότι εμείς 
οι Έλληνες εθνικιστές είμαστε… άθεοι, άπιστοι, 
ειδωλολάτρες και τα κέρατά τους τα τράγια, 
σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποκόψουν 
το κίνημα από τους πιστούς! Σήμερα, από τη 
στήλη, θα αναφερθούμε αναλυτικά και με ντο-
κουμέντα στο σκοπό για τον οποίο γράφτηκε 
αυτό το ρυπαρογράφημα και για το ποιον του 
συγγραφέα του. 

Το σενάριο-εφιάλτης 
του σάπιου κατεστημένου
Σε συνέντευξή του στο «Βήμα», ο συγγραφέας 
αποκαλύπτει την απάντηση στο πρώτο μας 
ερώτημα: «Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, περιέ-
γραφε χαμηλόφωνα στο “Βήμα” ένα εφιαλτικό 
σενάριο. “Γίνονται αύριο-μεθαύριο εκλογές 
και έρχεται πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Σχηματίζει την 
οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το κόμμα δοκιμάζε-
ται και αποτυγχάνει, πράγμα διόλου απίθανο. 
Ποιο κόμμα νομίζετε ότι έρχεται μετά;” ρώτησε 
ο επί 14 συναπτά έτη διευθυντής της “Νέας 
Εστίας” και πρόεδρος του Βιβλικού Ιδρύματος 
“Άρτος Ζωής”. Εννοούσε τη Χρυσή Αυγή». Αυτό 
το σενάριο που έχουμε αναφέρει επανειλημ-
μένως από αυτήν εδώ τη στήλη. Αυτός είναι 
ο εφιάλτης τους! Και προσπαθούν να σταμα-
τήσουν το… αναπόφευκτο με χίλια δυο διαβο-
λικά τεχνάσματα. Γι’ αυτό, λοιπόν, γράφτηκε το 
συγκεκριμένο κιτρινογράφημα! 

«Θα συνεχιστεί η άνοδος της 
Χρυσής Αυγής»
Λίγο παρακάτω, στην ίδια συνέντευξη, ο συγ-
γραφέας προβλέπει νέα άνοδο του… εφι-
άλτη του σάπιου συστήματος που υπηρετεί: 
«Δεν πολυμιλάει (σ.σ. εννοεί η Χρυσή Αυγή), 
δεν προβαίνει σε εξαλλοσύνες στην παρούσα 
φάση, βλέπει - αν την ερμηνεύω σωστά - ότι 
το ρεύμα είναι με το μέρος της και κρατά χαμη-
λότερους τόνους. Αν όμως δεν σταθεροποιηθεί 
η κατάσταση, αν δεν απαλυνθεί κάπως η κρίση, 
αν εξακολουθήσει να βαθαίνει και οδηγηθούμε 
σε μια συνολική φτωχοποίηση της κοινωνίας 
με αποτέλεσμα να γίνει η Ελλάδα ένας «κινέ-
ζικος» νότος της Ευρώπης, αυτή η άνοδος θα 
συνεχιστεί». Άρα, πρέπει να ενταθεί ο πόλεμος 
εναντίον της, μπας και την… ανασχέσουμε! 

Θέλει «φραγμό» την Εκκλησία
Στη συνέχεια, ο συγγραφέας, δίνει τη δική του… 
συνταγή για την ανάσχεση της Χρυσής Αυγής:  
«Πεποίθησή του είναι ότι πρέπει να δημιουρ-
γηθεί όσο είναι καιρός μια ευρεία δημοκρατική 
συμπαράταξη κατά της Χρυσής Αυγής, στην 
οποία θα πρωτοστατήσει όμως ο συντηρητικός 
κόσμος. «Βλέπουμε μια μάχη ανάμεσα στους 
αριστεριστές ή τους αναρχοαυτόνομους και 
τους χρυσαυγίτες. Αυτό περιορίζει πολύ την 
προοπτική νίκης ενός δημοκρατικού μετώπου 
και πολύ φοβούμαι ότι ενισχύει τη Χρυσή 
Αυγή. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βίλα Αμαλία στην 
παρούσα συγκυρία την ενίσχυσε. Πρέπει λοι-
πόν ο συντηρητικός κόσμος να πει ότι αυτή η 
οργάνωση είναι κάτι «άλλο», η Εκκλησία να την 
καταδικάσει και η Ακαδημία Αθηνών - που εκ 
του καταστατικού της είναι ο θεματοφύλακας 
του ελληνικού πολιτισμού -  να πει ότι αυτοί 
δεν έχουν καμία σχέση μαζί του αλλά ενσαρ-
κώνουν τη βαρβαρότητα. Θα πετυχαίναμε μια 
ανάσχεση, όχι εντυπωσιακή αλλά σημαντική». 
Προφανώς, ο Ζουμπουλάκης (και οι πιο πάνω 
απ’ αυτόν...) καταλαβαίνουν ότι η άνοδος της 
Χ.Α. στην εξουσία θα επιτευχθεί όταν θα προ-
σχωρήσουν σ’ αυτήν μεγάλες μάζες από τη 
λεγόμενη «δεξιά», γι’ αυτό πάνε να βάλουν 
μπροστά για φραγμό την Εκκλησία. 

Η Εκκλησία να καταγγείλει 
την Χρυσή Αυγή, 
αλλά όχι το Μνημόνιο! 
Το ίδιο ακριβώς… ποίημα, όμως, είχε πει 
παλαιότερα ο συγγραφέας και στην «Αυγή» 
του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή κάποια πολιτική εκδή-
λωση που είχε κάνει η «βιβλική» οργάνωση 
στην οποία προΐσταται (και που καθόλου δεν 
θα εκπλαγώ αν μάθω πως πρόκειται για μια 
ακόμα ΜΚΟ…). Τι εκδήλωση ήταν αυτή; Λέει ο 
ίδιος: «Είναι λοιπόν μια εκδήλωση για τη Χρυσή 
Αυγή, μια εκδήλωση, εννοείται, εναντίον της 
Χρυσής Αυγής». Στην ίδια συνέντευξη, καλεί και 
πάλι την Εκκλησία να απευθύνει… διάγγελμα 
(!!!) προς τον ελληνικό λαό κατά της Χ.Α.: «Αν ο 
Αρχιεπίσκοπος, η Ιεραρχία προέβαιναν σε μια 
βαρυσήμαντη, διαγγελματικού τύπου, ρητή και 
ονομαστική καταδίκη της Χρυσής Αυγής –και 

όχι γενικά και αφηρημένα του ρατσισμού– αυτό 
θα της τραβούσε το χαλί κάτω από τα πόδια, θα 
την απονομιμοποιούσε ιδεολογικά και ηθικά». 
Ξεθαρρεμένος ο συριζαίος δημοσιογράφος 
τον ρωτάει: «Θα έπρεπε λοιπόν η Εκκλησία 
να πάρει θέση και για το Μνημόνιο;». Ιδού και 
το μνημονιακό ξεμασκάρεμα του φανατικού 
αντιχρυσαυγίτη: «Όχι για το Μνημόνιο καθαυτό 
και το τεχνικά οικονομικό περιεχόμενό του. Δεν 
είναι δουλειά της Εκκλησίας να μπει σε τεχνικές 
λεπτομέρειες για επιτόκια, ανακεφαλαιοποιή-
σεις και δόσεις• δεν ξέρει να το κάνει, και θα 
το κάνει και λάθος».  

Κομμουνιστής το πουλάκι μας!  
Τι δουλειά έχει κάποιος που παρουσιάζεται ως 
«χριστιανός» και που απαιτεί από την Εκκλησία 
και τον «συντηρητικό κόσμο» να πολεμήσει την 
Χρυσή Αυγή, με την «Αυγή» του αθέου ΣΥΡΙΖΑ; 
Ιδού και η αποκάλυψη, από ομιλία του «θεο-
σεβούμενου» Ζουμπουλάκη στην εκδήλωση 
«O Λεωνίδας Kύρκος του KKE εσωτερικού» 
(Κυριακάτικη Αυγή, 28/12/2008): «Αν βρίσκο-
μαι σήμερα εδώ για να μιλήσω για τις στιγμές 
του Λεωνίδα Κύρκου, οφείλεται στο γεγονός 
ότι υπήρξε κάποτε ο Ρήγας Φεραίος και το ΚΚΕ 
εσωτερικού και, βεβαίως, ότι υπήρξε η δικτα-
τορία, που οδήγησε εμένα, όπως και χιλιάδες 
άλλους χωρίς αριστερή οικογενειακή παράδο-
ση, στον Ρήγα και το Εσωτερικό. Ο Ρήγας, στον 
οποίο αφιερώσαμε τη νεότητά μας, υπήρξε το 
πολιτικό μας σπίτι, το μόνο για πολλούς από 
μας, υπήρξε η οργάνωση της πολιτικής μύησης 
και μαθητείας μας». Κομμουνιστής, λοιπόν, ο 
«θεοσεβούμενος». Το πουλάκι μας! 
 

Καμαρώστε έναν θεοσεβούμενο
Και δεν είναι μόνο κομμουνιστής. Είναι και 
υπέρ της κατάργησης του νόμου περί βλα-
σφημίας: «Η Εκκλησία δεν καταλαβαίνει ότι 
δεν έχει κανένα νόημα να καλεί το Κράτος και 
την Αστυνομία να προστατεύσουν την αρετή 
των πιστών της ακόμη και από ένα κακό 
καλλιτεχνικό έργο». Αλλά, και υπέρ του διαχω-
ρισμού Εκκλησίας-Κράτους: «Να βρούμε ένα 
δικό μας μοντέλο για έναν συντεταγμένο και 
μελετημένο διαχωρισμό ανάμεσα στο Κράτος 
και στην Εκκλησία. Η τελευταία θα βγει κερδι-

σμένη, καθώς μπορεί να μειωθούν τα έσοδά 
της αλλά θα ζήσει πιο αυθεντικά τη δική της 
διδασκαλία». Αλλά και υπέρ του… εκσυγχρο-
νισμού της Εκκλησίας και της εγκατάλειψης 
του εθναρχικού της ρόλου: «Τέλος, η Εκκλησία 
πρέπει να ζήσει επιτέλους στην εποχή της και 
να καταλάβει ότι ο εθνικοπατριωτικός ρόλος 
της έληξε». Καμαρώστε έναν «θεοσεβούμενο», 
που έχει και απαιτήσεις από την Εκκλησία μας! 

Πας αμφισβητών την 
μεταπολίτευση, χρυσαυγίτης! 
Τέλος, ο Ζουμπουλάκης, παρότι κομμουνιστής, 
είναι και φανατικός οπαδός του σάπιου μετα-
πολιτευτικού καθεστώτος στο σύνολό του και 
θεωρεί ότι «πας αμφισβητών τη μεταπολίτευ-
ση, χρυσαυγίτης»: 
«Το 1974 οικοδομήθηκε στην Ελλάδα η πλη-
ρέστερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ στον 
τόπο μας… Η δημοκρατία που εγκαινιάστηκε 
το 1974 είναι, στο πεδίο της πολιτικής ζωής 
και των θεσμών, η αρτιότερη από όσες προη-
γήθηκαν, και είναι επίσης η πιο ανοιχτή, ανε-
κτική και ευρύχωρη στο κοινωνικοπολιτιστικό 
πεδίο… Της αξίζει λοιπόν δύο φορές το ζήτω: 
«Μία φορά γιατί παραδέχεται την ποικιλία και 
μία γιατί επιτρέπει την κριτική. Δύο “ζήτω” 
φτάνουν και περισσεύουν• τρίτο δεν χρειά-
ζεται… Ας μη χάνουμε την ψυχραιμία και την 
ευθυκρισία μας. Οι τέσσερις δεκαετίες μετά 
το 1974 είχαν βεβαίως και πολλά αρνητικά 
(πελατειακό κράτος, λαϊκισμός, κρατικός συν-
δικαλισμός, σπατάλη, διαφθορά, ανομία και 
ατιμωρησία...). Ποια περίοδος της Ιστορίας δεν 
είχε και αρνητικά στοιχεία; Να τα κρίνουμε και 
να τα αλλάξουμε. Άλλο αυτό και άλλο η απα-
ξίωση της Μεταπολίτευσης. Η απαξίωση της 
Μεταπολίτευσης ανοίγει τον δρόμο στη Χρυσή 
Αυγή. Η απονομιμοποίηση της Μεταπολίτευσης 
νομιμοποιεί τη Χρυσή Αυγή». «Λουλούδι της 
Μονεμβασιάς» ο σύντροφος. Ή μάλλον «λου-
λούδι της Συκιάς» (καθότι καταγόμενος από 
την Συκιά Λακωνίας)… 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Εδώ και λίγο καιρό το ΓΕΕΘΑ 
προχώρησε σε μια κίνηση που 
μπορεί πραγματικά να αναβαθμί-
σει τις Ένοπλες Δυνάμεις  και θα 
έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. 
Ιδρύθηκε λοιπόν η Διακλαδική Διοί-
κηση Ειδικών Επιχειρήσεων, κατά 
τα πρότυπα άλλων ανεπτυγμένων 
στον τομέα των Ειδικών Δυνάμεων 
χωρών.

