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s Ενώ συνεχίζεται η ανοχή στην βαριά εγκληματικότητα 
των λαθρομεταναστών, το προδοτικό (ανθ)ελληνικό κράτος 
προέβη σε ένα ακόμη ειδεχθές έγκλημα: αποφυλάκισε τον 
αφγανό, που μαζί με άλλους δύο λαθρομετανάστες, δολο-
φόνησαν άνευ λόγου τον 29χρονο Αθ. Λαζανά στην Πάτρα. 

s Δέχθηκαν τον ψευδή ισχυρισμό του ότι είναι ανήλικος, 
παρ’ όλο που η αστυνομία βεβαίωνε πως ο συγκεκριμένος 
εγκληματίας είναι πάνω από 25 ετών. Το ίδιο ακριβώς είχε 
πράξει και για τον πακιστανό βιαστή της Πάρου. Η Χρυσή 
Αυγή φέρνει άμεσα το θέμα στη βουλή και έχει ήδη καλέ-
σει την θλιβερή ηγεσία του υπ. Δικαιοσύνης να παραιτηθεί.  

Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΕΣ
ΣΕ ΞΑΝΘΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ!

ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ: 
Άφησαν ελεύθερο τον αφγανό 
δολοφόνο του Θανάση Λαζανά 

ΣΕΛΙΔΑ 9

Νέο Κοινωνικό πρόγραμμα 
του Λαϊκού Συνδέσμου

ΟΙ «ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΣΥΝΟΡΑ»
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Απειλεί ο μαρξιστικός
υπόκοσμος της Αριστεράς

«ΕΚΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΑ ΤΕΘΕΙ
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ...!»

Καθηγητής Ν. Αλιβιζάτος

ΚΑΤΑ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ,
ΥΠΕΡ «ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ»...

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 
«1821» ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ...

ΣΕΛΙΔΑ 12

Πρωτοδικείο Αθηνών: 
«Παράνομο το χαράτσι της ΔΕΗ»
Στουρνάρας: «Να συνεχίσει 
κανονικά η είσπραξη!»

ΣΕΛΙΔΑ 2

d

d

Συγχαρητήρια στον ΣΚΑΙ και τον Τατσόπουλο...

ΣΕΛ. 5

Επισήμως καλούσε σε παράνομες πράξεις...

ΤΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ» ΣΥΡΙΖΑ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Χ. Βερναρδάκης

«Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ»

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ
ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΛΟΓΩ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΣΕ ΛΙΓΟ 
ΘΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ
ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ!

ΣΕΛΙΔΑ 3 ΣΕ
ΛΙ

ΔΑ
 1

3

ΣΕΛΙΔΑ 6
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Θεσπρωτία: 6980 838537  Ιωάννινα: 6938 147358 Καβάλα: 6931 087003 Καρδίτσα: 6986 122363 Καστοριά: 6972 230176 Κέρκυρα: 6937 621556 
Κεφαλλονιά: 6945 134452 Κιλκίς: 6970 505407 Κοζάνη: 6984 342137 Κόρινθος: 6986 256231 Κυκλάδες: 6945 372714 Λακωνία: 6970 365496 
Λάρισα: 2410 554606  Λασίθι: 6989 642299 Λέσβος: 6932 228699 Λευκάδα: 6936 796622 Μαγνησία: 6972 802167 Μεσσηνία: 6948 929090 

Ξάνθη: 6984 784013  Πέλλα: 6972 226025 Πιέρια: 6970 881184 Πρέβεζα: 6956 306622 Ρέθυμνο: 6977 752198 Ρόδος: 6947780096
Ροδόπη: 6983 516178 Σάμος: 6984 305181 Σέρρες: 6938 721350 Τρίκαλα: 6932 207727 Φθιώτιδα: 6988 888540  Φιλιατρά: 6945 662768 

Φλώρινα: 6947 298150 Φωκίδα: 6988 888540 Χαλκιδική: 6970 885776 Χανιά: 6977 752198 Χίος: 6980 536367

Τηλέφωνα επικοινωνίας :  210 6985121,  210 6985171, 210 6985173, 210 6985175
καθημερινά από τις 9 πμ έως τις 9 μμ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

o ΑΘΗΝΑ: Δηλιγιάννη 50

o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καζαντζάκη 4 

o ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραΐσκου 111 

o ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 17 χλμ 

Νέας Εθνικής Οδού

o Α. ΛΙΟΣΙΑ: πλ. Μητροπόλεως

o ΝΙΚΑΙΑ: Καισαρείας 30

o Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Λ. Ηρακλείου 426

o ΜΕΓΑΡΑ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΠΕΡΑΜΑ: 25ης Μαρτίου 7

o ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Φανερωμένης 3

o ΑΡΤΕΜΙΔΑ: Αγ. Μαρίνας 10

o ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: Λεωφ. Σουνίου 

και 25ης Μαρτίου

o Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Ποσειδώνος 66 

o ΠΑΤΡΑ: Γερμανού 128 

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΑΛΜΥΡΟΣ: Βασ. Κωνσταντίνου 

91, πλ. Αλμυρού

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΞΑΝΘΗ: Τσιμισκή 2

o ΔΡΑΜΑ: Εθνικής Αμύνης 55 

o ΕΒΡΟΣ: Μαζαράκη 34 

o ΘΑΣΟΣ: Πρίνος Θάσου

o ΚΑΒΑΛΑ: Δαγκλή 10 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Κομνηνού 2

o ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη 40-42 

o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Κόρακα 52

o ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηροδότου 87

o ΡΟΔΟΣ: Εθν. Μακαρίου 45

o KΩΣ: Ομήρου και Ξενοκρίτου

o ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Πλατεία 

Αργοστολίου

o ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Πατριάρχη

Βαρθολομαίου 6

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τ.Θ. 8346

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

www.XAgr.net

YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

s Με απόφαση του Συμβουλίου Πλημ-
μελειοδικών Πατρών τον μετέφεραν σε… 
«στέγη ανηλίκων», καθώς δεν θεωρήθηκε 
επικίνδυνος! Σε δυο μέρες είχε εξαφανι-
στεί…  

s Επίκαιρη ερώτηση της Χρυσής Αυγής 
για την κατάντια των δικαστικών αρχών 
και του υπουργείου δικαιοσύνης. Ζητάμε 
την άμεση παραίτηση Ρουπακιώτη 

Εν μέσω καθημερινών δολοφονικών 
επιθέσεων από λαθρομετανάστες, το 
προδοτικό (ανθ)ελληνικό κράτος προ-

έβη σε ένα ακόμη ειδεχθές έγκλημα: απο-
φυλάκισε τον αφγανό, που μαζί με άλλους 
δύο λαθρομετανάστες, δολοφόνησαν άνευ 
λόγου τον 29χρονο Αθανάσιο Λαζανά στην 
Πάτρα. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Προηγουμένως είχαν δεχθεί τον ψευδή ισχυ-
ρισμό του ότι είναι ανήλικος, παρ’ όλο που 
η αστυνομία βεβαίωνε πως ο συγκεκριμένος 
εγκληματίας είναι πάνω από 25 ετών. Το ίδιο 
ακριβώς είχαν πράξει και για τον πακιστανό 
βιαστή της Πάρου.  
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το θλιβερό 
γεγονός της αναίτιας δολοφονίας είχε συμβεί 
στις 19 Μαΐου συγκλονίζοντας το πανελλή-
νιο. Εκτεταμένα επεισόδια είχαν ακολουθή-
σει καθώς οι κάτοικοι απέκλειαν σε καθημε-
ρινή βάση την εθνική οδό ζητώντας να βρεθεί 
λύση στο πρόβλημα με τους λαθρομετανά-
στες. Η Χρυσή Αυγή μάλιστα, μαζί με πολίτες 
των Πατρών οργάνωσε δυναμική διαμαρτυ-
ρία στις 20 Μαΐου έξω από τον καταυλισμό 
των αφγανών, που οδήγησε τελικά στην εκ-
δίωξή τους από την περιοχή. Το ζήτημα είχε 
απασχολήσει ιδιαιτέρως την κοινή γνώμη και 
μάλιστα όλο το… «κοινοβουλευτικό τόξο» από 
άκρα αριστερά, μέχρι άκρα δεξιά, καταδίκα-
ζαν νυχθημε΄ρον την Χρυσή Αυγή για τις… 
«ακραίες πρακτικές της». Σήμερα κανείς τους 
δεν είπε λέξη για την κατάντια της ελληνικής 
δικαιοσύνης και την υπόθαλψη εγκληματιών 
και μάλιστα δολοφόνων.  
Ας δούμε όμως με περισσότερες λεπτομέρειες 
το εν λόγω δικαστικό σκάνδαλο. Κατ΄αρχήν 
οι δικαστικές αρχές αποδέχθηκαν την ψευδή 
δήλωση του αφγανού ότι είναι ανήλικος, παρ’ 
όλο που οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν 
και διενήργησαν την προανάκριση ήταν βέ-
βαιοι πως επρόκειτο για ενήλικα και μάλιστα 
άνω των 25 ετών. Όταν είχαμε θέσει το ίδιο 
θέμα στη βουλή, για την περίπτωση του πα-
κιστανού βιαστή της Πάρου δεν είχαμε λάβει 
καμία απάντηση. Δηλώσαμε μάλιστα πως 
από τις φωτογραφίες και μόνο του εγκλημα-
τία προέκυπτε αβίαστα πως επρόκειτο για 
ενήλικα, επομένως εισαγγελέας και ανακρι-
τής ήταν… ή τυφλοί ή τρελοί. Απ’ ότι φαίνεται 

τελικά δεν είναι τίποτα από τα δύο. Υπάρχει 
συγκεκριμένη γραμμή από το υπουργείο δι-
καιοσύνης για ήπια αντιμετώπιση των λα-
θρομεταναστών εγκληματιών.   
Δεν είναι τυχαίο πως μετά και απ’ αυτό το 
σκάνδαλο ο Ρουπακιώτης δεν είπε τίποτα. 
Δεν έπεσε ούτε ένα κεφάλι. Αντιθέτως την 
επόμενη μέρα έπινε καφέ με δικαστικούς και 
συζητούσε για τις περικοπές στα μισθολόγιά 
τους. Αίσχος και ντροπή! Η Χρυσηή Αυγή 
κατέθεσε άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς το 
υπουργείο δικαιοσύνης, που αναμένεται να 
απαντηθεί αύριο Πέμπτη στην αίθουσα της 
ολομέλειας της βουλής. Ακολουθεί το πλήρες 
κείμενο 
 

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης  

Στις 19 Νοεμβρίου με απόφαση του Συμ-
βουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών ο αφγα-
νός κατηγορούμενος για την δολοφονία του 
29χρονου Αθανασίου Λαζανά μετεφέρθη από 
τις φυλακές ανηλίκων Αυλώνος στο στέγη 
ανηλίκων στη Νέα Ιωνία Βόλου, όπου τα μέ-
τρα φύλαξης απεδείχθησαν κυριολεκτικά «για 
τα πανηγύρια».  
Από εκεί απέδρασε στις 23 του ιδίου μήνα 
και έκτοτε αναζητείται. Αποτέλεσμα να μένει 
προς το παρόν ατιμώρητος για το ειδεχθές 
του έγκλημα και να κυκλοφορεί ελεύθερος και 
έτοιμος να διαπράξει ανάλογα κακουργήμα-
τα. 
 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 
Ποιοι επίορκοι δικαστικοί δέχθηκαν ως αλη-
θή τη δήλωση του αφγανού ότι είναι ανήλι-
κος (παρ’ όλο που έγινε προφανές κατά την 
προανάκριση ότι πρόκειται για άτομο μεγα-
λύτερης ηλικίας) και κυρίως ποιοι αποφάσι-
σαν ότι δε συντρέχουν λόγιο συνέχισης του 
εγκλεισμού του στις φυλακές Αυλώνος και 
ποιες συνέπειες αντιμετώπισαν; 
Γιατί δεν έχετε παραιτηθεί ακόμη κ. Υπουργέ, 
καθώς επί των ημερών σας αφέθηκαν ελεύθε-
ροι δύο επικίνδυνοι αλλοδαποί εγκληματίες: 
ο γεωργιανός δολοφόνος των αστυνομικών 
της ομάδας ΔΙΑΣ και ο αφγανός δολοφόνος 
του 29χρονου Αθανασίου Λαζανά;  

Ο ερωτών βουλευτής 
Ηλίας Κασιδιάρης 

 

Μετά την επονείδιστη απόφαση του Συμβου-
λίου Πλημμελειοδικών Πατρών για άρση της 
προσωρινής κράτησης του αφγανού στις φυ-
λακές ανηλίκων Αυλώνα, πραγματοποιήθηκε 
μεταφορά του στη στέγη ανηλίκων στη Νέα 
Ιωνία Βούλη. Μιλάμε στην ουσία για έναν 
ξενών επιτήρησης, δηλαδή ένα ξενοδοχείο, 
απ’ όπου μέσα σε δύο ημέρες ο επικίνδυνος 
εγκληματίας την είχε κοπανήσει με την άνε-
σή του. Όταν ήρθε η ώρα της δίκης, οι γονείς 
του Θανάση Λαζανά είδαν έκπληκτοι πως το 
εδώλιο του κατηγορουμένου ήταν άδειο. Δυ-
στυχώς στο ίδιο εδώλιο δεν έχει κάτσει μέχρι 
στιγμής κανένας από τους «λειτουργούς της 
Δικαιοσύνης» που διέπραξαν αυτό το έγκλη-
μα.  
 Την ίδια ώρα, μαθαίνουμε πως φτάνει στην 
Ελλάδα κάποιος ευρωπαίος επίτροπος για να 
μας κάνει συστάσεις για τη ρατσιστική μας 
συμπεριφορά. Ας κοιτάξει αυτός ο «κύριος» 
τους τάφους των Ελλήνων πολιτών που δο-
λοφονήθηκαν πισώπλατα και άνανδρα από 
λαθρομετανάστες. Ας μεταφέρει αυτή την ει-
κόνα στην Ευρώπη, που μας έχει μετατρέψει 
σε σκουπιδότοπο εγκληματιών, με την ανοχή 
της εγχώριας προδοτικής ηγεσίας. Αν δεν έχει 
πρόθεση να πράξει όλα αυτά, τα δέοντα και τα 
αυτονόητα, τότε για εμάς είναι ανεπιθύμητος. 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 θα πραγματο-
ποιηθεί ομιλία από τον βουλευτή Μαγνησίας της Χρυσής 

Αυγής, Συναγωνιστή Παναγιώτη Ηλιόπουλο, με θέμα 

«Οι θέσεις μας για μια Εθνική διακυβέρνηση»
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Προσδιορίζοντας τους εχθρούς      
 
Συχνά, στις αναλύσεις των ΜΜΕ, όσων ΜΜΕ εξακολου-
θούν να παραμένουν σχετικώς αντικειμενικά, επιλέγεται ο 
εύκολος εχθρός. Για τους περισσότερους, εχθροί είναι οι 
Γερμανοί.  Η προσδοκία των αναλυτών είναι να λειτουρ-
γήσουν τα συνήθη αντανακλαστικά του λαού. Ανασκαλεύ-
οντας γεγονότα από την αντιβασιλεία του Όθωνα μέχρι 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το «σκάνδαλο Siemens», η 
ανάλυση γίνεται εύπεπτη, η συνθηματολογία εύκολη : «Οι 
Γερμανοί ξανάρχονται». 
Φταίνε αλήθεια οι Γερμανοί γιατί κάποιοι κατ’ όνομα Έλλη-
νες χρηματίζονταν; Φταίνε επειδή οι υπεύθυνοι των σκαν-
δάλων που έχουν ονοματεπώνυμο παραμένουν ατιμώρητοι 
και με την ψήφο της πλειοψηφίας των μελών του ελλη-
νικού κοινοβουλίου; Με λίγα λόγια, φταίνε αυτοί που τα 
δίνουν ξεδιάντροπα και το ονομάζουν μπίζνες, ή αυτοί που 
τα παίρνουν ξεδιάντροπα και το ονομάζουν «επενδύσεις»;  
Κάποιοι έφταιξαν για τον κατήφορο της χώρας. Κάποιοι 
φταίνε για την συνεχή καταβαράθρωση του επιπέδου ζωής 
του λαού μας, κάποιοι φταίνε για την ανεργία, την εξαθλί-
ωση, την κατάθλιψη, τις αυτοκτονίες. Κάποιοι αποφάσισαν, 
κάποιοι έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από παλιά και 
νέα δάνεια. Κάποιοι είναι εχθροί του Ελληνικού λαού. 
Και τώρα κάποιοι βαφτίζουν «ανάπτυξη» το ξεπούλημα της 
Πατρίδας μας και προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στην 
υλοποίηση των σχεδίων τους σε συνεργασία με πρόθυμους 
Έλληνες. Μετά τη μαρίνα της Λέσβου, την πώληση της 
οποίας σε τούρκους  έχει καταγγείλει επανειλημμένως η 
Χρυσή Αυγή, γράφεται ότι ένας Έλληνας μεγαλοπαράγο-
ντας συνεργάστηκε με έναν τούρκο «Κροίσο» για να του 
παραχωρηθεί το 50% της μαρίνας του Φλοίσβου.  
Ποιος είναι ο «ένοχος»; Ο τούρκος που, συνεπής στις 
προσταγές της φυλής του, στα οράματα του λαού του και 
τα συμφέροντά του, αγοράζει ένα σημείο ορόσημο της 
Αττικής, ή ο τουρκόφρων Έλληνας που του ανοίγει την 
κερκόπορτα για να πατήσει πόδι και να γίνει οικονομικός 
παράγων στη ζωή της Ελλάδος;  
Ναι, η Ελλάδα έχει ανάγκη από ανάπτυξη, από δουλειές, 
από επιχειρηματίες. Αλλά χρειάζεται καθαρούς επιχειρημα-
τίες με εθνικό φρόνημα που θα δουλέψουν με σταθερούς 
και ξεκάθαρους νόμους που θα θεσπίσει το νέο, εθνικό 
κράτος που θα ιδρύσει η Χρυσή Αυγή. Η Ελλάδα δεν 
χρειάζεται μια σάπια πλουτοκρατία που συγχρωτίζεται με 
σάπιους πολιτικούς παράγοντες στα σαλέ του Σαιν Μόριτζ 
για να οργανώσει το ξεπούλημα του εθνικού πλούτου σε 
εχθρούς του Ελληνισμού.  
Η Χρυσή Αυγή πηγαίνει την Ελλάδα στο επόμενο κεφάλαιο 
της Ιστορίας της, ένα νέο βιβλίο ανάστασης και δημιουργί-
ας. Γι’ αυτό χρειάζονται όλοι οι Έλληνες που αισθάνονται 
Έλληνες και είναι αποφασισμένοι να ενεργοποιηθούν  για 
τα συμφέροντα της Ελλάδος και του Ελληνικού λαού. 
Η Χρυσή Αυγή προσφέρει στο λαό μας αυτό που του οι 
πολιτικάντηδες και οι επιχειρηματίες της έδρας του στέ-
ρησαν επί δεκαετίες. Ενώ του έριχναν κόκκαλα από το 
μεγάλο φαγοπότι των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων 
και των πονηρών αγοραπωλησιών, του στερούσαν  το 
Αύριο. Ο λαός μας χρειάζεται εθνικό όραμα, χρειάζεται 
στόχους που θα τον κάνουν να βγει από το τέλμα που τον 
έριξαν οι εξωμότες. Εθνικό όραμα δεν είναι «η νομισματική 
ενοποίηση» του Σημίτη που είδαμε τι αποτελέσματα είχε 
για την χώρα μας. Κατά τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να είναι 
η «ανάπτυξη» του Σαμαρά που αποδεικνύεται μια ακόμη 
αρλουμπολογία του τύπου Ζάππειο 1-2-3.  
Εθνικό όραμα είναι η εθνική ανεξαρτησία. Η δυνατότητα 
δηλαδή να κάνει ο Έλληνας κουμάντο στον τόπο του. Να 
είναι κύριος του σπιτιού του,  του χωραφιού και του μαγα-
ζιού του, της βιοτεχνίας ή της βιομηχανίας του, του καϊκιού 
ή του καραβιού του, και σε ό,τι και να κάνει, να ενεργεί 
προς όφελος της Πατρίδας.   
Εθνικό όραμα είναι να είμαστε δυνατοί ως Έθνος ώστε 
με τη δύναμή μας να αποτρέπουμε τις ορέξεις των γειτό-
νων μας. Αυτό δεν γίνεται με στρατιωτικούς δημοσίους 
υπαλλήλους και καριερίστες. Γίνεται με αξιωματικούς και 
στρατιώτες με εθνικό φρόνημα. Αν είμαστε δυνατοί δεν 
θα χρειαστεί να μπούμε σε πολεμικές συρράξεις. Αν η 
Ελλάς είναι ο καρπαζοεισπράκτορας της Ευρώπης και των 
Βαλκανίων τότε ανοίγουν οι ορέξεις των περιφερειακών 
κατσαπλιάδων.  
Η Χρυσή Αυγή υπόσχεται μια Ελλάδα για όλους τους 
Έλληνες. Εγγύηση είναι ο Αρχηγός που οδηγεί τη Χρυσή 
Αυγή με υπευθυνότητα και δυναμισμό, που εμπνέει και 
καθοδηγεί ακούραστα όλους τους συναγωνιστές,  εγγύηση 
είναι οι βουλευτές μας, μπροστάρηδες στην ιδεολογική, 
πνευματική και παραγωγική ανασυγκρότηση του λαού μας, 
εγγύηση είναι η μαχητικότητα, το φρόνημα και η λεβεντιά 
των μελών μας.  Εγγύηση είναι η δύναμη του λαού μας 
που θα σαρώσει τους φαύλους και θα φέρει τη νέα, Χρυσή 
Αυγή του Ελληνισμού. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Τα γεγονότα της Κομοτηνής, με τον 
μεταφερόμενο μαρξιστικό- παρακρα-
τικό θίασο τα γνωρίζουμε όλοι. Ας 
δούμε και ποιοι οργάνωσαν αυτό 
το θλιβερό παρακρατικό πανηγυ-
ράκι. Όχι πως μας είναι άγνωστοι 
(οι… «γνωστοί-άγνωστοι»), αλλά για 
να τους μάθει και ο κόσμος. Την 
παραμονή, λοιπόν, των εγκαινίων 
των γραφείων της Χρυσής Αυγής, 
η τοπική οργάνωση Κομοτηνής του 
ΣΥΡΙΖΑ έδωσε έκτακτη συνέντευξη 

τύπου, για να προετοιμάσει το κλίμα. 
Μάλιστα, ο τοπικός γκαουλάιτερ των 
ορφανών του Τσαουσέσκου δήλωσε 
στα τοπικά ΜΜΕ :
 «Έρχονται να διχάσουν τον πληθυ-
σμό, είναι απέναντι στα συμφέροντα 
του λαού. Τα τάγματα εφόδου, οι 
νεοναζί της Χρυσής Αυγής, έρχο-
νται για να δείξουν ότι τάχα είναι 
πιο πατριώτες από εμάς εδώ στη 
Θράκη, ότι είναι πιο Έλληνες δήθεν, 
στην πολυπολιτισμική κοινωνία της 

περιοχής, την οποία μισούν θανάσι-
μα… Απευθυνόμαστε στις πολιτικές 
και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου 
και τους καλούμε να ορθώσουμε 
από κοινού, ένα τείχος δημοκρατίας, 
συνοχής και αρμονικής συμβίωσης, 
αλληλεγγύης και σεβασμού στο δια-
φορετικό. Τώρα νομίζω ότι είναι η 
ώρα να τους σταματήσουμε».
Το ίδιο και στην Αλεξανδρούπολη, 
όπου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύφτηκε –όπως 
συνηθίζει- πίσω από οργανώσεις-
σφραγίδες του τύπου «Αντιφασιστική 
Κίνηση» κ.τ.λ., Διαβάζουμε σχετικά 
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ: 
«Αντιφασιστική συγκέντρωση στην 
Αλεξανδρούπολη: 
«Με αφορμή τα εγκαίνια των γρα-
φείων της ναζιστικής οργάνωσης 
Χ.Α. στην Αλεξανδρούπολη, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΕΚΜ καλεί τα μέλη, τους φίλους 
του και όλους τους δημοκρατικούς 
πολίτες της Αλεξανδρούπολης σε 
δράσεις αλληλεγγύης για όλους ανε-
ξάρτητα από εθνικότητα, χρώμα και 
θρήσκευμα και σε ειρηνική, αντιφα-
σιστική συγκέντρωση στις 12:00 το 
μεσημέρι την Κυριακή 9-12-2012 
έξω από το Δημαρχείο. Η Αλεξαν-
δρούπολη ήταν, είναι και θα παραμεί-
νει Δημοκρατική…»

Τα συμπεράσματα δικά σας!

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΟΙ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΟΧΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 

ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

Τι θα κάνουν εάν αρχίσει και η 
Χρυσή Αυγή τις αντισυγκεντρώσεις;

Οσο πιο πολύ κτυπούν το ατσάλι, τόσο πιο πολύ 
αυτό γίνεται σκληρό! Αυτό ισχύει απόλυτα για το 
Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα. 

