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ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΔΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ που μιλούσαν στην καρδιά 
των συγκεντρωμένων, ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ με συντρι-
πτική υπεροχή της Ελληνικής Νεολαίας αλλά και ολόκληρες 
οικογένειες, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ που κάλυψε 
τις ανάγκες της εκδήλωσης, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
από όλους, αλλά κυρίως…. ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ… Την Ελλάδα των Εθνικι-
στών και των υπερήφανων Ελλήνων. Πλέον μιλάμε για την 
μεγαλύτερη Ελληνική Εθνικιστική Συγκέντρωση όλων των 
εποχών και αυτό δεν είναι υπερβολή.

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΑΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ, ΕΝΑΣ ΗΛΙΟΣ
ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20132

Αθήνα: 6932 185789 Πειραιάς: 210 4172693 Αν. Αττική: 6947 285718 Δυτ. Αττικη: 6973 283559 Θεσσαλονίκη: 6970 138893 
Αιτωλ/νία: 6973 749279 Αργολίδα: 6980 507785 Αρκαδία: 6974 882304 Άρτα: 6974 382063 Αχαΐα: 6986 180102 Βοιωτία: 6985 994905 

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

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

Ξάνθη: 6984 784013  Πέλλα: 6972 226025 Πιέρια: 6970 881184 Πρέβεζα: 6956 306622 Ρέθυμνο: 6977 752198 Ρόδος: 6947780096
Ροδόπη: 25310 33001 Σάμος: 6984 305181 Σέρρες: 6938 721350 Τρίκαλα: 6932 207727 Φθιώτιδα: 6988 888540  Φιλιατρά: 6945 662768 

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

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

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

o ΑΘΗΝΑ: Δηλιγιάννη 50

o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καζαντζάκη 4 

o ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραΐσκου 111 

o ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 17 χλμ 

Νέας Εθνικής Οδού

o Α. ΛΙΟΣΙΑ: πλ. Μητροπόλεως

o ΝΙΚΑΙΑ: Καισαρείας 30

o Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Λ. Ηρακλείου 426

o ΜΕΓΑΡΑ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΠΕΡΑΜΑ: 25ης Μαρτίου 7

o ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Φανερωμένης 3

o ΑΡΤΕΜΙΔΑ: Αγ. Μαρίνας 10

o ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: Λεωφ. Σουνίου 

και 25ης Μαρτίου

o Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Ποσειδώνος 66 

o ΠΑΤΡΑ: Γερμανού 128 

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΞΑΝΘΗ: Τσιμισκή 2

o ΔΡΑΜΑ: Εθνικής Αμύνης 55 

o ΕΒΡΟΣ: Μαζαράκη 34 

o ΘΑΣΟΣ: Πρίνος Θάσου

o ΚΑΒΑΛΑ: Δαγκλή 10 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o KOMOTHNH: 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

Θα ήθελα με αφορμή το φετινό πάν-
δημο μνημόσυνο για τους πεσόντες 
στα Ίμια να αφηγηθώ μία ιστορία. 

Μία ιστορία για έναν ασύρματο και μία 
σφαίρα, που σε επίπεδο συμβολικό μπορεί 
να πει πολλά, αλλά μόνο σε όσους φυλούν 
βαθιά μέσα στην καρδιά τους την Ελλάδα. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Όταν λοιπόν έφυγε δεύτερη ομάδα ΟΥΚ για 
τη δυτική Ίμια, που την πατούσαν τούρκοι, 
κάπου στο μέσο του πλου η αποστολή της 
ματαιώθηκε. Κάποιοι είπαν πως οι βατρα-
χάνθρωποι ξέχασαν να πάρουν μπαταρίες 
για τον ασύρματο, κάποιοι πως είδαν τους 
τούρκους και θέλησαν να αποφύγουν την 
ένοπλη συμπλοκή. Το άλλο πρωί, από έναν 
άλλο ασύρματο δόθηκε η εντολή στην πρώ-
τη ομάδα ΟΥΚ να κατεβάσει τη σημαία από 
τον ιστό, να την πάρει μαζί της και να φύγει.  
Όπως ακριβώς έλεγε πριν λίγες ώρες ο Πά-
γκαλος: «βγάλτε από ‘ κει τη σημαία, πείτε 
ότι χάθηκε, ότι την πήρε ο αέρας». Με αυτά 
τα λόγια σφραγίστηκε η προδοσία και όμως 
όλοι εμείς οι Έλληνες ορκιστήκαμε κάποτε, 
όταν φορέσαμε την τιμημένη στρατιωτική 
στολή (και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα λόγια 
του στρατιωτικού μας όρκου): «Ορκίζομαι 
να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν, 
μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος 
μου, τας Σημαίας. Να μη τας εγκαταλείπω 
μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ’ αυτών». 
Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός 
μου, όμως αυτό δε λέει τίποτα στον κάθε 
Πάγκαλο, στον κάθε προδότη της Ελλάδος, 
έρχεται όμως η ώρα της πληρωμής για τα 
αμαρτήματα και τις προδοσίες τους. 
Ο ασύρματος λοιπόν έστειλε και τότε μία 
διαταγή προς τους στρατιώτες και θυμήθη-
κα προχθές έναν άλλο ασύρματο μίας άλλης 
εποχής, με αφορμή την κηδεία ενός μεγάλου 
Ανδρός, του Ήρωα και επαναστάτη Στρατη-
γού Νικολάου Ντερτιλή. Όταν οι τούρκοι 

πατούσαν μία άλλη ελληνική πατρίδα, τη 
μαρτυρική Κύπρο το 1964, ο Ντερτιλής είχε 
πει και τότε «παρών», όπως σε κάθε μεγά-
λο προσκλητήριο της Πατρίδας. Σε μυστική 
αποστολή, ως Ταγματάρχης, οργάνωσε τις 
ειδικές μονάδες της ΕΛΔΥΚ και εκκαθάρισε 
όλους τους τουρκικούς θύλακες, τις βάσεις 
του εχθρού για απόβαση στη νήσο. Στη με-
γαλύτερη ίσως μάχη, τη μάχη της Μανσού-
ρας, ο εχθρός είχε οχυρωθεί σε ισχυρή τοπο-
θεσία με πολυβόλα και αντιαρματικά. Εκεί ο 
Ντερτιλής και η μονάδα του επιτέθηκε με 
εφ’ όπλου λόγχη και την ιαχή «Αέρα». Κατά 
την προέλαση, μέσα από τον ασύρματο, ο 
Ντερτιλής άκουσε τη φωνή του Γεωργίου 
Γρίβα να διατάζει παύση της επίθεσης.  
Ο Γρίβας ήταν ο Ήρωας που είχε τσακίσει 
τους άγγλους και είχε ελευθερώσει την Κύ-
προ και είχε παίξει άπειρες φορές κορώνα-
γράμματα με το θάνατο. Την ώρα εκείνη 
όμως, ως Διοικητής του Ντερτιλή και των 
ελληνικών δυνάμεων απαιτούσε αυτοσυ-
γκράτηση. Να πάψει η επέλαση, να σταθούν 
σε σταθερό σημείο οι δυνάμεις, να καλυ-
φθούν οι άνδρες από τα καταιγιστικά τουρ-
κικά πυρά. Η φωνή του Γρίβα την ώρα εκεί-
νη ήταν η φωνή της λογικής. Ο Ντερτιλής 
άκουσε καθαρά τη φωνή της λογικής να τον 
διατάσσει μέσα από τον ασύρματο. Χωρίς 
να το σκεφτεί στιγμή, τράβηξε το πιστόλι και 
πυροβόλησε τον ασύρματο. Και τότε η λογι-
κή σώπασε, οι Έλληνες καταδρομείς προέλα-
σαν, πήδηξαν μέσα στα χαρακώματα, έσφα-
ξαν με τις ξιφολόγχες τους στρατιώτες του 
εχθρού, μπήκαν στο τούρκικο χωριό και το 
έκαναν στάχτη. Ο ασύρματος είχε σιγήσει, η 
λογική είχε πάψει, οι Έλληνες είχαν νικήσει.  
Από όλες τις ένδοξες πολεμικές και επανα-
στατικές πράξεις του Στρατηγού Ντερτιλή, 
αυτή η σφαίρα που έριξε στον ασύρματο θα 
παραμείνει για πάντα στη μνήμη μας ως 
η κορυφαία. Ως το σύμβολο που θα πρέπει 
να ορίζει τις πράξεις όλων μας, ημών που 
ακόμη δεν έχουμε πράξει απολύτως τίποτα 

για τη μεγάλη υπόθεση της Πατρίδας μας. Η 
Χρυσή Αυγή σήμερα είναι αυτή ακριβώς η 
σφαίρα στον ασύρματο. Τόσες χιλιάδες φο-
ρές τα χρόνια που πέρασαν, όταν ήμασταν 
τόσοι λίγοι εμείς που μετείχαμε στον εθνι-
κιστικό αγώνα, ακούγαμε πάντα την ίδια 
φωνή μέσα από κάποιον ασύρματο: «Πού 
πάτε; Τι κάνετε; Θα μπλέξετε… θα καταστρα-
φείτε… δεν μπορείτε μόνοι να αλλάξετε τον 
κόσμο».  
Και τότε ερχόταν η Χρυσή Αυγή και έσκαγε 
σαν σφαίρα μέσα στον ασύρματο της συνεί-
δησής μας. Και έσβηναν οι σώφρονες φωνές 
και οι παραινέσεις και συνεχίζαμε με παρω-
πίδες τη μικρή, καθημερινή μας προέλαση 
εναντίον όλων. Όπως πριν από μερικά χρό-
νια, 2 Φεβρουαρίου και τότε, όταν κάποιοι 
αλήτες προσπάθησαν να σταματήσουν το 
πάνδημο μνημόσυνο των Ηρώων, αυτή τη 
μεγάλη στιγμή του Ελληνικού Εθνικισμού. 
Όταν ήρθαν με μαχαίρια και όπλα και άπει-
ρα δολοφονικά σύνεργα, εκατοντάδες ενά-
ντια σε λίγους. Όμως κρατήσαμε τις θέσεις 
και τιμήσαμε τις σημαίες μας και τις υπερα-
σπιστήκαμε ως οφείλαμε με βάση τον στρα-
τιωτικό μας όρκο. Όταν λοιπόν έρχονται 
στιγμές δύσκολες και σας πιέζει η λογική 
και σας φωνάζει μέσα από τον ασύρματο, 
κάντε μία απλή πράξη. Τραβήξτε το πιστόλι 
και πυροβολήστε τον ασύρματο. Αυτό είναι 
το επιμύθιο του Αγώνα μας, αυτό είναι το 
διαρκές πρόσταγμα της Χρυσής Αυγής. 

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

«Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»

Η σφαίρα στον ασύρματο 

Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση παλεύει εναγωνίως για να ξεπου-
λήσει κάθε κομμάτι της εθνικής μας περιουσίας, η αντίστοιχη τουρκική 
προχωρά σε βήματα εις βάρος μεν του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, 
προς το συμφέρον δε του τουρκικού λαού. Συγκεκριμένα, η εφημερί-
δα «Χουριέτ» αναφέρει πως η τουρκική 
κυβέρνηση προτίθεται να ξεκινήσει τις 
έρευνες για την ύπαρξη πετρελαίου στην 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, περί 
τον μήνα Μάιο.
Το δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέ-
ρει πως οι έρευνες θα διεξαχθούν από 
το σεισμογραφικό σκάφος «Πολάρκους», 
το οποίο οι Τούρκοι αγόρασαν πρόσφα-
τα από την Νορβηγία. Σύμφωνα με το 
ίδιο δημοσίευμα, καθορίζονται και οι 
περιοχές ερευνών για ύπαρξη υδρο-
γονανθράκων. Μεταξύ των περιοχών, 
συμπεριλαμβάνονται ορισμένες οι οποίες 
βρίσκονται εντός των οικοπέδων 1,4,5,6,7,12 της ανακηρυχθείσης 
κυπριακής ΑΟΖ, ενώ έρευνες έχουν εξαγγελθεί και για περιοχές κοντά 
στο Καστελόριζο.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως η δημοσιοποίηση των τουρκικών προ-

θέσεων, θα προκαλέσει νέα ανησυχία στην ήδη ενδοτική κυβέρνηση 
Σαμαρά, η οποία περιορίζεται στο να καθησυχάζει την Τουρκία, εις 
ό,τι αφορά το αναφαίρετο ελληνικό δικαίωμα της ανακήρυξης ΑΟΖ. 
Στην αντίπερα όχθη, η τακτική της Άγκυρας λαμβάνει ολοένα και 

εντονότερο επιθετικό χαρακτήρα, εκμε-
ταλλευόμενη την αδυναμία της ελληνικής 
κυβέρνησης να διασφαλίσει τα εθνικά 
συμφέροντα.
Κι ενώ η Τουρκία προχωρά σε φρενή-
ρεις εξοπλισμούς και εξαγγέλλει έρευνες 
ακόμη και σε ελληνικά χωρικά ύδατα, 
η ψοφοδεής κυβέρνηση Σαμαρά γυρο-
φέρνει ανά τον κόσμο τον «δίσκο της 
επαιτείας», γυρεύοντας κεφάλαια για να 
κατασβήσει την ακόρεστη τοκογλυφική 
δίψα των δανειστών, απεμπολώντας τα 
απαράγραπτα, συμφώνως προς το διε-
θνές δίκαιο, ελληνικά εθνικά συμφέρο-

ντα. Όλα δείχνουν ότι η ερχόμενη άνοιξη θα αποτελέσει ένα θερμό 
χρονικό διάστημα, στο οποίο θα συντελεστούν εξελίξεις ικανές να 
πλήξουν ανεπανόρθωτα τις εθνικές θέσεις, εάν η τριμερής συγκυβέρ-
νηση, συνεχίσει στο μοτίβο της υποχώρησης και της ηττοπάθειας.

Έρευνες σε Αιγαίο και Κύπρο ανακοίνωσε η Άγκυρα
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Πραγματικά συγκλονιστική ήταν η εθνικιστική συγκέντρωση και 
πορεία, που έγινε το Σάββατο, για τα Ίμια! Όλοι οι αντικειμενι-
κοί πολιτικοί παρατηρητές, συμφωνούν πως επρόκειτο για την 

μεγαλύτερη εθνικιστική συγκέντρωση στα χρονικά και μιλούν 
με δέος για δεκάδες χιλιάδες εθνικιστές που πλημμύρισαν το 
κέντρο της Αθήνας. Στην κρατική (και κομμουνιστοκρατούμενη) 
ΕΡΤ, όμως, συνεχίζουν το… χαβά τους. Έτσι, στο κυριακάτικο 
δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ έγινε λόγος για… 2.000 άτομα, ενώ 
δεν έπαιξε βίντεο από τη συγκέντρωση!
Την ίδια μέρα, εμφανίστηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, 
ο Παπαδημούλης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κεφαλογιάννης της ΝΔ. 
Όταν ο συριζαίος νοσταλγός του Χότζα και του Τσαουσέσκου, 
ρώτησε τον νεοδημοκράτη πολιτικάντη «γιατί δεν έκλεισαν 
σταθμοί του Μετρό κατά τη χθεσινή συγκέντρωση της Χρυσής 
Αυγής;» (για να εμποδιστεί η προσέλευση του κόσμου…), αυτός 
απάντησε δήθεν απαξιωτικά: «έλα μωρέ τώρα, για 300 άτομα;».
Συμπέρασμα: είναι προφανές, ότι η γραμμή των κρατικών 
ΜΜΕ για μικρή προσέλευση ήρθε απευθείας από τη Συγγρού! 
Και οι… σοβιετικοί της ΕΡΤ την ακολούθησαν με μεγάλη τους 
χαρά, για ευνόητους ιδεολογικούς λόγους.

ΝΕΤ: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΟΒΙΕΤ!

BHMA: «Αν ήσουν Έλληνας δεν θα 
σου μίλαγα» είχε τίτλο το ρεπορτάζ 

για τις επαφές του Μούιζνιεκ με 
λαθρομετανάστες. 

«Αν ήσουν Έλληνας δεν θα σου μίλαγα», 
είπε ο Νιγηριανός που έχει κατασκηνώσει 
στο Πεδίο του Άρεως σαν να βρίσκεται 
σε ζούγκλα της Αφρικής, στον Λετονό, 
ο οποίος είναι επίτροπος ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης και ο επίτροπος δεν είχε το θάρρος 
να του πει ότι αυτό είναι ρατσιστικό! 
Άλλωστε, από ρατσισμό ξέρει μια και 
στην Λετονία υφίστανται σκληρές διακρί-
σεις οι Ρώσοι. Αλλά για αυτόν τον ρατσι-
σμό δεν έχει ακούσει τίποτε ο Λετονός... 
Το ρεπορτάζ του Βήματος αφορά την 
επίσκεψη σε ένα… αφρικανικό χωριό 
στο... Πεδίο του Άρεως(!) για να δια-
πιστώσει την «ρατσιστική βία», που 
δήθεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εάν δεν 
παρουσιαζότανε σαν ρεπορτάζ θα λέγαμε 
ότι θα επρόκειτο για ένα μυθιστόρημα 
γεμάτο τερατολογίες. Ο Νιλς Μούιζνιεκς 
λασπολογεί ασύστολα όχι μόνο κατά της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, αλλά και του Ελληνικού 
κράτους, αφού υιοθετεί την ανυπόστατη 
καταγγελία ότι η Αστυνομία μαζεύει κάθε 
τόσο τους λαθρομετανάστες, τους πηγαί-
νει σε ένα έρημο σημείο και τους σπάει 
στο ξύλο!  
Δεν μας φαίνεται καθόλου παράξενο ότι 
στον Μούζνιεκς επανέλαβαν οι Νιγηρια-
νοί (μελλοντικοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ 
εάν τους κάνουν «έλληνες»), το τσιτάτο 
του Τσίπρα που είπε στην κρατική τηλε-
όραση: «Οι Χρυσαυγίτες μας σκοτώ-
νουν καθημερινά». Τα ίδια είπε και ο 
Αλέξης στην Έλλη Στάη στη ΝΕΤ.  
Στην συνέχεια υιοθετεί μία άλλη ψευ-
δολογία ότι οι αστυνομικοί, οι οποίοι 
τους συλλαμβάνουν την ημέρα, το βράδυ 
αλλάζουν ρούχα, φορούν φανέλες της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και τους ξυλοκοπούν 
και αντί αυτόν τον άνθρωπο να τον έχει 

πετάξει το Ελληνικό κράτος για λόγους 
αξιοπρεπείας με τις κλωτσιές από την 
χώρα, για τα όσα συκοφαντικά λέει όχι 
μόνο κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ενός 
πολιτικού κόμματος του κοινοβουλίου, 
όχι μόνον κατά της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, αλλά και του Ελληνικού Λαού 
ολόκληρου, αντ’ αυτού δέχεται χωρίς να 
απαντά τις υποδείξεις του ότι το ελληνικό 
κράτος θα μπορούσε να θέσει την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ εκτός νόμου. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα έπρεπε να 
γνωρίζει ότι με ευθύνη ολόκληρης της 
Δύσης, τόσο των μεγάλων χωρών της 
Ευρώπης, όσο και των ΗΠΑ δημιουργή-
θηκε μια μεγάλη αναταραχή σε Αφρική 
και Ασία και ήλθαν στην Πατρίδα μας 
εκατομμύρια λαθρομετανάστες και αυτό 
που συμβαίνει είναι πραγματικά απάν-

θρωπο για όλους και για τους Έλληνες 
και για τους ξένους, αφού αυτή η μικρή 
χώρα, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση 
σχεδόν χρεωκοπίας, δεν είναι δυνατόν 
να θρέψει όλον αυτόν τον πληθυσμό, δεν 
είναι δυνατόν να αποδεχθεί όλη αυτή τη 
διάλυση του εθνικού ιστού, την εγκλημα-
τικότητα που έχει μοιραία προκύψει. 
Δύο εκατομμύρια αφρικανών και ασι-
ατών για την Ελλάδα των 11 εκατομ-
μυρίων αποτελούν μία κυριολεκτική 
καταστροφή. Για την Ευρώπη όμως και 
την Αμερική του ενός δισεκατομμυρίου 
σχεδόν πληθυσμού θα ήταν ένα τίποτε. 
Αυτό δεν το ξέρει ο κύριος Μούιζνιεκς; 
Δεν γνωρίζει ότι με τις συμφωνίες του 
Δουβλίνου η Ευρώπη έχει υποχρεώσει 
κατ’ ουσίαν την Ελλάδα να γίνεται ο 
αποδέκτης όλων αυτών των πληθυσμών 
από Αφρική και Ασία; Τα ξέρει, αλλά δεν 
λέει τίποτε.  
Εάν υπήρχε Ελλάδα και όχι ψευ-
τορωμαίικο, ο Νιλς Μούιζνιεκς θα 
είχε απελαθεί! Όμως, κάθονται και 
τον ακούνε με σεβασμό οι μεγαλο-
τιτλούχοι αυτής της χώρας. O Νιλς 
Μούιζνιεκς δεν είναι ένας τυχαίος 
«επίτροπος»... Έχει θητεύσει ως Διευ-
θυντής Προγράμματος στο Λετονικό 
Παράρτημα του Ιδρύματος Σόρος! 
Εις ό,τι μας αφορά, τη θέση μας διατύ-
πωσε ξεκάθαρα ο Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής 
σε δημόσια ομιλία του, που τόνισε ότι δεν 
δικαιούται κανένας Μούιζνιεκς να έχει 
λόγο για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.  
Όσο για αυτούς που υιοθετούν τις τερα-
τολογίες ότι οι Χρυσαυγίτες… καθημερινά 
δολοφονούν λαθρομετανάστες(!) και ότι 
οι αστυνομικοί μετά την βάρδιά τους 
αλλάζουν ρούχα και πηγαίνουν σαν Χρυ-
σαυγίτες και κυνηγάνε Νιγηριανούς και 
Πακιστανούς, θα έπρεπε να είχαν αντιλη-
φθεί ότι οι Έλληνες παρ’ όλη την πολυετή 
προπόνηση στην βλακεία από τα κανάλια, 
δεν είναι τόσο βλάκες όσο νομίζουν και 
δεν τους πιστεύουν.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Νιλς Μουίζνιεκς και 
οι τερατολογίες του κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Να η Ελλάς   

 
Ναι, αυτή είναι η Ελλάς. Η Ελλάδα μας. Η Ελλά-
δα που αρμόζει στην Ιστορία της. Αυτοί είναι οι 
Έλληνες που στέκονται με δέος και υπερηφάνεια 
στην ευλογημένη σκιά των πατρικών ηρώων 
τους. Αυτοί είναι οι Έλληνες που δεν αναμασούν 
πλέον το κουτόχορτο της κομματοκρατίας, της 
τηλεδημοσιογραφίας, της προπαγάνδας 40 ετών 
μεταπολιτευτικής αλητείας. Που λένε όχι σε ένα 
θρασύτατο σύστημα αποδόμησης της συνείδησής 
μας, ένα σύστημα που λεηλάτησε τις ψυχές των 
Ελλήνων και τώρα τους απομυζά και αυτόν τον 
πρόσκαιρο πλούτο με τον οποίο φρόντισε περι-
στασιακά να τις αντικαταστήσει.  
Όμως η ψυχή του Έλληνα είναι αθάνατη. Δια-
βαίνει το χρόνο σαν αναβάτης υπερήφανος που 
αλλάζει άτια, αλλάζει σκουτιά, αλλά η σύστασίς 
του παραμένει η αυτή. Μέσα από το χρόνο και 
πέρα από το χρόνο, αυτή την ξάστερη ζεστή 
νύχτα του Ιανουαρίου οι ανάσες των νεκρών μας 
χαϊδεύουν με αγαλλίαση το μάγουλο. Τα χέρια 
τους κρατούν τις δάδες μας, τα βήματά τους προ-
πορεύονται των δικών μας. Άλλοτε σιωπηλοί κι 
άλλοτε φωνάζοντας διασχίζουμε μαζί την Αθήνα. 
Κι είναι η πορεία μας όμοια με λιτανεία. Φέρνου-
με στους κλειδαμπαρωμένους από τον φόβο των 
βαρβάρων Έλληνες της πρωτεύουσας το μήνυμά 
τους: Τοις κείνων ρήμασι. Είμαστε εδώ. Μη φοβά-
στε άλλο.  
Κι από τα κουτάκια των πολυκατοικιών τους, από 
τα στενά μπαλκόνια που τους περιχαράκωσε η 
νεόπλουτη δημοκρατία του σχεδίου Μάρσαλ, μια 
δημοκρατία που στήθηκε πάνω στα αποκαΐδια του 
συμμοριτοπολέμου,  που κατάπιε την ελληνική 
επαρχία κι έκανε ό,τι απέμεινε αστό του υπογείου, 
ξεπρόβαλαν δειλά στην αρχή κι ύστερα ολοένα 
πιο αποφασιστικές οι μορφές των Αθηναίων. 
Οικογένειες με μικρά παιδιά, ζευγάρια αγκαλιαστά 
μας γνέφουν, παιδιά και μάνες, γέροντες που χει-
ροκροτούν, γυναίκες που θαρρείς θα ανάψουν σε 
λίγο το θυμιατό για να περάσει η πομπή από τις 
ελληνικές σημαίες. 
Για μια ακόμη φορά όπως κάθε χρόνο από την 
πρώτη πορεία του 1997 η Χρυσή Αυγή, η Ελλάδα 
των αφυπνισμένων Ελλήνων, τιμά τους πεσόντες 
των Ιμίων. Τιμά και ανατριχιάζει. Τιμά αλλά δεν 
κλαίει. Στέρεψαν τα δάκρυά μας. Στέρεψαν οι 
θρήνοι για τις αλησμόνητες, τις χαμένες πατρίδες. 
Όχι άλλες χαμένες πατρίδες , βροντοφωνάξαμε. 
Φτάνει πια. Όχι. Αυτήν την γη δεν θα την πάρετε. 
Αυτή η γη, απάτριδες, καπιταλιστές και μπολσε-
βίκοι , δεν σας ανήκει.  Αυτή η γη ανήκει στους 
Έλληνες. Ας ψάξουν αλλού πατρίδα οι δούλοι του 
ΔΝΤ, των δανειστών και των τοκογλύφων. Στο 
ερώτημα Αθήνα ή Ιερουσαλήμ εμείς απαντήσαμε 
εδώ και χρόνια, Αθήνα.  
Κι εδώ όπου γεννήθηκε το Φως της γνώσης και 
του πολιτισμού, της τέχνης και του λόγου μα και 
της πολεμικής αρετής, εδώ θα ξαναγεννηθούν 
είτε σας αρέσει είτε όχι.  
Ο ρόγχος του τέλους σας καλύπτεται από τις οδύ-
νες μιας νέας αρχής που βγαίνει από τις σάρκες 
μας, κι αναπλάθει τον κόσμο. Κάντε πέρα νεκροί, 
κάντε πέρα νεκροζώντανα φαντάσματα που 
δυναστεύσατε το λαό μας. Ναι, ο Θεός θέλει την 
ελευθερία της Ελλάδος. Θέλει καθάρια τη μαγιά 
Του που αυγατίζει κι αναγεννά τον κόσμο Του. 
Εδώ στις γειτονιές των Αθηνών, στα καλντερίμια 
και στις θάλασσες της Ελλάδος φώλιασε ο θεϊκός 
λόγος, εδώ ήρωες και μάρτυρες, έδωσαν την ζωή 
τους για την Πίστη και την Πατρίδα. Εδώ, αρχί-
ζουν κι εδώ τελειώνουν κι εδώ ξαναγεννιούνται 
αέναα όλα.  Του ονείρου μας η γη, να, έρχεται 
κάθε μέρα πιο σιμά, με κάθε νέο Έλληνα που 
γεννιέται, με κάθε αγόρι που ανδρώνεται, με κάθε 
γέροντα που σβήνει την πίκρα στο τασάκι και 
βάζει στα λυγισμένα πόδια του το νιο παλληκάρι  
που ήταν πρώτα.  Ναι, είμαστε εδώ και τρέμετε, 
πόντικες, ληστές των ψυχών και των ελπίδων μας.  
Για πρώτη φορά μετά από μισόν αιώνα η πρω-
τεύουσα της Ελλάδος δονήθηκε από την ιαχή: 
Ελλάς-Κύπρος-Ένωσις. Για πρώτη φορά τα όρνεα 
των διεθνών υπηρεσιών διάλυσης του κόσμου 
έλαβαν την απάντηση που τους αρμόζει. Για 
πρώτη φορά τόσο πολλοί τόσο αποφασισμένοι 
γεύτηκαν την μυσταγωγία της Πατρίδος.  
Η τιμή στους ήρωες των Ιμίων δεν τελείωσε χθες. 
Συνεχίζεται σήμερα και αύριο, και κάθε μέρα που 
χτυπούν οι καρδιές μας. Όλοι μαζί, πυκνώστε τις 
γραμμές μας, τις γραμμές της Χρυσής Αυγής. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

O Νιλς Μούιζνιεκς δεν είναι ένας τυ-
χαίος «επίτροπος»... Έχει θητεύσει ως 
Διευθυντής Προγράμματος στο Λετονι-
κό Παράρτημα του Ιδρύματος Σόρος!