; Διοικητής της ορίστηκε ο Υπο-

στράτηγος Αναστάσιος Βίγλας, ένας 
άνθρωπος που μόνο και μόνο τα 
σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων 
από τα οποία έχει αποφοιτήσει δεί-
χνουν ότι δεν πρόκειται περί ενός 
«χαρτογιακά» με ειδίκευση στην 
εξυπηρέτηση κομματικών συμφερό-
ντων αλλά περί ενός ανθρώπου που 
έχει ιδρώσει, έχει πονέσει και έχει 
στερηθεί πράγματα για τις Ειδικές 
Δυνάμεις και για τον Στρατό γενι-
κότερα.

 ; Σκοπός της δημιουργίας της 
νέας διακλαδικής Διοίκησης είναι 
να συγκεντρώσει υπ’αυτήν όλα τα 
μέσα και τις δυνάμεις που μπορούν 
να εκτελέσουν Ειδικές Επιχειρήσεις 
και να σχεδιάζει και να εκτελεί 
τις εν λόγω επιχειρήσεις. Μάλλον 
φιλόδοξος στόχος αν κρίνουμε 
από το παρελθόν της διακλαδικής 
συνεργασίας στις ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις.
 
; Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι 
θεωρώ ένα τέτοιο βήμα όχι απλά 
θετικό αλλά αναγκαίο για σύγχρο-
νες ΕΔ. Προφανώς οι ειδικές επιχει-
ρήσεις είναι κάτι πολύ πολύπλοκο 
πλέον και απαιτούν την διάθεση 
μέσων από κάθε κλάδο και κυρίως 
άψογο συντονισμό αν είναι να επι-
τύχουν το σκοπό τους. 
 
; Όμως θα πρέπει να προσεχθούν 
πάρα πολύ κάποια πράγματα. Αρχι-
κά, δεδομένης και της δυσκολίας 
προμήθειας αναλώσιμων με αποτέ-
λεσμα τις χαμηλές διαθεσιμότητες, 
υπάρχει περίπτωση να μην είναι 
τόσο πρόθυμοι ορισμένοι να διαθέ-
σουν μέσα και χρόνο για κάτι που 

ίσως να μην θεωρούν «δικό» τους. 
Λανθασμένη αντίληψη αλλά υπάρχει 
και αν ορισμένοι αμφιβάλλουν ότι 
υπάρχει ας ρωτήσουν πως αντιμε-
τωπίζει τα ZUBR το Πολεμικό Ναυ-
τικό και γιατί.
 
; Επίσης καλό είναι να συγκε-
ντρώνουμε τα υφιστάμενα μέσα 
και να τα αξιοποιούμε στο μέγιστο 
δυνατό αλλά καλύτερο θα ήταν, 
ταυτόχρονα με την αξιοποίηση τους, 
να προγραμματιστεί και η αντικατά-
σταση τους και η συμπλήρωση τους 
με νέα που θα ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις τόσο υψηλές απαιτή-
σεις ενός τέτοιου αντικειμένου.

; Τέλος θα πρέπει να προσέξουν 
και κάτι ακόμα. Η Ελλάδα δεν είναι 
Η.Π.Α. και οι πιθανοί αντίπαλοι της 
δεν είναι οι Ταλιμπάν ή οι τυχαίοι 
μουσουλμάνοι αντάρτες. Αντίπαλοι 
μας είναι -κυρίως- οι Τούρκοι των 
οποίων ο στρατός αποτελεί έναν 
καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο 
σύγχρονο στράτευμα. 
     
; Μια σύγκρουση μαζί τους, αν 
και πολλοί έχουν αντίθετη γνώμη 

με αυτό, μπορεί να μην είναι ένα 
θερμό επεισόδιο τριών ημερών 
αλλά μια παρατεταμένη σύγκρουση. 
Πρέπει πάντα να έχουν και αυτό το 
ενδεχόμενο στο μυαλό τους όταν 
σχεδιάζουν το αμυντικό δόγμα της 
χώρας και κατά συνέπεια τον τρόπο 
δράσης και τον εξοπλισμό μονάδων.
 
; Επίσης, η Ελλάδα δεν έχει την 
δυνατότητα να έχει ένα τεράστιο 
δίκτυο υποστήριξης όπως άλλες 
χώρες, ένα δίκτυο που είναι ανα-
γκαίο για τέτοιου είδους επιχειρή-
σεις. Πρέπει και αυτό να ληφθεί 
υπόψιν και να μην πάμε απλώς να 
αντιγράψουμε το παράδειγμα ξένων 
χωρών αλλά να το προσαρμόσουμε 
στα δικά μας δεδομένα.
 
; Κλείνοντας να επαναλάβω ότι 
θεωρώ αυτή την κίνηση ως ένα 
πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά για να 
το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο 
θέλει πολύ καλό προγραμματισμό 
και σχεδιασμό. Αυτός πρέπει να 
γίνει γιατί δεν αντέχουμε ως Έθνος 
να αφήσουμε άλλη μια ευκαιρία να 
πάει χαμένη. 

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Στο φως νέος τόπος
συγκέντρωσης της CIA

ΠΟΛΩΝΙΑ: Όπως αποκαλύπτουν απόρ-
ρητα έγγραφα, οι αμερικανικές μυστι-
κές υπηρεσίες (η γνωστή CIA) είχαν 
μετατρέψει ένα κρυφό κέντρο στρατι-
ωτικής εκπαίδευσης στην Πολωνία σε 
τόπο φυλάκισης για ύποπτους τρομοκρα-
τικών ενεργειών. Το κέντρο εκπαίδευσης 
Stare Kiejkuty, που βρίσκεται 22 χλμ από 
το αεροδρόμιο Szczytno-Szymany της 
βορειοανατολικής Πολωνίας, χρησιμο-
ποιούταν ως φυλακή από την CIA μέχρι 
το τέλος του 2003, όπου οι κρατούμενοι 
ανακρίνονταν και βασανίζονταν. Σήμερα, 
μετά από μια δεκαετία, τα εκεί συμβάντα 
φαίνεται να φέρνουν τόσο την Πολω-
νική κυβέρνηση και τους αρχηγούς της 
αντιπολίτευσης όσο και την δικαιοσύνη 
της χώρας σε πολύ δεινή θέση. Ειδικότε-
ρα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες ότι έδρα-
σαν αντισυνταγματικά φυλακίζοντας και 
βασανίζοντας ανθρώπους, το 2002, με 
τυφλή υπακοή στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα 
προσπάθησαν να αποκρύψουν τα γεγο-
νότα. Αυτή την στιγμή, ο απόηχος της 
υπόθεσης πιέζει ιδιαιτέρως τον σοσιαλ-
δημοκράτη αρχηγό της αντιπολίτευσης, 
Λέζεκ Μίλερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής 
της κυβέρνησης την περίοδο 2001-04 
- το χρονικό διάστημα λειτουργίας της 
φυλακής- και φέρεται να έχει υπογράψει 
έγγραφο, αδειοδοτώντας ουσιαστικά την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ να λειτουργήσει 
την φυλακή. 

Παραιτήθηκε η υπουργός Παι-
δείας της Μέρκελ για λογοκλοπή  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Την παραίτησή της υπέβα-
λε η υπουργός Παιδείας, Ανέτε Σαβάν, 
στενή συνεργάτιδα της Άνγκελα Μέρκελ, 
η οποία κατηγορήθηκε για λογοκλοπή 
στην διδακτορική της εργασία. Μετά 
τη δημοσίευση του σκανδάλου, η αντι-
πολίτευση ζητούσε από την υπουργό 
να παραιτηθεί, ενδεχόμενο που εκείνη 
αρχικά απέρριπτε. Η υπουργός βρισκό-
ταν εδώ και αρκετούς μήνες στο επίκε-

ντρο κατηγοριών για το διδακτορικό της 
στην Φιλοσοφία από το πανεπιστήμιο 
του Ντίσελντορφ, επιτροπή του οποίου 
είχε ανοίξει στα μέσα του Ιανουαρίου 
επίσημη έρευνα. Η 15μελής επιτρο-
πή έκρινε, με μόνο δύο ψήφους κατά 
και ένα λευκό, ότι η Σαβάν «σκόπιμα 
και συστηματικά» διέπραξε λογοκλοπή 
στην διατριβή της. Δεν είναι το πρώτο 
περιστατικό λογοκλοπής που εμφανίζε-
ται στην κυβέρνηση Μέρκελ. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο πρώην υπουργός Άμυνας 
και πολλά υποσχόμενος «αστέρας» της 
βαυαρικής πολιτικής σκηνής, ο βαρό-
νος Γκούτενμπερκ, είχε αναγκαστεί να 

παραιτηθεί όταν αποδείχθηκε λογοκλο-
πή στο δικό του διδακτορικό. 

Μικροτσίπ στους 
κατοικίδιους φίλους 

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Οι ιδιοκτήτες σκύ-
λων στη Βρετανία, από τον Απρίλιο 
του 2016, θα είναι υποχρεωμένοι να 
τοποθετούν μικροτσίπ στα κατοικίδιά 
τους, προκειμένου να μειωθεί ο αριθ-
μός των αδέσποτων και να αυξήσει 
την υπευθυνότητα των αφεντικών τους. 
Τα μικροτσίπ, που έχουν μέγεθος λίγο 

μεγαλύτερο από ένα κόκκο ρυζιού και 
τοποθετούνται κάτω από το δέρμα του 
σκύλου στο σημείο ανάμεσα στις ωμο-
πλάτες τους, θα περιέχουν τα στοι-
χεία των ιδιοκτητών. Όσοι ιδιοκτήτες 
αρνηθούν να το χρησιμοποιήσουν θα 
βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα 
ύψους έως 600 ευρώ. Υπολογίζεται ότι 
110.000 σκύλοι χάνονται ετησίως, ενώ 
η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών 
που ασχολούνται με κάθε τρόπο με τα 
αδέσποτα σκυλιά κοστίζει πάνω από 70 
εκατ. ευρώ στους φορολογούμενους και 
τις φιλοζωικές οργανώσεις. Η τοποθέτη-
σή του μικροτσίπ από ειδικό κτηνίατρο 
θα κοστίζει από 25 ως 35 ευρώ, ωστόσο 
κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις προ-
σφέρουν την τοποθέτησή τους δωρεάν. 

