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«ΒΙΛΑΕΤΙ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ»
Επαρχεία της Τουρκίας θέλουν την Ελλάδα μας 

οι αφέντες της παγκοσμιοποίησης

ΣΕΛ. 3 Αποκάλυψη - ΒΟΜΒΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑ 
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 9

Διαβάστε στην σελίδα 16 το κύριο 
άρθρο του Ν.Γ. Μιχαλολιάκου

2012: Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

σελ. 2 Με αφορμή το κοινωνικό μας έργο...

ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ, ΑΡΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ

Το έγκυρο περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» που κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμ-
βρίου 2012, είχε στην πρώτη του σελίδα ως τίτλο τα παρακάτω: 
«ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ-ΜΑΜΟΥΘ, ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕ ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΑΡΩ-

ΝΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΩΣ ΒΙ-
ΤΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΗΕ»... Καθόλου αθώα, λοιπόν, τα τουρκικά σήριαλ 
με τα οποία κάνουν πλύση εγκεφάλου τα κανάλια των νταβατζήδων 
της διαπλοκής εδώ και πολλά χρόνια. 

ΣΕΛ. 5

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΙ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ»... ΠΩΣ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΙΑΦΚΕΣ;

ΣΕΛ. 15

ΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Ο CHE-PRAS

Εορταστικές διανομές
τροφίμων και ειδών 
ρουχισμού από την 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ σε Πειραιά, 
Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, 
Βόλο, Λάρισα, Χανιά...

ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ
ΓΙΑ... ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗ!

Η «αντιρατσιστική» υπηρεσία
της Ν.Δ. έπιασε δουλειά...

Η ΓΙΑΝΝΑ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΥΠ.ΕΞ. ΤΩΝ ΗΠΑ;
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

o ΑΘΗΝΑ: Δηλιγιάννη 50

o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καζαντζάκη 4 

o ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραΐσκου 111 

o ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 17 χλμ 

Νέας Εθνικής Οδού

o Α. ΛΙΟΣΙΑ: πλ. Μητροπόλεως

o ΝΙΚΑΙΑ: Καισαρείας 30

o Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Λ. Ηρακλείου 426

o ΜΕΓΑΡΑ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΠΕΡΑΜΑ: 25ης Μαρτίου 7

o ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Φανερωμένης 3

o ΑΡΤΕΜΙΔΑ: Αγ. Μαρίνας 10

o ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: Λεωφ. Σουνίου 

και 25ης Μαρτίου

o Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Ποσειδώνος 66 

o ΠΑΤΡΑ: Γερμανού 128 

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΑΛΜΥΡΟΣ: Βασ. Κωνσταντίνου 

91, πλ. Αλμυρού

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΞΑΝΘΗ: Τσιμισκή 2

o ΔΡΑΜΑ: Εθνικής Αμύνης 55 

o ΕΒΡΟΣ: Μαζαράκη 34 

o ΘΑΣΟΣ: Πρίνος Θάσου

o ΚΑΒΑΛΑ: Δαγκλή 10 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Κομνηνού 2

o ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη 40-42 

o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Κόρακα 52

o ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηροδότου 87

o ΡΟΔΟΣ: Εθν. Μακαρίου 45

o KΩΣ: Ομήρου και Ξενοκρίτου

o ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Πλατεία 

Αργοστολίου

o ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Πατριάρχη

Βαρθολομαίου 6

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τ.Θ. 8346

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

www.XAgr.net

YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Στις τελευταίες διανομές τροφίμων της 
Χρυσής Αυγής δεχτήκαμε μηνύσεις 
από δημάρχους της ΝΔ και αντισυ-

γκεντρώσεις από τον Σύριζα, ενώ αναρχι-
κοί επιτέθηκαν στα φορτηγά που μετέφε-
ραν κοτόπουλα και πατάτες… 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Όταν κηρύξαμε με πάθος το σύνθημα ΕΝΑ-
ΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ δεν περιμέναμε πως μία μέρα 
θα συσπειρώναμε ολόκληρο το διεφθαρμένο 
σύστημα εναντίον μας, με σκοπό να σταμα-
τήσει ακόμα και την κοινωνική προσφορά 
μας σε φτωχούς Έλληνες.  
Σάββατο πρωί - περασμένες δέκα - και εκα-
τό μέλη της Χρυσής Αυγής ξεφορτώνουν τό-
νους τροφίμων από φορτηγά στο Δημοτικό 
Θέατρο του Πειραιά. Πίσω από μία πλαστική 

κορδέλα συνωστίζονται εκατοντάδες πολίτες 
και ένας νεαρός προσπαθεί με την ντουντού-
κα να τους οργανώσει: «Λίγη υπομονή, μπεί-
τε σε σειρά, υπάρχουν τρόφιμα για όλους».  
Η βροχή δεν έχει σταματήσει από το πρωί, 
οι πολίτες στην ουρά κρατούν πολύχρω-
μες ομπρέλες, τα μέλη του Κινήματος όμως 
έχουν ήδη γίνει μούσκεμα, συσκευάζοντας 
τα τρόφιμα σε οικογενειακές μερίδες, οργα-
νώνοντας τη γραμματεία, περιφρουρώντας 
τον χώρο. Καθώς επιβλέπω τις εργασίες, 
εμφανίζονται δύο τύποι με πολιτικά και δη-
λώνουν πως είναι ανώτεροι αξιωματικοί της 
αστυνομίας. Μετά τον κλασικό πρόλογο με-
ταφέρουν την επιθυμία του δημάρχου να τα 
μαζέψουμε και να φύγουμε από το σημείο. 
Τους απαντώ ότι αν γίνει αυτό πρέπει ο δή-
μαρχος να μας υποδείξει άλλο σημείο για να 
πραγματοποιηθεί η διανομή. Αποχωρούν και εν συνεχεία μαθαίνω πως ο δήμαρχος 

όχι μόνο δεν απάντησε στο αίτημά μας, αλλά 
μας μήνυσε κιόλας, γιατί διαπράξαμε το τε-
ράστιο κακούργημα να μοιράσουμε φαγητό 
σε άπορους Έλληνες.  
Οι προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά, 
ενώ μία ώρα πριν την προγραμματισμένη 
έναρξη, στο δημοτικό θέατρο βρίσκονται ήδη 
πάνω από δύο χιλιάδες πολίτες. Αναγκαζό-
μαστε να ξεκινήσουμε εσπευσμένα. Απ’ ότι 
έμαθα αργότερα, όταν οι αστυνομικοί είπαν 
στο δήμαρχο Πειραιά ότι δε φεύγουμε από 
το σημείο, αυτός τους ζήτησε να μας απομα-
κρύνουν με τη χρήση βίας. Η απάντηση που 
έλαβε ήταν ότι στο χώρο βρίσκονται ήδη χι-
λιάδες άνθρωποι που περιμένουν να πάρουν 
φαγητό και αν οι αστυνομικοί επέμβουν, 
μπορεί να φάνε και τους ίδιους… 
Την ίδια ώρα στην πόλη του Βόλου η κα-
τάσταση έχει στην κυριολεξία εκτραχυνθεί. 
Ομάδα εκατό αντιεξουσιαστών με ρόπαλα 
και κράνη σταματά το φορτηγό που μετα-
φέρει τις… πατάτες και τα κοτόπουλα για τη 
διανομή τροφίμων της Χρυσής Αυγής και 
προπηλακίζουν τον οδηγό. Επεμβαίνει η 
αστυνομία και αποσοβεί τα χειρότερα. Στο 
πλευρό των αναρχικών και ο τοπικός βου-
λευτής του Σύριζα, που συμμετέχει ενεργά 
στην αντισυγκέντρωση. Το κόμμα των νε-
οπασόκων φυσικά δε δίνει ούτε ευρώ στον 
λαό από τα εκατομμύρια των επιχορηγήσεων 
που αρπάζει. Τελικά τα μέλη της Χρυσής Αυ-
γής πραγματοποιούν κανονικά τη διανομή 
τροφίμων και στο Βόλο. 
Το επιμύθιο της παραπάνω καταγραφής εί-
ναι απλό. Όλα τα απολειφάδια του πολιτικού 
συστήματος έχουν πάθει παράκρουση λόγω 
της τεράστιας ανόδου της Χρυσής Αυγής. 
Αναζητούν εναγωνίως τρόπους να μας χτυ-
πήσουν, δεν τους βγαίνει τίποτα και κάπου 
εκεί χάνουν το παιχνίδι. Μηνύσεις με την 
κατηγορία της «δωρεάν διανομής τροφίμων 
σε φτωχούς» και επιθέσεις σε… πατάτες και 
κοτόπουλα, ασφαλώς και δεν έχουν αντί-
κτυπο στην πολιτική μας δράση. Αντιθέτως 
φανερώνουν και στους πλέον αδαείς, ποιος 
είναι ο πραγματικός εχθρός αυτού του θλιβε-
ρού συστήματος εξουσίας, που έχει διαλύσει 
την Πατρίδα μας. 

ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΟΛΟΙ,
ΑΡΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ! 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

Μας πολεμούν όλοι, άρα πάμε καλά… 

Ξημέρωμα 21ης Δεκεμβρίου 2012 
Το σκότος ακόμη πυκνό και το ψύχος βαρύ. Ο αέρας χτυπάει κόντρα τα πρό-
σωπα και παγώνει τα άκρα. Στο βάθος του ορίζοντα προβάλει αχνά ο στόχος. Η 
κορυφή. Βήμα ταχύ για να προφτάσουμε τον χρόνο μέχρι την Αυγή. 
21η Δεκεμβρίου 2012. Γυμνό βουνό της Αττικής. Η ομάδα με τα μαύρα συνε-
χίζει αθόρυβη την ταχεία πορεία. Μαύρη στολή, παντού μαύρο χρώμα και οι 
σκιές αόρατες μέσα στο σκότος της νύχτας. Στοίχημα ένα, να αναρριχηθούμε 
ψηλά μέχρι το λυκαυγές. Πορεία ευθεία χωρίς παρακάμψεις, πάνω από κάθε 
εμπόδιο, πάνω από κάθε αντιξοότητα. 
Σιωπή απόλυτη, τοπίο ψυχρό, ηρεμία παγωμένης νύχτας. Μοναχικό βάδην, 
κρυμμένη η ζωή του βουνού, κρυμμένη και η ομάδα μες στο σκοτάδι και τη 
σιωπή. Ο φόρτος βαραίνει τους ώμους, ο κόπος βαραίνει τα άκρα. Ο αγώνας 
με την πλαγιά σκληρός, ο στόχος καθαρός. Ένα βήμα ακόμη για την κορυφή. 
Η φάλαγγα κατ’ άνδρα σταματά. Στάση προσοχής. Η κορυφή κατελήφθη. Στα 
πόδια μας η πόλη. Εκατομμύρια ψυχές κλεισμένες σε οικιστικά τετράγωνα 
σκυροδέματος. Οι δικές μας ψυχές ελεύθερες. Βλέμματα στραμμένα στην 
Ανατολή. Προσμένουμε τη μεγάλη στιγμή. 
Με σταθερές, ευλαβικές κινήσεις ξετυλίγεται η σημαία. Μεμιάς κυματίζει στον 
αττικό ουρανό. Χρώμα του αίματος και ο ελληνικός Μαίανδρος στο μέσο. Ένας 
νοητός ήλιος ανατέλλει στην ψυχή μας. Στο βάθος του ορίζοντα χρυσές ακτί-
νες διαλύουν το σκότος της νύχτας. Τα χέρια υψώνονται σε χαιρετισμό. Μία 
νέα Χρυσή Αυγή ανατέλλει. 



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3

Για τα Χριστούγεννα των Ελλήνων        
 
Πέρυσι τέτοιες μέρες, γράφαμε σε τούτη τη στήλη για τα 
παιδικά μας Χριστούγεννα. Γράφαμε για τους δρόμους 
και τα μαγαζιά,  για τους γονείς μας και τη ζωή που 
έφτιαξαν με την πίστη ότι το αύριο θα είναι καλύτερο για 
τα παιδιά τους. Και καταλήγαμε με τα ακόλουθα:  

«Γι’ αυτήν την Αθήνα, γι’ αυτές τις πόλεις, γι’ αυτά τα 
χωριά, γι’ αυτές τις αναμνήσεις που είναι η ζωή μας και 
δεν τη χαρίζουμε, δεν την πουλάμε, δεν τη χρωστάμε σε 
κανέναν τοκογλύφο, σε κανέναν πολιτικάντη, σε κανέ-
ναν νταβατζή, έλληνα ή ξένο. Γιατί η ζωή μας δεν είναι 
δική μας να την παραδώσουμε, να τη χαρίσουμε ή να 
την πετάξουμε στα σκουπίδια. Είναι η ζωή των προγό-
νων μας και η ζωή των παιδιών μας. Είναι ο σπόρος της 
ζήσης μας, ο σπόρος της Φυλής μας. Γι’ αυτή τη ζωή, 
γι’ αυτές τις πόλεις, γι’ αυτά τα θηκάρια των προγόνων 
μας θ’ αγωνιστούμε. Και πάνω απ’ όλα, για το παιδί που 
ζει μέσα μας, αιώνια έφηβοι, αιώνια ελεύθεροι, αιώνια 
Έλληνες. Ζήτω η Νίκη!». 

Πολλοί συναγωνιστές ένιωσαν λαχτάρα και συγκίνηση, 
αγανάκτηση και προσδοκία για μιαν Ελλάδα που πήραν 
γλιστρώντας απ’ τα χέρια του λαού μας και που με τα 
προδοτικά μνημόνια θέλουν να διαγράψουν από το μέλ-
λον του οι πολιτικάντηδες όπως κι αν λένε ή θα πουν τα 
κόμματά τους, στην προσπάθειά τους  να σωθούν από τη 
λαϊκή οργή.  
Ένα χρόνο μετά, ο Θεός των Ελλήνων θέλησε η Χρυσή 
Αυγή να είναι στο Ελληνικό κοινοβούλιο. Θέλησε η φωνή 
της, η φωνή της καρδιάς μας, η αληθινή, ανόθευτη φωνή 
του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας που αισθάνεται 
το Ελληνικό Αίμα να ρέει στις φλέβες του και να κινητο-
ποιεί την ψυχή του,  η φωνή του Έλληνα να ακούγεται 
για πρώτη φορά στη Βουλή. Για πρώτη φορά το 2012 ο 
Ελληνικός Εθνικισμός μεγαλώνει σε κάτι ουσιαστικό και 
λαϊκό, σε ένα κίνημα που δίνει όχι μιαν αόριστη ελπίδα 
αλλά μια χειροπιαστή προοπτική για μια νέα , δυνατή, 
αυθεντικά Ελληνική διακυβέρνηση της χώρας μας.  
Σήμερα, Σάββατο βράδυ, στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, 
εκατοντάδες συναγωνιστές μας στέκονταν όρθιοι στην 
αίθουσα, στο μπαλκόνι και στις σκάλες, μέσα στο κρύο 
του Δεκεμβρίου, για να ακούσουν τους συναγωνιστές 
ομιλητές και τον Αρχηγό μας να μιλούν για το νόημα 
των Ελληνικών Χριστουγέννων. Και χειροκροτούσαν και 
επευφημούσαν με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα: 
Ναι, δεν χαρίζουμε σε κανέναν τις γιορτές μας, τα έθιμά 
μας, την Πίστη και την Πατρίδα μας. Γιατί Πατρίδα μας 
είναι και οι ναοί και οι εκκλησιές μας, και οι προσωπικές 
και συλλογικές μας αναμνήσεις που συνδαυλίζουν τον 
αιώνιο ελληνικό  νόστο.  
Μερικές ώρες νωρίτερα, στην κεντρικότερη πλατεία του 
Πειραιά η Χρυσή Αυγή διένειμε σε 5000 Ελληνικές οικο-
γένειες τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης, είδη 
που αγοράστηκαν από την εκλογική επιχορήγηση και από 
την εισφορά των βουλευτών μας, γιατί τα χρήματα του 
ελληνικού λαού πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος 
του Ελληνικού λαού. 
Η ενέργεια αυτή δεν άρεσε βεβαίως στους δεξιούς διε-
θνιστές που έσπευσαν να… μηνύσουν τη Χρυσή Αυγή, 
νομίζοντας ότι έτσι θα καλύψουν το μερίδιό τους στην 
καταστροφή της Πατρίδας μας στην οποία συμμετείχαν 
επί δεκαετίες ως κυβερνητικά στελέχη.  
Τίποτα όμως δεν σταματά τη Χρυσή Αυγή από το να 
σταθεί με όλες της τις δυνάμεις στο πλευρό του Λαού 
μας, μπροστάρης του Λαού μας, και να κάνει πράξη όσα 
πιστεύει και υπόσχεται. 
Απόψε, κάθε ένας στο πολυπληθές ακροατήριο της οδού 
Δηλιγιάννη, νέος ή μεγαλύτερος, άνδρας ή γυναίκα, κάθε 
Χρυσαυγίτης και κάθε Χρυσαυγίτισσα άναψε στην ψυχή 
του ένα φαναράκι σαν αυτά που οι παππούδες μας κρα-
τούσαν για να πάνε ξημερώματα στην λειτουργία των 
Χριστουγέννων. Χιλιάδες, κι αύριο εκατομμύρια γιορτινά 
φαναράκια που μέσα στα πηχτά σκοτάδια της κατοχής 
και της προδοσίας δείχνουν στους ταραγμένους, απο-
προσανατολισμένους, απελπισμένους  συνέλληνές μας 
το δρόμο προς την ανατολή, τη Χρυσή Αυγή του Ελληνι-
σμού.  
Απόψε, παραμονές Χριστουγέννων, αφού η Χριστουγεν-
νιάτικη ομιλία έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο, άκουσα 
μιαν νεαρή συναγωνίστρια να λέει: «Δεν ξέρω γιατί αλλά 
ο Εθνικός Ύμνος  με έκανε να ανατριχιάσω. Όχι από το 
κρύο, αλλά από κάπου μέσα μου».  Και η καρδιά μου 
ζεστάθηκε από την βαθιά Πίστη που θέλω να μοιραστώ 
μαζί σας, και θέλω να μοιραστείτε και με όλους όσους 
ξέρετε που φοβούνται, που αμφιβάλλουν, που διστάζουν.  
Θέλω να πιστέψουν κι αυτοί πως όσο υπάρχουμε, όσο 
υπάρχουν Έλληνες, όσο υπάρχουν Χρυσαυγίτες τίποτε 
δεν έχει τελειώσει, αλλά τώρα όλα ξεκινούν.  
Καλά Χριστούγεννα. Ζήτω η Νίκη. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Καθόλου αθώο το γεγονός ότι την 
ίδια στιγμή κατά την οποία η Τουρ-
κία εξοπλίζεται όλο και περισσό-
τερο, παίρνοντας θέση επιθετική 
κατά της χώρα μας, η συγκυβέρ-
νηση του Μνημονίου της χώρας 
μας αποδυναμώνει συνεχώς τις 
Ένοπλες Δυνάμεις με κορυφαία 
περίπτωση αυτή των υποβρυχί-
ων, τα οποία είχε πληρώσει ο 
Ελληνικός Λαός το μεγαλύτερο 
μέρος τους και κατακρατεί παρά-
νομα ένας ξένος «επιχειρηματίας» 
στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Την 
ίδια ώρα η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
δορίζει στην Τουρκία δύο ακόμη 
φρεγάτες.