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ μετά την μεγάλη εκλογική επιτυχία του Μαΐου 
και του Ιουνίου του 2012 και την συνεχή άνοδό της τους 
τελευταίους μήνες προχωρεί με γοργά και σταθερά βήματα 
στη συγκρότηση ενός πανελλήνιου εθνικού κινήματος. Κινή-
ματος οργανωμένου, πειθαρχημένου με ξεκάθαρη Ιδεολο-
γία και πολιτικές θέσεις. Προς τον σκοπό αυτό τις επόμενες 
ημέρες πρόκειται να διεξαχθεί πανελλήνια συνδιάσκεψη, η 
οποία θα ασχοληθεί με την οργάνωση του Λαϊκού Συνδέ-

σμου τόσο σε επίπεδο περιφερειών όσο και επίπεδο τοπι-
κών οργανώσεων και πυρήνων. Ήδη τα γραφεία της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ ξεπερνούν τα πενήντα! Τα γραφεία αυτά λειτουργούν 
με ένα συγκεκριμένο κανονισμό και τα μέλη τους είναι υπο-
χρεωμένα να ακολουθούν έναν σαφώς καθορισμένο κώ-
δικα δεοντολογίας. Επίσης στα πλαίσια της πανελλήνιας 
συνδιάσκεψης πρόκειται να δημοσιευθεί ένα κείμενο με τα 
βασικά σημεία της Ιδεολογίας μας και τις πολιτικές μας προ-
τάσεις για την Ελλάδα του 2012. 
Κάποτε λέγαμε το σύνθημα «ερχόμαστε και είμαστε χι-
λιάδες». Με την βοήθεια του Θεού σήμερα αυτό το σύν-
θημα έχει ξεπεραστεί.

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ...
Έρχεται από μέρα σε μέρα στην κατεχόμενη Ελλάδα ο επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Νίλς Μουϊζνιεκς. Η διάρκεια της επίσκεψής 
του θα είναι 4ήμερη και θα επισκεφθεί τα υπουργεία ΠΡΟ-ΠΟ και Δικαιοσύνης, φυλακές 
και κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών, ενώ –όπως έγινε γνωστό από τα καθεστωτικά 
ΜΜΕ. Ασφαλώς και δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο κ. επίτροπος με τα προβλήματα όσων 
έχουν την ατυχία να διαμένουν κοντά σε καταυλισμούς των «ευπαθών», που τους έχουν 
κατακλέψει, ούτε βέβαια με τα προβλήματα των Ελλήνων από την πολυποίκιλη κακοποιό 
δράση των λαθρομεταναστών. Ούτε και πρόκειται να ζητήσει τη λίστα του θανάτου των 
Ελλήνων θυμάτων των λαθρομεταναστών. Αυτά δεν περιλαμβάνονται στα ενδιαφέροντά 
του, διότι προάγουν τον… ρατσισμό και την… ξενοφοβία, φαινόμενα τα οποία απορρίπτει 
μετά βδελυγμίας η Παγκοσμιοποίηση που υπηρετεί ταπεινά κι ο επίτροπος...
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ΟΠΟΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΗΚΩΣΕΙΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΩ!

Τα γεγονότα της Κομοτηνής, με τον μεταφε-
ρόμενο από την Θεσσαλονίκη και τους γύρω 
νομούς μαρξιστικό- παρακρατικό θίασο (που 
πήρε ένα καλό μαθηματάκι από την ομάδα 
περιφρούρησης της Χρυσής Αυγής…) τα 
γνωρίζουμε όλοι. Ας δούμε και ποιοι οργά-
νωσαν αυτό το θλιβερό παρακρατικό πανη-
γυράκι. Όχι πως μας είναι άγνωστοι (οι… 
«γνωστοί-άγνωστοι»), αλλά για να τους 
μάθει και ο κόσμος. Την παραμονή, λοιπόν, 
των εγκαινίων των γραφείων της Χρυσής 
Αυγής, η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ 
έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου, για να 
προετοιμάσει το κλίμα: «Απευθυνόμαστε 
στις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του 
τόπου και τους καλούμε να ορθώσουμε από 
κοινού, ένα τείχος δημοκρατίας, συνοχής 
και αρμονικής συμβίωσης, αλληλεγγύης και 
σεβασμού στο διαφορετικό. Τώρα νομίζω 
ότι είναι η ώρα να τους σταματήσουμε».

ΑΠΟΡΙΑ: Προσφέρει τουλάχιστον ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ… επίδομα επικίνδυνης εργασίας στις 
παρακρατικές συμμορίες του;

ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ... ΟΜΠΑΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ!

Συνεχίζει το βιολί του ο αρχηγός (μέχρι πότε;) 
του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλος. Το μεσημέρι της 
Παρασκευής επισκέφθηκε τον πρόεδρο της 
δημοκρατίας, Κ. Παπούλια, «για να τον ενη-
μερώσει για την πρωτοβουλία του για την 
Χρυσή Αυγή». Ιδού τι δήλωσε σχετικά: «Να 
σας ενημερώσω, για την πρωτοβουλία που 
έχουμε αναλάβει σε σχέση με τη Χρυσή 
Αυγή, την οποία θεωρούμε αντισυνταγματι-

κό μόρφωμα. Κάνου-
με μια προσπάθεια 
να συσπειρώσουμε 
όλες τις δυνάμεις, του 
λεγόμενου συνταγμα-
τικού τόξου, προκει-
μένου να θωρακιστεί 
η Δημοκρατία, κυρίως 
με τις τροποποιήσεις 
του ποινικού κώδικα 
και τις ρυθμίσεις του 

κανονισμού της Βουλής που είναι αναγκαίες, 
ώστε ατομικές συμπεριφορές οι οποίες είναι 
βλαπτικές για το πολίτευμα να μην υποθάλ-

πονται μέσα σε ένα κόμμα, το οποίο εκπρο-
σωπείται στη Βουλή ως δείγμα της κρίσης, 
αλλά όχι μόνο».

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Δεν πρόλαβε καλά-καλά η Χρυσή Αυγή να 
ανακοινώσει την ίδρυση της κοινωνικής 
οργάνωσης «Γιατροί με Σύνορα», η οποία θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες της εντελώς ΔΩΡΕ-
ΑΝ σε όλους τους αναξιοπαθούντες Έλλη-
νες και το υπουργείο Υγείας (ο επικεφαλής 
του οποίου δήλωνε προχθές πως «το ΕΣΥ 
παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου»!!!) ανα-
κοίνωσε «ειδικό εισιτήριο ετήσιας διάρκειας 
για δωρεάν εξετάσεις, επισκέψεις σε γιατρό 
και φάρμακα για 100.000 ανασφάλιστους και 
συμπολίτες μας με εισοδήματα κάτω από το 
όριο της φτώχειας», το οποίο θα ισχύσει το 
2013 και το 2014. Επίσης, ανακοίνωσε πως 
στα σχέδια του υπουργείου Υγείας είναι και 
«η αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για 
κατ’ οίκον νοσηλείες σε συμπολίτες μας με 
οικονομικά προβλήματα που μόλις εξήλθαν 
νοσοκομείου ή πάσχουν από σοβαρό και 
χρόνιο νόσημα και οι εμβολιασμοί των παι-
διών – Ελλήνων και αλλοδαπών». Βέβαια, 
άμα τα δείτε να μας… γράψετε γράμμα, αλλά 
ανακοινώθηκαν. Τυχαίο;

ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ

Αποζημιώσεις ύψους 25.000 ευρώ για επι-
θέσεις στο γραφείο του φέρεται ότι εισέπρα-
ξε ο Κώστας Σημίτης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της εφημερίδας Real News, ο πρώην Πρω-
θυπουργός έλαβε από το δημόσιο περισ-
σότερα από 20.000 ευρώ ως θύμα τρομο-
κρατίας για δύο εμπρηστικές επιθέσεις που 
έγιναν στο γραφείο του τα τελευταία δύο 
χρόνια. Οι αποζημιώσεις δόθηκαν βάσει του 
1897/1990 περί απονομής συντάξεως και 
παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας.
Έχουν κάνει του κόσμου τα σκάνδαλα και 
τους κυνηγάνε... με τις πέτρες, τους πληρώ-
νουμε κι από πάνω.

 ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Στην πώληση δύο υποβρυχίων τύπου 214, 
από αυτά που βρίσκονται στο στάδιο της απο-

περάτωσης και προορίζονται για τις ανάγκες 
του Πολεμικού Ναυτικού, προσανατολίζεται 
η κυβέρνηση, με στόχο να «διασωθούν» τα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Πιθανότερος πελά-
της είναι η Αίγυπτος καθώς ως φαίνεται 
«επανδρώνεται» έχοντας ήδη αγοράσει δυο 
υποβρύχια του σχεδίου Type 209 με έγκριση 
της γερμανικής κυβέρνησης. Επιπροσθέτως, 
βάσει πληροφοριών η Ελληνική κυβέρνηση 
προχωρά στην πώληση των υποβρυχίων 
προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι για τη 
χρηματοδότηση των ναυπηγείων. Με λίγα 
λόγια, αποδυναμώνει πλήρως την υποβρύ-
χια ισχύς της χώρας... 
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους προσφέ-
ρουμε «βούτυρο» για το «ψωμί» της επεκτα-
τικής τουρκικής πολιτικής την ώρα μάλιστα 
που το τουρκικό πολεμικό ναυτικό πραγμα-
τοποίησε ηγεμονική εμφάνιση με τουρκική 
φρεγάτα να φτάνει (ξανά) μέχρι το Σούνιο...

  Σημεία
 των Καιρών

ΒΑΡΔΑ: Ακόμα μία
παρακρατική

επίθεση εναντίον
της Χρυσής Αυγής

Αναρχικοί και παρακρατικοί έδρασαν 
πάλι εναντίον της Χρυσής Αυγής. 
Ξημερώματα Δευτέρας, «γνωστοί - 
άγνωστοι» έσπασαν την τζαμαρία 
των γραφείων (Αρχαίας Ολυμπίας 8) 
όπου στεγάζεται ο Πυρήνας αγωνιστι-
κής δράσης της Χρυσής Αυγής στην 
Βάρδα Ηλείας και πέταξαν βόμβα 
μολότωφ. Η βόμβα μολότωφ δεν 
εξερράγη, αλλά προκάλεσε σοβαρές 
υλικές ζημιές. Τα γραφεία του Πυρή-
να είναι σε ισόγειο και μέχρι στιγμής 
οι Αστυνομικές Αρχές δεν έχουν 
κανένα στοιχείο για τους δράστες. 
Μετά τον ανορθόδοξο επικοινωνιακό 
πόλεμο εναντίον της Χρυσής Αυγής, 
εντείνονται οι επιθέσεις του παρακρά-
τους υπό την πλήρη ανοχή πολιτικών 
κομμάτων και Αστυνομίας. Ο Αγώνας 
του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήμα-
τος για Πατρίδα, Ελευθερία, Πίστη 
και Ιδανικά θα συνεχιστεί μέχρι την 
τελική νίκη!

“Γιατροί 
με σύνορα” 
Νέο Κοινωνικό πρόγραμμα 

του Λαϊκού Συνδέσμου

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ 
ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Η Χρυσή Αυγή έχει πολλάκις αποδείξει 
ότι είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που 
τηρεί στο ακέραιο τις δεσμεύσεις του. 
Σε λίγες μέρες το κοινωνικό έργο της 
Χρυσής Αυγής λαμβάνει νέα διάσταση 
με τη σύσταση των προαναγγελθέντων 
‘’Γιατρών με Σύνορα’’. Μετά τις διανο-
μές τροφίμων, την Τράπεζα Αίματος και 
την Εργασία για Έλληνες, ακολουθεί το 
κοινωνικό έργο σε θέματα Υγείας και 
Περίθαλψης της Χρυσής Αυγής, το οποίο 
απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε 
Έλληνες!

Παρακαλούνται όσοι ιατροί επιθυμούν 
να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας 
για την ανακούφιση του ελληνικού λαού, 
ιδιαιτέρως σε αυτή την περίοδο που ο 
τομέας της υγείας απoδομείται και η 
περίθαλψη αποψιλώνεται, να επικοινω-
νήσουν με την υπεύθυνη Συμβουλευτι-
κού Σταθμού Υγείας και Περίθαλψης της 
Χρυσής Αυγής, Ευγενία Χρήστου. Τηλέ-
φωνο για γιατρούς: 6906920004, e-mail: 
eug.christou@gmail.com.

Ο συμβουλευτικός σταθμός λειτουργεί με 
ραντεβού πρωινές ώρες 10:00 με 13:00. 
Παρακαλούνται όσοι χρήζουν βοηθείας 
να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα για το 
κοινό: 210-6985121, 210-6985171, 210-
6985173, 210-6985175 (Δευτ. - Παρ. 
9:00 με  15:00)

ΟΤΑΝ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΑΛΙ-
ΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΤΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 
«ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ»...

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ποιοι είναι οι κατήγοροι 
της Χρυσής Αυγής που μέσα στην απελπισία τους εκφράζουν 
τις πλέον απαράδεκτες θέσεις που δηλώνουν πανικό εμπρός 
στην συνεχή άνοδο του κινήματος των Ελλήνων Εθνικιστών. 
Στην περίπτωση δε, του καθηγητή Ν. Αλιβιζάτου, η επιστήμη 
σηκώνει τα χέρια ψηλά, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ, δήλωσε 
στο φιλόξενο πάνελ του Πρετεντέρη (MEGA) ότι θα πρέπει 
να συλληφθούν όλα τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής 
και να τους αφαιρεθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα!
Ποια είναι όμως η άποψη του καθηγητή για την ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
«Τουρκική Ένωση Ξάνθης»; Στην έρευνα που κάναμε ανακα-
λύψαμε την παρακάτω είδηση που σας παρουσιάζουμε ώστε 
να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τον καθηγητή…

«TA NEA» , Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2006, ΝΙΚΟΣ Κ. 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ: Δικαιώματα χωρίς εκπτώσεις - Η ίση μετα-
χείριση των μελών της μειονότητας της Θράκης

«….Άφησα τελευταίο( ως έλλειμμα στην προστασία των ατο-
μικών δικαιωμάτων των μειονοτικών) το δικαίωμα ενώσεως, 
που η περσινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τη διάλυση 
της «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης» εκτόξευσε στο επίκεντρο της 
επικαιρότητας. Θα πρέπει ευθύς εξαρχής να τονισθεί ότι το 
δικαίωμα ενώσεως - το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι όπως το 
ονόμαζαν οι παλαιότεροι - δεν είναι συλλογικό αλλά ατομικό 
δικαίωμα συλλογικής δράσης. Με άλλα λόγια, με το δικαίωμα 
ενώσεως κάθε πολίτης ατομικά έχει το δικαίωμα να δρα από 
κοινού με άλλους, για την επιδίωξη ενός νόμιμου σκοπού. Η 
χρήση λοιπόν του επιθέτου «τουρκικός» στην επωνυμία ενός 
σωματείου αφορά τον ατομικό αυτοπροσδιορισμό των μελών 
του και όχι τον συλλογικό. Είναι σαν να λέμε «Ένωση Κεφαλή-
νων» ή «Αδελφότητα Αχαιών»…

Κοντολογίς, η υπόθεση της Τουρκικής Ένωσης δεν αφορά τον 
συλλογικό αυτοπροσδιορισμό της μειονότητας ως εθνοτικής 
αλλά τον ατομικό των μελών της. Με αυτή τη σκέψη φρονώ 
ότι η περσινή αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του Αρεί-
ου Πάγου δεν είναι ορθή.»

«Ίσα Δικαιώματα λοιπόν, για τους τουρκόφρονες πρά-
κτορες που ζητούν... ανεξάρτητη Θράκη και φυλάκιση 
για τα στελέχη της Χρυσής Αυγής που εκπροσωπεί ένα 
εκατομμύριο Έλληνες και αγωνίζεται για μια ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΗ ΕΛΛΑΔΑ!

Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ: Κατά Χρυσής Αυγής
υπέρ «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης»!



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5

Τα παθήματα δε γίνονται μαθήματα στους κόλ-
πους του σάπιου μεταπολιτευτικού κατεστημέ-
νου. Δεν αλλάζουν. Δεν μπορούν ν’ αλλάξουν. 
Έτσι είναι φτιαγμένοι, για ρουσφέτια, εξυπη-
ρετήσεις, αλληλοκαλύψεις και διαμοιρασμούς 
των ιματίων της εξουσίας! Κι όλοι οι παλαιο-
πολιτικάντηδες είναι ολόιδιοι, φτιαγμένοι από 
την ίδια πάστα και βέβαια δεν εξαιρούνται από 
τον κανόνα οι δήθεν «ευπρεπείς» της αριστε-
ράς και της… προόδου. Να μην πούμε πως 
αυτοί είναι πολύ χειρότεροι από τους άλλους, 
κι αυτό έχει φανεί καθαρά όπου λυμαίνονται 
την εξουσία. Έτσι, δεν πρέπει να μας προκαλεί 
καμιά έκπληξη και το δημοσίευμα της εφη-
μερίδας του Μπόμπολα, περί διαμοιρασμού 
των ιματίων των ΔΕΚΟ από τους επιβήτορες 
της τρικομματικής κατοχικής εξουσίας, με τον 
παλιό… καλό τρόπο: οι αποτυχόντες βουλευ-
τές γίνονται πρόεδροι στις ΔΕΚΟ και στους 
υπόλοιπους οργανισμούς του δημοσίου. Ιδού, 
λοιπόν, η νέα λίστα της ντροπής:
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ ΑΕ, που 
περιλαμβάνει τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ) ορί-
στηκε ο Γ. Οικονόμου της ΝΔ. Στις σταθερές 
συγκοινωνίες (μετρό, ΗΣΑΠ, Τράμ )τοποθετεί-
ται ο Ν. Παπαθανάσης της ΝΔ. Στην Αττικό 
Μετρό ο Αντώνης Σελιανάκης της ΝΔ. Στα ΚΕΚ 
– ΕΛΤΑ ο Μάκης Γάκης της ΝΔ. Στην Ελληνική 

Βιομηχανία Ζάχαρης ο Δημήτρης Πανοζάχος 
της ΝΔ. Ο Γρηγόρης Αποστολάκος της ΝΔ στον 
ΟΠΕΚ. Ο Κώστας Μπέσης της ΝΔ στον ΕΛΓΟ. 
Ο Βασίλης Έξαρχος του ΠΑΣΟΚ στον ΕΛΓΑ. Ο 
Άγγελος Τόλκας του ΠΑΣΟΚ στον ΕΛΟΤ. Στις 
κεντρικές αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης οι 
Π. Σταμπουλίδης και Π. Κακαφίκας του ΠΑΣΟΚ. 
Στον ΟΛΘ ο Στέλιος Αγγελούδης του ΠΑΣΟΚ. 
Η Μένη Μαλιώρη του ΠΑΣΟΚ στον ΟΚΑΝΑ. Ο 
Γιώργος Ανωμερίτης του ΠΑΣΟΚ στον ΟΛΠ. Ο 
Κώστας Σπηλιόπουλος του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΓΟ-
ΣΕ. Κατόπιν εισηγήσεως της ΔΗΜΑΡ στελεχώ-
θηκαν ο ΝΑΤ, ο ΕΦΕΤ, η ΓΑΙΟΣΕ, ο Συνήγορος 
του Καταναλωτή και τα ΕΛΤΑ...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΟΛΟ

Μια ακόμη παγκοσμίων διαστάσεων επιτυχία 
προσέφερε η υδατοσφαίριση στον ελληνικό 
αθλητισμό και μάλιστα η Εθνική νεανίδων, 
εκεί που δεν υπάρχουν χορηγοί και «ελλη-
νοποιημένοι» παίκτες, αλλά τα ελληνόπουλα 
αγωνίζονται για το εθνόσημο και μόνο!

Η Εθνική νεανίδων του Γιώργου Μορφέση  
έγραψε ιστορία, αφού επικράτησε με 9-5 της 
Ουγγαρίας στον τελικό του Περθ και στέ-
φθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο. 
Ακόμα μια επιτυχία από το αντιπροσωπευτι-
κό μας συγκρότημα, η οποία… σαρώνει τους 
τίτλους! Έτσι, ένα χρόνο και λίγους μήνες 

μετά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
της Μαδρίτης, κατακτά το Παγκόσμιο τίτλο!

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΟΥ «1821» ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ...

Η σειρά προβλήθηκε από την καλωδιακή 
τηλεόραση των τιράνων, και τα όσα ψέμα-
τα και αίσχη έχουν ειπωθεί ενισχύουν τις 
φαντασιώσεις των αλβανών. Φυσικά μεγά-
λος σύμμαχος τους είναι το προδοτικό ΣΚΑΙ 
αλλά και ο δημιουργός αυτού του εκτρώμα-
τος Πέτρος Τατσόπουλος, καθώς αλλοιώνει 
σε απελπιστικό βαθμό την Ελληνική Ιστορία.
Ενώ το ΥΠΕΞ – «ωραία κοιμωμένη» - δεν 
λαμβάνει καμία θέση, τα αλβανικά φόρουμ 
συνεχίζουν να ξεσαλώνουν με εριστικότατα 
σχόλια χαρακτηρίζοντας το «ντοκιμαντέρ»:  
«ενδιαφέρον» και σημειώνοντας με νόημα: 

«Έλληνες ιστορικοί αποδέχονται το γεγονός 
ότι οι πλέον εξέχοντες ηγέτες της Ελλάδας 
εν έτει 1800 ήσαν Αλβανοί». Το θράσος και 
οι αθλιότητες συνεχίζονται με το δημοσίευμα 
του αλβανικού πρακτορείου ειδήσεων ΙΝΑ 
για τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί στην 
Ελλάδα κατά την προβολή της σειράς και 
αναφέρει προκλη-
τικά: «Το ντοκιμα-
ντέρ αυτό το λογο-
κρίνει η Ελληνική 
Εκκλησία επειδή 
υπάρχουν στοιχεία 
που δεν πρέπει να 
μάθει ο ελληνικός 
λαός. Οι Έλληνες 
δεν έχουν σχέση με 
την αρχαία Ελλά-
δα, αλλά οι περισσότεροι είναι Αρβανίτες 
- Αλβανοί που με τη βία εξελληνίστηκαν».

ΣΟΪΜΠΛΕ: «ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Ο υπ. οικονομικών της Γερμανίας, Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε, δίνει στην Ελλάδα δια-
πραγματευτικά εργαλεία και καταδεικνύει τα 
ψέματα της ελλαδικής κυβερνήσεως, όμως 
από ότι φαίνεται απευθύνεται σε κλειστά 
αυτιά. Όπως ανέφερε λοιπόν ο γερμανός 
ΥΠΟΙΚ στην Bild τα κέρδη για την χώρα του 
από τα έσοδα των τόκων ξεπερνούν σε κάθε 
περίπτωση το κόστος της όποιας «βοήθειας» 
δίδεται στην Ελλαδα, αποδεικνύοντας ότι 
τα Μνημόνια και τα μέτρα δεν δίνονται ως 
βοήθεια, αλλά ως τοκογλυφικό εργαλείο για 
αποκομηδή κερδών από την όλη κατάσταση.
Αυτές οι δηλώσεις Σόιμπλε από μόνες τους 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από μια 
Εθνική Κυβέρνηση, ώστε η Ελλάδα να απαι-
τήσει αντιστοίχως και δικαίως τους δικούς 
της τόκους από χρέη της Γερμανίας προς 
την Ελλάδα, όπως το κατοχικό δάνειο. Θα 
μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως 
μοχλός πίεσης για καλύτερα επιτόκια και 
όρους, αν θεωρήσουμε ότι αυτή η πορεία δια 
μέσω συζητήσεων για δάνεια και τόκους έχει 
κάποιο νόημα για την Ελλάδα.  

  Σημεία
 των Καιρών

Ο παλαιοκομματισμός ζει και βασιλεύει

Έρχεται και πάλι στο προσκήνιο το μείζον ζήτημα της Ελλη-
νικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με αφορμή τις 
αποκαλύψεις για τα τεράστια ενεργειακά κοιτάσματα νοτίως 
της Κρήτης. Μετά τις αναφορές της Deutsche Bank και των 
εξειδικευμένων Ελλήνων επιστημόνων Κονοφάγου, Φώσκο-
λου και Λυγερού, μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης αρχίζει 
και αφυπνίζεται. Δέον στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η 
Χρυσή Αυγή από την πρώτη ημέρα που εισήλθε στη βουλή 
έκανε χρήση κάθε θεσμικού μέσου για την ανάδειξη αυτού 
του μείζονος ζητήματος. Με μία ιστορική πρόταση Νόμου, 
βασισμένη στην νομοθεσία της κυπριακής δημοκρατίας, η 
Χρυσή Αυγή έφερε στο προσκήνιο το θέμα και έδωσε στη 
βουλή τη δυνατότητα να πράξει το εθνικό της καθήκον. 
Δυστυχώς και αυτό το σχέδιο Νόμου κλειδώθηκε σε κάποιο 
συρτάρι της συγκυβέρνησης και έκτοτε αγνοείται. Ακολου-
θούν αποσπάσματα του εν λόγω νομοσχεδίου:
«Κηρύσσεται Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, το εξωτερικό 
όριο της οποίας εκτείνεται μέχρι την απόσταση των 200 ναυ-
τικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται 
το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Ελλείψει συμφωνίας οριοθέ-
τησης με γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακεί-

μενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο 
της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μέση γραμμή, 
κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτε-
ρα σημεία των γραμμών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και 
νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας 
ζώνης.
Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η Ελληνική Δημοκρα-
τία ασκεί:
α) κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, 
εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, 
ζωντανών ή μη, των υπερκείμενων του βυθού της θάλασσας 
υδάτων, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους αυτού, 
ως επίσης και με άλλες δραστηριότητες για την οικονομική 
εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης, όπως η παραγωγή 
ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους. β) 
δικαιοδοσία, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβα-
σης σχετικά με: i) την εγκατάσταση και χρησιμοποίηση τεχνη-
τών νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών. ii) τη θαλάσσια 
επιστημονική έρευνα. iii) την προστασία και διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. γ) άλλα δικαιώματα και υποχρεώ-
σεις που προβλέπονται από την Σύμβαση.