Με τις... ευλογίες της Βουλής 
ο γάμος ομοφυλοφίλων  

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Υπερψηφίστηκε το 
νομοσχέδιο που επεκτείνει το ισχύ-
ον σύμφωνο της συμβίωσης, το οποίο 
έως σήμερα επιτρέπει μονάχα πολιτι-
κές ενώσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου 
φύλου, από την Βουλή των Κοινοτήτων 
(Κάτω Βουλή). Παρά ταύτα, το νομο-
σχέδιο προβλέπει πως η τέλεση ή μη 
θρησκευτικού γάμου για ομοφυλόφιλους 
θα επαφίεται στις επιλογές της εκάστοτε 
εκκλησίας, δίνοντας στις θρησκευτικές 
αρχές την δυνατότητα άρνησης στην 
τέλεση γάμου. Το νομοσχέδιο υπερψη-
φίστηκε με πλειοψηφία 225 εδρών (400 
ψήφοι υπέρ έναντι 175 κατά), με τη 
μεγαλύτερη αντίσταση να προβάλλεται 
από τους βουλευτές των κυβερνώντων 
Συντηρητικών, καθώς 136 από αυτούς, 
σχεδόν το ήμισυ της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του κόμματος, καταψήφισε το 
επίμαχο νομοσχέδιο. Η ψήφος έγινε 
κατά συνείδηση, δίχως να έχει δοθεί 
κάποια γραμμή από την πλευρά των επι-
κεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων. 
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα κατατεθεί 
πλέον στη Βουλή των Λόρδων, και ανα-
μένεται να τεθεί σε ισχύ το 2015. 

Ταραχή για μία Εθνικιστική... χοροεσπερίδα!   
ΑΥΣΤΡΙΑ: «Θύελλα» αντιδράσεων προκάλεσε η πανευρωπαϊκή χοροεσπερίδα της 
αυστριακής «Αδελφότητας» στα πρώην θερινά ανάκτορα της Βιέννης. Πριν από 
ένα χρόνο οι διαχειριστές των βιεννέζικων πρώην θερινών ανακτόρων του Χόφ-
μπουργκ είχαν αποφασίσει την απόρριψη της διοργάνωσης στο μέλλον, στους εν 
λόγω χώρους, της αμφιλεγόμενης χοροεσπερίδας γνωστής ακροδεξιάς «Αδελφό-
τητας», ωστόσο η ίδια αυτή αυστριακή και πανευρωπαϊκή σύναξη πραγματοποιή-
θηκε την προηγούμενη εβδομάδα 
στους ίδιους χώρους, απλώς με 
άλλη επωνυμία και με άλλο διορ-
γανωτή. «Χορός των Ακαδημαϊκών» 
ήταν ο τίτλος της νέας εκδήλω-
σης και διοργανωτής της δεν ήταν 
άλλος παρά το εθνικιστικό Κόμμα 
των Ελευθέρων, το μεγαλύτερο 
κόμμα της αυστριακής αντιπολίτευ-
σης, στο οποίο, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, «υπάγονται» ανεπίσημα οι 
ακροδεξιές αδελφότητες. Η περσι-
νή διοργάνωση συνέπιπτε με την 67η 
επέτειο της απελευθέρωσης του ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης στο Αουσβιτς, 
γεγονός που είχε θεωρηθεί ως επιπλέον… πρόκληση και χλευασμός απέναντι στους 
εβραίους και τους «δημοκρατικά» σκεπτόμενους ανθρώπους στην Αυστρία. 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Όλοι θυμόμαστε τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει 
πριν από μερικά χρόνια για την λίστα χρηματοδο-
τήσεων του υπουργείου εξωτερικών, στην οποία 
περιλαμβάνονταν ΜΚΟ με αυστηρά αντεθνικό και 

πρακτορικό σκοπό και ρητορική.

Όλοι γνωρίζουμε πως σήμερα υπάρχουν αναρίθμητες ΜΚΟ που 
έχουν ως σκοπό της ύπαρξης τους την καταστροφή και τον δι-
αμελισμό της Ελλάδας. Ξεκινώντας από «Παρατηρητήριο των 
Συμφωνιών του Ελσίνκι» και φτάνοντας μέχρι σκληροπυρηνι-
κούς θύλακες ανθελληνισμού όπως φιλοσκοπιανές ενώσεις, 
εγκάθετους του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής και άλλα 
πολλά, το σίγουρο είναι ότι η Πέμπτη Φάλαγγα ζει και κινείται 
εντός των πυλών.
Είναι, επίσης, γνωστό σε όλους ότι στην Ελλάδα υπάρχουν  και 
δραστηριοποιούνται κομματικοί μηχανισμοί που βρίθουν από 
ανθελληνισμό. Βασικά για να το πούμε καλύτερα, είναι γνωστό 
σε όλους ότι ολόκληρη η Βουλή βρίθει ανθελληνισμού με εξαί-
ρεση την Χρυσή Αυγή. Από την ΝΔ, μέχρι και τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει 
και ιστορικό, αλλά και προθέσεις ανθελληνισμού.
Μαθαίνουμε, λοιπόν, από δημοσιεύματα ότι το ΣΔΟΕ σε συνδυ-
ασμό με την ΕΥΠ ερευνούν την χρηματοδότηση 2, τουλάχιστον, 
ΜΚΟ που είναι συνδεδεμένες με κόμμα που βρίθει ανθελληνι-
σμού. Δεν μιλάμε, φυσικά, για εμβάσματα φυσικών προσώπων 
προς κάποια ΜΚΟ της αρεσκείας τους. Αυτό με δεδομένο τον 
ανθελληνισμό των συγκεκριμένων ΜΚΟ θα απαιτούσε απλώς 
να ξυπνήσει το ΥΠΕΞ και να βάλει λουκέτο, βάσει νόμου, στα 
συγκεκριμένα παραμάγαζα των ξένων συμφερόντων. Οι έρευ-
νες δείχνουν για κρατικό χρήμα των Σκοπίων που ρέει άφθονο 

προς αυτές τις ΜΚΟ και τα πρόσωπα που τις ελέγχουν, ενώ δεν 
λείπουν από την έρευνα και τα εμβάσματα από ΗΠΑ και Καναδά.
Το ποιες είναι αυτές οι ΜΚΟ και ποιο είναι το κόμμα που τις 
στηρίζει δεν το γνωρίζουμε, ούτε θα έπρεπε κάποιος να φτάνει 
σε βιαστικά συμπεράσματα, σε τέτοια σοβαρά ζητήματα. Την δε 
φαντασία μας, ενώ την προκαλεί ευθέως ο ΣΥΡΙΖΑ με τις αντε-
θνικές του απόψεις, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ΝΔ με τις 
αντεθνικές της πράξεις, όπως την προσγείωση του σκοπιανικού 
αεροπλάνου σε ελληνικό έδαφος, από την Ντόρα Μπακογιάννη. 
Το σίγουρο είναι ότι εντός των πυλών δρα μια Πέμπτη φάλαγγα 
που εχθρεύεται την Ελλάδα.

Γνώρισε την αποθέωση
στην... Τουρκία
Την αποθέωση του τουρκικού τύπου, γνώρισε 
ο Θεόδωρος Πάγκαλος, εξαιτίας του άρθρου το 
οποίο δημοσιεύτηκε στο «Βήμα της Κυριακής» 
όπου στηλιτεύει την καταστροφή των οθωμανικών 
μνημείων στην ελληνική επικράτεια, ενώ παράλλη-
λα επαινεί την διατήρηση της ελληνικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς από το τουρκικό κράτος!

Η εφημερίδα Yeni Safak κυκλοφόρησε με τίτλο «κα-
ταστρέψαμε την οθωμανική κληρονομιά», συγχαίρο-
ντας τον Θεόδωρο Πάγκαλο για την ιστορική δήλωση, 
με την οποία ομολογεί την καταστροφή των οθω-
μανικών μνημείων από τους Έλληνες. Η εφημερίδα, 
καταθέτει μέρος του άρθρου του ιστορικού στελέχους 
του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το οποίο, «(οι Έλληνες) 
κατέστρεψαν συστηματικά το κάθε τι που θύμιζε το 
οθωμανικό παρελθόν και ότι από τα χιλιάδες τεμένη 
που κατασκεύασε η οθωμανική αυτοκρατορία, απέ-
μειναν πολύ λίγα». Από την άλλη πλευρά, ο κύριος 
Πάγκαλος επαίνεσε τους γείτονες διότι «στην Τουρκία 
σήμερα υπάρχουν Εκκλησίες, οι οποίες ανακαινίζο-
νται και χρησιμοποιούνται ως κέντρα προσευχής». 

Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η πολιτική ελίτ της 
μεταπολιτευτικής διακυβέρνησης. Ήρθε ο καιρός, 
να προχωρήσει ο Λαός μας σε αποφάσεις σκληρές, 
γενναίες και ταυτόχρονα απόλυτα αναγκαίες. Κάθε 
μέρα που περνά, το καθεστώς των διεφθαρμένων 
προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ζημιά στα εθνικά 
μας συμφέροντα. Η δημοκρατία των υποτακτικών 
και των ανδρείκελων ξεπουλά τα πάντα, βλάπτει 
το Έθνος, εξαθλιώνει και συκοφαντεί τον Λαό. Δεν 
υφίστανται διλήμματα παρά μόνο μια επιλογή: ή με 
τη δημοκρατία των παγκάλων ή με τη Χρυσή Αυγή 
του Ελληνισμού!

ΜΚΟ: Η Πέμπτη φάλαγγα 
εντός των πυλών
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Με την σύμφωνη γνώμη της τρικομματικής 
κυβέρνησης της υποτέλειας και του ενδοτι-
σμού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βενιζέλος (ή 
Τούρκογλου) ετοιμάζεται να φέρει πρόταση 
νέου «αντιρατσιστικού νόμου». Σύμφωνα με 
πληροφορίες που διέρρευσαν, η πρόταση 
πιθανώς να μετατραπεί σε σχέδιο νόμου, 
αφού τόσο ο πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς, όσο και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ 
Φώτης Κουβέλης αλλά υπογείως και ο Αλέ-
ξης Τσίπρας έχουν δώσει το «πράσινο φως» 
στην πρωτοβουλία Βενιζέλου. Ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να αναδείξει τα 
υποτιθέμενα ρατσιστικά εγκλήματα (για τα 
εγκλήματα των αλλοδαπών ούτε κουβέντα) 
και να προκαλέσει ξανά μέτωπο πολιτικής 
αντιπαράθεσης με τη Χρυσή Αυγή, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσει εσωκομματικές 
αγκυλώσεις που διαπιστώνονται κατά τον 
«προσυνεδριακό διάλογο». Μάλλον ο Βαγ-
γέλης δεν πήρε το μάθημα του από την 
προηγούμενη προσπάθεια του να «χτυπήσει» 
την Χρυσή Αυγή, οπότε ας ετοιμαστούμε για 
νέα ανοδική έκρηξη των δημοκοπικών ποσο-
στών της Χρυσής Αυγής! Σύμφωνα λοιπόν 
με τις πληροφορίες ο Βενιζέλος έχει ζητήσει 
από το στέλεχος του, την γνωστή μας… 
Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, η οποία έχει ασχοληθεί 
με τα θέματα των λαθρομεταναστών κι έχει 
θητεύσει παλαιότερα στο επιτελείο του Σπύ-
ρου Βούγια να κάνει τις σχετικές εισηγήσεις! 
Σε ό,τι αφορά δε την απόφαση του ΣτΕ 
που έκρινε ως αντισυνταγματικό τον αποκα-
λούμενο «νόμο Ραγκούση» περί ιθαγένειας, 
σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο 
λαθρολάγνος ολετήρας του Έθνους μας, 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος 
άφησε αιχμές κατά της απόφασης της ανώ-
τατης Δικαστικής Αρχής και προανήγγειλε 
εμμέσως πλην σαφώς ότι το θέμα θα επανε-
ξετασθεί σε πολιτικό επίπεδο αγνοώντας και 
προσβάλλοντας την απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου αλλά και την βούληση του 
Ελληνικού Λαού.

