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s Πέρασε και το Μνημόνιο 3 από τη Βουλή! Ένα 
Μνημόνιο γνήσια συνέχεια των προηγουμένων, που 
οδηγεί την Πατρίδα μας στην εθνική υποδούλωση 

και την οικονομική εξαθλίωση.

s Όχι σε Μνημόνιο και προϋπολογισμό από τη 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Η Εθνική αντιπολίτευση έδωσε το 

βροντερό της παρόν στη Βουλή. 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ
Με την πλήρη αναγωγή, η Χρυσή Αυγή φτάνει στο 14% 

Ακόμα μία δημοσκόπηση, αυτή της «Κάπα Research» για το «ΒΗΜΑ της Κυριακής» έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό 
που βλέπουμε όλοι καθημερινά στην ελληνική κοινωνία, ότι δηλαδή το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα είναι η τρίτη 

δύναμη με διαρκώς αυξητικές τάσεις και μάλιστα παρά τον γενικό αποκλεισμό από τα Μέσα Ενημέρωσης.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
Η απάντησή μας στους τοκογλύφους

ΣΕΛΙΔΑ 9

Λαγούς με πετραχήλια έταξε ο πρωθυπουργός της μνημονιακής συγκυβέρνησης, που 
χειροκροτήθηκε από τους ΠΑΣΟΚους, ενώ με την σειρά τους και οι Νεοδημοκράτες χει-

ροκρότησαν τον Βενιζέλο! Είπε ακόμη ότι σχεδόν έλυσε το πρόβλημα λαθρομετανάστες… 
Ας πάει να το πει στις γειτονιές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και σε πολλές άλλες 

πόλεις και επαρχίες της Ελλάδος, που ζουν μέσα σε καθεστώς τρόμου…  ΣΕΛΙΔΑ 3

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
«ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ» 

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ «ΕΤΑΙΡΟΙ» ΜΑΣ,
ΕΝΩ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Μια μεγάλη απάτη εις βάρος των Ελλήνων

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΣΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΥΡΩ Ή ΕΛΛΑΔΑ, ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ!

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ 
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ...

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΣΕΛΙΔΑ 2
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Η αντιπαράθεση για τους μισθούς 
των βουλευτών και η Αλήθεια 

Την ημέρα ψήφισης του 3ου μνημονίου και των πιο αντιλαϊκών 
και καταστροφικών μέτρων της μεταπολίτευσης έγινε μία μεγάλη 
αποκάλυψη από την Χρυσή Αυγή μέσα στη βουλή. 

Βγάλαμε στη φόρα το ακριβές ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης, 
προκαλώντας την λυσσώδη αντίδραση, όχι μόνο των κυβερνητικών, 
αλλά και αρκετών αντιπολιτευόμενων, που είναι και οι δύο ίδιοι στη 
μάσα και την αρπαχτή. Η Αριστερά, που υπερασπίζεται δήθεν τον 
λαό και τους φτωχούς δεν είπε λέξη, γιατί βολεύεται κι αυτή μια χαρά 
από το παρόν προδοτικό σύστημα εξουσίας. Ακολουθεί το σχετικό 
απόσπασμα της ομιλίας μου, καθώς και η αντιπαράθεση που είχα 
με βουλευτή της ΝΔ και την προεδρεύουσα, που προέρχεται από το 
κόμμα Καμένου.  
«Θίγονται και παρεξηγούνται ορισμένοι παράγοντες και Βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας, επειδή τους είπαμε κάποτε ότι είναι κυβέρ-
νηση της πλάκας. Πριν από μισή ώρα, μέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, 
ένας Υπουργός τους μπροστά σε ένα στέλεχος της Αντιπολίτευσης 
έκατσε προσοχή και μόλις του είπε το στέλεχος της Αντιπολίτευσης: 
«μη μιλάς, κάτσε κάτω!» έκατσε κάτω και το βούλωσε. 
Η μόνη αντιποίηση αρχής που διαπράττεται σ’ αυτή τη χώρα, δια-
πράττεται από τον κ. Σαμαρά και τους Υπουργούς του, που παριστά-
νουν την Κυβέρνηση, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα πολιτικό 
ανδρείκελο των πιστωτών μας. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείτε 
να σταθείτε σ’ αυτήν την Αίθουσα και να λέτε στον ελληνικό λαό ότι 
δήθεν κυβερνάτε. 
Θα έρθω, όμως, στην ουσία αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται σή-
μερα προς ψήφιση, φέροντας εδώ μαζί μου δύο εκκαθαριστικά ση-
μειώματα μισθοδοσίας. Το ένα είναι το δικό μου και γράφει «Ηλίας 
Κασιδιάρης του Παναγιώτη, ιδιότης: Βουλευτής». Στο τελικό ποσό 
προσθέτω το 20% υπέρ κόμματος νόμιμη κράτηση, προσθέτω και κά-
ποιες επιτροπές που όλοι λίγο πολύ πηγαίνουμε και αθροίζεται ένα 
ποσό στο τέλος πέραν των 8.000 ευρώ. Πάνω από 8.000 στο πρώτο 
εκκαθαριστικό. Και με τις περικοπές που ενδεχομένως να γίνουν, με 
βάση τη χθεσινή ψηφοφορία, το ποσό αυτό θα μειωθεί ελάχιστα, εξ 
όσων γνωρίζουμε. Το δεύτερο εκκαθαριστικό που έχω μαζί μου… 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάνετε λάθος. Το λέτε συνεχώς και κάνετε λάθος. 
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Επιτρέψτε μου παρακαλώ, παίρνω παραπάνω από 
εσάς; Να το καλύψετε πωλώντας εγκυκλοπαίδειες! 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάνετε λάθος! 
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πόσα παίρνετε, κύριε Γεωργιάδη, εσείς; 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 5.000 ευρώ παίρνω! 
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν παίρνετε 5, παίρνετε πάνω από 7 χιλιάρικα. Είστε 
ψεύτης! Παίρνετε πάνω από 7 χιλικάρικα και να τα χαίρεστε! Εδώ 
μιλάμε με αριθμούς, δεν λέμε παραμύθια, δεν παραφιλολογούμε. Μι-
λάμε με αριθμούς! Ο αριθμός που είπα είναι ακριβέστατος, ουδείς 
μπορεί να τον αμφισβητήσει. Οκτώ χιλιάρικα παίρνουν οι Βουλευτές. 
Από εκεί και πέρα, το δεύτερο εκκαθαριστικό το οποίο έχω… 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Δεν παίρνουν 8.000, κύριε συνάδελφε, αν μου επι-
τρέπετε τώρα. 
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πόσα παίρνουν, κυρία Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Αφού θέλετε να μιλάμε για το πόσα παίρνουν οι 
Βουλευτές, δεν παίρνουν τόσα χρήματα οι Βουλευτές. 
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πόσα παίρνουν; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Εν πάση περιπτώσει, τοποθετηθείτε... 
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Το δεύτερο παράδειγμα αφορά τα χρήματα που παίρ-
νουν οι νέοι αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού. Τυχαίνει να δω το 
εκκαθαριστικό σημείωμα του αδελφού μου που είναι νέος Ανθυπο-
λοχαγός, ο οποίος μικτά θα παίρνει οκτώμισι κατοστάρικα. Και δεν 
μιλάω για οποιονδήποτε εργαζόμενο, μιλάω για ένα νέο Αξιωματι-
κό του στρατού που εμείς θα του πούμε αύριο, όταν μπούνε μέσα 
στη χώρα οι τούρκοι, να κάτσουν αυτοί οι άνθρωποι και να φάνε τις 
σφαίρες. Και ερωτώ σε όσους ειρωνεύτηκαν: Υπάρχει κανείς που να 
θεωρεί ότι αξίζει να εισπράττει εδώ μέσα δεκαπλάσιο μισθό από ένα 
νέο Αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού;  
Κύριοι, νομοθετείτε ένα πράγμα, να ζείτε εις βάρος των άλλων. Εδώ 
δεν υπάρχει τρόικα. Όσον αφορά τις χιλιάδες ευρώ που παίρνουν οι 
Βουλευτές, είναι δική σας πολιτική απόφαση να μην τις περικόψετε 
δραστικά. Δεν είναι απόφαση καμμίας  τρόικα! Κι αν θέλετε, επειδή 
μας κατηγορείτε για απρεπή συμπεριφορά, εμείς κινούμαστε πάντα 

θεσμικά. Είχαμε φέρει και ειδική πρόταση νόμου για να καταργη-
θούν, να μειωθούν, να περικοπούν δραστικά οι κρατικές χρηματο-
δοτήσεις προς τα κόμματα, γιατί εκεί είναι πολλά τα εκατομμύρια 
και ουδείς δύναται να το αμφισβητήσει αυτό. Είναι πάρα πολλά τα 
εκατομμύρια! 
Όμως, το μόνο που κάνατε αυτούς τους πέντε μήνες διακυβερνήσε-
ώς σας ήταν ευχολόγια, ουσία μηδέν και αυτή η πρόταση νόμου που 
έχει κάνει η Χρυσή Αυγή δεν ήρθε ποτέ στην Ολομέλεια, γιατί τότε 
θα καλούμασταν όλοι ονομαστικά να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά αυτής. 
Η πρόταση μας, λοιπόν, είναι συγκεκριμένη. Εφόσον θέλετε πραγμα-
τικά να στέκεστε και να κοιτάτε στα μάτια την κοινωνία, ξεκινήστε 
από εκεί τις περικοπές. Δραστικές μειώσεις στους μισθούς των Βου-
λευτών και στις κομματικές επιχορηγήσεις. Είστε όμως αλαζόνες –το 
αποδείξατε και τώρα ότι είστε αλαζόνες- κι αυτή η αλαζονεία σας 
είναι που θα σας καταστρέψει». 

Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι Γεωπόνος-Επιστήμων Τροφίμων 
και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»
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καθημερινά από τις 10 έως τις 3 μμ

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 ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Φανερωμένης 3

o ΑΡΤΕΜΙΔΑ: Αγ. Μαρίνας 10

o ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: Λεωφ. Σουνίου 

και 25ης Μαρτίου

o Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Ποσειδώνος 66 

o ΠΑΤΡΑ: Γερμανού 128 

o ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ: Φλέμινγκ 37

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΑΛΜΥΡΟΣ: Βασ. Κωνσταντίνου 

91, πλ. Αλμυρού

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Κομνηνού 2

o ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη 40-42 

o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Κόρακα 52

o ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηροδότου 87

o ΡΟΔΟΣ: Εθν. Μακαρίου 45

o KΩΣ: Ομήρου και Ξενοκρίτου

o ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Πλατεία 

Αργοστολίου

o ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Πατριάρχη

Βαρθολομαίου 6

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τ.Θ. 8346

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

www.XAgr.net

YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Συνολικά το ποσό που παίρνουν οι βουλευτές 
ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Για του λόγου το αληθές δημοσι-
εύουμε ένα εκκαθαριστικό βουλευτικής αποζημίωσης. Στο 

τελικό ποσό προσθέστε 20% (η νόμιμη εισφορά στο κόμμα) 
και μερικές συνεδριάσεις επιτροπών (150 ευρώ έκαστη). 
Βγάλτε τώρα τα συμπεράσματά σας, γιατί τόσα χρόνια οι 
βο(υ)λευτές δε λένε λέξη για τους μισθούς τους και την 

ίδια ώρα τσακίζουν τον ελληνικό λαό με φόρους και περι-
κοπές. Εμείς οι Χρυσαυγίτες όμως, είμαστε μάγκες και κάθε 

1η του μήνα καταθέτουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής 
της αμοιβής στο κομματικό ταμείο. Τα ακουμπάμε στο κόμ-
μα κι από εκεί επιστρέφουν στον ελληνικό λαό μέσω του 

κοινωνικού έργου και δεν τα κρατάμε για πάρτη μας. 
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Οι πρόθυμοι δήμιοι    
 
Κυνική ομολογία εθνοπατέρα: 
«Δεν ψηφίζουμε  με το ζόρι τα μέτρα» 
Καταρρίπτεται καθημερινά ο μύθος των βουλευτών που 
συμπονούν τον ελληνικό λαό αλλά αναγκάζονται με μισή 
καρδιά να πάρουν σκληρά αλλά αναγκαία μέτρα.  
Όσο τους σφυροκοπά η Χρυσή Αυγή μέσα στο κοινοβού-
λιο, τόσο αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στα μάτια του 
λαού ποιοι πραγματικά είναι οι κυβερνήτες του, και τι 
πραγματικά σκέφτονται, και, όλο και περισσότεροι κυβερ-
νητικοί βουλευτές δηλώνουν από το βήμα της βουλής με 
περισσή έπαρση ότι είναι υπερήφανοι για τις επιλογές 
τους. Κάποιος μάλιστα ομίλησε για «152 ήρωες που στά-
θηκαν αντίχωμα στην βαρβαρότητα». 
Οι εθνοπατέρες που με στόμφο απάγγελλαν  τα ξύλινα 
λογύδρια που τους είχαν γράψει, έχουν καταλήξει να 
εκφέρουν υστερικές κραυγές που μοιάζουν με αυτές 
χριστουγεννιάτικου χοιριδίου. Ξέρουν ότι προδίδουν την 
Ελλάδα αλλά είναι τόσο βουτηγμένοι στην ανομία που 
πηγαίνουν κατευθείαν στον γκρεμό. 
Φαίνεται όμως ότι ορισμένοι όχι μόνον εκτελούν αλλά 
χαίρονται σαδιστικά το ρόλο του δημίου του ελληνικού 
λαού. Πώς να περιμένει κανείς να έχουν τύψεις άνθρω-
ποι που κάνουν τα πάντα για να ικανοποιήσουν τον 
αθεράπευτο ναρκισσισμό τους; Ένας τους, κυβερνητικός 
εισηγητής του επαίσχυντου πολυνομοσχεδίου, δήλωσε 
ξεδιάντροπα πως «Δεν ψηφίζουμε με το ζόρι τα μέτρα, τα 
ψηφίζουμε γιατί είναι σωστά». 
Είναι τέτοια η νοητική σύγχυση και το πάθος της εξου-
σίας που τους διακατέχει, που κυβερνητικοί βουλευτές 
απευθύνονται στην κυβέρνησή τους σαν να είναι αντι-
πολίτευση. Δεν αντιλαμβάνονται ότι τα κόμματά τους 
κυβερνούν ή υποκρίνονται ως φθηνοί θεατρίνοι από το 
βήμα της βουλής; Ερωτώνται για αυτά που ψηφίζουν και 
απαντούν: «Ρωτείστε την κυβέρνηση».  
Τους κρατούν από παντού κομματικοί μηχανισμού και 
υπηρεσίες, γι’ αυτό και επιμένουν να ολοκληρώσουν 
το έργο τους μέχρι το τέλος. «Πρέπει να φύγουν όλα», 
φώναζε βουλευτής από το βήμα της βουλής, αναφερόμε-
νος στη δημόσια περιουσία.  
Κατ’ εξοχήν απολογητής της κυβερνητικής γραμμής 
δημοσιογράφος έγραψε γι’ αυτούς πριν λίγες μέρες στο 
φιλομνημονιακό καθεστωτικό Βήμα:  
«Κανένας στην Ελλάδα πλην ελαχίστων γραφικών, ούτε 
καν η ίδια η κυβέρνηση, δεν πιστεύει ότι τα μέτρα που 
θα ψηφιστούν την Τετάρτη (σ.σ. 7 Νοεμβρίου) είναι 
δίκαια, σωστά και ενδεδειγμένα».  
Και όμως, όπως γράφει μερικές γραμμές πιο κάτω: 
«Διατηρώ τη βάσιμη υποψία ότι κορυφαίοι υπουργοί 
ανήκουν στην ισχνή μειοψηφία των ανοήτων που θεω-
ρούν ότι οφείλουμε να υποκύπτουμε στην τρόικα όχι 
επειδή μας εκβιάζει, αλλά επειδή λέει σωστά και λογικά 
πράγματα».  
Φαίνεται ότι οι κατά τον δημοσιογράφο ανόητοι πλειο-
ψηφούν στην κυβέρνηση αφού προχωρούν ακάθεκτοι 
στην εφαρμογή των προαποφασισμένων μέτρων.  
Αλλά εκτός από τους ανοήτους, υπάρχουν πάντοτε και 
οι πρόθυμοι που βρίσκουν τις απαραίτητες δικαιολογίες 
για να ξεγελούν τον εαυτό τους και τους τηλεπολίτες. Με 
τις δικαιολογίες τους  επιχειρούν να καλύψουν το δόλο 
τους, να βαφτίσουν τον ενδοτισμό τους πατριωτισμό, το 
ξεπούλημα της Ελλάδος ανάπτυξη, το πρόστυχο κυνήγι 
της προσωπικής τους αναρρίχησης στην εξουσία, μάχη 
για τα συμφέροντα του λαού. Περίσσεψαν στις μνημονι-
ακή Ελλάδα οι υποκριτές, αυτοί που στήριξαν και στηρί-
ζουν τους Παπαδήμους και τους Σαμαράδες.   
«Αλλά» συνεχίζει ο δημοσιογράφος, που υποστηρίζει την 
ανάγκη για μια συνολική λύση του ελληνικού οικονομι-
κού προβλήματος, «τα όριά της έχει εξαντλήσει κυρίως 
η κοινωνία. Η οποία ζει κάθε μέρα και χειρότερα χωρίς 
να βλέπει διέξοδο στο αδιέξοδο ούτε φως στο βάθος του 
τούνελ. Η «συνολική λύση» είναι η τελευταία προσδοκία 
στην οποία ένα μέρος της έχει γαντζωθεί. Η τελευταία 
ευκαιρία».  Είναι η τελευταία ευκαιρία του μεταπολιτευ-
τικού πολιτικού συστήματος που κατέστρεψε τη χώρα να 
κρατηθεί στην εξουσία, εκμαυλίζοντας, κακομαθαίνοντας 
και χαϊδεύοντας τα ταπεινότερα εγωιστικά ένστικτα, 
μένοντας όμως πάντοτε το ίδιο ανάλγητο, το ίδιο πρόστυ-
χο, το ίδιο και ολοένα και πιο ανοιχτά ξενόδουλο.  
Απέναντι στο φαύλο πολιτικό κατεστημένο, απέναντι 
στους ανόητους και τους πρόθυμους, ένας και μόνο είναι 
πρόμαχος του λαού μας, όχι της μιας εναντίον της άλλης 
ομάδας, αλλά του κοινού συμφέροντος που οδηγεί στην 
ανάσταση του Έθνους μας,  η αληθινή και μοναδική του 
ελπίδα, και το ξέρουν. Γι’ αυτό μας πολεμούν, γι’ αυτό 
επιστρατεύουν κάθε προπαγανδιστικό μέσο, γι’ αυτό λυσ-
σομανούν.   
«Αν δεν προκύψει κι αυτή (η συνολική λύση)», καταλήγει 
ο δημοσιογράφος, τότε θα παρακαλάμε να κυβερνήσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ μήπως και δεν μας κυβερνήσει η Χρυσή Αυγή».  

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Τις προάλλες δημοσιοποιήθηκε η περιβόητη λίστα Λαν-
γκάρτ. Άλλος πολύ άλλος λιγότερο, όλοι ήταν μέσα. 
Όλοι πλην Χρυσής Αυγής. Στο «Βήμα» αυτής της Κυρια-
κής, δημοσιοποιήθηκε μια άλλη «λίστα», η λίστα των 
συνομιλητών των ξένων πρεσβειών (τίτλος άρθρου: 
«Με ποιους συνομιλούν οι πρεσβείες στην Αθήνα – Ποια 
πολιτικά πρόσωπα βλέπουν θετικά στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες». Κι εδώ παρατηρήθηκε το ίδιο φαινό-
μενο: ήταν όλοι μέσα, πλην της Χρυσής Αυγής (και του 
ΚΚΕ μιας και δεν υπάρχουν πλέον σοβιετική και άλλες 
πρεσβείες «λαϊκών δημοκρατιών»…)

Και «γαλάζιους επισκέπτες» έχει η λίστα, και… «ροζ επι-
σκέπτες» («Έξυπνο και πνευματώδη θεωρούν τον Τσίπρα 
ξένοι διπλωμάτες»), και πρώην «γαλάζιους» και νυν… 
«Ανεξάρτητους», ενώ έχουν αραιώσει οι «πράσινοι επισκέ-
πτες». Όχι βέβαια γιατί τους έπιασε ξαφνικά κρίση εθνικής 
υπερηφανείας, αλλά γιατί «το ΠΑΣΟΚ πληρώνει τη φθορά 
του κι έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα»). Όλο το enfant 
gateaux (το «αφαν γκατέ» που λέμε στα ελληνικά) του 
μεταπολιτευτικού κατεστημένου παρελαύνει θριαμβευτικά 
στις λίστες της ντροπής. Παλιά ιστορία βέβαια η ξενοκρατία 
στην πατρίδα μας. Τόσο παλιά όσο και η «δημοκρατία»!
Πως, από πού και γιατί βγήκαν τώρα οι «λίστες των πρε-
σβειών»; Προφανώς, τις έδωσαν οι ίδιες οι πρεσβείες. Θα 
μας πείτε, μα έτσι εκθέτουν τους ανθρώπους τους. Ποιους, 
τους εκτεθειμένους; Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται! 
Είθισται, συχνά-πυκνά τα μεγάλα αφεντικά να «δίνουν» 
τους υποτακτικούς τους, για να τους «δέσουν» πιο πολύ 
μαζί τους. Όπως παλαιότερα οι κομμουνιστές, που μόλις 

τελείωνε η κομματική κατήχηση των νέων μελών τους, 
τους έβγαζαν για αφισοκόλληση, παράνομη τότε. Ειδο-
ποιούσαν, λοιπόν, με ανώνυμη καταγγελία την Ασφάλεια, 
ότι «στο τάδε μέρος οι κομμουνιστές κολλάνε αφίσες», η 
Ασφάλεια συλλάμβανε τους κνίτες και την επομένη περ-
νούσαν αυτόφωρο. Μόλις τελείωνε η μικρή «ταλαιπωρία» 
τους και επέστρεφαν στα γραφεία του κόμματος, οι καθο-
δηγητές τους έλεγαν: «τώρα έχετε φάκελο. Και να φύγετε 
κάποια στιγμή από το κόμμα ο φάκελος με τον χαρακτηρι-
σμό “κομμουνιστής” θα σας ακολουθεί για μια ζωή». 
Γιατί οι πρεσβείες δεν δίνουν και τις μυστικές εκθέσεις που 
φτιάχνουν για όλους (φίλους και εχθρούς); Γιατί αν δει ο 
ελληνικός λαός πως χαρακτηρίζουν τους άλλους και πως 
χαρακτηρίζουν τους χρυσαυγίτες («δεν είναι επισκέπτες 
μας», «είναι έντιμοι και δεν έχουν… αδυναμίες, για να τους 
βάλουμε στο χέρι», «είναι φανατικοί και ιδεολόγοι» κ.τ.λ.), 
τότε τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής θα εκτοξευθούν στην 
κυριολεξία και θα σαρώσουν με μιας το σάπιο μεταπολι-
τευτικό κατεστημένο της κλεπτοκρατίας-ξενοκρατίας! 

Λίστα Λανγκάρτ, λίστες πρεσβειών: 
Πολιτικοί ΟΛΩΝ των κομμάτων μέσα 
πλην Χρυσής Αυγής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Η απάντησή μας στους τοκογλύφους
Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 είχα-
με στη Βουλή την ψηφοφορία για 
το Μνημόνιο 3, με το ξεπούλημα 
κερδοφόρων δημόσιων οργανισμών, 
αιγιαλών, λιμένων, το ξεπούλημα 
γενικά της Πατρίδας μας. Όλα αυτά 
για την ευημερία των αριθμών και 
προς χάριν μίας ανάπτυξης που μας 
υπόσχονται, αλλά δεν φαίνεται στον 
ορίζοντα.