Ουκ ολίγες φορές οι βουλευτές του 
Λαϊκού Συνδέσμου φώναξαν προς 
κάθε κατεύθυνση ότι η ταυτότητα των 
δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων 
είναι γνωστή. Οι τελευταίες εξελίξεις 
μας δικαιώνουν 100% και δεν θα 
μπορούσε να είναι αλλιώς. Διαβά-
στε την πολύ έξυπνη παρατήρηση 
της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ για 
το «ξεκάρφωμα» της αριστεράς από 

την βία που προκαλεί ο πολιτικός της 
χώρος: «Οι θεωρίες για «παρακρατι-
κούς» και «βαλτούς», υπονομευτές των 
«λαϊκών κινημάτων, δεν ευσταθούν. 
Οι συνήθεις δράστες προέρχονται από 
τον συνήθως ύποπτο χώρο της αναρ-
χίας, του «αντιεξουσιασμού» και της 
άκρας Αριστεράς. Οι συλλήψεις που 
έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται 
«φωνάζουν» από μόνες τους. Από 

τη 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ μέχρι τη 
Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς, 
το πάνθεον των συμμετεχόντων σε 
τρομοκρατικές ενέργειες δεν περιλαμ-
βάνει ξένους ή ντόπιους πράκτορες, 
ακροδεξιούς και παρακρατικούς που 
εντοπίζουν οι γραφικές... διωκτικές 
Αρχές της Αριστεράς - όποτε εκείνη 
θέλει να «ξεκαρφωθεί» από αυτά τα 
κρούσματα βίας.»

Δικαίωση των Εθνικιστών: Οι τρομοκράτες είναι πασίγνωστοι
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ΟΙ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ 
ΛΗΣΤΟ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

Από ότι δείχνουν οι έρευνες της αστυνο-
μίας οι δράστες της ληστείας στην Κοζά-
νη, για τους οποίους έβγαλε ανακοίνωση 
συμπαράστασης ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι εμπλεκό-
μενοι και στην βομβιστική επίθεση στο Mall. 
Τα στοιχεία βρέθηκαν σε νέα γιάφκα της 
οργάνωσης στο Μαρούσι. Μια βομβιστική 
επίθεση που ως στόχο της είχε να υπάρ-
ξουν νεκροί πολίτες. Αυτό φαίνεται από το 
γεγονός ότι η βόμβα έσκασε νωρίτερα από 
την ώρα που είχε ανακοινωθεί, τραυμάτισε 
δύο υπαλλήλους security (των 400 ευρώ) 
και παρά λίγο να είχαμε και άλλα θύματα, 
αφού υπάλληλοι κοντινού, στην τοποθεσία 
της βόμβας, καταστήματος εγκατέλειψαν 
τις θέσεις τους λίγα λεπτά πριν εκραγεί 
ο εκρηκτικός μηχανισμός. Αυτοί είναι οι 
«περιβόητοι» επαναστάτες που στηρίζει ο 
ΣΥΡΙΖΑ και γενικά η αριστερά. Αντικοινω-
νικά, μισάνθρωπα πλάσματα που επιθυμούν 
διακαώς να σκοτώσουν απλό κοσμάκη. 

ΜΑΣ ΕΛΕΙΨΕ Η ΕΛΕΘΕΡΟΤΥΠΙΑ...

Επέστρεψε από τον δημοσιογραφικό «τάφο» 
η αγαπημένη των τρομοκρατών «Ελευθε-
ροτυπία» και ο τόπος μύρισε και πάλι «αντι-
κειμενική», στρατευμένη δημοσιογραφία. Η 
εφημερίδα φιλοξένησε ρεπορτάζ σχετικά με 
τα νέα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό 
Μεσογείων και πραγματικά μας «γύρισε πίσω 
στον χρόνο» με την παρωχημένη συκοφα-
ντία εναντίον του Κινήματος των Ελλήνων 
Εθνικιστών. Είχαμε πραγματικά να ακούσου-
με χρόνια την ιστορία περί του Μαίανδρου 
που μεταμορφώνεται σε σβάστικα.  Μεταξύ 
άλλων γελοιοτήτων διαβάσαμε, επίσης, ότι 
στο κτίριο της οδού Μεσογείων φιλοξε-
νούνται οι σχολές πολεμικών τεχνών της 
Χρυσής Αυγής. «Μάρτυρες», όπως πάντα, οι 
πάντα ψεύτες της ΑΝΤΑΡCIA, του ΣΥΡΙΖΑ και 

της λοιπής καθεστωτικής αριστεράς. 

ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Στην γκλίτσα του τσοπάνη τρίβονται συνεχώς 
οι γνωστοί κατσαπλιάδες των Βαλκανίων, 
οι Αλβανοί. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις 
προχώρησε ο Σαλί Μπερίσα, σύμφωνα με τις 
οποίες «τα σύνορα της Αλβανίας ξεκινούν 
από την Πρέβεζα». Βέβαια από το ελλαδικό 
ΥΠΕΞ δεν υπήρξε ουδεμία αντίδραση, γιατί 
πλέον υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ 
ελλαδικής και αλβανικής κυβερνήσεως, για 
την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής, κοινώς 
το κομματικό συμφέρον της ΝΔ τίθεται υπε-
ράνω του εθνικού συμφέροντος. Βέβαια το 
παραπάνω είναι σαφώς άδικο, αφού οι νεο-
δημοκράτες διεκδικούσαν βραβείο ανθελλη-
νισμού και πριν αισθανθούν την Χρυσή Αυγή 
να τους απειλεί ευθέως πολιτικά. 

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΟΤΙ Η ΕΥΡΩΠΗ 
ΘΑ «ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»

ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΚΟ!

“Ασυγχώρητη” χαρακτηρίζει ο Ερντογάν την 
καθυστέρηση ένταξης της Τουρκίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητά η ένταξη να 
προχωρήσει άμεσα και χωρίς άλλη αργοπο-
ρία. “Περιμένουμε 50 χρόνια” είπε χαρακτη-
ριστικά ο Τούρκος πρωθυπουργός.
Η χώρα των 74 εκατομμυρίων κατοίκων 
υπέβαλε επίσημα αίτημα ένταξης το 2005, 
τέσσερις δεκαετίες μετά την έναρξη των 
πρώτων συνομιλιών. Όμως οι ενταξιακές 
συνομιλίες έχουν παγώσει κυρίως λόγω 
των ενστάσεων της Γαλλίας και της Γερμα-
νίας αλλά και των ανεπίλυτων θεμάτων με 
το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου μας.
Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ερντογάν απεί-
λησε ότι “η Ε.Ε. θα χάσει την Τουρκία αν δεν 
της δώσει καθεστώς πλήρους μέλους μέχρι 
το 2023”.

  Σημεία
 των Καιρών

ΘΕΛΕΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΜΕ ΤΑ... 

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ!
Ένα από τα πολιτικά ανέκδοτα του 
παρελθόντος, από αυτά που μόνο 
μέσα στο διαδίκτυο έχουν καταφέρει 
να επιβιώσουν, είναι το λεγόμενο 
«πατριωτικό ΠΑΣΟΚ» και η «πατριω-
τική αριστερά». Ο Καμμένος που ως 
γνωστόν χαράσσει πολιτική μέσω του 
Facebook μάλλον είδε τα προαναφερ-
θέντα ανέκδοτα και τα… πίστεψε… 
Έτσι έκανε κάλεσμα δια μέσω της 
τηλεόρασης προς το «πατριωτικό ΠΑ-
ΣΟΚ, αυτούς που πιστεύουν στο σύν-
θημα του Ανδρέα Παπανδρέου» και 
στην «πατριωτική αριστερά», προκει-
μένου να ενωθούν μαζί με το κόμμα 
του. Πάλι καλά από το συνονθύλευμα 
«πατριωτών» από ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και 
ΣΥΡΙΖΑ, γλίτωσε ευτυχώς η Χρυσή 
Αυγή, αφού ο Καμμένος δήλωσε ότι 
«δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργα-
σίας με ένα νεοναζιστικό κόμμα, που 
βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικού 
τόξου».
Το κόμμα Καμμένου βρισκόμενο σε 
πλήρη διάλυση αναζητεί συμμαχίες 
μεταξύ φαντασμάτων, όπως το «πα-
τριωτικό ΠΑΣΟΚ» και η «πατριωτική 
αριστερά», γεγονός αναμενόμενο 
αφού πολλά από τα στελέχη του και 
τους βουλευτές του ήδη εγκατέλειψαν 
το πρόχειρο προεκλογικό ανάχωμα 
που τέθηκε ενάντια στην Χρυσή Αυγή 
από την Νέα Δημοκρατία και επιστρέ-
ψαν ήδη εκεί από όπου ήλθαν. 

Η Τ.Ο. Δυτ. Αττικής
Τίμησε τον Ήρωα
Έκτορα Γιαλοψό

Η Τοπική Οργάνωση Δυτικής Αττι-
κής πραγματοποίησε μνημόσυνο προς 
Τιμήν του Ήρωα Σημαιοφόρου Έκτορα 
Γιαλοψού, στο κοιμητήριο της Πετρού-

πολης. Η Χρυσή Αυγή ήταν εκεί και 
φέτος να συμπαρασταθεί και να τιμήσει 
την οικογένεια που χάρισε έναν ακόμα 
Ήρωα στην μακρύχρονη  ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους. Η οικογένεια του  
Έκτορα Γιαλοψού μας υποδέχθηκε και 
μας αγκάλιασε, καθώς γνωρίζει ότι  η 
Χρυσή Αυγή είναι ο μόνος πολιτικός 
φορέας που ακόμα και σήμερα, μετά 
απo τόσα χρόνια παλεύει να αναδείξει 
την αλήθεια στον Ελληνικό Λαό και να 
δικαιώσει τις οικογένειες των τριών 
Ηρώων. Η τελετή πραγματοποιήθηκε 
μέσα σε ένα βαρύ κλίμα συγκίνησης. 
Το παρόν έδωσαν Μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής,ο Βουλευτής Αττικής Ηλίας 
Κασιδιάρης,ο Βουλευτής Ά Πειραιώς 
Νίκος Κούζηλος, στελέχη του Κινήμα-
τος, καθώς και φίλοι και συμμαθητές του 
Εθνομάρτυρα Έκτορα Γιαλοψού.

Δόθηκε στη δημοσιότητα, από την 
πρωτεύουσα του διεθνούς σιωνι-
σμού Νέα Υόρκη, η ετήσια έκθε-
ση του Οργανισμού Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, η οποία - όπως 
ήταν φυσικό- επικρίνει την Ελλά-
δα , λόγω της Χρυσής Αυγής.

Η έκθεση κάνει λόγο για απαρά-
δεκτη μεταχείριση μεταναστών και 
προσφύγων από την πλευρά της 
επίσημης ελληνικής πολιτείας, ενώ 
επισημαίνει την έντονη ανησυχία 
για τη «ρατσιστική βία» της Χρυσής 
Αυγής. Συγκεκριμένα και εις ότι 
αφορά το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα, 
ο οργανισμός αναφέρει ως απειλη-
τική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την εκλογή του Λαϊκού Συνδέσμου-
Χρυσή Αυγή στην ελληνική Βουλή. 

Εντύπωση προκαλεί η υιοθέτηση 
από τον εν λόγω οργανισμό, της 
ρητορικής των αριστερών κομ-
μάτων και οργανώσεων, εκ των 
οποίων αντλεί και τα επιχειρήματα 
κατά της Χρυσής Αυγής, τονίζοντας 
ότι η ξενοφοβική βία έχει λάβει 
ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς 
μετανάστες και πρόσφυγες γίνονται 
σε τακτά διαστήματα στόχος επιθέ-
σεων. Επιπλέον και προς δημιουρ-
γία εντυπώσεων και στοχοποίηση 
της Χρυσής Αυγής, γίνεται λόγος 
για αυξανόμενες αποδείξεις για την 
ανάμιξη στις επιθέσεις, μελών του 
Κινήματος.
Η έκθεση του οργανισμού, στηλι-
τεύει και την μεταναστευτική πολιτι-
κή της κυβέρνησης, κάνοντας ανα-
φορά τόσο στο φράχτη του Έβρου, 

όσο και στις συνθήκες διαβίωσης 
στα κέντρα κράτησης λαθρομετα-
ναστών. Επιπρόσθετα, ασκεί έντονη 
κριτική εναντίον νόμων σχετικών 
με τη λαθρομετανάστευση οι οποίοι 
έχουν ψηφιστεί από την ελληνική 
Βουλή, όπως εκείνος που ψηφίστη-
κε τον περασμένο Απρίλιο και δίνει 
στην αστυνομία το δικαίωμα να 
συλλαμβάνει λαθρομετανάστες με 
την «ασαφή αιτιολογία της απειλής 
για τη δημόσια υγεία». Τέλος, επι-
κρίνει την κυβερνητική πολιτική στο 
ζήτημα της παραχώρησης ασύλου, 
σημειώνοντας πως ιδρύθηκαν νέες 
υπηρεσίες για την διεκπεραίωση 
των αιτήσεων ασύλου, όμως η λει-
τουργία τους παραμένει προβλημα-
τική, εξαιτίας της ανεπαρκούς και 
καθυστερημένης στελέχωσής τους.

Το περιεχόμενο της έκθεσης και η 
ξεκάθαρη στοχοποίηση του Κινή-
ματος των Ελλήνων Εθνικιστών, 
έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά 
συκοφαντικών δημοσιευμάτων και 
εκθέσεων οργανώσεων και φορέ-
ων ελεγχόμενων από τον σιωνι-
στικό παράγοντα, κατά της Χρυσής 
Αυγής. Καμιά έκθεση και κανένα 
δημοσίευμα αυτών των κατ’ επί-
φαση «ανθρωπιστών», δεν ανα-
φέρεται στα χιλιάδες κρούσματα 
απρόκλητης βίας των λαθρομετα-
ναστών εις βάρος ανυπεράσπιστων 
Ελλήνων κάθε ηλικίας, πολλές εκ 
των οποίων, έχουν καταλήξει σε 
στυγνές δολοφονίες. Ουδέποτε επί-
σης, έγινε λόγος, για τις «δημοκρα-
τικότατες» βομβιστικές επιθέσεις σε 
τοπικές οργανώσεις του Κινήματος 

και την επιχείρηση τρομοκράτησης 
στελεχών και φίλων του.
Την καθ’ όλα συκοφαντική και 
μεροληπτική έκθεση, ο Λαϊκός Σύν-
δεσμος-Χρυσή Αυγή την γράφει στα 
παλαιότερα των υποδημάτων  του. 
Και την γράφει στα παλαιότερα των 
υποδημάτων του, διότι για το Λαϊκό 
Εθνικιστικό Κίνημα, πάνω και πέρα 
απ’ οτιδήποτε άλλο, βρίσκεται το 
συμφέρον του Ελληνικού Λαού και 
του Έθνους μας. Εν τούτοις, είναι 
βέβαιο πως η έκθεση θα θορυ-
βήσει την κυβέρνηση, της οποίας 
η συμμόρφωση προς τις διεθνείς 
«ανθρωπιστικές « επιταγές αποτελεί 
πρόκληση για τον δοκιμαζόμενο 
Ελληνικό Λαό, ο οποίος βιώνει εδώ 
και καιρό στο πετσί του τα «οφέλη» 
της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Αγωνία των σιωνιστών για την άνοδο της Χρυσής Αυγής

17 χρόνια μετά την τραγική νύχτα της προδοσίας, 17 χρόνια μετά το 
ανθελληνικό «ευχαριστούμε τους αμερικάνους», ακούστηκε η αλήθεια 
μέσα στην αίθουσα του ελληνικού κοινοβουλίου. Ο Αρχηγός της Χρυσής 
Αυγής είπε ΟΧΙ στην προδοσία, είπε ότι οι Έλληνες δεν ευχαριστούν 
τους αμερικάνους και πως σύντομα θα έρθει η ώρα που θα λάμψει η 

Αλήθεια και θα δικαιωθούν οι νεκροί Ήρωες του Ελληνισμού. Για πρώτη 
φορά στα χρονικά πραγματοποιήθηκε Προσκλητήριο Νεκρών μέσα στην 
αίθουσα του κοινοβουλίου. Στην αναγγελία των ονομάτων των πεσό-
ντων από τον Αρχηγό, Νικόλαο Γ. Μιχαλολιάκο οι βουλευτές και τα στε-
λέχη της Χρυσής Αυγής σε στάση προσοχής βροντοφώναξαν ΑΘΑΝΑΤΟΙ!

Ένα Προσκλητήριο που άργησε 17 χρόνια...
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ΟΙ «ΙΕΡΟΔΟΥΛΟΙ» ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΙΑΣ

Δεν κρατιούνται με τίποτα οι… συμπαρα-
στάτες και… αλληλέγγυοι του ΣΥΡΙΖΑ, προ-
κειμένου να υπερασπίσουν «τα δικά τους 
παιδιά» (μεταφορικώς, αλλά κάποιες φορές 
και στην κυριολεξία…). Απλά, ψάχνουν την 
αφορμή για να μην τους… ξεφωνίσουνε. 
Έτσι, με αφορμή την δημοσιοποίηση των 
φωτογραφιών των ληστοτρομοκρατών της 
Κοζάνης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπα-
δημούλης (που το παίζει… μετριοπαθής στα 
κανάλια) έκανε το παρακάτω σχόλιο στον 
λογαριασμό του στο twitter: «Για ιερόδουλες 
ή αναρχικούς δίνουν τις φωτογραφίες τους. 
Για τον βομβιστή της Σπάρτης και τον ρατσι-
στή φονιά του Πακιστανού γιατί δεν δίνουν 
τις φωτογραφίες; Υπάρχει εξήγηση;»
Βεβαίως υπάρχει! Ότι εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ είσα-
στε οι… ιερόδουλοι της κόκκινης βίας και της 
τρομοκρατίας. 

ΘΕΛΕΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ ΚΑΙ Η 
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΕΙ!

«Το αίμα νερό δε γίνεται», λέει ο σοφός 
λαός μας και για μια ακόμα φορά επιβε-
βαιώνεται. Έτσι, λίγο μετά την ανακοίνωση 
της Επιτροπής Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ 
υπέρ των ληστοτρομοκρατών της Κοζάνης, 
ήρθε ανακοίνωση και από την συγκυβερ-
νώσα ΔΗΜΑΡ του Κουβέλη, με την οποία 
τα ορφανά του Τσαουσέσκου (δια στόματος 
του Σ. Λυκούδη, γραμματέα της Κ.Ε. του 
ρεπούσειου συνονθυλεύματος και βουλευτή 
επικρατείας) ζητούν διώξεις… κατά αυτών 
που συνέλαβαν τους τρομοκράτες: «Η τρο-
μοκρατία είναι εχθρός της κοινωνίας και 
η Δημοκρατία πρέπει να την αποκρούσει 
αποφασιστικά. Η Δημοκρατία, όμως, δεν 
εκδικείται. Για τα παραμορφωμένα από τον 
ξυλοδαρμό πρόσωπα των συλληφθέντων 
στην Κοζάνη απαιτούνται έρευνα και εξη-
γήσεις».

Συμπέρασμα: ίδια είναι η αριστερά! Είτε ως 
αριστερή «τσόντα» της μνημονιακής συγκυ-
βέρνησης του Αντωνάκη, είτε ως ροζ αμε-
ρικανοκομμουνιστικό συνονθύλευμα, είτε 
ως σφυροδρέπανο σταλινολάγνο κουκουέ! 
Αφορμή ψάχνει για να δείξει την αλληλεγ-
γύη της στους… ένοπλους συντρόφους!

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ:
ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΛΟΜΠΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον ραδιο-
φωνικό σταθμό Ιόνιον fm έδωσε ο Μητρο-
πολίτης Ηλείας Γερμανός. Ο Μητροπολίτης 
χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την εμμονή της 
μνημονιακής συγκυβέρνησης για την κατάρ-

γηση της Κυριακάτικης αργίας και την θέσπι-
ση αργίας την Παρασκευή ή το Σάββατο και 
όπως δήλωσε «η Εκκλησία συμπαρατάσσε-
ται με τους εργαζόμενους και τους μικροε-
πειχειρηματίες που αντιδρούν στην απελευ-
θέρωση του ωραρίου καταστημάτων και την 
Κυριακή». Ερωτηθείς για το ποιοι κρύβονται 
πίσω από την κατάργηση της Κυριακάτικης 
αργίας, ο Μητροπολίτης Ηλείας δε μάσησε 
τα λόγια του: «Το εβραϊκό λόμπι, επιβάλλει 
την κατάργηση της αργίας της Κυριακής 
στην Ελλάδα», είπε και μπράβο του!

ΝΑ ΚΑΤΑΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ!

Ούτε τα προσχήματα δεν κρατούν πλέον οι 
εθνομηδενιστές της ΔΗΜΑΡ, στην επίθεση 
τους ενάντια σε κάθε τι το Ελληνικό. Από το 

στόχαστρο τους, φυσικά, δεν θα μπορούσε 
να ξεφύγει και η Ορθόδοξη Πίστη, ως αδιά-
σπαστος συνδετικός κρίκος με την Ελληνική 
Ιστορία. Χθες, λοιπόν, κατετέθη ερώτηση 
στον Υπουργό Παιδείας, από τις Βουλευτές 
του εν λόγω κόμματος  Μαρία Ρεπούση και 
Μαρία Γιαννακάκη, ζητώντας επί της ουσί-
ας το μάθημα των θρησκευτικών να γίνει 
προαιρετικό ακόμη και για τους ορθόδοξους 
μαθητές! Οι μπολσεβίκοι, είτε «κόκκινοι», 
είτε «ροζ», είτε «πορτοκαλί», τρέφουν μίσος 
για κάθε τι το οποίο συνδέεται θετικά με το 
Έθνος. Είναι, όμως, ενδεικτικό το θράσος 
των ανιστόρητων αυτών εθνομηδενιστών, 
ότι προχωρούν στην προκλητική αυτή ενέρ-
γεια την ίδια ώρα που κάνουν, υποτίθεται, 
διάλογο με την επίσημη Εκκλησία για τις 
σχέσεις της με την αριστερά.

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΗΣ... ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Οι πολιτικάντηδες μπορούν, πλέον, επισή-
μως να υπερηφανεύονται ότι κατάφεραν 
μία διάκριση από την Ελλάδα, αφού πλέον 
είμαστε πρώτοι στην κατάταξη για την ανερ-
γία σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι τώρα τα ηνία 
στον επονείδιστο αυτό πίνακα κατατάξεως 
είχε η Ισπανία. Τώρα στην πρώτη θέση 
βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία που εξέδωσε η Eurostat, με 
ποσοστό 26,8%, έναντι 26,1% της Ισπανίας. 
Στον αντίποδα βρίσκονται η Αυστρία (4,3%), 
η Γερμανία (5,3%), το Λουξεμβούργο (5,3%) 
και η Ολλανδία (5,8%). Παρά τις εξαγγελίες 
των κυβερνώντων για «επενδύσεις» και για 
«ανάπτυξη», βλέπουμε ότι το μόνο που ανα-
πτύσσεται στην Ελλάδα είναι η ανεργία και 
η απελπισία. Το σχέδιο τους, βέβαια, είναι 
εμφανές και προφανές, αφού η φτωχοποί-
ηση των Ελλήνων οδηγεί στην πορεία που 
από καιρό χάραξε για την Ελλάδα ο Ράιχεν-
μπαχ. Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι είχε 
«προφητεύσει» την έλευση των επενδύσε-
ων όταν η Ελλάδα θα βρισκόταν στον πάτο. 
Τον έπιασαν τον στόχο!

  Σημεία
 των Καιρών

Η βρετανική εφημερίδα Independent, πήρε τη σκυτάλη σε μια σειρά 
συκοφαντικών μυθοπλασιών του διεθνούς Τύπου εναντίον του Λαϊκού 
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή. Δημοσιογράφοι της εφημερίδος, διεξήγαγαν 
«έρευνα» σε σχολεία της Αθήνας και της επαρχίας, για να διαπιστώσουν 
την επιρροή του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος 
στις τάξεις της Νεολαίας. Ο τίτλος της φυλ-
λάδας, χαρακτηριστικός της εγκυρότητος και 
αξιοπιστίας του ρεπορτάζ: «πώς η Χρυσή Αυγή 
δημιουργεί την επόμενη γενιά». Η Nathalie 
Savaricas, δημοσιογράφος της εφημερίδος, 
σημειώνει πως «το νεοφασιστικό κόμμα κερδί-
ζει έδαφος στους νέους, διαδίδοντας επιθετικά 
τα ρατσιστικά της μηνύματα μέσω των κοινωνι-
κών δικτύων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και των χώρων που συγκεντρώνονται νέοι». Η 
δημοσιογράφος επισημαίνει πως η Χρυσή Αυγή 

επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των νέων, αντλώντας μελλο-
ντικούς ψηφοφόρους. Η μεγαλύτερη ανησυχία της αγγλικής εφημερίδος 
είναι το γεγονός πως η Χρυσή Αυγή γίνεται σταθερά «μόδα» στα ελληνι-
κά σχολεία. Περισσότερα από 50 άτομα, καθηγητές, γονείς και μαθητές 

σχολείων, απάντησαν στις ερωτήσεις της δημο-
σιογράφου. Η Βασιλική Γεωργιάδου, καθηγή-
τρια του Παντείου Πανεπιστημίου, δηλώνει: «η 
Χρυσή Αυγή απορρίπτει τη νεοναζιστική ετικέτα 
και αντ’ αυτού παίζει το χαρτί του εθνικισμού 
χρησιμοποιώντας την αρχαία ελληνική ιστορία 
για πέπλο, ώστε να κρύψει την πραγματική της 
ταυτότητα: Είναι οπαδοί του Χίτλερ». Αυτή είναι 
όμως η καθεστωτική οπτική των γεγονότων, 
εκφρασμένη από τον ακροαριστερό σκοταδισμό 
των μαρξιστών, οι οποίοι στελέχωσαν τα ελλη-
νικά πανεπιστήμια.

«Η Χρυσή Αυγή κερδίζει τη Νεολαία»

Έμπρακτη στήριξη στους αγρότες μας
Στην καρδιά των αγροτικών κινητοποιήσεων και συγκε-
κριμένα στον κόμβο της Νίκαιας, βρέθηκε κλιμάκιο της 
Τοπικής Οργάνωσης Λάρισας, με επικεφαλής τον βουλευ-
τή του νομού, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο.

Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής σε ένα ιδιαίτερα θερμό 
κλίμα συναντήθηκε με αγρότες από διάφορες περιοχές 
του Θεσσαλικού κάμπου και δήλωσε ότι ανεξαρτήτως 
κομματικής ταυτότητας, ο Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή 
στηρίζει τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους. Ο βου-
λευτής δήλωσε ότι όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε με την 
εθνική παραγωγή, με προοπτική την αυτάρκεια και την 
δυναμική εξαγωγική πολιτική. 

Μία ανάρτηση στο διαδίκτυο ήταν αρκετή για να παραπεμ-
φθούν στο επταμελές πειθαρχικό συμβούλιο του Αρείου 
Πάγου οι εισαγγελείς Πρωτοδικών Χανίων και Κεφαλληνίας. 
Συγκεκριμένα, ο ένας εκ των δύο εισαγγελέων ανήρτησε πριν 
από λίγο καιρό στο διαδίκτυο επιστολή με την οποία επικρίνει 

το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ η συνάδελφος του φέρεται 
να επικρότησε την επίμαχη επιστολή. Επειδή όπως έχουμε 
εκφράσει πολλάκις στην Ελλάδα μόνο δημοκρατία δεν έχουμε 
και η ελευθερία του λόγου (για μερικούς) είναι ανεπίτρεπτη, σε 
βάρος των δύο εισαγγελικών λειτουργών τον Νοέμβριο του 
2012 ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε διατάξει προκα-
ταρκτική πειθαρχική έρευνα. Οι κατηγορίες ήταν: ανάρμοστη 
προς την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού συμπεριφορά, 
φρασεολογία ξένη προς τις παραδόσεις του δικαστικού σώμα-
τος, του δημοκρατικού πολιτεύματος, της Βουλής, αλλά και 
των δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα, 
λόγω απλά της συμφωνίας με τον συνάδελφο της, η Εισαγγε-
λέας Κεφαλληνίας αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες (απρεπή 
συμπεριφορά, εκτός υπηρεσίας κ.λπ.).
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου  με έγγραφό του, είχε 
ενημερώσει τη Βουλή για την πειθαρχική έρευνα που διέ-
ταξε, προκειμένου όσοι βουλευτές επιθυμούν, να κινηθούν 

αυτοτελώς και ποινικά σε βάρος των δύο εισαγγελέων. Στη 
συγκεκριμένη επιστολή ο εισαγγελέας έκανε λόγο για «κυβέρ-
νηση δωσίλογων» η οποία «προσφέρει γη και ύδωρ στους 
δανειστές», ότι «αγωνιζόμαστε ενάντια στο καθεστώς κατοχής 
που έχουν επιβάλλει η Τρόικα, οι σύμβουλοί τους, οι αξιωμα-
τούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δ.Ν.Τ. και οι ντόπιοι 
και ξένοι τραπεζίτες» και ότι «αγωνιζόμαστε ενάντια στη λει-
τουργία της Βουλής- οπερέτας και της Κυβέρνησης «yes men» 
που έχουμε, που νομοθετούν πάντα με δημοκρατικό τρόπο 
ψηφίζοντας όλα τα μέτρα που οδηγούν στην εξόντωση το λαό 
μας και στη διάλυση του κράτος μας, σε ένα άρθρο, για να 
μην υπάρξουν αντιδράσεις και διαρροές». Φυσικά, όλα αυτά 
ακούστηκαν κάπως «βαριά» και «ανάρμοστα» για το ήθος των 
βο(υ)λευτών που μάχονται για να ξεπουληθεί καθετί Ελληνικό 
και για να γίνει η χώρα προτεκτοράτο των τοκογλύφων. Η 
πολύ ελευθερία του λόγου τελικά (όταν αντιτίθεται στις επιτα-
γές της μνημονιακής κυβέρνησης) κάνει κακό…  

Η ελεύθερη σκέψη στον καιρό του Μνημονίου 
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Χιλιάδες Έλληνες
είπαν το στερνό
«Αντίο» στον
Στρατηγό Ντερτιλή
Το ύστατο χαίρε απηύθυναν χιλιάδες Έλληνες στο Α’ 
Νεκροταφείο Αθηνών στον ήρωα και απροσκύνητο 
Στρατηγό Νικόλαο Ντερτιλή. Στην εξόδιο ακολουθία 
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αι-
γιάλειας, Αμβρόσιος. Ο Μητροπολίτης τόνισε πως ο 
Ντερτιλής ήταν ήρωας σαν τον Κολοκοτρώνη και τον 
Σωκράτη. «Ξέρω ότι τα ΜΜΕ θα με κατασπαράξουν 
και θα πουν ότι δεν επιτρέπεται να μιλάω. Αφού εί-
χαν αποφασίσει τα ΜΜΕ πριν το αποφασίσω εγώ ότι 
θα τελέσω τη νεκρώσιμο ακολουθία, αποφάσισα να 
το κάνω», είπε χαρακτηριστικά. Χαιρετισμό απηύθυ-
νε και ο Συνεπαναστάτης του Στρατηγού, Θεόδωρος 
Θεοφιλογιαννάκος.

Φόρο τιμής απέτισε κλιμάκιο βουλευτών της Χρυ-
σής Αυγής στην τελευταία αναφορά του Στρατηγού, 
το οποίο έγινε δεκτό με ιδιαίτερη θέρμη από τους 
παρευρισκόμενους. Τα συνθήματα «Ελλάς - Ελλή-
νων - Χριστιανών», «Λαός - Στρατός - Εθνικισμός», 
«Αλήτες προδότες πολιτικοί» και «Δόξα και Τιμή στον 
Νίκο Ντερτιλή» δονούσαν την ατμόσφαιρα ως ύστα-
τος αποχαιρετισμός στον ήρωα Στρατηγό. Κατά την 
διάρκεια της ταφής οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν 
σε χειροκροτήματα και έψαλλαν τον Εθνικό ύμνο.

Η Αθήνα του 5ου αιώνα, αντλώντας 
πληροφορίες από Αθηναίους συγ-
γραφείς όπως ο Αριστοφάνης, ο Πλά-

τωνας, ο Ισοκράτης  ήταν το πνευματικό 
προσκήνιο της Γης. Η Αθήνα τον 6ο και 7ο 
αιώνα βίωσε οικονομική κρίση και όξυνε τις 
κοινωνικές ανισότητες λόγω αποικισμού. Ο 
Σόλωνας(592 π.χ.) μέχρι και την εποχή του 
Περικλή(457-451 π.χ.) έθεσε μεγάλες πολι-
τικές μεταρρυθμίσεις και διεύρυνε την δη-
μοκρατία, έχοντας καταφέρει να μετέχουν  
στην διακυβέρνηση της, Όλοι οι Αθηναίοι 
Πολίτες. Χαρακτηριστικό των τότε μεταρ-
ρυθμίσεων είναι η προοδευτική αφαίρεση 
προνομιών από τους τότε πλούσιους γαιο-
κτήμονες, προς όφελος του δημοσίου. 

Η εξουσία πέρασε από τον αριστοκρατικό Άρειο 
Πάγο, στην εκκλησία του «Δήμου», όπου εκεί 
πλέον, με την συμμετοχή των Αθηναίων πο-
λιτών, θα λαμβάνονταν οι σημαντικές αποφά-
σεις. Ο ρόλος του πολίτη, είναι ότι πιο σεβαστό 
υπάρχει εκείνη την εποχή ως ανθρώπινη οντό-
τητα, μιας και ο κάθε Αθηναίος, μπορεί να γίνει 
βουλευτής, αργότερα δικαστής ακόμα και πρύ-
τανης της Βουλής. Αυτά γίνονταν τότε, σήμερα 
είμαστε σε μία κατάσταση, όπου δεν μπορούμε 
να προσδιορίσουμε καν τον όρο Δημοκρατία.
Είναι απόλυτα φυσιολογικό, μιας και δεν υφί-
σταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στην λεγό-
μενη σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα. Δημιουρ-

γήθηκε μια γενιά ψηφοφόρων-καταναλωτών, 
οι οποίοι θαμπώθηκαν από τον δυτικό τρόπο 
ζωής και έθεσαν ως όνειρο ζωής, να ζήσουν 
και αυτοί, όπως στα σήριαλ της εποχής. Τα ΜΜΕ 
σε αγαστή συνεργασία με μεταπράτες πολιτι-
κούς και επιχειρηματίες με ροπή στον θησαυ-
ρισμό, έφτασαν την Ελλάδα σε ένα αδιέξοδο 
που πιθανώς θα λειτουργήσει αντίστροφα, για 
την πολιτική και οικονομική ελίτ, μίας και ο 
απλός κόσμος, έχει αρχίσει πλέον 
να διαπιστώνει την σκευωρία 
που στήθηκε ερήμην του.
Πολιτικές μαριονέτες, στο 
σταυροδρόμι για 
την πορεία της 
Ελλάδος στην 
νέα εποχή όπου 
έχει ξεκινήσει, 
επιλέγουν να 
μας οδηγήσουν 
σε αφανισμό. 
Ακολουθώντας 
τις διαταγές της 
Α.Μέρκελ, χάσα-
με την αξιοπρέπεια 
μας σαν λαός, εκφραζόμενοι στο Παγκόσμιο 
γίγνεσθαι, από μια συγκυβέρνηση καρικατού-
ρα, η οποία λειτουργεί σαν υπάλληλος. Μιλώ-
ντας για Ελλάδα και για το τιμημένο αίμα των 
προγόνων μας, πρέπει κάθε μέρα να προσπα-
θούμε να την μεγαλώσουμε και να φτάσουμε 

να αποτελούμε  το πνευματικό λίκνο όλης της 
Ευρώπης για όλες τις μελλοντικές γενεές της.
Αυτά όλα έχουν ξεχαστεί και ίσως φαντάζουν 
και φαντασία για τα αρρωστημένα μυαλά που 
κατάντησαν μια περήφανη Ελλάδα, σε αυτό το 
οικονομικό επίπεδο, όταν διαχειρίστηκαν πα-
κτωλό χρημάτων. Όσο και να προσπαθώ να το 
εξηγήσω με οικονομικούς όρους κατέληξα ότι, 
είναι αδύνατον, να έχουμε περιέλθει σε αυτό 

το οικονομικό αδιέξοδο έτσι .....τυχαία. 
Τώρα λοιπόν που ξεκίνησαν τα 

ΜΜΕ να ρίχνουν αίμα στην τηλε-
οπτική αρένα, θα ζήσουμε για 

κάποιο διάστημα αυτό 
που έκανε και ο Ιού-
λιος Καίσαρας στην 
Ρώμη, όταν δεν είχε 
να δώσει χρήματα 

στον  λαό. Κάθε μέρα, 
θα υπογράφονται 
-πάνω και κάτω από 
το τραπέζι- αποφά-

σεις με οικονομικούς 
όρους υποτέλειας, που 
θα έχουν άμεσο αντί-

κτυπο στην Ελληνική οικογένεια. Εδώ λοιπόν, 
θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ανεξαιρέτως, 
ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο 
ξένων δυνάμεων.
Η επινόηση της Παγκόσμιας διακυβέρνησης, 
είναι απλή τελικά, ως προς την εφαρμογή της, 

όταν λειτουργείς μεθοδικά, σε βάθος χρόνου, 
με πρόθυμους εγχώριους συνεργάτες. Είμα-
στε στο απόγειο της υποτέλειας, αλλά ακόμη 
βαθμολογούμε τον Α. Σαμαρά, καταλληλότερο 
ως πρωθυπουργό της χώρας και ταυτόχρονα 
μουτζώνουμε την πολιτική που εφαρμόζει. 
Καταδικάζει επιλεκτικά ο «Δημοκράτης» πρω-
θυπουργός, πολιτικούς σκελετούς και ταυτό-
χρονα ετοιμάζει φορολογικά νομοσχέδια, για 
να οδηγεί στην φυλακή ακόμα και τον συνταξι-
ούχο! Ανακεφαλαιώνει το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα με δισεκατομμύρια, που προστέθη-
καν στο Δημόσιο Χρέος και θα επιμεριστούν 
σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους. 
Κοροϊδία; Εμπαιγμός; Μήπως κάτι ανώτερο 
από αυτό που κατανοεί ο μέσος νους; Θα δού-
με στο προσεχές διάστημα, αν θα έχουν το 
θράσος να ξεπουλήσουνε την περιουσία μας 
για χάρη κάποιων.

Η αποκατάσταση είναι πάντα μια επώδυνη 
κατάσταση και απαιτεί χρόνο και αφοσίωση 
στον στόχο. Η Χρυσή Αυγή, οφείλει να είναι 
και θα είναι, η πρωτοπόρος στην Ανόρθω-
ση της Ελλάδος. Σε αυτήν την αντίξοη επο-
χή για όλους τους Έλληνες, οφείλουμε να 
στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια με πραγ-
ματικό κίνητρο την συνέχεια μας ως Έθνος 
Ελεύθερο. 

Παναγιώτης Παγκάκης
Οικονομολόγος

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επινόηση της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης

Βιβλίο με τίτλο «Χρυσή Αυγή και Εκκλησία», που κυκλοφορεί 
ήδη από τις εκδόσεις «Πόλις», έγραψε ο φιλόλογος, συγγρα-
φέας και πρώην διευθυντής της «Νέας Εστίας», Σταύρος Ζου-
μπουλάκης, το οποίο διαφημίστηκε από το καθεστωτικό «Βήμα 
της Κυριακής», με συνέντευξη του συγγραφέα. 
Στη συνέντευξη, ο Ζουμπουλάκης αρχίζει ερμηνεύοντας αυθαί-
ρετα την παρούσα στάση της Χρυσής Αυγής, προβλέποντας 
περαιτέρω άνοδό της, αν συνεχιστεί η οικονομική κρίση: 
«Δεν πολυμιλάει, δεν προβαίνει σε εξαλλοσύνες 
στην παρούσα φάση, βλέπει - αν την ερμηνεύω 
σωστά - ότι το ρεύμα είναι με το μέρος της 
και κρατά χαμηλότερους τόνους. Αν όμως δεν 
σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αν δεν απαλυνθεί 
κάπως η κρίση, αν εξακολουθήσει να βαθαίνει και 
οδηγηθούμε σε μια συνολική φτωχοποίηση της 
κοινωνίας με αποτέλεσμα να γίνει η Ελλάδα ένας 
«κινέζικος» νότος της Ευρώπης, αυτή η άνοδος 
θα συνεχιστεί».  
Προφανώς, ο συγγραφέας είναι σίγουρος ότι 
και η κρίση και η περαιτέρω άνοδος της Χ.Α. θα 
συνεχισθούν, γι’ αυτό έγραψε αυτό το άκρως 
δυσφημιστικό βιβλίο, φιλοδοξώντας να βάλει 
κι αυτός ένα… λιθαράκι στην ανάσχεση της 
Χρυσής Αυγής και στη σωτηρία του σάπιου 
συστήματος. 
Στο βιβλίο, περιέχονται ψεύδη και αισχρές συκοφαντίες, που 
δήθεν αποδεικνύουν ότι το κίνημα των Ελλήνων εθνικιστών 
είναι… εχθρικό προς την Ορθόδοξη Πίστη των Ελλήνων! Ουδέν 
ψευδέστερον, καθότι στην πρώτη κιόλας επίσημη διακήρυξη 
αρχών και θέσεων της Χρυσής Αυγής, του 1992, τονίζεται η 
απόλυτη στήριξη του κόμματος στην Ορθοδοξία. Επίσης, ο 
συγγραφέας προτείνει στην Εκκλησία της Ελλάδος να κάνει μια 
διακηρυκτικού τύπου καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ως σύνολο 
κι όχι με μεμονωμένες φωνές. Ωστόσο, το θεωρεί δύσκολο και 
ιδού γιατί:  «Η Ιεραρχία δυσκολεύεται γιατί έχει στους κόλπους 
της ανθρώπους που, κατά το μάλλον ή ήττον, είναι υπέρ της 
Χρυσής Αυγής ή είναι απλώς συμπαθούντες. Επιπλέον νιώθει 
ότι αυτός ο κόσμος που στρέφεται προς τη Χρυσή Αυγή είναι 
δικός της και δεν επιθυμεί να συγκρουστεί μαζί του.»
Δε μας εξηγεί βεβαίως πως εξηγείται το φαινόμενο που περι-
γράφει παραπάνω. Είναι τόσο αδαείς οι Ιεράρχες και οι πιστοί 
που είναι υπέρ της Χ.Α. ή συμπαθούντες και δεν ξέρουν πως 
είναι… αντιχριστιανικό κόμμα; 

Τέλος, ο πολυπράγμων συγγραφέας συνοψίζει και ζητά «να 
δημιουργηθεί όσο είναι καιρός μια ευρεία δημοκρατική συμπα-
ράταξη κατά της Χρυσής Αυγής, στην οποία θα πρωτοστατήσει 
όμως ο συντηρητικός κόσμος. Βλέπουμε μια μάχη ανάμεσα στους 
αριστεριστές ή τους αναρχοαυτόνομους και τους χρυσαυγίτες. 
Αυτό περιορίζει πολύ την προοπτική νίκης ενός δημοκρατικού 
μετώπου και πολύ φοβούμαι ότι ενισχύει τη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι 
τυχαίο ότι η Βίλα Αμαλία στην παρούσα συγκυρία την ενίσχυσε. 

Πρέπει λοιπόν ο συντηρητικός κόσμος να πει ότι 
αυτή η οργάνωση είναι κάτι «άλλο», η Εκκλησία 
να την καταδικάσει και η Ακαδημία Αθηνών - που 
εκ του καταστατικού της είναι ο θεματοφύλακας 
του ελληνικού πολιτισμού -  να πει ότι αυτοί δεν 
έχουν καμία σχέση μαζί του αλλά ενσαρκώνουν 
τη βαρβαρότητα. Θα πετυχαίναμε μια ανάσχεση, 
όχι εντυπωσιακή αλλά σημαντική». 
Αυτή είναι, λοιπόν, η «γραμμή» Ζουμπουλάκη 
για την ανάσχεση της Χρυσής Αυγής, μέσω 
της Εκκλησίας. Ή μήπως δεν είναι δική του η 
«γραμμή», αλλά… εισαγόμενη από την Αμέρι-
κα; Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 
2012, επισκέφθηκε τη χώρα μας ο πρόεδρος 
του «Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής» 
των ΗΠΑ, Δ. Παπαδημητρίου, ο οποίος έδωσε 
συνέντευξη στην «Καθημερινή», επισημαίνοντας 

«τη διεθνή ανησυχία που προκαλούν η συμπεριφορά της Χρυσής 
Αυγής και τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας». Πρότεινε δε και το… 
αντίδοτο που είναι η «νόμιμη άσκηση της εξουσίας από τις Αρχές, 
αλλά και η καταδίκη τους από αυτούς που διαθέτουν το ηθικό 
βάρος να μιλήσουν όπως οι θρησκευτικοί ηγέτες, προσωπικότητες 
που χαίρουν σεβασμού και δημοφιλείς πρωταγωνιστές στον χώρο 
των τεχνών». 
Τέλος, επειδή σημασία δεν έχει μόνο τι λέει ο καθένας, αλλά 
και το ποιος είναι ο καθένας που λέει κάτι, σας ενημερώνουμε 
ότι ο «θεοσεβούμενος» (για τις ανάγκες της ανάσχεσης της 
Χ.Α.) Σ. Ζουμπουλάκης, που δίνει και συμβουλές στην Εκκλη-
σία, ήταν στην άθεη-μαρξιστική νεολαία του ΚΚΕ εσωτ. (ΕΚΟΝ 
«Ρήγας Φεραίος»), σήμερα βρίσκεται πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ, τάσσε-
ται υπέρ του χωρισμού Εκκλησίας-Κράτους (δηλαδή υπέρ του 
άθεου «λαϊκού κράτους»), υπέρ της κατάργησης του νόμου 
περί βλασφημίας, ίσως δε και υπέρ της κατάργησης κι αυτής 
της ίδιας της Ορθόδοξης Εκκλησίας (αλλά το τελευταίο δεν το 
λέει δημόσια…) «Θεοσεβούμενος» να σου πετύχει!

ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΙ… 
ΘΕΟΣΕΒΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΝΑΣΧΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! 
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c Στις 28 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 
8 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από 
κοντά μας ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδου-
λος. Ο Χριστόδουλος, για τον ταπεινό και 
καταφρονεμένο Έλληνα, ήταν ο δικός του 
άνθρωπος. Ήταν ο άνθρωπος που μιλούσε 
στις καρδιές των Ελλήνων με εκείνο τον 
γλυκύτατο λόγο, τον άμεσο και κατανοητό 
από όλους. Ήταν αυτός που έφερε κοντά 
στην Εκκλησία τους νέους, χρησιμοποι-
ώντας  μια λαϊκή έκφραση. Η περίφημη 
φράση-πρόσκληση «σας πάω» συγκίνησε 
καρδιές και ηχεί ακόμη στα αυτιά ανθρώ-

πων που τον αγάπησαν.
c Ο θάνατος του υπήρξε για την Ελλάδα 
μια μεγάλη απώλεια. Εάν σήμερα ζούσε, 
μόνο και μόνο η παρουσία του θα ήταν 
ικανή να παρηγορήσει τον χειμαζόμενο 
λαό και να τον οπλίσει με υπομονή για να 
μπορέσει να περάσει άφοβα τον «κάβο» 
του πόνου, της φτώχειας, της δυστυχίας, 
της θλίψης και της απόγνωσης. «Είμαι ο 
Χριστόδουλος σας» είχε πει σε κάποια από 
τις τελευταίες τους δημόσιες εμφανίσεις, 
λίγο πριν φύγει από κοντά μας. Και πράγ-
ματι αυτό ήταν: Ήταν ο Χριστόδουλος μας 
και  χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, τόσο 
πρόωρα!

c Εάν ζούσε σήμερα θα μπορούσε ακόμη 
και να μπει  μπροστάρης του Λαού. Είτε 
φορώντας τα ράσα, είτε πετώντας τα, είχε 
το πνευματικό και Εθνικό εκείνο ανάστημα, 
με το οποίο θα μπορούσε να παραμερίσει 
όλο το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και 
να πρωτοστατήσει σε έναν Αγώνα  για να 
πορευτεί  η Χώρα σε Εθνική κατεύθυνση.

c Είχε προβλέψει τα δεινά που έρχονταν 
για την Πατρίδα μας από την εποχή ακόμη 
που ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος με 
την παρακάτω προφητική φράση: «Η φωνή 
μας απηχεί μία οικτρή πραγματικότητας 
που προοιωνίζεται για το μέλλον μεγάλα 
δεινά». Η φράση αυτή ήταν μέρος άρθρου 
του που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα και 

φανταστείτε, η φράση αυτή, μεταξύ άλλων, 
στάθηκε η αιτία για το τότε δημοτικό συμ-
βούλιο του Βόλου να τον κηρύξει ανεπι-
θύμητο πρόσωπο για την πόλη. Από τα 
παραπάνω διαπιστώνει κανείς πόσο μπρο-
στά έβλεπε ο Χριστόδουλος, πόσο υψηλό 
ανάστημα είχε και πόσο μικροί υπήρξαν 
κάποιοι από αυτούς που τον πολέμησαν. 
Αιωνία του η μνήμη.

c Όσοι περιμένουν αποτελέσματα από 
την προανακριτική επιτροπή που συστήθη-
κε και που  θα ασχοληθεί με το σκάνδαλο 
της λίστας Λαγκάρντ να... περιμένουν. Τι να 
περιμένουν; Αυτά που περίμεναν και περι-
μέναμε όλοι και δεν ήρθαν ποτέ από όλες 
τις προανακριτικές επιτροπές που έχουν 
συσταθεί από το παρελθόν έως και σήμε-
ρα. Περιμέναμε να τιμωρηθούν οι υπεύθυ-
νοι του σκανδάλου  της μεγάλης ληστείας 
του χρηματιστηρίου, οι υπεύθυνοι για το 
σκάνδαλο Ζήμενς, οι υπεύθυνοι για σκάν-
δαλο του Βατοπεδίου, των δομημένων ομό-
λογων, των εξοπλιστικών προγραμμάτων 
και... ακόμη περιμένουμε.

c Μα θα αναρωτηθεί κάποιος: γιατί τις 
συστήνουν; Η απάντηση είναι απλή. Πρώ-
τον για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια 
και δεύτερον για λόγους οικονομικούς. Στις 
συνεδριάσεις αυτές, αλλά και σε όλες τις 
συνεδριάσεις επιτροπών που συστήνονται, 
τα μέλη αμείβονται με έξτρα ποσά και 
πέραν της βουλευτικής αποζημίωσης.

c Στα εκλογομαγειρεία της τρικολόρε 
κυβέρνησης των μνημονίων συζητάνε αφ’ 
ενός για το πως θα βρουν τρόπους να απο-
μονώσουν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και αφ’ ετέρου 
να κρατήσουν πάλι την κουτάλα για τον 
εαυτό τους. Επεξεργάζονται, λοιπόν, εκλο-
γικό νόμο, ο οποίος να μην δίνει πλέον το 
δώρο των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, αλλά  
το δώρο αυτό να το  παίρνουν συλλογικά τα 
κόμματα που θα αποφασίσουν να συνερ-
γαστούν μετεκλογικά για να  συγκυβερνή-
σουν. Ξέρει από. φουστιές η κλεφτοκρατία!

c Επειδή, όμως, βλέπουν ότι από μήνα σε 
μήνα η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ανεβαίνει, δεν μπορούν 
να καταλήξουν στον τρόπο αντιμετωπίσεως 
του «φαινομένου», όπως συνηθίζουν να το 

λένε, και είναι όλο νεύρα και άγχος! Και μην 
τους ακούτε όταν μας κάνουν την «χάρη» 
και μας λένε τρίτο κόμμα. Γνώμη μας είναι 
ότι είμαστε δεύτεροι και οδεύουμε ολοτα-
χώς για την πρωτιά. Με μια φράση: ΕΡΧΟ-
ΜΑΣΤΕ!

c Ένα στοιχείο που ενισχύει την παρα-
πάνω γνώμη είναι το εξής: σε σφυγμο-
μέτρηση που δημοσίευσαν οι γκαλοπα-
τζήδες είχαν θέσει και το ερώτημα κατά 
πόσον είναι ευχαριστημένος ο κόσμος με 
την συγκυβέρνηση των τριών. Στο ερώτη-
μα αυτό απάντησε θετικά μόνο το 3,3%!  
Αν αυτό το πάρουμε σαν πιθανό εκλογικό 
αποτέλεσμα κοινής καθόδου των τριών στις 
εκλογές που θα γίνουν στο μέλλον, τότε 
έστω και οριακά... θα μπουν στην βουλή.

c Λεφτά (για τα κόμματα) υπάρχουν! 
Για τον Λαό χαράτσια, φόροι και περικοπές 
μισθών και συντάξεων. Επτά εκατομμύρια 
επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (7.730.000,00) 
ευρώ μοιράστηκε πρόσφατα η κλεφτοκρα-
τία με πρόσχημα τις εκλογές του 2009 και 
τις ψήφους που είχαν λάβει τότε. Εξαιρέ-
θηκαν η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και οι Ανεξάρτητοι 
Έλληνες. Η μεν πρώτη γιατί δεν είχε λάβει 
ποσοστό επιδοτούμενο σύμφωνα με τα 
μέτρα  της κλεφτοκρατίας, οι δε Ανεξάρτη-
τοι Έλληνες επειδή τότε δεν υπήρχαν.

c 69.000 λουκέτα έβαλαν οι επιχειρήσεις 
μέσα στο 2009! Μέσα στην ανεργία που 
μαστίζει την Χώρα, να μία καλή δουλειά. Να 
πουλάει κανείς. λουκέτα.

c Λεφτά στο εξωτερικό έχουν βγάλει και 
ορισμένοι Μητροπολίτες. Δεν γνωρίζουμε 
αν αληθεύει. Το διαβάσαμε, όμως, στον 
ημερήσιο τύπο. Αν και οι Άγιοι Πατέρες της 
Εκκλησίας έκαναν αυτήν την δουλειά, σκε-
φθείτε τι έχουν κάνει οι αγιογδύτες.

c Έχει ο Βενιζέλος κρίσιμα αμυντικά σχέ-
δια της Χώρας από τότε που ήταν υπουργός 
Εθνικής Άμυνας; ‘’Ναι’’, είπε ο ίδιος. Πολλοί 
ήταν αυτοί που όχι μόνο εξεπλάγησαν με 
την δήλωση του, αλλά και τον έψεξαν γιατί 
(σου λένε) τι τα θες, κύριε, αυτά και τα κρα-
τάς; Το πράγμα, όμως, είναι απλό: έπαιρνε 
δουλειά... στο σπίτι!

c Τι λέτε; Θα ληφθούν νέα μέτρα; Εμείς 
πιστεύουμε ότι μέχρι... τα επόμενα, όχι.

c Παρότι έχει δρομολογήσει το νέο 
κόμμα ο Λοβέρδος, δεν είδαμε ακόμη την 
υλοποίηση του. Γιατί, ρε μεγάλε, αργείς; Ο 
Λαός έχει κάνει όνειρα μαζί σου και  έχει 
στηρίξει πολλές ελπίδες στο πολιτικό σου... 
ανάστημα!

c Για θυμηθείτε τι μας έλεγε η κλεφτο-
κρατία και πώς μας τρομοκρατούσε προκει-
μένου να αρπάξει την ψήφο του Λαού και 
την κουτάλα: «Αν δεν πάμε στην συνταγή 
διάσωσης του Δ.Ν.Τ., δεν θα έχουμε γάλα 
και πετρέλαιο». Πράγματι, δεν έχουμε γάλα 
και πετρέλαιο αλλά ευτυχώς έχουμε... Δ.Ν.Τ.

c «Λάθος!», είπε ο σκαντζόχοιρος και 
κατέβηκε από την... βούρτσα. «Λάθος 
συνταγή διάσωσης της Ελλάδος», είπε το 
Δ.Ν.Τ. και θέλει να κατέβει από τον. Έλληνα.

c Εξαφανίστηκαν 1.000.000 αναγνώστες 
μέσα σε 5 χρόνια από τις εφημερίδες. Πολ-
λοί δημοσιογράφοι έχουν μείνει χωρίς δου-
λειά. Τα. παιδιά, όμως, του συστήματος, οι 
νοικιασμένες πένες του, θα βολευτούν. Περί 
τους 30 και πλέον θα προσληφθούν τις 
επόμενες ημέρες στην ΕΡΤ. Λαέ, εσύ σκάσε 
και πλήρωνε!