Η πρόταση νόμου Βενιζέλου
Με την πρόταση νόμου, ο Βενιζέλος θέτει 
ξανά ως προσωπικό του στόχο το «κού-
ρεμα» της Χρυσής Αυγής εντός και εκτός 
κοινοβουλίου σύμφωνα με το… όνειρο που 

είδε τελευταία. Αλλά είπαμε ότι δεν πήρε 
το μάθημα του την τελευταία φορά που το 
επιχείρησε. Με αυτό το σκεπτικό, το επιτελείο 
του συνέταξε μία πρόταση νόμου που κάνει 
τις εξής έξι εισηγήσεις:
1. Μετατρέπει κάθε ρατσιστικό έγκλημα σε 
ιδιώνυμο. (Σε αντίθεση με την θέση της Χρυ-
σής Αυγής να είναι ιδιώνυμο κάθε έγκλημα 
λαθρομετανάστη).
2.  Θεσπίζει επιβαρυντικές διατάξεις ακόμα 
και για πλημμελήματα που έχουν ρατσιστικό 
υπόβαθρο.
3.  Στερεί πολιτικά δικαιώματα και εξοστρα-
κίζει από τον δημόσιο πολιτικό βίο κάθε 
ιδιώτη που τυχόν υποπέσει ακόμα και σε 
φραστική επίθεση εναντίον αλλοδαπών ή 
ομοφυλοφίλων κλπ. με σαφώς επιβαρυ-
ντικές διατάξεις για πολιτικά πρόσωπα και 
κατέχοντες δημόσια αξιώματα.
4.  Θεσπίζεται επίσης για πρώτη φορά το 
έγκλημα του δημόσιου εγκωμιασμού, άρνη-
σης ή εκμηδένισης εγκλημάτων γενοκτονίας, 

εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και 
εγκλημάτων πολέμου. (Άραγε θα ισχύει για 
όλες τις γενοκτονίες ή μόνο για την «γνω-
στή»; Για τα εγκλήματα πολέμου των συμμά-
χων και του Στάλιν;)
5.  Παρέχεται άσυλο και άδεια παραμονής 
ενώ απαλλάσσεται των παραβόλων δίκης, 
όποιος αλλοδαπός καταγγείλει στις Αρχές 
ρατσιστική επίθεση σε βάρος του ή παρά-
σχει πληροφορίες στις Αρχές για εντοπισμό 
δραστών τελεσθέντων ρατσιστικών εγκλη-
μάτων. (Μην τολμήσετε ούτε να κοιτάξετε 
λαθρομετανάστη. Ετοιμαστείτε για μαζικές 
καταγγελίες)
6.  Η διάταξη του σχεδίου νόμου με την οποία 
προβλεπόταν ως επιβαρυντική περίσταση η 
τέλεση αξιόποινης πράξης με το διευρυμένο 
ρατσιστικό κίνητρο, συμπληρώνεται με τις 
προβλέψεις α) συγκεκριμένου αυξημένου 
πλαισίου ποινής επί πλημμελημάτων (φυλά-
κιση τουλάχιστον τριών ετών), β) υποχρε-
ωτικής επιβολής της παρεπόμενης ποινής 

της αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, 
γ) απαγόρευσης αναστολής και μετατροπής 
της επιβαλλόμενης ποινής, δ) αυτεπάγγελτης 
δίωξης και απαλλαγής από την υποχρέωση 
καταβολής παραβόλου πολιτικής αγωγής για 
να μην πληρώνουν το 150άρι οι λαθρομε-
τανάστες και να κάνουν μηνύσεις για πλάκα 
και δ) θέσπισης κωλύματος διορισμού στο 
δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου και τους ΟΤΑ σε περίπτωση σχετικής 
καταδίκης.

Ποιος είναι ο στόχος του Βενιζέλου
Ο Βενιζέλος καλεί το κοινοβούλιο και όλα τα 
κόμματα του «συνταγματικού τόξου», όπως 
τα αποκαλεί να συμφωνήσουν στον απο-
μονωτισμό και την πολιτική εξουδετέρωση 
της Χρυσής Αυγής αγνοώντας την βούληση 
του Ελληνικού Λαού! Προτείνει να αρνηθούν 
κάθε στήριξη προτάσεων νόμων που προ-
έρχονται από αυτή, όπως και στην αποδοχή 
στήριξης της Χρυσής Αυγής σε προτάσεις 
άλλων κομματικών σχημάτων. Μάλιστα, στην 
πρόταση θα αναφέρεται πιο συγκεκριμένα: 
«Να μη συνυπογραφεί καμία πρόταση νόμου, 
να μην αθροιστεί σε καμία ψηφοφορία η 
ψήφος ενός δημοκράτη με ένα φασίστα. Να 
αποφύγουμε το όνειδος του σχηματισμού 
πλειοψηφιών με το συντεταγμένο νεοναζι-
στικό άγημα. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, 
όπως, γενικότερα, σε κάθε κρατικό συλλογι-
κό όργανο, ιδίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
η Χρυσή Αυγή πρέπει να είναι πλήρως απο-
μονωμένη». Αυτά τα «όμορφα» από έναν από 
τους καταστροφείς της Ελλάδος ο οποίος 
φτωχός μπήκε στην πολιτική κροίσος βγήκε 
και έχει το θράσος να ομιλεί. Τελικά ποιος 
είναι ο φασίστας σε αυτή την χώρα; Ας κατα-
λάβει ο Βενιζέλος, ότι η Χρυσή Αυγή καλπά-
ζει με τους όρους που πολιτεύεται αυτός και 
το σινάφι του τόσα χρόνια. Δηλαδή με δημο-
κρατικές διαδικασίες! Ούτε πραξικόπημα 
κάναμε ούτε δικτατορία εφαρμόσαμε. Μας 
ψηφίζει ο Ελληνικός Λαός και αυτό είναι που 
τους τρελαίνει. Χάνουν «εντός έδρας».

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ
Εκδότης της εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΤΗΣ»  και υπεύθυνος της Περ. Διοίκησης 
Κρήτης του Λαϊκού Συνδέσμου

Νέα κατάπτυστη πρόταση νόμου 
ετοιμάζεται να φέρει Βενιζέλος

Τα δάκρυα του Jeffrey για την ιθαγένεια...
Μπορεί ο εθνικός ολετήρας και… πρωτομάστορας της δυ-
στυχίας μας Jeffrey να βρίσκεται μονίμως στην αλλοδαπή 
(στην πραγματική πατρίδα του, την Αμέρικα, επί το ακριβέ-
στερον), διδάσκοντας συνταγές καταστροφών και συμφο-
ρών στον «αφρό» του διεθνούς κατεστημένου που σπου-
δάζει στα ξακουστά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, αλλά αυτό δε 
σημαίνει επ’ ουδενί ότι ξέχασε τη χώρα που διέλυσε. «Μά-
στορας» γαρ στις νέες τεχνολογίες, πληροφορείται αμέσως 
τα πάντα από τον μαγικό κόσμο του Ίντερνετ. Μόλις, λοιπόν, 
πληροφορήθηκε την απόφαση του Σ.τ.Ε. για την αντισυνταγ-
ματικότητα του διαβόητου νόμου Ραγκούση (πιο γνωστού ως 
«λαθρονόμου»…), που έγινε επί πρωθυπουργίας του, εξέδωσε 
αμέσως ανακοίνωση με την οποία υπερασπίζεται το… τιτάνιο 
έργο του (για την πολτοποίηση του ελληνισμού στο χυλό της 
παγκοσμιοποίησης):

«Ο νόμος 3838, περί απόδοσης ιθαγένειας, έκανε πράξη μία 
σαφή προεκλογική μας δέσμευση και αποτέλεσε θεμελιώδη 
προοδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, παρά 
την λυσσαλέα αντίδραση των δυνάμεων της οπισθοδρόμησης. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτού του θεσμικού πλαισίου, ετέ-
θησαν κανόνες δικαίου σε ένα αδιαφανές σύστημα, που χα-
ρακτηριζόταν από πελατειακές αντιλήψεις και συμπεριφορές 
και καθιστούσε προϊόν εμπορίου την Ελληνική ιθαγένεια. Το 
ΣΤΕ, όπως κατέληξε στο περιεχόμενο της απόφασής του, δεν 

ακυρώνει τα δομικά στοιχεία του νόμου, με βάση τα οποία, 
μεταξύ άλλων, προστατεύονται και ενισχύονται θεμελιώδη δι-
καιώματα χιλιάδων παιδιών νομίμων μεταναστών που γεννή-
θηκαν στην Ελλάδα ή φοιτούν στα σχολεία μας, τα διδάσκουν 
οι δάσκαλοί μας, παίζουν στις αυλές των σχολείων μας όπως 
όλα τα παιδιά.
Η ουσία είναι, ότι η απόφαση για το αν θα πάμε μπροστά ή 
πίσω στο κρίσιμο αυτό θέμα είναι έτσι κι αλλιώς βαθύτατα πο-
λιτική. Είναι απόφαση της κυβέρνησης.
Αυτή οφείλει -και μπορεί- να μην επιτρέψει κανένα πισωγύρι-
σμα και να διασφαλίσει αυτήν την προοδευτική μεταρρύθμιση.
Μεταρρύθμιση που διαμόρφωσε καθεστώς διαφάνειας, ευνο-
μίας και σεβασμού των ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαι-
ωμάτων.
Μεταρρύθμιση με ανθρώπινο πρόσωπο για εκείνους που αγα-
πούν την Ελλάδα, θέλουν να γίνουν Έλληνες και δικαιούνται να 
ελπίζουν ότι το όνειρό τους αυτό θα γίνει πραγματικότητα…»

Πολιτική, λοιπόν, η απόφαση για την κατάργηση ή μη του 
νόμου. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί το έχουμε; 
Για… ομορφιά; Σε κάθε περίπτωση, ιδού η «δημοκρατία» 
τους: όταν μας συμφέρει η δικαιοσύνη είναι θεσμός και 
όλοι οφείλουμε να υπακούμε στις επιταγές της, κι όποτε δε 
μας συμφέρει η τελική απόφαση είναι… πολιτική και αφή-
στε τη δικαιοσύνη να… κουρεύεται!

 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ουσιαστικά ξαναφτιάχνει τον νόμο Ραγκούση και επιτίθεται σε Χρυσή 
Αυγή και Ελληνικό Λαό - Προτείνει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων 
(!) και εξοστράκιση από τον δημόσιο πολιτικό βίο κάθε ιδιώτη που 

τυχόν υποπέσει ακόμα και σε φραστική επίθεση εναντίον αλλοδαπών!