Το Μνημόνιο ψήφισαν 153 βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. 
Σημαντικές διαρροές είχε το ΠΑΣΟΚ, 
το οποίο με σταθερό ρυθμό διαλύεται, 
ενώ παρόν ψήφισαν οι βουλευτές της 
ΔΗΜΑΡ πλην δύο που μάλλον άνοιξαν 
πανιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες οι 
γνωστοί πρασινοφρουροί έχουν πλέον 
στραφεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχουν 
μυριστεί εξουσία. Το ΣΥΡΙΖΑ μεταβάλ-
λεται όλο και περισσότερο σε ένα 
καθαρά σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και 
έχει αρχίσει συνομιλίες με οικονομι-
κούς παράγοντες. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες έχει ήδη εξασφαλίσει την 
στήριξη και την συνεργασία γνωστών 
πλουτοκρατικών κύκλων της χώρας, 
οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα 
να συνεργαστούν στο μέλλον για τις 
business τους με τον Τσίπρα. Από 
κοντά και τα κανάλια, τα οποία βρίσκο-
νται στην δικαιοδοσία τους. 
Όσο για το κόμμα του Φώτη Κουβέλη, 
την ψευτοαριστερά της ΔΗΜΑΡ, στην 
μεν ψηφοφορία της Τετάρτης ψήφι-
σε παρόν, αλλά στον προϋπολογισμό 
ψήφισε ναι. Δηλαδή είναι και με τον 
αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ… 
Στην πραγματικότητα η ΔΗΜΑΡ σκο-
πεύει να παίξει, με τις ευλογίες των 
καπιταλιστών προστατών της, τον ρόλο 
του «μαξιλαριού» σε μία μελλοντική 
κυβέρνηση Τσίπρα. Θα αποτελέσει στην 
περίπτωση αυτή τον ακοίμητο φρουρό 
του Μνημονίου σε μία δήθεν αριστερή 
δήθεν αντιμνημονιακή κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ. 
Βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η ιστο-
ρία του Ανδρέα Παπανδρέου, που θα 
έφερνε τον σοσιαλισμό και θα έδιωχνε 

τους αμερικάνους…
Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός 
και πρόεδρος της Ν.Δ. παίζει ένα κακό-
γουστο παιχνίδι εντυπώσεων. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι στην ομιλία του στην 
κοινοβουλευτική ομάδα είπε: 
«Αρχίσαμε μια αληθινή εκστρατεία για 
το χτύπημα της λαθρομετανάστευσης. 
Η εικόνα αλλάζει παντού. Κυρίως στα 
κέντρα των πόλεων που είχαν καταλη-
φθεί από λαθρομετανάστες και είχαν 
παραδοθεί στις παράνομες δραστη-
ριότητές τους. Η ανακατάληψη των 
πόλεων μας, που είχαμε υποσχεθεί, 
άρχισε. Όταν αναλάβαμε, η Ελλάδα 
ήταν μια Χώρα χωρίς πρωτεύουσα. 
Σήμερα ο νόμος υπάρχει και εφαρμό-
ζεται σε κάθε τετράγωνο του κέντρου 
της Αθήνας».
Φυσικά όλα αυτά που είπε ο πρωθυ-
πουργός Αντώνης Σαμαράς δεν έχουν 
καμμία σχέση με την πραγματικότητα 
και παρ’ όλες τις πράγματι φιλότι-
μες προσπάθειες της πλειοψηφίας των 
αστυνομικών, η επιχείρηση Ξένιος Ζευς 
εξελίσσεται σε ένα μεγάλο φιάσκο! 
Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχουν 
απελαθεί τους τελευταίους μήνες μόνο 
δύο με τρεις χιλιάδες λαθρομετανάστες 
από τα περισσότερο δύο εκατομμύρια, 
τα λέει όλα! 
Όσο για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, παρ’ όλη 
την σφοδρή πολεμική που  δέχεται 
από όλα τα ΜΜΕ, συνεχώς ανεβαί-
νει… Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι 
σταθερά τρίτο κόμμα, ενώ πολλοί 
δημοσιογράφοι στα άρθρα τους, τους 
ξεφεύγει και γράφουν ότι είναι πιθα-
νό μετά τις επόμενες εκλογές να είναι 
αξιωματική αντιπολίτευση. Η ώρα 
των Εθνικιστών έρχεται!
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ: ΑΛΛΑΞΕ ΤΡΙΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ

Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε! Κάπως έτσι 
φαίνεται πως σκέφτηκε ο ανεξάρτητος (για 
λίγες μέρες) βουλευτής Ηρακλείου, Ι. Μιχε-
λογιαννάκης, ο οποίος σε διάστημα ενός 
χρόνου θα αλλάξει τρία κόμματα! Ήταν βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ που τον Φεβρουάριο του 
2012 καταψήφισε το Μνημόνιο 2 και διεγρά-
φη. Πήγε στην ΔΗΜΑΡ, εξελέγη βουλευτής 
και λίγο πριν από την ψήφιση του Μνημονί-
ου 3 ανεξαρτητοποιήθηκε. Τώρα φλερτάρει 
με τον ΣΥΡΙΖΑ κι όπως όλα δείχνουν τις 
επόμενες ημέρες θα κάνει το μεγάλο βήμα! 
Αυτές τις ημέρες μάλιστα συναντήθηκε με 
τον Τσίπρα, με τον οποίο: «Συζήτησαν την 
ανάγκη, με κεντρικό κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ 
ΕΚΜ, να ενεργοποιηθούν όλες οι προοδευτι-
κές αριστερές δυνάμεις του τόπου μας προς 
την κατεύθυνση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού-
πατριωτικού-αντιμνημονιακού κοινωνικού 
μετώπου… Τέλος, ο βουλευτής δήλωσε 
στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ότι είναι 
διατεθειμένος να συμμετάσχει στην κάθε 
προσπάθεια ανατροπής του παλιού και του 
σάπιου». 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ!

Να σημειώσουμε, πως το προηγούμενο… 
ρεκόρ αλλαγής κομμάτων το κατείχε ο Κ. 
Κιλτίδης, ο οποίος αφού εξελέγη με την ΝΔ 
πήγε στην ΔΗ.ΣΥ. της Ντόρας (τον Ιούνιο 
του 2010), στον ΛΑΟΣ (τον Αύγουστο του 
2011), για να… επιστρέψει στην ΝΔ (τον 
Μάιο του 2012). Πολλές οι μετακινήσεις του, 
αλλά αυτός τουλάχιστον άλλαζε ένα κόμμα 
κάθε χρόνο. Όχι τρία κόμματα μέσα στον ίδιο 

χρόνο, όπως ο… ρέκορμαν Μιχελογιαννά-
κης! Τι θα κάνει άραγε όταν η μελλοντική 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει το Μνημόνιο 4; 
Μάλλον θα πάει προς ΚΚΕ μεριά. Κρίμα που 
αυτό δε θα γίνει εντός του 2012, για να κάνει 
ο βο(υ)λευτής την τέταρτη αλλαγή κόμματος 
μέσα σ’ έναν χρόνο κι έτσι να σπάσει και το 
δικό του προηγούμενο ρεκόρ…

ΒΗΜΑ: ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το ομολογούν όλοι… Έγραψε ο Βασίλης 
Χιώτης στο  «Βήμα», «Τα σενάρια της επό-
μενης ημέρας»: «Μάλιστα αξιωματούχοι του 
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ζητούν από τώρα πολιτι-
κές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μην αναγκα-
στεί ξαφνικά η χώρα να καταφύγει και πάλι 
σε εκλογές αφού, όπως τονίζουν, το πολι-
τικό σκηνικό θα μεταβληθεί τότε θεαματικά. 
«Αν γίνουν τώρα εκλογές, πρώτο κόμμα θα 
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αξιωματική αντιπολίτευση 
η Χρυσή Αυγή» επισημαίνουν, επιμένοντας 
ότι η διάσωση του παραδοσιακού πολιτικού 
συστήματος βρίσκεται τώρα στα χέρια των 
κκ. Σαμαρά και Βενιζέλου».

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Τα μέτρα την προηγούμενη εβδομάδα ψηφί-
στηκαν από συνολικά 153 βουλευτές με 
τους βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστε-
ράς να δηλώνουν απλώς «παρών». Όλα 
αυτά φυσικά ως μία μεσοβέζικη και πρόχει-
ρη λύση επίλυσης του διλήμματος «μέτρα 
και πολιτική καταστροφή» ή «άρνηση των 
μέτρων και αποβολή από την κυβέρνη-
ση». Οι ίδιοι βουλευτές όμως (της ΔΗΜΑΡ) 
ψήφισαν ΝΑΙ στον προϋπολογισμό! 

Και το ερώτημα είναι το εξής, «σύντροφοι»: 
Αφού δεν ψηφίσατε τα μέτρα, γιατί ακριβώς 
ψηφίσατε τον προϋπολογισμό που απαιτεί 
την εφαρμογή τους; Η απάντηση είναι, φυσι-
κά, απλή. Η ψήφιση των μέτρων είχε υψηλό 
πολιτικό κόστος για την αριστερά που θα 
ξεφτιλιζόταν οριστικώς και αμετακλήτως 
ανοίγοντας το έδαφος για δυνάμεις πραγμα-
τικά αντισυστημικές, δηλαδή για την Χρυσή 
Αυγή. Με αυτό τον φόβο και το δεδομένο ότι 
«κουτσά στραβά» θα μαζεύονταν τα «κου-
κιά» για τα μέτρα, αποφάσισαν η Δημοκρα-
τική Αριστερά να ψηφίσει «παρών», αφήνο-
ντας βέβαια και μια εφεδρεία. Θυμόμαστε 
όλοι τις δηλώσεις του Γρηγόρη Ψαριανου 
που είχε πει ότι θα ψηφίσει «παρών», εκτός 
και αν βρεθεί κάποιος και ψηφίσει «όχι». 
Κοινώς άμα κινδύνευαν να μην περάσουν τα 
μέτρα θα ενεργοποιούταν η «εφεδρεία» της 
Δημοκρατικής Αριστεράς, στον αριθμό που 
φυσικά απαιτούταν.

  Σημεία
 των Καιρών

Εγκλήματα κατά
της σοβαρότητας

Κάθε όριο γραφικότητας έχει ξεπερά-
σει ο… λίγο απ’ όλα (αριστερο-δεξιο-
κεντρώος) Πάνος Καμμένος και το… 
παντός καιρού κόμμα του. Ιδού και 
κάποια δείγματα:
1ο) Την Παρασκευή, με συνέντευξή 
του στον Real fm, πρότεινε να κάνου-
με επίσημο νόμισμα της χώρας το… 
δολάριο! 
2ο) Προχθές ανακοίνωσε πως το 
κόμμα του αποφάσισε να μηνύσει τον 
επικεφαλής της τρόικας στην Ελλάδα 
Πόουλ Τόμσεν, διότι: «ανήκει στη 
συμμορία των τριών, που ανέλαβε και 
εκτέλεσε το συμβόλαιο της οικονο-
μικής δολοφονίας της Ελλάδας και 
των Ελλήνων». Να υποθέσουμε πως 
οι… τσουρουφλιασμένοι Ανεξάρτητοι 
Έλληνες έχουν δημοσκοπικά… κεσά-
τια, κι έτσι εξηγούνται τα… εγκλήματα 
κατά της σοβαρότητας;

Ν.Λ.

Ο μητροπολίτης της Στοάς...
«Στοιχεία που αποδεικνύουν την σχέση μητροπολίτη με τη μασονική στοά των Αθηνών 
άρχισαν να καταφθάνουν τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για ιεράρχη που προσφά-
τως εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά της Χρυσής Αυγής. Όπως λένε, υπάρχουν 
ακόμη και βιντεοσκοπημένες «διαλέξεις» σε υψηλόβαθμα στελέχη της Μασονίας στην 
Αθηναϊκή Λέσχη. Σύντομα, τα βιντεάκια θ’ αρχίσουν να κυκλοφορούν στην πιάτσα…»
Αυτά έγραψε η εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» την περασμένη Κυριακή. Εμείς θα θέσου-
με και ένα άλλο ερώτημα: Ποιος από τους κατηγόρους της Χρυσής Αυγής είχε στενές 
προσωπικές σχέσεις και συνεργασία με τον μέγα διδάσκαλο της μεγάλης στοάς της 
ανατολής της Γαλλίας; Ο οποίος μάλιστα, υπήρξε και γνωστός ιατρός με πλούσια 
δράση υπέρ των λαθρομεταναστών; 

ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ 
«ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΥΣ» 
(ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ)
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την 
λαθρομετανάστευση και την υποβάθμιση 
των γειτονιών του κέντρου της Αθήνας, 
πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρα-
σκευής κάτοικοι στην περιοχή των Πατη-
σίων. Ακολούθησε πορεία από την οδό 
Αγίου Μελετίου προς την πλατεία του 
Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια κατευ-
θύνθηκαν στον Άγιο Παντελεήμονα.
Εκεί συνελήφθησαν από την Αστυνο-
μία τέσσερις «κατατρεγμένοι οικονομι-
κοί μετανάστες» (μάλλον επρόκειτο για 
την προφυλακή του ΣΥΡΙΖΑ και λοι-
πών «αντιρατσιστικών» δυνάμεων), γιατί 
κατείχαν ρόπαλα, μεταλλικές ράβδους και 
σπασμένα μπουκάλια και προκαλούσαν 
μ’ αυτά τους κατοίκους, για να γίνουν 
επεισόδια και να αρχίσουν μετά οι καθο-
δηγητές τους να ουρλιάζουν για… ρατσι-
στικά πογκρόμ!

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥΣ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ
Ο ΣΥΡΙΖΑ
Φυσικά, αμέσως μετά ήρθε και η… υπε-
ράσπιση των προκλητικών λαθρομετα-
ναστών από αυτούς που τους έστησαν 
(ΣΥΡΙΖΑ). Να τι γράφει η επίσημη ιστοσε-
λίδα του συνονθυλεύματος: «Η αστυνομία 
επενέβη και συνέλαβε, ως απηνής διώ-
κτης του εγκλήματος, μετανάστες -όσο 
για τα “ευρήματα” ας κρατάμε και μικρό 
καλάθι. Εξάλλου, γιατί να μην υποθέσου-
με λογικά ότι οι συλληφθέντες τα κρατού-
σαν για άμυνα;». Έτσι λοιπόν, στήνονται 
τα «ρατσιστικά» επεισόδια!

Σε ποια κατάσταση ζουν οι άνθρωποι, τι θεωρούν  αλήθεια και 
τι ψέμμα το είπε καλύτερα απ’ τον καθένα ο θείος Πλάτων με 
την παραβολή του σπηλαίου και των σκιών. Τα πάντα εξαρ-
τώνται από το Φως και την απόφαση των ανθρώπων να το 
δεχθούν ή να παραμείνουν στις ψευδαισθήσεις τους. 
Οι πραγματικότητές μας είναι πολλές, αντικειμενικές και υπο-
κειμενικές, εξαρτώμενες από το περιβάλλον, τα βιώματα, την 
παιδεία και την ψυχοσύνθεσή μας. Αυτή η τελευταία ως ψυχο-
σωματικό χαρακτηριστικό είναι παρόμοια μεταξύ των μελών 
μιας φυλής. Ο ελληνικός λαός γεννά βασιλείς ως ο Λεωνίδας και 

προδότες ως ο Εφιάλτης. 
Στην σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα είναι βέβαιον ότι δεν 
ζούμε στην Ελλάδα αλλά στη χώρα των Λωτοφάγων. Οι κυβερ-
νήσεις πέφτουν, οι πολιτικοί μένουν.  
Οι Έλληνες βουλευτές, αποκυήματα ενός πειράματος που 
πήγε στραβά, μεταλλάσσονται διαρκώς , αποκτούν ανοσία και 
σπέρνουν στο λαό τη νόσο της λησμοσύνης. Χιλιάδες Έλληνες 
βρήκαν το δρόμο για το κενό, τον τρόπο να διπλώσουν το 
ζωνάρι και να κρεμαστούν, το παράθυρο για να πέσουν, αλλά 
δεν βρίσκουν το δρόμο προς τους βουλευτές τους που ψήφι-
ζαν, τους διόρισαν, τους ξαναψήφιζαν. Η μνήμη των Ελλήνων 
έχει ατονήσει και είμαι βέβαιη ότι δεν πρόκειται για περαστικό 
σύμπτωμα αλλά για προμελετημένη ασθένεια του πολιτικού 
δοκιμαστικού σωλήνα.   
Χθες ανεξαρτητοποιήθηκε ο Μίμης Ανδρουλάκης. Αφού πρώτα 
έδωσε την ψήφο του κατά του Έθνους και του λαού, πέρασε 
στην αντίπερα όχθη της επανάστασης. Διαγράφηκαν οι διαφω-
νήσαντες. Που είχαν όμως  υπογράψει τα προηγούμενα μνημό-
νια. Και άλλη μια φέρελπις πολιτικός εδήλωσε ότι ψηφίζει, φευ, 

για μία τελευταία φορά.  
Πόσες τελευταίες φορές έχουν υποσχεθεί στον ελληνικό λαό 
οι πολιτικοί του. Πόσες φορές έχει πει ο Αντώνης Σαμαράς ότι 
αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα.  
Και όμως. Κάθε φορά ο ελληνικός λαός ξεχνά. Και ξεπλένει τους  
πολιτικούς του στην λαϊκή κολυμβήθρα.  Από εκεί αναδύονται 
καθαροί και άσπιλοι και αποδίδονται στο εκλογικό σώμα να 
τους ψηφίσει εκ νέου.  
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, οι πολιτικοί βαφτίζονται σοσιαλιστές, φιλε-
λεύθεροι και  δημοκράτες, λέξεις ωραίες αλλά χωρίς αντίκρι-
σμα. Ο  Τύπος στέκεται για μερικές μέρες στην επαναστατική 
τους πράξη και ο ελληνικός λαός αποκτά τους νέους του ήρωες 
της κάλπης.   
Στη Χρυσή Αυγή δεν ξεχνούμε.  Παρά τα μνημόνια, παρά την 
αναμφισβήτητη πτώση του βιοτικού επιπέδου,  να μην κρύβε-
ται ο ελληνικός λαός πίσω από το δάχτυλό του. Όσο θα ξεχνά, 
όσο θα βολεύεται στις σκιές, θα χάνει τη μοναδική διέξοδο: το 
Φώς. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

Να μην κρυβόμαστε από την Αλήθεια
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Ξεκινά τον Δεκέμβριο η κατασκευή του South Stream 
με μεγάλη απούσα χώρα την γνωστή, γεωστρατηγικά 
ηττημένη ή καλύτερα «αλωμένη» της τελευταίας τριε-

τίας, την Ελλάδα.

Ο νέος αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία 
μέσω Ευξείνου Πόντου στην Βουλγαρία και θα συμβάλ-
λει σημαντικά στον ανεφοδιασμό της διψασμένης για 
ενέργεια Ευρώπης. Ο αγωγός έχει δύο παρακλάδια. Το 
βόρειο θα εφοδιάζει τη Σερβία, την Ουγγαρία, τη Σλοβε-
νία και την Αυστρία. Και το νότιο θα περνά μέσα από την 
Ελλάδα και θα καταλήγει στην Ιταλία.
Οι δυτικοί και κυρίως οι ΗΠΑ έδωσαν τεράστιο αγώνα 
κατά του South Stream, όμως ούτε και ο δορυφόρος των 
ΗΠΑ, η Βουλγαρία, θα μπορούσε να αρνηθεί την κατα-
σκευή του από την στιγμή που εξαρτάται κατά 90% από 
την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου.
Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream 
παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, Ενέργειας και 
Τουρισμού της Βουλγαρίας Ν.Ντόμπρεφ στην οικονομι-
κή επιτροπή της βουλγαρικής βουλής, το οποίο εγκρίθη-
κε και αποτελεί έργο προτεραιότητας για τη Βουλγαρία. 
Η Σόφια προσπαθεί παράλληλα να λάβει ως αντάλλαγμα 
χαμηλότερες τιμές για τις παραδόσεις από τη Ρωσία με 
την υπογραφή του νέου συμβολαίου.
Για την συμμετοχή της Ελλάδας στον South Stream, ο 
γενικός διευθυντής της Gazpromexport  Α.Μεντβέντεφ, 
παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε το έργο «αντιοικονο-
μικό « άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί. 

Ποια είναι τα κριτήρια; Η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ 
για την οποία η Gazprom έχει καταθέσει μία πρόταση. 
Πλέον, η Ρωσία δηλώνει καθαρά ότι αν αποκλειστεί από 
τη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ, δεν υπάρχει λόγος κατασκευής 
αγωγού μέσω αυτής. Και εάν πάρει τη ΔΕΠΑ, θα περάσει 
τον αγωγό από την Ελλάδα, έστω και αν είναι αντιοικονο-
μικό; Αν θέλει η Ελλάδα, ναι.
Η Ελλάδα βρίσκεται για ακόμη μια φορά σε ένα σταυρο-
δρόμι εθνικών συμφερόντων,  η Ρωσία παραμένει ακόμα 
ένας σοβαρός παίχτης στην ενεργειακή σκακιέρα της 
Μεσογείου και μόνο η ανάληψη των ηνίων της χώρας 
από μία πραγματικά Εθνική Ηγεσία εγγυάται το μέλλον 
της χώρας  από οικονομικής, γεωπολιτικής και στρατη-
γικής σκοπιάς.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ

Την ίδια στιγμή που οι περικοπές στις Ελλη-
νικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι δραματικές... 
Μέχρι το τέλος του χρόνου η Τουρκία θα 
διαθέτει τον δικό της κατασκοπευτικό δορυ-
φόρο στο διάστημα τον Γκοκτουρκ-2. Σημει-
ώνεται ότι ο δορυφόρος αναπτύχθηκε από 
κρατικό τουρκικό ερευνητικό ίδρυμα και 
πρόκειται να εκτοξευτεί τέλη Δεκεμβρίου 
στο διάστημα από το Κινεζικό διαστημι-
κό κέντρο! Ο δορυφόρος των Τούρκων, ο 
οποίος θα χρησιμοποιηθεί απ’ τις τουρκικές 
μυστικές υπηρεσίες, θα έχει την ικανότητα 
να διακρίνει αντικείμενα μεγέθους μέχρι 2,5 
μέτρα! Τονίζεται ότι ο εν λόγω δορυφόρος 
θα είναι σε αποκλειστική χρήση από την 
Τουρκία... Επίσης, ανακοινώθηκε ότι μέσα 
στον επόμενο χρόνο οι Τούρκοι πρόκειται 
να στείλουν στο διάστημα και δεύτερο κατα-
σκοπευτικό δορυφόρο, ο οποίος θα έχει την 
δυνατότητα να βλέπει αντικείμενα μεγέθους 
μέχρι 80 εκατοστά!!! 
Όλα αυτά τη στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν 
συμβούλευσε την Αθήνα να μη προχωράει 
σε εξοπλιστικά προγράμματα γιατί δεν κιν-
δυνεύει από την Τουρκία!

Φαίνεται όμως, πως όλα αυτά δεν τα βλέ-
πουν οι εξουσιαστές της Πατρίδας μας, η 
συγκυβέρνηση του Μνημονίου, η οποία 
συστηματικά αποδυναμώνει τις Ένοπλες 
Δυνάμεις μας, καθιστώντας έτσι την Ελλάδα 
όμηρο της στρατιωτικής υπεροπλίας της 
Τουρκίας.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 
ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Δε φτάνει το γερό χαστούκι που εισέπραξαν 
με την περιβόητη δόση οι συνήθεις καρπα-
ζοεισπράκτορες των διεθνών τοκογλύφων 
εγχώριοι πολιτικάντηδες. Έπεσε και δεύτε-
ρο χαστούκι, αυτή τη φορά στα εθνικά μας 
θέματα, γιατί όπως είναι γνωστό «ο λύκος 
στην αναμπουμπούλα χαίρεται». Έτσι, ο Επί-
τροπος της Ε.Ε., Στέφαν Φούλε, έκανε την 

εξής δήλωση στο πρακτορείο Reuters για το 
ζήτημα της ένταξης των Σκοπίων στη λυκο-
συμμαχία της Ε.Ε.: «Η ΠΓΔΜ θα μπορούσε 
να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με 
την ΕΕ το επόμενο έτος χωρίς να επιλυθεί 
το θέμα της ονομασίας της με την Ελλάδα».
Σαφώς και δεν πρόκειται εδώ για προσωπική 
άποψη του Επιτρόπου, ούτε για λάθος στη 
μετάφραση. Βρήκαν την ευκαιρία τώρα που 
κυβερνούν τη χώρα οι υποτακτικοί τους, 
να μας διαλύσουν ολοκληρωτικά. Αλλά, 
ξεχνούν κάτι: πως ο γίγαντας Ελληνισμός 
δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη…

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Μπορεί ο «πολύς» Π. Καμμένος και οι… 
παντός καιρού «Ανεξάρτητοι Έλληνες» να… 
αστράφτουν και να βροντούν κατά των τρα-

πεζιτών και των μεγάλων συμφερόντων, 
αλλά όλα αυτά είναι –όπως αποδεικνύεται 
στην πράξη- στάχτη στα μάτια του ταλαίπω-
ρου ελληνικού λαού! Όπως αποκαλύφθηκε 
όμως, ο «Ανεξάρτητος Έλλην» Π. Καμμένος, 
την ίδια ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγ-
γελική έρευνα για τα δάνεια των τραπεζών 
στα κόμματα, ζήτησε δάνειο ύψους 1,5 εκα-
τομμυρίου από την τράπεζα Αττικής, που του 
ενέκρινε παραπάνω από τα μισά (800 χιλ. 
ευρώ).

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ...

Δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσου-
με το παρακάτω δημοσίευμα των «Παραπο-
λιτικών»: Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο 
Αντώνης Σαμαράς από την παρουσία τόσο 
του Άδωνι Γεωργιάδη όσο και του Μάκη 
Βορίδη χτες στη Βουλή. Οι δύο βουλευτές 
σήκωσαν μεγάλο βάρος ως εισηγητής ο 
ένας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
ο άλλος και έφεραν με απόλυτη επιτυχία 
εις πέρας την αποστολή τους. Αυτό μάλιστα 
που σχολιάστηκε ήταν η άνεση με την οποία 
ρητόρευσαν και οι 2 επί σχεδόν 10 λεπτά 
χωρίς χαρτιά και σημειώσεις...

  Σημεία
 των Καιρών

Εκτός South Stream η Ελλάδα...

Η αποδυνάμωση της Ελλάδας, σε όλα τα επίπεδα δείγ-
μα της εθνικής παρακμής στην οποία μας έχει οδηγήσει 
η πολιτική ελίτ που κυβερνά της χώρα από το 1950 και 
μετά, προκάλεσε ένα ακόμα εξαιρετικά αρνητικό απο-
τέλεσμα για τα εθνικά συμφέροντα.

Η επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που 
είναι το αρμόδιο όργανο του Οργανισμού για την επίβλε-
ψη της ορθής εκτέλεσης των αποφάσεων του δικαστηρίου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έγγραφό της με ημερομηνία 
απόφασης την 24η Οκτωβρίου 2012 προς τις ελληνικές 
Αρχές, τα καλεί να «σβήσουν» την Συνθήκη της Λωζάννης του 
1923 και να αναγνωρίσουν την «Τουρκική Ένωση Ξάνθη», 
παράρτημα των εξτρεμιστών που καθοδηγούνται από τουρκι-
κό προξενείο.
Όπως αναφέρετε στο έγγραφο επισημαίνεται η απροθυμία 
της Ελλάδος να εκτελέσει τις καταδικαστικές αποφάσεις που 
εξέδωσε εναντίον της το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων στις υποθέσεις Μπεκίρ Ούστα, «Τουρκική Ένωση 
Ξάνθης» και «Εμίν και άλλοι» κατά Ελλάδος, με τις οποίες 

αποφάσεις η Ελλάδα υποχρεούται να αναγνωρίσει και να 
εγγράψει στο μητρώο των ελληνικών ενώσεων, τις προανα-
φερθείσες οργανώσεις, με το προσωνύμιο «τουρκικός».