Κανένα πρόσωπο δεν προβαίνει μέσα στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη σε αναζήτηση, έρευνα ή εκμετάλλευση των 
ζωντανών ή μη πόρων, χωρίς να έχει λάβει άδεια σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Η φιλοσοφία της Χρυσής Αυγής συμπυκνώνεται στην 
Στρατηγική της Κεραυνοβόλου Ανακήρυξης ΑΟΖ. Η επι-
λογή αυτή όχι μόνο είναι εφικτή, αλλά θα ενισχύσει τη 
θέση της χώρας μας σε ένα ευρύτερο γεωστρατηγικό 
πλαίσιο. Η Ελλάς βρίσκεται στο γεωπολιτικό κέντρο του 
κόσμου, την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία ενώνει τη Δύση 
με τον μεγαλύτερο ενεργειακό αποταμιευτήρα του πλανήτη. 
Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί σε μια μαύρη τρύπα ασάφει-
ας όσον αφορά τη μελλοντική γεωστρατηγική της πορεία. Η 
ενεργειακά γυμνή Ευρώπη σύντομα θα αντιμετωπίσει τερά-
στιο πρόβλημα ενεργειακής αυτάρκειας. Μια κεραυνοβόλος 
ανακήρυξη ΑΟΖ και εξόρυξη των ελληνικών ενεργειακών 
κοιτασμάτων αναβαθμίζει άμεσα τον ρόλο της Ελλάδος και 
το ειδικό της βάρος έναντι των ΗΠΑ, της Ρωσίας αλλά και 
της Δυτικής Ευρώπης.

ΑΟΖ και ενίσχυση της Ελλάδος στο γεωστρατηγικό πλαίσιο

Αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε
Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του Α. Γρηγορόπουλου (6 Δεκεμβρίου) στην 
Καλαμάτα, οι αναρχοκομμουνιστές προσπάθησαν να συνδιάσουν το... τερπνόν μετά του 
ωφελίμου, για να επιτεθούν στα γραφεία της Τοπικής μας Οργάνωσης. Τελικά, με πολι-
τική εντολή της μνημονιακής συγκυβέρνησης του Α. Σαμαρά, η αστυνομία επέτρεψε την 
παράνομη συγκέντρωση.
Ο θόρυβος που έγινε σε τοπικό επίπεδο, ανάγκασε 
τα κόμματα της άκρας αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και 
ΑΝΤΑΡCIA) να «υιοθετήσουν» δημόσια την ψευ-
δεπίγραφη «Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας» και 
να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση και πορεία, με 
επικεφαλής τον τοπικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θ. 
Πετράκο. Μετά τη συγκέντρωση της «όλης» άκρας 
αριστεράς, ξεκίνησε πορεία, στην οποία συνεχώς 
ακουγόταν το τρομοκρατικό σύνθημα «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-
Μελιγαλάς». Το γεγονός αυτό, της ύβρης προς 
τους νεκρούς της Πηγάδας του Μελιγαλά, προκά-
λεσε την αντίδραση 50 μελών της Χρυσής Αυγής, 
που περιφρουρούσαν τον χώρο των γραφείων 
τους και αποφασίστηκε να γίνει «μπλόκο» στην 
πορεία απειλών και ύβρεων των κομμουνιστών.
Πράγματι, οι εθνικιστές βγήκαν στο δρόμο και σταμάτησαν την ασχημονούσα πορεία, 
απαντώντας στους νοσταλγούς των σφαγέων του Άρη Βελουχιώτη με εθνικιστικά συν-
θήματα. Κάτωχρος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (του κόμματος που έχει αποδεδειγμένα 
οργανώσει δεκάδες αντισυγκεντρώσεις κατά της Χρυσής Αυγής, σ’ ολόκληρη την Ελλά-
δα) «κατήγγειλε»… αντισυγκέντρωση από την Χρυσή Αυγή και αποχώρησε άπραγος.

Συμπέρασμα: Η κομμουνιστική τρομοκρατία 38 χρόνων έλαβε τέλος! Κι αυτό καλό 
είναι να το καταλάβουν και οι ίδιοι οι κομμουνιστές. Πάνε πλέον αυτά που ξέρανε…
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Όπως έχουμε γράψει πολλές φορές, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
μειώνει σιγά-σιγά αλλά σταθερά την απόσταση που τη 

χωρίζει από την εξουσία. Και ότι όταν την καταλάβει θα 
προχωρήσει σε πλήρη ανάπλαση της εθνικής ζωής. 

Για να γίνει αυτό κατορθωτό θα αναλάβει να ανοικοδομήσει 
ένα ΝΕΟ ΚΡΑΤΟΣ πάνω στα ερείπια του παλαιού. Ο Λαός 
βέβαια θα πρέπει να ξέρει εκ των προτέρων τι είδους θα είναι 
αυτό το Νέο Κράτος. Γι’ αυτό θα εκθέσω παρακάτω τις σκέψεις 
μου υπό μορφή προτάσεων, ειδικά όσον αφορά τις γενικές 
γραμμές της Νέας Οικονομίας.
Είχα γράψει πριν από ένα χρόνο περίπου στο άρθρο μου «Το 
κράτος σαν ‘αντλία χρήματος’» (εφ. Χ.Α., Τετάρτη 26 Οκτωβρί-
ου 2011), ότι το κράτος στη σύγχρονη  μορφή του λειτουργεί  
σαν «αντλία χρήματος», που αφαιρεί χρήματα από το Λαό με 
τη φορολογία και το διοχετεύει στις τράπεζες. Είχα διαπραγ-
ματευτεί το θέμα με ένα αριθμητικό παράδειγμα και θέλω 
να πιστεύω ότι έγινε πλήρως κατανοητό. Κανείς ωστόσο δεν 
βρέθηκε από ότι γνωρίζω για να με αντικρούσει διαψεύδοντάς 
με. Θεωρώ λοιπόν ότι η ανάλυση που έκανα εκεί ισχύει πέραν 
αμφισβητήσεως.

Αυτή η λειτουργία του κράτους πρέπει να σταματήσει. Αντί 
το κράτος να διοχετεύει τους φόρους στις τράπεζες και μετά 
να είναι αναγκασμένο να δανείζεται από το εξωτερικό για να 
μπορέσει να λειτουργήσει σαν κράτος συνολικά, δρόμος που  
όλοι βλέπουμε σήμερα πού μας οδήγησε, θα έπρεπε να χρησι-
μοποιεί τους φόρους αποκλειστικά για τη δική του λειτουργία, 
που θα το απελευθέρωνε από την ανάγκη  προσφυγής στους 
διεθνείς τοκογλύφους για δανεισμό. Όσο για τις τράπεζές μας 
προς το παρόν δεν θίγονται γιατί θα έπρεπε να τους υπεραρκεί 
η υπεραξία που καρπούνται λόγω διαφοράς των επιτοκίων 
δανεισμού και καταθέσεων (βλ. άρθρο μου «Τραπεζική Υπερα-

ξία και Μηδενισμός της» στην ιστοσελίδα της Χ.Α.)
Πηγαίνοντας τώρα ένα βήμα πιο πέρα σχετικά με τις τράπε-
ζες, θα έπρεπε από της πλευράς του κράτους να επιδιωχθεί 
η σύγκλιση των προαναφερθέντων επιτοκίων (βλ. εφ. Χ.Α. 
7/11/2012), που θα οδηγούσε τελικά στην εθνικοποίηση του 
τραπεζικού συστήματος (Τ.Σ.). Ο λόγος είναι ότι πρέπει να 
αφαιρεθεί από τις τράπεζες η υπεραξία που είναι πολυτιμότατη 
για την εθνική οικονομική ανάπτυξη. Εννοείται βέβαια ότι όταν 
γίνει η παραπάνω εθνικοποίηση το Νέο Κράτος  θα πρέπει 
να παραιτηθεί το ίδιο από μια ενδεχόμενη επανεισαγωγή της 
υπεραξίας για να την σφετερισθεί το ίδιο, με τη δικαιολογία ότι 
θα την χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη. Το τελευταίο τούτο 
θα γίνεται αυτομάτως όταν οι επιχειρήσεις θα βρίσκουν τώρα 
φθηνότερο χρήμα από τις εθνικοποιημένες τράπεζες, αλλά και 
άφθονο χρήμα αφού οι καταθέσεις θα αυξηθούν κατακόρυφα.
Εννοείται επίσης ότι όταν γίνει η εθνικοποίηση του Τ.Σ. θα 
πρέπει και να καταργηθεί η «δημιουργία άυλου χρήματος» από 
αυτό (βλ. άρθρο μου «Τραπεζικό χρήμα», περ. Χ.Α., τεύχος 146). 
Έτσι αφ’ ενός το Νέο Κράτος δεν θα κλέβει κανέναν μέσω του 
εθνικοποιημένου Τ.Σ. (τραπεζικού συστήματος), και αφ’ ετέρου 
θα δυσκολευτούν οι συναλλαγές, που είναι ευκταίο για μια 
εθνική κοινωνία (πρβλ. πρόβλεψη του Λυκούργου στην Αρχαία 
Σπάρτη για νομίσματα εκ σιδήρου, βαριά και δύσχρηστα).
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τη δική τους υπεραξία που 
καρπούνται εξ’ ολοκλήρου οι κεφαλαιοκράτες, θα πρέπει να 
προσφέρουν στην κοινωνία κάποιο αντάλλαγμα για το φτηνό 
και άφθονο χρήμα. Το αντάλλαγμα αυτό θα είναι το δίκαιο 
μοίρασμα της υπεραξίας μεταξύ αυτών και των εργαζομένων, 
εκπροσωπουμένων από το ίδιο το  Νέο Κράτος και το δικαι-
ότερο μοίρασμα αυτής της υπεραξίας μεταξύ Κεφαλαίου και 
Εργασίας είναι 1:1.
Έχω αναφερθεί σε αυτό το θέμα στο άρθρο μου «Συναγωνι-
στική Οικονομία» (περ. Χ.Α., τεύχος 145). Σημειωτέον ότι με 
το παραπάνω μοίρασμα της υπεραξίας θα υπερκαλυφθούν τα 
έσοδα του Νέου Κράτους  από τη φορολογία των πολιτών και 
έτσι η φορολογία αυτή δεν θα χρειάζεται και θα πρέπει συνο-
λικά να καταργηθεί.
Τέλος, σαν μέσον προστασίας και περαιτέρω ενίσχυσης της 
εθνικής παραγωγής, καλό θα ήταν να δυσκολευτεί αρκετά το 
ελεύθερο εμπόριο με το εξωτερικό μέσω ενός συστήματος 
υψηλών δασμών για τα εισαγόμενα είδη. Αυτό μας συμφέρει 
διπλά. Πρώτον μας συμφέρει οικονομικά σε εθνικό πλαίσιο, 
όπως έδειξα με διάγραμμα και αριθμητικό παράδειγμα στο 
άρθρο μου «Από την ‘αυθεντία’ στην πνευματική αγυρτεία» 
(ιστοσελίδα Χ.Α.). Δεύτερον και κυριώτερον, θα οδηγήσει τελι-
κά στην πλήρη αυτάρκεια του Έθνους σε βασικά αγαθά.

Ε.Χ.

ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ»

Πολιτικές παρατηρήσεις κ. Βερναρδάκη, 
Επ. Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης ΑΠΘ
 
q «Η κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται ίσως 
για τη σημαντικότερη τάση που δείχνουν  αυτήν τη 
στιγμή οι πολιτικές διεργασίες. Η συνεχής πτωτι-
κή τάση του κόμματος  αυτού, αλλά και η χαμηλή 
πλέον αποδοχή του αρχηγού του, προδιαθέτουν για 
ένα πολύ δύσκολο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ στη σημερινή 
έρευνα κατατάσσεται στην  τελευταία θέση των κοι-
νοβουλευτικών κομμάτων με ποσοστό που φτάνει 
το 5.5%. 

q Η δεύτερη ισχυρή πολιτική τάση είναι η ενίσχυ-
ση της Χρυσής Αυγής. Η ενίσχυση είναι συνεχής 
μετά τις εκλογές και γίνεται σε βάρος του κατεξοχήν 
αστικού  κόμματος, της ΝΔ. Η πιθανότητα να διεμ-
βολίσει τον παραδοσιακό πολιτικό πυρήνα  της ΝΔ 
αρχίζει να γίνεται ορατή. 

q Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην πρώτη θέση των πο-
λιτικών προτιμήσεων αυτήν τη στιγμή  με ποσοστό 
λίγο πάνω από το 30%. Η ενίσχυσή του όμως δεν 
γίνεται με υψηλούς  ρυθμούς. 

q Τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα του Κοινοβου-
λίου (ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ, ΚΚΕ) διατηρούν  σχεδόν τις 
εκλογικές τους δυνάμεις.  Αντίθετα, φαίνεται ότι 
μονιμοποιείται η  εκλογική «εξαφάνιση» των Οικο-
λόγων – Πράσινων, του ΛΑΟΣ και της Δημιουργίας  
Ξανά. 

q Είναι σχεδόν βέβαιον ότι οι εκλογικοί συσχετι-
σμοί διακρίνονται ακόμα από πολύ μεγάλη ρευστό-
τητα και τίποτα δεν μπορεί ως τάση να αποκλειστεί 
τους επόμενους μήνες. Με την εξαίρεση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και της Χρυσής Αυγής, τα υπόλοιπα κόμματα 
φαίνεται ότι βρίσκονται σε ένα μεταίχμιο. Κυρίως 
το ΠΑΣΟΚ, το μέλλον του οποίου έχει αρχίσει να 
γίνεται δύσκολο.»

Ποιος είναι ο κατήγορος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
καθηγητής Αλιβιζάτος, που θέλει να συλλη-
φθούμε και να μας αφαιρεθούν τα πολιτικά 
μας δικαιώματα; Είναι ο ίδιος, που έχει προτεί-
νει επίσημα να λογοκριθεί η Θεία Λειτουργία 
της Μεγάλης Παρασκευής και τα όσα έχει 
γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για να 
μη θίγονται οι σιωνιστές... Είναι ο ίδιος που είχε 
στραφεί κατά του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
Χριστόδουλου για το ζήτημα των ταυτοτήτων 
και φυσικά είναι ένθερμος υποστηρικτής του 
Μνημονίου, που έχει οδηγήσει τον Ελληνικό 
Λαό στην εξαθλίωση. 
Λίγες μόνον ώρες μετά την λεκτική τρομοκρα-
τία στην εκπομπή του Πρετεντέρη στο MEGA 
«ΑΝΑΤΡΟΠΗ» κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ήλθε 
και η πραγματική τρομοκρατία με μία δολοφο-
νική έκρηξη στα γραφεία μας του Ασπροπύρ-
γου. Χαρακτηριστικό είναι ότι κανένα κόμμα 
της ψευτοδημοκρατίας δεν την έχει καταδι-
κάσει. Στη διάρκεια της εκπομπής του Πρετε-
ντέρη, ο καθηγητής Αλιβιζάτος, πρότεινε να 
συλληφθώ εγώ προσωπικά και τα στελέχη της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και να μας… αφαιρεθούν τα 
πολιτικά δικαιώματα! 
Τα όσα υποστήριξε από πλευράς νομικής είναι 
επιεικώς αχαρακτήριστα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ 

αθώωσε όλο το φάσμα της αριστεράς για τις 
δεκάδες δολοφονίες και τα εκατοντάδες περι-
στατικά βίας και χαρακτήρισε την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
εγκληματική συμμορία... Η «νομική» του πρότα-
ση είναι η παρακάτω όπως προκύπτει από τα 
όσα είπε στην εκπομπή του MEGA:  
«Ακόμα και αν ψηφιζόταν ένας νόμος που έθετε 
εκτός νόμου την Χρυσή Αυγή, πέραν του ότι 
θα μπορούσε την επομένη να ανασυσταθεί ως 
Ελληνική Αυγή, οι βουλευτές δεν θα εξέπιπταν. 
Ο μόνος τρόπος να εκπέσουν οι βουλευτές και 
να μην μπορεί ο κ. Μιχαλολιάκος ή ο κ. Κασιδιά-
ρης να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές 
είναι να καταδικαστούν ποινικά και να τους 
αφαιρεθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα…»
«Υπάρχει ποινική δυνατότητα λήψης μέτρων. 
Όταν διευθύνεις μια συμμορία, η οποία έχει πολύ 
πιο πολλά χαρακτηριστικά με μια εγκληματική 
συμμορία παρά ένα πολιτικό κόμμα και βγάζεις 
μια γραμμή καλώντας τα μέλη σου να διαπράτ-
τουν αξιόποινες πράξεις, ως ηθικός αυτουργός 
διώκεσαι. Όχι απλά επειδή είσαι άτομο και δίνεις 
εντολή σε έναν πιτσιρικά να σπάσει στο ξύλο 
έναν Πακιστανό αλλά επειδή ως συγκεκριμένη 
πολιτική γραμμή συνέρχεστε επί τούτου και απο-
φασίζετε να διαπράξετε αξιόποινες πράξεις»…
«Και άλλα κόμματα φοβάμαι ότι ανέχονται την 

βία σήμερα στη χώρα μας. Ως περιστασιακό 
φαινόμενο, σε μια διαδήλωση ενδεχομένως, δεν 
λένε όχι, για να μην μιλήσω για την κατάσταση 
στα πανεπιστήμια. Αυτή τη βία σημειωτέον όλοι 
την καταδικάζουμε. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. 
Σε ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή είναι συστατικό 
στοιχείο της υποστάσεώς της. Δεν υπάρχει 
χωρίς την βία. Και αυτό είναι που την διαφο-
ροποιεί από ενδεχομένως κάποιο επαναστατικό 
κόμμα το οποίο σου λέει αύριο θα φέρουμε τον 
σοσιαλισμό».
«…Πρόκειται (η Χρυσή Αυγή) για μια συμμορία 
η οποία κατάφερε εκμεταλλευόμενη τις συγκε-
κριμένες περιστάσεις να εκλέξει βουλευτές, 
δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολιτικό 
κόμμα αλλά ως εγκληματική συμμορία. Και να 
αντιμετωπιστεί κατ’ αυτό τον τρόπο από την 
οργανωμένη πολιτεία»
«…Επί του πρακτέου, ποινική δίωξη εναντίον 
της ηγεσίας για ηθική αυτουργία και από την 
λίστα και μόνο που δημοσίευσε η αστυνομία 
προ μηνός, δεκαπέντε περιστατικά απρόκλητης 
βίας σε όλη την Ελλάδα, άσκηση διώξεως στους 
φυσικούς αυτουργούς». 
Όλα αυτά τα οποία προτείνει ο Αλιβιζάτος θα 
μπορούσαν να γίνουν μόνον σε ένα καθεστώς 
σαν αυτό του Στάλιν και δεν έχουν την οποια-

δήποτε σχέση με την δικαιοσύνη και τους 
νόμους. Όμως, δεν βρέθηκε κανένας να διατυ-
πώσει αντίλογο και αυτό δείχνει ότι ζούμε σε 
ένα καθεστώς ψευτο-δημοκρατίας.  
Όσο για τις διαδικασίες, τις οποίες όπως δια-
βάσατε παραπάνω προτείνει, θα απαιτούσαν, 
προκειμένου να γίνουν οι δίκες, οι εφέσεις και 
οι αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο ένα διάστημα 
πολλών χρόνων, προκειμένου να αρχίσει να 
ισχύει η παρεπόμενη ποινή της αφαίρεσης 
των πολιτικών μας δικαιωμάτων. Είναι τόσο 
αμόρφωτος νομικά ο καθηγητής Αλιβιζάτος 
που λέει όλα αυτά; Ασφαλώς και όχι! Απλά 
καλλιεργεί κλίμα τρομοκρατίας, τρομοκρατίας 
πολιτικής, την οποία ακολούθησε 3 ώρες μετά 
και η πραγματική τρομοκρατία... 
Όλα αυτά δείχνουν ότι το σύστημα, ένα ολό-
κληρο σύμπλεγμα εξουσίας, βρίσκεται σε κατά-
σταση πανικού από την άνοδο της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ! Απέναντι σε όλους αυτούς έχουμε να 
πούμε τούτου: Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΛΥΓΙ-
ΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙ-
ΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕ-
ΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!                                               

Ν.Γ.Μ.

ΑΠΟ ΤΟ MEGA, TON ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟ ΣΤΗ ΒΟΜΒΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
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c Όσοι έζησαν τα γεγονότα του Νοεμ-
βρίου του 1973, θα θυμούνται ασφαλώς 
το κεντρικό σύνθημα που ακουγόταν από 
τα χείλη αυτών που αντιστρατεύονταν το 
στρατιωτικό καθεστώς της 21ης Απριλίου. 
Το σύνθημα ήταν το ‘’ψωμί - παιδεία - ελευ-
θερία’’. Θα κάνουμε μία προσπάθεια να 
αναλύσουμε το νόημα αυτού του συνθή-
ματος σε σχέση με το ΤΟΤΕ και με το ΤΩΡΑ.

c  Καταρχάς, την λέξη ψωμί θα έπρεπε 
να δικαιούνται να την φωνάζουν τότε (με 
όση δύναμη βέβαια τους επέτρεπε και η 
πείνα), μόνο πεινασμένοι και εξαθλιωμέ-
νοι. Παρ’ όλα αυτά την λέξη ψωμί την 
εκστόμιζαν ψωμωμένοι και καλοθρεμμένοι 
«διαδηλωτές» τόσο δυνατά που όχι μόνο 
δονούσε την, γύρω από το Πολυτεχνείο, 
ατμόσφαιρα αλλά δημιουργούσε και αντί-
λαλο που ακουγόταν χιλιόμετρα μακριά 
από το Πολυτεχνείο.

c  Μπαίνει, όμως, το ερώτημα: πως 
γίνεται να υπήρχαν πεινασμένοι εκείνη 
την εποχή, που κατά κοινή ομολογία δεν 
υπήρχε ούτε ένας άνεργος; Το γεγονός ότι 
δεν υπήρχε ανεργία το μαθαίνει κανείς αν 
προστρέξει στα τότε στατιστικά στοιχεία, 
διεθνή και ντόπια. Αλλά και από τα ξένα και 
ντόπια δημοσιεύματα εφημερίδων. Άλλω-
στε αυτό σήμερα το ομολογούν και το 
παραδέχονται ακόμη και ορισμένοι από 
αυτούς που τότε υπήρξαν σκληροί πολέμιοι 
του Στρατιωτικού καθεστώτος.

c Παροιμιώδης έχει μείνει η φράση 
(1.000 δραχμές μεροκάματο και μη με 
ενοχλείτε!) που έγραφαν σε πινακίδα από 
χαρτόνι κρεμασμένο στην πλάτη τους οι 
«μερεμετατζήδες» οικοδόμοι, που μαζεύ-
ονταν στην πλατεία Δημαρχείου σε καθη-
μερινή βάση, τις πρωινές ώρες, απ’ όπου 
τους έπαιρνε ο κόσμος για μεροκάματο και 

κανείς από αυτούς δεν επέστρεφε ποτέ στο 
σπίτι του άπρακτος.

c Πεινασμένος, λοιπόν, την εποχή εκείνη 
δεν υπήρχε κανείς. Τώρα πως ορισμένοι 
φώναξαν ‘’ψωμί’’ είναι μία άλλη ιστορία, 
που όλοι την γνωρίζουν και όλοι την ομο-
λογούν μόνο κατ’ ιδίαν. Ο λόγος είναι η 
ιδεολογική τρομοκρατία που έχει ασκηθεί 
επάνω τους, είναι η πλύση εγκεφάλου της 
αριστερής προπαγάνδας και των μέσων 
ενημερώσεως από τότε μέχρι σήμερα, που 
δεν επιτρέπουν σε κανέναν να βγει στα 
πορνοκάναλα τους και να πει δημόσια την 
αλήθεια.

c Ας πάμε, όμως, παρακάτω. Ας πάμε 
στην δεύτερη λέξη του περιβόητου εκεί-
νου συνθήματος,  την ‘’παιδεία’’. Όποιοι 
αμφιβάλουν ότι την εποχή εκείνη οι νέοι 
μάθαιναν γράμματα, δεν έχουν παρά να 
συγκρίνουν τις γνώσεις των τότε με τους 
τώρα. Αν -υποθετικά μιλάμε- παίρναμε τρία 
άτομα που έχουν αποφοιτήσει από το τότε 
δημοτικό σχολείο, από το τότε λύκειο και 
το τότε πανεπιστήμιο και τα βάλουμε να 
τα εξετάσουμε και να τα συγκρίνουμε με 
αντίστοιχους τρεις σημερινούς αποφοίτους 
της. δημοκρατίας και ελευθερίας θα διαπι-
στώσουμε το μέγεθος της αγραμματοσύνης 
των σημερινών και το μέγεθος των γνώσε-
ων των τότε. Μιλάμε, βέβαια, ότι αναγκαία 
είναι η προϋπόθεση, η σύγκριση να γίνει 
στις καθαρά σχολικές γνώσεις.  

c Στρατιές αγραμμάτων έχει να επιδείξει 
η σημερινή παιδεία. Μπήκαν στα πανεπι-
στήμια με βαθμούς κάτω από την βάση (με 
5 και με 3), βαθμολογημένοι όμως με υψηλή 
βαθμολογία κομματικού πατριωτισμού, ο 
οποίος σαν μέτρο είχε τις υπερωρίες αφι-
σοκολλήσεως πολιτικών μουτσούνων της 
γενιάς του Πολυτεχνείου. Την συνέχεια την 
γνωρίζουμε από τις φτωχές γνώσεις των 
παιδιών μας. Τι θα μπορούσαν, άλλωστε, 
να τα διδάξουν οι αγράμματοι; Το θλιβερό 
είναι ότι το κακό συνεχίζεται.

