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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 
ΤΟΥ ΕΟΤ ΕΧΕΙ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ...

s Η φωτογραφία που βλέπετε είναι από τους πανηγυρισμούς του 
ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Σε πρώτο φόντο το σφυροδρέπανο της 

ΚΟΕ (Kομμουνιστική οργάνωση Ελλάδας) και δίπλα ο Alexis. 

 s Μόνο που η φωτογραφία αυτή άλλαξε στην πρώτη σελίδα της 
κομματικής εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ «ΑΥΓΗ» και το σφυροδρέπανο 
έφυγε… Γνήσιος επίγονος του «πατερούλη» Στάλιν, που παραποι-

ούσε τις φωτογραφίες ο ΣΥΡΙΖΑ. 

s Ο «σύντροφος» Alexis αλλάζει και έτσι όλοι είναι ευχαριστημέ-
νοι. Πρόσφατα μάλιστα δήλωσε ότι παρακολουθεί CNN και διαβάζει 

Guardian, ναι, την γνωστή αγγλική εφημερίδα, που συκοφαντεί 
συστηματικά την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΟΥ ΕΛΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!
Ιδιαίτερα συγκινητική και ενθαρρυντική για τον Αγώνα των Ελλήνων και Κυπρίων Εθνικιστών ήταν 
η παρουσία στην εκδήλωση του πατέρα του Εθνομάρτυρα Σολωμού Σολωμού, ο οποίος υποδέχτηκε 

με θέρμη τόσο τον Πρόεδρο του Κινήματος, όσο και τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

Η «ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ»
ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ALEXIS

ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ: 
ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ 

ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;

ΣΕΛ. 3

Μοναδικός ένοχος ο… πρώην υπουργός 
Παπακωνσταντίνου! «Ώδυνεν όρος και 
έτεκεν μυν»…
Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουμε για ένα μεγάλο κουκού-
λωμα. ποιος μας εγγυάται ότι αυτή η λίστα που ήλθε 
σαν η γνήσια λίστα Λαγκάρντ είναι η ίδια, η οποία είχε 
έλθει στην χώρα μας πριν δύο χρόνια;

Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ
s ΣΕΛΙΔΑ 3

s ΣΕΛΙΔΑ 4

s ΣΕΛΙΔΑ 3

ΝΕΑ ΗΘΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: 

ΠΡΩΤΑ ΛΗΣΤΕΙΑ, 
ΜΕΤΑ... ΒΙΑΣΜΟΣ!
Εφιαλτικές μνήμες από το πρόσφατο 
παρελθόν, όταν τα μέλη εγκληματικής συμ-
μορίας «κατατρεγμένων» από την Αλβανία 
που έκανε ένοπλες ληστείες, βίαζε όσες 
γυναίκες εύρισκε μέσα στα σπίτια που εισέ-
βαλλε, ξυπνάει το τελευταίο περιστατικό... ΣΕΛ. 4

ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ!
Η μοναδική αληθινή τιμωρία για το τέρας της Ξάνθης
που στέρησε την ζωή στην άτυχη Ελληνίδα...  s ΣΕΛΙΔΑ 5

Η “ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ” 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ
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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 ΑΛΜΥΡΟΣ: Βασ. Κωνσταντίνου 

91, πλ. Αλμυρού

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 ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Κομνηνού 2

o ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη 40-42 

o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Κόρακα 52

o ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηροδότου 87

o ΡΟΔΟΣ: Εθν. Μακαρίου 45

o KΩΣ: Ομήρου και Ξενοκρίτου

o ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Πλατεία 

Αργοστολίου

o ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Πατριάρχη

Βαρθολομαίου 6
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YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Εύχομαι σε όλους 
και σε όλες ευ-

τυχισμένο 
το νέον 

έ τ ο ς , 
υγεία, 

δ η μ ι -
ουργία και προπαντός υψηλό φρόνημα! Ας 
μη μας λυγίσουν οι δύσκολοι καιροί. Ας 
αντισταθούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής 
μας στο πνεύμα της κακομοιριάς και της 
απελπισίας! Σίγουρα ο χρόνος που πέρα-
σε δεν ήταν ο καλύτερος. Ήταν ένας ακό-
μη χρόνος της πολιτικής του περίφημου 
Μνημονίου, με δυσκολίες οικονομικές, 
με μία κοινωνία να βρίσκεται σε συνεχή 
κρίση και στον ορίζοντα να μη αχνοφέγ-
γει καμμία ελπίδα. Επιτέλους ο χρόνος που 
έρχεται ας καταλάβουν αυτοί που αποφα-
σίζουν για το μέλλον αυτού του τόπου ότι 
πρέπει να είναι διαφορετικός! Ας αντιλη-
φθούν ότι όλα αυτά τα σχέδια επί χάρτου, 
που κάνουν, είτε τα ονομάζουν «προϋπο-
λογισμούς», είτε οτιδήποτε άλλο, οδηγούν 
σε αδιέξοδο. Χρειάζεται μία άλλη πολιτική.
Αυτοί που σήμερα μας κυβερνούν λένε ότι 

έρχεται η ανάπτυξη, ότι θα μειωθεί η ανερ-
γία, η εγκληματικότητα, ότι… ότι… ότι… Πι-
στεύουμε πως κάνουν λάθος, πως ο τρόπος 
με τον οποίο προσπαθούν να “σώσουν” 
την Πατρίδα δεν είναι ο σωστός! Όμως, 
από τα βάθη της ψυχής μας ευχόμαστε να 
έχουμε κάνει εμείς λάθος και να υπάρξει η 
ανάπτυξη και όλα αυτά τα οποία υπόσχο-
νται. Αυτό δεν θα μας δυσαρεστήσει καθό-
λου, γιατί πάνω από την οποιαδήποτε πο-
λιτική σκοπιμότητα, πρέπει να βρίσκεται η 
ευτυχία και η ευημερία της Πατρίδας μας! 
Μακάρι, λοιπόν, να διαψευστούμε.
Πέρα από τα ζητήματα, πάντως, της οικο-
νομίας μη λησμονούν ότι υπάρχουν και 
τα θέματα τα εθνικά. Πρέπει σαν Έθνος να 
υπερασπισθούμε τα δίκαιά μας ενάντια σε 
κάθε πρόκληση, είτε αυτή είναι των Τούρ-
κων, που θέλουν το Αιγαίο μας και κάνουν 
προπαγάνδα ανθελληνική στην Θράκη 
μας, είτε των Σκοπιανών που κλέβουν το 
όνομά μας, την ψυχή μας, την Ιστορία μας, 
είτε τώρα τελευταία των… Αλβανών, που θέ-
λουν δικές τους την Πρέβεζα και τα Γιάννε-
να! Καμμία υποχώρηση στα Εθνικά θέματα 
και ας μη νομίσουν κάποιοι ότι η οικονο-

μική κρίση θα κάνει τους Έλληνες λιγότερο 
Πατριώτες!
Ό,τι και να γίνει όλοι οι Έλληνες και όλες οι 
Ελληνίδες πρέπει να αγωνιστούμε για ένα 
καλύτερο μέλλον και προπαντός θα πρέπει 
να έχουμε κατά νου ότι και άλλες φορές η 
Πατρίδα μας πέρασε δύσκολους καιρούς 
και δύστυχες ημέρες, αλλά κατόρθωσε τε-
λικά και κέρδισε την μάχη της επιβίωσης, 
της αξιοπρέπειας, της υπερηφάνειας! Κάθε 
φορά που διαβάζω σε μία εφημερίδα ότι 
ένας Έλληνας αυτοκτόνησε, πέφτοντας 
θύμα της πολιτικής του Μνημονίου, θλίβο-
μαι διπλά. Θλίβομαι πρώτα απ’ όλα για τον 
άνθρωπο, αλλά θλίβομαι πιο πολύ για την 
έρημο των Ιδανικών, που έχει πλακώσει 
σαν ταφόπλακα την Ελλάδα μας, μια έρη-
μος ιδανικών, που οδηγεί έναν άνθρωπο 
στον θάνατο επειδή… δεν έχει λεφτά! Αυτό 
είναι το χειρότερο απ’ όλα.
Ευτυχισμένο το νέο έτος για όλους και για 
όλες και προπαντός Εθνική υπερηφάνεια 
και ακόμη και αν ο χρόνος που έρχεται εί-
ναι και αυτός γεμάτος φτώχεια, ας μη λυγί-
σει τις ψυχές μας!

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ 

Μήνυμα του Ν. Μιχαλολιάκου για το Νέο Έτος: 
«Ας μη μας λυγίσουν οι δύσκολοι καιροί»

Με απόλυτη επιτυχία και με μαζική -δυστυχώς- προσέλευση από δοκιμαζόμενους Έλ-
ληνες συμπολίτες μας ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, η διανομή τροφίμων 
και ρούχων από την Τ.Ο. Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο. Οι συναγωνιστές μοίρασαν 
μεγάλες ποσότητες από βασικά είδη ανάγκης (ζυμαρικά, όσπρια, φρούτα, λάδι) και 
ρούχα στους Έλληνες που δεινοπαθούν από την ασφυκτική πολιτική της συγκυβέρνη-
σης του μνημονίου. Συνεχίζεται έτσι αδιάκοπα η προσπάθεια του «Λαϊκού Συνδέσμου 
- Χρυσή Αυγή» για βοήθεια προς τους Έλληνες με δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Τραγική παραφωνία ήταν για ακόμη μια φορά η γνωστή κουστωδία αναρχοαριστερών 
και μελών του Σύριζα που οργάνωσαν αντισυγκέντρωση (!) στην πλατεία Δημάδη. Ο 
δήμαρχος Αγρινίου επέλεξε να παραχωρήσει την πλατεία στους αντιεξουσιαστές κι έτσι 
η Τ.Ο. Αιτωλοακρανανίας πραγματοποίησε την διανομή στην πλατεία Αγίου Κωνστα-
ντίνου. Η διανομή ολοκληρώθηκε με πειθαρχία, τάξη, μαζική συμμετοχή και δίχως κα-
νένα πρόβλημα. Μετά την ολοκλήρωση της διανομής πάνω από 100 μέλη της Χρυσής 
Αυγής με επικεφαλής των βουλευτή της Χρυσής Αυγής Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση 
πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους του Αγρινίου.

Μαζική προσέλευση στη διανομή 
τροφίμων και ρούχων από την 

Χρυσή Αυγή στο Αγρίνιο

Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας «Χρυσή Αυγή» εύχεται σε 
όλους τους Έλληνες Καλή Χρονιά. Είθε το Νέο Έτος, να είναι 
Έτος ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ της Πατρίδας μας από τα τυραννικά 
δεσμά των διεθνών εξουσιαστών, αλλά για να συμβεί αυτό θα 
πρέπει πρωτίστως να απαλλαγούμε από τους εγχώριους Εφι-
άλτες και την Ολιγαρχία τους. Ο Θεός της Ελλάδας να δίνει 
Δύναμη και Υγεία σε κάθε Συναγωνιστή για να επιτύχουμε 

τους Σκοπούς μας. Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει με μεγαλύτερη 
Θέληση τον Εθνικό της Αγώνα, έτσι ώστε το 2013 να χτίσουμε 
τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ του 
Μέλλοντος. Μια Ελλάδα Ελεύθερη, μία Πατρίδα Υπερήφανη, 
ένας Λαός Αποφασισμένος για τη Νίκη. 

ΨΗΛΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2013!  

Ελληνικές Ευχές για το 2013 από την συντακτική μας ομάδα 
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Εμπρός στον καινούριο χρόνο         
 
Ο νέος χρόνος χτυπά σε λίγες ώρες την πόρτα μας. Θα 
είναι ο χρόνος αυτός γεμάτος προκλήσεις για το Κίνημά 
μας. Θα κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις, να πάρου-
με θέσεις, να δραστηριοποιηθούμε ακόμη περισσότερο 
από πριν. Ένας δρόμος ανηφορικός, ένας κάματος  που 
τον επιδιώξαμε, που τον αποζητούσαμε. Τα βήματά μας, 
βήματα σταθερά, το ένα πίσω από το άλλο, μας φέρνουν 
πιο κοντά στους στόχους μας, σε όσα ελπίσαμε βαθιά μες 
στις καρδιές μας, σε όσα σκεφτήκαμε στα όνειρά μας.  
Το 2012 ήταν για το Εθνικιστικό Κίνημα μια χρονιά-
σταθμός. Μετά από δεκαετίες αταλάντευτων αγώνων, η 
Χρυσή Αυγή δικαιώνεται. Με λόγο και έργο που αφορούν 
τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα, το Λαϊκό Εθνικι-
στικό Κίνημα της Χρυσής Αυγής ξεπερνά τους σκοπέλους 
του αποκλεισμού και των ύβρεων και βρίσκεται πλέον 
στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων.  
Οι εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου έδωσαν στο Κίνη-
μά μας τους πρώτους βουλευτές του στο Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο, ανοίγοντας ρήγμα στα τείχη της σιωπής που το 
μεταπολιτευτικό καθεστώς έχει ορθώσει εναντίον κάθε 
τι Ελληνικού. Τώρα,  η φωνή μας, η φωνή των Ελλήνων 
Εθνικιστών  φτάνει σε περισσότερους Έλληνες.  
Από την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο και 
μετά, νέα κάστρα ελευθερίας στήνονται σε ολόκληρη τη 
χώρα. Άνθρωποι καθημερινοί, άνθρωποι της δουλειάς, 
με εμπειρία στην πραγματική ζωή  βγαίνουν μπροστά και 
υπερήφανοι ορθώνουν το ανάστημά τους. Ναι, είμαστε 
εδώ, ναι, ήρθαμε για να μείνουμε, ναι, ήρθαμε για να 
σηκώσουμε στους ώμους μας τη γλυκιά μας Πατρίδα. 
Μέσα κι έξω από τη Βουλή το Κίνημά μας δείχνει το 
δρόμο της αντίστασης. Με αλληλεγγύη άδολη, με ενδι-
αφέρον αληθινό,  στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
τους Έλληνες. Κανένας Έλληνας αυτόχειρας, κανένας 
Έλληνας εξαθλιωμένος, είμαστε εδώ, ο ένας για τον 
άλλον, είμαστε εδώ και είμαστε όλοι Έλληνες. 
Στα λάβαρά μας, στον αρχαιοελληνικό μαίανδρο και 
τη σημαία του σταυρού, ο λαός μας βρίσκει ξανά την 
ελπίδα και  την πίστη του. Ναι, μπορεί να υπάρξει μια 
νέα Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα των ιδανικών, η Ελλάδα 
των παραδόσεων, η Ελλάδα των υπερήφανων Ελλήνων. 
Εμείς είμαστε τα παιδιά εκείνων που έκαναν την Ελλάδα 
τον παντοτινό φάρο της ανθρωπότητας. Είναι η Ελλάδα 
που μας έλεγαν ότι έχει χαθεί, η Ελλάδα που την έλεγαν 
περιφρονητικά παρελθόν τάζοντάς μας με τα ψεύτικά 
τους λόγια την κάλπικη ευημερία της ΟΝΕ. 
Η Ελλάδα μας είναι εδώ, στις ψυχές όλων όσων είναι 
όρθιοι κι όσων ακόμα θα σηκώσουμε και θα φέρουμε 
μαζί μας στις γραμμές των αγωνιστών, στις γραμμές των 
Ελλήνων, στις γραμμές μάχης της Χρυσής Αυγής. 
Έτσι λοιπόν, σ’ αυτό το γλυκοχάραμα του νέου έτους, 
ενός νέου έτους για την Ελλάδα, για το Κίνημά μας και 
για τον κάθε ένα από εμάς, δεμένοι γερά σαν τον Οδυσ-
σέα στο κατάρτι της ακλόνητης Πίστης μας,  ας σηκώ-
σουμε ψηλά τα μάτια και τις καρδιές κι ας χαιρετήσουμε 
τον ανίκητο επουράνιο Θεό, τον ανίκητο προστάτη της 
Ελλάδος, ας ατενίσουμε τον Ήλιο που θα λάμψει ξανά 
λαμπρός πάνω από την αιώνια Ελλάδα. Ζήτω η Νίκη. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Μέχρι πριν λίγο καιρό οι φυλλάδες και τα κανάλια της 
ινγκλετέρας, των ΗΠΑ και της δύσεως γενικά μιλούσαν 
για τον επικίνδυνο κομμουνιστή Τσίπρα, ο οποίος μπορεί 
να πάρει την εξουσία. Τώρα τον έχουν ξεχάσει και θυμού-
νται μόνον την Χρυσή Αυγή.
Στην πραγματικότητα, ο σύντροφος Alexis, διαθέτει μία 
ολόκληρη κόκκινη ορχήστρα από τις διάφορες συνιστώ-
σες, οι οποίες αρχίζουν από σκληρούς Σταλινικούς και 
Μαοϊκούς και τελειώνουν με Τροτσκιστές διεθνιστές, με 
πλούσια προκλητικά ανθελληνική στάση σε όλα τα εθνικά 
θέματα. Όλοι αυτοί δεν λένε λέξη για την μεταστροφή 
του «σύντροφου» Alexis, αφού από την μία πλευρά αυτό 
που προέχει είναι η εξουσία και από την άλλη το δόγμα 
της νέας αριστεράς, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την 
δεκαετία του ’60 στη Γαλλία και την οποία εκπροσωπεί 
ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία «Νέα Αριστερά» δεν έχει άλλο σκοπό 
από την καταστροφή του Εθνικού Κράτους! Έτσι λοιπόν, 
οι ακραίοι των συνιστωσών συμμετέχουν απόλυτα στο 
παιχνίδι και όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει διάσπαση 
στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι το λεγόμενο «αριστερό ρεύμα» λει-
τουργεί σαν βαλβίδα ασφαλείας για να ικανοποιούνται 
οι αναρχομπολσεβίκοι ότι έχουν λόγο στην καινούργια 
κατάσταση.
Είναι φανερό ότι τον επερχόμενο στην εξουσία ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως τουλάχιστον θέλουν να συμβεί τα κοράκια της 
παγκοσμιοποίησης και της «open society» του Τζωρτζ 

Σόρος, δεν μπορούν να τον σταματήσουν ούτε τα υπάρ-
χοντα κόμματα, ούτε τα κόμματα που σκέπτονται να ιδρύ-
σουν οι πολιτικά νεκροί «αστέρες» της χρεωκοπημένης 
κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς.  

ΟΙ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΑΠΙΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΣΑΠΙΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ 
ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΠΙΑ. ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ 
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗ!

Η «ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ» 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ALEXIS

ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ: 
ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;

Ο κύβος ερρίφθη! Τα δύο στρατόπε-
δα που θα παλέψουν στις προσεχείς 
εκλογές για να πάρουν στα χέρια 
τους τα ηνία της χώρας έχουν πλέον 
ξεχωρίσει. Από τη μία είναι η  Χρυσή 
Αυγή κι από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη 
μέση είναι η μνημονιακή παράταξη 
της Πασοκο-Νεοδημοκρατίας, που 
αναμένεται να σαρωθεί, ενώ ρόλο 
κρυφού άσσου στο μανίκι του καθε-
στώτος φιλοδοξεί να παίξει η ΔΗΜΑΡ, 
με το ΚΚΕ να συρρικνώνεται κι άλλο 
προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ και να μένει 
στην απόξω.
Ποιος, όμως, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τι 
κρύβει μέσα στις… συνιστώσες του; 
Ποιες είναι οι θέσεις του για τα εθνι-
κά μας θέματα; Ποιες είναι για τους 
λαθρομετανάστες; Ποιες για την 
εγκληματικότητα; Ποιες για τις κοι-
νωνικές σχέσεις; Ποιες για τον διε-
θνή ρόλο της Ελλάδας; Κάποιοι λίγοι 
ξέρουν και συμφωνούν. Υπάρχουν, 
όμως, πολλοί που χωρίς να το πολυ-
ψάχνουν το θέμα, ψήφισαν ενστι-
κτωδώς στις προηγούμενες εκλογές 

ΣΥΡΙΖΑ από οργή, αγανάκτηση και 
αντίδραση, για να μην έρθουν στην 
εξουσία τα «παλαιά» κόμματα. Αυτοί 
δεν ξέρουν και πολλά πράγματα για 
το πραγματικό πρόσωπο του συνον-
θυλεύματος. Και πρέπει να μάθουν! 
Να μάθουν για την τουρκολαγνεία 
του, για την απεμπόληση του ονόμα-
τος (και ίσως και του εδάφους) της 
Μακεδονίας μας, για την υποστήριξη 
του σχεδίου Ανάν στην Κύπρο, για 
την υποταγή του στα κελεύσματα 
της Νέας Τάξης - Παγκοσμιοποίησης 
(εξ’ ου και το «αμερικανοκομμουνι-
στές»), για την «αλληλεγγύη» του 
στους λαθρομετανάστες, για την πλέ-
ρια υποστήριξη στους κουκουλοφό-
ρους αναρχοκομμουνιστές, αλλά και 
στους τρομοκράτες, με αυτοπρόσωπη 
παρουσία ηγετικών στελεχών του στις 
δίκες τους, για την συμπαράταξή του 
με κάθε εκφυλισμένο και ανώμαλο 
στοιχείο κι άλλα πολλά. 
Και τι «περίεργο», την ίδια ώρα που ο 
ΣΥΡΙΖΑ κάνει παιχνίδι με ότι αριστε-
ρίστικο, παρακμιακό και δήθεν αντι-

καθεστωτικό (παρακρατικό) στοιχείο 
υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, τα 
δημοσιογραφικά φερέφωνα του διε-
θνούς κατεστημένου και των τοκογλύ-
φων τον έχουν στα ώπα-ώπα, εκθειά-
ζοντας «τα κομψά κοστούμια, τα ιτα-
λικά πουκάμισα τα σουέντ παπούτσια, 
μαζί με μια εντυπωσιακή βελτίωση 
στα αγγλικά του», του Τσίπρα, που 
τους δηλώνει με βλαχοκαουμπόϋκη 
αυταρέσκεια: «Τώρα παρακολουθώ 
CNN και διαβάζω τον Guardian». Τα 
ίδια ΜΜΕ που σκυλοβρίζουν από το 
πρωί μέχρι το βράδυ την Χρυσή Αυγή 
και την κατηγορούν για τα μύρια όσα…
Να μάθουν όλοι, λοιπόν, και να κανο-
νίσουν την πορεία τους. Γιατί ειδικά 
στην παρούσα φάση τα λάθη πληρώ-
νονται και δε διορθώνονται!
 

s Για περισσότερες λεπτομέρειες 
για τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και 

των συνιστωσών του με κουκου-
λοφόρους, αναρχοκομουνιστές και 
«μειονότητες» στην σελίδα 13, στη 
στήλη του «Αντίοχου»…  

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ

Μας λένε ότι η λίστα Λαγκάρντ η… αρχική(;) ήρθε και ότι από 
αυτήν προκύπτει ότι έχουν αλλοιωθεί μόνον… 3 ονόματα, τα 
ονόματα των συγγενών του πρώην υπουργού Παπακωνστα-
ντίνου! Έτσι, λοιπόν, ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα ετοι-
μάζεται να θυσιάσει στην πολιτική γκιλοτίνα τον Παπακων-
σταντίνου και να παραδώσει άσπιλο και άμωμο τον πολιτικό 

κόσμο της χώρας 
στην δημόσια 
ζωή! Αλήθεια, 
ποιος μας εγγυ-
άται ότι αυτή η 
λίστα που ήλθε 
σαν η γνήσια 
λίστα Λαγκάρντ 
είναι η ίδια, η 
οποία είχε έλθει 
στην χώρα μας 
πριν δύο χρόνια; 

Γιατί δεν βρίσκουν την πρώτη, την αρχική λίστα, αυτή που 
είχε έλθει το 2010 και η οποία χάθηκε; Θα πείτε έχουν 
λόγους οι Ευρωπαίοι και οι λοιποί «φίλοι» και «δανειστές» 
μας να διαφυλάξουν το πολιτικό σύστημα; Βεβαίως και 
έχουν! Αφού αυτοί, οι παλαιοί πολιτικοί, είναι οι εγγυητές 
της τοκογλυφικής λεηλασίας της χώρας μας από τους 
«δανειστές». 
Ό,τι και να γίνει, λοιπόν, όπως κι αν εξελιχθεί το πράγμα, ο 
λαός δεν πρόκειται να πεισθεί σε όποια απόπειρα αποδό-
σεως δικαιοσύνης, όσο δεν ευρίσκεται η αυθεντική πρώτη 
λίστα Λαγκάρντ, η οποία είχε έλθει στην χώρα στις αρχές του 
2010! Η δυσπιστία του λαού είναι δεδομένη, όχι μόνο γιατί 
έχει δει τα τελευταία χρόνια σημεία και τέρατα, αλλά και γιατί 
ευρισκόμενος σε μία σκληρή οικονομική πίεση, είναι φυσιο-
λογικό να είναι επιφυλακτικός εάν όχι εντελώς αρνητικός.
Οι μαθητευόμενοι μάγοι, λοιπόν, οι οποίοι προσπαθούν 
να μας πουν με απλά λόγια ότι για όλα έφταιγε ΜΟΝΟ ο 
Παπακωνσταντίνου, θα αποτύχουν.

