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ol WODEN εivαl μlιi viα
μττιivτα με μ€λη τιυv Aγγλιυv
EYE oF oDlN 6ττou κlvo0vταl
καl στo iδlo μoυolκo σφos.
Aπo τηv Γερμαviα 6xoυμε τoυs
KRAFTHEιM με τo oμιbvυμo cd
τous σε μlα μiξη viking rock καI
oκληρo0 punk, καθιi.ls Kαl τoUS
NORDFRONT με τo'Dunkle
Macht'oε ol!/RΑC oτυλ.
Δlαv6μovται απo τηv Pure
lmpact.
ol Φlλαvδoi sNlPER
κυκλoφoρoιivε τo τ6ταρτo
dλμττoυμ τous με τiτλo'Born
To War'.
Mlα v6α Γαλλtκη RAC μπdvτα
δημloυργεiταl με μ6λη τωv
παλ1ωv BUNKER 84 καl
BRUTAL coMBAT αλλd καl
απo τous καιvoUργloυs cELΤlc
CROSS!
H oυκραvlκη Patriot Records
κυκλoφoρεi €vα live split απo
τηv oυvαυλiα μvημηs Ylα τov
Θιivατo τoυ lan Stuart oτls
41 10l'o3'με τoυs Sokura
Peruna (oυκραviα), Molot
(Λευκoριυofα), Svarog,
Kolovrat (Pιυoiα).o τiτλos τoυ
cd εivαl 'lan Stuart Donaldson
Memorial 10 years in Valhalla'.
N6α oυγκρoτηματα απo τηV
Toεxiα εivαl ol: lMPER|UM,
ORTEL,A.V.E. BAND, ECCE
MORS.
ol lταλoi MALΝATT
κυκλoφoρo0vε τo μivl cd 'Duri
A Morire' με τ€ooερα
κoμμιiτlα καl 6vα video. H τlμη
τoυ εivαl 5 ευρΦ καl μτroρεiτε
vα επrκolvu)vηoετε μαζi τoυs
oτo e-mail: info @ malnatt.it
o τραγoυδιoτηs τωv
SτEELCAPPED STRENGTH
βγιiζεl μ6vos τoυ σαv
Steelcapped Bisson τo'Proud &
Free RAC'oπoυ μπoρεiτε vα τo
πρoμηθευτεiτε απo τηv PC
Records.
To πριbτo τειi;1os τoυ
Poυμαvlκoιj B&H εivαl
γεγov6s καl αξiζoυv
πραγματlκιi oυγ1αρητηρlα!
'Eγ1ριυμo εξιbφυλλo, εξηvτα
oελiδεs με εvδlαφEρoυoεs
oυvεvτεOξεls καl ιiρΘρα καl τo

πιo σημαvτlκ6,6λα oτα
Aγγλlκd! Mπoρεiτε vα τo
ττρoμηΘευτεiτε απo τηv
Θυρiδα τoυs.
Τo WHITΕ PR|DE εivαl 6vα v6o

μoυolκ6 fanzine πoU μαS
fρxεταl απo καπolov
oυvαγωvloτη απo To Αγρivlo.
Σ0μφωvα με πληρoφoρiεs τo
περloδlκ6 Θα εivαl oτα Aγγλlκd
ιboτε vα φαivεται καl διεθvιi.ls.
Eπlκolvωvηoτε με τov
oυvαγωvloτη oτo e-mail:
hellenicaryan @ mail.com
Or RESISTANCE 77
ouvεxiζoυv με τηv τρiτη
δouλεlιi τoυs'Long Time
Dead' με 11 τραγoι1δlα
αvαμεoιi τoυs καl τo
τrατρlωτlκ6'My England'
καΘιirs κuκλoφoρoOvε καl 6vα
live dvd!
To πριilτo τε01os τoυ oμιilvυμou
περloδlκo0 κυκλoφoρεi καl τo
B&Η παρdρτημα τoυ Bελγioυ καl

μπoρεiτε vα τo πρoμηθευτεiτε
απo τηv θυρiδα τoυs.
ol loτrαvoi ODAL
κυκλoφoρo0vε τo καlvo0ργlo
τoυs cd με τiτλo'odal
Skinheads Grew' με ετττιi
καlvoιiργlα κoμματlα καl
κιiτrolα παλlιi. Παραγγεiλτε τo
ατΙo τηv New GIory.
Απo τηv loπαviα επioηs dρxεταl
τo split cd Torquemada /

Feldznug με τiτλo'Comrades of
The Fight', η πρΦτη κυκλoφoρiα
τηs καtvo0ργιαs μπιivταs
ΤHlRDS απo τηv Mπαρτoελιbvα
με τiτλo 'Blows of Anger',η
δημloυργiα ακoμα δ0o
καlvo0ργlωv oυγκρoτημιiτωv,
τωv BLΙTZKR|EG 88 καl
LEGADO, τo μivl cd τωv vdωv
πdλl BR|GADA TOTEΝKOPF με
τiτλo'Europa Νacion',αλλα καl
παρα πoλλd fanzines 6πωs:
'Boots & Braces SRA','Keltoi'
(εΘvl κoεπαvαoτατlκ6 zi ne),
'Bleeds lberian','Hatezine' καl
'Quarrel'!
ol To61ol coΝFLlcT 88
κuκλoφoρo0vε τo cd 'Svata
Zem'με μlα μiξη metal, rock
αλλιi καl μπαλdvτεs. Mαλloτα
oε κ6ττoια κoμμιiτlα 61ouv καl

γυvαlκεiα φωvητlκιi! Aπo
Pure lmpact με 15 ευρΦ.
ol ΓερμαvoiNoRDνVlND
ξαvαγυρvαvε 6πεlτα απo πoλ0
καlρo με τo cd 'Eure Kranke
Welt lst Uns're BUhne'καl πlo
streetrock ηxo!
Γερμαvoi επioηs καl ol
oUτLAνv με τo'oId School of
Hate' oε hardcore φ6ρμεs.
ol lταλoi GESTA BELL|CA
ετolμαζoυv τo τρiτo
oλoκληρωμ6vo cd τoυs πoυ θα
τlτλoφoρεiταl'Us Primae
Lineae',εvιi.l oι oυμπατρlΦτεs
τoυs ARMCO ετolμdζoυv καl
αυτo1 τo δε0τερo cd τoυs.
Eπioηs μπoρεiτε vα
επloκεφθεiτε τηv toτooελΙδα τωv
MALNATT: http://www. mal natt. iV
N6εs κυκλoφoρiεs καl Yια τoυs
FlsΤ oF STEEL(Bραζlλiα) με
τo'Red Hunters' αλλιi καl γlα
τoυs L]oN'S PRlDE(B6λγιo,η
πριirτη τoυs) με τo
'Stand&Defend'.
'Exoυμε επioηs τls κυκλoφoρiεs:
Stromschlag-'Es Kommt Die
Zeit', Foierstoss-'Stark lm
Landa', Patriot 19/8-'Egen Das
Vergessen', Blue Max-'Skinhead
Street Rock', DC Stormtroopers-
'Hard As Steel', White
Wash/Operation Racewar-'The
Texas oi!Core Massaοre',
Randall Gruppe-'Bunch Of
Rascals', Patria-'Canciones
Belicas'.
ol lταλoi LEGIττIMA oFFEsA
oυvε1iζoυv με τo 'Skinheads
A Passegio'καl ol Φlλαvδoi
SN|PER με τo 'Sotaa'.
olBR|GADE M Θα
κυκλoφoρηooυv o0vτoμα δ0o
vfα κoμμdτlα oε εφτdρl.H
dκπληξη 6μωs εivαl 6τl τo €vα
61εl τov τiτλo 'Nee Τegen
Turkije' πoU σTα Eλληvlκd
oημαivεl "oxl κατd τηs Toυρκiαs'
και Θα f1εl oτixoυs oτα
oλλαvδlκα,Aγγλlκd καl
EλληvlκdI Παρακατω €1oυμε
μεταφρdoεl τoυs oτixoυs τoυ
τραγoυδlo0:
'Evαs μεγdλos κivδυvos
μεγαλΦvεl oυvε1Φs,δεv θα
πloτε0εts oτα αυτtα ooυ
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'Evαs εφtαλτηs γivεταl
πραγματlκ6τητα,80 εκατoμ0ρlα
Τoυρκol oτls ψυ1εs μαg
Γlα αlιi.lvεs εxΘρoi
μαs,απεlλo0oαvε τα oυvoρα μαg
Τi γivεταl τΦρα; Πρoδtvoμαoτε
απ'τoυs δlκoOs μαs
αvθρΦπoυs.
'o1ι κατd τηs Toυρκiαs-Δεv εivαl
Eυρωπαiol
Aφηoτε τoUS σTηv βαρβαρ6τητα
τoυs-'o1l κατd τηs Τoυρκiαg
Σιi.loτε τov πoλlτloμo μαs-To
φρo0ρlo μαs εivαl η Euριilπη'
ol πoλυεθvlκoi απατειi-lvεs καl
τα δυvατd olκovoμlκα εδαφη
Παiρvoυv ξιivoυs εργdτεs, η
π6μπτη φιiλαγγα πρoxωρεi oτιs
πoλεls μαg
ol μoυooυλμαvol φovταμελloτ€s
καl η μαφiα δυvαμιilvoυv
ol αρloτερoi Τo0ρκol
πυρoβoλdvε μαζi με τoυs
αvτlφαoioτεs τρoμoκρdτεs. Γlατi
αυτo;
ΑlΦvlεs γεvoκτov[εs Aρμεviωv
καl Koυρδωv
Αλλα πρoπdvτωV μηv ξεxvαμε
τα εκατoμμ0ρlα Eλληvlκd
Θ0ματα
H Τoυρκiα κατ6xεl ακoμη καl
oημερα μ6ρη oτηv Eυριilπη
Γl'αυτo o1l oτηv πρoδooiα τηs
K0πρoυ, Σμ0ρvηs καl Π6ληs'
Tα μ6λη τηs Ευρωβoυληs oτηs
Bρυξ6λεg
Mαs 1ρηolμoπoloιjvε oαv
μαρlov6τεs, η 53η πoλlτε1α τωv
HΠΑ
Πloτoi oτo αδ16ξoδo τoυ ΝΑΤo,
ol αμolβ6s oτηv Τoυρκiα
μεγαλΦvoυv
Πotoi Θα εivαt ol επ6μεvol τo
Mαρoκo η η Σlωvtoτlκη
ovτ6τητα;
United&Pissed εκτ6s απo
τrερloδι κ6 τιυv Aμερlκιivιυv
l,vHlTE WASH,εivαl καl
εταlρεiα δlαvoμηs
ρατoloτl κιi.tv oυγκρoτη μ dτι;.lv
καl oπιivlιυv demo απo τηv
Aμερlκη.Mτrεiτε oτηv
loτooελiδα τoυs:
http://www.unitedand pissed. c
om/ καl τoεκdρετε γlα
τrαραγγελfεs' Eπ1oηs γlα
επlκolvιυviα: un itedand pissed
@yahoo.com
Kαt ol Σoυηδoi SΤoRM
κυκλoφoρoOvε τo καtvoΟργtο
τoUS cd με τ[τλο 'Terror State'
αvαφερ6μεvo oτo κρατοs τoυ

loραηλ καl με επlκαlρo
εξΦφυλλo!
ol Γερμαvoi BLlτzKRlEG
6;1oυv τo 'Wir Sind Zuruck' και
η hooligan μπιivτα KC Die
Band τo '6'.Mτrεiτε oτo site
τηs Γερμαvlκηs Front Records
6τroυ τα δlακlvεi:
http ://www.f ront-records
'E1oυμε τls κυκλoφoρiεs:
ΑTTAco FRoNTALE-
'Leibstandarte' (Ιταλiα),
BLOODREVENGE -'Der
Volkerfeind' (ΓερμαvΙα)
,cHENlN BLANC-'Αnjou Skins'
(Γαλλiα), GODZlNA ZERO_
'Prawo Ulicy' (Oi!/Rock project
τωv Konkwista 88)'TERCloS-
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ot δlκol μαs BolLJΝG Ξ_:: -
απ'τov Boρρα' 6xoυv iδ: ε-: -:
τo δε0τερo oλoκληρωμεvο cο
τoUS με τiτλo 'Praise The Fallen'
καl απλΦs αvαμivoυμε τηv
επioημη κυκλoφoρiα τoυ.
H v€α μπdvτα τoυ Jonesy ol
τattooed Mother Fuckers,
61oυv τo 'Hate Edge' ep.
Παραγγεiλτε τo απo PC
Records.
ol Aμερlκαvot Νo ΑLlBΙ
δoυλεΟoυvε γlα κα-c:

Ξrt }Τοπ
"€iιrl:μi ι,'ιιl

Ξ- Ι:-s
: - --Ξ':.: -::':::1- 'Ξ -

' Ξ :_ Ξ-'- _ _.=.-'(C
^^:,, ^c:: - - t - ' ' !! Z μζ U

_::,ο-δtα' Απo V7 Records.
Απo τηv Panzerfaust Records
μπoρε1τε vα τrαραγγεiλετε καl
τo cd τιυv Kαλlφoρv6ζurv SS
BooτBoYs(καl εγΦ δεv τous
ηξερα...6λo καl Trlo πoλλ€s
μπιivτεs ξεΘdβovταl!) 6πoυ
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Καl ol παλtoυρεs STΑRS &
SτRlPES απo τηv Aμερικη
iπεlτα απo '1 5 xρoνlα,ixoυv
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περ]6xεl τα κoμμdτlα τous
απ'τo μovαδIκo ep τoUS με
τiτλo'3 Steps' καΘωs καl
ακ6μα τr6vτε τραγo0δlα. Nα
τovioιυ 6τl αuτη η skinhead
μπιiwα παiζεl Punk Rockioi!
oι φoβερoi Tollschock
ouvε1[ζoυv με τo'Shut Down the
System' καl μπoρεiτε vα τo
πρoμηθευτεΙτε απo τηv PC
Records.
Kυκλoφoρεi oε περloρloμ€vεs
κ6τrlεs τo demo τωv
ΓερμαvΦv HASSGESANG με
18 τραγo0δlα καl δldρκεlα 77
λεπτιi oτol1iζovταs 10
euro!Γlα παραγγελiεs
επlκolvιυvηoτε με τo e-mail:
der_an griff2000 @ yahoo.com

ol ΑVALON επαvαoυvδfθηκαv
καl 6xoυv fτolμα π6vτε
τραγo0δlα για 6vα split με τoυs
Tofxoυs BΕoWoLF. Eπioηs
o1εδlαζoυv vα μπo0v oτo
oτo0vτlo γlα xιiρη τηs lmperium
Records Kαl τηv ηxoγρdφηoη
τoυ καlvo0ργlou ΤoUS cd πoυ θα
λfγεταt 'Hate Through The
Chosen Eye'.
To H Division εivαl €vα ακ6μα
τταριiρτημα τoυ Aγγλlκo0
B&H.
otWH|TE LAW oε πρ6oφατη
oυvαυλiα τoυs παρoυoiαoαv
καlvo0ργlα κoμματlα πoυ Θα
περlfxovταl Kαl στo vε6 cd τoυs
'Kick The Reds'.
ol WHITE MINORIτY εivαl €vα
v€o o1ημα αTto τηv Φlλαvδiα.
ol SWORD oF TRUΤH εivαl fvα
project γκρo0π με μ6λη τωv LES
VlLAlNS καl SΤORMWOLF καl
πα1ζoυv παλ16 Aγγλlκ6 RAc.
ol ADLER καl ol BLIZZARD
εivαl δυo v€εs WP μττιivτεs
αττo τηv Toε;1iα.
ol Σ6ρβot REVOLT BGD ιixoυv
τo 'Ave Serbia' με 11 τραγo0δlα
κdπolα oτα Aγγλlκα και κιiπoια
ατα Σερβlκd.
H δlαoκευη oτo
'Sturmfuhrer''δηλαδη τo
κλαoolκ6'Pappous 88', τroυ

παiζouv ol No SURRENDER
Θα πιiρεl μ6ρos oτη oυλλoγη
με δlαoκευ6s oτoυs LANDSER
'Tribute Vol.4'.
To Europe Awake εivαl fvα
καlvo0ργro μoυolκ6 περloδlκ6
απo τηv Aψλiα πoυ xρεltiζεταl
τηv υπooτηρlξη oλωv μαs.Γtα
επlκoIvωviα:
europeawake @ yahoo.co.uk
Or LEGION OF ST. GEORGE
κυκλoφoρo0vε τo v€o τoυs cd
'Out Of The Rubble Comes
Revenge' απo τηv Rampage
τηv oπoiα μτroρε[τε vα
επloκεφΘεiτε καl vα δεiτε τov
τrλoιjolo κατιiλoγo τηs στη
oελiδα:
ιΙyιΙvιΙv. ra m pa g e p rod u ct i o n s. co.
uk
To καlvo0ργlo αλμπoυμ τωv
θρυλlκιilv coMANDo SUlclDA
απo Tηv Aργεvτlvη Θα λ6γεταl
'Sentimento lnexpliοable'!
Evιil ol M|STREAT μπαivoυv
oτo oτoιivτlo γlα τo
καlvoιiργlo cd τoυs πoυ Θα
λ€γεταl'Never Forget,Never
Forgive'. Γlα επlκolvωviα:
mistreatSS @ hotmail.com
Aπo τηv Pωoiα 6ρ1εταl Kαl τo
split cd με τous Volkolak (φoλκ-

μπαλαvτεs) Kαt ΤoUS Hor SS
(or!).
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Aπo τηv γεlτovlκη μαs lταλiα,6ρ1ovταl ol Legittima offesa,ακ6μα μlα
υπ6ρo1η καI πραγματlκη ol! μπιivτα με τα τrloτεσιυ μαs! Περlσo6τερα 6μιυs
απo τov τραγouδloτη καl κlΘαρioτα τoυ γκρoσπ Gigi.

Ξεκlvιiμε με τls κλαoolκ€s εριrrτηoεls!Π6τε καl
γlατi δημloυργηoατε τo oυγκρ6τημα; Πolα τα
μ€λη,δoυλεl6s καl ηλlκiεs;
ol Legittima offesa δημloυργηΘηκαv τo 1998.
Aπo τ6τε 6xoυμε αλλdξεl αρκετ6s φoρ6s μ6λη: 7
vτραμερs,4 μπαoioτεs καt 3 κtΘαρioτεs.
Eγιil(Gigi) εiμαl o μovos πoυ εiμαl μιiλos τoυ

γκρo0π απo Tηv πριilτη μ6ρα πoυ o1ηματioτηκε!
Aυτη τη oτlγμη εiμαoτε ot: Marchino (κlΘdρα), 35

xρovΦv, dvε ργos / Monti (τ 0 μπ αν α),22 xρovιi.lv,
εργατηs / Cristian (μπαoo), 24 yρoνιilν, εργdτηs
καl εγιil, Gigi (φωvη καl κlθαρα), 6xω τo μαγαζi
Cockney (www.cockney.altervista.org) με
ρo01α απo τηv Aγγλiα.
Eioτε εμπλεκoμεvol oε κιiπolα oργιivιυoη;
Eiμαoτε εμπλεκoμεvol oτηv Forza Nuova.
Kdπolo μ6λos oαs τroυ f;1εl τη τlμη vα εivαl
πατ€ραs;
Kαv6vαs μαs δεv εivαl παvτρεμεvos καl δεv
fxoυμε παtδId.Στηv lταλiα εivαl πoλ0 δ0oκoλo vα
κdvεls otκoγ6vεlα.
Tl τrloτε0ετε για τo πoλlτlκo κ[vημα τηs
1Φραs oαs;
Γlv6μαoτε σαv Τηv Αμερlκη με δυo μεγdλεs
πoλlτlκ6s oμdδεs τηv κεvrρo-δεξtd καt τηv KεWρo_
αριoτερd, ot oπoiol πρoαπoιo0vταl Kαl ToUS

αvταγωvtαrEs. Φυorκα θ6λoυv καl κdvoυv τα iδlα
πρdγματα, εivαι 6λot τoυs oκλdβol τωv τραπεζΦv
Kαι τωv Aμερlκdvωv! Yπdρ1oυv επ1oηs κcrπolα

μlκρd εΘvlκroτlκd κιvηματα (6πωs η Foza Νuova)
πoU πρoσπαθoOvε vα εξεγερθo0vε εvαvτiov
6λωv αυτΦv! Eμεis δεv εiμααrε καl τ6oo δυvατoi
oτη πoλlτlκη αλλd 61oυμε τlμη 6πoυ εivαl καl τo
πlo σημαvΤlK6. H επαvdoταoη εivαl σαv ToV
dvεμo!
Πolα τα πρoβληματα τηs lταλlκηs κolvωviαs
καl πu)s ααs αvτlμετιrrττiζεl;
Γvωoτd πρoβληματα πoυ fxεl καl oλoκληρη η
EυρΦπη. AoτυvoμΙα, αvτlφαoioτεs, μεταvdoτεs,
δημoοloγραφol κ.λ.π.
H wΦμη σαs γlα τηv κυβEρvηoη;
Eivαl doxημη. Eivαl κυβfρvηση απo μαρlovfτεs,
εiμαoτε μlα απolκ1α τωv Aμερlκαvωv!
'E1ετε κιiττolo NS πoλlτlκo κ6μμα oτls
εκλoγ6s;
Πρlv λiγoυs μηvεs ξεκivηoε εδιil 6vαs καIvo0ργlos
πoλlτlκ6s o1ηματloμ6s απo τρiα μlκρd
vεoφαoloτtκα κlvηματα. Aπo τηv Forza Nuova,
τηv Fronte Nazionale Kαl τηv Liberta D'Azione.
ovoμdζεταl Alternativa Sociale καl καΘoΘηγεiταl
απo τηv εγγovη τoυ Moυoooλivl, τηv Alessandra
Mussolini. Πηρε μ€ρos oτls τελευταiεs
ευρωεκλoγ€s καl πηρε τo πooooτ6 τoυ1 ,2Υo.'Ετoι
6xεl μlα θ6oη oτηv ευρωβoυλη. Θα δo0με

oUvτoμα τι μπoρεi vα πρooφ6ρεl oτηv μdxη
μαs,τΦρα εivαl πoλΟ vωρis γlα vα κρivoυμε.
H wιilμη σαs Ylα: FoRcA NUovA καl VFS;
H F.N. εivαl 6vα πoλtτtκo κivημα πoυ
υπεραoπiζεταl τo 6Θvos μαS,Tηv αυτo1θovη γη
μαS,τoUs αvΘριi-lπoυs μαS Kαl μαs καθoδηγεi
6λoυs oε τdξη καl vα μηv ξε1vαμε τηv ιoτoρiα και
τls ρiζεs μαs.Στηv F.Ν. υπdρxoυv πoλλoi καλo1
oυvαγωvloτfs αλλιi 6πωs καl oε 6λα τα κlvηματα
υπdρxoυv καl'τρελ€s' πρoαωπlκ6τητεsIEivαl
δ0oκoλo vα τoUS ξε1ωρ1oεls|
To VFS εivαl fvαs skinhead oργαvlαμos.'Evα
καλ6 κivημα με πoλλo0s αξloυs oυvαγωvlατds.
oργαvΦvεl πoλλ6s oυvαυλiεs, oυγκεvτρΦoεls,
εκδηλΦoεls,παiρvεl πρωτoβoυλ1εs κ.π.α.
Πιυs βλ€πετε τηv εξ€λlξη τoυ B&H oε
oλ6κληρo τov κ6oμo καl πolα η YvΦμη oαs
γlα ιiΛλoυs oργαvιoμo0s 6πιοs ol
hammerskins;
Τo B&Η ηταv παwα ιivαs μεγdλos oργαvloμ6s
καl o lan Stuart εΙvαr ivα παρdδεlγμα πoU πρ6πεl
vα ακoλoυΘηooυμε!'E1oυμε επαφ6s με καπolα
B&H παραρτηματα τηS EυρΦπηs καl πdvτα
61oυμε καλη oυvεργαoiα μαζi τoυs.Πlαrε0oυμε
φαvατtκd ατηv 6vωoη τωv skinheads!
Διboτε μαs κdττolα απo τα καλ0τερα oαs
oυγκρoτηματα και κdτrolα απo τα αγατrημ6vα
oαs βlβλiα καl ταlviεs.
H αγαπημ6vεs μoυ μπdvτεs εivαl:Skrewdriver,
4Skins, Peggior Amico, Evil Skins, Cockney
Rejects, Skullhead, Endstufe, Combat 84, Plastic
Surgery κ.π.α.To αγαπημfvo μoυ βlβλio εΙvαl 'To

ημερoλ6γlo τηs Αwα Φραvκ'! Xα! 1αIΣτα
ooβαρci,τα καλυτερd μoυ εivαl:Armed Hand, The
Last Squall, Game κ.α.Tαlvlεs: Excalibur,
Romper Stomper, The Gladiator, Clockwork
Orange, The Warriors, One Life To The
Maximum,The Bond The Ugly &The Bad One,
Down The Head, Bravehead, Quadrophenya κ.α.
Πolεs ol κυκλoφoρiεs oαs;-EXετε καπolo
υλlκ6 η loτooελiδα;
'Giorno Per Giorno' cd (1999,1 1 τραγoυδ'α 

'



'Fratelli D' ltalia' 7" (2002'3 τραγo0δlα)
'Skinheads Α Passeggio' cd (2003,11 τραγo0δlα)
'E1oυμε μπλoυζdκlα με τo λoγoτυπ6 μαs,ραφτd
καl κovκdρδεS με τα λoγ6τυπα Legittima
offesa,oi! καl Botte Α Τutti.H loτooελiδα μαs
εivαl:
http://d i g i lander. l i bero.iUleg ittimaoffesa Kαl τo
e-mail: legittimaoffesaSS @yahoo.it
'E1ιυ δεl 6μoρφα skingirls εκεl!
Bαolκα εδιb δεv υπdρxoυv καI τ6oα πoλλd
skingirls. Παvτωs €xoυμε dvα τραγo0δl γl'αυτ6s
oτo πρΦτo cd μαs,τo Skinhead Girl!Δεv ξdρω τl

dλλo vα πω, μπoρεi vα περdoω απo επlτρoπη!