Τι περιλαμβάνει το έγγραφο
Αναλυτικότερα, στο σχετικό έγγραφο, μεταξύ άλλων:
Α) Γίνεται αναφορά στις σχετικές με την υπόθεση αποφάσεις 
υπ. αριθμ. 353/2012 και 24/2012 του Αρείου Πάγου, με 
έκκληση προς τις ελληνικές Αρχές να κρατήσουν την επιτρο-
πή υπουργών του ΣτΕ ενήμερη, ως προς τον αντίκτυπο στην 
ελληνική έννομη τάξη, στην προοπτική τού να επιτραπεί στις 
ενώσεις να ζητήσουν την εγγραφή τους στα μητρώα ενώσε-
ων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που θα συμμορφώνεται στις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11.
Β) Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή έχει ήδη επισημάνει πως οι 
αποφάσεις του Αρείου Πάγου, με τις οποίες απορρίφθηκαν 
οι εγγραφές των εν λόγω ενώσεων στα ελληνικά μητρώα, 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία εις βάθος εξέταση των 
αιτημάτων ενώσεων που έχουν προσφύγει κατά σχετικών 

αποφάσεων των δικαστηρίων σε εθνικό επίπεδο.
Γ) Υπογραμμίζεται η δέσμευση που επανέλαβαν οι ελληνικές 
Αρχές για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων 
του δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μη αποκλείοντας 
κανένα μέσο για την υλοποίηση αυτού του στόχου, καλώντας 
τες να εξετάσουν κάθε δυνατό μέτρο που θα επέτρεπε στους 
προσφεύγοντες των τριών αυτών υποθέσεων να ζητήσουν 
νέα εγγραφή των ενώσεών τους στα μητρώα.
Για το όλο θέμα  φυσικά εξυπηρετεί 100% την προσπάθεια 
της Άγκυρας για την δημιουργία μειονοτικού προβλήματος, 
με σαφή εθνοτικά χαρακτηριστικά, εντός της ελληνικής επι-
κράτειας, υπό το βάρος του οποίου η Ελλάδα θα συρθεί σε 
εθνικές υποχωρήσεις υπέρ της Άγκυρας.
Με απλά λόγα κινείται πλήρως προς την κατεύθυνση «κοσο-
βοποίησης» της Δυτικής Θράκης. Σύμφωνα με την Συνθήκη 
της Λωζάννης δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στην Δ.Θρά-
κη, παρά μόνον μουσουλμανική. αφού υπάρχουν πολλές 
μουσουλμανικές ομάδες διαφόρων εθνοτικών προελεύσεων 
στους 150.000 περίπου μουσουλμάνων της Δ. Θράκης.

defencenet.gr

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνώρισε την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης»

ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Ο 
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ;
Για την περίπτωση του 7ου και του 10ου Δημοτικού Σχολείου 
Χαλανδρίου, όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποφάσισε 
με κυριολεκτικά συντριπτική πλειοψηφία (234 έναντι 4) να μην 
γίνουν δεκτά, στα εν λόγω σχολεία, παιδιά «Ρομά», έχουμε γράψει 
ξανά στο πρόσφατο παρελθόν.
Έχει, όμως, ενδιαφέρον η απάντηση, την οποία φέρεται να έδωσε 
ένας εκπρόσωπος της «ευπαθούς» ομάδας στις καταγγελίες για… 
περίεργα πράγματα στο γειτονικό 4ο Δημοτικό Σχολείο. «Η φυλή 
μου δεν γέννησε ποτέ κανέναν πούστη!», λέγεται ότι δήλωσε ο 
συγκεκριμένος «ρομά» και εύλογα δημιουργούνται κάποιες απο-
ρίες: α) έχει μαντικές ικανότητες ο τύπος αυτός για να γνωρίζει τι 
σεξουαλικά γούστα είχαν, σε συνολικό βαθμό, οι πρόγονοί του όσο 
και οι σύγχρονοι ομόφυλοί του; Ας το ψάξει καλύτερα, γιατί σίγουρα 
κάνει λάθος. Β) αναφερόμενος στην λέξη «φυλή μου», τι εννοεί ακρι-
βώς; Ότι αποτελούν κάτι ξεχωριστό από τον Ελληνικό Λαό; Αν ναι, 
γιατί αυτός μπορεί να το διατυπώνει και να το υποστηρίζει άφοβα, 
ενώ αν το κάνουν άλλοι θεωρούνται ρατσιστές; Γ) η συγκεκριμένη 
έκφραση περί «πούστη», η οποία δεν αντικαταστάθηκε από τις πιο 
«σοφτ» λέξεις, όπως ομοφυλόφιλος, gay (…) κλπ, δεν παραπέμπει 
σε «κοινωνικό ρατσισμό»; Οι τόσο ευαισθητοποιημένοι αντιρατσι-
στές τι θα πράξουν και με ποιον θα ταυτιστούν; Με ποια «ευπαθή 
ομάδα»; Με τους «Ρομά» ή με τους… gay; Συμφωνούν ότι οι δυο 
αυτές «ευπαθείς ομάδες» δεν μπορούν να «συνταιριάσουν» μεταξύ 
τους; Αν όχι, γιατί δεν καυτηριάζουν την… ακραία «ρατσιστική» 
αυτή δήλωση;

Γ.Μ.
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ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ: Πρώτος στόχος η ελληνική αυτάρκεια σε όλα 
τα βασικά είδη διαβιώσεως του λαού. Ενίσχυση και προ-
γραμματισμός της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, 
καθετοποίηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα 
και αναδιάταξη του τριτογενούς ώστε να καλύπτουμε πλή-
ρως τις εσωτερικές μας ανάγκες σε κύρια είδη διατροφής και 
διαβίωσης.  

ΕΡΓΑΣΙΑ: Απέλαση όλων των λαθρομεταναστών σημαίνει 
εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες.  
Επανεκκίνηση της εθνικής μας οικονομίας με αναδιάταξη  
των παραγωγικών τομέων και τη δημιουργία παραγωγικής 
εργασίας στον ελληνικό λαό. 
 
Οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας
Υπάρχουν τέσσερις κύριοι οικονομικοί τομείς,  ο πρωτογενής 
τομέας που αφορά κυρίως τη βιομηχανία εξαγωγής πρώτων 
υλών όπως η εξόρυξη και η γεωργία,  ο δευτερογενής τομέας 
που αφορά την διύλιση, την κατασκευή και την παραγωγή,  
ο τριτογενής τομέας που ασχολείται με υπηρεσίες (όπως η 
νομική ή η ιατρική) και τη διανομή των αγαθών. Ο τεταρτογε-
νής τομέας ο οποίος είναι σχετικά νέος τύπος, εστιάζει γενικά 
στην έρευνα και την τεχνολογική έρευνα, στον σχεδιασμό, την 
εξέλιξη και τον προγραμματισμό, στην  βιοχημεία, κλπ.  
Πρωτογενής παραγωγή ονομάζεται ο παραγωγικός τομέας 
δραστηριοτήτων με αντικείμενο την απόκτηση ή απόσπαση 
αγαθών (πρώτων υλών) άμεσης ή έμμεσης κατανάλωσης, 
κατ’ ευθείαν από την φύση (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, 
θήρα, εξόρυξη μεταλλευμάτων κλπ).
Η απόσπαση πραγματοποιείται είτε με τη συλλογή (συλλε-
κτικές επιχειρήσεις) είτε με την εξόρυξη (εξορυκτικές επι-
χειρήσεις) από το έδαφος ή το υπέδαφος. Επομένως, στην 
πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας, τα προϊόντα 

πρωτογενούς παραγωγής καταναλίσκονται από τους ανθρώ-
πους, όπως έχουν, χωρίς να υποστούν καμία επεξεργασία, ή 
μεταποίηση - μετασχηματισμό όπως π.χ. αυγά, γάλα, χόρτα, 
φρούτα, μέλι, καρποί, ψάρια, κ.λπ. 
Δευτερογενής παραγωγή αξιοποιεί την πρωτογενή παρα-
γωγή, με την μεταποίηση των πρώτων υλών (στη μορφή, 
στη χρησιμότητα, τις ιδιότητες). Ανάλογα με τα μέσα και τον 
τρόπο που χρησιμοποιείται για την μεταποίηση των αγαθών, 
έχουμε τους κλάδους:
m Χειροτεχνία
m Bιοτεχνία (τα ανθρώπινα χέρια βοηθούνται από μηχανές) 
m Βιομηχανία (τα αγαθά παράγονται κυρίως με σύγχρονα 
μηχανήματα, η παραγωγή είναι μαζική και εφαρμόζονται 
διαρκώς νέα συστήματα παραγωγής).
Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων. Στο δευτερο-
γενή τομέα περιλαμβάνονται οι παραγωγικές μονάδες παστε-
ριωμένου γάλακτος, τοματοπολτού, πλαστικών, επίπλων, 
ενδυμάτων, χαρτιού κ.τ.λ.
Τριτογενής τομέας είναι η παροχή υπηρεσιών που αναφέ-
ρεται με τον χαρακτήρα του αγαθού που παρέχεται από επι-
χειρήσεις τριτογενούς παραγωγής, δηλαδή από επιχειρήσεις 
που δεν προσφέρουν κάποιο υλικό προϊόν, πρωτογενές ή 
μεταποιημένο π.χ. αγροτικό, βιοτεχνικό ή βιομηχανικό προϊόν, 
αλλά παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες.
Τέτοιες υπηρεσίες ενδεικτικά είναι οι παρεχόμενες από 
οργανωμένες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, 
π.χ. τραπεζικές υπηρεσίες, υγείας, μεταφορικές, τουριστικές, 
διαφημιστικές, τροφοδοσίας και καθαρισμού, οικοδομικές, 
νομικές, λογιστικές, κτηματομεσιτικές, εκπαιδευτικές, κλπ., 
όπως επίσης και όλο το εμπόριο διανομής αγαθών χονδρικού 
και λιανικού εμπορίου.
Οι παροχές υπηρεσιών αποτελούν τη δεύτερη σπουδαία 
κατηγορία των οικονομικών αγαθών μετά τα υλικά αγαθά. 
Οι επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπη-
ρεσιών χαρακτηρίζονται ομοίως. Το σύνολο των ομοειδών 
αυτών επιχειρήσεων αποτελούν τον εμπορικό κλάδο παροχής 
υπηρεσιών που μπορεί ν΄ αφορά τοπικά μια περιοχή, ή μία 
Χώρα, ή οικονομικό συνασπισμό Χωρών π.χ. ΕΕ. 
Με τον όρο καθετοποίηση εννοούμε την απόκτηση του 
πλήρους ελέγχου, σε όλα τα στάδια της παραγωγής ενός 
προϊόντος, πχ, στην αγροτική παραγωγή, από την δημιουργία 
και την φύτευση του σπόρου ή του δενδρυλλίου, των λιπα-
σμάτων κλπ, μέχρι και την τελική διάθεση του παραγόμενου 
προϊόντος. Στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, η καθετοποί-
ηση της παραγωγής επιτυγχάνετε, μέσω ενεργειών όπως η 
ίδρυση και η ενίσχυση μονάδων: Σποροπαραγωγής, αναπα-
ραγωγής ζώων,  παραγωγής λιπασμάτων και ζωοτροφών, 
ξήρανσης και επεξεργασίας δημητριακών, μεταποιητικών και 
τυποποιητικών μονάδων, κλπ. Η καθετοποίηση στο βαθμό του 
επιτυγχάνεται, παρέχει στρατηγική ανεξαρτησία στη χώρα.

Ι. ΛΥΡΗΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομία και Εθνική Ανεξαρτησία
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ 

ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
Οι παράγοντες της Οικονομίας είναι βασικά τρεις. 
Κατ’ αρχήν είναι το εργατικό δυναμικό υπό την 
ευρεία έννοια που περιλαμβάνει όλους τους εργαζο-
μένους  (εργάτες, υπαλλήλους κ.λπ.). Αυτοί αποτε-
λούν την κατ’ εξοχήν 
παραγωγική τάξη 
γιατί η εργασία που 
προσφέρουν μετατρέ-
πεται απ’ ευθείας σε 
παραγωγή. Για το λόγο 
αυτό αυτός ο κόσμος 
της εργασίας θα κατέ-
χει την τιμητική θέση 
στο Εθνικό Κράτος 
που παλεύουμε να 
δημιουργήσουμε. 
Μια δεύτερη κατηγο-
ρία είναι οι κεφαλαιοκράτες. Αυτοί είναι οι κάτοχοι 
του κεφαλαίου, που με τη μετατροπή του σε κεφα-
λαιουχικά αγαθά (μηχανές, κτίρια κ.λπ.) αποτελεί το 
αναγκαίο (εκτός από τον απαραίτητο παράγοντα της 
εργασίας) υπόβαθρο για να υπάρξει παραγωγή. Έτσι 
οι κεφαλαιοκράτες, παρά το γεγονός ότι δεν εργάζο-
νται και αποτελούν στην ουσία μια τάξη παρασιτική, 
σαν κάτοχοι του επίσης απαραίτητου για να υπάρξει 
παραγωγή κεφαλαίου, θα δικαιούνταν ίσως ένα 
μέρος της υπεραξίας, που στον Καπιταλισμό την καρ-
πούνται ολόκληρη, κι αυτό για να έχουν ένα κίνητρο 
για τις απαραίτητες επενδύσεις. Φυσικά το υπόλοιπο 
μέρος της υπεραξίας το δικαιούται ο παράγων της 
εργασίας. Ο απλούστερος τρόπος μοιράσματος της 
υπεραξίας μεταξύ Κεφαλαίου και Εργασίας είναι 1:1.
Και ερχόμαστε τώρα στην τρίτη κατηγορία, τους 
τραπεζίτες. Αυτοί δέχονται τις αποταμιεύσεις των 
καταθετών, σχηματίζοντας έτσι ένα κεφάλαιο, το 
οποίο εν συνεχεία δανείζουν πρωτίστως (υποτίθεται) 
για επενδύσεις. Ζουν και αυτοί παρασιτικά γιατί δεν 
εργάζονται, απλώς καρπούνται την υπεραξία που 
προκύπτει λόγω της διαφοράς των επιτοκίων αποτα-
μίευσης και δανεισμού. Είναι έτσι αυτόχρημα απλώς 
και μόνον μεσάζοντες μεταξύ των αποταμιευόντων 
καταθετών και των κεφαλαιοκρατών επενδυτών.
Είναι φανερό ότι τα κεφάλαια που οι τραπεζίτες δα-
νείζουν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ-
ΘΕΤΩΝ! Έτσι λοιπόν αν οι κεφαλαιοκράτες ζουν μια 
φορά παρασιτικά, οι τραπεζίτες ζουν διπλά παρασιτι-
κά! Είναι δίκαιο λοιπόν στη δικιά τους περίπτωση να 
τους αφαιρεθεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ η υπεραξία. Θα εκλείψει 
κατ’ αυτό τον τρόπο τελείως η τάξη τους, που με την 
δύναμη που της παρείχαν τα κεφάλαια των καταθε-
τών μπορούσε να δανείζει ακόμη και κράτη και να 
διαφεντεύει έτσι την παγκόσμια εξέλιξη, όντας στην 
ουσία μια τάξη εντελώς παρασιτική.

Ε.Χ.

Ακόμα και μετά την ψήφιση του πολυνομοσχε-
δίου των μέτρων, τα προδοτικά κανάλια των 
νταβατζήδων επέλεξαν, εκτελώντας τις συνήθεις 
«άνωθεν» εντολές τους, να αποσιωπήσουν για 
ακόμη μια φορά την δράση της Χρυσής Αυγής. 
Συνεπώς, πουθενά δεν αναφέρθηκε η ψήφος 
της Χρυσής Αυγής για την αντισυνταγματικότητα 
του νομοσχεδίου, παρά μόνο η αντίστοιχη του 
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝ.ΕΛ.
Επιπροσθέτως, κατά την έξοδο του Γ.Γ της Χρυ-
σής Αυγής, Ν.Γ.Μιχαλολιάκου από την αίθουσα 
της Ολομέλειας κανένας από τους καλοπλη-
ρωμένους και προστατευόμενους από το κατε-
στημένο δημοσιογραφίσκους δεν ζήτησαν την 
παραμικρή δήλωση, αδιαφορώντας ακόμη μια  
φορά για τη βούληση χιλιάδων Ελλήνων που 
έδωσαν την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους στη 
Χρυσή Αυγή. Εμείς θα προσθέσουμε ότι ακόμα κι 
αν δεν αρέσει σε πολλούς, η Χρυσή Αυγή συνε-
χώς ανεβαίνει και αποτελεί το μοναδικό Εθνικι-
στικό κίνημα που μιλάει για Εθνική Ανεξαρτησία 
και Εθνική κυριαρχία. Αγαπητοί «κύριοι» δοσίλο-
γοι… τα χειρότερα για σας έπονται! 

Γενικός αποκλεισμός
από τα ΜΜΕ

Ανύπαρκτη η Ελλάδα στην προσέλκυση 
επενδύσεων - Χαμηλότερα και από το Ιράκ!
Αίσθηση προκάλεσε η φράση του αντι-
προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), κ. Λουφάκη, στο 
συνέδριο του Economist, τονίζοντας την 
δυσχερή θέση της Ελλάδας στον τομέα 
προσέλκυσης επενδύνσεων. Κάτω από το 
Ιράκ και το Ιράν, βρίσκεται η Ελλάδα, 
κατακτώντας την επονείδιστη 3η θέση της 
παγκόσμιας κατάταξης με τις 20 λιγότερο 
ελκυστικές χώρες για επενδύσεις.
Ζώντας μακριά από τον καθημερινό αγώνα 
επιβίωσης των Ελλήνων, στον οποίο έχουν 
υποβληθεί εξαιτίας της λήψης των επα-
χθών μέτρων και δανείων, χαρακτήρισε 
ενθαρρυντική την εικόνα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 2012, ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας. Τόνισε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της 
χώρας είναι οριακά, διότι δεν έχει ληφθεί η 
2η και η 3η δόση του προγράμματος. Υπο-
γράμμισε την αναγκαιότητα των μέτρων, 

συμπληρώνοντας:
«Τόσο ο Προϋπολογισμός για το 2013 που 
συζητείται αυτές τις ημέρες στο Κοινοβού-
λιο, όσο και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περί-
οδο 2013 – 2016 που πρόσφατα ψηφί-

στηκε, συνιστούν τα δύο πρώτα σημαντικά 
βήματα για να εισέλθει η χώρα σε μία 
μακρά περίοδο πρωτογενών πλεονασμά-
των, ώστε να μπορεί να πορεύεται με 
βαθμιαία μειούμενες δανειακές ανάγκες».
Φυσικά, ουδέν λόγος για εξοικονόμηση 
πόρων και χρημάτων μέσω περικοπών στις 
απολαβές των βουλευτών, ούτε και για 
κάθαρση του σαθρού πολιτικού κατεστη-
μένου, που καταχράστηκε τα λεφτά των 
Ελλήνων και τώρα ξεπουλάει το Έθνος 
μέσω δανειοδοτήσεων και αντισυνταγ-
ματικών μέτρων. Ούτε λόγος επίσης για 
τα αποτελέσματα που είχε μέχρι στιγμής 
η οικονομική πολιτική που προστάζει η 
τρόικα και εφαρμόζουν πιστά οι συγκυβερ-
νήσεις του μνημονίου. Όλα αυτά, φυσικά, 
γιατί ο αναπληρωτής Υπουργός και η 
κυβέρνηση δεν έχουν καμμία επαφή με την 
πραγματικότητα και αυτά που επιτάσσει το 
συμφέρον του Ελληνικού Λαού. 
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c Η 28η Οκτωβρίου, όπως όλοι γνωρίζου-
με, είναι η επέτειος του έπους του 1940, τότε 
που σύσσωμος ο Ελληνικός λαός επανέλαβε 
και βροντοφώναξε το «ΟΧΙ» του Ιωάννου 
Μεταξά προς τους Ιταλούς φασίστες που 
ζήτησαν γην και ύδωρ από την Πατρίδα μας. 
Στην συνέχεια, οι Έλληνες στρατιώτες τούς 
πολέμησαν με σθένος και ηρωισμό και τους 
συνέτριψαν  στα βουνά της Βορείου Ηπεί-
ρου γράφοντας σελίδες δόξας στην νεότερη 
ιστορία της Πατρίδας μας. Ήταν τότε που ο 
Βρετανός ηγέτης Τσώρτσιλ είπε το ανεπανά-
ληπτο: «οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

c Έκτοτε, και κάθε χρόνο, συνηθίζουμε 
την συγκεκριμένη ημέρα να τιμούμε τους 
Ήρωες που πολέμησαν τους Ιταλογερμα-
νούς εισβολείς. Τιμούμε τους νεκρούς και 
ζωντανούς Μαχητές που έδωσαν το αίμα 
τους για την Ελευθερία και νοιώθουμε το 
συγκινητικό εκείνο συναίσθημα της Εθνι-
κής υπερηφάνειας, αφού είμαστε τα παιδιά 
εκείνων!

c  Αυτήν την συγκεκριμένη ημέρα πέρσι 
και φέτος βρέθηκαν κάποιοι και την αμαύ-
ρωσαν. Είναι ο αριστερός εσμός που μισεί 
κάθε εκδήλωση εθνικής μνήμης. Είναι οι αρι-
στεροαναρχοσυριζαίοι σταλινοτσολιάδες, οι 
οποίοι στην θέα της παρελάσεως και της 
Ελληνικής σημαίας βγάζουν φλύκταινες και 
αφρούς από το στόμα. Την ώρα που περνά 
από μπροστά τους το τιμημένο χακί, αυτοί 
θέλουν να τα κάνουν όλα μπάχαλο.

c Την ώρα η Ελληνίδα μάνα, με την Ελλη-
νική σημαία στο χέρι, θέλει να καμαρώσει 
το μικρό της παιδί που θα περάσει από 
μπροστά της, εκείνη ακριβώς την ώρα βρί-

σκει και ο αριστερός συρφετός κατάλληλη 
για να μπει ανάμεσά τους και  να χαλάσει 
τις συντεταγμένες τριάδες. Το θέαμα του 
μικρού παιδιού που παρελαύνει φορώντας 
την στολή του, δεν το αντέχουν, τους είναι 
αποκρουστικό.

c Μισούν τις παρελάσεις αλλά, παρόλα 
αυτά, σκόπιμα πάνε εκεί για να τις χαλάσουν. 
Τους νέους τους θέλουν και τους αγαπούν 
μόνο όταν είναι δικοί τους αφισοκολλητές ή 
όταν ανεμίζουν τα δικά τους χρώματα και τις 
σημαίες με το σφυροδρέπανο. Δημοκρατικό 
είναι ό,τι συμφέρει μόνο αυτούς. Τα υπόλοι-
πα τα θεωρούν... φασιστικά και απόβλητα.

c Όμως, ο λαός τους έχει πλέον πάρει 
χαμπάρι και δεν καταπίνει αμάσητες τις 
διεθνιστικές προοδευτικούρες που του σερ-
βίρουν. Φέτος στην παρέλαση της Θεσσαλο-
νίκης ακούστηκαν οι φωνές των οργισμένων 
γονιών που τους φώναζαν: «ξεκουμπιστείτε 
από μπροστά μας, καθάρματα. Θέλουμε να 
δούμε τα παιδιά μας».

c Την ύστατη (έστω) στιγμή ξύπνησε 
ο Ελληνικός λαός και δείχνει να θέλει να 
προστατέψει ό,τι Ελληνικό  έχει απομείνει 

από την επέλαση της αριστερής ληστοσυμ-
μορίας, η οποία του έχει καθίσει στο σβέρκο 
από το 1974 μέχρι σήμερα. Τρανή απόδειξη 
της αφυπνίσεως είναι ότι στις τελευταί-
ες εκλογές έστειλε τους Έλληνες Εθνικιστές 
στη Βουλή με 18 βουλευτές.  Ας το πάρουν 
χαμπάρι: το πολιτικό σκηνικό άλλαξε. Η 
πολιτική ατζέντα, το ίδιο. Έπεται  συνέχεια 
και. ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ.

c Την 28η Οκτωβρίου οι Εθνικιστές της 
Αρκαδίας είχαμε την τιμητική μας. Σε έναν 
κατάμεστο από κόσμο χώρο, κάτω από τα 
γραφεία μας στη πλατεία Κολοκοτρώνη στη 
Τρίπολη, πραγματοποιήσαμε τα εγκαίνια της 
Τοπικής Οργανώσεως. Η εκδήλωση, κατά 
γενική ομολογία, στέφτηκε με απόλυτη επι-
τυχία. Μας τίμησαν με την παρουσία τους οι 
βουλευτές μας Ηλίας Παναγιώταρος, Ηλίας 
Κασιδιάρης και Ευστάθιος Μπούκουρας. Ο 
Ηλίας Παναγιώταρος και Ηλίας Κασιδιάρης, 
κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ξεσήκω-
σαν τους παρευρισκομένους με τους πατρι-
ωτικούς τους  λόγους. Ευχαριστούμε, από 
αυτήν εδώ την στήλη, τον Αρκαδικό λαό 
που μας τίμησε με την παρουσία του και 
του υποσχόμαστε ότι από εδώ κι εμπρός  
τα γραφεία των Ελλήνων Εθνικιστών στην 
Τρίπολη θα αποτελέσουν το καταφύγιο του 
χειμαζόμενου λαού στις δύσκολες ημέρες 
που περνάει και στις δυσκολότερες που 
έρχονται.

c Παραμονές της 28ης Οκτωβρίου είχε 
κατέβει στην Τρίπολη ο Σαχινίδης του 
ΠΑΣΟΚ. Και ποιος ήταν ο λόγος της επι-
σκέψεως; Κρατηθείτε. Ειδική αποστολή για 
την ανασύσταση του... ΠΑΣΟΚ! Αναρωτιέται 
κανείς αν σήμερα γίνονται θαύματα, όπως 
η ανάσταση νεκρών που προσδοκούν οι 
πασόκοι. Την συνδιάσκεψη την είδαμε στο 
διαδίκτυο. Υπολογίσαμε ότι οι παρευρισκό-
μενοι πρέπει να κατέλαβαν χώρο κάτι περισ-
σότερο από τρεις τηλεφωνικούς θαλάμους.

c Μιας και μιλήσαμε για ΠΑΣΟΚ, τελικά τι 
λέτε να είναι (αν είναι) αυτό το κόμμα; Είναι 

ένα κόμμα χωρίς αρχηγό ή είναι ένας αρχη-
γός χωρίς κόμμα; Εμείς νομίζουμε ότι είναι 
και τα δύο. Πως γίνεται; Το μεν «κόμμα»  
ΠΑΣΟΚ είναι μόνο στα χαρτιά, ο δε «αρχη-
γός» είναι μόνο στην τηλεόραση. Κατά τα 
άλλα, συγκυβερνά με δύο κυράτσες, την 
Νουδούλα και την Δημαρούλα, και είναι και 
έτοιμοι (καθώς μας διαβεβαιώνουν) να οδη-
γήσουν την χώρα στην... σωτηρία και από 
εκεί στην. ευημερία. Όσοι δεν το πιστεύετε, 
είστε άπιστοι θωμάδες.

c Τα ληγμένα, που ετοιμάζονται να 
δώσουν, για να τα φάει ο λαός, εμείς τους 
συστήνουμε να τα δώσουν να τα φάει το 
διεφθαρμένο πολιτικό σκυλολόι που έφερε 
τον τόπο σε αυτήν την κατάντια. Άλλωστε, 
αυτοί είναι που έχουν ημερομηνία λήξεως.

c »Τερματίστηκε η διαπραγμάτευση με 
την Τρόικα»! Το δήλωσε, ξαφνικά, ο Σαμα-
ράς! Πως γίνεται, να τερματίζεται κάτι που 
ποτέ δεν άρχισε, μόνο ο Σα(χλα)μαράς το 
γνωρίζει. Εκείνο που σίγουρα τελειώνει 
είναι η κακοστημένη θεατρική παράσταση 
που έχει στήσει με τους άλλους δύο ελεει-
νούς θεατρίνους και έχει τον τίτλο: «συγκυ-
βέρνηση».

c Αγανακτισμένος φέρεται να είναι με 
ορισμένους ο Βενιζέλος γιατί κάποιοι -λέει- 
θέλουν να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ! Λογικό 
ακούγεται. Δεν θέλει βοήθεια, βρε παιδιά. 
Μπορεί και το κάνει και μόνος του. Δύσκολο 
είναι, δηλαδή;

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

Συνέντευξη στην ακροαριστερή εφημερίδα «Εποχή» 
έδωσε ο αριστερότατος «πατέρας όλων των δημο-
σκόπων» Ηλίας Νικολακόπουλος και βέβαια δεν 

παρέλειψε να αναφερθεί στο φαινόμενο Χρυσή Αυγή, 
προβλέποντας και περαιτέρω άνοδό της (εννοεί προφα-
νώς μόλις ο ελληνικός λαός θα νιώσει στο πετσί του την 
εφαρμογή των νέων μέτρων), ενώ θεωρεί πως η πολιτική 
αντιμετώπισή της είναι πολύ δύσκολη. Ιδού οι απαντή-
σεις του στα κρίσιμα ερωτήματα και τα συμπεράσματα 
δικά σας: 

H Χρυσή Αυγή φαίνεται ότι εκτινάσσεται….
Έχει ανοδική τάση και το επίπεδο του 10-12% δείχνει να το 
έχει αγγίξει η και να το έχει ξεπεράσει. Είναι πλέον σταθερο-
ποιημένο. Τα κέρδη της είναι πλέον παγιωμένα.
Προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τον χώρο της 
ΝΔ και του ΛΑΟΣ. Η ΧΑ πλέον έχει από ότι φαίνεται, την 
στρατηγική να αποκτήσει και σαφές ιδεολογικό σήμα εντός 
του ευρύτερου χώρου της Δεξιάς. Δεν είναι πλέον το αντισυ-
στημικο κόμμα εθνικιστικής χροιάς. Εντάσσεται στο χώρο της 
Δεξιάς, της πιο παραδοσιακής, ακόμα και της 4ης Αύγουστου 
του Ιωάννου Μεταξά και δεν είναι ο στόχος της μόνον οι 
μετανάστες αλλά και οι αριστεροί.
Σαφώς τα συνθήματα «τιμή στους χιτες και στον Γρίβα και 
στους ταγματασφαλίτες» που φώναζαν στον Μελιγαλά όπως 
και το «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» στην Θεσσαλονίκη δεί-
χνει ότι τοποθετείται στο αντίποδα του Σύριζα και του ΚΚΕ, 
αλλά κυρίως του Σύριζα. Όταν επομένως, η κυβέρνηση συνε-
χίζει να φυλλοροεί, αυτό θα τροφοδοτεί την ΧΑ. Η ΧΑ επι-

πλέον φαίνεται ότι έχει υιοθετήσει έναν ακτιβισμό που είναι 
στα όρια της νομιμοτητας. Παίζει εντυπωσιακά με την οριακή 
πρόκληση. Και κερδίζει τον κόσμο στον οποίο απευθύνεται. 