Το τι θέλει η Τουρκία μας το λέει 
καθαρά ο ίδιος ο Αχμέτ Νταβούτο-
γλου, που έχει γράψει:
«Η Τουρκία δεν πρέπει να υποπέ-
σει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν, 
στο λάθος να εξοστρακιστεί από τη 
γειτονική λεκάνη προτιμώντας την 
ελκυστικότητα της Δυτικής Ευρώπης 
και της διαπεριφερειακής συμμαχίας. 
Η Τουρκία, η οποία δεν είναι σε θέση 
να επηρεάσει την κατάσταση στα 
Βαλκάνια, στον Καύκασο και τη Μέση 
Ανατολή, δεν θα μπορέσει ούτε να 
διατηρήσει τη δικής ακεραιότητα σε 
ένα τόσο λεπτό γεωπολιτικό χώρο, 
ούτε να ανοίξει τον εαυτό της για τον 
κόσμο».
«Πρέπει να προσπαθήσουμε να υλο-
ποιήσουμε, με τη βοήθεια πολυμερών 
και διμερών συμφωνιών, ένα σχέδιο 
μέγιστης μετατόπισης προς τη δύση 
σε επίπεδο Βαλκανίων, προς τη γραμ-
μή ασφαλείας, που είχε δημιουργηθεί 

στην Ανατολική Θράκη την εποχή του 
«ψυχρού πολέμου».

Αχμέτ Νταβούτογλου από το 
βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος.»

ΠΟΙΟΙ ΔΥΝΑΜΙΤΙΖΟΥΝ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ;
Ταυτόχρονα στην Θράκη μας εξελίσ-
σεται εδώ και πολλά έτη ένα σχέδιο 
προπαγάνδας της Άγκυρας καθαρά 
ανθελληνικό με τις Ελληνικές αρχές 
να παρακολουθούν χωρίς αντίδραση 
τις ενέργειες του τουρκικού προξε-
νείου. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ως γνωστόν 
πρόσφατα εγκαινίασε γραφεία και 
στους τρεις νομούς της Θράκης και 
έστειλε ένα μήνυμα στους πράκτο-
ρες της Άγκυρας. Δυστυχώς όμως, 
την ίδια ώρα που η τουρκική προ-
παγάνδα προκαλεί, υπήρξαν κάποιοι 
ελληνόφωνοι, οι οποίοι μας κατη-
γόρησαν ότι… «δυναμιτίζουμε» το 
ειρηνικό κλίμα στην Θράκη. Για ποιο 
ειρηνικό κλίμα ομιλούν, όταν οι 
Τούρκοι οργανώνουν εορτές προς 
τιμήν του σφαγέα του Ελληνι-

σμού, Κεμάλ και παντού υπάρχουν 
πράσινες σημαίες μιας υποτίθεται 
τουρκικής δημοκρατίας της δυτικής 
Θράκης; 
Συμπερασματικά, η Ελλάδα γίνεται 
σιγά-σιγά οικονομικά, στρατηγικά και 
δυστυχώς και πολιτιστικά (εκεί κατα-
ντήσαμε!) δορυφόρος της Τουρκίας. 
Έφτασαν μέχρι του σημείου να αγο-
ράζουν λιμάνια στην Μυτιλήνη και 
μέσα σε αυτήν την ίδια την Αττική, 
ενώ τα πολεμικά τους πλοία περνούν 
οπλισμένα λίγο έξω από το Σούνιο.
Τελειώνοντας σας παραθέτουμε τι 
είχε γράψει για το θέμα ο αείμνηστος 
Παναγιώτης Κονδύλης στα 1996:
«Ενώ δηλαδή η Ελλάδα προσανα-
τολίσθηκε ψυχή τε και σώματι στην 
«Ευρώπη» για να διασφαλισθεί από 
τον τουρκικό κίνδυνο, ακριβώς ο 
ευρωπαϊκός της προσανατολισμός θα 
μεταβληθεί σε όργανο de facto μετα-
τροπής της σε δορυφόρο της Τουρ-
κίας. Η τουρκική επιρροή θα ασκείται 
πάνω στην Ελλάδα όχι άμεσα, αλλά 
- κάπως μετριασμένη - μέσω των 
ευρωπαϊκών και των αμερικανικών 
αγωγών, και δεν αποκλείεται η ελλη-
νική πλευρά, ανίσχυρη κι αναζητώ-
ντας παρηγοριές ή εκλογικεύσεις, ν’ 
αρχίσει κάποτε να θεωρεί κι η ίδια 
τις υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας 
ως αυτονόητο μέρος και αυτονόη-
το καθήκον του «εξευρωπαϊσμού» 
της αφού μάλιστα οι «πολιτισμένοι 
άνθρωποι», που έχουν ξεπεράσει 
τους «εθνικιστικούς αταβισμούς», 
δεν ξεκινούν πολέμους για πράγματα 
τόσο απαρχαιωμένα μέσα στον εκλε-
πτυσμένο μας κόσμο όσο είναι δα τα 
κυριαρχικά δικαιώματα…»

Επαρχεία της Τουρκίας θέλουν την Ελλάδα μας 
οι αφέντες της παγκοσμιοποίησης

«ΒΙΛΑΕΤΙ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ» 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;
Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ: Δύο 
δημοσκόποι μου είπαν ότι η Χρυσή Αυγή στην πραγ-
ματικότητα είναι δεύτερο κόμμα, πάνω από την ΝΔ!
 