Ένα δράμα ζει τις τελευταίες ημέρες ο Jeffrey 
Papandreou και να είστε βέβαιοι ότι δεν έχει 

σχέση με την εξαθλίωση των Ελλήνων...
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Η Μεγαλειώδης συγκέντρωση της 2ας Φεβρου-
αρίου 2013 ανήκει πλέον στο παρελθόν. Και 
αν πριν από πέντε ακριβώς χρόνια η απόπειρα 
των παρακρατικών ψευτοαναρχικών και αρι-
στεριστών να αμαυρώσουν την τότε εκδήλω-
ση Τιμής και Μνήμης, καταλαμβάνοντας την 
πλατεία Κολοκοτρώνη, απέτυχε παταγωδώς, 
χάρη στην Γενναία Αντίσταση των μελών της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, η φετινή συγκέντρωση έμεινε 
στην ιστορία για άλλον λόγο. Ήταν η μεγαλύ-
τερη εθνικιστική εκδήλωση όλων των εποχών 
στην Χώρα μας και μια από τις μεγαλύτερες 
που έγινε ποτέ παγκοσμίως για εθνικιστικό 
Κίνημα. Ταυτόχρονα, ήταν και η μεγαλύτερη 
πολιτική συγκέντρωση, ανεξαρτήτως κομμα-
τικού φορέως, η οποία έγινε στην Χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια, καθώς στις πρόσφατες 
εκλογές κανένα από τα κόμματα εξουσίας δεν 
θέλησε να διοργανώσει ανοιχτή συγκέντρωση, 
ακριβώς για να μην εκτεθεί. Ένας αναρίθμητος 
όγκος Χρυσαυγιτών και λοιπών Εθνικιστών και 
Πατριωτών, δημιούργησε ένα ατελείωτο ποτά-
μι, το οποίο ξεχείλιζε από ορμή, οργή, απο-
φασιστικότητα, πάθος, προκειμένου να πάρει 
τις τύχες της Πατρίδος και του Λαού πίσω 
στα στιβαρά τους χέρια. Κάποιοι, ’’εκτός των 
τειχών’’, μίλησαν για ’’επίδειξη δυνάμεως’’, 

’’τρόμο στους περαστικούς’’, ’’μνήμες άλλων 
εποχών’’ και άλλα συναφή. Από μια άποψη, 
έχουν δίκιο. Ναι, ήταν μια επίδειξη δυνάμεως 
απέναντι στο ανάλγητο και αδίστακτο αυτό 
καθεστώς, το οποίο καταδυναστεύει την Ελλη-
νικότητά μας και τις ζωές μας. Προκαλέσαμε 
τον τρόμο στα κάθε λογής έμμισθα ή άμισθα 
όργανα του συστήματος, που με ποικίλους 
τρόπους προσπαθούν να σταματήσουν την 
προέλαση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, την αποδοχή 
της από το όλο και αυξανόμενο ποσοστό Ελλή-
νων. Επαναφέραμε τις μνήμες άλλων εποχών, 
πολύ καλύτερων απ όλες τις απόψεις, όπου 
η Χώρα μας και ο Λαός μας δεν βρίσκονταν 
όμηροι ξένων καταστάσεων και των ελληνό-
φωνων συνεργατών τους. Όπως και να έχει, 
αποτέλεσε μια πραγματικά Μεγαλειώδη συγκέ-
ντρωση, η οποία όμως όχι μόνο δεν απέκτησε 
την πρωτεύουσα σημασία από τα ΜΜΕ, που 
αξιοκρατικά και δημοσιογραφικά δικαιούταν, 
αλλά είτε αποκρύφτηκε εντελώς, είτε διαστρε-
βλώθηκε πλήρως το νόημα και η εικόνα της. 
Τα ιδιωτικά κανάλια, της διαπλοκής και των 
’’νταβατζήδων’’, εξαφάνισαν πλήρως την είδη-
ση της συγκέντρωσης, δείχνοντας για πολλοστή 
φορά ότι τα συμφέροντά τους είναι αντικρου-
όμενα με τις επιδιώξεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. 
Τα τουρκοκάναλα της τηλεοπτικής σαβούρας 
και του σαθρού ’’λάιφ στάιλ’’ έδειξαν το πώς 
αντιλαμβάνονται την πληροφόρηση του κοι-
νού. Παράνομα στην λειτουργία τους, αν και 
οι συχνότητες που εκμεταλλεύονται, και για τις 
οποίες δεν πλήρωσαν το παραμικρό, ανήκουν 
στον Ελληνικό Λαό, φροντίζουν να προκαλούν 
το κοινό αίσθημα με την άθλια πολιτική και 
κοινωνική συμπεριφορά τους.  
Πολύ χειρότερα, όμως, είναι τα πράγματα με 

την κρατική τηλεόραση, η οποία πληρώνεται 
από το υστέρημα ολοκλήρου του Ελληνικού 
Λαού. Επομένως, θα έπρεπε να είναι σεβα-
στές και διαθέσιμες όλες οι απόψεις, όπως 
αυτές καταγράφονται στις εκλογικές διαδικα-
σίες. Αυτό, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν ισχύει 
για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και τις πάσης φύσεως 
εκδηλώσεις της. Το πιο πρόσφατο περιστατικό, 
το οποίο απέδειξε για πολλοστή φορά την υπο-
κρισία της κρατικής τηλεόρασης, ήταν το πώς 
παρουσιάστηκε η μεγαλειώδης συγκέντρωση 
της 2ας Φεβρουαρίου. Το δελτίο ειδήσεων 
της ΝΕΤ, δια στόματος ενός δημοσιογράφου 
με το πολύ συνηθισμένο επώνυμο… Δαυίδ, 
κατακρεούργησε κάθε έννοια αντικειμενικότη-
τας, πλουραλισμού, ισονομίας και σεβασμού 
στην έγκυρη (και έγκαιρη) ενημέρωση. Δεν 
είναι δυνατόν να έχει, κυριολεκτικά, βουλιάξει 
η Αθήνα από δεκάδες χιλιάδες κόσμου, να 
έχει πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη πολιτική 
συγκέντρωση των τελευταίων ετών και ο αριθ-
μός, τον οποίο ανακοινώνει η ΝΕΤ, να είναι 
μόλις 2000 άτομα! Αν αυτό δεν αποτελεί τον 
ορισμό της δημοσιογραφικής αλητείας και 
της παραχάραξης της αλήθειας, τότε πραγ-
ματικά οι λέξεις έχουν χάσει κάθε έννοια και 
ουσία. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που 
τα κομματόσκυλα της κρατικής τηλεόρασης 
δείχνουν την εχθρική τους διάθεση απέναντι 
στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Ξεχνά κανείς εκείνον τον 
απίθανο τύπο που ονομάζεται Αρβανίτης, ο 
οποίος θεωρεί τσιφλίκι του την ΝΕΤ, με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζει μονόπλευρα αρνητική 
άποψη για το Κίνημά μας; Σε τέτοιο βαθμό, 
μάλιστα, ώστε να ’’χαιρετίζει’’ τις συγκεντρώ-
σεις διαφόρων ’’νούμερων’’ που γαυγίζουν 
εναντίον της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ (επ’ ευκαιρία, την 

επόμενη φορά που θα έχει ’’χαρμανιάσει’’ και 
γι’ αυτόν τον λόγο θα ζητήσει φωτιά, εν ώρα 
εκπομπής, από τον μετεωρολόγο προκειμένου 
να ανάψει τσιγάρο, θα είναι προτιμότερο να 
καπνίσει ναργιλέ ή να πάρει μια πίπα, που 
θεωρείται και λιγότερο επιβλαβής…). Για να 
μην πούμε, φυσικά, για την απαράδεκτη στάση 
της μπεμπεκίζουσας Στάη απέναντι στον αναι-
δή Τσίπρα. Όταν ο τελευταίος, με το γνωστό 
’’ήθος’’ που τον διακατέχει και παραδίδοντας 
μαθήματα ξεκάθαρης πολιτικής αλητείας, είπε 
ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι μια συμμορία που 
δολοφονεί καθημερινά ανθρώπους, δεν βρήκε 
την παραμικρή ένσταση ή διαφωνία από την 
κυρία αυτή, παρότι γνώριζε τι ασύστολα ψέμ-
ματα και βλακείες πρώτου μεγέθους έλεγε το 
καλομαθημένο βουτυρόπαιδο και νέο ’’που-
λέν’’ των αμερικανοσιωνιστών στην Χώρα μας.  
Αλίμονο αν μας πτοούσαν οι αήθεις επιθέσεις 
των εχθρών μας και των υποτακτικών τους. Το 
ότι μας πολεμούν, και μάλιστα με τόσο λυσσα-
λέο ρυθμό, δείχνει ότι βαδίζουμε στον σωστό 
δρόμο, αυτόν της Εθνικής Υπερηφάνειας, της 
Λαϊκής Αλληλεγγύης, της Προσωπικής Τιμής, 
της Αληθινής Δικαιοσύνης και όχι στον λάθος 
δρόμο της απαξίωσης, της ανηθικότητας, της 
εθνικής προδοσίας, της κοινωνικής αναλγησί-
ας, της ρεμούλας και της διαφθοράς. Αυτή η 
απίστευτη συγκέντρωση της 2ας Φεβρουαρίου 
οριοθετεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αντι-
παραθέσεων και σκληρών πολιτικών μαχών με 
το καθεστώς της σήψης και της παρακμής. Και 
αυτές οι μάχες θα κερδηθούν από την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ με τελικό σκοπό την οριστική Νίκη των 
Εθνικολαϊκών δυνάμεων.  ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ

«Για την ιουδαϊκή κυριαρχία στις ΗΠΑ, ο Ιουδαίος ιστορικός 
Μπίλ Ρουμπινστάϊν, δεινός μελετητής της σύγχρονης βρετανι-
κής και ιουδαϊκής ιστορίας, καθηγητής της σύγχρονης ιστορί-
ας στο ουαλικό πανεπιστήμιο του Αμπερύσβιθ και μέλος της 
βρετανικής «Βασιλικής Ιστορικής Εταιρίας», είχε ήδη γράψει 
χαρακτηριστικά προ 28 ετών στο βιβλίο του «Η Αριστερά, η 
Δεξιά και οι Ιουδαίοι» (The left, the right and the Jews / Λον-
δίνο - Croom Helm, 1982)  ότι, στην Αμερική: «57 από τους 
500 εθνικούς ηγέτες που ήταν γνωστό το θρήσκευμά τους, 
ήσαν Ιουδαίοι στην καταγωγή, ποσοστό 11,4%. Το υψηλότερο 
ιουδαϊκό ποσοστό που υπήρχε μεταξύ των ποικίλων κυρίαρ-
χων τάξεων, εμφανιζόταν  μεταξύ των αρχόντων των ΜΜΕ, 
όπου οι Ιουδαίοι έφθαναν το 25,8% του καταγεγραμμένου 
συνόλου.» Και επίσης : «Οι εφημερίδες με την μεγαλύτερη 
κυκλοφορία στην Αμερική όπως  “Commentary”, “The Public 

Interest”, “The New York Review of Books”, “New Republic” 
και  “Partisan Review”, είτε είναι εξ ολοκλήρου ιουδαϊκές, είτε 
περιέχουν δυσανάλογα ιουδαϊκή  εισροή.»
Η ολοφάνερη ιουδαϊκή κυριαρχία πάνω στα μεγάλα ΜΜΕ και 
στα ευρύτερα μέσα διανοητικής «παρα» - πληροφόρησης έχει 
εξασφαλίσει ακράδαντα όχι μόνον την ιουδαϊκή ακαδημαϊκή 
και κοινωνική υπεροχή, αφού « Γιάννης κερνάει και Γιάννης 
πίνει!», αλλά παράλληλα έχει επιβάλει και μιαν αδιάκοπη ολο-
κληρωτική κατήχηση στον ανώριμο, εκμαυλισμένο και ημιμα-
θή  αμερικανικό λαό. Αυτόν τον λαό, ο οποίος με ανώριμο 
θράσος και αυθάδη άνεση απολαμβάνει την κυριαρχία του 
στην ανθρωπότητα, ως «προάσπιση της ελευθερίας», κατά 
πως του επεξηγούν οι πολιτικές και πνευματικές του ελίτ.   
Με ωμή σαφήνεια ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας και 
κριτικός Γουώλτερ Φράνσις Κερ  έγραφε  ήδη από το 1967 στο 
βιβλίο του «Τραγωδία και κωμωδία»  (Tragedy and Comedy 
- CLARION BOOKS) :  «...αυτό που συνέβη μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ότι, η αμερικανική ευαισθησία έχει 
κατά ένα μέρος εξιουδαϊσθεί. Είναι περισσότερο ιουδαϊκή απ’ 
οτιδήποτε άλλο … Ο στοιχειωδώς εγγράμματος αμερικανικός 
νους κατέληξε σε κάποιο  βαθμό να σκέφτεται ιουδαϊκά. Του 
το δίδαξαν κι ήταν έτοιμος γι’ αυτό. Μετά τους ανθρώπους της 
διασκέδασης και τους διηγηματογράφους, ήρθαν οι Ιουδαίοι 
κριτικοί, πολιτικοί και θεολόγοι.»
Πρέπει επιπλέον να κατανοήσουμε ότι ο στοιχειωδώς εγγράμ-
ματος Αμερικανός που υπαινίχθηκε ο Κερ, είναι τόσο «ενήμε-
ρος και μορφωμένος», που συνήθως αγνοεί το τι συμβαίνει 
έξω από την πόλη που ζει, ενώ στην πλειονότητά του αγνοεί 
επίσης το τι συμβαίνει έξω από την Πολιτεία που ζει, στην ίδια 
του τη χώρα! Αυτός ο  πολυάνθρωπος  εσμός των επιεικώς 
«αφελών νηπίων», με μονοδρομική επαγγελματική αρτιότητα 
και πάμπτωχη πνευματική μονομέρεια, καθοδηγούμενος από 

