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s Μεγάλες συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής σε Χανιά, Ηράκλειο, 
Λάρισα και Κρύα Βρύση. Διανομή τροφίμων στην Λιβαδειά!

s Σπάει ο «τσαμπουκάς» (με τις ευλογίες του κράτους και του 
ΣΥΡΙΖΑ) των αναρχοκομμουνιστών σε ολόκληρη τη χώρα. Στήνουν 

παράνομες αντισυγκεντρώσεις κατά των Εθνικιστών και το 
κράτος τις επιτρέπει…

s Όλοι οι βουλευτές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ σε περιοδείες και συγκεντρώ-
σεις, που είχαν μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο που πέρασε.

s Ξεσηκώνεται η νεολαία υπέρ της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Αγωνία από τα 
ορφανά του Μαρξ της «γενιάς του Πολυτεχνείου», που δηλητηριάζουν 
με διεθνιστικό δηλητήριο τα παιδιά μας σε σχολεία και πανεπιστήμια.

ΣΚΙΖΟΥΝ ΤΑ... ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Ακόμα μία δημοσκόπηση, αυτή την φορά από την εφημερίδα «6 ημέρες», εμφανίζει την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ως ΤΡΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, ενώ η Ν.Δ. βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και σύντομα θα είναι στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στο κατεστημένο και γράφουν στα παλιά τους παπούτσια την λάσπη εναντίον μας!

Στο κενό πέφτει η λάσπη 
φυλλάδων και καναλιών
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ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

“Τσαμουριά” και 
“Μεγάλη Αλβανία” 
έως την Πρέβεζα

θέλουν οι Αλβανοί!

Ο Αρχηγός ΓΕΝ, το Μνημόνιο και η δημοκρατία
ΣΕΛΙΔΑ 6 - ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΥΝΑ

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
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ΣΕΛΙΔΑ 15
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΑΣΚΟ
ΤΩΝ «ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΩΝ»
Ούτε χίλιοι αριστεριστές 
στην κύρια «αντιφασι-
στική» συγκέντρωση 

του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα

ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥΣ
ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ; 
ΜΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ
ΣΤΗ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”;

Η ΘΕΛΗΣΗ ΚΙΝΕΙ ΒΟΥΝΑ 
Από τις 4.500 ψήφους 
του 1996 στο 2012
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ (ΣΕΛ. 16)

Ό,τι και να λένε, η πράξη απέδειξε πως 
τα λόγια τους μπροστά στην ΘΕΛΗΣΗ μας 
ήταν καπνός, που πήρε μακριά ο αγέρας. 
Σήμερα η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έχει μία δυναμική, 
την οποία όση λάσπη και να ρίξουν 
δύσκολα θα την ανακόψουν...
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Ζητάνε και τα ρέστα για τα αίσχη
που σημειώθηκαν στο Ηράκλειο

Απάντηση στην παρανομία κρά-
τους-παρακράτους και τις συκο-
φαντίες των ΜΜΕ. Μηνύσεις και 

αγωγές από την Χρυσή Αυγή κατά παντός 
υπευθύνου για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟ-
ΝΤΟΣ και ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ 
για το όργιο της παρανομίας, τις αντισυ-
γκεντρώσεις και τις φθορές σε ιδιοκτη-
σίες πολιτών και την παρακώλυση της 
νόμιμης εκδήλωσης πολιτικού κόμματος.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Από το απόγευμα της Κυριακής μας βομβαρ-
δίζουν τα ελεγχόμενα ΜΜΕ της διαπλοκής 
και της διαφθοράς με τις δήθεν απειλές του 
εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, τις ύβρεις, 
τους «νεκρούς», τον «εμφύλιο πόλεμο» και 
λοιπές ανοησίες. Μόνο ότι θα φέρουμε εξω-
γήινους να καταλάβουν τον πλανήτη δεν 

είπαν. Πέρα 
από το φαιδρό 
του πράγμα-
τος, αξίζει να 
αναφερθούμε 
στα γεγονότα 
του τελευταίου 
διημέρου, το 
θέατρο του πα-
ραλόγου που 
βιώνουμε σε 
ένα διαλυμένο 
κράτος και την 

κατάφωρη παρανομία εις βάρος του νομί-
μου πολιτικού μας κόμματος.
Η παράνομη αντισυγκέντρωση του Ηρα-
κλείου ήταν ακόμα πιο αποτυχημένη από 
αυτή των Χανίων, παρ’ όλο που μεθοδεύ-
θηκε και υποστηρίχθηκε και αυτή άμεσα 
από τον Σύριζα. Εμφανίστηκαν μάλιστα και 
βο(υ)λευτές του, που δήλωσαν δημόσια ότι 
δεν θα μας επιτραπεί να πραγματοποιήσου-
με την εκδήλωσή μας. Τελικά το μόνο που 
κατάφεραν ήταν να μαζέψουν 30 ρεμάλια 
με κουκούλες, κράνη, καδρόνια, πέτρες και 
άλλα δολοφονικά σύνεργα. Παρ’ όλα αυτά 
η αστυνομία, εκτελώντας παράνομες εντο-
λές, μετέφερε αυτούς τους αλήτες υπό την 
υψηλή της εποπτεία σε απόσταση αναπνο-
ής από την εκδήλωση της Χρυσής Αυγής 
και μάλιστα είχαν το θράσος οι επικεφαλής 
αξιωματικοί να μας πουν ότι αυτοί οι ταρα-
ξίες θα παραταχθούν μπροστά στο ξενοδο-
χείο που ήμαστε συγκεντρωμένοι. Την ώρα 
εκείνη ασφαλώς εξήλθαν του χώρου οι βου-
λευτές της Χρυσής Αυγής και απαίτησαν 
να υπάρξει αστυνομικός φραγμός σε από-
σταση ασφαλείας. Εκεί ειπώθηκαν και κά-
ποιες φράσεις που απαγορεύονται από το 
savoir vivre, επιτρέπονται όμως σε στιγμές 
ανάλογης έντασης, όταν μάλιστα πέφτεις 
θύμα μίας κατάφωρης παρανομίας. ΚΑΜΙΑ 
ΑΠΕΙΛΗ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΣΑΜΕ όμως, ούτε 
τότε, ούτε την ώρα που κατέφθασαν στο 
σημείο οχήματα πολιτών, στα οποία η συμ-
μορία των παρακρατικών είχε επιτεθεί και 
είχε προκαλέσει φθορές. Το γεγονός αυτό 

ήταν ανήκουστο και όταν ζήτησα εξηγήσεις 
από τον αρμόδιο Αστυνομικό Διευθυντή 
μου απήντησε πως… «δεν έχει προβεί σε κα-
μία σύλληψη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα 
τώρα και θα δει τι θα κάνει μετά»!
Αυτή η κοροϊδία με εξόργισε και δεχόμενος 
ταυτόχρονα τα παράπονα των ηλικιωμένων 
πολιτών που είχαν δεχθεί την επίθεση, του 
τόνισα σε έντονο ύφος πως με την τακτική 
του και με το να ανέχεται τους παράνομους 
κουκουλοφόρους ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΝΕΚΡΟΥΣ, καθώς δε λαμβάνει κανένα μέ-
τρο για να προστατέψει τη ζωή και την πε-
ριουσία των Ελλήνων πολιτών. Εν συνεχεία 
έκανα δηλώσεις, καταγγέλλοντας την παρα-
βίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων 
δικαιωμάτων μας, δηλώσεις που προβλήθη-
καν στα τοπικά μέσα, θάφτηκαν όμως από 
τα μεγάλα τσοντοκάλα της διαπλοκής. Δή-
λωσα επίσης ότι θα υποβληθεί μήνυση κατά 
παντός υπευθύνου για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗ-
ΚΟΝΤΟΣ. Η μήνυση αυτή θα κατατεθεί άμε-
σα και θα αφορά πρωτίστως το υπουργείο 
ΠΡΟ-ΠΟ και το αρχηγείο της αστυνομίας 
που υποθάλπει ανοιχτά την παρανομία των 
αντισυγκεντρώσεων και των επεισοδίων.
Τελικά την πολυδιαφημισμένη και χρηματο-
δοτούμενη αντισυγκέντρωση την αποτελού-
σαν τριάντα ρεμάλια που στη θέα και μόνο 
της ομάδας ασφαλείας της Τ.Ο. Ηρακλείου 
της Χρυσής Αυγής εξαφανίστηκαν. Λίγο 
νωρίτερα είχαν ξεσπάσει την επαναστατι-
κή τους ορμή λερώνοντας τους τοίχους των 
καταστημάτων με αντεθνικά συνθήματα και 
προκαλώντας φθορές σε οχήματα ηλικιω-
μένων. Την ίδια ώρα, στο ξενοδοχείο που 

επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η εκδήλω-
σή μας ήταν συγκεντρωμένοι δύο χιλιάδες 
Έλληνες πολίτες του Ηρακλείου, που οργί-
στηκαν και αγανάκτησαν στο άκουσμα των 
παραπάνω θλιβερών γεγονότων. Ευτυχώς, 
η ψυχραιμία των στελεχών του Κινήματος 
οδήγησε στην εξομάλυνση της κατάστασης. 
Τα πνεύματα ηρέμησαν και δεν δημιουρ-
γήθηκε κανένα απολύτως επεισόδιο. Έτσι 
ανετράπη για μία ακόμη φορά ο σχεδιασμός 
του κράτους για «έκτροπα από χρυσαυγίτες» 
και επεισόδια, που θα τους έδιναν τροφή για 
νέες κινδυνολογίες και για τη δημιουργία 
εμφυλιοπολεμικού κλίματος. Η εκδήλωσή 
μας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
και το μήνυμα της τεράστιας ανόδου του 
Εθνικιστικού Κινήματος στην Κρήτη εστάλη 
προς κάθε κατεύθυνση.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Περι-
φερειακή Διοίκηση Κρήτης της Χρυσής 
Αυγής, στις μάχιμες Τοπικές Οργανώσεις 
Χανίων και Ηρακλείου, στην διεύθυνση του 
ξενοδοχείου που πήρε πάνω της το «ειδικό 
βάρος» της φιλοξενίας της Χρυσής Αυγής 
και σε όλους τους Κρήτες Συναγωνιστές, 
που κρατούν ψηλά τα λάβαρα της Χρυσής 
Αυγής και της Πατρίδας. Σε όλους αυτούς 
αφιερώνουμε τη μαντινάδα ενός φίλου του 
Κινήματος που μας τραγούδησε κατά τον 
πλου από τον Πειραιά στα Χανιά: «Κοντοζυ-
γώνει ο καιρός και πλησιάζει η ώρα, που θα 
‘ρθει η Χρυσή Αυγή να κυβερνά τη χώρα»

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

«Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»
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Ξάνθη: 6984 784013  Πέλλα: 6972 226025 Πιέρια: 6970 881184 Πρέβεζα: 6956 306622 Ρέθυμνο: 6977 752198 Ρόδος: 6947780096
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NEA Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 3239493 - 210 3239563 - 210 3706191
καθημερινά από τις 10 έως τις 3 μμ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
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 ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ: Φλέμινγκ 37

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΑΛΜΥΡΟΣ: Βασ. Κωνσταντίνου 

91, πλ. Αλμυρού

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Κομνηνού 2

o ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη 40-42 

o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Κόρακα 52

o ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηροδότου 87

o ΡΟΔΟΣ: Εθν. Μακαρίου 45

o KΩΣ: Ομήρου και Ξενοκρίτου

o ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Πλατεία 

Αργοστολίου

o ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Πατριάρχη

Βαρθολομαίου 6

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τ.Θ. 8346

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

www.XAgr.net

YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
p Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στα γρα-
φεία της Τ.Ο. Νοτίων Προαστίων ομιλία του Βουλευτή Μαγνησίας της Χρυσής 
Αυγής, συναγωνιστή Παναγιώτη Ηλιόπουλου με θέμα «Οι προτάσεις μας για 
μια Εθνική διακυβέρνηση». Λ. Ποσειδώνος 66 (Άλιμος)

p Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαί-
νια του γραφείου Αμαλιάδας, παρουσία των βουλευτών μας Η. Παναγιώτα-
ρου, Μ. Αρβανίτη και Κ. Μπαρμπαρούση (Καποδιστρίου 2, Αμαλιάδα)

Οι Εθνικιστές περιφρόνησαν την τρομοκρατία των παρακρατικών
και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Αγώνα της Χρυσής Αυγής
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Με την Ελλάδα 
ή με τους Ξένους;   

Δίλημμα παλιό της Ιστορίας μας. Εμείς και οι 
άλλοι. Απαντήθηκε από το Λεωνίδα στις Θερ-
μοπύλες. Από τον Κολοκοτρώνη στην Τριπολι-
τσά. Η Ιστορία το φέρνει για μια ακόμη φορά 
στο δρόμο μας.  
Ελλάδα ή Ανατολή; Ελλάδα ή Δύση; Ελλάδα ή 
αργύρια; 
Πάντοτε υπήρχαν κάποιοι πρόθυμοι να 
δεχθούν τα αργύρια σε αντάλλαγμα την προ-
σφορά των υπηρεσιών τους.  
Η πολιτική σκηνή της χώρας έχει το ίδιο 
δίλημμα να απαντήσει. Και φαίνεται ότι έχει 
δώσει την απάντησή της. Όταν οι Έλληνες 
υπουργοί και βουλευτές απαντούν ότι τους 
είναι αδιανόητο να αδικηθούν οι καημένοι 
οι δανειστές , δηλαδή οι μεγάλες παγκόσμιες 
τράπεζες, όταν οι Έλληνες πολιτικοί σκέπτο-
νται τους ξένους και όχι τους Έλληνες στο 
όνομα των οποίων δανείζονταν επί δεκαετίες, 
όταν,  τέλος, οι Έλληνες πολιτικοί σκέφτονται 
τους ξένους τραπεζίτες και όχι τους Έλληνες 
εργαζομένους και επαγγελματίες που αδυ-
νατούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις 
υποχρεώσεις τους λόγω της κατάρρευσης της 
εγχώριας οικονομίας, αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι η απάντηση τους είναι «Με τους ξένους».  
Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα πρέπει στα δια-
λείμματα των συσκέψεών τους με τους Έλλη-
νες πολιτικούς να σταυροκοπιούνται. Τέτοια 
προθυμία πολιτικών να μαστιγώσουν, να 
ταπεινώσουν, να εξαθλιώσουν  το λαό τους, 
τέτοια ελευθερία να κυκλοφορούν ασύλληπτοι 
αυτοί που τον αλυσόδεσαν στα γρανάζια της 
τοκογλυφίας, δεν πρέπει να έχουν ξαναδεί.  
Η ξενομανία της ελληνικής φυλής δεν είναι 
νέο φαινόμενο. Με μια διαφορά. Το ξένο ήταν 
το τρόπαιο. Ήταν το λάφυρο μιας έντιμης 
μάχης. Φιλτράρονταν μέσα από την εθνική 
υπερηφάνεια και την φυλετική αυτοσυνειδη-
σία και ερχόταν να συμπληρώσει μια ήδη ολο-
κληρωμένη ταυτότητα που δεν είχε συμπλέγ-
ματα ή αμφιβολίες.  
Η σύγχρονη ξενομανία είναι μια πολιτισμική, 
καταναλωτική, ιδεολογική υποδούλωση, που 
θρέφει και θρέφεται από μια συμπλεγματική 
αντίληψη του εθνικού «εγώ». Μικρά δια-
λείμματα όπως αυτό του Μεσοπολέμου, δεν 
κατόρθωσαν να απαλλάξουν τον Έλληνα από 
την ροπή προς την αυτοϋποδούλωση σε ό,τι 
προβαλλόταν ως νεωτεριστικό.   Ευρωπαϊκό, 
Αμερικανικό, Ανατολίτικο, αρκούσε να μην 
είναι Ελληνικό για να γίνει αντικείμενο προ-
βολής και μαζικής κατανάλωσης.  
Η σύγχρονη ξενομανία είναι η επίσημη πολι-
τική υποτέλειας που ακολουθούν οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις από ιδρύσεως του νέου 
ελληνικού κράτους. Μερικές  αναλαμπές που 
εθνικές ηγεσίες εκμεταλλεύθηκαν κατάλληλα 
οδήγησαν στο μεγάλωμα της χώρας, την βελ-
τίωση της ζωής του λαού και την τόνωση της 
εθνικής υπερηφάνειας.  
Τώρα, η εθνική καταστροφή που συντελείται 
απαιτεί μια νέα επανάσταση σκέψης, πράξης  
και κυρίως, ψυχής. 
Εμείς στη Χρυσή Αυγή στο ερώτημα εμείς ή 
οι ξένοι, απαντήσαμε. Είμαστε Έλληνες εθνι-
κιστές  και πολιτευόμαστε για την Ελλάδα και 
τους Έλληνες, με τους Έλληνες.  
Η μόνη διέξοδος από τον φαύλο κύκλο της 
πολιτικής ξενοδουλείας , η μόνη διέξοδος από 
την ατομικιστική περιχαράκωση, η μόνη απά-
ντηση στη θεωρία της εθνικής κατωτερότητας 
στην οποίαν πολιτικοί και δημοσιογράφοι έρι-
ξαν το λαό μας, είναι η ανάσταση της εθνικής 
υπερηφάνειας, η τροφοδότηση του εθνικού 
Εγώ.  
Είναι η αναγέννηση της Ελλάδας μέσα από τις 
στάχτες ενός φαύλου πολιτικού κατεστημένου 
που από τη μικρασιατική καταστροφή και την 
προδοσία της Κύπρου μέχρι την παράδοση της 
χώρας στην ξένη επιτροπεία, ενήργησε συστη-
ματικά και ενσυνείδητα υπέρ των ξένων.  
Η Χρυσή Αυγή δίνει στο λαό μας τη δύναμη 
να πει «Φτάνει πια!». 
Για τη Χρυσή Αυγή και τους Χρυσαυγίτες, η 
απάντηση έχει μια λέξη: Ελλάδα. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Χωρίς αποτέλεσμα οι ύβρεις, οι συκοφαντίες και η ψευδο-
λογία των εφημερίδων και των τηλεοπτικών σταθμών του 
κατεστημένου κατά της Χρυσής Αυγής, καθώς και ο ΠΑΡΑ-
ΝΟΜΟΣ αποκλεισμός μας από τα ΜΜΕ. 

Ο δυναμικός αγώνας της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, η οποία συνεχώς 
ανεβαίνει, αγώνας σε δρόμους και σε πλατείες, σε πόλεις και 
σε χωριά, ευρίσκει θερμή ανταπόκριση από τον λαό σε ολό-
κληρη τη χώρα και αυτό είναι που μετράει.  
Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 
2012, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έδωσε το δυναμικό της παρόν με 
μεγάλες συγκεντρώσεις στις οποίες παραβρέθηκαν χιλιάδες 
Έλληνες και Ελληνίδες(στην πλειοψηφία τους νέοι…) σε ολό-
κληρη τη χώρα, από την Κρήτη μέχρι την Μακεδονία. Ομιλίες 
και περιοδείες σε χωριά στην ηρωϊκή Κρήτη, στα Χανιά και το 
Ηράκλειο, στις οποίες ήταν παρόντες 4 βουλευτές της ΧΡΥ-
ΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Μεγάλη ανοικτή συγκέντρωση στη Λάρισα για 
τα εγκαίνια των γραφείων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ με κεντρικό 
ομιλητή τον Γ.Γ. Συναγωνιστή Μιχαλολιάκο καθώς και άλλους 
7 βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου. Μεγάλη συγκέντρωση 
και στην Μακεδονία μας, στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών με 
παρόντες και εκεί βουλευτές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Διανομή 
τροφίμων στη Λιβαδειά παρ’ όλη τη λυσσαλέα αντίδραση του 
αναρχοκομμουνιστικού παρακράτους.  
Η πολιτική τρομοκρατία της αριστεράς τελειώνει. Οι παρά-
νομες αντισυγκεντρώσεις, τις οποίες πραγματοποιούν (χωρίς 
αντίδραση από τους «αρμοδίους»…) κατά των εκδηλώσεων 
του Εθνικιστικού Κινήματος πέφτουν στο κενό. Τελειώσανε 
τα σοβιέτ στην Ελλάδα, ας το πάρουν απόφαση. Η ώρα των 
Εθνικιστών έρχεται! Το μικρό ρυάκι, που ήταν κάποτε η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ, έχει γίνει χείμαρρος ορμητικός και απλώνεται σε ολό-
κληρη τη χώρα.
Αυτό που τους ανησυχεί όμως περισσότερο απ’ όλα είναι η 
θερμή ανταπόκριση, την οποία έχει το Κίνημά μας στους νέους 
και τις νέες της Ελλάδος, σε σχολεία και πανεπιστήμια καθώς 

και σε Ένοπλες Δυνάμεις και Αστυνομία. Έχει αρχίσει ένα κυνή-
γι μαγισσών κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Μάταιος ο κόπος τους...  
Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, φανερές και μυστικές, τις οποίες 
πραγματοποιούν κόμματα ΜΜΕ και οργανωμένα συμφέροντα 
προκύπτει καθαρά ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στις ηλικίες μέχρι 39 
ετών είναι με διαφορά από την… τρίτη ΝΔ δεύτερο κόμμα και 
έχει και τάσεις ανόδου.  

Χωρίς αποτέλεσμα, λοιπόν, η λάσπη των φυλλάδων και των 
καναλιών των οργανωμένων συμφερόντων, τα οποία άμεσα 
ευθύνονται μαζί με το πολιτικό κατεστημένο (στο οποίο αναμ-
φισβήτητα ανήκει και η αριστερά) να ανακόψουν την πορεία 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.  
Όσο και να μας συκοφαντούν, όσο και να μας υβρίζουν δεν 
μπορούν πλέον να ξεγελάσουν τον λαό, προπαντός γιατί 
αυτός κατάλαβε τον βρώμικο και σκοτεινό ρόλο που έπαιξαν 
και παίζουν εις βάρος του Έθνους.

Στο κενό πέφτει η λάσπη 
φυλλάδων και καναλιών

Έχουν τρομοκρατηθεί από την στήριξη
της νεολαίας προς την Χρυσή Αυγή

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αριστε-
ρός (προερχόμενος από την ΔΗΜΑΡ) 
υφυπουργός (μαρξιστικής) Παιδείας της 
συγκυβέρνησης του ξεπουλήματος των 
πάντων και της εξαθλίωσης του ελληνι-
κού λαού, Θεόδωρος Παπαθεωδώρου, 
δήλωνε αναιδώς: «Αντίπαλός μας είναι η 
Χρυσή Αυγή».
Τώρα, προχωράει και πάρα πέρα. Και 
εξαγγέλλει από το βήμα της βουλής την 
ίδρυση «Παρατηρητηρίου» σε πανελλαδι-
κό επίπεδο, με τον παραπλανητικό τίτλο 
«για την πρόληψη της σχολικής βίας». Τι 
εννοεί ο νοσταλγός των Γκούλαγκ; «Ο 
ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι από 
μόνες τους μορφές βίας» και ξεκαθάρισε 
ότι «δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια της 
αδράνειας της Πολιτείας για το αυγό του 
φιδιού που επωάζεται. Η Πολιτεία θα 

πρέπει να παρεμβαίνει για να προστατεύει 
τους ίδιους του μαθητές. Μέχρι τώρα δεν 
είχαμε στοιχεία για την ένταση και έκταση 
των φαινομένων σωματικής, ψυχολογικής 
ή ιντερνετικής βίας, αλλά και ρατσιστι-
κής ή φοβικής βίας». Πρόκειται, λοιπόν, 
ουσιαστικά για ένα «Παρατηρητήριο για 
την ανάσχεση της Χρυσής Αυγής στα 
σχολεία»!
Αφορμή για τις εξαγγελίες του κομμου-
νιστή υφυπουργού της κατοχικής κυβέρ-
νησης Σαμαρά ήταν επιτήδεια επερώτηση 
του γραφικού βουλευτή Τατσόπουλου, 
ο οποίος αναφέρθηκε σε μια «επίθεση 
από ομάδα κρούσης στο Πολυκλαδικό 
Ρεθύμνου κατά μαθητή με αντιρατσιστικές 
απόψεις»
Η απάντησή μας: είστε ξεπερασμένοι! 
Η πολιτική σας θέση είναι παγκοσμίως 
στους σκουπιδοτενεκέδες της ιστορίας! 
Ότι κι αν κάνετε, όσα «Παρατηρητήρια» κι 
αν φτιάξετε, όσο μαρξιστικό δηλητήριο κι 

αν ποτίσετε τους μαθητές, δε θα πετύχετε 
τους σκοπούς σας. Μάλιστα, το πιθανότε-
ρο είναι ότι θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. 
Γιατί έχουμε κερδίσει τη νεολαία, οριστικά 
και αμετάκλητα!