Συνεχής η άνοδος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και απ’ ό,τι φαί-
νεται οι δημοσκόποι μάλλον δεν μας τα λένε καλά… 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει πέσει πολύ χρήμα για 
να εμφανίζουν τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με ποσοστά από δέκα έως 
14%, γιατί στην πραγματικότητα το ποσοστό της είναι 
πολύ μεγαλύτερο!
Το ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
μας το έχουν πει πολλοί και μάλιστα και άνθρωποι οι 
οποίοι έχουν προσωπικά συνομιλήσει με συγκεκριμένους 
πολιτικούς ερευνητές των εταιρειών δημοσκοπήσεων. 
Γιατί τώρα δεν εμφανίζουν τα πραγματικά ποσοστά της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ; Για τον απλούστατο λόγο ότι σε αυτή 
την περίπτωση θα γινόντουσαν ακόμη μεγαλύτερα. Μερι-
κές φορές όμως τους ξεφεύγουν κάποια δημοσιεύματα 
όπως αυτό του Έθνους της Κυριακής, στο οποίο ο ίδιος 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ στην συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου είπε ανοιχτά ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

σύμφωνα με δύο δημοσκόπους είναι δεύτερο κόμμα. Σας 
παραθέτουμε το σχετικό δημοσίευμα για του λόγου το 
αληθές:  
«ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22-23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, OFF 
THE RECORD, ΣΕΛΙΔΑ 76, ΦΤΗΝΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ, Ο Ν. Σίμος «αθώωσε «το 
σόου Κασιδιάρη στη ΝΕΤ: «Έντονες αντιδράσεις προκά-
λεσε η εμφάνιση του βουλευτή της «Χρυσής Αυγής» Ηλία 
Κασιδιάρη στη ΝΕΤ χωρίς ουσιαστικό δημοσιογραφικό 
αντίλογο. Στις διαμαρτυρίες του Τέλη Σαμαντά, μέλους 
του ΔΣ της ΕΡΤ, απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος Νίκος 
Σίμος… Ο Ν. Σίμος έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει 
ότι για τις εμφανίσεις της Χρυσής Αυγής στη ΝΕΤ, η ΕΡΤ 
είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο την 
εκλογική καταγραφή του κόμματος αυτού, αλλά και τη 
δημοσκοπική δυναμική του. Όπως όλοι ξέρουμε, είπε, στις 
δημοσκοπήσεις η Χρυσή Αυγή εμφανίζεται τρίτο κόμμα με 
τάσεις, μάλιστα, ανόδου, ενώ δύο τουλάχιστον δημοσκό-
ποι του είπαν (του κ. Σίμου) ότι στην πραγματικότητα είναι 
δεύτερο κόμμα, πάνω από την ΝΔ…» 
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ! 
Ο Γ.Γ., το Πολιτικό Συμβούλιο και η Κεντρική Επιτροπή της Χρυσής Αυγής εύχεται Καλά Χρι-

στούγεννα σε όλους τους Έλληνες. Υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους και είθε 
οι Άγιες αυτές Ημέρες να δώσουν δύναμη στην ψυχή του Λαού μας να ανταπεξέλθει στη δύσκολη 

εποχή, στην οποία βρίσκεται το Έθνος μας από τα  τραγικά λάθη, την απληστία, την διαφθορά και 
την εθνική μειοδοσία αυτών που εξουσίασαν και εξουσιάζουν το κράτος εδώ και δεκαετίες και έχουν 
φέρει την Πατρίδα μας στη σημερινή κατάσταση. Μαζί με τις ευχές μας και ένα μήνυμα προς τους 
εχθρούς του Έθνους και της Πίστεώς μας: ΑΣ ΜΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΥ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΘΑ ΛΥΓΙΣΟΥΝ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΣ ΓΕΝΟΥΣ! 
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΟΙ
ΦΡΑΓΚΟΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

Τελικά βγήκαν αληθινές οι φήμες για τις 
μαζικές απολύσεις από τον «Ριζοσπάστη», 
που θα είναι ο… πρωτοχρονιάτικος μπου-
ναμάς του «κόμματος του λαού» προς 
τους εργαζομένους, και μάλιστα προς τους 
δικούς του! Έτσι, με μια κατάπτυστη ανα-
κοίνωση, που θυμίζει ΣΕΒ (Σύνδεσμο Ελλή-
νων Βιομηχάνων) οι μοσχαναθρεμμένοι τσι-
φούτηδες του Περισσού επιβεβαιώνουν τις 
πληροφορίες ότι θα πετάξουν εργάτες στο 
δρόμο, με την ίδια φτηνή δικαιολογία που 
χρησιμοποιούν όλα τα αφεντικά που απο-
λύουν εργάτες: «η μείωση προκύπτει σαν 
αναγκαιότητα για να συνεχίσει να εκδίδεται 
απρόσκοπτα το Όργανο της ΚΕ του ΚΚΕ». 
Στη θέση του «για να συνεχίσει να εκδίδεται 
απρόσκοπτα το όργανο της ΚΕ του ΚΚΕ», 
βάλτε το «για να συνεχίσει να λειτουργεί 
απρόσκοπτα η επιχείρηση» και θα ’στε μέσα!
Αυτό είναι το πραγματικό αντιλαϊκό πρόσω-
πο του κομμουνισμού κι όχι οι αγιογραφίες 
που στήνουν στους κουκουέδες τα καθε-
στωτικά ΜΜΕ των ΕΠΟΝιτών που έγιναν… 
βαρόνοι!

ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ
ΓΙΑ... ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗ!

Έπιασε δουλειά η νέα υπηρεσία «πάταξης 
του ρατσισμού» των Δένδια-Σαμαρά και σία. 
Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από το Αρχη-
γείο της Αστυνομίας, τέθηκε σε διαθεσιμότη-
τα ειδικός φρουρός για «κακοποίηση» Πακι-
στανού λαθρομετανάστη στο κέντρο κράτη-
σης στην Αμυγδαλέζα, που έγινε (αν έγινε και 
πως έγινε) στις 19/12/2012.
Μάλιστα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικο-
γραφία αυτόφωρης διαδικασίας (!) για «πρό-
κληση σωματικής κάκωσης και προσβολές 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του κρατούμε-
νου» λαθρομετανάστη, ενώ διατάχθηκε και 
η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης 

(ΕΔΕ)! Είναι προφανές, ότι η συγκυβέρνηση 
της μνημονιακής συμφοράς επιχειρεί να τρο-
μοκρατήσει τους αστυνομικούς, κατ’ εντο-
λή των ξένων κέντρων της Νέας Τάξης 
– Παγκοσμιοποίησης και των ντόπιων τσι-
ρακιών τους, της αριστεράς και της… προ-
όδου. Και βέβαια, η κατατρομοκράτηση των 
αστυνομικών θα φέρει την αποθράσυνση των 
λαθρομεταναστών, με ότι αυτό συνεπάγεται 
για την κοινωνία μας.

Η ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ... ΚΡΙΣΗ!

Δυναμικό… come back (όπως το λένε οι… 
ευρωληγούρηδες) επιχειρεί η μεγαλο-μαντάμ 
Γιάννα Αγγελοπούλου, στην πολιτική ζωή 
της χώρας! Αφορμή γι’ αυτή τη διαπίστωση 
είναι άρθρο της για την επικρατούσα κατά-
σταση στην Ελλάδα, που φιλοξενείται στην 
ιστοσελίδα της Huffington Post και –μεταξύ 
των άλλων- αναφέρει και τα εξής: «Ας μην 
ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της 
Δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και του πνεύ-
ματος διεθνούς αλληλεγγύης που ενσαρκώ-
νεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι τρεις 
παραπάνω ιδέες απειλούνται στην Ελλάδα. 
Πώς μπορεί να δουλέψει μία Δημοκρατία 
όταν οι πολίτες της είναι άνεργοι; Πώς μπο-
ρούμε να κάνουμε το σωστό για τις γενιές 
που έρχονται; Πώς μπορεί να εδραιώσει η 
Ελλάδα μια σχέση με τη διεθνή κοινότητα, 
που δεν θα στηρίζεται στα δάνεια και την 
εξάρτηση, αλλά στα κοινά ενδιαφέροντα και 
την εμπιστοσύνη;»

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.;

Είναι να… κουφαίνεται κανείς! Η χλιδάτη 
μαντάμ Γιάννα μιλάει για την κρίση και την 
ανεργία, ενώ είναι γνωστό τοις πάσι ότι έχει 
βάλει κι αυτή τη… χερούκλα της για να έρθει 
η κρίση, με την κατασπατάληση του δημοσίου 
πλούτου, τον καιρό των Olympic Games 

του 2004, για 
την οποία ουδείς 
έχει αποδώ-
σει λογαριασμό: 
πόσα ακριβώς 
κατασπαταλήθη-
καν, που και για 
ποιους σκοπούς! 