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

Η δυναμική την οποία παρουσιάζει το Λαϊκό Εθνικιστικό 
Κίνημα και η ευρεία απήχηση των ιδεολογικών και πολιτι-
κών του θέσεων από ολοένα και πλατύτερες λαϊκές μάζες, 
έχει σημάνει συναγερμό στις τάξεις των καπιταλιστών 
και μαρξιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικές 
του πανικού που έχει καταβάλει τα σιωνιστικά πιόνια των 
Βρυξελλών, οι δηλώσεις της αρμόδιας για την ασφάλεια 
επιτρόπου, Σεσίλια Μάλμστρομ:
«Οι ευρωεκλογές του 2014 μπορεί να αναδείξουν στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο εκπροσώπους εξτρεμιστικών και βίαιων 
κινημάτων, αν η ΕΕ δεν κινητοποιηθεί για να αγωνιστεί εναντίον 
της επιρροής τους. Δεν θα νικήσουμε το βίαιο εξτρεμισμό αν 
αποφύγουμε να απαντήσουμε στη λαϊκιστική και δημαγωγική 
προπαγάνδα που αποτελεί το ιδεολογικό εύφορο έδαφος της 
βίας στην Ευρώπη. Ποτέ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
οι εξτρεμιστικές και λαϊκιστικές δυνάμεις δεν είχαν τόση επιρ-
ροή στα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει περισσότεροι Ευρωπαίοι 
ηγέτες να υψώσουν το ανάστημά τους κόντρα στην άνοδο του 
εξτρεμισμού. Πρέπει να βρούμε το θάρρος να σχηματίσουμε 
μέτωπο για να προστατεύσουμε τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες 
μας. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολιτικές ομάδες και πολιτικές 

φωνές, ακόμα και μέσα στα Κοινοβούλια ή και στις κυβερνή-
σεις, οι οποίες τροφοδοτούν το μίσος και τον εξτρεμισμό κι 
αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ήρθε ο καιρός για να ανα-
γνωρίσουμε πως ο βίαιος εξτρεμισμός έχει γίνει η μεγαλύτερη 
απειλή για την ασφάλεια»...
Οι δηλώσεις αυτές, φωτογραφίζουν ουσιαστικά την Χρυσή 
Αυγή, η ραγδαία άνοδος της οποίας, αποτελεί απειλή για τα 
σιωνιστικά σχέδια όχι μόνο εντός των ελληνικών συνόρων, 
αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίτροπος για την ασφά-
λεια, ανησυχεί πως η παρουσία της Χρυσής Αυγής θα συμ-
βάλλει στο ξέσπασμα μιας συνολικότερης αμφισβήτησης των 
σκοπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβήτηση η οποία θα 
προέρχεται από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Στην πρωτοπορία 
αυτής της αμφισβήτησης, τίθεται αναμφισβήτητα το Κίνημα 
των Ελλήνων Εθνικιστών, το οποίο έρχεται να γκρεμίσει το 
μύθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπό τη σημερινή του 
μορφή. Η κυρία Μάλμστρομ, ονομάζει την αντίθεση στις 
αρχές της Ε.Ε. εξτρεμισμό. Εν τούτοις, ο Ελληνικός Λαός 
θεωρεί εξτρεμισμό την τοκογλυφική λύσσα των Βρυξελλών, 
στα πλαίσια μιας ενοποίησης η οποία εξυπηρετεί απροκά-
λυπτα και στυγνά τα συμφέροντα των τραπεζών, εις βάρος 

Λαών και Πατρίδων. Κι ο Ελληνικός Λαός, θα είναι για μια 
ακόμη φορά εκείνος, ο οποίος θα αμφισβητήσει το σιωνιστι-
κό status quo, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο τις τελευταίες δεκαετίες.
Η Χρυσή Αυγή, είναι επίσημα πλέον, ο Νο1 εχθρός της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως των τοκογλύφων. Οι πολιτικές 
εξελίξεις στην Ελλάδα τρομάζουν τους υπαλλήλους του 
διεθνούς κεφαλαίου, το οποίο αναζητεί τρόπους για την 
αντιμετώπιση της απειλής. Επιπλέον, φαντάζει ιδιαιτέρως 
επιζήμια για τα τοκογλυφικά συμφέροντα, η ισχυρή παρου-
σία των Ελλήνων Εθνικιστών στο κέντρο αποφάσεων της 
ευρωπαϊκής απάτης, μιας και οι ευρωπαίοι «εταίροι» είχαν 
μέχρι σήμερα συνηθίσει στην δουλοπρεπή συμπεριφορά των 
ελληνικών, δεξιών και αριστερών, κομμάτων. Καλά κάνει η 
επίτροπος της Ε.Ε. και ανησυχεί. Οι μέρες που ο Ελληνικός 
Λαός ενημερωνόταν απλώς για τις προδοτικές συμφωνίες, 
τις οποίες υπέγραφε η πολιτική του ηγεσία, έχουν περάσει 
ανεπιστρεπτί. Μεταφέρετε κυρία Μάλμστρομ στα αφεντικά 
σας, πως ο άνεμος έχει γυρίσει: πνέει ισχυρός εθνικιστικός 
νοτιάς! Και τώρα η σιωνιστική και τοκογλυφική Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ας κρατήσει την ανάσα της!

Τρέμει το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών η Κομισιόν
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ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΙΜΙΑ 2013: ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΩΡΕΣ!

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013. Το Λαϊκό Εθνι-
κιστικό Κίνημα, όπως κάθε έτος από το 1997 κι 
εντεύθεν, διοργανώνει Τελετή Τιμής και Μνήμης 
στο κέντρο των Αθηνών, μια Τελετή της οποίας 
η σκοπιμότητα ξεπερνά αυτό που ο τίτλος της 
υποδηλώνει. Πράγματι, πρόκειται για μια Τελετή 
εις ένδειξη Τιμής και ενάντια στη λησμονιά της 
ηρωικής θυσίας τριών Ελλήνων Αξιωματικών 
του Πολεμικού μας Ναυτικού, οι οποίοι έπεσαν 
για την Πατρίδα, τηρώντας εις το ακέραιον, το 
αιώνιο κέλευσμα «Θνήσκε Υπέρ Πατρίδος». 
Πολύ περισσότερο όμως, η συγκεκριμένη εκδή-
λωση διοργανώνεται υπό την μορφή του εξακο-
ντισμού της Εθνικιστικής Προκλήσεως, απέναντι 
σε ένα κράτος Προδοτών, στέλνοντας καθάριο 
το μήνυμα: οι Εθνικιστές ΔΕΝ ξεχνούν!
Από νωρίς το πρωινό του Σαββάτου, τα μέλη 
του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος, βρίσκονται 
στο χώρο της εκδηλώσεως. Αποστολή τους, 
ίδια εδώ και δεκαέξι συναπτά έτη: η διαφύλαξη 
της ορθής οργανώσεως και της ασφάλειας της 
εκδηλώσεως, απέναντι στους κρατικούς και 
παρακρατικούς μηχανισμούς ενός φύσει και 
θέσει ανθελληνικού κατεστημένου. Και όπως 
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα μέλη του Κινήμα-
τος έπραξαν το καθήκον τους, δημιουργώντας 
τις συνθήκες για την υποδοχή δεκάδων χιλιά-
δων Ελλήνων Εθνικιστών. Αργά το μεσημέ-
ρι, χιλιάδες Χρυσαυγίτες βρίσκονται στο χώρο 
πέριξ του λιτού μνημείου των Ιμίων. Οι μαυρο-
κόκκινες Σημαίες με το Μαίανδρο, κυματίζουν 
περήφανα πλάι στις Γαλανόλευκες, δίνοντας το 
στίγμα της Εθνικιστικής παρουσίας στο κέντρο 
των Αθηνών. Ναι! Παρά τις απεγνωσμένες 
απόπειρες του Καθεστώτος των διεφθαρμένων, 
η Ελλάς δεν απέθανε, ο Ελληνισμός διά του 
Εθνικιστικού Πνεύματος, βρίσκεται εδώ, έτοιμος 
για την τελική αναμέτρηση.

Μια και πλέον ώρα προ της προαναγγελθείσης 
ενάρξεως της Τελετής, εμπρός και παραπλεύ-
ρως της Λέσχης των Αξιωματικών, επί της 
Βασιλίσσης Σοφίας, χιλιάδες Ελλήνων Εθνικι-
στών από κάθε γωνιά της Μεγάλης Ελληνικής 
Πατρίδος, στέκουν περήφανα, διατρανώνοντας 
την Πίστη στην Εθνική και Κοινωνική Ιδέα. 
Η Ελληνική Νεολαία, έφτυσε κατάμουτρα την 
σαραντάχρονη ακατάπαυστη ανθελληνική προ-
παγάνδα των μεταπολιτευτικών σχολείων και 
των διαπλεκόμενων και στρατευμένων στην 
αντιεθνικιστική πολεμική, μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης. Η Ελληνική Νεολαία, βρίσκεται στην 
πρωτοπορία του Εθνικιστικού Αγώνος, στην 
πρωτοπορία του τιτάνιου έργου του Επανελλη-
νισμού! Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, η καρδιά 
της Ελευθέρας Ελλάδος, χτυπά στο Μνημείο 
των Ιμίων. Τα εθνικιστικά συνθήματα δονούν το 

κέντρο των Αθηνών, ενώ τα γαλανόλευκα και 
μαυροκόκκινα Λάβαρα, φωτίζουν το χειμερινό 
σκότος, σκιαγραφώντας την εικόνα του κοντινού 
μέλλοντος, μέσα στο θλιβερό παρών της δειλίας 
και της υποταγής. Η Τελετή ξεκινά!

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ
Μέγα πλήθος, μέγα πάθος! Τα δύο ρεύματα 
της Βασιλίσσης Σοφίας έχουν πλέον κλείσει. Οι 
ομιλητές ανεβαίνουν στο Βήμα. Ο συναγωνιστής 
Ηλίας Παναγιώταρος δίνει το έναυσμα. Η Χρυσή 
Αυγή συνεχίζει τον Μεγάλο Αγώνα εναντίον 
όλων. Ο Συναγωνιστής Νίκος Κωνσταντίνου 
τόνισε πως όσο εξακολουθούν να προδίδουν 
την Πατρίδα μας οι ανθέλληνες, τόσο θα πρέ-
πει να πληθαίνουν οι φωνές της Αντίστασης. 
Ο συναγωνιστής Κυρίτσης, δηλώνει τη διαρκή 

πίστη του Μετώπου Νεολαίας στα Εθνικιστικά 
Ιδανικά. Οι συναγωνιστές Σ. Καρεφυλλάκης 
και Α. Ματθαιόπουλος, φέρνουν το μήνυμα 
της συμπόρευσης χιλιάδων συμπατριωτών και 
συντρόφων μας, από Κρήτη και Βόρειο Ελλάδα 
αντίστοιχα. Ο συναγωνιστής Χρήστος Παππάς, 
βροντοφωνάζει από του βήματος, πως οι Εθνι-
κιστές δεν ξεχνούν, ούτε την προδοσία των 
Ιμίων, ούτε τα απαράγραπτα δικαιώματα του 
δοκιμαζόμενου από την αλβανική τυραννία 
Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού! Το σύνθημα 
«Ελληνικός Στρατός στη Βόρειο Ήπειρο» ηχεί 
στο κέντρο της Αθήνας και ταυτόχρονα αντη-
χεί στα σπαρμένα με ελληνικό αίμα βουνά της 
υπόδουλης βορειοηπειρωτικής γης. Στο πλευρό 
της Εθνικής Αντιστάσεως του Λαϊκού Συνδέ-
σμου-Χρυσή Αυγή και αναπόσπαστο κομμάτι 
αυτής, ο υποψήφιος Πρόεδρος για την κυπριακή 
δημοκρατία με το ΕΛΑΜ, συναγωνιστής Γεώρ-
γιος Χαραλάμπους, στο πρόσωπο του οποίου, 
αποθεώνεται ο αγώνας των Κυπρίων αδερφών 
μας για ένα και μόνο σκοπό: την Ένωση! Και 
η υποταγή, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της 
προδοτικής πολιτικής και της ελλείψεως ορα-
μάτων του μεταπολιτευτικού καθεστώτος των 
προσκυνημένων, διαταράσσεται από το μέγιστο 
των Ιδανικών του κυπριακού Ελληνισμού, διά 
του συνθήματος για το οποίο χύθηκαν ποταμοί 
αίματος των αγωνιστών της ΕΟΚΑ: «Ελλάς, 
Κύπρος, Ένωσις»!
Ο συναγωνιστής Γιάννης Λαγός, εκφράζει την 
ατσάλινη Θέληση των Ελλήνων Εθνικιστών, 
την πειθαρχία στους σκοπούς του Κινήματος 
και την απόλυτη υπακοή στον Αρχηγό μας, ως 
την εγγύηση της μελλοντικής Νίκης. Νωρίτερα, 
ο συναγωνιστής Ηλίας Κασιδιάρης, προβαίνει 
σε μια ιστορική αναδρομή των Αγώνων του 
Ελληνισμού, από τα βάθη των αιώνων, μέχρι 
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τη τραγική νύχτα των Ιμίων. Αφηγείται με 
δραματικό τόνο τη σειρά των γεγονότων που 
οδήγησαν στη θυσία 3 Έλληνες Αξιωματικούς, 
στο βωμό της μεταπολιτευτικής ειρήνης με τους 
γείτονες και προαιώνιους εχθρούς της Ασίας. 
Οι ένοχοι όμως, θα τιμωρηθούν, οι Εθνικιστές 
δε λησμονούν! Κι όπως η σφαίρα του Ήρωος 
Στρατηγού Ντερτιλή προς τον ασύρματο, από 
τον οποίο ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ Γρίβας Διγενής 
τον καλούσε σε παύση της επιθέσεως στη Μαν-
σούρα κατά των τουρκικών θυλάκων υπήρξε η 
σφαίρα ενάντια στη φωνή της λογικής, κατά τον 
ίδιο τρόπο, η Χρυσή Αυγή είναι η σφαίρα προς 
τον ασύρματο της συνειδήσεώς μας! Χρέος των 
Ελλήνων Εθνικιστών λοιπόν, να τραβήξουν το 
πιστόλι και να πυροβολήσουν τον «ασύρματο» 
της αμφιβολίας και των δισταγμών.

Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ«ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΟΙ 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑΣ!»
Στο βήμα ανεβαίνει ο Αρχηγός της Χρυσής 
Αυγής, Συναγωνιστής Νικόλαος Μιχαλολιάκος! 
Ο ενθουσιασμός κορυφώνεται, ένας Λαός κρέ-
μεται από τα χείλη του, το σύνθημα «Αίμα-
Τιμή-Χρυσή Αυγή», το οποίο ακουγόταν κάποτε 
από τα στόματα μερικών εκατοντάδων Πιστών, 
βρίσκεται στα χείλη δεκάδων χιλιάδων αποφα-
σισμένων Ελληνίδων και Ελλήνων. Κι ο Αρχη-
γός, καθοδηγεί και ξεσηκώνει τους χιλιάδες πια 
Πιστούς, που σχηματίζουν το ατελείωτο ποτάμι 
της Εθνικής οργής: Θέλουμε την Πατρίδα μας 
πίσω, η Χρυσή Αυγή έρχεται για να γκρεμίσει το 
κράτος των διεφθαρμένων και των προδοτών 
και να οικοδομήσει ένα ελεύθερο από τους 
διεθνείς τοκογλύφους και τους ντόπιους υποτα-
κτικούς τους, Εθνικό Κράτος!
Ενάντια σ’ εκείνους που απεργάζονται την 
καταστροφή του Ελληνικού Έθνους και στα 
φερέφωνά τους, ο Αρχηγός  μας απαντά: «Στο 
διάολο οι ντόπιοι υποτακτικοί της ξενοκρατίας 
και μαζί τους οι ψευδεπίγραφοι οργανισμοί 
«ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και οι ρυπαρο-
φυλλάδες του διεθνούς σιωνισμού. Κανείς δεν 

έχει το δικαίωμα, να μας υποδείξει τι θα πράξει 
ο Ελληνικός Λαός! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλλη-
νες»! Ο Αρχηγός μας, προπορεύεται και μας 
δείχνει το δρόμο. Και πίσω του, ακολουθούν οι 
ανίκητες Φάλαγγες των Ελλήνων Εθνικιστών, οι 
οποίες διψούν για Αγώνα και Νίκη. Ο Αρχηγός 
προχωρά σε Προσκλητήριο Νεκρών.
Η ιαχή «Αθάνατος», συνοδεύει τα ονόματα του 
Έκτορα Γιαλοψού, του Χριστόδουλου Καραθα-
νάση και του Παναγιώτη Βλαχάκου.

ΔΕΟΣ: Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΔΟΝΗΣΕ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
Σε στάση προσοχής, χιλιάδες Ελλήνων ψάλλουν 
τον Εθνικό Ύμνο και ακολούθως τον Ύμνο του 
Κινήματος. Ακολουθεί μια μεγαλειώδης πορεία, 
από το Μνημείο των Ιμίων, προς τα γραφεία 
της Κεντρικής Διοικήσεως, στη Μεσογείων. Οι 
διερχόμενοι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής, 
παρατηρούν με δέος και έκδηλη την ελπίδα στα 
πρόσωπα, το Μέλλον του Ελληνικού Έθνους να 
παρελαύνει εμπρός στα μάτια τους. Δεκάδες 
χιλιάδες Ελλήνες Εθνικιστές έδωσαν την ηχηρή 
απάντηση στις συκοφαντίες και την οργανωμέ-
νη λασπολογία του κράτους, του παρακράτους, 
των πληρωμένων κονδυλοφόρων και των εξω-
τερικών εχθρών του Ελληνισμού.
Η πρωτόγνωρη Εθνικιστική Τελετή απέδειξε 
εκείνο που κρύβουν τα κανάλια και οι φυλλάδες 
της διαπλοκής και εκείνο που διαστρεβλώνουν 
οι πληρωμένες μετρήσεις των δημοσκοπικών 
εταιρειών. Ένας Νέος Λαός έχει γεννηθεί, ένας 
Λαός που ανταποκρίνεται στο Εθνικιστικό κάλε-
σμα της Ελληνική Ψυχής. Η οργή σμίγει με 
την Πίστη και η τελευταία με τη Θέληση. Χθες 
βράδυ, έσβησε κάθε ελπίδα συντηρήσεως του 
προδοτικού μεταπολιτευτικού Καθεστώτος. Ο 
Νέος Λαός, με αιχμή του δόρατος την Χρυσή 
Αυγή, ετοιμάζεται για Επίθεση! Ο Αρχηγός μας 
είναι η Νίκη και η Νίκη είναι ο Αρχηγός μας!

Ζήτω η Χρυσή Αυγή! 
Ζήτω η Αιωνία Ελλάς!

ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ που μιλούσαν στην καρδιά των συ-
γκεντρωμένων, ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ με συντριπτική υπεροχή 
της Ελληνικής Νεολαίας αλλά και ολόκληρες οικογένειες, 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ που κάλυψε τις ανάγκες της 
εκδήλωσης, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ από όλους, αλλά κυρί-
ως…. ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ… 

Σε απόλυτο πανικό βρίσκεται το Σύστημα μετά την 
μεγαλειώδη συγκέντρωση των Ιμίων. Τρέμουν στην 
κυριολεξία τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ. Ακούστη-
καν φοβερά πράγματα όπως ότι ήμασταν περίπου 
1.000 άτομα! Και αυτό δεν το είπαν οι αναρχικοί του 
indymedia, αλλά το «έγκριτο» newsit του Ευαγγελά-
του. Φέτος η οργανωτική ομάδα της εκδήλωσης επέ-
λεξε να είναι παρόντες οι πάντες... τηλεοπτικοί σταθμοί 
της διαπλοκής, δημοσιογράφοι εφημερίδων, ιστολο-
γίων, φωτογράφοι... οι πάντες. Το είπαμε και από τα 
μεγάφωνα: «Tους αφήνουμε για να αποδείξουν μόνοι 
τους ότι είναι ψεύτες». Τελικό αποτέλεσμα: κανείς 
τους δεν είδε τίποτα. Εκτός από τιμητικές εξαιρέσεις, 
όπως φυσικά ο «Στόχος», αλλά και το defencenet.gr 
ή το makeleio.gr, όλοι οι άλλοι δούλεψαν από κοινού 
για την εξαφάνιση μιας τεράστιας συγκέντρωσης.

Η κρατική τηλεόραση του Σαμαρά, σε ένα ρεσιτάλ ψεύδους και παραπληροφόρησης 
είδε... 2.000 κόσμο στην συγκέντρωση για τα Ίμια. Τα υπόλοιπα κανάλια της διαπλοκής 
δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα, παρ’ όλο που είχε δοθεί το ελεύθερο σε όλους να 
στήσουν κάμερες και να πάρουν πλάνα (ορισμένοι είχαν μέχρι και βανάκια για ζωντανές 
συνδέσεις). Μόνο το μεσημεριανό δελτίο του ΑΝΤ1 έπαιξε ρεπορτάζ ενός ολόκληρου 
λεπτού (!), που το βράδυ ΤΟ ΕΚΟΨΑΝ μη τυχόν και ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το νομικό τμή-
μα της Χρυσής Αυγής κατέθεσε ήδη εξώδικο στο Ε.Σ.Ρ. και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε 
ένδικο μέσο για να σταματήσει επιτέλους αυτό το αίσχος.

Για όλα όμως υπάρχει εξήγηση και - σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες - η ΝΔ έχει 
υποστεί πραγματική καθίζηση στα ποσοστά της, μετά την πληρωμή των πετσοκομμέ-
νων συντάξεων, με τους πολίτες να βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης. Είναι ρητή η 
εντολή του Μαξίμου να μη γίνεται η παραμικρή αναφορά στην Χρυσή Αυγή, λες και έτσι 
ο κόσμος θα γυρίσει στις αγκάλες αυτών που πρόδωσαν τη χώρα και καταδυνάστευσαν 
τον λαό. Και μετά ξύπνησε ο Σαμαράς...



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201310

Η διαπίστωση είναι πικρή. Φτάσαμε στο έσχατο σκαλί που οδη-
γεί στην αποσάθρωση της Ελληνικής κοινωνίας και στην αξι-
ακή της αποχύμωση. Είμαστε πλέον ένας λαός που του έχουν 
κλέψει το χαμόγελο και την ελπίδα. Που του έχουν τσαλακώσει 
την Εθνική υπερηφάνεια που σε κάποιες άλλες περιόδους και 
εποχές, ενεργοποιούσε την εθνοσυλλογική μας συνείδηση για 
τον αγώνα, για τη διεκδίκηση, για τη Νίκη! Ασφαλώς όμως 
και τίποτε δεν είναι τυχαίο... Η επίθεση που εσχάτως δέχεται 
ο άνθρωπος και ο μέσος Ελληνας συνιστά μεθοδευμένη 
προσπάθεια που απώτερο σκοπό έχει τον ακρωτηριασμό των 
πλέον υψηλόφρονων ιδανικών και ιδεαλιστικών στοχεύσεων 
του σύγχρονου ανθρώπου. Και σαν το σαράκι που σιγά σιγά 
και ύπουλα κατατρώγει το ξύλο, έτσι ακριβώς αποδομούν και 
στη χώρα μας ότι μπορεί να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει το 
λαό μας. Θέλουν να μας μετατρέψουν σε άβουλα πλάσματα 
που θα εργάζονται σαν νεοείλωτες σε εξαγορασμένες από 
το ξένο πλέον κεφάλαιο και επιχειρήσεις. Με αμοιβές εξευ-
τελιστικές, ώστε και να έχει το κεφάλαιο το ελάχιστο κατά το 
δυνατόν κόστος παραγωγής και να είναι ο Ελληνας νεοείλωτας 
εργαζόμενος, μονίμως ταπεινωμένος και οικονομικά απόλυτα 
εξαρτημένος ώστε να μη σηκώνει ποτέ «κεφάλι».
Να ζει με τα ψυχία που θα του δίδονται τόσο, όσο θα είναι 
μόλις και μετά βίας αρκετό ώστε να επιβιώνει. Να συνωστί-
ζεται στη ρίζα της οικονομικής σκάλας και σε μεγέθη με τα 
οποία δεν θα μπορεί να απολαμβάνει ένα μέτριο έστω επίπεδο 
ανεκτής καθημερινής ζωής και διαβίωσης. Που θα στερείται 
της αξιοπρεπούς ιατρικοφαρμακευτικής περίθαλψης, που τα 
παιδιά του δεν θα έχουν πρόσβαση στα υψηλότερα σκαλοπάτια 
της εκπαίδευσης η οποία δεν θα παρέχεται πλέον δωρεάν σε 
καμμία της βαθμίδα και που μετά, όταν θα γεράσει και δεν θα 
είναι αποδοτικός και χρήσιμος στο σύστημα παραγωγής, θα 
πετιέται σαν στιμένη λεμονόκουπα στο σκουπιδοτενεκέ της 
κοινωνίας που θα έχουν χτίσει οι χρηματάνθρωποι. Αιωρούμε-
θα πλέον όλοι μας ακροβατώντας στην άκρη του κοινωνικού 
βαράθρου ανάμεσα στη πτώση και στη σωτηρία. Μόνο που η 
σωτηρία ημών και των παιδιών μας δεν πρόκειται να έλθει με 
ευχολόγια και προσευχές ή κατάρες στους δυνάστες του σύγ-
χρονου ανθρώπου, τους οποίους όλοι πλέον γνωρίζουμε και 
τους ξέρουμε καλά. Δανειστές και τραπεζίτες, έμποροι όπλων 
και ναρκωτικών, ολόκληρο το ρυπαρό και δυσώδες κύκλωμα 
συνδέεται με ασφαλείς και στέρεους δεσμούς. Και με κατάρες 
ή σταυροκοπήματα δεν απομακρύνεται το κακό. Το οικονομικό 
αντικοινωνικό έγκλημα δεν ξορκίζεται και δεν αντιμετωπίζεται 
με μαγικά φίλτρα και συνταγές κατά της όποιας κρίσης που τα 
πουλάνε και τα διαφημίζουν οι έμποροι των Εθνών οι ίδιοι 
δηλαδή που είναι και οι εμπνευστές της κρίσης. Μιας κρίσης 
που μεθοδικά με υπομονή μερμηγκιού και πανουργία αλεπούς 
ετοιμάζουν από τον παππού στον εγγονό εδώ και μερικούς 
αιώνες. Τους αναγνωρίζουμε τη μαεστρία, τον έμφυτο στη 
ψυχή τους δόλο και την ευλαβή τους πίστη στο Μαμμωνά. 
Αρνούμαστε όμως να υποταχθούμε στα κελεύσματά τους.
Κι ας ήμασταν λίγοι. Κι ας είχαν διαβρώσει σχεδόν τα πάντα. 