c Η ‘’Ελευθερία» ήταν η τρίτη λέξη (ιαχή) 
που ακουγόταν τότε. Ας δεχθούμε ότι με 
τον τρόπο που μετράνε το μέγεθος της 
ελευθερίας οι δημοκράτες, τέτοια ελευθε-
ρία δεν υπήρχε τότε. Αν με τον όρο ελευ-
θερία εννοούν το ελεύθερο «δικαίωμα» του 
Λαού να μιλάει και να τους βρίζει από το 
πρωί μέχρι το βράδυ και να μην τον ακού-
ει κανείς, όπως συμβαίνει σήμερα, ναι, 
τέτοιου είδους ελευθερία δεν υπήρχε τότε. 
Όμως, πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ο 
Έλληνας σήμερα, που τον έχουν εξαθλιώσει 
οικονομικά και δεν έχει τη δυνατότητα να 
πάει πουθενά και είναι διπλοκλειδωμένος 
στο σπίτι του;

c Είναι ελευθερία σήμερα το να είσαι 
άνεργος, εξαθλιωμένος, πεινασμένος, να 
μην έχεις την απλή δυνατότητα να δώσεις 
στο παιδί σου ένα χαρτζιλίκι για να πάρει 
ένα σάντουιτς στο σχολείο και αυτό να 
λιποθυμά από την πείνα; Είναι αποτέλεσμα 
ελευθερίας οι 3.000 και πλέον αυτοκτονί-
ες (ουσιαστικά δολοφονίες) που μετρά η 
δημοκρατία τα τελευταία χρόνια;

c Το γεγονός ότι ο Έλληνας σήμερα 
φοβάται να κυκλοφορήσει μετά τις 8 το 
βράδυ και κλειδαμπαρώνεται στο σπίτι 
εξαιτίας του φόβου που νοιώθει από τους 
λήσταρχους και δολοφόνους λαθρομετα-
νάστες, οι οποίοι κυκλοφορούν στους δρό-
μους των πόλεων σαν πεινασμένες αγέλες 
λύκων, και δολοφονούν τους ανυπεράσπι-
στους πολίτες για 20 ευρώ, αυτό αποτελεί 
ελευθερία; Οι Σαμαράδες που άνοιξαν τα 
σύνορα στους λαθραίους χωρίς να ρωτή-

σουν κανέναν, με ποιον σκοπό το έκαναν; 
Μήπως για να επεκτείνουν το μέγεθος της 
ελευθερίας του Έλληνα;

c Το επίσης εξοργιστικό γεγονός του 
να επιβάλλουν να πληρώνει ο Έλληνας 
ενοίκιο (χαράτσι) για το ιδιόκτητο σπίτι 
του, το οποίο κατάφερε να αποκτήσει με 
στερήσεις μιας ζωής, είναι γνώρισμα ελευ-
θερίας ή είναι κατάργηση της ιδιοκτησίας 
και στέρηση της ελευθερίας; Νοιώθει κανείς 
ελεύθερος όταν ζει κλεισμένος στο σπίτι 
του χωρίς ρεύμα, που του το έκοψαν επειδή 
δεν πλήρωσε το χαράτσι, το οποίο δεν είχε 
να πληρώσει αφού του έκοψαν και... την 
σύνταξη;

c Αν οι πολιτικάντηδες νοιώθουν ελεύ-
θεροι μέσα στο περιβάλλον που έχουν 
δημιουργήσει, τότε γιατί φοβούνται να 
κυκλοφορήσουν, και όταν αυτό είναι ανα-
γκαίο να το κάνουν, το κάνουν όχι μόνο με 
χίλιες προφυλάξεις, αλλά και φρουρούμε-
νοι από αστυνομικούς που τους πληρώνει 
ο «ελεύθερος» Έλληνας;

c Συμπέρασμα; Σήμερα δεν έχουμε ούτε 
ΨΩΜΙ ούτε ΠΑΙΔΕΙΑ ούτε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Οι 
Έλληνες, σήμερα, βιώνουμε την εποχή του 
φόβου και του ζόφου, της πείνας και της 
εξαθλίωσης της ανελευθερίας και της φυλα-
κής, της απελπισίας και της κατάθλιψης. 
Όμως, δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Δεν 
πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι. Μπορεί 
να χρειαστεί να πεινάσουμε, ακόμη και να 
δυστυχήσουμε, αλλά στο τέλος θα νικήσου-
με. Εμείς οι Έλληνες Εθνικιστές πρέπει να 
αποτελέσουμε τον φάρο και την ελπίδα του 
χειμαζόμενου σήμερα Λαού μας. Είμαστε η 
τελευταία του ελπίδα και δεν πρέπει να τον 
εγκαταλείψουμε.

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

Σύμφωνα με τους New York Times «αυξάνονται οι 
μέσοι Έλληνες που αγανακτούν με μια ολιγαρχία που, 
σύμφωνα με τους επικριτές, προΐσταται μιας αδιαφα-
νούς, κλειστής οικονομίας, που λειτουργεί με την εικο-
νική ατιμωρησία». Παρακάτω σημειώνεται ότι αρκετές 
ισχυρές οικονομικά οικογένειες ελέγχουν κρίσιμους 
τομείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι τράπε-
ζες, η ναυτιλία και οι κατασκευές. Για την διασφάλιση 
των συμφερόντων τους βασίζονται σε πολιτικούς, που 
περνάνε ορισμένες φορές νομοθεσίες προσαρμοσμέ-
νες  στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Έτσι, όπως 
υποστηρίζει η εφημερίδα, «το αποτέλεσμα είναι η 
έλλειψη ανταγωνισμού που υπονομεύει την οικονομία, 
επιτρέποντας στους μεγιστάνες να διοικούν καρτέλ και 
να συνεχίζουν να πλουτίζουν». Αυτό σύμφωνα με τον 
Kevin Featherstone, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
στο London School of Economics, κάνει λογικό για 
εκείνες τις ισχυρές οικονομικά οικογένειες να σχημα-
τίζουν «μια στενή αιμομικτική σχέση», όπως χαρακτη-

ριστικά αναφέρει, με τους πολιτικούς και τα ΜΜΕ που 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην διαφθορά.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ελλάδα βρίσκεται υπό 
την πίεση της κρίσης και οι δανειστές ασκούν πιέσεις 
ώστε να προχωρήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στο 
οικονομικό της σύστημα για να λάβει το επόμενο πακέ-
το και να αποφύγει την πτώχευση. Οι πολιτικοί, όμως, 
χαρακτηρίζονται ουσιαστικά ως ανίκανοι και επιβλαβείς 
καθώς συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι «παραμένει 
όμως ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι ηγέτες στην 
Ελλάδα είναι σε θέση να κατασκευάσουν έναν τέτοιο 
μετασχηματισμό», ενώ στην συνέχεια τονίζεται ότι ενώ 
στο παρελθόν είχαν δοθεί υποσχέσεις για αύξηση της 
διαφάνειας, αυτό όχι μόνο δεν έγινε αλλά η χώρα 
έπεσε 14 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα 
για την διαφθορά! Όλα αυτά, τα οποία παρουσιάζονται 
όπως είπαμε από τους NYT «δένουν» με την σκοτεινή 
ιστορία του Λαυρεντιάδη, το όνομα του οποίου επα-
νήλθε στο προσκήνιο με την περίφημη λίστα Λαγκάρντ.
Συγκεκριμένα, όπως γράφει το δημοσίευμα, «τον 
Δεκέμβριο του 2009, τέσσερις μήνες πριν η Ελλάδα 
προσφύγει στο ΔΝΤ, ο κ. Λαυρεντιάδης πήρε τον 
έλεγχο της Proton Bank, η οποία είχε αρχίσει να επε-
κτείνεται πολύ γρήγορα μετά την εξαγορά της Omega 
το 2005. Ποια ήταν όμως τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου της Omega, εκτός από τον Λαυρέντη Λαυ-
ρεντιάδη; Ο πεθερός του Ευάγγελου Βενιζέλου, τωρι-
νού αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και ένας εκ των αδερφών 
του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου» και 
καταλήγει ο Featherstone στο τραγικό συμπέρασμα ότι 
«η διατήρηση του status quo θα παρατείνει απλώς την 
καταστροφή στην Ελλάδα». 

“Η πλουτοκρατία διαλύει την Ελλάδα” ΟΤΑΝ Ο «ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΠΑΣΟΚ...

ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!
Για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως μάθαμε και μετά από πρόταση 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ν. Δένδια δεν θα απελα-
θεί τελικά ο 29χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος τον περασμένο μήνα 
έπεσε θύμα κακοποίησης και βασανισμού στην Σαλαμίνα από 
τον έλληνα εργοδότη του.
Ο Αιγύπτιος, ο οποίος εργαζό-
ταν στο φούρνο του 59χρονου, 
είχε βρεθεί από περαστικούς, 
στα Αμπελάκια της Σαλαμίνας, 
δεμένος με αλυσίδα σε δέντρο 
και ξυλοκοπημένος.
Είχε καταγγείλει στην αστυνο-
μία ως δράστη τον εργοδότη 
του και άλλα τρία άτομα, μετα-
ξύ των οποίων και ο γιος του 
αρτοποιού. Ο ιδιοκτήτης του αρτοποιείου στη Σαλαμίνα αφέθηκε 
ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στις αρχές Νοεμβρίου, αφού 
παραδέχτηκε την πράξη του και εξήγησε τη στάση του ισχυριζό-
μενος ότι είχε πιάσει τον υπάλληλό του να κλέβει από το ταμείο 
το ποσό των 12.000 ευρώ.

d Γιατί όμως η παραπάνω είδηση δεν ξεσήκωσε θύελλα αντι-
δράσεων και «αντιφασιστικές» εκδηλώσεις υστερίας; Μα γιατί 
ο κατηγορούμενος είναι γνωστός οπαδός της Ν.Δ., αν και στις 
τελευταίες δημοτικές εκλογές συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο πρά-
σινης παράταξης! Φανάζεστε να ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής; 
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ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Στο Εθνικιστικό Κίνημα, η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ υπερέχει της πολιτικής.
Το νέο αυτό έντυπο, δεν αποσκοπεί σε εκδοτική επιτυχία αλλά στην ιδεολογική 

καθοδήγηση των Ελλήνων Εθνικιστών που αγωνίζονται μέσα σε μια κατεχόμενη χώρα 
όπου τα πάντα κινούνται γύρω από την οικονομία, ενώ η Ιστορία παραχαράσσεται 

συστηματικά και ο Πολιτισμός μας βάλλεται εξ ανατολών... Απέναντι στη βαρβαρότητα των 
αγορών και την πνευματική κατάπτωση, οι Εθνικιστές παρατάσσουν έναν γνήσια

ΕΛΛΗΝΙΚΟ τρόπο ζωής και σκέψης που αναδύει μέσα από τις 52 σελίδες του περιοδικού...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

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

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

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

ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ f Η  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

 Μαίανδρος f ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

 Μαίανδρος f
Για να το προμηθευτείτε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τις επόμενες ημέρες θα διατίθεται και από τα
κατά τόπους γραφεία του Λαϊκού Συνδέσμου.

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη...

Τρία Νέα Κάστρα του Εθνικισμού στην Θράκη μας
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012, δύο ακόμη κάστρα του 
λαϊκού εθνικιστικού κινήματος εδραιώθηκαν στις ακριτικές 
πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής, της πολύπαθης Θρά-
κης μας. Παρότι ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός, εκατοντάδες 
συναγωνιστές και φίλοι του κινήματος έδωσαν το “παρών” 
στις εκδήλωση για τα εγκαίνια των γραφείων της Τ. Ο. Ξάν-
θης και Τ. Ο. Κομοτηνής. 
Παρόντες στις εκδηλώσεις ήταν και οκτώ βουλευτές της 
Χρυσής Αυγής, οι συναγωνιστές Νίκος Μίχος, Αρτέμης Ματ-
θαιόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος, Ιωάννης Λαγός, Αντώνιος 
Γρέγος, Ευστάθιος Μπούκουρας, Πολύβιος Ζησιμόπουλος και 
Νικόλαος Κούζηλος.

ΞΑΝΘΗ: ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΠΤΟΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ
Στην Ξάνθη, το ψιλόβροχο και το κρύο από την μία πλευρά 
και η αντισυγκέντρωση των γνωστών χρήσιμων ηλίθιων του 
συστήματος από την άλλη, δεν εμπόδισαν την προσέλευση 
του κοινού στον χώρο μπροστά από τα γραφεία της Τ. Ο. 
Ξάνθης ούτε αποτέλεσαν πρόβλημα για την ομαλή διεξα-
γωγή της εκδήλωσης, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς με 
αγωνιστικό παλμό και ενθουσιασμό. 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΤΟ «ΤΣΑΚΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ»
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ...
Στην Κομοτηνή, ο καιρός και εδώ ήταν εναντίον μας με 
περισσότερη βροχή και το κρύο σαφώς πιο αισθητό λόγω του 
αέρα, αλλά και του περασμένου της ώρας. 
Σε αντίθεση με την Ξάνθη, εδώ η αστυνομία επέτρεψε στην 
παράνομη αντισυγκέντρωση να πλησιάσει σε απόσταση ανα-

πνοής από τον χώρο της εκδήλωσης μπροστά στα γραφεία 
της Τ. Ο. Κομοτηνής. Η αστυνόμευση ήταν γενικά ελλιπής και 
η συνεχής μετακίνηση των ροπαλοφόρων – κρανοφόρων 
παρακρατικών σε διαφορετικά σημεία, δημιούργησε πλείστα 
προβλήματα, από ζημιές σε παρακείμενα καταστήματα μέχρι 
παρακώλυση της συγκοινωνίας. Μετά από αυτές τις προ-
κλήσεις, η άμεση και άκρως επιτυχής αντίδραση της ομάδας 
περιφρούρησης ανάγκασε τους παρακρατικούς σε άτακτη 
υποχώρηση και διακτίνιση. Προκειμένου να γλιτώσει από τα 
χειρότερα τους παρακρατικούς, η αστυνομία πέταξε χημικά 
προς την πλευρά των εθνικιστών, αποδεικνύοντας για μία 
ακόμη φορά την αγαστή συνεργασία κράτους και παρακρά-
τους. Να σημειωθεί πως μετά την διάλυση της παράνομης 
αντισυγκέντρωσης, πλήθος κόσμου συνέρευσε στον χώρο 
της εκδήλωσής μας. Ακολούθως, σύσσωμο το πλήθος των 
φίλων και συναγωνιστών έκανε πορεία στους δρόμους της 
Κομοτηνής, μεταδίδοντας την αγωνιστική διάθεση με τα 
συνθήματα και τον παλμό που μόνο το κινήμα των Ελλήνων 
εθνικιστών διαθέτει. Η πορεία είχε προορισμό το τουρκικό 
προξενείο, το οποίο φρουρούσαν ισχυρότατες δυνάμεις της 
αστυνομίας. Εκεί με τα συνθήματα και το ψάλσιμο του Εθνι-

κού μας Ύμνου εστάλη το μήνυμα προς κάθε επίδοξο επι-
βουλέα της Θράκης, αλλά και γενικότερα της Ελληνικής γης.

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΟΡΒΕΤΑ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ,
ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
Πολύ αντικειμενική και με εθνικό περιεχόμενο παρουσίαση 
της πορείας της Χρυσής Αυγής προς το τουρκικό προξε-
νείο στην Κομοτηνή πραγματοποίησε η έγκυρη ιστοσελίδα 
defencenet.gr. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το ενδιαφέ-
ρον δημοσίευμα: «Σφοδρή επίθεση κατά του τουρκικού Προ-
ξενείου, επίθεση στους πράκτορες του στην Θράκη για τους 
οποίους το ελληνικό κράτος κλείνει τα μάτια του, αλλά και 
αντεπίθεση κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου, τον οποίο χαρα-
κτήρισε «μπουχέσα» εξαπέλυσε στα εγκαίνια των γραφείων 
του κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή ο βουλευτής 
του κόμματος Ηλίας Παναγιώταρος. Χαρακτήρισε τους εξτρε-
μιστές της μειονότητας «μούλους» και «μογγόλους» την ώρα 
που οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ κι αναρχοφασίστες επιτίθεντο στα 
γραφεία του κόμματος όπου εκατοντάδες πολίτες παρευρί-
σκονταν στα εγκαίνια σε Ξάνθη και Κομοτηνή.»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
Μετά την Ξάνθη και την Κομοτηνή ακόμα ένα κάστρο του 
Εθνικισμού θεμελιώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Πλήθος 
Ελλήνων, παρά το τσουχτερό κρύο και τη βροχή, δίνει δυνα-
μικό παρών στην τελετή των εγκαινίων των νέων γραφείων 
υπό την παρουσία οκτώ  βουλευτών  του κόμματος. Σε μια 
πολύ δύσκολη περιοχή που πλήττεται από τις πολιτικές του 
ελλαδικού κράτους, αλλά και της τουρκικής επεκτατικότητας, 
ακόμα ένα προπύργιο του Ελληνισμού εδραιώθηκε με σκοπό 
να εμποδίσει τα όποια σχέδια έχουν για την Θράκη μας.



12 δεκεμβριοΥ ____________________________
627: Μάχη της Νινευή. Ο στρατός του Βυζαντινού 
αυτοκράτορα Ηράκλειου νικά τους Πέρσες. 
1803: Οι Σουλιώτες αναγκάζονται να έρθουν σε συμ-
φωνία με τον Αλή Πασά. Εγκαταλείπουν το Σούλι και 
καταφεύγουν στα Ιόνια Νησιά. 
1955: Ο Γρηγόριος Αυξεντίου και όλη η ιεραρχία της 
ΕΟΚΑ παγιδεύονται από τους Βρετανούς στο όρος 
Τρόοδος, κοντά στο χωριό Σπίλια. Ο Αυξεντίου όχι 
μόνο οδηγεί τους συντρόφους του σε ασφαλές μέρος, 
αλλά αφήνει τους Άγγλους να αλληλοπυροβολούνται 
και να έχουν πολλά θύματα. 

13 δεκεμβριοΥ  ___________________________
1920: Ο Ελληνικός Στρατός ετοιμοπόλεμος βαδίζει σε 
νέες θέσεις για την επίθεση προς Εσκί-Σεχίρ. 

14 δεκεμβριοΥ  ___________________________
1991: Για πρώτη φορά ανακοίνωση του ΟΗΕ αναφέ-
ρεται σαφώς σε Τουρκική κατοχή στην Κύπρο. 

15 δεκεμβριοΥ  ___________________________
1025: Ύστατη ημέρα για τον Βασίλειο Β’ τον Βουλγα-
ροκτόνο. 
1821: Κατάληψη του Αγ. Όρους από τους Τούρκους. 
1828: O Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας με θέσπι-
σμα συνιστά τα πρώτα δικαστήρια στην Ελλάδα. 
1942: Το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα» καταβυθίζει 
ιταλικό υποβρύχιο στα στενά της Βεγγάζης.  

16 δεκεμβριοΥ  ___________________________
1803: 22 Σουλιώτισσες χορεύουν το χορό του Ζαλόγ-
γου και πέφτουν στο γκρεμό μαζί με τα παιδιά τους, 
για να μην παραδοθούν στους Τούρκους. 
1867: Οι Κρήτες επαναστάτες κατατροπώνουν στην 
Δρακωνία Λασιθίου Τουρκικό σώμα, το οποίο κατευ-
θυνόταν προς την Νεάπολη. 
1885: Εγκαίνια της Ακαδημίας Αθηνών. 

17 δεκεμβριοΥ  __________________________
1867: Συγκροτείται η πρώτη υπηρεσιακή κυβέρνηση 
στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας, υπό τον πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου Αριστ. Μωραϊτίνη. 

1913: Στην Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου 
υποβάλλεται το «Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας», με το 
οποίο η Βόρειος  Ήπειρος παραχωρείται στην Αλβα-
νία, παρά τη διεθνή κατακραυγή. Στις αντιδράσεις 
της Ελληνικής Κυβερνήσεως οι Πρεσβευτές των Μ. 
Δυνάμεων, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία και 
Αυστροουγγαρία, της επιδίδουν διακοίνωση, με την 
οποία της γνωστοποιούν ότι οριστική απόφαση για 
την παραχώρηση των νήσων του Αιγαίου στην Ελλάδα 
ήταν εξαρτώμενη από την πλήρη συμμόρφωσή της 
στους όρους του Πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας (πλή-
ρης εκβιασμός...) 
1915: Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν το Καστελόριζο στην 
προσπάθειά τους να πείσουν την κυβέρνηση των Αθη-
νών να εξέλθει στον πόλεμο στο πλευρό τους. 

18 δεκεμβριοΥ  ___________________________
1940: Ο Αδόλφος Χίτλερ υπογράφει διάταγμα, με 
το οποίο ξεκινούν οι προετοιμασίες για την εισβολή 
στη Σοβιετική Ένωση, που έμεινε στην ιστορία με τον 
κωδικό «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα».
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Σ τον πρόναο του μεγάλου ναού των Δελφών ήσαν 
γραμμένα αξιώματα ωφέλιμα για τη ζωή των 
ανθρώπων που τα έγραψαν, άνθρωποι για τους 

οποίους οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν πως υπήρξαν σοφοί. 
Επρόκειτο για τους επτά σοφούς: Θαλής ο Μιλήσιος, Βίας 
ο Πριηνεύς, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Κλεόβουλος ο Λίν-
διος, Σόλων ο Αθηναίος, Περίανδρος ο Κορίνθιος και ο 
Μύσων ο Χηνεύς. 

Ο γνωστός μας περιηγητής Παυσανίας στο έργο του «Ελλά-
δος Πριήγησις» στον τόμο «Βοιωτικά – Φωκικά» (Παυσ. 10, 
24, 1) μας παραδίδει την προηγούμενη πληροφορία γράφων: 
Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήμα-
τα ανθρώποις εις βίον, εγράφη δε υπό ανδρών ους γενέσθαι 
σοφούς λέγουσιν Έλληνες. Ένα πλήθος λοιπόν γνωμών, που 
αποτελούσαν συμπύκνωμα πείρας ζωής διατυπωμένες από 
τους γνωστούς μας επτά σοφούς της αρχαιότητας παρου-
σιάζονταν ως δελφικά παραγγέλματα ή των επτά σοφών 
υποθήκες ή Πυθίας γράμματα, ήσαν παραγγέλματα σχετικά 
όχι μόνο με τη θρησκευτική ζωή και την ηθική συμπεριφορά, 
αλλά και την αρμονική κοινωνική συμβίωση και την προστα-
σία του προσωπικού εν γένει συμφέροντος. Οι γνωμολογικές 
αυτές υποθήκες ήσαν περιζήτητες όχι μόνο στην αρχαιότητα, 
αλλά και στα μεταγενέστερα χριστιανικά χρόνια. 
Από τα δελφικά αυτά παραγγέλματα (147 διασώθηκαν) στα-
χυολογούμε, χάριν συντομίας, τα πλέον γνωστά και συνήθη 
στη χρήση κατά τους παλαιούς εκείνους χρόνους: Νόμω 
πείθου, Γονείς αιδού, Φρόνησιν άσκει μετά δικαιοσύνης, 
Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Άδικα φεύγε, Δόξαν δίωκε, 
Γήρας προσδέχου, Άρχε σεαυτού, Σοφίαν ζήτει, Κακίας απέ-
χου, Χρόνου φείδου, Ύβριν μίσει, Ευεργεσίας τίμα, Διαβολήν 
μίσει, Γάμους κράτει, Κρίνε δίκαια, Βίας μη έχου, Γλώττης 
άρχε, Αμαρτάνων μετανόει, Έχθρας διάλυε, Απόντι μη μάχου, 
Πλούτω απίστει, Σεαυτόν αιδού, Ευτυχίαν εύχου, Αδωροδό-
κητος δοκίμαζε, Φθόνει μηδενί, Ευγένειαν άσκει, Μη άρχε 
υβρίζων, Ηδονής κρατείν, Μέτρον άριστον, Θνήκσε υπέρ 
πατρίδος, Μηδέν άγαν, Γνώθι σ’αυτόν. 
Σοφίας απαύγασμα και ηθικών αρετών συμπύκνωμα απο-
τελούν οι παραινέσεις αυτές των σοφών προγόνων μας, η 
ευεργετική επίδραση των οποίων είχε ως αποτέλεσμα τη 
σωστή κοινωνική – ηθική – πολιτική διαπαιδαγώγηση των 
αρχαίων Ελλήνων. Αυτών που οι μετέπειτα καιροί απέδειξαν 
πρότυπα αξεπέραστα για όλη την ανθρωπότητα, όσον αφορά 
στην κοινωνική – πολιτική – πολιτιστική τους συγκρότηση. 
Αυτών που ανεβίβασαν έμπρακτα τις υψηλές ιδέες, τις πνευ-
ματικές και ηθικές αρετές, αλλά και τα ιδεώδη και τα ιδανικά 
σε δυσθεώρητα ύψη, χωρίς να κατευθύνονται – ποδηγετού-
νται από κάποιο πολιτικό ή θρησκευτικό ιερατείο. 