Mελλovτlκιi o1Eδlα;
M6λts 6xoυμε γρdψεl 5 v€α κoμμdτlα 6πoυ τα 4
απo αυτd Θα κυκλoφoρηooυv oτo 12" βlviλlo-
oυλλoγη 'l Ragazzi Sono Colpevoli 2' τov
Σεπτ6μβρlo απo τηv Barracuda Records.'Exouμε
επioηs ιiλλα κoμμιiτlα 6πoυ θα τα
ηxoγραφηooυμε γ0ρω oτov oκτΦβρlo με
Nof μβρlo.
Σαs ευ;1αρloτo0με πoλσ! Kιiτl τελευταio;
Eυxαρtoτo0με Ylα τηv oυv6vτευξη καl εOxoμαl vα
oε γvωρioω απo κovτιi oOvτoμα! Xαlρετioματα
oε 6λoυs τoυs'Eλληvεs oυvαγωvloτfs καl καλη
επlτυ1[α με τo περloδlκ6 oαs! Gigi

ΙtΙJ-#i}tiiisijιi*iι**li*ji*Ι'*i{1F**"}i**g]jlΙΞj-jj}jii':*{*:Lsliμl*s*ii*:"r* L*i'#Lf:**iiffirft:##.1ffi.lΙtj::-i{'sj

λ



EUTS
DMSION GERMANIA-'Und
Ewig Lebt Das Reich'
H Γερμαvlκη PC Records εivαl
αυτη πoυ κυκλoφoρεΙ τo cd
τωv σUμπατρlωτιilv τηs 6πoυ
πρoκεlταl καl βαolκd γlα €vα
vdo oυγκρ6τημα τηs
Γερμαvrκηs RAC oκηvηs.As
πdρoυμε 6μωs τα πρdγματα
απo Tηv αρxηlo η1os εivαι
κλαooolκ6 Γερμαvlκ6 RΑC και
φυαlκd τo ol|
κυριαρxεi,περl61ει αρκετd
τραγo0δlα'oυγκεκρlμfvα
16(πoυ εivαl ol μ6ρεs τoυ'80
πoυ ol εθvtκloτlκfs μπdvτεs
βγdζαvε cult μivl lp!) καl
oiγoυρα η PC 6Xεl κdvει ιiξlα
δoυλειd με τo lλoυoτραol6v
βlβλlαρdκl vα περιf1εl oτi1oυs
Kαl φωτoYραφΙεs αλλd καl τo
κoυτi τou cd vα εivαl απo
xαρτ6vl (μηv με παρεξηγεiτε
αυτα τα αvαφ6ρω Ylα ToUS
oυvαγωvloτds πoU τα
πρoodxoυv, εγΦ γoυoτdρω τo
πlo underground). Koμμdτια θα
βρεiτε αρκετα πoυ εivαI πoλ0
καλd καl με ωραiεs
μελωδiεs,αλλd πloτε0ω dφταoε

η ιilρα vα πω Kαt γIα τo μ6vo
μεiov τηs μπαvταs| Eivαl o
τραγoυδloτηs πoυ δεv 61εl
πlαoει τo v6ημα καl oiγoυρα
πloτευω oτl Θα ηταv υπdρoxos
oε 6vα death metal
oυγκρ6τημα!
DIE LUNIKOFF-'Die Ruckkels
Des Urlegreilliclen'
'oλε!!o τραγoυδtαrηs τωv
LANDSΕR εivαl εδω με
τ6ooερls seccion μoυοlκoΟs
Ylα vα μαS xαρiooυv καl vα
απoλαιJooυμε 1 5 κoμματdρεs
oε κλαoolκ6 LΑΝDSER ηxo
καl oτυλ! To εξιi:φυλλo(6vα
x6ρt με tattoo τo ψωαro L καl
τηv γρoθld τoυ white power vα

βρioκεταl oτηv κλαoolκη φdoη
τoυ fuck off!), πIoτε0ω oτl
oυμβoλiζεl τηv fξυτrvη
απdvτηoη oτη ZoG Kαl στα
τotριiκlα TηS πoU θfληoαv vα
φυλακΙooυv τoυs
oυvαγωvloτθs γlα τov μ6vo
λoγo 6τι τραγoυδdvε
περηφαvαlXωρis καμ μiα αλλη
παρdvoμη πρdξη γtα

κατηγoρiα!Τfλos πιivτωv,τl vα
πΦ γlα τα τραγo0δlα;EδΦ
βρioκovταl 6λα! Eπtθετlκ6τητα,
μπαλdvτεs, καυτηρlαoμ6s-
1αβαλds καl πιivω απ'6λα
white power rock'n' roll! 'loωs
κdπotot vα πρoτρfξoυv Kαl vα
κατηγoρηooυv αλλd πloτε0ω
6τl η εξεπiτηδεs dvτovη ετlκdτα
τoυ cd πoυ αvαφdρεl 6τl ot
oτixol δεv εΙvαl παρdvoμol
καΘιils καl τo oτl δεv
αvαφ€ρεταl εταlρiα παραγωγηs
απoδυκvι]εl 6τl o Luni δεv 6xεl
καταθfoεl τα 6πλα καl δ6xεταl
πl€oεls ακ6μα
διακlvδυvε0ovTαs Tηv
ελευΘερiα τoυ. Στo φlvdλε
μπoρo0με vα κρlvoυμε μ6vo
6ταv βρεΘo0με καl εμεis υπ6
τ6τolα πiεoη η ακoμα xειρ6τερα
oτη φυλακη!
MALNATτ-'IlCanto Del
Demonio'
Kαt περvdμε oτηv καlvo0ργlα
lταλlκη τρl μελds hammerskin
μπdvτα με μ6λη τωv
coRRoNA FERREA καl SUD
XT!Eivαl γvωoτ6,6τl RAC
oυγκρ6τημα πεταγεταl απo Tη

lταλiα εivαl φoβερ6!'E1oυμε
λolπ6v 11 ol!
τραγo0δlα,αvαμεoα τoυs διio
oτα Aγγλlκd καl φυαlκιi αρκετd
με πlo core επlρρods,κdτl πoυ
xαρακτηρ1ζεl τηv lταλlκη
oκηvη(ακoυ ADL 122).To cd
φαivεταl vα ιixεl κυκλoφoρηoεl
απo Tηv Skinhouse Production
6πoυ λoγlκd πρ6πει vα εivαl η
δloκoγραφlκη τoυ ψωoτo0
μoυotκo0 skinhead κλαμπ oτηv
lταλiα 6πoυ εμφαviζovταl
ζωvταvd RAC
ouγκρoτηματα. Γlα επlκolvωviα
με τo γκρo0π καl γlα
παραγγελiεs oτεiλτε oτo e-
mail:mi.sunt.un.malnat@virgilio
.it
NAzι MEAT WAGON-'Demo'
E! Πoloi εivαl αυτoi:To iδlo
αvαρωτηΘηκα καl εγΦ μ6λls
τoυs εiδα αrov καταλoγo τηs
United & Pissed! ol Ν.M.W
λolπ6v oυγκαrαλEγowαl στlS
θαμfvεs καl underground
Αμερlκαvικεs μπdιrrεs. Τo
demo τoυs πoυ σαS τo
παρoυoldζoυ με ηxoγραφηθηκε
τov lo0vlo τoυ 1990 (μlλαμε
δηλαδη γlα παλloυρεs!)καl
περ161εl π6vτε κoμμdτlα πoυ
θα τα πρooκυvηoετε! Aλητεiα,
ακραiol ρατoloτlκoi oτixot καl
πoρωτlκd φωvητlκα!H μoυolκη
oi!/punk αλλd καl
hardcore,δηλαδη

π6ρωoη!Aξ16τερα τωv dξιωv
τραγoυδlιi.lv τα 'They're Taking
our Jobs' καl 'White
Supremacy'!
DiRτY \MHIτE PUNKS-' Demo'
Nα τα παιδtd TτoU τα ψdxvαμε
xρ6vlα! Εixαμε μ6vo
πληρoφoρiεs καl φωτoγραφiα
τous Kαl dπεlτα απo πoλ0
καlρ6 επlτ€λoυs ακo0με
κoμμdτlα τoυs! Περt61εl
τfooερα τραγo0δlα 6πoυ
oτl1oυργlκd lo10εl τo iδlo με τo
πρoηγoιiμεvo demo(μηv
ξεxvdμε 6τl ol Aμερlκιivol εivαl
ψωoτoi γlα Tηv oτυγvη
ακρ6τητα τoυs!)αΜd o ηxos
εivαl πto κλαoolκ6 oi! Αvαμεod
τoυs βρioκεταl Kαl To
'Someone's Gonna Die
Tonight'τωv BLITZ αλλd δεv
μπoρo0με vα τo δo0με oαv
δlαoκευη αφo0 τo παiζoυv
τελεiωs με τo δtκ6 τoυs oτυλ
καΘιils καl oε κdπolα oημεfα
αλλιiζoυv τoυs
oτi1oυs.Koμματαρα τo'Blacks
ln Our Public Schools'!
BLooDSτAINED BooTs-
'The demos'92-'98'
Aκ6μα fvα project γκρo0π(με
φoβερ6 6voμα)τωv
τρελαμ6vωv WHlTE WASH καl
6πωs εivαl φυolκ6 o η1os εivαl
μlα μiξη αυτιirv καl τωv
STRAIGHTLACED
NlGHTMARE.Περιtyει 12
τραγo0δlα αλλd oπωs τo λ6εl
καl o τiτλos τoυ οd,γραμμdvα
oε δtαφoρετlκ6s περloδoυs με
απoτ€λεoμα η πoloτητα τoυ

ηxoυ vα μηv εivαl η iδlα oε 6λα
τα κoμμdτlα.Mαλιoτα
δlαoκευαζoυv καl τo'Handgun'
τωv KlCKER BOYS.Σαs
πληρoφoρo0με 6τl αυτη καl ol
δ0o πρoηγo8μεvεs
κυκλoφoρiεs εivαl
καραoπdvlεs, μη επioημεs και
αξiζoυv vα τιs 61ετε oτη
oυλλoγη oαs.Διακtvo0vταl απo
τηv United&Pissed, μαζi με
dMα εvδlαφ6ρoντα οd,oε πoλ0
καλ6s τlμds αφo0 πρoκεlταt γlα
demo oε cd_r.Γlα επικoιvωvlα
λolπ6v γρdψτε:Po Box 81 '1

Richmond TΧ 77406 USΑ
FRoNτAL ol!-'Nuevos
Soldatos'Demo
Πρ6κεlταl γlα μlα καlvo0ργtα
εθvlκloτlκη oi! μπdvτα απo τηV
Aργεvτιvη 6πoυ πραγματoπolεi
τηv πρΦτη τηs
κυκλoφoρiα! Mαs xαρiζoυv 7
κoμματdρεs πoυ 6πωs εivαl
φυolκ6 Θυμiζoυv
oυγκρoτηματα τηs loπαvlκηs



σKηvηS,αλλd Kαl Τous'πατερεS'
τoU ΑρYεVτiVlKoU RAc ToUs
COMMANDO SUICIDAIO
ηxos,εlδlκd αv ακεφτεi καvεis
6τl πρ6κεlταl γlα demo,εivαl
παρα πoλιi καΘαρ6s καt τα
τραγo0δlα ακo0γovταl
ευxdρloτα!Δεv Θα ξε1ωρioω
κdπolo oυγκεκριμ€vo κoμμdτl
αφo0 6λα εivαl dξlα,απλΦs
€υxoμαl vα μηv αργηooυv τηv
πto oλoκληρωμfvη δoυλεlιi
τoUS γ|α vα τous
απoλα0ooυμε.
TOLLSCHOCK-'Outtaw
Melodies'
Kαlvo0ργlo oxημα μαs dρxεταl
Kαl απo τηv Aυoτρiα!Πρ6κεlταl
γlα μlα πεvταμεληs ol!/RAc
μπdvτα Kαl στo παριi-lv cd μαs
xαρiζoυv 1 8 τραγoυδdρεslTo
oτυλ τoυs ε1vαt μελωδtκo καl
τεxvικ6 καl 6xl oαv τωv
oυμπατρlωτΦv τoυs
SΤoNEHΕΑDS.Aξiζoυv
oυγxαρητηρlα oτo oυγκρ6τημα
Kαl Ylα Tα κoμμdτια τoUS,πoU
Θα βρεiτε πdρα πoλλd πoυ
αξiζoυv lδlαiτερηs
πρooo1ηs,αλλd καl γlα τo
φoβερ6 oτ0olμo oτo βlβλlαρακl
τoυ cd 6πoυ εκτ6s απ'τoυs
oτixoυs 61εl φoβερ6s καl
κλαool κds φωτoγραφ1εs.'Εvα
καλ6 παρdδεlγμα Ylα
oυγκρoτηματα πoU τo lay out
τoυs εivαt iδto με cd
Γερμαvικιilv εμ βατηρiωv oε
oημεio γραφlκoτηταs καl
Γερμαvloμo0(καl o1t
εθvl κoooolαλloμotj).Tα
μπoλlκα τραγo0δlα εivαl δlκα
τoυs εκτos απ'τo'Gib Niemals
Αuf'6πoυ η μoυotκξ καl oxl ol
oτ[1ol,εivαl τωv Dropkick
Murphys.Στo oOvoλo ToUs ol
oτixol εivαl ooβαρoi καl τo
εθvlκloτlκ6 oυvαioΘημα
κυρlαρxεi oε τραγo0δlα 6πωs
'Beautiful Land'καl
'Loyal& Proud'.Tfλos, η παριi.lv
κυκλoφoρΙα,πoυ oτolxiζεl 1 5

euro,f'1ει γivεl απ'τo iδlo τo
oυγκρ6τημα καl μπoρε1τε vα
επlκolvωvηoετε μαζΙ
τoυs:Baldauf Stefan PF 367
6890 Lustenau Austria Kαl στo
e-mail: prollpower@ hotmail.de
BILYI SHKVAUPOTOP-'Split'
Eδιi: txoυμε μlα φoβερη
κυκλoφoρiα απo Tηv Strong
Survive Records! Πρ6Kεlταl Ylα
δυo WP oυγκρoτηματα απo
τηv oυκραviα 6πoυ μαs
xαρiζoυv απo €ξt τραγoιiδtα τo
καθ6vα καl υπ6 δυo
δlαφoρετlκo0s τiτλoυs.ol
πριilτoι παiζoυv φoβερ6 ol!
μελωδtκ6,με δ0o
δlαφoρετlκoOs τραγoυδloτ6s
καl τo καλιjτερo κoμμdτl τoυs
εivαl τo'Ukraine in the
Fire'! Eπioηs δlαoκευdζoυv τo
'Τomorow Belongs Τo Me'.ol
δε0τερol ε1vαl πlo κovτd oτov
γεvlκ6τερo RAC ηxo καl επioηs
dξιol.To μ6vo μεiov oε αυτoOs
εivαl o ηxos τωv drums πoυ
ακo0γεταl oαv drum
machine(δεv απoκλεiεταl vα
εivαl).'oλα τα τραγo0δια και
τωv δ0o εivαl oτη μητρtκη τoυs
γλιi.looα αλλd ευτυxιils ol τiτλol
εivαl μεταφραoμfvol.
ACHTUNG JUDEN-'Straight
Arm Salute'
ol κ0ρtol με τo x0μα ακραio
6voμα εivαl μlα oλoκαivoυργlα
μπdvτα απo Tηv Αμερlκη καI

μαs xτυπdvε με 6vτεκα
κoμμdτlα oυv 6vα intro.o η1os
εivαl καλos καl τo μoυαlκo τoυs
oτυλ εivαt punk roclt/ol! με
κdπolα RAC oτolxεiα. Kdπoloι
εvδεlκτlκoi τiτλot εivαl:'Hail
White Pride','Stalingrad','Stand
up&Fight'. H κυκλoφoρΙα 6xεl

γivεl απo τo iδto τo
oυγκρoτημα(fτol πρ6πεl!) καt

γlα επlκotvωvΙα και
παραγγελiεs γρdψτε:Po Box
1423 Ridgeway VA 24148 USΑ

\ΙvElssE WoLFE-'Jah rzehnte
Der Dekadenz'
ol Weisse Wolfe εivαl μlα
Γερμαvlκη μπdvτα πoυ εixε
κυκλoφoρηoεl πρlv απo λiγo
καlρ6 €vα παραvoμo cd απo
τηv Aμερlκdvlκη εταlρεiα
Micetrap.'oταv λ6με παρdvoμo
εwoo0με γlα τηv Γερμαviα
λ6γω τωv ακραiωv
εθvl κoooαlαλloτl κιbv oτixωv
τoυ. To oυγκεκρlμ6vo cd εivαl
v6μlμo,δηλαδη ol ατixol τoυ
δεv εivαl επlθετlκoi!Kαλ6
κλαoolκ6 Γερμαvlκo RΑC με
ωραiεg βαρl6g
κlΘdρεs, μεταλlκd o6λα καl
ιiρloτη παραγωγη. KυκλoφoρεΙ
απo τηv Γερμαvικη Front
Records καl oooι πloτoi τηg
Γερμαvtκηg αxoληg,oπε0oατε!

LEGION oF τHoR-'νlrinds of
Change'
To oυγκρ6τημα εivαl μεv
Γερμαvlκ6,αλλd εδΦ τα
πρdγματα εivαl μπερδεμfvα
γλωootκd αλλα καl

μoυotκα.Τoυτ6oτlv τα
τραγo0δlα εivαl στα
Aγγλlκα,Γαλλlκd καl καvα δυo
oτα Γερμαvlκιi!Moυolκα τα
Aγγλ6φωvα €xoυv επlρρofE
απo Bρετταvlκ6 RAC,τα
Γερμαvoφωvα απo Γερμαvlκ6
RAC εvιil τα Γαλλ6φωvα
Θυμ1ζoυv λiγo Legion
88.Mdλlατα τo τελευταio
τραγo0δl εivαl δlαoκευξ απo
Legion 88. Δυoτυxιi.lE εvιb τα
πdvε καλα μoυotκd η
παραγωγη oτα φωvητlκd δεv
εivαl καl τooo καλη με
απoτ6λεoμα τα φωvητlκd oε
κdπolα τραγo0δlα vα μηv
ακoUγovταl καl τ6oo καλιi. Η
oυγκεκρlμ6vη δoυλεld εivαl
κdπωg παλld,τoυ1999 απo τηv
Ηanse Records πoυ δεv
γvωρiζω αv υφ[oταταt Kαl σTΙζ

μ6ρεE μαE.
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Συvαγωvrαrιis, μπoρε1 γlα αρκετoOs απo εα,αs τo Θι1μα αυτo0 τoυ dρθρoυ vα dxεl δευτερευιiViα"δημα'bib'
η καl vα εivαt τελεΙωs λαvΘαoμ6vo, 6μωs γtα εμirα Kαl πloτε0ω γtα τous περιoooτερoυs φiλoυs τou
κtvηματ6s μαS,εivαl foωs απo τα μεγαλ*τερα προβληματα πoU αvτlμεΤωπiζεt o Ελληvlκos εθvlκtομos.To
πρ6βλημα αUτδ δεv εivαI αλλo απo Τηγ λεγ6μεvη δεξlα καl ακρoδεξlα.Στα 15 1ρ6vlα πoυ αοxoλo0μαι με
τov λεγ6μεvo εθvlκιoτtκo xΦρo τα πολtτικd πρoβληματα τηs xιi-rραs μαs 61oυv δloγκωθεi. Αvαφdρoμαl oε
6λεs τls πτυ16s τηs κolvωvlκηs ζωηs τηs τατρiδαs μαs πoU dλλωoτε ζo0με καr κtvo0μαoτε. Αvεργiα,
εroβoλη Kαl σTη πραγματlκ6τητα κατoxη τηs Ελλιiδαs απo τoUS μεταvαoτεs, olκovoμlκα πρoβληματα
πoυ f1oυv εξαΘλlιi-loεl πoλλo0s oυμπατρtιi.lτεs μαs, εγκληματlκ6τητα, αμoρφωold, ξεvoμαviα πoυ
πρooπαΘoιiv με 6μεooυs καl αμεοoυs τρ6πoυs vα επlβdλoυv oτov λα6 μαs ol πρoδ6τεs πoλlτtκdvτηδεs
καt τ6oα πoλλd ιiλλα πoυ ζo0με καΘημερrvd. To κivημα μαs λolπ6v εvΦ 6πρεπε vα βρiακεταr oτη πρΦτη
γραμμη τωv πρoβληματωv αυτΦv, πρωτοπ6ρo και μαxητlκ6 ι.iloτε vα υπαρξεl αυτη η €κρηξη πoυ
Jυμβαivεl oταδlακα δε 6λη τηv ΞυρΦπη καΙ ποιJ τεμμ€voυμε τ6oα καl τ6oα xρ6vlα εδιb, αvτlθ6τωs
λolπ6v εδΦ τα πρdγματα 6xoυv πιiρει μlα φθivoυoα πoρεiα τ6oo oε Θ6μα lδεoλoγlκηs ταυτ6τηταs καt
αυv6πεlαs 6αo καt oτo θιiμα τηS ττoσ6Τηταs τωv μα1ητΦV μαS πoU αoφαλιils δεv εivαl αυτooκoπ6s αλλd
ofγoυρα εivαl 6vαs πoλ0 οημαvrlκδs παρdγοvrαS τηs επtΤU1iαs τωv tδειilv μαs'To vα μπoριiαoυμε vα
κdvoυμε 6oo πlo πoλλoOs'Ελληvεs vα εvδαφερθoιiv γlα τηv ιδεoλoγiα μαS Kαl oτo τdλos vα τηv
αoπαoτoOv εivαl εVα καλ6 βημα. Γtα vα γivουv δλα αuτd 6μωs πρ6πεl vα fxoυμε μlα ξεκdΘαρη καr
oυγκεκριμιivη lδεoλoγlκη ταυτ6τητα καr 6μ ivαv α1ταρμα ιδεΦv καr oυvΘημdτωv(πρoπαγιivδα) fτol
Φoτε vα μπoρ6ooυμε vα κεvτρiοουμε τo εvδtαφ€ροv κυρiωε τηs vεoλαiαs καl λfω κυρiωs γlατi τo μfλλov
μαs δεv εivαt τα αποβλακoμ6vα γερ6vΤΙα που πιoτεOουv 6τι η δημoκρατiα εivαt το ιiψΙστo αγαΘ6 γlα τo
oπoio πρfπεl vα παλε0ει fvαs dvθρωποs ατη ζωξ τoυ επειδη iτοι τoυ fxoυv μdθεl vα λdεl ol δldφoρol
Xατζηvικoλdoυ, Πρεvτετ6ρηδεs,6πωs καt οι δldφοpοι δημοκριiτεs 1ρηματroτ{s, καvαλdρxεs εργoλdβot,
αvεπdγγελτot καl λοtπfs δημoκρατικis δυvαμεls.'Εται κt αλλtιils erαv γvξαοι βλακoδημοκριiτεs πoυ εivαl
δεv υπdρyεl περiτπωοη vα δεiξouv το παραμrκρ6 εvδιαφ€ροv Yια Tο τΙ πρεoβεΦοuμε.Eκτ6s 6μωs απo
τoUS KαTd εξακoλo0θηoη δημoκρατεs υπfρxoυv καt κdτl dλλα γερ6vπα και 6xl μδvο, τou λεγ6μεvoυ
εθvικoπατριωτrκo0 xιilρoυ (xoυvτlκοi,βαoιλlκoi,ακρoδεξloΙ'οπαδοhηs εθvικηs και λαlκ{s δεξlds,
Eλληvoλdτρεs καl oυφoλdτρεs) παυ Kdποlα πεφωτtομ€vα μυαλd.,τou Χιiρου μαs προοπαΘο0v vα τα
πρoσεTαlριστoιjv dτol Φoτε αvdλoγα με Tηv λ6ξα τoυ καθεv6s,ιiλλol vα γivoυv oi v6ot φ0ρερ, αλλol vα
εlofλΘoυv oτο κυvoβoι}λΙo Kαl Vα μαs οιilοoυv, ιiλλol για vα€τ{αναφaρομv Τοv γv{rσΤ6'Eλληvα πατρlιi.lτη
Γλιiξμπoυργκ καl dλλol γlα 6ταv η ομdδα iψlλov επιτεsεi σJοus εχθρoΙjs τοu Eλληvιομοιi με τα
διαoτημoπλolα τηs,vα 6xoυv καrroουs επiγεloυs oΟμμαxοus. ΣxοπΙμωs η 6xι και εκτis του γελοioυ τηs
υπ6Θεoηs,εμεis λolπ6v πtατε0ouμε 6τt αυτα τα γεγov6τα κρστlivε oτdolμο τo εθψκtoτικ6 κivημα αrηv
Eλλdδα τωv τ6oωv πρoβληματωv. MιλΦvrαs δεκαετiεs,τιilραlγrα,tα iδια και τα iδια lπωs τo πδοo
πρoδ6τεs καl ξεvoδoυλoι ηταv oι κoμμoυvtoτ6s πoυ ξθελαv.vα'μα καΤαVΤηαouv υποxεlρπ τωv
ooβιετlκιi.lv καl ευτυ1ιils δεv καταvrηoαμε Aλβαviα r]Boυλγαρiα'γιατΙ επεv€βηoαv'τηv τελεuταlα οτrγμη,
πtθαv6v Kαl με τo θ6λημα του θεοιj, oι αψof πατριΦτεs Tηs εθvιι{η$ δεξlds καl fτα r πpοοδε*σαμε KαΙ

γfvαμε olγd olγd μlα αξloofβαοτη δυvατη ΧΦρα τrΦ$ ανξκεi 
'ο1ηγ 

διiοη! -Eταl oι3μφωvα με τηv λoγrκη
κdπolωv εΘvlκloτΦv πρ6πει vα vlΦθoυμε ευγvωμοοΦvη YlQ:τηv δεξlσ καl τoυs δεξlοιis του τlτε του ιjταv
πατρlΦτεs εvιi: oημερα δεv εivαt γl'αυτ6 καl βdζουv τηv:λ€ξη.δεξβ'μ6αα oε εtoαγiυγικα. Πατi αvriθετα το
'40,τo '50 και τo '60 ηταv τ6oo καλο[ πατρlιilΤεs l(αΙ ψηφiζαv ουv€xεια κ6μματα Τηs εθvlΙ(ηs δεξιtis.Tηs
δεξιds πoυ κυvηγoΟoε πραγματlκo0s εΘvlκtοτ€s απο τδτε,τn δεftd πoυ υτοv6μεuσε τθv ηρωlκi καl '

αvεπαvdληπτo αγΦvα τηs EoKΑ Α'oτηv K0προ, με ατ{οΚορι}φωμα τts προδοτtκis tJπογραφεs TTοu
dβαλαv ιi.loτε vα γ[vεl η K0πρos αvεξdρτητο κρdτοs παρd τι$ πρoeiπGθεtεε καl τo αfμα ποu 1sθηκε'απο
τoυs Kυπρloυs εθvlκloτιis καl πατρlΦτεs με επrκεφαλξ τηv μεγαλ0τερη πρoαωπlκ6τητα TοU 20ου αlιilvα,
τov Γειi.lργlo Γρiβα Δγεvη. Eπiοηs ol Ξλλαδiτεs πoυ δπδιiλωvαv στous δρδμous τωv Αθηvιilv για τηγ
dvωοη αλλd ol δεξtoi φρ6vτtoαv vα δoλoφovησουγ εv ψυxρΦlAυτoi ot τ6τε καλoi δεξιοf λoιπδv ψηφrζαv
Φoτε vα ατg[λουμε οτρατ6 oτηv Κορ6α γtα vα πολεμdαουvε or'Eλληvεs cτρατlιi-tτεs τουε προαlιilvtουs
εγθρoOs μqs KιviζΦυslAuτoi ol καλoi πατρlΦτεs ψηφtζαv Φoτε vα λ€με oτoυs Αψλουs οαv lθαγειεis ατα
αtρεγτrκΦ:τοq,.__*'rlξοι}ο:αrρατ6s εαs'!Για vα λ€vε κ*ποlοl 6τι η Kιiπροs εivαl μακρld, δτl δεγ εivαl

$αiεrοτ€*,&τt,,.δ εirαr ακραioι, oτι ο εθvtκtομ6s εivαι ξεπεραομfvos.Αυτoi πioτευαv oτηv
$.1!g$!καvρffiδεμο,*.Ια'καr οτη φτωxη καr μlκρη Ξλλαδα. Γlατi oι πρoδ6τεs παιrrα Θελouv dνα αλλoσ για τα
αργβριo τηq προδoο;α1ε τoυs.Αυτι] τηv δεξld πou δηθεv ηταv πατριωτrκη εvιi.r τιilρα 6xl καt γl'αυτ6 τov
lρ{,,Φιρρv.τqi aα1θψμqdiv,'ιαr πεβαoμfvα μεγαlεfα. λυτd βfβαια λ1οουv γr'αυτo0s γlατi γlα εμds η δεξrd
τoυ.1θds 6πωs t(α} ToU αηΙ|ερα καt για pdvτoτε, θα εivαl η περdταξη τηs πρoδoοiαs,τηs
πατριδoκατηλiαs καl τηs ξεvoδoυλiαs. Θα αrελεxΦvεταl πιivroτε απo μαoιilvous, απo
εββΦρπουλημfvοus πoο για 6vα καλ6 λδγo απο τα αφεvτlκd τoUS Kαι με τo αvαλογο 1ρηματtκ6 αvriτlμo
βεβfitΦ δgv θα δtoτdοoυv vα ξεπoυλξαοuv τα δiκαtα του ΕλληvroμοO με τηv δlκαιoλογiα πdvτoτε τoυ
εΘvμκο*:.*μφ6ροvros, 6πωs καl επlκαλοiγταl οl yραrτ3λοr αvd τoυs αιΦvεs αε αυτ6 τo 6θvos.'oοo γlα
το ψε.ωρτ6 πxυρtoμ6 τωv εΘvlκloτιi.lv τφ πεvταρα.s,*τ*.,g1gn1g1 δεξtοl τοu τ6τε ι]ταv αγvo[ πατριΦτεs καl
πριiδοdηκαv απο TΙs ηγεoiεs τουs; εκτδs δil το iδrο,,μττ.qβθΦv vα ιo1υριατοιiv ξαl oι μloητοi ε1θρoiτουs
κoμμουvlοτiε δεv ιοxι1εl καt γlα 6,vα λ6γο-α6oμα. Γlgτi.γi*.εμιis 1ο vq εiααt τβοδ6τηs με το vα εiααl
ηλiθlοs €1ουv το lδtο κατααrρoφlκo αποt€λiδμα,γισdηi,:]itατρiδα μαs*'οπdτε δε'iiαποτελεi κριτι]piο.
αθoιiψηταs.Γιατi 6ταv βλfπεls vα ξεπoυλαvε τηv παiρfδα οου φαvεριi καl εαtj αφυρiζεrs αδldφορα δεv