Πάντως, οι… κακές γλώσσες λένε πως το 
νυν στέλεχος του «Ιδρύματος Κλίντον», 
θυμήθηκε τα… νιάτα της (στα φοιτητικά της 
χρόνια ήταν στο ΚΚΕ μ-λ…) και πως έχει 
αναλάβει τις επαφές του ΣΥΡΙΖΑ με το αμερι-
κανικό κατεστημένο και προετοιμάζει το έδα-
φος για την επικείμενη επίσκεψη Τσίπρα στο 
άντρο του καπιταλισμού και της παγκοσμι-
οποίησης. Άλλωστε, και ο αβροδίαιτος υιός 
της έχει δηλώσει… «κοινωνικός αγωνιστής» 
και οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο θα δούμε!

  Σημεία
 των Καιρών

ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Ν.Δ. ΚΑΙ ΤΡΙΜΗ!

Ο εγκέφαλος της γνωστής ομάδας 
του Ιού της συγχωρεμένης Ελευ-
θεροτυπίας, Τρίμης, περνάει από 
κανάλια και εφημερίδες και δίνει 
γραμμή να μην λένε ΛΕΞΗ για την 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΡΝΗΤΙ-
ΚΗ! Την γραμμή του δεν την ακο-
λουθούν όλοι αφού τα έχουν χάσει 
και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Όμως 
το ίδιο κάνουν κάποια στελέχη της 
Ν.Δ. που έχουν λόγο στα ΜΜΕ. Τι 
ενώνει τον Τρίμη και τους γαλάζιους 
«μιντιοπατέρες»; ΜΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥΣ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!

Ας πληρώσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ το 
κλεμμένο ρεύμα
των «Ρομά»...
Είναι ήδη γνωστό το επεισόδιο που 
έλαβε χώρα προ ολίγων ημερών σε 
καταυλισμό «ευπαθών» στη Νέα Κίο του 
Ναυπλίου, όταν η Αστυνομία και η ΔΕΗ 
τους έκοψαν το ρεύμα που έκλεβαν από 
τη ΔΕΗ (ρευματοκλοπή). Ενώ, λοιπόν, η 
επιχείρηση αποκατάστασης της νομιμό-
τητας βρισκόταν σε εξέλιξη, εμφανίστηκε 
ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, 
Δ. Κοδέλας και δημιούργησε επεισόδιο 
προσπαθώντας να παρεμποδίσει την 
Αστυνομία και τη ΔΕΗ από το έργο τους.
Ο βουλευτής μάλιστα το συνεχίζει με  
μία εξόχως ανθρωπιστική ανακοίνω-
ση με τίτλο «Κανένα νοικοκυριό χωρίς 
ρεύμα»...
Είναι όμως σωστό και δίκαιο να πλη-
ρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι από το 
υστέρημά μας για να έχουν ρεύμα οι 
«ευπαθείς»; Κάποιος πρέπει να πληρώ-
νει τη ζημιά. 

Έχουμε μια ιδέα και θα την πούμε: 8.000 
ευρώ το μήνα παίρνει ο σύντροφος βου-
λευτής, σίγουρα του περισσεύουν λεφτά 
και μάλιστα πολλά, ας αναλάβει αυτός 
την πληρωμή του ρεύματος των «ευπα-
θών» της περιοχής του. Και κάθε βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, την πληρωμή του 
ρεύματος των «ευπαθών» της περιοχής 
του. Έτσι, για να δείξουν και εμπράκτως 
τον… ανθρωπισμό τους, κι όχι εκ του 
ασφαλούς και στις πλάτες των κορόιδων!

90% Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ 

ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ. ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ...

Πανικός έχει προκληθεί στο πολιτικό σύστημα από τις αλλε-
πάλληλες σφυγμομετρήσεις, που δείχνουν, έστω και αναγκα-
στικά, αυτό που όλοι βλέπουν στην ελληνική κοινωνία, είτε 
συμπαθούν, είτε μισούν την Χρυσή Αυγή. Πριν ακόμα προ-
λάβουν να στεγνώσουν τα μελάνια από τις περισπούδαστες 
αναλύσεις για το πώς μπορεί να «ψαλιδιστεί» η Χρυσή Αυγή, 

για το πώς μπορεί να ανακοπεί το Κίνημα των Ελλήνων Εθνι-
κιστών, άλλη μία δημοσκόπηση δημοσιεύεται για να «ψαλι-
δίσει» όχι την Χρυσή Αυγή, αλλά όλους τους καθεστωτικούς 
που τους έχει γίνει εφιάλτης.
Η Alco, αξίζει να θυμίσουμε, στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στις 
δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έβλεπε «σημαντική υποχώρη-
ση» της Χρυσής Αυγής, δίνοντας μας 4,6%, έναντι του 7% 
που είχαμε λάβει στις πρώτες. Αυτό, βέβαια, στα πλαίσια της 
πολεμικής εναντίον μας, αφού τότε είχαν προσπαθήσει να 
παρουσιάσουν την Χρυσή Αυγή να πέφτει, ώστε παράλληλα 
με τον διπολισμό ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, να σπρώξουν ψηφοφόρους 
προς τις καθεστωτικές δυνάμεις. Εν τέλει, ως γνωστόν, δια-
ψευστήκαν και εκτεθήκαν ανεπανόρθωτα, αφού η Χρυσή 
Αυγή ήταν το μόνο κόμμα που κατάφερε να διατηρήσει τις 
δυνάμεις του στις δεύτερες εκλογές.
Τώρα τα στατιστικά που δίνει η Alco εμφανίζουν τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ να είναι πρώτος με 22,3% και την ΝΔ να ακολουθεί σε 
απόσταση αναπνοής με 20,7%. Τρίτη και με διαφορά είναι η 
Χρυσή Αυγή με 10,2%, το οποίο με την ανάλογη αναγωγή 
φτάνει στο 13,3%, η οποία όπως φαίνεται σε άλλους πίνακες 
της δημοσκόπησης είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που 
εμφανίζει έντονο ρεύμα ανόδου. Τέταρτο εμφανίζεται πλέον 
το ΠΑΣΟΚ με 5,3% και τάσεις φανερής διαλύσεως, ενώ 
πλέον η αποδόμηση του κόμματος Καμμένου φαίνεται και 
δημοσκοπικά, αφού κατρακυλάνε στο 4,5% με το μεγαλύ-
τερο μέρος των ψηφοφόρων τους να μετακινείται προς την 
Χρυσή Αυγή, όπως αναφέρει η δημοσκόπηση. Μετά έρχεται 

το ΚΚΕ με 4,3% και η ΔΗΜΑΡ με 4,1%, ενώ 23,1% των 
ψηφοφόρων προσμετρήθηκαν ως άκυρο, λευκό ή ΔΞ/ΔΑ.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον σχολιασμό της 
δημοσκόπησης η Χρυσή Αυγή έχει δυναμική  και ενσωμα-
τώνει ψηφοφόρους από όλους τους πολιτικούς χώρους, 
αποδεικνύοντας ότι τα κόμματα χωρίζουν, ενώ ο Λαϊκός 
Σύνδεσμος ενώνει. Επίσης σημαντική είναι και η συσπείρωση 
των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, η οποία είναι μεγαλύτε-
ρη του 90%, γεγονός που δικαιολογείται από την συνέπεια 
λόγων και πράξεων, αφού η Χρυσή Αυγή είναι η μοναδική 
πολιτική δύναμη που έχει πραγματοποιήσει το 100% των 
προεκλογικών της εξαγγελιών!