Η ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΔΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (L’ ART GRECOBOUDHIQUE) 
Είναι διαπιστωμένη πλέον η επίδραση των Ελλήνων της 
μεταλεξανδρινής εποχής στους λαούς της άπω Ασίας στους 
τομείς της φιλοσοφίας και των τεχνών ιδιαίτερα. Μεγάλη 
ήταν η φιλοσοφικοθεολογική επίδραση των Ελλήνων της 
Βακτριανής (περιοχή Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ινδίας κ.λπ.) 
στο Βουδισμό επί εποχής του Έλληνα βασιλέα της Ινδίας 
Μενάνδρου, ο οποίος συνέστησε σε επιφανείς πνευματι-
κά συνέλληνές του να ασπαστούν το Βουδισμό και να τον 
γονιμοποιήσουν με την Ελληνική φιλοσοφία. Ήταν τέτοια και 
τόση η επιρροή των Ελλήνων στον τότε Βουδισμό, που στο 
παγκόσμιο συνέδριο των Βουδιστών το 164 μΧ. στην Κεϋλά-
νη, η χώρα των Ινδών αντιπροσωπεύτηκε από δύο Έλληνες 
μοναχούς Βουδιστές. 
Κάτι ανάλογο συνέβη και με την επιρροή – διείσδυση στη 
Βραχμανική θρησκεία, που επηρεάστηκε σημαντικά από τις 
Βραγχίδες ιέρειες και ιερείς του Ελληνικού ναού των Διδύ-
μων της Μιλήτου. Ως είναι γνωστό οι ιέρειες και ιερείς του 
ναού είχαν εξοριστεί από τους Πέρσες στα βάθη της Ασίας 
μετά την καταστροφή απ’ αυτούς του ναού του Διδυμαίου 
Απόλλωνος το 494 π.χ. 
Στην περιοχή της Βακτρίας άλλωστε η επιρροή των Ελλήνων 
στη Βουδιστική τέχνη ήταν καταλυτική. Οι πρώτες μορφές 
του Βούδα είχαν τη μορφή του Απόλλωνα, όσον αφορά στην 
κεφαλή και το ένδυμα. Μέχρι τότε η Βουδιστική θρησκεία 
ήταν ανεικονική. Πολύ αργότερα ο Βούδας πήρε τη γνωστή 
σημερινή μορφή της ευτραφούς και απαθούς θεότητας. 
Όμως στην περιοχή αυτή ανασκάφηκε και πληθώρα αρχαίων 
πόλεων και ναών καθαρά Ελληνιστικής μορφής και ειδικότε-

ρα στην περιοχή Γάνδαρα. Η τέχνη αυτή σε αγάλματα, ναούς 
και κτήρια ονομάστηκε από τους Ευρωπαίους ανασκαφείς 
Ελληνο-βουδική τέχνη, ή τέχνη της Grand hara. Γενικότε-
ρα σε αυτή την εσχατιά των Αλεξανδρινών εξορμήσεων ο 
Ελληνισμός στην τοπική τέχνη επεβίωσε μέχρι του 16ου μΧ. 
αιώνα, όπως μαρτυρούν τα σχετικά ανευρεθέντα νομίσματα! 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ 
Δεν είναι καθόλου γνωστό, γιατί σχεδόν αποκρύπτεται επιμε-
λώς από την κατεστημένη – διδασκόμενη ιστοριογραφία, πως 
η λεγόμενη Ευρωπαϊκή αναγέννηση του αρχαίου Ελληνικού 
πνεύματος δεν οφείλει την έναρξή της στη φυγή των Ελλή-
νων λογίων – σοφών προς την Ευρώπη μετά την άλωση της 
Βασιλεύουσας από τους Οθωμανούς ληστοεπιδρομείς. Ούτε 
επίσης είναι ευρέως γνωστό πως το σημερινό Ισλάμ κατά τη 
διάρκεια του Χριστιανικού μεσαίωνα ήταν ένα μεγάλο φυτώ-
ριο (ιδίως στη Συρία και στην Αίγυπτο), όπου καλλιεργούντο 
τα Ελληνικά γράμματα και επιστήμες, που εν συνεχεία με την 
επί 8 αιώνες Αραβική κατάκτηση της Ισπανίας μεταδίδονταν 
στην Ευρώπη. Η φυγή των Ελλήνων από τη βασιλεύουσα 
απλά ενίσχυσε την Ευρωπαϊκή αναγέννηση, της οποίας τις 
βάσεις πρωτο-δημιούργησαν, τουλάχιστον 4 αιώνες πριν, οι 
Άραβες συνεχιστές της Ελληνικής φιλοσοφίας και επιστημών.  

Το Ισλάμ δεν ήταν πάντα ένας χώρος κοινωνικοπολιτικής 
καθυστέρησης και επιστημονικής αμάθειας, όπως κατάντη-
σε μετά το 1200 εξ αιτίας της κατάκτησής του από τους 
Τούρκους επιδρομείς. Αντίθετα με τον Ιουδαϊσμό, ποτέ δεν 
έδειξε εχθρότητα (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) προς τις 
επιστήμες και τα γράμματα. Έτσι μεγάλες μορφές Αραβικές 
αναδύθηκαν μέσω της  μελέτης, ερμηνείας και μετάδοσης 
των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και επιστημόνων. Λόγω 
της επικρατούσης τότε ανεξιθρησκίας τα Ελληνικά γράμμα-
τα μεταβίβασαν την αρχαία Ελληνική σοφία στον Αραβικό 
κόσμο και μέσω των Αράβων (της Ισπανίας κυρίως) στην 
μεσαιωνική Ευρώπη. Από τον 9ο μέχρι τον 13ο μΧ. Αιώνα 
ο Ελληνικά εμπλουτισμένος Ισλαμικός πολιτισμός ανθούσε 
σε όλους τους τομείς και γέννησε μεγάλες φιλοσοφικές και 
επιστημονικές μορφές, που όμοιές τους, η στο μεσαιωνικό 
θρησκευτικό σκοταδισμό ευρισκόμενη Ευρώπη, θα αργούσε 
να επιδείξει κατά τουλάχιστον 5 αιώνες. 
Ο γράφων τις ιστορικές αυτές πληροφορίες, για το Ελληνιστι-
κό Ισλάμ, τις έχει ερανιστεί κυρίως από τα εξής τρία αξιόλογα 
ιστορικά πονήματα, στα οποία παραπέμπει για περισσότερη 
γνώση:  
1. Δημήτρη Γούτα: Η αρχαία Ελληνική σκέψη στον Αραβικό 
πολιτισμό (εκδόσεις «Περίπλους») 
2. Κωνστ. Ρωμανού: Ελληνιστικό Ισλάμ (εκδόσεις «Αλεξάν-
δρεια») 
3. Παναγ. Κανελόπουλος: Ιστορία του Ευρωπαϊκού πνεύματος 
– Τόμος Ι (εκδόσεις «Δ. Γιαλλέλης»).

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΟΠΙΚΑ, ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΑ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 



Τα τρία «Μ»
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν φού-
ντωσε το θέμα της διεκδίκησης της Μακεδο-
νίας μας από τους Σκοπιανούς, η Ελλάδα απο-
φάσισε και επέβαλλε εμπάργκο στο σκοπιανό 
κρατίδιο. Ωστόσο, δύο δοσίλογοι-κερδοσκόποι 
«Έλληνες», απ’ αυτούς που ονομάζονται «επι-
χειρηματίες», κι ένας απ’ αυτούς που ονομά-
ζονται «πολιτικοί» (απόμαχος τώρα), έσπαζαν 
το εμπάργκο εφοδιάζοντας τους Σκοπιανούς 
με πετρέλαιο. Κοινό τους στοιχείο είναι το ότι 
το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους αρχίζει 
από «Μ». Έτσι, πέρασαν στην ιστορία ως τα 
«3 Μ». Ποιοι είναι και τι συγγενική σχέση έχει 
με το ένα «Μ» σημερινός (τεραστίων διαστά-
σεων…) μεγαλοπολιτικός, που τελευταία έχει 
πάρει με… 108 την ανάσχεση της Χρυσής 
Αυγής; Ο ευρών κερδίζει… μπουγάτσα Θεσ-
σαλονίκης! 

Προχωράει ο… εξαμερικανισμός 
του ΣΥΡΙΖΑ
Προχωράει πολύ καλά ο εξαμερικανισμός 
του ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνω. Τις προάλλες διά-
βαζα ένα άρθρο στην επίσημη ιστοσελίδα του 
συνονθυλεύματος, με τίτλο «Περί “αντι-ιμπερι-
αλισμού” και αξιών της αριστεράς», το οποίο 
υπόγραφε ένα δίδυμο και έβαζε άγριο χέρι 
–εξ’ ονόματος της κομματικής ορθοδοξίας- 
σε άλλον αρθρογράφο (ονόματι Τουμανίδη, 
προερχόμενον από το ΔΗΚΚΙ του Τσοβόλα), 
που είχε γράψει άρθρο με τίτλο «Αντι-ιμπερι-
αλιστικός διεθνισμός ή κοσμοπολίτικη νατοϊκή 
ουδετερότητα», αλλά και σ’ αυτούς που το 
δημοσίευσαν (δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του Λαφαζάνη) και κατηγορούσε τις κυρίαρ-
χες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ για… αμερικανοκομ-
μουνισμό (για να το πούμε χοντρικά). 
    

Τι λέει ο αμφισβητίας της 
αμερικανοκομμουνιστικής 
παγκοσμιοποίησης
Ιδού τι έγραφε ο Τουμανίδης και προκάλεσε 
την ιερή οργή των αμερικανοκομμουνιστών 
του ΣΥΡΙΖΑ: «Κοινός διαχρονικός παρανομα-
στής αυτού του αμερικανόδουλου μπλοκ με 
αρχηγό το Γιωργάκη είναι η ευρωατλαντική 
ολοκλήρωση, η αποδυνάμωση της εθνικής 
κυριαρχίας και συνακόλουθα της δημοκρατι-
κής νομιμοποίησης, ο πολυκερματισμός των 
κρατικών οντοτήτων μέσω των στρατηγικών 
μειονοτήτων και των “ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων”. Εξ ου και η πλεονάζουσα “ευαι-
σθησία” περί των γάμων των ομοφυλοφί-

λων, των φυλακισμένων, των ανακυκλώσεων 
των σκουπιδιών, της ολικής νομιμοποίησης 
απασών των μεταναστών, της αναγνώρισης 
εθνοτικού χαρακτήρα σε θρησκευτικές και 
γλωσσικές μειονότητες”…». Πολύ καλά, άριστα 
τα λέει ο χριστιανός, αλλά τι δουλειά έχει στον 
ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ήξερε πως εκεί μέσα είναι η σφη-
κοφωλιά της παγκοσμιοποίησης, δε ρώταγε; 

Η απάντηση των 
αμερικανοκομμουνιστών
Ιδού και η οργισμένη απάντηση των φυλά-
κων της αμερικανοκομμουνιστικής ορθοδοξί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να 
υπενθυμίσουμε στον αρθρογράφο, όπως και 
στους υπεύθυνους για την αναδημοσίευση 
του συγκεκριμένου άρθρου, ότι η άρση κάθε 
μορφής διάκρισης που γίνεται με βάση τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, η υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων των μεταναστών/τριών, τα 
οποία καταπατούνται με βαναυσότητα καθη-
μερινώς στη χώρα μας, και ο αγώνας κατά 
του παγκοσμίως συντελούμενου περιβαλλο-
ντικού εγκλήματος, δεν είναι αξίες που μπο-
ρούν να θυσιαστούν ή έστω να παζαρευτούν 
εν ονόματι της δημιουργίας μιας γεωστρατη-
γικά “ισχυρής Ελλάδας”, η οποία θα αντλεί τη 
δύναμή της από τη συνεργασία με κυβερνή-
σεις που μόνο δημοκρατικά νομιμοποιημένες 
δεν είναι. Όλα όσα περιγράφονται κυνικά ως 
“ευαισθησίες” από το συγγραφέα, και μένουν 
ασχολίαστα από τους διαχειριστές του iskra.
gr, αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της 
χειραφετητικής ταυτότητας της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς του 21ου αιώνα, και ως εκ τού-
του του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ… Υπενθυμίζουμε στον 
αρθρογράφο και σε όσους θεώρησαν πως 
πρέπει να κάνουν γνωστές τις απόψεις του 
σε ένα ευρύτερο κοινό μέσω του iskra.gr, ότι, 
σε αντίθεση με τη Δεξιά, εμείς, ως αριστεροί 
και αριστερές, δεν πιστεύουμε στα ψεύτικα 
διλήμματα: Δεν ήμασταν με τους Ταλιμπάν 
όταν αντισταθήκαμε στον πόλεμο στο Αφγα-
νιστάν, δεν ήμασταν με τον Καντάφι όταν 
αντισταθήκαμε στον πόλεμο στη Λιβύη, δεν 
είμαστε με τη Χαμάς όταν αντιστεκόμαστε στο 

βομβαρδισμό της Γάζας, και σαφέστατα δεν 
είμαστε με τον Ασάντ επειδή αντιστεκόμαστε 
σε οποιοδήποτε σχέδιο του ΝΑΤΟ για επέμβα-
ση στη Συρία!». 
    

Η εξωτερική πολιτική 
της… νατοϊκής αριστεράς
Τελειώνοντας την επίθεσή του κατά του… 
θρασύτατου αμφισβητία της… χειραφετητικής 
και της αμερικανοκομμουνιστικής ταυτότη-
τας του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο- εκφραστής της 
γνήσιας γραμμής του American boy Τσίπρα 
ξεκαθαρίζει πως η εξωτερική πολιτική της 
μελλοντικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα κινεί-
ται στα πλαίσια της… νατοϊκής αριστεράς: 
«Οι θέσεις του κ. Τουμανίδη δεν έχουν καμία 
σχέση με όσα θέλουμε να πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ 
ΕΚΜ ως μεγάλη, δημοκρατική, ριζοσπαστική 
δύναμη της Αριστεράς, η οποία θα δώσει 
τέλος στην πολιτική των Μνημονίων και θα 
ανοίξει το δρόμο για την οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού του 21ου αιώνα. Αντιθέτως, 
οι θέσεις που εκφράζει ο αρθρογράφος και 
με προθυμία αναπαράγει το iskra.gr, είναι 
ένα επικίνδυνο συνονθύλευμα αντιδραστικών 
και -σε κάθε περίπτωση- ξένων προς την 
Αριστερά ιδεολογημάτων, εξαιρετικά δημοφι-
λών μεταξύ των συνωμοσιολόγων της μετα-
μεσονύκτιας τηλεοπτικής ζώνης της trash 
tv… Ως εκ τούτου, στην εξωτερική πολιτική 
της κυβέρνησης της Αριστεράς δεν έχουν και 
δεν πρέπει να βρουν καμία θέση οι προτάσεις 
του κ. Τουμανίδη και όσων κρίνουν χρήσιμη 
συμβολή τα όσα εκφράζονται στο άρθρο του». 

Ισχύς μας η αγάπη του λαού
Λοιπόν, βλέπουμε κάθε τόσο τις δημοσκοπή-
σεις των εταιρειών, μας ικανοποιούν τα απο-
τελέσματά τους έστω κι αν μας… κλέβουν 2-3 
μονάδες η καθεμία (βλέπετε, έχουμε πλέον 
τον τρόπο να μαθαίνουμε τα πραγματικά τους 
αποτελέσματα), αλλά εμένα μου αρέσουν οι 
δημοσκοπήσεις του δρόμου, της πλατείας και 
του καφενείου. Πήγα, λοιπόν, την προηγούμε-
νη Τετάρτη στη συγκέντρωση του κόμματος 

στον Ασπρόπυργο, αλλά από παρανόηση για 
την ώρα έναρξης έφτασα μία ώρα νωρίτερα 
(στις 6 αντί για τις 7 μ. μ.). Έτσι, βρήκα την 
ευκαιρία να κάνω μια πρόχειρη δημοσκόπηση 
της… Εθνικής Οδού. Κόσμος πολύς πέρασε 
από κει μ’ τα αυτοκίνητά του, λεωφορεία, 
φορτηγά, μηχανάκια, πολύ πράμα. Τι διαπί-
στωσα; Τουλάχιστον οι μισοί μας χαιρέτησαν, 
κορνάρισαν, τέλος πάντων μας εκδήλωσαν 
την αγάπη τους. Αυτό, όμως, που έγινε με 
τα μεγάλα φορτηγά ήταν άλλο πράμα. Χωρίς 
να είμαι καθόλου υπερβολικός, 9 στους 10 
φορτηγατζήδες που πέρασαν από κει μας 
εκδήλωσαν τη συμπαράστασή τους με το δικό 
τους ξεχωριστό τρόπο (κόρνες, προβολείς 
κ.τ.λ.). Δεν αναρωτιέμαι, λοιπόν, καθόλου ποιο 
θα είναι το επόμενο εθνικιστικό σωματείο 
μετά απ’ αυτό των ταξιτζήδων: στα σίγουρα 
των φορτηγατζήδων!  

Ή εμείς ή κανείς! 
Διαβάσατε φαντάζομαι στο προηγούμενο 
φύλλο τι κόλπα περνάνε από το μυαλό των 
καθεστωτικών, για να θέσουν το Κίνημα 
εκτός… εκλογών!!! Μέχρι και να μην γίνει 
δεκτή η τελική δήλωση συμμετοχής της Χρυ-
σής Αυγής από τον Άρειο Πάγο, λίγες ημέρες 
πριν από τις εκλογές (!!!) ή να χαρακτηριστεί 
«εγκληματική οργάνωση» (!!!) και ως εκ τού-
του να τεθεί εκτός νόμου, εάν –σύμφωνα με 
τον… πολύξερο Δένδια- «αποδειχθεί ότι επιδι-
ώκει τη διάπραξη κακουργημάτων»! Τι συμπε-
ραίνουμε απ’ όλα αυτά; 1ον) Η Χρυσή Αυγή 
είναι αναντιμετώπιστη με πολιτικά μέσα, 2ον) 
Όλα αυτά που ονειρεύονται οι υπεύθυνοι της 
δυστυχίας μας είναι όνειρα θερινής νυκτός, 
γιατί δε γίνονται στην πράξη, 3ον) Έχουν 
γνώση οι φύλακες. Να είστε σίγουροι πως σε 
κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να μείνουμε 
με σταυρωμένα τα χέρια και 4ον) Να είστε 
μόνιμα σε επαγρύπνηση και σε αγωνιστική 
ετοιμότητα! 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Μεγάλο θέμα είχε γίνει τις προ-
ηγούμενες ημέρες με μια «πρότα-
ση» της Τρόικα για την κατάργηση 
της υποχρεωτικής στράτευσης για 
λόγους εξοικονόμησης χρημάτων. 
Αν και η πρόταση αυτή στερείται 
σοβαρότητας, μόνο και μόνο το 
γεγονός πως απασχόλησε για μέρες 
την ελληνική κοινή γνώμη και μάλι-
στα υπήρχαν και απόψεις υπέρ της, 
δείχνει το πόσο χαμηλά έχει πέσει η 
ελληνική κοινωνία.

; Η πραγματικότητα είναι πως 
πρώτα από όλα πρέπει να υπάρξει 
μια τεράστια αναδιοργάνωση των 
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι 
καιροί έχουν αλλάξει και εμείς έχου-
με μείνει πολύ πίσω. Στο πλαίσιο 
αυτής της αναδιοργάνωσης θα πρέ-
πει να αλλάξει ριζικά και ο τρόπος 
με τον οποίο οι νέοι θα εκτελούν 
την στρατιωτική τους θητεία.

; Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη 
έμφαση και στην εκπαίδευση και 
στην απόκτηση εμπειρίας από τους 

στρατεύσιμους. Ακόμα όμως και 
μετά από μια τέτοια αναδιοργά-
νωση, ο ελάχιστος χρόνος θητείας 
προκειμένου να διατηρούμε αξιό-
μαχες Ένοπλες Δυνάμεις είναι οι 
δεκαοχτώ μήνες τουλάχιστον, αν και 
προσωπική μου γνώμη είναι πως θα 
πρέπει να είναι είκοσι τέσσερεις.

;  Αυτό αν θέλουμε οι στρατεύ-
σιμοι να μπορούν να εκπαιδευτούν 
σωστά στην χρήση των σύγχρονων 
οπλικών συστημάτων και επίσης να 
περάσουν τουλάχιστον ένα χρόνο 
σε επιχειρησιακή μονάδα προκει-
μένου να συμμετέχουν σε όλες τις 
ασκήσεις που αυτή εκτελεί. Αυτά 
αν θέλουμε να είμαστε μια αξιο-
πρεπής χώρα.

;   Βέβαια αξιοπρεπής χώρα με 
προτάσεις σαν αυτή του Ν. Αναστα-
σόπουλου δεν γίνεται. Τι πρότεινε 
ο εν λόγω… «κύριος», συντονιστής 
αρμόδιος για την ναυπηγοεπισκευ-
αστική βιομηχανία; Την πώληση 
δύο υποβρυχίων Type 214 από τα 

τρία που βρίσκονται στο στάδιο της 
αποπεράτωσης στα ναυπηγεία του 
Σκαραμαγκά, προκειμένου αυτά 
να διασωθούν από το οικονομικό 
αδιέξοδο. 

; Αρχικά με ποιο δικαίωμα προτεί-
νει την υποβάθμιση της πολεμικής 
ικανότητας της χώρας προκειμένου 
να διασωθεί μια ιδιωτική εταιρεία; 
Επίσης με ποιο δικαίωμα προτείνει 
την επιβλαβή για τα συμφέροντα 
του δημοσίου αθέτηση της σύμβα-
σης που έχει υπογραφεί και την δια-
πραγμάτευση για μια νέα με πιθανή 
παράδοση νέων υποβρυχίων σε μια 

δεκαετία;

; Όλα αυτά εκτός από τις τεράστι-
ες επιπτώσεις στην ισχύ του στόλου 
μας πιθανόν στο μέλλον να επιφέ-
ρουν και ποινικές διώξεις σε αυτούς 
που θα επιτρέψουν να υλοποιηθεί 
κάτι τέτοιο - αν βέβαια γίνει δεκτή 
η εισήγηση του Αναστασόπουλου. 
Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι 
προέχουν τα συμφέροντα του κρά-
τους απέναντι στα συμφέροντα μιας 
καθαρά ιδιωτικής εταιρείας.

;  Βλέποντας το παράδειγμα 
των ναυπηγείων εύκολα μπορεί να 

καταλάβει κάποιος τον λόγο για τον 
οποίο είμαι αντίθετος στην ιδιωτικο-
ποίηση βασικών στρατιωτικών βιο-
μηχανιών της χώρας μας. Μιας και 
δεν αντέχουμε το κλείσιμο αυτών 
των εταιρειών, είμαστε ευάλωτοι σε 
εκβιασμούς από τους κάθε πιθανούς 
ιδιοκτήτες τους.

;  Σήμερα θα κλείσω με κάποιον 
που προσπαθεί να μας δείξει ότι η 
γραφικότητα δεν έχει όρια. Αναφέ-
ρομαι στον υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. αξι-
ότιμο κύριο Δένδια. Δηλώνει αυτός 
ο άνθρωπος λοιπόν ότι υπάρχει 
το περιθώριο να χαρακτηριστούμε 
«εγκληματική οργάνωση». Εγκλημα-
τική οργάνωση είναι η κυβέρνηση 
και το κόμμα του λέω εγώ.

;  Εγκληματική οργάνωση με 
σκοπό την εθνική προδοσία. Πλη-
σιάζει όμως ο καιρός που θα 
λογοδοτήσετε για τα εγκλήματα εις 
βάρος του Λαού μας. Κάτι τελευ-
ταίο: επίορκος είναι ο αστυνομικός 
που ακολουθεί τις εντολές μελών 
εγκληματικής οργάνωσης, όχι αυτός 
που - όπως έχει δικαίωμα - ψηφίζει 
το οποιοδήποτε νόμιμο κόμμα.    
     

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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“Δημοκρατικές’’ ενέργειες 
κατά του NPD  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Οι επικεφαλής των 16 
ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας 
ζήτησαν να τεθεί εκτός νόμου το ακρο-
δεξιό Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα (NPD) 
και να κινηθεί η σχετική διαδικασία από 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι πρω-
θυπουργοί των κρατιδίων συμφώνησαν 
ομόφωνα, μία ημέρα μετά την ανάλογη 
απόφαση των υπουργών Εσωτερικών 
των κρατιδίων. Ωστόσο, η  Άνγκελα Μέρ-
κελ εξέφρασε τις επιφυλάξεις της, όπως 
και αρκετοί ειδικοί στη Γερμανία, καθώς 
φοβούνται ότι η απαγόρευση θα μπορού-
σε να ηρωοποιήσει τους ακροδεξιούς και 
να αυξήσει την επιρροή τους. Επιπλέον 
υπάρχει η ανησυχία ότι, εάν το κόμμα 
δρα εκτός των πλαισίων του νόμου, δεν 
θα μπορεί να ελεγχθεί. 
Ορισμένοι από τους πρωθυπουργούς των 
κρατιδίων δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν 
να έχουν την σύμφωνη γνώμη της Μέρ-
κελ και της Μπούντεσταγκ, παρόλο που η 
άνω Βουλή, στην οποία εκπροσωπούνται 
τα κρατίδια, μπορεί να πάρει μόνη της 
αποφάσεις επί του θέματος.  Η ψηφο-
φορία θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου 
σχετικά με το εάν η άνω Βουλή θα προ-
σφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Καρλσρούης για την εν λόγω υπόθεση. 
Για να τεθεί εκτός νόμου το NPD η κυβέρ-
νηση πρέπει να αποδείξει ότι, ακόμη και 
αν το κόμμα δεν συνηγορεί ανοιχτά υπέρ 
της βίας, απειλεί… την δημοκρατία τηρώ-
ντας μια «ενεργά επιθετική, μαχητική» 
στάση απέναντι στο κράτος.  Το NPD 
εκπροσωπείται στα τοπικά κοινοβούλια 
δύο κρατιδίων, κυμαίνεται, δε, στο 5%, 
γι’ αυτό δεν έχει εισέλθει ακόμη στην 
ομοσπονδιακή Βουλή. 

