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ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΔΙΕΦΘΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Γλίτωσε από του... Χάρου τα δόντια!

ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ 
Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ
ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ  ΣΕΛ. 3

Με την προδιαγεγραμμένη διάλυση των «Ανεξάρτητων Ελλήνων»...

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Απελπισμένο το Σύστημα από την πολιτική άνοδο των Εθνικιστών

ΣΕΛ. 12 - Αυτοί θα μας σώσουν;

ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ 30 
ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΑΝΕΙΣΤΟΥΝ 49!

ΣΕΛ. 4 - Ότι έμεινε από την αληθινή
δολοφονική επίθεση στην Κομοτηνή

ΜΕΤΑ ΕΧΟΥΝ 
ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ 
ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ 
«ΤΑΓΜΑΤΑ 
ΕΦΟΔΟΥ!»

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ:
ΚΟΒΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΛΛΑ 
ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ... 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ (!) ΚΑΙ ΤΙΣ Μ.Κ.Ο.

ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5 N.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»:

«Δεν είμαστε 
“αγανακτισμένοι”, είμαστε 
Ιδεολόγοι και συνειδητοί 

πολιτικοί στρατιώτες»

ΑΠΟ ΤΟ 4,7% ΣΤΟ… 7% - ΑΠΟ ΤΟ 12,1% ΠΟΣΟ;
 H τελευταία δημοσκόπηση της MRB δίνει στην Χρυσή Αυγή 12,1%. Σας θυμίζουμε την 
τελευταία δημοσκόπηση πριν από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, της ίδιας εταιρεία, και 
ανακοινώθηκε στον Real.gr: Ν.Δ. 23,9%, ΔΗΜΑΡ 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 22,5%, ΠΑΣΟΚ 12,6% 

ΛΑ.Ο.Σ. 1,3%, ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 6,2%, ΔΡΑΣΗ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2,9%, Κ.Κ.Ε. 
4,0%, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4,7%. Ως γνωστόν η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ πήρε στις εκλογές 7%(6,92%).
Με την γλώσσα των αριθμών, λοιπόν, αφού το 4,7% έγινε 7% ή εάν θέλετε 6,9%, το 

12,1% γίνεται 17,7%! Τα συμπεράσματα δικά σας…
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Αθήνα: 6932 185789 Πειραιάς: 210 4172693 Αν. Αττική: 6947 285718 Δυτ. Αττικη: 6973 283559 Θεσσαλονίκη: 6970 138893 
Αιτωλ/νία: 6973 749279 Αργολίδα: 6980 507785 Αρκαδία: 6974 882304 Άρτα: 6974 382063 Αχαΐα: 6986 180102 Βοιωτία: 6985 994905 

Γαργαλιάνοι: 6977 224247 Γρεβενά: 6972 230176 Γύθειο: 6974 629128 Δράμα: 6978 834611 Δωδεκάνησα: 6944 962780 Έβρος: 6947 179504 
Εύβοια: 6993 955634 Ευρυτανία: 6988 888540 Ζάκυνθος: 6980 787960 Ηράκλειο: 6977 752198 Ηλεία: 6977 579856 Ημαθία: 6943 567011 

Θεσπρωτία: 6980 838537  Ιωάννινα: 6938 147358 Καβάλα: 6931 087003 Καρδίτσα: 6986 122363 Καστοριά: 6972 230176 Κέρκυρα: 6937 621556 
Κεφαλλονιά: 6945 134452 Κιλκίς: 6970 505407 Κοζάνη: 6984 342137 Κόρινθος: 6986 256231 Κυκλάδες: 6945 372714 Λακωνία: 6970 365496 
Λάρισα: 2410 554606  Λασίθι: 6989 642299 Λέσβος: 6932 228699 Λευκάδα: 6936 796622 Μαγνησία: 6981 770616 Μεσσηνία: 6948 929090 

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

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

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

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

o ΑΘΗΝΑ: Δηλιγιάννη 50

o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καζαντζάκη 4 

o ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραΐσκου 111 

o ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 17 χλμ 

Νέας Εθνικής Οδού

o Α. ΛΙΟΣΙΑ: πλ. Μητροπόλεως

o ΝΙΚΑΙΑ: Καισαρείας 30

o Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Λ. Ηρακλείου 426

o ΜΕΓΑΡΑ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΠΕΡΑΜΑ: 25ης Μαρτίου 7

o ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Φανερωμένης 3

o ΑΡΤΕΜΙΔΑ: Αγ. Μαρίνας 10

o ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: Λεωφ. Σουνίου 

και 25ης Μαρτίου

o Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Ποσειδώνος 66 

o ΠΑΤΡΑ: Γερμανού 128 

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΑΛΜΥΡΟΣ: Βασ. Κωνσταντίνου 

91, πλ. Αλμυρού

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΞΑΝΘΗ: Τσιμισκή 2

o ΔΡΑΜΑ: Εθνικής Αμύνης 55 

o ΕΒΡΟΣ: Μαζαράκη 34 

o ΘΑΣΟΣ: Πρίνος Θάσου

o ΚΑΒΑΛΑ: Δαγκλή 10 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Κομνηνού 2

o ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη 40-42 

o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Κόρακα 52

o ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηροδότου 87

o ΡΟΔΟΣ: Εθν. Μακαρίου 45

o KΩΣ: Ομήρου και Ξενοκρίτου

o ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Πλατεία 

Αργοστολίου

o ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Πατριάρχη

Βαρθολομαίου 6

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τ.Θ. 8346

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

www.XAgr.net

YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Είναι δεδομένο, σύμφωνα με όλες τις 
εκτιμήσεις, ότι πολύ σύντομα η Βό-
ρεια Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ενερ-

γειακό πρόβλημα. Η Βόρεια Ευρώπη θα 
κρυώσει, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που 
διαθέτει τεράστια ενεργειακά αποθέματα. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Παλαιότερα μας έλεγαν γραφικούς επειδή 
αναφερόμασταν στο ελληνικό πετρέλαιο. Σή-
μερα θεωρείται γραφικός όποιος λέει ότι η 
Ελλάδα δεν διαθέτει ενεργειακές πηγές (δη-
λαδή ο Πάγκαλος, γιατί δεν νομίζω να υπάρ-
χει άλλος πολίτης αυτής της χώρας που να 
στηρίζει αυτή την άποψη).  
Ήρθε να μας επιβεβαιώσει η έκθεση της 
Deutsche Bank που κάνει λόγο για πολύ συ-
γκεκριμένους αριθμούς: 427 δισεκατομμύρια 
ευρώ από φυσικό αέριο από τη νευραλγική 
ζώνη νοτίως της Κρήτης. Δεν είναι τυχαίο 
που η έκθεση αυτή εμφανίστηκε τώρα που 
η χώρα διέρχεται μια πολύ σημαντική κρί-
ση χρέους. Σίγουρα εξυπηρετεί ξένα συμ-
φέροντα και στοχεύει στην απαλλοτρίωση 
του εθνικού  μας πλούτου. Μιλάμε όμως για 
πολύ συγκεκριμένους αριθμούς. Προφανώς 
έχει γίνει έρευνα όχι μόνο από Γερμανούς 
αλλά και από Ρώσους και από Αμερικανούς. 
Γνωρίζουν οι πάντες ότι υπάρχει ένας θη-
σαυρός στην Ελληνική Αποκλειστική Οικο-
νομική Ζώνη. 
Η χώρα μας βρίσκεται στο γεωπολιτικό κέ-
ντρο του κόσμου, την Ανατολική Μεσόγειο, 
που συνδέει την Ευρώπη με το μεγαλύτερο 
ενεργειακό αποταμιευτήρα στον κόσμο, τη 
Μέση Ανατολή, όπου η πολιτική κατάσταση 
είναι τουλάχιστον ασαφής. Αυτό το γεγονός 
δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ανα-
βαθμίσει το γεωπολιτικό της ρόλο. Θα έρθω 
στο παράδειγμα της Κύπρου, όπου ο πλέον 
εξειδικευμένος τεχνοκράτης του Υπουργεί-
ου Ενέργειας, ο Σόλων Κασσίνης, μίλησε για 
800 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη από φυσικό 
αέριο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς 
λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ως κράτος ένα 
τολμηρό βήμα και να προχωρήσουμε στην 
εφαρμογή του Δόγματος του Ενιαίου Αμυ-
ντικού Χώρου, που σε συνδυασμό με τις δύο 
εφαπτόμενες ΑΟΖ και με βάση το Δίκαιο της 
Θάλασσας, οδηγεί σε de facto ένωση της νή-
σου με την Ελλάδα. 
Ας έρθουμε σε ένα άλλο μείζον ζήτημα, αυτό 
των διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες οι 
οποίες θα αναλάβουν το μεγάλο έργο της 
έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. 
Θα φέρω ως παράδειγμα την περίπτωση του 
Ισραήλ. Όταν πήγαν οι Αμερικανοί  (Νορ-
βηγοί έκαναν την έρευνα, Αμερικανοί την 
εκμετάλλευση) στο Τελ Αβίβ για να διαπραγ-
ματευτούν, το πρώτο βράδυ πήραν αγανα-
κτισμένοι τηλέφωνο στο State Department 
και τους είπαν «πού μπλέξαμε εδώ πέρα με 
αυτούς;». Εν τέλει, η ισραηλινή κοινοπραξία 
Delek απέκτησε ένα ποσοστό από τη Noble 
Energy κι έτσι οι εβραίοι αποκομίζουν μεγα-
λύτερο κέρδος, μέσω αυτής της σκληρής δι-

απραγμάτευσης, από την εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων της δικής τους ΑΟΖ.  
Εδώ στην Ελλάδα, τρεις πραγματικά εξειδι-
κευμένοι και σωστοί Έλληνες τεχνοκράτες, ο 
κ. Κωνοφάγος από τα Ελληνικά Πετρέλαια, ο 
στρατηγικός αναλυτής κ. Λυγερός και ο Γε-
ωλόγος κ. Φώσκολος, έκαναν μία αναφορά 
στον πρωθυπουργό που κάνει λόγο για πάνω 
από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ κέρδος από το 
ελληνικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Επί-
σης υπάρχει και η άποψη του κ. Ζεληλίδη, 
του Καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, ο οποίος αναφέρει εδώ και πολ-
λά χρόνια, όταν –επαναλαμβάνω- εθεωρείτο 
γραφικός όποιος μιλούσε για την ελληνική 
ενέργεια, ότι: «αν αξιοποιηθούν οι περιοχές 
νότια της Κρήτης, η Δυτική Ελλάδα, το Κα-
στελόριζο και η Λεκάνη του Ηροδότου, τότε 
καλύπτεται η ενεργειακή αυτονομία της Ευ-
ρώπης για πενήντα χρόνια». 
Εκτός από την έκθεση της Deutsche Bank, 
ήρθε πρόσφατα και η γερμανική εφημερίδα 
«Die Zeit» (16 Οκτωβρίου 2012) να πει ότι: «Η 
Ελλάδα της κρίσης  μπορεί να μετατραπεί σε 
Νορβηγία της Μεσογείου» και ότι μέσω των 

κοιτασμάτων μας μπορούμε να αποπληρώ-
σουμε τα 315 δισεκατομμύρια του ελληνικού 
χρέους. Αυτό το κείμενο εκφράζει την ανθελ-
ληνική και κερδοσκοπική θέση των γερμα-
νών. Όμως λέμε το ακριβώς αντίθετο. Πως τα 
χρήματα που θα εξοικονομήσουμε από την 
ενέργεια ασφαλώς και δεν πρέπει να καούν 
για την αποπληρωμή του παράνομου και 
επαχθούς χρέους, αλλά να επενδυθούν στον 
πρωτογενή τομέα με στόχο την αυτάρκεια 
και την ευημερία του λαού μας. Αυτό είναι 
το δόγμα της Χρυσής Αυγής. Οι τοκογλύφοι 
πιστωτές μας κατέχουν χρεόγραφα, λευκά 
και μαύρα χαρτιά, ευτελή τραπεζογραμμάτια. 
Στην ουσία και παρά το αγγλικό δίκαιο, το 
ελληνικό χρέος είναι μία φούσκα, είναι αέ-
ρας κοπανιστός. Αντιθέτως, η Ελλάς διαθέτει 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο κατέχει ενέργεια, 
κρατά στα χέρια της τη δύναμη που να κι-
νεί τον κόσμο. Επομένως, σε αυτή την άτυπη 
διελκυστίνδα, εμείς στο τέλος θα είμαστε οι 
νικητές, αρκεί να έχουμε τρεις αρετές: Εθνική 
ομοψυχία, θέληση και κυρίως εθνική ηγεσία. 
Αυτή την εθνική ηγεσία μόνο η Χρυσή Αυγή 
μπορεί να την εξασφαλίσει στη χώρα. 

«Οι θέσεις μας για μια Εθνική διακυβέρνηση»
Συνεχίζεται ο κύκλος ομιλιών και αυτή την εβδομάδα, όπου ο 
Συναγωνιστής Π. Ηλιόπουλος θα παρουσιάσει τις προτάσεις 

μας για την Εθνική Διακυβέρνηση. ΣΗΜΕΡΑ στις 19:30 στην Τ.Ο. 
Αθηνών (Δηλιγιάννη 50) και την Πέμπτη στην Τ.Ο. Αρτέμιδας 

(Αγ.Μαρίνας 10 - Πλ. Αγ. Μαρίνας). ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η Ελλάς κρατά στα χέρια της 
τη δύναμη που κινεί τον κόσμο 

«Η Ελλάδα της κρίσης  μπορεί να μετατραπεί 
σε Νορβηγία της Μεσογείου»... 

Γερμανική εφημερίδα Die Zeit, 16/10/12
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Έτοιμοι και οπλισμένοι       
 
Η Γη βρίσκεται σε αναβρασμό. Καθώς οι γεωπολιτικές 
ισορροπίες μεταβάλλονται, οι δυνάμεις της παγκόσμιας 
ολιγαρχίας επιχειρούν την τελετουργική εγκαθίδρυση 
της οικονομικής δικτατορίας τους. Και επειδή δεν ανα-
ζητούν μόνο χρήματα αλλά κυρίως ψυχές, φέρνουν στο 
προσκήνιο ως «κακούς» του παραμυθιού τους πρόσφο-
ρους και ως ένα βαθμό πρόθυμους Μουσουλμάνους. 
Επιτυγχάνουν έτσι τη στοχοποίηση μιας παγκόσμιας 
πληθυσμιακά δύναμης, του Ισλάμ, ως οικουμενικού 
εχθρού, και την μεταστροφή της κοινής γνώμης εναντί-
ον των Μουσουλμάνων την ώρα που στην Παλαιστίνη 
οι σφαγές αμάχων και νηπίων συνεχίζονται ανηλεώς 
και στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη η γενοκτονία του 
Ελληνικού λαού.  
Σαν από άνωθεν εντολή, σε ολόκληρο τα πλανήτη 
εξτρεμιστές Μουσουλμάνοι εξαπολύουν καθημερινά 
επιθέσεις τρόμου εναντίον Χριστιανών αμάχων. Από τη 
Συρία και τη Νιγηρία μέχρι τη Λιβύη και την Αθήνα, οι 
προβαλλόμενοι από τα παγκόσμια κέντρα αποφάσεων 
και τα φερέφωνά τους ΜΜΕ ως «δημοκράτες επανα-
στάτες» ή «ταλαίπωροι μετανάστες» κινούνται με μίσος 
εναντίον των Χριστιανικών πληθυσμών. Σκοτώνουν, 
βιάζουν, λεηλατούν άτομα, εκκλησίες, πιστούς. Ειδικά 
για το θέμα των Χριστιανών της Συρίας οι οποίοι απο-
τελούν συμπαγή θρησκευτική και φυλετική ομάδα η 
Χρυσή Αυγή έχει κάνει σχετική ερώτηση στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο. Η στάση των «επαναστατών» σαφής, όπως 
και η αδυναμία της Ελληνικής διπλωματίας να επιτελέ-
σει το έργο που της αρμόζει ως η μοναδική Ευρωπαϊκή 
Χριστιανική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο.  
Αλλά και εντός της μεγαλύτερης παγκόσμιας υπερδύ-
ναμης ξεκίνησε πάλι, αυτήν τη φορά πιο τακτικά και 
συντονισμένα από κάθε προηγούμενη φορά, η επιδημία 
των επιθέσεων ψυχικά διαταραγμένων ατόμων εναντίον 
αθώων παιδιών σε σχολικά συγκροτήματα. Η διεθνής 
κοινή γνώμη υφίσταται σοκ, και οι τηλεοπτικοί προπα-
γανδιστές παίρνουν το όπλο τους εναντίον της οπλοκα-
τοχής.  
Για τον Αμερικανικό λαό η κατοχή όπλων είναι βαθιά 
ριζωμένη στη ιστορία του και στον τρόπο ζωής του. Το 
παράδοξο δεν είναι η χρήση των όπλων αλλά η επιλογή 
ενός νέου ανθρώπου να ανοίξει πυρ εναντίον ανυποψί-
αστων παιδιών. Το αποφάσισε ο ίδιος ή ήταν ο εύπλα-
στος μοχλός μιας ψυχολογικής επιχείρησης; Η αμερικα-
νική πολεμική μηχανή και οι πολιτικοί της προϊστάμενοι 
δεν δίστασαν να σπείρουν τον τρόμο και το θάνατο 
σε αμάχους από το Βιετνάμ ως τη Σερβία, θα δίσταζε 
άραγε να θυσιάσει τις ζωές μερικών δεκάδων νηπίων 
σε ένα επαρχιακό σχολείο του Κονέκτικατ;  
Αν στις ΗΠΑ η οπλοκατοχή αποτελεί κοινό τόπο, στην 
Ελλάδα ο λαός μας τιμά «τ’ άρματα». Από τους Κρητι-
κούς ως τους Χειμαρριώτες οι Έλληνες ήσαν πάντοτε 
έτοιμοι να προασπίσουν την ελευθερία τους έστω κι αν 
έπρεπε να κρύβουν για γενιές τα όπλα τους, τις εικόνες 
τους, τις σημαίες τους.   
Στην Πατρίδα μας, ενώ η επιχείρηση αύξησης του 
ισλαμικού πληθυσμού βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό 
την ανατροπή των  ισορροπιών στην ελεύθερη Θράκη, 
ληστείες και βιασμοί χτυπούν την πόρτα των Ελλήνων. 
Και την ίδια ώρα που η βία κλιμακώνεται, η πολιτεία 
παράγει αποφάσεις για τον αφοπλισμό των εθνοφυ-
λάκων ακόμη και των ιερέων που το ελληνικό κράτος 
θεωρούσε ανέκαθεν ακρίτες του Έθνους.  
Είναι φανερό ότι η παγκόσμια τάξη των οικονομικών 
δυναστών τρέμει τους ελεύθερους πολίτες σε όλα 
τα πλάτη και μήκη της Γης. Θέλει λοιπόν να κοιμάται 
ήσυχη. Θαρρεί ότι αφοπλίζοντας τους πολίτες θα της 
είναι πιο εύκολο να επεκτείνει την κυριαρχία της με 
το μικρότερο κόστος για τη θλιβερή σκουληκιασμένη 
της ψυχή. Φευ! Η Ιστορία, η Ελληνική και η Παγκόσμια 
δείχνει σε όσους έχουν την θέληση να διδαχθούν από 
αυτή, ότι η ελευθερία είναι σύμφυτη με τον άνθρωπο. 
Όσο αυτός διαφυλάσσει την ακεραιτότητα της ψυχής 
του, θα βρίσκει, ενάντια σε τυράννους και σατράπες, 
το στενό, σπαρμένο με αγκάθια μονοπάτι που οδηγεί 
στις ψηλές κορυφές των ορέων, στις κορυφές όπου ο 
άνθρωπος πετά ελεύθερος. Αρκεί να είναι έτοιμος και 
οπλισμένος με την απόφαση να ζήσει ελεύθερος. Σαν 
έτοιμοι από καιρό, οπλισμένοι με τη θέληση να διατηρή-
σουν την ελευθερία τους απέναντι στις κατευθυνόμενες 
ορδές που είτε υποκινούμενες είτε αυτοβούλως επιχει-
ρούν να καταβάλλουν τους Ευρωπαϊκούς και Χριστια-
νικούς λαούς, οι ελεύθεροι ξέρουν ότι η ελευθερία δεν 
χαρίζεται αλλά κατακτιέται.  

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Την ίδια ώρα (ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) που ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ υφίστατο μία πρωτοφανή πολι-
τική ήττα στην Νίκαια, όπου είχε 
οργανώσει μαζί με κουκουλοφόρους 
«αντιεξουσιαστές» και τον ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ παράνομη αντισυγκέντρωση 
κατά της νόμιμης συγκέντρωσης 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, την ίδια ώρα 
που χιλιάδες Έλληνες ευρίσκοντο 
ολόθερμα στο πλευρό της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ σε μία κατ’ εξοχήν λαϊκή περι-
οχή της πρωτεύουσας, την ίδια ώρα 
έβγαινε ο εδώ και πολλά έτη συστη-
ματικός συκοφάντης της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ να δηλώσει ότι δήθεν μέλη 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, η οποία την 
ίδια ώρα έκανε συγκέντρωση πολλά 
χιλιόμετρα μακριά, του επιτέθηκαν! 
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ διαψεύδει κατηγο-
ρηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή 
της στο εν λόγω περιστατικό και 
καταγγέλλει σαν κοινό συκοφάντη 
τον Στρατούλη. Δείτε πως παρου-
σίασε την «είδηση» ο σταθμός του 
Αλαφούζου και όχι μόνον, αφού στην 
συκοφαντική επίθεση κατά της ΧΡΥ-
ΣΗΣ ΑΥΓΗΣ συμμετέχουν από κοινού 
όλες οι «δημοκρατικές» δυνάμεις 
από Νέας Δημοκρατίας μέχρι «αντι-
εξουσιαστών». Διαβάστε λοιπόν και 
απολαύστε:  
ΣΚΑΪ: «Θύμα βίαιης επίθεσης έπεσε 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης 
Στρατούλης έξω από τον χώρο του 
Ολυμπιακού Σταδίου, κατά τη διάρ-
κεια του ημιχρόνου του ποδοσφαι-
ρικού αγώνα ΑΕΚ - Ατρομήτου, από 

τρία άτομα που μόλις τον αναγνώ-
ρισαν δήλωσαν μέλη της Χρυσής 
Αυγής, λέγοντάς του πως «τώρα 
θα σε σκοτώσουμε».  Ο βουλευτής, 
που παρακολουθούσε τον αγώνα 
με τον γιό του, μεταφέρθηκε στο 
ιατρείο του γηπέδου για να του 
παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, 
όπου διαπιστώθηκε οτι δεν είχε υπο-
στεί κάποιο σοβαρό τραύμα.»
Για το θέμα μάλιστα έβγαλε και επί-
σημη ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί-
ος είχε διοργανώσει από κοινού με 
κουκουλοφόρους την αποτυχημένη 
αντισυγκέντρωση στη Νίκαια, ανα-
κοίνωση στην οποία αναφέρει:

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:  «Καταγ-
γέλλουμε την άγρια δολοφονική επί-
θεση εναντίον του βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Δημ. Στρατούλη από 
μέλη της Χρυσής Αυγής. Ο βουλευ-

τής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ δέχθηκε δολο-
φονικά χτυπήματα στο κεφάλι έξω 
από τον χώρο του Ολυμπιακού Στα-
δίου, κατά τη διάρκεια του ημιχρό-
νου ποδοσφαιρικού αγώνα, από τρία 
άτομα που μόλις τον αναγνώρισαν 
δήλωσαν μέλη της Χρυσής Αυγής, 
λέγοντάς του πως «τώρα θα σε 
σκοτώσουμε». Απαιτούμε την άμεση 
σύλληψη και δίωξη των δραστών. 
Η ανοχή απέναντι στη φασιστική 
οργάνωση της Χρυσής Αυγής οδη-
γεί μαθηματικά στο να θρηνήσουμε 
ζωές, καταλύει τη δημοκρατία. Η 
απάντηση πρέπει να είναι άμεση και 
αποφασιστική πριν είναι αργά».
Πως ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν «μέλη 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» αυτοί που επι-
τέθηκαν στον βουλευτή του; Φυσικά 
και δεν το ξέρει! Τους πόνεσε πολύ 
η συγκέντρωση και η πορεία στη 
Νίκαια και δεν ξέρουν τι λένε. Η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ διαψεύδει κατηγορη-
ματικά τους συκοφάντες της και για 
όλους αυτούς που προσπάθησαν να 
σταματήσουν το Εθνικιστικό ποτάμι 
στην Νίκαια στέλνει ένα μήνυμα: 
ΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗ-
ΜΑ ΒΑΘΕΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝ 
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΣΑΡ-
ΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΩΝ 
ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΕΥΤΙ-
ΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΗΣ 
ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ! 

ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΟΥΤΕ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΑ! 
ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ… ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ, ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ;

ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥ... 
ΧΑΡΟΥ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ!

Μήνυση Χρυσής Αυγής σε Στρατούλη για συκοφαντική δυσφήμιση 

ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Η Χρυσή Αυγή μήνυσε τον Δ. Στρατούλη για συκοφαντική 
δυσφήμιση για τον χαρακτηρισμό «σπείρα εγκληματιών» 
που απέδωσε στο Κίνημά μας.  Αναμένουμε την αποστολή 
της δικογραφίας στη βουλή και την άρση της ασυλίας 
του βουλευτή από την ολομέλεια, όπως έχει γίνει επα-
νειλημμένως για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής το 
τελευταίο διάστημα. Ο Λαϊκός Σύνδεσμος με την ιδιότητα 
του πολιτικού κόμματος, δηλαδή νομικά της ενώσεως 
προσώπων που συγκροτείται  σύμφωνα με το άρθρο 
29 παρ. 1 Συντάγματος, είναι φορέας δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων, δυνάμενος να νομιμοποιείται ενεργητικά 
ενώπιον των Δικαστηρίων, προκειμένου να επιδιώκει την 
δικαστική προστασία του.