σε απαλασεl απo τα iδlα ακρlβιi.ls πoυ lo1Ooυv καl γlα κdπoιoυs dλλoυs,πoυ πρooπαΘoυV vα μαS
πεiooυv ol εθvlκloτfs τηs oυμφoρds,oτl 6καvαv επαvdoταoη γlα vα αvατρ6ψouv τous
παλαloKoμματlκoOs καl vα σιbσouv τηv 1Φρα. Αλλd φαivεταl δεv ηταv αρκετd τα 7 xρovlα τηs
Eλληvo1ρroτlαvlκηs επαvdστασηS ToUs ωστε vα μπoρεσouv vα Kαθiσouv oτo oκαμv1 καl υoτερα vα
κρεμdooυv τoυs δtdφoρoυs Kαραμαvληδεs' Παπαvδρ€oυ, Mητooτdκηδεs Kαι τo Uπ6λolπo δημoκρατlκo
oκυλoλ6l. Aλλα αvτlΘ€τωs τoυs εφoδiασαv 6λoUS αvεξαlρ6τωs,με δlαβατηρlα Kαl τoUS παρεi1αv oλεs τls
δlευκoλUvoεls Φoτε vα μπoρo0v 6λol αυτoi ol αρoUραiol τoυ κυvoβoυλευτloμo0,vα γλεvτoκoπdvε oτα
Παρiαlα, oτα Λovδivα Kαl vα μπoρoOv μετd Tηv επlστρoφξ τoυs απo τηv oκληρη καl μακριvη εξoρiα, ot

iδlol καl ol επlYovo1 ToUs vα μαs καθηooυv στov oβfρκo επi 30 1ρ6vια πivovταs μαs τo α1μα καl
πoUλΦvταS μαs παραμ0Θ|α γlα τη δηΘεv δρdoη ToUs.'oλous αυτoOs λolπov κdπolol πρoσπαΘo0v vα μαS
T6US παρouσtdooυv σαv πρoTUTτα αγωvloτιilv καl πατρlωτιbv καl φτld1voυv κ6μματα αvdλoγα με τls
περlστασεls καl τα oυμφ6ρovτα τoυs.K6μματα πoU oυμμαxoOv περιoταolακα πρlv κdΘε εκλoγlκη
αvαμ€τρηαη καl βρiζovταs αλληλoυs μετd απo κdθε εκλoγlκη απoτυxiα. Γlατi δεv εivαt πoτf δυvατ6v vα
υπdρξεl επlτυ1iα 6ταv εκλlπαρo0με τoυs καραγκ16ζηδεS τηs αKρoδεξlαs καl τoυs επαγγελματiεs
εΘvlκOφρovεs πoυ πoλλoi απo αυτoOs εivαl Θαυμαoτ6s τωv Eβραiωv, τoυ καπlταλtoμoO Kαl τoU

Αμερlκαvlκoυ μovτ6λoυ τηs πoλυπoλlτloμικηs, πoλυφυλετlκξs, ψευτoαvΘρωπlατlκηs καt αvτιρατotoτlκξs
κolvωviαs πoυ πρoωΘo0v ol olωvloτ6s, doxετα αv τα τελευταiα 1ρ6vrα 6xoυv λoυφdξει καl δεv
υπooτηρiζoυv αvol1τα λoγω τηs αλλαζovεiαs τωv αφεvτlκιbv τoUS Kαl μη μπoριi_lvταs ιiλλo vα
δlκαloλoγηooυv τα αδlκαloλ6γητα.'oμωs τoυs f1oυμε καταλdβεl πλ6ov αυτo0s Kαl τoUS

πεμπτoφαλαψiτεs εΘvlκtoτ6s μ6oα oτls γραμμ6s μαs Kαl vα γvωρ1ζoυv πλ6ov αυτoi ol κ0ρlol 6τ1 6λo καt

πlo πoλλoi v6ol εθvlκloτfs θα ξυπvdvε μ6ρα με τηv μ6ρα ωs πoU Θα 6ρθεl εκεivη η ευλoγημ€vη ιilρα πoυ
Θα εiμαoτε πραγματrκd αvεξαρτητol απo τηv δεξlα καl ακρoδεξld καl Θα 6xoυμε κ6ψει oλα τα δεoμd πoυ

μαs κρατdvε δfoμloυs με αυτη τηv βριilμlκη και πρoδoτικη παρdταξη. Tηv δεξld πoυ 6πωs εiπα
παραπαvω εμεis δεv τηv βdζoυμε σε εlσαYωγlKd. Eλπ1ζω 6ool δlαβdooυv αuτ6 τo αρθρo vα τo
δlαβdooυv ψ01ραιμα καl μακρld απo αγKUλ6σεts τoυ παρελΘovτos πoU πlθαv6v vα fxoυv λoγo τωv
παππo6δωv τoυS,τωv πατεραδωv ToUS Kαl τo Tl π.X. τρdβηξαv oι μεv απo τoυs δε Kαl αvTiστρoφα. Nα
δoUvε τo dρθρo με γvΦμovα τo τl θα γivεl απo δω καl π6ρα γlα vα μπoρ6ooυμε 6λol ol πραγματlκoi
εΘvlκιoτds oπωs εμεis τoυ BLooD&HoNoUR vα πoλεμηoouμε γlα τηv πατρiδα μαS εστω Kαl τηv
0oτατη oτlγμη. Aυτ6 θα γivεl μovo αv δεv παρεκλivoυμε o0τε xlλtooτo αρloτερα καl δεξld αλλd vα
παραμεivoυμε πloτoi oτη μεγdλη μαs lδεoλoγiα, Tov KolvωvlK6 εθvικloμ6!

ME AIMA KAI TIMH!
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φiΦεναv τρειο"iαιΦr:*αοsενξ oτo πρ6οωπo τoυ'XΙτλεp καr dλλα πQλλd.'EμεΙqααvEΜηvεs
isvrκoαooιαλloτ€s το ι;lvo πoυ Θα πoιiμε lτl οiγΦuρα oε δλουs τ.οΙJb1πολ€μoυs Kαt απo 6λεs τls πλευρ€s

ξα,uπαpξει καl η υπερβoλη καl το fγκλημα αλλθ.αv γ*α παριiδειγμα.€v,αs'ατρατtΦτηs βιαοει η οφιiξει
τι.x. 6v'gv ιiμα1α'αυτ6 οiγoυρα δεv pπορtivσ ελεγxθεi απο τηv fρxxuαα,αρxξ ο*τε μπoρεΙ vα Θεωρηθεl
αtiu.εγκ,ιnμ-*πρλεμρu, τi eiμα εivαt,τl γivεταt.δταv μiα δrα'ταγη cv,Φ'αρxηγoιj κρdτoυs'αφορd μια μαζrκξ
εξ6vτωαη ιiμαxoυ οrηv πλειοψηφiα πληΘυoμor1 του ryθροt}; Και $dλπτα'δταv απο τηv αρxξ αUT6s ο ,'

π6λεμοs βpiα*iiφτo,τrρ6οωπο τoU dδικοU {dΙ'Ι{αTακτητ{' αψτοy.πoυ θα πραγματoποrfloεl αυτδ τo

€γκλημα;'oταv αυτ6 επlκρoTεiTαl Kαl απο ιiiλεs δημοκρατlκ{s1Φpεs,μαζi με τοv λα6 τoυs; Kαl τ6λos τl

λfvε δλoι'αuτοi οιδι1stγ,αγοxτδμυαλοι λακfδεs τηε δημοκρατiαs 6ταv αuτ6 το fγκλημα πολfμoυ γivεταl
απο μlα δημοφατl.κri XΦρα{γrg,γα μηv πoιiμε αττο Tη1, μητiρα τηs οι]γxροvηs δημoκρατiαs}καl
αυγκεκριμ6vα τηv Aμερlκr]:bποο πμv λiγα xρδuα πoλεμοΦοε {εκεi που δεv τηv οπfρvoυv) τουs δηθεv
κακo0s καt εγκληματiεs vαζi;. '" . :

Xlpooiμα 6 ΑΦο-ιkrroυ I94si|fifuο πολ0 δλοι αποεμds γvωρiζοuv για αυτ6 Το:γεγοv6s πoυ μπορεi
duετα vα θεωρηθεi το μεγαλ0τερο Φκλημα πολfμoυ, το ιioxημο 6μωs εivgι,6τt τα τεριαοδτερα, αv 61ι
6λb;iEΤfοτα'πρδβατα!(vεolλληvεs και γεuκd vεoευρωπαior) γvωρiΦυv γΙα Tov Φ}θεv τιiπο με το

τρελ6xαρτb που ι]θελε vα κατακτηoεt 6λo τov κtigμo{η προπαγdvδα φταιΦ} κα1 Qqv γvωρiζo_υv γtα αυτοv
τov απtivθρωπo καl δειλ6 βoμβαρδroμ6l ]!.,..;;: :""ll ', ,,, . ],,,. 

.

Στιs 3 Αυγo0αrου τοu 1945 λoιπ6v και αφοι3 ο μωοτ6s ηρωlκοs λα6s τηs lαπωvΙαs αρvεiται'κcr,rd ' "
εξακοuλoιiΟnαη τηγ.ουvθηκολ6γηoη με τηv Aμερlκη, o Tροιiμαv ποu εκτδs απo πρoεδρos τωv,ΗΠΑ
εlvαl rαι αvtitτατοε δtοικητηs τωv Αμgρικdvικωv ivοπλωγ δυvdμεωγ,'oτiλvεr dvα κpυτπογραφημθvo, ,, .

αημα.1[ou ε[vα. η διαταγξ γrα τηv pγiψη τη3 πρΦτis εlδικηs{ατoμlκηs} βΦμβsslΗ διαταγri'αvι*φερε
oυγκεκρtμfvα την ρηψη τηs β6μβαs μ6λιs τb επιτρfψουv οi καιρrκ€s cυvθ'l]κεs oε μiα απο τιs παρακdτω
πΦλειs: Xιροoiμα; Kοκοr]ρα, Νryκdτα καt Ναγκαodκl. Τo Εnola Gay με το δωδεκαμελfs πλriρωμα ηταv τo

αεροπλαvo πoυ Θα μετfφερε καl Θα fρlxvε τοv Liitle Boy 6πωs ηταv τo ψευδΦvυμo τηs πρΦτηs
ατομικ8s βlμβαs.Eτοι μαζi με τηv ουvοδεiα 5 ακ6μα αερoπλdvωv τo Εnοla Gay φτdvεl πdvω απo τηv
Xροαiμα Καl στιs 8:15 κω 17'' ο Little Boy οφυρiζει πiφτοvταs oτο κεvδ. Αυτ6 ηταv! Τo φovlκδ μαvlτtipι
αvolγεiπdvω απo Τηv π6λη, ουvεx€s λαμψειs καt fγαs τρομεροs θορυβos! Τρtdvτα xtλtdδεs ατΤο Τq

εξηγiα xιλιdδεs οπrτiα ξηλΦθηκαηlao.οbο dvθρωποt οκοπilθηκαv iπι τ6πoυ η dΜoι π6θαvαv μfxρ1 τo

1ελq$ τoU i:ρδvου. l-{ λεπτομrtρεια 6μωs εfvαι που τρομdζεt, οαo ατiατευτο και αv ακo0γεTαl, στα

xtλιοατδ τou δευτερoλ€πτoυ απ'τη οτlγμη πoυ η β6μβα'€oκαοε οκoτΦθηκαv κt 6λαs ol 30.000
ιiγθρωποrt ΑΛλd το οκoτιilθηκαv εivαt τδoo ρομαvτtκ6...,.μ6xρr καr τα κιiττ.αpα ToUS,η μoρlαKξ τoυs δομξ
εixε εξατμl11rεΙΙ ΣE.απδοταοη εvO$ xιλιoμ6τροu οποtoαδι1πoτε ζωvταvδs οργαvlαμos εi1ε εξαφαvlοτεi!
iTοπρΦτo κλααβα τοu δευτερoλfπτoυ μια αvεμοθΟελλα, fvαs καυτ6s αfραs οαv λιωμ€vo ατodλι με
ταxιiτητα 80Ο x*rομ6τρωv π€ραoε 6λη τηv π6λη! Π*vω απo τα ερεiπια περvdει fvα δειiτερo κυμα αυτη
τηφορ*,με ταxιiτnτα 25Ο xrλιομ€τρωγ. Σ;$ 9. τoυ iδroυ μr]vα oεrρd θα 6xε τo Ναγκαοdκl. Aυτd τη φορd
iolαεροπλ*Vο tsock's Car εΙvαι αυτ6 που θα μεταφ€ρεr τοv FatΙian,τov δεr3τερο εφltiλτη πoυ θα απεΙρεt
1οv g*vαrοlΗ €κρηξη 61εt τηv iδιq. ro1ι3 με τηv Xtροofμα αλλd λδγω τou 6τι fοκααε οε κolλdδα καl τo
ωαrικδ κt3μα λπλρiiφηoηκε απo τα βoυvιi,η vεκρoi εδΦ εivαι πio λiγοι φτdvοvταs τoυs- 6O;.QΟ0.1ξπεlτq,

απο αυτo,]s τoυs τρoμερoiis βομβαρδlαμoΟs καl xωρis vα υπdρ1εr αλλη 10gη, ατα gγακτoρα τ_oυ-"Τ6,{ιΦ

καl μπpooτd σΤουδ στρατlωΤlκοts καt πολιτlκous τηs 1ιilρα9,o αυτοκρdτοραs Χrροxfτo αvαφθρεr ω.s;",,..
λ*αη τηv ουvθηκoλδγηoη. Πολλοi lιiπωvεs οτρατlωτlκοi i1επα α.1o,τηv bτ6φαoη.gψn 99.'.*. , ,.'.:l.'l,,ι'l
πbαiiμtitοποιξοουv iαbαkρ, μηv μπορΦvταs dλλo τηv ατ!μωoη, 6τrωs o oτρατηγ66 Avdμl! Γεwαiδi' ]

ιdnωvεε δεv θελουv τηv ουvθηκολδγηoη. Γ}ολλοi ατρατιιilτεs,αε.ατφτδτrεδα αυτoκτοvουvε oμdδtκα,
καμrκ*Φ βουτdvε με Tα αερoπλdvα TοUs σTο λιμdvι τοu'ΤδκlουΙ Η αlτδφsση δμωs εivαι γεγovos Kαl ol

απΙοτευτol βoμβαρδroμοι μtνouvbτηv,οroρ,α-iv;;iδ;*ρ"'γ.γurδi εv καιρo πoλ€μoυl
Αs μαs ατoδεiξει κdπolos λοιπδv 6τl τo εθvlκooοοrαλiοτlκδ κριiτos τηs Γερμαviαs και γεvικd εθγικloτlκd
καθεοτΦτα που €xoυv περdoει κατd καtρo8s απo δrαφoρεs xιi.rρεs cnr dxoυv πραγματoπolηoει παρoμolo
€γκλημα. Kαl φυolκd τα εγκληματα τηs απαvΤαXo0 Εβραloκιvo0μεvηs δημoκρατiαs υπηρ1αv αrΓo πιo
πρrv iαl oυvεxiζovται απo τoτε μ6Xρι τΦρα.....Δριiαδη, Bιετvdμ- βομβαΦroμ6s του Πεlραtd, Παλωαrivη,
lρακ κ.π.α!
ΘANAToΣ ΣTH ΔHMoKPΑΤtΑ!ZΗTΩ o ΕΘΝιKοΣοΣΙΑΛlΣMοΣ!l_lEΙL.ΗlΤLΕRl .' : ,:

Little Boy: μηκοs 3 μ-€τρα και 28 εκατoοτ*, Φliμετροs 80 εκατooτ*, β*ρos 4,400 κtξi,.περ.ιε11* l,'

τ€ooερα-μπλοκ:eυρirvlοu.235'βdροui 62.280'κlλα καl τα oπQiα 6ταv ioκαγε η β6μ$α,'' 
' 

,,,.

εηcjφ€_γ'δο.γΙζovξ tg,€vα,iμgτΦτο *λλo με τα11fτητα '1.$$$:μ{τρι*v το δεuτεp6λετπ9!, ;,',_.:,'

Fat Man: μηκos 3 μiτρα καl 24'εκirooτd, δlαμετρos 1 μ6τρo καl 35 εκατooτd, βdρos 4.500 κlλd.
r,.i i ,- :j''r - r,.:...r.,..r . , ,,,i' :1,r.1,r, ,. .' ., '1, .. i!jli.i.,,i.il-.:



ΠAPAKAτΩ AKoΛoYΘoYNE ΔYo MIKPEΣ ΣYNENTEYΞEIΣ AΠo ΠAΛloTEPo 
=ENo 

ΠEPloΔlKo.

ol DlVlSloΝ S εivαl μlα Σoυηδlκη μπιivτα απo
τηv ττoλη Stenhamra (λiγo τrιo €ξω απo τηv
Στoκ16λμη) 6πoυ εμφαvioτηκε oτα τ€λη τoυ
1988.Bαoικd τo oυγκρ6τημα ιiρ1loε τrρlv
καlρ6 γlα ττλιiκα αλλα o Nicke 6πoυ 6τταlζε
κlΘιiρα oτous Vit Aggression γlα
λiγo,ατroφιioloε vα ξαvαρ1ioει τo δlκ6 τoυ
γκρoιiπ αυτη τη φoριi oτα ooβαριi,6τol...ol
DIvlSloN S γεwηΘηκαv!

Πolιi εivαl η τιυρlvξ oαs o0vΘεoη;
Johan :φωvητlκα, Nicke:κtθαρα,
David: μπdoo,Thomas:τ0μπαvα.

Πol€s ol βαolκ€s oαs επlρρo6s;
Πlo πoλυ ol Legion 88, Bunker 84 καl ol
Svullo,αλλd πρooπαΘo0με vα f1oυμε τov
πρooωπlκ6 μαs ηxo.

Efoτε μlα πατρlιυτlκη μτrdvτα;
Nαi! Eiμαoτε μlιi επαvαoτατlκη
εθvlκoooolαλloτlκη μπαvτα καl παiζoυμε Ylα Tηv
λευκη δ0vαμη!o oτoxos μαs ε1vαl vα πληξoυμε
τηv Σιωvloτlκη μαφiα,vα ρiξoυμε τηv κυβ6ρvηoη
καl vα κρεμdooυμε oλoυs τoυs φυλετlκo0s
πρoδoτεs.

Πol6s ol τrατρlιοτlκEs oαs επlρρo6s;
Πριi.lτα καl πdvω απ'6λoυs o Adolf Ηitler αλλd
καl o Benito Mussolini.Eπioηs Θfλoυμε vα
ευ1αρloτηooυμε τηv Sven-olle olsson.

Πolo τo μ0vημα τιυv oτi;1ιυv oαs;
To μ0vημα τωv oτixωv μαs εivαl μlα
εξωτερiκευoη τωv πlστε0ω μαs,6τι πρ6πεl vα
παλ6ψoυμε Ylα vα πρoστατιiψoυμε τηv λευκη
φυλη καl τηv Νoρδlκη κoυλτo0ρα μαS Kαl
κληρovoμld.Eivαl επioηs γlα τoV skinhead τρoπo
ζωηs.'Εxoυμε 6vα κoμμιiτl ειδlκιi αφιερωμdvo oτα
0πoυλα καΘαρματα πoU Uπoστηρiζoυv τoυs
SHΑRP.Kρεμdoτε τoυs!

Π6oεs oυvαυλiεs 61ετε κlivει καr τrou;
Movo τρεis μfxρl τΦρα καl μ6vo μiα oε
πραγματlκα skinhead oυvαυλiα με τoυs Agent
Bulldog,τα ιiλλα ηταv απλιi.ls ρoκ φεoτlβdλ.

H wιilμη σoU Ylα τo Σoυηδtκ6 skinhead
κivημα oημερα;
Δεv εivαι καl τooo καλ6.Yπdρ1oυv πoλλo1
oυvτηρητtκoi καl δημoκρdτεs εδΦ.ΦαΙvεταl oτl
υπdρxoυv δ0o oμdδεs,η εioαt με αυτoOs πoυ
εivαl πατρlιirτεs oυvεlδητd η με αυτo0s πoυ δεv
ξfρoυv γIατi ε1vαι.

Mπoρεis vα μαs ττεis γlα τo εΘvlκloτlκ6
κivημα εκεi;
Δεv υπιiρxεr κdπolα δραoτηρια oργdvωoη
oημερα.Πρ6πεl vα εiμαoτε εvωμfvot καl vα
oργαvιi.lvoυμε μ6vol μαs τoυs εαυτo0s μαS στo
επαvαoτατικo εΘvlκooootαλrατt κo oτελεΧoμ6vo
κ1vημα.-Eτol τα stromtroopers Θα εμφαviooυv τηv
lερη oβdoτlκα oτoυs δρoμoυs!'Evα oκληρ6
κivημα θα ελευθεριi-loεl τηv πατρiδα μαS απo τα
παριiolτα.

Πoια τα μελλovτlκιi oαs o;1iδlα;
'Ε1ouμε ηxoγραφηoεl τιiooερα κoμμdτlα oτo
oτoOvτlo γlα εvα ep. πoU ελπiζoυμε vα
κυκλoφoρηαεl απo τηv Γαλλlκη Rebelles
Europeens.Επioηs δoυλε0oυμε πdvω oε
τραγo0δlα γlα 6vα oλoκληρωμιivo lp. καl
ελπiζoυμε vα τo 6xoυμε τελεlιitoεl τηv
αvoιξη.Τ6λos αxεδlαζoυμε μtd ouvαυλ1α μαζi με
τoυs Vit Aggression.

Kιiτl τελευταio vα τrεis;
Eυxαριoτo0με τoυs Vit Rebell καl τoυs Vit
Aggression γ|α τηv oυμμετoxη ToUs στη μ<ixη γlα
τηv ελευΘερiα.Θ6λoυμε επioηs vα καλ6ooυμε
oλoυs τoυs περηφαvoυs λευκoOs vα παλfψoυv
μfxρl τηv φυλετlκη μαs vΙκη καt 6λoυs τoυs
Σoυηδoιis skinheads καl εΘvlκloτfs vα
υπooτηρiξoυv τηv επερx6μεvη'καταlγiδα'.Zητω η
viκη!

ol Vit Aggression δημloυργηΘηκαv oτηv
Σoυηδiα τov Σεπτ€μβρlo τoU 1986 υπ6 τηv
ovoμαoiα Hooligan.Η μτrιivτα ατroτελεiται
ατr'τoυs Gδran, Jari, Nico καl Uffe,εivαl μiα
εΘvlκoαoolαλloτlκη μτrιivτα καl ol oτi;1ol τoυs
o1ετiζovταl με τα πρoβληματα τroυ 6;1oυv
δημloυργηoεl o κατrlταλloμ6s καl o
κoμμoυvloμ6s.H μτrιivτα ελπiζεl vα
ηxoγραφηoεl καl vα κυκλoφoρηoεl κιiττolo
υλlκ6 oOvτoμα καl Θ6λoυv vα
πραγματoπolηooυv 6oεs πlo πoλλ€s
oυvαυλfεs γfvεταl YIα vα βoηΘηooυv τηv
6vιυoη τωv λευκιirv αvΘριirττωv oτηv Σoυηδiα.

_)



Γlατi επlλ6ξατε αυτo τo 6voμα γlα γκρoιiτr;
Πloτευω 6τl τo 6voμα Vit Aggression τα λ6εl
oλα.Eivαl oτι αvτtπρooωπεOoυμε'ol lδ6εs,ol
πoλlτtκ6s απ6ψεls πoU UπoσΤηρiζoυμε κ.τ.λ.EΙvαl
dvα 6voμα πoυ εκφρdζεl τηv δυvαμlκη καl τηv

μ6oα απo τη καρδld μαs μoυolκη με ToUs

εlλlκρlvεis oτixoυs μαs.

Πoloi oαs €;1oυv ετrηρειioεl μoυolκd;
Tα oυγκρoτημαTα πoυ μαs fxoυv επηρεdoεl
εivαl:Skrewdriver, Brutal Αttack,ol παλro1 4-Skins,
Brutal Combat, Ultima Thule, Legion 88.Eiμαoτε
επηρεαoμ6vol επioηs απo Tα παλlα Γερμαvlκd
εθvlκoooolαλloτlκd εμβατηρlα Kαl τα τραγo0δlα
τηs K.K.K.

Kαl πoλlτlκd;
AvΘρωπol σαv τoUS Adolf Hit|er καl George

Lincoln Rockwell.'Hταv καl oι διio μεγdλol
αρxηγoi τηs λεuκηs φυληs!

Γlατi μlλdvε τα τραγo0δlα oαs;
Tα τραγo0δlα μαs αvαφdρovται σε Θdματα πoυ
αφoρoOv τηv λευκη φυλη καl τoυs v6oυs
πoλlτlκo0s oτρατlιilτεs,τoυs skinheads.Τα
περloo6τερα εivαl αρκετd πoλlτlκd καl 61oυv vα
κιivoυv με τηv μdxη γlα τηv fvωoη.o λευκ6s
dvΘρωπos πρ6πεl vα πoλεμηoεl τoυs κolvoOs
εxΘρoιis μαs.To0s
olωvtoτεs,κoμμoυvloτfs,καπlταλloτfs Kαl τoUS

φυλετικo0s πρoδ6τεs!

Πιυs εivαl ττoλlτlκιi η κατιioταoη ατηv
Σouηδiα;
H xιilρα μαs κυβερvεiταI απo ooαlαλloτlκη-
δημoκρατlκη εξoυoiα πoυ εivαl κ6κκlvη σαv τo
αiμα!Εivαl πoλU δ0oκoλα τα πραγματα γlα 6vαv
εθvlκloτη oημερα εiδlκα 6ταv εivαt καl
skinhead.ol περloo6τερoι skins υπooτηρiζoυv τα
εΘvrκoδημoκρατtκα κoμματα 6πωs τo Nationalist
Democratic Party καl τo Sverige Partiet,αλλd καl
τα δ0o εΘvlκoooolαλloτlκd κ6μματα,Nordiska
Rikspartiet (Nordic Reich Party)καl τo N.S.A.P.
(National Socialist Workers PaΙ1y).