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥΣ!
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Δεν πρόσφερε μόνο διαδικτυακή υποστήριξη (μέσω 
της επίσημης ιστοσελίδας του, left.gr) ο ΣΥΡΙΖΑ 
προς το αναρχοκομμουνιστικό αληταριό της «Βίλ-
λας Αμαλία», αλλά και επίσημη, με ανακοίνωση της 
νεολαίας (ή… νεολέρας) του, με τον θρασύτατο 
τίτλο «Η τρομοκρατία δε θα περάσει»:
«Το σκιάχτρο του ολοκληρωτισμού, έβαλε ξανά τα 
καλά του για να προστατέψει την κοινωνία από την 
ανομία και τους ταραξίες. Για την ΕΛΑΣ, το πρόβλημα 
στις γειτονιές του κέντρου δεν είναι οι μαχαιροβγάλ-
τες της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι τα κακοποιημένα 
κορμιά των μεταναστών, ούτε οι μελανοχιτώνες που 
κυκλοφορούν με εξοπλισμό μάχης, στην πλατεία του 

Αγίου Παντελεήμονα. Για την ΕΛΑΣ, το πρόβλημα 
είναι η ύπαρξη κοινωνικών χώρων σαν τη Βίλλα 
Αμαλίας, που βάζουν φραγμό με την ύπαρξη τους, 
στον εκφασισμό και τον κοινωνικό κανιβαλισμό. Δεν 
μας προκαλεί καμία έκπληξη ότι ένα χώρος που 
βρίσκεται για χρόνια στο στόχαστρο των νεοναζί, 
εκκενώνεται…»
«Κοινωνικός χώρος», λοιπόν το ορμητήριο της 
παρακρατικής βίας και εργαστήριο παραγωγής 
βομβών μολότοφ! Και «κοινωνικοί αγωνιστές» οι 
παρακρατικοί συμμορίτες! Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, 
που η Νουδούλα και λοιπές… ψοφοδεξιές δυνάμεις 
εντάσσουν στο… δημοκρατικό τόξο!

«ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ», ΕΙΠΕ
ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ Ο ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ

Στα πλαίσια της συνάντησης με τον σκοπια-
νό ομόλογο του αναγορεύτηκε και επίτιμος 
διδάκτορας του πανεπιστημίου των σκοπίων. 
Ο  λόγος της επίσκεψης Νταβούτογλου στα 
Σκόπια, ήταν η επικείμενη επίσκεψη Νίμιτς 
σε Σκόπια και Αθήνα, προκειμένου να θέσει 
αναπαλαιωμένη την παλιά του πρόταση για 
ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Ο Νταβού-
τογλου, λοιπόν, και με φόντο τις δηλώσεις 
Ερντογάν ότι δεν θα παρακαλέσουν για την 
ένταξη τους στην Ε.Ε. πήγε να δώσει οδηγίες 
στο, ως γνωστόν, προτεκτοράτο της τουρκί-
ας, για τις επικείμενες συζητήσεις. Έτσι και 
αλλιώς ο τούρκος ΥΠΕΞ είναι πολύ καλύτε-
ρα πληροφορημένος από τον Αβραμόπουλο, 
αφού για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η τουρκία 
θεωρείται καθοριστικός παράγοντας στην 
περιοχή, και όχι μια περιοχή δευτερευούσης 
σημασίας, όπως η Ελλάδα. 

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ Ν.Δ.

Νέα… μεγάλη εθνική επιτυχία του πρω-
θυπουργού της… ισχυρής και… υπολογίσι-

μης στο εξωτερικό Ελλάδας των Αντωνάκη 
Σαμαρά και Δημητράκη Αβραμόπουλου! Η 
κυβέρνηση της Ουγγαρίας, μιας χώρας-
μέλους της Ε.Ε., αναγνώρισε επίσημα το 
σκοπιανό μόρφωμα ως «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας»! Σύμφωνα με ξαφνική δήλωση 
του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερι-
κών της χώρας: «Η Ουγγαρία αναγνωρίζει 
εφεξής την ΠΓΔΜ ως Δημοκρατία της Μακε-
δονίας στις διμερείς σχέσεις με την χώρα 
αυτή των Βαλκανίων. Η ουγγρική κυβέρνηση 
θα διευκρινίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες 
της απόφασής της σε ανακοίνωση που θα 
δώσει στη δημοσιότητα σύντομα». Το να 
αναζητηθούν ευθύνες από τους ανεύθυνους 
της εξωτερικής μας πολιτικής είναι πέρα για 
πέρα μάταιο. Αλλά, το πραγματικό πρόβλημα 
θα είναι αν η Ουγγαρία είναι απλώς η πρώτη 
μιας σειράς χωρών της Ε.Ε. που θα αναγνω-
ρίσουν τα Σκόπια ως Μακεδονία...

ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑ-
ΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ!

Για να καταλάβετε τι γίνεται με το μετανα-
στευτικό πρόβλημα της χώρας και κατά πόσο 
έχει σκοπό να το λύσει η πάντα μεγαλόστομη 
συγκυβέρνηση του Σαμαρά, σας μεταφέ-
ρουμε χωρίς κανένα δικό μας σχόλιο την 
παρακάτω εξωφρενική είδηση και βγάλτε τα 
συμπεράσματά σας: Συλλήψεις μεταναστών 
που ήθελαν να φύγουν από την Ελλάδα.
Συνελήφθη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης 
Ορμενίου Ορεστιάδας, 36χρονος Ούγγρος, 
καθώς διευκόλυνε την έξοδο από την χώρα 
σε τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες (σημ. 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΡΟΛΟΓΙΑ – made by Al Salech!) 
από το Αφγανιστάν. Ειδικότερα, ο 36χρονος 
προμήθευσε τη μητέρα με τα τρία ανήλικα 
παιδιά της διαβατήρια Ουγγαρίας, και επιχεί-

ρησε να τους μεταφέρει, με το αυτοκίνητο, 
από την Ελλάδα στην Βουλγαρία.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΡΚΟΙ-ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ

Ορκίστηκε ο νέος υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
Τζον Κέρι, και πανηγυρίζουν οι σιωνιστές 
και οι Τούρκοι! «Συγχαίρω τον Τζον Κέρι που 
επιλέγει για τη θέση του Υπ. Εξωτερικών 
των ΗΠΑ. Είναι πολύ έμπειρος και είναι ένας 
γνωστός υποστηρικτής της ασφάλειας του 
Ισραήλ», είπε ο πρωθυπουργός του σιωνιστι-
κού τρομοκράτους, Βενιαμίν Νετανιάχου. Αν 
δεν ήταν αυτός ποιος θα ήταν; Παράλληλα, 
αναλυτές διεθνών σχέσεων θεωρούν ότι η 
Τουρκία έχει πολλούς λόγους να πανηγυρίζει 
για την επιλογή Κέρι. «Ο Κέρι αντιπροσω-
πεύει την πιο φιλοτουρκική πτέρυγα μέσα 
στο κόμμα των Δημοκρατικών και θεωρώ 
ότι οι αμερικανο-τουρκικές σχέσεις θα είναι 
πολύ καλύτερες με το συγκεκριμένο πρό-
σωπο ως υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ 
από ότι ήταν στην πρώτη τετραετία Ομπάμα-
Κλίντον», δήλωσε στο τουρκικό πρακτο-
ρείο Ανατολή ο Soner Cagaptay, καθηγητής 
του πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Εφόσον 
πανηγυρίζουν Τούρκοι και σιωνιστές, μήπως 
εμείς πρέπει ν’ αρχίσουμε να κλαίμε; 

  Σημεία
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Ε, όχι και «κοινωνικός χώρος»!!! Σαμαράς: Η τελευταία ελπίδα
των τοκογλύφων!
Συνέντευξη σε εφημερίδα της πατρίδας του έδωσε ο επίτιμος πρόε-
δρος των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας (CSU), Έντμουντ Στόι-
μπερ, στην οποία αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα και 
στη μνημονιακή κωλοτούμπα του Αντωνάκη Σαμαρά, τονίζοντας ότι 
ο Αντωνάκης είναι η τελευταία ελπίδα των διεθνών τοκογλύφων και 
των πολιτικών εντολοδόχων τους, για να μην καταρρεύσει οριστικά 
και αμετάκλητα το σάπιο μεταπο-
λιτευτικό καθεστώς και χάσουν… τ’ 
αυγά και τα καλάθια:
«Έχουμε αφήσω πίσω μας τα πιο 
δύσκολα, και σήμερα η Ελλάδα προ-
σπαθεί πραγματικά. Δεν έχει περάσει 
πολύς καιρός από τότε που η Μέρκελ 
και ο Σαρκοζί επίμονα, επί ώρες, 
μιλούσαν στον σημερινό πρωθυπουρ-
γό Αντώνη Σαμαρά για να στηρίξει 
επιτέλους το πρόγραμμα εξυγίανσης 
της τότε κυβέρνησης. Δόξα τω Θεώ, 
εκείνος έκανε στροφή. Η Ελλάδα, 
τώρα, προσπαθεί πραγματικά. Είτε 
ο Σαμαράς θα τα καταφέρει, είτε η 
ελληνική Δημοκρατία θα έχει κακό τέλος».