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 363 ΠΚ «Αν στην 
περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές 
και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές, τιμωρεί-
ται…» Όπως προκύπτει από τις αναλυτικά επικαλούμενες 
δηλώσεις ενώπιον των ΜΜΕ του εγκαλουμένου καθώς 
και τους ανυπόστατους και παντελώς αναπόδεικτους 
ισχυρισμούς του ότι οι δράστες «του δήλωσαν μέλη της 
Χρυσής Αυγής» καθώς και του απύθμενου θράσους χαρα-
κτηρισμού του νομίμου πολιτικού μας φορέα ως «σπείρα 
εγκληματιών» , είναι προφανές ότι ο εν λόγω είχε πρόθε-
ση συκοφαντικής δυσφημήσεως, αφού γνώριζε πως τα 
όσα ισχυρίστηκε δεν περιείχαν ίχνος αλήθειας και έγιναν 
με μοναδικό σκοπό να τρωθεί η φήμη του κόμματός μας.

...Και κάποια παραλειπόμενα για την υπόθεση...
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, που 
κατά «περίεργο» τρόπο δεν κάλεσε 
η Αστυνομία για κατάθεση, όπως 
επίσης πάλι κατά «περίεργο» τρόπο 
δεν χρησιμοποίησε το υλικό των 
καμερών που υπάρχουν στον χώρο, 
τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πλησί-
ασαν τρία άτομα και του έδωσαν 
ένα χαστούκι και στην συνέχεια 
απομακρύνθηκαν. Τα άτομα αυτά 
ακολούθως ενσωματώθηκαν με 
ομάδα χουλιγκάνων, που φόρεσαν 
κουκούλες και άρχισαν πετροπόλε-

μο με τα ΜΑΤ. Βάλαμε εισαγωγικά 
στη λέξη «περίεργο», γιατί αμέσως 
η Αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση, 
στην οποία... χρέωνε το επεισόδιο 
στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! Σημειώνεται ότι 
ο Στρατούλης επικοινώνησε κατ’ 
ευθείαν με τον υπουργό, ενώ ήλθε 
σε άμεση επαφή με δημοσιογράφο 
του Ελεύθερου Τύπου, που έχει ανα-
λάβει εργολαβικά την λασπολογία 
κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Υ.Γ.: Από τα δημοσιεύματα πληροφο-

ρηθήκαμε ότι τον Στρατούλη συνό-
δευε ο… αστυνομικός του! Σύμφωνα 
όμως με τον νέο νόμο θα έπρεπε να 
του έχει αφαιρεθεί ο αστυνομικός 
(που δεν έχει αφαιρεθεί από κανέ-
ναν βουλευτή), όπως έχει αφαιρεθεί 
και από τους 17 βουλευτές της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ! Σημειώνεται επίσης 
ότι δεν έχει ακόμη συσταθεί η επι-
τροπή που θα εξέταζε τα αιτήματα 
ασφαλείας των βουλευτών. Μήπως 
κάποιοι έχουν διαπράξει το αδίκημα 
της ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ;
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ΟΧΙ ΜΟΝΟ «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ» 
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ!

Ο Ελληνικός λαός καλείται να αντιμετω-
πίσει άλλο ένα τραγελαφικό γεγονός με 
τις «ευλογίες» της τραγικής συγκυβέρνη-
σης. Συγκεκριμένα, βάσει δημοσιευμάτων 
του Τύπου, 1,4 δισ. ευρώ δόθηκε από το 
Ελληνικό Κράτος το 2012 για ενίσχυση 
επιχειρήσεων στα Βαλκάνια! Τη στιγμή που 
σχεδόν κάθε Ελληνική επιχείρηση αντιμε-
τωπίζει την συνεχή κάθοδο των κερδών 
της λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά 
και τον κίνδυνο του λουκέτου, η κυβέρνη-
ση των «ξένων συμφερόντων» χαρίζει τα 
χρήματα των Ελλήνων! Επιπροσθέτως, τα 
χρήματα δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) για 
ενισχύσεις επιχειρήσεων και άλλες επενδύ-
σεις, κυρίως στα Βαλκάνια. Με λίγα λόγια, 
καθώς  η Ελληνική κυβέρνηση, το Ελληνικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι ευρωπα-
ϊκοί θεσμοί (Κομισιόν, ΕΤΕπ) απέτυχαν να 
διοχετεύσουν ρευστότητα στην Ελληνική 
οικονομία, οι κυβερνώντες επιλέγουν για 
ακόμη μια φορά να προωθήσουν την έξοδο 
των επιχειρήσεων προς το εξωτερικό, αφή-
νοντας τους Έλληνες φορολογούμενους 
επιχειρηματίες στην μοίρα τους…

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ

«Οι χώρες με υψηλό χρέος και έλλειμμα θα 
πρέπει να κατανοήσουν ότι έχουν χάσει την 
κυριαρχία τους επί την οικονομικής τους 
πολιτικής από καιρό σε έναν παγκοσμιο-
ποιημένο κόσμο. Η συνεργασία στο πλαίσιο 
μίας ένωσης προσανατολισμένης προς τη 
σταθερότητα σημαίνει στην πραγματικότητα 
ανάκτηση της κυριαρχίας»...
Δεν θα μπορούσε να το πει, πραγματικά, πιο 
καθαρά ο πρόεδρος της ΕΚΤ. Τόνισε δε ότι 
η πορεία προς την παγκοσμιοποίηση είναι 
μονόδρομος, αφού αλλιώς «θα ακυρωθούν 
οι θυσίες που έχουν γίνει από τους ευρωπαί-
ους πολίτες». Όμως οι πρόσφατες δηλώσεις 
του Στουρνάρα, δείχνουν ακριβώς για ποιο 
λόγο γίνονται οι θυσίες που αναφέρει ο 
Ντράγκι. Σύμφωνα λοιπόν με τον Στουρνάρα 
από τα 34,3 δις που θα δοθούν με την τελευ-
ταία δόση τα 27,3 θα πάνε στις τράπεζες, 
είτε απευθείας, είτε μέσω της επαναγοράς 
ομολόγων, και τα υπόλοιπα 7 δις. θα χρησι-
μοποιηθούν για τον προϋπολογισμό.

ΑΣΤΕΓΟΙ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ...

Βάσει ερευνών, σε ποσοστό περίπου 80% 
των νέων αστέγων, είναι άτομα παραγωγι-
κών ηλικιών, ενώ παρατηρείται ότι έχουν 
καλύτερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με 
παλαιότερες μελέτες. Επιπροσθέτως, το 
82,2% είναι άνδρες και το 60,7% ανήκουν 
στις ηλικίες μεταξύ 41-55, ενώ το 26,40% 
είναι μεταξύ 26-40 ετών. Σχετικά με την 
οικογενειακή τους κατάσταση, το 33% είναι 
διαζευγμένοι και το 47,2% έχουν παιδιά. Ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν είναι η πρόσβαση στο σύστημα 
Υγείας, καθώς παρ’ ότι Έλληνες δεν μπορούν 
να πάρουν φάρμακα, ούτε να κάνουν εξετά-
σεις. Δυστυχώς, η αύξηση των αστέγων είναι 
ένα τραγικό φαινόμενο που απορρέει από 
την ανεργία αλλά και από την κατάρρευση 
της οικονομικής κατάστασης των Ελληνικών 
οικογενειών. Με την συνεχή επιβολή βαριάς 
φορολογίας αλλά και με την άνοδο των 
τιμών των ειδών πρώτης ανάγκης, ο Έλλη-
νας βρίσκεται ανήμπορος να αποπληρώσει τα 
χρέη του αλλά και να ζήσει αξιοπρεπώς.

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΕΣΡ

Είναι γνωστό πως την Ελλάδα για δεκαετί-
ες τώρα διοικούν 4-5 φαμίλιες, οι γνωστές 
και μη εξαιρετέες Παπανδρέου, Καραμαν-
λή, Μητσοτάκη και κάποια άλλα πολιτι-
κά κι επιχειρηματικά τζάκια. Η διαιώνιση 
της εξουσίας μετουσιώνεται μέσα από τον 
νεποτισμό, στον οποίο δυστυχώς μεγάλο 
μέρος ευθύνης έχουν και οι ψηφοφόροι 
που τόσα χρόνια τώρα άγονται και φέρο-
νται με την υπόσχεση του ρουσφετιού. 
Μιας και το πολιτικό σκηνικό αλλάζει (αλλά 
πάντα τα ίδια λαμόγια μένουν), μια νέα 
οικογένεια θέλει να γράψει την δική της 
ιστορία, δημιουργώντας ένα νέο σερί. Ο 
λόγος για το Κωνσταντοπουλέικο, το οποίο 
κάνει δυναμική εμφάνιση με τον πατέρα 
Νίκο Κωνσταντόπουλο (πρώην πρόεδρος 
Συνασπισμού) αλλά και την θυγατέρα Ζωή 
(το πουλέν του Αλέξη Τσίπρα). Οι σωστές 
και «άφθαρτες» όμως οικογένειες ξέρουν 
να διαπλέκονται παντού. Έτσι πρόσφατα 
μάθαμε πως η μητέρα της Ζωής είναι η κα 
Λίνα Αλεξίου, δημοσιογράφος και μέλος 
του ΕΣΡ. Πιστός στα χνάρια του Αντρέα ο 
Σύριζα έχει άκρες παντού...

ΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ!

Ολοταχώς προς το δρόμο του μνημονια-
κού… ρεαλισμού οδεύει μέρα με την ημέρα 
ο… επαναστατικός και… αντισυστημικός 
ΣΥΡΙΖΑ. Προ ημερών, ο βουλευτής του Ι. 
Σταθάκης χαριεντιζόταν σε «πάνελ» με τον 
πρόεδρο του ΣΕΒ και την Παρασκευή, έγινε 
συνάντηση του άλλοτε… Τσε Τσίπρα με την 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο γραφείο 
του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. 
Μετά τη συνάντηση, ο Τσε Τσίπρας δήλωσε 
πως: «η ελληνική ναυτιλία πρέπει να διατη-
ρήσει τον πρωτεύοντα ρόλο της παγκοσμί-
ως». Ωστόσο, η είδηση της συνάντησης δεν 
υπάρχει πουθενά στην επίσημη ιστοσελίδα 
του ΣΥΡΙΖΑ! Την κρύβουν! Γιατί άραγε; Για 
να μην ξεσηκωθούν οι… συνιστώσες για την 
φιλοκαπιταλιστική στροφή!

  Σημεία
 των Καιρών

Ότι έμεινε από την
παρακρατική έφοδο...

Σκεπάρνια, σιδηρολοστούς και 
μαχαίρια χρησιμοποίησαν οι 
παρακρατικοί αριστεριστές για να 
διαλύσουν την νόμιμη εκδήλωση 
εγκαινίων της Τ.Ο. Κομοτηνής. 
Τελικά έφυγαν τρέχοντας σα 
λαγοί, παρατώντας τα φονικά όπλα 
τους, χωρίς φυσικά οι κρατικές 
αρχές να προβούν στην παραμι-
κρή δίωξη εις βάρος αυτών των 
εγκληματιών. Το αντεθνικό τους 
έργο συνεχίστηκε στα... κρυφά, με 
την εγγραφή τουρκικών συνθη-
μάτων σε τοίχους στην πόλη. Αυτά 
τα άκρως χρήσιμα αντικείμενα 
και εργαλεία άφησε πίσω του ο 
εσμός των χρήσιμων φερεφώνων 
του συστήματος που παρατάχτηκε 
απέναντί μας σε απόσταση ανα-
πνοής, λίγο πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης για τα εγκαίνια των 
γραφείων της Νομαρχιακής μας 
Επιτροπής στην Κομοτηνή.

“Περιμένετε 
την δόση”
Η απάντηση στους 

απλήρωτους εργαζόμε-
νους του ΣΥΡΙΖΑ!

Διαβάσαμε στα parapolitika.gr:
Την δόση περιμένουν και στον ...ΣΥΡΙ-
ΖΑ! «Φοβερή απάντηση εισέπραξαν οι 
εργαζόμενοι του ραδιοφωνικού σταθμού 
του ΣΥΡΙΖΑ  «Στο Κόκκινο» , οι οποίοι 
απεργούν γιατί δεν τους έχουν καταβλη-
θεί τα δεδουλευμένα. Η απάντηση που 
πήραν από την Κουμουνδούρου είναι 
να κάνουν ...υπομονή μέχρι να έρθει η 
...δόση, ώστε να πληρωθούν. Η δόση δεν 
είναι άλλη από την ...κρατική επιχορήγη-
ση του κόμματος, που περιμένουν για να 
εισρεύσει ρευστό στα ταμεία. Το αστείο 
είναι πως και αυτή προέρχεται από...την 
μεγάλη δόση που περιμένει η Ελλάδα».

Αυτή είναι η αναλγησία των υποκρι-
τών, δήθεν «φίλων του εργάτη». Να 
συστήνουν… υπομονή στους απλήρω-
τους εργαζομένους, όπως κάνουν όλα 
τα μεγάλα αφεντικά! Τι θα μπορούσε να 
γίνει, αν υπήρχε μια ελάχιστη κοινω-
νική ευαισθησία, από τους κοινωνικά 
αναίσθητους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ; 
Το συνονθύλευμα έχει 71 έδρες. Πόσοι 
να είναι οι εργαζόμενοι στο κομματικό 
ραδιόφωνο; Είκοσι, τριάντα, δε μπορεί 
να είναι περισσότεροι. Ένα χιλιαρικά-
κι, λοιπόν, -που δε θα τους λείψει- να 
έβαζε καθένας από τους 71 βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ, φτάνει και περισσεύει για 
να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να 
κάνουν γιορτές αξιοπρεπώς. Κι όταν το 
κόμμα πάρει την πολυπόθητη δόση, να 
το δώσει πίσω στους βουλευτές το χιλιά-
ρικο. Λύσεις, λοιπόν, υπάρχουν. Λίγη 
κοινωνική ευαισθησία χρειάζεται, αλλά 
ποιος την έχασε για να τη βρουν στον 
ΣΥΡΙΖΑ;

ΑΝΤΙΟΧΟΣ

Καθημερινά εμφανίζονται στη δημοσιότητα στοιχεία για τα 
χρέη των πολιτικών κομμάτων. Χρέη που έχουν δημιουργηθεί 
παρά την παχυλή επιχορήγηση που λαμβάνουν τα συγκε-
κριμένα κόμματα τις τελευταίες δεκαετίες. Σε όλα αυτά τα 
στοιχεία απουσιάζει ΜΟΝΟ ένα κόμμα. Ο Λαϊκός Σύνδεσμος 
- Χρυσή Αυγή! Το κόμμα που συμμετείχε στις δύο συνεχείς 
εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να λάβει ούτε ένα ευρώ κρα-
τική επιχορήγηση.
Το ...απολειφάδι του ΠΑΣΟΚ χρωστάει 120 εκατ. ευρώ στις 
τράπεζες, μισθώματα για τα γραφεία του σε ολόκληρη την 
επικράτεια και μισθούς υπαλλήλων. Στην Νέα Δημοκρατία 
χρωστούν 132 εκατ. ευρώ σε δάνεια συν μισθώματα γρα-
φείων. Ο “αριστερός”, μόνο στα λόγια, Σύριζα έχει απλήρω-
τους τους 45 υπαλλήλους του ραδιοφωνικού του σταθμού 
και χρωστάει 8 εκατ. ευρώ στις τράπεζες. Το από - κόμμα 
του “λαού” ΚΚΕ έχει δανειστεί 11 εκατ. αλλά παρόλα αυτά 
απολύει κάθε μήνα υπαλλήλους του και έχει κάνει αίτηση 
υπαγωγής στο άρθρο 99 για την Τυποεκδοτική. Αυτά είναι τα 

κόμματα, στα οποία ο Ελληνικός λαός στήριζε τόσα χρόνια 
τις ελπίδες του ότι μπορούν να βάλουν σε τάξη τα οικονομικά 
της χώρας μας. Όταν η διαφθορά και η κακοδιαχείριση ξεκι-
νάει μέσα από το ίδιο τους το σπίτι τότε είναι βέβαιο ότι δε 
μπορούν να διοικήσουν οικονομικά όχι μια χώρα αλλά ούτε 
ένα περίπτερο!
Μαύρο χρήμα κάτω από το τραπέζι σε ιδιοκτήτες Μέσων 
Μαζικής Εξαπάτησης, ποσά για ενοίκια κομματικών γρα-
φείων που φαντάζουν μυθικά για την πραγματική αγορά, 
στελέχη που πληρώνονται με μισθούς πρωθυπουργού χωρίς 
αντικείμενο εργασίας, διαφημιστικές εκστρατείες με πολ-
λαπλάσιο κόστος από το πραγματικό για τον αποπροσανα-
τολισμό της κοινής γνώμης είναι οι βασικές αιτίες που τα 
απο-κόμματα του σάπιου πολιτικού κατεστημένου έφτασαν 
να χρωστούν σε όποιον μιλά Ελληνικά.
Είναι γεγονός οτι τα χρήματα του Ελληνικού λαού τόσα 
χρόνια κατασπαταλούνται χωρίς κανέναν έλεγχο και καμία 
φειδώ.

Η θέση της Χρύσης Αύγης είναι να σταματήσει άμεσα κάθε 
κρατική επιχορήγηση στα κόμματα και τα ήδη υπάρχοντα 
χρέη να επιβαρύνουν προσωπικά τους αρχηγούς των κομ-
μάτων και τους οικονομικούς διαχειριστές τους. Μόνο όταν 
υπάρξει προσωπική ευθύνη στην οικονομική διαχείριση θα 
μπορέσουν να εξυγιανθούν τα δημοσιονομικά της χώρας. 

Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Να σταματήσει η χρηματοδότηση 
των χρεοκοπημένων κομμάτων
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ΑΘΗΝΑ: Με απόλυτη αποτυχία διεξήχθη η περιβό-
ητη... πανευρωπαϊκή (!!!) συγκέντρωση ενάντια στον 
ρατσισμό που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία 
με ευρωπαϊκές αντιρατσιστικές οργανώσεις. Στην 
πλατεία Συντάγματος βρέθηκε το κλασσικό μπλοκ 
των 20 πακιστανών του Τζαβέτ Ασλάμ ενώ τα μέλη 
του Πασόκ και κάτι γραφικοί αριστεριστές προσπα-
θούν να πείσουν τους αφρικανούς που πουλάνε 
παράνομα προϊόντα γύρω από το σύνταγμα να πάνε 
στον χώρο μήπως και φαίνονται πολλοί. Ο κόσμος 
που πέρασε από το σημείο δεν έδωσε καμία σημα-
σία σε αυτόν τον γελοίο περιφερόμενο θίασο όμως 
πλήθος δημοσιογράφων και καναλιών με πολυμελή 
συνεργεία που ήταν περισσότεροι από τους συγκε-
ντρωμένους, βρέθηκαν στον χώρο για να καλύψουν 
τηλεοπτικά το θέατρο του παραλόγου, το οποίο θα το 
παρουσιάσουν σαν το σημαντικότερο και πιο επιτυχη-
μένο γεγονός της ημέρας. Στο συλλαλητήριο φυσικά 

παρευρέθησαν στελέχη, βουλευτές του Σύριζα αλλά 
και ο δήμαρχος Καμίνης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πριν από κάποιες ημέρες έκαναν 
την εμφάνισή τους στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης 
ορισμένες αφίσες που καλούσαν σε συγκέντρωση 
«Ενάντια στο Φασισμό και σε κοινούς Αγώνες με τους 
Λαθρομετανάστες». Η υπογραφή ήταν από μία αυτοα-
ποκαλούμενη Ανοικτή Συνέλευση Αγώνα Άνω Πόλης.
Η συγκέντρωση τελικά πραγματοποιήθηκε, περιορι-
σμένη όμως σε μία μικροφωνική και στην παρουσία 
ούτε 10 (μαζι με τους Πακιστανούς) «συντρόφων». 
Περαστικός κόσμος, καθώς και άνθρωποι από τις 
γύρω πολυκατοικίες, μόλις διάβασε τα αναγραφόμενα 
στο πανό και άκουσε τις θέσεις τους, άρχισε να τους 
αποδοκιμάζει έντονα, πράγμα που οδήγησε αυτό το 
θλιβερό θίασο να αποχωρήσει από το χώρο σε περί-
που μισή ώρα, από την έναρξη της εκδήλωσης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΚΟ

Παραστατικά τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων 
ευρώ που δεν μπορούσαν να δικαιολογη-
θούν έχουν βρει μέχρι στιγμής οι αρμόδιες 
αρχές σε διάφορες ΜΚΟ, που χρησιμοποι-
ούσαν χρήματα του Δημοσίου. Τα στοιχεία 
για μία και μόνο ΜΚΟ, τον «Κύκλο της 
Πάτμου» που σκοπό του είχε την σύνδεση 
της θρησκείας με το περιβάλλον, είναι καθα-
ρά ενδεικτικά του τι κρύβεται «κάτω από 
την επιφάνεια» και ιδιαιτέρως στις διάφορες 
«αντιρατσιστικές» ΜΚΟ του ενός ατόμου – 
οργανώσεις σφραγίδες, που επιδοτούνται 
επιπρόσθετα και από την Ε.Ε.  
Μέχρι και ενοικίαση παγοθραυστικού βρή-
καν, λοιπόν, οι αρμόδιες αρχές στα έξοδα της 
εν  λόγω ΜΚΟ, ενώ αφήνονται και υπόνοιες 
για off shore εταιρίες που λειτουργούσαν 
παράλληλα με αυτήν. Χώρια τα συμπόσια και 
τα γλέντια που διοργανώνονταν με έξοδα 
του Ελληνικού Λαού. Χώρια και ο λογαρια-
σμός στην Εθνική Τράπεζα με 4,2 εκ. ευρώ 
κατάθεση.
Αφού αυτή είναι μόνο μία ΜΚΟ από τις λίγες 
που πιάστηκαν στην «δαγκάνα» του νόμου, 
μπορούμε ευκόλως να υποθέσουμε ότι το 
«παρατσούκλι» των ΜΚΟ, ως Μπίζνες Καλά 

Οργανωμένες, μάλλον δικαιολογείται απο-
λύτως. 

ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ 
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Άλμα της Χρυσής Αυγής και δραματική 
πτώση των κυβερνητικών κομμάτων κατα-
γράφει δημοσκόπηση της Palmos analysis 
στην κεντρική Μακεδονία για τον «Αγγελιο-
φόρο της Κυριακής» (16/12/2012).
Η εκλογική επιρροή των τριών κομμάτων 
του κυβερνητικού συνασπισμού έχει σημει-
ώσει σαφή κάμψη σε σχέση με τις πρόσφα-
τες – προ εξαμήνου – βουλευτικές εκλογές, 
καθώς εκτιμάται σήμερα αθροιστικά στο 
37,6% από το 51,4% που είχαν συγκεντρώσει 
Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ μαζί. Η 
πτώση, ωστόσο, αυτή δεν τροφοδοτεί παρά 

ελάχιστα τον ΣΥΡΙΖΑ (24,8% από 22,6% στις 
εκλογές του Ιουνίου) αλλά κυρίως και εντυ-
πωσιακά τη Χρυσή Αυγή, το ποσοστό εκλο-
γικής επιρροής της οποίας εκτινάσσεται στο 
15,5% από το 7,2% του Ιουνίου, σύμφωνα 
πάντα με την αναγωγή της πρόθεσης ψήφου 
επί των εγκύρων.

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΝΤ ΤΡΙΖΟΥΝ...
ΤΟ ΚΚΕ ΜΑΖΕΥΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ!

Η κάθε μια αντιμνημονιακή πολιτική δύνα-
μη αγωνίζεται όπως μπορεί κατά του επα-
χθούς Μνημονίου. Το «τιμημένο» ΚΚΕ για 
παράδειγμα, μαζεύει… υπογραφές. Κι όπως 
ο Σαμαράς θριαμβολογούσε προχθές γιατί 
πήραμε (οι τράπεζες εννοούσε) τη δόση, έτσι 
και το ΚΚΕ θριαμβολογεί τώρα γιατί ξεπέρα-
σε τις… 30.000 υπογραφές κατά του Μνημο-

νίου. Ιδού η σχετική ανακοίνωση του γρα-
φείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΚΚΕ: «Ξεπέρασαν τις 30.000 οι υπογραφές 
στην ιστοσελίδα katargisimnimonion.kke.gr 
ή km.kke.gr, που διεκδικούν την κατάργηση 
όλων των μνημονίων και της δανειακής 
σύμβασης και απαιτούν να συζητηθεί και να 
ψηφιστεί στην Ολομέλεια η πρόταση νόμου 
που έχει καταθέσει στη Βουλή το ΚΚΕ».
Τρέμε, λοιπόν, τρόικα, τρέμετε κι εσείς διε-
θνείς τοκογλύφοι. Το κουκουέδικο κίνημα 
των… υπογραφών θα σας… συντρίψει!