Νομπέλ στη... λογοκρισία
ΚΙΝΑ: Με οργή αντέδρασαν άνθρω-
ποι του πνεύματος της κομμουνιστικής 
Κίνας, καθώς ο βραβευμένος με το φετινό 
βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, Μο Γιαν, 

απέρριψε τις ανησυχίες για την λογο-
κρισία και αρνήθηκε να κάνει κάποιο 
σχόλιο για τον φυλακισμένο συγγραφέα 
Λιού Σιαομπό. Η δήλωσή του ότι θεωρεί 
απαραίτητη την λογοκρισία, όπως είναι 
και οι έλεγχοι στα αεροδρόμια, φαίνεται 
να ενισχύει τα επιχειρήματα εκείνων 
που υποστήριζαν ότι ήταν λάθος της 
Σουηδικής Ακαδημίας να τιμήσει έναν 
συγγραφέα που περιφρονεί τα στοιχειώ-
δη ατομικά δικαιώματα, όπως την ελευ-
θερία της έκφρασης. Σύμφωνα με τον Μο, 
‘’η λογοκρισία δεν πρέπει να στέκεται 
εμπόδιο στην αλήθεια. Οι φήμες και τα 
δυσφημιστικά σχόλια, όμως, θα πρέπει 
να λογοκρίνονται’’. Την διαφωνία τους 
με την βράβευση του Μο έχουν διατυπώ-
σει και νομπελίστες συγγραφείς, ωστόσο 
στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρη-

σε στην Στοκχόλμη ο κινέζος συγγραφέας 
δεν υπερασπίστηκε μόνο τη χρησιμότητα 
της λογοκρισίας. Εμφανίστηκε παράλληλα 
απρόθυμος να υπογράψει κείμενο υπέρ 
της απελευθέρωσης του συναδέλφου του 
και πολιτικού κρατουμένου, Λιου Σιαο-
μπό, που τιμήθηκε τον περασμένο χρόνο 
με το Νομπέλ Ειρήνης. Όταν ρωτήθηκε 
από τους δημοσιογράφους για τον Λιου 
Σιαομπό, ο Μο προτίμησε να αυτολογο-
κριθεί. «Έχω ήδη εκφράσει την άποψή 
μου από την ημέρα που ανακοινώθηκε η 
βράβευσή μου. Μπορείτε να την βρείτε με 
μια σύντομη αναζήτηση στο Διαδίκτυο». 
Κι όταν ρωτήθηκε γιατί δεν υπέγραψε και 
ο ίδιος την έκκληση για την απελευθέρω-
ση του Λιου, αντίθετα απ’ ό,τι έπραξαν 
134 νομπελίστες, ο συγγραφέας, μέλος 
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας 

και αντιπρόεδρος της Ένωσης Κινέζων 
Συγγραφέων, επικαλέστηκε ‘’την ανεξαρ-
τησία του χαρακτήρα του’’, τονίζοντας 
ότι  το βραβείο του είναι λογοτεχνικό και 
όχι πολιτικό. 

Ταραχές στο Μπέλφαστ 
για την υποστολή της σημαίας

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: OΤαραχές ξέσπασαν το 
βράδυ της περασμένης Παρασκευής 
στο Μπέλφαστ, μετά την απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου να μην κυμα-
τίζει πλέον η βρετανική σημαία όλες 
τις ημέρες του χρόνου στο δημαρχείο. 
Μέχρι σήμερα η σημαία του Ηνωμένου 
Βασιλείου κυμάτιζε μόνιμα στο δημόσιο 
κτίριο, ωστόσο οι δημοτικοί σύμβουλοι 
του Μπέλφαστ, προς μεγάλη δυσαρέ-
σκεια των πιστών στην διατήρηση της 
Βόρειας Ιρλανδίας στο στέμμα, αποφά-
σισαν με 29 ψήφους υπέρ έναντι 21 
κατά, η βρετανική σημαία να κυματίζει 
μόνο 17 ημέρες το χρόνο στο δημαρχείο, 
σύμφωνα και με τον κανονισμό που 
εφαρμόζεται για όλα τα κυβερνητικά κτί-
ρια. Η υποστολή της σημαίας έγινε στις 
4 Δεκεμβρίου 2012, για πρώτη φορά 
μετά την ανέγερση του κτιρίου το 1906. 
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του 
Μπέλφαστ, οκτώ αστυνομικοί τραυματί-
στηκαν και πέντε άτομα συνελήφθησαν 
κατά τις συγκρούσεις στο κέντρο της 
πόλης. Εδώ και μέρες οι προτεστάντες 
πιστοί στην παραμονή στην Βρετανία 
οργανώνουν διαδηλώσεις, ενώ στην 
πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας η 
βουλευτής Ναόμι Λονγκ δέχτηκε απειλή 
για τη ζωή της γιατί το κόμμα της, το 
φιλελεύθερο Alliance Party, υποστήριξε 
την νέα πολιτική όσον αφορά τη βρε-
τανική σημαία. Βρέθηκαν, επίσης, δύο 
βόμβες, ένδειξη της έντασης που εξακο-
λουθεί να υπάρχει στην περιοχή, παρά 
την ειρηνευτική συμφωνία του 1998 
μεταξύ προτεσταντών και καθολικών 
που έθεσε τέρμα στις, διάρκειας 30 ετών, 
συγκρούσεις μεταξύ τους, κατά τις οποί-
ες τουλάχιστον 3.500 άνθρωποι έχασαν 
την ζωή τους.

Εορτασμοί για την 25η επέτειο της Χαμάς  
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: Δεκάδες χιλιάδες Παλαι-
στίνιοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία 
Κατίμπα της πόλης της Γάζας, προκειμέ-
νου να παραστούν στους εορτασμούς της 
25ης επετείου της ίδρυσης της Χαμάς. Η 
Χαμάς γιορτάζει φέτος μερικές ημέρες 
νωρίτερα την 25η επέτειο της ίδρυσης 
του κινήματός της ώστε να συμπέσει με 
την επέτειο της πρώτης παλαιστινιακής 
εξέγερσης, της Ιντιφάντα, που ξέσπασε 
στις 8 Δεκεμβρίου του 1987 στην Λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος του υπουργείου 
Εσωτερικών δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της κυβέρνησης της Χαμάς έχουν 
«τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για να εγγυηθούν την ασφάλεια κατά τους 
εορτασμούς». Εκατοντάδες αστυνομικοί και δεκάδες ένοπλοι κουκουλοφόροι των 
Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, φρουρούν 
την πλατεία. Σημαντικό σημείο των εορτασμών, η ομιλία του εξόριστου ηγέτη της 
Χαμάς, Χάλεντ Μεσάαλ, ο οποίος βρίσκεται στην Γάζα μετά από 45 χρόνια. 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Η αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανση...
μειώνει τα έσοδα του δημοσίου

Τα κρατικά ταμεία έπληξε τελικά  -εκτός από τους κατα-
ναλωτές-  η αύξηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο 
θέρμανσης. H υπερφορολόγηση «κατέστρεψε» την αγορά, 
με δραματικές επιπτώσεις στα έσοδα από φόρους καυσί-
μων.  Αυτό δείχνουν και τα στοιχεία από τις πολύ μειωμένες 
αιτήσεις επιστροφής του ειδικού φόρου από πολίτες, αφού 
είναι λιγότεροι και οι καταναλωτές που αγοράζουν φέτος 
πετρέλαιο για να ζεσταθούν.
Τα μηνύματα που φτάνουν στο υπουργείο από την αγορά 

είναι αποθαρρυντικά. Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης 
παρουσιάζει πτώση 50%-80% στους πρώτους μήνες εφαρ-
μογής του μέτρου. Οι οικιακοί καταναλωτές  στρέφονται 
σε άλλες μορφές θέρμανσης επειδή η τιμή του πετρελαίου 
υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε ενάμιση χρόνο (από 70-75 
λεπτά τον Απρίλιο του 2011 σε 1,40 ή και 1,50 ευρώ σήμε-
ρα). Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι ακόμα και κρατικοί 
φορείς αδυνατούν πλέον να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμαν-
σης σε τόσο υψηλές τιμές.
Ωστόσο στις αρχές του 2012, όταν η τρόικα πίεζε για αύξη-
ση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, προσέβλε-
πε (με βάση το Μεσοπρόθεσμο του Φεβρουαρίου) σε καθα-
ρή αύξηση εισπράξεων από τον Ειδικό Φόρο Πετρελαίου 
κατά 536 εκατ. ευρώ, μετά και τη χορήγηση του επιδόματος 
πετρελαίου. Στην πράξη όμως, οι αισιόδοξες εκτιμήσεις ότι 
τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενεργειακών 
προϊόντων θα αυξηθούν, διαψεύστηκαν. Αν και το μέτρο 
έμεινε τότε στα χαρτιά, οι καταναλωτές τρομοκρατήθηκαν 
και στράφηκαν σε άλλες πηγές θέρμανσης με αποτέλεσμα 
τα κρατικά έσοδα να καταρρεύσουν.
Τον Οκτώβριο του 2012 στο υπουργείο Οικονομικών 
κατάλαβαν πως τελικά θα έχουν μείωση εσόδων -αντί για 
αύξηση- κατά τουλάχιστον 91 εκατ. ευρώ, στα 4,562 δισ. 
ευρώ. Καθώς μπαίνει ο Δεκέμβριος όμως, διαφαίνεται πως 
η υστέρηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Αν και το «καμπανάκι» είχε χτυπήσει, στο υπουργείο Οικο-
νομικών ομολογούν τώρα ότι κινδυνεύουν να διαψευστούν 
και οι στόχοι εσόδων για το 2013. Αλλά τη φορά αυτή δεν 
θα φταίει η ύφεση και η ανέχεια, αλλά το ίδιο το μέτρο που 
πλήττει την κατανάλωση και τα έσοδα που είχε άλλες χρο-
νιές από το πετρέλαιο θέρμανσης το κράτος.

Μεγάλη πτώση στην 
κατανάλωση πετρελαίου

Πρωτοδικείο Αθηνών: 
«Παράνομο το χαράτσι». 
Στουρνάρας: «Να συνεχί-
σει κανονικά η είσπραξη»

Προ ημερών το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε μια 
απόφαση βόμβα για το χαράτσι της ΔΕΗ. Έκρινε παράνομη 
και αντισυνταγματική την είσπραξή του ειδικού τέλους για τα 
ακίνητα (ΕΕΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ όπως και 

την απειλούμενη διακοπή ρεύματος 
για όσους δεν πληρώνουν. Συγκεκριμέ-
να, στην δικαιοσύνη είχαν προσφύγει 
οργανώσεις και ομοσπονδίες κατα-
ναλωτών και τελικά το Πρωτοδικείο 
τους δικαίωσε. Σύμφωνα με την από-
φαση, η ΔΕΗ πρέπει να σταματήσει να 
εισπράττει το χαράτσι --ακόμη κι αν 
ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης-- 
μέχρι να κριθεί εκ νέου το θέμα από τη 
δικαιοσύνη.
Παρά ταύτα, ο Στουρνάρας επιμένει να 

συνεχίσει κανονικά η είσπραξη του χαρατσιού μέσω της ΔΕΗ. 
Δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τον Άρειο Πάγο για 
να αναιρεθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου, ενώ θα σταλεί 
και επιστολή στη διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να αψηφήσει 
την απόφαση του δικαστηρίου. Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ τον 
περασμένο Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη 
ΔΕΗ έφτασαν τα 1,22 δισ. ευρώ, ενώ από αυτά τα 696 εκατ. 
ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών, μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων αλλά και καταναλωτών που τροφοδοτούνται 
από δίκτυο χαμηλής τάσης.
Με λίγα λόγια, η τραγική συγκυβέρνηση συνεχίζει να προωθεί 
μέτρα με σκοπό να εξαφανίσει τον μικρομεσαίο επαγγελματία 
και να πλήξει για ακόμη μια φορά τον απλό Έλληνα. Αντίθετα, 
δεν προωθεί κανένα μέτρο που να αγγίζει τους «μεγαλοκαρ-
χαρίες» που απομυζούν κλέβοντας το κράτος, το οποίο τους 
παρέχει κάλυψη και προστασία.  
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Ξαναχτύπησε το megalo κανάλι, όπως είχε κάνει όταν Χρυσαυγίτες 
τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύμνο στα σύνορα με τα Σκόπια και την 
ίδια στιγμή ο δημοσιογράφος έλεγε ότι... ακούγονται φασιστικά και 
ρατσιστικά συνθήματα (!), σήμερα σειρά παίρνει η Ελληνική Σημαία. 
Η φρενίτιδα κάποιων να ανακαλύψουν κρούσματα βίας και να αρχί-
σουν να «θέτουν» εκτός νόμου πολιτικές απόψεις έχει συμπαρασύρει 
σε ακραία αντιμετώπιση και παρουσίαση γεγονότων. Έτσι το MEGA 
προσπαθώντας να αιτιολογήσει την ανάγκη ύπαρξης “αντιρατσιστικής 
αστυνόμευσης” ανήγαγε σε… “κρούσμα βίας” την απαίτηση των μαθη-
τών ενός σχολείου να γίνεται έπαρση Σημαίας. Mία αγνή εκδήλωση 
φιλοπατρίας παρουσιάζεται ως “κρούσμα βίας” από τo megaλο κανά-
λι προπαγάνδας του ανθελληνισμού. Την ώρα που η Ελληνική Παιδεία 
χτυπιέται ανηλεώς από Ρεπούσηδες και σε πολλά σχολεία της χώρας 
οι αλλοδαποί απο-
τελούν πλειοψηφία, 
κάποιοι Έλληνες 
μαθητές σπάνε 
την «προοδευτική» 
τρομοκρατία. Όμως 
τα σύμβολα ενότη-
τας του Ελληνικού 
Λαού η Σημαία και 
ο Εθνικός Ύμνος 
αντιμετωπίζονται 
ως ρατσιστικά και φασιστικά από τους υμνητές του πολυπολιτισμού 
και του δωσιλογισμού των μέσων προπαγάνδας. Από κοντά και οι 
«δημοκράτες» με αναρχική και αριστερή προβιά που μιλάνε για ελευ-
θερία αλλά μισούν τα σύμβολα της ελευθερίας του Ελληνικού Λαού. 
Μήπως θα πρέπει να περάσουν αυτοί οι μαθητές από τους ψυχολό-
γους που στέλνουν στα σχολεία για την αντιμετώπιση του ρατσισμού 
και της βίας, επειδή απαίτησαν να γίνεται Έπαρση της Σημαίας στο 
σχολείο; Μήπως θα χαρακτηριστούν φασίστες και Χρυσαυγίτες και 
θα δέχονται την χλεύη των καθηγητάδων τους; Ή μήπως θα προταθεί 
να αποβληθούν από το σχολείο διότι τόλμησαν να απαιτήσουν το 
αυτονόητο;

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

Mega: Η έπαρση της 
σημαίας στο σχολείο 
είναι... κρούσμα βίας!

Ο ‘’επιτυχημένος’’ για τη συγκυβέρνηση Δέν-
διας, αποδεικνύεται το μοιραίο σύμβολο ενός 
καταρρέοντος καθεστώτος, ένα σύμβολο που 
με τις πράξεις του  σφραγίζει τις τελευταίες 
στιγμές μιας ‘’δημοκρατίας’’ που σύντομα όλοι 
θα ξεχάσουν.
Τα εξωνημένα ΜΜΕ, παρά τις απέλπιδες προ-
σπάθειες που καταβάλουν να τον διασώσουν 
από τον ορυμαγδό της λαϊκής κατακραυγής 
που συνοδεύει τα πρόσωπα που συγκροτούν 
την συγκυβέρνηση, δεν μπορούν να ανατρέ-
ψουν την ολέθρια για τον ίδιο και την κυβέρ-
νησή του αλήθεια, που πηγαία προκύπτει από 
κάθε δήλωσή του. Είναι τέτοιο το μένος του 
κατά της Χρυσής Αυγής, που έχει καταντήσει 
σχεδόν μονοθεματικός. Την ίδια ώρα που οι 
εγκληματίες αλωνίζουν ελεύθεροι ληστεύο-
ντας τις ζωές και το βιος των συμπατριωτών 
μας, που φυγαδεύονται δολοφόνοι λαθρο-
μετανάστες από τα ευαγή ιδρύματα- κολέγια 
που τους στέλνουν να ‘’εκτίσουν τις ποινές’’ 
τους, που ανατινάζονται οικοδομικά τετρά-
γωνα εάν τυχαίνει να στεγάζουν γραφεία 
της Χρυσής Αυγής, δεν διστάζει να δηλώσει 
χωρίς να ερυθριά, την πλήρη αλήθεια: «Ελλη-
νική Αστυνομία και Χρυσή Αυγή είναι απολύ-
τως απέναντι»! («Ελλάδα αύριο» 8/12/2012).
Εμπλουτίζοντας δε με κωμικά στοιχεία την 
παραδοχή του, σημειώνει σε απάντηση άλλης 

ερωτήσεως ότι «...Εάν διαπιστωθεί ότι με 
συγκεκριμένες πράξεις τους κάποιοι αστυνο-
μικοί έθεσαν προ του όρκου τους κομματική 
προσήλωση, τότε δεν έχουν καμία θέση στην 
ΕΛΑΣ και τους περιμένει η απόταξη.»(!) Αυτές 
οι δύο κορυφαίες στο περιεχόμενό τους φρά-
σεις, σημαίνουν για τους έχοντες ακόμα σώας 
τα φρένας, τα εξής δύο τινά:
Πρώτον, ότι ο κύριος υπουργός, σήμερα, για 
πρώτη φορά στην πολυκύμαντη πολιτική του 
καριέρα, αρχίζει να αντιλαμβάνεται - και ταυ-
τόχρονα επιθυμεί πάραυτα να πατάξει - τον 
κομματισμό στην Αστυνομία. Τα κομματό-
σκυλα με τις δάφνες στο πέτο, τα οποία για 
δεκαετίες διορίζονται στην ηγεσία της ΕΛΑΣ 
για να κάνουνε τη ‘’λάντζα’’ περιμένοντας 
πειθήνια στη σειρά, ουδέποτε τα γνώρισε. 
Όπως άλλωστε και εκείνον τον περίφημο  

φωστήρα του κόμματός του, που έφτασε 
πρόσφατα μέχρι υφυπουργός, πριν καν προ-
λάβει να τερματίσει «ευδοκίμως» τη θητεία 
του, γράφοντας ηλίθιες ανακοινώσεις  για να 
καλύψει, πολιτικά ασφαλώς, την ηγεσία του, 
για να αναφερθούμε στα πλέον πρόσφατα.
Δεύτερον, ότι επίσημα και δίχως καμία περι-
στροφή ή αναστολή, ο εν ενεργεία πολιτικά 
αρμόδιος για τη διαφύλαξη της τάξης, παίρνει 
θέση, ως εκπρόσωπος της φυσικής ηγεσίας 
ενός σώματος ασφαλείας που αποτελείται 
από 55.000 ανθρώπους, κατά ενός νομίμου 
κοινοβουλευτικού κόμματος, το οποίο το θέτει 
«απολύτως απέναντι» στην ΕΛ.ΑΣ. όπως επί 
λέξει αναφέρει.
Επειδή κατά τη γνωστή και πολλάκις επιβε-
βαιωθείσα ρήση που θέλει τη θλίψη να είναι 
πρόξενος παραφροσύνης ή και πολιτικής 

αυτοχειρίας, θα πρόσθετα εγώ, θα ήθελα να 
θέσω μια απλούστατη ερώτηση στον υπουρ-
γό, που ασφαλώς, όπως όλες οι επίκαιρες που 
υποβάλει στη Βουλή η Χρυσή Αυγή, θα μείνει 
αναπάντητη, προς θρίαμβον της λειτουργίας 
της ‘’δημοκρατίας’’ που επικαλείται : Τολμά 
να δηλώσει τα ίδια (ότι δηλαδή η ΕΛΑΣ είναι 
«απολύτως απέναντι») στο ΚΚΕ, που αποζητά 
ιδεολογικά και δεδηλωμένα την ανατροπή της 
αστικής δημοκρατίας και την επικράτηση της 
δικτατορίας του προλεταριάτου;
Αν ο κύριος υπουργός και οι σύμβουλοί του 
απαντήσουν με ειλικρίνεια στον εαυτό τους- 
όχι στους πολίτες γιατί αυτούς τους έχουν 
χάσει προ πολλού-  ίσως κατανοήσουν πού 
οφείλεται η ραγδαία και ολοένα αυξανόμενη 
απήχηση της Χρυσής Αυγής στην κοινωνία. 
Τότε ίσως καταλάβουν ότι η Χρυσή Αυγή δεν 
πολεμιέται με ευφάνταστες ανακοινώσεις και 
αποκλεισμούς, αλλά με ανιδιοτελές έργο προς 
την κοινωνία, το οποίο ουδέποτε προσέφεραν 
όσοι είχαν την ευθύνη της τα τελευταία 38 
χρόνια. Τότε ίσως αντιληφθούν καλύτερα, 
ποιοι είναι μέρος του υγιούς σώματός της και 
ποιοι αποτελούν το «μόρφωμα» που σύντομα, 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,  θα αποκοπεί 
από αυτήν.

Γιάννης Ζωγράφος
Δικηγόρος- ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου

Θα απαγορεύσουν στους αστυνομικούς να ψηφίζουν;
Άλλο μέτρο δεν απέμεινε μετά τις απειλές του υπουργείου Προ.Πο.!

Για να βγει το πρωτογενές πλεόνασμα της τάξε-
ως του 4,5% που προβλέπεται στις ρήτρες και το 
οποίο θα κατευθυνθεί απευθείας στις τσέπες των 
δανειστών μας, πρέπει όχι μόνο να «ματώσουμε» 
σαν εργαζόμενοι, έμποροι, αγρότες, μικροεπιχει-
ρηματίες ή υπάλληλοι, αλλά και να παραδώσουμε 
οτιδήποτε βρήκαμε από τις προηγούμενες γενιές 
ως κληρονομιά. 

Ας μην γελιόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Κάποιοι δεν 
θέλουν να μπει όχι μόνο τάξη αλλά και ευνομία στην 
χώρα μας. Τρανή απόδειξη η προχειρότητα με την 
οποία ανακοινώθηκε από την Συγκυβέρνηση Σαμα-
ρά – Κουβέλη – Βενιζέλου μια ακόμα φορολογική 
μεταρρύθμιση, ή απορρύθμιση πιο σωστά. Μετά την 
θύελλα αντιδράσεων για τα αντεθνικά μέτρα μαστι-
γώματος της Ελληνικής οικογένειας και του Ελληνικού 
νοικοκυριού εν γένει, οι ιθύνοντες νόες έπρεπε να 
«επαναδιαπραγματευθούν» δήθεν μου μεταξύ τους 

λόγω ιδεολογικών διαφωνιών και να προβούν σε 
αλλαγές και τροποποιήσεις.
Δυστυχώς για εμάς τους πολίτες της Ελλάδος οι οποί-
οι είμαστε και τα αντικείμενα των δήθεν αψιμαχιών 
τους, η πραγματικότητα δεν είναι μόνο δύσκολη αλλά 
και τραγική. Τα 350 δισ. ευρώ χρέους που έχει επιβά-
λει το πολιτικό σύστημα επάνω στην Πατρίδα και τον 
Ελληνικό Λαό, απαιτεί συνεχή χρηματοδότηση μέσω 
αυξανόμενων φορομπηχτικών μέτρων, συνεχιζόμενα 
χαράτσια αλλά και επιπλέον δυστυχία για εμάς και τις 
οικογένειές μας.
Για να βγει το πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 
4,5% που προβλέπεται στις ρήτρες και το οποίο θα 
κατευθυνθεί απευθείας στις τσέπες των δανειστών 
μας, πρέπει όχι μόνο να «ματώσουμε» σαν εργαζό-
μενοι, έμποροι, αγρότες, μικροεπιχειρηματίες ή υπάλ-
ληλοι, αλλά και να παραδώσουμε οτιδήποτε βρήκαμε 
από τις προηγούμενες γενιές ως κληρονομιά. Είτε 
αυτά ήταν ακίνητα, είτε κάποια κτήματα, είτε κάποια 
τιμαλφή. Όλα αυτά για τα οποία εργάστηκαν σκληρά 
οι γονείς και οι  παππούδες μας, θα χαθούν διότι 
έκαναν και κάναμε ένα μεγάλο ατόπημα. Όχι μόνο δεν 
τα φάγαμε, αλλά τα έχουμε και όλα στην πατρίδα μας. 
Στον ομορφότερο τόπο στην γη τον οποίο και θέλουν 
να μας τον πάρουν.
Έκαναν λοιπόν ντόρο και «πισωγύρισμα» για τον 
φορολογικό συντελεστή της τάξεως του 45% σε 
εισοδήματα των 26.000 ευρώ. Πόσοι άραγε βγάζουν 
ακόμα σήμερα αυτά τα λεφτά; Φωτοβολίδες λοιπόν 
αποπροσανατολισμού της Λαϊκής κοινής γνώμης, των 
ανέργων, των συνταξιούχων και των εναπομεινάντων 
εργαζομένων.
Μην γελιόμαστε λοιπόν, λίγα-λίγα θα μας τα πάρουν 
όλα και θα μείνουμε άνεργοι, άστεγοι, άκληροι και 
άφραγκοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Για όσους 
δεν έχουν μείνει ήδη δηλαδή γιατί οι πιο πολλοί είμα-
στε ήδη σε μία ή περισσότερες από αυτές τις κατη-
γορίες. Ότι δεν μας παίρνουν φέτος κάνοντας δήθεν 
πίσω, θα μας το πάρουν σε λίγους μήνες. Ας μην τους 
αφήσουμε λοιπόν. Ας αγωνιστούμε στον μόνο γνήσια 
Λαϊκό και αυθεντικά Πατριωτικό χώρο. Στον χώρο της 
Χρυσής Αυγής που μας χωράει όλους τους Έλληνες! 