Είμαστε στη… δυσάρεστη θέση να προβλέψουμε, βάσει όλων 
των δεδομένων που υπάρχουν, ότι δυστυχώς γι’ αυτόν και τους 
ομοίους του –τοκιστές και… σουλατσαδόρους- ο… αγαπητός τους 
Αντωνάκης δεν θα τα καταφέρει και το… αναπόφευκτο θα ’ρθει. 
Οπότε, να ετοιμάζονται για τα χειρότερα και να κλάψουν από 
τώρα τα… ωραία τους λεφτουδάκια!

Εδώ η λίστα, εκεί η λίστα...

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΣΤΑ;
Και ποια απ’ όλες είναι η γνήσια; Η 
καινούργια ή οι παλιές; Σύμφωνα 
με πληροφορίες που σας μεταδί-
δουμε με κάθε επιφύλαξη –λόγω 
της δικαιολογημένης καχυποψίας 
μας σε τέτοια θέματα- η γνήσια λίστα 
Λαγκάρντ παραδόθηκε στην συγκυ-
βέρνηση από τις γαλλικές αρχές.
Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο 
Οικονομικών ανακοίνωσε ότι πα-
ρέλαβε την περιβόητη λίστα από το 
υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, η λίστα κατέφτασε την Πέμπτη και έπειτα παραδόθηκε στους 
οικονομικούς εισαγγελείς για τα… περαιτέρω.
Για να δούμε τι θα δούμε, αν θα δούμε… 

Αν είναι έτσι οι «κοινωνικοί χώροι»... ΟΙ ΓΙΑΦΚΕΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ;

Διανομή τροφίμων στην Τρίπολη
Κάνουμε γνωστό στους Πολίτες της Αρκαδίας ότι στα πλαίσια της αλληλεγ-
γύης που ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή έχει κάνει πράξη, με το να επι-
στρέφει τα χρήματα που λαμβάνει, από την Κρατική επιχορήγησης στους 
Έλληνες Πολίτες που έχουν ανάγκη, η Τοπική Οργάνωση Τριπόλεως σε 

πρώτη φάση προμηθεύτηκε και διανέμει 
ζυμαρικά και γάλα. Καλούνται όσοι πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το 
κίνημα μας (Έλληνες άνεργοι, πολύτεκνοι 
και γενικά όσοι αποδεδειγμένα έχουν ανά-
γκη στήριξης) να προσέλθουν στα γρα-
φεία μας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη αρ. 
8, 4ος όροφος προκειμένου να παραλά-
βουν μερίδες των παραπάνω τροφίμων.

Με τιμή, Ο Γραμματέας της Τ.Ο.
Νικόλαος Η. Σκαντζός
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Προτάσεις για την λύση του ελληνικού 
προβλήματος, την ανάταξη της εθνικής μας 
οικονομίας, τη δημογραφική άνθηση και τη 
γεωπολιτική αναβάθμιση του Ελληνισμού

Η είσοδος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδότησε 
την διάλυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας και 
την απόλυτη καταστροφή της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, 
βιοτεχνίας και της πάλαι ποτέ κραταιάς ελληνικής βιομηχανίας. 
Η Χρυσή Αυγή ήταν ίσως η μοναδική φωνή με εθνικό προσα-
νατολισμό που αντέδρασε σφόδρα στην είσοδο της χώρας στο 
κοινό νόμισμα. Τελικά το ευρώ απεδείχθη η καταστροφή μας. 
Εθνικό νόμισμα ισοδυναμεί με εθνική ανεξαρτησία και αυτός 
οφείλει να είναι ο βασικότερος στόχος μίας εθνικής ηγεσίας. 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η αυτάρ-
κεια στα βασικά είδη διαβιώσεως του λαού μας.

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Πρώτος στόχος η ελληνική αυτάρκεια σε όλα τα βασικά είδη 
διαβιώσεως του λαού. ΤΡΟΦΙΜΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ 
ΟΠΛΑ χρειάζεται ένα κράτος για να επιβιώσει, να παραμείνει 
ελεύθερο και να δημιουργήσει. Σε πρώτο στάδιο η Χρυσή Αυγή 
στοχεύει στην ενίσχυση και τον προγραμματισμό της γεωργι-
κής και κτηνοτροφικής μας παραγωγής ώστε να καλύπτουμε 
πλήρως τις  εσωτερικές μας ανάγκες σε κύρια είδη διατροφής. 
Η Ελλάς είναι μία πλούσια χώρα και παρ’ όλο που τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες καταστρέψαμε και διαλύσαμε στην κυρι-
ολεξία την εθνική μας παραγωγή, διαλύσαμε τον πρωτογενή 
τομέα, διαλύσαμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία μας, η 
Ελλάς σήμερα μπορεί και πάλι να ξεκινήσει να παράγει, αξι-
οποιώντας τα κέρδη από την εκμετάλλευση του ορυκτού της 
πλούτου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι από το μηδέν 
και εδώ θα φέρουμε ως παράδειγμα το κράτος του Ισραήλ. 
Οι Ισραηλινοί καταφέρνουν να φυτεύουν και να καλλιεργούν 
πάνω στην έρημο, πάνω στην άμμο και έχουν μία τεράστια 
παραγωγή και μπορούν με τις τεχνικές, τις οποίες διαθέτουν, 
να αποτελέσουν για εμάς σήμερα παράδειγμα. 
Η Ελλάς εάν λειτουργήσει ως ανεξάρτητο κράτος και όχι 
ως θλιβερό προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων, μπορεί και πάλι 
να ξεκινήσει να παράγει, μπορεί να γίνει μία πλούσια χώρα 
και δυνατή. Η δική μας πρόταση είναι να ξεκινήσει άμεσα η 
εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών και έτσι 
θα μπορέσουμε να επιδοτήσουμε και τη βάση της εθνικής 
μας οικονομίας, που δεν είναι άλλη από την πρωτογενή μας 

παραγωγή. Η Χρυσή Αυγή βροντοφωνάζει: Ναι στην Εθνική 
Παραγωγή! Διότι, όπως λέγει και ο Παναγιώτης Κονδύλης, 1% 
βιομηχανική ανάπτυξη αξίζει εκατό φορές περισσότερο από 
1% τουριστική ανάπτυξη ή καταναλωτική επέκταση, διότι η 
πρώτη και μόνο συμβάλει στην αυτάρκεια της πατρίδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Το Μνημόνιο βύθισε τη χώρα σε βαθειά ύφεση και εκτόξευσε 
τα ποσοστά ανεργίας. Το πρόβλημα αυτό όμως εδράζεται στις 
θλιβερές μεταπολιτευτικές πολιτικές που οδήγησαν σε διάλυση 
κάθε παραγωγικής διαδικασίας και στο να πλημμυρίσει η χώρα 
με λαθρομετανάστες. Σε όσες επιχειρήσεις δεν έκλεισαν, τα 
μεροκάματα έπεσαν λόγω της μαύρης εργασίας των λαθρο-
μεταναστών. Για τη λύση του προβλήματος ανεργία, η Χρυσή 
Αυγή θα μία λύση άμεση και μία μεσοπρόθεσμη: Απέλαση 
λαθρομεταναστών και στροφή στην Εθνική Παραγωγή.