Tl o1εδlιiζετε γlα τo μ€λλov;
Eλπiζoυμε vα καvoυμε καπolεs καλ€s oυvαυλiεs
δlαδiδovταs τo μ0vημα τηs επερ16μεvηs λευκηs
επαvdoταoηs.'E1oυμε μlληoεl με μld ιiλλη
μπdvτα εδιil, τoυs Dirlewanger καl μdλλov θα
κυκλoφoρηooυμε μαζi fvα ep. μετd τo
καλoκαiρl.Eπioηs €1oυμε oυvεwoηθεi ιilατε vα
παρoυμε μ6ρos και oτηv Σoυηδlκη oi! oυλλoγη
'on The Streets', oπ6τε....αvαμ€voυμε!
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B&Η Hellas gig 5/6104 Θεοοαλοviκη με ttΙο surrender /

Th,Rg.At l DefamatΙοn
'Exqυvε περααεl μ6λιE δυ6μιor μξvεg απ6 τηv τελευταlα ουvαυλΙα που δoργαvωoε τo Eλληvικ6_
παρΦρτημα Aiμα καl Tlμη (B&Η), ouγκεκptμtvα ατιs 2s Mαρτiou οτηv Αθηvα ΚαΙ Τtplγ καλιi καλιi

ξεxαoτεi {πoυ δεv ξεxvliταrl} πρfπεt vα ετοιμdoουμε τlE βaλiτοεg, 6ooι ταξrδfψαvε, γlα τo pαvτεβoι3 οτtg

5 lουvioυ ατηv Θεooαλοviκη. Αυτr} τη φορd τo βdρo6 τηg ΟληE οργdvωοηg f1oυvε αvαλdβεl
sεοοαλovlκεiζ σUvαγ{rv|σr€6 τoυ B&Η καt τηs vεολαiαs τηs Xρυoηs Aυγξs.ΤlμΦμεvο πρ6oωπο φuοlκd
o MEΓAΣ MEΞAΝΔPoΣ, δπou πρoE τrμη τοU καl oτηv μvημη τoυ dγιvε η orrorrιo. eκρωg επiκλrρη και
επιβεβλημ6vη η τrμη oτov μεγdλo αυτ6 ατρατηλιiτη απo v€oυ6 αvθριilτlouζ ΤτoU τlμoυvε αυτoΦE τoυg

οποioυg ixουvε γlα προτυirο, τηγ iδrα σr1γμη TΤοU Τo κρdτog φπoυλdεl τα iθvrκd μαg δiκαrα κα μ€αα αε
δλα αυτd καl τo ζητημα τηg Μακεδοviα6 μαs.ΓIατi 6xι καl μtα αυvαuλiα εv*vτια oε 6οου9 θdβουv ευτα
πoυ εμds κρατιivε qωvταvδ*g καt επtκΙvδυvoυg. Η πρΦτη λotπ6v εθvικlατtκξ ρoκ oυvαυλiα αrηv
Θεooαλoviκη απoτελεi γεγov6g!
Απ6 vωpig τo απδγεuμα αρxiζouv vα καταφθιivouv dτoμα απ6 τηv περιο1r], πολεrq τη5 B' Ελλdδαg, απ6
τηv Θεaοδλiα καt κdπotοr απo Rοηvα. Tα πηγαδdκrα πoυ 61oυvε oτηθεi iξω απ6 το μαγαζi πολλιi καr

μrα καλξ ευκαtρiα γrα φiλουg και σUvαγωylαrθg απδ διαφoρετικ€g περιoxdg vα τα πoOvε. Η Φρα δμω{
iyεr περdοει καt fφτααε η οτιγμη vα βρεθοιiμε ολol(περiπoυ '100 ιiτομα)μdσα σΤo μαγαζΙ και vα ξεκιvηoεl
η δrκ{ μαζ γιορτr!'Ο ;Φρos vα πo0με δτl ηταv πoλιi καλo5 καl γεvlκd aτο 6μορφο clτηoιμo τηs οκηvηs
αuvξβαλε τo παv6 του B&Η Ηellas με Τηγ περlKεφαλαΙα' fvcε αρκετα μεγdλοs κtλτικos oε γαλdξo φ6vτo
και τo παvo-oημαiα τωv ΤρικαλιvΦv με δ0o αταυρωτd oφυρtd oτηvτtdvω γωviα. Aαφυκτικα γεμιiτοg o

Xd}ρο' καl πριilτol ατηv oκηvη θα αvfβoυvε oι τρlκαλvoi Τh.Re.Αt. με Τηv εlσαYωγη Εiμαoτε EδΦ, γtα
vα ακδλoυθηαεt τo κoμμdτr Aττεlλη.:Ηρθε η Φpα ομωg γlα τo πρΦτo καλo ζEοταμα με τηv μoυοtκξ
δrαακευ{ απΦ Εngtish tose του Roek Αgainst Communism (RΑc) με EΜηvtκο ατi1o καl με τov
ελαφρδζ παραλλαγμfvo τiτλο Ρoκ Eγdvτlα Στov Kαπlταλloμ6.Τα επδμεvo θα εivαt τo Kοiτα Tογ
Pouφl*vo για vα ακoλουθηoεl μlα δlαακευ{ απ6 White,Noise τo ClockιΙ'rark Viο|ence καt επtοτροφξ αε
Eλληγrκ6 οτfxο με τo Πδλη Δi1ιυg Aιiρro καθΦg καl τo v€o τoυg κομμιiτl πoυ f1εl τiτλo 8kinhead. Σεtρd
fxεl το ol! Αvτiαrαaη καt fvα ακ6μη v6o κoμμdτl πoυ οΙγουρα θα γivεl o 0μvog τωv Eλλξvωv εργατιilv,
'Eλληγαg Epγιiτη6. Σεtρα 6xεr η Γαλαv6λειrκη πoU απ6 6τι φdνηκε fxεl γivεl τo αγαπημ€vο τΦU κoιvοΟ.

or Cοmbat 84 εivαl απ6 τα αγαπημ6vα γκρouπ τωv Th'Re.Αt καl 6xt μ6vo, για αυτδ καt παiξαvε τo

Violenοe, για το οποiο το κοlv6 τoυg απoζημiωοε θυμiζovταE τη πioτα πεδio μdxηg.Τo πpοτελευταio
τoυq εivαι τo oμαδιiρα ολ€ αφrερωμ€vο ατηv παpoυαfα τηE Eθvlκηg oτα γηπεδα τη6 ΠoρτογαλlαElEδ*
πρ€τεt vα τovioουμε 6τι τa κομμdτι γριiφτηκε αΤΤo Tο σxημα τov oκτιbμβρlo τoυ 2Ο04 καl δμωs
απoδεixτηκε 6xι απλΦs προφητtκ6 αλλd το τελlκ6 γεγοv6s!Φαivεται τo τραγo0δt fφερε τ0xη oτην oμαδα

μαs! Για τo τ€λοq θα αφηs'οuγ,{απoψη μoυ εivαι 6τl μθxρr απγμ:]6.εivαr τo καλιjτερο τoυE),τo

καταπληκτlκo Δlκαlooιivη. Tο δει3τερo Ιive λolπδv Ylα τoUζ Th.Rο.Αt rfx* λdβει τfλo6 καl το μπαρ θα
αποτελ€gεt τηv πριbτη επlλoγη γrα τα μiλη αλλιi καl τov κooμo γ|α μlα μπΟρα,μιαE καt η θερμoκραοΙα
ατο μαγαζi αvεβαivεl 6λo καt πro πολι]Ι
Η ο'τιγμξ τωv αποκαλυπτηρΙωv τηζ πlo φρ6αruα6 B&H μπ*vταg ξεt φταoεl l(αι στη oκηvη βρioκοvταr ot

Φεooαλovtκεlg Defamation. Θα μαg xαρiαουv 15 κομμdτια και τouλα1loτov δ0ο με τρiα πλευρd
απαoμivα ατov καθfvα!Τov λoγo φυαtκα τov ξ€ροuvε πολι|l καλd δοol ηταv παρ6v καl ζηααvε απ6
κοvτd το γεyοv$ζ.Ακδμα Kαl οι οuvαγωviοτρlεs,τrou ηταv καt μπδλtκεs οε αυτΦ τo gig,yoρευαvε τρελα
καθ6λη τηv δdρκεtα τηs oυvαυλlαs! oι υπδλoιπol,uπoμovη μfxρι τo επ6μεvο Ιive. Η εtοαγωγι] τουE
tYΙακεδοviα θα αποτελ€αει τo dvοιγμα για Tηv πριilτη τουg ζωvταvη παρoυαiα αλλιi θα μαg διbοεt καl
τηv ταυτ6τητα τηg μπιivτα6' Tο πρΦτo τouE κομμ*τt που παiζoυv λfγεταr Συvτα$oι31ol Tωv
Yποv6μωv και o τiτλοq θα oκορπiοεt αρκετ6 γifuο. Eεδμεvo το Ηellenic Pride καl ακoλoυΘo0vε δυο με
Ελληvrκ6 οτixο, το Ν€εg Eπιiλξεlg καl Eλλd6 4 Tiφρα. Ηδη η πΙoτα fxεl γεμioεl καl τα α[ματα αvαβoυvε
gκ6μη πto πολιi με το Skinhead πoυ ακoλoυθεi καl τo We Stood All Strοng τo oποfο fxεt 100%

επηρο6s απo $krewdrivοr,τ6oo οτα φωvητtκd τooo καt oτη μoυolκη!Τα επ6μεvα €ξι κομμdτlα ιi1oυv 6λα
Eλληvtκ6 οτξο καl aivαι τα: Πλdvη, Σημαiα, Evdρετot Πεo6vτεg, Διivαμη' Αυoφf1μηoη{τo 6voμα τoυ

γκροιjτ) καt'Eρxοvταl E1Θρoi. Κt oταv μlλαμε γrα εxθρo0g δεv ξε1vαμε τoug vο0μερo 6vα oτηv λioτα

μαζ,Juden Scvceine θα 6xεr τΙτλo λoιπ6v τo φoβερo αυτo κoμμdτl. Kdπoυ εδΦ iφταoε η oτtγμη για τo
τελεuτα[ο τουg τραγοιiδl που θα εivαι η iκπληξη τηE βραδldg αλλd KαΙ τo KoρUφαio αυτηE. Eivαl τo
ElΙtzkrieg Bop απ6 τουg Ramοnes αλλd με Ελληvlκo oτixo καl o xαμ6g πou γivεταl δεv ixεl
προηγοιiμεvol Τiοo που θα επlοτρ€ψοUv σΤηv οκηvξ για vα τo ξαvαπαiξoυv!
Eyouvε περι*οεl πdvω απδ δυo Φρεg γεμdτεζ με μoυoικη και oλol περtμ6voυv τoυg No Surrender πoυ
εivαι oι ψωατ6τεροt, με ογδovτΦβrο βρεταvtκ6 orΙ ηxo καr με αρκετ69 ζωvταv6s εμφαvloεtg.Tα κoμμdτlα
πou rαξαvε εfvαi; streetfighter, οΙi;voμημ€vol ]hεταvιioτεg, o 

'rotlog 
6λωv μαE με τiτλο Burn The

FarΙiarni*t{fτσΙ για vα ζεoiαθo*με τιq κρΟεg vΟ1τεq τoυ xεrμιivα!), τα κoρυφαiα Πατrπoιig 88 και
}lolleπic Glοry, το καlvouρlο του5 κομμdτl Ηate ΑlΙ, το μωοτδ Κeep ΗeΙΙas YtΙhite καt 6πolε9 γυvα[κεg
ξqοuv *λλα oXθδια τα ακοιiοαvε ιrτo f'Ιiggerlοvirg lΙι|hοr*l Τα επ&μεvα xομμdτtα που πα1ξαvε εivαl

{επκd καιvο*ρια και €xουv τiτλο Ποllfriιi Ορ6Φs καl Ζω Γtα Ι*lα Σε Διrl Ιι|εκp6. Aκoμη fvα καlvoUργlo
εivαr το Ι{ο Mοre ΖoG του dρaoε αρκετd--Ηρ€ε 6μω6 κα η οειριi Τουζ γα παiξουvε μrα διαoκευη καl

6ταt με τo Evil (4sKιΝS) fγιvε ο xαμsεlΣuvixεια τΦρα με Death se'ιtenee και το Eυpιbπη Ξ0πvα πoυ
εiγαι τo Europa ontwaak απδ τοug ΒRιGΑDE'rιi αλλ* με ΕΙιληvlκ6 ατiχο. Mετd απδ αρκετ6 καtρ6 θα
ακo8αoυμε τo oμιilvυμo No Surrender Kαι To κλεiαιμο τηg ουvαuλiα6 Θα γivεl με τov τρoπo πoυ η



Ι;τ,τdγτα *xει κ*vει πλ€ov θεoμ6 oε oλα τα Ιive.'.ΠαΙrrJμiζ8s! BεβαΙα Tο6τ1ydpηκε απ6 τηv oκηvξ καl
iμΦαvlο'τηκε λfγn,Φρg.μετd'μtοq.,ο:ξo πληsοg ο τραγΦδiοτiiE οψδt μt*.αγ*μεtΦ υπdρΙει απ6 μtλη '

,αVrαrωvloτlκηqμπdvταξ! Το μ6vo αrxημo απo Τo σεTΤοU$ ηταvε δτι'τρtiο'ψoρis, λ6γo τροβληματtκοt}
εvlα1υτfi καl εvss ciφxετoυ η1οληfπn, κοπflκαvε τραγοΦδια oτη μiοη με αποτ€λεoμα vα ξαvαπαιxτοΦv
απ'τηv αρxη. Aυτd oυμβαΙvoυv!
oλα τα'ωραiα 6μωg κ&πoτε τελεlιi.lvoυv καl περvoOv oτηv ιαroρiα. Mαg μfvεl 6μωg 6τl καταφfραμε vα

γεμioουμε 6λot τtg μπαταρiεg μαg με εviργεtα για τg επδμεvqg μdxεq ποu ακολουθοι1v καΙ αUT6 φuοικd .

οφεΙλεται οτα παιδιd απδ τα τρiα οι:γκροτξματα ποu xωρiq καv€vα ΦφελoE oικovομtκδ αλλιi με αγtiπη οε
αυτδ που λ€γεταr εθvικtατtκ6 ροκ δivουv τοv καλιiτερo εαυτ6 τουE γrα δλοug εμdζ' Στηρiξτε τoυE 6λοt'

Kαr το τελευiαio πou αξfζεr vα πo0με εivαt 6τl η μεγαλΟτερη επιτυ1iα, π€ρα τωv μoυotκιilv, τηg 6ληg
εκδξλωοηg ηταv η oxεδ6v 100%,6oωv αυτδ τo βρdδυ ηταv παρ6v, oυμμετoxη τηv επ6μεvη μfpα ατηv

αiοφ$19κε4λωoη καl πορεΙα πou ακoλο*θηοε.



Aιirατε μαε *γαμικρδ ιaτορlκ6 tαu .

oυγκρoτηματos σαs.
σt,furryard Αrea εfvαt οι: Erik-φωγη/μπ6οο, εγιi:
(Μiοhael}.κιθdρα καl Jacοb-τιiμπαvα.
ΔημουpΥηθ{καμε τοv Αl3γουαιο tοu 2Ο02 6που
τsτε εΙμαοταv μια απολlπκη hardcοrο punk
μπdvτα' Αρxiοαμε vα κoυραζ*μααrε Kαl vα
αρρωοταrvaυμε iμωs απtοv τρο''o τou δEt και
τ*α8 απειλητικοι1 πολlπκd ορΘoυ καr τηv
διαxωρtαιlκη γραμμη'τοu κομμoυvloτtκοιJ
punkρπ6τεαπ* vαlpis το 2003 αρ1iοαμε vα 

.

δεixv.ουμε:τα πολtτtκd iqαl κolvωvlκιi μαs πιοτευω
μ€οα απ*τηv μοuακr] μαs. o ηxos μαs και lο ,

μliγuμα μαs *λλαξε τελεiωs, oε oτl εivαl
α4μερα,,.,,WP $treetpunk!

.

Aττ'δτl ξiρω εκτ,6ε απo TιΞιΙvp
σuvαuλiεs,παiρτετε μ€ρo* t(αι {rε απολiτlκα
gig.-E1ετε πρoβλημqτα αε αυτ{ τα shοιlr με
τls dλλεa.ΙJπ{vτsg ξ τo κoιv6; ]

εοω oτηv π6λη μαs δεv uπdρ1εr μlα δυvατη .

αvτtραταιrπκr}{ΑRΑ} παpoυοiα,οπδτε δεv €;ουμε
πρoβλξματα με καv€vαv; Στοv περtoοiτερo
κ6ομo'αρ€οεl απλιi-ls η μουοικξ μαs,αλλιi oε μιd
απoλiτικtj αuvαυλiα παΙξαμε τε τpαγoυδl 'Νeιv
York' προαβdλοvrαs τoκοιv6 6xr ετειδη εivαι
dvα φυλετtκο τραγοιiδr αλλf επεδrj εivαι ivα
dιrxημο κoμμdτl με βμαξs απo τous The
Casualties,ot oπofol εivαl απο τls πlo ψωoτfs
μπdvrεs τοu pιJnk ffivηματos εδΦ.'Exουμε 

,

ζητιigει απο πολλ€s'ατoλiτtκεs μπdvτεs vα
πα[ξουμε μαζi τοus εδΦ οτηv Φλ6ριvτα,παρd τα
αμφλεβμεvα γι'αυτoris πtoτeΦω μαs.'Eκτlε τηs
πoiιτεiαs μαs,η Αμερικdvrκη ΑRΑ ξθρει τα πιivτα
γlα εμιis κα! oε κ*ποlο απολiτικο punk ξ οi| gig
θα τοακωΦο*με {ΙΤα oiγοupα,οπ6τε δεvπαiζοuμε
σε απΦλinκα gig ι6ξωαπο εδΦ.Η τελευταiα μαs
αuvαυλiα fταv μtαWP οτο Jaοksonvi}ie τηs
Φλιipιvταs με τηv ovoμαοiα ΗaΙΙo\Λ/eοn Ηatο'Fest
'θ3,ΠαΙξαμε με ToUS Definite Ηate, sιay Τhθ
Beast, Ηammerhead Kαl Tοus Platοοn 14' Aεv
€xουμε παiξεl καt π<iρα πoλλfs oυvαuλiεs γlα.Τοv
λΦγο lτr δoυλε*oυμε γlα ηyογραφηoεrs αρκετιiv:
projects.

Παεs ol αγαττημEvεs oαs μτrιiYτεs καl οι .

;.ιουolκ€s oαs iπlρpο€s ;

Προαωπκd οι αγαπημ6vεs μου εivαt:Sex Fistols,
θ'BΙ'{, Bl;tz, Chaos-Z,' Midgards soner, White .

Frida steelcapped Strength και Skrewdriver.Οι
μουαlκθs μαs εTrΙρρoεS 6ρxοvται απo το παλio
Αμεμxdγιlκο hardcore punk,το sιreetpunk τηs .

Αγγλiαs του'82 καt απo τo παλrδ RAC/oi!

Yπooτηρiζετε κιiπolov τroλlτlκ6 oργαvloμ6 η
εioτε μlα αvεξιiρτητη ραταlιrτlκη μτrdvτα;
Kαv6vαs απο εμds δεv εlvαι δραoτηρlo μfλos
κdποιαs πολrτκξs οργdvωoηs αλλα 6λol
προoπαΘoιiμε vα UποσTηρiξουμε τo
Bloοd&Ηonour με Tov καλ0τερο τρ6πo' Συvξ8ωs
ακoιjω γlα dΜoυs οργαvιαμoιis πωs 6yουv . .

προβληματα και δπφΘopd' Φπ6τε δεv'μτrοptil vα
πιοτfψω1sαπδψεisτοusγ!αΤΦ:,' .'' 

.

εθγlκοιrοαlαλιατικl κivημα. Αεγ Τq 1:.Ξ UτrοσΙηρiΦ'

Mou φαiVεται lτl η 1Φρα αοu εlVα η 1μητ€ρα'
ταrγ ΙιΙS/Ul/Ρ Bunk ouγκpoτημsgιu,Φ!" -
ξεxv,*με *τι ol φoβερol nrι{ΙTξ F.RΙ]Ι}E.τr'αiζαv.ε
ατΤo Tο {98}!}.MπoρεΙε oε παρακαλΦvα μαo
ovoμdoεts ιiλλεs τiτolεs μττιivτεs ατro το
παρελs6v αλλιi καl το παρilv1 ΞΞpεis τt ' l,, .'
γivovtαt τα μfλη τιυγ ΨΗΙTE,ΡEΙD€Ι '. ', .'' .

& W;*ΙTΕ plJβΕ ηταv οβuραl.ξ $βιiiτη t$sΛEΡ
Aμερtκdvtκη pυnk μπ*vτα.EXο,ιJv {ΙΙ(oΙJfiεl,πρλλα
γΙα τ'a.ΤΙ γivεταl'με τα μ€λη τoυs.και σι}μφωvα με'
αυτd πoυ 61ω ακo0oεl' δUo μfλη τoυs τΦρα
παiζουvε crrεus απoλiτtκoυs Ultramaη καl aι .'

αλλoι δ0o παραμεivαvε εμπλεκoμεvol σTηv livp

ακηvι] καt αuvε1iζoυv vα παiζουv:μoυolκξ.'
Πρiτεl vα εΙιlαt φrjμη 6τι 6vα ατTαΤα lδρuτκd,
τοus μ€λη τfΘαvε πρrv λiγo'καιβ απo καρδt* !Η

μδvη dλλη αληθvιj NsΛΛlP Αμερlκιivικη purιk'

μπdvτα ηταv ol Dirty White Punks. Παiζαγε }ΨFl
streetpunk μoυotκη και ηxογpαφι]οαvε fvα demο.
Δυoτη;ιils μετιi απo
αυτ6,εξαφαvΙατηxαv.Yπdρxεl €vα
πατpιωτlκδ/εθγlnoτικδ str'eetpunk γηρο,3π αττο To
'8Ο ποuπαiβl ακ6μα,ot US Chaοs.Στογ :

uπδλolπο κδομο υπξρξαγ αρκετfε εθvικιστlκ{s_'

μπdvτε* δπωs oI:A.β$. (Αγγλiq}J'heJinx1,
{Σουnδ{Φ καl φυolκd oι Midgards $οner , . ,.

{Σουηδiα}.Θλεs αυτ€s ot μπdvτεε ηταv '

αγΤιι{cμμΦυv}oτtκ6s καl εi1αvε υπερφμλετtκiε
κλΙαεrs'

Στηv π6λη ααs i1ετε φiλoυs-oυvαγι*lγtοτis
μ6vο εkinhοads η υπ*o1εl €vαδυγατ6WP
punk crew;
EδΦ ατηv Φλδplvτα υπ pxoυv πoλλοi
skinheadε'Γvωpiζω πολλoιjs απo αψτοtjs κα
ixοιlμε καλη αuνεργαοfα μαζi τoυs'Aεv
u*αρxο,Jv*i τ6οoiπολιbι we punks εδΦ, ixω
ουvαvτdtrεl μoγdxα μtα xοιlφτα απo αυτο*s καt

μfvουv γ*ρω,οτηv τολlτεΙα.'Εxω επlαηsεπαφξ '

με εvα *μiρικιπrλο WΡ pι.lnk οiew, το.PDXWLriie
i'οwρr Punx,αλλd ζοι]vε'tξω απo τηv πολιτε.iα'
μau.

I



Πolα η Yvdrμη σαs γlα τo Eυριυπαlκ6 κivημα
τoυ B&H καl τous Aμερlκιivoυs hammerskins;
Aπo αuτα πoυ ιixω ακo0oεl τo EυρωπαΙκ6
skinhead κivημα f1εl καλ6 ηxo.'Exω ακo0oεl oτl

υπdρ1εl πlo πoλ0 6vωoη μεταξιi τωv skinheads
oτηv EυρΦπη, πρdγμα πoυ εivαl υπ6ρoxo, παρd
εδιi.l oτηv Aμερlκη. Eδιil υπdρxoυv πoλλ6s
oιiγκρoυoεls μεταξ0 τωv hammerskins καl τoυ
B&H καΘΦs καl με dλλoυs skinhead
oργαvloμo0s.Yπιiρxoυv dvθρωπol πoυ αφηvouv

μlκρd πρdγματα καl δtαφoρ6s vα γivovταt αlτiεs
oυγκρo0oεωv εvιi: πoλεμdμε 6λol γlα τov iδlo
oκoπ6. Nα oιi.looυμε τα 6θvη μαS Kαl vα
πρooτατ€ψoυμε τoUS αvΘριilπoυs
μαs.Yπooτηρiζω τηv 6vωoη μεταξ0 τωv White
Power Skinheads, Punks, καl NS Black
Metalheads.

H wΦμη oαs γlα:Mldgards Soner / lan Stuart
καl Skreνvdriver / Negative Approach
Δivω πoλ0 oημαoiα oτoυs Midgards Soner oαv
τo vε6 αiμα τηs NSΛffP punk μoυolκξs.'E1oυv
δlαλυθεi καl απ'oτl ακo0γεταl καπoια απo τα μfλη
τoυs δεv πtoτε0oυv oε αuτα πoυ πioτευαv oαv
Midgards Soner.Δεv μoυ αρ6oεl καΘ6λoυ 6ταv
dvΘρωπor 1dvoυv τηv πioτη ToUS στov oκoπ6 καl

δεv μoυ αρfoεl ακ6μα πlo πoλ0 6ταv
πρooπαΘo0vε vα κρυψoυvε τo παρελΘ6v τoυs
6πωs πρooπαθo0vε κdπoloι απ-ToUs Midgards
Soner τΦρα.'oμωs f1oυvε πραγματlκd μlα θfoη
ατoυs Forward Area.Mαs επηρ6αoαv γtα vα
ξεκlvηooυμε τls φυλετlκ6s μαS Kαl πoλlτlκds μαs
απ6ψεls μ6oω τηs μoυotκηs μαs,oπ6τε
παραμ6vω vα 61ω μεγαλo oεβαoμ6 γlα αυτη τηv

μπιivτα.
o lan Stuart καl ol Skrewdriver εivαt ακ6μα μlα
πro μεγιiλη επlρρoη γlα εμ6vα. H πριilτη White

Power μoυoικη
πoυ dκoυoα
ηταv ol
Skrewdriver. O
lan Stuart, κατd
τηv γvιilμη μoυ,
ηταv o
καλ0τερos
oυvΘετηs
τραγoυδtιilv
oτηv loτoρiα τηs
White Power
μoυolκηs καl

μfoω τηs
μoυolκηs τoυ Θα

ζεi γlα παvτα καl

η μvημη τoυ.ot
Skrewdriver
δlαδιiloαvε τηv
αληΘεlα 6ταv
αλλεs μπdvτεs
φoβovτoυoαv vα
τo κdvoυv καl
αυτ6 τo ofβoμαt
παρα πoλ0.
ΘuμΦvω oμωs
oταv Skinheads
πoυ ακoυvε
Skrewdriver δεv

υπooτηρiζoυv τo WP/ΝS punk καl αυτ6 γrατi ol
Skrewdriver €xoυv loτoρiα oτηv punk
υπoκoυλτo0ρα 6oo 61oυv Kαl στηv skinhead καl
αυτoi ol αvΘρωπot To πρoσπερvdvε αυτ6. (Σ'E.-
δυoτη1ιi-ls oυvαγωvloτη απo'κoλληματiεs' dΜo
τiπoτα!)Θα εivαι για πdvτα oι πρωτoπ6ρol τoυ
RΑC καl δεv voμiζω κdπolα μπdvτα vα μηv
αvαγvωρiζεl τηv μεγαλoo0vη τous.
Eγιil,6πωs καl oλol oι ιiλλol απ'ToUS Forward
Area,εiμαoτε μεγdλol oπαδoi τωv Negative
Approach.'Hταv oiγoυρα μlα απo τts καλUτερεs
Aμερlκdvlκεs hardcore punk μπαvτεs.Δεv εiμαl
oiγoυρos γlα τls πoλlτlκ6s τoυs απ6ψειs αλλα η

μoυolκη τoυs ηταv υπfρoxηΙ'Hταv vα πdρoυμε
μfρos oε tribute oυλλoγη γlα αυτo0s αλλιi αυτ6
δεv πραγματoπolηΘηκε.

Tl πloτειjετε Ylα τηv Θ6oη τηs 1Φραs oαs
oτov B'Π.Π;
Παvτα πioτευα oτl o μovos λ6γos πoυ η Aμερlκη

μπηκε oτov π6λεμo τηs Eυριilπηs ηταv η εβραΤκη
επlρρoη oτηv κυβ€ρvηση μαS. Aπo τoτε η
Aμερlκη ηταv μlα καπlταλloτlκη xΦρα, μεγdλεs
επtxεlρηoεls ελdγ1αvε τηv κυβερvηoη μαs καt τls
δραoεls τηs.ol εβραiol ελ€γxαvε τls πlo πoλλ6s

μεγαλoεπl1εlρηoεls καl τα MME τηs xιi-lραs
μαs,oπoτε o B'Π.Π. 6γlvε γlα τα αvτloημητlκα
πloτευω τωv εΘvlκooootαλloτιirv oπoυ ι1θlξαv

τoυs εβραioυs εδιi.l. o Aμερlκdvos πoλiτηs ηταv
υπ6 πλ0oη εγκεφιiλoυ καl voμlζε 6τι o Xiτλερ

μroo0oε oλεs τls xιilρεs καt ηθελε vα τιs
κατακτηoεl xωρis λoγo' Δεv κατηγoριil τoυs
Aμερlκdvoυs oτρατlιi:τεs πoυ πoλ6μηααv κατd
τoυ Γ' Pdι1 και αυτ6 γlατi δεv καταλαβαv τov
πραγματlκ6 λoγo πoυ πoλεμoΟoαv. Pixvω τηv
ευθ0vη oτoυs εβραioUS γlα τηv πλ0oη εγκεφαλoυ
oτoυs Aμερlκdvoυs καl πoU μαS 6καvαv vα
πoλεμηooυμε τoυs Eυρωπαioυs αδερφoOs μαs.