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΣ: 
«ΣΒΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ»
Προς την ίδια κατεύθυνση και το κυριακά-
τικο αφιέρωμα του Έθνους, όπου ανάμε-
σα στις τερατώδεις ανακρίβειες υπάρχει 
και η πικρή (για εκείνους) διαπίστωση 
ότι «Χρυσή Αυγή να κερδίζει έδαφος σε 
σημαντική μερίδα των μαθητών».
Τι είναι εκείνο που ενοχλεί περισσότερο 
όμως την «προοδευτική χούντα»; Η απά-
ντηση στο απόσπασμα που ακολουθεί: 
«Αν και τα φαινόμενα υποστήριξης της 
Χρυσής Αυγής περιορίζονται συνήθως σε 
σβάστικες και συνθήματα που ζωγρα-
φίζονται σε τοίχους και θρανία, είναι 
πλέον φανερό ότι οι νεαροί υποστηρικτές 
της οργάνωσης έχουν «ψηλώσει» αρκε-
τούς πόντους και κάνουν πιο έντονη την 
παρουσία τους. Κάποιες φορές μάλιστα 
δεν χάνουν την ευκαιρία να εκφραστούν 
ανοιχτά σε σχολικές εκδηλώσεις προκα-
λώντας την αντίδραση των καθηγητών 
και των συμμαθητών τους.»
Εκεί βρίσκεται η ουσία Συναγωνιστές. Τους 
ενοχλεί που πλέον οι Εθνικιστές μπορούν 
να εκφράζονται ΕΛΕΥΘΕΡΑ, τους πανικο-
βάλει που είναι ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ για τις Ιδέες 
τους. Ο αριστερός «τσαμπουκάς» σπάει 
καθημερινά σε δρόμους, χώρους εργασίας, 
σχολεία... και είμαστε ακόμα στην αρχή. Το 
είχαμε υποσχεθεί άλλωστε προεκλογικά: 
Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς θα 
σπάσει. Και αυτό είναι ΔΕΣΜΕΥΣΗ.
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Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην οδό Συγ-
γρού, εισέβαλλαν αγανακτισμένοι μικροο-
μολογιούχοι, διαμαρτυρόμενοι για τα λεφτά 
που έχασαν με το «κούρεμα» του χρέους. 
Προηγουμένως, οι διαμαρτυρόμενοι είχαν 
μαζευτεί έξω από τα γραφεία και φώναζαν 
συνθήματα όπως «αλήτες», «κλέφτες», «τα 
λεφτά μας πίσω», «φέρτε πίσω τα κλεμμέ-
να» κ.α. Οι υπεύθυνοι των γραφείων της ΝΔ 
κανόνισαν υποτίθεται ραντεβού των διαμαρ-
τυρομένων στις 11 με τον Γραμματέα της 
ΝΔ, Μανώλη Κεφαλογιάννη, αλλά η ώρα 
περνούσε και ο Κεφαλογιάννης έκανε το 
κορόιδο. Τότε, αποφάσισαν να μπούνε μέσα. 

Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ, ΤΑ ΑΥΓΑ ΟΧΙ!

Μπήκαν, λοιπόν, στο ισόγειο του κτιρίου και 
δεν παρέλειψαν να… περιποιηθούν δεόντως 
με… φρέσκα αυγουλάκια τα πορτρέτα του 
ψεύτη πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, αλλά και 
του Κ. Καραμανλή (του κουφού «Εθνάρχη»), 
σε μια εξόχως συμβολική κίνηση που δείχνει 
ότι ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά ότι η 
αρχή των σημερινών δεινών του ήταν η 
λεγόμενη μεταπολίτευση. Να σημειωθεί, ότι 
προ ημερών και ο Ευ. Βενιζέλος βρήκε το 
μπελά του από τους μικροομολογιούχους 
(έξω από το υπουργείο Οικονομικών), αλλά 
σώθηκε χάρις στη θωρακισμένη BMW του… 

«ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ»

Κυνική ομολογία της άνευ όρων παράδο-
σης της χώρας στους διεθνείς τοκογλύφους 
έκανε χθες στο Mega ο πρόεδρος της Βου-

λής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης στην εκπομπή 
«Mega Σαββατοκύριακο» και στους Ιορδάνη 
Χασαπόπουλο και Μανώλη Αναγνωστάκη. 
Ο κ. Μεϊμαράκης στη συνέντευξη του τόνισε: 
«Εγώ θέλω οι πολιτικοί να αποφασίζουν. 
Σήμερα δυστυχώς αποφασίζουν οι τραπε-
ζίτες, οι οικονομολόγοι και έχουμε αφήσει 
χώρο. Ευθυνόμαστε οι πολιτικοί γι αυτό».
Συγχαρητήρια κύριε Μεϊμαράκη για την παρ-
ρησία των λόγων σας. Αναρωτιόμαστε όμως, 
αφού οι πολιτικοί έχουν περάσει σε δεύτερη 
μοίρα κι άλλοι αποφασίζουν για τις τύχες 
του Λαού και της Πατρίδας, ποιος είναι τότε 
ο ρόλος σας ως πρόεδρος του ελληνικού 
Κοινοβουλίου;

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟΝ
ΠΑΓΚΑΛΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΟΜΑΖΕΙ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!

Μπορεί να άργησε λιγάκι ο γνωστός… από-
στρατος πολιτικάντης Πάγκαλος (ή κύριος 
«όλοι μαζί τα φάγαμε»), αλλά ξαναχτύπη-
σε! Εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής στο 
κανάλι Mega (του… εθνικού μας εργολάβου 
Μπόμπολα) και πραγματοποίησε ολομέτωπη 
παραληρηματική επίθεση στην Χρυσή Αυγή 
και στον ελληνικό λαό που την ψήφισε: 
«Με ενοχλεί, δε με φοβίζει, αλλά με ενοχλεί 
αφάνταστα το γεγονός ότι υπάρχουν συμπα-
τριώτες μας, ένας στους δέκα, ένας στους 
εννιά, ο οποίος διαλέγει εν γνώσει και εν 
συνειδήσει, γιατί προφανώς ξέρουν τώρα πια 
όλοι αυτοί, μπορεί όταν τους ψήφιζαν να μην 
ήξεραν, ένα χιτλερικό κόμμα. Δε νομίζω ότι 
κανείς ψηφίζει από απόγνωση ένα χιτλερικό 
κόμμα. Βλέπουμε πόσοι είναι οι φασίστες που 
κρύβαμε μέσα μας. Δεν είναι ένας και δύο, 

είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Κι αυτό 
μας τρομάζει…» Κι όσο τρομάζει ο Πάγκαλος 
και ο κάθε Πάγκαλος με την δυναμική της 
Χρυσής Αυγής, τόσο έρχεται ο κόσμος που 
εξαθλίωσε ο Πάγκαλος (και ο κάθε Πάγκα-
λος) στη φυσική του θέση, στην Χρυσή Αυγή!

ΠΗΡΑΝ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ... «ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ»!

Οι βρετανικές κοινωνικές υπηρεσίες απο-
μάκρυναν τρία παιδιά από τους ανάδοχους 
γονείς τους, καθώς το αρμόδιο συμβούλιο 
του Ρόδερχαμ έκρινε ότι επειδή το ζευγάρι 
είναι μέλη του ευρωσκεπτικιστικού βρετα-
νικού Κόμματος Ανεξαρτησίας Ηνωμένου 
Βασιλείου (UKIP) υποστηρίζει ρατσιστικές 
θέσεις. Οι ανάδοχοι των παιδιών, επί μία 
επταετία, δήλωσαν ότι ένοιωσαν σαν να 
είναι εγκληματίες όταν ένας κοινωνικός 
λειτουργός τους είπε πως οι απόψεις τους 
για τους μετανάστες τους καθιστούν ακα-
τάλληλους για ανάδοχους γονείς. 

  Σημεία
 των Καιρών

Ο ΑΔΩΝΙΣ ΗΘΕΛΕ
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ...
ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ!

Ο βουλευτής της Νέας Ψευτοκρατί-
ας Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στον 
Alpha 98.9 και εκτόξευσε πυρά κατά 
του βουλευτή μας, Ηλία Κασιδιάρη. 
Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι έχει πρό-
βλημα με τη... συμπεριφορά του και οι 
ιδέες του δεν έχουν καμία σχέση με 
τη δημοκρατία. Επίσης, σχολίασε τη 
φράση “θα έχουμε νεκρούς” λέγοντας 
ότι οι αστυνομικοί αντί να τον κοιτά-
νε, έπρεπε να τον συλλάβουν.
Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε στον 
Σαμαροφρουρό Γεωργιάδη, καθώς το 
τηλεοπτικό υλικό δείχνει καθαρά την 
αδράνεια της αστυνομίας μπροστά 
σε 50 οπλισμένους κουκουλοφό-
ρους που δημιούργησαν φθορές σε 
οχήματα. Μία ερώτηση μόνο στους 
εναπομείναντες και απελπισμένους 
ψηφοφόρους της Ν.Δ.: 

«ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕΤΕ;»

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ» ΕΛΛΑΔΑ...
Στην «ρατσιστική Ελλάδα», όπως θέλουν να την παρουσιάζουν τα 
αλβανικά ΜΜΕ, οι αλβανοί γιορτάζουν την εθνική τους εορτή ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΑ, την ώρα που οι Βορειοηπειρώτες ΛΙΘΟΒΟΛΟΥΝΤΑΙ όταν 
τιμούν το έπος του ’40 και του πεσόντες που πολέμησαν. Μαθητές, 
γονείς και καθηγητές του Αλβανικού σχολείου της Θεσσαλονίκης, 
διοργάνωσαν πολιτιστική εκδήλωση, όπως χαρακτηρίστηκε, επ 
‘ευκαιρίας ευκαιρίας της 100ης επετείου της Ανεξαρτησίας της 
Αλβανίας, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αλβανών μεταναστών 
«Μητέρα Τερέζα». Στην εκδήλωση είχε προσκληθεί και αντιπροσω-
πεία του Αλβανικού Προξενείου της πόλης και διάφορες ενώσεις της 
αλβανικής κοινότητας. (πηγή: Μικρομεσαίος Πατριώτης)

ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MEGA
Κόμπαζε πριν λίγες μέρες Χρήστος Πανα-
γιωτόπουλος, Διευθυντής Ενημέρωσης 
Mega channel ότι: «Στο Mega, τον Ενημε-
ρωτικό Τομέα του οποίου διευθύνω, κανέ-
νας Χρυσαυγίτης δε βρήκε φιλόξενο βήμα 
σε κανένα δελτίο ή ενημερωτική εκπομπή 
μετά τις εκλογές. Ούτε μία φορά. Σε αντί-
θεση με άλλους σταθμούς, που ψαρεύουν 
τηλεθεατές, φιλοξενώντας συχνότατα τον 
Κασιδιάρη και την παρέα του, εμείς δεν 
πρσκαλέσαμε ποτέ ούτε έναν – σε βάρος 
της τηλεθέασής μας. Στα δελτία μας κατα-
γράφουμε μόνο την υποχρεωτική (από το 
ΕΣΡ) δραστηριότητα του κόμματος και 
του αρχηγού του…»
Και δεν λέμε... πραγματικά τιμητική η 
διάκριση να μας φοβούνται και να μας 
αποκλείουν αυτού του τύπου τα κανάλια. 
Είναι πραγματικά ξεχωριστή τιμή που μας 
δείχνει ότι κινούμαστε προς την σωστή, 
αγνή κατεύθυνση. Όμως ο κ. Παναγιω-
τόπουλος είπε ένα ψεμματάκι στην όλο 
θράσσος δήλωση του. Είπε ότι στο δελτίο 
ειδήσεων του σταθμού γίνεται μόνο η 
υποχρεωτική από το ΕΣΡ κατάγραφη της 
δραστηριότητας της Χρυσής Αυγής. Και 
αυτό φυσικά για να βρίσουν και να συκο-
φαντήσουν, αλλά τέλος πάντων. Το ψέμμα 
λοιπόν, που έχει κοντά ποδάρια όπως λέει 
ο θυμόσοφος Λαός μας είναι ότι ακολου-
θείται η νομιμότητα, σύμφωνα με το ΕΣΡ. 
Το ΕΣΡ, λοιπόν, έδειξε ότι ενώ το ποσοστό 
της Χρυσής Αυγής (στις εκλογές... γιατί 
άμα πάρουμε το δημοσκοπικό, δεν θα 
πρέπει να παίζουν και τίποτε άλλο) είναι 
6,9% η προβολή από το megaλο κανάλι 
βρίσκεται μόλις στο 2,5%. Αντιστοίχως 
για τον ΑΝΤ1 τα ποσοστά είναι κατά τι 
καλύτερα, αλλά και πάλι μακρυά από την 
νομιμότητα, δηλαδή στο 3,7%. 

Την τέταρτη κατά σειρά και άκρως επιτυχη-
μένη δράση κοινωνικής αλληλεγγύης πραγ-
ματοποίησε η Ν.Ε. Καβάλας, το Σάββατο 24 
Νοεμβρίου 2012, στην κωμόπολη της Ελευ-
θερούπολης, μοιράζοντας μεγάλη ποσότητα 
τροφίμων σε Ελληνίδες και Έλληνες από την 
γύρω περιοχή.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή, μαζί με κλιμάκιο 
συναγωνιστών του Αγωνιστικού Πυρήνα Ελευ-
θερούπολης, πραγματοποίησαν συλλογή και 
διάθεση μεγάλης ποσότητας τροφίμων, για 
δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, 
στην Ελευθερούπολη. 
Από νωρίς το πρωί ο Αγωνιστικός μας Πυρήνας 
Ελευθερούπολης, επέλεξε την πλατεία απένα-
ντι από την Λέσχη Αξιωματικών και οργάνωσε 
τον χώρο, ώστε να υποδεχθεί τους συμπατρι-
ώτες μας που έχουν ανάγκη την δική μας υπο-
στήριξη και αλληλεγγύη. Αρκετοί ήταν αυτοί, 
οι οποίοι ήρθαν στον χώρο από νωρίς (σχεδόν 

μία ώρα πριν), με σκοπό να διεκδικήσουν μια 
καλύτερη θέση στην γραμμή προτεραιότητας. 

Γύρω στις 11.00  λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία 
που κύλησε ομαλά και μέσα σε λίγη ώρα, το 

μεγαλύτερος μέρος των τροφίμων είχε δια-
τεθεί. Αρκετοί συμπατριώτες μας που είδαν 
τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται από τις 
μνημονιακές πολιτικές και τα χαράτσια, παρευ-
ρέθηκαν στην πλατεία και έλαβαν, κατόπιν επί-
δειξης της αστυνομικής τους ταυτότητας, την 
ποσότητα τροφίμων που δικαιούνταν!
Επ’ αφορμή της δράσης αλληλεγγύης, είχαμε 
την δυνατότητα να ακούσουμε την αγωνία των 
συμπατριωτών μας, για ζητήματα πέρα από 
τα προβλήματα που αφορούν την επιβίωση. 
Δεν ήταν λίγες οι ερωτήσεις που δεχθήκαμε 
σχετικά με τα εθνικά θέματα και το μέλλον της 
χώρας, τις πολιτικές μας θέσεις και τις λύσεις 
που προτείνει ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή 
Αυγή. Επίσης, την δράση κοινωνικής αλληλεγ-
γύης κάλυψε ο τοπικός τηλεοπτικός δίαυλος 
του CENTER TV.
Μέχρι την προκαθορισμένη ώρα λήξης της 
δράσης όλα τα τρόφιμα είχαν διατεθεί.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
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ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΞΟΦΛΑΜΕ...

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ανδρουλάκης, αφού 
πρώτα ψήφισε το Μνημόνιο 3! Έτσι θεωρεί ότι 
ξεπλήρωσε το ψωμί που έφαγε τόσα χρόνια 
από το ΠΑΣΟΚ και πλέον είναι σαν να τους 
λέει: πάρτε την ψήφο και ξοφλάμε! Το ωραίο 

είναι ότι κάνει 
και σχέδια για το 
μέλλον! Θα πάει 
κατά τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ; Όχι. Θα κάνει 
κάτι πιο σημαντι-
κό. Θα εργασθεί 
(λέει) για την. 
ανασυγκρότηση 

της αριστεράς! Από την στάση και τις δηλώ-
σεις του συντρόφου Μίμη ένα συμπέρασμα 
βγάζουμε: το μαγαζί ΠΑΣΟΚ δεν μαζεύεται 
με τίποτε!

«ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ακόμη και το ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό το σημα-
ντικό κοινωνικό αγαθό, βάλθηκαν να το μετα-
τρέψουν σε πεδίο κερδοσκοπίας για τους 
«ιδιώτες», εις βάρος των καταναλωτών. Νέες 
αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος πρόκειται να μας φέρει ο καινούριος 
χρόνος, με βάση τις εξαγγελίες του υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ασημάκη Παπαγεωργίου. 
Προκειμένου να δικαιολογήσει τις αυξήσεις, ο 
υφυπουργός, μίλησε για «μνημονιακή υποχρέ-
ωση» και «κοινοτική οδηγία». Ανέφερε επίσης 
ότι «στις εταιρείες που παράγουν ηλεκτρικό 
ρεύμα πρέπει να έχουν συνάφεια οι τιμές 
με το κόστος παραγωγής». Τα περισσότερα 
ΜΜΕ κάνουν λόγο για αύξηση της τάξεως 
του 20%, που όμως δεν αντανακλά σε καμμία 
περίπτωση το πραγματικό κόστος παραγωγής 
του ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ. Αυτή η 
αύξηση αποτελεί απλώς την αρχή μιας σειράς 
συνεχών αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος.

«ΜΟΝΟ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ»

Μια ακόμη επιβεβαίωση της διαρκώς αυξα-
νόμενης αποδοχής του Λαϊκού Εθνικιστικού 
Κινήματος στην ελληνική κοινωνία ήρθε 
δια στόματος Τάκη 
Θεοδωρικάκου, του 
προέδρου της GPO που 
σίγουρα δεν διάκειται 
φιλικά προς την Χρυσή 
Αυγή. Εξάλλου η 
συγκεκριμένη εταιρεία, 
όπως και οι περισσότε-
ρες άλλωστε «ψαλιδί-
ζουν» τα ποσοστά μας, 
έχοντας την ψευδαίσθηση ότι έτσι ψαλιδί-
ζουν και την απήχηση της Χρυσής  Αυγής 
στην κοινωνία. Κάθε φορά όμως έρχονται 
τα πραγματικά ποσοστά από τις κάλπες και 
τότε όλοι... πέφτουν από τα σύννεφα. Σε 
άρθρο του που δημοσιεύτηκε πρόσφατα για 
την τελευταία έρευνα της GPO γράφει χαρα-
κτηριστικά: «Όλα τα κόμματα στην πρόθεση 
ψήφου είναι με μικρότερα ποσοστά απ’ τις 
βουλευτικές  εκλογές, εκτός απ’ την Χρυσή 
Αυγή που ανεβαίνει, παρά το γεγονός ότι το 
90% τη χαρακτηρίζει ακραίο κόμμα.»

ΑΠΟΥΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Συνέδριο διοργανώθηκε για την ευρωπαϊκή 
προοπτική Δυτικών Βαλκανίων στην Γερμα-
νία από τον υπουργό Εξωτερικών Βεστερ-
βέλε. Συγκεκριμένα, οι προσκεκλημένοι του 
συνεδρίου ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών της 
Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας, 
του Κοσόβου, των Σκοπίων, o υφυπουργός 
Εξωτερικών της Σερβίας, αλλά και ο ανα-
πληρωτής γενικός γραμματέας Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών της 
Τουρκίας. Κανένας όμως λόγος δεν έγινε 
για την συμμετοχή της Ελλάδας στο εν λόγω 
συνέδριο. Είναι πασιφανής η ανθελληνική 
στάση της Γερμανίας απέναντι στα δικαιώματα 
της Ελλάδας όσον αφορά την εξωτερική πολι-
τική της αλλά και τα σκληρά μέτρα λιτότητας 
που επιβάλλουν, καταστρέφοντας ουσιαστικά 
την οικονομία της χώρας.

Η... ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑ!

Επιπροσθέτως, ο Γερμανός και ο Ούγγρος 
υπουργός Εξωτερικών επισημαίνουν ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα ολοκληρωθεί μόνο 
με την ένταξη και των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων, ενώ τόνισαν ότι  Σερβία και Κόσ-
σοβο διεξάγουν για πρώτη φορά απευθείας 
συνομιλίες, ενώ ως απόδειξη της θετικής 
επίδρασης της διαδικασίας προσέγγισης προς 
την ΕΕ, αναφέρουν τα Σκόπια, όπου, όπως 
επισημαίνουν, η Συμφωνία της Οχρίδας παρα-
μένει η απαραίτητη βάση για την ειρηνική 
συμβίωση των ομάδων του πληθυσμού. Με 
λίγα λόγια προωθούν λύση του σκοπιανού 
κατ’ αυτούς, χωρίς την προηγούμενη συμ-
φωνία Ελλάδας - Σκοπίων για την ονομασία. 
Η Γερμανία προωθεί την κοσσοβοποίηση της 
Ελλάδας, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά 
την αποτυχημένη εξωτερική πολιτική μας και 
την έλλειψη Εθνικής ηγεσίας.

  Σημεία
 των Καιρών

Έκθεση από μαθητή του δημοτικού με θέμα: 
“Τι να ζητήσω από το θεό”: “Θεέ μου, απόψε 
σου ζητάω κάτι που το θέλω πάρα πολύ. 
Θέλω να…με κάνεις τηλεόραση!
Θέλω να πάρω τη θέση της τηλεόρασης 
που είναι στο σπίτι μου. Να έχω το δικό μου 
χώρο. Να έχω την οικογένειά μου γύρω από 
μένα.
Να με παίρνουν στα σοβαρά όταν μιλάω. 
Θέλω …να είμαι το κέντρο της προσοχής 
και να με ακούνε οι άλλοι χωρίς διακοπές ή 
ερωτήσεις.Θέλω να έχω την ίδια φροντίδα 
που έχει η τηλεόραση όταν δε λειτουργεί… 
Όταν είμαι τηλεόραση, θα έχω την παρέα 
του πατέρα μου όταν έρχεται στο σπίτι από 
τη δουλειά, ακόμα κι αν είναι κουρασμένος.

Και θέλω τη μαμά μου να με θέλει όταν 
είναι λυπημένη και στενοχωρημένη, αντί να 
με αγνοεί! Θέλω τ’ αδέλφια μου να μαλώ-
νουν για το ποιος θα περνάει ώρες μαζί μου.
Θέλω να νοιώθω ότι η οικογένειά μου αφή-
νει τα πάντα στην άκρη, πότε-πότε μόνο για 
να περάσει λίγο χρόνο με μένα.
Α! Και το τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να 
τους κάνω όλους ευτυχισμένους και χαρού-
μενους. Θεέ μου, δε ζητάω πολλά. Θέλω 
μόνο να γίνω σαν μια τηλεόραση!”
Η δασκάλα που το διάβασε (καθώς βαθμο-
λογούσε) την έκανε να κλάψει. Ο συζυγός 
της που μόλις είχε μπει στο σπίτι,τη ρώτησε: 
“τι συμβαίνει:” Αυτή απάντησε:”Διάβασε αυτή 
την έκθεση, την έχει γράψει ένας μαθητής 

μου”. Ο σύζυγος είπε: “Το καημένο το παιδί. 
Τι αδιάφοροι γονείς είναι αυτοί!” Τότε αυτή 
τον κοίταξε και είπε: “Αυτή η έκθεση είναι 
του γιου μας…!”

«Θα ήθελα να ήμουν τηλεόραση...» Ο Χριστόφιας 
οδηγεί την Κύπρο 
μας στο Μνημόνιο
Ο πρόεδρος Χριστόφιας με γραπτή 
του δήλωση ανέφερε πως βρισκό-
μαστε πολύ κοντά στην επίτευξη 
συμφωνίας με την τρόικα για την 
υπογραφή του μνημονίου.
Οι «ηρωικές» δηλώσεις στελεχών 
της κυβέρνησης και του κυβερνώ-
ντος κόμματος φαίνεται στέρεψαν, 
αφήνοντας την «αντιμνημονιακή 
ρητορική» να εκφράζεται μόνο από 
τα στελέχη της συνδικαλιστικής 
τους οργάνωσης. Ο πρόεδρος που 
μέχρι προχτές δεν ήξερε πόσα ακρι-
βώς είναι τα χρήματα που χρειά-
ζεται η Κυπριακή Δημοκρατία από 
την τρόικα, στην τρομακτική ανα-
λογία του «Δεν ήξερα πού είναι το 
Μαρί», από την αντιστασιακή του 
ρητορική πλέον παρακαλάει τους 
εκπροσώπους των διεθνών τοκο-
γλύφων να υπογράψουν το μνη-
μόνιο, υποχωρώντας από την μια 
κόκκινη γραμμή στην άλλη.

Αντιδράσεις και
πορεία από το ΕΛΑΜ
Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) 
προειδοποιεί ακόμη μία φορά πως 
η προσφυγή στην τρόικα για δανει-
σμό με ένα μνημόνιο που θα παρα-
χωρεί εθνική κυριαρχία και θα μει-
ώνει κατά πολύ μισθούς και συντά-
ξεις, θα φέρουν την οικονομική 
καταστροφή. Οι διεθνείς τοκογλύ-
φοι και οι εγχώριοι υποστηρικτές 
τους θα βρουν το λαϊκό εθνικιστικό 
κίνημα απέναντί τους...