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΑΣ ΜΑΣ ΑΗΔΙΑΖΕΙ

Δεν πρόλαβε να βγει η είδηση περί επίθε-
σης αγνώστων στον συριζαίο Στρατούλη 
στο ΟΑΚΑ, κι έσπευσαν εν ριπή οφθαλμού 
όλα τα κόμματα να βγάλουν ανακοινώσεις 
καταδίκης. Μάλιστα, πέραν από τα μαρξι-
στικά κόμματα και τις οργισμένες κραυγές 
τους, παρόμοιες ανακοινώσεις εξέδωσε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος (εκ μέρους της 
ΝΔ) και το (υπό διάλυση…) κόμμα Καμμένου. 
Αλήθεια, που είναι όλοι αυτοί όταν η Χρυσή 
Αυγή δέχεται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ με τοποθέτηση εκρηκτικών μηχα-
νισμών στα γραφεία της;

  Σημεία
 των Καιρών

Ούτε... ταξί δεν γεμίζουν οι «αντιρατσιστές»

Χοντραίνει πολύ το παιχνίδι της αντιπαράθε-
σης μεταξύ των… φερέλπιδων πολιτικάντηδων 
Άδωνι Γεωργιάδη και Πάνου Καμμένου, με 
ανταλλαγή χαρακτηρισμών… πεζοδρομίου. Την 
αρχή έκανε ο «εθνικοφιλελεύθερος», με το… 
πολιτικό καμάκι που έκανε στους αποχωρήσα-
ντες από το κόμμα Καμμένου:
«Μα πώς γίνεται οι Ζώης-Μαρκόπουλος, 
μακράν ικανότεροι πολιτικοί του Καμμένου 
δέχονται να τον ακολουθούν;», είχε γράψει 
στο twitter, στις αρχές της εβδομάδας. Για να 
συνεχίσει… δριμύτερος, την Παρασκευή, από τον 
ραδιοφωνικό σταθμό “Βήμα”: «…Είναι ο μεγαλύ-
τερος καραγκιόζης που έχει βγει στην πολιτική 
τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει δεύτερος. 
Είναι ό,τι πιο αστείο υπάρχει στην πολιτική. Το 
ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε 10%, είναι δείγμα 
τρομερής παρακμής».
Η απάντηση του «προεδρεύοντος» των «Ανε-
ξάρτητων Ελλήνων» δεν άργησε και ήρθε 
μέσω… twitter. «Με αυτό το καθίκι τον Άδωνι 

τι θα κάνεις» τον ρώτησε ένας οπαδός του και 
ο Πάνος απάντησε σε άψογα… γαλλικά: «Μην 
ασχολείστε, είναι προστατευόμενος είναι ο 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣ».
Και μετά κατηγορούν κάποιοι την Χρυσή 
Αυγή, ότι… υποβαθμίζει τον πολιτικό διά-
λογο! Πολλοί είναι πάντως αυτοί που θα 
υποστηρίξουν ότι και οι δύο έχουν δίκιο!

Αντιπαράθεση υψηλού επιπέδου...

Στο πλευρό των 
εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ
Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, κλιμάκιο συναγωνιστών με επικε-
φαλής τους βουλευτές του κινήματος μας Παναγιώτη Ηλιόπουλο 
και Νίκο Μίχο, καθώς και τον γραμματέα της Τ.Ο Λαμίας Απόστολο 
Γκλέτσο, επισκέφθηκαν 
τις κεντρικές εγκαταστά-
σεις της μεταλλευτικής 
εταιρείας ΛΑΡΚΟ στη 
Λάρυμνα Φθιώτιδας. 
Τους συναγωνιστές υπο-
δέχθηκε αρχικά το Σωμα-
τείο Εργαζομένων της 
ΛΑΡΚΟ στο οίκημά τους 
όπου μέλη του συμβουλί-
ου του Σωματείου, καθώς 
και εργαζόμενοι, εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
εργασία τους, τις δυσκολίες που αυτή έχει και ανέφεραν ότι έχουνε 
δεκάδες νεκρούς συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια από εργατικά 
ατυχήματα. Επίσης, ως εργαζόμενοι, εξέφρασαν την αγωνία τους για 
το μέλλον της βιομηχανίας και την αποφασιστικότητά τους να αγω-
νιστούν για τις εργασίες τους. Τέλος, ζήτησαν την έμπρακτη στήριξη 
του Κινήματός μας εντός και εκτός του κοινοβουλίου. Το κλιμάκιο των 
συναγωνιστών απεχώρησε από την ΛΑΡΚΟ με την σαφή δήλωση σε 
εργαζόμενους και διοίκηση, ότι η Χρυσή Αυγή θα σταθεί στο πλευρό 
τους και ότι θα πράξει ότι δύναται για να μην ξεπουληθεί η εταιρεία 
σε ιδιώτες και χάσουν έτσι την δουλειά τους οι Έλληνες εργαζόμενοι.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ
Λένε πως μια φωτογραφία ισούται με 1.000 λέξεις. Αυτή η φωτογρα-
φία που βλέπετε, δεν είναι από τις φαβέλες (παραγκουπόλεις) της 
Βραζιλίας, ούτε από τις ρημαγμένες από τον πόλεμο Καμπούλ και 
Βαγδάτη. Είναι από το ερείπιο στο οποίο έχει βρει στέγη μια ηλικιω-
μένη Ελληνίδα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτές, λοιπόν, 
είναι οι συνέπειες του Μνημονίου στη ζωή των Ελλήνων! Αυτή είναι 
η πιο καθαρή εικόνα της μνημονιακής εξαθλίωσης των Ελλήνων! 
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«Μετά τον Β΄Π.Π. εγκαταλείφθηκε ο «χρυσός κανό-
νας» και το απόθεμα σε χρυσό αντικαταστάθηκε από το 
απόθεμα σε «συνάλλαγμα», δηλαδή σε δολάρια. Κατ’ 

αυτή τη φάση φυσικά οι ΗΠΑ είναι ελεύθερες να τυπώ-
νουν όσα δολάρια επιθυμούν, δηλαδή όσα εκάστοτε τις 
συμφέρουν. Είναι όμως προφανές ότι αυτά τα δολάρια 
στην πραγματικότητα ουδεμία αξία έχουν, παρά μόνον 
την αξία του χαρτιού και της μελάνης που χρειάζονται 

για να εκτυπωθούν!»

Η οικονομία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη φύση. Π.χ. ο άνθρωπος 
δια της εργασίας του σκάβει τη γη και βγάζει διάφορα υλικά 
με την κατεργασία των οποίων φτιάχνει διάφορα εργαλεία 
και γενικότερα διάφορα αγαθά. Οι δύο πρωταρχικοί λοιπόν 
παράγοντες της οικονομίας είναι το έδαφος και η εργασία. Ό,τι 
δε παράγεται με τη συνεργασία των δύο αυτών παραγόντων 
αποτελεί το πρωτογενές κεφάλαιο.
Επειδή τώρα ο κάθε ξεχωριστός άνθρωπος δεν μπορεί να 
παραγάγει όλα τα αγαθά που χρειάζεται, ενώ αντιθέτως μερικά 
αγαθά μπορεί να τα παράγει σε ποσότητες μεγαλύτερες από 
αυτές που του χρειάζονται ατομικά (καταμερισμός της εργασί-
ας), αναπτύχθηκε στις ανθρώπινες κοινωνίες το εμπόριο. Αυτό 
στην αρχική του φάση συνίστατο στην ανταλλαγή διαφόρων 
αγαθών (προϊόντων) μεταξύ των ανθρώπων που για να μπο-
ρέσουν να επιζήσουν ήταν όλοι παραγωγοί.
Βρέθηκε όμως στην πορεία ότι αυτή η πρώτη μορφή εμπορίου 
ήταν δύσκολη στην εφαρμογή της και έτσι αποφάσισαν οι 
άνθρωποι να βρουν ένα στάνταρ αγαθό για τις συναλλαγές 
τους, π.χ. αυγά, έτσι ώστε κάθε αγαθό να έχει μια τιμή σε 
αυγά. Όμως το μέσον  αυτό των συναλλαγών, που αποτελού-
σε το πρωτογενές χρήμα, έπρεπε να έχει την ιδιότητα να είναι 
εύχρηστο και μεγάλης ειδικής αξίας και γι’ αυτό αποφάσισαν 
να χρησιμοποιήσουν σαν χρήμα διάφορα μέταλλα και ειδικά 
τον χρυσό. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά έγινε γιατί 
λόγω της σπανιότητάς του είχε μεγάλη ειδική αξία. Έτσι λοιπόν 

δημιουργήθηκαν τα πρώτα νομίσματα εκ χρυσού. Και το πρω-
τογενές κεφάλαιο μπορούσε πλέον να αποτιμηθεί σε χρυσό.
Στη συνέχεια έχουμε την τρίτη φάση στην εξέλιξη της οικονο-
μίας, κατά την οποία κρίθηκε για λόγους ασφαλείας ότι ήταν 
προτιμότερο να συγκεντρωθεί ο χρυσός σε ορισμένα ιδρύματα, 
τις τράπεζες, οι οποίες εξέδωσαν τα λεγόμενα τραπεζογραμ-
μάτια, δηλαδή χαρτονομίσματα, που αντιπροσώπευαν τον 
χρυσό που διέθεταν και με αυτά γινόντουσαν πλέον οι συναλ-
λαγές. Έτσι το χρήμα πήρε τη γνωστή μας χάρτινη μορφή και 
το κεφάλαιο επίσης. Η φάση αυτή ίσχυε καθολικά μέχρι σχε-
δόν τον Β΄Π.Π. και ήταν η εποχή του «χρυσού κανόνα» όπως 
ονομάσθηκε, γιατί πάντα το χρήμα που κυκλοφορούσε έπρεπε 
και είχε αντίκρισμα σε χρυσό, που ο χρυσός αυτός είχε συγκε-
ντρωθεί πλέον στις κεντρικές τράπεζες των διαφόρων κρατών.
Εν τω μεταξύ το κεφάλαιο αυτονομήθηκε από τους δύο 
πρωτογενείς παράγοντες της οικονομίας, δηλαδή το έδαφος 
και την εργασία, διατηρώντας πάντα τη δική του αξία σαν 
αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο τελευταίων σε τελική 
ανάλυση. Έτσι πλέον οι παράγοντες της οικονομίας έγιναν 
τρείς: το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο. Μετά τον Β΄Π.Π. 
περνάμε στην τέταρτη φάση. Κατ’ αυτήν εγκαταλείφθηκε ο 
«χρυσός κανόνας» και το απόθεμα σε χρυσό αντικαταστάθηκε 
από το απόθεμα σε «συνάλλαγμα», δηλαδή σε δολάρια. Κατ’ 
αυτή τη φάση φυσικά οι ΗΠΑ είναι ελεύθερες να τυπώνουν 
όσα δολάρια επιθυμούν, δηλαδή όσα εκάστοτε τις συμφέρουν. 
Είναι όμως προφανές ότι αυτά τα δολάρια στην πραγματικό-
τητα ουδεμία αξία έχουν, παρά μόνον την αξία του χαρτιού και 
της μελάνης που χρειάζονται για να εκτυπωθούν!
Και τελικά στις μέρες μας, πέμπτη φάση, ακόμη και τα (τυπω-
μένα) δολάρια ξεπεράστηκαν και μπήκαμε στην εποχή του 
«άυλου» χρήματος, που όπως το λέει και το όνομά του δεν έχει 
αντίκρισμα ούτε σε συνάλλαγμα, είναι δηλαδή στην κυριολεξία 
αέρας κοπανιστός! Είναι δε το αποτέλεσμα της «δημιουργίας» 
χρήματος υπό των εμπορικών τραπεζών, για την οποία έχω 
ήδη γράψει αλλαχού.

Ε.Χ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ 
Από τα άνευ αντικρίσματος 

τραπεζογραμμάτια στο… άυλο χρήμα!

Εθνικό Κράτος 
και οικονομία

Πιστεύουμε πως η οικονομία του Εθνικού Κράτους 
δεν πρέπει ποτέ να είναι αντίθετη με τις κυρίαρχες 
Ιδέες του. Δεν πρέπει ποτέ για παράδειγμα χάριν 
της αύξησης της παραγωγής (φτηνά εργατικά χέρια, 
ξένοι εργάτες κ.τ.λ.) να απειλείται αυτή η ίδια η 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Μια ισχυρή οικονομία δίνει 
δύναμη στο Εθνικό Κράτος, όμως δεν πρέπει χάριν 
της οικονομίας να θυσιάζεται ή αρχή της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης. Δεν πρέπει δυνάμεις οικονομικές 
να καθορίζουν την Πολιτική του Κράτους. Δεν 
πιστεύουμε στην αυθύπαρκτη ύπαρξη και δυναμική 
της οικονομίας, αλλά σε μια οικονομία με κατεύθυν-
ση και προέλευση Εθνική. Είμαστε αντίθετοι τόσο 
στην ασυδοσία του φιλελευθερισμού, όσο και στην 
ισοπέδωση του μπολσεβικισμού. 

Πιστεύουμε στην ιδιοκτησία, πιστεύουμε στην ιδιω-
τική πρωτοβουλία, όχι όμως στην ανήθικη και ασύ-
δοτη κερδοσκοπία εις βάρος της Λαϊκής Κοινότητας 
και τον παράνομο θησαυρισμό. Πιστεύουμε σε μια 
οικονομία, υπηρέτη των εθνικών συμφερόντων και 
όχι σε ένα Κράτος, υπηρέτη της πλουτοκρατίας.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο κύριος Βενιζέλος σας χαρακτήρισε ως ένα κόμμα που θα 
πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Τι απαντάτε;
«Ο κ. Βενιζέλος έχει πει πολλά... Είχε πει και το 2010 ότι με 
το Μνημόνιο θα σώσει την οικονομία της χώρας και όλοι 
γνωρίζουμε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα... Η 
αξιοπιστία του πολιτικού ανδρός κρίνεται από τα έργα του… Επί 
της ουσίας, την απάντηση σε αυτό που ρωτάτε την έχει δώσει 
ο ίδιος ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος σε σύγγραμμά του νομικό, 
στο οποίο ρητά αναφέρει ότι δεν είναι δυνατόν σύμφωνα με 
το Σύνταγμα να τεθεί ένα κόμμα εκτός νόμου… Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
κάνει ένα νόμιμο πολιτικό αγώνα και δεν μας αγγίζουν τα λεγό-
μενα του κ. Βενιζέλου και πολλών άλλων... Εκεί όμως όπου 
πραγματικά αποκαλύπτεται η υποκρισία όλων αυτών οι οποίοι 
παριστάνουν τους δημοκράτες είναι το γεγονός ότι δηλώνουν 
πως δεν μπορούν να μας θέσουν εκτός νόμου γιατί το απαγο-
ρεύει το Σύνταγμα και όχι γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατικό και 
ότι το φρόνημα δεν διώκεται! Με δύο λόγια, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κόμμα για να μπορέσουν 
να το θέσουν εκτός νόμου. Είναι ένα Κίνημα Ιδεολογικό και οι 
Ιδέες ούτε φυλακίζονται, ούτε μπορεί κανείς να τις θέσει εκτός 
νόμου!»…

Πολλοί λένε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα διαμαρ-
τυρίας που εκφράζει όσους εγκρίνουν τη βία λεκτική και 
φυσική εναντίον του πολιτικού συστήματος και ότι εσείς 
επενδύετε σε αυτή τη βία. Σας εκφράζει αυτή η θέση;

«Ασφαλώς και δεν μας εκφράζει και δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα… Όχι, δεν είμαστε Κίνημα διαμαρτυρίας. Δεν 
είμαστε ούτε «αγανακτισμένοι» εντός πολλών εισαγωγικών, 
ούτε οι «παραπονεμένοι» ενός διεφθαρμένου καθεστώτος, το 
οποίο υπηρετήσαμε και στηρίξαμε και σήμερα του γυρίζουμε 
την πλάτη, είμαστε Ιδεολόγοι και συνειδητοί πολιτικοί στρατιώ-
τες ενός Κινήματος με ξεκάθαρη κοσμοθεωρία, βιοθεωρία και 
Ιδεολογία…»
 
Πως σχολιάζετε τις πρόσφατες δηλώσεις του «πόθεν 
έσχες»; Είσθε πλούσιος, είσθε μέτοχος σε ξενοδοχείο;
«Η δήλωσή μου του «πόθεν έσχες» έχει ήδη κοινοποιηθεί στο 

διαδίκτυο. Ό,τι ακίνητα έχω είναι το ένα τέταρτο μίας παλαιάς 
προπολεμικής μονοκατοικίας με δύο παλαιά καταστήματα στην 
οδό Φιλολάου, η οποία ήταν αγορά του παππού μου και μία 
παραδοσιακή κατοικία στην Μάνη σχεδόν 200 ετών και αυτή 
κατά το ένα τέταρτον. Σε όλη την διάρκεια της ζωής μου δεν 
έχω αγοράσει ακίνητο και ασφαλώς και δεν έχω μετοχές στο 
οποιοδήποτε ξενοδοχείο. Δυστυχώς όμως κάποιοι ανακάλυψαν 
ότι είμαι πλούσιος. Τους προτείνω να ανταλλάξουμε τις περιου-
σίες μας... Εις ό,τι αφορά το ακίνητο του ξενοδοχείου, και όχι 
την επιχείρηση του ξενοδοχείου είναι ιδιοκτήτρια από κληρο-
νομιά η σύζυγός μου σε ποσοστό… 15%!  Μάλιστα, το ακίνητο 
βρίσκεται σε μία περιοχή που φρόντισαν οι «αντιρατσιστές» που 
έφεραν τους λαθρομετανάστες να την υποβαθμίσουν δραμα-
τικά, στην πλατεία Αττικής. Παρ’ όλα αυτά κάποιοι οι οποίοι 
πλούτισαν παράνομα εις βάρος του Ελληνικού Λαού έχουν το 
θράσος και αναφέρονται σε μένα. Τους προκαλώ να συγκρίνου-
με τις περιουσίες μας.»…
 
Υπάρχει πιθανότητα να δούμε εσάς η τον κ. Κασιδιάρη 
υποψήφιους  για το δήμο της Αθήνας;
«Η μεγάλη άνοδος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ξεκίνησε από τις εκλο-
γές για το δήμο της Αθήνας το 2010 με το 5,3% και την εκλογή 
μου ως δημοτικού συμβούλου. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα 
της Πατρίδας μας. Θα είμαστε πολιτικά παρόντες με ισχυρή 
υποψηφιότητα για τον Δήμο της Αθήνας το 2014, να είστε 
βέβαιοι για αυτό και όπως όλα δείχνουν θα διεκδικήσουμε στα 
ίσα την Δημαρχία. Στο εάν θα είμαι εγώ προσωπικά υποψήφιος 
ή κάποιος άλλο στέλεχος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ θα το μάθετε 
στον χρόνο που πρέπει.»

Ν.Γ. Μιχαλολιάκος: «Δεν είμαστε “αγανακτισμένοι”, 
είμαστε Ιδεολόγοι και συνειδητοί πολιτικοί στρατιώτες»
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c Προς Έλληνες δικαστές το ανάγνωσμα: 
Κύριοι δικαστές, παρακολουθούμε εδώ και 
πολύ καιρό (από τον μήνα Σεπτέμβριο) την 
στάση σας και την συμπεριφορά σας απένα-
ντι στον Ελληνικό  Λαό και ειλικρινά νοιώ-
θουμε την ανάγκη -δηλώνοντας, παράλλη-
λα, ότι βεβαίως και  σεβόμαστε  τον θεσμό 
της Δικαιοσύνης)- να σας ρωτήσουμε και να 
έχουμε και την τιμή να πληροφορηθούμε 
από εσάς το ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΤΕ;

c  Δικαστές είστε και γνωρίζετε καλύτερα 
από τον υπόλοιπο λαό  τους νόμους αλλά 
και το Σύνταγμα της Χώρας. Δική σας δου-
λειά,  λοιπόν, είναι να εφαρμόζετε το νόμο 
και το Σύνταγμα και να αποδίδετε την δικαι-
οσύνη στους πολίτες εκείνους που έχουν 
την ανάγκη της προστασίας του νόμου.

c  Όπως, όμως, γνωρίζετε (και το γνωρί-
ζουμε όλοι), το Σύνταγμα απαγορεύει την 
απεργία των δικαστών και μάλιστα υπό 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ.  Άρθρο 23 παρά-
γραφος 2 του Συντάγματος. Έτσι δεν είναι; 
Αφού, λοιπόν, το Σύνταγμα απαγορεύει 
στην δικαστική εξουσία (και μην ξεχνάτε ότι 
είστε εξουσία) την απεργία, εσείς γιατί το 
παραβιάζετε  και απεργείτε, παραβιάζοντάς 
το βάναυσα, ενώ είστε η Αρχή εκείνη που 
πρέπει πρωτίστως να το εφαρμόζει προς 
όλες τις κατευθύνσεις;

c Παρακολουθούμε, λοιπόν,  ότι από τον 
μήνα Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα, ενώ 
απεργείτε ουσιαστικά,  το κάνετε με τέτοιο 
τρόπο σαν να προσπαθείτε  να ρίξετε στά-
χτη στα μάτια όσων σας παρακολουθούμε. 
Και τι παρακολουθούμε; Ανεβαίνετε στην 
έδρα από τις 9.00 μέχρι τις 10.00 το πρωί 
και υποτίθεται ότι θα εκδικάσετε υποθέσεις. 
Συμβαίνει όμως το εξής:  ώσπου να τακτο-
ποιήσετε τα χαρτιά σας και να αρχίσετε να 
εκφωνείτε τα ονόματα των μηνυτών, των 
κατηγορουμένων και των μαρτύρων, η ώρα 
έχει πάει ήδη 10! Στην συνέχεια, διακόπτετε 
την συνεδρίαση μέχρι τις 3.00 το μεσημέρι 
και τελικά, με τις διάφορες δικαιολογίες, 
αναβάλετε την εκδίκαση των υποθέσεων, 
γεγονός που συνιστά ουσιαστικά ΑΠΕΡΓΙΑ, 

ανεξάρτητα πώς την «βαφτίζετε» εσείς.

c Αποτέλεσμα της όλης συμπεριφοράς 
σας είναι να στοιβάζονται χιλιάδες υπο-
θέσεις πολιτών στα δικαστήρια, οι οποίοι 
διεκδικούν μεν το δίκιο τους, αλλά σκο-
ντάφτουν στην δική σας στάση και συμπε-
ριφορά που ακούει  στο όνομα ΑΠΕΡΓΙΑ, 
έστω και αν δεν  παραδέχεστε ότι πράγματι 
απεργείτε. Όταν, όμως, το άρθρο 20 του 
Συντάγματος λέει ότι ο καθένας έχει το 
δικαίωμα της έννομης προστασίας από τα 
δικαστήρια, εσείς τι τους απαντάτε;

c Τι απαντάτε στον εξαθλιωμένο, στον 
ταλαιπωρημένο, στον δυστυχισμένο, στον 
χαρατσωμένο, στον ξεζουμισμένο και 
κυρίως στον ΑΔΙΚΗΜΕΝΟ Έλληνα που δεν 
έχει να πάρει στο παιδί του γάλα, για τον 
λόγο ότι του έχουν ληστέψει οι πολιτικοί, 
κατ’ επανάληψη, τον μισθό, το επίδομα ή 
την σύνταξη; Τι απαντάτε στους συγγενείς 
αυτών που έβαλαν θηλιά λόγω της ανέχει-
ας; Μήπως να αυτοκτονήσουν και αυτοί; 
Τι απαντάτε σ’ αυτόν που καταφεύγει στα 
συσσίτια των ενοριών ή και στους κάδους 
απορριμμά -
των για ένα 
ξεροκόμματο; 
Τι απαντάτε 
στον ταλαί-
πωρο που του 
έκοψαν το 
ρεύμα, επειδή  
δεν έχει να το 
πληρώσει και αναγκάζεται να ζει σε συν-
θήκες του 1940; Αν ο αδικημένος βλέπει 
ότι και το τελευταίο του καταφύγιο (το 
αποκούμπι, το απάγκιο του θα λέγαμε) που 
πρέπει να είναι η δικαιοσύνη, τον εγκατα-
λείπει και αυτή, τι περιμένετε να κάνει;

c Βέβαια, για να πούμε και του στραβού 
το δίκιο, όλα αυτά τα κάνετε επειδή σας 
πείραξαν το πορτοφόλι, που το κοιτάτε, το 
συγκρίνετε με το φουσκωμένο πορτοφόλι 
των πολιτικών και  διαπιστώνετε ότι το 
δικό σας είναι. αχαμνότερο. Σε αυτό σας 
δίνουμε δίκιο. Αλλά τι να το κάνετε αυτό 

το δίκιο, όταν συμβαίνει οι πολιτικοί, με 
τους οποίους θέλετε να εξομοιωθείτε οικο-
νομικά, να είναι οι πλέον απαξιωμένοι στην 
συνείδηση του Ελληνικού Λαού; Σε αυτό το 
πορτοφόλι στοχεύετε;

c Με αυτούς θέλετε να συγκριθείτε  ή 
θέλετε  να απαξιωθείτε και εσείς και να 
γίνετε ίσοι και όμοιοι; Σας μιλάμε για την 
ηθική ομοιότητα. Με δυο λόγια, η  δικα-
στική αξιοπρέπεια, η εντιμότητά σας, και 
η ακεραιότητα σας εξαρτάται από το ύψος 
των αποδοχών σας και από το αν θα εξομοι-
ωθείτε οικονομικά  με τους απαξιωμένους 
πολιτικούς; Και αν μας πείτε «γιατί αυτοί 
και όχι και εμείς», τότε ο Λαός θα σας απα-
ντήσει «και εσείς ίδιοι είστε».

c Και αν υποθέσουμε ότι μετά από 
τις απεργιακές πιέσεις σας, το κράτος, (το 
όποιο κράτος, τελοσπάντων, διαθέτουμε 
ακόμη), υποχωρήσει και ικανοποιήσει την 
συντεχνία σας (γιατί κακά τα ψέματα, σαν 
συντεχνία ή σαν ανώνυμη εταιρεία λει-
τουργείτε), σκέφτεστε τι μπορεί να επακο-
λουθήσει; Σκέφτεστε ένας οργισμένος, ένας 
αγανακτισμένος αλλά κυρίως ένας απογο-
ητευμένος και προδομένος, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ,  
Λαός, πώς θα αντιδράσει; Τον φαντάζεστε, 
πέφτοντας στον γκρεμό, να πιάνεται από 
το δέντρο της δικαιοσύνης και αυτό αντί 
να τον συγκρατήσει να... ξεριζώνεται; Σκέ-
φτεστε ότι αφού δεν μπορεί να βρει ούτε  
το δίκιο του, και δεν θα έχει τίποτε άλλον 
πλέον να χάσει, παρά μόνο τις αλυσίδες 
του, μπορεί και να πάρει τον νόμο στα 
χέρια του;

c Από  αυτήν εδώ την ταπεινή στήλη 
μιας εφημερίδας σας κάνουμε έκκληση. 
Προς Θεού, σταματήστε την απεργία! 
Συσσωρεύετε ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ πλέον (εκτός των 
άλλων) ιερή οργή στον βασανισμένο Λαό, η 
οποία, αν ξεσπάσει, θα ξεσπάσει επί δικαί-
ων και αδίκων.

c Και τότε... δεν θα αναζητάτε αυξήσεις 
για καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά θα προ-
σπαθείτε όλοι σας, αλλά και όλοι μας, να 
προστατέψετε και να προστατέψουμε, να 
σώσετε και να σώσουμε  την... ζωή μας και 
μόνον αυτήν.

c Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν συνά-
δελφοί σας δικαστές, σε δύσκολες εποχές  
για το Έθνος, με μισθούς πείνας και μέσα σε 
άθλια κτίρια, υπηρέτησαν την Δικαιοσύνη 

με πίστη, αφοσίωση  και εντιμότητα.  Φτω-
χοί  και ρακένδυτοι  μεν, αλλά λιτοδίαιτοι 
και ευπρεπείς δε. Και το κυριότερο   δεν 
παραπονέθηκαν και δεν απέργησαν ποτέ. 
Ήταν οι εποχές, εκείνες οι εποχές, της λεγό-
μενης λαμπρής... πενίας. 

c Από πληροφορίες της περιοχής μας, 
μαθαίνουμε ότι στους αμπελουργούς της 
Αρκαδίας ο μέγας, ο πολύς και διάσημος 
οινοποιητής αλλά  και. διάσημος δήμαρχος 
της Θεσσαλονίκης, Μπουτάρης (ναι, αυτός 
με το σκουλαρίκι στο αυτί που επέτρεψε 
πρόσφατα και 
την παρέλαση 
του «αδελ-
φάτου» στην 
πόλη), έχει 
πάρει εδώ και 
πολύ καιρό 
την παρα-
γωγή τους, 
χρωστάει τα 
μαλλιά της 
κεφαλής του 
(εδώ και πολύ 
καιρό), το 
πάει από αναβολή σε αναβολή και δεν πλη-
ρώνει ακόμη και τους μικροπαραγωγούς! 
ΑΛΗΘΕΥΕΙ; Μας διαμηνύουν ότι δεν έχουν 
ψωμί να φάνε, ενώ αυτός έχει φάει τα στα-
φύλια τους προ πολλού. Εμείς, πάντως, θα 
επανέλθουμε επί του θέματος και εφ’ όσον 
μας δώσουν τα στοιχεία που μας υποσχέθη-
καν οι απλήρωτοι αμπελουργοί. Μιλάμε για 
ανεξόφλητα τιμολόγια.

c Κάτι τελευταίο για σήμερα. Φρίττουν 
διάφοροι στις εφημερίδες και στο διαδί-
κτυο για το ότι η βασιλομήτωρ Μάργκαρετ 
Παπανδρέου-Τσαντ (για το Παπανδρέου 
δεν είμαστε σίγουροι αν ισχύει) είναι στη 
λίστα Λαγκάρντ και ότι έχει (λένε) βγά-
λει 500.000.000,00 ευρώ στο εξωτερικό! 
Αυτό λένε ότι το λέει ο προϊστάμενος του 
ΣΔΟΕ. Και εμείς ρωτάμε: αν είναι αλήθεια, 
που είναι το παράξενο; Αν δεν δικαιού-
ται να έχει τόσα  χρήματα η Μάργκαρετ,  
που υπήρξε νύφη πρωθυπουργού, σύζυγος 
πρωθυπουργού, αλλά και μητέρα πρωθυ-
πουργού, ποιος άλλος θέλετε να τα έχει; Ας 
είμαστε σοβαροί και ας μην μας εκπλήσ-
σουν τα... αυτονόητα.  Και, κυρίως, μην 
ξεχνάτε και το ανεπανάληπτο που μας είχε 
πει το... παιντί:  «λεφτά υπάρχουν»! Τώρα 
όλα εξηγούνται! Το παιντί είχε δίκιο κα 
κάποιοι... κακόπιστοι δεν το πίστευαν.