Kαl πolα η απoψη σαs Ylα τηv τωρlvη
κυβ6ρvηoη;
Πloτε0ω oτι o καπlταλιoμ6s εivαl €vα o0oτημα
πoυ μ6oω τωv μεγαλoεπl1εlρηoεωv Θα ελ6γxεl
τηv κυβ6ρvηoη.o πρ6εδρos,τo κovγκρfoo,
oπolooδηπoτε πoλιτlκ6s εivαl μtα μαρlov6τα γlα
τηs μεγαλoεπlxεlρηοεls. ol εβραΙol ε[vαl oε oλεs
τls καπlταλloτlκfs xιilρεs καl πdvτα 6xoυv τov
τελευταio λ6γo. o καπlταλloμos καl o
κoμμoυvloμ6s 61oυv 6vα κolv6, τηv καταπiεoη
τηs λευκηs εργατlκηs τιiξηs.Δlατηρo0vταl ακoμα
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Π6τε ξεκvξoατε τηv o'E.P καl πo169 o

oκoτr6g ααg;
Ξεκιvηoαμε oε πριi-lτη φdoη τo't994 ωg
oργαvωoη Eλληvoψυxωv Nfωv Pεθιiμvoυ με τηv

6κδooη αυτoκ6λλητωv καl αvαγραφη
oυvΘηματωv oτoug τoixoυg Kαl στoUζ μlvαρfδεg

'ηg 
πolηg μαE. To 1997 λ6γω oτρατoιi, oπoυδιilv

καl απoΧωρηoεωv λ6γω
πlfoεωv,αδραvoπolηθηκαμε 6ω9 τo 2002 6πoυ
επαvηλθαμε δυvαμlκd ωg o.E.P' πλ6ov. Σκoπ6g

μαg εivαι η αφ0πvloη τηg κorvωviαg Kαl τηζ-

πoληE γ0ρω απo τα εθvtκd Θiματα και η πdταξη
oπolαoδηπoτε dπλυτηg 0παρξηg oτo Piθυμvo'

Ξiρoυμε 6τl βγιiζετε καl ivα πoλ0 καλ6

περloδικo. Mπoρεiτε vα μαs πεiτε λiγα

πριiγματα γlα αυτ6 τo 6ργαvo δριioηs;
o ΠEΛΕKYΣ εivαl τo περloδlκo πoυ
απoφαoioαμε vα εκδiδoυμε Ylα vα μπoρo0με vα
εκφρdζoυμε τtq απ6ψεtE μαs μ6oα απo αυτ6. Ωg

εγ1εΙρημα €1εl αρκετ6g δυoκoλΙεg γ!α μlα
περlφερειακη oργdvωoη μακρrα απo τηv Αθηvιi
καl xωρig vα δlαθ6τεl τηv απαlτoOμεvη πεiρα καl

εξoπλloμ6. Στηv oυoiα εivαt τo κ0ρlo μ6oo
6κφραoηg τωv lδειi.lv μαE αλλd καr η μ6vη πηγη
εo6δωv για Tηv oυv61εlα Tηζ αγωvlσTιKηg μαq

Π6oα τα

μfλη ααg

καl πolεζ ol

δριioεlg
σαs;
o oκληρoζ
πυρηvαg
απoτελε1ταt
απ6 30
dτoμα εvιil
υπo 6vταξη
εivαl αλλα
20 dτoμα'
Yπdρxoυv
βfβαlα
αρκετoi φiλol

δρdoηg. Aυτη
τηv oτlγμη
περlμfvoυμε vα
oλoκληρωΘεi η
dκδooη τoυ
τρiτoυ τεUxoυg.
ol πωληoεlg
Tωv
πρoηγo0μεvωv
τευxιi'lv πηγαv
πoλ0 καλα, αv
αvαλoγιoτo0με
πωg απ6 τo
τελευταio
τευ1oE 6xoυμε
δΦoεl 400
κoμμdτlα. Nα
μηv ξε1doω vα

καl αυμπαθoOvτεg 6πoυ μαg βoηΘαvε με τov
τρ6πo τoυg. Aυτ6 φdvηκε καt απ6 τηv μovαδlκη
μ€xρl τΦρα αvol1τη oυγκivτρωoη πoυ
oργαvιiloαμε γlα τα'lμlα 6πoυ παρευρ6θηoαv
1bO dτoμα καt oημαvτtκfg πρooωπlκ6τητε9 6πω9
o Ψαραvτιilvηζ, Xωρiζ vα dxεl δrαφημιoτεi fvτovα
τo γεγov6g. Φεrγ βoλαv, oυvθηματα oτoυ6
τoi1oυ6, αυτoκ6λλητα, αφioεg καt αρκετo κυvηγl

εivαr μiρrκ6E απ6 τtE δρdoεlg μαg. Σε εβδoμαδlαiα

βαoη oργαvιilvoυμε εκπαlδευτlκf6 oυvαvτηoειE
τωv μελΦv καl αvd τακτα xρovlκα δlαoτηματα
εκδiδoυμε 6vα περtoδlκ6, τov ΠEΛEKY'

ΠΦg oαg αvτlμετωττiζoυv ol αvΘριυπo] στo

vηoi oαg καl γεvlκd πωg δ€1ovταl τo

εΘvικloτlκ6 κivημα;
H αvταπ6κριoη εivαι πoλ0 Θετlκη ξεπερvΦvταg
τlg πρooδoκiεζ μαζ. To γεγov6q αυτ6
απoδεlκv0εταt μdoα απo τlg πωληoεtg τoυ

περloδlκo0 μαζ σTηv π6λη τoυ Pεθ0μvoυ, 
-oτo

πρoηγo0μεvo τε0xog δΦoαμε 250 τε0Xη. o
πατρlωτloμog τωv Kρητlκιilv εivαl δεδoμdvog καt

απλιilg fλειπε η oπiθα πoυ Θα dvαβε τηv φωτld'

πω oτl τo περtoδlκ6 υπdρxεl εξαlτiαg τηg

βoηθειαg τoυ Mlxαλη Kαl τηζ ΛoΓXHΣ. Xωρig
αυτ6v δεv θα γlv6ταv τiπoτε καt τov ευ1αρtoτo0με
πoλ0.

Πωg βλEπετε τηv επαφη με ξivoug
σUvαγωvlστEg καl τηv αvταλλαγη απ6ψειυv,

υλlκo0 καl γvιiroη5 με αυτo0g;
Koiταξε δεv εiμαoτε κivημα 6πω9 η Xρυαη Aυγη
καl 6τol δεv d1εl v6ημα vα πρooπαθo0με vα
κdvoυμε oυvεργαoiεg μεγdληq κλiμακαg με
δrdφoρα κlvηματα. H επlκolvωviα μαq μαζi τoυE

εivαt εiτε oε επiπεδo πρooωπIκ6, εiτε oε

ζητηματα επtκoιvωviαg με τov κooμo (oπωg
καπolo dρθρo oτo περloδlκ6 μαg, o0vδεoμol oτo

δlαδiκτυo κλπ.) Πloτε0ω πωg η λευκη φυλη

μπoρεi vα επωφεληθεf πoλ0 απ6 μια μεγαληE
κλiμακαg oυvεργαoiα μεταξ0 τωv εθvlκtoτιiιv
αλλd επioηg πloτε0ω 6τl δεv πρ6κεtται vα γivει
πoτ6, αφoυ εivαl πlo ε0κoλo vα κolτdξoυμε αυτd
πoU μαζ xωρiζoυv (θρηoκεiα, μoυotκη, δραoη
κλπ) παρα αυτd πoυ μαg εvιbvoυv(κoιvη
lδεoλoγiα, αρx6g κλπ.). Eλπiζω 6μω9 vα βdλoυμε



μUαλ6 Kαl vα σUμπλευσoUμε. Γlα vα Kλεiσω
φαvτασou 6τt τηv λioτα μαE oτo δlαδiκτυo τηv
λαμβdvoυv πdvω απo 70 ξ6vol εΘvlκloτfE.

Yτrooτηρiζετε κιiτrolov oργαvloμ 6;
Σε επiπεδo oργαvωoηg υπooτηρiζoυμε 6λε9 τlg
πραγματlκ69 εθvlκloτtκ69 oργαvΦoεlg oτηv
Eλλιiδα' 61l μ6vo με λ6γlα αλλd καt fργα. Σε
πρooωπlκ6 επiπεδo 6μω9 πoλλoΙ εiμαoτε μfλη η
oυμπαθoιivτεg κdπolωv oργαvιiloεωv.
-E1ετε καl κdτrolα dMα τrεδiα δριioηg, 6πιυ9
αg πoιiμε τo γηπεδo η τηv μoυolκη oκηvη;
Πoλλιi μdλη τηg o.Ε.P. εivαl vεαρηE ηλlκiαg καl
ασXoλo0vΤαl με αvιiλoγα Θ6ματα. Αρκετoi εivαl
oργαvωμivol στoUζ ToπlKo06 oυvδ6oμoug τωv
oμdδωv, 6πoυ €1oυv επlτOxεl τηv εloxιilρηoη
πoλλΦv oτolxεiωv τηg lδεoλoγiαζ μαζ σTo
εoωτερIκ6 τωv oυvδ6oμωv. Kατd καlρoΟg μ6oα
απ6 τα δlακρlτlκd τωv oυvδ€oμωV KαΙ τα
μπλoυζdκια πoυ βγciζoυv η επlρρoη μαg γivεταl
αloΘητη.'ooov αφoρd τηv μoυolκη πρoωθoιjμε
με κdΘε τρ6πo τα εΘvlκloτlκd oυγκρoτηματα καl
6oα πρoβdλλoυv τα lδαvικd μαg. Σε καθε Metal
πdρτU πoU γivεταl oτηv π6λη μαg ακoOγovταl
αρκετd απ6 αυτd, με απoτιiλεoμα 6λα τα Metal
πdρτυ, πoυ εivαl αξtooημεiωτo 6τl λαμβαvoυv
xιilρo oε oτfκlα απλυτωv, XαραKτηρiζovταl ωg
φαoloτlκd.
Kαl μlα5 καl εiτταμε γlα μoυolκη, ττolα η

YvΦμη σαs Ylα τα ouγκρoτηματα τrou

δlαδiδoυv τiE lδ6ε9 μαg;
Mα6 αρfooυv αρκετd απo αυτd oπωg ot
Skrewdriver, Bound for Glory, Brigade M αλλd καl
τα Eλληvlκd oπωg No Surrender, Boiling Blood
καt The Shadow order. H RAC μoυotκη και τo
NSBM εivαr 6xl μ6vo μlα €vεoη xρημdτωv oτov
αvαlμlκ6 πρoUπoλoγloμ6 τωv εΘvtκloτΦv, αλλd
καl 6vα fξo1o μdoov γlα πρoπαγιivδα και
δlαoκ6δαoη. Θα πρι1πεl vα απoφ0γoυμε τoUζ
φετlxloμo0g Kαl τov ελlτloμ6 γrα vα βρεl η WP
oκηvη τηv xαμ6vη τηE δυvαμlκoτητα. To Eλληvlκ6
B&Η εivαt πoλ0 oημαvτlκo κoμμdτl τηg
πρoΦθηoηg τηE μoυolκηg αυτηg oτηv Eλλαδα,
καt μπoριi.l vα πρoφητι1ψω 6τl oταv θα αλλαξoυv
oι καταoτιioεlg θα εivαl καl η αl1μη τoυ δ6ρατoE
τηζ πραγματlκηg Eθvlκlατlκηg vεoλα1αE.

Tl τrρoβληματα αvτlμετωπiζετε oτηv π6λη
σαs καl γεvlκιi oτη Kρητη;
Πolα πρoβλι1ματα; Tα f1oυμε λυoεl oλα. Αλλol
6xoυv πρoβληματα καl καΘε τρεlg καl λiγo
τρ61oυv σΤα voσoKoμεiα vα τα λ0ooυv, xα!xα! ol
μovεg αvτlδριioεlE oι oπoiεg εivαl πλ6ov
ελdxloτεg dρ1ovταl απ6 τoυg αvαρxo-dπλυτoυg
φolτητfg oπoυ xρηματoδoτoOvταl απo δrαφoρoυg
φolτητlκoιig oυλλoγoυg καl απo τlg τoπtκ6g
εφημερiδεE 6πoυ μαg πoλεμιivε δυoφημ1ζovταE
μαζ με καθε ευκαlρiα. -ooov αφoρα τηv Kρητη
γεvtκoτερα, oτlg ιiλλεg δuo π6λε19 (Xαvld,
Hρdκλεlo) τo τελευταio δldoτημα γivεταl μlα
πρooπdθεlα γlα δραoτηριoπoiηoη τωv
εΘvlκloτικΦv φoρ6ωv καl ελπiζoυμε oτo μιlλλov
vα αvταπoKρlΘo0v oτlg πρooδoκiεg τoUζ Kαl vα
εδραlωθo0v.

Η wιilμη oαg γlα:Eλληvlκ6 B&H / Xρuoη Auγη
/ εΘvlκoτ69 μεταλλιiδεg / skinheads;
To Eλληvlκ6 B&Η βελτlιilvεταl τε0xoE με τo
τειjxog καl πloτειjω 6τl oιivτoμα Θα αγγiξεl τo
τ6λεlo. Γlα τo B&H τα εiπαμε πlo πdvω. Εdv καl
τΦρα o ρ6λoE τoυ εivαl πto υπoβαΘμloμ6voE
λ6γo Resistance κλπ, πlστε0ω 6τl oτo μfλλov Θα
εivαl τlμξ γlα τo Eλληvlκ6 Eθvlκloτrκ6 κivημα.
Φαvταooυ 6τt απ6 τ6τε πoυ τo B&H 6πlαoε
δoυλεiα, 6xoυμε δεl παvω απ6 4 Ελληvlκα
oυγκρoτηματα, καl π6oα τε0xη πoυ βγαivoυv
τακτlκd τo ιivα μετd τo dλλo. Πoλλιi
oυγ1αρητηρlα oε 6λα τα παlδld.

ΕγΦ τl vα πω YIα τηv X.A., 6πoloE Θ6λεl vα δεl, αg
δεl τηv loτoρiα. Απ6 τo'80 μηv0oεlg, φυλακ1oεlE,
επlΘfαεlg απ6 αρloτερo0g με αoτυvoμlκ69
ταυτ6τητε9 (μηπωg λ6ω ψdματα;) μrα εφημερiδα,
δ0o περtoδlκd, γραφεiα oε 6λη τηv Ελλιiδα, 6vαE
εκδoτlκ6E oiκog..' oUφ vα πω κl ιiλλα; Απλα vα
Θiξω τo Θ6μα τoυ Περiαvδρoυ, o oπoiog δlΦκεταl
dδlκα... oxl ΦYΛAKEΣ ΓΙA ΤoYΣ EΘNlKlΣTEΣ!

Τα μlod μ6λη τηg oEP ακo0vε Heavy Metal
6πoτε καταλαβα1vεlg τηv dπoψη μαζ Ylα τηv
loτoρlκη αυτη μouolκη. Γlα vα μηv τo ξε1ααω or
MAΝOWAR εivαl Θεoi xε!xε!

oι skinheads dxoυv βoηθηoεl πoλ0 oτηv δlαδooη
τωv tδειbv μαζ Kαl απoτελo0v oxεδov πdvτα τηv
δ0vαμη κρo0oηg.

Πω5 μπoρεi κιiτrolog vα €ρΘεl oε επαφη μαζi
σαs;
Mdoω τηλεφιilvoυ μπoρεf oτo 6934938060, μfoω
ηλεκτρovlκo0 ταxυδρoμεioυ oτα
anticommie7@yahoo.gr καl
rethimnotis@yahoo.gr , η oελiδα μαζ στo
δlαδiκτυo εivαl στo wwνv.rethimno'org Kαl
6πolog θ6λεl vα λαμβdvεl τηv λioτα μαg μπoρεi
vα oτεiλεl μηvυμα oτo rethimno-
subscribe@yahoogroups.com.

Eυ1αρloτo0με πoλιj Ylα τls ατrαvτηoεlg καl τα

καλα oαs λ6γlα! Kλεioτε 6τrιυ5 Θfλετε.
Eμεig oαE ευ1αρloτo0με Ylα τηv oυv6vτευξη καl
καλη τιj1η γlα τηv oυvfxεlα. Eλπiζoυμε τo B&H
vα δημIoυργησεl μΙα πραγματIκη Eθvlκloτlκη Poκ
oκηvη καl voμiζoυμε oτl θα τα καταφιiρεl αφo0
ιlxεl ατoμα ψημ6vα oτov 1Φρo, πoυ πloτει]ouv oε
αυτ6 πoυ κdvoυv. EΘvlκlαμ6g τΦραΙ



2gt5t2oo4: Συvαuλiα oτηv oυκραviα με: BRUτAL ATTAQK
(Aγγλiα), soKYRA PERUNA (ouκραviα), KoLovRAT (Pιυoiα),

WHITES LOAD (oυκραviα).
μερlκ69 φoρ€g μελωδlκo0g ρυΘμoOE ηxoOoε με
fvταoη. Mετα βγηκαv oι KOLOVRΑT. Σiγoυρα θα
πρfπεl vα τoUζ βγdλoυμε τo καπ6λo, αφo0
πoλεμoOv 1ωρig τov αρXηγ6 τoυg Denis
(βρΙoκεταl ακ6μη oτlg To6xικεE φυλακ69).
'Eπαlξαv ιlvα επαγγελματlκo αλλα oOvτoμo oετ.
olSOKYRA PERUNA καlol KOLOVRΑT 6παlξαv
επioηg μαζi τηv περααμ6vη εβδoμdδα oτηv
Mooxα. Mπαivovταg oτηv αiθoυoα, o A. (o
τραγoυδloτηg τωv SOKYRA PERUNA) αv6βηκε
αμ6oω9 oτηv oκηvη με τoUζ μoυolκo0g τoυ (εi1αv
fρθεl vωρiτερα με To τραivo). To πριilτo τoυg
κoμματl, Eagle, ηταv oαv 6vαE φ6ρog τIμηg oε
αυτ6 τo ταξiδι oτηv oυκραviα.'Eπαtξαv
καlvoOργlα κoμμdτlα (Rapper, lllegal, Wind of
Change, Born to Win) 6πω9 καl παλlfg επlτυ1iεg
τoυg (Ukrainian Patriot, Under The Flag of
Victory, European Pride, Heroes of White Race).
Kλεlvovταg, ol SP τραγoOδηoαv 6λol μαζi τo
θρυλlκ6 κoμματl τoυg Eyes Full of Rage. To κoιv6
o0ooωμo 1αlρετo0oε τo oυγκρoτημα. AκραiεE
κrθαρεg καl τιiμπαvα oαv πoλυβ6λo,αυτoi εivαl ol

oημερlvoi SOKYRA PERUNA. Δεv εixε 6μωg
oημαoiα π6oo καλα ηταv oλα αuτd τα
oυγκρoτηματα, αφo0 6λol περiμεvαv τoυg
BRUTAL ATTACK! Evιil o Bred καt o Chris
κo0ρδlζαv τlg κlΘαρεg τoυg, δlακootεg φωv6g
o0ρλrαζαv: BRUTAL ATTACK! BRUΤΑL
ΑTTΑCK! 'Eτol ακo0oτηκαv ol πριi-lτεg v6τεg τoυ

Embers of Yesterday. To κolv6 xαlρετo0oε με
υψωμfvα 1dρlα αυτη τηv σUYKlvητlκη μπαλdvτα.
Mετα ιiπαιξαv τo επtθετlκ6 Under The Flag of
Victory Kαl Tov αΘαvατo υμvo πoυ δoξιiζεl τov
αγιi.lvα μαg εvαvτlα στov KoμμouvloμO: RAC. Tα
As The Drum Beats, White Pride και Blind Fury
6γlvαv τo iδlo απoδεκτd απo πατριΦτεζ ττoU

ηρθαv απ6 τρεlg Σλαβlκfζ Xιbρεζ.'HρΘαv γlα vα
ακo0ooυv τoυg BA ακ6μα καl απo απoμovωμfvεg
π6λει9 6πω9 τo Moυρμdvoκ! Eκεi or Bρεταvoi
καλεoμ6vol μαE
oiγoυρα Θα

μπoρoOoαv vα
δoυv 1lovlα! Στo
πρoγραμμd τoυg
δεv
oυμπερι6λαβαv
τo τραγo0δl
Always Near αv
καl 6λol τo
περiμεvαv' ot
μoυoικoi τo
κατdλαβαv καl
6παtξαv αυτ6 τo
κoμματl oτηv
μvημη εv6g
μεγdλoυ dvδρα
καl Aρεtoυ
πoλεμloτη, τov
lan Stuart
Donaldson. Πoτ6
δεv Θα oε

Eivαι δ0oκoλo vα πloτ6ψεts 6τl δεv ηταv 6vειρo!
H oυκραviα δ6xτηκε βdρβαρη επiθεoη απo
μυΘικoOs WP μαxητ€s!ol πρooπαθεlεg μιoo0
xρ6voυ γlα vα ξεπεραoτo0v ol δυoκoλiεg στo vα
δloργαvωΘεi η πριilτη τoυg επioκεψη oδηγηoαv
τελlκα oτηv επlτυx1α. ol BRUTΑL ATτACK
oρμηξαv oτηv oυκραvΙα! Δεv πtoτε0αμε 6τl Θα

τoυg βλ6παμε μ€xρι πoυ πldoαμε τα δυvατd

γεματα τατoυdζ xiρlα τoυg oτo αερoδρ6μto
Borispol, 6ταv ol Ken, Bred καl Chris 6φταoαv
oτηv αρxαfα γη τηE oυκραviαg. Mετα απo μερlκιig
κρ0εg μπ0ρε6 φUγαμε απo τo Kiεβo πρog τα
αvατoλlκd"Eπρεπε vα καλ0ψoυμε oδlκιi.lg 500
περiπoυ xlλl6μετρα με τo φoρτηγdκι μ6xρι τηv
Kρακoβiα oπoυ o0vτoμα θα γtvoταv η oυvαυλiα.
Kαt 6πρεπε vα ημαoταv εκεi πρlv τελεlΦoεt. Τα
παιδld παραξεvε0τηκαv πoυ η oυκραviα δεv εixε

xl6vlα καl oυμφωvηoαμε 6τι αυτoi 6φεραv τov

ηλιo oτηv xιilρα μαg.'Eτol, ξεκlvηoαμε τo ταξiδι

μαg. Φυolκd ol Ken, Bred καl Chris
επloκfπτovταv τηv oυκραviα γlα πρΦτη φoρα,
εi1αv 6μωg τηv ευκαlρiα vα δoυv τoυλdxlατov τηv

μloη. ol πρdoιvεg εκτdoεlg καl ol ατελεiωτol
κdμπol olτηριi-lv τoυ Kl6βoυ' ol γραφlκoi λ6φol και
τα δdoη τηE Πoλτdβα, τα πoτdμlα, ol λiμvεE καt

τα λlβαδrα τηE Kρακoβiαg, περvo0oαv 6ξω απ6
τo παρdθυρo τoυ φoρτηγo0 κdτω απ6 τηv
αθαvατη μoυoικη τωv BA. 'Green Fields of

Ukraine'αoτεtευτηκαμε, 6xovταg oτo μυαλ6 μαg
τo τραγo0δl τoυ lan. Φαivεταl πωg ol Θεoi
6δlωξαv τα oκoτεlvα oιiwεφα Ylα μαζ Kαl o
oυvδυαoμ6E τoυ γαλαvoO oυραvoιj Kαl τωv
κdμπωv με τα olτηρd fμoιαζαv σαv μια oημαiα
τηg πατρiδαg μαg. Λ6γω τoυ περloρroμfvoυ
1ρ6voυ 6πρεπε vα φdμε πρoxεlρα oτo φoρτηγdκl
καl αυτfg ol oυvΘηκε6 καταoκηvωοηg μαζi με τηv
vευρtκη 6vταoη 6καvαv τo ταξiδl ακ6μη πlo
περiπλoκo. ΣτlE oκτΦ μ.μ., oυvoδευoμεvol απo
μrα oμαδα oυvαγωvloτΦv μπηκαμε oτov 1ιilρo
τηg oυvαυλiαg. Δυoτυxιi.lg δεv πρoλιiβαμε τα δυo
πριilτα oυγκρoτηματα, αλλα απ' oτι μdθαμε ηταv
πoλ0 καλd. Για τoυg !νΗITES LOAD ηταv η
πρΦτη εμφdvloη μετd απ6 €vα μακρoxρovlo
δrdλεlμα, παρ' 6λα αυτd δεv απoγoητευoαv. To
δυvαμlκ6 τoυg hatecore με τoUζ oκληρo0g καl



ξεxdooυμε! To Tales of Glory ηταv μlα εκτ6λεoη
πoυ oφεlλ6ταv oτov vτρdμερ τωv Sokyra Peruna
o oπoiog oυv6δευε τoυg Brutal Αttack oε αυτη
τηv oυvαυλiα.'Hταv φαvταoτικ6! Mετd
ακoλoιjΘηoαv τα Running Down καl Let it Burn.
Τo τελευταio φλoγερ6 κoμμdτl τo ερμηvευoε o
Ken μαζi με τov A. (o τραγoυδtoτηg τωv Sokyra
Peruna). Τo τελευταio τραγo0δl ηταv τo Αlright
Νow Baby. Στo τfλo6 τoυ τραγoυδlo0 o Ken
σηKωσε τηv βιioη τoυ μlκρoφΦvoυ ψηλα καl
τραγoυδo0oε με τo μlκρoφωvo αvιiπoδα! H
βραδlα ιiκλεloε με τov Bred vα τραγoυδdεl μlα
oυγκlvητlκη μπαλιivτα. Mετα απ6 τo σετ τoUζ με
δυoκoλ1α τoυE τραβηξαμε απ6 τlg αγκαλ169 τωv
oπαδΦv τoυE.'oλol μαE ημαoταv κατdπληκτol
απ6 αυτη τηv θαυμdolα εμφdvroη. Eivαl δ0oκoλo
vα βρω λdξεlg γlα vα εκφρdoω τα oυvαloΘηματα
πoU μαζ δlακατεi1αv! ZHΤΩ H OYKPANlKH-
BPETAΝlKH ΦlΛlA! Xεlρoκρoτηματα καl λ6γlα
υπooτηρlξηg μαg ακoλoυθo0ααv μ61ρl πoυ
αvεβηκαμε oτo φoρτηγdκl. oδηγηoαμε
κατευθεiαv oτo ξεvoδo1εio 6πoυ ol
φlλoξεvo0μεvoi μαg ιiφηoαv τlζ απoσKεU€E τoυE
καl ξεκoυρdoτηκαv μετd απ6 τηv oυvαυλiα. Mετα
πηγαμε γlα φαγητo καl μπ0ρεE. Περdoαμε
ωραiεg oτlγμιiE λ€γovταg αoτεiα καl κιivovταg

ooβαρ69 oυζητηoεlg 6λol μαζi. Av καl ol Ken,
Chris καl Bred ξεκivηoαv τo μακρ0 ταξiδl τoυE
απ6 τo Λovδ1vo στlζ Tρεlζ π.μ. KαI δεv εi1αv
κoιμηΘε1 καθ6λou τηv πρoηγo0μεvη v0xτα, τo
πdρτl τελεiωoε μετd τlg τιlooερlE μ.μ' To επoμεvo
πρωi, μετd απ6 μlα παρτiδα μπlλldρδo, φ0γαμε
απ6 τo ξεvoδoxεio γlα vα δε1ξoυμε σToUζ φ1λoυg
μαζ τηV π6λη. o Ken παραξεvειjτηκε πoυ τo
μvημεio τoυ Λ6vlv υπηρxε ακ6μη oτηv κεvτρlκη
πλατε[α. Αφo0 δoκlμdσαμε τηv μπ0ρα εv6g
τoπtκo0 παvηγυρloO, πηγαμε oτov κεvτρlκ6
δρ6μo τoυ Kdρκlβ καl.τραβηξαμε φωτoγραφiεg
6vα Αγγλlκ6 dρμα μα1ηg τoυ πριilτoυ
παγκooμioυ πoλ6μoυ. Φημoλoγεiταl 6τ1 6xoυv
μεivεt μovo δυo Aγγλlκd τ<ivκg oε 6λo τov κ6oμo.
Αφo0 εiδαμε τηv π6λη καl φdγαμε πηραμε τov
δρ6μo τηg επtoτρoφηE γlα τo Kiεβo. ol oυκραvoi
καl PΦoot oυvαγωvloτEζ μαζ απo1α|ρ€τηoαv με
θερμ69 αγκαλldg Kαl XεlρoKρoτηματα. E-ηαμε dvα
ωραio ταξiδl επloτρoφηg βλ6πovταg τα
oυκραvlκd τoπiα καl τραγoυδιilvταg δldφoρα
τραγo0δlα. Στηv μ€oη τηE δlαδρoμηg
oταματηoαμε γlα vα φdμε oε 6vα παραδoolακ6
oυκραvlκ6 εoτlατoρlo. KαΘioαμε αε μlα lδlαiτερη
αiΘoυoα, πηραμε παραδoolακα oυκραvlκd
φαγητd καl fvαE τραγoυδloτηg με κlθdρα
τραγoυδo0oε πoλλd 6μoρφα παραδoolακd
τραγoιiδtα γlα μαζ. Ξαφvlκd o Bred ζητηoε μlα
κlθαρα. Mαζi με τov Ken fδωoαv μlα oυvαυλiα με
μπαλιivτεg oτo τραπfζr! 'Hταv φαvταoτlκ6!
Tραγo0δηoαv τα Embers of Yesterday, Beautiful
England καl dλλoυg 0μvoυE κdΘε γεvldE. To
πdρτl ιiκλεloε με τo αθαvατo τραγo0δl τou lSD
Snow FelΙ. Δεv εiμαoτε παlδld oμωg μερlκoi απo
εμdE εi1αv δακρ0oεl. Tηv επoμεvη μ6ρα, λ1γo
πρlv πdμε oτo αερoδρoμlo, κιivαμε μlα
oυv6vτευξη oτo ξεvoδoxεio πoυ fμεlvαv τo
βρdδυ. H oυvιivτευξη αυτη βlvτεooκoπηθηκε. ΣτlE
2:'15 μ.μ. ιivα αερoπλdvo με τα oυμβoλlκα αρxlκd
BA (British Airways) καl αρlθμo πτηoηg 883
αvα1Φρηoε γlα τηV Mεγdλη Bρεταviα. Avτio
Αδ6λφlα! H oυκραviα oαE xαlρετd! Εiμαατε
oiγoυρol 6τt αυτη η oυvdvτηoη δεv ηταv η
τελευταiα. Πηρατε ιivα μ6ρo9 τηE καρδldg μαζ Kαl
μαg διi.toατε ιlvα τηg δlκηE oαg! Δεv θα τo
ξεxdooυμε πoτ6! ZHTΩ ol BRUTAL ATTACK!
ZHΤΩ To BLooD AND HoNoUR!Ψ-'ffi