Ένα φαινόμενο εθνικισμού και λαϊκού καπιταλισμού δεν αντι-
μετωπίζεται διοικητικά. Πολιτικά επίσης, είναι δύσκολο να 
αντιμετωπιστεί, γιατί ο κόσμος στον όποιο απευθύνεται η ΧΑ 
δεν ακούει εσενα,δεν πρόκειται να ακούσει κανέναν αριστερό 
η φιλελεύθερο. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. 
Όμως η ΧΑ έχει εισχωρήσει στα κοινωνικά στρώμα-
τα εμπράκτως. Φτιάχνει πχ κοινωνικά παντοπωλεία, 
γραφεία ευρέσεως εργασίας, αιμοδοσίες, προστασία 
λαϊκών στρωμάτων και εργαζομένων, προστασία στην 
ιδιοκτησία και στην μικροιδιοκτησια του καθενός κλπ. 
Την ώρα που οι άλλοι εξακολουθούν με ξεπερασμένες ενέρ-
γειες (διαδηλώσεις-συλλαλητήρια ) να διαμαρτύρονται η ΧΑ 
δρα στα νοσοκομεία, στα γηροκομεία, στα σχολεία, στις λαϊ-
κές αγορές, στις εμποροπανηγύρεις στις φτωχογειτονιές κλπ. 
Σε αυτή τη φάση, τώρα που έχει ισχυροποιηθεί, διεκδικεί 
έναν σημαντικό ρόλο στη ευρύτερη οικογένεια της Δεξιάς. 
Η κοινοβουλευτική Δεξιά η ΝΔ από το 1974 και μετά, όπως 
είχε συμβεί και με την κοινοβουλευτική δεξιά την περίοδο 
από το 1950 έως το 1967 είχε ενσωματώσει όλο το βαθύ 
χυλό της ακροδεξιάς. Αυτό το είχε μέσα της με τα ακροδε-
ξιά ιδεολογήματα τύπου «τραγούδια Γαλάζιας Γενιάς» κ.α. 
και απλώς δεν έβγαινε στον πολιτικό λόγο της. Τώρα η ΧΑ 
προσπαθεί να αποσπάσει ένα κομμάτι αυτού του κόσμου, 
να αποενοχοποιήσει (και γιατι όχι να τον προωθήσει) αυτόν 
τον εθνικιστικό και ιδεολογικό πολίτικο λόγο. Έτσι ωστε να 
μπορεί και ο άλλος, που τα έλεγε και τα πίστευε στο καφενείο 
αλλά δεν τα έλεγε πιο έξω και ψήφιζε κανονικά ΝΔ η ΛΑΟΣ, 
να ψηφίσει ΧΑ, γιατί λένε και πιστεύουν οι χρυσαυγίτες τα 
ίδια με αυτόν.

Ηλίας Νικολακόπουλος: “Θα ανέβει κι άλλο η 
Χρυσή Αυγή, πολύ δύσκολη η αντιμετώπισή της”

«Συμφωνώγιατηνανάγκηπαρουσίαςκαι
αντιπαράθεσηςστοκοινωνικόεπίπεδο,στο

πολιτικότηβρίσκωπιοδύσκολο...!»



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20128

Συνεχείς εκδηλώσεις στις Τοπικές μας Οργανώσεις
ΧΑΛΚΙΔΑ: Μέλη και φίλοι του Κινήματος γέμισαν τα γρα-
φεία μας για την ιδεολογική ομιλία του συναγωνιστή Γιώργου 
Μισιάκα, με θέμα «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ για ένα νέο τρόπο Ζωής». Με 
καθημερινά παραδείγματα, ο ομιλητής παρουσίασε σαφέστα-
τα  την τοποθέτηση του Κινήματός μας εκτός του φάσματος 
«αριστερά-δεξιά», καθώς και τη χαώδη διαφορά μας από 

οποιοδήποτε άλλον πολιτικό σχηματισμό. 
Αναλύθηκαν τα προαπαιτούμενα για να θεω-
ρηθεί κάποιος Χρυσαυγίτης και εξηγήθηκε 
η απαίτηση της βιωματικής εφαρμογής της 
ιδεολογίας μας από όσους δηλώνουν ότι 
την ασπάζονται. Τόσο το θέμα όσο και ο 
τρόπος της παρουσίασής του καθήλωσαν 
το κοινό για περισσότερο από μία ώρα και 
η ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθη-
σε διευκρίνησε κάθε παράμετρο. Σχολια-
σμός της επικαιρότητας και παραλειπόμενα 
του Κοινοβουλίου παρουσιάστηκαν από τον 
συναγωνιστή βουλευτή Ευβοίας, Ν. Μίχο. 
Ιδεολογικές ομιλίες από έμπειρα στελέχη μας 
πραγματοποιούνται στα γραφεία της Χαλκί-
δος κάθε Κυριακή στις 7 μμ. στην οδό Κιαπέκου 1, Χαλκίδα.

Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Γέμισαν τα γραφεία της Τ.Ο. Βορείων Προ-
αστίων για την προγραμματισμένη ομιλία της Συναγωνίστριας, 
Ελένης Ζαρούλια. Πάνω από 100 εθνικιστές βρεθήκαν χθες το 
βράδυ στα γραφεία της Τοπικής Οργανώσεως μας, αποδεικνύ-

οντας ότι οποιοδήποτε γραφείο μας είναι πια 
αδύνατον να περιβάλλει την δυναμική που 
έχει το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα της Χρυσής 
Αυγής. Η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Χρυσής 
Αυγής από βήματος απέδειξε σε όλους τους 
παρευρισκομένους, με την βοήθεια παλαιών 
φύλλων της εφημερίδος «Χρυσή Αυγή», ότι 
η «καραμέλα» που «πιπιλάνε» συνεχώς τα 
αργυρώνητα ΜΜΕ περί «μονοθεματικότη-
τας» της Χρυσής Αυγής είναι μια ξεκάθαρη 
ψευδολογία. Στην συνέχεια στο βήμα ανέβη-
κε ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νικόλαος 
Μιχαλολιάκος, ο οποίος με τον πύρινο λόγο 
του ξεσήκωσε τους παριστάμενους Συναγω-
νιστές. Ανέλυσε τα τελευταία τεκταινόμενα 

που έχουν σχέση με την Χρυσή Αυγή, τονίζοντας πως απο-
τελούμε ένα Κίνημα με Ιδεολογία, το οποίο δεν πρόκειται να 
αλλάξει. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι «σημαία ευκαιρίας», αλλά 
επάλξεις μάχης για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. 

Λ. Ηρακλείου 426, Ν. Ηράκλειο 
Δευτέρα και Παρασκευή 19:00 - 21:00
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Μηχανοκίνητη δράση σε χωριά του βορείου Έβρου
Μηχανοκίνητη ενημερωτική δράση πραγματοποίησε η Τ.Ο 
Έβρου, σε χωριά του ακριτικού βορείου Έβρου με σκοπό 
την εκ του σύνεγγυς επαφή με τους ντόπιους κατοίκους, 
καθώς και την ενημέρωσή τους για τις θέσεις και τις 
πολιτικές δράσεις του Κινήματός μας, είτε σε πανελλήνιο 
επίπεδο είτε σε επίπεδο Π.Ε Έβρου.

Αναλυτικότερα, κλιμάκιο συναγωνιστών από την Τ.Ο Έβρου 
αλλά και από άλλες περιοχές του νομού, με επικεφαλής τον 
Γραμματέα της Νομαρχιακής μας Επιτροπής Χρήστο Κιτσόπου-
λο, ξεκίνησε από την πόλη της Αλεξανδρούπολης με πρώτο 
προορισμό το χωριό Ορμένιο και ενδιάμεσες διελεύσεις μέσα 
από τα χωριά Ρίζια, Πλάτη, Βίσσα, Καστανιές και τελικό την 
κωμόπολη της Ορεστιάδας.
Σε όλα τα χωριά οι συναγωνιστές μας μοίρασαν ενημερωτι-
κά φυλλάδια με τις πολιτικές θέσεις του Λαϊκού Συνδέσμου 
και πολλά αντίτυπα της πολλή δημοφιλούς πλέον -σε όλη 
την Ελλάδα- εφημερίδας μας. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι 
κάτοικοι στους χώρους και τα σημεία που επισκεφθήκαμε 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί μας τα πολυποίκιλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που καιρό με τον καιρό 
ολοένα και διογκώνονται, και επίσης να μας καταγγείλουν την 

εγκατάλειψη που αισθάνονται από την πολιτεία, ειδικά ανα-
φορικά με το καυτό θέμα του λαθροεποικισμού στις περιοχές 
τους, που έχει πάρει τραγικές και ανεξέλεγκτες διαστάσεις... 
Από την άλλη, ο συναγωνιστής Κιτσόπουλος, από την μεριά 
του Λαϊκού Συνδέσμου, δεν παρέλειψε -στις ενημερωτικές 
του εισηγήσεις προς τους ντόπιους κατοίκους των χωριών- 
να σχολιάσει το πρόβλημα τις λαθρομετανάστευσης και στην 
μεθοδολογία που ακολουθεί το Κίνημά μας (εντός και εκτός 

Κοινοβουλίου), ώστε αυτό να περιοριστεί. Βέβαια, σχεδόν 
άπαντες μπορούν να κατανοήσουν πως το μέγα ζήτημα της 
λαθρομετανάστευσης είναι καθαρά πολιτικό, κι’ ότι επιπλέον 
(προ)απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση για να επιλυθεί, κάτι 
που στα σίγουρα δεν υπάρχει από την πλευρά της σημερινής 
τροϊκανής κυβέρνησης...
Τέλος, να αναφερθεί πως ξεχωριστός προορισμός του κλιμακί-
ου μας, στην μηχανοκίνητη ενημερωτική δράση του Σαββάτου, 
αποτέλεσε το χωριό Φυλάκιο. Κι’ αυτό, γιατί σε αυτήν την περι-
οχή του Έβρου υπάρχει Κέντρο Φύλαξης Λαθρομεταναστών, το 
οποίο -απ’ ότι τα φαινόμενα καταμαρτυρούν- πρόκειται πολύ 
σύντομα να διευρυνθεί και να γεμίσει με ακόμη περισσότε-
ρους λαθροεποίκους... Αφού, λοιπόν, παραμείναμε για εύλογο 
χρονικό διάστημα έξω από τον χώρο φύλαξης, φωνάζοντας 
δυνατά συνθήματα, ψάλαμε όσο πιο δυνατά μπορούσαμε τον 
Εθνικό μας Ύμνο, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η Θράκη, 
η Μεγάλη Γη μας, θα παραμείνει ελληνική εις πείσμα όλων 
αυτών που επιχειρούν -με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο- να 
την αποσχίσουν από την αγκαλιά της Μητρός Ελλάδος.

ΑΙΜΑ - ΤΙΜΗ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!
ΘΡΑΚΗ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Με την Σημαία μας μπροστά, προχωρούμε για τη Νίκη

v Το Μέτωπο Νεολαίας της Χρυσής Αυγής πραγ-
ματοποίησε, το περασμένο Σάββατο, ακόμα μία ενη-
μερωτική δράση στο πολύπαθο κέντρο της Αθήνας. 
Ξεκινώντας από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής η 
δράση ακολούθησε στην περιοχή του Μεταξουργείου 
όπου οι λίγοι πλέον εναπομείναντες Έλληνες κάτοικοι 
υποδέχτηκαν τους συναγωνιστές με θέρμη και τους 
συνεχάρησαν για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά. 
Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς την καρδιά της 
Αθήνας, την Ομόνοια, όπου και μοιράστηκαν εφημερί-
δες του κινήματος και ενημερωτικό υλικό.

v Την ίδια ημέρα, έγινε μεγαλειώδης δράση στη 
ΝΙΚΑΙΑ. Η αποδοχή του κόσμου ήταν μεγάλη. Η πορεία 
ξεκίνησε το πρωί στις 10:00 από τα γραφεία της Τ.Ο. 
ΝΙΚΑΙΑΣ με πεζοπορία, διανομή έντυπου υλικού και 
συνθήματα κατά του Δ.Ν.Τ. και της ανθελληνικής 
συγκυβέρνησης. Για ακόμα μια φορά ο κόσμος έδειξε 
το πόσο μας συμπαραστέκεται, με τους περαστικούς 
να μην διστάζουν να μας αγκαλιάζουν στη μέση του 
δρόμου, να χειροκροτεί από τα μπαλκόνια και να μας 
πλησιάζει για να προμηθευτεί έντυπο υλικό. Όλοι μαζί 
για την Πατρίδα μας, όλοι μαζί για τις γειτονιές μας.

v Αντιμνημονιακή πορεία πραγματοποίησαν φίλοι 
και μέλη της Τ.Ο. Σερρών της Χρυσής Αυγής το 
βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες πριν ψηφιστεί το νέο 
εθνοκτόνο μνημόνιο από τις μαριονέτες των διεθνών 
τοκογλύφων. Πάνω από 50 Συναγωνιστές συγκε-
ντρώθηκαν στο γραφείο της Τ.Ο. Σερρών, όπου και 
ανακοινώθηκε ότι η πορεία θα περνούσε και από τα 
τοπικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Αγνοώντας το 
ψιλόβροχο, οι Συναγωνιστές παρατάχθηκαν επί της 
οδού Βασιλέως Βασιλείου και σήκωσαν στο πόδι με 
τα συνθήματα τους το κέντρο των Σερρών. 

Σταθερά τρίτη δύναμη οι Εθνικιστές
Με την ακριβής αναγωγή φτάνει στο 14% 
Ακόμα μία δημοσκόπηση, αυτή της «Κάπα 
Research» για το «ΒΗΜΑ της Κυριακής» 
έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που βλέπουμε 
όλοι καθημερινά στην ελληνική κοινωνία, ότι 
δηλαδή το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα είναι η 
τρίτη δύναμη με διαρκώς αυξητικές τάσεις. 
Στην συγκεκριμένη δημόσκοπηση ο ΣΥΡΙΖΑ 
συγκεντρώνει 23,1%, η ΝΔ 20,4%, η Χρυσή 
Αυγή 10,4%, το ΠΑΣΟΚ 7,5%, οι Ανεξάρτη-
τοι Έλληνες 6,4% το ΚΚΕ 5,7%, η ΔΗΜΑΡ 
4,6% ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται 
στο 14,8%.

Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε για πολλοστή 
φορά πως τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής 
είναι επιμελώς ψαλιδισμένα, καθώς είναι 
πάγια τακτική των εταιρειών δημοσκοπή-
σεων να εμφανίζουν χαμηλή την δημοτι-
κότητα της Χρυσής Αυγής. Να θυμίσουμε 
πως η συγκεκριμένη εταιρεία έδινε πριν τις 
τελευταίες εκλογές στην Χρυσή Αυγή 5,1% 
και τελικά πήρε 6,9%. Άρα με την αναγωγή 
της αλήθειας το πραγματικό ποσοστό είναι 
14%! Και όπως πάντα έπεται συνέχεια. 
Ο δυναμικός κι ανένδοτος Αγώνας μας 
συνεχίζεται!

Πολιτική εκδήλωση στην Κέρκυρα
Με μεγάλη επιτυχία, διοργανώθηκε από 
τον Αγωνιστικό Πυρήνα Κέρκυρας πολιτική 
εκδήλωση για τα μέλη και τους υποστηρι-
κτές του Κινήματος που προέρχονταν κυρί-
ως από τον τομέα της πόλης της Κέρκυρας.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα , με την παρουσία 
150 και πλέον ατόμων, παρουσιάσαμε την 
μέχρι τώρα δράση του Λαϊκού Συνδέσμου 
Χρυσή Αυγή τόσο όντος κοινοβουλίου όσο 
και τις δράσεις αλληλεγγύης προς Έλληνες 
που διοργανώθηκαν πανελλαδικά. Εκτενή 
αναφορά έκανε ο υπεύθυνος του Αγωνι-
στικού Πυρήνα μας, καθώς και οι υπόλοι-
ποι ομιλητές, για τις τρέχουσες πολιτικές 

εξελίξεις τονίζοντας ότι η υποδούλωση της 
πατρίδας στους τοκογλύφους και το ξεπού-
λημα του εθνικού μας πλούτου δεν θα 
περάσουν.
Εν συνεχεία έγινε ενημέρωση για τις μέχρι 
τώρα δράσεις του Πυρήνα μας αλλά και 
αναφορά στις μελλοντικές δράσεις που ετοι-
μάζουμε.
Η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του 
Εθνικού μας Ύμνου και με την υπόσχεση 
ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο σθένος τον 
αγώνα μας για το έθνος.

Αγωνιστικός Πυρήνας Κέρκυρας
Τηλ. Επικοινωνίας : 693 7621556



14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ____________________________
1883: Γέννηση του «Μαύρου καβαλάρη»! Νικόλαος 
Πλαστήρας. Στρατηγός. 
1903: Σε επιδημία οστρακιάς στο νομό Καρδίτσας βρί-
σκουν το θάνατο περισσότερα από 800 άτομα. 
1912: Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται στην Κορυτσά 
και το Πολεμικό Ναυτικό απελευθερώνει τις Οινούσ-
σες, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. 
1969: Στη Θεσσαλονίκη ανεγείρονται ανδριάντες του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
1993: Ο μεγάλος «κανονιέρης» του ελληνικού ποδο-
σφαίρου και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην 
Ελλάδα, Θωμάς Μαύρος, λέει και επισήμως «αντίο», 
στο φιλικό ΑΕΚ - Εθνική Ελλάδος.

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1922: Ώρα 11:30. Εκτελούνται στου Γουδή οι έξι θεω-
ρούμενοι ως υπαίτιοι της Μικρασιατικής καταστροφής 
(Γεώργιος Χατζανέστης, Δημήτριος Γούναρης, Νικό-
λαος Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος 
Μπαλτατζής και Νικόλαος Θεοτόκης). 

1940: Στο Αλβανικό μέτωπο οι Ελληνικές δυνάμεις 
συνεχίζουν την επίθεση εναντίον των Ιταλών και κατα-
λαμβάνουν το ύψωμα Καζάν 1827 και Αρζα. Η Ιταλική 
αεροπορία βομβάρδισε την Λάρισα.

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1940: Στο Αλβανικό μέτωπο οι Ελληνικές Δυνάμεις 
επιτίθενται σφοδρώς εναντίον των Ιταλών σε όλους 
τους τομείς του μετώπου και επιτυγχάνουν την κατά-
ληψη των υψωμάτων 1778, 827, 1959, 1500, 1799 
και της Κόνιτσας. 
1942: Το υποβρύχιο «Τρίτων» επιτίθεται κατά εχθρικής 
νηοπομπής στην περιοχή του  Ακρωτηρίου Καφηρέα 
και βυθίζει ένα πετρελαιοφόρο. Τα εχθρικά πλοία το 
καταδιώκουν και το βυθίζουν αύτανδρο (πλήρωμα: 5 
αξιωματικοί και 28 ναύτες), έπειτα από καταδίωξη. 
1952: Νίκη σημειώνει στις εκλογές ο Ελληνικός Συνα-
γερμός του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου. Συγκε-
ντρώνει κάτι λιγότερο από τις μισές ψήφου και -λόγω 
του συστήματος- το 80% των εδρών.

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1825: Στο μοναστήρι  Δορμπού Λειβαδειάς οι Έλλη-
νες υπό τον Γ. Καραϊσκάκη νίκησαν τους Τούρκους. Ο 
Ελληνικός Στόλος συνεχίζει την προσπάθεια διασκορ-
πίσεως του τουρκικού στόλου έξω του Μεσολογγίου.
1904: Ο ανθυπολοχαγός Γ.Τσόντος (καπετάν Βάρδας), 
ηγούμενος ανταρτικού σώματος 40 ανδρών, διεισδύει 
στη Μακεδονία, για να αντιμετωπίσει τα ξένα κομιτά-
τα. 
1977: Οι Βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας έρχονται στο 
φως από το Μανώλη Ανδρόνικο.

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ___________________________
1823: Στο χωριό Σκαλί έξω του Μεσολογγίου, οι 
Έλληνες υπό τον Κίτσο Τζαβέλα, επιτίθενται εναντίον 
των Τούρκων και τους τρέπουν σε άτακτη φυγή. 
1869: Πεθαίνει -σε ηλικία 77 ετών- ο Α. Κάλβος.  
1916: Αγγλογαλλικά στρατεύματα αποβιβάζονται στον 
Πειραιά με σκοπό την κατάληψη των στρατηγικής 
σημασίας σημείων της Αθήνας και του Πειραιά.

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  __________________________
1700: Μεγάλος Βόρειος Πόλεμος: Σουηδικές δυνάμεις 
υπό τον βασιλιά Κάρολο ΙΒ΄ της Σουηδίας νικούν τον 
ρωσικό στρατό του Τσάρου Πέτρου του Μέγα στην 
Μάχη της Νάρβας. 
1826: Μεγάλη μάχη στην Αράχωβα μεταξύ του Καραϊ-
σκάκη εναντίον των Τούρκων. 
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Κ ατά τον Πλάτωνα ο εκφερόμενος λόγος (γλώσσα) 
και ο εσωτερικός λόγος (διάνοια) αντιστοιχίζονται 
αξιακά. Δηλαδή όσο πλούσιος είναι ο εκφερόμενος 

λόγος, τόσο πλούσια είναι και η διάνοια του εκφέροντος 
τον λόγο και αντιστρόφως, όσον πλούσια είναι η διάνοια 
ενός ανθρώπου, τόσον πλούσια είναι και η γλώσσα του.

Είναι βεβαιωμένο πλέον ότι η γλώσσα είναι κάτι περισσότερο 
από εργαλείο-μέσο συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων. 
Είναι κυρίως μέσο μετάδοσης γνώσεων, στοχασμών, ιδεών, 
έτσι ώστε η γλώσσα να αποτελεί το  κυριότερο μέσο διάδοσης 
των πολιτισμικών επιτευγμάτων από άνθρωπο σε άνθρωπο. 
Η Ελληνική γλώσσα ειδικότερα είναι δημιουργός και δημιούρ-
γημα πολιτισμού, αφού μέσω και ένεκα αυτής πλάστηκε και 
διαδόθηκε ο οικουμενικός, μακρόβιος και υψιπετής Ελληνικός 
πολιτισμός.  
Η αξιακή σημασία της Ελληνικής γλώσσας για τους Έλληνες 
είναι τόση και τέτοια, ώστε στη συνείδησή τους να αναβιβάζε-
ται στο ίδιο βάθρο ως μόνη σύντροφος της Ελληνικής ελευ-
θερίας. Γι αυτό και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός 
αναφωνεί: «δεν έχω τίποτ΄ άλλο πάρεξ ελευθερία και γλώσ-
σα». Δεν είναι τυχαίο δε ότι μετά την πολυετή υποδούλωση 
του Ελληνικού γένους στον Οθωμανό απολίτιστο δυνάστη και 
τη συνεπεία αυτής πολιτιστική υστέρηση των Ελλήνων, ιδίως 
κατά τη γλώσσα, να στιχουργήσει απεγνωσμένα ο εθνικιστής 
Κ. Παλαμάς:  

Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα 
Ραγιάδες έχεις μάνα, σκυφτούς για το χαράτσι 
Κούφιοι και οκνοί καταφρονούν την θεία τραχιά σου γλώσσα 
Των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι. 
 