Πόσους νεκρούς ακόμα;
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές (παραμονή Πρωτο-
χρονιάς) ένας ακόμα συμπατριώτης μας άφησε την τελευταία 
του πνοή, πέφτοντας νεκρός από τα πυρά ενός καλάσνικοφ, 
από τα χιλιάδες που κυκλοφορούν στην χώρα και όλοι γνωρί-
ζουν από που προέρχονται...
Τα πρώτα στοιχεία κάνουν αναφορά για δύο άτομα με κλεμ-
μένα αυτοκίνητα και πινακίδες από την περιοχή της Αχαΐας, 
που βρέθηκαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Νέο Μονα-
στήρι του Δομοκού και ζήτησαν από τον 44χρονο υπάλληλο 
του πρατηρίου τις εισπράξεις, υπό την απειλή καλάσνικοφ.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες οι δράστες πυροβόλησαν 
τον 44χρονο με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.
Την ίδια στιγμή και δίχως αιδώ, οι συγκυβερνήτες του ολέ-
θρου μας, θριαμβολογούν για την δήθεν πάταξη της εγκλη-
ματικότητας, την δήθεν μείωση της λαθρομετανάστευσης, το 
δήθεν χτύπημα στο παρεμπόριο και άλλα πολλά ΔΗΘΕΝ...
Όλα για επικοινωνιακούς σκοπούς, σε ένα παιχνίδι εντυπώ-
σεων και ανάσχεσης της εκλογικής δύναμης των Εθνικιστών.
Εκατοντάδες οικογένειες Ελλήνων έκαναν «μαύρες γιορτές» 
τα τελευταία χρόνια, χάνοντας κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. 
Πόσους νεκρούς ακόμα πρέπει να θρηνήσει η Πατρίδα; Ευχό-
μαστε κανέναν. Όμως οι ευχές δεν αρκούν. Όπως δεν αρκούν 
και οι θριαμβολογίες των ξεδιάντροπων πολιτικάντηδων...
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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΕΟΤ

Όλοι διαβάσαμε και είδαμε αυτές τις ημέρες 
τις εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο στον 
ΕΟΤ. Εν περιλήψει πρόκειται για ένα σκάν-
δαλο με υψηλόβαθμα στελέχη, που βγάζανε 
αξιώσεις από ξενοδοχειακές μονάδες προς 
τον ΕΟΤ και ακολούθως τις εισπράττανε 
οι ίδιοι. Η αστυνομία προέβη σε συλλήψεις 
όταν πήγανε να εισπράξουν πλαστό τιμολό-
γιο αξίας 146 χιλιάδων ευρώ. Έτσι άρχισε 
ένας κυκεώνας αποκαλύψεων που εν τέλει 
κατέληξε να συμπεριλαμβάνει στην λίστα 
των υπόπτων και τον Γενικό Γραμματέα 
του ΕΟΤ, Νικόλαο Καραχάλιο, ενώ ο ίδιος 
δηλώνει ότι πρόκειται για πλεκτάνη και ότι 
ο ίδιος δεν έχει σχέση με το σκάνδαλο, αλλά 
αντιθέτως ότι του γίνεται πόλεμος για να τον 
«εξοντώσουν πολιτικά».

ΑΦΟΥ ΕΚΕΙΝΟΙ... ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ, 
ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ...

Αυτό που κάνει εντύπωση,  όμως, είναι η 
πλήρης απουσία από τις τηλεοράσεις και 
τους δέκτες των τηλεοράσεων της πολιτι-
κής ταυτότητας του Νικόλαου Καραχάλιου. 
Προφανώς και δεν είναι της Χρυσής Αυγής, 
αφού τότε θα είχαμε τραγελαφικά τύπου: 
«Εδώ Στρατούλης, ο Καραχάλιος είναι της 
Χρυσής Αυγής». Όμως τίποτα δεν ακούστηκε 
για την πολιτική ταυτότητα του ιδίου ή των 
υπολοίπων που φέρονται ως εμπλεκόμενοι 
στην υπόθεση. Εμείς από την πλευρά μας θα 
παρουσιάσουμε μόνο την πολιτική ταυτότητα 
του Καραχάλιου, έτσι απλά για να μην νομί-
ζουν ότι ο Λαός τρώει κουτόχορτο. Ο Νικό-
λαος Καραχάλιος, λοιπόν, ήταν Γραμματέας 
Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας 
και από ότι γράφει το «Βήμα» είχε κάνει ο 
ίδιος την πρόταση για την πρόσληψη του κ. 
Βασιλάκου (ένας εκ των 5 ήδη συλληφθέ-
ντων) στον ΕΟΤ. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
Birlik , “κατατέθηκε σοβαρή πρόταση από 
την τουρκική εταιρία Εξωτερικού Εμπορίου 

και Μεταφορών SEBA ΑΕ, για την Ελληνική 
καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ. Αναφέρεται πως 
από τις πέντε εταιρίες που έχουν υποβάλει 
προστάσεις για την ΣΕΚΑΠ, προτάσεις οι 
οποίες αξιολογούνται από την ATEBANK, η 
σοβαρότερη ανήκει στην τουρκική εταιρία!
Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι “η εταιρία SEBA 
συνεργάζεται για πολλά χρόνια με την ΣΕΚΑΠ 
αλλά καθώς και η ATEBANK θα λάβει υπόψη 
της την μουσουλμανική μειονότητα που ζει 
εδώ, αναμένεται η απόφαση να είναι θετική 
για την SEBA.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ... 152 ΝΗΣΙΑ!

Μόνο τυχαίες δεν ήταν τελικά οι προκλητι-
κές δηλώσεις Ερντογάν ότι η Ελλάδα βου-
λιάζει και ξεπουλάει τα νησιά της. Υπό το 
φως των νέων εξελίξεων μπορούν πλέον να 
εκληφθούν ως «επιχειρηματικές προτάσεις», 
απευθυνόμενες προφανώς προς αυτούς που 
πάντα ξέρανε ως ενδοτικούς, δηλαδή τους 
πολιτικάντηδες. Τώρα σύμφωνα με δηλώ-
σεις που κάνανε τούρκοι πολιτικοί, φαίνεται 
πως υπάρχουν σκέψεις για διεκδικήσεις από 
πλευράς τουρκίας. Διεκδικήσεις που αφο-
ρούν αρκετά Ελληνικά νησιά και νησίδες 
που σε αριθμό, φτάνουν τα 152! Σε ερώτηση 
του δημοκρατικού κόμματος, σχετικά με το 
ζήτημα, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβού-
τογλου, απάντησε ότι: «Υπάρχει, όσον αφορά 
ορισμένα νησιά και νησίδες στο Αιγαίο, μια 
σειρά από προβλήματα, όπως αυτό του ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος τους και ότι η Τουρ-
κία σε μια προσπάθεια να φθάσει σε μια 
δίκαιη λύση, είναι σε ... διάλογο (!) με την 
Ελλάδα».

ΠΡΩΤΑ ΛΗΣΤΕΙΑ, ΜΕΤΑ... ΒΙΑΣΜΟΣ!

Εφιαλτικές μνήμες από το πρόσφατο παρελ-
θόν, όταν τα μέλη εγκληματικής συμμορίας 

«κατατρεγμένων οικονομικών μεταναστών» 
από την Αλβανία που έκανε ένοπλες ληστεί-
ες, βίαζε όσες γυναίκες εύρισκε μέσα στα 
σπίτια που εισέβαλλε, ξυπνάει η παρακάτω 
είδηση από την πόλη της Πάτρας:
«Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία της 
Πάτρας η είδηση του βιασμού μιας 50χρονης 
γυναίκας από τους ληστές της, σύμφωνα 
με πληροφορίες του patrastimes.gr. Συγκε-
κριμένα το βράδυ της Παρασκευής όχι μόνο 
λήστεψαν δύο οικογένειες, σε Αλισσό και 
Σελλά, αλλά είχαν και άλλες ορέξεις. Στον 
Αλισσό οι δράστες λήστεψαν μια οικογένεια 
και στη συνέχεια προσπάθησαν να βιάσουν 
την 22χρονη κόρη, δίχως επιτυχία, καθώς 
η νεαρή αντέδρασε και τράπηκαν σε φυγή. 
Όμως στην περιοχή των Σελλών ένα ζευγάρι 
50χρονων στάθηκε άτυχο καθώς έδεσαν τον 
άντρα και βίαζαν κατ’ επανάληψη τη γυναί-
κα». Οι δράστες κυκλοφορούν ελεύθεροι... 
Να τους χαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, οι «αντιρατσιστι-
κές» οργανώσεις και οι Ευρωπαίοι Επίτροποι.

  Σημεία
 των Καιρών

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ...
ΜΑΧΑΙΡΟΒΓΑΛΤΗ

Παράλληλα με τα παιδιά είχαν βγει 
για «κάλαντα» και οι μαχαιροβγάλτες 
εγκληματίες. Σε Νέο Ψυχικό, Καλλι-
θέα, Πατήσια, Παλαιό Φάληρο, Θεσ-
σαλονίκη, αλλά και στο πολύπαθο 
κέντρο των Αθηνών σημειώθηκαν 
περιστατικά όπου στυγνοί εγκλημα-
τίες, απείλησαν με μαχαίρια παιδιά, 
προκειμένου να τους αποσπάσουν 
τα χρήματα που είχαν βγάλει από 
το κάλαντα, αλλά και ότι άλλο είχαν 
πάνω τους. Η αστυνομία κατάφερε 
να συλλάβει υπόπτους μόνο σε μία 
περίπτωση από τις παραπάνω. Τα 
γεγονότα, όμως, δείχνουν πως οι 
εγκληματίες πλέον δεν αναγνωρί-
ζουν τίποτε ως «απεχθές», αφού τα 
εγκλήματα όχι μόνο πολλαπλασιά-
ζονται, αλλά γίνονται ολοένα και πιο 
σοκαριστικά για την Κοινωνία. 

Ο Καμίνης πέταξε
στα... σκουπίδια
τις προσφορές
αλληλεγγύης!!!
Ε Την ώρα που το κοινωνικό έργο της 
Χρυσής Αυγής προς τους Έλληνες συνε-
χίζεται ακατάπαυστα, οι φιλανθρωπικές 
δράσεις του Καμίνη - που «βγήκε από 
τα ρούχα του» όταν μοιράσαμε τρόφιμα 
στην πλατεία Συντάγματος- είναι για τα... 
σκουπίδια, καθώς αυτά που μαζεύτηκαν 
από τους Αθηναίους κατέληξαν στους 
κάδους!
Διαβάστε το απόσπασμα του ρεπορτάζ 
της εφημερίδας «Δημοκρατία» που απο-
κάλυψε το θέμα: «Μπορεί η πρωτοβουλία 
αγάπης του τηλεοπτικού σταθμού Mega, 
την περασμένη Κυριακή, στο πλαίσιο 
της καμπάνιας «Νοιάζομαι - Μοιράζο-
μαι», να ξεπέρασε κάθε προσδοκία σχετι-
κά με τη μαζική συμμετοχή του κόσμου, 
ωστόσο ο Δήμος της Αθήνας, που συμ-
μετείχε σε αυτήν την προσπάθεια, απο-
δεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων.

Και αυτό γιατί, όπως αποκαλύπτει η 
«Δημοκρατία» με φωτογραφικά ντοκου-
μέντα, ένα μέρος αυτών των προσφορών 
των πολιτών, κυρίως ρούχα και παιχνί-
δια, φαίνεται ότι κατέληξε στους κάδους 
απορριμμάτων και όχι σε αυτούς που 
έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες οικο-
νομικά ημέρες που περνάει η κοινωνία. 
Ειδικότερα, σε μεγάλους κάδους απορ-
ριμμάτων κατέληξαν οι προσφορές των 
πολιτών που έσπευσαν να δώσουν ό,τι 
μπορούσαν, ακόμη και από το υστέρημά 
τους, για να βοηθήσουν τους συνανθρώ-
πους τους. Δεκάδες τόνοι από αντικεί-
μενα που πρόσφερε ο κόσμος, τα οποία 
μαζεύτηκαν στην πλατεία Συντάγματος, 
κατέληξαν στα σκουπίδια του Δήμου 
Αθηναίων, ενώ πλημμύρισαν οι κάδοι 
από ρούχα, παιχνίδια κ.λπ.».

Στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου (PetriPlatz) στην πρωτεύ-
ουσα της Γερμανίας, θα κατασκευαστεί  ο ‘’Οίκος προσευ-
χής και μαθητείας’’, για τους πιστούς τριών διαφορετικών 
θρησκειών: της χριστιανικής, της μουσουλμανικής και της 
ιουδαϊκής! Ο οίκος αυτός θα χρησιμοποιείται ως τόπος 
λατρείας για χριστιανούς, μουσουλμάνους κι εβραίους, 
θα λειτουργεί δηλαδή συγχρόνως ως εκκλησία, τζαμί και 
συναγωγή. Το αρχιτεκτονικό γραφείο που ανέλαβε την 
κατασκευή του, σημειώνει πως ‘’το 
έργο από μόνο του δε μπορεί να φέρει 
κοντά τους ανθρώπους, αν δε το επι-
θυμούν και οι ίδιοι’’.
Το κτίριο θα ανεγερθεί στο σημείο που 
βρισκόταν παλαιότερα η εκκλησία του 
Αγίου Πέτρου, η οποία υπέστη σοβα-
ρές ζημιές κατά τους βομβαρδισμούς 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κατε-
δαφίστηκε το 1964. Θα περιλαμβάνει 
τρεις διαφορετικούς χώρους λατρείας, 
για τους χριστιανούς, τους μουσουλ-
μάνους και τους ιουδαίους. Οι χώροι 
λατρείας θα συνδέονται με διάδρομο, 

όπου θα μπορούν να τελούνται κοινές τελετές και εκδηλώ-
σεις. Χαρακτηριστικό του οίκου, το γεγονός πως στο εσω-
τερικό του δε θα υπάρχει κανένα θρησκευτικό σύμβολο, 
ενώ θα υπάρχει και αίθουσα, στην οποία θα μπορούν να 
προσεύχονται από κοινού, άτομα από διαφορετικές θρη-
σκείες. Σκοπός του εγχειρήματος, υποστηρίζεται ότι είναι 
‘’η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ατόμων διαφορετικού 
θρησκεύματος, βοηθώντας τους πιστούς να γνωρίσουν τις 

ομοιότητές τους’’…
Καθίσταται σαφές, ότι όσα αναφέρο-
νται στα ‘’Πρωτόκολλα των Σοφών της 
Σιών’’, προχωρούν και εξελίσσονται 
κατά γράμμα. Παγκόσμια οικονομία, 
παγκόσμια πολιτική εξουσία και παγκό-
σμια θρησκεία εν όψει. Έχουμε χρέος 
να αντισταθούμε με κάθε μέσο στην 
πολτοποίηση των εθνικών πολιτισμών 
και στην εγκαθίδρυση της Παγκόσμι-
ας σιωνιστικής Τάξεως Πραγμάτων, 
έχουμε καθήκον να στηρίξουμε και να 
ενισχύσουμε τον Αγώνα του Λαϊκού 
Εθνικιστικού Κινήματος!

Η “ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ” ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ υποκινεί τα επεισόδια
Συμβαίνει στην Ελλάδα, και δείχνει τη μαύρη απελπισία του 
σάπιου μεταπολιτευτικού συστήματος και των αναρχοκομμουνι-
στικών σκυλιών του: από τη μία ο αριστερός δήμαρχος Αγρινίου 
δηλώνει πως δεν παραχωρεί την πλατεία της πόλης (λες και την 
κληρονόμησε από τον πατέρα του…) στην Χρυσή Αυγή για να 
μοιράσει τρόφιμα στους αναξιοπαθούντες, κι από την άλλη τα 
μαντρόσκυλα, με την 
υπογραφή «Αντιφα-
σίστες», οργάνωσαν 
αντισυγκέντρωση στο 
Αγρίνιο «ενάντια στο 
μοίρασμα τροφίμων», 
όπως επί λέξει ανα-
φέρουν στο κάλεσμά 
τους, το οποίο βεβαίως 
δημοσιεύεται στην επί-
σημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά η πολύωρη διανομή πραγ-
ματοποιήθηκε κανονικά, σε πείσμα των παρακρατικών, ενώ ο 
βουλευτής μας, Κ. Μπαρμπαρούσης δήλωσε σε τοπικά ΜΜΕ ότι 
θα καταθέσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για τη επίθεση 
σε ψησταριά όπου βρισκόταν μέλη μας (το προηγούμενο βράδυ), 
θεωρώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ως ηθικό αυτουργό για εμπρηστικές 
δηλώσεις που έκαναν μέλη του από τη στιγμή που μαθεύτηκε η 
πρόθεση για την διανομή τροφίμων μόνο για Έλληνες.
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Σε πρόσφατες δηλώσεις στον τοπικό Τύπο, ο βου-
λευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη συνεκ-
μετάλλευση του ορυκτού πλούτου στο Αιγαίο από 
την Ελλάδα και την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτήν την εξέλιξη ως πράξη… 
αντίστασης εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Αμερικής που εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα 
χρόνια κυρίως την Ελλάδα, όπως είπε. Ο Καραγιου-
σούφ, τονίζει μεταξύ των άλλων: «Από τη στιγμή 
που η Ελλάδα αδυνατεί να αξιοποιήσει τον ορυκτό 
πλούτο του Αιγαίου, θα μπορούσε να έρθει σε 
συνεργασία, έτσι ώστε να μπορεί να έχει δικαιώμα-
τα και στην Προποντίδα και μέσα στην Τουρκία. Θα 
μπορούσε να γίνει μια κοινοπραξία Ελλάδας-Τουρ-

κίας». Θαυμάστε λογική γραικύλων. Και γραικύλος 
δεν είναι ο Καραγιουσούφ (όνομα και πράμα) μιας 
και αυτός μια χαρά παίζει τον ρόλο του αφού 
είναι τούρκος, γραικύλοι είναι όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ, 
το κόμμα με το οποίο ο τούρκος αυτός μπήκε στο 
ελληνικό κοινοβούλιο και χαίρεται όλα τα προνόμια 
που του δίδει το ελλαδικό κράτος ώστε να εκφρά-
ζει τέτοιες ανθελληνικές θέσεις. Τις συνέπειες μιας 
ενδεχόμενης τέτοιας ενέργειας εκτός από το «χάρι-
σμα» του ορυκτού μας πλούτου, οι οποίες θα ήταν 
η άμεση παραδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων 
στο Αιγαίο δεν τις διακρίνει ο Καραγιουσούφ. Και 
το αστείο επιχείρημα του είναι ότι η Ελλάδα ως… 
αντιστάθμισμα θα αποκτήσει «δικαιώματα» στην 
Προποντίδα και μέσα στην Τουρκία. Πράγματι, η 
ανταλλαγή αυτή είναι πολύ δίκαιη. Να δώσεις το 
μισό Αιγαίο και τον μισό ορυκτό πλούτο για υποτι-
θέμενα αόριστα δικαιώματα στην Προποντίδα, αυτό 
μόνο ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας θα 
μπορούσε να το σκεφτεί.  Αντί να δηλώνει λοιπόν, 
ότι η Ελλάδα αδυνατεί να εκμεταλλευτεί τον ορυ-
κτό της πλούτο και θα έπρεπε να χαρίσει τον μισό 
στην Τουρκία, θα  μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί 
αδυνατεί η Ελλάδα να το πράξει και τι μπορεί να 
γίνει ώστε να αλλάξει αυτό. Αλλά είπαμε… Καρα-
γιουσούφ είναι ότι θέλει λέει. 

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

ΔΕΝ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗΚΕ ΑΚΟΜΑ

Η εξαφάνιση του ΛΑ(γ)ΟΣ και ο καταποντι-
σμός των ΑΝ.ΕΛ. έχει οδηγήσει το σαθρό 
πολιτικό κατεστημένο στο να απεργάζεται 
διαρκώς επί ματαίω σενάρια για την ανάσχε-
ση της Χρυσής Αυγής. Μετά το ξεφούσκωμα 
του «Καμμένου» κόμματος κυκλοφόρησαν 
φήμες πως θα δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα 
με επικεφαλής τον «κουρασμένο» της Ραφή-
νας, Κώστα Καραμανλή. Ο παλαίμαχος πολι-
τικός που κινείται πια ανάμεσα σε Ραφήνα 
και Βαρυμπόμπη και δεν πατάει πια το πόδι 
του στην Βουλή σύμφωνα με την εφημερί-
δα «Παραπολιτικά» αποκάλυψε σε στενούς 
του συνεργάτες πως δεν ενδιαφέρεται να 
είναι καν υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, 
όποτε κι αν αυτές γίνουν. «Ακόμα δεν έχω 
λάβει τις αποφάσεις μου. Η υποψηφιότητά 
μου θα κριθεί από πολλούς παράγοντες» 
φέρεται να έχει πει. Όσο για το αν θα ακο-
λουθήσει τα βήματα του θείου του προς το 
προεδρικό Μέγαρο; «Δεν μπορεί πολιτικός 
που έχει διατελέσει πρωθυπουργός να γίνε-
ται Πρόεδρος της Δημοκρατίας», φέρεται να 
λέει. Με λίγα λόγια «αφήστε με στην ησυχία 
μου κι ας βγάλουν άλλοι το φίδι από την 
τρύπα». Κάηκε λοιπόν κι αυτό το χαρτί του 

συστήματος για ανάσχεση του Λαϊκού Εθνικι-
στικού Κινήματος. Περιμένουμε το επόμενο...

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ»

Διαψεύδει ο πρώην υπουργός και πρώην Α/
ΓΕΣ στρατηγός ε.α. Φραγκούλης Φράγκος 
το ενδεχόμενο να ηγηθεί νέου κόμματος 
που θα κινείται «δεξιότερα» από τη ΝΔ σε 
μία προσπάθεια να αναχαιτιστεί η προέλαση 
της Χρυσής Αυγής. Βέβαια κρατάει και μία 
«πισινή» με την φράση «Επί του παρόντος», 
αλλά το γενικό ύφος της απάντησής του 
σε σχετικό ερώτημα που του απηύθυνε το 
defencenet.gr ήταν απορριπτικό: «Δεν υπάρ-
χει καμία περίπτωση να εμπλακώ στην πολι-
τική, επί του παρόντος, τουλάχιστον. Ούτε 
μου έχει γίνει κρούση, ούτε θα συμφωνούσα 
σε μία τέτοια κίνηση αν μου γινόταν. Τόσο 

τον Π.Ψωμιάδη, όσο και τον Κ.Μαρκόπουλο, 
δεν τους γνωρίζω καν προσωπικά. Ίσως να 
τους έχω χαιρετήσει κάπου, κάποτε, αλλά 
μέχρι εκεί. Απορώ γιατί διακινούνται τέτοια 
σενάρια τώρα. Νιώθω στρατιώτης και θέλω 
να μείνω στρατιώτης».

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑ!!!»

Το όνομα της συζύγου του πρώην υπουρ-
γού Παπαντωνίου των κυβερνήσεων Ανδρέα 
Παπανδρέου και Κώστα Σημίτη ήταν μεταξύ 
αυτών που βρίσκονται στη περιβόητη λίστα 
Λαγκάρντ. Τότε ο Γ. Παπαντωνίου έσπευσε 
να το διαψεύσει και μάλιστα με κατηγορη-
ματικό τρόπο. Τόνισε δε, ότι πρόκειται για 
συνωνυμία! Μετά και την έλευση της πρω-
τότυπης λίστας στην Αθήνα, όλα δειχνουν 

πως τελικά η κ. Σταυρούλα Κουράκου που 
αναφερόταν στον κατάλογο με τις καταθέ-
σεις στην Ελβετία είναι όντως η σύζυγος του 
πρώην υπουργού και όχι συνωνυμία. Όπως 
διαβάζουμε στην εφημερίδα το «ΘΕΜΑ», ο κ. 
Παπαντωνίου με επίστολή του στην αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής παραδέχεται τις κατα-
θέσεις στην Ελβετία και δηλώσει πως ο ίδιος 
δεν γνώριζε πως η σύζυγός του έχει 1,3 δισ. 
στην HSBC!!!

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ... ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΟΕ

Όλοι ασχολήθηκαν με την ανακοίνωση 
«αλληλεγγύης» του ΣΥΡΙΖΑ προς τους αναρ-
χοκομμουνιστές της ΑΣΟΕΕ, αλλά δεν ήταν 
μόνο αυτός «συμπαραστάτης» και «αλλη-
λέγγυος». Ήταν και οι… σιγανοπαπαδιές του 
ΚΚΕ, που στα λόγια είναι τάχα κατά των 
κουκουλοφόρων και συχνά αφήνουν υπονο-
ούμενα μέχρι ότι είναι και… αστυνομικοί με 
πολιτικά, που θέλουν «να δυσφημίσουν το 
λαϊκό κίνημα». Μάλιστα η ανακοίνωση του 
Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), της 
σπουδαστικής οργάνωσης του ΚΚΕ, δημοσι-
εύθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΚΕ...

  Σημεία
 των Καιρών

Καραγιουσούφ… όνομα και πράμα Σε αυτές τι περιπτώσεις 
υπάρχει μία μόνο τιμωρία:
Η Θανατική ποινή
Τις τελευταίες ημέρες, έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία το φρι-
κτό έγκλημα στην Ξάνθη. Το τι ακριβώς έγινε είναι νομίζω γνωστό σε 
όλους και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε λεπτομέρειες και περιγρα-
φές. Μπορούμε, όμως, να αναφερθούμε στο τι μπορούσε να γίνει για 
να αποφευχθεί το έγκλημα 
και στο ποια είναι η πρέπου-
σα τιμωρία γι’ αυτό.
Ο απεχθής φονιάς, δεν ήταν 
άγνωστος στις αρχές. Στο 
παρελθόν είχε συλληφθεί 
ξανά για βιασμό. Αν είχε 
εφαρμοστεί και στην περί-
πτωσή του ο χημικός ευνου-
χισμός –που εφαρμόζεται 
σε κάποιες χώρες για τους 
βιαστές και τους παιδερα-
στές- δε θα είχε γίνει το 
έγκλημα! Τόσο απλά είναι τα 
πράγματα.
Τώρα, όμως, το έγκλημα 
έγινε. Είναι τιμωρία η παραμονή του δράστη για 10-15-20 χρόνια σε 
μια φυλακή; Πρόκειται για 27χρονο. Το πολύ-πολύ στα 47 του χρόνια 
θα έχει βγει έξω και θα έχει όλη τη ζωή μπροστά του, ενώ το έγκλη-
μα θα έχει ξεχαστεί. Και καθόλου δεν αποκλείεται να το ξανακάνει. Η 
μόνη, λοιπόν, πραγματική δικαιοσύνη γι ένα τέτοιο κτήνος έπρεπε να 
είναι η θανατική ποινή. Τίποτα άλλο! 