Αποπροσανατολίζουν τον λαό με τις
συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό
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ΤΟ ΠΑΣΟΚ  ΩΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 

 Φορολογικό νομο-Σχέδιο: Eκδίωξης των 
εναπομεινάντων Ελληνικών επιχειρήσεων 
προς γείτονες χώρες κ΄ Υφαρπαγής του 

μικρού αγροτικού κλήρου της χώρας!

Μετά από αλλεπάλληλες περιφερειακές αλλαγές 
και δήθεν υπαναχωρήσεις σύμφωνα με την πάγια 
επικοινωνιακή πολιτική τους, εν ήδη δημοσί-
ας ενδο-συγκυβερνητικής διαβούλευσης, οι κκ. 
Στουρνάρας, Σαμαράς και λοιποί, αποφάνθηκαν 
πως ο φορολογικός συντελεστής καθαρών κερ-
δών για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποι-
ούνται ακόμα στην χώρα μας θα πρέπει να αυξηθεί 
κατά 30% και από το 20% να πάει στο 26%.
Όταν οι γειτονικές προς εμάς Βαλκάνιες χώρες 
έχουν τον αντίστοιχο συντελεστή στο 10% η 
συγκυβέρνηση ως μέρος της … αναπτυξιακής 
της πολιτικής (!), αυξάνει τον εγχώριο συντελεστή 
στο 26%. Να μην μείνει δηλαδή καμία επιχείρηση 
πλέον στην χώρα μας. Και γιατί να μείνει άλλωστε 
όταν το «σήμα» που λαμβάνει από τον κ. Σαμαρά 
είναι να τα μαζέψει και να σηκωθεί να φύγει από 
την Ελλάδα.
Η συντελεστής φορολόγηση στην πηγή, δηλα-
δή στα καθαρά κέρδη, είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς συντελεστές που διαμορφώνουν την 
απόφαση κάθε επιχείρησης περί δραστηριοποί-
ησής της σε μία χώρα ή όχι. Όταν λοιπόν οι κκ. 
Στουρνάρας και Σαμαράς αποφασίζουν ότι δεν θα 
πρέπει να είναι μόνο 100% υψηλότερος από ότι 
στις γειτονικές μας χώρες, αλλά 160% υψηλότε-
ρος, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πως οδηγούν την 
αγορά να φύγει από την χώρα μας.

Για τις δε αγροτικές μας οικογένειες, προβλέπουν 
βιβλίο εσόδων και εξόδων από το 2014 ανεξαρτή-
του μεγέθους κλήρου. Γνωρίζουμε πως στην χώρα 
μας ο αγροτικός κλήρος είναι κατά κόρων μικρός 
και διάσπαρτος. Μόλις και μόλις που επαρκεί για 
την συντήρηση και την διαβίωση των αγροτών 
μας.
Αντί λοιπόν να χτυπήσει ανελέητα τους μεσάζο-
ντες που δεν πίνουν μόνο το αίμα των αγροτών 
και των κατοίκων της επαρχίας ξεζουμίζοντας 
την αγροτική οικονομία, αλλά και των κατοίκων 
των πόλεων στεγνώνοντας τα πορτοφόλια τους, η 
συγκυβέρνηση στην ανικανότητά της να συγκροτή-
σει έναν αποτελεσματικό κρατικό ελεγκτικό μηχανι-
σμό, ρίχνει όλο της το βάρος στο εύκολο θύμα. Τον 
αγρότη και την αγρότισσα του μικρού κλήρου, της 
μικρής παραγωγής, που ανήμποροι από το 2014-
2015 να ανταπεξέλθουν θα αναγκαστούν να 
πουλήσουν την γη τους στα μεγάλα συμφέροντα!
Οι στόχοι λοιπόν και του νέου αυτού φορολογικού 
νομο-Σχεδίου είναι συγκεκριμένοι και πολύ καλά 
μελετημένοι. Να διώξουν τις παραγωγικές Ελλη-
νικές επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν ουσια-
στικές και υγιείς θέσεις εργασίας ώστε να δώσουν 
και άλλο χώρο στα εγχώρια καρτέλ και πολυεθνικά 
μεγαθήρια από την μία μεριά και να υφαρπάξουν 
τον κλήρο των αγροτών μας προς όφελος των 
μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων που σύντομα 
θα εισέλθουν αγοράζοντας δεκάδες χιλιάδες στέμ-
ματα για λογαριασμό των ξένων μετόχων τους 
από την άλλη! Εύγε κ. Σαμαρά!

Οικονομικός Παρατηρητής

Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση...

Θέλουν να μας διώξουν
από την Ελλάδα!

Θα μπορούσε να ήταν ένα κακόγουστο αστείο.  
Αποτελεί, όμως, πραγματικότητα και οδηγεί 
σ’ αυτό, το οποίο ονομάζεται επιτομή του 
θράσους. Ο Βενιζέλος ‘’ανέλαβε πρωτοβουλία 
για την διευθέτηση νομικών κενών, τα οποία 
επιτρέπουν την ασύδοτη δράση της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ’’!  Αν μη τι άλλο, η παρουσίαση της 
είδησης από την καθεστωτική εφημερίδα δεν 
μπορεί  να έχει καμιά σχέση μ’ αυτό που 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Ας δούμε, όμως, 
και τα λόγια του ίδιου του Βενιζέλου, για την 
ακρίβεια μια από τις αρκετές δηλώσεις τις 
οποίες έκανε για εμάς αυτές τις ημέρες, για 
να αντιληφθούμε τα αισθήματα του, μέχρι 
στιγμής, προέδρου του ΠΑΣΟΚ: ‘’Έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε ένα οξύτατο φαινόμενο ρατσι-
στικής, φασιστικής, ξενοφοβικής βίας. Έχουμε 
στη Βουλή ένα αντισυνταγματικό κόμμα που 
είναι η Χρυσή Αυγή, ναζιστικό, φιλοχουντικό, 
προκλητικό. Εδώ η Δημοκρατία είναι αντιμέ-
τωπη με τον πυρήνα της. Γιατί είναι ανεκτική 
και γενναιόδωρη η Δημοκρατία, αλλά πρέπει 
να αμύνεται. Και όταν έχεις απέναντί σου ένα 
αντισυνταγματικό κόμμα, πρέπει να βρεις τρόπο 
να αντιμετωπίσεις το φαινόμενο αυτό’’. Χωρίς 
να το καταλάβει (;), ο προσωρινός πρόεδρος 
του ετοιμοθάνατου ΠΑΣΟΚ έδωσε -εμμέσως 
πλην σαφώς-  το στίγμα για το τι πραγματικά 
αντιπροσωπεύει ο πολιτικός φορέας, τον οποίο 
εκπροσωπεί επί του παρόντος. Χρησιμοποι-
ώντας, λοιπόν, τα δικά του λόγια, μπορούμε 
να δώσουμε μια… πληρωμένη απάντηση και 
να του πούμε, αναφερόμενοι στο ΠΑΣΟΚ, τα 

εξής: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα οξύτατο 
φαινόμενο αντεθνικής, αντιλαϊκής και αντεργα-
τικής βίας. Έχουμε στη Βουλή ένα ανθελληνικό 
κόμμα, που είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέ-
στρεψε την Χώρα, εξέθρεψε στους κόλπους 
του κλέφτες και απατεώνες και είναι απίστευτα 
προκλητικό στην συμπεριφορά του, ακόμη και 
τώρα που ψυχορραγεί. Εδώ η Δημοκρατία είναι 
αντιμέτωπη με ό,τι χειρότερο αντιπροσωπεύει 
η μεταπολίτευση. Με την ιδεολογικοποίηση 
του ρουσφετιού, της ρεμούλας, της μίζας. Με 
την αποθέωση του ατομοκεντρισμού και του 
φιλοτομαρισμού. Με την πλήρη γελοιοποίηση 
και απαξίωση Ιερών θεσμών, όπως η Εθνική 
Ανεξαρτησία και η Κοινωνική Δικαιοσύνη. Γιατί 
είναι ανεκτική και γενναιόδωρη η Δημοκρατία 
απέναντι στους ‘’κηφήνες’’ και τα ‘’τρωκτικά’’ 
της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, αλλά πρέπει 
και να αμύνεται απέναντί τους. Και όταν έχεις 
απέναντί σου ένα αντισυνταγματικό κόμμα, το 
οποίο έχει καταπατήσει κάθε έννοια αξιοπρέ-
πειας και τήρησης του Συντάγματος, τότε πρέπει 
να αντιμετωπίσεις το θλιβερό, όσο και σιχαμε-
ρό, αυτό φαινόμενο όπως του αρμόζει».
Πριν συνεχίσω, θεωρώ πως πρέπει να αναφερ-
θούν ορισμένα γεγονότα, τα οποία έχουν να 
κάνουν με την πολιτική διαδρομή του συγκε-
κριμένου υβριστή της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Πόσοι, 
άραγε, γνωρίζουν ότι η πρώτη εκλογή του 
Βενιζέλου ως βο(υ)λευτή, στις εκλογές της 10ης 
Οκτωβρίου 1993, οφείλεται στην συμβολή 
του, ως νομικού, στο να μεταγραφεί ο καλα-
θοσφαιριστής Νάσος Γαλακτερός στον ΠΑΟΚ; 
Η λαοφιλής, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά 
και σ’ ολόκληρη την Βόρειο Ελλάδα, ομάδα του 
ΠΑΟΚ είχε έρθει σε δικαστική αντιπαράθεση με 
τον έτερο δικέφαλο (του Νότου), την ΑΕΚ, σχετι-
κά με το σε ποιον σύλλογο θα αγωνιστεί τελικά 
ο παίκτης. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την έκβαση της 
υπόθεσης, ανάβοντας ταυτόχρονα το ‘’πράσινο 
φως’’ για την πολιτική ανέλιξη του Βενιζέλου, 
καθώς με μοναδικό κριτήριο τις ενέργειές του 
στην υπόθεση Γαλακτερού, οι ΠΑΟΚτσήδες  τον 

ανέδειξαν πρώτο, σε σταυρούς, βο(υ)λευτή του 
ΠΑΣΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Στην συνέχεια, και 
για αρκετά χρόνια, ως υπουργός στις διάφορες 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ φρόντιζε για διάφορες 
εξυπηρετήσεις σε θέματα χρεών, τα οποία είχαν 
να κάνουν με τα τμήματα καλαθοσφαίρισης 
του ΠΑΟΚ και του Άρη, φυσικά πάντοτε ‘’με το 
αζημίωτο’’, αφού όλα αυτά εξαργυρώνονταν σε 
ψήφους. Αυτή είναι η πολιτική ποιότητα, με το 
ανάλογο υπόβαθρο, του Βενιζέλου, ο οποίος 
θεωρεί ότι απευθύνεται σε πάσχοντες από την 
νόσο Αλτσχάιμερ. Ένας κακός (ούτε καν μέτριος) 
πολιτικάντης, στον οποίο ακόμη και η ευφρά-
δεια του λόγου, που αναμφισβήτητα διαθέτει, 
ισοσκελίζεται από το γεγονός ότι το περιεχό-
μενο των λόγων του αποτελούν τον ορισμό 
του απόλυτου τίποτα. Αόριστες γενικολογίες, 
ανακατεμένες με λεκτικούς βερμπαλισμούς και 
φθηνούς αφορισμούς , είναι ο πάσης φύσεως 
λόγος του Βενιζέλου. Ένας ανίκανος πολιτικά-
ντης, ο οποίος κατόρθωσε μετά τις εκλογές του 
2007, με την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ, ‘’να 
κάνει μάγκα’’ τον Τζέφρυ, μιας και ο τελευταίος 
επανεκλέγη πανηγυρικά στην θέση του προέ-
δρου του ΠΑΣΟΚ. Ένας αδίστακτος αρχηγίσκος 
που, με μαθηματική ακρίβεια, οδηγεί το από-
κομμά του στην έξοδο από το Κοινοβούλιο, 
έχοντας έτσι το μοναδικό προνόμιο να αποτελεί 
μετά τις προσεχείς εκλογές τον ‘’αρχηγό’’ της 
εξωκοινοβουλευτικής κεντροαριστεράς…  Ένας 
ανάλγητος και εκτός πραγματικότητας μεγα-
λομανής, ο οποίος υπέγραψε -ως υπουργός 
Οικονομικών στην κυβέρνηση Παπαδήμου- τα 
πιο στυγνά αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα 
που εξουθένωσαν ακόμη περισσότερο τον ήδη 
καταταλαιπωρημένο Ελληνικό Λαό. Ένας ψεύ-
της, ο οποίος έλεγε πως με τα μέτρα, τα οποία 
υπέγραψε, θα υπήρχε ‘’πάτος στο βαρέλι’’, ενώ 
δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας ακόμη κρίκος 
στην δυσβάσταχτη αλυσίδα των απάνθρωπων 
μέτρων. Ένας απαράδεκτος, ο οποίος αντιμετώ-
πισε την οργισμένη αντίδραση αυτών που είχαν 
ποντάρει τα χρήματά τους (κόπους μιας ζωής) 

στα ομόλογα, με απύθμενο θράσος και αναί-
δεια, μια συμπεριφορά, δηλαδή, που ταυτίζεται 
με το πιο αίσχιστο είδος αλητείας, αποκαλώντας  
τους εξαπατημένους ομολογιούχους ‘’φασιστο-
ειδή’’ μέσα από την άνεση και την ασφάλεια 
του θωρακισμένου αμαξιού, το οποίο φιλοξενεί  
την ευτραφή του σάρκα.   Ένας ‘’ξεχασιάρης’’, 
αν θυμηθούμε τα ευτράπελα… γύρω από την 
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ο οποίος με 
την όλη του στάση ξευτιλίστηκε, για μια ακόμη 
φορά, ανά το πανελλήνιο. Αυτό, λοιπόν, το 
πολιτικό και ηθικό παχύδερμο, αυτός ο θλιβε-
ρός εκφραστής του ακόμη πιο θλιβερού απο-
μειναριού (ό,τι πιο σιχαμερό, ίσως, έχει γεννή-
σει η μεταπολίτευση), ‘’τολμά’’ να μιλήσει για 
την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και να εκφράζει τους δικούς 
του ανίερους πόθους, όπως και του καθεστώ-
τος, το οποίο υπηρετεί  για την απαγόρευσή 
μας. Πλανάται πλάνην οικτράν ο δακτυλοδει-
κτούμενος αυτός πολιτικός καρπαζοεισπράκτο-
ρας αν νομίζει ότι έχει έστω και την παραμικρή 
δυνατότητα να μας θέσει εκτός νόμου, θεωρώ-
ντας έτσι ότι θα επιζήσει από το ολοκληρωτικό 
ναυάγιο, στο οποίο οδηγήθηκε η παράταξή του 
(και) από τις δικές του πράξεις. Πριν από λίγο 
καιρό στην Βουλή, ο Συναγωνιστής Κασιδιάρης  
του είχε πει πως κάποτε κάποιος εισαγγελέας 
-αναφερόμενος στο πρόσωπό  του- θα του πει 
‘’Σκάσε’’! Αυτή η έκφραση, όμως, θα είναι η 
έκφραση ενός ολόκληρου Λαού, που θα προ-
έρχεται από το Παρελθόν αυτού του Έθνους και 
θα προεκτείνεται στο Μέλλον. Και το ‘’σκάσε’’, 
φυσικά, δεν θα έχει να κάνει σε καμιά περίπτω-
ση με τις παρενέργειες  από το πολύ φαγητό, 
το οποίο αναμφίβολα καταναλώνει ο υβριστής 
μας αυτός… Έχει να κάνει με την προτροπή 
κάθε συνειδητοποιημένου Έλληνα ότι ο αποτυ-
χημένος αυτός πολιτικάντης πρέπει να σιωπήσει 
(να το βουλώσει, όπως λέει ο απλός Λαός) και 
να λογοδοτήσει, κάποια στιγμή, για την δική 
του αρνητική συμβολή στην σημερινή τραγική 
κατάσταση της Χώρας. ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ

ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
Πιστέψαμε σε μια Ιδέα. Και πριν 30 χρόνια ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε 
κυνηγώντας την πραγματοποίηση της Ιδέας. Κι αυτό μας φαινόταν 
αδύνατο σαν Όνειρο! Ήταν όμως τόσο ωραίο το Όνειρο αυτό, που ποτέ 
δεν σκεφτήκαμε ότι ήταν «αδύνατο» και το ακολουθήσαμε.

Πέρασαν τα χρόνια και να που το Όνειρο στις μέρες μας έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα 
και οστά. Συνεχίσαμε να δίνουμε τη μάχη καθημερινά, ακροβατώντας σε ένα τεντωμέ-
νο σκοινί χωρίς δίκτυ ασφαλείας, γνωρίζοντας ότι αν αποτύχουμε τελικά θα πέσουμε 
νεκροί μπροστά στα πόδια του Ζαρατούστρα! Δεν πτοούμαστε όμως. Μας αρέσει ο 
κίνδυνος γιατί είμαστε πλασμένοι γνήσιοι Έλληνες. Δηλαδή ρέει στις φλέβες μας αίμα 
Ηρώων! Γι’ αυτό τελικά και θα επικρατήσουμε τελείως, αποφεύγοντας όλες τις παγίδες 
που μας βάζει το Σύστημα. Ένα Σύστημα που φαντάζει παντοδύναμο. Δεν είναι όμως 
γιατί η ίδια η Σαπίλα του το έχει διαβρώσει.
Παρακαλάμε το Θεό να μην αργήσει η μέρα της Μεγάλης Νίκης μας χωρίς αυτό να 
σημαίνει επί πλέον θυσίες για την ήδη σκληρά δοκιμαζόμενη Πατρίδα μας. Και δεν 
θα χρειαστούν επί πλέον θυσίες αν απλώς όλα γίνουν δημοκρατικά. Γι’ αυτό και θα 
εμποδίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια από μέρους των εχθρών μας να εκτρέψουν τη 
δημοκρατία μας για να μας εμποδίσουν.
Δεν πρέπει βέβαια να νομισθεί ότι μοναδικός στόχος 
μας είναι απλώς και μόνον η εξουσία. Η εξουσία για 
μας θα μας προσφερθεί για την πλήρη ανάπλαση της 
Εθνικής Ζωής. Δεν είναι μόνον η οικονομική κρίση που 
πρέπει να αντιμετωπισθεί. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει 
για μας η πραγματική δυσκολία. Δυσκολία προπαντός 
για να πείσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους να 
αλλάξουν νοοτροπία και να μας ακολουθήσουν όχι 
απλώς παθητικά αλλά σαν τα δάκτυλα σε μια σφιγμένη 
πυγμή, το Έθνος μας!
Δεν εννοώ βέβαια τους ηγήτορες των αντιπάλων μας. Αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να 
αλλάξουν μυαλά. Ισχύει γι’ αυτούς το «ου με πείσεις καν με πείσεις»! Αλλά αυτοί που 
τους ακολουθούν εγκλωβισμένοι στο κομματικό μαντρί τους θα πεισθούν οπωσδήποτε 
βλέποντας απλώς και μόνο τα έργα μας όταν θα έχει έλθει η κατάλληλη ώρα. Προς το 
παρόν προσπαθούμε απλώς να απελευθερώσουμε από τα κομματικά μαντριά όσους 
γίνεται περισσότερους. Σ’ αυτούς απευθυνόμαστε, καθώς και στην αδιαμόρφωτη ακόμη 
πολιτικά Νεολαία. Γι’ αυτούς όλους δίνουμε καθημερινά τη μάχη των ιδεών και του 
πεζοδρομίου με φάρο που φωτίζει το δρόμο μας την Ελληνική Ιδέα και οδηγητή τον 
άξιο Αρχηγό μας.
Ξέροντας ότι αξίζει και να πέσει κανείς πολεμώντας γι’ αυτή την Ιδέα. Γιατί για τούς 
Έλληνες «υπέρ την Νίκην η Δόξα»!

Ε.Χ.



“O ΔΡΟΜΟΣ ΟΔΗΓΕΙ 
ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΚΑΙ ΓΗ”
 
Είμαι Έλληνας πολίτης 50 ετών και 

εργάζομαι σαν αγρότης κτηνοτρόφος 35 
χρόνια. Διαπίστωσα λοιπόν ότι και την 
δεκαετία του 80 πηγαίναμε καλά. Σήμερα 
τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά και 
αυτό γιατί η αγροτική πολιτική που ακο-
λούθησαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις έφερε 
την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. 
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο σας γράφω την 
εκτίμησή μου. Προτείνω τα εξής: 

Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους αγρό-
τες παραγωγούς όπως παραχώρηση δημο-
σίων εκτάσεων για καλλιέργειες πρώτης 
ύλης που είναι καλαμπόκι-σιτάρι-βρώ-
μη-βρίζα-κριθάρι-σόγια-μιδική κλπ. Πρέ-
πει να παράγουμε, να γίνουμε αυτάρκεις. 
Πρέπει να γίνουν αναδασμοί, να δημιουρ-
γηθούν τέτοιες καταστάσεις ούτως ώστε 
να μην δειλιάζουν οι νέοι να μπουν στο 
επάγγελμα.  

Επιβάλλεται επειγόντως να διπλασια-
στεί το ζωικό κεφάλαιο. Και πώς μπορεί 
να συμβεί αυτό;  

Να δίνονται άτοκα δάνεια για 10 χρό-
νια. Να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής 
του ελληνικού κράτους στις επιδοτήσεις. 
Να δίνεται η δυνατότητα στον αγρότη 
παραγωγό να προμηθεύεται τα φάρμακα 
«γενικότερα» με συμμετοχή όπως γινόταν 
τη δεκαετία του 70 και του 80. Να επιδο-
τούνται όλα τα ζώα αναπαραγωγής για 
να υπάρχει κίνητρο. Να δοθεί πετρέλαιο 
φθηνό στους παραγωγούς για να μπορούν 
να πετυχαίνουν την μείωση του κόστους 
παραγωγής. Να μπει ασφαλιστική δικλεί-
δα για τις τιμές των προϊόντων. 

Πρέπει να γίνονται σεμινάρια για την 
ενημέρωση των αγροτών σε όλους τους 
τομείς από ειδικούς Γεωπόνους, Κτηνιά-
τρους, Ζωοτέχνες. Πρέπει να δίνονται ειδι-
κές επιδοτήσεις σε συγκεκριμένες περι-
οχές όπως το λεκανοπέδιο της Ηπείρου, 
της Μακεδονίας και όλων των Ελληνικών 
νησιών.  

Για να συμβούν όλα αυτά και να υπάρ-
ξει αποτέλεσμα πρέπει να δημιουργηθεί 
ένας ελεγκτικός μηχανισμός πίσω από 
ένα ισχυρό κράτος , το οποίο να το πλαι-
σιώνουν ικανοί πατριώτες και όχι αυτούς 
τους «άθεους» που τα κατέστρεψαν όλα.  

Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τον μεγά-
λο αγώνα που δίνουμε για να μείνουμε 

και στη ζωή και στη χώρα μας και στο 
επάγγελμά μας. Πρέπει να παράγουμε για 
να υπάρχει ανάπτυξη και για να συμβεί 
αυτό πρέπει οι Έλληνες πολίτες να αλλά-
ξουν τη νοοτροπία που διδάχθηκαν από 
τους εκάστοτε πολιτικούς και τους έδειξαν 
λάθος δρόμους.  

Όσοι πιστοί προσέλθετε, ο δρόμος οδη-
γεί στη μητέρα πατρίδα και γη.  

Παρακολουθώντας τη ζωή και τις πολι-
τικές εξελίξεις από το 74 μέχρι σήμερα 
αισθάνθηκα πολλές φορές ντροπή και 
αγανάκτηση που είμαι από αυτή τη χώρα. 
Ανατρίχιαζα και έκλαιγα από τις πράξεις 
αυτών που μας ρεζίλεψαν διεθνώς για 
πολλές φορές. Για την αναξιοπιστία που 
μας χρέωναν , για τη λεηλασία του δημο-
σίου χρήματος κτλ. 

Αγωνίστηκα για τον τόπο μου και όσο 
μπόρεσα τον κράτησα. Στο παρελθόν μου 
έγιναν πολλές προτάσεις για έξοδο από 
την Ελλάδα. Αρνήθηκα πεισματικά. Μεγά-
λωσα την οικογένειά μου με τέσσερα παι-
διά αρσενικά. Υπηρετήσαμε την πατρίδα 
πιστά και θα πολεμήσουμε γι’ αυτήν. 

 Σήμερα νιώθω πολύ δυνατός και αυτό 
οφείλεται στους πατριώτες συναγωνιστές 
που διακρίνονται στη Βουλή. Εύχομαι ο 
Θεός να σας δίνει δύναμη και υπομονή 
για να βγάλετε τη χώρα από το αδιέξοδο. 