Χρειάστηκε η γλωσσική επέμβαση, στην πτωχοποιημένη και 
φθαρμένη γλώσσα των πρώην ραγιάδων, του μεγάλου μας 
Αδαμαντίου Κοραή για να ανακοπεί η απομείωση της Ελληνι-
κής γλώσσας και να αποκαθαρθεί από τους εκβαρβαρισμούς 
της και να επανασυνδεθεί η νέα με την αρχαία Ελληνική 
γλώσσα. 

ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Τις αρετές της Ελληνικής γλώσσας τις καθόρισε με σημαντική 
ακρίβεια ο ιδρυτής της σχολής των στωικών Ζήνων ο Κιτιεύς, 
που κατ΄ αυτόν είναι: Ελληνισμός (χωρίς ξένες ή χυδαίες 
λέξεις), Σαφήνεια (ακριβή νοήματα), Συντομία (χωρίς περιττο-
λογίες), Πρέπον (χρήση μόνο των αναγκαίων λέξεων), Κατα-
σκευή (έντεχνη υφή). Επίσης όμως ο Ζήνων επεσήμανε και 
τα λάθη στη γλώσσα που πρέπει να αποφεύγονται, όπως: Ο 
βαρβαρισμός (η παραβίαση της έκφρασης και η χρήση ξένων 
λέξεων) και ο σολοικισμός (τα λάθη στη σύνταξη του λόγου 
γενικά). Αλήθεια, πόσο επίκαιρος είναι ακόμη και σήμερα ο 
Ζήνων! 

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (TLG) 
Έτσι ονομάζεται η ηλεκτρονική καταγραφή στον Η/Υ Ίβυκος 
του πανεπιστημίου του Ιρβάιν της Καλιφόρνιας των απάντων 
της Ελληνικής Γραμματείας από της Ομηρικής εποχής έως 
σήμερα. Το τεράστιο αυτό έργο κατέστη δυνατό χάρις στην 
έμπνευση και χρηματοδότηση της Ελληνίστριας Μάριαν Μακ 
Ντόναλντ. Η λεξικογραφική παράθεση όλων των αρχαίων, 
μεσαιωνικών και ύστερων κειμένων συνεχίζεται έως σήμερα 
και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 8.000 έργα 4.000 συγγρα-
φέων με αποτέλεσμα τον εντοπισμό 6.340.000 πρωτογενών 
λέξεων και 72.220.000 δευτερογενών – παράγωγων λέξεων. 
Ουδεμία άλλη επί γης γλώσσα έχει να αντιπαραθέσει τόσες 
πολλές πρωτογενείς λέξεις. Η αγγλική και η Γερμανική μαζί 
αντιπαραθέτουν πολύ ολιγότερες των 800.000 λέξεων, εκ 
των οποίων το 20-30% είναι Ελληνογενείς. Όσον αφορά δε 
στις δευτερογενείς – παράγωγες λέξεις των εκεί είναι καταφα-
νής η πενία των έναντι της Ελληνικής. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Μία τόσο πλούσια, όπως η Ελληνική, γλώσσα δε θα μπορούσε 
παρά να έχει και αντίστοιχα πλούσια γραμματική. Για παράδειγ-
μα τα ρήματα της γλώσσας μας έχουν δύο φωνές (ενεργητική 
και μέση), επτά χρόνους (ενεστώς, παρατατικός, μέλλον, αόρι-
στος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, τετελεσμένος μέλλων), 
τέσσερες εγκλίσεις (οριστική, υποτακτική, προστακτική, ευκτι-
κή), δύο αριθμούς (ενικός, πληθυντικός) και δύο ονοματικούς 
τύπους (απαρέμφατο, μετοχή). Τα ουσιαστικά κλίνονται σε 
πέντε πτώσεις (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, κλιτική) 
ενώ παλαιότερα σε οκτώ (επιπλέον η τοπική, η οργανική και 
η αφαιρετική) και σε δύο αριθμούς (ενικό, πληθυντικό), και 

έχουν τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο).  
Είναι κατανοητό λοιπόν το πώς από ένα απλό ρήμα, όπως το 
«λύω» μπορούν να παράγονται 320 ρηματικοί τύποι (παράγω-
γες λέξεις), τη στιγμή κατά την οποία η πλησιέστερη σε πλούτο 
προς την ελληνική, η λατινική, μας δίδει για το ρήμα «amo» 
μόνον 180 ρηματικούς τύπους. 
Εξ άλλου η Ελληνική γραμματική περιγράφει 11 διφθόγγους, 
6 άρθρα, 2 πνεύματα, 3 τόνους, 3 γένη, 3 αριθμούς, 3 παρα-
θετικά, 8 κατηγορίες αντωνυμιών, 5 είδη επιρρημάτων, 27 
προθέσεις, 13 επιφωνήματα και 60 συνδέσμους. Αν αντιπα-
ραθέσουμε την Ελληνική γραμματική προς τις ξένες, θα μειδι-
άσουμε εις βάρος των. Μόνον η Γερμανική και η Σανσκριτική 
γραμματική, ως δάνειες από την Ελληνική είναι πλούσιες, αλλ΄ 
όχι πλουσιότατες όπως η Ελληνική.

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ - Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
Κάθε λέξη στην Ελληνική έχει αιτιώδη σχέση και όχι συμβατική 
με την έννοια του αντικειμένου που δηλώνει. Σημαίνει, είναι 
σημαντική δηλαδή. Σημαίνει όμως και με μαθηματική ακρίβεια 
του σημαινόμενου, λόγω του λεξικού πλούτου που διαθέτει. 
Σ΄ όλες τις άλλες γλώσσες η σχέση σημαίνουσας λέξης και 
σημαινόμενου αντικειμένου είναι συμβατική – αυθαίρετη. Η 
Ελληνική ως γλώσσα μαθηματική, στην ακριβή έκφρασή της 
και μάλιστα η αρχαία Ελληνική είναι η μόνη στην οποία θα επι-
κοινωνούν προφορικά οι Η/Υ της νέας – μελλοντικής γενεάς, 
γι αυτό σε πολλά πανεπιστήμια Αμερικής και Ιαπωνίας από το 
1995 εισήγαγαν την Ελληνική γλώσσα στα ερευνητικά τους 
κέντρα για τις ανάγκες της νέας τεχνολογίας των Η/Υ. 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΚΙΚΕΡΩΝ: Εάν οι θεοί διαλέγονται, την ελληνική γλώσσα χρη-
σιμοποιούν 
Θ. ΜΠΑΓΕΡ: Η Σανσκριτική είναι κράμα αρχαιο-ινδικής και 
αρχαιοελληνικής 
Φ. ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ: Η Ελληνική γλώσσα πρέπει να γίνει διεθνής 
γλώσσα της Ευρώπης 
Φ. ΣΑΓΚΡΕΝΤΟ: Η χρήση αυτής της γλώσσας καθιστά τον 
άνθρωπο ικανό να αγγίξει τα ανώτατα πνευματικά επίπεδα. 
Γ. Β. ΓΚΑΙΤΕ: Άκουσα σε όλες τις γλώσσες το Ευαγγέλιο στον 
Άγιο Πέτρο Ρώμης, μα μόνο στην Ελληνική αντήχησε σαν 
άστρο λαμπερό στην ησυχία της νύχτας.  
ΖΑΚΛΙΝ ΡΟΜΙΓΥ: Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά για 
να κατανοήσει τη γλώσσα του. 
Είναι πολλοί ακόμα αυτοί που εκθείασαν την ιερή Ελληνική 
γλώσσα, που λόγω οικονομίας χώρου παραλείπονται. Ο ανα-
γνώστης όμως ας είναι βέβαιος πως η αρχαία Ελληνική είναι 
η μητέρα πρωτο-γλώσσα όλων των γλωσσών του κόσμου, 
που διαδόθηκε οικουμενικά και τις γονιμοποίησε. Οι γελοίες 
θεωρίες περί Φοινικικού αλφάβητου θα μας απασχολήσουν 
μελλοντικά.   

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η ΙΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ 



Αφιέρωμα στην εθνικιστική 
δράση στα σχολεία
Στα προηγούμενα φύλλα, είχαμε γράψει για 
το σχέδιο των μαρξιστών για ανάσχεση της 
διαρκώς αυξανόμενης δύναμης της Χρυσής 
Αυγής στα σχολεία και δώσαμε κάποιες οδη-
γίες προς εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, 
για την ανάσχεση του μαρξισμού και τον 
θρίαμβο του λαϊκού εθνικισμού στα σχολεία. 
Φαίνεται πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, 
κι αυτό μας το επιβεβαιώνουν τα γεγονότα. 
Πιο συγκεκριμένα, αυτές τις ημέρες είχαμε 
ένα αφιέρωμα στην εθνικιστική δράση στα 
σχολεία, στην νέα καθημερινή αριστερίστικη 
«Εφημερίδα των Συντακτών» (πρόκειται για 
επανέκδοση της αλήστου μνήμης «Ελευθε-
ροτυπίας» από παλιούς της συντάκτες, μια 
πεθαμένη κατάσταση, δε βλέπω να φτάνει 
μέχρι τα Χριστούγεννα…)

Τι ρόλο παίζει το «Κέντρο 
Μελετών και Τεκμηρίωσης» 
της ΟΛΜΕ; 
Για να δούμε τι έγραψε: «Μαθητές γράφουν 
κείμενα για τον «φασίστα συμμαθητή τους» 
και στις γειτονιές της Αθήνας, από τον Χολαρ-
γό μέχρι την Καλλιθέα κι από το Αιγάλεω μέχρι 
την Ηλιούπολη, το ζήτημα αρχίζει να μπαίνει 
ανοιχτά: υπάρχουν φασίστες στα σχολεία μας. 
Κι ενώ οι ΕΛΜΕ Μαγνησίας και Κεφαλονιάς-
Ιθάκης καλούν τους καθηγητές να προστατεύ-
σουν τα παιδιά, ένας άλλος καθηγητής στην 
καρδιά της Αθήνας, τα Εξάρχεια, απειλεί τους 
μαθητές του πως θα φέρει τη Χρυσή Αυγή για 
να τα πλακώσει στο ξύλο. «Αν υπάρχουν πέντε 
εκπαιδευτικοί που φτάνουν στο σημείο να 
καταγγείλουν σε εμάς ένα περιστατικό, υπάρ-
χουν άλλοι 95 που δεν μιλάνε. Επομένως η 
εικόνα που έχουμε δεν είναι ακόμα πλήρης», 
μας εξηγεί ο Παύλος Χαραμής από το Κέντρο 
Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ. Η 
ερευνητική ομάδα που μελετά το φαινόμενο 
ξεκίνησε πολύ πρόσφατα να συγκεντρώνει 
στοιχεία…». Αυτό το τελευταίο οφείλουν να το 
διερευνήσουν άμεσα οι βουλευτές της Χρυ-
σής Αυγής! Ποιο είναι αυτό το «Κέντρο Μελε-
τών και Τεκμηρίωσης» της ΟΛΜΕ και ποια 
είναι η αποστολή του; Για ποια περιστατικά και 
για ποιες καταγγελίες μιλάει; Μήπως εκτός 
από το τμήμα «καταπολέμησης του ρατσι-
σμού» που έφτιαξε ο Δένδιας στην αστυνομία, 
έχει φτιάξει κάτι ανάλογο και η ακροαριστερή 
ΟΛΜΕ στα σχολεία και μαζεύει καταγγελί-
ες ρουφιάνων του εξωνημένου μαρξιστικού 

καθηγηταριού για εθνικιστές μαθητές; Πολύ 
σύντομα θα μάθουμε… 
    

Η μανιάτισσα μάνα 
τους κατατρόπωσε!  
Και τι σχέση έχει αυτό το «Κέντρο Μελετών 
και Τεκμηρίωσης» της ΟΛΜΕ με την έγγραφη 
καταγγελία μητέρας μαθήτριας του Λυκείου 
Αρεόπολης Λακωνίας προς το υπουργείο Παι-
δείας και άλλους αρμόδιους φορείς, ότι δύο 
καθηγηταριά έχουν βάλει στο μάτι την κόρη 
της επειδή είναι εθνικίστρια και την απειλούν 
ότι θα τη στείλουν σε… παιδοψυχολόγους, 
ότι θα της χαλάσουν τη διαγωγή και ακόμα 
ότι θα την αποβάλλουν οριστικά από το σχο-
λείο της; Βέβαια, έπεσαν στην… περίπτωση. 
Η μανιάτισσα μάνα της μαθήτριας δεν είναι 
της χαζοχαρούμενης δεξιάς για να τρομάξει 
από τις απειλές του καθηγηταριού και τους 
προειδοποιεί ανοιχτά: «Σας γνωρίζω ότι σε 
καμία περίπτωση όπως σας προαναφέρω 
μην τολμήσετε ξανά να ασχοληθείτε με της 
πολιτικές πεποιθήσεις της κόρης μου διότι 
αυτό δεν σας αφορά διότι δε λαμβάνει χώρα 
εντός σχολείου, γιατί σε αντίθετη περίπτωση 
θα δώσετε λόγο στις αρμόδιες δικαστικές 
αρχές». Δεν είναι, όμως, όλοι οι γονείς σαν 
τη συγκεκριμένη αγέρωχη μάνα, ούτε τέτοια 
περιστατικά συμβαίνουν μόνο στην αδούλωτη 
Μάνη, που ούτε Τούρκος ούτε κομμουνιστής 
πέρασε ποτέ. 

Μην τους φοβάστε!  
Για να μην το κουράζουμε το πράγμα, σίγου-
ρα τα παραπάνω θα διερευνηθούν και θα 
μάθουμε την αλήθεια. Αλλά, θα το επαναλάβω 
και πάλι: γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι 
τζιτζιφιόγκοι του μαρξιστικού καθηγηταριού 
είναι παράνομοι και θρασύδειλοι, μην τους 
φοβάστε! Δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα! 
Κανένας νόμος του κράτους δεν προβλέπει 
ποινές για «αδικήματα γνώμης». Ξεμπροστιά-
στε τους! Τα πράγματα άλλαξαν. Πλέον δεν 
είστε μόνοι. Υπάρχει πίσω σας ένα ολόκληρο 

κόμμα του 7% (που έχει ήδη διπλασιαστεί). 
Υπάρχουν 18 βουλευτές που μπορούν να 
τους αλλάξουν τα φώτα. Κι αν οι «αρμόδι-
οι» της σάπιας συγκυβέρνησης κάνουν το 
κορόιδο στις καταγγελίες, υπάρχει κι… άλλος, 
σιγουρότατος τρόπος ανάσχεσης της παρανο-
μίας και των απειλών. Για να μη φτάσουμε ως 
εκεί, ας κοιτάξουν κάποιοι να συμμορφωθούν 
εγκαίρως και να αφήσουν στην άκρη αυτά 
που ξέρανε μέχρι πρότινος, γιατί δεν περνάνε 
πλέον!  

Να γίνει κόλαση στο πανηγυράκι 
του Πολυτεχνείου
Επιστρέφω στην «Εφημερίδα των Συντα-
κτών» και σε μαρτυρία μαρξιστή καθηγητή 
για την εθνικιστική δράση στα σχολεία: «Ο 
Πέτρος, φιλόλογος σε ακριτικό ΕΠΑΛ., επιβε-
βαιώνει εμπειρικά τα επιστημονικά στοιχεία: 
«Πριν από τρία χρόνια δεν είχα κανέναν χρυ-
σαυγίτη μαθητή. Φέτος δεν υπάρχει τμήμα 
στο λύκειο, που να μην έχει δυο-τρεις. Έχουν 
τη λογική και τη συμπεριφορά χουλιγκάνου. 
Και, φυσικό, σου μετατρέπουν το μάθημα σε 
αρένα: διακόπτουν, φωνάζουν, λένε συνθή-
ματα, βρίζουν. Πρόκειται κυρίως για αγόρια, 
αλλά όχι μόνο. Δεν υπάρχει μάθημα που να 
μην στο κάνουν μπάχαλο. Τους μιλάς για 
την αρχαία Αθήνα; Στο γυρνάνε στο μετανα-
στευτικό. Τους μιλάς για την 28η; Πλέκουν 
το εγκώμιο του Μεταξά. Δεν είναι όλοι οργα-

νωμένοι μόνο ένας- δύο, αλλά ξεχωρίζουν: 
διαβάζουν νυχθημερόν το προπαγανδιστικό 
υλικό που τους δίνουν οι πυρήνες τους. Έχουν 
μάθει απ’ έξω τσιτάτα και τα χρησιμοποιούν 
σε κάθε περίπτωση! Φτύσαμε αίμα για να 
οργανώσουμε τη γιορτή της 28ης, τώρα με 
το Πολυτεχνείο θα γίνει κόλαση». Κατ’ αρχάς 
εύγε στη νεολαία μας! Έτσι πρέπει! Στέκομαι 
στην τελευταία φράση: «με το Πολυτεχνείο θα 
γίνει κόλαση». Να γίνει και να αποκαλυφθεί 
επιτέλους ο μύθος! 
    

Οι συγκρίσεις μεταξύ δύο 
αντιπροέδρων της κυβερνήσεως
Και δεν είναι μόνο αυτός καθ’ αυτός ο μύθος 
του Πολυτεχνείου που πρέπει να αποκαλύ-
ψουμε. Είναι ευκαιρία να τονίσουμε πως η 
λεγόμενη «γενιά του Πολυτεχνείου» είναι 
αυτή που κυβερνά την Ελλάδα από τη μετα-
πολίτευση και δώθε και ιδού που μας κατά-
ντησε. Να πω και κάτι για να καταλάβετε τη 
διαφορά. Πριν από λίγα χρόνια πήγα στο σπίτι 
του Στυλιανού Παττακού, αντιπροέδρου της 
κυβερνήσεως επί σειρά ετών. Ο Στρατηγός 
Παττακός μένει σε ένα παλιό σπίτι στα Πατή-
σια, δίπλα στον θορυβώδη ηλεκτρικό σιδη-
ρόδρομο και είναι φτωχός, αξιοπρεπής και 
τίμιος. Τα χέρια του έμειναν καθαρά. Φτωχός 
μπήκε στην κυβέρνηση, πάμφτωχος βγήκε. 
Κάποιος άλλος αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, 
ο Άκης Τσοχατζόπουλος της «γενιάς του 
Πολυτεχνείου», ο οποίος μπήκε στην πολιτική 
χωρίς δεκάρα στην τσέπη, έφτασε να μένει σ’ 
ένα πραγματικό παλάτι στον πιο ακριβό δρόμο 
της Αθήνας, να τρώει με χρυσά κουτάλια στο 
Four Seasons και να μην ξέρει τι έχει στις τρά-
πεζες της Ελβετίας.  Κάντε τις συγκρίσεις σας!     

Όλοι οι καλοί χωράνε
Επιστρέφω και ολοκληρώνω με το αφιέρω-
μα στην εθνικιστική δράση στα σχολεία της 
«Εφημερίδας των Συντακτών». Κάποιοι μαρξι-
στές κυκλοφορούν τη φήμη πως στην Χρυσή 
Αυγή εντάσσονται προβληματικά παιδιά και 
κακοί μαθητές. Ιδού τι λέει επ’ αυτού μαρξι-
στής καθηγητής σε σχολείο της –πάλαι ποτέ 
«δημοκρατικής» Κρήτης: «Στο Ρέθυμνο έχου-
με ξεπεράσει το σημείο όπου ζωγραφίζουν 
σβάστικες και λένε ιστορίες για τον Μελιγαλά. 
Εδώ υπάρχει βία και το πιο ανησυχητικό είναι 
πως στη Χρυσή Αυγή δεν καταλήγουν μόνο 
παραβατικά παιδιά ή οι κακοί μαθητές. Μπο-
ρεί να ενταχθούν και έξυπνα, καλλιεργημένα, 
ανήσυχα παιδιά, ελλείψει αντίπαλου δέους». 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμμαχοι 
μας. Ή τουλάχιστον έτσι μας λένε 
όλοι. Είστε σίγουροι ε; Για να μου 
εξηγήσει κάποιος και αυτό τότε: 
Με απόφαση της με ημερομηνία 
24 Οκτωβρίου η επιτροπή υπουρ-
γών του συμβουλίου της Ευρώπης 
κατακρίνει την Ελλάδα για την 
απροθυμία της να εφαρμόσει τις 
αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστη-
ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με 
τις οποίες καλούσε την χώρα μας να 
αναγνωρίσει την «Τουρκική Ένωση 
Θράκης». 

; Τα ίδια που έκαναν και στο 
Κόσσοβο πριν από χρόνια πάνε να 
κάνουν και εδώ. Μόνο που στην 
περίπτωση μας δεν υπολόγισαν 
καλά. Όσο υπάρχει η Χρυσή Αυγή 
δεν θα τους περάσει. Ούτε αυτό, 
ούτε και πολλά άλλα. Το ξέρουν 
καλά αυτό και για αυτό μας πολε-
μάνε.

; Όπως μας πολεμάει επίσης και 
η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του 

Υπουργού Εθνικής (ακόμα) Άμυνας, 
Πάνου Παναγιωτόπουλου. Ο οποίος 
έδωσε μια εκπληκτική παράσταση 
κατά την διάρκεια της συζήτησης 
στην Βουλή του νέου Προϋπολογι-
σμού.

;  Σχεδόν όλος ο λόγος του ήταν 
χαρακτηριστικά πολιτικός, ξύλι-
νος, χωρίς να θίγει σχεδόν που-
θενά ζητήματα ουσίας και όποτε 
αναφερόταν σε κάτι ουσιαστικό 
διατύπωνε απόψεις και θέσεις 
ατεκμηρίωτες, χωρίς επαφή με την 
πραγματικότητα. Πέρα από ευχολό-
για και τα συνηθισμένα στην πράξη 
τίποτα. Εκτός αν τα ευχαριστώ 
και οι ηθικολογίες θα κάνουν τα 
αεροσκάφη να πετάνε ή θα τους 
φέρουν ανταλλακτικά.

;   Είπε ότι δεν θα μας κουρά-
σει με αριθμούς. Ανέφερε λοιπόν 
μόνο ότι το 2009 (δηλαδή ενώ είχε 
ουσιαστικά αρχίσει η κρίση και με 
νέα εξοπλιστικά μηδέν) ο προϋπο-
λογισμός του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας ήταν στα 6,5 δις ευρώ ενώ 
φέτος θα κυμανθεί στα 3,715 δις 
και το 2013 στα 3,3 δις.

; Αλλά το αξιόμαχο των Ενόπλων 
Δυνάμεων δεν θα θιγεί. Πώς ακρι-
βώς θα γίνει αυτό Παναγιωτόπουλε; 
Έχει ήδη θιγεί, εκτός αν δεν έχει 
τύχει να δεις τις διαθεσιμότητες. 
Έχουμε κόψει ήδη τις μεγάλες 
διακλαδικές ασκήσεις. Αλλά αυτές 
δεν χρειάζονται ε; Όλοι οι σοβαροί 
στρατοί του κόσμου που τις κάνουν 
δεν ξέρουν ε;

; Η οροφή των μαχητικών ανα-
μένεται να μειωθεί κατά εκατό 
περίπου αεροσκάφη στο άμεσο 
μέλλον χωρίς να προβλέπεται αντι-
κατάσταση τους. Αλλά αυτό δεν 
θίγει το αξιόμαχο ε; Η φρεγάτα 
Μπουμπουλίνα δεν ήταν αξιόμαχη 
πριν να κανιβαλλιστεί για ανταλ-
λακτικά Παναγιωτόπουλε; Αλήθεια 
κάτι ΒΜΡ-3 που είχαμε κανονίσει να 
πάρουμε τελικά δεν τα χρειαζόμα-
στε; Αφού και τα Μ-113 μια χαρά 
είναι… Άσε βέβαια που για να θυμά-
ται κάποιος την πρώτη παραλαβή 

τους πρέπει να είναι εβδομήντα 
χρονών.

;  Θα λάβεις πρωτοβουλίες στα 
θέματα της Αποκλειστικής Οικονομι-
κής Ζώνης είπες. Πριν από έξι μήνες 
τα ίδια έλεγες όμως. Πώς ακριβώς 
θα επιβάλλεις όμως την Ελληνική 
ΑΟΖ; Με παρακάλια στους ευρω-
παίους; Γιατί με τα τωρινά μέσα δεν 
μπορούμε.

;  Αναπτύσσεις την αμυντική 
διπλωματία (!). Πώς ακριβώς; Λέγο-
ντας ναι σε όλα στο Ισραήλ και 
ελπίζοντας πως θα διαφυλάξουν 
αυτοί την ΑΟΖ μιας και θα την εκμε-
ταλλεύονται δικές τους εταιρείες; 

;  Ή μήπως με επαφές με την 
Αίγυπτο που σε λίγο καιρό θα 
έχει μετατραπεί σε προπύργιο της 
Αλ-Κάιντα; Δεν είμαι μέσα στο 
μυαλό σου για να ξέρω τις προθέ-
σεις σου. Όποιες όμως και αν είναι 
αυτές, αποτελείς μέρος της κυβέρ-
νησης των δοσίλογων και οι ευθύ-
νες σου είναι τεράστιες για το κατά-
ντημα της χώρας. Σύντομα όμως θα 
έρθει η ώρα που οι ευθύνες αυτές 
θα καταλογιστούν. 

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Θέμα επαναφοράς 
της θανατικής ποινής 

ΤΟΥΡΚΙΑ: Μιλώντας στο 5ο Φόρουμ 
Δημοκρατίας στο Μπαλί, ο Ερντογάν 
αναφέρθηκε στην ποινή φυλάκισης, ανα-
φέροντας ότι «η ποινή του θανάτου έχει 
καταργηθεί μεν στην Ευρώπη, αλλά εξα-
κολουθεί να ισχύει στις ΗΠΑ, στην Ιαπω-
νία και στην Κίνα». Προ ημερών δε, σε 
συνάντηση στελεχών του κυβερνώντος 
κόμματος, ο τούρκος πρωθυπουργός είχε 
θέσει θέμα επιβολής της εσχάτης των 
ποινών, και αναφερόμενος στους 600 
Κούρδοι κρατούμενους-απεργούς πείνας, 
τόνισε: «Μη μας εκβιάζουν. Δεν πρόκει-
ται, επειδή το θέλουν, να βγάλουμε και 
να στείλουμε στο σπίτι του έναν τρομο-
κράτη που προκάλεσε το θάνατο δεκάδων 
χιλιάδων ανθρώπων. Αυτός βρίσκεται 
τώρα στις φυλακές, επειδή καταργήθηκε 
η θανατική ποινή. Σύμφωνα όμως με 
τις δημοσκοπήσεις πολλοί πολίτες μας 
τάσσονται υπέρ της επαναφοράς της 
θανατικής ποινής».