ΕΛΛΑΔΑ και 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ...
Την απόλυτη κυριαρχία της Χρυσής 
Αυγής στο διαδίκτυο - και συνεπώς 
στην ελληνική κοινωνία - αναδεικνύει 
ο πίνακας της ελληνικής wikipedia για 
τα άρθρα που είχαν την μεγαλύτερη 
αναγνωσιμότητα το 2012. Στην πρώ-
τη θέση των αναζητήσεων βρίσκεται 
το λήμμα «Ελλάδα» και στην δεύτερη 
η «Χρυσή Αυγή». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η ιστοσελίδα της 
Χρυσής Αυγής είναι μακράν η ιστοσελίδα με την μεγαλύτερη επι-
σκεψιμότητα από όλες τις ιστοσελίδες των υπόλοιπων πολιτικών 
κομμάτων. Ο λόγος είναι απλός: η φωνή της Χρυσής Αυγής είναι η 
φωνή της αλήθειας. Αυτό που καταγράφεται στο διαδίκτυο, σύντομα 
θα αποτυπωθεί και στην ελληνική κοινωνία...

Τράπηκαν σε άτακτη φυγή οι «αντιεξουσιαστές» 
που ήθελαν να «τσακίσουν φασίστες» στο Αίγιο...

Θρασύδειλη επίθεση από «τάγματα 
εφόδου» της Αριστεράς στα γραφεία 
της Χρυσής Αυγής στο Αίγιο σημειώ-
θηκε το βράδυ της Παρασκευής. Την 
ώρα εκείνη στα γραφεία βρίσκονταν 4 
μέλη της Χρυσής Αυγής, τα όποια όταν 
άκουσαν τις πέτρες να πέφτουν βροχή 
και τις φωνές, δύο εξ αυτών έσπευ-
σαν στην είσοδο, ώστε να απωθήσουν 
τους επιτιθέμενους αναρχοαριστερούς 
οι όποιοι ήταν γύρω στα 40 άτομα. 
Οι αντιεξουσιαστές δεν μπόρεσαν 
να κάμψουν την αντίσταση των δύο 

συναγωνιστών και τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι θρασύδειλοι 
αναρχοαριστεροί προκάλεσαν αρκετές ζημίες σε αυτοκίνητα πολιτών, καθώς και 
σε διάφορα καταστήματα στον περιβάλλοντα χώρο.
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ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ – ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΟΡΥΚΤΑ
Η Ελλάς, σύμφωνα με το Bloomberg, έχει τη δυνατότητα να 
μετατραπεί στη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χρυσού στην 
Ευρώπη μέχρι το 2016, ξεπερνώντας τη Φινλανδία. Η παρα-
γωγή το 2016 θα φτάνει τις 425.000 ουγκιές χρυσού (αξίας 
757 εκ. δολαρίων με τις τρέχουσες τιμές), ξεπερνώντας κατά 
πολύ τις 16.000 ουγκιές που ήταν η παραγωγή της χώρας 
το 2011 (συγκριτικά η Φινλανδία παράγει 220.000 ουγκιές). 
Δυστυχώς το ελλαδικό κράτος δεν επενδύει σε αυτές τις 
τεράστιες δυνατότητες της χώρας, αλλά ξεπουλά τον εθνικό 
μας πλούτο σε ξένες εταιρείες (Glory Resources ιδιοκτήτρια 
του ορυχείου στις Σάπες Ροδόπης και Eldorado Gold μητρική 
της European Goldfields). Παράλληλα στο παιχνίδι μπαίνουν 
και οι εγχώριοι εργολάβοι – καναλάρχες με φωτογραφικές 
διατάξεις και συμφωνίες που κυριολεκτικά ποδοπατούν το 
ελληνικό δημόσιο.
Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής είναι η ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΗΓΩΝ και η 
απόδοση των κερδών από την εκμετάλλευσή τους στον ελλη-
νικό λαό, μέσω της επιδότησης της εγχώριας παραγωγής σε 
κάθε τομέα. Όπου δεν υπάρχει επαρκής τεχνογνωσία για εξο-
ρύξεις, το Ελληνικό Δημόσιο θα γίνεται μέτοχος των κοινοπρα-
ξιών που θα πλειοδοτούν στους σχετικούς διαγωνισμούς. Ως 
παράδειγμα θα αναφέρουμε και πάλι τους ισραηλινούς και το 
κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν. Στις σχετικές διαπραγμα-
τεύσεις ξετίναξαν κυριολεκτικά τους αμερικανούς παράγοντες, 
που ζήτησαν την σύμπραξη του State Department. Τελικά η 
εβραϊκή Delek απέκτησε μέρος των μετοχών του κολοσσού 
Noble Energy που ανέλαβε το σχετικό έργο.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
(ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ)
Η αγροτική μας παραγωγή παραμένει όμηρος εγχώριων και 
ξένων συμφερόντων που δεν θέλουν την Ελλάδα αυτάρκη. 
Οι βασικές προτάσεις του Κινήματός μας για αναδιάταξη του 
αγροτικού τομέα είναι οι εξής:
- Επιδότηση της αγροτικής παραγωγής από το ειδικό ταμείο 
που θα προκύψει από την εκμετάλλευση των ελληνικών υδρο-
γονανθράκων. Έμφαση σε ακριτικές περιοχές και κυρίως στην 
Θράκη και τις νήσους του Ανατολικού Αιγαίου. 
- Διαγραφή χρεών των Ελλήνων αγροτών, κίνηση ανάλογη 
με αυτή που έπραξε το στρατιωτικό καθεστώς του 1967 και 
έδωσε νέα ώθηση στην ελληνική αγροτική οικονομία.

-Άμεση σύνδεση αγροτικής παραγωγής και κατανάλωσης. 
Οριστικό τέλος στην ασυδοσία των μεσαζόντων - αεριτζήδων 
-Οργάνωση της παραγωγής σε τοπικό επίπεδο με την υποχρε-
ωτική θέσπιση ομάδων παραγώγων οι οποίοι θα παράγουν 
προϊόντα τα οποία ευδοκιμούν στην περιοχή χωρίς την απαί-
τηση πολλών εισροών. Λόγω μικρού γεωργικού κλήρου αξιο-
ποιούνται καλύτερα μικρές εκτάσεις με παραγωγή προϊόντων 
με προστιθέμενη αξία, δίνοντας έτσι εργασία σε περισσότερους 
αγρότες.

-Μητρώο αγροτών ώστε να προμηθεύονται αφορολόγητο 
πετρέλαιο ελληνικής παραγωγής καθώς και εφόδια(λιπάσματα 
και εδαφοβελτιωτικά) από το πλούσιο υπέδαφος της πατρίδας 
μας χωρίς μεσάζοντες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. 
Αξιοποίηση των ορυκτών μας για την παραγωγή βιολογικών 
λιπασμάτων και εδαφολογική χαρτογράφηση από ελληνικά 
πανεπιστήμια των γεωργικών περιοχών για την κατάρτιση 
προγραμμάτων λίπανσης και εφοδίων για φυτοπροστασία.
- Προστασία του ελληνικού περιβάλλοντος από τα φυτοφάρ-
μακα των πολυεθνικών κολοσσών (Monsanto, Dow κλπ): 
Μεθοδευμένη στροφή στη βιολογική γεωργία με σκοπό την 
προστασία του ιερού περιβάλλοντος της πατρίδας μας από τα 
χημικά λιπάσματα των ξένων κολοσσών και την άμεση διακο-
πή της απώλειας συναλλάγματος.
- Υποχρεωτική καθιέρωση της ανακύκλωσης των υπολειμμά-
των της αγροτικής παραγωγής για την παραγωγή βιολογικών 
λιπασμάτων με στόχο την αειφορία σε εθνικό επίπεδο, δρώ-
ντας σε τοπικό επίπεδο.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Τα κοράκια μαζεύονται
πάνω από τα
Ελληνικά κοιτάσματα
Η χώρα χωλαίνει πραγματικής Εθνικής 
ηγεσίας και κυριαρχίας. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου 
Bloomberg, η Petroceltic International Plc (PCI), 
εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με 
δραστηριότητες στην Αίγυπτο και την ανατολική 
Ευρώπη εκφράζει έμπρακτο ενδιαφέρον για τις 
πετρελαϊκές έρευνες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 
μετά από δηλώσεις του Brian O’Cathain, διευθύ-
νοντα σύμβουλου της Petroceltic, η εταιρεία έχει 
καταθέσει αίτηση για την παραχώρηση δικαιωμά-
των έρευνας για την εξεύρεση πετρελαίου στην 
Ελλάδα μαζί με τα ΕΛΠΕ και την Edison SpA.
Από την άλλη πλευρά, ο Βασίλειος Τσάιτας των 
ΕΛΠΕ δήλωσε ότι η αίτηση κατατέθηκε ως κοι-
νοπραξία και πρόσθεσε ότι όλοι οι εταίροι έχουν 
ίσα μερίδια, ενώ η κυβέρνηση ήδη εξετάζει τις 
προσφορές. Επιπροσθέτως, η χερσαία περιοχή των 
ερευνών αφορά την Ήπειρο, ενώ η θαλάσσια τον 
Πατραϊκό Κόλπο. Για ακόμη μια φορά, επιβεβαιώ-
νεται η πρόταση και η επιμονή της Χρυσής Αυγής 
για την ύπαρξη μεγάλου ορυκτού πλούτου στον 
Ελλαδικό χώρο αλλά και για την άμεση ανάγκη 
εξόρυξής του.
Τέλος, κανείς δεν αναφέρει τα εξίσου πλούσια 
κοιτάσματα που βρίσκονται νοτίως της Κρή-
της καθώς και στο Αιγαίο, δείγμα εκ νέου ότι η 
χώρα χωλαίνει πραγματικής Εθνικής ηγεσίας 
και κυριαρχίας. Με λίγα λόγια, η συγκυβέρνηση 
υπακούει στις επιταγές των διεθνών τοκογλύφων, 
δεν διεκδικεί τα νόμιμα δικαιώματα για ανάπτυξη 
της χώρας και παραχωρεί τον ορυκτό μας πλούτο 
στους ξένους εκμεταλλευτές μας! 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O πόλεμος μεταξύ ευρωπαϊκής και ελληνικής οικογενειακής 
πλουτοκρατίας έχει ανάψει για τα καλά. Έτσι έχει το πράγμα, 
ο μεγαλοκαρχαρίας τρώει τον μικρό… Σύμφωνα λοιπόν με 
δημοσίευμα των γερμανών, καταδεικνύουν ένα σύνολο 2.000 
διαπλεκόμενων επιχειρηματικών και πολιτικών οικογενειών οι 
οποίες έχουν στην κυριολεξία ξαφρίσει την χώρα μας από το 
τις αρχές ακόμα του 1900. Αυτές οι οικογένειες και τα συμφέ-
ροντα που εκπροσωπούν, αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 
το εκτιμούμενο σύνολο των φαμελιών που «παίζουν παιχνίδι» 
στην χώρα μας.
Πέρα όμως από αυτές που αποτελούν ίσως την γαρνιτούρα της 
υποθέσεως, πολύ σωστά εν συνεχεία εντοπίζεται ένας σκληρός 
πυρήνας συμφερόντων τα οποία λαμβάνουν την μερίδα του 
λέοντος της λείας από την χώρα μας. Οικογένειες οι οποίες 
ζυγίζουν πολλά δισεκατομμύρια. Οι προηγούμενες βρίσκονται 
«απλά» στα εκατοντάδες εκατομμύρια. Αυτές έχουν άμεσα συγ-
γενικά τους μέλη μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, ενώ επίσης 
συντηρούν ορδές βουλευτών – κηπουρών (πρώην ηθοποιοί, 
αθλητές, μοντέλες, γκόμενες, τεκνά, δημοσιογράφοι κλπ.). Όλοι 
αυτοί συντηρούν την επίφαση της δημοκρατίας στην μεταπο-
λιτευτική πατρίδα μας, όντας απολύτως εξαρτημένοι από τους 
χρηματοδότες τους.
Όλοι τους ετερόφωτοι, άνθρωποι με πολλές αδυναμίες και 
καταχρήσεις (σεξουαλικές, ουσιών, αλκοόλ, οικονομικές). 
Όποιος τολμάει να παραβαίνει τις εντολές των αφεντικών 
εξαφανίζεται χωρίς πολλά πολλά... Χώρια που οι πιο πολλοί 
από αυτούς ούτε που καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Στο γυαλί 
να ξεκατινιάζονται και τι στον κόσμο. Τα εκατομμύρια πετούν 
πάνω από τα κεφάλια τους σε μπίζνες εις βάρος των δημοσίων 
ταμείων που θα έπρεπε να προστατεύουν ως κόρη οφθαλμού 

και αυτοί ψάχνουν στην καλύτερη των περιπτώσεων για το 
εκατομμύριο που θα τους εξασφαλίσει τα γεράματα (βλέπε 
Αριστοτέλη Παυλίδη). Άλλοι πάλι ούτε ανάγνωση ενός απλού 
κειμένου δεν μπορούν να κάνουν όντας κατ’ ουσία αγράμματοι.
Έτσι λοιπόν ο πυρήνας των φαμελιών, ανεβάζει και κατεβάζει 
κυβερνήσεις κατά το δοκούν, τοποθετεί δικά του άτομα σε καί-
ριες θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης, διαφεντεύει κάθε τομέα 
της οικονομίας με οικονομικό ενδιαφέρον. Ακόμα και οι Ένοπλες 
Δυνάμεις μας έχουν καταστεί ανήμπορες να αντιδράσουν, όντας 
έρμαια στις ορέξεις τους. Όποιος δεν συμπλέει… θερίζεται! 
Αυτός είναι ο νόμος τους. Από το δημοσίευμα του Stern όμως 
λείπουν και λαμπερά – μεγάλα ονόματα (!) που δεν θα έπρεπε 
να απουσιάζουν, γιατί και αυτά παίζουν στο... Τσάμπιονς Λίγκ 
της Ελληνικής διαπλοκής. Το αλληλοφάγωμα της εγχώριας 
επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ καλά κρατεί. 
Όντας μεθοδευμένο και εξυπηρετώντας την τελευταία αυτή 
λογική, το άρθρο του Stern αδυνατεί φυσικά και ουσιαστικά 
ουδόλως ενδιαφέρεται να προβεί σε προτάσεις προς όφελος 
τους Ελληνικού Λαού. Είναι και για αυτούς … αδιάφορος. 
Τέκνα δεύτερης γενεάς όπως ο νεαρός κ. Μπόμπολας, παρουσι-
άζεται από τον αρθρογράφο με ανοιχτό το πουκάμισό του στην 
γραφειάρα του να κατηγορεί τους Έλληνες που δεν έχουν να 
του πληρώσουν διόδια για να διαβούν δρόμους (που ΕΚΕΙΝΟΙ 
πλήρωσαν για να κατασκευαστούν!!!) μέσα στην ίδια τους την 
πατρίδα. Χώρια το χρυσάφι που έχει υφαρπάξει, καταστρέφο-
ντας αμετάκλητα το περιβάλλον στην Χαλκιδική (για το οποίο 
και αδιαφορεί επιδεικτικά). Το ανεκτίμητο αυτό κοίτασμα το 
πήρε για μόλις 11 εκατ. ευρώ την εποχή του Σημίτη Πρωθυ-
πουργού και Χριστοδουλάκη Υπουργού Οικονομικών. Η αξία 
του υπολογίζεται σε πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ! Τα 

έσοδα των Ελλήνων μηδαμινά! Το περιβαλλοντικό κόστος 
ανυπολόγιστο!
Για αυτούς μιλάμε λοιπόν που αν δεν ξεριζωθούν,  δεν πρόκει-
ται να επέλθει καμία οικονομική ανάπτυξη στην χώρα μας. Αν 
δεν εθνικοποιηθούν οι υφαρπαγμένες από τον Λαό περιουσίες 
και δεν επιστραφούν πίσω στους δικαιούχους Έλληνες, να 
μην περιμένουμε καμία, μα καμία οικονομική ανάπτυξη. Κάνα 
κοκαλάκι μόνο μπορεί να πετάνε (κάνα φαρμακάκι, καμιά 
συνταξούλα, κάνα διορισμό). Όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι 
και εμείς – και Μόνον Εμείς, Χρυσή Αυγή και Λαός ενωμένοι 
σε μια γροθιά – μπορούμε να ξαναμοιράσουμε τον πλούτο που 
έχουν αποθησαυρίσει όλοι αυτοί επί έναν αιώνα και πλέον και 
να φέρουμε πραγματική οικονομική ανάπτυξη και πραγματικό 
πλούτο σε όλους, στην Νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε! 
Κόντρα στον ανηλεή πόλεμο που μας κάνουν - Δώστε μας 
την Δύναμη να το Πράξουμε. Ή ο Λαός ή οι Κηφήνες!

Οικονομικός Αναλυτής

Η Ολιγαρχία των Κηφήνων



ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 7ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

c Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι σχε-
δόν όλοι, σήμερα, έχουμε πτωχεύσει ατο-
μικά. Λέμε «σχεδόν» γιατί όπως όλοι οι 
κανόνες έχουν  τις εξαιρέσεις τους, έτσι 
και σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχει η 
εξαίρεση της, που λέει ότι δεν είμαστε 
φτωχοί όλοι, αλλά σχεδόν όλοι. Η εξαίρε-
ση περιλαμβάνει όλο εκείνο το αμαρτωλό 
σκυλολόι, το οποίο από το 1974 εξουσίαζε 
την Ελλάδα και τους Έλληνες, διαχειρίστηκε 
και καταλήστεψε το δημόσιο χρήμα. Μιλά-
με για υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς 
γραμματείς και διευθυντάδες υπουργείων. 
Μιλάμε για δημάρχους, νομάρχες, περιφε-
ρειάρχες. Μιλάμε για διοικητές αμαρτωλών 
οργανισμών που τους  χρεοκόπησαν.

c Μιλάμε για τους αφισοκολλητές των 
κομμάτων, τους κλακαδόρους, τους χειρο-
κροτητές, τους κομματικούς συνδικαλιστές, 
του εργατοπατέρες που παρίσταναν  τους 
προστάτες των εργαζομένων ενώ, στην 
ουσία, ήταν οι προαγωγοί τους (οι, κατά το 
κοινώς λεγόμενο,  νταβατζήδες, οι δια βίου 
άνεργοι κηφήνες και δυνάστες του λαού). 
Ήταν αυτοί που στην συνέχεια το σύστημα 
τους αντάμειψε για τις υπηρεσίες που του 
προσέφεραν, κάνοντάς τους βουλευτές ή 
και υπουργούς. Με δύο λόγια, μιλάμε για 
τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ, τους οποίους, 
όμως, όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, 
αν δεν τιμωρήσει ο Ελληνικός Λαός, μέχρι 
τον τελευταίο, δεν υπάρχει περίπτωση να 
εξυγιανθεί ο δημόσιος βίος, ούτως ώστε η 
Ελληνική  κοινωνία να δει άσπρη μέρα.

c Το θέμα, όμως, που θέλουμε να ανα-
πτύξουμε στο παρόν ανάγνωσμα δεν είναι 
οι ΈΝΟΧΟΙ. Αυτούς τους γνωρίζει ο Ελλη-
νικός Λαός και είναι στην αρμοδιότητά 
του τι θα κάνει στο μέλλον με δαύτους. Το 
θέμα μας είναι η φτώχεια μας και οι συνέ-
πειες της.  Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε 
ότι πριν μας πτωχεύσουν οικονομικά, μας 
πτώχευσαν ηθικά, αξιακά και κυρίως πνευ-
ματικά. Σε αυτήν την πολιτιστική  φτώχεια, 
εμείς, η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία 
του Ελληνικού Λαού, δεν είμαστε άμοιροι 
ευθυνών. Είμαστε και εμείς ΕΝΟΧΟΙ για τον 

απλούστατο λόγο ότι εμείς στηρίξαμε και 
εκλέξαμε τους δυνάστες μας, που στην τελι-
κή φάση είναι,  όπως τονίσαμε παραπάνω, 
οι ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΝΟΧΟΙ. Άλλωστε, όπως έχει 
ειπωθεί, οι κοινωνίες έχουν τους ηγέτες 
που τους αξίζουν. Αυτοί μας «άξιζαν» και 
αυτούς είχαμε και έχουμε ακόμη.

c Στο παρελθόν οι Έλληνες υπήρξαν 
φτωχοί οικονομικά, αλλά ποτέ φτωχοί σε 
αξίες και ιδανικά. Όσοι είχαμε την τύχη 
-ναι, την τύχη- να ζήσουμε την δεκαετία του 
‘50 στην επαρχία (νεαροί τότε), θυμόμαστε 
με νοσταλγία την φτώχια εκείνη και παράλ-
ληλα τον αισιόδοξο τρόπο με τον οποίο 
την αντιμετώπιζαν οι γονείς, οι συγγενείς, 
οι γύρω μας, οι συγχωριανοί μας. Θυμόμα-
στε  την μάνα μας να βάζει μπάλωμα στο 
τρύπιο παντελόνι του πατέρα και δίνοντάς 
του να το φορέσει του έλεγε «με γεια σου», 
και αυτός να της το ανταποδίδει με ένα 
πλατύ χαμόγελο λέγοντάς της ότι θα έρθει 
σιγά-σιγά ο καιρός που θα φορέσει και 
καινούργιο.

c Θυμόμαστε τις σόλες στα φθαρμένα 
παπούτσια και τις «φόλες» στα τρύπια επί-
σης, που έβαζε ο τσαγκάρης (ο μπαλωματής, 
όπως τον έλεγαν) για να περάσουν ακόμη 

μία χρονιά με τα ίδια παλιά παπούτσια, για 
να μπορέσουν έτσι να προσφέρουν  κάτι 
παραπάνω στα παιδιά τους, στην μόρφω-
ση και στην διατροφή τους. Μας έβαζαν 
να φάμε (νηστικοί πολλές φορές οι ίδιοι) 
και χόρταιναν μόνο και μόνο με το να μας 
κοιτάζουν να. τρώμε! Ποιος δεν θυμάται τα 

σκελετωμένα πρόσωπα και τα βαθουλωμέ-
να, από την πείνα, μάγουλα των μεγάλων, 
που όταν ερχόταν η ώρα για να ξυριστούν 
τα γέμιζαν με αέρα για να φουσκώσουν και  
να μπορέσει έτσι  να γλιστρήσει το ξυράφι 
επάνω τους και να ξυρίσει τα γένια!

c Ναι, μιλάμε για πείνα. Αλλά εκείνη η 
πείνα ήταν πραγματικά ΚΙΝΗΤΡΟ για να 
πολεμήσουν πιο δυνατά τις δυσκολίες και 
τις αντιξοότητες της ζωής. Με κίνητρο την 
πείνα έσκαβαν και το μικρότερο κομμάτι 
γης για να το σπείρουν και στην συνέχεια 
να θερίζουν τους κόπους τους και να ταΐ-
σουν τα παιδιά τους. Το έκαναν, δε, με το 
χαμόγελο στα χείλη αλλά και με το. τραγού-
δι της αισιοδοξίας, επίσης. Θα μου πείτε, 
αφού οι περισσότεροι ήταν αγράμματοι, 
τότε ποιος τους δίδαξε τον τρόπο; Η απά-
ντηση είναι: Η ΦΥΣΗ! Μα θα αναρωτηθείτε 
ξανά ‘’μα πώς;’’ Τους τον δίδαξε το ταπεινό 
πουλάκι της αυλής τους, όταν το είδαν να 
ξυπνάει πεινασμένο το πρωί στο χιονι-
σμένο τοπίο του χειμώνα και που αντί να 
το βάλει κάτω, κελάηδησε πριν αρχίσει να 
σκάβει, για να βρει κάτω από το χιόνι την 
τροφή του. Για τον σημερινό Έλληνα, ακόμη 
και η παραμικρή δυσκολία αποτελεί «κίνη-
τρο» για θηλιά αυτοκτονίας και για άρνηση 
ζωής! Είναι κρίμα να μετράμε σήμερα τρεις 
και πλέον χιλιάδες αυτοκτονίες επειδή μας 
έλειψε το «παντεσπάνι» (αγορασμένο με 
δανεικά!), επειδή δεν έχουμε χρήματα να 
βάλουμε βενζίνη για να πάμε. βόλτα ή 
επειδή χάσαμε τη δυνατότητα, που είχαμε 
κάποτε, να αγοράσουμε το μοντελάκι και 
που τώρα το βλέπουμε να  το φοράει ο 
διπλανός μας και. ζηλεύουμε. Δεν καθίσαμε 
ποτέ να σκεφτούμε ότι το «παντεσπάνι» 
που τρώγαμε δεν ήταν από την σοδειά μας, 
ούτε και το ότι δεν είχαμε υφάνει εμείς  το 
πανί που φορούσαμε!

c Τα κύρια αίτια, όμως, που οδηγούν τον 
σημερινό Έλληνα στην αυτοκτονία, στην 
ουσία δεν είναι οι ελλείψεις των υλικών 
αγαθών. Είναι η έλλειψη των αξιών και 
των ιδανικών, που τα είχαν οι παλαιότερες 
γενιές. Στοιχεία, τα οποία τους έδιναν την 
πίστη και την δύναμη να πολεμούν με νύχια 
και με δόντια ενώ από τον σύγχρονο Έλληνα 
λείπουν. Λείπει η φιλοπατρία  που είναι ένα 
βασικό στοιχείο και που έχει σαν συνέπεια 
την αδιαφορία για το μέλλον των γενεών 
που θα’ ρθουν. Λείπει η διάθεση για αγώνα 
και δημιουργία, λείπει η αισιοδοξία για το 
μέλλον και η γλυκιά  προσμονή του «θα’ 

ρθουν καλύτερες μέρες», λείπει η υπομονή, 
λείπει η αλληλεγγύη για τον διπλανό μας.

c Επειδή οι ημέρες που έρχονται θα 
είναι δύσκολες, επειδή είναι πολύ πιθανό 
ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού πληθυ-
σμού  να πεινάσει στην κυριολεξία, πρέπει 
όλοι μας να προετοιμαστούμε, με όποιο 
τρόπο πρόσφορο μπορεί ο καθένας. Πρέπει 
να οπλιστούμε με θάρρος και υπομονή και 
αισιοδοξία. Να σφίξουμε τα δόντια και να 
μην το βάλουμε κάτω. Να πούμε «μπόρα 
είναι, θα περάσει».

c Να κοιτάξουμε γύρω μας, να δούμε 
ποιος έχει την ανάγκη μας και να προ-
σπαθήσουμε να τον στηρίξουμε ηθικά και 
υλικά, για να τα βγάλει πέρα. Όσοι έχουν 

την οικονομική δυνατότητα (αλλά και όσοι 
μπορούμε να προσφέρουμε έστω και το 
ελάχιστο από το υστέρημα μας), πρέπει 
να σταθούμε αλληλέγγυοι στον πενόμενο 
Έλληνα, τα μικρά  παιδιά, τους ηλικιωμέ-
νους συμπατριώτες μας, τον άστεγο, τον 
πεινασμένο και τον άρρωστο.

c Αυτή είναι η μοναδική «συνταγή» για 
να βγούμε από το αδιέξοδο. Αν την ακο-
λουθήσουμε, όχι μόνο θα σωθούμε, όχι 
μόνο θα δώσουμε ένα δυνατό παράδειγμα 
στα παιδιά μας για την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών της ζωής, αλλά θα έχουμε βάλει 
μία μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον 
και τις γενιές που θα’ ρθουν. Τελειώνοντας, 
κάνουμε μία ευχή: Ο καινούργιος χρόνος, 
που μπαίνει, να φέρει στις αποσκευές του 
και την Ελευθερία της Πατρίδας μας.