Εμείς όμως είμαστε ακόμη όρθιοι. Αμόλυντοι από το ιδεολογι-
κό τους δηλητήριο. Αδιάφθοροι μπροστά στη κοινωνική τους 
σαπίλα. Ανίκητοι από τα ύπουλα όπλα και μέσα που μετέρχο-
νται. Πείσμονες όμως, συνεπείς, ανυποχώρητοι, ασυμβίβαστοι. 
Με ιδέες που τις σφυρηλάτησε ο πανδαμάτορας χρόνος με 
αίμα, γνώση, σοφία! Κρατάμε στα χέρια μας μονάχα ένα ιδεο-
λογικό σπαθί κι έχουμε απέναντί μας τα κεφάλια της Λερναίας 
Υδρας που ζει και κυλιέται στα βρωμερά νερά του χρηματο-
πιστωτισμού, ρουφώντας το αίμα των λαών και των απλών 
ανθρώπων. Ξεκίνησε την αντίσταση Ένας!  Μάζεψε κοντά του 

κι άλλους εμπνευσμένους από το ιδεαλιστικό του κήρυγμα. Και 
τώρα πλέον δίπλα σε αυτούς ήλθαν κι άλλοι κι έγιναν πολλοί. 
Χιλιάδες συνωστίζονται πλέον στις γραμμές του πρωτοπόρου 
Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος προκειμένου να οπλιστούν 
ιδεολογικά ώστε ν΄αποκόψουν και να συνθλίψουν τα κεφάλια 
του βρωμερού τέρατος που εκμεταλλεύεται τις ζωές μας. 
Τίποτε δεν μπορεί να ανακόψει το τεράστιο ανθρώπινο ποτάμι 
στη κοίτη του οποίου συγκεντρώνονται πλέον πάνω από ένα 
εκατομμύριο συνέλληνες και με εμπνευσμένη και οραματική 
Ηγεσία ευθυγραμμίζονται όλοι σε μια κατεύθυνση για να 
συντρίψουν το τέρας που θέλει να κυβερνά τις ζωές και τις 
ψυχές μας. Η Χρυσή Αυγή θα καθαρίσει τη κόπρο του σύγ-
χρονου Αυγεία που τη προστατεύουν οι θαλαμοφύλακες της 
διαφθοράς.
Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα.Και πλησιάζουμε στο τέλος. 
Γιατί το δικό τους τέλος θα είναι η αρχή η δική μας. Αρχή για 
τη Νίκη! Τη Νίκη που η μορφή της πλέον είναι ορατή από 
όλους και ο ερχομός της θα μας απαλλάξει από τη κάστα 
των διεφθαρμένων, της εκπορνευόμενης πολιτικής και των 
προπαγανδιστών της εθελοδουλείας. Θα μας απαλλάξει και θα 
συμπορευτούμε για μια νέα Ελλάδα που θα ανήκει σε όλους 
τους Ελληνες. Που σε όλους εμάς επιτέλους θα ανήκει!

ΜΑ.Τ.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

6 φεβρουΑριοΥ ____________________________
1897: Οι Κρήτες επαναστάτες και απόσπασμα του 
Ελληνικού εκστρατευτικού σώματος υπό τον Τιμο-
λέοντα Βάσσο, κατόπιν σκληρής μάχης εναντίον των 
Τούρκων εκδιώκουν αυτούς από τους στρατώνες Βου-
κολίων - Μονοδενδρίου.
1913: Οι Ελληνικές δυνάμεις στο Μέτσοβο με την 
βοήθεια των χωρικών και ιερέως αναχαιτίζουν τις επι-
θέσεις των Τουρκικών στρατευμάτων. 

7 φεβρουΑριοΥ ____________________________
1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας συγκροτεί τον πρώτο 
τακτικό Ελληνικό Στρατό.
1863: Στρατιωτική στάση στην Αθήνα, κατά τη διάρ-
κεια της Μεσοβασιλείας, εξαιτίας της κυβερνητικής 
κρίσης. («Φεβρουαριανά») 

8 φεβρουΑριοΥ  __________________________
1405: Γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιο-
λόγος, ο τελευταίος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 

1828: Με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια καθορί-
ζονται οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων με το γρόσι, 
το οποίο αποτελεί ακόμη το κύριο νόμισμα συναλλα-
γών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το διάταγμα, με το 
οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει την αισχρο-
κέρδεια, μία λίρα στερλίνα ισοδυναμεί με 73 γρόσια κι 
ένα γαλλικό πεντόφραγκο με 13,30 γρόσια. 

9 φεβρουΑριοΥ 
___________________________
1897: Το Ελληνικό στρατόπεδο στο ακρωτήρι της 
Κρήτης βομβαρδίζεται από τα πλοία των Μεγάλων 
Δυνάμεων. Οι Μεγάλες Δυνάμεις ήθελαν να διώξουν 
τον Τ. Βάσσο και το εκστρατευτικό του σώμα από το 
νησί. Ο αντίκτυπος από τη φοβερή πράξη των πλοίων 
των Μ.Δ. προκάλεσε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε 
όλη την Ευρώπη. 
1954: Ο έφιππος ανδριάντας του Κολοκοτρώνη τοπο-
θετείται έμπροσθεν της παλαιάς Βουλής.

10 φεβρουΑριοΥ  _________________________
1822: Σφοδρή μάχη μεταξύ των Ελλήνων επαναστα-
τών και των Τούρκων στον ποταμό Λιγιώτη της περι-
φέρειας Μυλοποτάμου Κρήτης. Οι Τούρκοι ορμηθέντες 
από το Ρέθυμνο επιτίθενται κατά των Ελλήνων οι 
οποίοι είχαν αρχηγούς τους Μελιδόνη, Βουρδουμπά 
και Δαμβέργη. Οι Έλληνες αντιστέκονται σθεναρά και 
στη συνέχεια τρέπουν σε φυγή τους Τούρκους φονεύ-
σαντες περί τους 300. Από τους Έλληνες σκοτώθηκαν 
50 μεταξύ των οποίων ο Γ. Μουριώτης.
1947: Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα με 
τη Συνθήκη των Παρισίων. 

11 φεβρουΑριοΥ  __________________________
1776: Γεννήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, διπλωμάτης 
της Ρωσικής αυτοκρατορίας, πρώτος κυβερνήτης της 
Ελλάδος. 
1825: Ο Ιμπραήμ, επικεφαλής 4.000 πεζών και 4.000 
ιππέων, αποβιβάζεται στη Μεθώνη και την επομένη 
κινείται προς την Πύλο. Μεγάλος κίνδυνος για την 
Ελληνική Επανάσταση. 

12 φεβρουΑριοΥ  __________________________
1878: Δύναμη 2.000 Κρητών επαναστατών επιτίθεται 
εναντίον του τουρκικού φρουρίου Ιτζεδίν στα Χανιά. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί την αρχή της γενικής εξε-
γέρσεως στη Δυτική Κρήτη.
1911: Με ψήφισμά τους προς τη Βουλή, καθηγητές 
του Πανεπιστημίου ζητούν να καθιερωθεί ως επίσημη 
γλώσσα του ελληνικού κράτους η καθαρεύουσα. 
1945: Υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας. 

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ:
b ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
b ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ
b Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
b Ο ΙΔΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΛΚΙΝ 
b Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ
b ΠΙΝΟ ΡΑΟΥΤΙ: ΠΑΡΩΝ!
b Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
b ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
b Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
b Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ MSR

 Μαίανδρος f

 Μαίανδρος f
Διατίθεται στο γραφείο της Δηλιγιάννη 50, Στ. Λαρίσης ενώ σύντομα θα 
το βρείτε και στα υπόλοιπα γραφεία της Χρυσής Αυγής σε όλη την Ελλά-

δα. Μπορείτε να το προμηθευτείτε επίσης μέσω ταχυδρομείου με ένα απλό 
τηλεφώνημα στο 210.6920694, Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. - 9 μ.μ.

Στο Εθνικιστικό Κίνημα, 
η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

υπερέχει της πολιτικής



Δε θέλει να βγει, 
γιατί θα ξεφτιλιστεί! 
Ολοκληρώνουμε σήμερα το… ξεβράκωμα της 
κόκκινης ορχήστρας του ΣΥΡΙΖΑ, με το τελικό 
συμπέρασμα. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δε θέλει να βγει 
και κάνει  ότι περνάει από το χέρι του, ώστε 
να μη συμβεί ποτέ αυτό. Οι λόγοι είναι δύο. 
Πρώτον, γιατί είναι σίγουρο πως θα ξεφτιλι-
στεί και μάλιστα… επί τη εμφανίσει. Εννοείται 
φυσικά πως δεν πρόκειται να καταργήσει 
άμεσα το Μνημόνιο (με έναν νόμο!). Ο Alexis 
θα ακολουθήσει την ίδια ακριβώς μνημονιακή 
πολιτική της εξαθλίωσης, με τον Αντωνάκη. 
Μην ξεχνάτε πως κι αυτός… αντιμνημονιακά 
ξεκίνησε. Αποτελεί αυτό δέσμευσή του προς 
τους προστάτες του. Λογικό είναι, λοιπόν, να 
απογοητεύσει τον ελληνικό λαό και να μαζέ-
ψει… μούντζες, κατάρες και κοτρώνες. Κι αυτό 
θα γίνει πολύ γρήγορα, γιατί το συνονθύλευ-
μα έχει καλλιεργήσει υπέρμετρες προσδοκίες 
στον ελληνικό λαό. 

Αριστερά τέλος! 
Δεύτερον, γιατί η αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ θα 
σημάνει το οριστικό και αμετάκλητο τέλος της 
πολιτικής και ιδεολογικής κυριαρχίας της αρι-
στεράς στην ελληνική κοινωνία. Κι όταν λέμε 
όλης, εννοούμε όλης! Και της «κυβερνώσας» 
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ, αλλά και της εκτός 
κυβερνητικού νυμφώνος του ΚΚΕ. Διότι, όπως 
γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι θα μπού-
νε στο ίδιο τσουβάλι.  Όπως έγινε και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη, θα δει επιτέλους ο λαός 
ότι και οι αριστεροί δε διαφέρουν από τους 
άλλους. Σας θυμίζω την περίπτωση του ΚΚ 
Γαλλίας και του ΚΚ Ιταλίας. Των μεγαλύτερων 
ΚΚ της Ευρώπης, με ποσοστά άνω του 30%, 
που μόλις διαχειρίστηκαν την εξουσία –σε 
συνεργασία με τους σοσιαλιστές- τα έκαναν… 
θάλασσα και σήμερα είναι αμελητέες εξωκοι-
νοβουλευτικές πολιτικές ποσότητες. Εδώ, όχι 
μόνο θα εξαφανιστούν πολιτικά οι αριστεροί, 
αλλά θα εξαφανιστούν και από την πιάτσα. 
Ξέρετε, κάτι απίθανοι τύποι που εμφανίζονται 
στην τηλεόραση, ακόμα και σε άσχετες εκπο-
μπές, και δηλώνουν υπερηφάνως πως είναι 
αριστεροί, πως ήτανε στη Μακρόνησο κ.τ.λ., 
θα ντρέπονται πλέον να εμφανιστούν γιατί θα 
τρώνε… γιούχα.  

Η ΝΔ και τα… εκκαθαριστικά
Μπορεί, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ να αποφύγει το… 
μοιραίο; Δύσκολο ως απίθανο! Μπορεί τώρα 
να κατάφερε (διότι περί κατορθώματος πρόκει-
ται…), με συνεχή αυτογκόλ, να βρίσκεται πίσω 
από την ΝΔ, αλλά μέχρι πότε θα συνεχιστεί 
αυτό; Το κόμμα του Αντωνάκη έχει ρίξει ήδη 

όλα τα χαρτιά του στο τραπέζι και με την αμέ-
ριστη υποστήριξη των ΜΜΕ έχει καλλιεργήσει 
στον ελληνικό λαό την ψευδαίσθηση ότι τώρα 
πλέον ξεπεράσαμε τον κίνδυνο της πτώχευ-
σης και της αποβολής από την ευρωζώνη, η 
κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και οσονούπω 
έρχεται και η… ανάπτυξη. Η ψευδαίσθηση θα 
διαλυθεί πολύ σύντομα. Και πιο συγκεκριμένα, 
μόλις θα ’ρθουν τα  πρώτα εκκαθαριστικά της 
εφορίας. 

Δεν την γλιτώνει ο ΣΥΡΙΖΑ 
Σ’ αυτή τη φάση, δεν μπορεί παρά να επωφε-
ληθεί πρώτα και κύρια το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. Έστω κι αν εξακολουθήσει 
να μην ανεβάζει τις δυνάμεις του. Θα πέφτει 
το πρώτο κόμμα κι αυτό φτάνει ν’ αλλάξει τη 
σειρά των κομμάτων. Επιπλέον, θα δημιουργή-
σει έναν αέρα νίκης (αυτό που οι δημοσκόποι 
χαρακτηρίζουν «παράσταση νίκης») κι έτσι θα 
πάρει και την διόλου ευκαταφρόνητη κατηγο-
ρία των ψηφοφόρων που θέλουν να πηγαί-
νουν πάντα με τον νικητή. 
Τέλος,  θα πιέσει εκλογικά το ΚΚΕ, που στις 
επόμενες εκλογές θα κινδυνεύσει να μείνει 
εκτός βουλής. Έτσι, με τα χίλια ζόρια, ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Πρώτο, 
αλλά όχι αυτοδύναμο. Αυτό, ότι κι αν κάνει δεν 
το γλιτώνει με τίποτα! 

Συγκυβέρνηση – άλλοθι 
για τον Τσίπρα
Τι μέλλει γενέσθαι σ’ αυτή την περίπτωση; Θα 
γίνει νέα συγκυβέρνηση, αυτή τη φορά του 
ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ. Ίσως –αν χρειαστεί, 
που μάλλον θα χρειασθεί- και αυτού του κομ-

ματιού που θα απομείνει από το ΠΑΣΟΚ. Αυτού 
του τύπου η συγκυβέρνηση θα είναι ένα θείο 
δώρο για τον Τσίπρα. Γιατί θα του επιτρέψει να 
κάνει τη θεαματική μνημονιακή κωλοτούμπα 
του, με άλλοθι τις αντιρρήσεις των κομμάτων 
με τα οποία θα συγκυβερνά, να… σκίσει το 
Μνημόνιο και να το καταργήσει με έναν νόμο 
καθώς και την ανάγκη να κυβερνηθεί ο τόπος 
και να μην γίνονται κάθε τρεις και λίγο εκλογές. 

Θα φάει η μύγα σίδερο 
και το κουνούπι ατσάλι!  
Εδώ σας θέλω, λοιπόν. Θα μπορέσει να εφαρ-
μόσει το υπόλοιπο (εκτός του οικονομικού) 
εφιαλτικό πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό που 
περιγράψαμε αναλυτικά στα προηγούμενα σχε-
τικά δημοσιεύματα, για την νομιμοποίηση όλων 
των λαθρομεταναστών, για την αναγνώριση 
των Σκοπίων ως «Μακεδονία», για την ανα-
γνώριση των τουρκοφρόνων της Θράκης ως 
«Τούρκων», για το ξαναγράψιμο της ελληνικής 
ιστορίας επί το χείριστο, για την νομιμοποίηση 
των ναρκωτικών και της ανωμαλίας κ.τ.λ., κ.τ.λ.; 
Εξαρτάται από το ποιο κόμμα θα είναι στην 
αξιωματική αντιπολίτευση! Αν είναι η ΝΔ, κου-
τσά-στραβά θα το εφαρμόσει, τουλάχιστον στο 
μεγαλύτερο μέρος του. Αν είναι η Χρυσή Αυγή 
θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι! 
 

Τσίπρας: Αν αποτύχω κι εγώ 
έρχεται η Χρυσή Αυγή! 
Ο… leader of SYRIZA το είπε καθαρά και 
μάλιστα δύο φορές, για να το… εμπεδώσουμε. 
Μία στους Αμερικανοσιωνιστές προστάτες του, 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αμέρι-
κα και μία σε συνέντευξή του στην ΝΕΤ. Έτσι, 
στην πρώτη περίπτωση, οι συνομιλητές του 
Alexi  (στο κατεστημένο Ινστιτούτου Brookings, 
που τον προσκάλεσε στην Αμέρικα) συμπέ-
ραναν πως ο… leader: «παρουσιάστηκε ως η 
τελευταία καλύτερη ελπίδα της Ελλάδας, προ-
κειμένου αυτή να μην πέσει στα χέρια του νεο-
φασιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής…». 
Την άλλη, το ομολόγησε καθαρά, πεντακάθαρα 
και αυτοπροσώπως, σε συνέντευξή του στην 
ΝΕΤ (σε εκπομπή της Στάη): «Δεν μπορεί κι 
εγώ ο Τσίπρας, άλλα να λέει προεκλογικά κι 

άλλα να κάνει μετεκλογικά. Τελειώσαμε μετά. 
Θα έχετε απέναντί σας τον Μιχαλολιάκο και 
θα συζητάτε και δε σας το εύχομαι καθό-
λου». Δώστε προσοχή στον πληθυντικό που 
χρησιμοποιεί ο Τσίπρας, στο «τελειώσαμε». 
Μιλάει όχι μόνο για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ 
και της αριστεράς, αλλά για λογαριασμό ολό-
κληρου του μεταπολιτευτικού συστήματος των 
σάπιων! Είναι, λοιπόν, ολοφάνερο πως αυτό 
που λέγεται ως φήμη έχει μεγάλη βάση: πως 
αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με αξιωματική 
αντιπολίτευση την Χρυσή Αυγή, την επομένη 
φορά –που δε θα αργήσει- θα σημάνει η 
ώρα της Χρυσής Αυγής του Ελληνισμού! Έτσι, 
λοιπόν, το κλειδί των εξελίξεων δεν είναι στο 
ποιος θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση, αλλά 
στο ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση!

«Βαράτε» αλύπητα τον ΣΥΡΙΖΑ
Δεν τρομάζουμε, λοιπόν, τον κόσμο με την 
αποκάλυψη του πραγματικού προγράμματος 
του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τον ρίχνουμε έτσι στις αγκά-
λες της ΝΔ, όπως μου παρατήρησε καλοπρο-
αίρετος φίλος. Ίσα-ίσα, ξυπνάμε ένα μέρος 
των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι 
αριστεροί αλλά αντισυστημικοί, οι οποίοι αν 
δουν το πραγματικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ 
θα λακίσουν  (και δε θα πάνε στην ΝΔ - ήδη 
το 7,5% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις 
εκλογές του Ιουνίου, είδαν τι εστί ΣΥΡΙΖΑ και 
κατευθύνονται προς την Χρυσή Αυγή, σύμ-
φωνα με πολύ πρόσφατη δημοσκόπηση της 
Pulse). Και παράλληλα ξυπνάμε κι ένα μεγάλο 
μέρος πατριωτών ψηφοφόρων της ΝΔ και του 
κόμματος Καμμένου, που οφείλουν να καταλά-
βουν πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αξιωματική αντι-
πολίτευση τη νερόβραστη ΝΔ, θα καταστρέψει 
την Ελλάδα. Αν έχει την Χρυσή Αυγή δε θα 
τολμήσει -ή αν τολμήσει δε θα καταφέρει- να 
εφαρμόσει το πρόγραμμά του και σύντομα θα 
αποτελέσει μια θλιβερή παρένθεση στη νεώτε-
ρη πολιτική ιστορία. Κι αυτοί, λοιπόν, έχουν μία 
και μόνη επιλογή: την Χρυσή Αυγή! 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Πραγματικά εντυπωσιακή η 
συγκέντρωση τιμής και μνήμης 
για τους τρεις νεκρούς ήρωες των 
Ιμίων. Δεκάδες χιλιάδες κόσμου 
παρακολούθησαν την τελετή, στέλ-
νοντας το μήνυμα πως οι Έλληνες 
δεν ξεχνούν και δεν συγχωρούν 
αυτούς που έχουν διαπράξει εγκλή-
ματα εναντίον τους. Όπως επίσης 
δεν συγχωρούν και τους εγχώριους 
προδότες…
 
; Μιας και αναφέρθηκα σε προ-
δότες, θα μάθουμε τελικά πώς 
έπεσε εκείνη την μοιραία νύχτα το 
ΑΒ-212 του Πολεμικού Ναυτικού; 
Ή θα συνεχίσουν να μας λένε τις 
βλακείες για πριτσίνια που απο-
κολλήθηκαν από την πίεση; Κάποιο 
επίσημο πόρισμα θα βγει ποτέ; Όχι 
τίποτα άλλο αλλά αν ήταν όντως 
ατύχημα και έπαθαν vertigo οι πιλό-
τοι να το ανακοινώσει επίσημα και 
η κατασκευάστρια εταιρεία να μην 
έχουμε να λέμε και εμείς οι κακοί 

εθνικιστές.
 
; Ας αφήσουν λοιπόν καλύτερα 
τα ψέματα. Ακόμα και ο πλέον 
καλόπιστος μπορεί να καταλάβει 
πως το ελικόπτερο καταρρίφθηκε 
και η φοβική ελληνική κυβέρνηση 
δεν τόλμησε να κάνει αυτό που θα 
έκανε κάθε κράτος που σέβεται την 
ύπαρξη του. Να «σηκώσει το γάντι» 
και να απαντήσει με την ίδια σφο-
δρότητα στους Τούρκους.
 
; Όταν τις τύχες της χώρας θα 
έχει αναλάβει μια πραγματικά εθνι-
κή ηγεσία, τότε θα είναι η ώρα να 
ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς 
που μένουν ανοιχτοί δεκαεφτά χρό-
νια τώρα. Τόσο με τους... «απένα-
ντι», όσο και με τους δικούς μας.
 
; Μέχρι τότε βέβαια η χώρα μας 
χάνει πολύτιμο χρόνο. Χρόνο που 
οι γείτονες αξιοποιούν για να μετα-
μορφώσουν την τουρκική πολεμική 

μηχανή σε μια από τις δυνατότερες 
του κόσμου. Μην σας φαίνεται 
υπερβολικό αυτό, σκεφτείτε μόνο 
ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία 
είναι η τέταρτη μεγαλύτερη στο 
ΝΑΤΟ.
 
; Μετά μάλιστα από τις παρα-
δόσεις των F-35 θα αποτελεί μια 
θανάσιμη απειλή για το ελληνικό 
έθνος για την αντιμετώπιση της 
οποίας θα έπρεπε ήδη να έχουμε 

λάβει μέτρα. Δεν μπορούμε να 
χάσουμε ούτε στιγμή πια γιατί ίσως 
ήδη να είναι πολύ αργά. Αν και 
βέβαια για ορισμένους στην χώρα 
μας ίσως και να είναι καλύτερα έτσι.
 
; Η απάντηση σε αυτό το πρό-
βλημα βέβαια δεν είναι εύκολο 
να δοθεί. Σίγουρα δεν είναι μονο-
διάστατη όπως θέλουν να την 
παρουσιάζουν μερικοί. Πρέπει να 
είναι ένας συνδυασμός εξοπλισμών, 
σωστής αξιοποίησης τους καθώς 
και σωστής διαχείρισης των υφι-
στάμενων υποδομών και οπλικών 
συστημάτων. Ακόμα μεγάλο βάρος 
αυτής της προσπάθειας πρέπει να 
πέσει στην ανάπτυξη της αμυντικής 
βιομηχανίας.
 
; Το σημαντικότερο όμως είναι η 
εξωτερική πολιτική της χώρας μας.
Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε 
ενεργά στην διεθνή διπλωματία και 
να αναπτύξουμε συμμαχίες που θα 
μπορέσουν σε συνδυασμό με την 
δική μας ισχύ να μας δώσουν το 
πάνω χέρι στην σύγκρουση με τους 
απέναντι, είτε αυτή είναι οικονομική 
ή διπλωματική, είτε είναι πραγματική 

και ένοπλη. 
 
; Με τον όρο «συμμαχίες» εννο-
ούνται πολλά διαφορετικά είδη 
συμφωνιών, από μια σχέση χρόνων 
και εμπιστοσύνης λόγω ιστορικών 
δεσμών (π.χ. με την Αρμενία θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί μια τέτοια 
σχέση) μέχρι το παιχνίδι της ισορρο-
πίας μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμε-
ων (σχέσεις με Η.Π.Α., Ρωσία αλλά 
και με Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση), 
έως και την καιροσκοπική συμφωνία 
με ένα κράτος που δεν μπορούμε 
φυσιολογικά να έχουμε και τις 
καλύτερες σχέσεις. (Ισραήλ, Ιράν).

; Την απάντηση σε αυτό το ζήτη-
μα δεν είμαι ο αρμόδιος να την 
δώσω και ούτε είναι κάτι εύκολο 
που μπορεί να κλειστεί στα στενά 
περιθώρια ενός άρθρου. Αυτό που 
ξέρω όμως είναι πως οφείλουμε 
να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι 
μας για να αποφύγουμε καινούργιες 
εθνικές τραγωδίες αλλά και για να 
αποκαταστήσουμε όσα χάσαμε από 
τις προηγούμενες…

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Αθώος πα-τέρας βιαστής 
και δολοφόνος  

ΣΑΟΥΔ. ΑΡΑΒΙΑ: Αθώο κήρυξε ισλα-
μικό δικαστήριο της Σαουδικής Αρα-
βίας πατέρα, που βίασε και σκότωσε 
την 5χρονη κόρη του. Ο σαουδάραβας 
καταδικάστηκε μόνο σε φυλάκιση ίση με 
το διάστημα, κατά το οποίο παρέμεινε 
προφυλακισμένος και σε μικρό πρόστιμο. 
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ανυπεράσπι-
στο θύμα, η μικρή Λάμα εισήχθη στο 
νοσοκομείο με κατάγματα στα πλευρά 
και στο κρανίο, σημάδια από καψίματα 
και ξεριζωμένο ένα νύχι, όπου και υπέ-
κυψε. Μια κοινωνική λειτουργός και η 
μητέρα της 5χρονης, η οποία είναι δια-
ζευγμένη και δεν είχε δει το παιδί της 
επί πολλούς μήνες προτού μεταφερθεί 
στο νοσοκομείο, κατήγγειλαν ότι η Λάμα 
είχε βιαστεί βάναυσα κατ’ επανάληψη. 
Ο δε πα-τέρας εμφανιζόταν τακτικά σε 
τηλεοπτικές εκπομπές που αφορούσαν 
την ισλαμική διδασκαλία. Στην Σαουδική 
Αραβία ο βιασμός και ο φόνος τιμωρού-
νται με θάνατο, ωστόσο, ένας άνδρας δεν 
μπορεί να καταδικαστεί στην εσχάτη των 
ποινών για τον θάνατο του παιδιού ή 
της συζύγου του. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
επιβάλλονται ποινές από 5 έως 12 χρόνια 
κάθειρξης (!) Ουδέν σχόλιον… 

Ανταγωνιστική ξανά 
η γεωργική παραγωγή 

ΡΩΣΙΑ: ’’Η Ρωσία πρέπει να ανακτή-
σει την θέση της ως ηγετική γεωργική 
δύναμη παγκοσμίως’’ δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατά την 
διευρυμένη συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Ο Μεντβέντεφ είναι πεπει-
σμένος ότι η γεωργική παραγωγή της 
χώρας μπορεί και πρέπει να γίνει αντα-
γωνιστική. Έως το 2018, ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός ανάπτυξης της γεωργίας θα πρέ-
πει να φθάσει τουλάχιστον στο 2,4-2,5% 
και η παραγωγή τροφίμων στο 3,5-5%, 
είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης. Υπο-
γράμμισε επίσης την ανάγκη να βοηθή-
σουν τις ρωσικές εταιρείες να αυξήσουν 
τις ανταγωνιστικές δυνατότητες τους στο 

πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ). 