Παρακώλυσε δίωξη 
φοροδιαφυγής ο Σόιμπλε;  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αυτό που σίγουρα ξέρει 
να κάνει πολύ καλά είναι αυστηρότατες 
παρατηρήσεις σχετικά με την οικονομική 
συμπεριφορά των άλλων και να οδηγεί τις 
χώρες του Ευρωπαϊκού νότου στα γαμψά 
νύχια των παγκόσμιων τοκογλύφων. Να, 
όμως, που ακόμη και ο… άτεγκτος υπουρ-
γός Οικονομικών της Γερμανίας θα συνέ-
βαλε στην τέλεση του αμαρτήματος της 
φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την εφημερί-
δα «Bild», μήνυση κατά του Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε υπέβαλαν Γερμανοί τελωνειακοί 
και, σύμφωνα με την κατηγορία που του 
προσάπτουν, ο υπουργός Οικονομικών 
της κυβέρνησης Μέρκελ ελέγχεται για 
παρακώλυση δίωξης για φοροδιαφυγή 
ύψους 1.500.000 ευρώ σε δύο βιολονί-
στριες από την Ιαπωνία! Το αδίκημα, 
κατά τους τελωνειακούς, που διέπραξαν 

οι δύο μουσικοί ήταν ότι δεν διέθε-
ταν, κατά την είσοδό τους στην χώρα, 
τα απαιτούμενα έγγραφα για τη νόμιμη 
εισαγωγή των βιολιών στη Γερμανία. Και 
στις δύο περιπτώσεις παρενέβη -καταλυ-
τικά- το γερμανικό υπουργείο Οικονομι-
κών, το οποίο διέταξε την παράδοση των 
δύο οργάνων στις βιολονίστριες, χωρίς 
να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να καταθέσουν 
μήνυση κατά του Σόιμπλε οι αρμόδιοι 

τελωνιακοί. Η εισαγγελία του Βερολίνου 
πάντως διέψευσε ωστόσο την πληροφο-
ρία… 1,5 εκατ. ευρώ είναι αυτό.

Τους τρομάζουν τα ντουβάρια… 
ΡΩΣΙΑ: Ο Ρώσος βουλευτής της κυβερ-
νώσας «Ενωμένης Ρωσίας», Φραντς 
Κλίντσεβιτς, εξέφρασε στην Δούμα την 
επιθυμία του να αποκτήσει την πατρι-
κή κατοικία του Αδόλφου Χίτλερ, στην 

Αυστρία, έναντι 2 εκατ. Ευρώ. Ο βου-
λευτής κατέστησε σαφές ότι προτίθεται 
να το πράξει με σκοπό «να το κατε-
δαφίσει». Το πατρικό σπίτι του ηγέτη 
του Τρίτου Ράιχ βρίσκεται σε απόσταση 
60 χλμ. βόρεια του Σάλτσμπουργκ, στο 
Μπρουνάου αμ-Ιν, και κατά καιρούς 
λειτούργησε ως δημοτική βιβλιοθήκη, 
δημοτικό σχολείο, υποκατάστημα τρά-
πεζας, και μονάδα για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Συνάδελφος του Κλίντσεβιτς, 
κάποιος Βαντίμ Σολόβιεβ, επικρότησε 
την πρόθεσή του τονίζοντας ότι «όλα 
όσα παραπέμπουν στην ανάμνηση του 
Φασισμού, πρέπει να εξαφανιστούν από 
προσώπου γης». Αδιάβαστος ο έτερος 
βουλευτής, μιας και μπέρδεψε τον φασι-
σμό με τον Εθνικοσοσιαλισμό. Αλλά 
μικρολεπτομέρειες είναι όλα αυτά για 
κάποιους, οι οποίοι «τα βάζουν» με μερι-
κά ντουβάρια…

Υπέρ ομοφυλοφιλικών γάμων
ΓΑΛΛΙΑ: Έγκριση σχετικού νομοσχεδί-
ου από την κυβέρνηση Ολάντ για τους 
γάμους ομοφυλόφιλων αλλά και για την 
υιοθέτηση παιδιών αποφάσισε η σοσια-
λιστική κυβέρνηση της Γαλλίας, δηλώνο-
ντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο η Γαλλία 
οδεύει προς την πρόοδο και την κοινω-
νική άνοδο! Μετά από την συγκεκριμέ-
νη απόφαση υπήρξαν ανάλογες διαδη-
λώσεις διαμαρτυρίας, κυρίως από την 
Καθολική εκκλησία αλλά και από δημάρ-
χους περιοχών, ζητώντας την κατάργηση 
του προαναφερόμενου νομοσχεδίου. 
Επιπροσθέτως, η Γαλλία ήδη επιτρέ-
πει τις πολιτικές ενώσεις μεταξύ των 
ομοφυλοφίλων, αλλά επειδή θεωρούν 
ότι «αδικούνται», ο Ολάντ έθεσε άμεση 
προτεραιότητα την διεύρυνση των δικαι-
ωμάτων τους. Εξάλλου, ήταν και μία 
προεκλογική υπόσχεση του… Συνεπώς, 
σε μια Ευρώπη που συνεχώς καταρρέ-
ει, το κοινώς αποδεκτό παράλογο και 
διαστρεβλωμένο πρέπει αναγκαστικά να 
εκλαμβάνεται ως ορθό και καθημερινό.

Ψωμί, Ελευθερία, ισλαμική σαρία 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Περισσότεροι από δέκα 
χιλιάδες υπερσυντηρητικοί Αιγύπτιοι 
μουσουλμάνοι διαδήλωσαν στην πλα-
τεία Ταχρίρ του Καΐρου, απαιτώντας την 
εφαρμογή της σαρίας και την πρόβλεψη 
για την εισαγωγή των επιταγών της 
στον νέο καταστατικό χάρτη της χώρας. 
«Ψωμί, ελευθερία, ισλαμική σαρία», «Το 
Κοράνι βρίσκεται υπεράνω του Συντάγ-
ματος», «Εφαρμόστε τη Σαρία», ανέ-
φεραν τα συνθήματα στα πανό που 
ύψωσαν οι διαδηλωτές, φωνάζοντας «ο λαός απαιτεί την εφαρμογή του νόμου 
του Θεού». Η διαδήλωση ονομάστηκε «Παρασκευή της εφαρμογής της σαρίας» 
και διοργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα φονταμενταλιστικών ομάδων, όπως το 
Σαλαφιστικό Μέτωπο και η Γκαμάα Ισλαμίγια, που διεκδικούν να συμπεριληφθεί 
η σαρία στον θεμελιώδη συνταγματικό νόμο. Το προηγούμενο Σύνταγμα περιλάμ-
βανε όρο ότι οι «αρχές της ισλαμικής σαρίας» θα ήταν βάση της νομοθεσίας, που 
σημαίνει ότι η νομοθεσία επηρεάζεται από τις βασικές αρχές της ισλαμικής θρη-
σκείας. Ωστόσο, οι ισλαμιστές αξιώνουν τώρα να αντικατασταθεί ο όρος «αρχές» 
με την λέξη «επιταγές» της σαρίας, μία τροποποίηση την οποία απορρίπτουν οι 
φιλελεύθεροι και λαϊκοί, μη θρησκευτικοί κύκλοι. Σε αυτήν την περίπτωση η ερμη-
νεία των νόμων επί της ουσίας θα παραχωρούνταν σε κληρικούς. Υπενθυμίζεται 
ότι ο νέος κόπτης πατριάρχης της Αιγύπτου, Ταουάντρος Β’, έχει ανακοινώσει πως 
θα απορρίψει το νέο Σύνταγμα εάν αυτό επιβάλλει ένα θρησκευτικό κράτος. 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Την ίδια ώρα που ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μπουτάρης χαρακτηρίζει 
‘’καρακιτσαριό’’ και ‘’χουντική‘’ την επίσημη εκδήλωση για την αναπαρά-
σταση των 100 χρόνων από την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και 
απαγορεύει στους ποντιακούς πολιτιστικούς συλλόγους να τελέσουν 
την εκδήλωση μνήμης και τιμής στα 353.000 θύματα της ποντιακής 
γενοκτονίας, στεγάζει σε αίθουσα του δήμου εκδήλωση Αλβανών μετα-
ναστών για την 100η επέτειο του Αλβανικού κράτους!
Για περισσότερο από μία ώρα δεκάδες μέλη της αλβανικής κοινότη-
τας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
παρακολούθησαν σε μια από τις 
αίθουσες του Δημαρχείου της 
πόλης μια ποιητική βραδιά όπου 
συμμετείχαν και οι «διακεκρι-
μένοι» Αλβανοί ηθοποιοί από 
την Κορυτσά. Η εκδήλωση είχε 
τίτλο «Αγαπάμε περισσότερο την 
Αλβανία» και διοργανώθηκε από 
το Γενικό Προξενείο της Αλβα-
νίας στην πόλη, σε συνεργασία 
με το Δήμο Θεσσαλονίκης στο 
πλαίσιο των εορτασμών για την 
100η επέτειο της ανεξαρτησίας 
του αλβανικού κράτους. «Ειλι-
κρινά δεν ξέρω πώς το καταφέ-
ρατε αν και δεν κατάλαβα λέξη, 
μου έρχεται να σας αγκαλιάσω 
όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά και να σας πω ευχαριστώ», 
δήλωσε η Μαρία Πασχαλίδου, αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, η οποία 
χαιρέτησε τους συμμετέχοντες στην Αλβανική εκδήλωση με την ερμη-
νεία ενός ποιήματος, ενώ ο Γενικός Πρόξενος της Αλβανίας στην Θεσ-
σαλονίκη Riza Poda δήλωσε ότι οι δραστηριότητες αυτές ενισχύουν το 
πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Αλβανικές γιορτές 
διοργανώνει ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο χαμηλότερος προϋπολογισμός των τελευταίων είκοσι 
ετών θα είναι για τις  δαπάνες του υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας το επόμενο έτος, σύμφωνα με την εισηγητική 
έκθεση του προϋπολογισμού για το 2013 .
Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας για το έτος 2013 θα ανέλθει σε €2.646 εκατ. μει-
ωμένος κατά 14,3% σε σχέση με το 2012 με τις πιστώσεις 
να καλύπτουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανελα-
στικές δαπάνες όπως η μισθοδοσία του προσωπικού και 
τα λειτουργικά έξοδα. 
Το σκέλος των εξοπλιστικών δαπανών που αναφέρεται 
στην εισηγητική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών 
αφορά αποκλειστικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την υλοποίηση παλαιοτέρων προγραμμάτων προμηθειών 
ενώ ως “προμήθειες αμυντικού υλικού” λογίζονται οι προ-
μήθειες ανταλλακτικών και λοιπών υλικών συντήρησης 
εξοπλισμού, πλέον των καυσίμων. 
Στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται δημοσιονομικές 
παρεμβάσεις καθαρής επίδρασης €303 εκατ, συγκεκριμέ-
να από μείωση των νεοεισερχόμενων στις στρατιωτικές 
ακαδημίες (€4 εκατ.), μείωση λειτουργικών εξόδων (€22 
εκατ.), κλείσιμο ή εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων (€10 
εκατ.), επιπλέον περικοπή σε συμβάσεις στρατιωτικών 
προμηθειών (€44 εκατ.) και ακύρωση συμβάσεων στρατι-
ωτικών εξοπλιστικών προμηθειών (€223 εκατ.). 
Προβλέπεται:
- Η απενεργοποίηση μονάδων, καθώς και στρατοπέδων, 
μέσω της μετεγκατάστασης και σύμπτυξης μονάδων.
- Η κατάργηση κέντρων εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων και η 
δημιουργία «διακλαδικών» κέντρων όπου θα πραγματο-
ποιείται η βασική εκπαίδευση των οπλιτών θητείας και των 
τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Η μείωση κατά 10% των Ανωτάτων Αξιωματικών των 
τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία έχει 
αντίκτυπο και στην υπόλοιπη πυραμίδα του στρατεύματος, 
αλλά και η περαιτέρω μείωση των εισακτέων των Στρατι-
ωτικών Σχολών κατά 30% σε βάθος διετίας (2013-2014).
Είναι εγκληματικό και τίποτα άλλο  που η πολιτική ηγεσία 

έχει επιλέξει το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων για να 
ασκήσει την αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική, κάτω 
από τις επιταγές τρίτων, εκτός της χώρας κέντρων. 
Τη στιγμή που ο τουρκικός Στρατός βρίσκεται σε μια άνευ 
προηγουμένου εξοπλιστική φρενίτιδα, με εξοπλιστικά προ-
γράμματα που μετά βίας μπορεί κάποιος να παρακολου-
θήσει εξαιτίας του αριθμού και της συχνότητάς τους, στην 
Ελλάδα έχει αποφασισθεί το «ξεγύμνωμα» της χώρας, η 
δορυφοριοποιησή της, η παράδοσή της άνευ όρων στη 
γείτονα και στις ορέξεις της.

Πως η Ελλάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά 
της στο Αιγαίο, πως θα μπορέσει να αμφισβητήσει στην 
πράξη την «διαταγή» Νταβούτογλου να μην προχωρήσει 
δηλαδή σε ανακήρυξη της ΑΟΖ, πως θα εκμεταλλευθεί τα 
ενεργειακά κοιτάσματα όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις της θα 
βρίσκονται σε καθεστώς αποσύνθεσης, εξαιτίας της εντο-
λής που έχει λάβει από ξένα κέντρα που σκοπό έχουν να 
διαλύσουν τις ένοπλες δυνάμεις.
Οι σχεδιασμοί αυτοί, που περιβάλλονται υπό τον μανδύα 
μιας υποτιθέμενης οικονομικής εξυγίανσης  απέναντι στη 
μόνη Εθνική Ισχύ που εξακολουθεί να διαθέτει η χώρα 
αφού η οικονομική έχει χαθεί προ πολλού αγγίζει τα όρια 
Εθνικής προδοσίας.
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Φλέγεται ξανά η Αργεντινή από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ! Η Αργε-
ντινή έδιωξε τους παλαιοπολιτικούς, εξέλεξε τον “Τσίπρα” της 
και σήμερα βρίσκεται ξανά στα ίδια!

Εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντίνοι βγήκαν ξανά στους δρόμους, εναντί-
ον της Προέδρου Κριστίνα Φερνάντες-Κίρχνερ. Οι διαδηλωτές συγκε-
ντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (ξημερώματα Παρασκευής εδώ). 
Η Φερνάντες θέλει να τροποποιήσει το Σύνταγμα της χώρας, ώστε 
να μπορεί να επανεκλεγεί. Η Αργεντινή έλαβε σειρά περιοριστικών 
μέτρων για τις εισαγωγές, ενώ ο πληθωρισμός της κινείται στο 25%.
Η Κριστίνα Φερνάντες (σύζυγος του Νέστορ Κίρχνερ) είναι κεντρο-
αριστερή (ο ΣΥΡΙΖΑ της Αργεντινής δηλαδή), εξελέγη το 2007 και 
επανεξελέγη το 2011.
Oι διαδηλωτές  κατηγορούν την κεντροαριστερή ηγέτιδα για παράνο-
μο πλουτισμό, σπατάλες, διαφθορά, μαφιόζικες πρακτικές, ενώ μιλούν, 
όπως και στην Ελλάδα, για οικονομική “γενοκτονία” (genocidio). Λες 
και βρισκόμαστε στην Ελλάδα δηλαδή, μόνο που εκεί κυβερνά ο 
αντίστοιχος ΣΥΡΙΖΑ.  Το Σύνταγμα της Αργεντινής απαγορεύει την 
επανεκλογή της για τρίτη φορά, αλλά έχοντας την πλειοψηφία στο 
Κοινοβούλιο, προσπαθεί να το αλλάξει. Διαδηλώσεις έγιναν όμως και 
από Αργεντίνους μετανάστες σε πόλεις της Αμερικής, με σύνθημα “δεν 
θέλουμε μια κομμουνιστική Αργεντινή”.
Προσοχή λοιπόν πρέπει να δείξουν οι Έλληνες ψηφοφόροι και να 
δουν τον κίνδυνο που έρχεται στην Ελλάδα από ιδεολογήματα ξένα 
προς την λογική και την φύση του Έλληνα. Καμία λύση και καμία 
ελπίδα δεν θα βρει ο Ελληνισμός από «μεσσίες» τύπου Τσίπρα, το 
αντίθετο μάλιστα θα δημιουργηθεί ένα πολύ χειρότερο νεοΠΑΣΟΚ 
εμπλουτισμένο με ανθελληνικές αριστερίστικες λογικές.

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

Το κοντινό μέλλον της 
Ελλάδος, στο παρόν 

της Αργεντινής

Παρά τις ανακυκλούμενες εξαγγελίες εξορ-
μήσεων της κυβέρνησης για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής, οι «εκλεκτοί προστατευόμενοι 
του συστήματος» παραμένουν ανέγγιχτοι. Από 
το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού 
από την πάταξη της φοροδιαφυγής, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών συνεχίζει να απουσιάζει 
κονδύλιο της τάξεως των 35 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ, που αφορά παράνομα έσοδα των 
τραπεζών κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
από τοκογλυφικούς τόκους. Το ποσό αυτό το 
κράτος όχι μόνο δικαιούται να κατάσχει και να 
δημεύσει, αλλά έχει ρητή υποχρέωση από τον 
νόμο να το κάνει.
Τα Υπ. Ανάπτυξης και Οικονομικών γνωρίζουν 
ότι, διαχρονικά και συστηματικά, το καρτέλ των 
ελληνικών τραπεζών χρεώνει ομοιόμορφα 
υπέρμετρους τόκους και λοιπά ωφελήματα 
πέραν των νομίμων και στους καταναλωτές 
και στους επιχειρηματίες δανειολήπτες. Γνω-
ρίζουν επίσης ότι η τραπεζική τοκογλυφία έχει 
χαρτογραφηθεί με χιλιάδες δικαστικές αποφά-
σεις από τις οποίες περισσότερες από εξήντα 
είναι ήδη σήμερα ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ, σε βάρος 
σχεδόν του συνόλου των τραπεζών, με τις 
οποίες η ελληνική δικαιοσύνη έχει κρίνει ότι τα 
δικαιοπρακτικά ή εξωτραπεζικά επιτόκια που 
ισχύουν σαν ανώτατα νόμιμα όρια για εκτοκι-
σμούς στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν σαν τέτοια 
(δηλαδή ανώτατα όρια) και για τις τράπεζες 
που ανήκουν και αυτές στον ιδιωτικό τομέα.
Σήμερα το δικαιοπρακτικό επιτόκιο είναι 6,50% 
ενώ οι τράπεζες χρεώνουν 18-19% στις 
πιστωτικές κάρτες, 11-16% στα καταναλωτικά 
δάνεια και 9-12% στα επιχειρηματικά. Ναι 
μεν δεν υπάρχουν ανώτατα όρια στα τραπε-
ζικά επιτόκια, αλλά τέτοιες υπερβάσεις των 

δικαιοπρακτικών επιτοκίων από τα τραπεζικά 
συνιστούν καταχρηστική άσκηση του δικαιώ-
ματος της απελευθέρωσης των τραπεζικών 
επιτοκίων.
Οι πρόεδροι των σημαντικότερων τραπεζών 
στην Ελλάδα (περίπου 15) έχουν λάβει εξώ-
δικες διαμαρτυρίες και καταγγελίες από δανει-
ολήπτες και τους φορείς τους με τις οποίες 
ενημερώθηκαν για τις ήττες των τραπεζών 
τους μέσα στα δικαστήρια, λόγω των υπέρ-
μετρων επιτοκίων και προειδοποιήθηκαν ότι 
κάθε απόπειρα είσπραξης των τοκογλυφικών 
αυτών απαιτήσεων, ιδίως με δικαστικές ενέρ-
γειες, θα απαντώνται με μηνύσεις και αγωγές.
Κι ενώ η μέχρι σήμερα διαμορφωμένη νομο-
λογία εξαναγκάζει τις τράπεζες σε συμμόρ-
φωση απέναντι στις δίκαιες απαιτήσεις των 
εξαπατημένων πελατών τους, έρχεται ο προ-
ϋπολογισμός του κράτους για να δώσει μία 

γενναία δόση ρευστότητας δια της κεφαλαι-
ακής ενίσχυσης σε αυτούς που συστηματικά 
κατακλέβουν και δυναστεύουν τον ιδρώτα 
του ελληνικού λαού. Η προκλητική απόφαση 
της κυβέρνησης να χαριστούν 25 από τα 31,5 
δισεκατομμύρια ευρώ της νέας δόσης στις 
τράπεζες, οι οποίες επανειλημμένως έχουν 
αποδείξει τη διαχειριστική ανικανότητα τους 
να επιβιώνουν στην αγορά, παρά τις ευνοϊκές 
και μονοπωλιακές ανταγωνιστικές ευκαιρίες 
που τους παρέχει η εκάστοτε κυβέρνηση, είναι 
ενδεικτική του πόσο πλαστά είναι και τα στοι-
χεία του προϋπολογισμού. Κι αυτό γιατί μέσα 
στον ισολογισμό των τραπεζών περιέχονται 
και κέρδη από αυτές τις τοκογλυφικές και 
παράνομες δραστηριότητες που περιγράψαμε 
ως άνω, τα οποία με τη σειρά τους συμπερι-
λαμβάνονται σε στοιχεία του προϋπολογισμού 
του κράτους, κάτι που είναι και παράνομο, 

αλλά και παραπλανητικό.
Επιπλέον, το εξωφρενικό είναι ότι το ποσό των 
35 δισεκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται 
από καθαρή τοκογλυφία εκ μέρους των τρα-
πεζών, ξεπερνά ακόμα και το ποσό της τελευ-
ταίας δόσης του μνημονίου 3, για το οποίο 
η συγκυβέρνηση έδωσε γη και ύδωρ στους 
διεθνείς τοκογλύφους, ενώ ήξερε πολύ καλά 
ότι τα χρήματα αυτά ήταν άμεσα διαθέσιμα, 
αν τα ζητούσε, όπως όφειλε. Και δεν το έκανε 
γιατί το τραπεζικό σύστημα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με το πολιτικό κατεστημένο, εξυ-
πηρετώντας ο ένας τα συμφέροντα του άλλου.
Τρανή απόδειξη, ο κ. Υπουργός Οικονομίας, 
που έχει διατελέσει ο ίδιος πρόεδρος τρά-
πεζας επί σειρά ετών (και πιθανώς έχει και 
προσωπικές ποινικές ευθύνες για τους τοκο-
γλυφικούς τόκους και τα άλλα τεχνάσματα της 
τράπεζας που διοίκησε, όπως εκτοκισμοί με 
χρονική βάση ημερολογιακού έτους 360 αντί 
365 ημερών), που έσπευσε να ανακουφίσει 
τους πρώην συναδέλφους του με τις δεκάδες 
δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού λαού.
Για τον λόγο αυτό και πολλούς άλλους η Χρυσή 
Αυγή δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό, όπως 
έκανε και με τα νέα μέτρα, γιατί ο πρώτος είναι 
άμεση απόρροια του δεύτερου. Εξάλλου, όλες 
οι προβλέψεις του είναι το λιγότερο άστοχες, 
πάραυτα δυσοίωνες για το μέλλον της Ελλά-
δος. Το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί, το ίδιο και η 
ανεργία, το ίδιο και ο πληθωρισμός. Εάν αυτό 
αποκαλείται «ανάπτυξη» για κάποιους, τότε για 
εμάς είναι μια απόδειξη ενοχής του φαύλου 
πολιτικού συστήματος που συνειδητά καταδι-
κάζει σε φτώχεια έναν ολόκληρο λαό.
 

ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ

Προϋπολογισμός και τράπεζες: 
Μια μεγάλη απάτη εις βάρος των Ελλήνων

Είμαστε ένα ιστορικό έθνος. Ο Ελληνισμός 
έχει μια τουλάχιστον τρισχιλιετή Ιστορία. Στο 
διάβα του χρόνου έχουμε περάσει πολλές 
καταστροφές και περιόδους πικρής σκλα-
βιάς, με αποκορύφωμα την άλωση της 
Πόλης το 1453 και την 400ετή σκλαβιά που 
επακολούθησε στον πιο βάρβαρο κατακτητή. 
Πάντοτε όμως αναγεννιόμασταν σαν τον 
Φοίνικα, το μυθικό πουλί που αναγεννιόταν 
από τις στάχτες του.

Περνάμε σήμερα μια δύσκολη περίοδο σκλαβιάς 
χωρίς αλυσίδες. Ο κατακτητής αυτή τη φορά είναι 
ο εσμός  των διεθνών τοκογλύφων. Αλλά μέσα 
από αυτή την πικρή δοκιμασία, μια Νέα Ελπίδα έχει 
ανατείλει για το Ελληνικό Έθνος. Αυτή η Νέα Ελπίδα 
δεν είναι άλλη από τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Μας πολέμησαν 
οι εχθροί μας με όλα τα μέσα: τη συνομωσία της 
σιωπής αρχικά και κατόπιν με τον οχετό λάσπης που 
εξαπολύουν, τις ύβρεις και τη συκοφαντία. Όμως εμείς 
επιμείναμε και επιμένουμε.
Αποδειχθήκαμε πιο δημοκράτες από τους «δημοκρά-
τες» και μπήκαμε στη Βουλή νικητές, με τη θέληση του 
Ελληνικού Λαού. Αποδειχθήκαμε στη συνέχεια με τη 
στάση μας στη Βουλή ότι δεν είμαστε μια «ναζιστική 
συμμορία» όπως μας κατηγορούν, αλλά μια σοβαρή 
και υπεύθυνη ανερχόμενη πολιτική δύναμη. Δώσαμε 
στο καταταλαιπωρημένο μας Έθνος προοπτική και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο δώσαμε στον Ελληνικό Λαό μια Νέα 
Ελπίδα. Την ελπίδα για μια Εθνική Αναγέννηση του 
Ελληνισμού.
Ζητάμε λοιπόν από τον Ελληνικό Λαό να μας δώσει 

ακόμη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στις επό-
μενες εκλογές, που μπορεί και να μην αργήσουν. 
Ζητάμε απ’ αυτόν να μας καταστήσει τουλάχιστον 
αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι δύσκολο να γίνει 
αυτό. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις 
ερχόμαστε ήδη τρίτο κόμμα συγκεντρώνοντας ποσο-
στό περίπου 14%, δηλαδή δύο (2) μόλις μονάδες 
πίσω από το δεύτερο κόμμα, τη Ν.Δ., που συγκε-
ντρώνει 16% και θα πέσει ακόμη πιο πολύ λόγω της 
άφρονος μνημονιακής πολιτικής που ακολουθεί ο 
Σαμαράς, πιστός… στο δρόμο που χάραξε ο Jeffrey!
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ λοιπόν, η Νέα Ελπίδα, έχει πια ρεα-
λιστική προοπτική να χτυπήσει πλέον την πόρτα της 
εξουσίας. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, θα δώσουμε 
και αυτή τη φορά ΝΙΚΗΦΟΡΑ τη μεγάλη μάχη που 
έρχεται, τη μάχη του Ελληνισμού.