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

Εφημερίδα REAL NEWS, Σελίδα 18, ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012 - ΑΠΟΨΗ: Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ - Διευθύνων 
σύμβουλος της MRB Hellas 

Ευρωστίες, αντοχές, αναιμίες
“ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, για τη χαρτογράφηση της πολι-
τικής «ευρωστίας», «αντοχής» και «αναιμίας» των κομματικών 
δρώντων στο άμεσο μέλλον 
είναι οι α) συσπείρωση, β) 
διαρροές, γ) αδιευκρίνιστη 
ψήφος, δ) εισπράξεις και ε) 
πρόθεση ψήφου για καθέ-
ναν από τους 7 της Βουλής. 
Δημιουργούνται, έτσι, τρεις 
κομματικές ομάδες (Τά-
σεις Δεκεμβρίου 2012). Οι 
«εύρωστοι» Χρυσή Αυγή, 
ΣΥΡΙΖΑ, οι «αντέχοντες» Νέα 
Δημοκρατία και ΚΚΕ και οι 
«αναιμικοί» ΔΗΜΑΡ, Ανεξάρ-
τητοι Έλληνες και ΠΑΣΟΚ. Η 
πρωταθλήτρια Χρυσή Αυγή 
κυμαίνεται μεταξύ 1ης-

3ης θέσης σε όλους τους δείκτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται μεταξύ 
1ης-5ης θέσης, με καλύτερες τις «πρόθεση» και «διαρροές», 
όμως δεν «εισπράττει» (5ος) την αναμενόμενη ελκυστικότητα 
ως αξιωματική αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται 
συνολικά στο ΜΟ (4η), με χαμηλές «εισπράξεις» (6η), γεγονός 
ενδεχομένως αναμενόμενο λόγω διακυβέρνησης εν μέσω 
κρίσης. Το ΚΚΕ εμφανίζει επίσης σημεία αντοχής, καθώς 

βρίσκεται άνω του ΜΟ (1ο-3ο), 
εκτός της «πρόθεσης» (7ο).
Η ΔΗΜΑΡ (5η) έχει μοναδικό 
«παράθυρο» επένδυσης την 
κινητικότητα εισόδου ψηφοφό-
ρων που βρίσκεται στο ΜΟ. Οι 
«ρευστοί» ΑΝΕΛ (6οι) εμφανί-
ζουν σημαντικά χαμηλή συσπεί-
ρωση και ιδιαίτερη κινητικότητα 
εισόδου-εξόδου ψηφοφόρων. 
Τέλος, το ΠΑΣΟΚ είναι τελευ-
ταίο, εμφανίζοντας την περισ-
σότερο «αναιμική» δυναμική. 
Η ρευστότητα/κινητικότητα του 
κομματικού τοπίου προοιωνίζο-
νται και την αστάθειά του.”

«Πρωταθλήτρια η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» Ακόμα δεν μπορούν
να το χωνέψουν...
Η τελευταία δημοσκόπηση του 2012 επιβεβαιώνει 
την εδραίωση της Χρυσής Αυγής στην ελληνική 
κοινωνία, όσο αλλοιωμένα και ψαλιδισμένα κι 
αν είναι τα ποσοστά. Η δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ 
Research για το «Βήμα της Κυριακής» δείχνει 
πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ με βραχεία κεφαλή 22,6% έναντι 
της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί με 21,5%. 
Σταθερά τρίτη πολιτική δύναμη η Χρυσή Αυγή με 
9,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τέταρτη 
θέση με ποσοστό 6,2%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 
5,2%, και η Δημοκρατική Αριστερά με 5%. Οι Ανε-
ξάρτητοι Έλληνες μετά τα εσωκομματικά προβλή-
ματα εμφανίζονται να υποχωρούν στο 3,8%.
Δεν θα κουραστούμε να λέμε συνεχώς πως -πα-
ρόλο που μας είναι εντελώς αδιάφορα τα γκάλοπ 
και τα παιχνίδια που παίζουν οι εταιρείες δημο-
σκοπήσεων- τα πραγματικά ποσοστά της Χρυσής 
Αυγής ξεπερνούν το 15% κι αυτό είναι ολοφάνερο 
σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Ίσως θέλει κι άλλο 
χρόνο μέχρι να χωνέψει το σαθρό πολιτικό κατε-
στημένο και τα φερέφωνά του πως θα μας βλέπει 
ακόμα ψηλότερα...
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ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2013

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ f ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ: 100 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΟΣ f «Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» f ME TOYΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ f Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ f ΜΑΣ ΜΙΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ f 
ΟΝΕΙΡΑ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ f Η ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 
f ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ f ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ, ΤΟ 

ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ f Η  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

 Μαίανδρος f ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
στα τηλέφωνα 
210.6920694, 
6980.564835

v
Όλα τα είδη μας 
μπορείτε να τα 

προμηθευτείτε και 
από τα γραφεία της 

Χρυσής Αυγής 
Δηλιγιάννη 50, 
απέναντι από 

Σταθμό Λαρίσης 
Κάθε Τετάρτη 
και Σάββατο 
19.00 - 21.00

O ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΜΕΑΣ Χ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ



ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Στην Νίκαια, μια κατεξοχήν λαϊκή κι εργατική συνοικία, εκατοντάδες Έλληνες που έχουν λυγίσει υπό το βάρος 
των ασφυκτικών οικονομικών πολιτικών της εγχώριας και διεθνούς τρόικα συνέρρευσαν την Παρασκευή 
για να προμηθευτούν δωρεάν τρόφιμα από την Τ.Ο. της Χρυσής Αυγής, πάνω από χίλιοι συμπολίτες μας με 
οργάνωση και τάξη προμηθεύτηκαν βασικά είδη ανάγκης, ώστε να μπορέσουν να περάσουν τις γιορτινές 
μέρες. Παρόντες στην διανομή ήταν οι Συνα-
γωνιστές Ιωάννης Λαγός και Ηλίας Κασιδιάρης. 
Οι δοκιμαζόμενοι συμπατριώτες μας με την 
επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας προ-
μηθεύτηκαν τρόφιμα, ενώ προτεραιότητα δόθηκε 
σε άνεργους, πολύτεκνους και αναξιοπαθούντες. 
Η Χρυσή Αυγή συνεχίζει ακατάπαυστα σε κάθε 
γειτονιά της Ελλάδας τις δράσεις κοινωνικής 
αλληλεγγύης προς όλους τους Έλληνες κόντρα 
στον ανορθόδοξο πόλεμο που δέχεται από το 
διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο.
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1977: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Πρωτοχρονιά, μια ημέρα ξεχωριστή, ημέρα απολογισμού, 
προσμονής, οικογενειακής θαλπωρής, γεμάτη αναμνήσεις 
και προσδοκίες, μα και με πολλή χρυσόσκονη υποκρισίας. 
Χαβιάρι, γαλλικές σαμπάνιες, προτάσεις πολλών «ντεσι-
μπέλ», πανάκριβες, όλα αυτά είναι το όνειρο του νεοέλλη-
να για την Πρωτοχρονιά, που σαν άλλος καλικάντζαρος 
θα ασελγήσει και αυτός χωρίς καμμία αιδώ απέναντι στην 
έστω και συμβολικά αυτή σημαντική στιγμή.
Καρκίνος της ψυχής η απληστία. Να θέλουν τα πάντα και 
αυτό το πάντα να μη είναι τίποτε άλλο παρά άχρηστα 
χαρτιά, που έχουν εκδοθεί με τις ευλογίες των Βρυξελλών. 
Και κοντά στην απληστία η ματαιοδοξία. Σπουδαιοφανείς 
καραγκιόζηδες, που νομίζουν πως έγιναν κάτι σημαντικό 
επειδή το όνομά τους θα φιγουράρει σε κοσμικές στήλες 
κάποιου γελοίου δημοσιογράφου, που μόνη του αποστο-
λή έχει να περιγράφει τις ώρες της πολυδάπανης ανίας 
των επωνύμων του ΣΗΜΕΡΑ και σίγουρα ανωνύμων της 
Ελληνικής ιστορί-
ας του πάντοτε.  
Δεκαετία του ’60 
και σε μια παγω-
μένη Αθήνα, 
που ακόμη ζει 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, οι 
Έλληνες φτωχοί 
και στερημένοι, 
μα υπερήφα-
νοι και γεμάτοι 
αισιοδοξία περ-
νούν παραδοσι-
ακά τις γιορτές 
τους. Αναμνήσεις 
νοσταλγικές από 
μια Ελλάδα που 
πια δεν υπάρχει, 
από μια Ελλάδα που ξεπούλησαν στο παζάρι του κέρ-
δους οι εργολάβοι και οι πονηροί. Μα περισσότερο από 
όλους την Πρωτοχρονιά σκέπτομαι αυτούς που υποφέ-
ρουν για τις Ιδέες τους. Αυτούς που τους έτυχε η ξεχω-
ριστή μοίρα να περάσουν ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ στο κελί μιας 
φυλακής, είτε τρώγοντας το πικρό ψωμί της εξορίας, 
στερούμενοι τη ζεστασιά της πατρικής τους οικίας για τις 
ΙΔΕΕΣ τους. Όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιες και αν είναι 
οι Ιδέες τους. Σε αυτό το μήκος κύματος συντονισμένος 
θα καταθέσω και εγώ τις προσωπικές μου αναμνήσεις 
από μία ξεχωριστή Πρωτοχρονιά.
Δεκέμβριος του 1976 και οι σφαίρες «αγνώστων» στέλ-
νουν στον θάνατο τον καταδιωκόμενο από το καθεστώς 
της μεταπολιτεύσεως αστυνόμο Μάλλιο. Στις 16 Δεκεμ-
βρίου γίνεται η κηδεία του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. 
Χιλιάδες ο κόσμος και κοντά σε αυτούς και ανάμεσα σε 
αυτούς οι ρουφιάνοι, οι καταδότες του καθεστώτος, 
που θέλουν να αστυνομεύσουν ακόμη και την κηδεία του 
εχθρού τους. Γίνονται επεισόδια, ο κόσμος γεμάτος οργή 
απομακρύνει τους πράκτορες του καθεστώτος. Ακολου-
θεί πορεία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Εκεί 
μαθαίνω ότι κάποιος δημοσιογράφος με έχει υποδείξει 
σαν έναν από τους υπευθύνους των επεισοδίων. Στις 
23 Δεκεμβρίου του 1976 με συλλαμβάνουν και περνώ τα 
Χριστούγεννα στα υπόγεια της Γενικής Ασφαλείας που 
ευρίσκοντο τότε στην οδό Μεσογείων. Ακολουθεί μετά 
από λίγες ημέρες η μεταγωγή μου στην Α’ Πτέρυγα των 
φυλακών Κορυδαλλού, εκεί όπου κρατούνται οι Αξιω-
ματικοί της 21ης Απριλίου. Πρωτοχρονιά στην φυλακή 
και από την πίτα του Γεωργίου Παπαδοπούλου είναι το 
δικό μου κομμάτι που κερδίζει την χρυσή λίρα. Ήταν η 
πρώτη φορά που είδα αυτούς τους ανθρώπους, που τα 
στήθη τους κοσμούσαν και κοσμούν δεκάδες παράσημα 
ανδρείας κερδισμένα στα πεδία των μαχών, να βρίσκο-
νται στα κελιά της «δημοκρατίας». Λίγο καιρό μετά εγώ 
έφυγα, αυτοί έμειναν και ΕΝΑΣ από αυτούς παραμένουν 
ακόμη. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος πέθανε σε έναν 
θλιβερό θάλαμο του Λαϊκού Νοσοκομείου, χωρίς να του 
παραχωρηθεί ένα ιδιαίτερο δωμάτιο, όπως είχαν ζητήσει 
οι δικοί του. Αυτή είναι η «δημοκρατία» μας, που κάποιοι 
την θέλουν και μεγαλόψυχη… Αυτή ήταν και αυτή είναι. 
Μια σκληρή ολιγαρχία, που καταδιώκει τους εχθρούς της 
μέχρι τον θάνατο.  

                       Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Η Χρυσή Αυγή στην Κύπρο μας για να
στηρίξει την υποψηφιότητα του ΕΛΑΜ

Aσφυκτικά γεμάτα από Κύπριους Εθνικιστές ήταν τα 
γραφεία του ΕΛΑΜ στην Λευκωσία όπου διεξήχθη 
πολιτική ομιλία ενόψει της παρουσίασης του υποψή-

φιου Προέδρου του ΕΛΑΜ για την Κυπριακή Δημο-
κρατία στην πράσινη γραμμή. Τον λόγο έλαβε αρχικά 
ο αρχηγός του ΕΛΑΜ, συναγωνιστής Χρίστος Χρίστου, 
αναλύοντας τις θέσεις του Κινήματος. Ο κόσμος χει-
ροκροτούσε με ενθουσιασμό, καθώς αντιλαμβάνεται 
πως η ελπίδα για να αναστηλωθεί η Κύπρος είναι η 
υποψηφιότητα του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου.
Τον λόγο έλαβε στην συνέχεια ο βουλευτής της Χρυ-
σής Αυγής, Ιωάννης Λαγός. Ο συναγωνιστής τόνισε 
την αναγκαιότητα της ανεξάρτητης καθόδου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου στις Προεδρικές εκλογές 
της Κύπρου. Δήλωσε επίσης την συμπαράσταση του 
Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή στον αγώνα που 

διεξάγει το Ε.ΛΑ.Μ.
Στην συνέχεια, μίλησε ο συναγωνιστής Ηλίας Κασιδιά-
ρης που ανέλυσε τις πάγιες θέσεις της Χρυσής Αυγής 
για το Κυπριακό. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Χρυσής 
Αυγής δήλωσε την αισιοδοξία του για την επίτευξη 
των στόχων που έθεσε το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα.
Νωρίτερα οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Ιωάννης 
Λαγός και Ηλίας Κασιδιάρης με το που πάτησαν το 
πόδι τους στην Κύπρο επισκέφθηκαν το σπίτι του 
ήρωα Θεόφιλου Γεωργιάδη. Η οικογένεια του ήρωα 
υποδέχτηκε με θέρμη τους βουλευτές του Λαϊκού 

Συνδέσμου. Ο πατέρας του ήρωα Χαράλαμπος Γεωρ-
γιάδης, εξιστόρησε τα γεγονότα για τον αγώνα του 
Θεόφιλου μέχρι και την εν ψυχρώ εκτέλεση του έξω 
από το σπίτι του.

Ο Γ. Χαραλάμπους υποψήφιος για την 
Προεδρεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα στην πράσινη γραμμή 
έγινε η παρουσίαση του Γεωργίου Χαραλάμπους, του υπο-
ψηφίου Προέδρου της Κύπρου με την στήριξη του ΕΛΑΜ. 
Παρουσία των συναγωνιστών Ιωάννη Λαγού και Ηλία Κα-
σιδιάρη και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ολοκληρώ-
θηκε με απόλυτη επιτυχία και μαζική συμμετοχή η πολιτική 
εκδήλωση του ΕΛΑΜ. Να σημειωθεί πως η κατάμεστη 
αίθουσα σείστηκε από χειροκροτήματα, όταν οι συναγω-
νιστές αναφέρθηκαν στην πάγια θέση της Χρυσής Αυγής 
για Ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα, ώστε να 
δικαιωθεί ο Αγώνας του Γρίβα και των ηρώων της ΕΟΚΑ. 
Ιδιαίτερα συγκινητική και ενθαρρυντική για τον Αγώνα των 
Ελλήνων και Κυπρίων Εθνικιστών ήταν η παρουσία στην 

εκδήλωση του πατέρα του Εθνομάρτυρα Σολωμού Σολωμού, ο οποίος υποδέχτηκε με θέρμη τόσο τον Πρόεδρο 
του Κινήματος, όσο και τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ο υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, Γεώργιος 
Χαραλάμπους, γεννήθηκε στο χωριό Λύμπια το 1966 και έχει τρία παιδιά. Αποφοίτησε από την Τεχνική Σχολή Λευ-
κωσίας και υπηρέτησε στις Ειδικές Δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς. Σήμερα διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση. Είναι 
μέλος του ΕΛΑΜ από της ίδρυσής του, το 2008.

Ρίγη συγκίνησης 
και περηφάνια 
προκάλεσε η 
παρουσία στην 
εκδήλωση του 
πατέρα του 
Κύπριου Εθνο-
μάρτυρα, Σολω-
μού Σολωμού.



2 ΙΑΝΟΥΑριοΥ ____________________________
1913: Ναυμαχία της Λήμνου και εξουδετέρωση του 
Τουρκικού Στόλου από το Ναύαρχο Κουντουριώτη επί 
του Θωρηκτού «ΑΒΕΡΩΦ». 
1924: Ο αρχηγός της Επαναστάσεως του 1922 Ν. 
Πλαστήρας παραδίδει την εξουσία στους πολιτικούς. 
1930: Εισάγεται για πρώτη φορά στο γυμνάσιο η 
διδασκαλία του μαθήματος των Νέων Ελληνικών. 
1945: Ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας σχηματίζει 
κυβέρνηση με επιδίωξη τη καταστολή του κουμουνιστι-
κού κινήματος (Δεκεμβριανά).

3 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ____________________________
1850: Ο Αγγλικός στόλος, με πρόσχημα την αποζη-
μίωση του Δαβίδ Πατσίφικο (εβραιοπορτογάλου με 
αγγλική υπηκοότητα), καταπλέει στον Πειραιά και 
απειλεί να αποκλείσει όλα τα Ελληνικά παράλια, αν 
δεν ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες μεταξύ των δύο 
χωρών. Η Ελληνική κυβέρνηση 
απορρίπτει το τελεσίγραφο 
και οι Άγγλοι αποκλείουν 
τον Πειραιά, προχωρώντας 
στην κατάσχεση του φορτί-
ου, όποιου πλοίου πλησιάζει. 
(Υπόθεση Πατσίφικο και τα 
Παρκερικά). 
1911: Πεθαίνει ο «ο άγιος των 
Ελληνικών γραμμάτων» Αλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης. 

4 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ____________________________
1823: - Ελληνική Επανάσταση: Διεξάγεται στα Μαύρα 
Λιθάρια η περίφημη ομώνυμη μάχη μεταξύ Ελλήνων 
υπό τους οπλαρχηγούς Γεραρή, Ζαΐμη και Πετιμεζά, 
με στρατό 3.500 ατόμων υπό το Ντελή Αχμέτ από την 
μεγάλη στρατιά του Δράμαλη. 
1941: Τα Ιταλικά στρατεύματα της πόλης Δουκάτα, 
της Βορείου Ηπείρου, βομβαρδίζονται επί μια ώρα 
πό τα Ελληνικά πολεμικά πλοία κατά τη διάρκεια του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
1951: Ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

5 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ____________________________
469 π.Χ: Γεννιέται ο μέγας φιλόσοφος ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
1822: Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, γιος του Πετρόμπεη, 
επικεφαλής περίπου 600 Μανιατών, αποβιβάζεται στο 
Αλιβέρι και αναλαμβάνει την ηγεσία της Επανάστασης 
στην Εύβοια. 
1825: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παραπέμπεται σε 
δίκη από τους αντιπάλους του, μεσούσης της Ελληνι-
κής Επανάστασης. 
1913: Η Ναυμαχία της Λήμνου. Τρία Ελληνικά θωρη-
κτά και οκτώ αντιτορπιλικά, με επικεφαλής το θρυλικό 
θωρηκτό Αβέρωφ, καταναυμαχούν τον τουρκικό στόλο 
και τον αναγκάζουν να κρυφτεί οριστικά στα Στενά. Οι 
Τούρκοι μετρούν μεγάλες υλικές και ανθρώπινες απώ-
λειες, ενώ από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει μόνο 
ένας τραυματίας.

6 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ____________________________
628: Ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Ηράκλειος νικά 
τους Πέρσες, κυριεύει την Δασταγέρθ και απελευθε-
ρώνει 1.000 Ελληνίδες αιχμαλώτους. 
1449: O Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος στέφεται στον 
Μυστρά αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
1821: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποβιβάζεται στην 
Καρδαμύλη της Μάνης για να προετοιμάσει την εξέ-
γερση των υπόδουλων Ελλήνων. 
1945: Δεκεμβριανά: Οι δυνάμεις του ΕΑΜικού μετώ-
που προδοτών αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τον Πει-
ραιά και την Αθήνα. 

7 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ____________________________
1186: Αποφασιστική νίκη κοντά στο Στρυμόνα από τον 
Έλληνα Στρατηγό Αλέξιο Βρανά επί των Νορμανδών, 
οι οποίοι βάδιζαν κατά της Κωνσταντινούπολης μετά 
την κατάληψη του Δυρραχίου και της Θεσσαλονίκης. 
1826: Ο Ανδρέας Μιαούλης σπάει τον αποκλεισμό του 
Ιμπραήμ και μεταφέρει πολεμοφόδια στο πολιορκημέ-
νο Μεσολόγγι. 
1934: Γεννήθηκε ο Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (2003-2008).
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
Η πολυφυλετικότητα και η πολυπολιτισμικότητα είναι δύο 
νεολογισμοί που χρησιμοποιούνται από αδαείς περί τη χρήση 
των Ελληνικών λέξεων, μια και είναι ανύπαρκτου βιολογικού, 
κοινωνιολογικού, πολιτιστικού ή και λεξικολογικού ακόμη 
περιεχομένου. Είναι όμως δύο νεόπλαστοι από κάποιους επι-
τήδειους όροι, προκειμένου να προωθηθεί η ιδέα ότι τάχα είναι 
εφικτό (ίσως και χρήσιμο γι αυτούς) να υπάρξει ειρηνική και 
γόνιμη συνύπαρξη ετερόκλητων πολιτισμικών και φυλετικών 
ιδιαιτεροτήτων στον αυτό γεωγραφικό χώρο. Η φύση όμως 
και η ιστορία πολλαπλά μας έχουν δείξει πως κάτι τέτοιο μόνο 
αποεθνοποιήσεις των εθνικών κρατών δημιουργεί, χώρια τις 
συνεπαγόμενες φυλετικές συγκρούσεις λόγω πολιτιστικών και  
βιολογικών ανισοτήτων ή έστω ιδιαιτεροτήτων στις κοινωνίες 
που επιχειρείται με παρά φύση μείξεις –συγκερασμούς η πολυ-
φυλετικότης και η πολυπολιτισμικότης.  

ΟΙ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΙΣ 
Οι φυλές των ανθρώπων, όπως οι φυλές – 
ράτσες των ζώων είναι σοφά δημιουργήματα 
της μητέρας φύσης, που έτσι το θέλησε και 
έτσι εκφράστηκε. Κάθε ανθρώπινη φυλή 
και κάθε ράτσα των ζώων έχει τις ιδιαιτε-
ρότητες της έναντι των υπολοίπων. Ιδιαιτε-
ρότητες άλλοτε θετικές, άλλοτε αρνητικές. 
Γι αυτό και η φύση σ΄ όποιες περιπτώσεις 
προκαλείται τυχαία η εσκεμμένη ανάμειξη των 
ιδιαιτεροτήτων αυτών αντιδρά αρνητικά έως 
εχθρικά. Καμιά συμβίωση διαφορετικών ανθρω-
πίνων φυλών στον ίδιο γεωγραφικό χώρο δεν 
υπήρξε γόνιμη ή έστω ειρηνική. Αντίθετα δημιούργησε 
εντάσεις, δυσεπίλυτα προβλήματα κοινωνικά έως και αιματο-
χυσίες. Είναι μέσα στη φύση ο ανταγωνισμός των φυλετικών 
ιδιαιτεροτήτων, είναι ο σοφός φυσικός νόμος της φυσικής 
επιλογής και επικράτησης των ικανοτέρων ει βάρος των μειο-
νεκτούντων. Έτσι επιλέγει η φύση εδώ και εκατομμύρια χρόνια. 
Κάθε απόπειρα διασάλευσης αυτής της εξελικτικής φυσικής 
διαδικασίας είναι από ανόητη έως ύποπτη (το πλέον πιθανό). 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΙΣ 
Οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε λαού είναι προϊόντα 
μακραίωνης εξελικτικής διαδικασίας, που παγιωμένες σήμερα 
αποτελούν την πολιτιστική ταυτότητα – ιδιαιτερότητα κάθε 
εθνικής ομάδας. Οι εθνικές αξίες και απαξίες κάθε λαού δια-
φέρουν από τόπο σε τόπο, ακόμα κι αν αυτοί οι τόποι είναι 
γειτονικοί, πολύ περισσότερο δε αν είναι απομεμακρυσμένοι ο 
ένας από τον άλλον.  