μιαν αγορασμένη «ιντελιγκέντσια»  και υπακούοντας  στους 
«εμπόρους των εθνών» αφέντες του,  κυριαρχεί στη ζωή του 
πλανήτη μας !
Όχι μονάχα στο πολιτικό και πολιτιστικό πεδίο, αλλά και στην 
ίδια την καθημερινή ζωή των Αμερικανών πλανητικών επικυ-
ρίαρχων έχει διεισδύσει βαθύτατα η ιουδαϊκή αντιμετώπιση 
της ζωής: Η φράση «ντύσου βρετανικά και σκέψου ιουδαϊ-
κά» (που αποδόθηκε επίσης και ως «δείχνε Βρετανός, σκέψου 
ιουδαϊκά» ή «μίλα βρετανικά, σκέψου ιουδαϊκά» σημασιοδοτεί 
την διείσδυση κι’ εμπλοκή του ιουδαϊσμού στην αμερικανική 
δημόσια καθημερινότητα και κοινωνική ζωή. Δύο αλλοτινές 
ιουδαϊκές επιχειρήσεις της Νέας Υόρκης επινόησαν και κοι-
νοποίησαν  αυτήν την συμπεριφορική οδηγία από το 1962(!): 
Η φημισμένη νομική εταιρεία «Finley, Kumble, Wagner, 
Underberg, Manley, Myerson & Casey» για τους δικηγόρους 
της  κι η επενδυτική τράπεζα ανάπτυξης «Αδελφοί Σάλομον» 
(Salomon Brothers) για τους χρηματιστές της. Ο Ιουδαίος Μά-
ϊκλ Μπλούμπεργκ που εργαζόταν στους «Αδελφούς Σάλομον» 
την δεκαετία του 1960, (πριν δημιουργήσει την δική του χρη-
ματιστηριακή εταιρεία και γίνει από το 2002 δήμαρχος της 
Νέας Υόρκης), υπήρξε το επιτυχέστερο υπόδειγμα της τακτι-
κής «ντύσου βρετανικά και σκέψου ιουδαϊκά». Μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 κυκλοφόρησαν εκατοντάδες χιλιάδες 
διαφημιστικά και κανονικά κουμπιά που είχαν εκτυπωμένη 
την φράση. Επίσης η Saint Laurie Ε.Π.Ε. μια ιουδαϊκή εταιρεία 
ανδρικής ραπτικής της Νέας Υόρκης, χρησιμοποίησε κατά κό-
ρον τη φράση «ντύσου βρετανικά και σκέψου ιουδαϊκά» σε 
μια παρατεταμένη διαφημιστική της εκστρατεία, ολόκληρη την 
δεκαετία του 1980. Στην φράση  προστέθηκε και το «δείχνε 
Ιταλός» (1968) και «δείχνε Ιρλανδός» (1987) και σήμερα εκ-
φέρεται συνήθως ως «ντύσου βρετανικά, δείχνε Ιρλανδός και 
σκέψου ιουδαϊκά»…»

«Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ»

Ένα νέο βιβλίο από τις εκδόσεις ΔΙΟΤΙΜΑ

Η ολοφάνερη ιουδαϊκή κυριαρχία πάνω στα μεγάλα ΜΜΕ και στα ευρύτερα μέσα διανοητικής 
«παρα» - πληροφόρησης έχει εξασφαλίσει ακράδαντα όχι μόνον την ιουδαϊκή ακαδημαϊκή και 

κοινωνική υπεροχή, αφού « Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει!», αλλά παράλληλα έχει επιβάλει 
και μιαν αδιάκοπη ολοκληρωτική κατήχηση στον ανώριμο, εκμαυλισμένο αμερικανικό λαό.



“ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ”

 
Κατάγομαι από την Κύπρο και τα τελευ-

ταία δέκα χρόνια είμαι μόνιμος κάτοικος 
εξωτερικού (ΑΓΓΛΙΑ). Θα ήθελα να σας 
εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχές για το 
έργο το οποίο επιτελείτε καθώς επίσης και 
τις ευχαριστίες μου γιατί μέσα σε αυτή την 
δυσωδία και διαφθορά που βρίσκεται η 
ΕΛΛΑΔΑ μόνον η Χρυσή Αυγή μας κάνει 
να νοιώθουμε περηφάνια που είμαστε 
ΕΛΛΗΝΕΣ. Μας έχουν καταντήσει να μην 
θέλουμε να παρακολουθούμε τηλεόραση 
γιατί είτε θα προβάλλουν τον Σουλεϊμάν 
του σκουπιδοπρεπή ή θα μας λένε οτι οι 
τούρκοι είναι αδελφοί μας. ο μόνος τρό-
πος να μάθουν τα παιδιά μας γεγονότα 
από την ιστορία των ΕΛΛΗΝΩΝ είναι εδώ 
στην ιστοσελίδα σας και σας ευχαριστούμε 
πολύ για αυτό. Αίσχος στα τουρκοκάναλα 
και στους προδότες του Έθνους. 

Ντροπή στους ξεπουλημένους πολιτι-
κούς που έχουν καταστρέψει την χώρα. 
Ντροπή στους αλήτες που εν ονόματι της 
δημοκρατίας διέλυσαν την χώρα με το 
δήθεν πολυτεχνείο. Τιμή και δόξα στους 
αληθινούς ΕΛΛΗΝΕΣ και σε όσους ρέει 
μέσα τους αίμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σας εύχομαι 
ότι καλύτερο και είμαστε μαζί σας για να 
ξεβρωμίσει ο τόπος.

Σ.Κ.

D
“ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ 

ΟΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ”
 
Καταρχήν συγχαρητήρια έχω παραβρε-

θεί σε αρκετές εκδηλώσεις του κόμματος 
και στην μεγάλη για τα Ίμια και οι απόψεις 
σας με εκφράζουν απόλυτα. Με αηδιάζει 
όλη αυτή η προσπάθεια συκοφάντησης 
και κάθε μέρα να λένε κάτι εις βάρος του 
κόμματος. 

Προχθές στη λαϊκή αγορά της Νέας 
Σμύρνης συνάντησα κάτι παιδαρέλια που 
υποτίθεται ότι το έπαιζαν αγωνιστές και 
μοίραζαν φυλλάδια τα οποία προσκαλού-
σαν τον κόσμο σε μια πορεία που θα γίνει 
στις 10/02 στον Φλοίσβο ως διαμαρτυρία 
για τις εκδηλώσεις του κόμματος στα 
νότια προάστια και κυρίως γιατί υποτίθε-
ται ότι κάποιοι της χρυσής αυγής επιτέθη-

καν σε έναν μαθητή. Πλησίασα λοιπόν, τον 
μεγάλο αυτόν αγωνιστή και φιλάνθρωπο 
νεαρό που μάχεται για τα δικαιώματα των 
ξένων και τον ρώτησα τι εννοούσαν αυτά 
που έγραφε το χαρτί και πως ήξεραν ότι ο 
μαθητής χτυπήθηκε από μέλη της Χρυσής 
Αυγής. Άρχισε να λέει κάτι για μαύρες 
μπλούζες και άλλα που ούτε παιδάκι του 
δημοτικού δεν θα τα έλεγε. 

Δηλαδή του λέω όποιος φοράει μαύρα 
η μια μπλούζα αμέσως βγάζετε συμπερά-
σματα έχεις αποδείξεις του λέω τους πιά-
σατε και σας είπαν ότι είναι Χρυσή Αυγή; 
Τέλος πάντων εν κατακλείδι το βούλωσε, 
γούρλωσε τα μάτια του και δεν ήξερε τι 
να μου απαντήσει μάλλον δεν είχε μάθει 
καλά απ’ έξω αυτά που του είχαν πει, ενώ 
αρκετός κόσμος που περνούσε μου έλεγε 
ότι έχω δίκιο. Φεύγοντας τον συμβούλευ-
σα να πει σε αυτούς που του έδωσαν τα 
φυλλάδια στην πορεία να αναφέρουν και 
για τον ρατσισμό εναντίον των Ελλήνων 
που έχουμε καταντήσει φιλοξενούμενοι 
στην πατρίδα μας. 

Αυτοί είναι λοιπόν οι πολέμιοι που 
μόνο γέλιο προκαλούν και δείχνουν πόσο 
απελπισμένοι και πόσο φοβισμένοι είναι 
και θα ανεβάσουν τα ποσοστά κι άλλο. 
Κι όποιος επιθυμεί τους ξένους να τους 
πάρει σπίτι του. Συνεχίστε να τα λέτε και 
πιο σκληρά ακόμα και μην επιτρέψετε να 
ξεπουληθεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα ανήκει 
μόνο στους Έλληνες. Συγχαρητήρια και 
στον κύριο Παππά γιατί είναι ο μόνος που 
έδειξε στους αλβανούς την θέση που τους 
αξίζει, στα σκουπίδια.

Κ.Γ.

D
“ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑ 

ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ”
 
Την προηγούμενη εβδομάδα μπήκα 

στην ιστοσελίδα του δήμου Πέλλας γιατί 
ήθελα να επισκεφτώ την αρχαία Πέλλα. 
Αριστερά της σελίδας πάτησα Τουριστικός 
Οδηγός και κατόπιν Χάρτες. Με έκπληξη 
μου είδα ότι στον χάρτη αυτό αναφέρο-
νταν τα Σκόπια ως Μακεδονία! Πού; Στην 
επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Πέλλας, 
της αρχαίας πρωτεύουσας της Μακεδο-
νίας!

Έστειλα ένα οργισμένο e-mail ζητώ-
ντας εξηγήσεις, η απάντηση τους ήταν 

μονολεκτική, ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ GOOGLE! 
Στο επόμενο μου μήνυμα ότι δεν δέχομαι 
την απάντηση τους και αν δεν μπορούν να 
αλλάξουν τους χάρτες, καλύτερα να τους 
καταργήσουν, δεν έλαβα καμία απάντηση.

Ε.Κ.

D
“ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ...”
 
Ψευδεπίγραφοι και σοβαροφανείς ανό-

ητοι και δήθεν βαθυστόχαστοι πολιτικοί 
αναλυτές, αποφαίνονται σε πρόσφατες 
βαρύγδουπες αναλύσεις τους : «Η Χρυσή 
Αυγή είναι ένας επικίνδυνος πολιτικός 
σχηματισμός και πρέπει να απομονωθεί». 
Το δηλώνουν επισήμως οι δήμιοι του 
Έλληνα πολίτη και αυτοί που στραγγάλι-
σαν την Ελληνική οικονομία και λεηλάτη-
σαν την εθνολαϊκή περιουσία.

Όλοι αυτοί οι καλοντυμένοι κατσαπλιά-
δες που αφαίμαξαν τις οικονομίες των 
Ελληνικών οικογενειών μας κυβερνούν 
και μας ανακοινώνουν τα οικονομικά 
μέτρα που θα μας οδηγήσουν στον πυθ-
μένα. Ενορχηστρωμένα, το μωσαϊκό κομ-
ματικό ανάχωμα των φαιδρών κομμουνι-
στών της ΔΗΜΑΡ αγκαζέ με τους ελευθε-
ρο-οικονομιστές του Αντωνάκη σέρνοντας 
από δίπλα τους το επηρμένο σοσιαλιστικό 
απολειφάδι που λέγεται Βενιζέλος, όλοι 
μαζί, μας οδηγούν στην οικονομική εξα-
θλίωση και στη ταπείνωση των προσω-
πικοτήτων μας έχοντας εξασφαλίσει την 
ένοχη αλαλία των υπολοίπων κομματικών 
μαριονετών. 