Ε.Χ.

Η ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ (ΑΝΤΙ)ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

O Λαϊκός Εθνικισμός στην πολιτική εφαρμογή του 
αρνείται ξεκάθαρα κι’ απόλυτα την κυριαρχία μιας 

τάξης πάνω στην άλλη, δεν επιδιώκει την «πάλη των 
τάξεων», αλλά την αρμονική συνεργασία των τάξεων 

για το καλό του Έθνους και του Λαού. 

Στην αξιοκρατική κοινωνία του Λαϊκού Εθνικού Κράτους δεν 
χωράει και δεν μπορεί να υπάρχει εκμεταλλεύτρια και εκμε-
ταλλευόμενη τάξη, αλλά όλες οι κοινωνικές ομάδες οφείλουν 
να συνεργάζονται αρμονικά για το καλό ολόκληρης της Λαϊκής 
Κοινότητας, συντονισμένες από την Πολιτεία του Εθνικού-Λαϊ-
κού Κράτους. Αυτή η διάσταση της  πολιτικής μας αντίληψης, 
εκφράζεται περίτρανα, ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα μέσα στο 
σύνθημα «Κοινωνική Ανασυγκρότηση κι’ Εξισορρόπηση». 
Οι Εθνικιστές της Χρυσής Αυγής δεν μάχονται για ν’ αλλά-
ξει νταβατζήδες ο Λαός και στην θέση των πλουτοκρατών 
να έρθουν οι κομισσάριοι.  Μάχονται για την ανατροπή του 
Καθεστώτος της  εθνοκτόνας πλουτοκρατικής τάξης (που δεν 
ξεχωρίζει σε δεξιά ή αριστερή έκδοση, είναι δυό κεφάλια μ’ ένα 
στομάχι) και πολεμούν το  εγκληματικό σύστημα του καπιταλι-
σμού, σ’ όποια από τις καθεστωτικές μορφές του εκφράζεται. 
Οι Εθνικιστές της Χρυσής Αυγής  στέκονται στο πλευρό της  
εργατικής τάξης και της αγροτιάς, που σήμερα αποτελούν τα 
κυρίαρχα θύματα της απάνθρωπης πλουτοκρατικής εκμετάλ-
λευσης, όχι από εκλεκτική μεροληπτική  υποκρισία ή σκόπιμα 
μεριστικό ανθρωπισμό, αλλά γιατί πιστεύουν ακράδαντα στην 
Κοινωνική Δικαιοσύνη, δίχως ταξικές εξαιρέσεις, βεβαίως  με 
προτεραιότητες  φυσικής επιβίωσης. Γιά μας είναι παγερά 
αδιάφορο το βόλεμα κι η καλοπέραση κάποιας κοινωνικής 
ομάδας σε βάρος της Εθνικής Επιβίωσης. Όποιος απεργάζεται 
τον θάνατο του Λαού μας ας ψοφήσει επώδυνα, άσχετα με την 
ταξική του προέλευση κι’ ούτε το κουφάρι του να μη βρεί θέση 
να ταφεί στην πάτρια γή.
Είναι επίσης βέβαια και ιστορικά διαπιστωμένη παράμετρος ότι, 
στην πολιτική πάλη εκδηλώνονται δυναμικά, ποικίλα ατομικά 
και συντεχνιακά οικονομικά συμφέροντα αποφασιστικής σημα-

σίας. Όμως για εμάς τους Εθνικιστές η σχέση της Πολιτικής και 
της οικονομίας δεν παύει να είναι απόλυτα μονοσήμαντη : Η 
Πολιτική διέπει την οικονομία! Και για κανένα λόγο ιδεολογικής 
αδυναμίας, μικροπολιτικής σκοπιμότητας ή φτηνιάρικου οπορ-
τουνισμού δεν θα υποτάξουμε το μέρος στο όλο, ξεπουλώντας 
την κοσμοϊστορική  διάσταση της συλλογικής ύπαρξης,  ώστε 
να γίνουμε αρεστοί  στους ποικιλώνυμους θανάσιμους εχθρούς 
μας.
Η «κοινωνία» αποτελεί ένα ρευστό, δυναμικά τροποποιούμε-
νο ιστορικό μόρφωμα, σ’ αντίθεση με την Λαϊκή Κοινότητα η 
οποία συνιστά μια φυσική διαχρονική «σταθερά». Ο όποιος 
κοινωνικοοικονομικός σχηματισμός δεν έχει κατ’ ανάγκη ενιαία 
σύσταση, σε αντίθεση με τον διαχρονικό εθνοφυλετικό συμπα-
γή κορμό της Λαϊκής Κοινότητας. Το ιδεολογικό, κοσμοθεωρη-
τικό, πολιτισμικό και πολιτικό εποικοδόμημα, εδράζεται πάνω σ’ 
αυτόν τον κορμό κι’ ο ρόλος των οικονομικών σχέσεων στην 
διαμόρφωσή του είναι ολότελα παροδικός κι’ επιφανειακός.
Μ’ ανίκητο όπλο την Εθνικιστική Κοσμοθεωρία, απέναντι στα 
ψευτο-είδωλα που απαρτίζουν την σύγχρονη γραικυλική κοι-
νωνιοπάθεια δηλαδή  ενάντια στην απόλυτη πνευματική ανυ-
παρξία  της αντεθνικής  ψευτοδιανόησης , στη δήθεν  εγγενή 
σπουδαία αξία του «ατόμου», στην επιβεβλημένη με νομοθετή-
ματα  ισότητα όλων των ανθρωπόμορφων όντων, στην αρρω-
στημένη λατρεία προς την τάχα  «βούληση της πλειοψηφίας» 
που υποβιβάζει την πολιτική σε δημοσκοπική έρευνα , στην 
κοινωνική  επιτυχία του star system και των status symbols, 
ο Εθνικισμός αντιπαρατάσσει τις βαθύτερες διαχρονικές δυνά-
μεις τις Λαϊκής Κοινότητας που δεν μπορούν να καταμετρηθούν 
και να ζυγιστούν, που δεν γίνονται αντιληπτές με στατιστικούς  
υπολογισμού: τις Δυνάμεις της Εθνικής Ψυχής και του Αίματος, 
δυνάμεις πνευματικές κι΄ εξωλογικές, που όμως η επίδρα-
σή τους μορφοποιεί σαφώς μετρήσιμα και λογικά αντιληπτά 
αποτελέσματα. Η αποτύπωση της επαναστατικής Εθνικιστικής 
Κοσμοθεωρίας στην πολιτική πράξη και στην ίδια την καθημε-
ρινή ζωή αποτελεί το πολυδιάστατο  Δόγμα μας.  

Γ. ΛΥΚΟΣ

Η Χρυσή Αυγή, η «πάλη 
των τάξεων» και το Έθνος

Ο σχετικά πρόσφατος «ντόρος», ο οποίος έγινε 
για την παύση της πρωινής «ενημερωτικής» εκπο-
μπής της ΝΕΤ, μάλλον έχει επικεντρωθεί περισσό-
τερο στην αφορμή και όχι στα πραγματικά αίτια 
του όλου ζητήματος (και προβλήματος). Ως γνω-
στόν, οι δύο δημοσιογράφοι που παρουσίαζαν 
αυτήν την πρωινή εκπομπή, παύθηκαν εξαιτίας 
των σχολίων που έκαναν πάνω στα γραφόμενα 
της βρετανικής εφημερίδας “Guardian” γύρω 
από τον υποτιθέμενο βασανισμό 15 «αντιφασι-
στών», οι οποίοι είχαν συλληφθεί στα επεισόδια 
που έγιναν, πριν από λίγο καιρό, κοντά στην 
περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος. Καθοριστικό, 
επίσης για την παύση τους θεωρήθηκε η ουσι-
αστική προτροπή, την οποία έκαναν προς τον 
υπουργό ΠΡΟ-ΠΟ, Νίκο Δένδια, να παραιτη-
θεί. Εξετάζοντας το όλο ζήτημα από την δική 
μας σκοπιά, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 
λόγος προκειμένου να διαπιστώσουμε ποια πλευ-
ρά, ενδεχομένως, να έχει το δίκιο με το μέρος 
της. Μας είναι παγερά αδιάφοροι τόσο οι δύο 
στρατευμένοι αριστεροί δημοσιογράφοι, όσο και 
ο αποτυχημένος (αν και πολυδιαφημισμένος) 
υπουργός της συγκυβέρνησης. Για να θέσουμε, 
όμως, το θέμα στην σωστή του βάση, θα πρέπει 
να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ 
στην οδό Φυλής, όπου και συνελήφθησαν οι 15 

«αντιφασίστες». Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, μηχα-
νοκίνητες ορδές από αυτόκλητους υπερασπιστές 
των λαθρομεταναστών, οι οποίοι αυτοαποκα-
λούντο «αντιφασιστική περιπολία» (!), κινήθηκαν 
προς την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος 
προκειμένου να τρομοκρατήσουν, αλλά και να 
βιαιοπραγήσουν, για μια ακόμη φορά, σε βάρος 
των Ελλήνων κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι 
απτόητοι θέλουν να αγωνιστούν για να πάρουν 
πίσω τις πολυκατοικίες, τις γειτονιές, τις πλατείες 
τους. Οι «γενναίοι αντιφασίστες» έδειξαν το ποιόν 
τους, επιτιθέμενοι σε γυναικόπαιδα και άτομα 
της τρίτης ηλικίας. Ένα μέρος αυτών, δεκαπέντε 
συνολικά τον αριθμό, συνελήφθησαν τελικά στην 
οδό Φυλής. Κι εδώ αρχίζουν τα τραγελαφικά, όσο 
και αηδιαστικά, γεγονότα που επακολούθησαν. 
Οι «ατρόμητοι μαχητές» του αντιφασισμού και 
του αντιρατσισμού, οι θρασύδειλοι αλήτες, -που 
εξάντλησαν την «μαγκιά» τους ξυλοκοπώντας 
αγρίως ανυπεράσπιστους μεσήλικες Έλληνες, οι 
οποίοι τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για την 
προκλητική τους παρουσία στην τόσο καταταλαι-
πωρημένη αυτή περιοχή,- μεταμορφώθηκαν σε 
«κοτόπουλα», αρχίζοντας τα κλαψουρίσματα και 
τις ψευδείς καταγγελίες για βάναυση συμπεριφο-
ρά και ξυλοδαρμό στην Γενική Ασφάλεια. Με ένα 
θράσος ανάλογο της ανανδρίας και των ύπου-
λων χτυπημάτων απέναντι σε ανυπεράσπιστους 
Έλληνες, που δεν θέλουν κι άλλη υποβάθμιση 
του επιπέδου ζωής τους, οι συγκεκριμένοι τύποι 
εφηύραν απίθανες ιστορίες δήθεν βασανισμού 
τους, ισχυριζόμενοι ότι οι αστυνομικοί τούς έκα-
ψαν με αναπτήρες, τους υπέβαλαν σε ηλεκτροσόκ, 
ενώ τους τύφλωναν με λέιζερ! Αφού στο όλο 
παράλογο σκηνικό δεν εφηύραν και κανέναν 
μασκοφόρο με μαστίγιο, πάλι καλά… Τελικά, 
όπως ήταν φυσικό, όλα αυτά απεδείχθησαν κατα-
σκευασμένα παραμύθια, αφού από τις ιατροδικα-

στικές εξετάσεις προκύπτει ότι έφεραν επιπόλαια 
θλαστικά τραύματα και εκδορές, που προήλθαν 
από την συμπλοκή τους με τους κατοίκους της 
πλατείας Αμερικής και τους αστυνομικούς, που 
τους συνέλαβαν. Το θράσος της φαντασιοπληξίας 
τους έφτασε σε τέτοιο απύθμενο σημείο ώστε να 
«καταγγείλουν» ότι αστυνομικοί βιντεοσκόπησαν 
τις σκηνές «βασανισμού» τους και τις έδωσαν 
στην… ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, προκαλώντας φυσικά τον 
γέλωτα από την μια μεριά, και την αηδία από την 
άλλη, για τις απίστευτες μεθόδους παραπληροφό-
ρησης και αποπροσανατολισμού της αλήθειας. 
Αρκετά, όμως, ασχοληθήκαμε με τα παρακρατικά 
αυτά υποκείμενα, τα οποία παίζουν ξεκάθαρα το 
βρώμικο παιχνίδι της εξουσίας και των παγκοσμι-
οποιητών. Αν, μάλιστα, πληροφορηθούμε ότι η 
πλειοψηφία των συλληφθέντων (αν όχι όλοι τους) 
προέρχονται από εύπορες οικογένειες και κατοι-
κούν στις πιο πλούσιες συνοικίες της Αθήνας, 
δεν θα μας προκαλέσει καμιά έκπληξη. Ακόμη 
πιο αλγεινή εντύπωση, όμως, προξενεί η στάση 
των παρουσιαστών της ΝΕΤ, Κώστα Αρβανίτη 
και Μαριλένας Κατσίμη, οι οποίοι δεν ενήργησαν 
ως αντικειμενικοί πληροφορητές που παρου-
σιάζουν όλες τις εκδοχές, αλλά ως στρατευμέ-
νοι, στο άρμα της διεθνιστικής και ανθελληνικής 
αριστεράς, δημοσιογράφοι. Έγραψαν στα παλιά 
τους τα παπούτσια κάθε έννοια πλουραλισμού, 
σοβαρότητας και διασταύρωσης πληροφοριών 
και υιοθέτησαν τους γελοίους ισχυρισμούς των 
θρασύδειλων «αντιφασιστών», παρότι «έκανε 
μπαμ» από την πρώτη στιγμή η αναληθοφάνεια 
των όσων υποστήριζαν. Οι δημοσιογράφοι αυτοί 
της κρατικής τηλεόρασης (με ό,τι συνεπάγεται 
αυτό), οι οποίοι πληρώνονται από τον Ελληνικό 
Λαό και φυσικά από τους πολυπαθείς κατοίκους 
του μαρτυρικού κέντρου των Αθηνών, κράτησαν 
μια ξεκάθαρα επιλεκτική στάση. Με οργισμέ-

νο υφάκι σταλινικού εισαγγελέα, φέρθηκαν ως 
κομματικές ντουντούκες του ΣΥΡΙΖΑ και των υπο-
λοίπων θλιβερών ακροαριστερών ανθελληνικών 
οργανώσεων. Χωρίς να ζητήσουν άλλη άποψη, 
χωρίς να ενδιαφερθούν για το τι πιστεύουν οι 
Έλληνες κάτοικοι της πλατείας Αμερικής και του 
Αγίου Παντελεήμονος, παρουσίασαν εκνευριστι-
κά μονόπλευρα το θέμα, όπως βόλευε τα δικά 
τους διεθνιστικά μυαλά. Ο μεν Αρβανίτης είναι ο 
ορισμός του συριζαίου με τα όσα υποστηρίζει, η 
δε Κατσίμη  στις εκλογές της ΕΣΗΕΑ συμμετείχε 
στο ψηφοδέλτιο του γνωστού για την στάση του 
απέναντι στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, Δημήτρη Τρίμη 
(μέλος του αλήστου μνήμης «Ιού»), ενώ ο σύζυ-
γός της, Δημήτρης Χριστόπουλος, είναι ένας εκ 
των λογογράφων του Τσίπρα και παλαιότερα 
του Αλαβάνου. Πήραν, λοιπόν, τις παρωχημένες 
πολιτικές τους απόψεις, τις απόλυτα μειοψηφι-
κές στην συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού 
Λαού, εις ό,τι αφορά τουλάχιστον στο ζήτημα 
των λαθρομεταναστών, συνθλίβοντας κάθε έννοια 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας και σερβίροντας 
ασύστολα ψέμματα. Η «ατυχία» τους ήταν το ότι 
ενέπλεξαν στο όλο περιστατικό τον υπουργό ΠΡΟ-
ΠΟ, Νίκο Δένδια, τον οποίο η συγκυβέρνηση του 
Μνημονίου προστατεύει ως κόρη οφθαλμού, 
μπας και μπορέσει να εξαπατήσει κάποια μερίδα 
κόσμου, που ζει έντονα το πρόβλημα της λαθρο-
μετανάστευσης. Δεν μας καίγεται καρφάκι για την 
όποια υπόληψη του Δένδια και την εμπλοκή του 
με το συγκεκριμένο δημοσιογραφικό δίδυμο. Δεν 
πρόκειται, όμως, να ανεχθούμε τέτοιου είδους 
στρατευμένη δημοσιογραφία, η οποία κονιορτο-
ποιεί κάθε έννοια αληθούς πληροφόρησης, προ-
κειμένου να εξυπηρετηθούν τα βρώμικα σχέδια 
του παρακράτους και των πατρώνων του. Ο Λαός 
πληρώνει από το υστέρημά του για να σέβονται 
οι δημοσιογράφοι την αλήθεια και όχι για να την 
λοιδορούν.ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ

Ο Πλάτων και η 
πολιτική ισότητα
Ο Πλάτων γράφει ότι είναι αναπόφευκτο μέσα 
στα κράτη να υπάρχουν «άρχοντες» και «αρχό-
μενοι», δηλαδή άνθρωποι που να κυβερνούν 
και άνθρωποι που να κυβερνώνται: «άρχο-
ντας δε δη και αρχομένοις αναγκαίον εν ταις 
πόλεσιν είναι που». Ο Πλάτων αρνήθηκε την 
πολιτική ισότητα και δίδαξε την αναγκαιότητα 
να κυβερνούν οι «κρείττονες» και να κυβερ-
νώνται οι «ήσσονες», γράφοντας στην σχετική 
παράγραφο των «Νόμων»: «οίμαι τον κρείττονα 
μεν άρχειν τον δε ήττω άρχεσθαι». Κατά τον 
ίδιο φιλόσοφο, ο ηθικώς υπερέχων πρέπει να 
κυβερνά τον ηθικώς κατώτερο, ενώ απορρί-
πτεται η καθολική ισότητα και εξειδικεύεται το 
στοιχείο της υπεροχής, τονίζοντας ότι εκείνος 
που αγνοεί οφείλει να ακολουθεί και εκείνος 
που γνωρίζει να ηγείται και να άρχει: «έπεσθαι 
μεν τον ανεπιστήμονα κελεύον τον δε φρονού-
ντα ηγείσθαι τε και άρχειν».

Ο Πλάτων, στην «Πολιτεία» του, παραθέτει επί-
σης την άποψη του Σωκράτους ότι η τυραννία 
δεν δημιουργείται από κάποιο άλλο πολίτευ-
μα, παρά από την δημοκρατία, όπου από την 
ακραία ελευθερία έχει την προέλευσή της 
και η μεγίστη και ακόμα αγριωτάτη δουλεία: 
«Εικότως τοίνυν, είπον, ουκ εξ άλλης πολιτείας 
τυραννίς καθίσταται, εξ οίμαι της ακροτάτης 
ελευθερίας δουλεία πλείστη τε και αγριωτάτη».



“Τολμουν να
συγκρινουν τουσ

ελληνεσ προσφυγεσ
με τουσ εισβολεισ”
 
Θα ήθελα να συγχαρώ την κα Ζαρούλια 

για τη στάση της, καθώς φάνηκε πολύ 
περισσότερο άνδρας από πολλά «ανδρεί-
κελα» της Βουλής. 

Είμαι ομογενής Έλληνας, γεννήθηκα 
στη Γερμανία, από Έλληνες μετανάστες 
οι οποίοι νομιμότατα, με πλείστους ελέγ-
χους (υγειονομικούς, ποινικούς) έφυγαν 
από την πατρίδα με σκοπό να εργαστούν 
στο εξωτερικό τη δεκαετία του ‘60. Εκεί 
εργάστηκαν σκληρά με κάθε νομιμότητα, 
συνεισφέροντας στην χώρα υποδοχής ως 
τίμιοι και φορολογούμενοι εργαζόμενοι, 
μεγαλώνοντας ταυτόχρονα δυο παιδιά. 
Επέστρεψαν αργότερα στην πατρίδα αφή-
νοντας άριστες εντυπώσεις στους Γερμα-
νούς εργοδότες τους που έκαναν τα πάντα 
για να τους κρατήσουν μην έχοντας δημι-
ουργήσει το παραμικρό πρόβλημα στη 
χώρα που τους φιλοξενούσε. 

Αυτούς τους ανθρώπους, θέλησαν 
κάποιοι όψιμοι «κοσμοπολίτες» να τους 
εξομοιώσουν με αυτούς που πηδούν τα 
κάγκελα, κλέβουν ποικιλοτρόπως το κρά-
τος, τρομοκρατούν και εγκληματούν στη 
χώρα μας. «Αιδώς Αργείοι». Αρκετά…

Ευτυχώς υπάρχουν πια άνθρωποi που 
μπορούν να μας προστατεύσουν και να 
μας σεβαστούν!

Ένας ανώνυμος δημόσιος υπάλληλος 
που από την «πολλή δημοκρατία» 

φοβάται να γίνει επώνυμος

D
“σασ εχουμε μαθει”
 
Οι δημοσιογραφίσκοι των καναλιών θα 

πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουμε κατα-
λάβει πολύ καλά τον βρώμικο, προδοτικό 
λόγο τους. Έχουν φτάσει στο σημείο από 
τον πανικό τους, να αποκαλούν εμάς τους 
ψηφοφόρους του Συνδέσμου, από παρα-
πλανημένους μέχρι ηλίθιους, χαμηλού 
επιπέδου. Οι κατηγορίες των προδοτών, 
των ξεφτιλισμένων όχι μόνο δε με αγγί-
ζουν, αλλά επιβεβαιώνουν την ορθότητα 
της ψήφου μου προς εσάς. 

Και για να τελειώνουμε μια και καλή με 
αυτό το παραμύθι να πω ότι είμαι 43 ετών, 
οικονομολόγος και ψήφισα Χρυσή Αυγή 
γιατί με καλύπτετε ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ, συμφω-
νώ 100% με τις θέσεις σας, και γιατί ξέρω 
ότι δε θα με πουλήσετε, γιατί θα είναι σαν 
να ξεπουλάτε τις ιδεές σας και εσείς όλοι 
φοράτε παντελόνια (όχι γιατί κρυώνετε...)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.

“Εφ’ όλης της ύλης”
 
Δανείζομαι το πρωτοσέλιδο της προ-

ηγούμενης εφημερίδος μας «ΟΛΟΙ ΕΝΑ-
ΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» . Αυτό πρέ-
πει να μας χαροποιεί, διότι πετροβολούν 
μόνο το δένδρο που κάνει τους καλούς 
καρπούς. Αυτοί που μας λοιδορούν και 
μας συκοφαντούν ασύστολα χρησιμοποι-
ούν την γνωστή προπαγανδιστική μέθοδο 
«πες – πες», στο τέλος κάτι θα μείνει. 
Αλλά το αλάνθαστο αισθητήριο του λαού 
κατάλαβε την προβοκάτσια τους και με την 
τελευταία δημοσκόπηση δίνει στην Χρυσή 
Αυγή ποσοστό πάνω από 10% με συνεχώς 
αυξανόμενη τάση. Το θέμα είναι ποιοι μας 
κατηγορούν. Οι αναξιόπιστοι πολιτικάντη-
δες που για 40 χρόνια αλληλοκαλυπτόμε-
νοι για τις παρανομίες και τις κλεψιές τους 
έφεραν έναν περήφανο λαό στη καταστρο-
φή και στην απόγνωση. Σημασία δεν έχει 
τι λέμε, αλλά ποιοι τα λέμε. Ερωτώ τι σχέση 
μπορεί να έχουν οι σημερινοί ψηφοφόροι, 
φίλοι και βουλευτές της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» 
με τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι του 1930. 
Καμιά. Είμαστε πατριωτικό κίνημα που 
αγαπάμε την Ελλάδα και αγωνιζόμαστε 
για τα ιδεώδη της φυλής και ένα καλύτερο 
αύριο. Αλλά μαζί με τους συκοφάντες μας 
υπάρχουν και ένας – δύο ιεράρχες από 
τους 72 της Ιεράς Συνόδου, που συνηγο-
ρούν. Το μόνο που λέω είναι ότι αν ζούσε 
ο αείμνηστος Μακαριστός Χριστόδουλος, 
σίγουρα θα ήταν υποστηρικτής μας.

Και τώρα έρχομαι στο καυτό θέμα της 
λαθρομετανάστευσης και αντιγράφω από 
την τοπική εφημερίδα ΤΑΧ/ΜΟΣ «ΚΑΡΑ-
ΒΙΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΡΑΜΙ-
ΔΙ ΠΗΛΙΟΥ- ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΠΕΤΑΞΑΝ 
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 34 ΑΤΟΜΑ, ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥΣ 11 ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ». Προσφάτως 
επισκέφτηκα την γείτονα Τουρκία, Πρού-
σα, Σμύρνη κλπ. Δεν αντίκρισα ούτε ένα 
έγχρωμο Ασιάτη ή Αφρικανό, τους έστει-
λαν όλους στην Ελλάδα. Τα καταστήματά 
τους όλα ανοιχτά, λουκέτο πουθενά και 
να σφύζουν από δουλειά. Τα δε εργοστά-
σια παράγουν, εξάγουν και δεν μεταφέ-
ρονται εκτός συνόρων όπως συμβαίνει 
εδώ. Μπουνταλάδες δεν είναι οι Τούρκοι, 
αλλά οι δικοί μας άχρηστοι και επικίν-
δυνοι κυβερνώντες της μεταπολίτευσης 
με τελευταίο τον Υπουργό ΠΡΟ-ΠΟ. Την 
παρελθούσα εβδομάδα παρακολούθησα 
στο κανάλι της Βουλής τις αγορεύσεις των 
κκ. Παππά, Παναγιώταρου, του Αρχηγού 
και λοιπών. Τους ξεσκέπασαν και μαθαίνει 
τώρα ο Ελληνικός λαός για τα προνόμια 
και τις απολαβές των ΒΟΛΕΥΤΩΝ, αλλά 
και για την καταστροφική τους διακυ-
βέρνηση όλα τα χρόνια. Πρέπει να απο-
λογηθούν και να δικασθούν ανάλογα με 
πρώτον τον Σημίτη για το σκάνδαλο του 
χρηματιστηρίου, τον Κώστα Καραμανλή 
γα την απάθεια και την μαλθακότητα και 
τον ανεκδιήγητο Γιωργάκη. Όλοι έχουν τις 
ευθύνες τους. Δυστυχώς η μοίρα της Ελλά-

δος ταυτίστηκε με ανάξιους ηγέτες. Από 
εδώ και στο εξής πρέπει να κυβερνήσουν 
γνήσιοι Έλληνες και όχι ανδρείκελα.