Για παράδειγμα, τα Ευρωπαϊκά πολιτικά κεκτημένα, που θεω-
ρούνται αυτονόητα στη γηραιά ήπειρο, είναι ακατανόητα στις 
περισσότερες Αραβικές χώρες, όπου οι άνθρωποι εκ παραδό-
σεως διοικούνται από θεοκρατικά ή δικτατορικά καθεστώτα. Το 
ίδιο συμβαίνει και σε πολλές Ασιατικές χώρες, όπου η έννοια 
του νόμου είναι συνυφασμένη με τη βούληση του εκάστοτε 
δυνάστη ή μονάρχη. Τα δημοκρατικά δικαιώματα, Ελληνογε-
νούς προέλευσης, έχουν μετά από αιώνες πολιτικής εξελικτι-
κής διαδικασίας, παγιωθεί στη συνείδηση των Ευρωπαϊκών 
λαών και των λαών της βορείου Αμερικής. Δε συμβαίνει όμως 
το ίδιο στη νότιο Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία, όπου οι 
πολιτικές και κοινωνικές αξίες είναι σε καταφανή υστέρηση εν 
σχέση με την Ευρώπη.  

Η διαφορετικότης εξάλλου στο θρήσκευμα των διαφόρων 
λαών συνεπάγεται και διαφορετική κοινωνική συμπεριφορά, 
έτσι ώστε διαφορετικές θρησκείες στον ίδιο γεωγραφικό και 
κοινωνικό χώρο έχουν ως αποτέλεσμα συνεχείς προστριβές 
έως και αιματηρές συγκρούσεις. Αψευδής μάρτυς περί αυτού η 
ιστορία, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν διαφο-
ρετικές θρησκείες, αλλά απλά διαφορετικές αιρέσεις της αυτής 
θρησκείας. Οι θρησκευτικής μάλιστα συγκρούσεις συνήθως 
είναι αγριότερες αυτών που έχουν αίτιο εθνικές ή πολιτικές 
διαφορές. 

Η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΥΛΕΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ 
Το κατά τον Ηρόδοτο όμαιμον, ομόθρησκον, ομότροπον των 
Ελλήνων διαχρονικά είναι ο κύριος παράγων επιβίωσης και 

προόδου του έθνους των Ελλήνων σε εποχές που άλλα 
έθνη, αφού διέγραψαν σύντομες ιστορικές πορείες, 

εξαφανίστηκαν και τα ίχνη των απωλέστηκαν 
δια παντός. Το όμαιμον του Ελληνικού έθνους 

αποτελεί έως και σήμερα αδιαπραγμάτευ-
τη επιστημονική αλήθεια, όπως πολλαπλές 
πανευρωπαϊκές πανεπιστημιακές έρευνες 
έχουν διαπιστώσει. Η γονιδιακή (DNA) ταυ-
τότητα των Ελλήνων έχει μείνει αναλλοίω-
τη  σε βάθος χιλιετιών. Το ομότροπον των 
Ελλήνων επίσης, δηλαδή η πολιτιστική τους 

συμπεριφορά, δεν έχει υποστεί εμφανείς 
αλλαγές. Τα ίδια εθνικά ιδεώδη, οι ίδιες πνευ-

ματικές αξίες επιβιώνουν από της απώτερης 
αρχαιότητος έως σήμερα. Μόνον το ομόθρησκον 

των Ελλήνων διαταράχτηκε για κάποια σειρά αιώνων, 
αλλά και αυτό αποκαταστάθηκε (έστω και βίαια) και η νέα θρη-
σκεία παγιώθηκε στη συνείδηση των Ελλήνων ως ένας εκ των 
ισχυρών δεσμών που τους ενώνει έναντι των αλλογενών και 
των αλλόθρησκων και των πολιτιστικά αλλότροπων. 
Αυτό που επιχειρείται στον Ελλαδικό χώρο, κατά τις τελευταίες 
ιδίως δεκαετίες: πολύπλευρες θρησκευτικές διεισδύσεις με 
θρησκείες ασιατικές, φιλοσοφικές, θεοσοφιστικές και αιρετικές 
της Ορθοδοξίας κινήσεις μαζί με την αθρόα και προγραμμα-
τισμένη λαθρομετανάστευση Ασιατών – Αφρικανών σκοπούν 
στην αλλοίωση του όμαιμου, ομόθρησκου, ομότροπου των 
Ελλήνων ώστε να τους καταστήσουν εύπλαστους και ευκόλως 
χειραγωγήσιμους, χωρίς δυνάμεις αντίστασης στον επιχειρού-
μενο παγκόσμιο σιωνιστικό εξουσιασμό από τους εμφανιζόμε-
νους ως περιούσιος λαός, του κατά Ιησούν Χριστόν γεννήματα 
εχιδνών (Ματθ. 3,7,3 και Λουκάς 3,7,2), ενώ παρομοίως έχουν 
περί αυτών εκφραστεί οι Κλήμης Αλεξανδρεύς και Μέγας 
Αθανάσιος. 

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΣΠΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Εμείς οι Έλληνες στέρεα προσδεδεμένοι στις εθνικές μας 
ιδιαιτερότητες, που μας καθιστούν μοναδικούς πολιτιστικούς 
χορηγούς υπέρ όλης της ανθρωπότητας, οφείλουμε να δια-
τηρήσουμε με ευλάβεια το όμαιμον, ομόγλωσσον, ομόηθες, 
ομόθρησκον κατά τον πατέρα της ιστορίας Ηρόδοτο, γιατί 
βάλλονται επιτηδείως και συστηματικώς κατά τους νεώτερους 
χρόνους από τις γνωστές σκοτεινές δυνάμεις, που σαν πολιτι-
στικά καρκινώματα απεργάζονται εδώ και αιώνες τον αφανι-
σμό της φυλής μας. 
Το όμαιμον βάλλεται με την προγραμματισμένη αθρόα λαθρο-
μετανάστευση. Το ομόγλωσσον τοξεύεται εδώ και μισό αιώνα 
τουλάχιστον από τους διάφορους μεταρυθμιστάδες που προω-
θούν την φτωχοποίηση της ιερής μας γλώσσας και τον εκλατι-
νισμό της με την κατάργηση φωνηέντων (ω,υ,η) και την εισα-
γωγή «νέων» διφθόγγων (μπ, γκ, ντ). Το ομόηθες διαστρέφεται 
με την εισαγωγή στη χώρα μας «μοντέρνων» ιδεών και συνη-
θειών που δεν αρμόζουν στην Ελληνική παράδοση: σεξουαλι-
κή αποχαλίνωση, κακόηχα -  ξενόφερτα μουσικά ακούσματα, 
αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και γενικά προσανατολι-
σμός στην υλιστική υπερκατανάλωση με ταυτόχρονη μείωση 
των πνευματικών ενδιαφερόντων. Τέλος το ομόθρησκον 
καταπολεμείται αφ΄ ενός με τη μαζική λαθρομετανάστευση 
αλλόθρησκων, αφ΄ ετέρου με το αθεϊστικό κλίμα που προωθεί 
η ξενόφερτη στην Ελλάδα κομμουνιστική αριστερά, της οποίας 
αρχικοί πάτρωνες υπήρξαν κάποιοι αλάδωτοι – αβάπτιστοι της 
Θεσσαλονίκης (Μπεναρόγια και Βεντούρι) ευθύς μετά το 1917. 
Πρωτοεμφανίστηκαν ως FEDERATION, μετέπειτα ως ΣΕΚΕ και 
κατόπιν ως ΚΚΕ. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΤΗΤΑ και 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ   
ΤΑ ΥΠΟΥΛΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΣΜΟΥ  



Ένα… ποτ-πουρί από την 
«κόκκινη ορχήστρα» του ΣΥΡΙΖΑ 
Να μιλήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Δύσκο-
λο! Δύσκολο, γιατί πρέπει να γεμίσουμε όλες 
τις σελίδες αυτής την εφημερίδας, της επόμε-
νης, της μεθεπόμενης και πάει λέγοντας. Θα 
κάνουμε, λοιπόν, μια πρώτη επιλογή των πιο 
τρανταχτών ντοκουμέντων, ένα «ποτ-πουρί» 
σ’ αυτά που… τραγουδάνε οι συνιστώσες του 
συνονθυλεύματος, που δείχνουν τι καπνό 
φουμάρουν αυτοί που θέλουν και να μας 
κυβερνήσουν και θα έχουμε συνέχεια τις επό-
μενες εβδομάδες… 

ΑΟΖ, γιόκ για τα αμερικανάκια 
του ΣΥΡΙΖΑ!  
Όταν λέγαμε πριν από χρόνια ότι η Ελλάς είναι 
«μαγαζί γωνία», έχει πετρέλαιο, φυσικό αέριο 
κ.τ.λ., χαρακτηριζόμαστε «φαντασιόπληκτοι», 
«βλαμμένοι», «παραμυθατζήδες» κ.α. Και να 
που ήρθε ο καιρός να υποστηρίζουν το ίδιο 
επιστήμονες διεθνούς κύρους και να έχει γίνει 
η χώρα μας πεδίο ανταγωνισμού διεθνών 
δυνάμεων για το ποιος θα αναλάβει την εξόρυ-
ξη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μούγκα! Δε βλέπει, δεν ακούει, 
δε μιλάει! Κουβέντα για την ΑΟΖ, ούτε καν 
στα λόγια, για πολιτική εκμετάλλευση! Κι όταν 
ακούγεται κάτι, αυτό είναι εναντίον της ΑΟΖ 
(«Δεν θα πολεμήσουμε για τις ΑΟΖ» - Συνιστώ-
σα «Κόκκινο») Γιατί άραγε; Διότι είναι αμερικα-
νάκια! Και τι θέλουν οι Αμερικάνοι; Προς Θεού, 
όχι εκμετάλλευση τώρα! Να φτάσει σε σημείο 
η Ελλάς να δηλώσει αδυναμία αποπληρωμής 
των δανείων της, ώστε σε αντάλλαγμα για να 
μην πτωχεύσει να παραχωρήσει τα δικαιώματα 
της εκμετάλλευσης του υπογείου πλούτου της 
στους διεθνείς τοκογλύφους και να… πατσίσει. 
Μετά, μπορεί να μας δώσουν κάποια ψίχουλα 
ελεημοσύνης και απαραιτήτως θα βάλουν στο 
παιχνίδι και τους Τούρκους. Αυτό το παιχνίδι 
παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ! 
Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή εμείς μιλά-
με με αποδείξεις: ποιο ήταν το μόνο κόμμα 
της  βουλής που ψήφισε «ΟΧΙ» στον αγωγό 
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, για λόγους… 
προστασίας του περιβάλλοντος; Ο ΣΥΡΙΖΑ! 
Τυχαίο; Δε νομίζω! 

Θέσεις για τα Εθνικά Θέματα… 
δεν υπάρχουν! 
Ψάχνω, ψάχνω και ξαναψάχνω στο πρόγραμ-
μα του ΣΥΡΙΖΑ τις θέσεις του για τα Εθνικά 
Θέματα, αλλά δε βρίσκω τίποτα σχετικό! Δεν 
υπάρχει κεφάλαιο για τα Εθνικά Θέματα! Δύο 

είναι οι εκδοχές γι’ αυτό: είτε αδιαφορούν 
γι’ αυτά πλήρως, είτε θεωρούν πως αν ανα-
κοινώσουν τις θέσεις τους θα τις διαβάσει 
ο κοσμάκης και θα φρίξει! Μπορεί, όμως, ο 
ΣΥΡΙΖΑ να αποφεύγει όπως ο διάβολος το 
λιβάνι οποιαδήποτε αναφορά στα Εθνικά μας 
Θέματα, αλλά δεν κάνουν το ίδιο οι «θαρρα-
λέες» συνιστώσες του. Διαβάστε παρακάτω, 
τις λυσσαλέα ανθελληνικές δημοσιευμένες 
θέσεις της συνιστώσας «Το Κόκκινο», που 
δεν έχουν καμιά διαφορά από του υπολοίπου 
συνονθυλεύματος –αν δεν ταιριάζανε δε θα 
συμπεθεριάζανε- και φανταστείτε τι λιγότερο 
θα έλεγαν οι Ερντογάν, Μπερίσα και Γκρουέφ-
σκι, καθώς επίσης και οι αμερικανοσιωνιστές 
προστάτες τους. 

Η επιτομή της προδοσίας
Κυπριακό: Η Κύπρος είναι ανεξάρτητη χώρα-
μέλος του OΗΕ. Ωστόσο, ο εγχώριος εθνικι-
σμός διεκδικεί το δικαίωμα της Ελλάδας να 
παρεμβαίνει στο Κυπριακό «υπέρ των ελληνο-
κυπριακών συμφερόντων» (που λογίζονται 
σαν εθνικά συμφέροντα), να πειθαναγκάζει την 
Κυπριακή Δημοκρατία στη μία ή την άλλη στρα-
τηγική επίλυσης του Κυπριακού, να μιλάει για 
ενιαίο αμυντικό χώρο Ελλάδας - Κύπρου κ.λπ. 
Μακεδονικό: Η Ελλάδα διεκδικεί το «δικαίω-
μα» να έχει λόγο στο τι ονομασία θα επιλέξει 
το γειτονικό της κράτος και αποδύεται σε 
διπλωματικούς μαραθώνιους και πολιτικές 
πιέσεις ώστε να μην καθιερωθεί ως επίσημη 
ονομασία το «Δημοκρατία της Μακεδονίας», 
που ήταν το συνταγματικό όνομα αυτού του 
κράτους από την περίοδο που ήταν ακόμη 
αυτόνομη περιοχή στην ομόσπονδη Γιουγκο-
σλαβία του Τίτο! Στο όνομα ποιας απειλής και 
ποιου συμφέροντος; 
Ελληνοτουρκικά: Εδώ έχει γίνει πια πάγιο 
συστατικό της καθημερινής ειδησεογραφίας 
οι «παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου 
στο Αιγαίο». Τι συμβαίνει εδώ; Απλούστατα, η 
Ελλάδα εννοεί να έχει 6 μίλια χωρικά ύδατα 
και 10 μίλια εθνικό εναέριο χώρο. Κάτι που 
δεν συμβαίνει με καμία άλλη χώρα, αφού 
εθνικός εναέριος χώρος και χωρικά ύδατα 

ταυτίζονται. Σ` αυτό το χώρο ανάμεσα στα 
6 και στα 10 ναυτικά μίλια γίνονται οι πιο 
πολλές αερομαχίες και εμπλοκές πολεμικών 
αεροσκαφών Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ 
φυσικά γίνονται και ελληνικές παραβιάσεις 
του τουρκικού εναέριου χώρου, καθώς οι 
καθημερινές αερομαχίες έχουν πλέον εντα-
χθεί από τις αντίπαλες Πολεμικές Αεροπορίες 
σε εκπαιδευτικό «πρόγραμμα ρουτίνας» για 
τους πιλότους... Και πέρα απ` όλα αυτά, η 
Ελλάδα δεν έχει παραιτηθεί ακόμη επίσημα 
από το τυπικό της δικαίωμα να αυξήσει τα 
χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, το οποίο θα 
ισοδυναμούσε με μετατροπή του Αιγαίου σε 
ελληνική λίμνη. 
Μειονότητες: Οι Έλληνες στη νότια Αλβανία 
φυσικά συνιστούν ελληνική μειονότητα. Όταν 
επισκέπτονται την περιοχή Έλληνες επίσημοι, 
τους υποδέχονται με ελληνικές σημαίες και τα 
σχετικά. Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης όμως 
δεν είναι Τούρκοι αλλά Έλληνες μουσουλ-
μάνοι. Και στις σπάνιες επισκέψεις Τούρκων 
επισήμων οι τουρκικές σημαίες και η εκδήλω-
ση της τουρκικής εθνικής συνείδησης καταγ-
γέλλονται περίπου σαν τουρκική εισβολή στη 
Θράκη. Και φυσικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
μακεδονική μειονότητα, αλλά πριν λίγα χρόνια 
τα εθνικά μας σαΐνια ανακάλυψαν... εκατο-
ντάδες χιλιάδες Έλληνες στη Δημοκρατία της 
Μακεδονίας! 

«Οι Τούρκοι κατακτούν την 
Δυτική Θράκη», δια του ΣΥΡΙΖΑ! 
Θα πιάσουμε ένα-ένα Εθνικό Θέμα, κι όπου 

φτάσουμε. Ο χώρος δε μας δίνει πολλά περι-
θώρια, τα υπόλοιπα από βδομάδα. Αρχίζουμε 
από τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τους τουρκόφρο-
νες της Θράκης και βέβαια με τους υποβολείς 
τους, το Τουρκικό Προξενείο. 
Βλέπεται στη φωτογραφία που παραθέτουμε 
την κοινή προεκλογική αφίσα των υποψηφίων 
του ΣΥΡΙΖΑ, Ζεϊμπέκ και Καραγιουσούφ, στον 
νομό Ροδόπης, στην οποία η μόνη λέξη που 
είναι στα ελληνικά είναι το «ΣΥΡΙΖΑ». Παρατη-
ρούμε, λοιπόν, πως στην αφίσα (στην οποία 
κυριαρχούν τρία χρώματα, το πράσινο, το 
κόκκινο και το μαύρο, που κατά… διαβολική 
σύμπτωση είναι τα χρώματα της σημαίας της 
«Ανεξάρτητης Θράκης») υπάρχει το εξής σύν-
θημα, γραμμένο στα τούρκικα: «Turkler bati 
thtakya’yi fetihe ciclilar». Τι πάει να πει αυτό; 
«Οι Τούρκοι κατακτούν τη Δυτική Θράκη»!   

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της «Τουρκικής 
Ένωσης Ξάνθης»
Τελειώνουμε για σήμερα, με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής Δικαιωμάτων του… οθωμανο-
λάγνου ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την οριστική απόρ-
ριψη από τον Άρειο Πάγο του αιτήματος για 
αναγνώριση της «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης», 
οργάνου του Προξενείου και του βαθέως 
κράτους της Άγκυρας για την κατάκτηση της 
Θράκης μας: 
«Η Επιτροπή Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει 
με ανησυχία το γεγονός ότι ο  Άρειος Πάγος 
απέρριψε την αίτηση της Τουρκικής Ένωσης 
Ξάνθης για την αναγνώριση της ως νόμι-
μου σωματείου παρά την δικαίωσή της από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται 
άδικα και παράλογα η παραβίαση του στοιχει-
ώδους συλλογικού δικαιώματος ελεύθερης 
ίδρυσης συλλόγων που προστατεύεται ρητά 
τόσο από το Σύνταγμα της Ελλάδας όσο και 
από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου. Μάλιστα, είναι λυπηρό από 
τη σκοπιά της προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ότι η αίτηση απορρίφθηκε  με 
το σκεπτικό ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν 
είναι δεσμευτικές! Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική 
Πολιτεία να πράξει τα δέοντα ώστε οι συμπο-
λίτες μας της μειονότητας της Θράκης να 
μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα τα δικαι-
ώματα που τους κατοχυρώνει το Σύνταγμα 
και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση». 

Η  συνέχεια στο επόμενο φύλλο…

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Τέτοιες μέρες που είναι καλό 
είναι να σκεφτόμαστε τα στελέ-
χη και τους στρατεύσιμους των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Πολλοί από 
αυτούς θα περάσουν την αλλαγή 
του χρόνου στα στρατόπεδα και αν 
για τους στρατιώτες είναι κάτι που 
θα τους συμβεί μια φορά στη ζωή 
τους και θα έχουν να το λένε μετά 
από χρόνια, για τα επαγγελματικά 
στελέχη είναι κάτι που τους συμβαί-
νει πολύ συχνά.

; Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν 
μακριά από τις οικογένειες τους 
που -ειδικά σε αυτά τα δύσκολα 
χρόνια- τους χρειάζονται. Αυτό να 
το έχουν υπόψη τους και οι πολίτες 
γενικά αλλά κυρίως και οι πολιτικοί 
κάθε φορά που αποφασίζουν μια 
καινούργια μείωση στο μισθό τους, 
κάθε φορά που περικόπτουν άλλο 
ένα επίδομα. 

; Οι ένστολοι γενικά, τόσο των 
Ενόπλων Δυνάμεων όσο και των 
Σωμάτων Ασφαλείας κάνουν λει-

τούργημα και μάλιστα κάτω από 
πολύ ιδιαίτερες συνθήκες με κινδύ-
νους για την σωματική τους ακεραι-
ότητα και ωράρια που δεν συναντάς 
εύκολα σε άλλα επαγγέλματα. 
Θεμιτό και δίκαιο θα ήταν λοιπόν να 
υπάρχει τουλάχιστον μια ιδιαίτερη 
ανταμοιβή για τους κόπους τους.

;  Στην νέα χρονιά που έρχεται 
δυστυχώς τα πράγματα δεν προ-
βλέπονται να είναι καλά. Μειώσεις 
δαπανών, πτώση επιχειρησιακής 
ετοιμότητας -όχι με ευθύνη των 
στελεχών, αλλά ετοιμοπόλεμη μια 
μονάδα που έχει ποσοστά επάν-
δρωσης 20% δεν είναι-, κούρεμα 
στις ασκήσεις και στην εκπαίδευση 
και ηθικό που δύσκολα μπορεί να 
κρατηθεί υψηλό.

;   Μακάρι να κάνω λάθος αλλά 
πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν πιθανό-
τητες να υποστούμε ένα πολύ ισχυ-
ρό σοκ που θα αποκαλύψει τα λάθη 
της πολιτικής ηγεσίας που παρέδω-
σε την χώρα στους δανειστές και 

την Τρόικα αλλά τότε θα είναι αργά 
για δάκρυα. Μακάρι να μην έχουμε 
πάλι επεισόδια όπως των Ιμίων που 
έκαναν τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο 
πραγματικότητα.

; Μετά από εκείνα τα γεγονότα η 
πολιτική ηγεσία έτρεχε για εξοπλι-
σμούς και συγκροτούσε μονάδες 
αλλά ήταν αργά. Το status quo στο 
Αιγαίο είχε ήδη αλλάξει προς το χει-
ρότερο και αυτό το καταλαβαίνουμε 
κυρίως τώρα που η κουβέντα για 
την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
έχει ανάψει.

; Η Χρυσή Αυγή ήταν και είναι 
πάντα ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα. 
Καμία υποχώρηση στις δαπάνες των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Εξορθολογι-
σμός ναι, διαφάνεια και όχι εξοπλι-
στικά για μίζες, ριζική αναδιοργάνω-
ση του στρατεύματος και των δογ-
μάτων με στόχο να ανταποκριθούν 
στις αυξημένες ανάγκες που έχει η 
χώρα μας αλλά καμία μείωση.

;  Επίσης μακάρι αυτή η χρονιά 
να είναι και η χρονιά που θα επι-
στρέψει η στρατιωτική θητεία σε 
διάρκεια που να ανταποκρίνεται στις 

αμυντικές ανάγκες της πατρίδας 
μας. Δεν έχουμε την οικονομική 
άνεση να συντηρούμε επαγγελματι-
κούς στρατούς αλλά ακόμα και αν 
την είχαμε η Χρυσή Αυγή θα ήταν 
ενάντια σε κάτι τέτοιο.

;  Πιστεύουμε στον εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα της θητείας και για αυτό 
για εμάς είναι απαραίτητη για την 
διαμόρφωση της συνείδησης όλων 
των πολιτών, ανδρών και γυναι-
κών. Πιστεύουμε ότι εντάσσει τον 
άνθρωπο στο κοινωνικό σύνολο 
και μόνο μετά την εκπλήρωση της 
μπορεί κάποιος να είναι πραγματικά 
Πολίτης της χώρας μας. 

;  Κλείνοντας για αυτόν τον χρόνο 
ελπίζω πραγματικά να είναι αυτή 
που έρχεται η χρονιά που θα ξεκι-
νήσει η Ανάσταση του Έθνους μας 
γιατί είμαστε πια σε οριακό σημείο. 
Πιστεύω πως κάτι τέτοιο μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με την ισχυροποί-
ηση της Χρυσής Αυγής της μόνης 
δύναμης που έχει το σθένος να 
αλλάξει τα πράγματα και να αντι-
στρέψει την πορεία προς την Άβυσ-
σο. Καλή χρονιά.       

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Σύλληψη «άπιστων» 
χριστιανών

Σ. ΑΡΑΒΙΑ: Άλλα ήθη, άλλα έθιμα 
και όποιος αντέξει σε κάποιες περιπτώ-
σεις. Στην Σαουδική Αραβία απαγορεύ-
εται ο εορτασμός θρησκευτικής εκδήλω-
σης αλλότριας θρησκείας ακόμα και στο 
σπίτι σου! Κατόπιν αυτού, η θρησκευτική 
αστυνομία της Σαουδικής Αραβίας συνέ-
λαβε 46 «άπιστους» με την κατηγορία ότι 
...γιόρταζαν τα Χριστούγεννα! Πρόκειται 
για έναν Ασιάτη διπλωμάτη, ο οποίος 
οργάνωσε στο σπίτι του μια γιορτή, στην 
οποία παραβρέθηκαν 41 Χριστιανοί, 2 
Σαουδάραβες και δύο Αιγύπτιοι Μου-
σουλμάνοι. Το βασίλειο της Σ.Α. απαγο-
ρεύει τις δημόσιες γιορτές άλλων θρη-
σκειών, αλλά δεν είναι σαφές τι ισχύει για 
τις ιδιωτικές. Στο μεταξύ, ο θρησκευτικός 
ηγέτης καταδίκασε τις προσκλήσεις σε 
χριστουγεννιάτικες γιορτές και γαμήλιες 
τελετές Χριστιανών. 