Στο Δελτίο Τύπου που δημοσίευσε 
το ΕΛΑΜ με αφορμή την χθεσινή 
αντιμνημονιακή συγκέντρωση στην 
Κύπρο, αναφέρει: «Θα υποδεχθείτε 
τον νέο κατακτητή που φρόντισαν 
οι ριψάσπιδες πολιτικάντηδες μας 
να μας φέρουν, ή θα αντισταθείτε; 
Σε λίγες μέρες η Κύπρος θα έχει 
ακόμα ένα κατακτητή. Όση γη είχα-
με ελεύθερη κατάφεραν εν μια νυκτί 
να την υποδουλώσουν και αυτήν, 
μετά από συνεχιζόμενα πολιτικά 
λάθη. Μαζί όμως με την γη μας, 
ξεπουλάνε και το μέλλον του λαού 
μας και των μελλοντικών γενεών.
Καλούμε τον κόσμο να αφήσει την 
άνεση της καρέκλας και του σπιτιού 
του και να αντιδράσει! Πλέον το 
ένα μας πόδι είναι στο κενό του 
γκρεμού και από πίσω οι πολιτι-
κάντηδες αυτού του τόπου να μας 
σπρώχνουν. Μην μείνετε αμέτοχοι! 
Διακυβεύεται το μέλλον του τόπου 
μας και των παιδιών μας. Βγεί-
τε στο δρόμο και διεκδικήστε τα 
δίκαια σας, μην τους αφήσετε να 
μας υποδουλώσουν.

Δεν αρκεί απ’ ό,τι φαίνεται η κατρακύλα και η ισοπέδωση από την 
οικονομική κρίση, το ξεπούλημα των πάντων και η γενικευμένη 
κατάθλιψη της ελληνικής κοινωνίας για τους συγκυβερνώντες. 
Αφού εξασφάλισαν την τροϊκανή οικονομική κατοχή, τώρα φρο-
ντίζουν και για την επέλαση του τουρκικού «πολιτιστικού» ιμπερι-
αλισμού! Εδώ πια βιώνουμε τον ορισμό της απόλυτης ξεφτίλας, 
ένρηξης, παρακμής και του πιο εμετικού ραγιαδισμού.
Δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο αναφέρουν πως ακόμη και 
η κρατική τηλεόραση αγόρασε τουρκικό σήριαλ και μαζί με τα 
υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια θα προβάλλονται καθημερινά πάνω 
από πέντε τουρκικές σαπουνόπερες.
Για τα ιδιωτικά τουρκοπορνοκάναλα θα μπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί ότι πρόκειται για κερδοσκοπικές εταιρείες που ούτε από 
εθνική αξιοπρέπεια καταλαβαίνουν ούτε από πατρίδα. Αλλά, για 
την κρατική τηλεόραση δεν υπάρχει καμμία απολύτως δικαιολο-

γία. Ο ρόλος της κρατικής τηλεόρασης πρέπει να είναι εντελώς 
διαφορετικός απ’ αυτόν των ιδιωτικών καναλιών. Είναι ανεπίτρε-
πτο, με τα λεφτά των αγρίως φορολογουμένων Ελλήνων, να αγο-
ράζονται και να προβάλλονται τουρκικές σειρές.
Η ευθύνη για την απόφαση αυτή, σαφώς και σ’ έναν βαθμό βαρύ-
νει τους διευθύνοντες της κρατικής τηλεόρασης, αλλά δεν πρέπει 
να μας διαφεύγει ότι ακόμη και αυτοί εκτελούν άνωθεν κυβερνη-
τικές εντολές, πράγμα το οποίο έχει γίνει καταφανές ουκ ολίγες 
φορές εις το παρελθόν σε διάφορες περιπτώσεις.
Η ξεφτίλα και ο ραγιαδισμός φαντάζει ακόμη μεγαλύτερος αν 
συγκρίνουμε την ελλαδική πραγματικότητα με αυτή του κρατι-
δίου των Σκοπίων που, συν τοις άλλοις αποτελεί σύμμαχο της 
Τουρκίας και παρ’ όλα ταύτα απαγόρεψε την προβολή τουρκικών 
σειρών.

Δ.Μ.

Τι έλειπε από τη ζωή μας; Ένα ακόμα τουρκικό σήριαλ!
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Στην εφημερίδα Real News της Κυριακής 25 Νοεμβρίου 
2012, δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Αρχηγού του Πολεμικού 
μας Ναυτικού. Επρόκειτο για μια συνέντευξη - κεραυνός για 
τις δραματικές περικοπές, οι οποίες έχουν γίνει προς χάριν 
των παγκόσμιων τοκογλύφων, του περίφημου Μνημονίου στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα στο πολεμικό μας ναυτικό. 
Ο Ναύαρχος καταγγέλλει ευθέως τις περικοπές, οι οποίες 
έχουν γίνει και οι οποίες έχουν φέρει σε δύσκολη θέση από 
πλευράς προσωπικής και οικογενειακής τους αξιωματικούς 

του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά το ακόμη σημαντικότερο είναι 
ότι η καταγγελία του αφορά τις περικοπές στα προγράμματα 
εκπαιδεύσεως, συντηρήσεως και εξοπλισμού. Με δύο λόγια, 
ευθέως δηλώνει ότι προς χάριν του Μνημονίου μειώνεται η 
ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεών μας.
Βεβαίως, μέσα στη συνέντευξή του ο Αρχηγός του Πολεμικού 
μας Ναυτικού, τονίζει ότι το Ναυτικό είναι το... δημοκρατικό 
όπλο! Φαίνεται πως λησμονεί ο ναύαρχος ότι όλες τις μεγά-
λες νίκες του το Πολεμικό μας Ναυτικό τις πραγματοποίησε 
ως Βασιλικό Ναυτικό και όχι ως... δημοκρατικό! Δημοκρατικό 
ήταν την νύχτα των Ιμίων... 
Θέση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι ότι δεν θα έπρεπε να μει-
ωθεί κατ’ ελάχιστον η ένοπλη ισχύς της χώρας προς χάριν 
του Μνημονίου. Μάλιστα, στη συζήτηση για τον προϋπολο-
γισμό της 11ης Νοεμβρίου 2012, ο Γ.Γ. της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
είχε στην ομιλία του στο κοινοβούλιο είχε χαρακτηριστικά 
δηλώσει: 
«Γνώμη δική μου, γνώμη των Ελλήνων εθνικιστών τους οποίους 
έχω την τιμή να εκπροσωπώ είναι ότι από την πρώτη στιγμή, 
όταν ήρθαν εδώ οι ελεγκτές των δανειστών μας, των πιστωτών 
μας, θα έπρεπε αντί να υπάρχουν άλλες κόκκινες γραμμές, να 
υπάρχουν δύο κόκκινες γραμμές: μία για την εθνική άμυνα και 
μία για την δημόσια τάξη. Θεωρώ απαράδεκτο ότι μέσα σε 
αυτό τον Προϋπολογισμό και ότι για χάρη του μνημονίου έγιναν 
δραματικές μειώσεις, οι οποίες αποδυναμώνουν την ένοπλη 
δύναμη του έθνους μας, όπως αποδυναμώνουν, επίσης, και τη 
δυνατότητα του κράτους να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη.»

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Συνέντευξη-καταγγελία του 
Αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού

Στο 13,5% η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
σε ακόμα μία δημοσκόπηση
Νέα δημοσκόπηση δημοσιεύτηκε προκειμένου να 
χαρτογραφήσει το πολιτικό σκηνικό πριν την εφαρμο-
γή των νέων μέτρων. Την δημοσκόπηση διεξήγαγε η 
εταιρία Pulse για λογαριασμό της εφημερίδος «6 Μέ-
ρες». Στην δημοσκόπηση αυτή φαίνεται ότι η Χρυσή 
Αυγή είναι η πολιτική δύναμη του μέλλοντος για την 
Ελλάδα και συντόμως θα είναι δεύτερο κόμμα, παρότι 
μέχρι στιγμής έρχεται φαινομενικά τρίτη πίσω από 
την καταρρέουσα «Νέα Δημοκρατία». Συγκεκριμένα 
τα ποσοστά που δίδονται από την δημοσκόπηση, μετά 
την απαραίτητη αναγωγή, είναι τα εξής:

ΣΥΡΙΖΑ 26%, Νέα Δημοκρατία 21,5%
Χρυσή Αυγή 13,5%, Αν. Έλληνες 7,5%

ΠΑΣΟΚ 6,5%, ΚΚΕ 5,5%, ΔΗΜΑΡ 4%

Αξίζει να σημειωθεί και η τάση που διαμορφώνεται, 
ότι δηλαδή τα άλλα κόμματα πέφτουν και μόνο το 
Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα ανεβαίνει οδεύοντας στην 
Εθνική διακυβέρνηση της πατρίδας.

Βουίζουν τα κανάλια για τη «μαύρη φάλαγ-
γα της Χρυσής Αυγής στην ΕΛ.ΑΣ». Αφορμή 
στάθηκε ένα εκτενέστατο δημοσίευμα του 
«Έθνους της Κυριακής» (του «εθνικού εργο-
λάβου» Μπόμπολα, ή αλλιώς του ΕΠΟΝίτη 
που έγινε βαρόνος»), για «καταγγελίες» 
κατά αστυνομικών από «μετανάστες» και 
«αλληλέγγυους» των «μεταναστών», όπως 
π.χ. της υστερικής «αντιρατσιστικής» οργά-
νωσης του Π. Κωνσταντίνου (της ακροαρι-
στερής-σταλινικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ), για βιαιο-
πραγίες «οι οποίες είναι απόλυτα εναρμονι-
σμένες με τις πρακτικές της Χρυσής Αυγής»! 

Δεν μπορώ βέβαια να γνωρίζω αν κάποιοι 
δηλώνουν χρυσαυγίτες  και κόβουν με ψαλί-
δια τα… μουστάκια θεριακλήδων Πακιστανών 
(όπως αναφέρει μία από τις «καταγγελίες») και 
οι αστυνομικοί μιμούνται τις πρακτικές τους, 
αλλά εκείνο που γνωρίζω είναι πως δεν είναι 
και τόσο εύκολο να πετάξεις έναν άνθρωπο 
από το μπαλκόνι (όπως αναφέρει μια δεύτερη 
«καταγγελία») και να μην πάθει τίποτα, εκτός κι 
αν είναι μια πακιστανική έκδοση του θρυλικού 
Μπάτμαν.  
Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, «η πολι-
τική εντολή του υπουργού ΠΡΟ-ΠΟ Νίκου Δέν-

δια προς την αρμόδια υπηρεσία που μελετά τις 
καταγγελίες των μεταναστών και των οργανώ-
σεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σαφής: 
Όλες οι υποθέσεις που αφορούν αστυνομική 
βία εξετάζονται κατά προτεραιότητα». Άραγε, 
οι υποθέσεις που αφορούν βία κατά αστυνο-
μικών δεν εξετάζονται κατά προτεραιότητα; Τι 
υπουργείο είναι αυτό που στρέφεται κατά των 
υπαλλήλων του… κατά προτεραιότητα;
Παρακάτω, διαφημίζεται η νέα υπηρεσία της 
αστυνομίας για τέτοιες υποθέσεις, που «σημει-
ολογικά» θα λέγεται «Τμήμα Κοινωνικών Ζητη-
μάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού». Όσον 
αφορά το ποιοι αστυνομικοί θα υπηρετούν σ’ 
αυτή την τόσο… ευαίσθητη υπηρεσία, μπορεί 
ο καθένας να μαντέψει: οι συριζαίοι, για να 
επιδεικνύουν και τον απαραίτητο ζήλο! 
Τέλος, μια ακόμα «πληροφορία» της εφημε-
ρίδας του Μπόμπολα αναφέρει πως: «Από τα 
μέχρι τώρα αποτελέσματα της έρευνας των 
υποθέσεων φαίνεται να προκύπτει ότι στην 
πλειονότητα των περιστατικών που αναφέ-
ρονται στη λίστα, οι αστυνομικοί που πρωτα-
γωνιστούν διατηρούν -πέρα από την κοινή 
νοοτροπία- και «αγαστές» σχέσεις με τη Χρυσή 
Αυγή». Και εύλογα διερωτάται ο μέσος πολίτης 
αυτής της χώρας: πως το κράτος γνωρίζει 

τα πολιτικά φρονήματα των πολιτών του, 
ακόμα και των υπαλλήλων του; Αφού οι 
φάκελοι έχουν καταργηθεί προ πολλού, 
καθώς και οι παράνομες παρακολουθήσεις 
των πολιτικών κομμάτων. Ή μήπως δεν 
καταργήθηκαν ολότελα και εφαρμόζονται 
σε κάποιες… ειδικές περιπτώσεις; 
Και για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για το 
ποιοι δίνουν τον «τόνο», ποιοι δηλαδή κυβερ-
νούν ουσιαστικά αυτόν τον τόπο, ήρθε «στο 
καπάκι» μια ανακοίνωση της συγκυβερνώσας 
ΔΗΜΑΡ των νοσταλγών του Στάλιν, του Χότζα, 
του Τσαουσέσκου και λοιπών κομμουνιστών 
σφαγέων: 
«Τα περιστατικά ρατσιστικής βίας από μέλη 
της αστυνομίας εις βάρος μεταναστών προ-
καλούν φρίκη σε κάθε δημοκράτη πολίτη. Οι 
σημερινές αποκαλύψεις του Έθνους έρχονται 
να επιβεβαιώσουν αυτό που πολλοί υποψιάζο-
νται, ότι δηλαδή στο εσωτερικό της αστυνομίας 
υπάρχουν ρατσιστικοί και φασιστικοί θύλακοι. 
Οι πράξεις και οι πρακτικές της Χρυσής Αυγής 
μεταφέρονται τώρα και στα αστυνομικά τμή-
ματα, όπου καταγράφονται φαινόμενα βασα-
νισμών, ξυλοδαρμών και εκβιασμών κατά 
ανυπεράσπιστων πολιτών. Η Υπηρεσία για την 
αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας πρέπει να 

προχωρήσει χωρίς καμία καθυστέρηση, όπως 
επίσης και ο εκδημοκρατισμός της αστυνομίας. 
Επιβάλλεται ο έλεγχος όλων των κρουσμάτων 
αυθαιρεσίας, καθώς και η αυστηροποίηση 
των ποινών κατά αστυνομικών που έχουν 
υποπέσει σε ενέργειες βίας και σε κρούσματα 
ρατσισμού. Η Πολιτεία πρέπει να σπάσει τώρα 
το αυγό του φασισμού και του ναζισμού πριν 
είναι πολύ αργά». 

Α.Κ.

(ΥΓ): Μήπως κ. Δένδια, το «Τμήμα Κοινωνικών 
Ζητημάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού» δεν 
είναι ο κατάλληλος τίτλος; Τι θα ’λεγες για 
κάτι σε ΤΣΕΚΑ (μυστική αστυνομία της ΕΣΣΔ), 
ή ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΤΕ (μυστική αστυνομία του Τσα-
ουσέσκου), για να καταχαρούν και οι «σύντρο-
φοι», από ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι Αλέκα; 

Διώξεις κατά αστυνομικών για πολιτικά φρονήματα;

Λησμονεί ο ναύαρχος ότι όλες τις μεγάλες νίκες του το 
Πολεμικό μας Ναυτικό τις πραγματοποίησε ως Βασιλικό 
Ναυτικό και όχι ως... δημοκρατικό! Δημοκρατικό ήταν 
την νύχτα των Ιμίων... 

Η ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ...

Στο καλό και να μην μας γράφεις...
Την δική του «ανάλυση», όπως αναφέρουν τα Παραπολιτικά, 
έκανε ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος, για την γιορτών των αλβανών στο 
Σπόρτινγκ, όπου γιόρτασαν τα 100 χρόνια της ανεξαρτησίας τους. 
Μάλιστα στο επετειακό του σχόλιο έκανε και την δική του προ-
τροπή: «100 χρόνια ανεξαρτησίας γιόρτασαν οι Αλβανοί γείτονες 
αλλά και πολλοί συμπολίτες μας χτες. Κατεστραμμένοι απο τη 
σοσιαλιστική θολούρα βασανίστηκαν, μετανάστευσαν αλλά πρό-
κοψαν. Πολλοί ζούν και δουλεύουν μαζί μας, και μας περιμένουν 
στη φιλόξενη χώρα τους ως μετανάστες! Go Albania!»
Για να το λέει ο Γρηγόρης έτσι θα είναι, οπότε κι εμείς του ευχόμα-
στε καλό ταξίδι στην εξωτική Αλβανία, εκεί ίσως και να γνωρισει 
τον έρωτα της ζωής του...

o Λέτε να κατηγορηθεί για αντιποίηση αρχής;
Ένας νεαρός Έλληνας συνέλαβε το πρωί του Σαββάτου έναν τσαντάκια στην Πρέβεζα. Ο 
δράστης ήταν ένας ακόμη «κατατρεγμένος οικονομικός μετανάστης» από την Αλβανία, και 
κινούμενος με ποδήλατο, αφαίρεσε από ανύποπτη ηλικιωμένη Ελληνίδα που περπατούσε 
στον δρόμο την τσάντα της και τράπηκε σε φυγή. Ο νεαρός Έλληνας, που επέβαινε σε 
μοτοποδήλατο άκουσε τις εκκλήσεις της ηλικιωμένης γυναίκας για βοήθεια και κατάφερε 
να βγει μπροστά από τον δράστη με το μοτοποδήλατό του. Τον ακινητοποίησε, του πήρε 
την τσάντα και την επέστρεψε στην ηλικιωμένη, ενώ καθήλωσε τον Αλβανό δράστη 
μέχρι που ήρθαν οι αστυνομικοί... Ακόμα δεν έχει βγει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που να 
καταγγέλλει τον «ρατσιστή» Έλληνα, για… υποκατάσταση του έργου της αστυνομίας. Λέτε 
να κατηγορηθεί ο νεαρός συμπατριώτης μας για “αντιποίηση αρχής”;
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c Το  πολυνομοσχέδιο ή αλλιώς Μνημό-
νιο 3 «ψηφίστηκε από  153 γενναίους της 
Βουλής», μας είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. 
Ναι, ο γνωστός Άδωνις, που όσο ήταν στο 
κόμμα ΛΑΟΣ, έβριζε τον Σαμαρά και την 
Νέα Δημοκρατία νυχθημερόν. Στην συνέχεια 
πήγε στη ΝΔ.  Από τότε (σημαδιακή ημερο-
μηνία) έχει αναλάβει εργολαβικά να την εξυ-
μνεί σε καθημερινή βάση, μέσα από τα τουρ-
κοτσοντοκάναλα, τα οποία τον προσκαλούν 
με το σκεπτικό ότι όπου γάμος και γιορτή,  
πρέπει να είναι πρώτη προσκεκλημένη η. 
Βασίλω.  Σκεφτήκαμε (ότι για να  το λέει ο 
Άδωνις, που σαν ξερόλας που είναι, όλα τα 
ξέρει) να ερευνήσουμε το μέγεθος της γεν-
ναιότητας αυτών των 153 βουλευτών μας.

c Και πράγματι, με έκπληξη διαπιστώ-
σαμε για μια ακόμη φορά, ότι ο Άδωνις 
είχε δίκιο. Είναι πράγματι γενναίοι οι 153 
βουλευτές αφού κατάφεραν σε μία ώρα 
να διαβάσουν τις 802 σελίδες του νομο-
σχεδίου! Ναι, καλά διαβάσατε: οκτακόσιες 
δύο σελίδες έχει το πολυνομοσχέδιο και 
μοιράστηκε στους βουλευτές μία ώρα πριν 
την συνεδρίαση της  Ολομέλειας, όπου και 
τελικά ψηφίστηκε.

c  Όταν κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, τους 
εδόθη η απάντηση, ότι 12 ώρες πριν είχε 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής, 
οπότε από εκεί (τους είπαν) ότι μπορούσαν 
να το τυπώσουν και να το. μελετήσουν! 
Πόσο να θέλουν άραγε οι 802 σελίδες για να 
τυπωθούν και στην συνέχεια να μελετηθούν 
από τους «γενναίους» του Αδώνιδος; Την 
απάντηση οφείλουν να την δώσουν ο Άδω-
νις και  οι «γενναίοι» του.

c Αν όλα όσα  μεθοδεύτηκαν και συνέβη-
σαν την ημέρα της ψήφισης του εξοντωτι-
κού για τον Ελληνικό Λαό νομοσχεδίου δεν 
αποτελούν μία ακόμη απόδειξη ότι οι διε-

φθαρμένοι έχουν επιβάλει  δικτατορία στην 
δύσμοιρη Πατρίδα μας, τότε τι άλλο μπορεί 
να λέγεται δικτατορία;

c Το εξοργιστικό  γεγονός της πλήρους 
ατιμωρησίας που επικρατεί από το 1974 
μέχρι σήμερα δεν έγκειται μόνο στο ότι 
αφήνει ατιμώρητους τους ενόχους. Έχει και 
άλλες συνέπειες! Χειρότερο και από την ατι-
μωρησία είναι η συνέπεια της αποθράσυν-
σης και της προκλητικότητας των ενόχων.

c Τα παραδείγματα πολλά. Θα σταθούμε 
σε ένα πρόσφατο. Θα μάθατε, ελπίζω, ότι ο 

Σημίτης (ναι, ο Σημί-
της ντε, που τον 
είχαμε δύο τετρα-
ετίες πρωθυπουρ-
γό) κυκλοφόρησε 
βιβλίο με τον τίτλο 
«Εκτροχιασμός»! 
Θα μπορούσε ο τίτ-
λος να είναι και το 
«Κοίτα ποιος μιλά-
ει» ή ακόμη και το 
«Φταίνε όλοι εκτός 

από εμένα». Με ένα απύθμενο θράσος κατα-
χεριάζει τους πάντες εκτός από τον δικό του 
Στουρνάρα και τον «γίγαντα» Παπαδήμο.

c Ο  «εκτροχιασμένος»  Σημίτης, μέσα 
στο ομώνυμο βιβλίο του, δεν  γράφει τίποτα 
για τα έργα και τις ημέρες του «εκσυγχρο-
νισμού» του. Δεν μας λέει τίποτα για την 
μεγάλη ληστεία  του χρηματιστηρίου, όπου 
υπήρξε ο ηθικός αυτουργός, τότε που τα 
δισεκατομμύρια άλλαξαν τσέπες, τότε που 
οι λίγοι τα βούτηξαν από τους πολλούς και 
τους αφελείς που τον είχαν πιστέψει και που 
νόμιζαν ότι θα πλούτιζαν (τρομάρα τους) 
από το... χρηματιστήριο!

c Δεν μας λέει (επίσης) τίποτα για την  

προδοσία και την ντροπή της νύκτας των 
Ιμίων, όπου με το χέρι του έβαψε την περιο-
χή γκρίζα και  στην συνέχεια  είχε το θράσος 
να προσπαθεί να μας κάνει να πιστέψουμε 
ότι οι  τρεις δολοφονημένοι, από τους τούρ-
κους,  Αξιωματικοί του Ναυτικού μας είχαν 
πάει περίπου σαν από. τροχαίο ατύχημα!

c Δεν λέει λέξη για τα καλόπαιδα της 
κυβέρνησής του, για τον υπουργό του -και 
παρολίγον πρωθυπουργό-  Άκη, που στοίβα-
ζε τα κλεμμένα (από μίζες) εκατομμύρια, σε 
εξωχώριες εταιρίες, λες και ήταν εξαγόμενα 
φύλλα ελληνικών καπνών σε. σάκους. Ούτε 
για τον άλλο, τον Παπαντωνίου, λέει κου-
βέντα, που σήμερα τον ψάχνουν δύο εισαγ-
γελείς και το ΣΔΟΕ παρέα. Μήπως γράφει 
κάτι για το δακτυλίδι που παρέδωσε στον 
Γιωργάκη, τον μετέπειτα νεκροθάφτη της 
χώρας;  Όχι, βέβαια.

c Η Ιστορία, όμως, η αδέκαστη, θα γρά-
ψει την πραγματικότητα γι’ αυτόν. Θα γρά-
ψει ότι η οκταετία 1996-2004 (που η Χώρα 
είχε την ατυχία να τον έχει πρωθυπουργό) 
υπήρξε η πλέον σκοτεινή περίοδος της μετα-
πολεμικής Ελλάδος, όπου το δημόσιο χρέος 
αυξήθηκε κατά 80% και ότι από εκείνον, 
από το βήμα της βουλής την επομένη της 
ντροπής των Ιμίων, εκστομίστηκε η πλέον 
προδοτική φράση που ακούστηκε ποτέ από 
χείλη Έλληνα πρωθυπουργού: «Ευχαριστού-
με τους Αμερικανούς»! Την φράση αυτή δεν 
θα την ξεχάσουν ποτέ ούτε οι Έλληνες ούτε 
και η Ιστορία. Το όνομα Σημίτης θα «κοσμεί» 
μια από τις μελανότερες σελίδες της.

c Τέσσερις μήνες του πήρε του Ρουπα-
κιώτη για να καταλάβει ποια είναι, και τι 
ρόλο παίζει, η τρόικα!  «Μας πάτησαν στον 

λαιμό» είπε, την ίδια ώρα που ο Σα(χλα)
μαράς μας μίλαγε για. σκληρή διαπραγμά-
τευση! Μέσα στην αξιοπιστία κολυμπάει 
αυτή η κυβέρνηση, βρε παιδιά, και ζωή να’ 
χει! Αφού σου λέει ότι τα μέτρα θα είναι τα 
τελευταία, εσύ γιατί δεν την πιστεύεις;

c Όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει 
μένει» (στο ΠΑΣΟΚ), δήλωσε ο Βενιζέλος. Και 
πρόσθεσε: «εγώ πάντως θα φύγω τελευταί-
ος». Λογικό ακούγεται. Ναι, σύντροφε, να 
κάτσεις. Πρέπει κάποιος  να μείνει, να κάνει 
την κηδεία και φεύγοντας, να. κλείσει και 
την πόρτα!

c Παρακολουθώντας την φετινή πορεία 
για την «επέτειο» του Πολυτεχνείου (η οποία, 
κατά γενική ομολογία, ήταν η μικρότερη 
όλων των προηγουμένων ετών), σκεφθή-
καμε ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας. Η ώρα 
που πρέπει ο Ελληνικός λαός να τους πει: 
ΤΕΡΜΑ! ΤΕΡΜΑ ο μύθος του Πολυτεχνείου, 
τέρμα τα ψέματα και οι ψευτοήρωες. Ήρθε 
η ώρα να πούμε, κατάμουτρα, στην «γενιά 
του Πολυτεχνείου» ότι τους ανήκει πλέον ο 
χαρακτηρισμός «γενιά του... ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» 
και τίποτε άλλο.  ΟΥΤΙΔΑΝΟΙ.

c Αν άκουγε κάποιος τις τελευταίες ομι-
λίες Σαμαρά και τον είχε ακούσει και στα  
«Ζάππεια» (1, 2, και 3), θα νόμιζε ότι ήταν. 
άλλος πολιτικός! Η κυβίστηση έχει την ίδια 
έννοια με την κωλοτούμπα; 

c Εντός των ημερών εξαγγέλλει κόμμα ο 
Λοβέρδος. Ποιος! Ο Λοβέρδος!

c Κυκλοφόρησε νέο, σύντομο, ανέκδοτο: 
«Βάλαμε πετρέλαιο!»            