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

Τα παλιά αναχώματα (ΛάΟΣ, Ανεξάρτητοι Έλλη-
νες) πέθαναν, ζήτω το νέο ανάχωμα του Μαρκό-
πουλου! Και βέβαια, δεν περιμένει το σύστημα 

να αποσπάσει ο Μαρκόπουλος ποσοστό από την 
Χρυσή Αυγή, αλλά να ψαρέψει ψηφοφόρους που 
εγκαταλείπουν την ΝΔ και να τους εμποδίσει να 
πάνε στην Χρυσή Αυγή, όπως κατάφερε ως ένα 

βαθμό το κόμμα Καμμένου.

Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και δημιουργία νέων 
κομμάτων «προβλέπει» το καθεστωτικό «Βήμα της Κυριακής». 
Ιδού σε ποιον πολιτικό χώρο τοποθετεί ένα απ’ τα νέα κόμματα 
που «προβλέπει» πως θα δημιουργηθούν: «…Στο σημείο αυτό 
δεν μπορεί να αποκλειστεί και η δημιουργία ενός νέου κόμμα-
τος στον χώρο μεταξύ ΝΔ και Χρυσής Αυγής, το μόνο κόμμα 
με ανοδικές τάσεις».
Στο ίδιο φύλλο, υπήρχε συνέντευξη του ανεξάρτητου πλέον 
βουλευτή Μαρκόπουλου, που προανήγγειλε αυτό που «προ-
έβλεπε» το «Βήμα», ένα νέο κόμμα «που θα περιορίσει τα 
άκρα», δηλαδή το πολυπόθητο ανάχωμα του συστήματος στην 
Χρυσή Αυγή:

Χρειάζεται νέο κόμμα;
«Το σίγουρο είναι ότι απαιτούνται άλλα μυαλά στην πολιτική 
και διαφορετική αφήγηση για την προοπτική αυτής της χώρας 
με πλήρη παραγωγική ανασυγκρότηση και ισχυρό κοινωνικό 

κράτος για τις εκατοντάδες χιλιάδες νεόπτωχων. Αν αυτό 
φέρει νέο κόμμα, τότε όλα θα αλλάξουν και οι λαϊκιστές θα 
περιοριστούν, όπως και τα άκρα. Απαιτούνται πρόσωπα, χρό-
νος και θάρρος».
Αν ναι, ποια η ιδεολογική πυξίδα του;
«Ένας είναι ο χώρος που περισσεύει, ο χώρος της παραδο-
σιακής λαϊκής Δεξιάς που πάντοτε εκπροσωπούσε τη μεσαία 
τάξη, που σήμερα φτωχοποιείται ραγδαία και άδικα».

Ιδού, λοιπόν, ο καθεστωτικός… νυμφίος έρχεται εν τω μέσω 
της νυκτός! Τα παλιά αναχώματα (ΛάΟΣ, Ανεξάρτητοι Έλλη-
νες) πέθαναν, ζήτω το νέο ανάχωμα του Μαρκόπουλου! Και 
βέβαια, δεν περιμένει το σύστημα να αποσπάσει ο Μαρκόπου-
λος ποσοστό από την Χρυσή Αυγή, αλλά να ψαρέψει ψηφο-
φόρους που εγκαταλείπουν την ΝΔ και να τους εμποδίσει 
να πάνε στην Χρυσή Αυγή, όπως κατάφερε ως ένα βαθμό το 
κόμμα Καμμένου. Καλά τα σχέδια επί χάρτου και οι υπολογι-
σμοί, αλλά τι να πει στον κοσμάκη που υποφέρει κι ο Μαρκό-
πουλος, γνήσιο τέκνο του σάπιου μεταπολιτευτικού συστήμα-
τος; Θα τον πάρει κι αυτόν παραμάζωμα το εθνικιστικό ποτάμι!

Ν.Λ.

Το σύστημα ετοιμάζει το επόμενο “ανεξάρτητο” ανάχωμα - Οι Έλληνες όμως το έχουν αποφασίσει:

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ
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ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2013

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

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

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

ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ f Η  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

 Μαίανδρος f ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
στα τηλέφωνα 
210.5152711, 
6980564835

v
Όλα τα είδη μας 
μπορείτε να τα 

προμηθευτείτε και 
από τα γραφεία της 

Χρυσής Αυγής 
Δηλιγιάννη 50, 
απέναντι από 

Σταθμό Λαρίσης 
Κάθε Τετάρτη 
και Σάββατο 
19.00 - 21.00

O ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΜΕΑΣ Χ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
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ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΗΝ “ΚΟΚΚΙΝΗ” ΝΙΚΑΙΑ: ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Χιλιάδες Χρυσαυγίτες πλημμύρισαν τους δρόμους της Νίκαιας 
και του Κορυδαλλού. Οικτρή αποτυχία κράτους και παρακράτους 
με τις «αντιρατσιστικές» παράνομες αντισυγκεντρώσεις τους.
Η γαλανόλευκη Νίκαια έστειλε το μήνυμα σε γραφικούς «αντιρατσιστές» και διαπλεκόμενους 
πολιτικάντηδες που θέλουν μάταια να φιμώσουν την φωνή της αλήθειας, την φωνή της Χρυ-
σής Αυγής. Χιλιάδες Έλληνες διαδήλωσαν στην πλατεία Δαβάκη στο Περιβολάκι και διαμαρ-
τυρήθηκαν ενάντια στην εγκληματικότητα των λαθρομεταναστών και την ένοχη απάθεια του 
κράτους που ασκεί ρατσισμό εναντίον των Ελλήνων. Τα τελευταία κρούσματα εγκληματικό-
τητας με θύματα Έλληνες έχουν δημιουργήσει μια ανυπόφορη κατάσταση. Στο πλευρό του 
δοκιμαζόμενου λαού της Νίκαιας βρέθηκε η Χρυσή Αυγή με σύσσωμη την κοινοβουλευτική 
ομάδα. Στο περιθώριο και στην απομόνωση από τους κατοίκους της Νίκαιας οι λιγοστοί γνω-
στοί - άγνωστοι «αντιρατσιστές», που κρύφτηκαν στις τρύπες τους, παρά την τεράστια προβολή 
των διεφθαρμένων μέσων της διαπλοκής και των εργολάβων.

2η Οργανωτική Συνδιάσκεψη της Χρυσής Αυγής
Οι θέσεις της Χρυσής Αυγής για μια πραγματική Εθνική Κυ-
βέρνηση παρουσιάστηκαν από τον Συναγωνιστή, Ηλία Κασι-
διάρη. Παρατέθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός και οι κυβερνητικές επιλογές που 
πρέπει να έχει μια Εθνική Διακυβέρνηση. Από την ΑΟΖ και το 
ενεργειακό ζήτημα μέχρι την λαθρομετανάστευση, το μνημόνιο 
και το δημογραφικό αναλύθηκαν οι θέσεις του Κινήματος των 
Ελλήνων Εθνικιστών.
Στην συνέχεια ο Συναγωνιστής, Κ. Θ. Ιωάννου, παρέθεσε τις 
Ιδεολογικές - κοσμοθεωρητικές αρχές του Κινήματος, βάσει 
των οποίων το Κίνημα των Ελλήνων Εθνικιστών πορεύτηκε 
μέχρι σήμερα και με βάσει τις οποίες θα πορευτεί στο μέλλον, 
μέχρι την Νίκη. Τονίστηκε η βιολογική - φυλετική διάσταση του 
Εθνικισμού μας, αλλά και ο Τρόπος Ζωής του Χρυσαυγίτη.
O Συναγωνιστής Παππάς Χρήστος, κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του κόμματος αναφέρθηκε στο κοινοβουλευτικό έργο 
της Χρυσής Αυγής, στις ερωτήσεις, τις αναφορές και τα σχέδια 
νόμου που κατέθεσε ο Λαϊκός Σύνδεσμος αλλά και στις επίκαι-
ρες ερωτήσεις και επερωτήσεις, καθώς και στα αποτελέσματα 
όλου αυτού του σημαντικού έργου. 
Ο Υπεύθυνος Πολιτικής Δράσεως, Γερμενής Γεώργιος, ανέπτυ-

ξε την θέση της ηγεσίας του Κινήματος σχετικά με τον πολιτικό 
αγώνα. Τόνισε ότι η Χρυσή Αυγή μπαίνοντας στην Βουλή δεν 
κατέστη σε καμία περίπτωση ένα κόμμα του κοινοβουλίου και 
της «πολιτικής ορθότητας». 
Μετά στο βήμα ανέβηκε ο Υπεύθυνος Πολιτικής Οργανώσεως 
της Χρυσής Αυγής, Ιωάννης Λαγός, ο οποίος τόνισε την ανα-
γκαιότητα της οργανώσεως και της πειθαρχίας σε αυτήν, αφού 
ένας ολόκληρος Λαός περιμένει αυτό ακριβώς από την Χρυσή 
Αυγή. Να διατηρήσει, δηλαδή, το πνεύμα της, το οποίο θα 
αναγκάσει τις κοινωνικές διαδικασίες για εξυγίανση του τόπου, 
από την κλεπτοκρατία που τον ταλανίζει. 
Το κοινωνικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής ανέδειξε με τον 
λόγο του ο Ηλίας Παναγιώταρος, ο οποίος αναφέρθηκε στα 
τόσο οξύμωρα συναισθήματα του Χρυσαυγίτη που συμμετέχει 
στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης της Χρυσής Αυγής, ο 
οποίος από την μία νιώθει την ικανοποίηση της προσφοράς σε 
συνέλληνες και από την άλλη μαυρίζει, κυριολεκτικά, η καρδιά 
του βλέποντας την κατάντια στην οποία οδήγησαν τους Έλλη-
νες οι πολιτικάντηδες.
Εκ της Βορείου Ελλάδος χαιρετισμό απηύθυνε ο Συναγωνι-
στής, Αρτέμης Ματθαιόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η Βόρεια 

Ελλάδα πάλλεται στους ρυθμούς της Χρυσής Αυγής, με νέα 
γραφεία να ανοίγουν συνεχώς σε όλη την έκταση της. Γραφεία 
- προπύργια της Χρυσής Αυγής, τα οποία με την σειρά τους 
μεταδίδουν το μήνυμα Ανάστασης του Ελληνισμού.
Τελευταίος και εν μέσω χειροκροτημάτων μίλησε ο Αρχηγός 
της Χρυσής Αυγής, Νικόλαος Μιχαλολιάκος, ο οποίος με τον 
χειμαρρώδη λόγο του έθεσε όλα τα προβλήματα της Ελληνικής 
Κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του αμαρτωλού συστήματος 
της κλεπτοκρατίας, το οποίο πνέει τα λοίσθια και παράλληλα τα 
μένεα εναντίον της Χρυσής Αυγής. Τα σήμαντρα της τιμωρίας 
ήδη χτυπούν και καλούν αυτούς που φταίνε για την κατάντια 
της Χώρας, όπως χτυπούν και οι καμπάνες τις λευτεριάς κα-
λώντας όλους τους Έλληνες να ταχθούν στο πλευρό μας.



19 δεκεμβριοΥ ____________________________
1913: Επιδημία τύφου εμφανίζεται στην Αθήνα, λόγω 
μόλυνσης του νερού στο δημοτικό υδραγωγείο. Τα 
θύματα υπερβαίνουν τα 300. 
1923: Ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ εγκαταλείπει την 
Ελλάδα πιεζόμενος από τους αδιάλλακτους αντιμο-
ναρχικούς. Ο Παύλος Κουντουριώτης ορκίζεται αντι-
βασιλιάς. 

20 δεκεμβριοΥ  __________________________
1522: Οι Ενετοί, έπειτα από πολύμηνη πολιορκία, 
παραδίδουν την πόλη της Ρόδου στους Οθωμανούς 
Τούρκους. 
1802: Γέννηση του Δημητρίου Βούλγαρη, γνωστός 
και με το προσωνύμιο «Τζουμπές». Πολιτικός από την 
Ύδρα που διατέλεσε και πρωθυπουργός, ο κυριότερος 
εκπρόσωπος της φαυλότητας στην πολιτική ιστορία 
της Ελλάδας. 
1821: Συγκαλείται στη Νέα Επίδαυρο η Α΄ Εθνική 
Συνέλευση των Ελλήνων. κατά την οποία  γράφτηκε η 
Διακήρυξη Ανεξαρτησίας της Ελλάδος. 

21 δεκεμβριοΥ  ___________________________
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
1825: Οι Τούρκοι πολιορκητές του Μεσολογγίου βομ-
βάρδισαν καταιγιστικώς το Μεσολόγγι. 
1828: Ιδρύεται στο Ναύπλιο από τον Ιωάννη Καποδί-
στρια το Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο, πρόδρομος της 
Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων. 
1898: Το ζεύγος Κιουρί ανακαλύπτει το ράδιο. 
1907: Πεθαίνει η μητέρα του Αδόλφου Χίτλερ. 
1920: Ολόκληρος ο Ελληνικός Στρατός στη Μ. Ασία 
βαδίζει και καταλαμβάνει τις θέσεις εξορμήσεως προς 
Κοβαλίτσα. 
1951: Η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα, το οποίο θα 
τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1952. 
1959: Οι πρώτες δυνάμεις της ΕΛΔΥΚ φθάνουν στη 
Μεγαλόνησο, σε εφαρμογή των συνθηκών του Λονδί-
νου και της Ζυρίχης. 

22 δεκεμβριοΥ  ___________________________
1940: 1.Η 3η μεραρχία του Ελληνικού στρατού απε-
λευθερώνει τη Χιμάρα. 
2. Το υποβρύχιο «Παπανικολής», με κυβερνήτη τον 
Μίλτο Ιατρίδη, βυθίζει έξω από τον Αυλώνα το Ιταλικό 
πετρελαιοφόρο «Αντουανέτα». 
3. Οι Ελληνικές Δυνάμεις δια θυελώδους εξορμήσεως 
εκδιώκουν τους Ιταλούς από τα υψώματα 1220-1150 
τα οποία ήσαν οχυρωμένα και περιχαρακωμένα. 

23 δεκεμβριοΥ  ___________________________
563: Τελούνται μεγαλοπρεπώς από τον Πατριάρχη 
Ευτύχιο τα εγκαίνια του αναστηλωθέντος ναού της 
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μετά την 
κατάρρευση του τρούλου από σεισμό το 557. 
962: Ο βυζαντινός στρατηγός και μετέπειτα αυτοκρά-
τορας Νικηφόρος Φωκάς συντρίβει τους Άραβες στο 
Χαλέπι της Συρίας. 
1828: Ο Ελληνικός Στόλος στην Στυλίδα της Φθιώτι-
δος κυριεύει Τουρκική γολέτα. Στον Ευβοϊκό Κόλπο ο 
πλοίαρχος Σαχίνης κυρίευσε τρία Τουρκικά πλοία. 

24 δεκεμβριοΥ  __________________________
1821: Έξω των Χανίων οι Κρήτες επαναστάτες υπό 
τον Σήφακα μάχονται εναντίον των Τούρκων και τους 
νικούν. 
1822: Οι Τούρκοι το βράδυ της παραμονής των Χρι-
στουγέννων κάνουν έφοδο εναντίον του Μεσολογγίου 
αλλά αποτυγχάνουν οικτρώς. Οι Έλληνες τους κατεδί-
ωξαν μέχρι το στρατόπεδό τους. 
1940: Το υποβρύχιο «Παπανικολής», με κυβερνήτη 
τον Μίλτο Ιατρίδη, βυθίζει με τορπίλες στα στενά του 
Οτράντο το ιταλικό οπλιταγωγό «Φιρέντσε». 

25 δεκεμβριοΥ  ___________________________
1940: Οι Ελληνικές Δυνάμεις κατόπιν επιθέσεως, 
καταλαμβάνουν από τις Ιταλικές δυνάμεις όλες τις 
θέσεις επί της γραμμής Χειμάρας Μπιλιένας. Η Ιταλική 
αεροπορία βομβάρδισε την Λευκάδα και την Κέρκυρα. 
1947: Ισχυρές κομμουνιστικές δυνάμεις επιτίθενται 
εναντίον της Κονίτσης και υφίστανται από τον Εθνικό 
στρατό τρομερή καταστροφή. 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Η λέξη λόγος έχει ερμηνευθεί και παρερμηνευθεί κατά πολ-
λούς τρόπους. Έτσι έχουμε τον ποιητικό λόγο, τον φανταστικό, 
τον δογματικό, τον εκφερόμενο, τον εσωτερικό κλπ. Από καθα-
ράς φιλοσοφικής πλευράς όμως στην Ελληνική γραμματεία 
από τον 5ο π.Χ. αιώνα και εντεύθεν, ο λόγος σαν όρος σημαίνει 
την ικανότητα του νου να εξετάζει το αληθές ή ψευδές, αλλά 
και να εξετάζει την ουσία προσώπων, πραγμάτων και εννοιών. 
Ο Ελληνικός λόγος ταυτίζεται δηλαδή με αυτό που ονομά-
ζουμε σήμερα ορθολογισμός, που είναι το ακριβώς αντίθετο 
του οριζόμενου ως παραλογισμός. Συνεπώς ο όρος λόγος 
εννοιολογικά αντιστοιχίζεται με τον όρο ορθός λόγος, που 
εκφράζει μίαν αξεπέραστη οικουμενικά επίτευξη της σκέψης 
των αρχαίων Ελλήνων. 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Από το ρήμα επίσταμαι = γνωρίζω καλά παράγεται η λέξη 
επιστήμη, που σημαίνει την συστηματική - μεθοδική έρευνα 
με τον χρήστη του ορθού λόγου και την παρουσίαση – κοι-
νοποίηση της προκύπτουσας με αυτόν τον τρόπο γνώσης. Η 
επιστήμη δεν είναι ποτέ στατική αλλά δυναμικά εμπλουτίζεται, 
διορθώνεται και αναθεωρείται, καθώς η ιστορία και η συνεχής 
έρευνα των ανθρώπων παρέχουν συνεχώς νέες πληροφορίες, 
νέα δεδομένα. Η θεμελίωση, αλλά και ο μετέπειτα εμπλουτι-
σμός της επιστήμης χρησιμοποιούν τρία εργαλεία – μεθόδους: 
Την παρατήρηση των φαινομένων, το πείραμα (επανάληψη), το 
συμπέρασμα. Η επιστήμη σύγκειται από πολλές επιστήμες που 
διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις θετικές, ή φυσικές, 
ή εφηρμοσμένες και τις θεωρητικές. Οι πρώτες ασχολούνται 
με την φύση και τα φαινόμενα και τα παραγόμενά της, ενώ οι 
δεύτερες ασχολούνται με την ηθική, την πολιτική, την κοινω-
νιολογία.  

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
Η φιλία, ο έρως προς την γνώση που δημιουργούν στον 
άνθρωπο ερωτήματα και στοχασμούς σχετικά με την φύση, την 
ύπαρξή του, την σχέση του με τον κόσμο και με τους άλλους 
ανθρώπους ονομάζεται φιλοσοφία. Όρος που πρωτοχρησι-
μοποιήθηκε από τον Ηράκλειτο και τον Πυθαγόρα, αλλά που 
καθιερώθηκε οριστικά από τους Σωκράτη και Πλάτωνα. Στην 
γενικότερη έννοιά της η φιλοσοφία περιλαμβάνει και το σύνολο 
των επιστημών. 
 
Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Πρώτοι οι Ίωνες Έλληνες στοχαστές διέγνωσαν μία ομαλή 
κανονικότητα στην εξέλιξη και λειτουργία της φύσης, που έπρε-
πε να οφείλεται σε κάποια έλλογη δύναμη με ίδιους νόμους και 
αρχές. Έτσι στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν την φύση 
και τα φαινόμενά της πρωτοδημιούργησαν τις φυσικές επιστή-
μες, μέσω των οποίων ανεζήτησαν την ουσία των όντων και 
την πρώτη αρχή. Ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης 
λοιπόν ήσαν οι τρεις Μιλήσιοι που έθεσαν τις βάσεις των 
επιστημών. Οι Ελεάτες μετέπειτα Ξενοφάνης, Παρμενίδης, 
Ζήνων και Μέλισσος με καθοδηγητή τον Πυθαγόρα του οποίου 
υπήρξαν συνεχιστές, αλλά και οι Πυθαγόριοι Πέτρων, Ίπασος, 
Αλκμαίων, Φιλόλαος, Αρχύτας και Αλκέτας εξ΄ άλλου, ως και ο 
Εφέσιος Ηράκλειτος προχώρησαν στην έρευνα της φύσης και 
των νόμων που διέπουν αυτήν και καθιερώθηκαν ως συνθε-
μελιωτές των φυσικών και φιλοσοφικών επιστημών χρησιμο-
ποιούντες τον Ελληνικό ορθό λόγο, τον ορθολογισμό. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
Ο όρος λόγος (ή ορθολογισμός) έρχεται σε απ΄ ευθείας 
σύγκρουση με την δογματική διδασκαλία και αυτός είναι ο 
κύριος λόγος που ευθύς εξ αρχής, αντιμετώπισε εχθρικά το 
ελληνίζειν. Δεν ήταν η πολυθεΐα  (ειδωλολατρία) ο κύριος αντί-
παλος στην προσπάθεια διάδοσης της νέας θρησκείας, αλλά 
ο ορθολογισμός των εθνικών που εμπόδιζε την παραδοχή ή 
έστω ανοχή των χριστιανικών δογμάτων. Οι Αθηναίοι ακού-
σαντες το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο 
έμειναν αδιάφοροι – ασυγκίνητοι και περιορίστηκαν να πουν 
απαξιωτικά: «ες αύριον τα σπουδαία», που ηχούσε σαν: καλά, 

θα τα πούμε πάλι αύριο! 
Σε ανατολή και δύση για 3-4 αιώνες η σύγκρουση ουσιαστικά 
ήταν όχι μεταξύ παγανιστικής πολυθεΐας και μονοθεϊκής θρη-
σκείας, αλλά μεταξύ ορθού λόγου και δογματικού λόγου. Χρει-
άστηκε η επέμβαση υπέρ του δεύτερου της πολιτικής εξουσίας 
με αυστηρότητα διατάγματα για να επικρατήσει η Χριστιανική 
θρησκεία έναντι της παλαιάς θρησκείας. Όμως ο Ελληνικός 
ορθολογισμός είχε απλώσει βαθιές ρίζες στα εδάφη της Ρωμα-
ϊκής αυτοκρατορίας, τουλάχιστον μεταξύ των μορφωμένων 
πολιτών της που είχαν υποστεί την επίδραση της Ελληνικής 
γραμματείας. Η διαπάλη λοιπόν μεταξύ Ελληνικού ορθολογι-
σμού και θρησκευτικού δογματικού λόγου υπέβοσκε σιωπηλά.  