Νόμιμοι οι γάμοι 
ομοφυλοφίλων 

ΓΑΛΛΙΑ: Το άρθρο του νομοσχεδίου με 
το οποίο νομιμοποιούνται στην Γαλ-
λία οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου 
φύλου εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο. 
Οι βουλευτές ενέκριναν με ψήφους 249 
υπέρ έναντι 97 κατά το πρώτο -και 
σημαντικότερο- άρθρο του νομοσχεδίου 
που ορίζει ότι γάμος συνάπτεται μεταξύ 
«δύο ατόμων διαφορετικού ή του ίδιου 
φύλου». Η συζήτηση του νομοσχεδί-

ου στο κοινοβούλιο αναμένεται ότι θα 
συνεχιστεί για πολλές ημέρες ακόμη. 
Ως γνωστόν, οι «μοντέρνες» θεωρίες 
της παγκοσμιοποίησης επιδιώκουν την 
εξαφάνιση του υγιούς προτύπου της 
οικογένειας –και όχι μόνον-, αποτελού-
μενης από πατέρα-μητέρα και παιδιά. 
Και είναι πλέον θέμα χρόνου να επι-
τευχθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, και η 
νομιμοποίηση της παιδεραστίας και της 
κτηνοβασίας. 

Ενίσχυση ενόπλων δυνάμεων 
ΙΑΠΩΝΙΑ: Ο Ιάπωνας πρωθυπουρ-
γός, Σίνζο Άμπε, στην ομιλία του προς 

τα μέλη του Κοινοβουλίου εξέφρασε 
την πρόθεσή του να τροποποιήσει το 
Σύνταγμα, όπως μεταδίδει ιαπωνική 
εφημερίδα. Σύμφωνα με όσα είπε ο 
πρωθυπουργός, το πρώτο που προτίθε-
ται να απλοποιήσει είναι η διαδικασία 
για την τροποποίηση του Συντάγματος 
και να επιφέρει αλλαγές στο καθεστώς 
των Δυνάμεων Αυτοάμυνας της Ιαπω-
νίας προς την κατεύθυνση ενός ολοκλη-
ρωμένου στρατού, παρά το γεγονός ότι 
το άρθρο 9 του Συντάγματος της Ιαπω-
νίας της επιτρέπει να διαθέτει μόνο 
Δυνάμεις Αυτοάμυνας. 

«Καμπάνια» δυσφήμησης της 
χώρας για αποτροπή εισόδου 

μεταναστών  
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Το ενδεχόμενο προ-
ώθησης μιας «δυσφημιστικής εκστρα-
τείας» εξετάζει η βρετανική κυβέρνηση 
ώστε να μεταπείσει όσους μετανάστες 
από την Ανατολική Ευρώπη σκοπεύ-
ουν να ταξιδέψουν στην Βρετανία για 
μια καλύτερη ζωή. Το εν λόγω μέτρο, 
σύμφωνα με την Independent, φέρεται 
να είναι μεταξύ αυτών που εξετάζο-
νται από την κυβέρνηση στο πλαίσιο 
των προσπαθειών για περιορισμό των 
μεταναστών από τα νέα κράτη της ΕΕ, 
δεδομένου ότι ο προσωρινός περιορι-
σμός, που είχε εφαρμοστεί, λήγει τον 
Δεκέμβριο. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση 
επιβεβαίωσε ότι δεν θα επεκτείνει την 
προσωρινή απαγόρευση σε ρουμάνους 
και βούλγαρους για να μεταναστεύσουν 
στην Βρετανία. «Η αρνητική διαφήμιση 
θα μπορούσε να αλλάξει την αίσθηση 
που υπάρχει πως στην Βρετανία οι 
δρόμοι είναι στρωμένοι με χρυσάφι», 
φέρεται να δήλωσε υπουργός. Οι διαφη-
μίσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα 
επικεντρώνονται στις αρνητικές πτυχές 
της χώρας, με έμφαση στις καιρικές 
συνθήκες. Μεταξύ άλλων εξετάζεται να 
υποχρεώνονται οι μετανάστες από Ρου-
μανία και Βουλγαρία να πιστοποιούν 
ότι μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό 
τους για έξι μήνες μετά την άφιξή τους 
στην Βρετανία. 

Ρεκόρ βιαστών από μουσουλμάνους στην Σουηδία   
ΣΟΥΗΔΙΑ: Η εν λόγω σκανδιναβική χώρα έχει το αρνητικό ρεκόρ καθώς είναι η 
δεύτερη χώρα στον κόσμο στους βιασμούς γυναικών, μετά την Νότια Αφρική και 
έξι φορές πιο πάνω -αναλογικά με τον πληθυσμό της- από τις ΗΠΑ. Συγκεκριμέ-
να ο δείκτης βιασμών γυναικών ανά 100.000 κατοίκους ήταν για το 2003 στο 
9,24, το 2005 ο δείκτης εκτοξεύτηκε στο 36,8 και το 2008 ανέβηκε στο 53,2. Οι 
στατιστικές καταδεικνύουν ότι μια στις τέσσερις γυναίκες στην χώρα πέφτουν ή 
πρόκειται να πέσουν θύματα βιασμού. 
Η αιτία για αυτήν την ξαφνική άνοδο 
των βιασμών είναι η σημαντική εισ-
ροή μεταναστών, καθώς στο 77% των 
εξιχνιάσεων βιασμών ευθύνονται μου-
σουλμάνοι μετανάστες, το ποσοστό των 
οποίων δεν ξεπερνά το 5% του γενικού 
πληθυσμού της χώρας. Κυριότερο πεδίο 
δράσης των βιασμών τα αστικά κέντρα. 
Το περασμένο καλοκαίρι στην Στοκχόλ-
μη ο ρυθμός των βιασμών κυμαινόταν 
σε 5 την ημέρα! Ο πληθυσμός της Σου-
ηδίας αυξήθηκε από 9 σε 9,5 εκατ. από 
το 2004 έως το 2012, κυρίως με μετανάστες από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και την 
Σομαλία. Για υπενθύμιση, στην Ελλάδα ο πραγματικός αριθμός των λαθρομετανα-
στών υπολογίζεται σε πάνω από 3 (!) εκατομμύρια. 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Σε μια αποκάλυψη η οποία αφήνει εκτεθειμένη 
τόσο την Κυβέρνηση όσο και το προεδρείο της 

Βουλής, προχώρησε ο πρέσβης Λεωνίδας Χρυσαν-
θόπουλος σε εφημερίδα του Καναδά. 

Ο κ. Χρυσανθόπουλος δήλωσε ότι η διάδοχος 
εταιρεία της «Blackwater», υπό την ονομασία 

Academi, θα αναλάβει υπηρεσίες ασφάλειας και 
φύλαξης του ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Η ακριβής δήλωση του Έλληνα διπλωμάτη στην καναδική εφη-
μερίδα, έχει ως εξής: «Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση ήλθε 
σε συμφωνία με τη διάδοχη εταιρεία της «Blackwater», προ-
κειμένου να προσλάβει μισθοφόρους για την προστασία του 
κοινοβουλίου. Στις δημοκρατίες ωστόσο, το Κοινοβούλιο δεν 
χρειάζεται προστασία».
Η εταιρεία Blackwater, μετονομάστηκε σε «Xe» και κατόπιν σε 
«Academi», πρακτική που ακολουθείται με την προφανή σκοπι-
μότητα της απαλλαγής από τις βαρύτατες κατηγορίες του παρελ-
θόντος. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσε-
ων όταν το 2007, κατηγορήθηκε για την δολοφονία 17 ιρακινών 
πολιτών, στη Βαγδάτη, ενώ δύο ακόμη εργαζόμενοί της, κατη-
γορούνται για τη δολοφονία 2 Αφγανών στην Καμπούλ. Αξίζει 
να σημειωθεί πως η Blackwater υποχρεώθηκε να καταβάλει 
πρόστιμο ύψους 42 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό 
δημόσιο, κατόπιν διακανονισμού, ώστε να έχει τη δυνατότητα 
να συμμετέχει στους δημόσιους διαγωνισμούς της κυβέρνησης. 
Ο διακανονισμός έγινε, προκειμένου να αποφευχθεί η ποινική 
δίωξη της εταιρείας, μετά από πλήθος καταγγελιών για παραβι-
άσεις από μέρους της.

Καθίσταται σαφές, πως αν ισχύει η συγκεκριμένη δήλωση, βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή και προκλητικότατη από-
φαση της Βουλής, η οποία όχι μόνο τίθεται ενάντια στα εθνικά 
συμφέροντα αλλά επιπλέον, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ζωή 
Ελλήνων πολιτών. Επιπρόσθετα, η Βουλή, φαίνεται πως δεν 
εμπιστεύεται πλέον την ελληνική αστυνομία στο ζήτημα της 
φύλαξης, απόφαση που γεννά πλήθος ερωτηματικών. Σε κάθε 
περίπτωση, μια τέτοια απόφαση, καταδεικνύει με τον πλέον ωμό 
τρόπο, το επίπεδο της ανθελληνικής δράσης του ψευτορωμαίι-
κου της μεταπολίτευσης, το οποίο εξουσιάζει την Πατρίδα μας.

Νέο φιάσκο για την
υπόθεση της Marfin
Σε μεγαλοπρεπέστατο φιάσκο εξελίχθηκε η κλήση 
προς απολογία δύο αναρχοκομμουνιστών, για το 
φρικτό έγκλημα της Marfin. Και οι δύο σύντροφοι 
ήλθον, είδον και… απήλθον, σαν κύριοι! Όπως ήταν 
φυσικό αρνήθηκαν τις κατηγορίες κι όπως επίσης 
ήταν φυσικό οι δικαστές έκριναν ότι τα στοιχεία δεν 
επαρκούν για την προφυλάκισή τους!

Έτσι, ο μεν πρώτος, παρότι αναγνωρίστηκε από αυτό-
πτη μάρτυρα ως ένας εκ των δραστών του βιβλιοπω-
λείου «Ιανός» (πρόκειται για την ίδια συμμορία που 
αργότερα έκαψε και την τράπεζα), αφέθηκε ελεύθε-
ρος με «περιοριστικούς» όρους, διότι δεν αναγνωρί-
στηκε από τους υπόλοιπους αυτόπτες μάρτυρες!
Ο δε δεύτερος, αφέθη επίσης ελεύθερος με «περιορι-
στικούς» όρους, παρά την πρόταση της εισαγγελέως 
να προφυλακισθεί. Ο ανακριτής διαφώνησε κι έτσι 
έγινε δικαστικό συμβούλιο και οι δικαστές που κλή-
θηκαν να αποφανθούν για την διαφωνία υιοθέτησαν 
την άποψη του ανακριτή. Για να μην κοροϊδευόμαστε, 
λοιπόν: η υπόθεση έχει κλείσει! Κι όσοι από τους 
φυσικούς αυτουργούς παραπεμφθούν θα αφεθούν 
ελεύθεροι. Όσο για τους ηθικούς αυτουργούς, αυτό 
ας τ’ αφήσουμε καλύτερα…

Κάλεσαν ξένους μισθοφόρους 
για την φύλαξη του κοινοβουλίου;
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Τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον, 
η Ελλάδα αποτελούσε στίβο διαπλοκής 
και ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω 
διαφόρων ΜΚΟ.

Η σημερινή μας ιστορία έχει να κάνει με 
εταιρείες και ΜΚΟ που εμφανίζουν ως 
έδρα το ίδιο ελβετικό δικηγορικό γραφείο, 
δάνεια-μαμούθ προς επιχειρήσεις με τις 
οποίες συνεργάζεται ο τ. πρωθυπουργικός 
αδελφός (την ώρα, μάλιστα, που οι κάνου-
λες των τραπεζών έχουν κλείσει ερμητι-
κά για τις άλλες ελληνικές επιχειρήσεις 
οι οποίες δε διαθέτουν τέτοια… εχέγγυα) 
και εκατομμύρια που κάνουν βόλτες κατά 
Κύπρο μεριά. Τελικά όλα αυτά συνδέονται 
μεταξύ τους, αλλά και με τον αδελφό του 
πρώην πρωθυπουργού, Ανδρίκο Παπαν-
δρέου, τον συνεργάτη του, Κυριάκο Γριβέα 
και την Αναστασία Βάτσικα. 

Μια αποκάλυψη που… 
ΔΕΝ θα συζητηθεί! 
Αναλυτικά: Ο Ανδρίκος Παπανδρέου είναι ο 
αδελφός του πρώην πρωθυπουργού, Γιώρ-
γου Παπανδρέου, ο οποίος μας έβαλε στο 
ΔΝΤ και στο μνημόνιο (χωρίς να ρωτήσει 
κανέναν, αν αληθεύουν οι καταγγελίες των 
τότε υπουργών του). Ο Κυριάκος Γριβέας 
είναι συνεργάτης του Ανδρίκου Παπαν-
δρέου, αφού η εταιρεία του πρώτου (C&C) 
οργάνωνε συνέδρια για λογαριασμό της 
ΜΚΟ του δεύτερου (I4CENSE) –ενίοτε με 
χρυσό χορηγό το Ταχυδρομικό Ταμιευτή-
ριο. Η I4CENSE είναι η ΜΚΟ πρόεδρος 
και ιδρυτής της οποίας είναι ο Ανδρίκος 

Παπανδρέου, κατ’ ομολογία του. Η C&C 
είναι η εταιρεία που έλαβε δάνειο-μαμούθ 
από το ΤΤ, ύψους 18 εκατ. ευρώ, λίγο πριν 
χρεοκοπήσει. Μάλιστα, ούτε η C&C, ούτε ο 
κ. Γριβέας μένουν πια εδώ. Στην διεύθυνση 
που μέχρι πρότινος, δήλωνε ως έδρα της η 
εταιρεία, ο θυρωρός δηλώνει ότι αμφότε-
ροι έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό! Προ-
φανώς, μαζί τους, μετακόμισαν και τα 18 
εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι, 
γενικότερα, η αξιοποίηση του δανεισμού 
της C&C, αφού –όπως καταγράφεται στην 
έκθεση των ορκωτών λογιστών με ημερο-
μηνία 8/6/10, οι μακροπρόθεσμες υποχρε-
ώσεις της εταιρείας εκτοξεύθηκαν το 2009 
σε 18,899 εκατ. ευρώ, από 3,627 εκατ. 
ευρώ το 2008. Πώς αξιοποιήθηκαν αυτά 
τα σχεδόν 15 εκατ. ευρώ επιπλέον; Όπως 
αναφέρει η ίδια έκθεση, στις 15/12/09 
αποφασίσθηκε η εξαγορά τριών εταιρειών 
με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου και διό-
λου τυχαίες επωνυμίες: GRIVEAS VATSIKA 
HOLDINGS, GRIVEAS VATSIKA STRATEGIC 
INVESTORS και GRIVEAS VATSIKA STOCK 
OPTIONS. Πού αλλού βρίσκουμε, όμως, 
το όνομα της κυρίας Βάτσικα, εκτός από 
το πλάι του κ. Γριβέα στις επωνυμίες των 
εταιρειών που εξαγοράστηκαν με τα 15 
εκατ. ευρώ; Πώς αυτό συνδέεται με το 
όνομα του Ανδρίκου Παπανδρέου, εκτός 
από αυτό του συνεργάτη του, Κυριάκου 
Γριβέα; Η Αναστασία Βάτσικα εμφανίζεται 
ως μέλος της διοίκησης δύο εταιρειών, 
με τους ευφάνταστους τίτλους Ινστιτού-
το Αριστείας στην Ογκολογία και Ένωση 
Αριστείας στα Παιδιατρικά Ινστιτούτα, οι 

οποίες εδρεύουν στην ίδια διεύθυνση με το 
Ινστιτούτο για την Ενεργειακή και Κλιμα-
τική Ασφάλεια (Institute for Climate and 
Energy Security: εμφανώς ο πλήρης τίτλος 
της I4CENSE) του Ανδρίκου Παπανδρέου! 
Εδρεύουν κατ’ ευφημισμόν, δηλαδή, αφού 
και οι τρεις εταιρείες έχουν δηλώσει ως 
έδρα το ίδιο δικηγορικό γραφείο, H&B 
Law, στην Ελβετία. Μη φανταστείτε ότι 
αν περάσετε μια βόλτα από τη Rue des 
Vignerons θα βρείτε τίποτα γραφεία, ή –
έστω- ταμπέλες των εταιρειών της κυρίας 
Βάτσικα και του κ. Παπανδρέου… Μόνο το 
δικηγορικό γραφείο… Εύκολα καταλαβαίνει 
κανείς, ότι για να δηλώνει κάποιος ως έδρα 
ένα δικηγορικό γραφείο, δεν το κάνει έτσι 
τυχαία. Κάποιο σχεδιασμό εξυπηρετεί. Επί-
σης, δεν είναι τυχαίο ότι οι αναφερόμενες 
ως πηγές εσόδων των τριών –φαινομενικά 
άσχετων μεταξύ τους- εταιρειών είναι σχε-
δόν πανομοιότυπες: έσοδα από συνέδρια 
και εκδηλώσεις χορηγίες, δωρεές κ.ο.κ. 
Αλλά, δε σταματούν εδώ οι ενδιαφέρουσες 
αποκαλύψεις που συνδέουν, τα ονόματα 
του Ανδρίκου Παπανδρέου, του Κυριάκου 
Γριβέα και της Αναστασίας Βάτσικα.

Ακόμη ένα συγκλονιστικό στοιχείο:  
Γιατί ο πρωθυπουργικός αδελφός και 
οι συνεργάτες του έσπευσαν να 
κλείσουν και να αποχωρήσουν από τις 
εταιρείες τους, που συστεγάζονταν στο 
ίδιο ελβετικό δικηγορικό γραφείο;
Αμέσως μετά τις καταγγελίες για όσα συν-
δέουν τους τρεις πρωταγωνιστές της εντυ-
πωσιακής ιστορίας μας, η κυρία Βάτσικα 

και ο κ. Παπανδρέου σπεύδουν να εξα-
φανίσουν να ίχνη τους από τις εταιρείες 
που εδρεύουν στη Rue des Vignerons! 
Όπως φαίνεται στα έγγραφα που έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας, το Ινστιτούτο 
Αριστείας στην Ογκολογία (Institute of 
Excellence in Oncology) της Αναστασί-
ας Βάτσικα τίθεται σε εκκαθάριση στις 
16/10/12. Η ίδια η Βάτσικα αποχωρεί 
από την εκπροσώπηση της Ένωσης για 
την Αριστεία στα Παιδιατρικά Ινστιτούτα 
(Association of Excellence in Paediatrics 
Institutes) στις 29/11/12 και αντικαθίστα-
ται από άλλους. Τόσο ο Ανδρίκος Παπαν-
δρέου, όσο και η σύζυγός του Μαριάνθη 
Αλεξίου αποχωρούν από την εκπροσώπηση 
του Ινστιτούτου για την Ενεργειακή και 
Κλιματική Ασφάλεια (Institute for Climate 
and Energy Security), το οποίο και τίθεται 
υπό εκκαθάριση στις 12/3/12. Όμως, ο 
καθαρός ουρανός γιατί να φοβάται τις 
αστραπές; Για ποιον λόγο έτρεξαν να κλεί-
σουν τις εταιρείες και να εξαφανίσουν τα 
ονόματά τους από αυτές, όταν άρχισαν 
να έρχονται στη δημοσιότητα διάφορες 
καταγγελίες; Μήπως το ερώτημα πρέπει 
να απαντήσει η Δικαιοσύνη, στη διάθεση 
της οποίας βρίσκονται όλα τα στοιχεία; Ή 
μήπως τελικά σ’ αυτόν τον τόπο αν λέγεσαι 
Παπανδρέου ή Μητσοτάκης ή Σημίτης ή 
Καραμανλής δεν τιμωρείσαι;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ
Εκδότης της εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΤΗΣ»  και υπεύθυνος της Περ. Διοίκησης 
Κρήτης του Λαϊκού Συνδέσμου

Ο Παπανδρέου, ο Γριβέας, η Βάτσικα και τα… «ριχτάδικα»

ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ
Από τις πρώτες απογευματινές ώρες της Δευτέρας 28 Ιανουαρί-
ου 2013, η Ελλάς πενθεί την απώλεια ενός Ανδρός, του οποίου 
η ζωή και το έργο υπήρξε η τρανή απόδειξη της φυλετικής συ-
νέχειας των ηρωικότερων μορφών της χαραγμένης με αίμα Ελ-
ληνικής Στρατιωτικής Ιστορίας. Ο Στρατηγός Νικόλαος Ντερτιλής, 
Έντιμος και Υπερήφανος, Μαχητής και Απροσκύνητος, καπνίζει 
πλέον ανέμελα και πάντοτε περιφρονητικά προς την δειλία των 
πολλών, το τσιγάρο του, καθήμενος αντικριστά του Χάροντος.
Καταγόμενος από στρατιωτική οικογένεια, ακολουθεί την οικογε-
νειακή παράδοση και εισέρχεται στη Σχολή Ευελπίδων. Σε ηλικία 
21 ετών, ο Αξιωματικός Νικόλαος Ντερτιλής, εντάσσεται εν μέσω 
γερμανικής κατοχής, στην Εθνική Αντίσταση. Συλλαμβάνεται από 
τους Γερμανούς και φυλακίζεται στο Χαϊδάρι, απ’ όπου δραπετεύ-
ει, δίνοντας συνέχεια στην αντιστασιακή του δράση. Η απελευθέ-
ρωση της Ελλάδος από τους Γερμανούς κατακτητές, τον βρίσκει 
στο στρατόπεδο των Εθνικών Δυνάμεων, που μάχονται κατά της 
κομμουνιστικής ανταρσίας. Από το 1946, συμμετέχει στο συμμο-
ριτοπόλεμο λαμβάνοντας μέρος σε πλήθος μαχών ενάντια στους 
συμμορίτες, ως αξιωματικός του Εθνικού μας Στρατού. Το έτος 
1950 τον βρίσκει εκπαιδευτή στη Σχολή Ευελπίδων. Το ανήσυχο 
και φιλοπόλεμο πνεύμα του Έλληνος Στρατιώτου όμως, τον ωθεί 
στην εθελοντική συμμετοχή μετά του Ελληνικού Εκστρατευτικού 
Σώματος, στον Πόλεμο της Κορέας. Για την δράση του στον πόλε-
μο εκείνο, θα λάβει τα πρώτα Παράσημα Ανδρείας, αποδεικνύο-
ντας στην πράξη τις εξαιρετικές στρατιωτικές και στρατηγικές του 
ικανότητες. Εκεί βέβαια που θα λάμψει το άστρο του σπουδαίου 
Αξιωματικού, είναι το πολεμικό πεδίο της μαρτυρικής Μεγαλονή-
σου, της Κύπρου μας.
Το έτος 1964, μεταβαίνει εθελοντικώς στην Κύπρο με το βαθμό 
του Ταγματάρχη, χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο. Είναι η 
περίοδος κατά την οποία η τουρκική προκλητικότητα και επιθε-
τικότητα καθιστά την κατάσταση στο νησί έκρυθμη. Ο Ταγματάρ-
χης Ντερτιλής, έχει αποστολή να οργανώσει και να εκπαιδεύσει 
ειδικές μονάδες της Ελληνικής Δύναμης(ΕΛ.ΔΥ.Κ.) επί της νήσου. 
Κατά την κρισιμότατη για την πορεία των εξελίξεων, μάχη της 
Μασούρας, ο Ταγματάρχης Ντερτιλής κατόπιν διαταγών του Αρ-
χηγού της ΕΟΚΑ, Γρίβα Διγενή, επιτίθεται με μικρή δύναμη αν-
δρών και εφ’ όπλου λόγχη, στο καλά οχυρωμένο χωριό, το οποίο 
ήλεγχαν Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι. Η ένταση της επιθέσεως 
υπήρξε τέτοια, ώστε οι τουρκικές δυνάμεις αποδεκατίστηκαν, ενώ 
παράλληλα υπήρξε βαριά η τιμωρία των τουρκοκυπριακών εκεί-
νων θυλάκων, οι οποίοι αποτελούσαν τις εστίες παραγωγής και 
εκκινήσεως της τουρκικής τρομοκρατίας προς τις ελληνοκυπρια-
κές κοινότητες. Χαρακτηριστικό της σφοδρότητος των επιχειρή-
σεων της μονάδος του Ντερτιλή, υπήρξε η διαταγή του Αρχηγού 
Γρίβα προς τον Ταγματάρχη για παύση της επιθέσεως. Η απά-

ντηση του Νικόλαου Ντερτιλή, θα παραμείνει μνημειώδης: αντί 
λόγων, «μιλούν» οι σφαίρες του όπλου του, οι οποίες διαλύουν 
τον ασύρματο! Η επιχείρηση συνεχίζεται ακατάπαυστα και έρχεται 
σε πέρας με την επίτευξη του αντικειμενικού της σκοπού και την 
καθολική εκκαθάριση των τουρκοκυπριακών θυλάκων.