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

Το ελληνικό κράτος κατά την πάγια τακτική του 
«κοιμάται» ύπνο βαθύ, και προφανώς δεν το απα-
σχολεί αν στο κέντρο της Αθήνας διοργανώνονται 

εκδηλώσεις με συνθήματα περί Τσαμουριάς στις οποίες 
συμμετέχει και ο ηγέτης της αλβανικής αντιπολίτευσης 
Έντι Ράμα. Προφανώς ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει 
ότι θέλει σε αυτή τη χώρα αρκεί να είναι ξένος.

Όπως διαβάζουμε στο aftonomi.gr πάνω από 800 αλβανοί 
είχαν γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο του ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ στον 
Άγιο Ελευθέριο σήμερα για να υποδεχτούν τον πρόεδρο του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος Αλβανίας, Έντι Ράμα, και να γιορτά-
σουν μαζί την 100η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Αλβανίας 
στην Αθήνα.
Με εκατοντάδες αλβανικές σημαίες στα χέρια οι αλβανοί 
φώναζαν συνέχεια το όνομα του πρόεδρου του ΣΚΑ Έντι 
Ράμα ενώ μια τεράστιων διαστάσεων σημαία δέσποζε.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον εθνικό ύμνο της Αλβανίας όπου 
όλοι είχαν γυρίσει προς τον Έντι Ράμα κι όχι προς την σημαία 
τους όπως θα έπρεπε ενώ ακολούθησαν τραγούδια και 
απαγγελίες ποιημάτων από παιδιά αλβανών που γεννήθηκαν 
και μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης ακολούθησε πολυφωνικό 
τραγούδι από νεοσύστατο πολυφωνικό συγκρότημα των 
αλβανών στην Αθήνα όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε 

Μεγάλη Αλβανία τονίζοντας πως οι αλβανοί από την Πρέβε-
ζα μέχρι το Κόσοβο γιορτάζουν την Ανεξαρτησία της Αλβανί-
ας. Η αναφορά τους στην Πρέβεζα δεν ήταν τυχαία καθώς με 
αυτόν τον τρόπο αναφέρθηκαν έμμεσα στην Τσαμουριά και 
τα ελληνικά εδάφη που διεκδικούν οι αλβανοί.
Στην συνέχεια ο βουλευτής του ΣΚΑ Erjon Brace ανέλαβε 
ρόλο παρουσιαστή και κάλεσε έναν προς έναν στην σκηνή 
τους αλβανούς δημάρχους που συνόδευαν τον Έντι Ράμα.
Κατά τον χαιρετισμό του ο Brace τόνισε πως όταν το ΣΚΑ 
γίνει κυβέρνηση θα πατάξει την γραφειοκρατία και την δια-

φθορά στις αλβανικές πρεσβείες και στα αλβανικά προξενεία 
ενώ υπογράμμισε πως θα δημιουργηθεί ειδικό κονδύλιο για 
αλβανικά σχολεία και βιβλία καθώς και για αλβανικό τηλε-
οπτικό σταθμό. «Να έχουν οι αλβανοί μετανάστες τον δικό 
τους τηλεοπτικό σταθμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αφού ολοκλήρωσαν τους χαιρετισμούς τους οι αλβανοί 
δήμαρχοι στην σκηνή ανέβηκε ο Έντι Ράμα όπου μεταξύ 
άλλων τόνισε πως τους αλβανούς τους σέβονται οι Έλληνες 
και τους ζηλεύουν για τα κατορθώματα τους όλα αυτά τα 
χρόνια στην Ελλάδα. Μάλιστα ο αρχηγός του ΣΚΑ Έντι Ράμα 
δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Χρυσή Αυγή. Υπάρχει 
άλλωστε και διακρατική συμφωνία για την ανάσχεση της 
Χρυσής Αυγής.
Μετά την ομιλία του Ράμα η εκδήλωση συνεχίστηκε ενώ ο 
κόσμος άρχισε να διαλύεται σιγά-σιγά κρύβοντας όπου μπο-
ρούν τις αλβανικές σημαίες που είχαν φέρει μαζί τους.
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως δεν υπήρχαν κομματι-
κές σημαίες παρά μόνο αλβανικές και μόλις μία Ελληνική κι 
αυτή κρυμμένη σε μια γωνιά στην δεξιά πλευρά της σκηνής.
Είναι η πρώτη φορά που αλβανοί υψώνουν τόσο μεγάλη 
σημαία στην Ελλάδα και παρουσία του αρχηγού της αλβανι-
κής αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν σε Τσαμουριά και Μεγάλη 
Αλβανία μέσω τραγουδιών και ποιημάτων, ενώ ανακοίνωσαν 
και την δημιουργία ειδικού κονδυλίου για αλβανικά σχολεία 
και αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό στην Ελλάδα.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

“Τσαμουριά” και “Μεγάλη Αλβανία” έως την Πρέβεζα!
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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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v Ομιλία με θέμα “Χρυσή Αυγή και πολιτικές εξε-
λίξεις” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 
στο γραφείο της Τ.Ο. Βόλου από τον Συναγωνιστή και 
βουλευτή Μαγνησίας Παναγιώτη Ηλιόπουλο παρου-
σία πλήθους φίλων και μελών του Κινήματος. Στην 
ομιλία αναλύθηκε το ρευστό πολιτικό περιβάλλον και 
οι επιπτώσεις του στον κοινωνικό ιστό. Πολιτικοί που 
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα που 
επικρατεί στην Ελληνική κοινωνία, ψηφίζουν με άνω-
θεν εντολές νομοθετήματα και μνημόνια που κατα-
στρέφουν τους Έλληνες και ξεπουλούν την Πατρίδα. 

v Εκατοντάδες δοκιμαζόμενοι Έλληνες συμπολίτες 
μας, που έχουν πληγεί από τις ασφυκτικές και εθνο-
κτόνες πολιτικές των μνημονίων, προσήλθαν στην 
διανομή τροφίμων που πραγματοποίησε ο Πυρήνας 
Λιβαδειάς. Η διανομή τροφίμων ολοκληρώθηκε με 
μεγάλη συμμετοχή στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα 
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διεξήχθη παρουσία περι-
φρούρησης καθώς υπήρχαν βάσιμες πληροφορίες 
για... αντισυγκέντρωση (!!!) αριστερών που ήθελαν να 
παρενοχλήσουν την «φασιστική» διανομή τροφίμων! 
Φυσικά τα σχέδιά τους δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

v Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση 
κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Νοεμβρί-
ου η εκδήλωση για τα δύο χρόνια λειτουργίας των 
γραφείων μας στην Κρύα Βρύση. Ομιλητές ήταν οι 
Συναγωνιστές Φαίδων Λωρίδας, Βασίλειος Τσιούλης, 
Μιχάλης Τσακίρης, Αντώνιος Γρέγος και ο γραμματέ-
ας της Ν.Ε. Πέλλας, Συναγωνιστής Ιωάννης  Σαχινί-
δης. Η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο και τον 
Ύμνο του Κινήματός μας σε στάση προσοχής, υπό το 
φως πυροτεχνημάτων. Ακολούθησε γιορτή με παρα-
δοσιακά εδέσματα της περιοχής.

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.

ΒΟΛΟΣ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Η ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφεί-
ων της Χρυσής Αυγής στην Λάρισα. Από πολύ νωρίς πλήθος Ελλήνων 

κατέκλυσε τον εξωτερικό χώρο των νέων γραφείων με αποτέλεσμα την 
ώρα της τελετής των εγκαινίων και των ομιλιών να αριθμούν χιλιάδες. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο  Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής Νικόλαος Μιχαλολιά-
κος, ενώ παρών στην εκδήλωση ήταν ο τοπικός βουλευτής Χρυσοβαλά-
ντης Αλεξόπουλος καθώς και στελέχη του κόμματος από όλη τη χώρα.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κατάμεστη ήταν η αίθουσα κεντρικού ξενο-
δοχείου στην Χερσόνησο στην Κρήτη για τις 
ομιλίες των βουλευτών την Χρυσής Αυγής. 
Πάνω από δύο χιλιάδες Κρητικοί Εθνικι-
στές είχαν έρθει από νωρίς στο ξενοδοχείο 
«BELVEDERE» όπου πραγματοποιήθηκαν οι 
ομιλίες των βουλευτών της Χρυσής Αυγής 
Ηλία Κασιδιάρη, Νίκου Μίχου, Κωνσταντί-
νου Μπαρμπαρούση και Χρήστου Παππά. 
Νωρίτερα μια ομάδα γνωστών - αγνώστων παρακρατικών προσέγγισε τον χώρο 
του ξενοδοχείου με σκοπό να δημιουργήσει επεισόδια. Στην θέα όμως της ομάδας 
περιφρούρησης της Χρυσής Αυγής τράπηκε σε άτακτη φυγή χιλιόμετρα μακριά.

ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΗΤΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ!
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από 
τα γραφεία μας στα Χανιά (Τζανακάκη 
40-42), ώστε να παρακολουθήσουν τις ομι-
λίες των βουλευτών. Η εκδήλωση στέφθη-
κε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι Κρητικοί 
απέδειξαν πως έκλεισαν τα αυτιά τους σε 
αναρχικούς και Συριζαίους που καλούσαν 
σε «αντιφασιστικά» συλλαλητήρια και 
προτίμησαν να ακούσουν την γλώσσα της 
αλήθειας που μιλάνε οι Εθνικιστές.



28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ____________________________
1910: Συντριπτική νίκη του κόμματος των Φιλελευθέ-
ρων υπό τον Ελ. Βενιζέλο στις εκλογές. Οι Φιλελεύθε-
ροι εκλέγουν 307 βουλευτές σε σύνολο 362. 
1937: Πεθαίνει ο Παύλος Νιρβάνας, στρατιωτικός για-
τρός και λογοτέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν 
Πέτρος Αποστολίδης. 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1822: 1. Νίκη των Ελλήνων με επικεφαλής τους Νικη-
ταρά, Τσόκρη και Χατζηχρήστο κατά των Τούρκων 
στην Κορινθία. 
2. Ο Στάϊκος Σταϊκόπουλος κυριεύει το φρούριο του 
Παλαμιδίου από τους Οθωμανούς. 
1826: Ο γάλλος φιλέλληνας Φαβιέρος, επικεφαλής 
480 φιλελλήνων, σπάει την πολιορκία της Ακρόπολης 
των Αθηνών από τον Κιουταχή κι εφοδιάζει τους πολι-
ορκημένους με πυρίτιδα. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1822: Ο Στάικος Σταϊκόπουλος εισήλθε στο Παλαμίδι 
και κυρίευσε το φρούριο. Οι Τούρκοι παραδίδουν το 
Ναύπλιο στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 
1866: Μάχη στους Λάκκους της Κρήτης. Πυρπόληση 
του χωριού από τους Τούρκους. 
1912: Ο Ελληνικός Στρατός μάχεται σκληρά εναντίον 
των Τούρκων έξω από τα Ιωάννινα. 
1940: Οι Ελληνικές δυνάμεις στο αλβανικό μέτωπο 
κατόπιν θυελλώδους επιθέσεως, εκδιώκουν τους Ιτα-
λούς από τις θέσεις των νοτίως του Πόγραδετς. 

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ____________________________
1797: Συλλαμβάνεται στην Τεργέστη ο Ρήγας Φεραίος 
μαζί με το συνεργάτη του Χριστόφορο Περραιβό. 
1818: Ο Θ. Κολοκοτρώνης μυείται στη Φιλική Εταιρία. 
1821: Συγκαλείται στο Άργος τοπική συνέλευση, στην 
οποία συμμετέχουν 24 πληρεξούσιοι της Πελοποννή-
σου που αποφασίζουν τη σύσταση μιας νέας τοπικής 
αρχής, της Πελοποννησιακής Γερουσίας. 
1834: Ο Όθωνας και η κυβέρνηση εγκαθίστανται στην 
Αθήνα, τη νέα πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνι-
κού κράτους. 
1913: Η Κρήτη αποτελεί επίσημα πλέον τμήμα του 
Ελληνικού κράτους. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο 
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ανυψώνουν σε 
επίσημη τελετή την Ελληνική Σημαία. 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ____________________________
1912: Ναυμαχία της Έλλης (Α΄ Βαλκανικός Πόλε-
μος).Ο Ελληνικός στόλος, με επικεφαλής το θωρηκτό 
Αβέρωφ, καταναυμαχεί τον Τουρκικό και εξασφαλίζει 
την κυριαρχία του στο Αιγαίο. Πρωταγωνιστής της 
Ελληνικής νίκης είναι ο Ναύαρχος Κουντουριώτης. 
1922: Μαχητικά συλλαλητήρια γίνονται σε πολλές 
κυπριακές πόλεις με κυρίαρχο αίτημα την Ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. 
1940: Ο Ελληνικός Στρατός (Μεραρχία Ιππικού), μετά 
από σκληρό αγώνα με τους Ιταλούς, καταλαμβάνει την 
Πρεμετή στη Β. Ήπειρο. 
1944: Δεκεμβριανό κίνημα. Οι κομμουνιστικές δυνά-
μεις επιτίθενται εναντίον της Εθνικής Κυβερνήσεως. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ____________________________
1897: Υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινουπό-
λεως, με την οποία τερματίζεται ο Ελληνοτουρκικός 
πόλεμος του 1897. Η Ελλάδα υποχρεώνεται να κατα-
βάλλει 4.000.000 τουρκικές λίρες ως πολεμική αποζη-
μίωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
1913: Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας –Παραχώρηση Β. 
Ηπείρου στην Αλβανία. Η Διεθνής Επιτροπή διακανο-
νισμού των συνόρων Αλβανίας – Ελλάδας, υποβάλλει 
στην Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου, τις απο-
φάσεις που πάρθηκαν από αυτή, γνωστές ως «Πρωτό-
κολλο της Φλωρεντίας», με βάση τις οποίες η Βόρεια 
Ήπειρος παραχωρείται στην Αλβανία. Μετά από έντονη 
διαμαρτυρία και αντιδράσεις της Ελληνικής Κυβερνή-
σεως, οι Πρεσβευτές των Μ. Δυνάμεων στο Λονδίνο 
έδωσαν διακοίνωση στην Ελληνική Κυβέρνηση, με την 
οποία της γνωστοποιούσαν ότι η απόφαση για οριστι-
κή παραχώρηση των νησιών του Αιγαίου εξαρτάται 
από την πλήρη συμμόρφωσή της στους όρους του 
Πρωτόκολλου της Φλωρεντίας.
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ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ (ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ) 

η Ελληνική γλώσσα, είναι σαφής, μαθηματικά ακριβής 
και εννοιολογικά σημαντική. Δηλαδή σημαίνει με 
ακρίβεια αυτό που εννοεί. 

Προϊόν του ορθού λόγου των Ελλήνων, εκφράζει με σαφήνεια 
και ακρίβεια τις έννοιες, τα πράγματα και τις ενέργειες. Χωρίς 
αοριστίες, περιφράσεις και ασάφειες. Είναι το τελειότερο μέσο 
έκφρασης, περιγραφής και στοχασμού γενικότερα, ενώ κατά 
Πλάτωνα: «γλώσσα και διάνοια ταυτόν είναι». Παγκοίνως 
διεθνώς είναι η διαπίστωση πως η Ελληνική γλώσσα είναι το 
τελειότερο όργανο της δημιουργικής διανόησης. 

Είναι ανεξήγητη έως ύποπτη (πιθανότερο) λοιπόν, η χρήση 
εσφαλμένων όρων για έννοιες, για τις οποίες η Ελληνική 
γλωσσική φαρέτρα εμπεριέχει ακριβείς εννοιολογικούς όρους 
για κάθε τι. Η χρήση λανθασμένων όρων μπορεί να σημαίνει 
δύο πράγματα: πρώτον ότι ο χρήστης είναι γλωσσικά, άρα και 
νοητικά, ανεπαρκής και δεύτερον ότι ο χρήστης  διαζευκτικά 
είναι φερέφωνο κάποιας ύποπτης σκοπιμότητας. Πολιτικής, 
κοινωνικής και θρησκευτικής ακόμη.  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
Μια στοιχειώδης ετυμολογική προσέγγιση μας εξηγεί πως η 
ιθαγένεια εκ των λεκτικών συστατικών της (ίδιο γένος - μετα-
τροπή του τ σε θ) δηλώνει την καταγωγή εκ του ιδίου βιολογι-
κού γένους. Για παράδειγμα, οι εντόπιοι κάτοικοι της Πολυνη-
σιακής νήσου της Νέας Ζηλανδίας, οι λεγόμενοι Μαορί, είναι 
ιθαγενείς όσον αφορά την καταγωγή του γένους των. 
Οι κάτοικοι σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, οι ανήκοντες 
στην φυλή των Ζουλού, είναι γηγενείς ιθαγενείς κι όχι επή-
λυδες. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Κινέζους, αλλά και εμάς 
τους μεσογειακούς του φύλου της λευκής φυλής, Έλληνες. 
Αντίθετα οι ερυθρόδερμοι της Αμερικής, ως προερχόμενοι 
εκ της Ασίας δια του Βεριγγείου πορθμού δεν είναι ιθαγενείς 
Αμερικανοί, αλλά ιθαγενείς εκ περιοχών της Μογγολίας και 
πέριξ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους σημερινούς Τούρκους, 
που δεν είναι ιθαγενείς Μικρασιάτες ως προερχόμενοι εκ 
των Μογγόλων-Τατάρων. Εννοούμε τους γνήσιους φυλετικά 
Τούρκους και όχι τους εξ επιμειξίας με Μικρασιατικούς λαούς 
προελθόντες.  
Η ιθαγένεια λοιπόν, είναι ιδιώτης που αποκτάται βιολογικά 
και όχι νομικά-πολιτειακά και σημαίνει την εντόπιο καταγωγή 
εκ του αυτού αυτόχθονος γένους. Κάθε άλλη ερμηνεία αυτής 
της ιδιότητος προέρχεται είτε από γλωσσική-νοητική αμάθεια, 
είτε από πολιτική-εξουσιαστική σκοπιμότητα, που εξυπηρετεί 
σκοτεινά-αλλότρια συμφέροντα. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ 
Υπό και ακούω = υπακούω, δίδω προσοχή σε κάτι, εξ ου και 
υπήκοος και υπηκοότης. Ο έχων λοιπόν υπηκοότητα σημαίνει 
πως υπακούει σε ένα θεσμό, σε μια πολιτεία στην οποία ζει. 
Δεν έχει η λέξη αυτή βιολογική σημασία, όπως η ιθαγένεια, 
αλλά κοινωνική-πολιτειακή. Ασχέτως γένους και προέλευσης 

ενός ατόμου, είναι δυνατόν το άτομο να ενταχθεί μονίμως 
στον πληθυσμό μια χώρας και να αποκτήσει πολιτικά και 
νομικά δικαιώματα. Λαμβάνει δηλαδή την υπηκοότητα του 
κράτους, εντός του οποίου μονίμως ζει. Δεν αποκτά όμως 
ιθαγένεια κατ΄ ουσίαν, ασχέτως εάν οι έννοιες υπηκοότης και 
ιθαγένεια σκοπίμως ή εξ’ αγνοίας συγχέονται. 
Ένας της κίτρινης φυλής Κινέζος, ή ένας μαύρος Κογκολέζος, 
ή Αυστραλιανός αυτόχθων Αβορίγινος, μπορεί να μετακομί-
σουν στην Ελλάδα, να λάβουν υπηκοότητα Ελληνική ως μόνι-
μοι κάτοικοί της. Ιθαγένεια όμως, εννοιολογικά-πραγματικά, 
δεν λαμβάνουν. Ποτέ και με κανένα τρόπο, εκτός του νομικι-
στικού δεν γίνονται ιθαγενείς  Έλληνες.  
Το να δίδει το Ελληνικό κράτος την ιδιότητα νομικά-πολιτειακά, 
της ιθαγένειας σε αλλοδαπούς-αλλογενείς, αντί της χορη-
γήσεως υπηκοότητας αποτελεί ανόητη χορηγία η οποία δεν 
ανακαλείται, όπως η χορηγία της υπηκοότητος που δύναται να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ 
Η Ελληνική ιθαγένεια, η πραγματική-βιολογική και όχι η αποδι-
δόμενη πολιτειακά, συνπραγματώνει και την Ελληνική ιστορι-
κή-πολιτιστική συνείδηση των Ελλήνων.  Αυτή δεν πραγματώ-
νεται σε αλλοδαπούς-αλλογενείς με την πολιτειακή χορήγηση 
της ιδιότητας της ιθαγένειας. Η Ελληνικότης στην συνείδηση 
αποκτάται με την ομογένεια του αίματος, το ομόγλωσσο, το 
ομόθρησκο και ομότροπο κατά Ηρόδοτο, που και αυτά τα 
τέσσερα στοιχεία που αλληλοεπέδρασαν από αρχαιοτάτους 
χρόνους για να σφυρηλατηθεί αυτή η ιστορική συνείδηση της 
συνέχειας του γένους.  Δεν γίνεται κανείς μαύρος, κίτρινος ή 
λευκός Έλληνας ιθαγενής με μία απλή διοικητική πράξη της 
πολιτείας. Υπήκοος ναι, ιθαγενής όχι.  
Είναι δυνατόν ένας δυτικοευρωπαίος  με μια διοικητική πράξη 
του κράτους της Κίνας να γίνει ιθαγενής των Κινέζων; Είναι 
παράλογα εξωπραγματικό. Άλλο πράγμα το να θεωρείσαι και 
άλλο πράγμα το να είσαι! Η Ελληνική υπηκοότης δεν συνεπάγει 
Ελληνική συνείδηση σε καμία περίπτωση, η Ελληνική βιολογι-
κή ιθαγένεια είναι που συνεπάγει και την αντίστοιχη συνείδηση 
ιστορική-πολιτιστική. Η διοικητικά αποδιδόμενη ιθαγένεια, 
ιδίως σε μεγάλους αριθμούς, αποτελεί πράξη νόθευσης της 
Ελληνικότητας με συνέπεια ή και στόχο την απομείωσή της.  