Το πρώτο ρήγμα στην μονολιθικότητα της επικράτησης του 
θρησκευτικού δογματικού λόγου σημειώθηκε κατά τον 9ο μ.Χ. 
αιώνα, όταν ο έξοχος Ιρλανδός φιλόσοφος – θεολόγος Σκώτος 
Εριγένης μέσα από το έργο του Περί φύσεως μερισμού ότι ο 
ορθός λόγος πρέπει να είναι η βάση και γι΄ αυτό ακόμα το 
δόγμα και ότι η οποιαδήποτε αυθεντία, κειμένου η προσώπου, 
πρέπει να έχει (αν την έχει) πηγή της την λογική του ορθού 
λόγου, ενώ η λογική κα ο ορθός λόγος ποτέ δεν πηγάζουν από 
την αυθεντία. Φυσικά ο Εριγένης καταδικάστηκε ως αιρετικός 
μαζί με το έργο του σε δύο μάλιστα εκκλησιαστικές συνόδους. 
Το μεγάλο αίτημα του Εριγένη για τα πρωτεία του ορθού λόγου 
έναντι της πίστης στο δογματικό λόγο το παρέλαβε και προ-
ώθησε εν συνεχεία ο Πέτρος Αβελάρδος έξοχος λογικός και 
ηθικός φιλόσοφος και θεολόγος του 12ου αιώνα, προικισμένος 
και πρωτότυπος ποιητής και τραγικός εραστής της γνωστής 
Ελοΐζας, που επλήρωσε τον έρωτά του αυτό με ευνουχισμό 
από τον κληρικό θείο της Ελοΐζας και καταδικάστηκε δύο 
φορές από εκκλησιαστικές συνόδους της Γαλλίας. Ο Αβελάρδος 
υπήρξε προπάντων ένας λογικός φιλόσοφος, που στη θεολογία 
επρότεινε τη χρήση της Ελληνικής διαλεκτικής και τη χρήση 
της επιστήμης απηλαγμένης από μεταφυσικούς δογματισμούς. 
Στη συνέχεια ο Αριστοτελικός χριστιανός φιλόσοφος θεολόγος 
Θωμάς Ακινάτης του 13ου μ.Χ. αιώνα αναγνωρίζοντας ότι η 
αυθεντία ως πηγή συλλογισμού είναι ασθενέστερη από την 
λογική, ανέλαβε τον δύσκολο ρόλο να αποκαταστήσει το κύρος 
(αυθεντία) των θεολογικών Χριστιανικών κειμένων στο ίδιο 
ύψος με τον ορθό λόγο χρησιμοποιών τον Αριστοτέλη. Η προ-
σπάθειά του αυτή επέτυχε, τουλάχιστον στη συνείδηση εκείνων 
των πιστών που είχαν την αντίστοιχη απαραίτητη προδιάθεση 
για κάτι τέτοιο. Ο Θωμάς Ακινάτης για τις υπηρεσίες του προς 
την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία ανακηρύχθηκε άγιος καΙ υπέρ-
μαχος – προστάτης των Ρωμαιοκαθολικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ο ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

Η ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ



Κορίτσια ο Στόλος! 
Παλαιότερα, στις δεκαετίες του ’50 και του 
’60, οι πόρνες και οι νταβατζήδες τους στα 
σκυλάδικα της Τρούμπας, περίμεναν πως 
και πως την άφιξη των καραβιών του 6ου 
Στόλου για να… μεγαλουργήσουν. Κλασσικό 
παραμένει το σύνθημα της εποχής: «Κορίτσια 
ο Στόλος»! Με την ίδια λαχτάρα, περίμεναν 
στην Αθήνα, οι πολιτικές πόρνες του καταρρέ-
οντος μεταπολιτευτικού κατεστημένου, καθώς 
επίσης και τα δημοσιογραφικά τους παπαγα-
λάκια και οι… παμφάγες ΜΚΟ, τον ερχομό του 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, Νιλς Μουΐζνιεκς, 
η άφιξη του οποίου αναμενόταν την προη-
γούμενη Κυριακή, με αντικείμενο 5νθήμερης 
ερεύνης του «τα κρούσματα ρατσιστικής βίας 
και τις παράνομες δραστηριότητες της Χρυσής 
Αυγής». 

Κορίτσια ο Επίτροπος! 
Έτοιμο το’ χαν, λοιπόν, το σύνθημα «Κορίτσια 
ο Επίτροπος», αλλά, ο Επίτροπος τους την… 
έσκασε! Με μία ολιγόλογη ανακοίνωση, μέσω 
της ιστοσελίδας του, το… αντικείμενο του 
πόθου της εγχώριας σαπίλας ανακοίνωσε ότι 
η επίσκεψή του στη χώρα μας θα γίνει μέσα 
στους πρώτους μήνες του 2013. Επίσημη 
δικαιολογία που επικαλέστηκε για την ανα-
βολή του ταξιδιού του, ήταν τα σοβαρά προ-
βλήματα… εναέριας κυκλοφορίας στο αερο-
δρόμιο της Φρανκφούρτης!!! Τι έγινε; Μπορεί 
ο Επίτροπος να βρήκε καμιά καλή γκόμενα 
στη Φρανκφούρτη και σου λέει, «που να πάω 
τώρα στην Αθήνα, άστο για άλλη φορά». 
Μπορεί, επίσης, να μην είχε εκταμιευθεί η… 
δόση των επ’ αμοιβή λαμογιο-αντιρατσιστών, 
και σου λέει ο άνθρωπος «άμα πάω στεγνός 
μπορεί και να με φάνε αυτά τα τρωκτικά του 
χρήματος». Τέλος, μπορεί και να κατάλαβε 
πως και να ’ρθει θα κάνει μια τρύπα στο νερό, 
μιας και δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγ-
ματική διαδικασία για να τεθεί κάποιο κόμμα 
εκτός νόμου, και να’ πε: «τι να πάω να κάνω 
χειμωνιάτικα και δεν έχουν και θέρμανση 
στην Ελλάδα; Δεν πάω καλύτερα μόλις θα 
φτιάσει ο καιρός να ρίξω και καμιά… αντιρα-
τσιστική βουτιά στη Μύκονο;»
    

Ήρθε ο χειμώνας 
κι ο κοσμάκης τα’ χει χάσει
Σφίξανε, λοιπόν, για τα καλά τα κρύα, αλλά… 
πετρέλαιο γιόκ! Κι έχει ξεπαγιάσει ολόκληρη 
η χώρα! Αιτία, η απόφαση της μνημονιακής 

συγκυβέρνησης για 40% αύξηση της τιμής 
του πετρελαίου θέρμανσης! Ποια είναι τα 
αποτελέσματα; Κατ’ αρχάς, από την Κεντρική 
Ελλάδα και πάνω, στις περιφέρειες με τις 
χαμηλότερες κατά μέσο όρο θερμοκρασίες, 
εκεί όπου υπάρχει η ανάγκη για πολύμηνη 
θέρμανση σχολείων, νοσοκομείων κ.α. ευαί-
σθητων χώρων, δεν υπάρχουν λεφτά! Και 
υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να δούμε σχολεία 
να κλείνουν ή ασθενείς να πεθαίνουν από το 
κρύο μέσα στα νοσοκομεία! Από κει κι έπειτα, 
σ’ ολόκληρη την Ελλάδα γίνεται της κακομοί-
ρας. Η ζήτηση του πετρελαίου έχει πέσει σε 
ποσοστά άνω του 50%! 

Κόβουν ξύλα απ’ όπου βρουν! 
Ο κοσμάκης το’ χει ρίξει στις λεγόμενες «εναλ-
λακτικές πηγές θερμότητας», αλλά κι εκεί τα 
βρίσκει μπαστούνια. Γιατί, ότι κι αν κάνεις 
χρειάζεται ένα κάρο λεφτά για να εγκατα-
σταθεί το νέο σύστημα θέρμανσης (ενεργει-
ακά τζάκια κ.τ.λ.). Η θέρμανση που λειτουργεί 
μέσω του ηλεκτρισμού (αερόθερμα, κλιμα-
τιστικά κ.τ.λ.) είναι εξίσου ασύμφορη με την 
αγορά πετρελαίου και διάβασα πως η ΔΕΗ 
ζητά, από το νέο έτος, αυξήσεις μέχρι 45%! Οι 
περισσότεροι, λοιπόν, καταφεύγουν στις ξυλό-
σομπες. Αλλά που να βρεθούν λεφτά για ξύλα; 
Έτσι, κόβουν απ’ όπου βρουν. Ραγδαία είναι 
η αύξηση της παράνομης υλοτόμησης στα 
δάση! Μέχρι και τα πάρκα των μεγάλων πόλε-
ων αποψιλώνονται! Στην επαρχία, συμμορίες 
«ευπαθών» κόβουν ολόκληρα ελαιόδεντρα 
(το καλύτερο καυσόξυλο) ανύποπτων ελαιο-
παραγωγών και τα πουλάνε στην αγορά! Άμα 
συνεχιστεί έτσι το πράμα τα επόμενα χρόνια, 
περισσότερες θα είναι οι ζημιές στη φύση από 
την υλοτόμηση παρά από τις φωτιές! 
    

Σχέδιο καθυπόταξης του 
ανυπότακτου ελληνικού λαού; 
Θα κάνω στιγμιαία τον συνήγορο του διαβό-
λου. Ας δεχτούμε πως καλά έκανε η συγκυ-
βέρνηση και αύξησε την τιμή του πετρελαίου, 
για να φουλάρουν τα άδεια κρατικά ταμεία. 

Όμως, το κάθε τι κρίνεται εκ του αποτελέ-
σματος. Κι εδώ τα αποτελέσματα είναι αναμ-
φισβήτητα: ο κοσμάκης τουρτουρίζει, η ζημιά 
στο περιβάλλον είναι τεράστια και τέλος αντί 
για όφελος υπάρχει μεγάλη ζημιά στα κρατι-
κά έσοδα. Τι εμποδίζει τους… φωστήρες της 
συγκυβέρνησης να πάρουν πίσω τις παρά-
λογες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου και 
αυτομάτως να λυθούν τα προβλήματα; Είναι 
μόνο θέμα εγωισμού (δε θέλουν να παραδε-
χτούν τη μ…. που έκαναν), ή μήπως είναι κάτι 
βαθύτερο, που έχει σχέση με την καθυπόταξη 
–μέσω της δυστυχίας- του ελληνικού λαού, 
που είναι «ανυπότακτος και δυσκολοκυβέρ-
νητος», όπως έλεγε και ο «μάγος» της Νέας 
Τάξης,  σιωνιστής Κίσσινγκερ; 

Από Καμμένος έγινε… 
χαρο-καμμένος!  
Αναμενόμενες ήταν οι εξελίξεις στο… παντός 
καιρού (όπου φυσάει ο άνεμος) μόρφωμα του 
(χαρο)Καμμένου, πλέον. Ένα συνονθύλευμα 
με… λίγο απ’ όλα, αριστεροδεξιοκεντρώο, 
χωρίς αρχές, θέσεις, πρόγραμμα και ιδεολο-
γία. Τα… ξεφτέρια του συστήματος είδαν από 
νωρίς (στις κρυφές δημοσκοπήσεις) την τάση 
φυγής από την ΝΔ και ενίσχυσης της Χρυσής 
Αυγής. Έπρεπε, λοιπόν, να βρεθεί κάτι άλλο, 
δήθεν πατριωτικό και αντιμνημονιακό, για 
να στηθεί ως ανάχωμα στην Χρυσή Αυγή. 
Το κόμμα Καρατζαφέρη είχε εκτεθεί με το 
Μνημόνιο κι είχε ξοφλήσει. Έτσι, βρέθηκε 
στα γρήγορα ο Πάνος Καμμένος, που είχε τη 
φήμη του «σκληρού δεξιού» και μπήκε στη 
μάχη για να βάλει στο χέρι μια σημαντική 
μερίδα ψηφοφόρων που ναι μεν δεν ήθελαν 
να ψηφίσουν ΝΔ, αλλά παράλληλα δεν είχαν 
ακόμα απελευθερωθεί επαρκώς από τους 
κανόνες πολιτικής ορθότητας που έχει βάλει 
το σύστημα για να ψηφίσουν με τη μία Χρυσή 
Αυγή. Και τους κέρδισε! 

Το νέο κόμμα-μαϊμού
Μόνο που το ανάχωμα Καμμένου δε στάθηκε 
ικανό μετεκλογικά να παίξει το ρόλο που του 

ανετέθη (κι αφήστε στην πάντα της δημοσκο-
πήσεις που μέχρι πρότινος έδειχναν πως κρα-
τάει τις δυνάμεις του). Κι άρχισε το ξήλωμα 
του… πουλόβερ. Και ξαφνικά, κάμποσοι «Ανε-
ξάρτητοι Έλληνες» ανακάλυψαν πως ο (χαρο)
Καμμένος είναι… αυταρχικός, γραφικός, εξω-
πραγματικός κ. ο. κ.  Το γεγονός ότι όλοι μαζί 
τα… ανακάλυψαν αυτά στη δεδομένη στιγμή, 
δείχνει πέρα από κάθε αμφισβήτηση οργα-
νωμένο σχέδιο. Οργανωμένο από ποιους; Απ’ 
αυτούς τους ίδιους που έφτιαξαν το μόρφωμα 
του Καμμένου, και τώρα βλέπουν πως δεν 
τους εξυπηρετεί πλέον. Τι προβλέπει το… 
σενάριο; Θα φτιάξουν κάποιο κόμμα-ανάχωμα 
στη Χρυσή Αυγή οι αποχωρήσαντες και λίγο 
πριν από τις επόμενες εκλογές θα ενσωμα-
τωθούν στη «φιλοευρωπαϊκή παράταξη» του 

Αντωνάκη, για… εθνικούς λόγους. Μόνο που 
το έργο είναι χιλιοπαιγμένο και το’ χουμε 
ξαναδεί πολλές φορές στο παρελθόν. Και το 
λέω με σιγουριά: αυτή τη φορά δεν πρόκειται 
να βρεθούν κορόιδα! 

Με ποιες πρεσβείες συνομιλούν 
οι τέως και νυν… Ανεξάρτητοι 
Αφήνω για… επιδόρπιο ένα πρόσφατο και 
αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ του Βήματος, 
που είχε τίτλο «Με ποιους συνομιλούν οι πρε-
σβείες στην Αθήνα» και αναφέρει σχετικά με 
τα πρόσωπα που μας ενδιαφέρουν στο σημε-
ρινό δημοσίευμα: «Στο ευρύτερο σύστημα της 
Δεξιάς οι πρεσβείες παρακολουθούν τις κινή-
σεις του προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλή-
νων κ. Π. Καμμένου και των δύο υπαρχηγών 
του, των κκ. Χρ. Ζώη και Κ. Μαρκόπουλου. 
Ο κ. Καμμένος διατηρεί επαφές με ισραηλι-
νούς κύκλους και συνομιλεί υπερατλαντικά, 
ο κ. Μαρκόπουλος έχει καλύτερες σχέσεις με 
την πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ ο κ. Ζώης είναι 
προνομιακός συνομιλητής των Γάλλων». Τα 
συμπεράσματα δικά σας! 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Ζούμε σε μια χώρα που μετά την 
πτώση του στρατιωτικού καθεστώ-
τος συμβαίνει ένα παράδοξο (βασι-
κά πολλά παράδοξα συμβαίνουν 
αλλά θέλω να αναφερθώ σε ένα 
συγκεκριμένο). Οι πολίτες αγαπούν 
και σέβονται τις Ένοπλες Δυνάμεις, 
όπως όλες οι έρευνες δείχνουν είναι 
ο τελευταίος θεσμός που κρατά το 
κύρος του στην Ελλάδα με ποσοστά 
αποδοχής από τους πολίτες πάνω 
από 60%.

; Οι πολιτικοί όμως έχουν μια 
παθολογική απέχθεια προς αυτές 
ακόμα και σήμερα που η πιθανότητα 
να γίνει κάποιο κίνημα εκ μέρους 
των Ενόπλων Δυνάμεων (πράγμα 
που θα δικαιολογούσε την απέχθεια 
των πολιτικών) είναι ουσιαστικά 
ανύπαρκτη, καθώς οι ανώτατοι 
αξιωματικοί, με λίγες φωτεινές εξαι-
ρέσεις, είναι ουσιαστικά κομματικά 
στελέχη που δεν έχουν περιθώρια 
ανέλιξης στην ιεραρχία αν δεν 
δηλώσουν ξεκάθαρά τις πολιτικές 
τους πεποιθήσεις.

; Αποτέλεσμα αυτής της παθο-
λογικής απέχθειας είναι οι Ένοπλες 
Δυνάμεις να είναι ο πρώτος στόχος 
κάθε φορά που θέλουν να μειώ-
σουν τις δαπάνες (και τα τελευταία 
χρόνια με τα Μνημόνια τις έχουν 
ματώσει.), οι ΕΔ να δέχονται συνε-
χώς παρεμβάσεις στο έργο τους και 
κυρίως τα συκοφαντικά δημοσιεύ-
ματα να διαδέχονται το ένα το άλλο 
με στόχο να μειώσουν το κύρος 
τους στον Λαό.

;  Δεν ευθύνονται οι Ένοπλες 
Δυνάμεις για τα σκάνδαλα των 
εξοπλισμών, οι πολιτικοί τα έκαναν 
και αυτά. Δεν ευθύνονται οι Ένο-
πλες Δυνάμεις που τα υποβρύχια 
-και στην θέση των υποβρυχίων 
βάλτε κάθε περίεργο μεγάλο εξο-
πλιστικό- γέρνουν, οι Υπουργοί 
Άμυνας υπέγραφαν τις συμβάσεις. 
(ο μόνος Υπουργός Άμυνας για τον 
οποίο μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί 
κάτι είναι και ο μόνος που προερ-
χόταν από τις τάξεις του στρατεύ-
ματος). 

;   Οι στρατιωτικοί (αξιωματικοί, 
υπαξιωματικοί) είναι άνθρωποι που 
κάνουν μια δύσκολη δουλειά, κάτω 
από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και 
ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν αμεί-
βονται και ανάλογα με την εργασία 
τους. Το κράτος μας αν θέλει να 
έχει μέλλον πρέπει να σέβεται και 
να εκτιμά αυτούς τους ανθρώπους.

; Πρέπει την θέση του Υπουργού 
Άμυνας να καταλαμβάνει πάντα 
κάποιος προερχόμενος από το 
στράτευμα, που έχει ζήσει και ξέρει 
τις δυσκολίες των στελεχών, που 
να γνωρίζει τις αμυντικές ανάγκες 
της χώρας από πρώτο χέρι, που να 
γνωρίζει τα μειονεκτήματα και τα 

πλεονεκτήματα των δομών του και 
να μπορεί να κάνει βήματα για να 
τις αλλάξει.

; Όλοι σήμερα λένε πως πρέπει 
να τοποθετηθούν τεχνοκράτες 
στα Υπουργεία που να ξέρουν την 
δουλειά. Μόνο που στο Υπουργείο 
Εθνικής Αμύνης τεχνοκράτες είναι 
οι στρατιωτικοί και αυτοί όντως 
ξέρουν την δουλειά, σε αντίθεση 
με πολλούς «τεχνοκράτες» που 
μας έχουν φορτωθεί τον τελευταίο 
καιρό. 

;  Διάβασα την Δευτέρα ένα 
δημοσίευμα από το Defencenet.
gr στο οποίο αναφέρουν πως η 

κυβέρνηση σκοπεύει να βγάλει τις 
στρατιωτικές σχολές από το σύστη-
μα των πανελληνίων εξετάσεων και 
να δημιουργήσει ένα άλλο τρόπο 
εισαγωγής με σκοπό να αποκλει-
στούν ουσιαστικά όσοι δεν θέλουν 
πραγματικά να υπηρετούν στις Ένο-
πλες Δυνάμεις και το κάνουν μόνο 
και μόνο για λόγους επαγγελματικής 
αποκατάστασης.

;  Δεν έχω διαβάσει κάτι πέρα 
από αυτό το δημοσίευμα και δεν 
ξέρω ποιες είναι οι πραγματικές 
προθέσεις της κυβέρνησης. Αν όμως 
ισχύει αυτό τότε είναι ένα βήμα, ένα 
πολύ μεγάλο βήμα προς την σωστή 
κατεύθυνση (από τα πολύ λίγα 
τέτοια που κάνει η κυβέρνηση).  

;  Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρέ-
πει να είναι εγγύηση καριέρας για 
κανέναν. Ούτε να εισέρχονται στις 
στρατιωτικές σχολές μαθητές που 
ποτέ πραγματικά δεν ήθελαν να 
βρεθούν εκεί. Πρέπει όποιος υπη-
ρετεί σαν στέλεχος στις ΕΔ να είναι 
από την πρώτη στιγμή συνειδητο-
ποιημένος για το γιατί βρίσκεται εκεί 
και για το πόσο βαρύ φορτίο έχει 
στην πλάτη του.         

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Απαγόρευση χρήση κάνναβης 
σε σχολεία και παιδικές χαρές! 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Εφαρμόζοντας ένα μέτρο 
που λαμβάνεται για πρώτη φορά στην 
Ολλανδία, ο δήμος του Άμστερνταμ θα 
απαγορεύσει και επισήμως τη χρήση της 
ινδικής κάνναβης στα... σχολεία. Εκπρό-
σωπος της δημαρχίας είπε ότι η απαγό-
ρευση θα ισχύσει «εντός και γύρω από τα 
σχολεία του Άμστερνταμ», υπογραμμίζο-
ντας ότι το νέο μέτρο θα τεθεί σε εφαρμο-
γή από τον Ιανουάριο. Μολονότι η χρήση 
κάνναβης απαγορεύεται ήδη σε πολλά 
σχολεία σε όλη την χώρα, το Άμστερνταμ 
είναι η πρώτη πόλη που λαμβάνει και 
επισήμως μια τέτοια απόφαση καθολικής 
ισχύος. Ο Δήμαρχος της πόλης, διαβεβαί-
ωσε ότι ο στόχος είναι «να στηριχθούν 
τα σχολεία που είχαν ήδη εφαρμόσει 
ανάλογα μέτρα». Η κατοχή και πώλη-
ση ναρκωτικών ουσιών είναι παράνομη 
στην Ολλανδία. Ωστόσο από το 1976 
επιτρέπεται η πώληση κάνναβης (μέχρι 5 
γραμμάρια κατ’ άτομο) και η κατανάλω-
σή της στα κόφι-σοπ. Ο νέος δημοτικός 
κανονισμός θα βοηθήσει τους διευθυντές 
των σχολείων και τους καθηγητές να 
εφαρμόσουν την απαγόρευση αφού θα 
μπορούν στο εξής να καλούν την αστυνο-
μία για να συλλάβει τους παραβάτες και 
«μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο ή υπο-
χρεωτική κοινωνική εργασία», εξήγησε η 
εκπρόσωπος του δήμου. Η χρήση κάννα-
βης θα απαγορευτεί επίσης στις παιδικές 
χαρές ενώ τα κόφι-σοπ που βρίσκονται 
σε απόσταση μικρότερη των 250 μέτρων 
από κάποιο σχολικό ίδρυμα θα πρέπει να 
κλείσουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2014.

Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Εκστρατεία προκειμένου 
τα παιδιά ομογενών της Αυστραλίας - και 
όχι μόνον- να επιλέγουν το μάθημα των 
Νέων Ελληνικών, έχουν ξεκινήσει εκπαι-
δευτικοί κύκλοι της ομογένειας μετά την 
απόφαση η Ελληνική γλώσσα να ενταχθεί 
στην ομάδα των δώδεκα γλωσσών, οι 

οποίες στο εξής θα διδάσκονται στα σχο-
λεία της Αυστραλίας, από το Δημοτικό 
έως και την Α’ Λυκείου. Η απόφαση αυτή 
ελήφθη χάρη στην έντονη κινητοποίηση 
της ομογένειας και δίνει νέα πνοή στις 
ελληνικές σπουδές. Η απόφαση της Ομο-
σπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστραλίας 
πάρθηκε στο πλαίσιο της αναδιοργάνω-
σης της γλωσσικής εκπαίδευσης στην 
χώρα και οι συζητήσεις για τη διαμόρ-
φωση του νέου Εθνικού Προγράμματος 
Ξένων Γλωσσών ξεκίνησαν πριν από δύο 
χρόνια, με στόχο να μπει σε νέες βάσεις 
η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα 
σχολεία. Αρχικά η αυστραλιανή κυβέρνη-
ση είχε κατατάξει τα Νέα Ελληνικά στις 
παροικιακές γλώσσες, με αποτέλεσμα η 
διδασκαλία της να περιορίζεται μόνο 
στους ελληνόφωνους μαθητές και τότε 

εκδηλώθηκε η αντίδραση της Ελληνι-
κής ομογένειας, η οποία με σχέδιο και 
επιμονή κατόρθωσε να καταστήσει τα 
Ελληνικά υποχρεωτικό μάθημα για όλους 
τους μαθητές. 

Πύραυλος «παγκόσμιου 
βεληνεκούς» από Ρωσία 

ΡΩΣΙΑ: Όπως ανακοίνωσε ο στρατη-
γός Σεργκέι Καρακάεφ, διοικητής των 
δυνάμεων των στρατηγικών πυραύλων, 
η Ρωσία κατασκευάζει ένα νέο διηπει-
ρωτικό βαλλιστικό πύραυλο. «Ο πύραυ-
λος αυτός δημιουργήθηκε με την χρήση 
και την ανάπτυξη του μάξιμουμ των 
τεχνολογιών που υπάρχουν, πράγμα που 
μειώνει σημαντικά τους χρόνους και 

το κόστος της κατασκευής του», δήλω-
σε ο ρώσος στρατηγός και διευκρίνισε 
ότι πολλές δοκιμές πρωτοτύπων έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί το 2012, εκ των 
οποίων η τελευταία στις 24 Οκτωβρί-
ου από το κοσμοδρόμιο Καπούστινε 
Γιαρ, στην περιοχή του Αστραχάν. «Τα 
αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν 
ότι οι κατασκευαστές βρίσκονται στο 
σωστό δρόμο και ο νέος πύραυλος, ο 
οποίος χρησιμοποιεί στερεό καύσιμο, 
θα αντικαταστήσει τους στρατηγικούς 
ρωσικούς πυραύλους πέμπτης γενιάς, 
όπως οι Topol-4. Αυτός ο πύραυλος 
«παγκόσμιου βεληνεκούς» θα μπορεί 
να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε αντι-
πυραυλικό σύστημα’’, είπε ο στρατηγός 
Καρακάεφ. 