Όμως, η πολιτική αυτή ορχήστρα που 
παίζει το ρέκβιεμ της Ελληνικής κοινωνί-
ας, θα μας συναντήσει μπροστά της, ανθι-
στάμενους, οργισμένους, ασυμβίβαστους. 
Θα μας συναντήσει στις πλατείες, στους 
δρόμους, στους χώρους μαζικής κοινωνι-
κής ζύμωσης, σε πόλεις και σε χωριά, θα 
αντιμετωπίσει την οργή μας, την οργή της 
κοινωνίας για την ύπουλη απόπειρα να 
ακρωτηριασθεί και να αφυδατωθεί η ζωή 
μας. Αρνούμαστε τη μετατροπή της χώρας 
μας σε μαζοποιημένο ομοιόμορφο πολτό 
ατόμων αποκομμένων από τις Εθνικές και 
πολιτισμικές του ρίζες, που το μόνο που 
θα τα συνδέει θα είναι νομικοί κανόνες 
συμβίωσης στη χώρα μας που για την ανε-
ξαρτησία της έχει ποτιστεί με αίμα κάθε 
γωνιά του εδάφους της. Μας θέλει ο πυρή-
νας της τρόικας, ανθρώπινες μάζες χωρίς 
κοινό παρελθόν, παρόν και μέλλον, ευά-
λωτες και πρόθυμες να υποταχθούν στην 
εξουσία των δανειστών μας με υποσχέσεις 
για μελλοντικούς υλιστικούς παραδείσους 
και χρηματοοικονομικές απολαύσεις.

Μ.Τ.

Φεβρουάριος 2006
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ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΙΜΙΑ ΚΑΙ Η 
ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

«ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την συμπλήρωση δέκα χρόνων 
από την θλιβερή επέτειο των Ιμίων, έγινε η 
παρουσίαση του βιβλίου «Προ-Ίμια πολέμου», 
που έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλούς μήνες. 
Όπως μας πληροφορεί το σχετικό δελτίο τύπου 
τις μεταπολεμικές κρίσεις στις σχέσεις Ελλάδας 
και Τουρκίας καταγράφει το βιβλίο του δημοσιο-
γράφου Κ. Μαρδά με τίτλο «Προ-Ίμια πολέμου», 
το οποίο παρουσιάστηκε χθες στο μεσημέρι στο 
βιβλιοπωλείο «Ιανός».
Ο πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. Μιλ. Έβερτ είπε ότι 
το βράδυ της κρίσης των Ιμίων από «έκλαψε από 
ντροπή». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τηλ. Χυτή-
ρης είπε ότι από το 1995 και μετά όλοι οι πρω-
θυπουργοί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν 
τον τουρκικό κίνδυνο, αλλά –πρόσθεσε- «δεν 
πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι Μεγάλες Δυνά-
μεις ευνοούν τους Τούρκους». Η βουλευτής του 
ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη υποστήριξε ότι το Ελληνικό 
ελικόπτερο, που έπεσε εκείνο το βράδυ στην 
περιοχή των Ιμίων κατερρίφθη εκείνο το βράδυ 
στα Ίμια! Όσο για τον τότε πρόεδρο της Ν.Δ., 
που δήλωσε εκείνο το βράδυ έκλαψε από ντρο-
πή, θα του θυμίσουμε ότι το κόμμα του κατέθεσε 
κατ’ αρχάς στο κοινοβούλιο πρόταση για να 
συσταθεί εξεταστική επιτροπή, που θα διερευ-
νήσει τα αίτια της πτώσεως του ελικοπτέρου, 
πρόταση που στην συνέχεια την απέσυρε για… 
εθνικούς λόγους! Όσο για τον βουλευτή του 
ΠΑΣΟΚ τι να πει κανείς; Πολλή βολική η δικαι-
ολογία ότι οι μεγάλες δυνάμεις ευνοούν τους 
Τούρκους και γι’ αυτό τον λόγο οι κυβερνήσεις 
των Αθηνών διαρκώς υποχωρούν.
Επί της ουσίας, εκείνο το βράδυ στα Ίμια είχαμε 
κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδος 
μας στο Αιγαίο έστω και σε έναν βράχο και το 
πολιτικό κατεστημένο έχει αποδεχθεί τα τετελε-
σμένα γεγονότα.

ΕΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, 
Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 

Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

«Ο ιστορικός Πιερ Βιντάλ Νακέ με αφορμή την 
έκδοση του τελευταίου του βιβλίου δήλωσε: 
«Πολεμώ την εθνικιστική ιδεολογία», τονίζει 
γιατί το τρομερότερο γι’ αυτόν δεν είναι να 
σφάλλεις, αλλά να πιστεύεις πως είσαι ο εκλε-
κτός λαός. 
Καλύτερο βιβλίο του θεωρεί το τελευταίο του, 
την «Ατλαντίδα», που κυκλοφόρησε το 2005 
(εκδ. Les Belles Lettres) και στο οποίο αποκρυ-
πτογραφεί την πλατωνική επινόηση της χαμένης 
ηπείρου βλέποντας σ’ αυτήν «τον προάγγελο 
του εθνικοσοσιαλιστικού παραληρήματος».

ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΧΕΤΤΑΙΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΑΝ… ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ (!) 
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ντόιτσε Βέλλε:  
«Επιθετική πολιτική της Τουρκίας στον πολιτι-
σμό: Προγραμματίζονται συνολικά 7 εκθέσεις 
στην Ευρώπη καθώς και στην Ιαπωνία και στη 
Νότια Κορέα. Αυτή τη στιγμή η πιο εντυπωσι-
ακή και παράλληλα η έκθεση που περιλαμβά-
νει τα αρχαιότερα αντικείμενα βρίσκεται στην 
Καρλσρούη.  Σε ένα εντυπωσιακό παλάτι στην 
Καρλσρούη φιλοξενείται το Landesmuseum, το 
μουσείο του κρατιδίου στο οποίο εγκαινιάστηκε 
πριν από μερικές ημέρες η έκθεση με τον τίτλο 
«Πριν από 12.000 χρόνια στην Ανατολία-τα 
παλαιότερα μνημεία της ανθρωπότητας.» Το 
2007 η Τουρκία ξεκινάει μια επιθετική πολιτική 
στο θέμα των εκθέσεων με σκοπό να παρουσιά-
σει στο εξωτερικό τους αρχαιολογικούς θησαυ-
ρούς που φιλοξενούνται στα μουσεία της.»
Αλήθεια, τι σχέση μπορεί να έχουν οι νομάδες 
Σελτζούκοι και Οθωμανοί που ήρθαν στην 
Μικρά Ασία πριν από χίλια χρόνια με τους πολι-
τισμούς της περιοχής εδώ και δώδεκα χιλιάδες 
χρόνια; Ασφαλώς και καμμία! Όμως, η πολιτική 
τους αυτή δεν είναι σημερινή, αφού η θεωρία 
του Παντουρκισμού, ούτε λίγο ούτε πολύ υπο-
στηρίζει ότι όλες οι γλώσσες του κόσμου κατά-
γονται από τα τουρκικά και ότι οι Έλληνες ακόμη 
είναι ένα τουρκικό φύλο!»

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ο Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ

Σε ένα ακόμα ρεσιτάλ αναλγησίας επιδόθηκε σήμερα η 
μνημονιακή συγκυβέρνηση Σαμαρά, η οποία όχι μόνο δεν 
ακούει τα προβλήματα επιβίωσης που η ίδια δημιούργησε 
στους ομολογιούχους, αλλά επιτέθηκε στους συμπολίτες 
μας που διαδήλωναν για τα δίκαια αιτήματά τους. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η πανελλήνια συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολο-
γιούχων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι έχουν έρθει σε 
απόγνωση, καθώς οι αποταμιεύσεις τους έχουν εξανεμιστεί 
ύστερα από το περιβόητο PSI με το οποίο «κουρεύτηκαν» σε 
πολύ σημαντικό ποσοστό ομόλογα ιδιωτών επενδυτών, καθώς 
και ομόλογα όσων ιδιωτών είχαν πληρωθεί από το Ελληνι-
κό Δημόσιο για οφειλές του προς αυτούς. Στην πολυπληθής 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Κηφισιάς το παρόν 
έδωσε και ο Συναγωνιστής Ηλίας Παναγιώταρος, ο οποίος έχει 
φέρει πολλάκις το θέμα στη Βουλή.

Η μνημονιακή συγκυβέρνηση όχι μόνο γύρισε την πλάτη στους 
ομολογιούχους, αλλά μπλόκαρε την συγκέντρωση με εκατο-
ντάδες αστυνομικούς, αποκλείοντας πάνω από 10 οικοδομικά 
τετράγωνα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται η οικία 
του Σαμαρά. Δεν αρκέστηκε όμως μόνο σε αυτό, αλλά έδωσε 
εντολή στα ΜΑΤ να επιτεθούν αναίτια ακόμα και σε υπερήλι-
κες διαδηλωτές με ψεκασμό χημικών, ώστε να εμποδίσουν 
κάθε προσπάθεια για πορεία διαμαρτυρίας! Θα ζητήσει άραγε 
συγγνώμη το υπουργείο Προ - πο από τους διαδηλωτές που 
δέχθηκαν την απρόκλητη επίθεση από τα ΜΑΤ, όπως έγινε και 
στην περίπτωση του Μανόλη Γλέζου; 

Αναίτια αστυνομική επίθεση στους ομολογιούχους



ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΙΚΟΣ 
ΕΝΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Ολόκληρη σχεδόν την εβδομάδα έβρεχε και 
το κρύο ήταν τσουχτερό, όμως το Σάββατο 
2 Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της 

μεγάλης συγκεντρώσεως των Ελλήνων Εθνικιστών, ο 
καιρός ήταν διαφορετικός. Ο ουρανός ήταν καθαρός 
και όλα έδειχναν πως η συγκέντρωση αυτή θα είχε 
ιδιαίτερη επιτυχία. Από τις πέντε ακόμη η ώρα είχαν 
συγκεντρωθεί στον χώρο χιλιάδες άτομα. Το Σάββατο 
2 Φεβρουαρίου του 2013 ήταν η ημέρα που έγινε η 
μεγαλύτερη εθνικιστική συγκέντρωση μετά την μετα-
πολίτευση του 1984 στην Ελλάδα! Μια ημέρα, που 
ελπίζουμε ότι θα ξεχαστεί έναν ακριβώς χρόνο μετά, 
το 2014, με μία ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση! 

 

«ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ» 
Η εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους 3 γενναίους 

των Ιμίων δεν ήταν μία συγκέντρωση πολιτική, αλλά μία 
ορκωμοσία εθνική. Δεκάδες χιλιάδες ξεχωριστών ανδρών 
και γυναικών έδωσαν το αγωνιστικό τους παρόν. Κάποιοι 
μίλησαν για 50.000 και άλλοι για 30.000, πάντως το πλή-
θος ήταν πυκνό και ο πλέον πλατειά λεωφόρος του κέντρου 
των Αθηνών, η Βασιλίσσης Σοφίας, ήταν κατάμεστη από το 
ύψος του Βυζαντινού Μουσείου μέχρι σχεδόν την Ηρώδου 
Αττικού. Οι ομιλητές έδωσαν τον παλμό, το πλήθος με θέρμη 
ανταποκρίθηκε στο εθνικό προσκλητήριο και ύστερα ακο-
λούθησε μία πορεία.  

Την ίδια ώρα οι «αρμόδιοι» έδιναν μάχη για να μειώσουν 
(στα ΜΜΕ…) τον αριθμό των ατόμων που παρευρίσκοντο 
στην συγκέντρωση. Ξεκίνησαν από ένα φτωχό 15.000 και 
κάποιοι εντελώς γελοίοι μίλησαν για 3.000, ενώ δεν έλειψε 
και η δήλωση ενός πολιτικού, από τα ηγετικά στελέχη της 
Ν.Δ., ο οποίος την επόμενη ημέρα σε τηλεοπτική εκπομπή 
είπε ότι ήταν 300 άτομα! Ο ίδιος αυτός πολιτικός είχε κάνει 
την περίφημη δήλωση πριν από χρόνια «είμαστε όλοι καρα-
γκιόζηδες»...  