ΣΚΟΠΙΜΕΣ - ΥΠΟΠΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ 
Η θεμελίωση της ιθαγένειας στηρίζεται στο ius sanguinis (το 
δίκαιο αίματος) ενώ της υπηκοότητας στο ius sol (δίκαιο εδά-
φους). Στα περισσότερα όμως κράτη αμφότερα τα δίκαια, ομού 
ή κεχωρισμένα, δίδουν το δικαίωμα απόκτησης ιθαγένειας. 
Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα με τους νόμους 3129/1955 
και 1438/1984. Όταν εψηφίζοντο αυτοί οι νόμοι, εψηφίζοντο 
με ελαφρά τη συνείδηση και χωρίς να υπολογίζουν πως 
κάποτε οι νόμοι αυτοί θα εγένοντο τα εργαλεία ισοπεδωτικής 
αλλοίωσης του Ελληνικού γένους με την αθρόα, λόγω λαθρο-
μετανάστευσης, είσοδο στην Ελλάδα αλλοδαπών-αλλογενών-
αλλόθρησκων, με συνέπεια την δημογραφική αλλοίωση του 
Ελληνικού πληθυσμού. 
Συχνά-πυκνά ακούμε στην τηλεόραση ή διαβάζουμε στον 
τύπο από ξυλοσχίστες δημοσιογράφους και μικροπολιτικούς  
υπόπτων διασυνδέσεων με τον διεθνή σιωνιστικό εξουσιασμό 
περί του δικαιώματος λήψεως Ελληνικής ιθαγένειας από καη-
μένους λαθρομετανάστες  για λόγους ανθρωπιστικούς... 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΟΜΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗ-
ΝΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΟΥΔΕΙΣ ΤΟ ΣΕΒΕΤΑΙ Ή ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΣΘΕ-
ΝΑΡΑ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, 
ΑΛΛ’ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ! 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ                                                                              
ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ 

Η σύγκρουση ανάμεσα στο Χρήμα και το Αίμα
«Πρέπει να νοηματοδοτήσουμε σαν Σοσιαλισμό, την βούληση που υπερβαίνει τα συμ-
φέροντα όλων των τάξεων, σαν ένα σύστημα ευγενούς στοχασμού και αίσθησης καθή-
κοντος, που συγκρατεί το σύνολο σε καλή κατάσταση για την αποφασιστική μάχη της 
ιστορίας του, μια μάχη που είναι επίσης και μάχη του νόμου ενάντια στο χρήμα.»
«Η μηχανή με την ανθρώπινη συνοδεία της, η πραγματική βασίλισσα του αιώνα, κιν-
δυνεύει να υποκύψει σε μια ισχυρότερη δύναμη: Στο χρήμα, στο χρήμα που ωστόσο, 
αρχίζει και αυτό να χάνει την κυριαρχία του και έτσι πλησιάζει η στιγμή της τελευταίας 
σύγκρουσης, όπου ο πολιτισμός (civilisation) παίρνει την οριστική του μορφή: Την μορφή 
της σύγκρουσης ανάμεσα στο χρήμα και το αίμα».

OSWALD SPENGLER



The American boys of SYRIZA
Σας τα ’λεγα την προηγούμενη βδομάδα για 
τους αμερικανοκομμουνιστές του… SYRIZA και 
βλέπω να δικαιώνομαι. Όπως, λοιπόν, μετέ-
δωσε ο ΣΚΑΪ την Παρασκευή, ο Alex  ο Tsipras 
πρόκειται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ: «Περισσότε-
ρες λεπτομέρειες για το ταξίδι του προέδρου 
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά ο 
επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
θα μεταβεί σύντομα στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού». Καλό ταξίδι American boy και 
πες τα χαιρετίσματα στον… Uncle Sam!  

Τα αγάλματα του Λένιν και οι… 
μούμιες του Περισσού 
Ένας Ρώσος βουλευτής, του εθνικιστικού 
κόμματος του Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι, ο Αλε-
ξάντρ Κουρντούμοφ, ζήτησε εκ μέρους και 
του κόμματός του, την άμεση απόσυρση των 
αγαλμάτων του Λένιν από τους δρόμους και 
τις πλατείες των πόλεων της χώρας και τη 
μεταφορά τους σε μουσεία ή την πώλησή 
τους σε συλλέκτες. Αγάλματα του Λένιν-κλη-
ρονομιά από το σοβιετικό παρελθόν, υπάρ-
χουν στις κεντρικές πλατείες σχεδόν όλων 
των ρωσσικών πόλεων (ενώ γκρεμίστηκαν 
από τα πλήθη στις μη ρωσικές επαρχίες της 
πρώην ΕΣΣΔ, τις ημέρες της κατάρρευσης). 
«Ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από τον στραγ-
γαλισμό του Λένιν», διακήρυξε ο βουλευτής, 
με τις απόψεις του οποίου συμφωνούν και 
πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος 
της «Ενωμένης Ρωσίας», οι οποίοι ζητούν να 
τεθεί το θέμα σε λαϊκό δημοψήφισμα. Μήπως 
ήρθε η ώρα μαζί με την απόσυρση των αγαλ-
μάτων του Λένιν να αποσυρθούν και οι εγχώ-
ριες κομμουνιστικές… μούμιες του Περισσού; 

Το υπ. Παιδείας θα 
«προστατεύσει» τους μαθητές 
από την… Χρυσή Αυγή!  
Σοβαρότερο απ’ ότι φάνηκε στην αρχή είναι το 
πρόβλημα του σάπιου μεταπολιτευτικού καθε-
στώτος με τα σχολεία, όπου σαρώνει η Χρυσή 
Αυγή. Και το σύστημα λαβαίνει τα μέτρα του. 
Την αρχή την έκανε το κατακόκκινο καθη-
γηταριό της ΟΛΜΕ με το  «Κέντρο Μελετών 
και Τεκμηρίωσης». Τη συνέχεια την έδωσε 
ο δημαραίος κομμουνιστής υφυπουργός της 
κυβέρνησης Σαμαρά, Παπαθεοδώρου, που 
ανακοίνωσε πως θα φτιάξει «Παρατηρητήριο 
για την πρόληψη της σχολικής βίας», που στην 
πραγματικότητα θα είναι «Παρατηρητήριο για 
την ανάσχεση της Χρυσής Αυγής στα σχολεία: 

«Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι από 
μόνες τους μορφές βίας.  Δεν υπάρχει πλέον 
η πολυτέλεια της αδράνειας της Πολιτείας για 
το αυγό του φιδιού που επωάζεται. Η Πολιτεία 
θα πρέπει να παρεμβαίνει για να προστατεύει 
τους ίδιους του μαθητές». Η «πολιτεία» (δηλα-
δή το μνημονιακό ψευδοκράτος) θα «προστα-
τεύσει» τους μαθητές από την Χρυσή Αυγή. 
Από την ανεργία που τους περιμένει ποιος θα 
τους προστατεύσει άραγε;  

Εξ’ ονόματος ολόκληρου του 
σάπιου συστήματος
Η εξαγγελία του αντι-Χρυσή Αυγή «Παρα-
τηρητηρίου» έγινε σε απάντηση ερώτησης 
του βουλευτή Τατσόπουλου του SYRIZA, που 
ζήτησε μέτρα περιορισμού της δραστηριότη-
τας του κινήματος των Ελλήνων εθνικιστών 
στα σχολεία. Προσέξτε το ύφος της ερώτησης 
του συριζαίου, έχει τη σημασία του: «Με την 
Χρυσή Αυγή δεν έχουμε απλώς μια νεολαία 
που διαδίδει τις ιδέες της, αλλά θέλει να επι-
βάλλει τις ιδέες της… Δεν έχουμε την πολυτέ-
λεια να κάνουμε το λάθος της Βαϊμάρης, δεν 
έχουμε την πολυτέλεια να παίξουμε τον ρόλο 
του Πόντιου Πιλάτου». Τι παρατηρούμε; Πως ο 
συριζαίος δε λέει απευθυνόμενος στη μνημο-
νιακή συγκυβέρνηση «η κυβέρνηση δεν έχει 
την πολυτέλεια να κάνει το λάθος της Βαϊμά-
ρης, να παίξει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτο»,  
χρησιμοποιεί πληθυντικό. Όχι τυχαία. Εδώ δε 
μιλάει εξ’ ονόματος του συνονθυλεύματός του 
με τη συνήθη στείρα αντιπολιτευτική διάθεση 
, μιλάει με πραγματική αγωνία εξ’ ονόματος 
ολόκληρου του συστήματος για τον θανάσιμο 
κίνδυνο που τους απειλεί όλους τους!  

«Αντίπαλός μας η Χρυσή Αυγή»!   
Κι όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους! Να, δια-
βάστε τι γράφει η «ναυαρχίδα» της «αστικής» 
παράταξης για το φαινόμενο- Χρυσή Αυγή στα 
σχολεία: «Το συμπέρασμα, όπως και να έχουν 
τα πράγματα, είναι ένα: η Χρυσή Αυγή διευρύ-
νει την ακτίνα επιρροής της στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Έχουν δημοσιοποιηθεί περιστατικά 

τα οποία αφορούσαν, κυρίως, γυμνάσια και 
λύκεια. Τώρα, με τη συνδρομή «ενοχλημέ-
νων πολιτών», οι αποκλεισμοί εισβάλλουν 
και στο νηπιαγωγείο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι 
μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι καλός 
αγωγός μίσους και διχαστικών αντιλήψεων… 
Η Χρυσή Αυγή έχει μέθοδο, σύστημα και τα 
πλοκάμια της πολλαπλασιάζονται. Δεν αφήνει 
«ευκαιρία» ανεκμετάλλευτη. Και στην εκπαί-
δευση, συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον όποιου 
επιθυμεί να στρατολογήσει, να διαμορφώσει, 
να εδραιωθεί. Αυτή τη φορά, η αντίδραση 
ήταν, σχεδόν, συλλογική: εκπαιδευτικοί, πολι-
τικοί προϊστάμενοι, οι γονείς των παιδιών με 
ανακοίνωσή τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους 
απέναντι στον αντίπαλο. Θα είναι έτσι και την 
επόμενη φορά;». Το οποίον χοντρικά σημαίνει 
το εξής: ας παραμείνουν τα σχολεία φυτώρια 
όπου ανθεί η κομμουνιστική προπαγάνδα, με 
τη φροντίδα ινστρουχτόρων καθηγητάδων. 
Δε μας ενοχλεί. Αντίπαλός μας είναι η Χρυσή 
Αυγή, (όπως είπε πρόσφατα κι ο υφυπουργός 
Παιδείας)! Αμ δε που θα σας γίνει η χάρη!  
    

Μπαίνουν… στουρνάρια 
και βγαίνουν… ντουβάρια! 
Και σα να μην έφταναν όλοι οι άλλοι, πλά-
κωσαν και οι «πανεπιστημιακοί» (βάσει ερευ-
νών τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι τελείως 
απαξιωμένα και θεωρούνται πολύ κατώτερα 
ακόμα κι απ’ αυτά χωρών της Αφρικής. Και 
βέβαια, γι’ αυτό δε φταίνε ούτε οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις, ούτε τα συγγράμματα, ούτε ο… 
κακός μας ο καιρός, φταίνε οι καθηγητάδες ). 

Που με αφορμή το περιστατικό στη Λευκάδα, 
με την νηπιαγωγό που έβαλε τα παιδάκια 
να φτιάχνουν αλβανικές (!) και ιταλικές (!!!) 
σημαίες ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, εξέ-
φρασαν τις… ανησυχίες τους: «Μας ανησυχεί 
που η Χρυσή Αυγή επιχειρεί να εισχωρήσει 
και στο χώρο της θεσμοθετημένης εκπαίδευ-
σης, γεγονός απέναντι στο οποίο δεν πρέπει 
να υπάρξει καμία ανοχή. Η πολιτεία οφείλει 
να κλείνει δυναμικά και συστηματικά το δρόμο 
σε κάθε αντιδημοκρατικό εγχείρημα. Καταδι-
κάζουμε απερίφραστα τέτοιου είδους λογικές 
και πρακτικές και καλούμε τους υπεύθυνους 
φορείς της εκπαίδευσης, και προπάντων το 
υπουργείο Παιδείας, τους γονείς και εν γένει 
τις εκπαιδευτικές κοινότητες να προστατέ-
ψουν και να διαφυλάξουν τον δημοκρατικό 
χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου». Για τα 
παιδάκια του κόσμου που μπαίνουν στα πανε-
πιστήμια… στουρνάρια και βγαίνουν… ντου-
βάρια (αλλά… παραμορφωμένοι περί του… 
προλεταριακού διεθνισμού και του… ιστορι-
κού προτσές), δεν ανησυχούν οι μαρξιστές 
καθηγητάδες. Αλλά, πώς να ανησυχούν αφού 
αυτοί είναι οι κυρίως υπεύθυνοι γι’ αυτό; Να 
χάσουν τη δουλίτσα τους; Και μετά πως θα 
γεμίζουν την κοιλίτσα (κοιλάρα…) τους; 

Γιορτή του Πολυτεχνείου 
και στους στρατώνες! 
Μια πραγματικά απίστευτη είδηση δημοσιεύ-
ουν τα «Νέα» του Σαββάτου: «Τρεις νεοσύλ-
λεκτοι στρατιώτες του Κέντρου Εκπαίδευσης 
Τεθωρακισμένων Αυλώνα επιχείρησαν να χει-
ροκροτήσουν και να επευφημήσουν την ώρα 
που το σχετικό με την εξέγερση του Πολυ-
τεχνείου βίντεο το οποίο παρακολουθούσαν 
έδειχνε το τανκ της χούντας να γκρεμίζει την 
πύλη του ιδρύματος. Το σκηνικό διαδραματί-
στηκε στη διάρκεια της γιορτής του κέντρου 
για την επέτειο του Πολυτεχνείου, σταμάτησε 
όμως εκεί λόγω της παρέμβασης παριστα-
μένων αξιωματικών». Κατ’ αρχάς, μπράβο 
στους νεοσύλλεκτους. Από κει κι έπειτα, δια-
πιστώνουμε ότι επί κυβέρνησης Σαμαρά το 
πανηγυράκι του Πολυτεχνείου γιορτάζεται και 
στους στρατώνες, προφανώς με «άνωθεν» 
εντολή! Για να κάνουν κι εκεί προπαγάνδα 
υπέρ της «δημοκρατίας» και κατά της Χρυσής 
Αυγής! Πως είναι αυτό δυνατόν; Κι όμως είναι 
με τον πανικόβλητο Αντωνάκη πρωθυπουργό, 
το σάπιο μεταπολιτευτικό κατεστημένο υπό 
ολοκληρωτική κατάρρευση και την Χρυσή 
Αυγή επί θύραις! 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Από υπερβολές σε αυτήν τη 
χώρα έχουμε χορτάσει. Αν διάβα-
ζε κανείς μόνο τους τίτλους των 
άρθρων των εφημερίδων και των 
ιστοσελίδων σχετικά με τις δηλώ-
σεις του Αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού, θα νόμιζε 
κανείς πως ο Αρχηγός είναι έτοιμος 

να καταλύσει το πολίτευμα και να 
κατεβάσει τις φρεγάτες στην λεω-
φόρο Αμαλίας.

; Στην πραγματικότητα τι έγινε; 
Ο Αρχηγός είπε μια - δυο αλήθειες, 
πασπαλισμένες βέβαια με μπόλικες 
δόσης νομιμοφροσύνης και διαβε-

βαίωσης πίστης στο δημοκρατικό 
πολίτευμα λες και αν έκανε μια 
δήλωση για την πολιτική κατάσταση 
- σε ότι αφορά τον Κλάδο των Ενό-
πλων Δυνάμεων στον οποίο ηγείται 
μόνο- θα διασαλευόταν η νομιμο-
φροσύνη του στρατεύματος!

; Επίσης, αν διάβασα καλά 
οι βασικές ενστάσεις του Αρχη-
γού καθώς και η αφορμή για την 
παρέμβαση του ήταν οι μειώσεις 
του μισθολογίου των στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Σεβαστό όσο 
τίποτα, κανείς δεν αμφισβητεί την 
πολύ δύσκολη δουλεία τους και τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν στην 
πατρίδα κάτω από πολύ ιδιαίτερες 
συνθήκες.

;  Όμως θα ήταν ακόμα πιο αξι-
όπιστη και με μεγαλύτερο κύρος 
η παρέμβαση του Αρχηγού αν είχε 
ενδιαφερθεί νωρίτερα και για την 
μείωση της μαχητικής ικανότη-
τας του Κλάδου του. Όχι μόνο τα 
μισθολογικά - που είπαμε είναι 
πολύ σοβαρό θέμα- αλλά πρώτα οι 
επιχειρησιακές ανάγκες.

;   Χωρίς να χρειαστεί να πούμε 
πολλά, η πραγματικότητα είναι ότι ο 

Αντιναύαρχος Χρηστίδης ήταν πολύ 
«πολιτικά ορθός». Δεν είναι πιθανό 
να έχουμε μείωση της μαχητικής 
ικανότητας, ήδη είναι μειωμένη. 
Μην ανησυχείτε δεν αποκαλύπτουμε 
τίποτα στους απέναντι, τα ξέρουν 
αυτά πρώτοι- πρώτοι.

; Ίσως έχει έρθει ο καιρός να σκε-
φτούμε ποιες ακριβώς είναι οι απαι-
τήσεις μας από τις ΕΔ και γενικά 
ποια θέλουμε να είναι η πορεία μας 
ως χώρα. Το σίγουρο πάντως είναι 
πως με την τωρινή κατάσταση θα 
είμαστε πολύ σύντομα ένα κράτος 
δορυφόρος της Τουρκίας με πολύ 
περιορισμένη εθνική ανεξαρτησία.

; Τώρα για να αλλάξω θέμα, να 
αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό 
οπλικό σύστημα των… Σέρβων (!), 
που θα μπορούσε να μας διδάξει 
πάρα πολλά ως χώρα και να μας 
δείξει τον τρόπο με τον οποίο μπο-
ρούμε να αναβαθμίσουμε τις ικα-
νότητες μας χωρίς να χρειαστεί να 
ξοδέψουμε χρήματα που δεν έχουμε 
κιόλας.

;  Λέω για το σύστημα BUMBAR 
που είναι ένας φορητός αντιαρμα-
τικός πύραυλος σερβικής σχεδίασης 

και κατασκευής. Σχεδιάστηκε το 
2005 και εξοπλίζει τον Σερβικό 
Στρατό από φέτος. Τα χαρακτηριστι-
κά του είναι παρόμοια με τα χαρα-
κτηριστικά ανάλογων συστημάτων 
πολύ πιο «ανεπτυγμένων» χωρών 
με μια βασική διαφορά: Τιμή.

;  Επειδή πολύ θα βιαστούν να 
σκίσουν τα ιμάτια τους για το να 
πάρουμε όπλα από την Σερβία (αν 
και δεν θα ήταν άσχημη ιδέα) θα 
διευκρινίσω πως δεν εννοώ αυτό. 
Αυτό που εννοώ είναι να ακολουθή-
σουμε το παράδειγμα της Σερβίας. 
Μιας χώρας που πριν από δεκατέσ-
σερα χρόνια την είχε ισοπεδώσει 
το ΝΑΤΟ και είχε καταστρέψει τις 
υποδομές της.

;  Όμως τώρα σχεδιάζει δικά 
της οπλικά συστήματα. Απλοϊκά θα 
πει κανείς, όμως να θυμίσω πως η 
χώρα μας δεν παράγει τα αντίστοι-
χα. Αντίθετα προτιμά να ξοδεύει 
εκατομμύρια για να προμηθεύεται 
παρόμοια σε μικρές ποσότητες και 
η ίδια να μπορεί να κατασκευάσει 
με το ζόρι πυρομαχικά. Βέβαια έτσι 
τρώνε οι μεσάζοντες όμως...

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Τρανσέξουαλ δημοτική 
σύμβουλος στην χώρα του 

Φιντέλ Κάστρο 
ΚΟΥΒΑ: Η κουβανή Αντέλα Χερνάντεζ, 
γεννημένη Χοσέ Αγκουστίν Χερνάντεζ, 
είναι η πρώτη τρανσέξουαλ δημοτική 
σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο της 
Καιμπαριέν στην Κούβα. Η 48χρονη 
Χερνάντεζ δήλωσε ότι κατά την διάρ-
κεια της θητείας της θα παλέψει για τα 
δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και των 
τρανσέξουαλ, παρόλο που η ίδια δεν έχει 
υποβληθεί σε επέμβαση αλλαγής φύλου, 
καθώς δεν αποτελεί προτεραιότητά της, 
όπως είπε σε συνέντευξή της στον βρε-
τανικό Guardian. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, 
το ενδεχόμενο να την πραγματοποιή-
σει στο μέλλον, αφού τέτοιες επεμβάσεις 
περιλαμβάνονται στο δωρεάν σύστημα 
υγείας της χώρας. Και ενώ κάποτε στην 
Κούβα οι ομοφυλόφιλοι και οι τρανσέξου-
αλ φυλακίζονταν, εκτελούσαν καταναγκα-
στικά έργα, και εθεωρούντο «κοινωνικά 
επικίνδυνοι», τώρα αποκτούν πολιτικά 
αξιώματα… όπως η ως άνω «κυρία», που 
ετοιμάζεται να δεχθεί και την υποστήριξη 
της Μαριέλα Κάστρο, κόρης του Ραούλ 
και ανιψιά του Φιντέλ Κάστρο. Μεγαλεία 
στην χώρα του Φιντέλ, στον παράδεισο 
του… υπαρκτού κομμουνισμού. 

Αποσύρονται τα αγάλματα 
του Λένιν  

ΡΩΣΙΑ: Ενεργοποιείται το σχέδιο της 
μεταφοράς όλων των αγαλμάτων του 
Λένιν από τους κεντρικούς δρόμους 
σε ειδικά μουσεία, σε μια προσπάθεια 
να σβηστεί από τη μνήμη των Ρώσων 
εργατών ο… ηγέτης της «Μεγάλης Οχτω-
βριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης» 
που… άνοιξε το δρόμο για το «πέρασμα 
της κοινωνίας από τον καπιταλισμό 
στο σοσιαλισμό». Η πρωτοβουλία αυτή 
ανήκει στον βουλευτή του εθνικιστικού 
Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμμα-

τος, Αλεξάντρ Κουρντιούμοφ, ο οποίος 
υποστηρίζει πως πρόκειται για «αμφιλε-
γόμενη προσωπικότητα» και τα μνημεία 
με τον Λένιν θα πρέπει να μεταφερθούν 
σε μουσεία, επικαλούμενος το υψηλό 
κόστος συντήρησής τους. «Ήρθε η ώρα 
να απαλλαγούμε από το ’’στραγγαλι-
σμό’’ του Λένιν και να αφήσουμε μόνο 
τα μνημεία που θεωρούνται αριστουρ-
γήματα τέχνης και μόνο στις πόλεις 
όπου ο τοπικός πληθυσμός επιθυμεί 
να τα βλέπει» υποστήριξε ο βουλευτής, 
προσθέτοντας πως είναι άδικο να υπάρ-
χουν μνημεία του Λένιν και όχι άλλων 
προσωπικοτήτων όπως του Πέτρου Α’, 
του Τσάρου. Πρότεινε, μάλιστα, να διε-
ξαχθούν δημοψηφίσματα στις πόλεις 
και τα χωριά και στην περίπτωση που 
οι πολίτες επιθυμούν την αποκαθήλωσή 
τους, τότε να μεταφερθούν αλλού ή να 
πωληθούν σε συλλέκτες.

Τους κακοφαίνεται το «Μουσείο 
της σοβιετικής κατοχής»!

ΓΕΩΡΓΙΑ: Το υπουργείο Πολιτισμού 
της Γεωργίας, με ανακοίνωσή του, δηλώ-
νει πως αρνείται να επανεξετάσει το 
χαρακτήρα του λεγόμενου «Μουσείου 
σοβιετικής κατοχής». Το μουσείο λει-
τουργεί από το 2006, όπου με μελανά 
χρώματα παρουσιάζεται η σοσιαλιστική 
περίοδος της Ιστορίας της Γεωργίας κι 
επιδιώκεται η αντικομμουνιστική αφύ-
πνιση της νέας γενιάς. Το τελευταίο 
διάστημα πληθαίνουν οι νοσταλγοί της 
κομμουνιστικής ουτοπίας και ζητούν 
είτε την κατάργηση του αντικομμουνι-
στικού μουσείου, είτε την αλλαγή του 
χαρακτήρα του. Συγκεκριμένα, το γεωρ-
γιανό «Ινστιτούτο Ευρασίας» ζήτησε 
την αλλαγή του τίτλου του μουσείου σε 

«μουσείο σοβιετικής εποχής», στο οποίο 
θα πρέπει να παρουσιάζονται οι… κατα-
κτήσεις των εργαζομένων και οι θετικές 
πλευρές από την ένταξη της Γεωργίας 
στην Σοβιετική Ένωση, ενώ ορισμένες 
κοινωνικές οργανώσεις δηλώνουν πως η 
ύπαρξη του μουσείου θα δυσκολέψει την 
ομαλοποίηση των σχέσεων της Γεωργίας 
με την Ρωσία και ζητούν την κατάργησή 
του. Τα απομεινάρια της κομμουνιστικής 
λαίλαπας έχουν, μάλιστα, ξεκινήσει και 
συλλογή υπογραφών για το κλείσιμο της 
αντικομμουνιστικού μουσειακού χώρου.