Αθεϊστική επίθεση 
ΗΠΑ: Μια προκλητικότατη γιγαντοαφί-
σα της αθεϊστικής οργάνωσης American 
Atheists (Αμερικανοί Άθεοι) «κοσμεί» 
το κέντρο της Times Square στη Νέα 
Υόρκη. Η γιγαντοαφίσα της αθεϊστικής 
οργάνωσης προτρέπει τους ανθρώπους 
να διατηρήσουν τη χαρά των γιορτών 
χωρίς τους μύθους (Keep the Merry, 
dump the Myth), εννοώντας ως μύθο τη 
γέννηση του Χριστού.
Σύμφωνα με την υπεύθυνη τύπου της 
οργάνωσης: «Η αληθινή ομορφιά των 
Χριστουγέννων -το να είσαι με συγγε-
νείς, φίλους και ανθρώπους που αγα-
πάς- δεν έχει τίποτα να κάνει με Θεούς 
περασμένων εποχών. Για την ακρίβεια 
περνάς καλύτερα χωρίς τις ενοχές και 
τους λοιπούς καταναγκασμούς που σου 
δημιουργεί η θρησκεία».
Ανάλογο περιστατικό συνέβη και το 
2011... Πάντως, κατά μια… σατανική 
σύμπτωση, όλα σχεδόν τα ονόματα των 
επικεφαλείς της αθεϊστικής οργάνωσης, 
που απευθύνονται αποκλειστικά στους 
χριστιανούς (εφόσον μόνο τον Ιησού 
αμφισβητούν, κι όχι τον Μωάμεθ των 
μουσουλμάνων ή τον Γιαχβέ των εβραί-
ων…) τελειώνουν σε -στάιν. Κάτι που 
υποδηλώνει και την καταγωγή τους...

Ντροπή να είσαι αντισιωνιστής και Εθνικιστής...   
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ’’Οι Γερμανοί θα πρέ-
πει να ντρέπονται για τα κρούσματα 
ξενοφοβίας και αντισημιτισμού που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στην 
χώρα’’, επισήμανε η καγκελάριος 
Άνγκελα Μέρκελ στο εβδομαδιαίο 
διαδικτυακό της διάγγελμα. Ανα-
φερόμενη στις δολοφονίες εννέα 
μεταναστών από το 2000 ως το 
2007, που… φυσικά τα απέδωσαν 
σε τρία μέλη της οργάνωσης Nationalsozialistischer Untergrund- η Μέρκελ έκανε 
έκκληση στους Γερμανούς να αντισταθούν στον ρατσισμό. «Αντισημιτισμός και 
ξενοφοβία: όλα αυτά είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει απολύτως να πούμε ότι 
ντρεπόμαστε που εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας. Έχουμε πολλή ακόμη 
δουλειά να κάνουμε μεταξύ μας πάνω σε αυτό», είπε η εν λόγω καγκελάριος-πιόνι 
των σιωνιστών διεθνιστών που πληρώνεται αδρότατα προκειμένου να διακηρύσ-
σει όλα τα ανωτέρω και να μένει στο απυρόβλητο. Περαστικά σας, κα. Μέρκελ…  

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Είναι πράγματι αλλεπάλληλες οι 
«επιτυχίες» των συγκυβερνήσεών 
μας στο οικονομικό πεδίο ή του-
λάχιστον έτσι προσπαθούν απελ-
πισμένα να μας πείσουν τα παπα-
γαλάκια της διαπλοκής. Μετά 
κόπων και βασάνων διαγράψαμε 
30 δισ. ευρώ δανείων, επανα-
γοράζοντάς τα σε μια μέση τιμή 
33,5 % ενώ αν το είχαμε πρά-
ξει οποιαδήποτε στιγμή από τον 
Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο 
θα πληρώναμε μεταξύ 11-18%. 
Επιτυχία πρώτη λοιπόν για τον κ. 
Στουρνάρα...
Επιτυχία δεύτερη, η έγκριση της 
εκταμίευσης της νέας μέγα δόσης 
συνολικού ποσού 49,2 δισ. ευρώ. 
Με άλλα λόγια, ότι διαγράψαμε 
όχι μόνο το ξαναδανειστήκαμε 
αλλά μάλιστα βρισκόμαστε και 
με 19,2 δισ. ευρώ παραπάνω 
χρέος από ότι είχαμε πριν την 
επαναγορά!
Επιτυχία τρίτη. Από τα 34,4 δισ. 
ευρώ τα οποία θα εκταμιευθούν 
εντός του 2012, κατά απόλυ-
τη προτεραιότητα θα δοθούν 16 
δισ. ευρώ στις τράπεζες για την 
πρώτη δόση της ανακεφαλαιο-
ποίησής τους.

Από το υπόλοιπα χρήματα 11,3 
δισ. ευρώ θα πάνε στην ολοκλη-
ρωθείσα επαναγορά των ομο-
λόγων ονομαστικής αξίας 30 
δισ. ευρώ, ενώ 7,1 δισ. ευρώ 
θα κατευθυνθούν στην κάλυψη 
των υπαρχόντων πρωτογενών 
ελλειμμάτων του κρατικού προ-
ϋπολογισμού για το τρέχον έτος. 
Ότι και εφόσον περισσέψει από 
αυτά τα 7 δισ. θα κατευθυνθεί 
στην αποπληρωμή μέρους των 
10 δισ. ευρώ σε ληξιπρόθεσμα 
χρέη του δημοσίου προς πολίτες 
και επιχειρήσεις. Και πάλι απόλυ-
τη προτεραιότητα θα δοθεί στην 
εξόφληση διαπλεκόμενων μεγα-
λοεργολάβων και άλλων μεγαλο-
προμηθευτών του δημοσίου.
Από το σύνολο των 14,8 δισ. 
ευρώ που θα μας δοθούν το 
πρώτο τρίμηνο του επόμενου 
έτους τα 7,2 δισ. ευρώ θα πάνε 
κατά προτεραιότητα στις τράπε-
ζες για την δεύτερη δόση της 
ανακεφαλαιοποίησης τους. Από 
τα υπόλοιπα χρήματα, τα 2 δισ. 
ευρώ της δόσης του Ιανουαρίου 
θα κατευθυνθούν για την κάλυ-
ψη των νέων (πρωτοχρονιάτι-
κων) πρωτογενών ελλειμμάτων 

του δημοσίου προϋπολογισμού. 
Ότι και εφόσον περισσέψει θα 
κατευθυνθεί στην αποπληρωμή 
των ληξιπρόθεσμων χρεών.
Τα 2,8 δισ. ευρώ της δόσης του 
Φεβρουαρίου θα κατευθυν-
θούν για την κάλυψη και των 
νέων πρωτογενών ελλειμμάτων 
του δημοσίου. Ότι και εφόσον 
περισσέψει θα κατευθυνθεί στην 
αποπληρωμή των ληξιπρόθε-
σμων χρεών. Τα 2,8 δισ. ευρώ της 
δόσης του Μαρτίου θα κατευθυν-
θούν για την κάλυψη πρωτογε-
νών ελλειμμάτων του δημοσίου. 
Ότι και εφόσον περισσέψει θα 
κατευθυνθεί στην αποπληρωμή 
των ληξιπρόθεσμων χρεών.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώ-
σεις στα οικονομικά για να 
καταλάβει κανείς ότι η συγκυ-
βέρνηση συνεχίζει να σκάβει 
τον λάκκο των χρεών της Ελλά-
δος όλο και βαθύτερα. Από τα 
49,2 δισ. ευρώ των νέων δανείων 
στην καλύτερη περίπτωση ένα 
ελάχιστο ποσοστό θα βρει τον 
δρόμο προς την πραγματική οικο-
νομία. Και να μην περιμένει ο 
Ελληνικός Λαός (παρότι του λένε) 
ότι κάποια από τα δισεκατομμύ-

ρια ευρώ των τραπεζικών ανακε-
φαλαιοποιήσεων θα αφιερωθούν 
στην πραγματική οικονομία. Τα 
χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν 
εξολοκλήρου  για την κάλυψη 
των υποχρεώσεών των εγχώριων 
τραπεζών προς τους προς ξένους 
δανειστές τους (μιας και οι τραπε-
ζίτες είναι καταχρεωμένοι).
Παράλληλα, ούτε πρωτογενές 
πλεόνασμα διαφαίνεται στον ορί-
ζοντα μιας και από ότι βλέπουμε 
τα ελλείμματα στον προϋπολογι-
σμό συνεχίζονται ακάθεκτα, ενώ 
και τα όποια χρήματα αφιερω-
θούν στην κάλυψη των ληξιπρό-

θεσμων υποχρεώσεων του δημο-
σίου σαφέστατα και δεν επαρ-
κούν για την κάλυψη όλου του 
οφειλόμενου ποσού (παράλληλα 
και τα όποια ποσά εξοφληθούν 
θα αφορούν κατά προτεραιότη-
τα τιμολόγια μεγάλων συμφε-
ρόντων). Οπότε τι και πού ακρι-
βώς επιτύχατε πάλι κ. Στουρνάρα; 
Εσείς ο οποίος είστε υπεράνω 
ακόμα και της Ελληνικής Δικαιο-
σύνης, επιβάλλοντας την είσπρα-
ξη του χαρατσιού από την ΔΕΗ 
παρότι αυτό κρίθηκε παράνομο;

Οικονομικός Παρατηρητής

Διαγράψαμε 30 δισ. ευρώ και δανειστήκαμε 49,2 δισ. ευρώ 
Νέα θηλιά στον λαιμό του Ελληνικού λαού
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Βαδίζουμε ολοταχώς σε επικίνδυνα μονοπάτια εις ότι αφορά την 
Εθνική μας Ασφάλεια. Οι «κατακτητές» της Πατρίδας μας ευθαρσώς 
πλέον αμφισβητούν την χρησιμότητα του Ελληνικού Στρατού, δηλαδή 
της ίδιας της υπάρξεως του Ελληνικού Έθνους, αφού Έθνος χωρίς 
ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις δεν μπορεί να επιβιώσει στον χρόνο. 
Μικρά αλλά σημαντικά γεγονότα τα οποία περνάνε απαρατήρητα από 
τα ΜΜΕ, δείχνουν στον προσεκτικό παρατηρητή το μελετημένο και 
ύπουλο σχέδιο των «κέντρων» που απεργάζονται την αποδόμηση του 
Ελληνικού Έθνους/κράτους, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Ξέρουμε 
λοιπόν ότι ειδικά σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές, όπως η Θράκη και 
η Μακεδονία, πάντα οι αρχές ενθάρρυναν την άδεια οπλοφορίας των 
κληρικών, καθώς θεωρούνται άτομα με ισχυρή εθνική αντίληψη και εν 
δυνάμει υπερασπιστές της πατρίδας, αν χρειαζόταν κάποτε να συμβεί 
αυτό. Όμως η αντίληψη τρόϊκας και κυβερνώντων είναι ότι πρέπει να 
συγκεντρωθούν τα όπλα από κατόχους οι οποίοι ανήκουν στον στενό 
“εθνικό πυρήνα”. Το ίδιο συνέβη και με τους Εθνοφρουρούς που 
αφόπλισαν σε πολλά μέρη της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι λοιπόν ήρθε 
η εντολή παράδοσης των όπλων που κατέχουν νόμιμα οι κληρικοί, 
κυνηγετικών ή σκοπευτικών, καθώς επίσης και τις άδειες θήρας για 
να μην μπορέσουν στο μέλλον να αποκτήσουν ξανά όπλο (!) οι κλη-
ρικοί της χώρας, σε μια εσπευσμένη εφαρμογή σχετικής απόφασης 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από το… 2006! Η 
διαταγή έφτασε από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ τον Σεπτέμβριο σε όλες 
τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας και από τον Οκτώβριο μέχρι 
τώρα έχουν αφαιρεθεί περίπου 350 όπλα κληρικών. Υπολογίζεται ότι 
κατέχουν νόμιμα όπλα περί τους 1000 κληρικούς σε όλη την Ελλάδα. 
Τα συμπεράσματα δικά σας... 

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

Μετά τους Εθνοφρουρούς 
αφοπλίζουν και παπάδες!

Τον τελευταίο καιρό, γινόμαστε μάρτυρες μιας 
πρωτοφανούς συκοφαντικής επίθεσης ενα-
ντίον της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ από το σύνολο του 
πολιτικού συστήματος, όπως αυτό εκφράζεται 
τόσο από το σύνολο των λοιπών πολιτικών 
κομμάτων, όσο και από τη συντριπτική πλει-
οψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
Η επίθεση αυτή ξεκίνησε σε πολιτικό - επι-
κοινωνιακό επίπεδο, πρωτοστατούντος του 
ανθρώπου που συνετέλεσε τα μέγιστα στο 
να βρεθούμε στην αγκαλιά του μνημονί-
ου, προέδρου του ΠΑΣΟΚ και κορυφώνεται 
καθημερινά με αποκορύφωμα τις διαδοχι-
κές αντισυγκεντρώσεις αναρχοαριστερών σε 
κάθε πόλη όπου η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ πραγματο-
ποιεί νόμιμη πολιτική εκδήλωση ή εγκαίνια 
νέων γραφείων (βλ. Αγρίνιο, Κρήτη, Ξάνθη, 
Κομοτηνή) καθώς και τις επιθέσεις εναντίον 
γραφείων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, είτε με πέτρες, 
μολότωφ και σπρέϋ (γνωστοί χούλιγκαν των 
σπρέϋ οι άπλυτοι), είτε με τρία κιλά δυναμίτη, 
όπως στον Ασπρόπυργο.
Σε ό,τι αφορά στην τελευταία, σαφώς τρομο-
κρατική, επίθεση στα γραφεία του Ασπρόπυρ-
γου, αποκαλύφθηκε με τον πλέον προφανή 
τρόπο η υποκρισία, η εμπάθεια και το μένος 
των λοιπών πολιτικών κομμάτων κατά της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: ΟΥΤΕ ένα κόμμα δεν έβγαλε, 
έστω για τα μάτια του κόσμου, ανακοίνωση 
καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ 
σε άλλες περιπτώσεις περιστατικών με δήθεν 
«ρατσιστική χροιά» είναι όλοι λαλίστατοι. Για 
να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, ας θυμη-
θούμε τις αντιδράσεις των λοιπών κομμάτων, 
όταν, προ μηνών, σε μια τυχαία προεκλογική 
συνεύρεσή τους στον ίδιο χώρο, μέλη της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είχαν ρίξει ένα ποτήρι νερό 
στον εκ των ιδρυτών του ΠΑΣΟΚ και συνυ-
πεύθυνο για την κατάντια της χώρας κύριο 
Ευθυμίου. Επί πολλές μέρες τα ΜΜΕ και 
τα λοιπά κόμματα συναγωνίζονταν μεταξύ 
τους σε δηλώσεις καταδίκης του συμβάντος, 
σε κίνδυνο εκτροπής του πολιτεύματος, σε 

αναβίωση του φασισμού κλπ. Δηλαδή, αν το 
να ρίξεις ένα ποτήρι νερό σε στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ είναι φασισμός, το να γίνονται παρά-
νομες αντισυγκεντρώσεις σε κάθε νόμιμη 
πολιτική εκδήλωση της Χρυσής Αυγής, με 
την παρότρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και την ανοχή 
της αστυνομίας, τι είναι; Φανταστείτε τις αντι-
δράσεις των ΜΜΕ αν η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έκανε 
αντισυγκέντρωση σε εκδήλωση του Τσίπρα 
ή της Παπαρήγα… Σε ό,τι αφορά στα περί 
νεοναζισμού και λοιπά φθηνά επικοινωνια-
κά τερτίπια (θέση της ΧΑ εκτός νόμου) του 
κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος με την ιδιότητα 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δείχνει να ξεχνάει 
τα όσα ο ίδιος δίδασκε ως καθηγητής της 
νομικής («το ισχύον Σύνταγμα δεν προβλέπει 
τη δυνατότητα θέσεως πολιτικού κόμματος 
εκτός νόμου»), μάλλον γελάνε και οι πρωτοε-
τείς φοιτητές της νομικής.

Για τι κατηγορείται λοιπόν, 
η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;

Μήπως επειδή δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ 
στο ελληνικό δημόσιο, ενώ ΟΛΑ τα υπό-
λοιπα πολιτικά κόμματα και κυρίως τα δύο 
τέως μεγάλα, χρωστάνε εκατοντάδες εκα-

τομμύρια ευρώ σε δάνεια στην «ημετέρα» 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, έχοντας υποθηκεύσει 
τις μελλοντικές εκλογικές τους επιχορηγή-
σεις, τις οποίες, με βάση τις δημοσκοπήσεις, 
ουδέποτε πρόκειται να λάβουν, με αποτέλε-
σμα τα δάνεια να επιβαρύνουν τον ελληνικό 
λαό; Μήπως επειδή δεν χρωστάει στο ΙΚΑ 
και δεν απολύει εργαζομένους, σε αντίθεση 
με τους μεγαλοκαναλάρχες που ο καθένας 
τους χρωστάει κάμποσα εκατομμύρια ασφα-
λιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, και σε αντίθεση 
με το ΚΚΕ που κάνει μπίζνες στον Περισσό 
και αφήνει απλήρωτους τους εργαζομένους 
του; Μήπως επειδή διαθέτει την εκλογική 
της επιχορήγηση για την παροχή τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης αποκλειστικά για 
αναξιοπαθούντες Έλληνες, ενώ τα υπόλοιπα 
κόμματα τη χρησιμοποιούν για τη συγκράτηση 
του φυλλορροούντος κομματικού στρατού 
τους; Και από πότε είναι παράνομη η παροχή 
αλληλεγγύης μόνο σε Έλληνες πολίτες και όχι 
σε παρανόμως ευρισκόμενους στη χώρα μας 
λαθρομετανάστες; Μήπως επειδή επιχειρεί 
την παροχή δωρεάν συμβουλευτικής ιατρικής 
συνδρομής σε φτωχούς άρρωστους Έλληνες, 
που υποφέρουν από την κατάντια του ΕΣΥ, 
με το εγχείρημα με τη συμβολική ονομασία 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΣΥΝΟΡΑ» ; Αν οι «Γιατροί με 
σύνορα» έχουν ρατσιστικό χαρακτήρα επειδή 
απευθύνονται μόνο σε Έλληνες, όπως επι-
καλούνται διάφοροι δήθεν προοδευτικοί, με 
το ίδιο κριτήριο, άλλο τόσο ρατσιστική χροιά 
έχουν και οι γνωστοί «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ-
ΡΑ», οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πληθυσμούς 
που υποφέρουν.
Μάλλον, λοιπόν, δεν μας τα λένε και τόσο 
καλά και αντικειμενικά οι καθεστώσες πολι-
τικές δυνάμεις του τόπου και τα ΜΜΕ (Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης ή Εξαπάτησης, διαλέξ-
τε όποιο προτιμάτε). Επειδή, όμως, ο κόσμος 
αρχίζει και ξυπνάει, με κάθε εκστρατεία προ-
παγάνδας και συκοφάντησης της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ, αυτή τσιμπάει και από 1 % με 2 % 
στις δημοσκοπήσεις. Για ψάξτε το, λοιπόν, λίγο 
καλύτερα και σε βάθος: Μήπως πολεμάνε 
την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ επειδή είναι το μοναδικό 
πολιτικό κόμμα που δεν έχει καμία οικονομική 
εξάρτηση από το κράτος και τους εργολάβους 
– νταβατζήδες που λυμαίνονται το δημόσιο 
πλούτο; Μήπως επειδή δεν δέχεται εντολές 
από την άλλη όχθη του Ατλαντικού και από 
τα διεθνή σιωνιστικά κέντρα, μήπως επειδή 
μάχεται κατά της παγκοσμιοποίησης και υπέρ 
της διατήρησης του εθνικού χαρακτήρα της 
Ελλάδος, χαλώντας τα σχέδια όσων μας 
έχουν φορτώσει με δυόμισι εκατομμύρια 
λαθρομετανάστες, επιδιώκοντας την αλλοί-
ωση του πληθυσμού της χώρας μας; Μήπως 
επειδή έχει επιτέλους σπάσει την ιδεολογική 
τρομοκρατία της αριστεράς, η οποία έχει επι-
βληθεί από την επονείδιστη γενιά του Πολυ-
τεχνείου στον μεταπολιτευτικό βίο της χώρας 
μας; Μήπως επειδή έχει πετύχει να μπορείς 
πλέον να λες περήφανα ότι είσαι Έλληνας 
πατριώτης και εθνικιστής;

Αν σε ένα ή σε περισσότερα από όλα τα 
ανωτέρω «μήπως», έχετε αυθόρμητα θετική 
απάντηση, σκεφτείτε το λίγο!

Γιατί όλοι πολεμάνε την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;

Δεν είχε, προφανώς, υπάρξει η κατάλληλη συνεν-
νόηση στο υπό δημιουργία, εκ του καθεστώτος, 
«αντιφασιστικό μέτωπο». Κάποιος φαίνεται δεν είχε 
κάνει σωστά την δουλειά του, ώστε να ενημερώσει 
τους διάφορους παρακρατικούς ότι είναι σε άμεση 
σύνδεση με το καθεστώς. Έτσι φαίνεται ότι δημιουρ-
γήθηκαν παρεξηγήσεις, τις οποίες σπεύδει να λύσει η 
πρώην συντάκτρια του Ιού, της αγαπημένης των τρο-
μοκρατών «Ελευθεροτυπίας», Άντα Ψαρρά. Η πρώην 
συντάκτρια του Ιού προτείνει ευθέως την συνεργασία 
κράτους και παρακράτους, στην αντιμετώπιση της 
Χρυσής Αυγής, κλείνοντας παράλληλα το μάτι στους 
τρομοκράτες, τον ένοπλο βραχίονα του καθεστώτος. 
Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο της, όπως αυτό 
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κούλογλου:
«Μέχρι να οριστικοποιήσει ο υπουργός προστασίας 
του πολίτη τις ομάδες που θα ασχοληθούν με τη 
ρατσιστική βία οι υπόλοιποι αστυνομικοί προς το 
παρόν έχουν σπάσει ήδη δεκάδες κεφάλια αντιφασι-
στών. Εν τω μεταξύ ανενόχλητες σχεδόν οι ναζιστικές 
συμμορίες συνεχίζουν τα μαχαιρώματα μεταναστών 
και τους βίαιους προπηλακισμούς όσων αντιτίθενται 
στις ρατσιστικές επιθέσεις. Από τη Θράκη μέχρι την 
Κρήτη οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται ενώ το αντι-
φασιστικό μέτωπο ασχολείται ακόμα με το αν και ποιοι 
δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτό.
Μετά τη δολοφονική επίθεση χρυσαυγιτών (κατά την 
πρώτη τουλάχιστον δήλωσή τους) στον βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Στρατούλη ίσως οι αντιφασιστικές 
δυνάμεις θα όφειλαν είτε είναι υπέρ είτε εναντίον του 
μνημονίου να αναθεωρήσουν τη στάση τους για την 

‘καθαρότητα’ ενός τέτοιου μετώπου διότι δεν μοιάζει 
πολύ μακρινή η στιγμή του τρίκυκλου ενός σύγχρονου 
Κοτζαμάνη.
Ειδικά όταν το θεσμικό κράτος είναι ένας απλός 
παρατηρητής, για να μην πούμε τίποτε χειρότερο, της 
ανεξέλεγκτης ρατσιστικής δράσης δεν υπάρχει καμιά 
πολυτέλεια στην καταμέτρηση των αντιφασιστικών 
δυνάμεων.
Έστω και τώρα όποιος δηλώνει αντιναζιστής και 
αντιφασίστας είτε μας αρέσει είτε όχι έχει το δικαί-
ωμα αυτό να το υπερασπιστεί με τον τρόπο που 
νομίζει.»
Την πείραξε, προφανώς, την Άντα που ο παρακρατι-
κός χώρος δεν στελέχωσε καταλλήλως την πορεία 
που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ ενάντια στην Χρυσή 
Αυγή. Όμως πραγματική αξία στο εν λόγω άρθρο 
έχει η τελευταία πρόταση. Σύμφωνα, λοιπόν, με την 
συντάκτρια του Ιού όποιος δηλώνει «αντιναζιστής» και 
«αντιφασίστας» έχει το δικαίωμα να το υπερασπιστεί 
αυτό με τον τρόπο που νομίζει. Δηλαδή, αν καταλά-
βαμε καλά, και οι ΠΑΣΟΚοι έχουν δικαίωμα να διαδη-
λώνουν και, κυρίως, οι τρομοκράτες έχουν δικαίωμα 
να βάζουν βόμβες. Δεν εξηγείται αλλιώς η παραπάνω 
φράση λίγο μετά την βομβιστική επίθεση στα γραφεία 
της Τ.Ο. Δυτικής Αττικής και τις παράνομες αντισυγκε-
ντρώσεις ανά την Ελληνική επικράτεια. 
Κατά τα άλλα η σχέση μίσους που υπάρχει ανάμεσα 
σε αριστεριστές πάσης φύσεως και της αλήθειας, 
στην οποία έχουν αλλεργία, ας πάει ασχολίαστη… 
Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά έτσι 
και αλλιώς.  

Προτροπή σε εγκληματικές πράξεις
από την Άντα Ψαρρά στην σελίδα του Κούλογλου 
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Η ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ  

Με κάθε τρόπο θέλουν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει Ελληνική 
Φυλή ή με άλλα λόγια ότι δεν υπάρχει Γνήσια Φυλετική Συνέχεια 
του Νεώτερου Ελληνισμού από τον Αρχαίο.
Πολύ συχνά είτε οι αρνητές της συνεχείας της Ελληνικής Φυλής 
χρησιμοποιούν μία φράση του Ισοκράτους από τον περίφημο 
λόγο του, τον «Πανηγυρικό». Αυτή έχει ως εξής: 
«Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της 
ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας».
 