 
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, 

Χ.Κ., ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

D
“ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ

ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ”
 
Αγαπητοί  Έλληνες, το δημοκρατικό 

τόξο μέχρι βόμβες ρίχνει στους «τρα-
μπούκους» εθνικιστές που...τρομοκρατούν 
τους φιλήσυχους δημοκράτες βολεμένους 
κρατικοδίαιτους πρασινογάλαζους με ροζ 
και κόκκινους κόκκους, πέριξ της εξου-
σίας γλύφτες που έχουν καλά βολευτεί 
στο δημόσιο, είναι γνωστό εξάλλου πως 
πρώτο μέλημα είναι να σώσουν το τομάρι 
τους και το πορτοφόλι τους - όλοι συνέ-
νοχοι στο θίασο της βουλής. Δεν είδα 
να καταδικάζει κανείς τα έκτροπα κατά 
της Χρυσής Αυγής και τις κατά καιρούς 
ζημιές στα γραφεία, του Ασπροπύργου 
τώρα αλλά και άλλα που έχω διαβάσει 

παλιότερα, τις προκλήσεις και τους τρα-
μπουκισμούς κατά της Χρυσής Αυγής. 
Μίλησαν όμως όταν διέλυσαν τα γραφεία 
της Ντόρας στην Κρήτη πριν από κανένα 
χρόνο. Επίσης κανέναν δημοσιογράφο δεν 
είδα να ασχολείται με την Μυρτούλα της 
Πάρου. Τα κανάλια και τα site το πέρασαν 
στα ψιλά...όπως άλλωστε και τις ειδικές 
βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ για μουσουλ-
μάνους!

Εγώ δεν θέλω κρεμάλες, θέλω να τους 
κατασχεθεί με συνοπτικές διαδικασίες η 
περιουσία και μετά να τους αμολήσουν 
άστεγους και νηστικούς στο δρόμο να 
ζητιανεύουν για το μεροκάματο, όπως 
κάνει εδώ και 12 μήνες ο άνεργος 50χρο-
νος σύζυγός μου που ως πρώην έμπορος 
δεν δικαιούται επίδομα ανέργου. Τόσο 
τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς, 
τους διοικητές οργανισμών αλλά και τους 
δημοσιογράφους. 

Μαρία Α.Π.

D
“H ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΗ 
ΣΕ ΙΔΑΝΙΚΑ...”

 
Πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχει μέλ-

λον και προοπτική για την πολιτική και 
την οικονομία της Ελλάδος. Η απάντη-
ση είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχει 
προοπτική με το φαύλο και διεφθαρμένο 
πολιτικο-οικονομικό-εκδοτικό σύμπλεγμα 
που κυβέρνησε και διαχειρίστηκε ανάξια 
την εξουσία στην Ελλάδα. Δεν διέθετε 
ούτε καν την ελάχιστη αυτογνωσία να 
λάβει μέτρα προστασίας και να προλάβει 
την επερχόμενη καταστροφή της Ελλάδος. 

Όταν -τόσο η Χρυσή Αυγή όσο και 
πλήθος άλλων αξιοπρεπών Ελλήνων εδώ 
και πολλά χρόνια - επεσήμαιναν τους 
κινδύνους της αλόγιστης πολιτικής τους. 
Οι αλλαγές στους τίτλους των πολιτικών 
κομμάτων με τα ίδια φαύλα πρόσωπα 
δεν πρόκειται να λύσουν τα προβλήματα. 
Χρειάζεται η Ελλάδα άφθαρτους εθνικι-
στές με γερή πίστη σε ιδανικά, πίστη και 
αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλον, με 
αξίες και με διάθεση για αγώνα πολιτι-
κό εντεταγμένοι σε ένα ισχυρό πολιτικό 
σχηματισμό. Με διάθεση να προσφέρουν 
στην ανοικοδόμηση του τόπου και όχι σε 
ευκαιριακό και προσωπικό όφελος και 
πλουτισμό. Έτσι θα καταστεί η χώρα αξι-
όπιστη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
Σε φίλους και σε εχθρούς. Είναι η μόνη 
λύση. Είναι απαίτηση η Χρυσή Αυγή στην 
εξουσία.

Α.Τ.

Α.Φ. 597, Δεκέμβριος 2005
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Η Ν.Δ. όχι μόνον σιωπά, 
αλλά έδωσε και νέα παράτα-
ση στους λαθρομετανάστες

Μετά την πτώση των καθεστώτων του ανατολικού 
μπλοκ, οι αφέντες του χρήματος, που είναι σήμερα 
οι παγκόσμιοι αφέντες, αποφάσισαν να μετα-
βάλουν ολόκληρο τον κόσμο σε ένα απέραντο 
παζάρι. Εμπόδιο στα σχέδιά τους το εθνικό κρά-
τος. Ένα από αυτά και το Ελληνικό. Με την είσοδο 
εκατομμυρίων ξένων στην Πατρίδα μας, που 
ασφαλώς και δεν είναι μια πλούσια χώρα ικανή 
να θρέψει όλους αυτούς που ήλθαν στην Ελλάδα, 
σκοπό έχουν να μας διαλύσουν σαν Έθνος και 
σαν Φυλή. Με πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε 
η εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», του καθηγητού 
Τριανταφυλλίδη, αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες 
είναι φυλετικά καθαροί σε ποσοστό 99,5%! Αυτό 
είναι ένα σημαντικό πρόβλημα γι’ αυτούς που 
μιλούν και θέλουν τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Ο Ελληνικός λαός αυτό δεν το θέλει! Αλλά ποιος 
τον ρωτά; Μόλις πριν δύο φύλλα δημοσιεύαμε 
το παρακάτω: «Το 60% των Ελλήνων θέλουν 
να φύγουν από την χώρα οι λαθρομετανάστες. 
Μόνον ένας στους τέσσερις Έλληνες θέλει την 
νομιμοποίησή τους! Μας κυβερνά μια μειοψηφία, 
που περιφρονεί την θέληση της πλειοψηφίας 
του Ελληνικού λαού… Οι «προοδευτικοί» απει-
λούν ότι εάν δεν δώσουμε και άλλα δικαιώματα 
στους λαθρομετανάστες (πόσα ακόμη;), θα γίνει 
η Αθήνα «Παρίσι»! ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός 
θέλουν να δοθεί δικαίωμα ψήφου στους ξένους, 
αρχής γενομένης από τις δημοτικές του 2006, και 
η Νέα Δημοκρατία το συζητά…
…Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της εται-
ρείας VPRC στο ερώτημα  «Οι μετανάστες που 
βρίσκονται στη χώρα μας συμβάλλουν σημαντικά 
στην οικονομία και πρέπει οι περισσότεροι να 
νομιμοποιηθούν ή δημιουργούν μεγάλα προβλή-
ματα και πρέπει οι περισσότεροι να φύγουν;» 
είχαμε λίαν ενδιαφέρουσες απαντήσεις… Συγκε-
κριμένα μόλις το 26% ζητάει να νομιμοποιηθούν 
οι μετανάστες και το 60% εκφράζει την επιθυμία 
να φύγουν, ενώ το καθόλου ευκαταφρόνητο 
ποσοστό του 14% κρατάει ουδέτερη στάση.
Είναι προφανές λοιπόν ότι η πλειοψηφία των 
Ελλήνων θέλει να φύγουν οι λαθρομετανάστες 
από την πατρίδα μας και μόνον μία μειοψηφία 
επιθυμεί την νομιμοποίησή τους! 
Από πλευράς ΠΑΣΟΚ δήλωσαν:
«Γ. Παπανδρέου: Η ουσιαστική ένταξη στην ελλη-
νική κοινωνία όλων των μεταναστών αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και τη δική 
τους και την ασφάλεια όλων των πολιτών, υπο-
στήριξε ο Γιώργος Παπανδρέου.
Θ. Πάγκαλος: «Είμαστε αισχροί που δεν δίνου-
με υπηκοότητα στους μετανάστες. Στην Ελλάδα 
κάποιοι φασίστες στο κυβερνών κόμμα ή και 
στο δικό μας κόμμα ή και στους διοικητικούς 
μηχανισμούς, θεωρούν ότι Έλλην είσαι άμα έχεις 
ελληνικό αίμα και όχι άμα μιλάς τη γλώσσα, ζεις 
στην Ελλάδα και θέλεις να είσαι Έλληνας με τη 
σύγχρονη αντίληψη… Είμαστε αισχροί σ’ αυτό 
το θέμα και προφανώς κάποια μέρα θα γίνουμε 
πανευρωπαϊκά καταγέλαστοι».
Η Ν.Δ. όχι μόνον σιωπά, αλλά έδωσε και νέα 
παράταση στους λαθρομετανάστες να υποβάλ-
λουν δικαιολογητικά. Η υποβολή δικαιολογητι-
κών έληξε στις 31 Οκτωβρίου και τώρα δόθηκε 
νέα για τις 31 Δεκεμβρίου!
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού 
Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου σε διακρατι-
κό συνέδριο το πολύ μέχρι το 2010 οι ξένοι που 
ζουν στην Ελλάδα και εμπίπτουν στο καθεστώς 
των «επί μακρών διαμενόντων» θα έχουν δικαίω-
μα ψήφου! Αυτό το πολύ δεν αποκλείει να έχουν 
και συντομότερα αυτό το δικαίωμα. Ετοιμαστείτε 
λοιπόν για μουσουλμανικό ή αλβανικό κόμμα, το 
οποίο ασφαλώς και θα εκλέξει βουλευτές και θα 
έχει και ισχυρή εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο.»
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όπως βαδίζει σήμερα η Ελλάδα και με δεδομένο 
το σοβαρό δημογραφικό της πρόβλημα οδηγείται 
με ακρίβεια στην καταστροφή της εθνικής και 
φυλετικής της ταυτότητος. Η τραβηγμένη από τα 
μαλλιά νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών και 
το δικαίωμα ψήφου που πρόκειται να δώσουν 
σε αυτούς είναι βέβαιον ότι θα οδηγήσουν τους 
Έλληνες στο να γίνουν μειοψηφία...

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Τέσσερις ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά της Χρυ-
σής Αυγής στον Ασπρόπυργο (αυτήν που δεν καταδίκασε ούτε 
φραστικά κανένα πολιτικό κόμμα, ούτε ο αρμόδιος υπουργός 
ΠΡΟ-ΠΟ…), μια συμμορία αναρχοκομμουνιστικών σκουπιδιών, 
λυσσασμένα παρακρατικά κοπρόσκυλα του κατεχόμενου στους 
διεθνείς τοκογλύφους μνημονιακού ψευδοκράτους, ανέλαβε 
την ευθύνη για την τοποθέτηση της βόμβας.
Η βρωμερή ανακοίνωση αυτών των μαρξιστικών αποβλήτων, 
βγαλμένη απευθείας από τον σταλινικό υπόνομο, βρίζει και 
απειλεί όχι μόνο τα στελέχη του κινήματος των Ελλήνων εθνι-
κιστών, αλλά και απλούς πολίτες που τυγχάνει τα σπίτια ή οι 
επαγγελματικοί τους χώροι να συστεγάζονται στην ίδια πολυ-
κατοικία ή να γειτνιάζουν με γραφεία της Χρυσής Αυγής! Ιδού 
τι αναφέρουν επ’ αυτού: «Όποιος ανέχεται να συστεγάζεται με 
τους φασίστες μεταφέρει τα προβλήματα στην πόρτα του»!
Για δε την Χρυσή Αυγή αναφέρουν τα σταλινικά αποβράσματα: 
«Το ζήτημα για μας δεν είναι να τεθεί η Χρυσή Αυγή εκτός 
νόμου, αλλά εκτός ζωής».
Αλλά, αν νομίζει το ψευδοκράτος των δοσιλόγων και υπευθύ-
νων της δυστυχίας μας, πως το εθνικιστικό κίνημα θα κάνει 

πίσω από ένα έμεσμα θρασύδειλων κουκουλοφόρων εντολο-
δόχων του, που κινούνται στο σκοτάδι της νύχτας, σαν τους 
αρουραίους, πλανάται πλάνην οικτράν! Οι τοίχοι πέφτουν, οι 
καρδιές των Ελλήνων εθνικιστών ποτέ!

«Εκτός ζωής να τεθεί η Χρυσή Αυγή»...



ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ... ΔΙΑΦΘΟΡΑ 
ΚΑΙ ΜΙΑ «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ 

«Χαλκόπλαστος για πάντα καβαλάρης,
ο στοχασμένος νά Κολοκοτρώνης!
– Το φύσημά σου πού θα ξαναπάρεις;
Κάπου το χέρι απλώνεις• πού τ’ απλώνεις;
– Μακριά, πολύ μακριά, πέρα, αλλού πέρα!
Στ’ αγνά. Δεν τα πατάς, δεν τα ζυγώνεις.
στον πόλεμο, στων όλων τον πατέρα,
στη ρίζα, στην αγράμματη σοφία,
στην κλεφτουριά, στου Τούρκου τη φοβέρα! 
 
–Και γύρω σου κι ομπρός σου, η Πολιτεία
με τα λογής παλάτια τα πλατιά,
σκολειά, καζάρμες, θέατρα, υπουργεία; 

-Μ’ αποκρίθη: – Τσεκούρι και φωτιά!»

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ                                                                            

Μέσα στην θλίψη των ημερών από την βαθιά 
κρίση, η οποία μαστίζει την κοινωνία των 
Ελλήνων, φάνηκε επί τέλους και κάτι ελπι-

δοφόρο… Ναι! Είμαστε πρωταθλητές! Επί τέλους σε 
κάτι είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Σε τι; Στην 
διαφθορά! 

Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από την έρευνα της διε-
θνούς διαφάνειας για το 2012, η οποία έρευνα διαπιστώνει 
όχι μόνον ότι είμαστε πρώτοι στην διαφθορά, αλλά και ότι 
μέσα στο 2012 (κυβέρνηση Παπαδήμου και συγκυβέρνηση 
Μνημονίου με πρωθυπουργό Σαμαρά), μέσα στον τελευταίο 
χρόνο δηλαδή, διαπιστώθηκε δραματική αύξηση της δια-
φθοράς!  

Αυτό σαν απάντηση σε αυτούς που μας εξουσιάζουν και 
οι οποίοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι περιόρισαν την 
διαφθορά, προσπαθώντας έτσι να δικαιολογήσουν την 
εξοντωτική φορολόγηση και την περικοπή μισθών και συντά-
ξεων του Λαού! 

Η αναφορά της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια δόθηκε 
στην δημοσιότητα στις 5 Δεκεμβρίου και φυσικά θάφτηκε με 
επιμέλεια από τα ΜΜΕ. Συγκεκριμένα η Ελλάδα σε παγκόσμιο 
επίπεδο βρίσκεται στην 94η θέση από πλευράς διαφάνειας 
δίπλα σε χώρες όπως η… Κολομβία και το Τζιμπουτί! Ακόμη 
και η Ιταλία της Κόζα Νόστρα από πλευράς διαφθοράς είναι 
σε καλύτερη θέση από την Ελλάδα! Σημειώνεται ότι όλα αυτά 
συμβαίνουν στην Ελλάδα (ή μάλλον στο ψευτορωμαίικο) του 
Μνημονίου σε μία περίοδο, κατά την οποία ο λαός μας υπο-
βάλλεται σε σκληρές περικοπές εν ονόματι της οικονομικής 
ανακάμψεως. Λεπτομέρεια όμως αυτό για το κατεστημένο 
και τους συνεταίρους του άρχοντες των ΜΜΕ. Μα για την 
διαφθορά θα μιλήσουν τώρα; Προέχει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! 

 

«ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ» 
Ναι, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τους φταίει για όλα, με αυτήν 

ασχολούνται και μια και μιλούν για μίσος, αυτό το μίσος το 
βλέπουμε κίτρινο, χολερικό να ξεχειλίζει από τις σελίδες των 
φυλλάδων τους και από τα κανάλια της διαπλοκής. Μίσος 
ενάντια στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, μίσος και ψέματα. Ψέματα χωρίς 
τέλος.  

Όχι τυχαία σε κάποιες εκλογές στο παρελθόν η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ είχε συμμετάσχει με κεντρικό της σύνθημα την φράση: 
«ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ». 
Μίσος, ψέματα και αποκλεισμός. Αυτός είναι ο βρώμικος 
τρόπος με τον οποίο επιχειρούν να σταματήσουν την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ και κοντά στο μίσος και το θράσος! Το θράσος ενός 
κόμματος, που πολιτικά τελειώνει, του κόμματος της λεγό-

μενης δημοκρατικής αριστεράς, η οποία ούτε δημοκρατική 
είναι, ούτε αριστερά! Η οποία ΔΗΜΑΡ επίσημα διαμαρτυρή-
θηκε με ανακοίνωσή της γιατί εμφανίστηκε μία και μοναδική 
φορά σε μία πρωινή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης ο 
εκπρόσωπος τύπου της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ! Έτσι εννοούν την 
δημοκρατία οι «σύντροφοι»,  οι οποίοι κάποτε υπηρετούσαν 
το άρμα της μαμάς Μόσχας και μαζί με αυτούς και κάποιοι 
νέοι «διαφωτιστές» όπως η κ. Ρεπούση του «συνωστισμού 
στην προκυμαία της Σμύρνης», η οποία επίσης ανήκει στην 
ΔΗΜΑΡ και επίσης στηρίζει με την ψήφο της την κυβέρνηση 
των «εθνικοφρόνων» της Ν.Δ.

Λεπτομέρεια η διαφθορά, λεπτομέρεια το γεγονός ότι 
αφήνονται ελεύθεροι στυγεροί δολοφόνοι Ελλήνων μέσα 
από διαδικασίες, που οπωσδήποτε περιέχουν ευθύνες πολιτι-
κές. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες το μεγάλο πρόβλημα είναι 
η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. 

Μέσα σε αυτό το αρρωστημένο κλίμα κάποιοι προσπα-
θούν να θολώσουν την εικόνα της πραγματικότητας παριστά-
νοντας άλλος τον επαναστάτη και άλλος τον στιβαρό εθνικό 
κυβερνήτη... Για γέλια και για κλάματα τα όσα συνέβησαν 
στην χώρα την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 όταν όλοι περίμε-
ναν την έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα της Ν.Δ. των «μπολ-
σεβίκων» του ΣΥΡΙΖΑ και η Ν.Δ. με την σειρά της μιλούσε 
για κουκουλοφόρους και παρίστανε τον σθεναρό προστάτη 
της νομιμότητας! 

  

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012: 
ΜΙΑ «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ, 
ΚΑΙ Η ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΣ Ν.Δ.
Ανησυχία επικρατούσε στα δημοσιογραφικά γραφεία και 

στον κρατικό μηχανισμό το βράδυ της Τετάρτης 5 Δεκεμ-
βρίου. Ούτε λίγο, ούτε πολύ περίμεναν την επόμενη ημέρα... 
επανάσταση! Αυτό προέκυπτε από την ανακοίνωση της νεο-
λαίας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία αναφερότανε:

«…Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 ήταν ο αγώνας 
για ελπίδα και δικαίωμα στη ζωή. Σήμερα, που η τρικομμα-
τική συγκυβέρνηση Σαμαρά εντείνει την επίθεση στα δικαι-
ώματα του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας, που οι 
ελαστικές σχέσεις απασχόλησης συνιστούν πλέον καθεστώς 
και η ανεργία καλπάζει, ο αγώνας για ελπίδα και κοινωνική 
χειραφέτηση αποτελούν πλέον μονόδρομο. Δεν περιμένουμε 
πλέον κάποια αφορμή. Η ξοφλημένη μνημονιακή συγκυβέρ-
νηση, πρέπει να ανατραπεί εδώ και τώρα. Όλοι και όλες στις 
διαδηλώσεις 11.00 και 17.00 στην Αθήνα στα Προπύλαια, 
και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Να τους κάνουμε 

παρελθόν!»
Τελικά, ούτε επανάσταση έγινε, ούτε τους έκαναν παρελ-

θόν! Και όσο για την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 δεν 
ήταν τίποτε άλλο από μία «πορτοκαλί επανάσταση», η οποία 
οδήγησε την Πατρίδα μας στα νύχια του ΔΝΤ. Όπως ακριβώς 
το Πολυτεχνείο το 1973 οδήγησε στον Αττίλα το 1974! Να 
μη μιλήσουμε για το τι συνέβη εκείνον τον Δεκέμβρη, για 
τους πράκτορες, τους λαθρομετανάστες, τις λεηλασίες και 
το ανύπαρκτο κράτος... Όμως, αξίζει τον κόπο να δούμε πως 
απάντησε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στην ανακοίνωση 
της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ:

ΝΔ:«Η πέμπτη φάλαγγα του ΣΥΡΙΖΑ, με εμπροσθοφυλακή 
τη νεολαία του, ξεσκεπάζεται. Βγάζουν τις μάσκες, φορούν 
τις κουκούλες και εξοπλίζονται με μολότοφ, με σκοπό να 
κάψουν για μία ακόμη φορά την Αθήνα και να λεηλατήσουν 
περιουσίες πολιτών… Να είναι σίγουροι, οι κουκουλοφόροι 
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση και οι Έλληνες πολίτες δεν 
πρόκειται να επιτρέψουν στα “άκρα” να πετύχουν το σκοπό 
τους. Δε θα αφήσουν να υπάρξει καμία νέα MARFIN. Καμία 
κουκούλα δεν πρόκειται πλέον να τους κρύψει».

Η απέραντη υποκρισία σε όλο της το θλιβερό μεγαλείο! 
Έχουν το θράσος και μιλούν για το τι συνέβη τον Δεκέμβρη 
του 2008 οι άνθρωποι της Ν.Δ.! Ξεχνώντας και ελπίζοντας 
να ξεχάσει και ο λαός ποιος ήταν κυβέρνηση τον Δεκέμβριο 
του 2008, ποιος έδωσε τις εντολές στις αστυνομικές δυνά-
μεις να αφήσουν τον όχλο να κάψει την Αθήνα. Δεν ήταν η 
Ν.Δ. κυβέρνηση όταν καιγόντουσαν ζωντανοί οι άνθρωποι 
στη Μαρφίν και έδιναν εντολή να μη επέμβουν να τα ΜΑΤ 
για να μη προκαλέσουν;  

 

ΣΥΡΙΖΑ – Ν.Δ.: ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ 
ΚΑΤΑ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
Παρ’ όλα αυτά έχουν οι «ινστρούχτορες» της Ν.Δ. το 

θράσος και μιλάνε για εκείνον τον Δεκέμβρη του 2008 και 
βρίσκουν μάλιστα και την ευκαιρία να μιλήσουν και πάλι για 
τα «άκρα», τοποθετώντας στην ίδια θέση με τους κουκουλο-
φόρους και την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ κατά την προσφιλή τους τακτι-
κή. Έτσι, λοιπόν, πέρασε η 6η Δεκεμβρίου του 2012 χωρίς… 
επανάσταση, με μία μόνο ανακοίνωση «επαναστατική» για να 
ικανοποιηθούν και οι κόκκινες συνιστώσες του Αλέξη, και με 
μία «σκληρή» απάντηση της Ν.Δ. για να ικανοποιηθούν όσοι 
έχουν απομείνει τέλος πάντων, οπαδοί της! Κατά τα άλλα και 
οι κουκουλοφόροι συνεχίζουν να υπάρχουν, οργανώνοντας 
παράνομες αντισυγκεντρώσεις, και η Ν.Δ. συνεχίζει, όπως 
τότε τον Δεκέμβριο του 2008, να παρακολουθεί με αταραξία 
βουδιστή μοναχού τα όσα εγκληματικά γίνονται. 

Στην πραγματικότητα, τόσο η Ν.Δ., όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ 
ανησυχούν το ίδιο από την άνοδο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και 
συνεργάζονται άψογα στην πολεμική τους κατά του κινήμα-
τος των Ελλήνων Εθνικιστών. Δεν δικαιολογείται διαφορε-
τικά το γεγονός ότι η δήθεν ευαίσθητη περί την νομιμότητα 
κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι θα έβγαζε τις κουκούλες από 
τους κουκουλοφόρους, επιτρέπει να γίνονται αντισυγκε-
ντρώσεις σε απόσταση αναπνοής από τις νόμιμες πολιτικές 
συγκεντρώσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, αντισυγκεντρώσεις 
στις οποίες πρωταγωνιστούν στελέχη και φίλιες δυνάμεις 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι και να κάνουν όμως δεν θα τους περάσει. 
Τραγικά απέτυχαν οι αντισυγκεντρώσεις τους στην Θράκη τις 
προηγούμενες ημέρες. Σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρού-
πολη βροντερή ακούστηκε η φωνή των Εθνικιστών σε πείσμα 
των νεομπολσεβίκων και των δήθεν αντιπάλων τους της 
Ν.Δ.! Και όσο για την διαφθορά στην οποία είμαστε «πρωτα-
θλητές» αποτελεί γι’ αυτούς… λεπτομέρεια! Κατάντησαν την 
Ελλάδα μας Κολομβία, αλλά παρ’ όλα αυτά το μεγάλο τους 
πρόβλημα είναι η… ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

«…Η ραγδαία επιτάχυνση της ιστορικής διαδικασίας στις ημέρες μας 
ήταν ο ικανός καταλύτης για να αποκαλυφθούν και να ξεγυμνωθούν 

όλοι οι ψευδεπίγραφοι δήθεν Εθνικιστές. Όλοι οι τυχάρπαστοι τσαρλα-
τάνοι και θαλασσοδανειολήπτες της διεφθαρμένης αστικής δεξιάς, τα 
ποικιλώνυμα αφελή και αρχομανή ερπεία, οι μισθοφόροι του συστή-

ματος. Όλοι αυτοί οι άθλιοι εξ επαγγέλματος «εθνικόφρόνες» της αμε-

ρικανοδουλείας. Ολόκληρος ο εσμός των παρασίτων αυτών θ’ αποκα-
λύπτεται κάθε μέρα που περνάει, όλο και πιο πολύ. Χωρίς ήθος, ιδέες, 

περηφάνια, σημαία, χωρίς χθες και μ’ ένα φρικτό αύριο. Αυτοί είναι 
οι διάφοροι αλητο-κοπρίτες που θρασύνονται ν’ αποκαλούν εαυτούς 

Εθνικιστές.» 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
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