Ένας «μη θρησκευόμενος 
Εβραίος» που πολέμησε την 

μαντίλα
ΓΑΛΛΙΑ: Ο Ζαν-Φρανσουά Κοπέ γεν-
νήθηκε στο Παρίσι, στις 5 Μαΐου του 
1964, από μετανάστες εβραϊκής κατα-
γωγής. Ο ίδιος, όμως, αυτοχαρακτηρίζε-
ται «μη θρησκευόμενος Εβραίος». Από-
φοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης, ο Κοπέ εργάστηκε αρχικά 
σε δημόσιους οικονομικούς φορείς και 
παρέδιδε μαθήματα στο πανεπιστήμιο. 
Το 1995 στήριξε τον Ζακ Σιράκ στην 
προεκλογική του εκστρατεία και την ίδια 
χρονιά εξελέγη δήμαρχος της πόλης Μο, 
κοντά στο Παρίσι. Από το 2002 έως το 
2007 χρημάτισε κυβερνητικός εκπρό-
σωπος. Το μεγάλο άλμα όμως για τον 
Κοπέ έγινε το 2010, όταν ο Σαρκοζί τον 
διόρισε γενικό γραμματέα του UMP. Από 
τους πρωταγωνιστές στην «μάχη της 
μαντίλας» - τον νόμο Σαρκοζί περί απα-
γόρευσης της μαντίλας - ο νέος ηγέτης 
της Δεξιάς έχει δεχθεί έντονη κριτική 
για τις απόψεις του περί ραγδαίας αύξη-
σης των ρατσιστικών φαινομένων κατά 
των λευκών στα προάστια του Παρι-
σιού. Ένα ανέκδοτο που είχε γράψει στο 
twitter, για ένα παιδάκι που του έκλε-
ψαν το κουλούρι σοκολάτας «δολοφόνοι» 
που θέλουν να επιβάλουν τη νηστεία 
του Ραμαζανιού, είχε ξεσηκώσει θύελλα 
αντιδράσεων.

Διδασκαλία αρχαίων Ελληνικών στα σχολεία από το 2014  
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ:  Σύμφωνα με το νέο 
σχολικό πρόγραμμα στην Βρετανία από το 
2014, στις ξένες γλώσσες, που θα διδάσκο-
νται οι μαθητές από την ηλικία των επτά 
ετών, περιλαμβάνονται τα αρχαία ελληνικά. 
Οι μαθητές θα μαθαίνουν να διατυπώνουν 
ολοκληρωμένες προτάσεις με την σωστή 
προφορά και να εκφράζουν απλές ιδέες. Το 
υπουργείο Παιδείας στη Βρετανία έλαβε την 
απόφαση μετά από έρευνες που έδειξαν ότι 
οι Βρετανοί μαθητές έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά σε εκμάθηση κάποιας ξένης 
γλώσσας σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αντίθετα, στην υπό 
κατοχήν Ελλάδα, η τρικομματική συντεχνία και οι προκάτοχοί της, αβανταδόροι 
της πιο αισχρής ανθελληνικής πολιτικής, πράττουν τα μάλα ώστε η διδασκαλία της 
γλώσσας των αρχαίων μας προγόνων να απαλειφθεί από τα σχολεία και περαιτέ-
ρω από την πολιτισμική μας κληρονομιά.

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Μεγάλα επεισόδια ξέσπασαν στην Κομοτηνή, στην 
πρώην Σχολή Αστυφυλάκων και νυν ξενοδοχείο 
υπερπολυτελείας (ψύξη- θέρμανση, ντελίβερι και 
όλα τα… κομφόρ) «Ο Ξένιος Ζεύς»!

Οι περίπου 500 «κατα-
τρεγμένοι οικονομικοί 
μετανάστες» που δια-
βιούν εκεί πολυτελώς, 
φαίνεται πως βαρέθη-
καν την… κλεισούρα και 
απαίτησαν να αφεθούν 
ελεύθεροι. Έτσι, κατά τον 
σημερινό προαυλισμό 
τους άρχισαν να φωνά-
ζουν συνθήματα, να βάζουν φωτιά σε στρώματα και 
να πετούν κάθε λογής αντικείμενα στους λιγοστούς 
αστυνομικούς της φρουράς (περίπου 15). Έντρομοι οι 
αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό 
ενώ προχώρησαν σε ρίψη χημικών και χειροβομβίδων 
κρότου – λάμψης. Τα επεισόδια κράτησαν περίπου μία 
ώρα και κατά τη διάρκειά τους τραυματίστηκαν με 
αιχμηρά αυτοσχέδια αντικείμενα τέσσερις αστυνομικοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λαθρομετανάστες είχαν 
προετοιμάσει την εξέγερση με τελικό σκοπό να δραπε-
τεύσουν, αλλά άγνωστο για ποιον λόγο δεν την άρχισαν 
τη νύχτα. Πιθανώς, κάποιοι ήταν υπέρ του δέοντος 
ανυπόμονοι! Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, είχαν πολύ μεγα-
λύτερες πιθανότητες να επιτύχουν του σκοπού τους, 
οπότε και θα σκορπούσαν τον τρόμο στην πόλη της 
Κομοτηνής. Οι κάτοικοι της πόλεως είναι αγανακτισμέ-
νοι με την κατάσταση και εντός των προσεχών ημερών 
προτίθενται να αποστείλουν εξώδικα στον υπουργό 
ΠΡΟ-ΠΟ, γιατί έχουν πολλούς λόγους να πιστεύουν 
πως η εξέγερση θα επαναληφθεί πολύ σύντομα…

Επιχείρησαν
ομαδική απόδραση

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΣΤΟ CRASH: ΟΛΟ ΤΟ
ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΠΑΣΟΚ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ
Ιστορικές αλήθειες που όσο και αν πονάνε δεν παύουν να 
είναι αλήθειες, είπε στην συνέντευξή του στο περιοδικό 
Crash ο Βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου τόσο για την 

περίοδο του Μεταξά, όσο και για μεταγενέστερες.

Επίσης προέβλεψε την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
υποστηρίζει ότι η Χρυσή Αυγή έχει δυνατότητες να κυβερνήσει 
την χώρα, αφού πρώτα περάσει η “λαίλαπα 
του ΣΥΡΙΖΑ”… Στη συνέντευξή του ο Η. 
Παναγιώταρος, υποστηρίζει μεταξύ άλλων: 
«Για τα εργατικά ζητήματα για τα οποία 
ο Ιωάννης Μεταξάς και η κυβέρνησή του 
ήταν πρωτοπόροι. Καθιέρωσε το 8ωρο, την 
πενθήμερη εργασία, άδειες, ίδρυσε το ΙΚΑ 
και τα λοιπά. Οτιδήποτε φιλεργατικό έχει 
γίνει επί Μεταξά. Ύστερα από αυτόν δεν 
έκανε κανείς απολύτως τίποτε. Ενδεχομέ-
νως το καθεστώς της 21ης Απριλίου να 
έλαβε κάποια επιπλέον φιλεργατικά μέτρα, 
κανένας άλλος».
Μιλώντας για την στρατιωτική κυβέρνη-
ση 1967-1973, λέει: «Έχω την εντύπωση 
ότι αυτό το οποίο υφίσταται ο ελληνικός 
λαός εδώ και πολλά χρόνια είναι πολύ πιο 
στυγνό. Από κάθε άποψη. Υπάρχει οικονο-
μική δικτατορία, υπάρχει απολυταρχισμός στη σκέψη αλλά και 
θύματα… Υπάρχει μια έκφραση που τη χρησιμοποιούν ακόμη και 
τώρα, αν και τείνει να εξαφανισθεί -«πού είσαι Παπαδόπουλε». 
Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι τη χρησιμοποιεί ο ελληνικός λαός 
και πολλοί που δε ζούσανε τότε. Προφανώς κάτι σημαίνει αυτό. 
Η εποχή της δικτατορίας σηματοδοτεί αυτά που δεν έζησα. 
Αλλά από αυτά που ακούω και από αυτά που μελετάμε μάλλον 
τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα από ότι είναι τώρα». Επίσης, 
η Χρυσή Αυγή λέει ανοιχτά πως θα κυβερνήσει. Αλλά μετά τον 

ΣΥΡΙΖΑ. «Τώρα πια το λέμε γιατί είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη 
κυβέρνηση, που θα είναι μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ δε θα μπορέσει να 
ανταπεξέλθει γιατί είναι ωραίο να καταγγέλλεις, αλλά χωρίς 
προτάσεις δεν οδηγεί πουθενά».
Για τον ΣΥΡΙΖΑ λέει πως «Όλο το διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ πήγε 
εκεί. Όλοι οι κηφήνες της ελληνικής κοινωνίας, του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα μετακινήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι γνω-

στοί εργατοπατέρες. Υπάρχει ένα μεγάλο 
κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού που 
θέλει να λουφάρει να ζήσει εις βάρος 
των υπολοίπων», ενώ για το ΚΚΕ πως «οι 
άνθρωποι ζουν σε άλλο πλανήτη. Στην 
κυριολεξία σε άλλον πλανήτη. Οι κομμου-
νιστές είναι μεγάλη πληγή για την πατρίδα 
μας. Προδοτικό ήταν πάντοτε το ΚΚΕ από 
την ίδρυσή του». Ενώ για τη Χρυσή Αυγή: 
«Αγγίζει το DNA του Έλληνα είναι πολύ 
μεγάλο. Είναι δοξασμένο, είναι υπερήφα-
νο, είναι δημιουργικό, είναι παραγωγικό. 
Έχουμε αποδείξει εμπράκτως πως ότι λέμε 
το κάνουμε. Έχουμε ξεφτιλίσει το πολιτι-
κό σύστημα στην κυριολεξία, τα ΜΜΕ τα 
οποία μας λασπολογούν, μας θάβουν, μας 
λοιδορούν. Πήραμε 7% χωρίς τη βοήθειά 
τους, ξαναπήραμε 7% χωρίς τη βοήθειά 

τους και θα πάρουμε 15% και πάνω έχοντάς τους απέναντί 
μας. Τους έχουμε υποσχεθεί βέβαια ότι όταν έλθει η ώρα θα 
τους κλείσουμε γιατί οι περισσότεροι είναι παράνομοι και κοινοί 
απατεώνες». Τέλος, προβλέπει ένωση της Νέας Δημοκρατίας με 
το ΠΑΣΟΚ. «Θα γίνει ένα κόμμα σαν τη ΔΗΜΑΡ μάλλον ή κάτι 
τέτοιο. Ένας ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι που θα είναι ένα σύμπλεγ-
μα. Σίγουρα θα βγει και κάποιο νέο δεξιό κόμμα το οποίο έχω 
την εντύπωση ότι θα αναδειχθεί, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η 
Χρυσή Αυγή, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και κανένας άλλος».
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Είχα γράψει στο άρθρο μου «Τραπεζικό χρήμα» (περιοδικό «ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ», τεύχος 146, σελ. 22) ότι αν στο Τραπεζικό Σύστημα (Τ.Σ.) εισέλ-
θει ένα ποσόν (α’) (υπό μορφή καταθέσεων), τότε το Τραπεζικό σύστημα 
έχει τη... μαγική ικανότητα να το πολλαπλασιάζει επί τον λεγόμενο 
«πολλαπλασιαστή της προσφοράς χρήματος», έστω (π΄) και να το κάνει 
(πα΄), «δημιουργώντας» το υπόλοιπο (π-1)×α («άυλο» χρήμα), έτσι ώστε 
να μπορεί να εξέλθει απ’ αυτό (το Τ.Σ.) το πολύ ποσόν (πα’) (υπό μορφή 
δανείων). Ώστε κάθε δανειζόμενο ποσόν Α περιλαμβάνει πραγματικό 
χρήμα (νόμισμα) Α/π. Το υπόλοιπο είναι... αέρας κοπανιστός!
Πριν από μια δεκαετία περίπου ήταν π=10 (αποθεματικά 1/π=10%). 
Σήμερα, σύμφωνα με τον Τσόμσκυ, πρέπει να έχει γίνει περίπου π=20 
(αποθεματικά 1/π=5%). Και ερχόμαστε τώρα στην περίπτωση του ελλη-
νικού χρέους. Τούτο είναι σήμερα 360 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί περί-
που στο 180% του ΑΕΠ. Είναι δηλαδή το ΑΕΠ περίπου 200 δισ. ευρώ. Το 
συνολικό (πραγματικό) χρήμα που κυκλοφορεί στην ελληνική κοινωνία 
είναι όσο και το ΑΕΠ, αν υποτεθεί ότι δεν υπάρχουν θύλακες μη κυκλο-
φορούντος χρήματος, δηλαδή 200 δισ. ευρώ. Επομένως, και αν ακόμη 
δώσουμε στους διεθνείς τοκογλύφους όλο το χρήμα που διαθέτουμε, 
παραμένει χρέος 360-200=160 δισ. ευρώ! Είναι δηλαδή ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑ-
ΤΟΝ να εξοφληθεί το χρέος (πράγμα που το ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ οι δανειστές).
Όμως αυτά τα 360 δισ. ευρώ έχουν βγει από το Τραπεζικό Σύστημα σαν 
δάνεια και επομένως, όπως γράψαμε στην αρχή, περιλαμβάνουν πραγμα-
τικό χρήμα 360/π δισ. ευρώ! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ! Για 
π=10 προκύπτει λοιπόν πραγματικό χρέος 36 δισ. ευρώ, ενώ για π=20 
προκύπτει μόνον 18 δισ. ευρώ! Απολύτως εντός των δυνατοτήτων μας. 
Εκείνο που έχει γίνει είναι ότι παρ’ όλο που μας έχουν δανείσει «360» 
δισ. ευρώ, στην κυριολεξία αέρα κοπανιστό, ζητούν από εμάς να τα... 
επιστρέψουμε (συν τους τόκους βέβαια!), άκουσον-άκουσον, σε χρήμα 
πραγματικό (νόμισμα)! Γιατί μη μου πείτε ότι οι φόροι που πληρώνουμε 
και τα χαράτσια για να εξοφληθεί το χρέος είναι αέρας κοπανιστός! 

Ε.Χ.

«Aέρας κοπανιστός»
το Ελληνικό Χρέος

Φτάνοντας στο τέλος του 2012, ο Ελληνικός 
λαός έχει αρχίσει σταδιακά να αντιλαμβάνεται 
την σοβαρή κατάσταση που έχει περιέλθει. Η 
Ελλάδα είναι η πρώτη στο στόχαστρο διεθνών 
κερδοσκόπων οι οποίοι, πλέον,έχουν βαλθεί 
με νύχια και με δόντια, να υποδουλώσουν το 
Ελληνικό έθνος μέσω του χρήματος. Τα μεγά-
λα κεφάλαια μέσω πλέον των κρατών και των 
αντίστοιχων κοινοβουλίων τους, βρήκαν τον 
«Δούρειο Ίππο» να πολιορκήσουν την Ελλάδα.
Το όλο θέμα ήταν απλό, θα βρίσκανε μια 
ομάδα πολιτικών, μαθημένων με ακριβά γού-
στα και περίτρανες σπουδές και θα τους 
εγκαθιστούσαν στην πλάτη του πολύπαθου 
Ελληνικού λαού. Όλα πηγαίναν μία χαρά μέχρι 
πρότινος,στην ζωή των αστών: ακριβές τηλε-
οράσεις, καινούργια αυτοκίνητα, πολλά ρούχα, 
ένα ψυγείο γεμάτο με άπειρα εδέσματα, σπίτια, 
εξοχικά και πολλά απο αυτά χωρίς ιδιαίτερο 
μόχθο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό συνέ-
βαινε σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και για 
πολλά χρόνια. Αυτό δεν συνέβει απο την μία 
μέρα στην άλλη και ούτε ήταν εύκολο εγχείρη-
μα για αυτούς που το σχεδίασαν.
Από την εποχή Σημίτη με ένα χρηματιστήριο 
στις 6.600 μονάδες λόγω Ολυμπιακών αγώ-
νων και έργων υποδομής για την χώρα ανυπο-
λόγιστης αξίας, μέχρι την  εποχή Καραμανλή, η 
οποία δεν είναι άξια καν σχολιασμού, φτάσαμε 
στις κυβερνήσεις των Μνημονίων. Επενδύο-
ντας στην ψυχολογία τού φόβου, φαντάζει σαν 
εφιάλτης, κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων, το 
Χρέος στο 170 % και το δημοσιονομικό έλλει-
μα στο 8-9 %, σαν κάτι το εξωπραγματικό, το 
οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. 
Θα μπορούσα να γράφω για τις όλες ατέλειες 
του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος 
και την νοοτροπία μας σαν λαός, αλλά βαθιά 
πιστεύω ότι αν υπήρχε πολιτική βούληση και 
Εθνική συνείδηση, όλα αυτά θα μπορούσαν 
να αλλάξουν. Αν αύριο το πρωί η Δικαιοσύνη 
αναλάμβανε να ξεκαθαρίσει το τοπίο απο τους 
φερόμενους ως οικονομικούς εγκληματίες, 
που δεν ξεκαθαρίζουν πώς απέκτησαν τέτοια 
περιουσία και σε πολλές περιπτώσεις το λόγο 

μη απόδοσης των αντίστοιχων φόρων στο 
κράτος, θα είχε ξεκινήσει η ανάπτυξη με την 
καλύτερη βάση. Σε ένα εύρος χρόνου θα ανα-
βαθμίζαμε την παιδεία με έμφαση στο ήθος 
και την ποιότητα μας σαν λαός, δίνοντας στο 
πλούσιο ιστορικό βιογραφικό μας σαν Έθνος, 
την σημασία που μας αρμόζει. Φυσικά και 
ένας υγιής τραπεζικός κλάδος είναι προυπό-
θεση για την ανάπτυξη κάθε κράτους, πόσο 
μάλλον για την Ελλάδα. Οι κρατικές εγγυή-
σεις θα είναι μέσω ανταλλαγής μετοχών με 
το δικαίωμα επαναγοράς τους μετά απο ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα, για  την εκάστοτε 
δανειζόμενη τράπεζα, αφού θα πληρώνει ένα 
ανεκτό ετήσιο επιτόκιο στο κράτος, το οποίο 
και θα εγγράφεται στο κομμάτι εσόδων του 
προϋπολογισμού.
Στην υγεία και στο κλάδο ασφάλισης, αλλά-
ζουν όλα ριζικά και καθιερώνεται ένα πραγμα-
τικά Δημόσιο σύστημα υγείας με αντικειμενικά 
κριτήρια, διαρκούς αξιολόγησης από ανεξάρ-
τητο κρατικό φορέα.
Στην φορολογία πέφτει το βάρος στα πιο αξι-
όλογα και μορφωμένα στελέχη του Δημοσίου 

τομέα, με αποδεδειγμένο ήθος και εμπειρία. 
Τα πανεπιστήμια επιχορηγούνται στο τομέα της 
έρευνας και εξορθολογίζουν τις δαπάνες, όπου 
αυτό είναι εφικτό, -είναι εφικτό- και μάλιστα σε 
πολλούς τομείς. Στον τομέα της ανεργίας ένα 
Εθνικό κράτος φροντίζει να επιμορφώνει με 
σεμινάρια τα οποία είναι άμεσα συναρτώμενα 
με το τι θέλει η «αγορά» την δεδομένη περί-
οδο. Ταυτόχρονα, οι άνεργοι αναλαμβάνουν 
διάφορες κοινωνικές εργασίες, οι οποίες θα 
έχουν όφελος για την κοινωνία και τους ίδιους 
και θα προσδίδουν ένα αίσθημα ότι όλοι είμα-
στε χρήσιμοι σε οποιαδήποτε παραγωγική και 
οικονομική φάση της ζωής μας βρισκόμαστε. 
Στο εμπόριο, θα υπάρξει μια περίοδος πολύ 
χαμηλής φορολόγησης, λόγω του εκτάκτου 
της εποχής με ταυτόχρονη δανειακή στήριξη 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μηδενικό 
επιτόκιο, για αποπληρωμές άλλων δανείων η 
αγορά εμπορευμάτων. Βιομηχανικές επιχει-
ρήσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα θα τυγχά-
νουν εγγυήσεων του δημοσίου σε ένα μικρό 
ποσοστό και αυτό θα γίνεται πιο πολύ για 
να υπάρχει μεγαλύτερη φερεγγυότητα στις 

συναλλαγές τους με το εξωτερικό.
Ο τουρισμός, αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο 
για την Ελλάδα, λόγω της σπάνιας ομορφιάς, 
του κλίματος αλλά και της ατελείωτης μας 
ιστορίας. Την περίοδο της τουριστικής κίνησης 
-την οποία οφείλουμε να επιμηκύνουμε- δίνο-
νται φορολογικά κίνητρα (ΦΠΑ), χαμηλότερο 
συντελεστή ρεύματος, νερού, δημοτικών και 
άλλων τελών. Ο ενεργειακός πλούτος της 
Ελλάδος αρχίζει μέσα απο στρατηγικές συμμα-
χίες την εξόρυξη του, κλείνοντας μελλοντικές 
συμφωνίες, με προείσπραξεις μελλοντικών  
εκτιμωμένων εσόδων. Δημιουργούμε ένα μελ-
λόντικό κουμπαρά για το ασφαλιστικό σύστημα 
των επόμενων γενεών και στηρίζουμε εμπρά-
κτως την Ελληνική οικογένεια.
Η μεταστροφή μιας εθισμένης κοινωνίας, σε 
άλλα πρότυπα ζωής, αξιοκρατικά με λιγότερο 
τηλεόραση και περισότερη εργασία δεν θα 
είναι εύκολο έργο, αλλά θα πρέπει να συμβεί 
για τον μέλλον των παιδιών μας. Όσο προχω-
ράμε πάντως έτσι, χωρίς εναλλακτικά σχέδια 
και βασιζόμενοι σε αποφάσεις άλλων, ερήμην 
των δικών μάς συμφερόντων, θα διολισθαί-
νουμε και άλλο σαν κοινωνία. Η Εθνικιστική 
προσέγγιση ξεκινάει απο βαθύτερα αίτια και 
έχει να κανει με την καλύτερευση του Έλληνα, 
μέσα από τους αιώνες της ιστορίας του και 
του ταλέντου που έχει να επιβιώνει σε δύσκο-
λες καταστάσεις. Η Χρυσή Αυγή, σε αυτήν 
την τραγική κατάσταση για την Ελλάδα είναι 
στην βουλή των Ελλήνων, εκπροσωπόντας 
ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος 
και καταγγέλει καθημερινά με επικριτικό λόγο 
και αδιάσειστα στοιχεία την ολισθηρή γραμμή 
που ακολουθεί η τρικομματική κυβέρνηση 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
Υπάρχει Ελπίδα! Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την 
Χρυσή Αυγή, διαβλέποντας εκεί, την καθα-
ρότητα των στελεχών της και προσδοκά ένα 
μέλλον τουλάχιστον δίκαιο με ισονομία και 
ισοτιμία με σταθερούς όρους ανάπτυξης για 
τους Έλληνες πολίτες.

Παναγιώτης Παγκάκης
Οικονομολόγος

Μόνο με μια ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ υπάρχει ελπίδα

Στην Κρήτη, η οικογένεια Παρασύρη, με καταγωγή 
από τα Ζωνιανά, είναι γνωστή σε όλους. Μεγάλη 
φαμίλια με αρκετούς σκληρούς και τραχείς άνδρες 
που ποτέ δεν τα πήγαιναν καλά με το νόμο. Οι πιο 
πολλοί είναι κτηνοτρόφοι, κυκλοφορούν με θηριώδη 
4Χ4 και δεν δέχονται «μύγα στο σπαθί» τους. Η από-
φαση του Μιχάλη Παρασύρη του επονομαζόμενου 
και «Ψάκα», να κατέβει για βουλευτής στις εκλογές 
της 6ης Μαΐου με τη «Δημοκρατική Συμμαχία» της 
κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, χαροποίησε όλη τη 
φαμίλια. Άλλωστε είχαν κουμπαριά με την οικογένεια 
Μητσοτάκη. Παράλληλα με τον προεκλογικό αγώνα, 
ο 44χρονος Μιχάλης, είχε όμως και άλλες αγωνίες. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν στέλεχος της μεγα-
λύτερης συμμορίας με ναρκωτικά στην Κρήτη, με 
αρχηγό τον αδερφό του Κωνσταντίνο, γνωστό και ως 
«Κουκιά» . Η υπόθεση στην οποία εμπλέκονται δεκά-
δες άνθρωποι μεταξύ τους και αξιωματικοί της Αστυ-
νομίας έχει πλέον πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
Πλέον, η οικογένεια Παρασύρη μπαίνει σε μεγάλες 
περιπέτειες. Στο κόλπο δεν είναι μπλεγμένα μόνο 
τα τρία αδέρφια αλλά και κάποια από τα παιδιά 
τους όπως και άλλα μακρινά μέλη της οικογένειας. 
Πολλοί στο Λασίθι και στο Ηράκλειο λένε πως η 
σύλληψη τους ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη καθώς 
για χρόνια φλέρταραν με την παρανομία. Τελικά, ο 
Μιχάλης Παρασύρης αντί για τα έδρανα της βουλής 
θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου αντιμε-
τωπίζοντας βαρύτατες και σοβαρές κατηγορίες. Το 
ψάρι όμως βρωμάει από το κεφάλι και φτάνει μέχρι 
τα έδρανα της βουλής και τα κομματικά γραφεία... 