Ο Νικόλαος Ντερτιλής μυείται στα σχέδια των κινηματιών που 
προηγήθηκαν της 21ης Απριλίου, το 1966, έτος που τον βρίσκει 
να υπηρετεί στο 16ο Σύνταγμα, στη Νιγρίτα του νομού Σερρών. 
Η συμβολή του στην επιβολή του στρατιωτικού καθεστώτος το 
1967, υπήρξε καθοριστική. Ηγούμενος μικρής ομάδος στρατιω-
τών, κατορθώνει με ένα μηχανοκίνητο Τάγμα να ελέγξει αναίμα-
κτα 28 στόχους, το σύνολο σχεδόν του κρατικού μηχανισμού. Η 
επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 21ης Απριλίου 
1967, ενώ η λήξη της απόλυτα επιτυχημένης επιχείρησης δόθηκε 
στις 4 παρά 10 το πρωί. Ο αιφνιδιασμός είχε πετύχει. Κατά τη 
διάρκεια της επταετίας, ο Στρατηγός Ντερτιλής παρέμεινε μακράν 
των κέντρων λήψεως των πολιτικών αποφάσεων. Ο Ταξίαρχος 
πια Ντερτιλής, ως ο Αξιωματικός που διασφάλισε την κατάληψη 
όλων των νευραλγικών θέσεων της Αθήνας για λογαριασμό του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος, εδέχθη το βάρος του μένους δη-
μοκρατών και μπολσεβίκων.
Στις 30 Δεκεμβρίου του 1975, ο Νικόλαος Ντερτιλής καταδικά-
ζεται σε ισόβια κάθειρξη και διαρκή στέρηση των πολιτικών του 
δικαιωμάτων, με την κατηγορία της συμμετοχής σε ανθρωποκτο-
νία από πρόθεση. Ο ίδιος ο Στρατηγός, ουδέποτε παραδέχτηκε 
την δολοφονία, ενώ καταδικάστηκε με βάση την κατάθεση του 
οδηγού του. Παρότι τα επίσημα πορίσματα του μεταπολιτευτικού 
καθεστώτος για το εν λόγω γεγονός φάσκουν κι αντιφάσκουν, εν 
τούτοις ο Νικόλαος Ντερτιλής έπρεπε να χλευαστεί, να ταπεινω-
θεί διά της στέρησης των βαθμών του και να τιμωρηθεί από το 
καθεστώς των διεφθαρμένων, για την απόλυτη προσήλωσή του 

στο στρατιωτικό καθεστώς και την πίστη του στο πρόσωπο του Γ. 
Παπαδόπουλου.
Ο Περήφανος, κατά δήλωσή του «Έλλην Εθνικιστής και Χριστια-
νός Ορθόδοξος» Στρατηγός, υπήρξε ο μακροβιότερος κρατούμε-
νος των ελληνικών φυλακών, πληρώνοντας το τίμημα της αξιο-
πρεπέστατης -κατά τις στρατιωτικές αρχές- και ελληνοπρεπούς 
του στάσεως. Η καραμανλική Δεξιά δεν του συγχώρησε ποτέ 
το γεγονός της αυτοεξορίας του ηγέτη της στην Γαλλία, πολύ δε 
περισσότερο, την επί επτά έτη αποτροπή της λαφυραγώγησης 
του εθνικού μας πλούτου. Η Αριστερά με αιχμή της το ΠΑΣΟΚ 
απεδείχθη ηπιότερη, προτείνοντάς του να αιτηθεί χάρη, ώστε 
να αποφυλακισθεί για ανθρωπιστικούς λόγους. Πράγματι, αυτή 
ήταν η Δημοκρατία τους: ο «ανθρωπισμός» της, ήταν παράγοντας 
εξαρτώμενος από μια επαίσχυντη αίτηση χάριτος. Την χαρά όμως 
την οποία ανέμεναν διακαώς και με μαρξιστική μισανθρωπιά οι 
αριστεροί από μια πιθανή αίτηση χάριτος, ο Στρατηγός Ντερτιλής 
δε τους την έδωσε ποτέ. Παρέμεινε αγέρωχος, συνειδησιακά και 
ιδεολογικά ακμαίος στέλνοντας στους εχθρούς του αντί της αιτή-
σεως το μήνυμα: « είναι αδιανόητο εγώ ο οποίος ηγήθηκα μιας 
χούφτας ανδρών στην Κύπρο και έριξα τους Τούρκους στη θά-
λασσα, να ζητήσω χάρη από εσάς που υποστείλατε την Ελληνική 
Σημαία από τα Ίμια»!
Αυτός είναι ο Ήρωας Νικόλαος Ντερτιλής, τον οποίο το μεταπο-
λιτευτικό ανθελληνικό καθεστώς επιχείρησε να καταβάλει διά 
της εκδικητικής τιμωρίας. Βράχος Ήθους και Τιμής, πάνω στον 
οποίο τσακίστηκαν με πάταγο οι μύχιες επιδιώξεις του Καθεστώ-
τος των κοινοβουλευτικών προδοτών. Ο Στρατηγός, ασθενής και 
γέροντας ακόμη, στάθηκε πραγματικός Τιτάνας του Ελληνικού 
Εθνικισμού και της αληθούς Στρατιωτικής Τιμής, αυτής της Τιμής 
την οποία ντροπιάζουν οι σημερινοί ένστολοι παρατρεχάμενοι 
υπουργών και βουλευτών, αρνούμενος μετά πρωτόγνωρου πά-
θους να νομιμοποιήσει το καθεστώς της μεταπολίτευσης!
Σε αυτή την ηγετική και αγέρωχη μορφή του σύγχρονου Ελληνι-
κού Εθνικισμού, τον Στρατηγό Νικόλαο Ντερτιλή, αποτίουμε Φόρο 
Τιμής. Το παράδειγμά του, θα στέκει ως φάρος απαρέγκλιτης συ-
νειδησιακής και ιδεολογικής συνέπειας για κάθε ιδεολόγο πολε-
μιστή της Εθνικιστικής και Κοινωνικής Ιδέας, στα δύσκολα έτη του 
Αγώνος που απλώνονται εμπρός μας. Με την ακλόνητη πεποίθη-
ση, πως η υπόθεση της Αποκατάστασης του ονόματός του δεν 
τελείωσε με τον θάνατο, παρά μόνον αναβλήθηκε για το κοντινό 
μέλλον, αποχαιρετούμε έναν Περήφανο και Αήττητο σε όλες τις 
μάχες Αξιωματικό, υποσχόμενοι να ακολουθήσουμε απαρέγκλιτα 
τον δικό του δρόμο, τον δρόμο που οδηγεί στο γκρέμισμα της αν-
θελληνικής μεταπολίτευσης και στην οικοδόμηση ενός πραγματι-
κά Εθνικού Κράτους, το οποίο θα τιμά, ως οφείλει, τους Ήρωες οι 
οποίοι αναδείχτηκαν στα Πεδία των Μαχών.
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στις επιθέσεις 
που δέχεται η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, έχει προστεθεί 
και αυτή από ορισμένους Ιεράρχες. Ιδιαίτερος 
ζήλος φαίνεται ότι έχει κατακλύσει τους συγκε-
κριμένους ιερωμένους και αφού έχουν λύσει 
όλα τα προβλήματα των Μητροπόλεων τους, 
ασχολούνται και με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Αυτό, το 
οποίο εξαρχής οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε 
είναι η υποκρισία που ξεχειλίζει από το πολι-
τικό και δημοσιογραφικό κατεστημένο σχετικά 
με το πότε θα πρέπει οι Ιερείς να δύνανται να 
εκφέρουν την άποψη τους για την πολιτική και 
κοινωνική ζωή του τόπου. Όταν διατυπώνουν 
θέσεις μη αρεστές στο καθεστώς γύρω από τα 
εθνικά θέματα, την λαθρομετανάστευση, την 
ηθική διαφθορά, αυτομάτως καλούνται από 
τα κάθε λογής φερέφωνα του συστήματος να 
σιωπήσουν και να περιοριστούν αυστηρά στην 
τήρηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. 
Όταν, όμως, οι απόψεις τους συνταιριάζουν 
με αυτές της εξουσίας που αφορούν στην 
αποεθνικοποίηση της Χώρας, τότε τα όσα 
αραδιάζουν θεωρούνται πολύτιμη συμβολή 
στην εκφορά του πολιτικά ορθού λόγου. Αυτό 
το υποκριτικό, όσο και θλιβερό, φαινόμενο 
το βλέπουμε έντονα εδώ και αρκετό καιρό 
να έχει την τιμητική του εις ό,τι αφορά στην 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, με δηλώσεις εκ διαμέτρου αντί-
θετες μεταξύ τους, οι οποίες προέρχονται από 
διαφορετικούς Ιεράρχες. Όταν π.χ. ο Αμβρό-
σιος Καλαβρύτων, ο Πειραιώς Σεραφείμ και 
ο Κονίτσης Ανδρέας, στην εκφορά του λόγου 
τους περιέχουν και θετικές αναφορές για το 

Κίνημά μας, τότε ’’αγανακτούν’’ οι ψευτοδη-
μοκράτες και δήθεν πλουραλιστές και ’’κατσα-
διάζουν’’ τους θαρραλέους αυτούς Ιερείς. Από 
την άλλη, όταν κάποιοι άλλοι ιερείς ομιλούν 
για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και συνοδοιπορούν 
με την λασπολογία και τον κρετινισμό του 
συστήματος, οι πύλες του… παραδείσου είναι 
ανοιχτές για να συκοφαντήσουν και να χύσουν 
το δηλητήριό τους. Ένας απ’ αυτούς τους ιερείς 
είναι και ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος, ο 
οποίος βγήκε από την αφάνεια της τοπικής κοι-
νωνίας, θεωρώντας ότι θα γίνει πανελλαδικά 
διάσημος με το να ταυτιστεί με τους εχθρούς 
της Ελλάδος. Θα περιμέναμε να ανησυχήσει 
και να ενοχληθεί από την πλήρη αποδόμηση 
της Εθνικής μας ανεξαρτησίας, τον εντατικό 
ανθελληνισμό των γειτόνων μας, την εξαθλίω-
ση των συμπατριωτών μας από την εφαρμογή 
του μνημονίου, την ολοένα και αυξανόμενη 
εισροή λαθρομεταναστών (και μάλιστα φανα-
τικών μουσουλμάνων, μ’ ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την επιβίωση της Ορθοδοξίας στην 
Ελλάδα). Θα περιμέναμε, επίσης, να ενοχληθεί 
από την δηλωμένη αθεΐα, τόσο στην θεωρία 
όσο και στην πράξη, όλης της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας του ΚΚΕ και της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις προτάσεις 
τους για τον χωρισμό Κράτους και Εκκλησίας, 
την ειρωνεία για ’’χριστιανοταλιμπάν’’  και τις 
απόψεις του ιδρυτού της ιδεολογίας τους, Καρλ 
Μαρξ, για την θρησκεία, ότι δηλαδή αποτελεί 
’’το όπιο του λαού’’! Μπα, λεπτομέρειες και 
ψιλά γράμματα αποτελούν όλα τα ανωτέρω 
για τον Σιατίστης. Το πρόβλημα γι’ αυτόν και 
τους υποβολείς του είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και 
ο Εθνικισμός.  
Πρόσφατα είχα την ’’τύχη’’ να τον… απολαύσω 
σε μια τηλεοπτική του παρουσία στο κρατικό 
κανάλι της ΕΤ-3, όπου οι δύο δημοσιογράφοι-
παρουσιαστές της εκπομπής τον αποθέωναν, 
κυριολεκτικά, για τα λεγόμενά του εναντίον της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Πριν συνεχίσω με τον Σιατί-
στης, θεωρώ πως πρέπει να ανοίξω μια μικρή 

παρένθεση σχετικά με την γυναίκα-δημοσιο-
γράφο της συγκεκριμένης εκπομπής. Την ενθυ-
μούμαι πολλά χρόνια πριν, με μαλλί ’’ραπα-
νάκι’’, ως αθλητική ρεπόρτερ στις ζωντανές 
περιγραφές των αγώνων της Β’ Εθνικής, που 
φιλοξενούσε η τηλεοπτική συχνότητα της ΕΤ-3. 
Όχι, δεν είχε φυσικά τον ρόλο της εκφωνήτριας 
αλλά της βοηθητικής ρεπόρτερ, η οποία  μέσα 
στο κρύο μας πληροφορούσε -όταν, εννοείται, 
της έδινε την άδεια ο βασικός ’’σπήκερ’’- με 
δέος, αγωνία και επαγγελματική συνέπεια ότι 
ο… Γελαδάρης είναι έτοιμος, ως αλλαγή, να 
εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο… Τα χρόνια 
πέρασαν και από τον Γελαδάρη (και τον κάθε 
Γελαδάρη) φτάσαμε στο σήμερα, όπου κάποιοι 
έκριναν ότι μπορεί να εκφέρει τις διεθνιστικές 
της απόψεις διαμέσου εκπομπών, τις οποί-
ες πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, 
ακόμη κι αν δεν τις βλέπει κανείς… Επανερ-
χόμαστε, λοιπόν, στον Μητροπολίτη Σιατίστης 
Παύλο, και λέμε ότι αφού θέλει να έχει πολιτι-
κή άποψη (και καλώς κάνει) και να την διαφη-
μίζει, κάνοντας περατζάδα από τηλεοπτικούς 
σταθμούς και εφημερίδες, θα κριθεί και αυτός 
με βάση τις απόψεις αυτές, χωρίς ο θεσμικός 
του ρόλος να αποτελεί άλλοθι ή ελαφρυντικός 
παράγων. Στο πρόσωπό του δεν μπορούμε 
να διακρίνουμε έναν σεβάσμιο γέροντα αλλά 
έναν κοινό ψεύτη, ο οποίος υπηρετεί συγκε-
κριμένες πολιτικές στοχεύσεις. Είναι ψεύτης 
επειδή σκαρφίζεται διάφορες φτηνές (όσο και 
φαιδρές) ιστορίες για τις οποίες δεν ντρέπεται 
καθόλου να τις ξεστομίζει, ότι δήθεν κάποιος 
ομογενής βουλευτής από την Αυστραλία (του 
οποίου, φυσικά, δεν αποκάλυψε το όνομα) του 
δήλωσε υπερήφανος για τις δηλώσεις του (του 
Παύλου) εναντίον της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και ότι, 
με βάση αυτές τις δηλώσεις, μπορούν οι Έλλη-
νες της Αυστραλίας να κυκλοφορούν κι αυτοί 
περήφανοι (!) χωρίς να τους ταυτίζουν με τους 
’’κακούς’’ της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ…  
Δεν γνωρίζουμε πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει 
ο εν λόγω ιεράρχης, και δεν μας ενδιαφέρει 

άλλωστε. Είναι, όμως, λυπηρό και αηδιαστικό, 
ο τύπος αυτός να φορά ένα ράσο, το οποίο 
στο παρελθόν τίμησαν, δίνοντας ακόμη και 
την Ζωή τους, Άξιοι Έλληνες και Ιερείς όπως ο 
Παπαφλέσσας, ο Αιμιλιανός Γρεβενών, ακόμη 
και ο βαθύτατα θρησκευόμενος Αθανάσιος 
Διάκος. Ίσως κάποιοι υποστηρίξουν ότι δεν 
σεβόμαστε τον Σιατίστης Παύλο. Η προσέγ-
γιση αυτή είναι εντελώς λανθασμένη, γιατί η 
ένστασή μας δεν έχει να κάνει με τον απόλυτα 
σεβαστό ρόλο του Ιερέα αλλά μ’ έναν κατά 
συρροήν ψεύτη, ο οποίος κάνει ξεκάθαρη 
(και μονόπλευρη) πολιτική προπαγάνδα. Μια 
προπαγάνδα, μάλιστα, που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τον αναμφισβήτητα θετικό ρόλο 
της Ορθοδοξίας στην διατήρηση της Εθνικής 
μας ταυτότητας στα δύσκολα χρόνια της τουρ-
κοκρατίας. Γι’ αυτό και ο εν λόγω τύπος αντι-
μετωπίζεται από Εμάς, απογυμνωμένος από 
την όποια τυπική θεσμική του θέση, ως συνει-
δητός υπηρέτης του οικουμενισμού και του 
αφελληνισμού του τόπου. Συμπεριφέρεται με 
σαφέστατη πολιτική διάθεση και εξ αυτού του 
λόγου και θα τον αντικρίζουμε και θα τον αντι-
μετωπίζουμε από την ανάλογη οπτική γωνία. 
Μπορεί να έγινε ’’διάσημος’’ τηλεοπτικά και 
δημοσιογραφικά, εθνικά όμως είναι άσημος, 
ανύπαρκτος, ανίδεος και με αναιδή στάση, 
ανάρμοστη για Ιερωμένο. Κάποιοι Συναγω-
νιστές πιθανώς να υποστηρίξουν ότι για την 
περίπτωσή του πρέπει να ισχύσει η ρήση του 
Περικλή Γιαννόπουλου ότι ’’όποιος παπάς είναι 
πρώτα Χριστιανός και μετά Έλληνας πρέπει να 
τον ξυρίζουν’’. Στην περίπτωση του Σιατίστης 
δεν θεωρώ ότι μπορεί να ισχύσει. Και αυτό 
γιατί ο συγκεκριμένος ιερέας δεν είναι πρώτα 
Χριστιανός και μετά Έλληνας. Για την ακρίβεια, 
συνειδησιακά, δεν είναι καθόλου Έλληνας… 
Επομένως, η ρήση του Περικλή Γιαννόπουλου 
δεν μπορεί, επ’ ουδενί, να συνταιριάξει με την 
περίπτωσή του. ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ

Όταν το 2005 πέθανε ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο οποίος είχε 
πολεμήσει εναντίον του Ελληνικού Στρατού, η τότε κυβέρνηση 
της Ν.Δ. είχε διατάξει να κυματίσουν μεσίστιες οι Σημαίες στα 
Στρατόπεδα! Σήμερα, που κηδεύτηκε ο Στρατηγός Νικόλαος 
Ντερτιλής, ο οποίος σαν Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού 
είχε πολεμήσει εναντίον του Χαρίλαου Φλωράκη και των κομ-
μουνιστών, όχι μόνο δεν κυμάτισαν μεσίστιες οι Σημαίες, αλλά 
δεν αποδόθηκε η παραμικρή τιμή σε έναν ξεχωριστό ΣΤΡΑ-
ΤΙΩΤΗ, ο οποίος είχε τιμηθεί για την πολεμική του δράση στο 
πεδίο της μάχης. 

Στην κηδεία του Χαρίλαου Φλωράκη υπήρχε επίσης μαξιλαρά-
κι με παράσημα και μετάλλια. Μόνο, που αυτά ήταν Σοβιετικά… 
Στην κηδεία του Στρατηγού Ντερτιλή, υπήρχε ένα μαξιλαράκι 
με παράσημα, τα οποία το ψευτορωμαίικο των φυγόστρατων 
περιφρόνησε πλήρως. 
Φαίνεται πως όσο κι αν περνούν οι αιώνες κάποια πράγματα 
δεν αλλάζουν σε αυτόν τον τόπο. Ο Νικηταράς πέθανε ζητιά-
νος. Ο Αριστείδης εξορίστηκε γιατί ήταν δίκαιος και ο Στρατη-
γός Ντερτιλής, που είχε πάρει λάφυρο τουρκικές σημαίες στο 
πεδίο της μάχης, έφυγε «χωρίς να υπάρχει» καν για το χάρτινο 
αυτό κοκοράκι (κατά Περικλή Γιαννόπουλο), που ονομάζεται 
ελληνικό (;) κράτος.

Ο ΦΛΩΡΑΚΗΣ, Ο ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ
ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ

Στο φύλλο της 26 Νοεμβρίου του 1929 ο «Ριζοσπάστης» 
κάνει ελεεινολογική αναφορά στον Εθνομάρτυρα ιεράρχη 
Χρυσόστομο Σμύρνης, ο οποίος δεν έφυγε όταν πέθαινε ο 
Ελληνισμός στην Μικρά Ασία ενώ είχε την δυνατότητα, αλλά 
έμεινε και πέθανε στα χέρια των δημίων: 
«Το πρωί της Κυριακής οι καμπάνες του Μητροπολιτικού 
Ναού ήχησαν πένθιμα, δίνοντας το σύνθημα της γενικής 
κινητοποίησης: Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Στρατηγοί, Ναύ-
αρχοι, Αξιωματικοί, Παπάδες, στρατός, αστυνομία, πόρνες, 
όλο το σκυλολόι της Μπουρζουαζίας κατέκλεισε το «ιερό» 
ναό. Επρόκειτο να γίνει το μνημόσυνο του «εθνομάρτυρος» 
μητροπολίτου Σμύρνης» και πιο κάτω «Το μνημόσυνο του 
Χρυσόστομου του πράχτορα αυτού της ελληνικής Μπουρ-
ζουαζίας και ιδιαίτερα η καμπάνια που ξεσήκωσε η Μπουρ-
ζουαζία...».
Στο φύλλο της  12 Ιουλίου 1935 φιλοξενούνται οι δηλώσεις 
του αρχιμπολσεβίκου Νίκου Ζαχαριάδη (που θα αιματοκυλί-
σει μεταπολεμικά το Έθνος) με την γνωστή κι εξωλέστατη 
προδοτική και λυσσαλέα ανθελληνική δήλωση «Αν δεν νι-

κιόμασταν στη Μικρά Ασία, η Τουρκία θάτανε σήμερα πεθα-
μένη και μείς Μεγάλη Ελλάδα. Γι αυτό, εμείς όχι μόνο δεν 
λυπηθήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία, 
μα και την επιδιώξαμε». Σ΄ αυτό το κείμενο - μνημείο προ-
δοσίας, οι μπολσεβίκοι αγύρτες γράφουν ότι τάχα ο Εθνικός 
Στρατός εξεστράτευσε στην Μικρασία για «να διαιωνίσει την 
ξενική κυριαρχία στον Τούρκικο λαό...». Ότι «Η Μικρασιατική 
εκστρατεία χτυπούσε τη νέα Τουρκία» και πως «Επιδιώξαμε 
την ήττα» για να χτυπήσουν τα  «Συμφέροντα των ντόπιων 
ιμπεριαλιστών» και να πετύχουν «Την ειρηνική συμφιλίωση 
των νοτιοανατολικών λαών της Ευρώπης».
Τα παραπάνω αρκούν από μόνα τους για να αισθανθούμε και 
να κατανοήσουμε άμεσα ποια συμφέροντα εξυπηρετούσαν οι 
ξενοκίνητοι κόκκινοι … σοσιαλιστές «διανοούμενοι», που από 
τον Μεσοπόλεμο θα πλημμυρίσουν την πνευματική ζωή της 
Πατρίδας με διανοητικά σκύβαλα και αντεθνικά δηλητήρια 
υπό την διεύθυνση τότε, του μαέστρου της αγυρτείας Δημή-
τρη Γληνού. 

Γιάννης Πετρίτης

O «Ριζοσπάστης» και ο Εθνομάρτυρας 
Ιεράρχης Χρυσόστομος Σμύρνης

Ένας ακόμα τίτλος τιμής για το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα της Χρυσής Αυγής προστέθηκε! Σύμ-
φωνα, λοιπόν, με πληροφορίες από τα αλβανικά ΜΜΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, 
Εντμόντ Παναρίτι, κήρυξε «persona non grata» τον Ηπειρώτη βουλευτή Επικρατείας της Χρυσής 
Αυγής, Χρήστο Παππά, εξαιτίας μιας πύρινης συνέντευξης που έδωσε σε αλβανικό κανάλι.
Η ανακήρυξη του Χ. Παππά σε «persona non grata», που συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου 
του σε αλβανικό έδαφος, έγινε μετά από λυσσασμένες παρεμβάσεις του ανθελληνικού τουρ-
καλβανικού κόμματος των Τσάμηδων (PDIU) και η Νεολαία του, καθώς και η «Λέσχη των Νέων 
Πατριωτών» (πρόκειται για παρακρατική οργάνωση, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει στα πρότυπα 
των «Γκρίζων Λύκων» της Τουρκίας)...

ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ



“ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΕΙΣΜΟΣ”

 
Εθνικιστικός σεισμός στο κέντρο των 

Αθηνών, συναγωνιστές. Ένας εθνικιστικός 
σεισμός που έφερε σε μεγάλη αμηχανία 
τα παπαγαλάκια του καθεστώτος. Κρύος 
ιδρώτας άρχισε να τους λούζει όταν είδαν 
ότι από νωρίς το απόγευμα χιλιάδες εθνι-
κιστών είχαν κατακλύσει τον χώρο της 
εκδήλωσης, ξεκινώντας από το Πολεμικό 
Μουσείο και φτάνοντας μέχρι και την 
Βουλή. Η πληθώρα του κόσμου τους προ-
κάλεσε μια σαφή ανησυχία. Παρόλα αυτά 
συνεχίζαν να τραβάνε πλάνα οι κάμερα-
μεν των πορνοκάναλων, περιμένοντας την 
στιγμή που θα βρουν κάτι για το ρεπορτάζ 
τους.

Όμως οι στρατιώτες της Χρυσής Αυγής, 
εν πλήρει πειθαρχία, δεν τους έδωσαν 
αυτό που ήθελαν για να προπαγανδίσουν 
υπέρ του καθεστώτος της κλεπτοκρατίας. 
Δεν τους δόθηκε η παραμικρή αφορμή 
και εν τέλει πήγαν πίσω στα αφεντικά 
τους άπραγοι και χωρίς τίποτα να δείξουν, 
πέραν πλάνων που μόνο τρόμο μπορούν 
να προκαλέσουν στους πολιτικάντηδες. Εν 
τέλει παρά το ότι μια πορεία έπνιξε την 
Αθήνα κανένα από τα τουρκοκάναλα δεν 
προέβαλε τίποτα. Αν, φυσικά, 10 άπλυτοι 
κατεβαίναν στον δρόμο, θα το λέγαν επί 
μέρες.

Συγχαρητήρια Συναγωνιστές. Τους 
κάνουμε να φοβούνται και συντόμως θα 
τους κάνουμε να τρέμουν. Η βασιλεία τους 
τελειώνει.

Κ.Α.

D
“ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ
ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ”

 
Από την ώρα που γύρισα από την 

μεγαλειώδη αυτή πορεία, βλέπω ειδήσεις 
και πραγματικά είναι εξοργιστική η σιωπή 
τους. Θυμάμαι πριν κάποιο καιρό την 
απευθείας σύνδεση της κρατικής τηλεό-
ρασης για να δείξουν την συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας τεσσάρων (4!!!) ατόμων από 
κάποια φράξια της εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς.  Και όχι μόνο δείξαν την δια-
μαρτυρία τους, αλλά το ρεπορτάζ διήρκεσε 
πάνω από 3 λεπτά. Αντιστοίχως για την 
πορεία δεκάδων χιλιάδων Εθνικιστών στο 
κέντρο των Αθηνών  δεν μπορούν να δια-
θέσουν ούτε δευτερόλεπτο.

Ήταν μια κατάμεστη συγκέντρωση, μια 

μεγαλειώδης πορεία άνευ προηγουμένου! 
Αν και τα διάφορα ΜΜΕ προσπάθησαν 
με νύχια και με δόντια να την υποβαθ-
μίσουν ή να την αγνοήσουν, το γεγονός 
είναι ένα: δεκάδες χιλιάδες εθνικιστές 
έδωσαν μαθήματα πολιτισμένου συνέρχε-
σθαι χωρίς παρατράγουδα και καταστρο-
φές, τιμώντας την μνήμη των πεσόντων 
ηρώων στα Ίμια και κάνοντας παράλληλα 
το δημοσιογραφικό κατεστημένο αλλά και 
τους αριστερούληδες λαθρολάγνους να 
σκυλιάσουν! Η δε ιντερνετική και όχι μόνο 
προπαγάνδα προκειμένου να μην γίνει 
γνωστή στο ευρύ κοινό η αθρόα συμμε-
τοχή στην εκδήλωση, έλαβε διαστάσεις 
επιδημίας και καταδεικνύει ότι οι μεγαλύ-
τεροι φόβοι τους επαληθεύονται: Είμαστε 
πολλοί- είμαστε εθνικιστές- ερχόμαστε.

Μ.Μ.

D
“ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ 

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ;”
 
Αγαπητή «Χρυσή Αυγή», παίρνω το 

θάρρος να επικοινωνήσω μαζί σας για να 
σας εκφράσω την βαθιά απογοήτευση που 
αισθάνομαι καθημερινά για την Ελλάδα 
μου, που τόσο αγάπησα και αγαπώ. Σήμε-
ρα είδα τη σύνταξή μου, γι’ άλλη μια φορά 
να μειώνεται. Ως πότε θα πληρώνουμε οι 
συνταξιούχοι αυτά που έφαγαν αυτοί που 
λεηλάτησαν την πατρίδα μας; 

Είμαι χήρα με ένα παλικάρι 25 ετών, 
που υπηρέτησε την πατρίδα στις Ειδικές 
Δυνάμεις, που στερήθηκα τα πάντα για 
να το μορφώσω και να το αποδώσω στην 
κοινωνία να προσφέρει και, που το βλέπω 
να μαραζώνει καθημερινά, αφού βρίσκει 
παντού κλειστές τις πόρτες για δουλειά. 
Είναι φυσικοθεραπευτής και καθηγητής 
αγγλικών και (φυτο)ζωεί με το πενιχρό 
χαρτζιλίκι που του δίνω. Είμαστε αξιοπρε-
πείς σε όλη μας τη ζωή και τώρα θέλουμε 
να πεθάνουμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο 
κι όλα αυτά που γίνονται σε βάρος μας. 
Δεν μπορώ να χωνέψω το γεγονός όλοι οι 
αλλοδαποί, λαθραίοι και μη, να ευημερούν 
και τα δικά μας τα παιδιά να στενάζουν. Η 
ελπίδα μας για τη σωτηρία της πατρίδας 
μας, εναποτίθεται πια σε σας και τα ορά-
ματά σας και, γι’ αυτό, θα σας ενισχύσου-
με κι εμείς με όλες μας τις δυνάμεις.