Υπέκυψε η φοιτήτρια, 
θύμα ομαδικού βιασμού  

ΙΝΔΙΑ: Την τελευταία της πνοή άφησε 
σε νοσοκομείο της Σιγκαπούρης όπου 
είχε μεταφερθεί η 23χρονη Ινδή φοιτή-
τρια, που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού 
στις 16 Δεκεμβρίου. Ο ινδός Πρωθυπουρ-
γός Μανμοχάν Σινγκ εξέφρασε την βαθιά 
του λύπη για το θάνατο της ενώ μετά την 
είδηση του θανάτου της 23χρονης η αστυ-
νομία του Νέου Δελχί απηύθυνε έκκληση 
για ηρεμία και απέκλεισε αρκετές συνοι-
κίες στο κέντρο της πόλης. Ο διοικητής 
της αστυνομίας της ινδικής πρωτεύουσας 
Νιράζ Κουμάρ ζήτησε να διατηρηθεί η 
τάξη στην πόλη μετά τις διαδηλώσεις 
που ακολούθησαν την ανακοίνωση του 
βιασμού της. Επίσης η αστυνομία απέ-
κλεισε την περιοχή γύρω από το μνημείο 
India Gate και δέκα σταθμούς του μετρό. 
Με κατηγορίες για το βιασμό της έχουν 
συλληφθεί έξι άνδρες, ενώ έχουν τεθεί σε 
διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί. 

Δημοσιεύτηκαν τα ονόματα 
των κατόχων όπλων

ΗΠΑ: Είναι ηλίου φαεινότερων ότι όταν 
το επικροτούν οι περιστάσεις, δεν υπάρ-
χουν προσωπικά δεδομένα. Σε εκτενές 
δημοσίευμα της εφημερίδας «Journal 
News» με τίτλο «Ο κάτοχος όπλου της 
διπλανής πόρτας: Τι δεν ξέρετε για τα 
όπλα της γειτονιάς σας» και με αφορμή 
για το ρεπορτάζ το μακελειό σε σχολείο 

του Νιούταουν στις 14 Δεκεμβρίου, η 
εφημερίδα υποστήριξε ότι δημοσίευσε 
τα στοιχεία ως απάντηση στις ανησυ-
χίες των κατοίκων. Στις τρεις κομητεί-
ες του Westchester, του Putnam και 
του Rockland περίπου 44.000 άνθρωποι 
έχουν άδεια οπλοκατοχής, σύμφωνα με 
τη λίστα της εφημερίδας. Επίσης μπο-
ρούν να αγοράζουν καραμπίνες χωρίς 
καν άδεια. Στην ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας υπήρχε χάρτης, πάνω στον 
οποίο μπορούσε κάποιος να κλικάρει 

με το ποντίκι του και να δει το όνομα, 
την διεύθυνση και τα είδη όπλων που 
κατέχει κάθε κάτοχος άδειας. Μέσα σε 
ελάχιστο χρόνο η λίστα είχε διαδοθεί 
στα social media και ξέσπασε διαμάχη 
για το αν η εφημερίδα έπρεπε να δημο-
σιεύσει τα προσωπικά δεδομένα ή όχι. 

Οι ολλανδόφωνοι Βέλγοι 
θέλουν να φύγει ο βασιλιάς 

ΒΕΛΓΙΟ: Η πλειοψηφία των Φλαμαν-
δών, των ολλανδόφωνων δηλαδή κατοί-
κων του Βελγίου, τάσσεται υπέρ του να 
πάψει να παίζει οποιοδήποτε ουσιαστι-
κό ρόλο στην πολιτική ο βασιλιάς του 
Βελγίου, Αλβέρτος Β΄. Αυτό κατέδειξε η 
δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην 
φλαμανδική εφημερίδα Het Laatste 
Nieuws. Μόνο το ένα τρίτο των ερωτη-
θέντων υποστήριξε το υπάρχον σήμερα 
σύστημα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
του Βελγίου σχηματιζόταν έως σήμερα 
με την άμεση συμμετοχή του βασιλιά, ο 
οποίος όριζε τον συντονιστή των συνο-
μιλιών μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. 

Να φύγει η Βρετανία από την 
Ε. Ε., προτείνει ο Ζακ Ντελόρ 

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Να αποχωρήσει από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιλέξει 
μια άλλη μορφή «συνεταιρισμού» με τις 
Βρυξέλλες, προτείνει στην Βρετανία ο 
πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζακ Ντε-
λόρ, σε συνέντευξή του στην γερμανι-
κή εφημερίδα Handelsblatt. Ειδικότερα 
δήλωσε ότι «οι Βρετανοί ενδιαφέρονται 
μόνο για τα οικονομικά τους συμφέ-
ροντα και τίποτε άλλο. Αν οι Βρετανοί 
δεν έχουν την επιθυμία να προχωρή-
σουν προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 
μπορούμε να παραμείνουμε φίλοι, αλλά 
μέσα από μια άλλη μορφή συνεργασί-
ας». Οι δηλώσεις του πρώην προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθαν σε 
απάντηση των δημόσιων τοποθετήσεων 
του βρετανού πρωθυπουργού, Ντέιβιντ 
Κάμερον...

Απαγόρευση υιοθεσιών από αμερικάνους   
ΡΩΣΙΑ: Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντι-
μίρ Πούτιν, υπέγραψε την περασμένη 
Παρασκευή τον νόμο που απαγορεύει 
στους Αμερικανούς πολίτες να υιο-
θετούν ορφανά παιδιά από τη Ρωσία 
και ήδη μπλοκάρονται 52 επικείμενες 
υιοθεσίες. Ο νόμος χαρακτηρίζεται 
ένα από τα πιο εχθρικά μέτρα που 
έχει λάβει η Μόσχα έναντι της Ουά-
σινγκτον μετά το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου, και αποτελεί αντίποινα για 
την λεγόμενη «λίστα Μαγκνίτσκι» των ΗΠΑ με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις 
στους Ρώσους που κατηγορούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Ο νέος νόμος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και παράλληλα 
τίθενται εκτός νόμου ορισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που χρηματοδο-
τούνται από τις ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν τη «βαθιά τους λύπη», 
κατηγορώντας την Μόσχα ότι έλαβε μια «πολιτική» απόφαση κατά της Ουάσιγκτον. 
Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε ανησυχία σχετικά με την τύχη των 
υποθέσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει για τις υιοθεσίες παιδιών από την Ρωσία από 
αμερικανικές οικογένειες, σημειώνοντας ότι 60.000 ορφανά από την Ρωσία έγιναν 
δεκτά στις ΗΠΑ τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ως προς το ζήτημα των υιοθεσιών, 52 
ορφανά παιδιά από την Ρωσία, για τα οποία βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία 
υιοθεσίας τους από Αμερικανούς, θα δοθούν τελικά σε ρωσικές οικογένειες, όπως 
δήλωσε ο αρμόδιος αξιωματούχος του Κρεμλίνου. 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Η εφημερίδα ΣΤΟΧΟΣ, φιλοξένησε στο τελευταίο φύλλο  της 
μία συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, 
Νικόλαου Μιχαλολιάκου. Σας παρουσιάζουμε κάποια αποσπά-
σματα από αυτήν, ενώ ολόκληρο το κείμενο θα αναρτηθεί τις 
επόμενες ημέρες και από την ιστοσελίδα μας. 

Μπορεί παλιοί οι αναγνώστες του Στόχου να έχουν άποψη 
για την Χρυσή Αυγή, συγκεκριμένη και φυσικά σχηματισμέ-
νη πολύ πριν αναγνωριστεί η αναγκαιότητα της παρουσίας 
της, τόσο μαζικά και δυναμικά από τους Έλληνες... Το 
ερώτημα είναι το πόσο ίδια μπορεί να μείνει η Χρυσή Αυγή 
και πόσο μπορεί να αντέξει σε συλλογικό και σε ατομικό 
επίπεδο, τις παγίδες του «στάρ σύστεμ» του άδειου καθω-
σπρεπισμού και του συστήματος γενικότερα...
«Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ παραμένει η ίδια, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. 
Κάτι τέτοιο δεν αντιπροσωπεύει το ήθος μας και το χαρακτήρα 
μας. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι οι πολλές εκατοντάδες 
χιλιάδες των Ελλήνων και των Ελληνίδων, που σήμερα βρίσκο-
νται κοντά στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, δεν συμφωνούν και δεν είναι 
δυνατόν να συμφωνούν σε όλα με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Αναγνω-
ρίζουν όμως τις αγαθές πατριωτικές της προθέσεις και τιμούν 
την συνέπειά της ακόμη κι αν σε κάτι έχουν αντίθετη άποψη. Η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ πρέπει να αντέξει σε συλλογικό και ατομικό επίπε-
δο. Τις παγίδες του star system και του άδειου καθωσπρεπισμού. 
Εάν δεν το πράξει αυτό, τότε δεν θα είναι ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Πρέπει 
σε αυτό το θέμα να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτός ο αποτυχημένος 
κόσμος των πολιτικάντηδων δεν πρέπει να έχει σχέση μαζί μας 
και αυτό πρέπει να το δείχνουμε καθημερινά.»

Τo ΒΒC προ ολίγων ημερών επιχείρησε μιά παγκόσμιου 
επικοινωνιακού χαρακτήρα γελοιότητα - προβοκάτσια ενα-
ντίον της Χρυσής Αυγής, αν και το «βούτυρο» που άλειψε 
στο ψωμί των γνωστών κύκλων, έμοιαζε περισσότερο με 
γράσσο. Είναι οι ίδιοι εγγλέζοι που πετούσαν λίρες στους 
κατσαπλιάδες του Βελουχιώτη ή είναι ιδέα μας;

«Το δήθεν ντοκουμέντο του BBC είναι για γέλια και για κλάματα. 
Εκτός όμως, από το πόσο είναι αβάσιμο και δεν αποδεικνύει 
βέβαια εμπλοκή της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στην καταγγελία για επίθε-
ση του Στρατούλη υπάρχει και κάτι άλλο που πραγματικά δημι-
ουργεί θλίψη. Το δήθεν αυτό ντοκουμέντο, που δεν αποδεικνύει 
τίποτε, αποτελεί προϊόν υποκλοπής, η οποία με τη σειρά της σύμ-

φωνα με τον νόμο είναι  κακούργημα. Αυτό όμως δεν συγκίνησε 
κανέναν σε αυτόν τον τόπο και δείχνει πόσο διαλυμένο είναι 
το κράτος και πόσο άθλια λειτουργούν οι μηχανισμοί του. Όσο 
για τους Εγγλέζους, ναι είναι οι ίδιοι που πετούσαν λίρες στους 
κομμουνιστές και την ίδια στιγμή σαμποτάριζαν ανοικτά τις 
εθνικιστικές οργανώσεις του αντιστασιακού κινήματος. Υπάρχει 
μάλιστα και ένα βιβλίο του δικηγόρου κ. Στάικου που αποδεικνύει 
ότι αυτό γινόταν επίτηδες μέσα από τους κομμουνιστές που είχαν 
διεισδύσει στις μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας και οι οποίοι 
αποκαλύφθηκαν λίγα χρόνια αργότερα.» 

Να επιστρέψουμε στην μεταπολιτευτική σκηνή και να 
αναρωτηθούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ.... Είναι απειλή ή τον φου-
σκώνουν κάποιοι για να τον χρησιμοποιήσουν ως απειλή 
απέναντι στους Εθνικιστές προεκλογικά;
«Είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα στους κόλπους του πολλά 
επικίνδυνα αναρχοκομμουνιστικά στοιχεία, αλλά οι περισσότε-
ροι από τους οπαδούς του είναι αστοί, μπουρζουάδες του κερα-
τά και επομένως μπολσεβίκοι γιαλαντζί, πιστοί υπηρέτες της 
παγκοσμιοποίησης, των καπιταλιστών και του Τζωρτζ Σόρος. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι είναι απειλή, αλλά δεν είναι κάτι νέο. Είναι 
αυτή η ίδια η ιδεολογική και πολιτική τρομοκρατία της αριστε-
ράς, που υπάρχει στην Πατρίδα μας μετά την μεταπολίτευση 
και για την οποία πρώτος ένοχος για την επικράτησή της είναι 
το κόμμα της Ν.Δ.» 

Να κλείσουμε με μια ευχή για το 2013...
«Εύχομαι εάν ήταν μία φορά νικηφόρα για τους Εθνικιστές η 
χρονιά του 2012, η χρονιά του 2013 να είναι δέκα. Υγεία και 
ευτυχία σε όλους τους Έλληνες. Θα πω και κάτι άλλο. Επί δύο 
χιλιάδες χρόνια οι εβραίοι έλεγαν στις γιορτές τους μία ευχή 
«του χρόνου στην Ιερουσαλήμ» και  τελικά μετά από πολλούς 
αιώνες κατόρθωσαν να την κάνουν πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν 
και εγώ κλείνω με μία ευχή: Του χρόνου στην Κωνσταντινούπο-
λη, στην Σμύρνη, στην Τραπεζούντα!»

Ν. Μιχαλολιάκος στον ΣΤΟΧΟ: «Η Χρυσή Αυγή δεν θα αλλάξει»
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Μόλις έπεσε το Τείχος του Αίσχους 
στο Βερολίνο, τα ορφανά (πλέον!) 
της Στάζι (της πιο λαομίσητης υπη-
ρεσίας πληροφοριών στο παραπέτα-
σμα), οργανώθηκαν στο κόμμα Die 
Linke (Η Αριστερά). Σήμερα, αρχηγός 
αυτού του πρακτορίστικου συνονθυ-
λεύματος (που είναι «αδελφοποιημέ-
νο» με τον ΣΥΡΙΖΑ) είναι ο Γκρέγκορ 
Γκίζι, τον οποίο οι εδώ πολιτικοί 
«αδελφοί» του τον εμφανίζουν ως 
μεγάλο… φιλέλληνα.
Σε χθεσινή συνέντευξή του, λοιπόν, 
στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ορφανό της Στάζι, που είναι 
αντίθετος στην παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα, γιατί «το 
ποσό των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο έχει εγγυηθεί η 
Γερμανία, δεν είναι διασφαλισμένο», θέτει τις δικές του προϋποθέσεις 
για την οικονομική βοήθεια, ως εξής: «Η Αθήνα θα έπρεπε να μειώσει 
στο μισό τις εξοπλιστικές δαπάνες και να επιβάλει φόρο περιουσίας». 
Να μειώσουμε στο μισό τις αμυντικές μας δαπάνες, για να μας κατα-
πιούν οι Τούρκοι! Στο θέμα αυτό βέβαια, τις ίδιες απόψεις έχει και ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουδόλως ενδιαφέρεται για την εθνική ασφάλεια 
απέναντι στην τουρκική απειλή. Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος, 
για τον φόρο περιουσίας, τον έχουν… προλάβει άλλοι τον Γκίζι, με το 
περιβόητο χαράτσι και άλλους εξοντωτικούς νόμους.
Τέτοιος φιλέλληνας! Βεβαίως, όλα έχουν την εξήγησή τους σ’ αυτή 
τη ζωή. Ο Γ. Γκίζι, εκτός από ορφανό της Στάζι (του οποίου ο πατέρας 
ήταν υπουργός Πολιτισμού της κατεχόμενης Ανατολικής Γερμανίας 
από το 1966 ως το 1973), ανήκει και στην «εκλεκτή» φυλή και μάλι-
στα κι απ’ τους δυο του γονείς. Γράφει σχετικά στο βιογραφικό του 
σημείωμα η Wikipedia: «Both of his parents were of part Jewish 
ancestry, his paternal grandmother was Jewish, as was one of his 
maternal great-grandfathers». Βλέπετε τώρα πως εξηγούνται όλα;

Το τέλος κάθε χρόνου και η έλευση ενός 
νέου γεμίζει τον καθένα με διαφορετικά 
συναισθήματα, είτε ξεκάθαρα είτε ανάμεικτα. 
Πολλοί συνηθίζουν να κάνουν έναν απολο-
γισμό, ενώ άλλοι αφήνουν απλά τις πράξεις 
τους να συνεχίζονται δίχως φιλτράρισμα και 
κρίση. Πέρα όμως από τα όσα κάνουμε ή θα 
θέλαμε να έχουμε κάνει θα πρέπει πάντα να 
θυμόμαστε και αυτούς που δεν υπολόγισαν 
τον εαυτό τους και χάρισαν τα νιάτα τους και 
τη ζωή τους στην υπέρτατη αξία όλων: την 
Πατρίδα. Ο λόγος για τον ελάχιστα γνωστό 
ήρωα της ΕΟΚΑ, Μιχάλη Γεωργαλλά, ο οποί-
ος προπαραμονή Πρωτοχρονιάς του 1956, 
άφηνε την τελευταία του πνοή, με τη λέξη 
Ελλάδα στα χείλη του. Η καινούρια χρονιά 
που ερχόταν δεν θα τον έβρισκε ανάμεσα 
στους συντρόφους του, που τόσο αγαπούσε 
και με τόσο πείσμα και αφοσίωση μάχονταν 
για τον κοινό Σκοπό, την Ένωση με τη Μητέρα 
Ελλάδα.  

Εκείνη τη χρονιά η ομάδα Αυξεντίου, 
στην οποία άνηκε ο ήρωας Γεωργαλλάς, 
βρισκόταν υπό συνεχή καταδίωξη, πράγμα 
που δυσκόλευε τη δράση και τη διαβίωσή 
τους, χωρίς όμως να τους κάμπτει ή να τους 
κάνει να δειλιάζουν. Έτσι το βράδυ της 30ης 
προς 31 Δεκεμβρίου, πέντε πράκτορες των 
Άγγλων, εκ των οποίων οι δυο τούρκοι και 
οι άλλοι τρεις καθ’ όνομα Έλληνες, φτάνουν 
έξω από την οικία στην οποία έχουν βρει 
καταφύγιο οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Η προ-
δοσία ακολουθεί παντού τους πολεμιστές 
της ελευθερίας. Αμέσως πλησιάζουν και 
βολιδοσκοπούν τις διαθέσεις του ιδιοκτήτη, 
έτοιμοι να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν 

έλθει. Ακολουθεί ανταλλαγή πυροβολισμών 
και όπως περιγράφω και στο ιστορικό μυθι-
στόρημα, «Ο Αετός του Μαχαιρά»: 

«Οι αγωνιστές συνέχισαν να πυροβολούν 
ώστε να μην αφήσουν τους προδότες να δια-
φύγουν. Ο Μιχάλης πλησίασε τρέχοντας, για 
να μπορέσει να πετύχει μια αποτελεσματική 
βολή και να καθηλώσει το όχημα. «Πρέπει 
πάση θυσία να τους πιάσουμε», σκεφτόταν 
ενώ αναπηδούσε και κρυβόταν από δέντρο 
σε δέντρο, προσπαθώντας να καλυφθεί. Μία 
ριπή ακούστηκε από τη μεριά του οχήματος 
και ο Μιχάλης έπεσε κάτω, χωρίς να κουνιέ-
ται πλέον. 

«Μάκη», φώναξε ο Γρηγόρης. «Όχι, διάολε. 
Παύσατε πυρ, που να πάρει η ευκή». Αμέσως 
όλοι σίγησαν τα όπλα τους και ο Γρηγόρης 
έσπευσε προς τον λαβωμένο σύντροφό τους. 
Βρισκόταν κατάχαμα, αίμα έτρεχε από την 

κοιλιά και το στόμα του και τα μάτια του ήταν 
γαλήνια, το βλέμμα του ήρεμο. 

Ο ήχος από την εξάτμιση του αυτοκινήτου 
που απομακρυνόταν ήταν εκκωφαντικός και 
όλοι νόμιζαν πως δέχονταν πυρά. Καλύ-
φθηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν αλλά ο 
Γρηγόρης δεν κουνήθηκε από τη θέση του. 
Δεν το πίστευε. Δεν ήταν δυνατόν. Σκυμμένος 
πάνω από το σώμα, άρχισε να τον ταρακου-
νάει. Εκείνος, έγειρε ελαφρά το κεφάλι του 
προς το μέρος του και με βλέμμα περήφανο 
τον κοίταξε μέσα στα μάτια. Ο Γρηγόρης 
διαισθάνθηκε ότι αυτές ήταν οι τελευταίες 
του στιγμές και δεν μίλησε καθόλου. Μοναχά 
τον κοίταζε με μάτια βουρκωμένα, μάτια που 
έβραζαν από οργή. Πήρε το κεφάλι του στα 
γόνατά του και του χάιδεψε τα μαλλιά. 

«Μάστρε μου πεθαίνω. Ζήτω η Ελλ..», είπε 
και πριν προλάβει να τελειώσει την πρότασή 
του ξεψύχησε μέσα σε απόλυτη γαλήνη. Μοι-
ραίο χτύπημα ή όπως αλλιώς και αν χαρα-
κτηριστεί, ο Μιχάλης έφυγε με την ηρεμία 
ενός αγγέλου, σίγουρος και αποφασισμένος 
για τη θυσία του. Κανένας φόβος και καμία 
αμφιβολία δεν τάραξε την ψυχή του. Ακόμη 
και τη στιγμή που βρισκόταν στο μεταίχμιο 
των δύο κόσμων, ξεχείλιζε η περηφάνια του 
για όσα έκανε όλον αυτόν τον καιρό που 
έζησε πραγματικά ελεύθερος. 

Οι συναγωνιστές του έτρεξαν κοντά του 
και γονάτισαν γύρω του. Ο καθένας από 
αυτούς είχε και κάποια ανάμνηση από την 
δράση τους τον τελευταίο καιρό». 

Όλοι οι μεγάλοι σκοποί και όλες οι αγνές 
ιδέες λαμβάνουν σπουδαιότητα και από τους 
ανθρώπους που θυσιάζονται για αυτές. Η 

Ιστορία διδάσκει και οι διδασκαλίες της είναι 
ακριβές, απαιτούν φόρο αίματος, θυσίες και 
προσωπικό κόστος. Αυτό το δρόμο βαδίζουν 
και οι Αγωνιστές της Χρυσής Αυγής. Δεν 
υπολογίζουν κόπους, θυσίες ή κούραση. Δε 
λυγίζουν από τη λάσπη των καναλιών, από 
διώξεις, φυλακίσεις, τρομοκρατικές ενέργει-
ες,  ούτε από τον κίνδυνο της πιθανότητας 
του θανάτου.  

Τη νέα χρονιά που έρχεται καλείται ο κάθε 
συναγωνιστής προσωπικά να αφουγκραστεί 
το αίμα των Ηρώων του Γένους μας, που 
κοχλάζει και ζητάει εκδίκηση για τα εγκλή-
ματα που έμειναν ατιμώρητα. Καλείται ο 
κάθε ένας από εμάς να αναλογιστεί για λίγες 
στιγμές στον ετήσιο απολογισμό που κάνει, 
αν προσπάθησε όσο έπρεπε για να μοιάσει ή 
και να ξεπεράσει τους ημέτερους προγόνους.  

Η Χρυσή Αυγή δεν έχει να τάξει ούτε 
ρουσφέτια, ούτε βολέματα, μα ούτε και διο-
ρισμούς. Αν κάποιοι θεωρούσαν πως θα 
βολευτούμε και θα ρίξουμε νερό στο κρασί 
μας, πλανώνται πλάνην οικτράν. Διότι βαδί-
ζουμε σε έναν δρόμο αγνό και διεξάγουμε 
έναν Αγώνα στον οποίο δε χωρούν προσω-
πικά οφέλη. Το νέο έτος που έρχεται είθε να 
μας βρει όλους υγιείς και δυνατούς, πιστούς 
και αφοσιωμένους στον Αρχηγό και το Κίνη-
μά μας. Η Δύναμη που πηγάζει μέσα από 
τον καθένα μας είθε να γιγαντωθεί και τα 
παραδείγματα του παρελθόντος, όπως αυτό 
του Μάκη Γεωργαλλά, να φωτίζουν το δρόμο 
που προσηλωμένοι ακολουθούμε. Καλή χρο-
νιά... Μέχρι την τελική Νίκη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ 

Επιβεβαιώνεται η τεράστια αξία των ελληνι-
κών ενεργειακών κοιτασμάτων 

Τo ερευνητικό πλοίο NORDIC EXPLORER της 
νορβηγικής εταιρείας PGS έφθασε στο λιμάνι της 
Πάτρας τον προηγούμενο μήνα, προκειμένου να 
πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες για κοιτάσματα 
πετρελαίου στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και 
νότια της Κρήτης. Τα πρώτα αποτελέσματα του 
ερευνητικού σκάφους «υπόσχονται» ακριβώς αυτά 
που έλεγαν οι αρχικές αισιόδοξες εκτιμήσεις για 
την ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων.
Όπως αναφέρει το defencenet.gr, για το Ιόνιο 
πέλαγος οι σεισμικές καταγραφές είναι δισδιά-
στατες με πυκνότητα τα 10 χλμ., ενώ στη Κρήτη 
η πυκνότητα προβλέπεται να είναι της τάξης των 
40 χλμ.
Οι πρώτες ενδείξεις απλά επιβεβαιώνουν τα απο-
τελέσματα των μη νόμιμων (χωρίς την άδεια του 
κράτους) ερευνών που έχουν γίνει στο παρελθόν 
από διάφορες εταιρείες τα δεδομένα των οποίων 
πουλιούνται «χρυσάφι» στην «μαύρη αγορά» των 
εταιρειών ενέργειας. Παράλληλα, η PGS διαψεύδει 
ότι διαθέτει δεδομένα από σεισμικές έρευνες που 
έγιναν χωρίς άδεια στην ελληνική επικράτεια.
Συνολικά περί τα 8.500 χλμ πρόκειται να ερευνη-
θούν με τα οποία η εταιρεία και οι πρώτες έρευνες 
δείχνουν στο Ιόνιο πολύ μεγαλύτερα κοιτάσματα 
από τα ελάχιστα υπολογιζόμενα των 350 εκατ. 
βαρελιών πετρελαίου. Στην Κρήτη οι πρώτες κατα-
γραφές στα δυτικά του νησιού δείχνουν ότι όσο 
πηγαίνει το σκάφος ανατολικότερα θα βρεθούν 
κολοσσιαία κοιτάσματα λόγω της διαμόρφωσης 
του εδάφους.