-Βασιζόμενοι στην φράση αυτή λένε: Μα τι λέτε περί Ελληνικής 
Φυλής, Έλληνες ήσαν όχι αυτοί που ήσαν Έλληνες στην καταγω-
γή, αλλά αυτοί που είχαν… Ελληνική παιδεία! Επομένως και οι 
βάρβαροι που είχαν Ελληνική παιδεία ήσαν Έλληνες!
Αυτοί που χρησιμοποιούν τα λόγια αυτά του Ισοκράτους για να 
στηρίζουν αυτόν τον συλλογισμό είτε είναι αμόρφωτοι, είτε σκο-
πίμως διαστρεβλώνουν την Σκέψη και το Πνεύμα του Μεγάλου 
αυτού Έλληνος. Αυτό γιατί όπως διεξοδικά θα δούμε
στην συνέχεια ο Ισοκράτης καμμία πρόθεση δεν είχε να πει αυτά, 
που αυτοί αυθαίρετα λέγουν, ερμηνεύοντας δήθεν τον Ισοκράτη. 
Ας δούμε τι λέει για την περίφημη αυτή φράση του Ισοκράτους 
ο μεγάλος και έγκριτος Γερμανός ιστορικός ULRICH WILCKEN: 
«Ο Ισοκράτης αναφέρει βέβαια στον «Πανηγυρικό» του (380 π.Χ.) 
ότι η Αθήνα υπερέχει τόσο πολύ στην σκέψη και τον λόγο ώστε 
«οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, και το των 
Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας 
δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως 
της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας» (παρ. 50).
Ωστόσο με την φράση αυτή ο Ισοκράτης δεν θέλει να συμπε-
ριλάβει (όπως υποστηρίχθηκε συχνά) στους Έλληνες και τους 
εξελληνισμένους αυτούς βαρβάρους, γιατί γι’ αυτόν οι βάρβα-
ροι, ιδιαίτερα οι Πέρσες, εξακολουθούσαν να είναι οι «φυσικοί» 
εχθροί των Ελλήνων (Πανηγ. παρ. 158, πρβλ. Παναθ.
παρ. 163). Το νόημα της φράσεως είναι μάλλον ότι ο Ισοκράτης 
θεωρεί πραγματικούς Έλληνες μόνον τους Έλληνες εκείνους 

που είχαν λάβει αττική μόρφωση.» (ULRICH WILCKEN - ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1976, Μετάφραση 
του Καθηγητού κ. Ι.Τουλουμάκου) 
Πέρα από την άποψη του εγκρίτου Γερμανού ιστορικού υπάρχει 
βεβαίως και αυτό το ίδιο το κείμενο του «Πανηγυρικού». Ακόμη 
σημασία ιδιαίτερη έχει η εποχή στην οποία εγράφη ο «πανηγυ-
ρικός» και ο λόγος για τον οποίο εγράφη. Επαρουσιάσθη πρώτη 
φορά το 380 π.Χ. με την ευκαιρία της τελέσεως των Ολυμπια-
κών αγώνων δι’ εκατοστήν φοράν. Η εποχή αυτή ήτο μια εποχή 
δύσκολη για τον Ελληνισμό αφού ίσχυε ακόμη η Ανταλκίδειος 
ειρήνη (387 π.Χ.), μία ειρήνη που αποτελούσε ντροπή για τον 
Ελληνισμό, αφού ανεγνώριζε ως υψηλό κύριο των Ελληνικών 
πραγμάτων, τον Αυτοκράτορα της Περσίας. Αυτή η κατάσταση, 
η δύσκολη κατάσταση του Έθνους μας ήταν και ο λόγος για τον 
οποίον ο Ισοκράτης έγραψε τον «Πανηγυρικό» του, προκειμένου 
να καλέσει τους Έλληνες σε ενότητα και σε πόλεμο κατά των 
βαρβάρων.  
Στην συνέχεια ο Ισοκράτης αναφέρεται στην προσφορά των 
Αθηνών στον Ελληνισμό, μία προσφορά Πολεμική, Ηθική, Οικο-
νομική και Πολιτιστική. Σε αυτήν ακριβώς την Πολιτιστική προ-
σφορά των Αθηνών στους Έλληνες αναφέρεται ο Ισοκράτης στην 
παράγραφο 50, όπου και περιέχεται η περίφημη φράση. Όμως 
καλύτερα να σας παραθέσουμε ολόκληρο το κείμενο (αρχαίο και 
μετάφραση του κ.Θεοδωράτου) ώστε να σχηματίσετε και μόνοι 
σας άποψη: 
«Τοσούτον δι’ απολέλοιπεν η πόλις ημών περί το φρονείν 
και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ’ οι ταύτης μαθηταί 
των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, και το των Ελλήνων όνομα 
πεποίηκεν μηκέτι του γένους, αλλά της διανοίας δοκείν είναι, 
και μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημε-
τέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας».
«Η πόλις μας έχει τόσον πολύ υπερβάλει όλους τους άλλους εις 
την φιλοσοφίαν και τον έντεχνον λόγον, ώστε οι δικοί της μαθηταί 
έχουν γίνει διδάσκαλοι των άλλων και έχει κάμει, ώστε το όνομα 

των Ελλήνων να μη θεωρείται πλέον ως δηλωτικόν του έθνους, 
αλλ’ ως δηλωτικόν της μορφώσεως, και Έλληνες να ονομάζονται 
όχι τόσον όσοι ανήκουν εις το έθνος το Ελληνικόν, αλλ’ όσοι 
έχουν τύχει της ιδικής μας παιδείας». 
Εάν σκεφθεί κανείς ότι ο λόγος αυτός αφορά το 380 π.Χ., εποχή 
κατά την οποία δεν υπήρχαν τα Ελληνιστικά Βασίλεια και ούτε 
βέβαια «βάρβαροι με Ελληνική Παιδεία», είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ότι 
ο συλλογισμός του Ισοκράτους, δεν έχει καμμία σχέση με την 
σημερινή του χρήση και όχι μόνο δεν επεκτείνει τον Ελληνισμό 
στους βαρβάρους με «Ελληνική Παιδεία», αλλά απευθύνεται απο-
κλειστικά στους Έλληνες, που τους «περιορίζει» εις τους έχοντας 
ΑΤΤΙΚΗΝ Μόρφωση. Όμως αυτά είναι… λεπτομέρειες γι’ αυτούς 
που χωρίς να έχουν κανένα φραγμό απομόνωσαν λίγες λέξεις 
και θέλουν να μας πείσουν ότι οι Αρχαίοι Έλληνες και ο Ισοκράτης 
ειδικότερα ήσαν απόστολοι ενός «πολιτιστικού» οικουμενισμού. 
Όσο για τα αισθήματα του Ισοκράτους για τους βαρβάρους και 
για την πρόταση του «Πανηγυρικού» ας δούμε τι γράφει στην 
παράγραφο 157: «…Προς τους Ασιάτες ούτε και όταν ευεργε-
τούνται(οι Έλληνες) από αυτούς, αναγνωρίζουν ευγνωμοσύνην. 
τόσον άσβεστον οργήν διατηρούν εναντίον εκείνων!» Στην 
παράγραφο 131 του «Πανηγυρικού» αναφέρει και την περίφημη 
φράση «ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΕΙΛΩΤΕΥΕΙΝ»: 
«…Κατακρίνουμε τους Λακεδαιμονίους και δια την εξής αιτία: 
ότι δηλαδή αναγκάζουν τους γείτονάς των να γίνονται είλω-
τες της πόλεώς των, ενώ δια το κοινόν συμφέρον των συμ-
μάχων των δεν φροντίζουν να επιτύχουν κάτι παρόμοιον. Και 
όμως έχουν όλην την δυνατότητα να διαλύσουν την εχθρό-
τητα μαζί μας και να αναγκάσουν όλους τους βαρβάρους να 
γίνουν περίοικοι όλης της Ελλάδος». 
Προτείνει δηλαδή στους Λακεδαιμονίους να ενωθούν με τους 
υπόλοιπους Έλληνες, ώστε να αναγκάσουν όλους τους βάρβα-
ρους να γίνουν «είλωτες» των Ελλήνων. Μάλιστα, αυτός ήταν ο 
«αντιρατσιστής» Ισοκράτης, όπως θέλουν να μας τον παρουσιά-
σουν οι κήρυκες του οικουμενισμού.

«ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΕΙΛΩΤΕΥΕΙΝ» 
ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο «ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ» ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 

Περί «της παιδεύσεως της ημετέρας»… Μια φράση ενός αρχαίου κειμένου και η διαστρέβλωση της αληθείας

Η επιχειρούμενη, το τελευταίο διάστημα και όχι 
μόνον, απαγόρευση και αποκλεισμός (διαλέγε-
τε όποιον ορισμό θεωρείτε ως καταλληλότερο) 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, η οποία προωθείται από 
ποικίλους πολιτικούς, οικονομικούς και εκδο-
τικούς κύκλους, ανοίγει ένα ευρύ πεδίο για να 
αντιληφθούμε και πάλι την διγλωσσία και την 
υποκριτική στάση όλων αυτών που αρέσκονται 
να ομιλούν ψευδώς για δημοκρατία, πλουραλι-
σμό και ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, αλλά 
στην πράξη δείχνουν ξεκάθαρα την ανελεύθε-
ρη, αντιδραστική και καταπιεστική φύση τους. 
Η πρόσφατη ’’πρωτοβουλία’’ Βενιζέλου  είναι 
ενδεικτική των όσων προαναφέραμε. Μέσα 
στην απόγνωση και τον πανικό του για την 
έλευση του οριστικού πολιτικού τέλους του, 
-συν την ανάγκη να δείξει στην γνωστή κοινό-
τητα (και ο νοών νοείτω…) πόσο υπάκουο και 
πειθαρχημένο αγοράκι είναι- ο δυστυχής αυτός 
πολιτικάντης έπεσε σε τραγικές αντιφάσεις όταν 
αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι δεν μπορεί να 
τεθεί εκτός νόμου η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, διαψεύδο-
ντας ουσιαστικά τα πρώιμα λεγόμενά του και 
γινόμενος το απόλυτο ρεζίλι. Προέβη, όμως, 
σε κάποιες άλλες παρεμφερείς (λεκτικές επί 
του παρόντος) ενέργειες, στην προσπάθειά του 
να βλάψει το Κίνημά μας. Η πρώτη ενέργεια, 
δικαστικού χαρακτήρα, έχει να κάνει με ειδική 
(αυτό το ’’ειδική’’, από μόνο του, σημαίνει 
πολλά) ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία άτομα 
που έχουν παραβατική συμπεριφορά και έχουν 
διαπράξει στο παρελθόν ’’ρατσιστικές πράξεις’’ 
(αλήθεια, ποιος το ορίζει αυτό;) να μην μπορούν 

να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές. Ανταπα-
ντούμε στον θρασύτατο ’’Ντούτσε’’ του ΠΑΣΟΚ 
ότι η μόνη ρύθμιση που θα πρέπει να γίνει, θα 
είναι αυτή όπου άτομα, τα οποία έχουν παρα-
βατική συμπεριφορά και έχουν ’’διαπρέψει’’ 
στο παρελθόν σε εγκλήματα εθνικής προδοσίας 
(Ίμια, γκρίζες ζώνες  στο Αιγαίο, τουρκοποίη-
ση της Θράκης, ξεπούλημα της Μακεδονίας, 
εγκατάλειψη των Βορειοηπειρωτών, χορήγηση 
ιθαγένειας σε αλλοεθνείς, ξεπούλημα δημόσιας 
περιουσίας) καθώς επίσης και σε οικονομικά 
σκάνδαλα (χρηματιστήριο, Ζήμενς, παράνομοι 
διορισμοί, μίζες κ.τ.λ.) να μην μπορούν να 
συμμετάσχουν ως υποψήφιοι σε εκλογές. Επί-
σης, κάτι προσπάθησε να κάνει σ’ ό,τι αφορά 
στους κανόνες για την χρηματοδότηση των 
κομμάτων. Είναι προφανές ότι ο ανάλγητος 
προσωρινός αρχικαρεκλάρχης του ΠΑΣΟΚ ’’εξ 
ιδίων κρίνει τα αλλότρια’’. Θεωρεί, de facto, 
ότι η επιβίωση και η σωστή λειτουργία ενός 
κομματικού φορέα εξαρτάται αποκλειστικά από 
την πλουσιοπάροχη κρατική επιχορήγηση. Ένα 
κόμμα συνώνυμο και απόλυτα ταυτόσημο με 
την διαφθορά, την σήψη και την παρακμή, 
το οποίο φυτοζωεί απ’ όλες τις απόψεις και 
χρωστά πολύ παραπάνω από εκατό (100) 
εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, δεν μπορεί 
φυσικά ούτε καν να διανοηθεί ότι υπάρχει 
περίπτωση ένας πολιτικός φορέας να μπορεί να 
λειτουργεί αξιοπρεπώς, με οικονομική αυτοδυ-
ναμία, στηριζόμενο αποκλειστικά και μόνο στις 
συνδρομές και τις εισφορές μελών και φίλων. 
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, όλα αυτά τα χρόνια, αποτέ-
λεσε μοντέλο υγιούς οικονομικής επιφάνειας, 
δίχως ποτέ να πάρει χρήμα από τον δημόσιο 
κορβανά. Ακόμη και τώρα (και χωρίς να έχει 
λάβει ακόμη την χρηματική επιχορήγηση που 
δικαιούται) φροντίζει ώστε τα χρήματα του 
Ελληνικού Λαού να γυρίζουν πίσω σ’ αυτόν, 
με την μορφή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το 
ΠΑΣΟΚ, το οποίο μεταλλάχθηκε ολοκληρωτικά 
πλέον σ’ ένα αποσυνθεμένο τερατούργημα, 
λίγο πριν αρχίσει το πολιτικό του κουφάρι να 

μυρίζει αφόρητα από την βρώμα και την δυσω-
δία της παρατεταμένης σήψης, είχε καλομάθει 
τόσα χρόνια να απομυζεί τον κρατικό κορ-
βανά συν, βεβαίως, τα διάφορα ’’δωράκια’’ 
τύπου Ζήμενς. Τώρα, λίγο πριν το οριστικό 
του τέλος, αν και καταχρεωμένο οικονομικά, 
πολιτικά, κοινωνικά και, πάνω απ’ όλα, ηθικά, 
έχει το θράσος να νομίζει ότι επειδή αυτό είναι 
ξοφλημένο (άντε, και στο άρθρο 99…), μπορεί  
να πιστεύει ότι το ίδιο θα συμβεί και με την 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, αν τυχόν δεν χρηματοδοτηθεί 
μελλοντικά. Το θέμα, φυσικά, ξεφεύγει από 
την στενή διάσταση που έχει να κάνει με την 
νοοτροπία ενός ολοκληρωτικά διεφθαρμένου 
συστήματος, το οποίο υποτίθεται προσπαθεί να 
προασπίσει τους νόμους του Συντάγματος. Εδώ 
έχουμε δύο ειδών αντιφάσεις: α) το Σύνταγμα 
και τους νόμους του τους καταπατούν, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, οι ίδιοι οι δήθεν 
υπερασπιστές του, όλοι εκείνοι, οι οποίοι με τα 
σκάνδαλα, τις ρεμούλες, το αχόρταγο φαγοπότι 
και το ανηλεές ξεπούλημα όλων των πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών του τόπου μας, έφτασαν την 
Ελλάδα στην σημερινή προχωρημένη στάση 
εθνικής υποτέλειας και κοινωνικής εξαθλίωσης. 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η τήρησή του επαφί-
εται στον Πατριωτισμό των Ελλήνων. Οι ίδιες 
οι διεργασίες και διαδικασίες της ζωής και της 
κοινωνίας αποδεικνύουν, καθημερινώς, ποιοι 
τηρούν το Σύνταγμα και ποιοι το πολεμούν με 
τις αντεθνικές, αντιλαϊκές και ανήθικες πράξεις 
τους. β) ’’Η επιβουλή του Κοινοβουλευτισμού’’ 
αφορά ως κατηγορία μόνο την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ; 
Απ’ ό,τι φαίνεται, ναι, καθώς παρότι υπάρχουν 
άλλοι κομματικοί φορείς, οι οποίοι αρνούνται 
σαφώς την κοινοβουλευτική δημοκρατία και 
δεν έχουν υπογράψει την σχετική αίτηση στον 
Άρειο Πάγο ότι δεν αποσκοπούν στην βίαιη 
ανατροπή του πολιτεύματος, μόνον Εμείς τους 
ενοχλούμε. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η περίπτωση του ΚΚΕ, το οποίο 
ουδέποτε απέκρυψε τις επιδιώξεις του για την 
βίαιη κατάργηση της αστικής δημοκρατίας και 

την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλε-
ταριάτου. Ακόμη πιο νωπές είναι οι δηλώσεις 
της Παπαρήγα ότι ’’ο ένοπλος αγώνας 1946-49 
αποτέλεσε την κορύφωση της ταξικής πάλης’’. 
Από την ξεκάθαρα αντικοινοβουλευτική δήλω-
ση της Αλέκας ουδείς ενοχλήθηκε, ουδείς την 
σχολίασε και, φυσικά, ουδείς ζήτησε να τεθεί 
εκτός νόμου το ΚΚΕ. Κι αυτό συμβαίνει διότι το 
ΚΚΕ, παρά τις όποιες βαρύγδουπες δηλώσεις 
που κάνει ανά καιρούς, είναι ένα απόλυτα 
εξαρτημένο φιλοσυστημικό κόμμα, που λει-
τουργεί ως το κομμουνιστικό στήριγμα του 
καθεστώτος. Αποτελεί ένα ιδεολογικό απολίθω-
μα, ένα οικτρό απομεινάρι του παρελθόντος, το 
οποίο δραστηριοποιείται μια χαρά μέσα στα 
πλαίσια του αστικού κοινοβουλευτισμού και 
του καπιταλισμού, δίχως να τον αμφισβητεί 
έστω και κατ’ ελάχιστα. Ο καθένας, λοιπόν, 
κρίνεται από τις πράξεις του και αυτό συμβαί-
νει τόσο με το σύστημα όσο και με την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ. Το σύστημα, με τις ποικίλες παραφυάδες 
του (πολιτικές, κοινωνικές, εκδοτικές) φροντίζει 
να διαιωνίζει την κατοχή του σε βάρος της 
Πατρίδας και του Λαού, φροντίζοντας μόνο 
για την διατήρηση των στενών συντηρητικών 
του συμφερόντων του. Από την άλλη μεριά, η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ αποδεικνύεται με τις πράξεις της 
ως η μοναδική ζωντανή και αληθινή ελπίδα για 
τον Τόπο. Γι΄ αυτό, άλλωστε, καταφέρνει και 
συγκεντρώνει επάνω της τα πυρά ολόκληρου 
του φάσματος του εγχώριου πολιτικού κατε-
στημένου, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα 
αριστερά. Επειδή η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν είναι ένα 
συνηθισμένο κόμμα, όπως όλα τα υπόλοιπα, 
αλλά αποτελεί ένα ιδεολογικό Κίνημα, το οποίο 
με την Στάση και τον Τρόπο Ζωής που εκπέ-
μπει, οδηγεί σε μια Επανάσταση Ψυχών. Και 
γι’ αυτό και δεν μπορεί να κριθεί με τα ταπει-
νά, προσκυνημένα και μίζερα κριτήρια των 
συμβατικών πολιτικών φορέων που υπηρετούν 
το καθεστώς της διαφθοράς, της σήψης και της 
παρακμής. ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ



“ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ 
ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΟΓΟ ΟΤΑΝ

ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ”

 
Αντικειμενική, δημοκρατική και χρυ-

σοπληρωμένη απ’ όλους μας τηλεόραση. 
Άτομα υψηλής νοημοσύνης, όχι σαν εμάς 
τους Εθνικιστές «χαμηλής», περνούν γεν-
νεές δεκατέσσερεις και κλίνουν ασταμά-
τητα σε όλες τις πτώσεις τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
(η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, τη 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ω ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και πάει 
λέγοντας), χωρίς να μπορέσουν ούτε για 
μια στιγμή να αντιληφθούν οι πολυσπου-
δαγμένοι, επιστήμονες, κουλτουριάρηδες 
(βλ. διεθνιστές, κομμουνιστές, ανθέλλη-
νες, μόνιμοι τρόφιμοι του συστήματος), 
ότι ανάμεσά τους δεν υπάρχει κάποιος 
εκπρόσωπος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ για να 
εκφράσσει την άποψη του κόμματος. Αντί-
λογος μηδέν. Ο καθένας συμφωνεί και 
επαυξάνει με τη γνώμη του άλλου και 
είναι όλοι τους μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. 
Πότε έχει ξαναγίνει αυτό και με ποιό άλλο 
κόμμα; Ποτέ και με κανένα, γιατί όλα τους 
είναι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μέρος 
του συστήματος που θάβει και εξαφανίζει 
εδώ και 38 χρόνια ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ έχει σχέση 
με ΕΛΛΑΔΑ.

Εύγε νοήμονες, δημοκράτες, ανθρω-
πιστές, πολιτισμένοι. Έννοια σας όμως 
και η δημοκρατική πρακτική σας γυρίζει 
μπούμεραγκ στα κεφάλια σας.

Δ.Δ. 

D
“ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΧΤΥΠΟΥΝ
ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΙ 
ΤΟ ΠΡΩΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ 

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ”
 
Αν προσέξετε τις φωτογραφιές απο την 

επίθεση στον Βόλο, θα δείτε απλωμένη 
κόκκινη μπογιά και τη σημαία κουβάρι 

στο πάτωμα. Έτσι για να μην μπερδευόμα-
στε και να καταλαβαίνουμε ποιού χώρου 
είναι οι φασίστες που εκφράζονται με βία 
και σε τι υπόλειψη έχουν τη σημαία και 
τον Ελληνισμό. Οι κύριοι αυτοί βρίσκουν 
αφορμή τη ΧΑ για να ξεσπάνε τα εγκλη-
ματικά τους ένστικτα και να απελευθε-
ρώνουν το μίσος τους κατά του ελληνικού 
Έθνους.

Έχουν τραφεί για πολλά χρόνια σε 
αυτή τη χώρα πυρήνες αναρχοαριστε-
ροθολωμένων χωρίς συγκεκριμένη ιδεο-
λογία αλλά με γενικόλογα τσιτάτα για το 
δίκιο του «λαού», του εργαζόμενου και για 
κοινωνική δικαιοσύνη. Με δυο λόγια σκε-
πάζουν την εγκληματική λύσσα τους με 
γενικολογίες κοινής αποδοχής ενώ στην 
πράξη στρέφονται απευθείας και κάθετα 
εναντίον του Λαού, του εργαζόμενου και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, μιας και τα 
θύματά τους είτε είναι αθώοι λαϊκοί ή 
δίνουν άλλοθι στο καθεστώς να ποδοπατά 
την κοινωνική δικαιοσύνη και τα δικαι-
ώματα του Λαού για να «προστατέψει» 
και να «προστατευτεί» απο τις τρομοκρα-
τικές τους ενέργειες. Έτσι αυτό που επι-
τυγχάνουν με τη δήθεν αντικαθεστωτική 
τους δράση ειναι να ισχυροποιούν και να 
«νομιμοποιούν» τη βάρβαρη κι ασύδοτη 
δράση του κράτους εναντίον όλων εξαι-
τίας κάποιων θλιβερών μειοψηφιών. Δεν 
ειναι τυχαίο ότι η τρομοκρατία προήρχετο 
πάντα απο αριστερές ομάδες που εκπαι-
δεύονταν στο ανατολικό μπλόκ ή στους 
δορυφόρους του και δρούσαν πάντα στη 
Δύση. Δεν είναι ακόμη τυχαίο οτι όλες οι 
σοβαρές τρομοκρατικές ομάδες ξεψύχη-
σαν με την πτώση του ανατολικού μπλοκ 
ελλείψει χρηματοδότησης.

Η αριστερά αρέσκεται στη βία και στην 
τρομοκρατία και είναι συμβολική και 
χαρακτηριστική η πρώτη ενέργειά τους ως 
εξουσία που ήταν η δολοφονία της Τσαρι-
κής οικογένειας, ενηλίκων και ανηλίκων. 
Οι θολωμένοι «δημοκράτες» δολοφόνησαν 
με σφαίρες και ξιφολόγχες μικρά παιδιά 
για να εξασφαλίσουν τη διαμονή τους 
στην εξουσία. Ήρθαν με εγκλήματα, διοί-
κησαν με εγκλήματα και θα φύγουν δια-
πράττοντας εγκλήματα μέχρι τη τελευταία 
στιγμή. Είναι, δε, θαυμαστό κι απίστευτο 

πως αυτό το σύστημα απόλυτης φυσικής 
και ηθικής καταπίεσης, αυτό το σύστημα 
βίας, εγκλημάτων και φρίκης απέναντι σε 
αντιπάλους αλλά και πάρα πολλές φορές 
και στους υποστηρικτές του, κατάφερε να 
κρυφτεί τόσο καλά πίσω απο τη προβιά 
της προόδου, της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας.

Τέλος δεν ειναι καθόλου τυχαίο που 
οι αναρχοαριστεροθολωμένοι το βράδυ 
χτυπάνε τη Χρυσή Αυγή και το πρωί 
ψηφίζουν τα μνημόνια και προστατεύουν 
τον λαθροστρατό κατοχής που δολοφονεί  
Έλληνες.