Κ.Μ. / ΠΑΡΟΣ

D
“ΣΙΧΑΘΗΚΑΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ”

 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ που υπερασπίζεστε 

την Θράκη μας, την ξεχασμένη από το 
ανθελληνικό και ξεφτιλισμένο κράτος των 
Αθηνών. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ βρέθηκαν κάποιοι 
μέσα στο Κοινοβούλιο, που τιμούν τον 
ρόλο που τους ανέθεσε ο ελληνικός λαός, 
και λένε τα πράγματα με το όνομά τους!

Βαρεθήκαμε -ή μάλλον ΣΙΧΑΘΗΚΑΜΕ- 
τον διπλωματικό λόγο των πολιτικάντη-
δων της Μεταπολίτευσης. Να σηκωθούν 
να φύγουν από την Ελλάδα άπαντες οι 
προδότες πολιτικοί, να μας αδειάσουν τη 
γωνιά και το Κοινοβούλιο, για να έρθουν 
αυτοί που πράγματι αγαπούν την πατρίδα 
τους, οι αληθινοί απόγονοι του Κολοκο-
τρώνη, του Καραϊσκάκη και όλων των 
ηρώων Αγωνιστών του 1821 - αλλά και 
των προηγούμενων και επόμενων επανα-
στάσεων- που έφεραν σε κάποια ελληνικά 
εδάφη την ελευθερία.

Πιστεύω ότι αν μπορούσαμε να ρωτή-
σουμε τον Κολοκοτρώνη, τον Μακρυγιάν-
νη, την Μαντώ Μαυρογένους και τους 
άλλους ήρωες ποιο κόμμα θα ψήφιζαν 
σήμερα, θα απαντούσαν τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. 
Τις παρακαταθήκες τους, όμως, θα πρέπει 
να τις έχει Ευαγγέλιο η Χρυσή Αυγή, και 
να μην ξεχνά ότι οι ήρωες τους οποί-
ους όλοι οι Έλληνες τιμάμε (πλην των 
προσκυνημένων και των αεί προδοτών) 
αγωνίστηκαν για δύο πράγματα: για ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ και ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Τώρα, και τα δύο είναι υπό διωγμόν. 
Αν η Χρυσή Αυγή τα υπερασπιστεί επά-
ξια, πιστεύω ότι θα αναδειχθεί ΠΡΩΤΟ 
ΚΟΜΜΑ στις επόμενες εκλογές.

Ε.Μ. / ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

D
“ΑΝΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕ...”
 
Από χθες πέρασες και εσύ στο Πάν-

θεον των Αθανάτων. Έφυγες πικραμένος 
αλλά περήφανος. Στρατηγοί σαν εσένα, 
τον αθάνατο Γεώργιο Γρίβα Διγενή και 
μερικούς ακόμα πραγματικούς πατριώτες 
η Κύπρος και η Ελλάδα δεν ξέρω αν θα 
έχουν τη τύχη ξανά να δουν. Συναγωνιστές 
και συναγωνίστριες, ας βοηθήσουμε όλοι 
να ξεβρωμίσει ο Ελληνισμός από τους 
σημερινούς πολιτικάντηδες και να ξανα-
ζήσει η Ελλάδα και η Ελληνική Κύπρος 
ξανά μεγάλες στιγμές με περηφάνια και 
ελευθερία όπως ζήσανε οι πρόγονοι μας 
και ευχόμαστε μια μέρα να ζήσουν τα 
παιδιά μας.

Μ.Κ.

Φεβρουάριος 2006
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ΟΤΑΝ Η ΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΤΗΝ ΟΛΕΘΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ «ΦΙΛΙΑΣ»

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
«Την ίδια ώρα που οι ενταύθα «ειρηνιστές» 
απαιτούν να μη μαθαίνουν τα παιδιά μας την 
Ιστορία του Έθνους, οι Τούρκοι στην απέναντι 
πλευρά του Αιγαίου, όπου δυστυχώς βρίσκο-
νται, αντί να βρίσκονται στα βάθη της Ασίας λένε 
τα πράγματα διαφορετικά. «Βιβλία ντροπής» και 
«αίσχος για την ανθρωπότητα» χαρακτήρισε 
τα τουρκικά σχολικά συγγράμματα το Ιστορικό 
Ίδρυμα, μη κρατικός φορέας που συγκεντρώ-
νει ορισμένους από τους προοδευτικότερους 
ιστορικούς και κοινωνιολόγους της χώρας. Τα 
διανεμόμενα συγγράμματα έχουν καταστεί στό-
χος της φιλελεύθερης διανόησης και των οργα-
νώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην τρίτη 
σελίδα όλων των σχολικών βιβλίων βρίσκεται 
η τουρκική σημαία και ο εθνικός ύμνος, στην 
πέμπτη το πορτρέτο του Κεμάλ. Στην τέταρτη 
το περίφημο «Σάλπισμα του Ατατούρκ προς τη 
νεολαία» προειδοποιεί τον μαθητή πως αποτελεί 
τον φρουρό της Ανεξαρτησίας και της Τουρκικής 
Δημοκρατίας ενάντια στους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς «φαύλους». Την απαιτούμενη για 
την υπεράσπισή τους δύναμη ο μαθητής θα τη 
βρει «στο ευγενές αίμα που κυλά στις φλέβες 
σου». Στην τελευταία σελίδα των συγγραμμάτων 
«Χάρτης του Τουρκικού κόσμου» απλώνεται από 
τις ακτές του Αιγαίου και τα Κατεχόμενα μέχρι 
βαθιά μέσα στο κινεζικό έδαφος, καταλαμβά-
νοντας όχι μόνο τις τουρκόφωνες Δημοκρατίες 
της Κεντρικής Ασίας αλλά και αχανείς εκτάσεις 
της Ρωσίας!
Ο εθνικισμός καλλιεργείται κυρίως από τα 
συγγράμματα της Ιστορίας, της «Ιστορίας του 
Ατατουρκισμού» και του «Μαθήματος Εθνι-
κής Ασφάλειας», που εισήχθη κατ’ εντολή του 
στρατεύματος μετά το πραξικόπημα του 1980. 
Στο σύγγραμμα του μαθήματος Εθνικής Ασφά-
λειας διαβάζουμε, «Καμία ιδέα ή στοχασμός που 
στρέφεται κατά του εθνικού συμφέροντος δεν 
γνωρίζει προστασία...» «Πρωταρχικό χρέος του 
κράτους μας και καθενός μας να συντελέσει στην 
αύξηση της εθνικής ισχύος». «Αν το έθνος μας 
εδώ και πολλά χρόνια δεν εδέχθη επίθεση, αυτό 
οφείλεται στη στρατιωτική του ισχύ».
Τα πλέον προκλητικά κείμενα αφορούν τις γενο-
κτονίες Αρμενίων και Ποντίων. Το κράτος προ-
χώρησε σε πολυσέλιδη κατήχηση, υπό την αρχή 
ότι «Αποτελεί εθνικό χρέος όλων μας [...] να 
επαγρυπνούμε κατά των εσωτερικών και εξω-
τερικών εχθρών [...] να θέσουμε όλες μας τις 
δυνάμεις ενάντια σε εκείνους [...] που δεν επι-
θυμούν την εξύψωση της Τουρκίας, που είναι 
εχθροί των Τούρκων και του Τουρκισμού και 
θέλουν να διαιρέσουν το έθνος μας ώστε να το 
καθυποτάξουν.» (Εθνική Ασφάλεια) Η Ιστορία 
του Ατατουρκισμού της Γ΄ Λυκείου αναφέρει πως 
«Ορθόδοξοι Τσέτες» στην περιοχή του Ανα-
τολικού Πόντου εξοπλίστηκαν με παρακίνηση 
την Ελλάδος, του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
και της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου 
Παγκοσμίου επιδόθηκαν σε σφαγές των εκεί 
Τούρκων. «Οι βλέψεις των Ευρωπαϊκών δυνά-
μεων και των Ελλήνων επί της Ανατολίας διαιω-
νίζονται. Η Ελλάδα πασχίζει ακόμη να αναστήσει 
το όραμα ενός ανεξάρτητου Πόντου, που ετάφη 
με τη Συνθήκη της Λωζάννης. Την τελευταία 
περίοδο σε διεθνείς οργανισμούς άρχισαν να 
προβάλλονται ισχυρισμοί για δήθεν Γενοκτονία 
των Ποντίων. [...] Τέτοιες διακηρύξεις αντίκει-
νται στη Συνθήκη της Λωζάννης και την Ανταλ-
λαγή, που η ίδια η Ελλάδα υπέγραψε. [...] Όπως 
γίνεται αντιληπτό, τη συγκεκριμένη περίοδο 
καμιά από τις προϋποθέσεις της γενοκτονίας δεν 
πληρείτο. Αντίθετα, οι Τσέτες του Πόντου, με τη 
στήριξη της Ελλάδος, πραγματοποίησαν μεγάλες 
σφαγές.»
 
Αυτά μαθαίνουν οι Τούρκοι στα παιδιά τους! 
Όχι μόνον αρνούνται ότι μας έσφαξαν το 
1922, αλλά γράφουν με περισσό θράσος ότι 
εμείς τους σφάξαμε!

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα 
του Αυτιστικού Φάσματος, Γιάννης Σταυρόπουλος, εμφα-
νίστηκε στην Υποεπιτροπή της Βουλής για τα θέματα των 
ατόμων με αναπηρία κι έκανε μια καταγγελία –βόμβα: 
ότι τα χρήματα που πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση (του 
ΠΑΣΟΚ) από την ΕΕ για την εκπαίδευση των αυτιστικών 
παιδιών τα χρησιμοποίησε για βόλεμα ημετέρων! Ιδού:

«Για να καλύψει το κενό εκπαίδευσης για τον αυτισμό, η Πολι-
τεία πήρε μερικά ειδικά σχολεία που απευθύνονται στη νοητι-
κή στέρηση και όχι στον αυτισμό, τα βάφτισε “Ειδικά Σχολεία 
Αυτισμού” χωρίς να είναι, με αποτέλεσμα να γίνουν νέα 
άσυλα και να τους κάνουν ζημιά. Το ελληνικό κράτος, έπρεπε 
να κάνει μια εκπαίδευση 1.200 ωρών σε ψυχολόγους, καθη-
γητές και δασκάλους που έχουν σπουδάσει κάτι σχετικά με 
τον αυτισμό, και να πάρουν μια επιπρόσθετη εκπαίδευση. Αντ’ 
αυτού πήρε 35 εκατ. από την ΕΕ προορισμένα για παράλλη-

λη στήριξη των αυτιστικών μαθητών, έκανε προεκλογικούς 
διορισμούς ανθρώπων ημιμαθών και επικίνδυνων, καθώς 
πολλοί απ’ αυτούς απεχθάνονται το αντικείμενο, αλλά μπρο-
στά στο φάσμα της ανεργίας αναγκάστηκαν να μπουν εκεί και 
υποτίθεται να εκπαιδευτούν. Τα 35 εκατ. ευρώ δόθηκαν για 
να γίνουν έξι ώρες εκπαίδευσης, όπου αναμασήθηκαν αυτά 
που λέγονται ως αρχικές γνώσεις σε έναν άσχετο άνθρωπο. 
Είναι άπειρες οι καταγγελίες για την καταπίεση που υπέστη-
σαν τα παιδιά αυτά από τους δασκάλους τους, οι οποίοι δεν 
φταίνε σε τίποτα, καθώς δεν επέλεξαν ποτέ να πάνε στην 
ειδική αγωγή».
Πως αντέδρασε η παριστάμενη στην Υποεπιτροπή εκπρό-
σωπος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργός Παιδείας, Εύη 
Χριστοφιλοπούλου; Δήλωσε «οργισμένη και αγανακτισμέ-
νη» και αποχώρησε από την αίθουσα. Αμ πως!

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ.ΝΕΤ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ: ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 
ΓΙΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΗΓΑΝ ΓΙΑ ΒΟΛΕΜΑ ΗΜΕΤΕΡΩΝ 



«ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ»
1η Φεβρουαρίου 2013

Αίθουσα Γερουσίας: Από την ομιλία 
του Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής στην 

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Αρχικά, να καλωσορίσω δυο αδέρφια μας 
από την μαρτυρική και κατεχόμενη Κύπρο, τον 
πρόεδρο του ΕΛΑΜ Χρίστο Χρίστου και τον 
υποψήφιο πρόεδρο στις εκλογές της 17ης 
Φεβρουαρίου, συναγωνιστή Γεώργιο Χαραλά-
μπους. Η Κύπρος δεν είναι Ελληνική, η Κύπρος 
είναι Ελλάδα! Όσο κι αν προσπαθούν να την 
προδώσουν, όσο κι αν την πρόδωσαν το 1974, 
όσο κι αν προσπάθησαν να την ξεπουλήσουν με 
το σχέδιο Ανάν…

 

Η ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ 
ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ 
Να εκφράσω επίσης τα θερμά μου συλλυπη-

τήρια προς άπαντες τους πληρωμένους κονδυ-
λοφόρους, τους ρυπαρογράφους των καναλιών 
και των φυλλάδων που μας λασπολογούν συνε-
χώς. Και τι κατόρθωσαν; Τίποτε! Η Χρυσή Αυγή 
σε όλες τις δημοσκοπήσεις παραμένει σταθερά 
τρίτη πολιτική δύναμη με διψήφια ποσοστά… 
Είναι χαρακτηριστικό πως στις ηλικίες μέχρι 
40 ετών είμαστε δεύτερο κόμμα! Δεν θα μας 
σταματήσουν με ψέματα. Μάταιος ο κόπος των 
ρυπαρογράφων των ΜΜΕ που συκοφαντούν 
συστηματικά το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα. Θα 
πάμε ακόμη πιο ψηλά. Ακόμη πιο δυνατά.

Είναι ευκαιρία η συνάντηση μας αυτή, η οποία 
ως γνωστό μας δίνει την σπάνια ευκαιρία να 
απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό, καθώς καλύ-
πτεται τηλεοπτικά, να ενημερώσουμε άπαντες 
ότι  τα κανάλια παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι. Αποκλείουν, 
συκοφαντούν, λασπολογούν ενάντια σε κάθε νόμο, ενάντια 
σε κάθε αρχή ισότητας και της δημοκρατίας που υποτίθεται 
ότι πιστεύουν την Χρυσή Αυγή. Είμαστε από παντού απο-
κλεισμένοι. Δεν θα περάσει το βρώμικο παιχνίδι τους. Δεν 
ανατρέπεται η εικόνα που έχει σχηματίσει ο Ελληνικός Λαός 
για μας, καθώς ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Ότι είμαστε πατριώ-
τες, είμαστε Εθνικιστές. Δεν είμαστε πουλημένοι, δεν θα μας 
έχουν αγοράσει και δεν θα μας εξαγοράσουν ποτέ! Αγωνιζό-
μαστε για τα δίκαια του Ελληνικού Λαού. Η Χρυσή Αυγή είναι 
η Ελλάδα που έρχεται και δεν μπορούν να την σταματήσουν!

Πρόσφατα επιχειρήθηκε να μας συκοφαντήσουν με ένα 
επεισόδιο που έγινε από άγνωστους δράστες προς εμάς που 
οδήγησε στην δολοφονία ενός λαθρομετανάστη. Τι δουλειά 
έχει η Χρυσή Αυγή με αυτό το συμβάν; Φυσικά καμία και 
καταδικάζει την πράξη… Καταγγέλλω τα παπαγαλάκια των 
παρακρατικών μηχανισμών που ατιμάζουν την στολή που 
φοράνε και των καναλιών και των εφημερίδων…

 

ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Η πολιτική του προέδρου του Σύριζα, Αλέξη Τσίπρα μου 

προκαλεί θλίψη. Λυπάμαι όλους αυτούς τους αριστερούς, 
τους ιδεολόγους υποτίθεται  που τον ακολουθούν, οι οποί-
οι προκειμένου να γλείψουν ένα κόκαλο εξουσίας έχουν 
σιωπήσει απέναντι σε αυτές τις τρομερές υποχωρήσεις που 
γίνονται. Πρόκειται για την απόλυτη ξευτίλα. Από το μνημείο 
της Ρόζας Λούξεμπουργκ στους… ύμνους στον Μπάρακ 
Ομπάμα. Και από τον Μάο, τον Λένιν  και το «Κόκκινο» στο 
ΔΝΤ. Τόσο πολύ υψηλά θέλγητρα έχει η εξουσία; Μάλιστα 
είδε και τον Σόιμπλε και μόνο που δεν μας είπε ότι τον έδει-
ρε… Στην συνέχεια πήγε στις ΗΠΑ και έδωσε εκεί ένα μεγά-
λο σόου, μιλώντας για την ανθρωπιστική και δίκαιη πολιτική 
του Ομπάμα. Δεν έχει ακούσει πως στην Αμερική υπάρχουν 
δεκάδες εκατομμύρια άστεγοι και εξαθλιωμένοι μετά από το 

«κανόνι» της Lehmans  Brothers με τα στεγαστικά;
Όλοι τους έχουν μια κοινή αγωνία για την ύπαρξη της 

Χρυσής Αυγής. Ο Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά  στο πανεπι-
στήμιο Κολούμπια: «στο Κοινοβούλιο της χώρας μου είμαστε 
υποχρεωμένοι να καθόμαστε απέναντι από μία πτέρυγα 
Ναζί κακοποιών». Του απαντούμε πως Εμείς οι Εθνικιστές 
της Χρυσής Αυγής είμαστε υποχρεωμένοι να καθόμαστε 
απέναντι σε αυτούς, που έχουν ξεπουλήσει Μακεδονία και 
Θράκη, που ακολουθούν την γραμμή της Άγκυρας, όπως στο 
νομοσχέδιο με τους ιμάμηδες, και έχουν γράψει βιβλία που 
χαρακτηρίζουν την σφαγή του Ελληνισμού στην Σμύρνη ως 
«συνωστισμό».  

Εμείς είμαστε Έλληνες Εθνικιστές και αγωνιζόμαστε ενά-
ντια στην ξένη κατοχή του ΔΝΤ, των ΗΠΑ και τους διεθνούς 
τοκογλυφικού κεφαλαίου. Εμείς αγωνιζόμαστε ενάντια σε 
όλους αυτούς που επισκέπτεται ο Alexis, το χρυσό παιδί της 
αριστεράς, ο ζεν πρεμιέ του μπολσεβικισμού. 

Έδωσε μάλιστα και συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, 
η οποία 9 μήνες που είμαστε στην Βουλή δεν μας κάλεσε 
ούτε μία φορά. Μια φορά μίλησε ο συναγωνιστής Κασι-
διάρης στην ΝΕΤ και έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας η 
ΔΗΜΑΡ, που σέρνει από την μύτη την ψευτοδεξιά της Νέας 
δημοκρατίας, κι από τότε… σιωπή! Στην χώρα υπάρχει μια 
δικτατορία ενάντια στους Έλληνες. Είπε ο κ. Τσίπρας στην 
κυρία Έλλη Στάη πως η Χρυσή Αυγή δολοφονεί καθημερινά 
ανθρώπους. Σκοτώσαμε κανέναν σήμερα; Χθες; Προχθές; 
Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι δολοφονημένοι;

Ο κ. Τσίπρας ομολόγησε στην ίδια συνέντευξη πως: «Δεν 
μπορεί και εγώ άλλα να λέω προεκλογικά και άλλα να κάνω 
μετεκλογικά. Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε απέναντί σας 
τον Μιχαλολιάκο». Ομολόγησε δηλαδή ο Τσίπρας πως είναι 
το τελευταίο ανάχωμα για να μην υπάρχει μια πραγματική  
αντιμνημονιακή εθνικιστική παράταξη στην Ελλάδα.  Για την 
υπόλοιπη αριστερά δεν θα αναφερθώ, καθώς ανήκει στον 
χώρο της λαογραφίας…

ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΕΪΧΗ 
Καταντήσαμε να περιφερόμαστε στις αυλές 

της αραβικής χερσονήσου για να μας σώσει ο… 
Σεΐχης του Κατάρ! Ποιος είναι, όμως, αυτός που 
θα σώσει την Ελλάδα; Είναι αυτός που πλήρωνε 
τους μισθοφόρους στη Λιβύη και πληρώνει τους 
μισθοφόρους στη Συρία, οι οποίοι δολοφονούν 
χριστιανούς, τους «Ρουμ - Ορτοντόξ», που είναι 
κατάλοιπο της κραταιάς Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας μας. Στο Κατάρ βρέθηκε «όλως τυχαίως» 
και ο Ερντογάν, ο οποίος παίζει τον ρόλο του 
νταβατζή στο ξεπούλημα της πατρίδας μας… 
Έδωσαν(για να μας σώσουν!) τμήμα του λιμένα 
της Καλαμάτας, της πρώτης πόλης που απελευ-
θερώθηκε, σε τούρκικα χέρια. Δεν έχουν καμία 
ηθική αναλγησία, καμία εθνική ευαισθησία.

Η Χρυσή Αυγή έχει αντίθετη άποψη. Δεν 
ξεπουλιόμαστε! Θα θυμίσω το σύνθημα των 
Αγωνιστών της ΕΟΚΑ απέναντι στην αγγλική 
αποικιοκρατία. «Την Ελλάδα θέλομεν κι ας τρώ-
γωμεν πέτρες!» Τα εθνικά θέματα στα αζήτητα 
προς χάριν των παγκόσμιων τοκογλύφων. Αυτό 
δεν είναι Ελλάδα, είναι όπως έλεγε και ο Άγιος 
Κοσμάς ο Αιτωλός ένα ψευτορωμαίικο. Μην το 
πιστεύετε. Εμείς αγωνιζόμαστε για μια αληθινή 
Ελλάδα. Για την Ελλάδα των Ελλήνων, για την 
Ελλάδα της Χρυσής Αυγής του Έθνους. 

Λένε πως θα λύσουν το πρόβλημα με τους 
λαθρομετανάστες. Δεν έχουν κάνει τίποτε! Σε 
αυτό το θέμα η Χρυσή Αυγή δεν κάνει εκπτώ-
σεις. Να γίνει αυτό που ο νόμος προβλέπει: να 
φύγουν αμέσως όλοι οι παράνομοι ξένοι από 
την πατρίδα μας. Από το 2010 λένε πως με το 
μνημόνιο θα σώσουν την χώρα. Περικοπές, 
συντάξεις πείνας, μισθοί πείνας, η ανεργία στο 

30%, όλα αυτά έγιναν με την «σωτηρία» του μνημονίου. 
Έχουν κλείσει όλα τα εμπορικά καταστήματα και το μόνο 
που ανθεί είναι τα καταστήματα των τοκογλύφων αργυ-
ραμοιβών, που αγοράζουν ανεξέλεγκτα χρυσό. Αυτό που 
αυξάνεται είναι μόνο η απληστία των τοκογλύφων. Εμείς οι 
Χρυσαυγίτες μένουμε σταθεροί και δεν αλλάζουμε. Επιμέ-
νουμε στην ολοκληρωτική καταγγελία του μνημονίου και τον 
λογιστικό έλεγχο του χρέους. Πού έχουν πάει τα λεφτά των 
συντάξεων; Ποιοι είναι αυτοί που λεηλάτησαν τα ταμεία; 
Πώς χαθήκαν όλα αυτά τα λεφτά; Δεν δικαιούται να μάθει ο 
κόσμος; Εμείς, εάν έχουμε την δύναμη, θα φέρουμε πίσω τα 
κλεμμένα και θα στείλουμε τους κλέφτες φυλακή!

 

ΙΜΙΑ - 17 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ: «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ» 
Πριν 17 χρόνια, την 1 Φεβρουαρίου 1996 όλοι οι Έλλη-

νες, όσοι είχαμε πατριωτισμό στην καρδιά μας, είχαμε το 
κεφάλι σκυφτό. Το προηγούμενο βράδυ με μια παράνομη 
κι αντεθνική εντολή υπεστάλη η Ελληνική Σημαία από εθνικά 
κυρίαρχο έδαφος, από την βραχονησίδα Ίμια. Τότε είμασταν 
έξω από την Βουλή. Μέσα στην Βουλή είχε πει ο Σημίτης το 
προδοτικό: «Ευχαριστούμε τους αμερικάνους». 17 χρόνια 
μετά μέσα από το ίδιο αυτό κτίριο εμείς οι Χρυσαυγίτες τους 
λέμε: «ΔΕΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ, ΔΕΝ 
ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ»! Τόσα χρόνια μετά και δεν έχει 
γίνει καμία έρευνα για το ελικόπτερο που κατερρίφθη. Δολο-
φονήθηκαν τρεις γενναίοι αξιωματικοί. Στέλνω ένα μήνυμα 
στον Ελληνικό λαό: Θα αντέξουμε, είμαστε Έλληνες και θα 
νικήσουμε. Για Εμάς δεν λησμονιέται εκείνη η νύχτα της 
ντροπής, η νύχτα των Ιμίων. Σας καλώ σε στάση προσοχής 
να αναφωνήσετε για τους τρεις γενναίους: Αντιπλοίαρχος 
Χριστόδουλος Καραθανάσης, Αντιπλοίαρχος Παναγιώτης 
Βλαχάκος, Σημαιοφόρος Έκτωρ Γιαλοψός: ΑΘΑΝΑΤΟΙ!»

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

«Για εμάς τους Χρυσαυγίτες το Έθνος, η Πατρίδα παραμένει η 
υπέρτατη αξία. Είμαστε κίνημα λαϊκό και κοινωνικό. Η κατα-
πίεση των οικονομικά ασθενέστερων συμπατριωτών μας από 

τους μηχανισμούς της ολιγαρχίας - πλουτοκρατίας μας βρίσκει 
πολέμιους και αποφασισμένους να υπερασπιστούμε τα συμφέ-

ροντα του λαού και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για εμάς τους 

Χρυσαυγίτες η Παράδοση, τα Ιστορικά Δίκαια του Έθνους μας 
και η Ιδέα της Ελληνικότητος αποτελούν τις υπέρτατες αξίες, 

μέσω των οποίων βιώνουμε τον κόσμο και προσεγγίζουμε 
την έννοια πολιτισμός. Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε για την 
πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας, για μια Μεγάλη Ελλάδα και 

έναν Νέο Ελληνικό Πολιτισμό.»

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

Μέσα στην Βουλή είχε πει ο Σημίτης το προδοτικό: «Ευχαρι-
στούμε τους αμερικάνους». 17 χρόνια μετά μέσα από το ίδιο 
αυτό κτίριο εμείς οι Χρυσαυγίτες τους λέμε: «ΔΕΝ ΕΥΧΑΡΙΣ-
ΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟ-
ΣΙΑ»! Τόσα χρόνια μετά και δεν έχει γίνει καμία έρευνα για 

το ελικόπτερο που κατερρίφθη. Δολοφονήθηκαν τρεις γενναί-
οι αξιωματικοί. Στέλνω ένα μήνυμα στον Ελληνικό λαό: Θα 

αντέξουμε, είμαστε Έλληνες και θα νικήσουμε. Για Εμάς δεν 
λησμονιέται εκείνη η νύχτα της ντροπής, η νύχτα των Ιμίων.