Οι έρευνες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον 
Απρίλιο το αργότερο. Από εκεί και πέρα από εμάς 
εξαρτάται: Ο πρώτος γύρος αδειοδοτήσεων για 
γεώτρηση μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
του 2013 έστω το πρώτο τρίμηνο του 2014. Η 
χώρα, απλά, δεν μπορεί να περιμένει...

Όμως για να γίνουν εκμεταλλεύσιμα όλα τα ελλη-
νικά κοιτάσματα  απαιτείται να αρχίσουν οι προ-
εργασίες, όπως η οριοθέτηση και ανακήρυξη της 
ΑΟΖ, σε περίπτωση μονομερούς ανακήρυξης της 
ελληνικής ΑΟΖ τα πράγματα είναι σχετικά απλά 
αφού θεωρητικά μόνο η Αλβανία μπορεί να διεκ-
δικήσει κάτι.. Η γεωπολιτική ευκαιρία με την έναρ-
ξη των διαδικασιών έρευνας και στην συνέχεια 
εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και 
πετρελαίου στο Ιόνιο είναι η πρώτη φάση για την 
ανακήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ στο Ιόνιο και φυσι-
κά είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες περιοχές 
της ελληνικής ΑΟΖ για τις οποίες η μνημονιακή 
συγκυβέρνηση επικαλείται την πολιτική αστάθεια 
σε Αίγυπτο, Λιβύη και τον κίνδυνο της Τουρκίας.

Ξεπερνούν τις προσδοκίες 
τα πρώτα αποτελέσματα των 
ερευνών σε Ιόνιο και Κρήτη

Οι «περιούσιοι» φίλοι
του Αλέξη Τσίπρα
απαιτούν μείωση των
αμυντικών μας δαπανών



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201314

 

ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΕΙ

Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει το πρώτο μέρος 
της τριλογίας της ταινίας “Το Χόμπιτ”. Οι θεατές 
παρακολούθησαν τη σκηνή της ανεύρεσης σε μια 
σκοτεινή σπηλιά του Ενός Δαχτυλιδιού, που σε κάνει 
αόρατο όταν το φοράς και που με τον καιρό σε δια-
φθείρει. Έμπνευση του Βρετανού συγγραφέα Τόλκιν 
η ιστορία; Φυσικά και όχι.

Βρήκαμε στο διαδίκτυο, ένα καταπληκτικό άρθρο της Ιωάννας 
Μπισκιτζή (Λέκτορα Κλασσικής Φιλολογίας), το οποίο και σας 
παρουσιάζουμε με την βεβαιότητα ότι θα σας εκπλήξει ευχά-
ριστα, αφού για άλλη μία φορά φαίνεται ότι η Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία αποτελεί πηγή εμπνεύσεως ακόμα και για μεγάλους 
λογοτέχνες της Δύσης όπως ο περίφημος Τόλκιν της γνωστής 
τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και όχι μόνο. 

Για ακόμη μια φορά ένας ελληνικός μύθος έγινε “copy-
paste”. Αυτός, του Γύγη. O Πλάτωνας, στο Β΄ βιβλίο 
της «Πολιτείας» του και με το στόμα του Γλαύκωνα, 
επινοεί ένα μύθο:
Ένας βοσκός του βασιλιά της Λυδίας ονόματι Γύγης 
βρίσκει τυχαία ένα μαγικό δακτυλίδι μετά από 
δύο καταστρεπτικά φυσικά φαινόμενα. Την ώρα 
που έβοσκε τα πρόβατα του άρχοντά του, έπιασε 
φοβερή καταιγίδα και έγινε τόσο δυνατός σεισμός, 
ώστε άνοιξε η γη κάτω απ’ τα πόδια του. Κατέβηκε 
στο χάσμα που δημιουργήθηκε και εκεί μέσα στα 
σπλάχνα της γης, είδε ένα μεγάλο χάλκινο κούφιο 
άλογο. Από κάποια ανοίγματα στα πλευρά του κοίταξε 
μέσα του και διαπίστωσε ότι εκεί ήταν ξαπλω-
μένος ένας νεκρός με διαστάσεις σχεδόν 
γιγαντιαίες. Και το σημαντικότερο, φορούσε 
στο χέρι του ένα χρυσό δακτυλίδι. Όταν 
ανέβηκε στην επιφάνεια διαπίστωσε ότι το 
εύρημά του είχε μία αξιοπερίεργη μαγική 

δυνατότητα. Περιστρέφοντας την πέτρα του («σφενδόνην» την 
ονομάζει ο Πλάτωνας) προς το εσωτερικό της παλάμης του, 
γινόταν αόρατος και εμφανιζόταν πάλι, γυρίζοντας το δακτυλίδι 
προς την αντίστροφη φορά.
Ο ταπεινός βοσκός είχε λοιπόν στα χέρια του ένα τεράστιο όπλο. 
Μπορούσε να κάνει οτιδήποτε επιθυμούσε, χωρίς να γίνεται 
αντιληπτός και κυρίως, χωρίς να τιμωρείται ή έστω να επιπλήτ-
τεται. Έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη φορέας μιας τουλάχι-
στον παράδοξης και απρόσμενης δύναμης, η οποία μπορούσε 
να λειτουργήσει προς όφελός του, πάντα όμως υπό το βάρος 
μιας έστω και λανθάνουσας αδικίας, που μπορούσε να φτάσει 
κι ως το έγκλημα. Και πραγματικά έτσι έγινε.
Ο ασήμαντος μέχρι τότε Γύγης έγινε εραστής της βασίλισσας 
και με τη βοήθειά της σκότωσε τον αφέντη του και πήρε ο 
ίδιος την εξουσία. Κατέλαβε λοιπόν μια θέση που του χάρισε η 
δύναμη ενός χρυσού κρίκου, χωρίς να υπολογίσει τα αθέμιτα 

μέσα που χρησιμοποίησε, αλλά με μοναδικά κίνητρα – 
συνηθισμένα στην ανθρώπινη φύση -τη δόξα 

και τον πλούτο.
Ο Γλαύκωνας, που διηγείται τη φανταστι-
κή αυτή ιστορία, καταλήγει στο συμπέρα-
σμα ότι είναι στη φύση του ανθρώπου 
να αδικεί, όταν μάλιστα ξέρει εκ των 
προτέρων ότι δε θα υποστεί τις συνέ-
πειες της αδικίας του. Και αυτό γιατί ο 
κοινός νους λέει ότι η δικαιοσύνη δεν 
είναι τελικά ένα αγαθό στη ζωή μας, 

αφού η εφαρμογή της προσκρούει στο 
προσωπικό μας συμφέρον. Για όλους μας 
λοιπόν το βασανιστικό ερώτημα «αδικείν η 
αδικείσθαι;» γίνεται πολύ απλό. Και η απά-

ντηση στη συνείδησή μας δεν είναι 
τουλάχιστον μία ανώδυνη ουδετε-
ρότητα, αλλά μία συνειδητή επιλογή 
συμφέροντος: «αδικειν» και μάλιστα 
αν είναι δυνατόν ατιμώρητα.

Ένα δακτυλίδι λοιπόν έγινε η αιτία να διαφθαρεί ένας απο-
νήρευτος βοσκός και να περάσει από το φως του ενάρετου 
στη σκιά του εγκληματία. Διαπράχθηκε μια αμαρτία που ο 
Πλάτωνας ονομάζει αδικία, δηλαδή άρση της δικαιοσύνης.
Ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να αλλάξει νοοτροπία να παλέψει 
με το κακό να θεαθεί το φως δηλαδή το ωραίο, το δίκαιο, το 
αρμονικό, το αληθινό και τούτο γίνεται με ένα και μόνο όπλο 
σύμφωνα με τον Πλάτωνα ,ένα όπλο ανίκητο ακόμα και σήμερα: 
Την Ολοκληρωμένη Παιδεία.
[Ο Γύγης - ιστορικό πρόσωπο - ήταν βασιλιάς της Λυδίας κατά 
το πρώτο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Πήρε το θρόνο με τη βοήθεια 
της συζύγου του τελευταίου βασιλιά από τους απογόνους του 
Ηρακλή και ίδρυσε νέα δυναστεία των Μερμναδών].
Με το μύθο συμφωνεί ως ένα βαθμό και το γεγονός, ότι είχε 
στο σκήπτρο του και ένα δαχτυλίδι με μεγάλο πολύτιμο λίθο. 
Είναι επίσης γνωστό πως ήταν δραστήριος και ενεργητικός 
βασιλιάς και πως οδήγησε τη Λυδία και την πρωτεύουσα της, 
τις Σάρδεις, στην μεγαλύτερή της ακμή. Το βασίλειο του, συμπε-
ριελάμβανε όλη τη δυτική Μικρά Ασία ως τον ποταμό Άλυ και 
η δυναστεία του έμεινε στην εξουσία πάνω από εκατό χρόνια.
Ο τελευταίος του απόγονος στο θρόνο της Λυδίας ήταν ο βασι-
λιάς Κροίσος, που έγινε ξακουστός για τα πλούτη του και για 
την κακή ερμηνεία που έδωσε στο χρησμό της Πυθίας. Ο μύθος 
του Γύγη έχει εμπνεύσει και πολλούς σύγχρονους συγγραφείς. 
Ίσως περισσότερο γνωστό να τον έκανε το δράμα του Φρίντριχ 
Χέμπελ «Ο Γύγης και το δαχτυλίδι του» (1856). Στο χώρο της 
λογοτεχνίας ο μύθος αξιοποιήθηκε από τον Θεόφιλο Γκωτιέ 
στη νουβέλα του «Ο βασιλιάς Κανδαύλης» (1844) και στο θέα-
τρο πάλι από τον Αντρέ Ζίντ στο ομώνυμο θεατρικό του έργο 
(1901). Το 1920 ο Α. Μπρυνώ έγραψε την όπερα «Κανδαύλης».

Η Πολιτεία του Πλάτωνος και 
το μαγικό δαχτυλίδι των Χόμπιτ

Ποιος δεν θυμάται, το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα, τις υστερικές κραυγές διαφόρων γνωστών και 
αγνώστων γύρω από την δήθεν αντισυνταγματι-
κή φύση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ; Ποιος δεν θυμάται 
τις αναλύσεις, τα άρθρα, τα σχόλια εις ό,τι αφορά 
στο να βρεθεί το Κίνημα των Ελλήνων Εθνικι-
στών εκτός νόμου; Οι πιο λυσσαλέοι σ’ αυτήν την 
ειδική βρώμικη αποστολή  αποτελούν κάποιες 
γραφικές και μίζερες υπάρξεις της άκρας αρι-
στεράς τύπου ’’Ιού’’, Κούρτοβικ κ.τ.λ., οι οποίοι 
αρέσκονται στην απόλυτη δαιμονοποίηση της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Φιλολογούν γενικά και αόριστα 
για την αξία της ανθρώπινης ζωής, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και για το πώς, υποτίθεται, η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ είναι μια οργάνωση που θεοποιεί την βία, 
υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 
προχωρεί σε εγκληματικές ενέργειες εναντίον 
όλων, όσοι δεν ταυτίζονται με τις ιδέες της. Η 
ευαισθησία αυτών των ανθρώπων φαίνεται, 
όμως, ότι είναι εντελώς επιλεκτική. Υπάρχουν 
κραυγαλέες περιπτώσεις όπου η ανθρώπινη ζωή 
δεν έχει καμιά σημασία για κάποιους. Προσέξτε, 
δεν μιλάμε για αξιολογική κλίμακα, κατά την 
οποία κάποια ζωή μετρά περισσότερο ή λιγότε-
ρο από την άλλη. Εδώ, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 
η ανθρώπινη ζωή στοχοποιείται ξεκάθαρα ως 
στόχος προς εξόντωση, δίχως τον παραμικρό 
ενδοιασμό. Ενδεικτικά των όσων λέμε είναι 
τα όσα είπε κατά την διάρκεια της δίκης του ο 

Θεόφιλος Μαυρόπουλος, μέλος της τρομοκρα-
τικής οργάνωσης ’’Συνομωσία των Πυρήνων 
της Φωτιάς’’, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από 
ανταλλαγή πυροβολισμών στην Πεύκη, τον Μάιο 
του 2011. Το ποιος είναι ο στόχος του επίδοξου 
αυτού δολοφόνου στην συγκεκριμένη περιοχή 
το έχουμε γράψει στο παρελθόν, αν και τα λαλί-
στατα -σε άλλες περιπτώσεις- ΜΜΕ φρόντισαν να 
αποσιωπήσουν το ποιος ήταν το υποψήφιο θύμα 
(φωτεινή εξαίρεση η εφημερίδα ’’Δημοκρατία’’). 
Ας δούμε, λοιπόν, τι δήλωσε ο Μαυρόπουλος 
και επανερχόμαστε: 
’’Στην Πεύκη διεξήχθη ένοπλη συμπλοκή μετα-
ξύ δύο αναρχικών και των δυνάμεων της αστυ-
νομίας. Τα δύο σκυλιά της, ο Λεοντόπουλος και 
ο Δρόσος προσπάθησαν να συλλάβουν εμένα 
και τον σύντροφό μου. Η απάντησή μας ήταν η 
άρνηση παράδοσης μέσω της ένοπλης αντίστα-
σης με σκοπό τη διατήρηση της ελευθερίας μας, 
που τόσο εκτιμάμε ως αναρχικοί. Το αποτέλε-
σμα είναι γνωστό, ο σύντροφος διέφυγε κλέ-
βοντας το περιπολικό, ενώ εγώ συνελήφθηκα 
τραυματισμένος. Μαζί τραυματίστηκαν και οι 
δυο αστυνομικοί, τους οποίους πυροβόλησα 
πρώτος, καταφέρνοντας να τους αιφνιδιάσω. 
Αναμφίβολα αν οι αστυνομικοί πέθαιναν και 
εγώ και ο σύντροφός μου ήμασταν αλώβητοι, 
θα φεύγαμε. Άσχετα επίσης από το γεγονός 
ότι επιχειρησιακή προτεραιότητά μου ήταν η 
απεμπλοκή και η διαφυγή, θα ήταν τιμή μου αν 
παράλληλα είχα το αίμα των δύο αστυνομικών 
στα χέρια μου, όχι μόνο επειδή πήγαν να με 
συλλάβουν, αλλά απλά και μόνο επειδή ήταν 
αστυνομικοί. Κάθε αστυνομικός ως άμεσος 
φορέας εξουσίας, για όποιον λόγο κι αν έγινε 
μπάτσος, είναι ένας ζωντανός στόχος για έναν 
αναρχικό επαναστάτη.’’ 
Ό,τι κι αν πούμε για τα λεγόμενα του εν λόγω 
τρομοκράτη είναι, πραγματικά, πολύ λίγα. Κυνι-

κός, αδίστακτος, ψυχρός εκτελεστής ο Μαυρό-
πουλος, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα 
ηθικής υπόστασης στο να αφαιρεί ανθρώπινες 
ζωές. Παραδέχεται ευθαρσώς ότι πυροβόλησε 
πρώτος τους αστυνομικούς (τουλάχιστον αυτός 
δεν υποκρίνεται, λέγοντας ότι ανταπέδωσε τους 
πυροβολισμούς), θεωρεί τιμή του (!) αν κατόρ-
θωνε να έχει το αίμα των αστυνομικών στα χέρια 
του, μόνο και μόνο για την ιδιότητά τους, η 
οποία τους καθιστά αυτόματα ζωντανό στόχο γι’ 
αυτόν και το υπόλοιπο εγκληματικό του σινάφι. 
Όλοι αυτοί οι υποκριτές, οι οποίοι ωρύονται 
για το ’’φυλετικό μίσος’’, ένα ’’μίσος’’ που σε 
καμιά περίπτωση, φυσικά, δεν οδηγεί στην 
αυτοδικία και το έγκλημα, αλλά απλώς στην 
διαφύλαξη της διαφορετικότητας και της ποικι-
λίας των ανθρωπίνων φυλών, όλοι αυτοί που 
’’κάνουν την τρίχα τριχιά’’ είτε κατασκευάζοντας, 
είτε παραποιώντας, είτε μεγαλοποιώντας πρό-
σωπα και καταστάσεις, τι έχουν να πουν σ’ αυτή 
την χαρακτηριστική περίπτωση εγκληματία και 
δολοφόνου, ο οποίος ξεκάθαρα δίνει ιδεολογικό 
στίγμα στις αποτρόπαιες πράξεις του. Το ταξικό 
μίσος (χωρίς εισαγωγικά) δίνει το ’’παρών’’, είναι 
αυτό που δολοφονεί ανθρώπους με βάση το τι 
πιστεύουν. Εννοείται, φυσικά, ότι οι προκλητικές 
αυτές δηλώσεις του Μαυρόπουλου, πέρασαν 
εντελώς ’’στο ντούκου’’ από τα ’’σαΐνια’’ της 
καθεστωτικής δημοσιογραφίας. Δεν συνέφερε 
πολιτικά να αναδειχθεί το αληθινό, απάνθρωπο 
πρόσωπο των ψευδεπίγραφων κοινωνικών επα-
ναστατών. Σκεφτείτε, όμως, τι θα γινόταν αν στην 
θέση αυτού του αληταρά βρισκόταν κάποιος 
εθνικιστής και υποστήριζε αυτές τις πράξεις, από 
την δική του ιδεολογική σκοπιά. Πόση χολή 
και λάσπη θα ξερνούσαν τα παπαγαλάκια του 
συστήματος, μιλώντας για την δήθεν εγκληματική 
φύση του Εθνικισμού και την ανάγκη άμεσης 
απαγόρευσης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ως ηθικού (αν 

όχι φυσικού) αυτουργού. Τώρα, όμως, μουγκα-
μάρα. Αλλά πώς να έχεις την απαίτηση από τους 
δημοσιογράφους να σέβονται την διαφορετική 
άποψη, όταν πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ είναι ο γνω-
στός για την ’’λύσσα’’ του εναντίον της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ, Δημήτρης Τρίμμης; Αυτός και τα συνε-
ταιράκια του στον ’’Ιό’’ πώς θα χαρακτήριζαν τον 
Μαυρόπουλο, τις ιδέες του και τις πρακτικές του;  
Για αρκετό χρονικό διάστημα έκαναν ’’δημόσιο 
διάλογο’’ για την ανάγκη θεσμικής αντιμετώπι-
σης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ (τόσο πολύ σας πονά-
με;), όμως στην υπαρκτή τρομοκρατική βία των 
’’συντρόφων’’ δεν κάνουν απλώς τα στραβά 
μάτια, αλλά είναι εντελώς τυφλοί. Το ερώτημα, 
λοιπόν, είναι σαφές προς την παρεούλα αυτή, 
όπως και τους λοιπούς ’’ενδιαφερόμενους’’: 
Καταδικάζουν τις δολοφονικές ενέργειες των 
τρομοκρατικών οργανώσεων της άκρας αριστε-
ράς και του αναρχικού χώρου; Πώς κρίνουν 
τις δηλώσεις του τρομοκράτη Μαυρόπουλου; 
Τις θεωρούν, τελικά, κατάπτυστες, προκλητικές 
και ότι συμβάλλουν στην δημιουργία μίσους; 
Εξυπακούεται, φυσικά, ότι τα ερωτήματα αυτά 
έχουν ρητορικό χαρακτήρα. Δεν περιμένουμε 
απάντηση, πολύ περισσότερο δεν την επιθυμού-
με, καθώς δεν θέλουμε κανενός είδους διάλογο 
με γραφικούς και περιθωριακούς ανθέλληνες, οι 
οποίοι βλέπουν στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ την ενσάρ-
κωση των εφιαλτών που στοιχειώνουν τα ήδη 
βασανισμένα τους όνειρα. Ας μην νομίζουν, 
όμως, ότι υπάρχει πλέον κόσμος που να τρώει 
κουτόχορτο, με το οποίο τάιζαν στο παρελθόν 
τους Έλληνες. Ας περιοριστούν στο δικό τους 
φαιδρό και δυστυχισμένο περιορισμένο κύκλο 
συναναστροφών και να πάψουν πια να παρι-
στάνουν τους ευαισθητοποιημένους σε θέματα 
ανθρώπινης ζωής. ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ



“Ζητείται 
Δικαιοσύνη!”

 
Ανήμερα Χριστούγεννα επισκέφτηκα 

το νοσοκομείο Βόλου, ακούγοντας στις 
ειδήσεις για τον τραυματισμό ενός συμπο-
λίτη μας στο κέντρο του Βόλου Γαμβέ-
τα-Ιάσονος, την Κυριακή το βράδυ από 
κουκουλοφόρους. Αντίκρισα στο δωμάτιο 
317 έναν γεροδεμένο άντρα μεσήλιξ, με 
κακοποιημένο το πρόσωπο και το κεφά-
λι του και που χάρη στη δυνατή κράση 
του απεφεύχθη το μοιραίο. Όπως πλη-
ροφορήθηκα τον τραυμάτισε ομάς αντι-
φρονούντων πισώπλατα με καρέκλα και 
ρόπαλα εξερχομένη του Πανεπιστημίου. 
Αλλά πίσω απ’ την πρωτόγνωρη πράξη 
για τα ήθη πόλη μας, υπάρχουν ηθι-
κοί αυτουργοί, που όπλισαν το χέρι των 
παρανομούντων και οι οποίοι θα δώσουν 
λόγο των πράξεών τους στην Δικαιοσύνη. 
Πρέπει ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης να 
είναι αμείλικτος και κατασταλτικός, διότι 
θα θρηνήσουμε θύματα προσεχώς.

Τώρα στους ηθικούς αυτουργούς ας 
τους εύρη το Δικαστήριο, άλλωστε αυτό 
είναι το έργο τους, είτε είναι πολιτικοί, 
είτε είναι δημοσιογράφοι ή παράγοντες 
της πόλης, που με την στάση τους και με 
την αδράνειά τους υποθάλπουν την βία. 
Ας ρίξουν μια ματιά στον υπό κατάληψη 
–χρόνια τώρα- κτήριο του Ματσάγγου.

Χρονιάρες μέρες που είναι ας επι-
κρατήσει η σύνεση και η ομόνοια. Ας 
ευχηθούμε να είναι το τελευταίο συμβάν. 
Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους 
συναγωνιστές. Τέτοιες άνανδρες επιθέσεις 
δεν πτοούν τον Αγώνα του Λαϊκού Εθνικι-
στικού Κινήματος για την απελευθέρωση 
της Πατρίδας μας!

Γ.Κ.Ζ. / ΒΟΛΟΣ

D
“Η ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ 

ΚΑΡΠΑΖΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ”

 
Δεν έχουν περάσει ούτε δύο μέρες από 

τις αποκαλύψεις για το εργοστάσιο κατα-
σκευής βομβών μολότοφ που αποκαλύ-
φθηκε μέσα στην «Βίλα Αμαλίας». Ακόμα 
ηχούν οι κλαυθμοί και οι οδυρμοί από τα 
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για τον δήθεν… κοι-
νωνικό χώρο που παραβιάστηκε. Όμως η 
αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι απλά για 
τα μάτια του κόσμου, απλά για να νομίζει 
ο κοσμάκης ότι ο Δένδιας άρχισε να ασχο-
λείται με την βία των αναρχικών. 

Φεύ, όμως, όσοι έχουν τα μάτια ανοι-
χτά είχαν καταλάβει εξαρχής ότι το σχέδιο 
αυτό ήταν ακριβώς ίδιο με τον δήθεν 
«Ξένιο Δία» και σε πλήρη συνεννόηση με 

τους αναρχικούς και το υπόλοιπο παρα-
κράτος. Γι’ αυτό και οι αναρχικοί περιορί-
στηκαν σε μια πορεία «συμπαράστασης» 
και δεν κάναν τίποτε άλλο. Γιατί ξέρανε 
ότι το παιχνίδι είναι στημένο. Ήδη σήμερα 
οι αναρχικοί που δήθεν συλληφθήκανε 
μέσα στην «Βίλα» αφέθηκαν ελεύθεροι και 
οι αναρχικοί δια μέσω των φιλικών ιστο-
σελίδων τους (Κούλογλου ή indymedia) 
ήδη δηλώνουν ότι το επόμενο βήμα είναι 
απλά να ξανακάνουν κατάληψη, όταν σε 
μια δυο μέρες αποσυρθούν οι διμοιρίες 
που ξεροσταλιάζουν στο κρύο για τα μάτια 
του κόσμου. 

Για να καταλάβετε για πόσο συνεννο-
ημένα ήταν όλα, από τους 8 που πήγαν 
στην ΓΑΔΑ οι 3 δεν τους απαγγέλθηκε 
καν κατηγορία και στους άλλους πέντε δεν 
τέθηκε ούτε χρηματική εγγύηση. Δηλαδή 
το επόμενο βήμα είναι να κρύψουν, πέρα 
από μολότοφ και ναρκωτικά, και κανά 
μπαζούκας μέσα στην «Βίλα». Η «δεξιά 
της καρπαζιάς» σε νέες περιπέτειες και 
νέες οσφυοκαμπτικές ασκήσεις ενώπιον 
της αριστεράς.

Κ.Α.

D
“ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ...
POLITICAL INCORRECT”

 
Με αφορμή την ανάρτηση στην ιστο-

σελίδα σας για το παρατηρητήριο για την 
ανάσχεση της Χρυσής Αυγής στα σχολεία, 
σκέφτηκα να σας γράψω δυο λόγια σχετι-
κά με το τι διδάσκονται οι φοιτητές για την 
Ιστορία, για τη διδασκαλία της στα πανε-
πιστήμια και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας.

Το μάθημα της Ιστορίας από το δημο-
τικό μέχρι το πανεπιστήμιο θεωρείται ένα 
δύσκολο και βαρετό μάθημα. Έχουμε στα 
σχολεία ανιστόρητους εκπαιδευτικούς 
και αδιάφορους μαθητές. Έτσι φτάσαμε 
στην απαξίωση της ιστορίας του έθνους 
μας και δημιουργήσαμε γενιές Ελλήνων 
που δεν γνωρίζουν τις ρίζες τους και τη 
φυσική σύνδεση τους με το παρελθόν. Τα 
βιβλία υπεραπλουστεύουν τις έννοιες της 
πατρίδας, του έθνους και οι εκπαιδευτικοί 
φοβούνται ή βαριούνται να προχωρήσουν 
σε λεπτομέρειες. Βέβαια, οι καθηγητές και 
οι δάσκαλοι δεν διδάσκονται στα πανεπι-
στήμια την ελευθερία του λόγου και την 
διαδικασία της γόνιμης συζήτησης, αλλά 
τη στείρα αποστήθιση των βιβλίων που 
είναι βασισμένα στη λογική του συνωστι-
σμού της Σμύρνης.