I



HPΩEΣ TΙΣ ΚYΠPOY
'oλα ξεκivηoαv τo πρωi τηs '1 1ηs Aυγo0oτoυ τoυ 't996 6ταv xlλlαδεs μoτooυκλετιoτfs απ'6λεs τls

εrιεoθερεs περlox6s τηs K0πρoυ, αvαμεod τous Kαl απo τηv Eλλdδα καl dλλεs 14 Eυρωπαiκ6s xΦρεs

^α, ',s 
il.Π.A,'dρxloαvvα oυγκεvτρΦvovτα| Yια τo τελευταio oκ6λos τηs πoρεiαs ΤoUS πoυ ξεκivηoε απo

τo Bερoλivo. τα μ'ετρα αoφdλεlαs'ηταv πρωτoφαvη και δρακ6vτεlα καΘιi:s oλ6κληρη η αoτυvoμtκη

δ0vαμη καl η εθvoφυλακη ηταv oε επlφυλακη. Στo πλαiolo τωv oκληρΦv'πρoληπτlκΦv' μ6τρωv η

αoτυvoμiα εixε oυλλαβεl μdλloτα 9 dτoμα εvιi.l πραγματoπoiηoε καl fρευvεs γlα τov δηΘεv εvτoπιoμ6

,^ρη*',k,irr! Tηv πρoηγo0μεvη μfρα o τoτε γεvtκ6s γραμματ6αs τoυ oΗE, M.Γκdλl, o oπoios δεv εixε

*ροψr, τoυs φ6βoυs τδυ γiα τηv 6κβαoη τηs πoρεiαs,ιiκαvε 6κκληoη πρoS Tηv Kυπρlακη κυβ6ρvηoη vα

εμπoδioεr τoυs πατρlωτεs vα εrofλΘouv σTηv ζιilvη αoφαλεiαs. Mdλloτα απo τηv πρoηγo0μεvη μ6ρα o

γ.γ 'ou 
oHΕ ζητηoε απo τov πρ6εδρo τηv K-υπριακηs.δημoκρατiαs τηv. ματαiωoη τηs π9ρ:ι1: 

__.....
λ'πληρoφoρiεs 6τl ol To0ρκot Θα απαvτηoouv στlS'πρoκλξoεts'Tωv μoToσUKλετloτΦv
περ16πλεκε τηv κατdoταoη ooβαρd! Σ0μφωv.α με πληρo.φoρiεs o r1α}1τ1|ειlΨΥ!o^"o

]πρoεδρo Kληρiδη Kαl Tov καλεoε vα αvαλαβεl τrs ευΘ0vεs τoυ εvιi.l τηv iδlα Φρα o

ξΦ'rou 
'η" ''ρηvευ1iηηρ,Φqγαμ,ηε 

oτη Λευκωoiα πfραoε oτα.MME τo iδo μ0vημα,oτo iδlo

τoυs <ibτλoυs &αδηλωτ,fs V6τ αvιlμετωπΙζouv τous τ
λιiκoυs καl τo μ6vo πoυ κξvoυv εivαl vα εμπoδiζoυv
εKπρ6σωπoS τηs εlρψφτffis δ0vαμηs του ΟHE δμ

οl μoτοουκλετloτ6s
, o',o#Ιiρii,ti"*&ii:'*u=uαταiωoιi:τiis::ti'Φilε'i*]lt*iιηδαμ*αt**αs o iδrοs τηv ευθ0vη. o

μαζi o ,εξlξγ.ηoαv τουs λδγoυs τηs

απoφαoηs τoυs λf γovταs'Yifi;$ εκτεταμ6vωv ε#iii$'tislι*v καl πληρoφορiεs για επ6μβαση τoU

oτραioι] κατoxηs, εuω o ΧiitΦ;κΦσiαs εiπε 6τl επεioΘη απo τov πρ6εδ q κα ζι}τηαε oυγvΦμη απo
6λoυs.H υπηρioiα πrηρoΦδδιillv τns K0πρoυ καTΦ τηv δldρκεlα τωτ τελευταiωγ, ημερΦv ηταv καl αυτη

επioηs o'roο}x'η' πoλλωv πληροφορ}Φv, lΦρiωs' qπo ψηηρεοβ μ'qγnλωv δuvιiμεωv, πoυ μlλo0oαv

γlφ,ρπ,gΙΦΦ$.ιtrtftpαεκρη. ζΦvη. καr 6τ,τα πραγμα'9 .δrγ_θoJ9:-:y:'γ.Ψι11rjfΨ:: 1T98:oη. 
δεv ιiγlvε

oυκλετroτ6s KαΙ TΤολλοi κατΙYΦρnσgv δtΚαtα, Τ]ο'γ προ$δρ6 Τolls ΦΙl 6λαβε τηv

oυμβoιlλευ€εi το uπlλοlπο AΣ. ιη* οΙ{οιrlτοvδΙαsiEτoι,*,ηατiiγ1''qlρs'πατρtιilτεs δεv

oταδlακd Vα γivovταl 6s.ΠρΦτα δ0o τραυματiεs,Ι€ξτ_εlτα τε{rσeρ}g και oτηγ.,ο'ψγ€1εlα 6λo καl

περrααlτερoi, μεxρl τov ft.hiiιlτo vεκρ6! o 24xρov6*]Tαω qΦr lsΦ'οt{E παρακoλoυΘoOv
καl γκρΙζoυs

ψoρiju*rr *'o, 
'rρoxrρoUv 

αrηv πραγμαToποiηoη τηs πoρεiαs δlααπιilvταs τηv.γ.ραμμη αvτlπαρdταξηs

oε iρiα oημεiα. οπω's ηταv φυoικo βρεΘtκαvε αvτtμdτωποr' κυρ[ωs oτηv περro1η Κερ0vεtαs,με

o'rιiομεr_iμs μoγγoλoυi _α oπoiqι,αρxlκα ρi1voυv πλφαrlκts,και στηv, ουv61εια πραγματlκ€s oφ-αiρεs

α,ιiα jπ,τiθ'φ_v'o,'^o, μ, λ;d?οι1θ, ρoπαlα καr πιiτρεs. βιΤrληροφορiεs γΙα τou€ τραυματ[εs αρ1iζoυv

λ0κoυs καl τo μΦVo πog"i{*,ββυv εΙvαt vα
εKπρ6σωπoS τηs εlρψφiiffis δ0vαμηsti}ι:οHε δικαp$$τμffilqiΨ.φrtrιijg.rψv αvδρΦv τηs vα

επεμρoυv o'α ε"εφnφ$ffivovταs ωγ.q'$}si{fthg,Ψ9'τeffiλffiiκoιi'(&i]dλuτdλλψ'ΙΙ:j9'':.:! ]i.'.Kα1

τηv απ6φαoη τηs ΛευκωαΙαs Kαl τηv

Ξεκivηoε με λiγα λj$iid iερl πou ξθελε vα τα καταθ&iεt'ατo oημεΙo πoυ δoλoφoνηθηκε απ'τα

μ;γ'"λ 
^d 

οiπiεα κifiV.iiδζαοεrτiδs του Tdοοs,ΙΦαfκ. ,Ι,ηqι$Φgjρεs_6μωs.απiq:γξΙμip,.ηΨS T9υ

Ξ.o,i1o, τo vημα τηs ζωηs! 'oλα dρxloαv με τηv κηδεiα τoυ lοαακ αro Παραλivt. o θρηvos τηs εγκ0oυ

oυζOvoυ τοU καl τωv ουγγεvιbv τoυ, εvιi.lΘηκε με Tov θρ(vο τωv φiλωv αλλd καl oλ6κληρου τoυ

EλΙηvlκoυ καr Kυπριακoι] πληΘυoμoυ πoυ 6.βλεπε vα θdβεr.ακ6μα fvα παlδi τo, 
i:_1ρ9-:Ι ]_"^Χερlα 

τoU

αlμooταγη Aα1frrη o θρηvos κl o π6vos γlvoταv oρf-fl ]μfoos γlα τov Τοlxpκο κατακτητη τηs

πolιπαδηs Κιiπρoυ. dl vdor πξγαvε dπεtτα oτη vεκβι]'ζιilvη γlα vα πouv τo δlκ6 τoυs αvτio oτov φΙλo,

;'λdffi;ιriιΙ"δ". λ^oμα καl εκεi rors ,rrob6μλ^α, 
'o'.rrρα_των 

To0ρκωv! o Σoλιυμ6s τoυs.

πρooπερvα 6λoυs ακoμα Kαl ToUS dvδρεs τoυ oHE πoυ πρoσπαθo0v vα τov oυγκρατηoouv. Mε 6vα

τolγαρo oτo oτ6μα Kαl μαUρoφoρεμ6vos 6πωs ηταv o 261ρ6vos Σ-oλωμ6s αρxiζεl vα oκαρφαλιilvεl στov

loτ6 πoυ φ6ρεl τηv Toυρκlκη oημαiα με oκoπ6 uo rη, καiiραoεl. ol oτiγμis iivαl αιωvloτητα, τα

oευτερorλiα απoκτo0v διαρκεlα καI o xρovos μ€vεt ακivητos.To παλlκdρl αKlvηToπolo0v ol Toυρκικ6s

oφαiρεs! H μiα καρφιilvεταl στo λαrμ6 τoυ, η δε0τερη oτo oτoμα τoυ Kαl'η τρiτη oτo oτoμd1l τoυ K6πρtoυ

αγωvloτη 6πoυ πiφτεl oτo fδαφos.Τo βλ6μμα τoU Kαl τo 1ριilμα τoυ παiρvoυv τo 1ρΦμα τoυ Θαvdτoυ' o
:δrιωμos εivαl vεκρ6s!Tα πυρd oυvεxiζovταl καl dλλol 6vτεκα τραυματiζovταl απo τo εφlαλτικo

καταlγloμ6 πυριilv πoυ εξαπoλ0oυv δl βdρβαρol, αvdμεoα ToUs μlα 60xρovη γυvαiκα η oπoiα δfxθηκε

'ηu 
oφoiρo εvΦ ηταv oτα ελε0θερα εδαφη καr oε απ6oτααη 600 μfτρωv καl δ0o αvτρεs τoυ oHE'

Φυolκd γlα ακ6μα μrα φoρd ol δtκfs μαs 6voπλεs δυvdμεls πoυ βρtoκo_vτoυoαv εκεi δεv αvτ6δραoαv καt

αυτ6 xαρη οτoυs πρoδ6τis πoλlτlκoιjs.Aφlερωμ6vo λoιπ6v oτoυs πρoδoτεS πoU δεv fxoυv κρεμαoτεi

ακoμα καt oε oλoυs ToUS Uπoστηρlμ6s τηs δηθεv Eλληvoτoυρκlκηs φtλΙαs!

rψ αυη αvτlθfπr'rs βρfθηκε"αvτlμdτωπη με fvτovεs αvτlδρdoεls απ'τov
t μfρα o Κιlpρos υπoυργ6s εξωτερtκΦv Mr1αηλiδηs προεβη oε fvτovα
τα μ€λη του αυμβoυλioυ αoφαλεiαs, εvΦ o δrεΘηs τ0ποs αρ1iζεt vα



Π6τε αρ;1ioατε τo o1ημα;Διiroτε μαs τo
βloγραφικ6 τιυv μελιbv σαs καl τl 6;1ετε
κυκλoφoρηoεl €ιυs τιirρα.
H skinhead μπdvτα Civico 88 dρ1loε τηv ιivolξη
τoυ 2001 6ταv τρεis dvΘρωπol απo τηv Varese
καl 6vαs ακ6μα απ'τo Milano(o Maurizio απo
τoυs ADL122) απoφdoloαv vα παiξoυv κιiπoloυs
παλloOs skinhead 0μvoυs.Διio 1ρ6vlα μετd τηv
κuκλoφoρiα τoυ πριbτoυ μαs demo cd υπ6 τov
τiτλo'Varese',η oυvΘεoη μαs dλλαξε καl τΦρα ol
clvlco 88 εivαι ot:Stefano (φωvη, 28
Xρovωv,εμπoρoS
καl παixτηs
ριiγμπυ),Guglie
(κlθdρα, 28
xρovιilv'fμπoρos
καl φαvατlκ6s
oκouτερds),Gavino
(κlΘdρα, 28
xρovιilv,€μπoρos
καl φoβερos
γvιi-loτηs τηs
skinhead μoυolκηs),
Marco (μπαoo, 24
xρovΦv,εργατηS KαΙ

μεγαλos π6τηs) καl
Cioni (τιjμπαvα, 28 1ρovΦv,ηλεκτρoλoγos καl
κακos εραoτηs'..). To 2004 ηxoγραφηoαμε τo
πριilτo μαs cd με τov τiτλo 'Α way of life' καl 12
τρελd oi!&Roll τραγo0δlα!
Παiρvετε μ€ρos oε τroλlτlκ€s δραoτηρl6τητεs
η εioτε μ€λη κιiπoloυ oργαvloμoιi;
Aυτo τov καlρo καvθvαs μαs δεv εivαl oε καπolo
πoλlτlκ6 oργαvloμ6.Στo παρελΘ6v o Stefano καl
o GugΙie ηταv μ€λη τoυ Movimento Sociale
ltaliano, αλλd τιilρα πtατειioυμε 6τl η μαxη μαs
δεv μπoρεi Vα επηρεασTε1 απo κdπolo κ6μμα η
oργαvloμ6.'oπωS Kαl vα'1εl μερlκεs φoρ6s
βoηΘιiμε oε κdπoια πoλlτlκη δραoτηρ16τητα πoυ
γivεταl απo καπotα εθvlκloτlκd πoλlτlκα κoμματα.
-E;1ετε olκoγ6vεlεs;
Mπoρo0με vα πo0με 6τl μ6vo δ0o απo εμιis
61oυv τηv ευxαρioτloη vα f1oυv olκoγfvεlα.o
Stefano ζεi με τηv Patty καl τov Eric τo 'τρελ6'
παlδi τoυ! Eπioηs o Guglie ζεi με τηv Samantha
απ'τo 2002.
Πωs βλ6πετε τα πoλlτlκιi δριbμεvα τηs 1ιirραs
σαs;
'oπωs ξ€ρεls η Xωρα μαs κυβερvεiταl απo 6vαv
δεξ16 oυvαoπloμo καl τov αρxηγ6
τoυ,Mπερλoυoκovl.Aυτη η oυμμα11α εivαl μια

κακη δημoκρατlκη δεξld oπ6τε δεv εfμαoτε
1αρo0μεvol γl'αυτo!H αvτlπoλiτευoη εivαl
αρloτεριi κ6μματα πoυ εivαl tκαvd μovo γlα vα
βρiζoυv τov πρωΘυπouργ6.'Eπεlτα dxoυμε τoυs
εΘvlκloτfs απo πoλλα κ6μματα 6πoυ 61oυv
αρκετoOs εκαvτovταδεs αvΘριilπoυs καl πdvτα
6τolμol vα πoλεμηoouv γlα τηv αρloτoκρατlκη
τoυs lδ6α.0l πlo ooβαρfs εivαl η Forza Νuova,η
Fiamma Tricolore καl η Fronte Nazionale.
Πωs εivαl γεvlκιi η lταλlκη κolvωviα καl τl
πρoβληματα μπoρεi vα 6;1εl κιiπolos
εΘvlκoσoσ1αλloτηs εκεi;
Πloτε0oυμε 6τt τα πρoβληματα πoU oυvαvτα
6vαs εΘvlκoooolαλtoτηs εδιil εivαl τα iδlα με αυτd
πoυ oυvαvτd fvαs oυvαγωvloτηs oτηv Eλλdδα η
τηv Γερμαviα.Eiμαoτε 24 Φρεs τo 24Φρo υπ6
fλεγxo καl oπolαδηπoτε δuvαμlκη oκfψη μπoρεi
vα γ1vεl απ6δεlξη-κατηγoρω εvαvτiov μαS σTηv
επ6μεvη δiκη!Efvαl πραγματlκα μlα oκληρη ζωξ

αλλci ξfρoυμε 6τl
εiμαoτε skinheads.
Kατηγoρεiτε
δηλαδη τηv
κυβερvηoη oαs
γlα τηv oημερlvη
κατdvτlα;
Δεv μαs αρ6oεl vα
μlλιiμε γlα τηv
κuβερvηoη μαs
6πωs καl μloo0με
vα μlλdμε γlα
oπoloδηπoτε dλλo
πoλlτtκo
κ6μμα. Πloτε0oυμε

γεvlκd 6τl ε[vαl o εxθρ6S μαS Kαl τoυs πoλεμdμε
απo τoτε πoυ γεwηθηκαμε.
Ωραiα,απλΦs μlα τελευταiα εριirτηoη γlα τα
πoλlτlκιi... κατεβαivεl κιiπolos NS oργαvloμ6s
oτls εκλoγ€s;
Ναi,oπωs αvαφ6ραμε πρlv,To πlo ooβαρ6 NS
κoμμα τιilρα εδιil εivαl ηForza Nuova, ιivα vιlo
κoμμα με εκαvτovτdδεs μι1λη καl τov τελευταio
καlρo f1εt Kα| Τo σημαvτlκoτερo μ6λos τηs,τηv
Αlessandra Mussolini,η εγγovη τoυ Nτo0τoε.Αυτo
τo κ6μμα,oπωS Kαl τα ιiλλα εΘvlκloτlκα,δεv
παiρvoυv 6μωs παραπdvω απo1% oτls εκλoγ€s.
H wΦμη σαs γrα τo VFS,τls διio Θρυλlκ6s
μτrιivτεs τηs 1ιbραs σαs τous PLAsτlG
sURGERY κα1τous RoMMΕL SKINS(RIP) καl
τo B&H καl τoυs Hammerskins;
Mπoρo0με vα πo0με oiγoυρα oτl τo VFS εivαl o
πlo σημαvTlK6s skinhead oργαvloμos εδιb,με
παραπdvω απo 100 skins καl δραoη απ'τls
αρxιis τoυ '80.oργαvΦvεl κdΘε xρ6vo
περloo6τερεs απo 10 oυvαυλiεs καl πdvτα εivαl
υπdρoxεs!Παiξαμε oτo περαlvo καλoκαlρrv6
φεoτlβιiλ καl ηταv μlα φoβερη v0μα!Eπ1oηs κ<iθε

1ρovo δloργαvΦvεl πoλλ6s πoρεiεs γlα
δlαφoρετlκ6s αtτiεs καl τα MME δ1voυv



δημoo16τητα oε αυτ6s τιs δρdoεls.

Γlα τoυs Plastic Surgery Θα ooυ πoΟμε απλιils 6τt

oε καθε oυvαυλiα μαs παiζoυμε τα κoμμdτlα τoυs
'Rivolta' καl 'Siamo Noi'.H πto αημαvτlκη lταλlκη

μπdvτα πoυ υπηρξε πoτ€ITo iδlo μπoρo0με vα
πoυμε καl γlα τoUS Rommel Skins, αλλd vα ξfρεls
δεv υπdρxoυv λ6γlα γlα vα καταλdβεls.

'E1oυμε μlα πoλ0 καλη oυvεργαoiα με B&H
oργαvιoμo0s,fxoυμε παiξεl κατd τo παρελΘ6v γlα
τα B&H παραρτηματα τηs Σλoβεviαs,τoυ
ΓερμαvικoO Kαl τoU loπαvlκo0.Kdθε oυvαυλiα
ηταv καl μlα υπ6ρo1η βραδιd και εixαμε τηv τlμη

vα γευτo0με τηv μεγdλη lκαvoτητα oτts
διoργαvΦoεrs αυτιilv τωv φoβερΦv oυvαυλrιbv.To
iδlo λ6με Kα! γlα τoUS Hammerskins.Zo0με κovτd
oτo Milano oπ6τε πoλ0 oυ1vα περvdμε τιs
v0xτεs μαS σTo Skinhouse,τo oπiτl τωv
Hammerskins oτηv lταλiα.Πloτε0oυμε 6τl εivαl
πoλ0 καλoi oυvαγωvtoτ6s καl αυτ6v τov καtρ6
δεv υπdρ1oυv oτη xιitρα μαs διαμdxεs μεταξ0
δlαφoρετl κιi.lv oργαvloμΦv.
ΔΦoτε μαs To top ten σαs ατto WP dλμττoυμ.
Eivαl πoλ0 δ0oκoλo vα δlαλ6ξoυμε αλλd τα
καλυτερd μαs WP καl oi! dλμπoυμ εivαl τα:

Boots&BracesΛy'oice of
Britain(Skrewdriver), Revuelta (Division 250)

,Sulla Pelle Dei Ribelli (Peggior Αmico)'
Fuorilegge (ADL122) ,Tales of Glory (Brutal
Attack) ,The Good, the Bad & the 4Skins (4Skins)

,The Boots Go Marchin' ln (Condemned 84) ,A
Way of Life (Last Resort), We Will Never Forget
(Celtic Warrior) ,Rock Gegen Oben (LandseQ.
'E1ετε κιiπolo υλlκ6;
Nαi,η oελiδα μαs ε1vαl

ι,vwι,v.civico88.supereva. it 6πoυ εκεi θα βρεiτε
oτixoυs'φωτoγραφiεs αλλιi καl guestbook.Γlα vα
αγoρdoετε τo cd μαs, μπλoυζακlα,ραφτd καl
κovκαρδεs επloκεφΘεiτε τηv loτooελiδα
wrιrι.barracudarecords.it
Πωs πdεt με τα skingiris εκεi;
EδΦ υπdρxoυv αρκετd skingirls,μεγιiλεs καl

μlκρ6s,6μoρφεs καl doxημεs.Aλλd η επlλoγη τηs

ζωηs πoυ καvαvε εivαl παρα πoλ0 δ0oκoλη καl

γr'αυτ6 μαs αρ6ooυv 6λεs καl ol καυτ6s καl ol
do1ημεs!

Πιυs μπoρoιJμε vα εττlκorvιυvηooυμε μαζi oαs
καt πolα τα μελλovτtκ6 oαs o16δlα;
Διiloαμε δ0o καlvo0ργlα τραγoOδtα γlα μlα lταλlκη
oυλλoγη τηv'l Ragazzi Sono Colpevoli 2'και τηv
dνolξη oxεδldζoυμε τηv ηxoγραφηoη εvos oivγκλ
oε βlv0λto.Eυ16μαoτε vα γΙvεl.Mπoρεiτε vα
επtκolvωvηoετε μαζi μαs στo e-
mail :civico88@ hotmail.com
Σε ευ1αρloτo0με γlα τηv oυv6vτευξη καl

xαlρετiζoυμε 6λoυs τoυs'Eλληvεs ouvαγωvloτfs.
Keep the Fight!
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HELLENΙC - PORTUGUESE FRΙENDSHΙP!