Γ.Κ.Ζ. - ΒΟΛΟΣ

D
“Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΙΛΟΣΟΦΟΣ”
 
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο γνωστός 

τηλεφιλόσοφος, φωτεινός παντογνώστης, 
ξερόλας Λάκης Λαζόπουλος εξαπέλυσε 
και πάλι την Τρίτη επίθεση λάσπης κατά 
του εθνικιστικού κινήματος! Είναι πραγ-
ματικά απίστευτο το θράσος αυτού του 
ανθρώπου. 

Από την μία είναι από τους πλουσιό-
τερους της showbiz (έχει βίλα στην Πάρο, 
βίλα στην Σέριφο, σπίτι στα βόρεια προά-
στια της Αθήνας, σπίτι στην Λάρισα, κότε-
ρο, κυκλοφορεί με υπερπολυτελές αυτο-
κίνητο) και από της άλλη παριστάνει τον 
αριστερό! Προφανώς κάθε καλοκαίρι όταν 
πίνει τα ποτάκια του στην βίλα του στην 
Πάρο και όταν κάνει βόλτες στο Αιγαίο με 
το κότερο του Κοντομηνά, η μόνη έννοια 
που έχει στο μυαλό του είναι οι φτωχοί και 
οι αδικημένοι . Δεν τον είδα όμως ποτέ να 
φιλοξενεί κανέναν Πακιστανό λαθρομετα-
νάστη στις βίλες του, μήπως μας δουλεύει 
λοιπόν; Είναι λοιπόν μεγάλη μου χαρά και 
μεγάλη τιμή που μας αντιπαθεί ο πιο αντι-
παθητικός και υποκριτής της Ελληνικής 
τηλεόρασης.

ΦΙΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

D
“ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ”

 
Αγαπητέ Κ.Μιχαλολιάκο,
Είμαι επιχειρηματίας στο κλάδο ανταλ-

λακτικών αυτοκινήτων από το έτος 1981 
και μέχρι σήμερα δεν είχα δώσει κανένα 
δικαίωμα στην αγορά να μου θίξει την αξι-
οπρέπεια μου. Οι οικονομικές συνθήκες 
πού βιώνει όλο το Ελληνικό Εμπόριο λόγω 
της μεγάλης λεηλασίας από την πλευρά 
των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – Ν.ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑΣ και Ελληνικών Τραπεζών με το άθλιο 
σχέδιο «ΣΟΦΟΚΛΗΣ» έχουν δημιουργήσει 
καταστάσεις τραγικές για όλο το ΕΘΝΟΣ.

Ο λόγος της σημερινής επιστολής μου 
προς εσάς είναι γιατί είστε η μόνη δύναμη 
που εξασφαλίζει το αύριο των ΕΛΛΗΝΩΝ 
και δεν αντέχω άλλο αυτή την καταστρο-
φή. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ:

Να καταστραφεί η ΕΛΛΑΔΑ
Να καταστραφεί η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μου
Να μου στερήσουν το δικαίωμα μου 
στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ μου
Να ξεπουλήσω την περιουσία μου για 
να πληρώσω τούς ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ
Να ξεπουλήσω τα κειμήλια των 
παιδιών μου στα ΚΕΝΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥ
Να αυτοκτονήσω για τους ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΔΟΤΕΣ.
Να ξέρετε ό,τι κάνετε για την ΕΛΛΑΔΑ 

σας αξίζουν ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κ.

Α.Φ. 594, Νοέμβριος 2005
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Να ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να 
τεθεί η «Χρυσή Αυγή» εκτός νόμου: 
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ «17Ν» ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 
«ΔΙΚΤΥΟΥ»:
Γερμανοί αντιφασίστες διοργάνωσαν εκδήλωση 
για την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973 με 
παράλληλες εισηγήσεις για τις δίκες του ΕΛΑ και 
17Ν από την δικηγόρο Γιάννα Κούρτοβικ, τον 
Νίκο Γιαννόπουλο του Δικτύου για τα Κοινωνικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα και του Γιάννη Κέλογλου 
της Αντιαυταρχικής Αλληλεγγύης. Έγινε επίσης 
ιστορική αναφορά στη δράση των συγκεκριμέ-
νων οργανώσεων και γενικότερα στις πολιτικές 
συνθήκες της μεταπολίτευσης. Όπως αναφέρει η 
ανακοίνωση των οργανωτών της αντιφασιστικής 
εκδηλώσεως, τα έσοδα από την εκδήλωση θα δια-
τεθούν για τις δικαστικές υποθέσεις των πολιτικών 
κρατουμένων. Αυτοί είναι, οι «νομιμόφρονες» 
και «ειρηνιστές», που θέλουν να τεθεί η «Χρυσή 
Αυγή» εκτός νόμου!»…»

Προχωρεί η «τουρκοποίηση» 
της Ελλάδας
«ΒΑΤΑΝ» στα τουρκικά σημαίνει πατρίδα και 
αυτήν την ονομασία είχε το κίνημα του Κεμάλ, που 
οδήγησε στην σφαγή και τον ξεριζωμό εκατομμυ-
ρίων Ελλήνων. Με αυτόν τον τίτλο κυκλοφορεί 
σήμερα στην γείτονα και όχι φίλη χώρα εφημε-
ρίδα που είναι μάλιστα η τρίτη σε κυκλοφορία. Η 
εκδοτική εταιρεία «ΒΑΤΑΝ» λοιπόν σύμφωνα με 
πληροφορίες αγόρασε μεγάλο πακέτο μετοχών 
εκδοτικής εταιρείας της Ελλάδος. Δεν είναι απ’ ό,τι 
λέγεται η μοναδική οικονομική διείσδυση στην 
Ελλάδα στον χώρο των ΜΜΕ από την Τουρκία…»
 

Gorne Macedonia τα Σκόπια 
για τον Σημίτη
Ο K. Σημίτης στο βιβλίο του μεταξύ άλλων περι-
γράφει πως έφτασε κοντά σε συμφωνία με τον 
τότε πρωθυπουργό της FYROM Γκεοργκιέφσκι 
για το όνομα της γειτονικής χώρας ως «Gorne 
Macedonia». Η ΑΠΟΡΙΑ ΜΑΣ: Γιατί υπερηφανεύ-
εται ο Κ. Σημίτης που είχε συμφωνήσει σε όνομα 
που αναμφισβήτητα περιέχει τον όρο Μακεδονία; 
Γιατί σε αυτό το θέμα δεν του απαντά η Ν.Δ.; 
Μήπως γιατί και αυτή ανάλογη μεθόδευση ακο-
λουθεί;»
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ερντογάν, είπε 
ότι η απαγόρευση της ισλαμικής μαντήλας στα 
γαλλικά σχολεία έχει συμβάλει στο ξέσπασμα 
των ταραχών στη Γαλλία. Σε συνέντευξή του στην 
τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, ο κ. Ερντογάν είπε 
ότι η απαγόρευσης της ισλαμικής μαντήλας έχει 
συμβάλει στην αποξένωση των μουσουλμάνων 
από τη γαλλική κοινωνία. Παράλληλα, μιλώντας 
χθες στην Κολωνία, ο Τούρκος πρωθυπουργός 
προειδοποίησε για τον κίνδυνο να σημειωθούν 
ταραχές και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ακόμη ο 
Ταγίπ Ερντογάν προέβη και σε μία δήλωση – επί-
δειξη ισχύος στην Ευρώπη, δήλωση με την οποία 
κάλεσε τους πολυπληθείς Τούρκους, που ζουν 
στις χώρες της Ευρώπης να μη συμμετάσχουν στα 
επεισόδια!»
 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΧΑΪΔΕΥΕΙ 
ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
Καθησυχαστική η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο 
μεταφοράς των γαλλικών ταραχών στην Αθήνα 
«Η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων των 
μεταναστών είναι διαρκής. Έχει ήδη γίνει μια 
προσπάθεια από το υπουργείο Εσωτερικών επί 
του θέματος» δήλωσε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Θ. Ρουσόπουλος, ερωτηθείς για το 
ενδεχόμενο μεταφοράς των ταραχών που σημει-
ώνονται τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι. Προσέ-
θεσε ότι οι κοινωνίες στις άλλες χώρες-μέλη της 
ΕΕ είναι διαφορετικές, ωστόσο -είπε- υπάρχουν 
προβλήματα που πρέπει κάποιος να ρυθμίσει «και 
η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να προχωρήσει 
σε νομοθετικές ρυθμίσεις».

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Η μανία των διεθνών τοκογλύφων κατά του μοναδικού εμποδί-
ου στα σχέδιά τους για ερημοποίηση της Ελλάδας, φάνηκε για 
μια ακόμα φορά το βράδυ της Παρασκευής, όταν «έπεσαν» τα 
προφίλ στο γνωστό Facebook όλων ανεξαιρέτως των βουλευ-
τών της Χρυσής Αυγής, καθώς και όλα τα προφίλ χρηστών που 
παραπέμπουν στην ιστοσελίδα του κινήματος! Να σημειώσουμε 
πως παρόμοια εμπόδια –σε μικρότερη ένταση- έχουν υπάρξει κι 
άλλες φορές, μόνο και μόνο για τα προφίλ των βουλευτών και 
των φίλων της Χρυσής Αυγής.
Την ίδια ώρα που οι διεθνείς σιωνιστές πετάνε τα ψευτοδημο-
κρατικά τους προσωπεία, τα πιο λυσσασμένα μαντρόσκυλά τους 
στην Ελλάδα, το προοδευτικό σκυλολόι του ΣΥΡΙΖΑ, πανηγυρί-
ζουν ξεδιάντροπα. Ιδού οι δήθεν «εχθροί του συστήματος» (από 
την επίσημη ιστοσελίδα του τσιπραίϊκου ροζ συνονθυλεύματος):

«Κρατήστε ομπρέλα! Πέφτουν βροχή οι λογαριασμοί χρυ-
σαυγιτών στο facebook.
Οι γνωστοί λογαριασμοί με τα όπλα και τα ανορθόγραφα 
μηνύματα ρατσιστικού -και όχι μόνο- μίσους «πέφτουν»!
Τα χρυσαύγουλα, λοιπόν, τα… πήραν στο ξυρισμένο τους 
κενό κρανίο και κάνουν λόγο για λογοκρισία και καταγγέλ-
λουν το facebook, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατέβασε μαζικά τους λογαρια-
σμούς των μελών της φασιστικής συμμορίας».

(ΥΓ): Αλήθεια, έχουν «ρίξει» ποτέ οι διεθνείς εξουσιαστές τα 
προφίλ των επαγγελματιών ψευτο-επαναστατών του ΣΥΡΙΖΑ και 
της κουκουεδαρίας; Γιατί άραγε; Μήπως γιατί δεν τους φοβού-
νται; Μήπως γιατί είναι δικοί τους, κατάδικοί τους;

Η λογοκρισία του Facebook και η χαρά της αριστεράς



18 Υπερήφανα ΟΧΙ από τους Εθνικιστές
Την περασμένη εβδομάδα έλαβαν χώρα στο 

κοινοβούλιο δύο κρίσιμες και σημαντικές 
ψηφοφορίες, στις οποίες οι εκπρόσωποι του 

Κινήματος των Ελλήνων Εθνικιστών τίμησαν στο 
ακέραιο την εμπιστοσύνη των εκατοντάδων χιλιάδων 
Ελλήνων στις τελευταίες εκλογές και καταψήφισαν 
τις προτάσεις της μνημονιακής συγκυβέρνησης, προ-
τάσεις ολέθριες για το μέλλον του Έθνους.

 
ΤΑπόλυτα συνεπείς με ό,τι προεκλογικά είχαμε εξαγ-

γείλει υπερασπιστήκαμε με σθένος τις θέσεις, τις θέσεις 
και τα Ιδεώδη των Εθνικιστών και καταψηφίσαμε και το 
νέο Μνημόνιο της υποταγής και τον προϋπολογισμό. Στις 
συνεδριάσεις αυτές είχα την τιμή να διατυπώσω τις θέσεις 
κάθε Χρυσαυγίτη και κάθε Χρυσαυγίτισσας σε ολόκληρη τη 
χώρα. Από τις ομιλίες μου αυτές, τις οποίες φυσικά δεν θα 
δείτε δημοσιευμένες σε καμμία εφημερίδα, σας παραθέτω 
τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012: 
«ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ»
«Το σημερινό πολυνομοσχέδιο, το Μνημόνιο 3, προβλέ-

πει ότι το 2013 θα είναι μια πολύ σκληρή, για τους εργαζό-
μενους, χρονιά και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι όλων 
των ταμείων θα κληθούν να πληρώσουν μέτρα ύψους 9,3 
δις ευρώ. Πώς ζητάει η κυβέρνηση αυτές τις θυσίες όταν, 
μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει γίνει τίποτα για το 
περίφημο «πόθεν έσχες», για τις περίφημες σπατάλες, ούτε 
ακόμη απολογισμός των Olympic Games του 2004 δεν έχει 
γίνει. Πώς ζητάει αυτές τις θυσίες από τον Λαό; …

Δεν πάνε πολλές μέρες που ενόψει της σημερινής ψηφο-
φορίας, κρίσιμης και ιστορικής λένε κάποιοι, ο κ. Σαμαράς 
μιλώντας στους βουλευτές του είπε: «Αρχίσαμε μια αληθινή 
εκστρατεία για το χτύπημα της λαθρομετανάστευσης. Η 
εικόνα αλλάζει παντού. Κυρίως στα κέντρα των πόλεων που 
είχαν καταληφθεί από λαθρομετανάστες και είχαν παραδο-
θεί στις παράνομες δραστηριότητές τους. Η ανακατάληψη 
των πόλεων μας, που είχαμε υποσχεθεί, άρχισε». Φαίνεται 
πως κάποιοι παραπληροφορούν τον κ. Σαμαρά. Δεν νομί-
ζω ότι από μόνος του, συνειδητά, λέει τέτοια εξωφρενικά 
πράγματα…»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΤΟ… ΔΝΤ!

«Για την Ιστορία, γιατί η Ιστορία διδάσκει, η Ψωροκώ-
σταινα ήταν μια ζητιάνα που είχε βρεθεί πρόσφυγας από το 
Αϊβαλί στα 1826 στο Ναύπλιο… Στα 1826, λοιπόν, η Ιερά 
Πόλις, το Μεσολόγγι, ψυχομαχούσε και γινόταν έρανος 
γιατί δεν υπήρχαν χρήματα για πολεμοφόδια και τρόφιμα. 
Αυτό, δύο χρόνια μετά από το 1824 όταν είχαμε πάρει το 
πρώτο δάνειο του Αγώνα, που το λεηλάτησαν. Τώρα το 
λεηλάτησαν οι εργολάβοι και οι διάφοροι «ημέτεροι», τότε 
ήταν άλλοι όπως ο Γκούρας, που έλεγε ότι έχει και έπαιρνε 
λουφέδες για 12.000 στρατιώτες ενώ είχε 2.000-3.000. 
Το είχαν λεηλατήσει, λοιπόν, το δάνειο, όπως λεηλάτησαν 
τόσα και τόσα δάνεια… Η Ψωροκώσταινα, λοιπόν τότε, η 
ζητιάνα έβγαλε την ασημένια της βέρα και ένα γρόσι και 
τα έβαλε για το Μεσολόγγι. Ναι, ο Ελληνικός Λαός είναι 
αποφασισμένος για θυσίες αλλά ποιο είναι το Μεσολόγγι 
της συγκυβέρνησης; Το ΔΝΤ και οι παγκόσμιοι τοκογλύφοι; 

Αυτές τις θυσίες, να ξέρουν, ότι δεν πρόκειται να τις 
κάνει ο Λαός και ότι θα τον βρουν απέναντι τους. Εάν 
νομίζουν, επίσης, ότι με την εξαθλίωση και τον οικονομικό 
όλεθρο θα υποτάξουν έναν γενναίο Λαό, όπως ο Ελληνι-
κός, κάνουν λάθος. Και θα το διαπιστώσουν σύντομα. Ό,τι 
και να υπογράψουν, ό,τι και να ψηφίσουν, η Ελλάδα δεν 
πωλείται γιατί είναι Ιδέα, είναι ένα Έθνος με χιλιάδων ετών 
Ιστορία. Δεν μπορούν να την αγοράσουν με το χρυσάφι 

όλου του κόσμου οι παγκόσμιοι τοκογλύφοι και οι Φράγκοι 
συνεταίροι τους.» 

«ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΓΟΝΑΤΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ»

«Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, πιστή στην γραμμή της, συνεπής με 
την Ιδεολογία και τις πολιτικές της Αρχές, θα καταψηφίσει 
τα μέτρα. Μέτρα, τα οποία δεν οδηγούν στην σωτηρία της 
Πατρίδας…

Αυτό που προπαντός θέλουν με την  οικονομική εξαθλί-
ωση, -γιατί όπως λέει ο Πλάτων, «το ίδιο διαφθείρει και η 
μεγάλη ένδεια και ο μεγάλος πλούτος»-, αυτό που προπα-
ντός θέλουν είναι να γονατίσουν τον Λαό και να παραδο-
θεί χωρίς μάχη στην εξουσία των ξένων… Ο Ελληνισμός 
πέρασε και άλλες δύσκολες στιγμές, ακόμη δυσκολό-
τερες, τραγικές και επιβίωσε. Ο μεγάλος εχθρός δεν 
είναι η οικονομική χρεοκοπία. Είναι η πολιτική και 
ηθική χρεοκοπία. Αυτό που έχουν ανάγκη σήμερα όλοι οι 
αληθινοί Έλληνες και Ελληνίδες αυτού του τόπου είναι να 
μην τα παρατήσουν, είναι να μην γονατίσουν. Χρειάζεται 
μια Εθνική αναγέννηση με όλο τον Λαό ενωμένο, και ας 
αφήσουν τα παραμύθια περί εμφυλίου. Ο εχθρός δεν βρί-
σκεται εντός των πυλών, είναι οι παγκόσμιοι τοκογλύφοι 
που θέλουν να λεηλατήσουν την Χώρα. Θα έλθει αυτή η 
ώρα. Και τότε και τα μνημόνια της υποταγής θα πεταχτούν, 
σαν άχρηστα χαρτιά κάποιων μοιραίων ανθρώπων ανάξι-
ων των περιστάσεων, στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας.»  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012: ΟΧΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

«…H σημερινή συζήτηση και η ψηφοφορία η οποία θα 
ακολουθήσει έχει θέμα τον Προϋπολογισμό του 2013. 
Δεν θεωρώ τυχαίο και δεν είναι ότι η συζήτηση αυτή και 
η ψηφοφορία ακολουθεί την συζήτηση και ψηφοφορία, η 
οποία έγινε την Τετάρτη για το «Μνημόνιο ΙΙΙ». Δεν αποτε-
λεί, λοιπόν, ο Προϋπολογισμός του 2013 παρά μία έκφρα-
ση αυτού ακριβώς το οποίο ψηφίστηκε την Τετάρτη.  Γνώμη 
δική μου, γνώμη των Ελλήνων εθνικιστών τους οποίους 
έχω την τιμή να εκπροσωπώ είναι ότι από την πρώτη στιγμή, 

όταν ήρθαν εδώ οι ελεγκτές των δανειστών μας, θα έπρεπε 
αντί να υπάρχουν άλλες κόκκινες γραμμές, να υπάρχουν 
δύο κόκκινες γραμμές: μία για την εθνική άμυνα και μία για 
την δημόσια τάξη. Θεωρώ απαράδεκτο ότι μέσα σε αυτό 
τον Προϋπολογισμό και ότι για χάρη του μνημονίου έγιναν 
δραματικές μειώσεις, οι οποίες αποδυναμώνουν την ένο-
πλη δύναμη του έθνους και τη δυνατότητα του κράτους να 
αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη.

Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν άνθρωποι σε δεύτερες 
θέσεις πολιτικές οι οποίοι να αμείβονται  περισσότερο απ’ 
όσο αμείβεται ένας ιπτάμενος της Πολεμικής μας Αεροπο-
ρίας ή ένας αξιωματικός, ο οποίος υπηρετεί στα σύνορα.

Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν μειώσεις σε ζητήματα 
δημοσίας τάξεως όταν στη χώρα μας καλπάζει η εγκλη-
ματικότητα… Και όλα αυτά τη στιγμή που εκατοντάδες 
χιλιάδες λαθρομετανάστες βρίσκονται στην πατρίδα μας 
και σίγουρα έχουν μεγάλο μερίδιο στην άνοδο της εγκλη-
ματικότητας…

Η Ελλάδα μπήκε το 1981 στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
πολλά όνειρα, με πολλούς σκοπούς, πολλούς στόχους. Ένα 
απ’ αυτά που ελέχθησαν ήταν ότι παύει η τουρκική απειλή. 
Δεν έπαψε τη τουρκική απειλή. Αντιθέτως στη διάρκεια 
κατά την οποία ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε και 
το casus belli για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδέα. Δεν προέκυψε από 
μια ιδεολογική συγγένεια, όπως προέκυψαν, αν θέλετε, τα 
κράτη του ανατολικού μπλοκ. Ήταν μια εμπορική συμφωνία. 
Ήταν ένα εργαλείο. Και έτσι έπρεπε να το χρησιμοποιή-
σουμε. Εμείς το χρησιμοποιήσαμε εντελώς αντίθετα. Όχι 
για να αναδημιουργήσουμε την ελληνική οικονομία αλλά 
για να την καταστρέψουμε… Εξαφανίστηκαν οι ελληνικές 
βιομηχανίες όλες. Εξαφανίστηκε η βιοτεχνία. Τσακίστηκε η 
ελληνική οικονομία.

«ΕΥΡΩ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ;»
«Πάνω στο θέμα αυτό λοιπόν τίθεται εκβιαστικά 

ένα δίλημμα. Έχουν υπάρξει και διάφοροι όροι. 
Συμμορία της δραχμής. Τι είναι η δραχμή δηλαδή; 
Καμιά καταραμένη λέξη; Τέσσερις χιλιάδες χρόνια 
ελληνικής ιστορίας είχαμε χωρίς το ευρώ. Δεν υπήρ-
χαμε σαν έθνος;  Αν, λοιπόν, το δίλημμα είναι ευρώ 
ή δραχμή να το συζητήσουμε. Αν είναι ευρώ ή ελεύθερη 
Ελλάδα, εμείς, οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής είμαστε με 
την Ελλάδα και όχι με το ευρώ. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Γιατί 
όπως δείχνουν τα πράγματα το πράγμα έχει φτάσει πλέον 
σε ένα σημείο όπου έχει γίνει εθνικό ιδανικό η παραμονή 
στο ευρώ, αλλιώς καταστρεφόμαστε…

Μιλούμε περί κοινοβουλευτικών ηθών και κατά κανόνα 
κατηγορείται η Χρυσή Αυγή γι’ αυτό. Θέλω να ενημερώσω 
όσους δεν το γνωρίζουν ότι αυτές εδώ οι καρέκλες είναι 
εδώ πακτωμένες μετά το 1974 και ήταν το πρώτο που έγινε. 
Γιατί πριν το 1967 που ήταν κινητές έπεφταν καρεκλιές σ’ 
αυτήν εδώ την Αίθουσα και δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή, όπως 
γνωρίζετε πολύ καλά. Λέει μια λέξη ένας Βουλευτής της Χρυ-
σής Αυγής; Ιερή αγανάκτηση. Λένε τα χίλια μύρια όσα άλλοι 
- μέχρι και βιβλίο είχαν πετάξει προ μηνών στο Προεδρείο- 
και δεν τρέχει τίποτα. Τελικά τι φοβάστε από τη Χρυσή 
Αυγή; Δεν έχουμε τεθωρακισμένες μεραρχίες. Δεν έχουμε 
σκοπό να κάνουμε πραξικόπημα. Εδώ στη Βουλή είμαστε. 
Εκφράζουμε μια πολιτική θέση με την οποία μπορεί να είστε 
εντελώς αντίθετοι αλλά επιτέλους το φρόνημα δε διώκεται. 
Και είστε  υποχρεωμένοι πιστεύω αυτό να το σεβαστείτε. 
Εμείς δηλώνουμε υπερήφανα ότι είμαστε Έλληνες εθνικιστές 
και αντικαπιταλιστές και αντιμαρξιστές…

Αυτά είχα να πω και να δηλώσω ότι εμείς οι Έλληνες 
εθνικιστές της Χρυσής Αυγής θα καταψηφίσουμε τον Προ-
ϋπολογισμό στο σύνολό του»

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

«Άλλη διέξοδος δεν υπάρχει καμμία, δια των οδών αυτών και μη 
χάνεσθε. Διέξοδος υπάρχει μία μόνη και μοναδική. Η εδώ υποδει-
κνυομένη. Και αυτή είνε πολύ ολίγον ΝΟΗΤΗ και διόλου ΑΡΕΣΤΗ. 
Και η διέξοδος αυτή η μία και Μοναδική είνε: ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΠΝΕΥ-

ΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. Συνεπάγουσα και: ΒΑΘΥΤΑΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ. Ήτοι: Επανάστασις Ατομική. Επανάστασις Κοινωνι-
κή. Επανάστασις Πολιτική. Επανάστασις Ιδεολογική… Καταρρακώ-

νουσα με φως τα Σκοτάδια και τα ψεύματα. Διότι τίποτε δεν γίνεται 
εις τα Σκοτάδια, με Σκοτάδια. Τίποτε εις τα ψεύματα, με ψεύματα».

Περικλής Γιαννόπουλος, «Νέον Πνεύμα» 1906 
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