Οι φοιτητές μετά από τον έμμεσο εκφο-
βισμό του διδάσκοντα δεν αντικρούουν 
στα λεγόμενα του και επιπλέον φοβούνται 
να συζητήσουν και με άλλους φοιτητές 
για αυτά τα θέματα. Έχουμε φτάσει στο 

σημείο να ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε 
ότι έχουμε ουσιαστικές γνώσεις Ιστορίας, 
διότι πλέον το να γνωρίζεις την ελληνι-
κή Ιστορία είναι ρατσιστικό και political 
incorrect. Πώς γίνεται να αφελληνίζεις 
ολόκληρες γενιές εκπαιδευτικών και 
μετά να έχεις την απαίτηση να διδάξουν 
έστω και κάποια βασικά στοιχεία ιστορί-
ας; Πώς γίνεται να διδάσκεις στο μάθη-
μα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ότι 
στη δυτική Θράκη οι μουσουλμάνοι είναι 
Τούρκοι καταπιεσμένοι και περιθωριοποι-
ημένοι από το ελληνικό κράτος και πως ο 
όποιος υπαινιγμός για αρχαίους Έλληνες 
και Βυζάντιο θεωρείται προπαγάνδα και 
ρατσιστικό σχόλιο; Πώς γίνεται να κάνεις 
μάθημα ιστορίας, εάν οι λέξεις Έλληνας, 
Έθνος, Πατρίδα και Ορθοδοξία έχουν θεω-
ρηθεί ως ακατάλληλες και προσβλητικές 
για τους μειονοτικούς μαθητές; Χρόνια 
τώρα οι Υπουργοί Παιδείας προσπαθούν 
να εξαλείψουν κάθετι το ελληνικό από τα 
σχολεία και η προσπάθεια αυτή δυστυχώς 
έχει άμεσα αποτελέσματα. 

Η Χρυσή Αυγή είναι ένα αγκάθι για το 
σύστημα διότι αναζωπυρώνει τον ελληνι-
κό στοιχείο σε όλες τις ηλικίες. Το παρα-
τηρητήριο αυτό είναι μόνο η αρχή του 
ελέγχου στα σχολεία και δεν έχει ως στόχο 
τον έλεγχο των μαθητών, αλλά κυρίως τον 
έλεγχο των εκπαιδευτικών. Ο πόλεμος 
κατά του Ελληνισμού είναι συνεχής και 
αδιάλειπτος για αυτό πρέπει να αφυ-
πνιστούμε και να είμαστε συνεχώς σε 
εγρήγορση.

ΕΙΡΗΝΗ Μ.

D
 

“ΣΕ ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ”

 
Συγχαρητήρια για το φανταστικό βίντεο 

από την παλιά Αθήνα, την οποία εμείς 
οι νέοι δεν έχουμε ζήσει και τόσο πολύ, 
όμως όποιος είναι πραγματικός Έλληνας 
την πονάει και ανατρέχει πάντα σ’ αυτήν. 
Με αφορμή αυτό το βίντεο, θα ήθελα 
να γράψω για ένα θέμα που θεωρώ ότι 
συγκλονίζει κάθε Έλληνα που περιδιαβαί-
νει τους δρόμους των Αθηνών.

Όσο κι αν η οικονομική κρίση που μας 
«κουβάλησαν» είναι δυσβάσταχτη με όλα 
τα επακόλουθά της, αυτό που με πονά 
τρομακτικά και μου προκαλεί πραγματική 
αηδία και «σιχαμάρα» είναι η βρωμιά που 
επικρατεί στο κέντρο των Αθηνών όπου κι 
αν κοιτάξεις: Ακαδημία των Αθηνών, αυτό 
το πραγματικό στολίδι της οδού Πανεπι-
στημίου (γεμάτη από αναρχοσυνθήματα με 
κοκκινόμαυρες μπογιές), προσόψεις πολυ-
κατοικιών, δημόσια κτίρια, ρολά μαγαζιών, 
τοίχοι παντού, στοές, μία «ξευτυλισμένη», 
λίαν επιεικώς, κατάσταση, εν έτει 2012 κι 
ενώ «Η Αθήνα γιορτάζει....» τα Χριστού-
γεννα και το 2013, ένα συνονθύλευμα 
από μαύρους και μελαμψούς μέχρι πορ-
τοκαλοκίτρινους λαθρομετανάστες σε μία 
πόλη που θυμίζει σκουπιδότοπο αρχών 
και συναισθημάτων όταν την αντικρίζεις.

Μία ένθερμη Ελληνίδα
Δ. Μ.

Ιανουάριος 2006

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 15

7
 Χ

Ρ
Ο
Ν
ΙΑ

 Π
Ρ
ΙΝ

..
.

ΗΠΑ: Απαγορεύουν τις 
ευχές των Χριστούγεννων 

οι σιωνιστές!

«Καλά Χριστ-Ουκα» (Merry Christ-ukkah), 
που προκύπτει από το συνδυασμό των 
λέξεων «Χριστούγεννα» (Christmas) και 
«Χανουκά» (Chanukkah), την εβραϊκή εορτή 
των ημερών».
 
Εάν το γράφαμε εμείς, ίσως κανένας να μη μας 
πίστευε! Εάν λέγαμε πως στις ΗΠΑ κάποιοι 
φρόντισαν να μη ακούγονται Χριστουγεννιά-
τικες ευχές γιατί έτσι θίγεται το θρησκευτικό 
αίσθημα των εβραίων, τότε θα μας έλεγαν 
φαντασιόπληκτους, αντισημίτες και φανατι-
κούς «νεοναζί»! σας παραθέτουμε αυτούσιο το 
παρακάτω απόσπασμα από άρθρο που δημοσι-
εύθηκε στην Ελευθεροτυπία:
«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 19 Δεκεμβρίου 
2004: «Στην παρανομία τα Χριστούγεννα, 
Νέα Υόρκη, Της Αλεξάνδρας Σπυριδάκη, ΗΠΑ. 
Μέχρι και τα κάλαντα δεν μπορούν να τρα-
γουδήσουν μαθητές στο Ντένβερ για να μην 
θιγούν όσοι δεν είναι χριστιανοί!
Για να είναι κανείς σίγουρος, λοιπόν, αντικαθι-
στά την έκφραση «Καλά Χριστούγεννα» με την 
έκφραση «Καλές Γιορτές», που καλύπτει από 
βουδιστές και μουσουλμάνους μέχρι εβραίους 
και χριστιανούς, και, αν θέλει να είναι ακόμα 
πιο ασφαλής, πάει κατ’ ευθείαν σε ευχές για το 
Νέο Έτος, όπου, προς το παρόν, τουλάχιστον, 
υπάρχει συμφωνία ότι θα αλλάξει στις 31 
Δεκεμβρίου»…
«Μερικοί έξυπνοι έμποροι, ωστόσο, βρήκαν 
τη «λύση» και έναν καλό τρόπο να κάνουν και 
πλάκα και χρήματα: Κυκλοφόρησαν μια σειρά 
προϊόντων (από κάρτες μέχρι μπλουζάκια) 
με νέα έκφραση «Καλά Χριστ-Ουκα» (Merry 
Christ-ukkah), που προκύπτει από το συνδυα-
σμό των λέξεων «Χριστούγεννα» (Christmas) 
και «Χανουκά» (Chanukkah), την εβραϊκή 
εορτή των ημερών»… 
-Είναι η πρώτη φορά που εν ονόματι της 
θρησκευτικής ισονομίας επιχειρούν οι σιωνι-
στές να καταπιέσουν το θρησκευτικό αίσθη-
μα των λαών ανάμεσα στους οποίους ζουν; 
Όχι βέβαια! Στην Ελλάδα έχουν κατορθώσει 
στις αρχές ακόμη του αιώνα να βγάλει η Ιερά 
Σύνοδος απόφαση με την οποία καταδίκαζε το 
κάψιμο του Ιούδα! -Φαντασιόπληκτοι, λοιπόν, 
είναι όσοι βλέπουν την πραγματικότητα ή η 
πραγματικότητα είναι ότι οι σιωνιστές κάνουν 
ό,τι θέλουν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής, που απόλυτα τις ελέγχουν;

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η 
ΕΒΡΑΪΚΗ ΕΟΡΤΗ ΧΑΝΟΥΚΑ
 
«Το μίσος  για τον Ελληνισμό: Το βιβλίο 
του ραβίνου Ahron Lopiansky, με τον τίτλο 
«Timepieces» αναφέρεται στην μάχη Ελληνι-
σμού-ιουδαϊσμού, υπό την οπτική ενός ραβί-
νου. Βρίσκεται γραμμένο στα αγγλικά στην 
εβραϊκή ιστοσελίδα Aish.com όπου ταξινομού-
ταν στην κατηγορία «Εορτολόγιο» (Holidays) 
και συγκεκριμένα στην ιουδαϊκή εορτή Χανου-
κά, κατά την οποία οι εβραίοι σύμφωνα με το 
βιβλίο των Μακκαβαίων, νίκησαν τα στρατεύ-
ματα του Επίγονου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
Αντίοχου του Επιφανούς και κατέσφαξαν τους 
Έλληνες που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη. 
Στην ίδια κατηγορία, βρίσκονται και κείμενα με 
τίτλο «Ελλάς, η Σκοτεινή Πλευρά», «Βλέποντας 
μέσα από το Σκότος», «Φωτίζοντας τις Ημέρες 
του Σκότους», «Η Δόξα του Ισραήλ εναντίον 
του Ελληνικού Κάλλους» κλπ, όπου παρου-
σιάζεται η «ένδοξη» κι «ανεπανάληπτη νίκη», 
του ιουδαϊσμού επί του Ελληνισμού, η οποία 
παρουσιάζεται θρησκευτικά από τους εβραίους 
σαν την επικράτηση του «φωτός σοφίας» από 
τον «εκλεκτό λαό»-Ισραήλ επί των Ελλήνων…»

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Στην αναμενόμενη αναβολή της εκδίκασης (για τις 26 
Απριλίου του 2013) οδηγήθηκε η δίκη του 29χρονου επι-
κεφαλούς των αναρχοκομμουνιστών τραμπούκων, που προ 
ημερών επιτέθηκαν με το γνωστό τρόπο των θρασύδειλων 
παρακρατικών συμμοριών (δέκα εναντίον ενός…) σε στέλε-
χος της Χρυσής Αυγής, στον Βόλο.
Ο αρχιτραμπούκος είχε συλληφθεί την προηγούμενη Δευ-
τέρα, στα πλαίσια του αυτοφώρου, αλλά η «τυφλή» («αστι-
κή») δικαιοσύνη («των αφεντικών» κ.τ.λ.) τον είχε αφήσει 
αμέσως ελεύθερο (για να κάνει Χριστούγεννα στο σπίτι του 

το παιδί…) και όρισε τακτική δικάσιμο για τις 27 Δεκεμβρί-
ου. Χρόνο κατά τον οποίο ήταν σίγουρο πως το θύμα θα 
βρισκόταν ακόμα στο νοσοκομείο, κι έτσι υποχρεωτικά η 
εκδίκαση θα έπαιρνε αναβολή! Απλώς, για μια ακόμα φορά, 
η «αστική δικαιοσύνη των εξουσιαστών» εξυπηρετεί τους… 
«αντιεξουσιαστές» (παρακρατικούς, στην πραγματικότητα).
Το μήνυμα που περνάει είναι σαφές: παρακρατικοί μην 
έχετε ενδοιασμούς. Κάντε τη βρομοδουλειά για την 
οποία σας έχουμε προσλάβει και εμείς είμαστε εδώ και 
καθαρίζουμε!

Όταν η «αστική δικαιοσύνη» εξυπηρετεί τους παρακρατικούς...



ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!
Απάντηση σε κρίσεις και επικρίσεις - Με αφορμή ένα «ρατσιστικό» βίντεο

Με περίσκεψη και γεμάτοι αισθήματα απαισιο-
δοξίας, όπως προκύπτει από όλες τις πολι-
τικές έρευνες αντιμετωπίζουν οι Έλληνες την 

νέα χρονιά. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ένα συντρι-
πτικό ποσοστό των συμπατριωτών μας δηλώνει ότι 
τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. 

Αυτό και μόνο αρκεί, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι δεν 
έχει αντικειμενική υπόσταση, για να πούμε ότι τα πράγματα 
δεν ξεκινούν καλά για το έτος 2013. Οι Αρχαίοι Έλληνες 
σύμφωνα με έναν μεγάλο φιλόσοφο, που τους λάτρεψε 
και τους πίστεψε, είχαν το μεγαλείο να μη είναι ούτε αισι-
όδοξοι, ούτε απαισιόδοξοι, αλλά να αντικρίζουν με τόλμη 
το χάος και αυτό έλαβε υπόσταση μέσα στο Λόγο, σύμφω-
να πάντα με τον ίδιο, στο μέγα επίτευγμα του πολιτισμού, 
το οποίο υπήρξε η Αρχαία Ελληνική Τραγωδία. 

Οι σημερινοί Έλληνες, απόγονοι γνήσιοι του 
μεγάλου εκείνου Γένους, έχουν την τόλμη να αντι-
κρίσουν το χάος κατάματα; Οι καιροί που έρχονται 
θα το δείξουν. Έχουν την τόλμη να αναμετρηθούν 
με την σκληρή πραγματικότητα; Ο χρόνος που έρχε-
ται, αλλά και τα επόμενα χρόνια θα είναι μία πραγματική 
μάχη επιβίωσης για το Έθνος μας. Αυτή είναι η Αλήθεια κι 
όποιος προσπαθεί με χρυσόσκονη να πασαλείψει τη σημε-
ρινή ζοφερή κατάσταση είναι απλά ένας απατεώνας που 
κερδίζει χρόνο και τίποτε άλλο, γιατί η ώρα της Αλήθειας 
αργεί, αλλά πάντοτε έρχεται. 

Επειδή δε ακριβώς, έγραψα παραπάνω ότι πρέπει να 
αντικρίζουμε κατάματα την Αλήθεια, πρέπει να πούμε ότι το 
μεγάλο μας Γένος υπήρξε ακραίο και στα καλά του και στα 
κακά του. Μη λησμονούμε ότι ο Αριστείδης εξορίστη-
κε γιατί ήταν Δίκαιος και ο Νικηταράς ο Τουρκοφά-
γος πέθανε ζητιανεύοντας, ενώ ο Κοσμοκαλόγερος 
των Ελληνικών Γραμμάτων, Αλέξανδρος Παπαδια-
μάντης, πέθανε λησμονημένος, τουρτουρίζοντας από 
το κρύο γιατί η οικογένειά του δεν είχε να αγοράσει 
ξύλα. Υπήρχε πάντοτε, λοιπόν, σε αυτό τον τόπο μαζί με 
την μεγαλοφροσύνη και άφθονη παλιανθρωπιά και πράγ-
ματι είναι άδικο να χρεώνουμε τα πάντα σε λίγους, αφού 
με τον τρόπο τους και αρκετοί από τους πολλούς έχουν 
συμβάλει σε όλα αυτά τα θλιβερά των ημερών μας. 

 

ΠΟΣΟ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ-
ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ ΑΥΤΟΥΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ;
Πριν λίγες ημέρες, στην σελίδα της στο διαδίκτυο, η 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δημοσίευσε ένα μικρό «βίντεο», με ευχές 
για τα Χριστούγεννα, το οποίο βίντεο λογοκρίθηκε άγρια 
από τις παγκόσμιες εταιρείες του δήθεν ελεύθερου δια-
δικτύου και κρίθηκε ότι προβάλλει μηνύματα μίσους! Τι 
έδειχνε το βίντεο αυτό; Εικόνες από την Αθήνα της δεκα-
ετίας του ’60 και εικόνες από την σημερινή Αθήνα. Είπαν 
πως ήταν… ρατσιστικό! Τίποτε το ρατσιστικό δεν είχε και 
επιτέλους αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι αντιρατσιστές 
πόσο ειλικρινείς είναι όταν είναι ρατσιστές με τους κατ’ 
αυτούς ρατσιστές; Εν τοιαύτη περιπτώσει ο «ρατσισμός», 
τον οποίο μας χρεώνουν, δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση 
ούτε με σκλάβους, ούτε με αποικιοκρατία, ούτε με οικονο-
μική εκμετάλλευση.  

Εμείς οι Έλληνες δεν κάναμε ποτέ δουλεμπόριο, 
ούτε αποικίες είχαμε. Μια ευλογημένη γωνιά σε 
έναν τόπο Ιερό, τον οποίο έχουμε ποτίσει με αίμα 
εδώ και χιλιάδες χρόνια, είχαμε και έχουμε για 

Πατρίδα μας και θέλουμε να παραμείνει Ελληνική, 
να την κατοικούν Έλληνες και αυτό είδαμε δραματι-
κά να αλλάζει μέσα σε 20 μόλις χρόνια! Κανείς ποτέ 
δεν ρώτησε τον λαό μας, απ’ όλους αυτούς τους 
σπουδαίους «δημοκράτες», εάν θέλει να ζήσει μαζί 
με αφρικανούς, ασιάτες και κάθε είδους πρόσφυγες 
ή ψευτοπρόσφυγες, άγιους ή εγκληματίες που ήλθαν 
κατά εκατομμύρια στον τόπο μας. 

Δεν έλειψαν και αυτοί που μας κατέκριναν σφοδρά 
γιατί όπως είπαν την δεκαετία του ’60 υπήρχαν και κακά… 
Πράγματι υπήρχε φτώχεια, υπήρχαν προβλήματα σοβαρά, 
αλλά υπήρχε, όμως, ΚΑΙ ελπίδα, υπήρχε ένας κώδικας 
αξιών, υπήρχε χαρά μέσα στις δυσκολίες και όχι αυτή η 
απέραντη θλίψη, που έχει απλωθεί επάνω από την χώρα 
και που με ξόρκια οικονομικά για… δάνεια και χρήματα 
που θα έλθουν προσπαθούν να την αποδιώξουν αυτοί που 
παριστάνουν τους σωτήρες του τόπου. 

Οι καιροί αλλάζουν, μας λένε οι «ειδικοί» και μας 
κατηγορούν για ρωμαντικούς και ουτοπιστές. Αυτό είναι 
το μεγαλύτερο ψέμα. Ποτέ δεν αλλάζουν από μόνες τους 
οι εποχές, μόνο οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν. Ποτέ 
οι άνθρωποι και οι συνήθειές τους. Τους καιρούς τους 
αλλάζουν οι ισχυροί που επιβάλουν συνθήκες και πρότυπα 
αρρωστημένα και σε σύγκριση, λοιπόν, με την δεκαετία 
του ’60 έχουν αλλάξει πολλά. Μπορεί σήμερα να έχουμε 
περισσότερα αυτοκίνητα και να τρώμε περισσότερο κρέας, 
αλλά έχουμε λιγότερα αισθήματα και καθόλου Ιδανικά!  
Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι Έλληνες ακόμη και 
παιδιά μικρής ηλικίας, βλέπουν με νοσταλγία τις παλαιές 
ασπρόμαυρες Ελληνικές ταινίες και μελαγχολούν αναλογι-
ζόμενοι το δύστυχο σήμερα που βιώνουν.

 

ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’60
Πρόλαβα και έζησα την Αθήνα με τις γειτονιές, με όλους 

να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Με τις πόρτες το βράδυ να 
μένουν ξεκλείδωτες. Με την κοινωνική αλληλεγγύη να 
είναι πραγματική και όχι ψεύτικη ή ακόμη και μη κυβερνη-
τική οργάνωση (ΜΚΟ) για επιτήδειους, που έκλεψαν εν 
ονόματι δήθεν ανθρωπιστικών ή κοινωνικών σκοπών εκα-
τομμύρια. Πρόλαβα σχολεία με παιδεία εθνική, σχολεία 
χωρίς θέρμανση, αλλά με καρδιές πυρωμένες από Ελλάδα 
και Πίστη! Όλα αυτά τα ισοπέδωσε μια δήθεν ευημε-

ρία, η οποία σήμερα απομακρύνεται όλο και περισ-
σότερο και αλίμονο ενώ τα υλικά αγαθά φεύγουν, 
δεν απομένουν πίσω ψυχικά αποθέματα, γιατί αυτά τα 
αλλοτρίωσε, τα κατέστρεψε, τα ξερίζωσε ο καταναλωτι-
σμός, ένα μοντέλο ζωής εντελώς ξένο προς τον πολιτισμό, 
προς τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων. 

Στη δεκαετία του ’60 δεν αυτοκτονούσαν οι άνθρωποι 
για χρέη κατά εκατοντάδες, εάν όχι χιλιάδες. Ούτε και 
σκοτώνανε ανήμπορους γέροντες για λίγα ευρώ. Για αυτή 
την μεταστροφή της ελληνικής κοινωνίας σε ένα βιβλίο 
που είχα γράψει στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τόνιζα 
τα παρακάτω:  

«Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 όταν ήρθε και 
στην Ελλάδα, που γινότανε μια κοινωνία καταναλωτική η 
COCA-COLA… Ήταν ένα σημείο των νέων καιρών. Ήταν 
η αρχή του τέλους, η οριστική εγκατάλειψη της παραδο-
σιακής μορφής της ελληνικής κοινω¬νίας. Οι τελευταίοι 
άνθρωποι, που είχαν μείνει στα χωριά, τα εγ¬καταλεί-
πουν και έρχονται στην Αθήνα. Ανοίγουν τα «SUPER 
MARKETS», έρχεται η τηλεόραση, κυριαρχεί η αγγλόφωνη 
μουσική, το AMERICAN WAY OF LIFE καταλύει πανίσχυρο 
την μέχρι τότε καθημερινή ζωή του μέσου Έλληνα πολίτη. 
«Άρτον και θεάματα» ως άλλη Ρώμη δίνει η πέραν του 
Ατλαντικού αυτοκρατορία… Ίσως σκέφθηκαν ότι εί¬ναι 
πολύ ευκολότερο από έναν πόλεμο να υποδουλώσεις πολι-
τιστικά ένα έθνος με ένα ανέμελο, χυδαίο, φτηνό και αγο-
ραίο πρότυπο σκέψης, τέχνης και ζωής. Στα χρόνια αυτά 
της δραματικής αλλαγής της Ελληνικής Κοινωνίας είδα μια 
πολυκατοικία να μου κρύβει την θέα της Ακρόπολης και 
είδα τα χωριά να ερημώνουν και να έρχονται εκατοντάδες 
χιλιάδες νέων κατοίκων στην Αθήνα.…»

Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΩΔΗ ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δεν είναι νοσταλγία, λοιπόν, για κάποιο απατηλό 
παρελθόν, παρελθόν ψεύτικο και σκόπιμα αγιοποιημένο 
αυτό που έδειχνε το βίντεο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, παρου-
σιάζοντας εικόνες της δεκαετίας του’60. Πρόκειται για 
μία θέληση για επιστροφή στις πατροπαράδοτες αξίες, τις 
αρχές και τα Ιδανικά του Γένους μας, για μια Ελλάδα, που 
ακόμη δεν έχουμε χάσει ολοκληρωτικά, αλλά που πρέπει 
να παλέψουμε σκληρά για να την ξανακερδίσουμε και να 
μη την χάσουμε για πάντα.  

Όχι, ούτε ο χρόνος γυρίζει πίσω, ούτε είναι δυνατόν 
όλα να γίνουν ίδια όπως το χτες. Υπάρχουν όμως κάποιες 
βασικές αρχές, πηγές που δίνουν ζωή και που μόνο επι-
στρέφοντας σε αυτές μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα 
έχουμε μέλλον.  Θέλουμε μια Ελλάδα για τους Έλληνες. 
Θέλουμε μια Ελλάδα με μία κοινωνία διαφορετική από την 
σημερινή, όπου η Αρετή και οι Ιδέες θα κυριαρχούν και θα 
ευρίσκονται μπροστά από την κτηνώδη ηθική των αριθμών 
και του καταναλωτικού μοντέλου.  

Μόνο εάν βυθιστούμε στο παρελθόν, στις ρίζες 
μας τις αυθεντικές, μπορούμε να έχουμε παρόν 
και μέλλον. Καλή χρονιά, λοιπόν με μια ευχή: Να 
γυρίσουμε πίσω τον χρόνο! Και αυτή η κρίση, ναι, 
ακόμη και η φτώχεια και η στέρηση ίσως να είναι μια 
ευκαιρία για μια μεγάλη επιστροφή, επιστροφή στο 
χθες για να πάρουμε την Πατρίδα μας πίσω, για να 
ξαναγίνει η Ελλάδα η χώρα των ονείρων μας.

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

«Άλλη διέξοδος δεν υπάρχει καμμία, δια των οδών αυτών και 
μη χάνεσθε. Διέξοδος υπάρχει μία μόνη και μοναδική. Η εδώ 

υποδεικνυομένη. Και αυτή είνε πολύ ολίγον ΝΟΗΤΗ και διόλου 
ΑΡΕΣΤΗ. Και η διέξοδος αυτή η μία και Μοναδική είνε: ΒΑΘΥ-
ΤΑΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. Συνεπάγουσα και: ΒΑΘΥ-
ΤΑΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ. Ήτοι: Επανάστασις Ατομική. 

Επανάστασις Κοινωνική. Επανάστασις Πολιτική. Επανάστασις 
Ιδεολογική… Καταρρακτώνουσα με φως τα Σκοτάδια και τα ψεύ-

ματα. Διότι τίποτε δεν γίνεται εις τα Σκοτάδια, με Σκοτάδια. 
Τίποτε εις τα ψεύματα, με εύματα».

Περικλής Γιαννόπουλος, «Νέον Πνεύμα» 1906 
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