Η πορεία ήταν συγκλονιστική. Ξεκίνησε από το Μνη-
μείο των Ηρώων και κατέληξε στα γραφεία μας στην οδό 
Μεσογείων. Μία πορεία γεμάτη πάθος με τις Γαλανόλευκες 
και τα εθνικιστικά λάβαρα να ανεμίζουν στον ελεύθερο για 
εκείνες τις λίγες ώρες αγέρα της Αθήνας. Μια πορεία που 
κράτησε σχεδόν δυο ώρες με απόλυτη πειθαρχία, χωρίς 
κανένα επεισόδιο. Συγκέντρωση αυτού του μεγέθους και με 
αυτά τα ποιοτικά στοιχεία είναι σίγουρο ότι κανένα κόμμα 
σήμερα δεν μπορεί να διοργανώσει. Αυτό και μόνο το γεγο-
νός πάγωσε κυριολεκτικά αυτούς, οι οποίοι εξουσιάζουν 
την Πατρίδα μας. Για «επίδειξη δυνάμεως της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ» έκαναν λόγο μάλιστα στα ιστολόγιά τους 
κάποιοι. Όχι, Δεν ήταν «επίδειξη», ήταν η δύναμη 
ενός ολόκληρου Έθνους, το οποίο έχει κουραστεί πλέον 
να ταπεινώνεται, να δοκιμάζεται, να εξαπατάται. Όσο για τα 
κανάλια και τις φυλλάδες, δεν περιμέναμε τίποτε άλλο από 
τον θλιβερό ρόλο, τον οποίο πάντοτε παίζουν, αναφερόμενοι 
(«ενημερώνοντας»…) στις συγκεντρώσεις των Εθνικιστών. 
Ήταν όλοι τους εκεί. Αλλά στην πραγματικότητα με ελάχι-
στες εξαιρέσεις ολίγων δευτερολέπτων δεν έδειξαν τίποτε. 
Πρωταθλητής της παραπληροφόρησης ανεδείχθη η ΝΕΤ («το 
τελευταίο σοβιέτ»), η οποία στο δελτίο ειδήσεων της επομέ-
νης ημέρας είπε ότι ήταν στην συγκέντρωση 2.000 άτομα... 

 

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΣΠΗΣ, ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΡ 
Ήταν φυσικό μετά από την συγκέντρωση αυτή, η οποία 

απέδειξε ότι δεν πιάνει τόπο η ψευδολογία εναντίον μας των 
βαρόνων Μινχάουζεν των ΜΜΕ, να υπάρξει ένας ολόκληρος 

ποταμός λάσπης κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Με αφορμή την 
συγκέντρωση και την παράνομη αποσιώπησή της, το Κίνημά 
μας απέστειλε εξώδικο προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτη-
λεόρασης (ΕΣΡ) και ω του θαύματος λάβαμε απάντηση! Η 
οποία ήταν κυριολεκτικά για γέλια και γεμάτη χαλκευμένα 
στοιχεία! Σχετικά με την απόλυτη συνωμοσία σιωπής και τον 
αποκλεισμό μας, πληροφορηθήκαμε ότι σύμφωνα με το ΕΣΡ 
«ως προς τα ποσοστά χρονικής έκθεσης των κομμάτων στα 
δελτία ειδήσεων, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ καταγράφει 3,5% στον 
ΑΝΤ1, 2,6% MEGA, 4,7% στην ΝΕΤ και 5,1% στο ΣΚΑΪ»!!! 

Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει από κάθε όριο 
λογικής. Στους 9 ολόκληρους μήνες, που είμαστε κόμμα 
κοινοβουλευτικό, είναι ζήτημα εάν έχει εμφανιστεί 3 έως 4 
φορές εκπρόσωπός μας στα τηλεπαράθυρα της συμφοράς! 
Από που αντλούν λοιπόν αυτό το ποσοστό; Μα από τις… 
ύβρεις τις οποίες εκτοξεύουν εναντίον μας! Δηλαδή και 
μας υβρίζουν και μας συκοφαντούν και μας χρεώνουν 
αυτό ως ποσοστό εμφανίσεως στα δελτία ειδήσεων!!!  

Έχουν ξεπεράσει τα ορφανά του Μαρξ που κατευθύνουν 
τα καταχρεωμένα κανάλια της διαπλοκής ακόμη και τον πατε-
ρούλη τους τον Στάλιν... Όμως, το θέμα έχει και συνέχεια. 
Διαβάζουμε παρακάτω από την έκθεση του ΕΣΡ: «Ως προς 
τον αριθμό εμφανίσεων στελεχών στις ενημερωτικές εκπο-
μπές, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ καταγράφει: 2,1% στον ΑΝΤ1, 0,7% 
στο MEGA και 3,4% στη ΝΕΤ. Εις ότι δε αφορά τον αριθμό 
εμφανίσεων στελεχών στο σύνολο των εκπομπών των τηλε-
οπτικών σταθμών, τα ποσοστά για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι 
4,5% στον ΑΝΤ1, 2,3% στο MEGA και 3,2% στη ΝΕΤ».  

Που τα είδαν όλα αυτά; Φυσικά πουθενά. Ελάχιστες οι 
εμφανίσεις μας, αλλά φαίνεται πως σαν εμφανίσεις μας 
θεωρούν τις συκοφαντικές αναφορές σε εμάς με μονταρι-
σμένα πολλές φορές αποσπάσματα από τηλεοπτικό υλικό, 
το οποίο συνοδεύεται από ψευδείς και υβριστικές αναφορές 
των παρόντων στα δελτία εκπροσώπων όλων των κομμά-
των πλην… ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Μήπως όμως είμαστε λάθος; 
Μήπως την ώρα που παρουσιάζονται όλες αυτές οι εκπο-

μπές, ένα φάντασμα πλανάται στην οθόνη και είμαστε εμείς; 
Για να τελειώνουμε με το θέμα. Δεν παραπονούμεθα. 

Το μαγαζί τους, το σάπιο και αμαρτωλό, προσπαθούν να 
σώσουν οι άνθρωποι και κάνουν ότι είναι δυνατόν. Δεν 
πιστέψαμε ποτέ ούτε στην ισονομία τους, ούτε στην 
ψευτοδημοκρατία τους για να μας προκαλούν έκπληξη 
όλα αυτά...

Πάντως είναι γεγονός ότι μετά την συγκέντρωση της 2ας 
Φεβρουαρίου 2013, είχαμε μία πλήρη επανάληψη όλου του 
ρεπερτορίου της λασπολογίας. Μάθαμε πάλι ότι είμαστε 
ναζιστές, αντίχριστοι, σατανιστές, παλιάνθρωποι, εγκλη-
ματίες, ότι δολοφονούμε καθημερινά κλπ., κλπ. Τι κρίμα 
όμως γι αυτούς, ο λαός δεν τους ακούει και η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
συνεχώς ανεβαίνει.

 

ΟΤΑΝ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΕΙ… ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ! 
Την ίδια ώρα, που ο ποταμός της λάσπης ορμητικά ρέει 

από τους «ενημερωτές» κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, τα ΜΜΕ 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να φτιάξουν μία εντελώς φαντα-
στική εικόνα για τον αγαπημένο τους ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα: 
Μία βουλευτής του Αλέξη αποκάλεσε τα Σκόπια… Μακεδο-
νία και ένα στέλεχος του τα Ίμια… Καρντάκ(!) και είπε ότι 
οι Τούρκοι είχαν δίκιο. Μας λένε ότι τους… «αποκεφά-
λισαν», ενώ στην πραγματικότητα ουδείς διεγράφη. 
Στο πλευρό των μαρξιστών και κάποιοι ιεράρχες, οι οποίοι 
βέβαια ουδεμία σχέση έχουν με τα «Ματωμένα Ράσα» του 
Ελληνισμού. Ο «έρωτας» του ΣΥΡΙΖΑ όμως για την θρησκεία 
φαίνεται πως δεν τους βγαίνει και για του λόγου το αληθές, 
το παρακάτω δημοσίευμα: 

«ΚΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»: «Πάγια 
θέση της Αριστεράς η αποκαθήλωση των θρησκευτικών 
συμβόλων από τους δημόσιους χώρους, κατάργηση της 
πρωινής προσευχής στα σχολεία, ισότιμη διδασκαλία όλων 
των θρησκευτικών δογμάτων και αποκλεισμός κληρικών 
από την ορκωμοσία στη Βουλή ή άλλες εκδηλώσεις που συν-
δέονται με δημόσια αξιώματα…» 

Μήπως ακούσατε κανένας από τους υμνητές του ΣΥΡΙΖΑ 
μητροπολίτες, οι οποίοι συμπτωματικά είναι και υβριστές 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ να λέει λέξη; Φυσικά και όχι. Όλα 
αυτά συμβαίνουν στην χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, 
στο γραικυλιστάν του 2013, στο οποίο όμως μέσα από την 
καταχνιά, την ψευτιά και την σαπίλα υπάρχει πλέον και μία 
άλλη Ελλάδα!  

Επιστροφή, λοιπόν, στο βράδυ της 2ας Φεβρουαρίου. 
Όταν το εθνικιστικό ποτάμι ξεχείλισε στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης. Ήταν την στιγμή που η κορυφή της πορείας 
ευρισκόταν στο ξενοδοχείο Hilton και το τέλος της έφτανε 
στην Ρηγίλλης. Εκεί απέναντι ακριβώς από την κορυφή της 
πορείας είναι μία λευκή κολώνα για την οποία ο Κωστής 
Παλαμάς είχε γράψει τον στίχο: 

 «Λευκή ας βαλθεί όπου έπεσες, Κολώνα
(Πώς έπεσες, γραφή να μη το λέη)

Λευκή με της Πατρίδας την εικόνα…» 

Η Λευκή αυτή Κολώνα είναι το σημείο, όπου χύθηκε το 
Αίμα ενός μεγάλου Έλληνα, του Ίωνα Δραγούμη, που με 
λόγια από τα δικά του λόγια θα κλείσω το κείμενο αυτό: 
«Αν το κράτος στενοχωρεί το έθνος, πρέπει αναγκαστικά 
ή να αλλάξει μορφή ή να χαθεί. Το κράτος, που εμποδίζει 
το έθνος, είναι περιττό και βλαβερό.»… «Όταν το κράτος 
είναι αντεθνικό, τότε κάτω το κράτος, ζήτω το Έθνος»

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ»:  «Ε, λοιπόν, όχι! Δεν 
διαθέτομεν «δηλώσεις μετανοίας» και ούτε αναγνωρίζουμε το δικαί-

ωμα του κριτή στους άδικους ισχυρούς των ημερών μας και στα 
μίσθαρνα όργανά τους, στα πληρωμένα φερέφωνά τους, στα ΜΜΕ, 

που σε κάθε ευκαιρία μας συκοφαντούν και μας υβρίζουν. Δεν θεω-
ρούμε ούτε ντροπή, ούτε κακό το να μας υβρίζουν αυτοί και ας μας 

λένε όπως θέλουν: άλλοτε εθνικιστές, άλλοτε ακροδεξιούς, άλλοτε 
νεοφασίστες, άλλοτε νεοναζί, άλλοτε φανατικούς ορθόδοξους και 

άλλοτε σατανιστές. Η λάσπη τους δεν μας αγγίζει, όπως και δεν μας 
αγγίζουν οι αμφιβολίες, ο φόβος και ο τρόμος όσων πιστεύουν την 

λάσπη τους ή και εάν δεν την πιστεύουν, την υπολογίζουν.» 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003, Α.Φ. 483 
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