Δεν είναι η πρώτη φορά που στο νησί αποδεικνύεται 
στενή σχέση ανθρώπων του υποκόσμου με «βαριά» 
πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια 
στην Κρήτη, σιγοψιθυρίζεται ότι πίσω από αυτά τα 
κυκλώματα κρύβονται και πολιτικά πρόσωπα. Είναι το 
αποτέλεσμα της πελατειακής σχέσης των πολιτικών 
με τους ψηφοφόρους τους όπου ειδικά στην Κρήτη 
θέριεψε περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της 
χώρας μας κατά τα χρόνια της λεγόμενης μεταπολί-
τευσης. Η Χρυσή Αυγή οφείλει να γκρεμίσει αυτή την 
κυριαρχούσα στο εκλογικό σώμα λογική, σμιλεύοντας 
άφθαρτους και ικανούς συναγωνιστές οι οποίοι θα 
αποτελέσουν τους μελλοντικούς βουλευτές της Χρυ-
σής Αυγής πορευόμενοι με τα ιδεώδη και τις αξίες 
του Χρυσαυγίτη.
Μ’ αυτό τον τρόπο θα δώσουμε και ένα καίριο κτύ-
πημα στον υπόπτως καλλιεργούμενο αρρωστημένο 
τοπικισμό που διχάζει το λαό μας, αποσυνδέοντας την 
αντίληψη της πολιτικής από το φατριαστικό κομμα-
ταρχιλίκι. Ίσως θα έπρεπε να επανέλθει το «κώλυμα 
εντοπιότητας» και στην πολιτική. Ο δικαστής, ο αστυ-
νομικός, ο πολεοδόμος, ο εφοριακός να μην μπορούν 
να υπηρετούν στον τόπο καταγωγής αλλά το ίδιο και 
ο πολιτικός, να μην πολιτεύεται στον τόπο καταγω-
γής του αλλά σε άλλη περιοχή, δίδοντας τέλος στις 
επιθυμίες των διαφόρων, ποικίλης διαβαθμίσεως, 
παρασίτων της κοινωνίας μας.

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

Επαναφορά του «κωλύματος εντοπιότητας»

Η μεταστροφή μιας εθισμένης κοινωνίας, σε άλλα πρότυπα 
ζωής, αξιοκρατικά με λιγότερο τηλεόραση και περισότερη 

εργασία δεν θα είναι εύκολο έργο, αλλά θα πρέπει να 
συμβεί για τον μέλλον των παιδιών μας. 
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ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟΙ 

Γεννήθηκε στο χωριό Λιμνάτης, της 
επαρχίας Λεμεσού, το 1925. Πέθανε 

στις 21 Νοεμβρίου 1958 ύστερα 
από βασανιστήρια που υπέστη από 

τους Άγγλους, κατά την κράτησή του 
στο στρατόπεδο Πολεμίου. Σύζυγος: 

Ελένη Αλεξάνδρου. Τέκνα: Ελευ-
θερία, Μάρω και Όμηρος. Γονείς: 

Αλέξανδρος Τζιωνής και Μαρικκού 
Αλεξάνδρου. Αδέλφια: Κώστας, Αρι-
στόβουλος, Ευάνθης, Ελένη, Άννα 

και Δέσποινα.

Ο Βασίλης Αλεξάνδρου τελείωσε το δημο-
τικό σχολείο Λιμνάτη και εργαζόταν ως 
πωλητής στο συνεργατικό παντοπωλείο 
του χωριού του. Ήταν ιδρυτικό στέλεχος 
και μέλος των επιτροπών των τοπικών 
εθνικοφρόνων σωματείων ΣΕΚ και ΠΕΚ. 
Εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ το 1955 με την 
έναρξη του αγώνα, ως βοηθός ομαδάρ-
χης Λιμνάτη. Ήταν μέλος της τοπικής 
ομάδας κρούσεως Λιμνάτη και ανέπτυξε 
πλούσια δράση. Υπήρξε σύνδεσμος και 
τροφοδότης των ανταρτών του τομέα 
Φασούλας - Παραμύθας και έλαβε μέρος 

στην πρώτη ενέδρα, κοντά στο χωριό 
Άλασσα, των ομάδων Λιμνάτη και Λάνιας.
Το Φεβρουάριο του 1957 συνελήφθη 
από τους Άγγλους και μεταφέρθηκε στα 
κρατητήρια Πύλας (διαμέρισμα G), όπου 
κρατήθηκε μέχρι το τέλος του 1957. Μετά 
την απόλυσή του συνέχισε τη δράση του, 
λαμβάνοντας μέρος στην κατασκευή κρη-
σφυγέτων με τους αντάρτες του τομέα, 
τους οποίους και τροφοδοτούσε αρχικά 
στο Σπήλαιο του Κουταλιανού και αργό-
τερα στο κρησφύγετο του Μαυρικίου, που 
κατασκεύασαν στην περιοχή Άγιος Ηλίας 
έξω από το Λιμνάτη. Τον Ιούλιο του 1958 
συνελήφθη και πάλι από τους Άγγλους και 
κρατήθηκε στο Λανίτειο Γυμνάσιο, όπου 
υπέστη φρικτά βασανιστήρια προτού 
μεταφερθεί στο στρατόπεδο Πολεμίου.
Σύμφωνα με μαρτυρία συγκρατούμενού 
του, η ζωή στο στρατόπεδο Πολεμίου 
ήταν για όλους μια πραγματική κόλαση, 
μη εξαιρουμένου και του ήρωα Βασί-
λη Αλεξάνδρου, ο οποίος, παρόλο που 
είχε αρρωστήσει βαριά, υπέστη φρικτές 
κακώσεις και ξυλοδαρμούς με συνέπεια 
την επιδείνωση της υγείας του. Μετά από 
έντονες διαμαρτυρίες των συγκρατουμέ-
νων του προς την Επιτροπή του Διεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού, εξετάστηκε από Άγγλο 
γιατρό, ο οποίος διέταξε την απόλυσή του, 
προφανώς, για να μην αποβιώσει στα 
κρατητήρια. Ο Αλεξάνδρου πέθανε τρεις 
μόνο μέρες μετά την απόλυσή του.

Ε.ΛΑ.Μ.

ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
21 Νοεμβρίου 1958: Αλεξάνδρου Βασίλης

Πριν από λίγο καιρό εκδόθηκε μια νέα εφημερί-
δα, με τον βαρύγδουπο τίτλο «Η εφημερίδα των 
Συντακτών». Πρόκειται για την απέλπιδα προ-
σπάθεια κάποιων δημοσιογράφων, -οι οποίοι 
εργάζονταν παλαιότερα στην, αλήστου μνήμης, 
«Ελευθεροτυπία»,- να διεκδικήσουν ένα μερίδιο 
του αριστερού αναγνωστικού κοινού. Τόσο η 
αισθητική όσο και το περιεχόμενο της εν λόγω 
φυλλάδας παραπέμπει στο γνωστό στυλ «πατσα-
βούρα» που πρωτολάνσαρε η «Ελευθεροτυπία». 
Έτσι, από το πουθενά και την ανυπαρξία, επα-
νεμφανίστηκαν και πάλι κάποιοι «φίλοι» από τα 
παλιά. Ο λόγος για τον «Ιό», κάποιους «μοχθη-
ρούς» τύπους από το παρελθόν, οι οποίοι θεω-
ρούν ότι το «ρουφιανιλίκι», η «σπιουνιά» και η 
παραχάραξη κάθε ίχνους αντικειμενικότητας έχει 
σχέση με την δημοσιογραφία. Η θλιβερή αυτή 
παρέα, απομεινάρι παρακμιακών καταστάσεων 
του παρελθόντος, συνεχίζει να ασχολείται με 
την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Πριν συνεχίσω, θα πρέπει να 
διευκρινίσω ότι δεν επιθυμώ κανενός είδους 
διάλογο με την φαιδρή αυτή ομαδούλα. Διάλο-
γο κάνω μόνον όταν σέβομαι κάποιον ή όταν 
επιθυμώ να τον πείσω για την ορθότητα των 
Ιδεών μου. Και τους συγκεκριμένους ανθρώπους 
ούτε τους σέβομαι, ούτε θέλω να τους πείσω… 
Συν τοις άλλοις, πέρα από την χαοτική διαφορά 
στις μεταξύ μας απόψεις, τίθεται κι ένα θέμα 
προσωπικό, το οποίο έχει να κάνει με την αισθη-
τική, καθώς είναι αναφαίρετο δικαίωμά μου να 
θεωρώ αυτούς τους τύπους άσχημους εμφανι-
σιακά. Ειδικά ένας απ’ αυτούς (ξέρει ποιος…) 

είναι τόσο άσχημος, σύμφωνα πάντα με την 
προσωπική μου αισθητική, ώστε ενδεχομένως να 
απεχθάνεται καθετί λιγότερο άσχημο απ’ αυτόν… 
Αυτά για την συγκεκριμένη μίζερη παρεούλα και 
απλώς ας γνωρίζουν ότι με τα όσα λυσσαλέα 
γράφουν, το μόνο που καταφέρνουν είναι να μας 
προκαλούν φαγούρα σε διάφορα σημεία του 
σώματος… Τώρα τελευταία έχουν εγκαινιάσει 
και μια στήλη «διαλόγου» (εδώ γελάμε) σχετι-
κά με «τη θεσμική αντιμετώπιση της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ». Το τραγικό για τους εμπνευστές της 
στήλης είναι ότι αυτοί, οι οποίοι ανταποκρίνονται 
στο κάλεσμα «κατακεραυνώνοντας» την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ, είναι κάποιοι και κάποιες με μηδαμινή 
και ανύπαρκτη επιρροή στην Ελληνική κοινωνία. 
Άτομα, όπως η Κούρτοβικ (η γνωστή προστάτιδα 
των λαθρομεταναστών), κάποια Στάη (όχι η Έλλη 
αλλά η Άννα, μέλος της «αντιναζιστικής πρω-
τοβουλίας» και της ΟΑΚΚΕ. Για τόσο σοβαρή 
πολιτική παρέμβαση μιλάμε…), κάποιος Κωστής 
Παπαϊωάννου και γενικώς κάποιοι γραφικοί και 
περιθωριακοί τύποι, που δεν εκφράζουν τίποτα 
άλλο πέραν του εαυτού τους και ορισμένων 
ολιγομελών γκρουπούσκουλων. Υπάρχει, όμως, 
η περίπτωση ενός τύπου, ο οποίος ασχολείται 
μαζί μας και είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι η 
ιδιότητά του αυτή δεν εμφανίζεται στο άρθρο του 
για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, στην εν λόγω φυλλάδα. Ο 
λόγος για τον Δημοσθένη Παπαδάτο-Αναγνωστό-
πουλο, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και της Αντιεθνικι-
στικής Αντιμιλιταριστικής Πρωτοβουλίας, αλλά 
και δημοσιογράφος της «Αυγής», ο οποίος στην 
«εφημερίδα των Συντακτών» υπογράφει με την 
ιδιότητα του «υποψήφιου διδάκτορος Πολιτικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών». Στο 
κέιμενό του  ο Παπαδάτος, εκτός του ότι αναμα-
σά τις γνωστές άνοστες, ανιαρές και αστήριχτες 
θεωρίες περί συνεργασίας της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
με την αστυνομία, προσπαθεί να «πουλήσει» 
έναν σχετικά σκληρό «αντιφασισμό». Έχει, όμως, 
πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι από-
ψεις του Παπαδάτου  σχετικά με την βία. Να τι 
είχε γράψει ο κύριος αυτός παλαιότερα: «Δεν 

πιστεύουμε πως η ελευθερία μας τελειώνει εκεί 
που αρχίζει η ελευθερία των άλλων. Αντίθετα, 
γνωρίζοντας ότι ο δημοκρατικός δρόμος προς 
το σοσιαλισμό δε θα είναι ένα απλό ειρηνικό 
πέρασμα, καταλαβαίνουμε ότι για τη στοιχειώδη 
κοινωνική αυτοάμυνα απαιτούνται συγκεκριμένα  
ποσοστά βίας, υποστηρίξιμα τουλάχιστον στα 
τμήματα της κοινωνίας που μας ενδιαφέρουν 
προνομιακά». Το ζητούμενο, φυσικά, δεν είναι η 
όποια ανορθογραφία του, αλλά τα όσα υποστη-
ρίζει ο Παπαδάτος. Δυστυχώς, δεν διευκρίνισε 
τι ακριβώς εννοεί γράφοντας «για τη στοιχειώδη 
κοινωνική αυτοάμυνα», σε ποιο βαθμό φτάνουν 
τα «συγκεκριμένα ποσοστά βίας» και ποια είναι 
τα «τμήματα της κοινωνίας που μας ενδιαφέρουν 
προνομιακά». Λίγο καιρό αργότερα από την 
δημοσίευση αυτών των γραπτών, ο Παπαδά-
τος ενεπλάκη σε μια ομολογουμένως περίεργη 
υπόθεση. Σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο που του 
έγινε, βρέθηκε πάνω του μια κλεμμένη από το 
2004 ταυτότητα, την οποία -όπως υποστήριξε- 
την βρήκε τυχαία στον δρόμο λίγο πριν τον συλ-
λάβουν, και μάλιστα ήταν έτοιμος να την παρα-
δώσει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα… Η νοη-
μοσύνη μας (η οποία σίγουρα δεν είναι απλώς 
στοιχειώδης…) δεν μας επιτρέπει να πούμε 
τίποτα άλλο σχετικά με αυτό το περιστατικό. Δεν 
μπορούμε, όμως, να αφήσουμε στο «απυρόβλη-
το», ιδεολογικά και πολιτικά, τις ψευτομαγκιές 
του Παπαδάτου (και του κάθε Παπαδάτου) που 
δικαιολογεί την πολιτική και κοινωνική βία, 
κλείνοντας πονηρά το μάτι στους «μπαχαλάκη-
δες» της άκρας αριστεράς και του «αναρχικού» 
χώρου. Να μας κατηγορεί για σχέσεις με την 
αστυνομία κάποιος, ο οποίος είχε προνομιακή 
μεταχείριση (σκεφτείτε τι θα γινόταν αν κάποιος 
απλός πολίτης, χωρίς την κομματική ταυτότητα 
και την ανάλογη υποστήριξη από τον φορέα του, 
-την οποία είχε ο Παπαδάτος-, βρισκόταν σε ανά-
λογη θέση, τι θα τράβαγε. Ακόμη θα «έτρεχε»…) 
αποτελεί τουλάχιστον θράσος. Όπως, φυσικά, 
αποτελεί θράσος το ότι κάτι τέτοιοι ψευτόμαγκες, 
μαζί με όλους τους περιθωριακούς που έχουν 

μαζέψει οι γραφικοί συντάκτες του Ιού, ζητούν 
την άμεση ή έμμεση απαγόρευση της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ. Δεν έχουν κανένα νομικό δικαίωμα, 
πολύ περισσότερο όμως δεν έχουν κανένα ηθικό 
υπόβαθρο, καθώς με τις απόψεις και τις πράξεις 
τους έχουν αποκοπεί πλήρως από κάθε γνήσιο 
λαϊκό αισθητήριο. Τελειώνοντας το κείμενό του 
ο Παπαδάτος, τρέφει (φρούδες) ελπίδες λέγοντας 
ότι «Υπάρχει λοιπόν το κοινωνικό έδαφος για ένα 
ευρύ αντιφασιστικό κοινωνικοπολιτικό μέτωπο. 
Μόνο που αντίπαλος αυτού του μετώπου δεν 
θα είναι μόνο η Χρυσή Αυγή». Αν ο Παπαδά-
τος θεωρεί ως «κοινωνικό έδαφος» γελοιότη-
τες όπως «τα αντιφασιστικά πανό στα γήπεδα» 
διαφόρων ψευτοχουλιγκάνων και τις «χιλιάδες 
που συνέρρευσαν την περασμένη Κυριακή στη 
συναυλία στο Σπόρτιγκ», αναφερόμενος στην 
μουσική εκδήλωση υπέρ των παρακρατικών 
αλητών, οι οποίοι συνελήφθησαν στην προσπά-
θειά τους να τρομοκρατήσουν και να χτυπήσουν 
τους Έλληνες κατοίκους (κυρίως ηλικιωμένους 
και γυναικόπαιδα), τότε έχει πραγματικά μαύρα 
μεσάνυχτα. Αν θεωρεί ότι διάφοροι ξεφτι(λι)
σμένοι (που)ρόκερ μπορούν να προξενήσουν, 
έστω και αμυδρά, αμυχή σε Εμάς, ας πιει κανένα 
κρασάκι παραπάνω…  
Δεν σε φοβόμαστε, Παπαδάτε, όπως φυσικά δεν 
φοβόμαστε και τους θρασύδειλους αλήτες, οι 
οποίοι κάτω από τις μάσκες του «αντιεξουσια-
στή», του «αντιφασίστα» και του «αντιρατσιστή» 
παίζουν, ως πιόνια, (και «ψώνια»…) τα πιο 
βρώμικα παιχνίδια μιας ανάλογης εξουσίας. Θα 
συμφωνήσουμε, όμως, Παπαδάτε, ότι αντίπαλος 
αυτού του αντιφασιστικού μετώπου δεν θα είναι 
μόνον η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Αντίπαλός σας  θα είναι 
όλο το Έθνος και ο Ελληνικός Λαός, η Ιστορία και 
η Παράδοση αυτού του Τόπου. Μα ακόμη πιο 
πολύ, εχθρός σας θα είναι το Μέλλον αυτής της 
Χώρας, ένα Μέλλον, το οποίο θα δημιουργήσει η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, αγνοώντας «Ιούς» και λοιπά αντε-
θνικά και αντιλαϊκά «μικρόβια». ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ  

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ

ΧΟΣΕ ΑΝΤΟΝΙΟ 
ΠΡΙΜΟ ΝΤΕ ΡΙΒΕΡΑ
«Ενώ η τρέχουσα φρικτή οικονομική κρίση ερημώνει 
ή πασχίζει να αφανίσει την μεσαία τάξη και  οι εργατι-
κές μάζες υποφέρουν τον εφιάλτη της ανεργίας όπως 
ποτέ άλλοτε, το ποσό των κερδών  που απολαμβάνουν  
οι  δικαιούχοι της  άρχουσας τάξης, οι μεγιστάνες του 
τραπεζικού συστήματος είναι εξαιρετικά υψηλό. Συνε-
πώς το επείγον καθήκον των εργαζομένων είναι το 
ακόλουθο : Να καταστρέψουν το φιλελεύθερο σύστη-
μα βάζοντας τέλος στις πολιτικές κλίκες και στους 
καρχαρίες του τραπεζικού καθεστώτος».  (20ο Τεύχος  
του «Arriba»)

Χοσέ Αντόνιο Πρίμο ντε Ριβέρα
Ιδρυτής της ισπανικής  «Φάλαγγας»

Εκτελέστηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1936 από τους 
μπολσεβίκους δεσμοφύλακές του,  μετά από συνο-
πτική σκηνοθετημένη «δίκη» σταλινικού τύπου στην  
φυλακή του Αλικάντε, με την κατηγορία ότι «συνωμό-
τησε εναντίον της δημοκρατίας».



“Ο λαός έχει 
εναποθέσει τις 

ελπίδες του σε εσασ”
 
Μη σταματάτε να τους σφυροκοπά-

τε εντός βουλής τους δολοφόνους της 
πατρίδας μας συναγωνιστές και εμείς οι 
υπόλοιποι με όσα μέτρα διαθέτουμε. Ποτέ 
δεν πρέπει να εφησυχάσουμε διότι αν το 
πράξουμε οι προδότες της ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ 
θα μας φάνε ζωντανούς. Ο λαός μας έχει 
εναποθέσει τις ελπίδες του στη ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ. Το ποσοστό του γύρω στο 15% που 
μας δίνουν δεν πρέπει να μας ηρεμεί. 
Μόνο η Χρυσή Αυγή είναι σε θέση να χτυ-
πήσει τους ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ της πατρίδας 
μας που έχουν μετατρέψει ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΑΣ σε προτεκτοράτο. 

Οι οχιές του συστήματος των ‘’δημο-
κρατικών ‘’ αριστερών χαφιέδων έχουν 
και το θράσος να κατηγορούν το ΕΘΝΙΚΙΣ-
ΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ για 
φασισμό ενώ ως ‘’μέλη-μέρη’’ του συστή-
ματος που είναι οι ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ 
οι οποίοι στήριζαν και στηρίζουν το σάπιο 
και διεφθαρμένο σύστημα του ΝΕΠΟΤΙΣ-
ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΕΝΚΛΑΤΟΥΡΑΣ, ΘΑ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ.

ΠΕΤΡΟΣ Ζ.,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

D
“ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;”
 
Από τη στιγμή που μπήκε το κόμμα 

μας στη βουλή, όλοι έχουν εξαπολύσει 
ένα λυσσαλέο πόλεμο εναντίον του. Όλοι 
φωνάζουν για τη Δημοκρατία και την 
ελευθερία και ότι δήθεν κινδυνεύει από 
τη Χρυση Αυγή. Παραμύθια, λέω εγώ.  
Όμως, για ποιά Δημοκρατία μιλάνε; Η 
Δημοκρατία για να λειτουργήσει όπως 
την εφηύραν οι αρχαίοι Έλληνες χρει-
άζεται απαραιτήτως δύο συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις:  Έθνος και Ασφάλεια. Το 
πρώτο πάνε να το διαλύσουν οι αριστεροί 
τουρκογενίτσαροι και οι συν αυτώ υπά-
κουες κυβερνήσεις και το δεύτερο, ας μην 
το συζητάμε καθόλου, διότι είναι ανέκ-
δοτο να μιλάς για αφάλεια στην Ελλάδα, 
όταν πλέον όλοι οι Έλληνες φοβούνται να 
κυκλοφορήσουν, ακόμα και μέρα μεσημέ-
ρι, στις ίδιες τους τις πόλεις ή τα χωριά, 
λόγω των ορδών των λαθρομεταναστών. 
Συνεπώς, για ποιά Δημοκρατία μιλάνε 

ακριβώς; Διαβάζω και ακούω συνεχώς 
για το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. 
Όλοι, δυστυχώς, ασχολούνται με αυτό. 
Ασχολούνται σαν να είναι το μονάδικο μας 
πρόβλημα, λησμονώντας το γεγονός ότι, 
για να ξεπεράσει μια χώρα οποιοδήποτε 
πρόβλημα της, θα πρέπει πάνω απ’ όλα να 
διαθέτει Έθνος, να διαθέτει ίδιο Αίμα, ίδια 
Φυλή. Εξάλλου, το σχέδιο της πρόσμιξης 
των λαών, υπάρχει προκειμένου να διαλυ-
θούν οι αντιστάσεις.  Συνεπώς, εγώ θεωρώ 
ότι το πρώτο πρόβλημα της πατρίδας είναι 
το μεταναστευτικό.

Είστε η μόνη μας ελπίδα για τη λύση 
αυτού του προβλήματος της πατρίδας. 
Βαρέθηκα να προχωρώ στο δρόμο και 
να φοβάμαι τον ίσκιο μου, βαρέθηκα να 
ανησυχώ καθημερινά για την κοπέλα μου 
που δουλεύει στην Κυψέλη, βαρέθηκα να 
ανησυχώ για την ιδιαίτερη μου πατρίδα, 
τη Ρόδο, η οποία θα γεμίσει τώρα από 
λαθρομετανάστες και Σύριους και γενικό-
τερα, βαρέθηκα να φοβάμαι ότι θα έρθει 
ο κάθε υπάνθρωπος και θα μου πάρει το 
σπίτι όπου μεγάλωσα. Εμείς είμαστε μαζί 
σας.  Είμαστε μαζί σας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα του Έλληνα, τα οποία έχουν 
καταπατήσει, πρός τέρψιν των ξένων.

ΓΙΩΡΓΟΣ

D
“σοροσ και μκο”

 
Παρακολούθησα μέσω διαδικτύου την 

ομιλία του εβραίου Τζωρτζ Σόρος για τη 
χρηματοδότηση των κέντρων φιλοξενίας 
λαθρομεταναστών στην Ελλάδα από τον 
ίδιο. Μιλούσε συνεχώς για την «Ανοιχτή 
Κοινωνία» και γνωρίζω ότι έχει στήσει 
αυτή τη ΜΚΟ σε όλη την Α.Ευρώπη από 
την Εσθονία μέχρι την Ελλάδα και όχι 
μόνο. Ο κ.Σόρος πλησιάζει στο τέλος της 
ζωής του. Πριν φύγει από αυτόν το κόσμο 
προς τον Ιεχωβά, γιατί δεν κάνει μια 
καλή πράξη να χρηματοδοτήσει από τα 
πολλά δις. που διαθέτει, κέντρα φιλοξενί-
ας λαθρομεταναστών στο Ισραήλ, εκεί που 
φυλακίζουν και διώχνουν κακείν κακώς 
τους λαθρομετανάστες; 

Επίσης, στην ομιλία του αναφέρθηκε 
δύο φορές στην απειλή της συνεχής ανό-
δου της Χρυσής Αυγής. Μου φαίνεται, ότι 
ο κύριος Σόρος θέλει ανοιχτή κοινωνία 
για τους Ευρωπαίους και κλειστή για τους 
Εβραίους στο Ισραήλ.

ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.

D
“για το ταχυδρομικο

ταμιευτηριο”
 
Συγχαρητήρια για το κόμμα σας. Στη-

ρίζω τη Χρυσή Αυγή από τότε που στις 
εκδηλώσεις για τα Ίμια μας έλεγαν γρα-
φικούς. Σας γράφω για το Ταχυδρομι-
κό Ταμιευτήριο, στο οποίο έχω κάποιες 
μετοχές με κόπο ζωής. Η κυβέρνηση θέλει 
να το σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα, 
όπως και την Αγροτική. Υπάρχει μελέτη 
της Blackrock, του μεγαλύτερου φορέα 
παγκοσμίως, όπου αναφέρεται ρητά ότι 
το ΤΤ θέλει 615 εκατομμύρια ευρώ για 
ανακεφαλαιοποίηση, ενώ το ΤΤ ήδη έχει 
κάνει προβλέψεις και έχει δεσμεύσει 580. 

Δηλαδή ο κύριος Στουρνάρας θα το 
κάνει δώρο με δισεκατομμύρια καταθέσεις 
στους ιδιώτες τραπεζίτες για 35 εκατομ-
μύρια ευρώ. Μπροστά του οι υπόλοιπες 
τράπεζες είναι σαπάκια. Και για αυτό 
τον λόγο θέλουν να πάρουν τα δισεκα-
τομμύρια των καταθέσεων του ΤΤ δώρο, 
απολύτως δωρέαν. Σας παρακαλώ κάντε 
την ερώτηση στην βουλή. Φυσικά είναι 
αυτονόητο ότι στην επόμενη βουλή όποιος 
το υπογράψει, η ΧΑ θα τον στείλει στο 
σκαμνί, αλλά το θέμα είναι να προληφθεί 
άλλη μια τεράστια ζημιά για την εθνική 
οικονομία.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.

D
“σΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Ο ΛΑΟΣ”

 
Ο Ελληνικός λαός βρίσκεται σε οικο-

νομικό και πολιτικό αδιέξοδο. Είμαι 22 
χρονών και βαθύτατα δεμένος με τη χώρα 
αυτή που ανά των αιώνων απέδειξε και 
αποδεικνύει ότι οι Έλληνες δεν χειρα-
γωγούμαστε, δεν προσκυνάμε κανέναν 
παρά τους νεκρούς μας που πέφτουν στη 
μάχη δια της νίκης και της σωτηρίας μας. 
Φαίνεται όμως ότι κάποιοι δεν λένε να 
το καταλάβουν και ζητούν εδώ και πολύ 
καιρό να γονατίσουμε για ένα κομμάτι 
ψωμί, να γονατίζουμε στην καθημερινό-
τητα που μας έχουν αναγκάσει να ζούμε.

Και ρωτώ κύριοι, ποιά αξιοπρέπεια 
απέμεινε στον Έλληνα όταν τα χρήματα 
του δε φτάνουν να πάρει γάλα για το παιδί 
του και όταν η ζωή του απειλείται από 
τον μετανάστη που τάιζε και συνεχίζει να 
ταΐζει; Όλοι μας πλέον είμαστε λίγο πριν 
την κόψη του ξυραφιού. Έχουν όλοι τους 
καιρό να δουν την οργή του ΕΛΛΗΝΑ 
αλλά σας το ορκίζομαι ότι θα τη θυμηθούν 
πολύ καλά όταν θα ξεσπάσει προς όλες 
τις κατευθύνσεις και τότε θα επέλθει η 
λύτρωση μας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.

Α.Φ. 596, Νοέμβριος 2005
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΥΜΑΤΑ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ… ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ!

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2005 και περί ώραν 
19.00 έγινε από ομάδα των γνωστών-αγνώστων, 
από αυτούς που με ευχαρίστηση καίνε την Ελληνι-
κή Σημαία, εγκληματική επίθεση με δεκάδες βόμ-
βες κατά των γραφείων της Χρυσής Αυγής στην 
οδό Σολωμού 74. Δεν ήταν η πρώτη… και πριν 
επτά χρόνια στις 17 Νοεμβρίου είχε γίνει ανά-
λογη επίθεση… Ήταν γνωστό ότι αποτελούσαμε 
ΣΤΟΧΟ! Για τον λόγο δε αυτόν (για να μη κάνουν 
κάποιοι πως δεν ξέρουν) πριν από δέκα ημέρες 
είχαμε αποστείλει και φαξ στις αρμόδιες αρχές. 
Δεν έκαναν τίποτε! Το μόνο που κάνουν είναι 
να προσπαθούν να μετατρέψουν τα στελέχη της 
Χρυσής Αυγής, που ήταν για 15η φορά (!) θύμα-
τα τρομοκρατικής επιθέσεως κατηγορούμενους! 
Κανένας δεν συνελήφθη για την επίθεση εις βάρος 
μας (όπως και τις προηγούμενες 14 φορές…) και 
καμμία έρευνα δεν έγινε! Η μοναδική έρευνα, που 
έγινε ήταν στα γραφεία της Χρυσής Αυγής!
Τις τελευταίες ημέρες από τις παραμονές της 
συγκεντρώσεως στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοέμ-
βρη μέχρι και σήμερα εκατοντάδες βόμβες μολό-
τωφ έχουν πέσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε 
μία περίπτωση στο Μοναστηράκι οι δράστες έφυ-
γαν ανενόχλητοι με το μετρό! Δεν έχει γίνει ούτε 
μία σύλληψη, ούτε μία έρευνα πουθενά!
Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2005 και περί ώραν 
19.00 έγινε, λοιπόν, τρομοκρατική επίθεση με 
δεκάδες βόμβες κατά των γραφείων της Χρυσής 
Αυγής, η οποία φυσικά δεν ήταν η πρώτη.  Από 
πού να αρχίσει κανείς και που να τελειώσει; 
Βόμβες στα γραφεία μας στην οδό Κεφαλληνίας, 
βόμβες στα γραφεία μας στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 
και άλλες βομβιστικές επιθέσεις στα γραφεία μας 
στην οδό Σολωμού. Βόμβες στα γραφεία μας σε 
Πειραιά, Κυψέλη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, 
Λαμία, Καλαμάτα. Καμμία σύλληψη και καμμία 
έρευνα ποτέ σε χώρο, όπου ενδεχομένως θα μπο-
ρούσαν να βρεθούν στοιχεία για τους δράστες.
Το πλέον εξωφρενικό: οι αρχές αντί να κάνουν 
έρευνα στους χώρους των υπόπτων, έκαναν έρευ-
να στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, όπου βρήκαν 
κάποιες φιάλες με κάποιο υλικό, που ούτε γνωρί-
ζουμε την ύπαρξή τους, ούτε και την προέλευσή 
τους και που δεν αποκλείεται να είναι υπολείμματα 
από την πρόσφατη επίθεση εναντίον μας.
Το μόνο που κάνουν λοιπόν είναι να προσπαθούν 
να μετατρέψουν τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, 
που ήταν για πολλοστή φορά(!) θύματα τρομο-
κρατικής επιθέσεως σε κατηγορούμενους!»

«ΙΡΑΚ: «ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ» ΜΕ 
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΗΠΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ
Την διεξαγωγή έρευνας διέταξε ο πρωθυπουργός 
του Ιράκ για τον βασανισμό περισσοτέρων από 
170 κρατουμένων.  Το Ισλαμικό κόμμα του Ιράκ, 
που εκπροσωπεί κυρίως Σουνίτες, ζήτησε να ανα-
λάβει τις ανακρίσεις ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή.  
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της χώρας 
δήλωσε στο BBC ότι ορισμένοι από τους κρα-
τουμένους βρέθηκαν με γδαρμένο το δέρμα, ενώ 
άλλοι έχουν μείνει παράλυτοι εξαιτίας των βασα-

νιστηρίων. Η αμερι-
κανική κυβέρνηση 
μέσω του εκπροσώ-
που της δήλωσε ότι 
η χώρα του δε βασα-
νίζει κρατουμένους…
Την ίδια στιγμή, η 
αμερικανική κυβέρ-
νηση παραδεχόταν 
ότι έκανε χρήση λευ-
κού φωσφόρου ως 
εμπρηστικού όπλου 
κατά την επιχείρηση 

κατάληψης της πόλης Φαλούτζα στο Ιράκ.  Σε 
παλαιότερη αναφορά ο αμερικανικός στρατός είχε 
δηλώσει ότι η ουσία χρησιμοποιείται για… φωτι-
σμό του πεδίου της μάχης! Ωστόσο ο ανταποκρι-
τής του BBC μεταδίδει ότι η αποκάλυψη χρήσης 
της εγείρει ερωτηματικά για το κατά πόσο θάνατοι 
αμάχων στη Φαλούτζα οφείλονται σε αυτήν. Η 
ιταλική τηλεόραση υποστήριξε σε ντοκιμαντέρ της 
ότι ο λευκός φώσφορος χρησιμοποιήθηκε κατά 
αμάχων, επικαλούμενη μαρτυρίες όπως αυτή του 
Αμερικανού στρατιώτη, Τζεφ Ένγκλχαρτ.

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Κυκλοφοριακό έμφραγμα και αφάνταστη ταλαιπωρία του 
κόσμου που κυκλοφορούσε στο κέντρο των Αθηνών, προ-
κάλεσαν τις μεσημεριανές ώρες του 
Σαββάτου οι συνήθεις «διαδηλωσά-
κηδες» του ΣΥΡΙΖΑ και των λοι-
πών αριστερίστικων δυνάμεων , που 
πραγματοποιούσαν «αντιφασιστικό 
συλλαλητήριο». Η θλιβερή πορεία 
των γενιτσάρων του αμερικανοσιω-
νισμού σύρθηκε από τα Προπύλαια 
μέχρι τη βουλή. Ήταν δεν ήταν 1.000 
φουκαράδες (σε διπλάσιους τους 
ανεβάζει η ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ: 
«Με αρκετό κόσμο, 2.000 χιλιάδων 
κατά μια πρώτη εκτίμηση, η συγκέ-
ντρωση στα Προπύλαια. Ο κόσμος 

έχει κατέβει στο δρόμο»). Απ’ αυτούς τους 1.000 τουλάχι-
στον οι μισοί ήταν… αλλοδαποί (Πακιστανοί, Μπαγκλαντεσια-

νοί και λοιπές… λαθρομεταναστευτι-
κές δυνάμεις).
Τον τόνο έδινε η νεολαία (ή μήπως… 
νεολέρα;) ΣΥΡΙΖΑ, πίσω απ’ ένα πανό 
με το εξής σύνθημα: «Το φασισμό 
βαθιά κατάλαβέ τον, δεν θα πεθά-
νει μόνος του, τσάκισέ τον». Αυτοί 
είναι οι «σύγχρονοι», οι «προοδευτι-
κοί», οι «δημοκράτες», οι «ανεκτικοί» 
κ.τ.λ., όπως τους παρουσιάζουν τα 
κομμουνιστοκρατούμενα «πολιτικώς 
ορθά» ΜΜΕ. Σταλινικοί του κερατά 
είναι! Και να μπορούσαν να τσακί-
σουν τουλάχιστον…

Ούτε χίλιοι αριστεριστές στην κύρια «αντιφασιστική»
συγκέντρωση της Αθήνας, με μπροστάρη τον ΣΥΡΙΖΑ



Η ΘΕΛΗΣΗ ΚΙΝΕΙ ΒΟΥΝΑ
Από τις 4.500 ψήφους του 1996 στο 2012

«Το κακό είναι τοκογλυφία, το ερπετό Νεσσέκ.
Νεσσέκ που τ’ όνομα του είναι γνωστό 
σαν «ο κηλιδωτής»
Πέρα από τη ράτσα κι’ ενάντια στη ράτσα, 
ο κηλιδωτής.
Τόκος hic mali medium est. 
Εδώ είναι ο πυρήνας του κaκού, 
η πυρωμένη κόλαση…»

 EZRA POUND

Από τη μια πλευρά οι πολίτες του κόσμου, όπως 
τους αρέσει να αυτοπροσδιορίζονται και από 
την άλλη εμείς, οι Εθνικιστές, οι οποίοι δεν 

είμαστε πολίτες του κόσμου, αλλά υπεράνω όλων 
και πέρα από κάθε χώρο και χρόνο ΕΛΛΗΝΕΣ! 

Η κα Γλυκατζή-Αρβελέρ θεωρείται ως ένα από τα κορυ-
φαία πνεύματα της πατρίδας μας και η κυρία Αρβελέρ δεν 
το κρύβει ότι είναι ένας πολίτης του κόσμου. Σε πρόσφατη, 
λοιπόν, τηλεοπτική εκπομπή του κατ’ ευφημισμόν μεγάλου 
τηλεοπτικού καναλιού, το οποίο δημόσια  υπερηφανεύεται 
ότι παρανομεί και έχει αποκλείσει την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, σε 
εκπομπή λοιπόν του εν λόγω καναλιού, η κα. Αρβελέρ είπε 
ότι το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι το οικονομι-
κό, αλλά είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!  

Εις ό,τι αφορά την τοποθέτησή της ότι το πρόβλημα δεν 
είναι το οικονομικό θα συμφωνήσουμε, είναι πρόβλημα 
πολιτικό, ηθικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Όλα αυτά έφε-
ραν το οικονομικό, το οποίο αποτελεί την κορυφή του παγό-
βουνου. Άκομψο όμως και υπερβολικό και εντελώς εκτός 
τόπου και χρόνου ότι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι 
η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! 

 

«Αν υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή 
κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα είναι η 
Χρυσή Αυγή.» 

Για να έχετε όμως πλήρη επίγνωση σας παραθέτω αυτού-
σια την δήλωση της κας. Γλυκατζή-Αρβελέρ στην εκπομπή 
«Πρωταγωνιστές» του κ. Θεοδωράκη: 

«(Το πρόβλημα) δεν είναι το οικονομικό. Αν υπάρχει 
ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου στην 
Ελλάδα είναι η Χρυσή Αυγή. Καλού ή κακού, το οικονομικό 
πρόβλημα θα λυθεί. Θα αρχίσει να πάψει η αστυφιλία. Θα 
γυρίσουμε λίγο στο ύπαιθρο. Θα δούμε ότι το χωραφάκι 
θα μπορεί να βγάλει όχι μόνο ντομάτες και μαρούλια, αλλά 
κι άλλα πολλά. Ε, παιδί της κατοχής είμαι κι εγώ, ξέρω πώς 
έγιναν τα πράγματα. Αλλά το ότι υπάρχει η Χρυσαυγή, το 
ότι υπάρχει δηλαδή ένα κόμμα μίσους αυτή τη στιγμή, γιατί 
αυτό είναι… Δεν μιλώ ιδεολογικά. Μιλώ για πράγματα τα 
οποία είναι βαρβαρότητες καθημερινές. Άλλο να το λες “τι 
θέλουνε αυτοί εδώ”, “να φύγουνε και να κάνουνε”, κι άλλο 
να τους αλυσοδένεις και να τους σκοτώνεις, έτσι; Τελείως 
διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για μένα είναι η μεγά-
λη κατάπτωση, αν θέλετε, της ελληνικής κοινωνίας».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω τα οποία ισχυρίστηκε 
η γνωστή καθηγήτρια, το πρόβλημα είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! 
Αυτό όσο και να το φωνάζει σε φυλλάδες και κανάλια η κα 
Αρβελέρ και μαζί με αυτήν και πολλοί άλλοι, δεν θα πείσουν 
τον Λαό! Δεν θα πείσουν όσους σήμερα απελπισμένοι χωρίς 
Ιδανικά ,χωρίς όραμα πέραν του υλικού χώρου, υποφέρουν 
υλικά, δεν θα κατορθώσουν να περάσουν την αντίληψη ότι 

για όλα φταίει η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! Όσο για την αστυφιλία πράγ-
ματι μεγάλη κατάρα του Έθνους, η ευθύνη ανήκει απόλυτα 
στους φιλελεύθερους κεντροδεξιούς και κεντροαριστερούς 
και στους σοσιαλιστάδες, οι οποίοι την έκαμαν καθεστώς 
στην Πατρίδα μας και ερήμωσαν την ύπαιθρο. 

 

Δαιμονοποίηση και ψευδολογίες 
Είπε στην συνέχεια ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ένα κόμμα 

μίσους. Από που προκύπτει αυτό; Από πουθενά! Γιατί έτσι 
αυτοί θέλουν... γιατί έτσι τους αρέσει αυτοί να ορίζουν 
τους ανθρώπους και με τη λογική τους σίγουρα θα είναι 
πολύ ευχαριστημένος εκεί που βρίσκεται όπου βρίσκεται ο 
μεγάλος ιδεολογικός εφηβικός έρωτας, ο πατερούλης Στά-
λιν. Δεν μισούμε κανέναν. Αγαπούμε την Ελλάδα και 
αγωνιζόμαστε να την προστατέψουμε από αυτούς που 
την μισούν και την κατάντησαν στη σημερινή ζοφερή 
κατάσταση εις την οποία βρίσκεται. Προσπαθώντας να 
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα η κα. Αρβελέρ δηλώνει ότι 
δεν ομιλεί ιδεολογικά! Αναφέρεται σε βαρβαρότητες, σε 
δολοφονίες και σε δήθεν Χρυσαυγίτες που αλυσοδένουν 
και σκοτώνουν. Μα που τα είδαν αυτά τα πράγματα; Ο 
μόνος που αλυσόδεσε από όσο γνωρίζουμε τώρα τελευταία 
έναν λαθρομετανάστη είναι ένας αρτοποιός κάπου στην 
Αττική, ο οποίος τον είχε υπάλληλο και τον έκλεβε. Όμως, 
εμείς οι Χρυσαυγίτες είμαστε αντίθετοι στο να παίρνουν 
τις δουλειές των Ελλήνων οι λαθρομετανάστες. Τι σχέση 
μπορεί να έχουμε με αυτόν τον άνθρωπο που είχε υπάλληλο 
λαθρομετανάστη και επί τέλους ας τελειώσει η προπαγάνδα, 
η εποχή της προπαγάνδας τέλειωσε και ο κόσμος ζει καθη-
μερινά στο πετσί του μια σκληρή πραγματικότητα και δεν 
καταναλώνει με την προθυμία που διέθετε στο παρελθόν 
την ψευδολογία και την δαιμονολογία. Όμως η κα Αρβελέρ 
επιμένει και λέει ότι δεν ομιλεί ιδεολογικά... και θεωρεί 
μεγάλη κατάπτωση της Ελληνικής κοινωνίας την ύπαρξη της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Όχι, δεν αποτελεί κατάπτωση της Ελληνι-
κής κοινωνίας η ύπαρξη και η συνεχής άνοδος της Χρυσής 
Αυγής, αποτελεί στην πραγματικότητα την κατάπτωση, ιδεο-
λογική και πολιτική,  όλων στο σύνολο τους, των ορφανών 
του Μαρξ και του καταναλωτικού Μολώχ, όλων αυτών, οι 
οποίοι αισθάνονται πολίτες του κόσμου, είτε μαρξιστικής, 

είτε φιλελεύθερης χροιάς και οι οποίοι βλέπουν ότι παρ’ 
όλο το γεγονός ότι επί δεκαετίες ολόκληρες σάπισαν τον 
νου και την ψυχή των Ελλήνων με το διεθνιστικό δηλητήριο, 
ανατέλλει σήμερα ενάντια στα όσα ήθελαν ένας νέος Ελλη-
νικός Εθνικισμός! Διαπιστώνουν μία επιστροφή στο Έθνος, 
στην Πίστη, στην Παράδοση και βλέπουν με απογοήτευση 
και θλίψη ότι τα έργα τους τα πλάνα και απατηλά δεν ήταν 
παρά ένας πύργος κτισμένος στην άμμο.  

Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις πολιτικές έρευνες 
προκύπτει αβίαστα ότι ο Ελληνικός λαός δείχνει βαθιά πίστη 
και εμπιστοσύνη σε θεσμούς όπως ο Στρατός, η Πίστη, η 
Οικογένεια, ενώ αντίθετα απαξιώνει σε συντριπτικό βαθμό 
τους πολιτικάντηδες, την πλουτοκρατία και βεβαίως τα 
αγαπημένα τους ΜΜΕ, τα οποία αποτέλεσαν και αποτελούν 
τον κορυφαίο μηχανισμό προπαγάνδας του «πολίτη του 
κόσμου» ενάντια στην αιώνια Ιδέα του Έθνους! 

 

Από τον Ιανουάριο του 1996 στο 2012 
Ήταν Ιανουάριος του 1996 όταν το φύλλο της εφημε-

ρίδας Χρυσή Αυγή με αύξοντα αριθμό 140 κυκλοφορού-
σε στα περίπτερα με μία μαύρη ταινία πένθους και τίτλο 
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ και ήταν λίγες ημέρες μετά την 
εθνική τραγωδία στα Ίμια. Τότε η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ βρέθηκε 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα για εθνική δικαίωση. Λίγους 
μήνες αργότερα τον Αύγουστο γνωρίσαμε την πίκρα αλλά 
και την υπερηφάνεια όταν δύο γενναία παλληκάρια έχυσαν 
στην Κύπρο μας το Αίμα τους για Ελλάδα και Ελευθερία! 
Ήταν τότε, που ο Σολωμός Σολωμού με το τσιγάρο στο 
στόμα πέθαινε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην 
προσπάθεια να κατεβάσει μια τουρκική σημαία από μία Γη 
Ελληνική!  

Τέλη Αυγούστου του 1996 αναγγέλλει ο πρωθυπουρ-
γός των Ιμίων Σημίτης εκλογές και πολλοί συναγωνιστές 
ενθουσιασμένοι από την δημοσιότητα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
με πείθουν να λάβουμε μέρος στις εκλογές αυτές, οι οποίες 
γίνονται τον Σεπτέμβριο. Η εφημερίδα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (α.φ. 
165) κυκλοφορεί με τίτλο: «ΨΗΦΟ ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ». Μετέχουμε με υποψηφί-
ους βουλευτές σε 43 νομούς της χώρας και παρ’ όλο τον 
ενθουσιασμό η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ παίρνει μόνο 4.500 ψήφους 
και ο πρωθυπουργός των Ιμίων, ο οποίος είχε πει το «ευχα-
ριστούμε τους Αμερικάνους», ο Σημίτης, εκλέγεται και πάλι 
πρωθυπουργός!  

Στο αμέσως επόμενο φύλλο παρ’ όλη την πίκρα μας γρά-
φουμε στην πρώτη σελίδα: «Η ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕ-
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΑΒΕ ΤΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
ΑΓΩΝΑΣ: ΨΗΛΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ!» και κρατήσαμε ψηλά τις 
Σημαίες και οι 4.500 ψήφοι του 1996 έγιναν 450.000 τον 
Μάιο του 2012! Όλα αυτά μέσα από διωγμούς, περιπέτειες 
και ατέλειωτη λάσπη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, αφήστε τα κοράκια 
να κράζουν. Ακόμη δεν πεθάναμε για να κατασπαράξουν 
τα ανυπεράσπιστα λείψανά μας. Ό,τι και να λένε, η πράξη 
απέδειξε πως τα λόγια τους μπροστά στην ΘΕΛΗΣΗ μας 
ήταν καπνός, που πήρε μακριά ο αγέρας. Σήμερα η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ έχει μία δυναμική, την οποία όση λάσπη και 
να ρίξουν δύσκολα θα την ανακόψουν. Αλλά ό,τι και 
να γίνει αυτός ο αγώνας ήταν, είναι και θα είναι και 
στο μέλλον υπέροχος! Γράψαμε Ιστορία και αυτό δεν 
μπορεί κανείς να μας το αμφισβητήσει.

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

«Θα πρέπει να ξέρουν, όσοι πίστεψαν για κάποια στιγμή το 
αντίθετο, ότι η Χρυσή Αυγή δεν σβήνει εύκολα και ότι όσες 

δυσκολίες και αν συναντήσουμε στην πορεία μας θα τις ξεπε-
ράσουμε. Θα πρέπει να ξέρουν όσοι πίστεψαν ότι επιτέλους 

επέτυχαν να σταματήσουν το κίνημα των ελλήνων εθνικιστών 
ότι έκαναν λάθος και ότι το να αφήνουν ζωντανό ένα πληγω-

μένο εχθρό είναι πιο επικίνδυνο από το να μην τον ενοχλούν 
καθόλου! Θα πρέπει να ξέρουν ότι πάνω από όλα δεν πρόκειται 
ποτέ να εγκαταλείψουμε τους συναγωνιστές μας που διώκονται 

από το καθεστώς της δικτατορίας των διεφθαρμένων.» 

- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002
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