Γlα κdπoloυg η oυμμετoxη τηE EΘvlκηE oμdδαg
πoδooφαiρoυ oτo EυρωπαTκ6 πρωταΘλημα 2004
Ιoωg(oπωg ol iδlol πiατευαv)6δlvε τηv ευκαlρ1α
γlα πlκρ6xoλα o16λlα oε τυxov oτραβd
απoτελfoματα, ωoτ6oo γlα κdπoloυg απ6 εμdE
τoυE'Eλληvεg N/S Skinheads ηταv ioωg 6πωE
μπoρεiτε vα φαvταoτεiτε η εκπληρωση τoU
ovεiρoυ μlαg ζωηg, η oυμμετoxη oτlg κερκiδεg με
τηv oμαδα τηg πατρiδαg μαζ σε μlα μεγαλη
δloργdvωoη. oταv βfβαlα γριiφαμε τo κoμμdτl

"oμαδdρα oλd!> τo oπoio μlλιiεl γlα Tηv
κατιiκτηoη τηE κoUπαg, δεv μαg fvolαζε oτo
μυαλ6 μαg καt τ6oo πoλιj τo απoτ6λεoμα. N1κη

ηταv γlα εμdE η εvδεx6μεvη παρoυoiα μαg
αvαμεoα σε σUvαγωvlστfg απ6 6λη τηv Eυριilπη
oε μlα μεγdλη Eυρωπαiκη γιoρτη.'Evα τηλ6φωvo
καl κιiπolα e-mail με 6vα Πoρτoγdλo Hammerskin
απo τηv Λlooαβ6vα ηταv αρκετo γlα vα μαζ
εξαoφαλiοoυvε μlα 6μoρφη υπoδoxη oτov
oταθμ6 τωv λεωφoρεiωv τηg πρωτε0oυoαg.
=υρtoμ6vα κεφdλlα, τατo0 πoυ δ0oκoλα
κρυβ6vτouoαv Kαl με 1εtμωvtατlκη εμφdvloη
αvιiμεoα oτoυg πoλλo0g αριiπηδεg (ol oπoiol μαg
6δωoαv τηv εvτOπωoη αρxlκd vα voμiooυμε 6τl
κdvαμε λιiΘoE oτηv Mαδρiτη καt πηραμε κdπolo
λεωφoρεio τo oπoio oδηγo0oε oτηv Αφρlκη) πoυ
κolτdζαvε μdλλov φoβloμfvα. Πιiδρo, o0γκo καl
Noι]voυ καπolα τoπlκd ov6ματα. Συvεvvoηoη oτα
Aγγλlκιi και τo τρελ6 ταξiδl μ6λlE €xεl ξεκlvηoεl!
Mdθαμε 6τl πηγαivαμε oτo Skinhouse τo oπo1o
λεlτoυργεi oτα πρodoτlα τηg π6λη9. Λiγα λεπτα
αvαμovηg καl φτcioαμε.'Evα παλlo γκαρdζ
αυτoκlvητωv αρκετα μεγιiλo Kαl με τηv κατdλληλη
δlακooμηoη απoτελεi τov xιilρo oυvαvτηoηE τωv
vτ6πlωv Hammerskins κυρ1ωg κdθε
Παραoκευαoαββατoκ0ρlακo. Σημερα ε1vαl
Παραoκευη oπ6τε μαλλov volΦθoυμε τu1ερoi
πoυ Θα γvωρiooυμε καl dλλoυg καραφλo0g. H
ιilρα περvdεl και μετd απo €vα ωραio γε0μα μα6
περtμ€vεl μlα ευxdρloτη 6κπληξη, η γvωρlμiα με
τov Rui, τov ιivθρωπo πoυ απoτ€λεoε τo
δlαβατηρlo μαζ σTηv Πoρτoγαλiα. To απoγευμα
απ€vαvτl απ6 dvα ζαxαρoπλαoτεio βρloκ6μαoτε
oτη πρoβα τov oDlo, μlα καlvoOργlα δυvαμlκη
μπdvτα με oi!-Core ηxo με τov τραγoυδloτη
αρXηγo καl παλ16 μfλoE τηg παρ6αE. Mετιi απ6
μlα αρκετd μεγdλη oυζητηoη μαζi τoυ,
δlαπioτωoα 6τl εivαl γvιi.loτηg αρκετΦv
πραγμdτωv γΙα τηv καταoταoη oτηv Eλλαδα'
Γvιi.'ρlζε 6πω9 ol πlo πoλλoi, μπαvτεg 6πωE ol

No SURREΝDER, lRoΝ YoUTH, DER
STURMER καΘωg καl κciπotωv αλλωv N/S
BLΑCK MΕTAL τtE oπoiεE εγιil αv καl -Eλληvαg

δεv ψιiρtζα, εvΦ oτηv αvαφoρd πωg ε1μαι μελog
τηg Xρυoηg Αυγη6 μoυ doφlξε τo x6ρl δυvατd,
δεixvovταg μαλλov Θαυμαoμ6. Eπloτρoφη oτηv
oυv6xεlα oτo Skinhouse με πolκiλεq oυζητηoεlg
oτlE oπoiεE κυρlαρ1o0oε o αεβαoμ69 τωv
Πoρτoγdλωv γlα ToV Ελληvlκ6 Πoλlτlαμ6, εvω
μερlκoi 'τρελo1'δlαoκfδαζαv ωg τlE 5 τo πρωi
παiζovταg πlvK-πovγK. To αλλo βρdδυ απo oτι
ιiκoυoα θα βρloκovτouσαv στo iδlo μιiρoE
περ1πoυ 80 με 100 dτoμα, ol oπoiol
απoτελo0oαv τov πυρηvα τωv Skins τηg
Λlooαβ6vαg. Mεγαλη μoρφη o μπαoΙoταg τov
oDlo με δυo μεγιiλεE πληγ69 oτo κoρμ1 τoυ απ6
μαxαlρlιig ,6πωE καl o πlτolρlκdE τηg παρ6α9
μιiλη καl ot δυo τoυ GRoUPo 1143 εθvlκloτlκo0
oυvδ6αμoυ τηg Σπoρτtvκ ΛloαβΦvαE. ol
μαxαlρl€E ηταv απoτ6λεoμα επ1ΘεoηE απ6
oπαδo0E τηE Mπεvφiκαζ Kαl πlo αυγκεκρlμ6vα
τoυ oυvδ6αμoυ No NAME' To απoτ6λεoμα ηταv
3 μηvεg oτo κρεβιiτl, γlα Tov εvα καt λlγ6τερo γlα
τov dλλo καl εκατovτciδεg ρdματα, μlα απdvτηαη
oτoυE Eυαγγελατoυg πoυ παρoυoiαζαv τo
πoδoαφαlρo τηg Πoρτoγαλiα6 ωg fvα πdρτl
1lλldδωv xfπlδωv oπoυ 6λol αγαπαvε αλληλoυg.
To ευxdρloτo παvτωE ηταv 6τl πρoλαβαivαμε τo
live τoυ επ6μεvoυ Σαββdτoυ! Tηv dλλη μ€ρα
6πρεπε vα φ0γoυμε γlα Πoρτo.'Eτol vιυρig τo
πρωi o o0γκo μαE π€ταξε oτov oταΘμo τωv
τρ6vωv δ1vovταg ραvτεβoO γtα τo dλλo Σιiββατo.
To πρΦτo μαTζ Tηζ Eθvlκηg καl η μεγιiλη ιilρα
ε1xε φΘαoεr. Στo Π6ρτo μαg περiμεvε o Sergio με
δυo αλλoυE oυvαγωvtoτ6g o oπoioE μαg oδηγηoε

oε μtα μεγιiλη παρ6α τoυ B&H τηE Πoρτoγαλiαg.
Aρκετιi πεlραγματα Ylα τo μαΤζ πoU
ακoλoυΘo0oε καl πλ6ov ηταv γεγov6g Eλλαδα -

Πoρτoγαλiα oτo Nτραγκdo. Mlα κερκfδα με 2.500
περiπoυ'Eλληvεg 6πoυ 6μωg δ0οκoλα
ακoυγoταv vα μlλdvε Eλληvlκd. ΠρoφαvΦE o
πρωΘυπoυργ69 εκεivη τηv ιbρα 6παlζε με τov
oκ0λo τoυ καl η Λαμπ1ρη 6βαφε τα v01lα τηE.
Kciπoυ 300 υπoλoγiζω τoUζ ταξlδlΦτεE απ6 τηv
Eλλιiδα πoυ απoφdolσαv vα oτηρiξoυv τηv
oμdδα τoυE καl ol υπ6λolπol oμoγεvεig κdπotol
απo αυτo0g καl δε0τερηg γεvldg. ΣυvΘηματα
6πωE Eλλιig oλ6, δε oταματΦ vα τραγoυδιil πoτ€,

I



εoτω καl με oπαoτd Eλληvlκd, κoρυφαiα viκη καl

αvτε γεiα.Για τo βρdδυ εi1ε καvovloτεΙ oυvdvτηoη

με πρωτoβoυλiα τoυ B&H καl κdπolωv Ν/S τηg

περloxηg. Δ0o'Eλληvεg αvdμεoα oε 40
αφηvrαoμιlvoυE Skins ΠoρτoγdλoυE πoυ βρiζαv
τov πρoπovητη τoυg. Στηv αρxη πdγog αλλd
αφo0 ηπlαμε αρκετ6 Bagaso oλα ηταv τ6λεlα.

Γvωρioαμε τov orlando αρXηγ6 τoυ τoπlκo0
B&Η, τηv γυvαiκα καl τα παlδld τoυ καθιi:6 καl

αρκετo0g dλλoυg oυvαγωvloτ6g. Στηv
πλεroψηφiα τoυg ηταv oπαδoi τηg Π6ρτo (μ6λη

τoυ oυvδ6oμoυ SUPER DRAGOES)
πρωταΘλητ€g EυρΦπηg ωE γvωoτ6 πρlv απ6 6vα

μηvα. Πoυ vα ξ6ραv dραγε τoυg πρωταθλητ6E τoυ

επ6μεvoυ μηvα. K6vτευε vα ξημεριiloε| Kαl η

καλoκαlρlvη oμixλη oυμπληρωoε τηv 6μoρφη

βραδld. Ωoτ6oo κdΘε μ€ρα oε 6καvε vα ξεxαoεlg
τηv πρoηγo0μεvη. Αξ6xαoτεg βραδt6g oτηv
Ribeira ,oτηv μεγdλη πλατεiα 6πoυ κdΘε βρdδυ
oυvαvτo0oεg αρκετ69 xrλldδεE Eυρωπαioυg
oπαδo0g(με κdπolεg εξαlρ6oε19 β6βαlα).Mfo'α oε
αυτη τηv λαoθdλαooα κ6oμoυ μlα μεγdλη παρ6α
απ6 δεκdδεE εθvtκooooιαλloτ69 oτηv πλεloψηφiα
τoυs Skinheads,ιiδlvε τo δlκo τηq oτiγμα.
'Hμαoταv ol μovαδlκoi xωρig μπλoυζακlα κdπolαg
εθvlκηg, η δrκld μαE αγdπη δεv εivαt τ6oo
επlφαvεlακη,'Eλληvεg, Γερμαvoi, lταλoi,
Πoρτoγαλol oλol μαζi vα oπαvε τηv μovoτoviα
αvdμεoα oτα γvωoτα πoδooφαlρlκd oυvθηματα

με oτtxdκlα 6πω9 Adolf Hilter is my friend καt

αλλα τ6τotα' 86βαlα μερrκoi κolτdγαvε περiεργα
αλλd εΦg εκε1. Aρκετ€g oυζητηoεlg καθε βρdδυ
γlα πolκiλα θfματα διiloαv τηv ευκαlρiα vα μdΘω
oλα ooα δεv ηξερα γlα τηv Eυριilπη γlα
lδεoλoγlκd -πoλlτlκd απ6 τηv μlα πλευρα Kαl γlα

xoυλlγκαvoπoδooφαtρtκd απ6 τηv dλλη πλευρα,
θ6ματα. oι lταλoi αv καl β6ρεloι (ol περloooτερol
απo αυτo0g κdτolκol τηg περlo1ηg τoυ

VENNETo) παραδε16ταv ωg καλ0τερoυg
oπαδo0g-1o0λlγκαv αυτoυg τηg LAZlo εvιb δεv
κρ0βαvε τo μioog τoUζ για τoυg παoiγvωoτoυg
BOYS τηg |NTER , oι oπoiol dxoυv τηv κακη
oυvηθεlα vα μαxαlρΦvoυv oπαδo0g dλλωv
oμαδωv ol oπoiol επloκEπτovταl τηv π6λη τoυg

για vα παραKoλoυΘηooυv παlxv1δlα τηg εθvtκηg

τoυg. Aπ6 τηv αΜη πλευρd o Γερμαv6g ΑLΕX
τραγoυδloτηg τηg μπαvταg Lunikoff, μdλλov
oδηγηΘηκε εδΦ απo τo παραδootακo μioog πoυ
τρ6φoυvε ol Γερμαvoi γlα τoUζ oλλαvδoιig,
καθιilq μdλλov δεv γvωρiζεl καl πoλλd γlα τo

dΘλημα. KdπωE 6τol β6βαlα voIιiloαμε 6λol μαq

γlα τoUζ oλλαvδo0g ol oπoiol oυvηθlζαv vα
κυκλoφoρo0v με πoρτoκαλi μπoυρvo0ζlα καl

γuvαlκε1α μπλoυζdκια!

Kιiπωg fτol φΘdoαμε oτηv τfταρτη ημ6ρα
δlεξαγωγηζ τoU ματζ απεvαvτl οτηv loπαviα. Tη

μfρα καl αυτη , oαv τηv μ0γα μfoα oτo γdλα
ημαoταv η γvωoτη μlκρη αλλd δυvαμrκη κερκiδα
απfvαvτl oε 20.0000 loπαvo0g (αvdμεoα ToUζ Kαl

πoλλoi δlκoi μαg) . To Bessa ηταv γo0ρlκo, λiγη
τ0yη ακ6μη καl εiμαoτε fvα βημα πρlv τηv
πρ6κρloη. Συvαvτηoαμε μετd τo ματζ τov

μovαδlκo'Eλληvα με τov oπoΙov εixαμε γvωρloτεi
πραγματlκd καl o oπoioE ηταv αυμπαΘΦv. Πρiv
απ6 λiγεs μfρεg μ6vo πoυ δεv πviγηκε καΘΦg

κατl €πιvε 6ταv τoυ μlληoαμε γlα πρ6κρloη oτov
επ6μεvo γ0ρo. Τιilρα βfβαlα τα πdvτα ηταv
δlαφoρετlκd, 6λα ηταv τfλεtα. To πoτo καl τo

ξεv0μr oυvε1lζ6ταv. Ξημ€ρωoε Παραoκευη μtα
δlαφoρετlκη ημfρα oημερα και αυτ6 γlατi θα
6βγαrvε με 48ωρη αδεlα απ6 τηv φυλακη o

τρελ69 Micke , 9 xρ6vlα μ6oα τελlκα δεv τov
oωφρ6vtoαv! 'Evαg γvηolog Skin με Dr Martens
Kαl μlα μπλo0ζα με τηv εtκ6vα τoυ Adolf Hitler. H

lδαvlκη εlκ6vα γlα fvα κρατo0μεvo πoυ δεv
ι1φταlγε αυτ6g 6πωg μαg εiπε αλλα o Αφρlκαv6q
πoυ 6ρlξε oτov Σηκoυdvα πρlv απ6 10 xρ6vlα καl

δεv ηξερε vα κoλυμπηoεl .Πρdγματl'τρελ6g'o
Micke αλλd καl παραλληλα λdτρηg τηg Xρυoηg
Aυγηg καi αυτ6E καΘιi.lq καl επioηg καl lδρυτlκ6

μ6λo9 τoυ B&Η PORTUGAL . Mαg μiλαγε για τtg

παλl6q μ6ρε9 δ6ξαg τωv Bulogn Boys τηg PSG
αλλα καl Ylα Tηv αημερlvη καταoταoη τoυg η

oπo[α εivαl λiγo δrαφoρετlκη .'Hταv ιδιαiτερα

1αρoOμεvog καΘιilg μετd απo 101ρ6vlα Θα

βρloκ6ταvε oε WP live .Tfτolεg πoλυτ6λεlεg πoυ
vα τιg βρεl oτo κελi τoυ. Τo ταξiδl γtα τηv
Λlooαβ6vα ηταv τo κ0ρro Θιiμα oυζητηoηg εκεivo
τo βριiδυ, εvΦ ot lταλol μαg ε11αvε oτηoεl oτo

βραδlv6 ραvτεβoO μαg, αλλd 6πω9 απoδεixΘηκε
εixαvε λoγo. Ei1αvε παiξει πετρoπoλεμo με τoυg

μπιiτooυg 6πωg καt καθε βριiδυ o1εδ6v Kαl στo
τσαK τηv γλtτΦoαvε. Tελlκα ηρθαvε
xαμoγελιi-rvταg vrκητιig ακoμα μlα φoρα. Σιiββατo
πρωi τ6πoq oυvαvτηoηg τo γηπεδo τoυ
Nτραγκdo . Tριαvτα dτoμα ξεκlvηoαμε γlα Tηv

Λlooαβovα, εvιi: μια oτdoη γlα τlg γvωoτ6g
αvαμvηoτlκf6 φωτoγραφiεg με Eλληvlκdg, lταλlκfE
και Πoρτoγαλικdg oημαiεg καvαvε τo ταξiδl μαg
πιo xαρoOμεvo καl δημιoυργικ6. To απ6γευμα

βρεΘηκαμε με τηv oυvoδεiα καπolωv vτoπlωv
oυvαγωvιoτιirv 6ξω απ6 τo Skinhouse. Mετα τov
απαραfτητo oωματlκo ελεγxo βρεθηκαμε μfoα
oτo 1ιilρo εvιil 6λα ηταv fτolμα γlα τηv oυvαυλiα '

Περiπoυ 100 loπαvoi Hammerskins δΦoαvε τo

δlκo τoυg Xρωμα oτηv εκδηλωoη . Avdμεoα τoυg

καl o αvΘρωπog εξΦφυλλo τηg αvτεπiΘεoηζ σΤo



αφlερωμα γlα τoUζ ULTRA SUR αv καl o iδlog
εivαl μfλoE τωv Brigada τηg Εoπαvl6λ , απ6 6τl
κατdλαβα αυτ6 πoυ τoυE 6vωvε ηταv τo μioog γlα
τηv Mπαρτoελ6vα.'Yoτερα απ6 κdπolα
πoδooφαlρIκα oυvΘηματα υπfρ τηg REAL η
εκδηλωoη ξεκivηoε με πρΦτoυq αrηv oκηvη τoυg
loπαvo0E REBELDES με τov μπαoiστα vα
κλ6βεl τηv παρdoταoη . Λiγα 6μoρφα κoμμdτlα
Kαl σTηv oυv6xεlα παiρvoυv θ6oη or oDΑL ol
oπoiot f1oυv αλλιiξεl τo oτυλ oε πoλ0 βαρ0 γlα
τα Yoιiστα. o τραγoυδlατηg αρκετd ευ1dρloτoE
τ0πog με τov oπoio μlληoαμε γlα καμiα ιilρα.
ΠdvτωE καl ol δυo μπdvτεg δεv Θα μπoρo0ααv
παρα vα δlαακεuαooυvε τo'Revuelta' τωv
DtvtstoN 250.
oι oDlo εivαt η τρiτη μπdvτα πoυ oυvε1iζεl καl
ioωE η καλ0τερη απo τlE πρoηγoOμεvεζ με μlα
εκπληκτlκη δtαoκευη τoυ 'Change of Scenery'
(NORDlc THUDER). Στη oυv6xεlα 6καvε τηv
εμφαvιoη τoυ o Felipe τραγoυδloτηg τωv G.D.F
o oπoioE με τα μ€λη τωv oDlo τραγo0δloε 6λε6
τlg παλlfE επιτυxiεg τηg μπdvταE. Στηv
κυρloλεξiα fγlvε 1αμ6g,μlα ακ6μα απ6δεlξη πωg
τo oi! εivαl η πραγματlκη μouolκη τωv
Skinheands. Στo τ€λog λiγo oDlo καl πdλl με
φωvητlκd απ6 κdπoloυg θαυμαoτ6E και τo
μouσlK6 μερoζ Tηζ βραδtdg τελεlιilvεt. H
oργιivωoη τηg oυvαυλiαE απo κolvo0
(Ηammerskins καl B&H) oΙγoυρα ηταv
πετυ1ημfvη καl o αρlθμ6E τωv 350-400 ατ6μωv
τToU τηv παρακoλoυθηoαv, αρκετα
lκαvoπolητlκ6E. o Felipe δεv ξfxαoε vα μαζ
διi.loεl καl τα xαlρετΙoματα τoU Ylα τov Αλμπdρτo
λiγo πρlv φ0γεl καl xdoεl τoυg guest
καλεoμ6voυg τηg βραδlαE. KαΘιi-lg ol
περloooτερot voμiζαμε πωE η v0xτα 6φταoε oτo
τ€λog τηg κdvαvε τηv εμφαvloη τoUζ ol γvωoτoi
μαg φiλol A'c.A.B παρ6α με κdπolα αυμπαθητlκιi
λυκ6oκυλα καl καπoloυE αvτlπαθητtκo0g
δημooloγραφoυg. Δεv εivαl τυxαio αλλωoτε 6τl
oλη τηv εβδoμαδα τo γεγov6g ηταv oημεio
αvαφoριig oε πoλλ6g εφημερiδεg τηg xΦραg.
B6βαtα φ0γαvε dπραγol καθιilg o xιilρog ηταv
tδιωτlκ6E, εvΦ η πρooωρlvη oιiλληψη 3
oυvαγωvloτιi.lv 6ληξε o0vτoμα, 6ξω απ6 τov
1Φρo μαg με πoλλd εlρωvlκd o16λlα γlα ToUζ

ρoυφlαvoυg (δημooloγραφoυg) ol oπo[oι
βdλθηκαv γlα μlα ακ6μη φoριi vα μαζ καvouv
δlαoημoυE. Mετα απo oλα αυτd δυoτυ1ιilg
ξημdρωoε η μερα κατd τηv oπoiα 6πρεπε vα
φ0γoυμε. To ματE τηE EθvικηE ηταvε oτo
Faro,oτo voτto ακρo τηE Πoρτoγαλiα6. Mετd απ6
6vα ταξiδt 4 Υ" ωpιilν βρεθηκαμε oτη μlκρη π6λη
η oπoiα εixε πdρεl oαφ6oτατα χρωμα Eλληvlκo.
H παρoυoiα 4..000 oπαδιilv ηταv αρκετη γlα vα
ξεαηκιi-lαoυv oλ6κληρη τηv πoλη με oυvθηματα
'τιilρα καl τo Faro εivαl μπλε'! Tr ματg κl αυτo,
fxαoα αρκετd 1ρ6vια απ6 τηv ζωη μoυ' Bρε
πo0oτη μoυ, φτdoαμε ωg εδΦ ψα vα μαζ
δoυλdψoυvε τελlκd ol κατα ιiλλα παvf'μoρφεE
Pωoiδεg πoυ κλ6ψαvε τηv παρdoταση στlζ
κερκiδεg. AυτιiE καl κdπolol dλλot.... Hooligan
πlαoμfvol 1ερdκl-xερdκl, λoυγκρεE γlα oooυg δεv
καταλαβαv. Γdμηoετα αλλog 6vα μ0ΘoE
καταρρfεl. B€βαια μlα μlκρη εξαiρεoη
απoτελotjoε τo παv6 Toρπ6vτo M6oxαg με τov

γvωoτ6 κdλτlκo oταυρ6. Tελlκd αuτ6 πoυ
μ6τρηoε ηταv η μεγαλεlιilδηg πρ6κρloη .

Γρdψαμε toτoρΙα καl γoυoτdραμε πoU ημαoταv
εκεi. Η εΘvlκη iβγαζε φτερα γlα αλλεg
μεγαλ0τερεg επlτυxiεE . Δυoτυxιi.lg 6μωg κdπolα
πρdγματα πioω αrηv πατρiδα δεv μπoρo0oαvε
vα περtμ€voυv Kαl τo ξ6ραμε πdρα πoλ0 καλd.
Kαπωg 6τol ξεκivηoε τo ταξiδl τηg επloτρoφηg καl

με τηv τρελη ελπiδα oτl Θα γυρioouμε γlα vα
ξαvαoυvαvτησouμε τoUζ φiλoυg μαζ σTov τελlκ6!
(τρελ6 ακoυγ6ταv τ6τε). Aυτ6g ol oκdψεlg μαE
ακoλoυθo0oαv ωζ Τηv oτιγμη πoυ τo αερoπλαvo
πρooγεlιbΘηκε oτo αερoδρ6μlo ατα Σπdτα' Η
πρooγεiωoη στηv πραγματlκ6τητα ηταv κdπωq
αvιbμαλη θα 6λεγα καθΦg βρεθηκαμε εμεig καl
ιivαg αρdπηE με λεoπαρδαλf κooτo0μl (μαg fκαvε
καl γελdγαμε κατd τηv δldρκεlα τoυ ταξlδlo0 ) oε
fvα δωμdτlo γlα 6λεγxo απ6 τoυg μπdτooυE τoυ
αερoδρoμioυ. Δεv ξ6ρω εαv ψα1vαvε για τηv
γυvαiκα τoUζ πoU τoυE κερατιbvεl μfoα oτlE
απooκευfE μαg ,πdvτω6 τiπoτα dλλo δεv
βρηκαvε παρci μ6vo 6vα 5λlτρo δo1ε1o με τo
'τoiπoυρo'τoυ 0π6ρτo, τo Bagaso. H oυvfxεlα
β6βαlα ε1vαl γvωoτη oε 6λoug μαg, η εΘvlκη μαg
6φταoε oτηv κoρuφη τηE EυριilπηE καvovταg μαg

πραγματικιi υπερηφαvoυg.'oπωg εivαt φυolκo
κιiπolol απ6 εμdE δεv εixαv τηv δυvατ6τητα vα
ξoδε0oυv 2 μηvldτlκα γlα vα βρεθoOvε oτo Nτα
Λo0ζ , oπωg Θα θιiλαvε πραγματlκα αλλα η
παρακoλoιiθηση ΤoU τελlκo0 6oτω καl απ6 μtα
γlγαvroθovη καl τα παvηγ0ρlα στlζ πλατε1εg ηταv
μlα μovαδlκη εμπεlρ1α. Kαλ0τερα με τoUζ φiλoυg
oτηv πλατεiα παρd με τov Kωoτdκη, τo Mdκη καl
τoυg λolπo0g oτη Λlooαβovα. oυoτ ρε φλΦρol!
Γtα κdπoloυg 6ψtμoυq oπαδoOq τηE εΘvlκηg τo
πdρτl τελεiωoε. Στα αρxiδlα μαg τo δlκ6 μαg
ραvτεβoO εivαl σTlζ 8 Σεπτεμβρioυ oτo v6o
Kαρα'lbκdκη κdπoυ εκεi oτα φτηvd δlαρκεiαE.
Τo0ρκol σαζ .......αYαπαμε, εκεi Θα εiμαoτε γlα
vα σαζ τo δεiξoυμε .

Y.Γ. o Micke εivαl πραγματlκog oυvαγωvloτηE,
10 xρ6vlα πioω απ6 τα o[δερα γlα lδεoλoγlκo0g
oκoπo0E, λ€εl πoλλd. Για 6πolov τυx6v Θα ηθελε
vα επlKolvωvηoεl μαζi τoυ η δlευΘυvση εivαl:

Michael Gonalves
No 426111422 Estabele Cimento
Prisional De Pacos De Ferreira
4590/416 SEROA PORTUGAL

EπΙoηg oτηv υπ6λolπη Πoρτoγαλiα υπdρ1oυvε
απo 10 ειilg 15 N/S Skins φυλακloμιivol γlα
διdφoρoυg λ6γoυE. ol περloo6τερot απ6 αυτo0g
παραμ6voυv πloτoi oτlg lδ6ε9 τoυg. Δεv
oυvεργαoτηκαv πoτf με τlE αρxfg επlβlιitvovταE
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περηφαvα καl αληθlvd! . MAKIS.



Π6τε ξεκvηoατε vα τταiζετε καl πolα τα μ6λη
oαs;Πolo τo μoυαlκ6 oαs oτυλ καl ol
εττιρρois oαs; -E1ετε πραγματoπotηoεl
κdττoια κυκλoφoρiα μ€;1ρl τιbρα;

Δημloυργηoαμε τηv μπαvτα τov lαvoυαρlo τoυ
2003 oτηv Λlooαβ6vα με τηv δlκαloλoγiα 6τl δεv
υπηρxε dλλo NS oυγκρ6τημα εκεi. To κivημα εδΦ

1ρεlαζεταl μlα μπαvτα. ol επlρρofs μαs εivαl
100% hatecore καl f1oυμε τo πρΦτo μαs cd
6τolμo απλιbs περlμfvoυμε τls κoπlεs απo τo
εργooτdolo καl γεvlκιi 6λo τo oτηolμo τoυ cd'
Eπioηs f1oυμε δ0o τραγoυδlα σε μΙα oυλλoγη
μαζi με dλλεs wp ΕυρωπαTκfs μπdvτεs oπoυ
εlvαι Kαl αUτo
o1εδov 6τolμo. H
oυvθεoη μαs
εivαl:Jose-
φωvητlκd, Αndre-
μπdoo, Metz-
κlΘαρα, Dani-
τ0μπαvα, Morgado-
κlθdρα.

Eioτε
εμπλεκ6μεvol oε
κι1ττolα τroλlτlκη
oργιivι,roη η oε
ττoλlτlκ€s δριioεls
γεvlκιi;

Nαi, o τραγoυδloτηs εivαl oτoυs POTN
(Πρooτdτεs τoυ'Eθvoυs) fvα παρdρτημα τωv
hammerskins, αλλα καl 6λol oι υπoλolπot εivαl
φαvατlκoi υπooτηρlκτfs αυτo0 τoυ
παραρτηματos. Eπioηs υπooτηρiζoυμε τo Aryan
Brotherhood τηs Πoρτoγαλiαs.

Tl ouμβαivεl με τls εΘvlκoooαlαλloτlκ€s
δριioεls oτη 1ιirρα oαs; Kιiτrolεs oκ6ψεls γlα
τo τroλlτlκ6 κivημα;

Eδιb €xoυμε κdπolεs καλ6s πρooπdθεlεs μ6oω
τoυ ivτερvετ πlo πoλ0 καl αυτ€s ol πρooπαΘεlεs
xωρiζovταl oε αρκετ6s oμdδεs. To πlo πoλlτlκιi
δραατηρlo εivαl τo PΝR (εθvlκloτtκo κoμμα)
www.partidonacional.org. Στo vετ επioηs oτls
20 Aπρrλioυ αρ1ioαμε tvα forum 6πoυ μfxρl
τιilρα €1oυμε 500 μdλη, www.forum-
nacional.net. Πραγματoπolo0με oυvαvτηoεls,
oυvαυλiεs, αρκετ6 πρoπαγαvδloτlκ6 υλlκ6 oτoυs
δρ6μoυs καl γεvlκd 6xoυμε NS δρdoεls εvdvτια
oτoυs εxΘρo0s μαs σToUS δρ6μoυs! Σε αυτ6v τov
τoμιiα δε16μαoτε oλol oυγxαρητηρlα!