ΜΥΡΜΙΔΟΝΑΣ

D
“ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ”
 
Είμαι φαρμακοποιός και αισθάνομαι 

αδύναμος να προσφέρω πλέον φαρμα-
κευτική περίθαλψη στους συμπολίτες μου, 
γιατί ο ΕΟΠΥΥ έχει εξαντλήσει όλα μας τα 
κεφάλαια και έχει αθετήσει κάθε υπόσχε-
ση έγκαιρων πληρωμών των συνταγών 
που έχουμε ήδη εκτελέσει. Υπάρχει σχέδιο 
αφανισμού του ελληνικού ατομικού φαρ-
μακείου και αντικατάστασής του με πολυ-
εθνικές ξένων συμφερόντων, έτοιμων να 
βομβαρδίσουν τους Έλληνες με δραστικές 
ουσίες-φάρμακα αγνώστου προελεύσεως. 
Πρώτη και καλύτερη η ισραηλινών συμφε-
ρόντων Teva που έχει διεισδύσει εδώ και 
καιρό στα νοσοκομεία. Είναι δυνατόν να 
καταλήξει όλο το λιανεμπόριο στα super 
market και στις ξένες πολυεθνικές; 

Η περίφημη απελευθέρωση της ελλη-
νικής αγοράς φαρμάκου στην ουσία 
σημαίνει πλήρη υποδούλωση στις ξένες 
αλυσίδες φαρμακείων! Οι φαρμακοποι-
οί δεν έχουν βγάλει ποτέ μαύρο χρήμα 
ούτε έχουν καταθέσεις και off-shore στο 
εξωτερικό, όλα τους τα χρήματα έχουν 
απενδυθεί στην Ελλάδα και έχουν στηρίξει 
άπειρες φορές το ασφαλιστικό σύστημα! 
Γιατί αυτή η αχαριστία, μήπως το Μνημό-
νιο θέλει να εξαφανίσει καθετί ελληνικό; 
Ο προπάππους μου πολέμησε και σφαγι-
άστηκε από τους Τούρκους κατά την ελλη-
νική επανάσταση και ο φόρος τιμής του 
ελληνικού κράτους ήταν ένας δρόμος με 
το όνομα του. Τι να το κάνω όταν αυτοί οι 
ελεεινοί θέλουν να ξεπουλήσουν τα πάντα; 
Πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι για το καλό 
της πατρίδας!

Λ.

Α.Φ. 597, Δεκέμβριος 2005
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Θέλουν «Πορτοκαλί» 
Επανάσταση και στην Ελλάδα;

Την 32η επέτειο των γεγονότων στο Πολυ-
τεχνείο το 1973 τίμησε όπως κάθε χρόνο η 
αριστερά και πίσω απ’ αυτήν ουραγοί το φερ’ 
ειπείν κέντρο και η δεξιά. Φυσικά και δεν υπήρ-
χαν χιλιάδες νεκροί, φυσικά και το Πολυτεχνείο 
δεν ανέτρεψε καμμία χούντα, το μόνο που έκανε 
ήταν να αποσταθεροποιήσει(ή και να επιβεβαι-
ώσει μια ήδη υπάρχουσα αποσταθεροποίηση…) 
μία δεδομένη κατάσταση και η αποσταθεροποί-
ηση αυτή έφερε μετά από κάποιους μήνες (ούτε 
καν μετά από ένα χρόνο) την τραγωδία στην 
Κύπρο.
Η περίπτωση του Πολυτεχνείου και κάποιας από 
το πουθενά εξεγέρσεως, που δημιουργεί προ-
βλήματα σε ένα καθεστώς δεν είναι ιστορία νέα. 
Από ένα βιβλίο ενός πράκτορος της ΣΙΑ, που 
κυκλοφόρησε προ ετών, έχουμε πληροφορηθεί 
ότι στον περίφημο Μάη του 1968 των Παρισί-
ων ήταν αναμεμειγμένοι με τους εξεγερμένους 
πολλοί πράκτορες των αμερικανικών μυστικών 
υπηρεσιών… Το αποτέλεσμα ήταν: Η πτώση του 
Στρατηγού Ντε Γκωλ, που ήταν ίσως η τελευ-
ταία ελπίδα της γηραιάς ηπείρου μας στον 20ο 
αιώνα για μία ισχυρή Ευρώπη. Τυχαίο είναι ότι 
οι πρωταγωνιστές του Μαΐου του 1968 σήμερα 
βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά στην Ευρωπαϊκή 
πολιτική σκηνή και είναι οι πλέον ένθερμοι 
υποστηρικτές της αμερικανικής πολιτικής; Τυχαίο 
είναι που οι πρωταγωνιστές του Πολυτεχνείου 
του 1973 (η περίφημη γενιά το Πολυτεχνείου) 
κυριαρχεί σήμερα στον χώρο των ΜΜΕ, αλλά 
έχει και σημαντικό μερίδιο στην οικονομική και 
πολιτική ζωή του τόπου; Εάν όλα αυτά είναι 
τυχαία ας τα κρίνει ο αναγνώστης. 
-Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι οι δυνάμεις 
της περίφημης «παγκοσμιοποίησης» χρηματο-
δοτούν με τεράστια ποσά ψευτοεξεγέρσεις και 
στήνουν «επαναστάσεις». Η συνταγή τους γνω-
στή… Κάποιος «μοντέρνος» ραδιοφωνικός ή 
τηλεοπτικός σταθμός και αρκετοί προβοκάτορες 
μέσα στον χώρο της νεολαίας. Με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο είχαμε την «πορτοκαλί» επανάσταση 
στην Ουκρανία, την «βιολετί» στο Κιργιστάν, 
κάποια άλλη δεν θυμάμαι το χρώμα της στην 
Γεωργία κλπ. Ανάλογη μορφή είχε και ό,τι συνέ-
βη στην Σερβία πριν από λίγα χρόνια! Σε όλες τις 
περιπτώσεις χρειάστηκαν δεκάδες εκατομμύρια 
δολλάρια, που έδωσαν οι «ελευθερωτές» των 
λαών… Στην περίπτωση του Αφγανιστάν τα 
πράγματα ήταν πιο απλά: μοίρασαν κατ’ ευθείαν 
τα δολλάρια στους αρχισυμμορίτες, ενώ στο 
Ιράν δεν έπιασαν τόπο γιατί εκεί υπήρξαν ισχυ-
ρές αντιστάσεις. 
-Κύριος μοχλός όλων αυτών των ψευτοεπα-
ναστάσεων, που ανατρέπουν καθεστώτα, που 
δεν είναι αρεστά στην παγκόσμια εξουσία οι 
περίφημες «μη κυβερνητικές οργανώσεις». Για 
τον λόγο αυτό στην Ρωσσία αποφάσισαν να τις 
ελέγξουν. Ιδού τι αναφέρει το σχετικό τηλεγρά-
φημα διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου: 
«Η ΡΩΣΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ «ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΕΩΝ» ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ». 
Η Ρωσσία λαμβάνει τα μέτρα της. Η Ελλάδα γιατί 
δεν κάνει τίποτε για τις δικές της ΜΚΟ, που είναι 
γνωστό και δεδομένο ότι παίρνουν άφθονο 
χρήμα από το εξωτερικό; Τι θα γίνει με κάποιους 
δήθεν «προοδευτικούς», που παίρνουν λεφτά 
από τον εβραίο μεγαλοχρηματιστή Σόρος και 
προπαγανδίζουν την ύπαρξη «εθνικών μειονο-
τήτων» στην Ελλάδα; Θα περιμένουμε απαθείς 
το πότε οι αμερικανο-σιωνιστές θα θελήσουν να 
στήσουν και στην χώρα μας κάποια «πορτοκαλί» 
επανάσταση;
-Εις ό,τι αφορά δε την Πατρίδα μας, τα πράγματα 
είναι ακόμη περισσότερο επικίνδυνα, αφού δεν 
μιλούν (μόνον…) για καταπίεση κάποιων πολι-
τικών ελευθεριών, αλλά και για κάποιες δήθεν 
«εθνικές μειονότητες», που απαιτούν δικαιώμα-
τα. Υπάρχουν αντιστάσεις απέναντι σε μία αυτού 
του είδους ψευτοεπανάσταση, εάν και όποτε 
θελήσουν τα γεράκια της «παγκοσμιοποίησης» 
να πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα; Ο χρόνος 
θα το δείξει. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι με 
κάθε τρόπο, όσο και εάν φαίνεται δύσκολη μια 
τέτοια προοπτική, την προετοιμάζουν.

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Φιλάνθρωποι αναγνώστες, θέλουμε για λίγο την προσοχή σας 
σ’ ένα κατεπείγον ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας! Ένα δυστυ-
χισμένο κόμμα της ελληνικής βουλής πέφτει στα πόδια μας και 
ζητάει τη βοήθειά μας. Διαβάστε παρακάτω την απελπισμένη, 
μα συγκινητική έκκληση του γενικού διευθυντή του ΠΑΣΟΚ 
(αυτό είναι το κόμμα που υποφέρει), Ν. Σαλαγιάννη για να 
καταλάβετε τι σας λέμε:
«Με πλήρη επίγνωση των πρωτόγνωρων συνθηκών, των 
σκληρών καταστάσεων, αλλά και των έντονων προβληματι-
σμών που υπάρχουν σ’ όλους μας, σου 
απευθύνω αυτή την επιστολή εκ μέρους 
του ΠΑΣΟΚ. Για να ζητήσω την στήρι-
ξή σου, την οικονομική στήριξη. Γιατί η 
Παράταξή μας είναι σε δεινή οικονομική 
κατάσταση. Για το πώς φθάσαμε ως εδώ, 
τι έγινε και τι δεν έγινε, ποιό είναι το 
σωστό και ποιο το λάθος, αλλά και για 
το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με 
ριζικές ανατροπές στη μέχρι τώρα λει-
τουργία μας, θα τα συζητήσουμε όλα και 
θα τα συναποφασίσουμε στο επικείμενο 
Συντακτικό Συνέδριο μας. Το ΠΑΣΟΚ σήμε-
ρα έχει μεγάλη ανάγκη τη στήριξή σου, όσο μπορείς και όπως 
μπορείς… Τα τρία τελευταία οδυνηρά για τον τόπο μας και τους 
ανθρώπους μας χρόνια, μας πλήγωσαν βαθειά. Και εξακολου-

θούν να μας πληγώνουν. Αλλά δε δίνουν σε κανένα το δικαί-
ωμα να συκοφαντήσει συνολικά, να απαξιώσει ισοπεδωτικά ή 
να σφετεριστεί επιλεκτικά μια συγκλονιστική διαδρομή σχεδόν 
σαράντα χρόνων, απ’ το 1974 μέχρι σήμερα. Ούτε επιτρέπουν 
σε κανένα να επιχειρεί να αποδυναμώσει ή να ταπεινώσει 
αυτή την Παράταξη ή να προεξοφλήσει το τέλος της. Όσοι 
αφιερώσαμε τα πιο φωτεινά και δημιουργικά μας χρόνια και 
συνδέσαμε ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής μας ιστορίας με 
την ιστορική αυτή Παράταξη, δε θα το επιτρέψουμε».

Τι κάνουμε εδώ, αγαπητοί αναγνώστες, 
μπροστά στο τεράστιο αυτό κοινωνικό 
πρόβλημα; Μένουμε ασυγκίνητοι και μάλι-
στα εν όψει των Αγίων ημερών που έρχο-
νται; Ποτέ! Δε μας το επιτρέπει άλλωστε 
η συνείδησή μας. Γι’ αυτό, από σήμερα, ή 
μάλλον από τώρα για να μη χάνουμε και 
χρόνο (καθότι ο χρόνος είναι χρήμα…), 
ξεκινάμε τον έρανο της αγάπης, για την 
ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώ-
πων μας του ΠΑΣΟΚ. Έλεος χριστιανοί, 
σκουπίστε τα δάκρυά σας, βάλτε το χέρι 
στην καρδιά σας και δώστε τώρα τον 

οβολό σας υπέρ του απόρου ΠΑΣΟΚ! Ότι έχετε ευχαρίστηση, 
ελεήστε τον αόμματο για να βρει το φως του και να βγάλει 
μετά τα μάτια τα δικά σας! Δώστε και σώστε!

Να ενισχύσουμε οικονομικά το ΠΑΣΟΚ!



ΕΜΕΙΣ ΟΙ «ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΕΣ» ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Φρίκη και αποτροπιασμός σε ολόκληρο το 

γραικυλιστάν, σε δημοσιογραφικές ρούγες 
και καλντερίμια, σε πολυτελή κανάλια και 

σε φυλλάδες για το 7% της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στις 6 
Μαΐου 2012 και μετά την πρώτη «φρίκη», που έφαγαν 
τα παιδιά, ανασκουμπώθηκαν και έπιασαν δουλειά 
για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. 

Σαράντα ημέρες λάσπης, απαξίας, αποκλεισμού και πάλι 
τίποτε και πάλι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στο 7% και σήμερα έξι μήνες 
μετά προσμετράται με διψήφιο νούμερο και είναι σταθερά 
το τρίτο κόμμα σύμφωνα, μάλιστα, με τις δικές τους δημο-
σκοπήσεις...  

Δεν μπορούν να αποδεχθούν με ΤΙΠΟΤΕ αυτήν την 
πολιτική ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, αλλά αυτό που περισσότερο 
με εκπλήσσει είναι γιατί απορούν γι’ αυτό το 7% της Χρυ-
σής Αυγής και δεν απορούν το ίδιο για το 4% του ΣΥΡΙΖΑ, 
το οποίο έγινε… 26%(!) και σήμερα, όπως οι ίδιοι λένε 
ευρίσκεται στο 30%! Γιατί το ένα το θεωρούν φυσιολογική 
εξέλιξη και το άλλο πολιτικό παράδοξο; Μήπως γιατί έτσι 
τους βολεύει;  

Μέσα σε όλα αυτά, μέσα στον πανικό τους για κάτι 
νέο που γεννήθηκε από εκεί που δεν το περίμεναν, ήλθε 
επιτέλους και η περίφημη δόση και τα ΜΜΕ καλλιεργούν 
ένα κλίμα αισιοδοξίας άνευ ουσίας, το οποίο μοιραίο 
είναι σύντομα να διαλυθεί σαν την πρωϊνή πάχνη όταν θα 
ανατείλει ο ήλιος της σκληρής πραγματικότητας. Ούτε λίγο, 
ούτε πολύ μας λένε ότι ήλθαν τα λεφτά και εντός ολίγου θα 
αρχίσουν οι κυβερνήτες της μνημονιακής συγκυβέρνησης 
να μοιράζουν Ευρώ στον κόσμο και οι άνεργοι να επιστρέ-
φουν στις εργασίες τους! Τίποτε από όλα αυτά δεν θα γίνει 
και η φτηνή προπαγάνδα τους, όπως κάθε προπαγάνδα, 
θα τελειώσει εντός ολίγου . Το μόνο που θα μείνει είναι 
ένα αβάσταχτο χρέος για την Ελλάδα και μία πρωτοφα-
νής υποδούλωση της Πατρίδας μας στους παγκόσμιους 
τοκογλύφους, την οποία καλείται να ανατρέψει ένα Κίνημα 
αυθεντικά εθνικό και πραγματικά λαϊκό. 

Όμως, αφορμή για το κείμενο αυτό μου έδωσε ένα 
άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Βήμα online του έγκριτου 
δημοσιογράφου κ. Αντώνη Καρακούση, άρθρο με τίτλο «Οι 
ρεβανσιστές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», το οποίο λέγει πολλά και 
ασφαλώς χρήζει απαντήσεως.

 

ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ 
Χωρίς πολλά λόγια λοιπόν σας παραθέτω το πρώτο από-

σπασμα από το άρθρο του κ. Καρακούση, στο οποίο με μία 
πρωτοφανή ειλικρίνεια τονίζει τα παρακάτω: 

«Αντώνης Καρακούσης, Οι ρεβανσιστές της Χρυσής 
Αυγής, BHMA, 14/12/2012: Ας μιλήσουμε καθαρά, χωρίς 
περιστροφές. Όσοι διερευνούν και αξιολογούν τις διαθέ-
σεις της κοινής γνώμης γνωρίζουν ότι μετά τις δεύτερες 
εκλογές του περασμένου Ιουνίου κανένα από τα γνωστά 
κόμματα δεν έχει δυναμική. Οι δημοσκοπήσεις όλων των 
εταιριών κατατείνουν στο αυτό συμπέρασμα… 

Το μόνο κόμμα, που σύμφωνα με όλους τους δημο-
σκόπους, κερδίζει είναι αυτό της Χρυσής Αυγής! Κακά τα 
ψέματα, λοιπόν, το ακροδεξιό, εθνικιστικό, με χουντικές και 
νεοναζιστικές καταβολές, κόμμα του κ.Μιχαλολιάκου είναι 
το μεγάλο κερδισμένο της οικονομικής κρίσης. Το δυστύχη-
μα δε, είναι ότι έρχεται δεύτερο στη νέα γενιά…» 

Οι χαρακτηρισμοί του αρθρογράφου κ. Αντώνη Καρα-
κούση δεν μας αντιπροσωπεύουν. Τουλάχιστον όλοι. Αυτό 
όμως που έχει σημασία είναι ότι παραδέχεται ότι στο 
αύριο που έρχεται η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ θα έχει μία δυναμική 
παρουσία! Δεν είναι λίγοι αυτοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ αποτελεί μία φωτοβολίδα. Ακόμη δεν έχουν 
καταλάβει τίποτε. Έχουν την αφέλεια ή μάλλον την αλαζο-
νική βλακεία να πιστεύουν ότι μία Ιδεολογία είναι δυνατόν 
να εκμηδενιστεί με αφορισμούς και αναθέματα. Δεν τους 

περνά καν σαν σκέψη από τον νου ότι υπάρχουν σε αυτή 
την χώρα, που ρήμαξαν, λεηλάτησαν και την διέφθειραν, 
ακόμη Ιδεολόγοι. Αυτό πάντως που είναι βέβαιο είναι ότι 
όπως ομολογεί και ο εκ των κορυφαίων αρθρογράφων του 
συγκροτήματος, το μόνο κόμμα που κερδίζει είναι αυτό της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ! 

 

ΤΟ «ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» 
Στην συνέχεια του άρθρου του, ο κ. Αντώνης Καρα-

κούσης, γράφει: «Όσοι δεν φορούν παρωπίδες και δεν 
φοβούνται την αλήθεια, εύκολα μπορούν να διακρίνουν ότι 
η Χρυσή Αυγή είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα 
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το μόνο ίσως που θα ήθελε να 
την ανατρέψει.» 

«Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις», όπως είχε γράψει 
ο Αντισθένης. Τι εννοεί «Ελληνική Δημοκρατία» ο κ. Καρα-
κούσης πρέπει να το διευκρινίσει και μόνον τότε, εάν και εφ’ 
όσον το περιγράψει και το ερμηνεύσει σαν όρο, μόνον τότε 
μπορεί να κριθεί εάν η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γιατί δεν αποκλείεται 
αυτό, το οποίον έχει κατά συνήθειαν ορισθεί να αποκαλεί-
ται Ελληνική Δημοκρατία να είναι μία άθλια μπανανία, γεμά-
τη σκάνδαλα, αναξιοκρατία και ανηθικότητα. Υπ’ αυτήν την 
έννοια, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
μίας αληθινά ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, αλλά ίσως και 
η μοναδική της λύση!  

Ίσως, όμως, για τον κ. Καρακούση και την συντριπτική 
πλειοψηφία των δημοσιογράφων, πρέπει οπωσδήποτε να 
συντηρηθεί μια κατάσταση πολιτικά και ηθικά απαράδεκτη, 
η οποία παραβιάζει ακόμη και αυτούς τους ίδιους τους 

νόμους, τους οποίους η ίδια θέσπισε, πρέπει να συντηρηθεί, 
έστω και ταριχευμένη, προκειμένου να μη θιγούν τα κακώς 
κείμενα... Δυστυχώς γι αυτούς ο λαός έχει διαφορετική 
άποψη!

 

ΠΕΡΙ «ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ» ΚΑΙ «ΡΕΒΑΝΣ» 
Δεν πρόκειται, λοιπόν, εις ουδεμία των περιπτώσεων 

περί ανατροπής καμίας δημοκρατίας. Δεν αποτελεί «ανα-
τροπή» η αποκατάσταση του ΔΙΚΑΙΟΥ, σύμφωνα πάντα με 
το λαϊκό αίσθημα και με την θέληση οπωσδήποτε του Λαού. 
Ευχαριστούμε πάντως τον κ. Καρακούση, ο οποίος είχε την 
καλοσύνη να διαφοροποιήσει την θέση του, από αυτούς 
τους συναδέλφους του, οι οποίοι προσπαθώντας να εξορ-
κίσουν την πραγματικότητα, επιχειρούν να παρουσιάσουν 
την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ σαν μία ομάδα ανεγκέφαλων άνευ ιδεο-
λογικού και πολιτικού περιεχομένου. Όχι πως το κάνει για… 
καλό, αλλά για να καταδείξει την κατ’ αυτόν επικινδυνότητά 
μας και ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, όπως 
πιστεύουν πολλοί συνάδελφοί του. Έτσι στην συνέχεια του 
κειμένου του γράφει:

 «Όσοι έχουν παρακολουθήσει τη διαδρομή των κεντρι-
κών στελεχών που την συγκροτούν, γνωρίζουν ότι έχουν 
να κάνουν με νοσταλγούς της Χούντας, οι οποίοι διαθέ-
τουν ιδεολογικό - πολιτική κατάρτιση, με πρόσωπα που 
έχουν στερηθεί -μένοντας ηθελημένα για τις ιδέες τους στο 
περιθώριο της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής- 
αλλά και δράσει με όλα τα μέσα και μάλιστα επί δεκαετίες 
για τις νοσηρές αντιδημοκρατικές αντιλήψεις τους. Πρόκει-
ται εντέλει για μια ομάδα δογματική και αποφασισμένη, που 
προετοιμαζόταν χρόνια και χρόνια και ένιωσε ότι έχει τώρα 
την ευκαιρία να ξαναγράψει την Ιστορία κατά τις πεποιθή-
σεις της…

Ωστόσο, η μάχη ήταν και παραμένει πολιτική. Στο πεδίο 
της Πολιτικής θα κριθεί πλέον η μάχη με τους ρεβανσιστές 
της Χρυσής Αυγής…» 

Θα πρέπει να δηλώσουμε εις απάντηση των παραπάνω 
ότι ευρισκόμεθα εντός τόπου και χρόνου και δεν είμαστε 
νοσταλγοί καμίας καταστάσεως του παρελθόντος. Πράγ-
ματι, ηθελημένα ήμασταν στο παρελθόν σε αυτό, το οποίο 
αποκαλεί «περιθώριο» και μάλιστα «περιθώριο της πολιτι-
κής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής»… Τι εννοεί, αλήθεια, 
στο «περιθώριο» της κοινωνικής ζωής; Ότι δεν κοσμούσαμε 
με τα πρόσωπά μας τις κοσμικές στήλες των φυλλάδων 
και δεν κάναμε παρέα στα γνωστά κοσμοπολίτικα στέκια 
της Μυκόνου και του Κολωνακίου με τους «καθώς πρέπει» 
κύριους, κυρίες και όποιους τέλος πάντων μπορεί να ήταν 
κύριοι ή κυρίες; Τι εννοεί «περιθώριο» της πολιτικής; Ότι 
ήμασταν αμέτοχοι αυτών των 38 χρόνων του αμαρτωλού 
δημοσίου βίου; Ναι, έτσι είναι, και είμαστε υπερήφανοι γι’ 
αυτό! Τι εννοεί στο «περιθώριο» της οικονομικής ζωής; 
Ότι δεν κάναμε business με τα γνωστά «λαμόγια», τα οποία 
έχουν φυγαδεύσει στο εξωτερικό δισεκατομμύρια ευρώ 
και χρωστούν στο Ελληνικό κράτος εκατοντάδες εκατομ-
μύρια ευρώ; Ναι πράγματι έτσι είναι! Γιατί αυτό ήταν η 
«οικονομική» ζωή της χώρας επί δεκαετίες. Δεν ήταν τίποτε 
άλλο από σκάνδαλα, βρώμικες εργολαβίες και σκοτεινούς 
χρηματισμούς... 

Το κατά πόσον οι αντιλήψεις μας είναι «νοσηρές»  και 
«αντιδημοκρατικές» το έκρινε και θα το κρίνει και πάλι ο 
λαός! Εκτός εάν κάποιοι, οι οποίοι έχουν… «υγιείς δημο-
κρατικές» αντιλήψεις αποφασίσουν τον σε όλες τις περιπτώ-
σεις νομικά αμφίβολο και πολιτικά επικίνδυνο αποκλεισμό 
μας. Πράγματι, όπως γράφετε, η μάχη ήταν και παραμένει 
πολιτική. Συμφωνούμε απόλυτα. Όμως δεν πρόκειται για 
«ρεβάνς», πρόκειται για αποκατάσταση του δικαίου. Εάν 
κάποιοι τώρα έχουν λόγους αυτήν την αποκατάσταση να 
μη την θέλουν και έχουν κάτι να φοβούνται είναι δικό τους 
θέμα...

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

«Όταν όλοι θα καταρρέουν στα σκουπίδια των καπιταλιστικών 
μεγαλουπόλεων εμείς θα στέκουμε όρθιοι, αμετανόητοι κι απρο-

σκύνητοι ενάντια στους εμπόρους των εθνών κρατώντας ψηλά 
την σημαία του Εθνικισμού. Το λάβαρο του Έθνους και του Λαού, 
της Ιστορίας και του Αίματος. Αυτό που θα είναι άξια να το φέρει 
μόνο μία νεολαία κληρονόμος των Προγόνων και δημιουργός των 

Νέων Καιρών! Εμείς οι Έλληνες Εθνικιστές, φορείς και μαχητές 
μιας βαριάς αλήθειας! Κληρονόμοι ενός ύπατου καθήκοντος. Ενά-
ντια στις αντιξοότητες της ιστορίας, ορθοί απέναντι στο μίσος των 

εχθρών μας, αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για την ώρα που αυτή 
η Πατρίδα θα αφυπνισθεί και θα σπάσει τα δεσμά της.» 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ – 2002

WWW.XAGR.NET    η απάντηση στην Χούντα των ΜΜΕ
Καθημερινή 24ωρη ενημέρωση για τους Έλληνες που Αντιστέκονται

Δεν είναι λίγοι αυτοί, οι οποίοι πιστεύ-
ουν ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ αποτελεί μία 

φωτοβολίδα. Ακόμη δεν έχουν καταλά-
βει τίποτε. Έχουν την αφέλεια ή μάλλον 
την αλαζονική βλακεία να πιστεύουν ότι 
μία Ιδεολογία είναι δυνατόν να εκμηδε-

νιστεί με αφορισμούς και αναθέματα.