Tl γivεταl με τα κorvuJvlκd πρoβληματα καl τl

εKεl;

To μεγαλ0τερo πρ6βλημα εδιil εivαl ol μα0ρol
μεταvdoτεs oπoυ €ρxovταl απo τl αρ1αiεs μαs
απolκiεs τηs Aφρlκηs.'Exoυμε αυτη τη oτlγμη fvα
εκατoμμιiρlo απo αυτoUs Kαl Ylα μlα xιi.lρα με
πληθυoμo εw€α εκατoμμυρ[ωv μπoρεis vα
φαvταoτεis τl πρoβληματα δημloυργεl!
Ξεκlv6vταs απo τηv εγκληματlκ6τητα, Tηv
κolvωvlκη πρ6volα πoU τoUS παρ61oυv, τηv
φυλετlκη επlμεlξiα μ€xρl καl τηv KατασTρoφη τηS
ταυτ6τηταs μαs! Tα v6μlμα καl εγκληματlκd
πρoβληματα εivαl 6λωv τωv εlδιilv.
Πραγματoπotηoαμε μlα oυvαυλiα oτls 19 τoυ
loυvioυ (ol φoβερoi oυvαγωvloτ6s απo τo B&H

Hellas ηταv
παριilv!) καl γlα
αυτη τη oυvαυλiα
μετα απo μlα
εβδoμdδα η
αoτυvoμiα €καvε
€φoδo oτo
skinhouse μαs, με
απoτ6λεαμα 27
oυvαγωvloτ€s vα
αvτlμετωπ1ζoυv
τΦρα τηv κατηγoρiα
γlα εγκληματα κατα
τηs αvΘρωπ6τηταs!
H αoτυvoμiα
κατ6oxεoε 5 6πλα,

8 ρ6παλα και 8 olδερoγρoθlfs' Eiμαατε υπ6
παρdvoμη επlτηρηoη επioηs, αφo0 κdπoιol
αvΘρωπol εδιb πρ6πεl vα πηγαivouv oτηv
αoτυvoμiα κdΘε μfρα γlα vα δivoυv τα ovoματα
τoUS Kαl αλλα oτol1εiα καθιi.ls τoυs 6xoυv
απαγoρ€ψεl Kαl Tηv 6ξoδo απo τη xΦρα.'Evαs
αδερφos μαs ακoμα απoλ0θηκε απo τηV δouλεtd
τoυ επειδη μαΘε0τηκαv τα πloτε0ω τoυ μ6oω τωv
v6ωv! Aυτη εivαι η δημoκρατiα!

Πolεs ol επαφEs σαs με ιiλλεs 1ιirρεs καl
oυvαγιυvloτ6s;

'E1oυμε πoλ0 καλ€s επαφιis με oυvαγωvιoτfs
απo loπαviα, Γαλλiα, Aμερlκη, lταλiα, Γερμαviα'
Αγγλ1α, Eλβετiα καt αυτηv τηv xρoviα dρ1loε καt η
επαφη μαs με 

-Eλληvεs. o τραγoυδloτηs oαv
μfλos τωv Prospect of Ηammers πoυ εivαl, fxεl
επioηs πoλ0 καλfs επαφ6s με τo HSN
(Hammerskin Nation) αλλιi καl με αρκετd B&H
παραρτηματα.

Πoρτoγαλλiα-Eλλιiδα oτo πoδ6oφαlρo;

To πoδooφαlρo μερlκ6s φoρ6s δεv εivαl καl 6τl
καλ0τερo 6ταv κερδiζoυv oι ιiλλol! Xα! xα! Aλλd



τo αξ1ζαTε!

H wιilμη σαs Ylα: RoLAo PRETO / G.D'F καl
ENDOBELIco μτταvτεs / RUDoLF HESS;

Σεβ6μαoτε τov Rolao Preto καl τα Camisas Azuis
(μπλε 1lτΦvεs) πlo πoλ0 γlα τηV πoλlτικη τoυ
καρ16ρα oτls αρ16s, αλλα πloτε0oυμε 6τl με τo
π€ραoμα τoυ xρ6voυ fκαvε dλλα πρdγματα καl
dλλαξε γεvlκd. Γlα εμds εivαt μtα ouμπαΘηs
πρooωπlκ6τητα αλλd δεv εiμαoτε
εΘvlκooυvδlκαλιoτ6s, εiμαoτε 6λot
εΘvlκoαoolαλloτ6s!

oι G.D.F €xoυv δlαλυΘεi εδιb καl πoλ8 καlρ6
τιilρα. Tιilρα o τραγoυδtoτfs κυκλoφoρεi κdπolα
παλld τραγo0δlα καl με τηv βoηΘεlα καπotωv
αvΘρΦπωv (6ξω απo τηv oκηvη μαs) oυvθfτεl
καlvoOργlα. H μπιivτα δεv υφioταvτo Kαl στls
oυvαυλiεs εiμαoτε εμε1s πoυ παiζoυμε τα
κoμμdτlα τoυs μαζi με Tov τραγouδlατη τoυs.
Eivαl μlα loτoρlκη μπdvτα καt αγαπdμε τηv
μoυolκη Kαi τoUS oτi1oυs τoυs.

ol EΝDoBELlCo γlα εμds εivαl oκατd! o
τραγouδloτηs βγαivεl μαζi με μlα μη λευκη
skingir| καl o κlΘαρioταs €xεl μη λευκ6s ρiζεs!
Eivαl oτo B&Η τηs Πoρτoγαλiαs καl γlα αυτ6 τo
99% τωv oυvαγωvloτιi_lv εδιil δεv 6xεl oυvεργαo1α
μαζi τoυs.'Exoυμε xτυπηoεl δ0o φoρfs τov
τραγoυδloτη Τous για τov λ6γω 6τl λαοπιilvεl τo
B&H ovoμα! Φυolκα αλλα παrδld τoυ B&H απo τo
Π6ρτo πετdξαvε €ξω απo To παραρτημα αυτoι]s
τous δ0o καl τΦρα 6xoυμε ξαvd μlα υπfρoxη
oυvεργααiα καI φlλiα αvdμεoα oτo B&H καl τo
PoΤΝ. Tελlκιi.ls λotπ6v γlα τoUS Πoρτoγαλoυs ol
EΝDoBELlco εivαl εκτ6s κlvηματos.

o RUDOLF HESS εfvαl ιivαs μdρτυραs.Πιiρυαl
πραYματoπoΙηoαμε καl μtα oυvαυλlα oε
καλoκαlρlvη καταακηvωoη oτη μvημη τoυ.'oταv
κdπolol μ6oα oτo κivημα λ6vε 6τl dκαvε αρκετ6s
υπo1ωρηoεls καl αλλα πoλλd μπλα μπλα εμε[s
oκεφτoμαατε 6τl αυτ6s 6δωoε τηv ζωη τoυ καl
τoυs λ6με vα πdvε vα γαμηΘoOvε!

-E1ετε skingirls καl γεvlκ6 γυvαiκεs oτo
τrλεuρ6 oαs;

Στη Πoρτoγαλλiα ιlxoυμε γ0ρω oτα 20 skingirls (

Σ.E. δεv μαs oτ6λvετε καμiα ρε παlδld!) καt 30
περiπoυ εΘvlκoooolαλioτρlεs μαζi μαs. To κivημα
μαs παραμιivεl αρtΘμητlκα σToUS dvTρεS.

Kαl τI γivετε αrηv τroλη oαs γεvlκιi; Π6ool
σUvαγωvlστ€s βρioκovταl εκεiiE;1ετε κιiπolα
μ€ρη τroυ oυ1vdζετε 6ττιυs pubs;Αλλα
oυγκρoτηματα;

EδΦ oτη Λιooαβ6vα dxoυμε 180 skinheads καl
220 εΘvlκloτfs, 6xoυμε μovα1α 6vα μπαρ πoυ
μαs αvηκεl 100% (τo ovoμαζoυμε skinhouse
Lisbon)6πoυ 61ει μπαρ, μπlλldρδo, δωμtiτlα γlα
φlλoξεviα, μivl αγoρd, βελdκlα κ.λ.π' Kdπolol
dλλol κατd καlρoOs πιivε oε ciλλα μπαρ oτo
κ6vτρo τηs πoληs,oτα γηπεδα κ.λ.π. Δραoτηρlol
oτη μoυolκη εiμαoτε μ6vo εμεis καl o
τραγoυδloτηs τωv G.D.F. Aυτη τη oτlγμη
βoηθdμε γlα vα δημloυργηθεi καπolα ιiλλη
μπdvτα καl πlατε0ω oτl oε περiπoυ τρεis μηvεs
Θα εivαl fτolμη!

-E;1ετε κιiπolo υλlκ6 6πιrrs μτrλoOζεs η
loτooελiδα;

Bαolκα η αoτυvoμiα με τηv 6φoδo oτo skinhouse
πηρε τα μπλoυζιiκlα πoυ πoυλo0oαμε μ6oω τηs
loτooελiδαs μαs,κdπolα αυτoκ6λητα κ.α. H
loτooελiδα μαs εfvαt www.odio.site

Πωs μπoρεi κιiπolos vα €ρΘεl oε ετrαφη μαζi
oαs; Mελλovτlκιi o16δlα; Σαs ευ;1αρloτoιiμε
θερμιi, τελεUταiα λ6γlα δlκιi oαs.

MπoρεΙτε η μεoω τηs ιoτooελiδαs μαS η μ6oω
τoυ e-mail: bat]eaxe@hotmail.com. Θ€λoυμε vα
παiξoυμε oε αλλεs xιi.tρεs,6xoυμε πdlξεl μ6vo
εδΦ, oτηv loπαviα Kαl στηV lταλiα. Θα
oυvε1iooυμε με καlvoOργlα κoμματlα καl θα
πρooπαΘηooυμε τo cd μαS vα επεκταΘε1 oε 6λo
τov κ6oμo' Θ6λoυμε vα σε εU1αρlστηooυμε
θερμd γlα τηv oυv6vτευξη καl 1αlρετiσματα σε
6λoυs τoυs'Eλληvεs oυvαγωvloτεs! Συvε1ioτε
τηv υπιiρo1η δoυλεld σαS στη 1ιitρα oαs. 88
oDlo-ΦYΛEτl KH ΗATECoRE MoYΣlKΗ!
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Πoτε δημloυργηoατε τo παριiρτημα σαs καl
γIα πolo oκoττ6;
To B&Η παρdρτημα τηs Πoλωviαs dρxloε
περΙπoυ πρlv fvα 1ρovo. Πριv απo αυτ6
υπηρ1αv μερlκds δlαφoρετtκ6s oμαδεs πoυ
δραoτηρloπoιovτoυoαv εδΦ.'Eτoι, απoφαoioαμε
vα εvιbooυμε τls δυvαμεts μαs ιiloτε o ακτrβιoμ6s
vα εivαl καl δυvατ6τερos.
Yπιiρ1oυv ιiλλεs lδεoλoγlκEs oργαvιboεls
εκεi,τroυ αvτlτtρoσωπε0oυv τα τrloτε0ιυ μαs;
H μovη oργαvωoη εivαl τo B&H. o oκoπ6s μαs
εivαι vα oργαvιbvoυμε oυvαυλiεs καI vα
καθoδηγηooυμε 6λoυs τoυs λευκo0s πατριΦτεs

μαs επιτεΘo0v,
αφo0 6λεs ol
τακτlκ6s εfvαl καλ€s
αv oδηγoOv πρos
τov τελlκ6 oτo1o.
Yπooτηρiζoυμε
oλεs τls
πρωτoβoυλiεs πoυ
δεv 6ρxovταl oε
o0γκρoυoη με τls
απ6ψεls μαs.
Πιυs βλ€τrετε τηv
εξ6λrξη πoλιτικιi,
oτη 1Φρα oαs;
To εΘvικoooolαλloτlκ6 κivημα εδιit δυvαμΦvεl καl

oργαvιi-lvεταl καλ0τερα. Kαvoυμε 6τl εivαl oτls
δυvατoτητfs μαs oπ6τε αυτo μπoρεi vα oυvεxioεl
vα μεγαλιi.lvεl. Θα πρoτlμo0oα vα μηv μlλo0oα
γlα σUγKεKρIμιivo ακτlβloμo αλλα vα εioαl
oiγoυρos oτl δεv θα περlμ6voυμε για κdπolo
Θα0μα vα oυμβεi πρtv πdρoυμε τηv καταoταoη
oτα x6ρlα μαs! Επioημα δεv εγγυ6μαoτε τηv
mainstream πoλlτlκη καl δεv υπooτηρiζoυμε
καvfvα πoλtτtκ6 κ6μμα.
Mlληoτε μαs γlα τηv κolvιυviα τηs Πoλωviαs.
To πto μεγdλo πρ6βλημα εδιi.l oτη κolvωviα εivαl

η τ01η τηs δoυλεlds.H μ6oη Πoλωvlκη oικoγfvεlα
δεv μπoρεΙ vα τα βγιiλεl πfρα. 'Eπεlτα αττo τηv
εiooδo τηs xΦραs μαS στηV E'E. oλα αvεβηκαvε,
6λα εκτ6s απ'τoυS μloΘo0s! Eivαι καλ6 6μωs πoυ
δεv 6xoυμε πρoβληματα με τous μη λευκo0s

μεταvdoτεs, ακoμα. ot λευκoi πατρlιi-lτεs fxoυv
ιlvα μovlμo πρ6βλημα με τηv αστυvoμiα και αλλεs
oμdδεs τηs κυβfρvηoηs oπωs τo ΑBW.'ooo γlα
τα MME εiμαoτε xαρακτηρloμfvol απo αυτd καl

απoμovιi-looυv απo τov μ6oo dvΘρωπo. Αλλα δεv
θα 61oυv τηv τ01η vα τo πετOxoυv αυτ6 πoτi καt

κdπolα μ6ρα ol αvθρωπol Θα δoιjvε 6τt ε[μαoτε τo

oωoτo!

fxoυμε τo πoρτρ6τo τoυ κακo0. Θ6λoυv vα μαS

'E;1ετε ετταφ€s με ιiλλoυs oυvαγιυvloτ6s;
or καλ0τερεs επαφfs πoυ 6xoυμε εivαl απo τls
dλλεs Σλαβικ6s xιilρεs.o λ6γos εivαι βαolκd o

γεωγραφrκ6s αλλα και η κolvη μαs γλιilooα.
Eiμαoτε επioηs oε πoλιj καλη επαφξ με ToUS

Αγγλoυs. Πoλλoi Πoλωvoi ζoOvε oτηv Aγγλiα
καθιbs καl oτηv Aμερlκη καl 1dρη oε αυτoOs ot

επαφ6s μαs γivovταl πlo ε0κoλα.

αvolxτfs γtα
6λoυs. Αv
υπdρ1oυv
γυvαiκεs πoυ
μπoρo0v vα
πρooφ6ρoυv oτov
oργαvloμ6 μαs,
τ6τε Θα fxoυv μlα
καλη Θ6oη
αvαμεoα μαs.
H γvιbμη σαs γlα:
Eλλιiδα /

KoNKlvIsTA 88 καl BATTLEF|ELD μπιivτεs;
Σεβ6μαoτε τα κατoρΘιilματα Tηs αρxαiαs
Eλληvrκηs κoυλτo0ραs. Evδlαφερoμαoτε πdvτα

γrα τls εξελiξεls oτη 1ιi:ρα oαs 6πωs καl γtα oλεs
τls λευκ6s xΦρεs. Bλfπoυμε με δ6os τηv αρxαiα
σαs αρχlTεKTovlκη καl oυγκlvo0μαoτε με τov
πoλlτloμ6 oαs.Στη δrκη μαs xΦρα oλα 6oα f1oυv
παγαvloτlκη πρo6λευoη 6xoυv καταoτραφεi
τελεiωs με τo oπαΘi Kαl τηv φωτld τωv

xρIoτlαvΦv ειoβoλ6ωv! Aλλd θυμoμαoτε τls
αρxαiεs μαs ρiζεs καt πdvτα θα εivαl μ6oα μαs.

H oυoiα γlα τoUS KoNKVvlSTA 88 φαΙvεται xωρis
o1oλlα. Γlα εμds δεv υπdρxoυv πλ6ov.

ol BATTLEFIELD εivαl μlα πoλ0 εvδlαφ6ρoυoα

μπdvτα με γυvαtκεiα φωvητrκd, πρΦτot oτo εiδos
τoυs!Kαλof oτi1ol καt υπ6ρoxη μoυotκη!
Mπoρεiτε vα μαs πεiτε γlα κιiττolεs ιiλλεs
μπ6vτεs τηs 1Φραs oαs;
Η καλ0τερη μπαvτα oτη Πoλωviα, πρlv τo
δtαλ0ooυv, ηταv ol HoNoR.'Exoυμε κdπolεs



dλλεs μπdvτεs 6πoυ παρoυoldζoυv dvαv καλo
πotoτtκ6 ηxo αλλd δεv ε[vαl ακ6μα 6τolμεs γlα vα
παlξoυv αε dλλεs xΦρεs. H oκηvη επεκτεivεταl
εvΦ τηv 1δlα oτrγμη η πot6τητα πdvω απo τηv
πoooτητα παραμ6vει αιts γραμμis μαs.
Πloτειjoυμε ακρdδαwα 6τι πdvrα Θα υπdρ1εl 6vα
oυγκρ6τημα εδΦ oπoυ Θα εivαr καλ6, τiμlo καl με
καλ6 υλlκo. Eπioηs ot δloκoγραφlκ6s μαs
εταlρεiεs oυvεxΙζoυv vα δoυλειloυv με
επαγγελματlκ6 τρ6πo πλιiov.
'E;1ετε κιiπolo υλικ6;
'oλo τo υλlκ6 μαs μπoρεiτε vα τo βρεiτε oτηv
loτooελiδα μαs www.bhpoland.org' H oελiδα
αvαvειi-lvεταl oυv6xεlα καl μπoρε[τε vα βρεiτε

6λεs τls εταlρε1εs μαS στα links καΘιbs καt λioτα
με cd, μπλoυζιiκtα, πληρoφoρiεs γlα ouvαυλlεs,
φωτoγραφiεs κ.π.α.
Πωs μπoρεi κιiπolos vα επlκolvωvηoεl μαζi
σαs;
Στα e-mails:bloodhonourpoland @ hotmail.com καl
info@bhpoland.org. Eπioηs η Θυρiδα μαs εivαt:
A.Palewski Po Box 162 Swinoujscie 1 Poland
Πolα τα μελλovτlκιi oαs o;1Eδtα;
Τα μελλovτlκd μαs oxιiδlα εivαt η πραγματoπoioη
oυvαυλlΦv. Mπoρεi κdπolα μtρα vα μπoριiooυμε
vα δo0με καl καπotδ Eλληvlκη μπdvτα ζωvταvd
εδιil! Mlα oυvε16μεvη πρooπdΘεlα γlα vα
μετατρ6ψoυμε τo μ6τρlo oε ιiρloτo.
Eυ;1αρloτo0με τroλιj! Kιiτl γlα τo τfλos;
Eυxαρloτo0με γlα τo εvδlαφ6ρov πoυ δεiξατε γlα
τov ακτlβloμo μαs.Στελvoυμε 1αlρετioματα oε
6λoυs τoυs εθvlκoooαlαλloτfs oτηv Eλλιiδα.
E[μαoτε εvωμ6vol oτov κolv6 αγιilvα μαS Y|α vα
oωΘε1 o λευκos κ6oμos απo Tηv βroλoγlκη
καταoτρoφη Kαl τoV Θdvατo τηs κoυλτoιjραs μαS.
EiΘε viκη η δoξαoμεvos Θαvατos πdvω oτηv
μdxη. Α0ρlo Θα αvηκεls oε εμds!
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Eivαl παoiYvιυoτo oτl η loτταvlκη WP μoυolκη oκηvη εivαl απo τls δυvατ6τερεs τηs Euριirττηs.
Γlα αυτ6v τov λ6γo 61ouμε φlλoξεvηoεl καl αρκετιi loπαvlκιi γκρo0π κατιi καlρoOs μ6oα απo τo
τrερloδlκ6 μαs.ol R|ENZI λolπ6v εivαl €vα ατro τα καlvo0ργlα o1ηματα καl μαs ατταvτιivε oτls
εριυτηoεls μαs.

Π6τε αρ1ioατε'τ](rs 1αρακτηρiζετε τov η;1o
σαs καl ττolα γκρoιiπ σαs εXoυv ετrηρειioεl;

Aρ1ioαμε τoυs RlENZ| τo KαλoKαiρl ToU
2002.Mαs αρ6oεl η εθvlκoooolαλlατlκη μoυolκη
καl γl'αυτo απoφαoioαμε τηv δημtoυργ1α τoυ
ouγκρoτηματoS μαS.Πlστε0oυμε oτl η μoυolκη
εivαl €vα oημαvτtκ6 μ6ρos τoυ κlvηματos
μαs.Eivαl €vαs τρ6πos γlα vα δtαδιi-loειs τls lδ6εs
μαS πoU αυτη τηv oτlγμη εivαl κατακρlτ6εs.Ei1αμε
oταματηoεl γlα κdπoιov καlρ6 ετrεlδη o
τραγoυδloτηs μαs ηταv oτηv φυλακη, αλλα τΦρα
6xoυμε επloτρ6ψεl. Mαs αρ6oει η μoυolκη και ol

μπdvτεs απo τηv Aμερlκη oπωs: Bully Boys, No
AΙibi, Αngry Aryans, H8 Machine, lntimidation

Malnatt, Landser,
lron Youth Kαl απo
τηv 1ιilρα μαs:
Batallon De Castigo
(η αγαπημ6vη μαs),
7 Muelles, Estirpe
lmperial, Klan,
Division 250.
Παiρvoυμε καπolεs
επlρρo€s απo τα
oxηματα πoυ
ακo0με αλλα
θ6λoυμε vα 61oυμε
τo δlκ6 μαs oτυλ.
Tα τραγo0δlα μαs
εivαl επlΘετlκd, μαs αρfoεl τo hateοore καl γεvlκα
ol μελωδlκo1 hardcore ηxol.'E1oυμε αρκετη
πolκlλiα oτα κoμμdτlα μαs'

Elστε μεΛη καπolou oργαvlσμou;

Yπooτηρ1ζoυμε τo loπαvlκo πoλlτlκ6 κ6μμα
AL|ANZA ΝAcloNΑL (Eθvικη Συμμαxiα) καl
oλoυs τoυs oργαvιoμoιis πoυ παλε0oυv γlα τηv
λευκη φυλη!

'E1ετε κιiτrolεs κuκλoφoρfεs; Παiζετε
ζωvταvd;

'Exoυμε κdπoιεs ζωvταv€s ηxoγραφηoεts oτo
oτoOvτto αλλιi 6xl κdτt επαγγελματlκo καl
καθαρo. Aυτη τη oτlγμη δoυλdυoυμε παvω oε
αυτ6 καl θα ηxoγραφησouμε τo πριilτo μαs cd
oτo τ6λos τoυ 1ρovoυ.'E1oυμε παiξεl oε
loπαvlκ6s π6λεts με loπαvlκfs μπαvτεs oπωs:
Batallon De Castigo, Tercios, Reconquista,
Retaguardia και ξfvεs oπωs με τηv Saga.

Kdπolεs απoψεls σαs Ylα τα
κolvωvlκoτroλlτlκd δριirμεvα τηs ;1ιirραs oαs;

Yπdρxoυv κdπolol πoλlτlκoi oργαvloμoi αλλιi δεv
εfvαl εvωμ6vol, κdπolol voμlμol εθvlκιoτlκoi αλλd
6xl φυλετlκoi. Eμε1s υπooτηρiζoυμε μovo
φυλετlκoOs oργαvloμo0s. Eivαl δ0oκoλo vα εioαl
εΘvlκoooolαλloτηs εδΦ αφo0 υπdρxoυv πoλ0
oκληρoi voμol εvαvτiov μαs. Εδιil εivαl καλd καl
εioαl ελειiΘερos oταv εioαl κoκκlvos καl oτlδηπoτε
dλλo, 6ταv επlλ6γεls 6μωs vα εiααl
εΘvlκooooιαλloτηs, τ6τε η φυλακη εivαl τo
πεπρωμfvo ooυ!

'Eyετε τroλλo0s μεταvιioτεs ;

ol μη λευκoi
μεταvαoτεs εδιil,εivαl
πρoβλημα. To 2010
τo 10% τωv
αvθρΦπωv θα εivαl
μη λευκoi! Παiρvoυv
τls δoυλεl6s μαs, μαS
επιβdλoυv τls
κoυλτo0ρεs τous Kαl
€xoυv πlo πoλλα
δlκαlιilματα απo
εμds! Eioαl
μεταvdoτηs καl ζε1s
oτηv loπαviα; T6τε η
πoλlτε[α Θα ooυ

δΦoεt fvα oπiτl καl Θα πληριi-lαoυμε εμεis γlα
o6vα πlo πoλλoOs φ6ρoυs! H loπαviα εivαl τo
ιiθvos μαs καl λdμε oxl ΣToYΣ MH ΛEYKOYΣ
METANAΣTΕΣ!

Γivovταl oη1vιi επεlo6δlα εκεi με δlιiφoρoυs
ε;1Θρo0s, 6πιυs αvαρ1lκoOs καl ξEvoυs;

Σε oλεs τls πoλεls εδιil γivovταl μεγdλα επεtα6δlα
με κ6κκlvoυs. Επεlo6δlα με κ6κκlvoυs,
αvαρxlκo0s, sharps καΘε εβδoμαδα! ol loπαvoi
εΙvαt πlo γεwαiol καl ol δρ6μol εivαl μdρτυρεs γtα
αuτ6. Πoλλoi απo εμds 6xoυv φυλακoτεi γIα
μdxεs με κoκκlvoυs.

H wιbμη σαs Ylα: CE] καl JNR / ETA;

o CEl εivαl fvαs oργαvloμos κoυλτo0ραs
δημloυργημdvos απo εΘvlκoooolαλloτ€s.
Πρooφατα εixαvε πρ6βληματα με τo v6μo. Τo
JNR εivαl oργαvloμ6s vεoλαiαs με δραoειs oτoυs
δρ6μoυs Kαl με τo oλ6γκαv EΞEΓEPΣH!



Η ETΑ εivαl Mαρξloτ6s τρoμoκρdτεs και Θfλoυv
vα xωρiooυv τηv loπαviα. ΣκoτΦvoυv λευκd
παlδId, γυvαiκεs καl dvτρεs! ol υπooτηρlκτfs
τoυs εivαl κ6κκlvol, sharps, punks. ΠoΜoi τηv
oυμπαθoOvε αλλd δεv ξfρoυv 6τl εivαr φovιdδεs'

Πιυs βλ€πετε τo B&H κivημα oε 6λo τov
κ6oμo;

To B&Η εivαl 6vαs μεγαλos oργαvloμos πoυ
εμφαviζεταl αε 6λo τov λευκ6 κooμo και φυorκd
εivαι 6vα oημαwικo κομματr του κlv(ματos μαs.

Tα καλυτερd oαs WP αλμπoυμ καl κdπolα
απo τα αγαπημ€vα oαs βιβλiα καl ταIviεs;

BULLY BOYS- 'Τhe Best of / FlNAL WAR-'Glory
Unending'/ KRΕUZFEUER- Blut Fur Blut'/ No
ALIBI-'Back For Blood&Soil' / AGGRESSIVE
FoRCE-'Same' / Η8MACHlNΕ-'cheated' /
LΑNDSER-',oΛA! / BATALL|oN DE cASTlGo-

Kampf, Τurner Diaries. Tαlvlεs:The Triumph of
the Will, Νatural Born Kil|ers, Braveheaft,
Gladiator (o πρωταγωvtoτηs oτη ταlviα ηταv
loπαv6s τoυ Emerita-Augusta), The Cid (loπαv6s
ηρωαs).

Tα μελλovτικα oαs η1iδlα;

Eλπiζoυμε vα γραψoυμε τo πρΦτo μαs
επαψελματlκ6 οd oτo τ6λos τoυ 1ρ6voυ και vα
παiξoυμε αε περιoooτερεs π6λεrs τηs πατρiδαs

μαS KαI τηs Ευριi.lπηs.

Eυ1αρloτoυμε γlα τηv oυv€vτευξη!

Xαlρεταμε oλoυs τoυs λευκoOs αvθριbπoυs πoυ
αvτloτ€κovταl καl παλ6βoυv γlα τηv λευκη
επαvdoταoη! Xαlρετioματα oτo B&Η Hellas καl
τηv Xρυoη Aυγη. Eυxαρtoτo0με καl κρατηoτε τηv

μαxη! Γlα επlκotvωviα μαζi
μαs: rienzi-ns @ hotmail.com
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