ΚΑΘΕ ΞΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
Απέλαση όλων των λαθρομεταναστών σημαίνει εκατοντάδες 
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες.  Από το 1993 
η εφημερίδα Χρυσή Αυγή κυκλοφορούσε με αυτό το σύνθημα 
στην προμετωπίδα της. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι 
η παρουσία των λαθρομεταναστών στη χώρα δεν βόλεψε μόνο 
τους μεγαλοεργολάβους, που κέρδισαν άπειρα εκατομμύρια 
από τα μαύρα μεροκάματα στα δημόσια έργα. Την εκμεταλ-
λεύθηκαν και χιλιάδες συμπατριώτες μας, που προτίμησαν να 
αφήσουν τη γη τους και την εργασία τους και να παριστάνουν 
οι ίδιοι τους «εργολάβους», στέλνοντας τους λαθρομετανάστες 
στην οικοδομή και το χωράφι. 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αναδιάταξη της εθνικής μας οικονομίας και επανεκκίνηση της 
πρωτογενούς παραγωγής σημαίνει δυνατότητα παραγωγικής 
εργασίας στον ελληνικό λαό. Η Χρυσή Αυγή δεν υπόσχεται 
άφθονο χρήμα και χαμηλότοκα δάνεια, ούτε επιστροφή στις 
θλιβερές ημέρες του 2004, που εθνικό όραμα ήταν τα ακριβά 
τζιπ και το πλαστικό χρήμα. Η Χρυσή Αυγή θέτει ως εθνικό 
στόχο την επιστροφή των Ελλήνων στην παραγωγική εργασία. 
Θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν μέσω της εκμετάλλευσης 
του εθνικού μας πλούτου, με γεωτρήσεις υδρογονανθράκων, 
νέα ορυχεία για πολύτιμους λίθους και σιδηρομεταλλεύματα. 
Τα έσοδα από αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια θα διατε-
θούν στον πρωτογενή τομέα, σε νέες γεωργικές, κτηνοτροφι-
κές και αλιευτικές μονάδες και αμέσως μετά στην προσπάθεια 
αναδημιουργίας μίας εθνικής βιομηχανίας. 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΠΑΡΑΓΩΝ 
«ΕΔΑΦΟΣ»

Όπως είχα γράψει στο προηγούμενο άρθρο μου, 
οι οικονομικοί παράγοντες, η συνεργασία των 
οποίων καθορίζει την πορεία μιας οικονομίας, 
είναι τρείς: το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο. 
Είναι φυσικό λοιπόν ότι για να υπάρξει οικονομι-
κή ανάπτυξη θα πρέπει οι τρεις αυτοί παράγοντες 
να αναπτύσσονται παράλληλα. Γνωρίζουμε ότι 
στην οικονομική ανάπτυξη το κεφάλαιο αυξάνεται. 
Το εργατικό δυναμικό επίσης, και άρα η εργασία, 
αυξάνεται γιατί πρωτίστως μειώνεται η ανεργία 
σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση αυξάνεται δια 
της υγιούς αντιμετωπίσεως του δημογραφικού 
προβλήματος. Απεναντίας ο παράγων έδαφος στο 
υπάρχον πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικό σύστημα 
θεωρείται δεδομένος και έχει υποτιμηθεί. Αυτό 
όμως είναι μεγάλη υποκρισία διότι στην πράξη 
μια αμερικανική εταιρεία π.χ. που κάνει εξόρυξη 
πετρελαίου στην κυπριακή ΑΟΖ ενεργεί ωσάν να 
επεκτείνει τον παράγοντα έδαφος των ΗΠΑ στην 
ΑΟΖ αυτή, δηλαδή στον ζωτικό χώρο της Κύπρου. 
Εν προκειμένω, είτε το θέλουμε είτε όχι, επικρατεί 
το δίκαιο του ισχυροτέρου και κανένα «διεθνές» 
δίκαιο. Πρόκειται για φυσικό νόμο που πρέπει να 
τον σέβεται κάθε πολιτικός, γιατί πολιτική σημαί-
νει πρωτίστως ρεαλισμό. Θα δεχθούμε λοιπόν ότι 
και ο παράγων έδαφος αυξάνεται σε μια ανα-
πτυσσόμενη οικονομία. Ένα διαφωτιστικό παρά-
δειγμα, παρμένο από την ιστορία του ανθρωπίνου 
είδους, μας παρέχει ο πρωτόγονος που προσπαθεί 
να επεκτείνει τον ζωτικό του χώρο γύρω από 
τη σπηλιά του για να μπορέσει να αναπτυχθεί. 
Πολεμά λοιπόν για να απωθήσει τους γείτονές του 
και να αυξήσει έτσι τον ζωτικό του χώρο, που του 
χρειάζεται για το κυνήγι ή την καλλιέργεια του 
εδάφους αργότερα. Αργότερα, με την συγκρότηση 
των πρώτων φυλετικών κοινωνιών, μπορούμε να 
ονομάσουμε «φυλετικό» χώρο τον γεωγραφικό 
χώρο στον οποίο πρωτοεντοπίζεται μία φυλή. Ονο-
μάζουμε «ζωτικό» χώρο της φυλής τον χώρο πέριξ 
του φυλετικού χώρου, ο οποίος της είναι απαραί-
τητος για να αναπτυχθεί. Ο φυλετικός χώρος είναι 
λοιπόν «υποσύνολο» του ζωτικού χώρου. Ιστορικό 
παράδειγμα ζωτικού χώρου για το Ελληνικό Έθνος 
είναι ο χώρος που περιλαμβάνει ολόκληρη τη 
χερσόνησο του Αίμου, τη Μικρά Ασία και βεβαίως 
το Αιγαίο πέλαγος μεταξύ αυτών. Ορισμένοι αφε-
λείς απορούν και ερωτούν πώς μπορεί μια φυλή 
να καταλάβει τον ζωτικό της χώρο. Η απάντηση 
είναι προφανώς δι’ επεκτάσεως. Αν αυτό σημαίνει 
πόλεμο, δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα φέρουμε 
αντιρρήσεις. Είμαστε εθνικιστές και ξέρουμε πολύ 
καλά από την Ιστορία ότι πρωτίστως ο πόλε-
μος είναι που σφυρηλατεί την Ιδέα του Έθνους. 
Άλλωστε «πόλεμος πατήρ πάντων και βασιλεύς» 
κατά τον Ηράκλειτο. Επί πλέον έχουμε να πα-
ρατηρήσουμε ότι ο πόλεμος διεξάγεται από τους 
στρατιωτικούς ενώ ο ζωτικός χώρος καλλιεργείται 
από τους αγρότες. Έτσι υπάρχει μια σχέση μεταξύ 
των στρατιωτικών και της αγροτιάς. Άλλωστε από 
τους κόλπους των αγροτών προέρχονται κυρίως 
οι στρατιωτικοί, όπως επίσης και οι στρατιωτικοί 
με την νικηφόρο έκβαση ενός πολέμου τροφοδο-
τούν με νέα εδάφη τους αγρότες. Η σχέση αυτή 
προσλαμβάνει μάλιστα μεταφυσικό χαρακτήρα 
συνδέοντας άρρηκτα το Αίμα (των στρατιωτών) με 
τη Γη (των αγροτών). Έτσι λοιπόν οι τρείς αναφερ-
θέντες οικονομικοί παράγοντες θα μπορούσαν να 
αντιστοιχηθούν στα τρία κυρίαρχα πολιτικο-οικο-
νομικο-κοινωνικά συστήματα. Συγκεκριμένα το 
Έδαφος (αγροτιά) υπηρετείται από τον Εθνικισμό. 
Η Εργασία (εργατιά) υπηρετείται από τον Κομμου-
νισμό. Και το Κεφάλαιο (κεφαλαιοκράτες) υπηρε-
τείται από τον Καπιταλισμό. 

Η Εθνική Ολοκλήρωση φυσικά επιτυγχάνεται με 
την παράλληλη και ισόρροπη ανάπτυξη αγροτών, 
εργατών και κεφαλαιοκρατών. Όσον αφορά την 
πολιτική ζωή έχουμε να παρατηρήσουμε ότι έχει 
παραμεληθεί η εκπροσώπηση των αγροτών και 
έτσι έχει προκύψει μια αφύσικη πόλωση Αριστεράς 
(εργατιάς) και Δεξιάς (κεφαλαιοκρατίας), σαν απόρ-
ροια κυρίως του Μαρξισμού. Είναι πλέον καιρός 
να γίνει πράξη η «επανάσταση» των αγροτών, που, 
εκπροσωπούμενοι από τους Εθνικιστές, θα φέρει 
την αγροτιά στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής. 

Ε.Χ.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η φαιδρότητα των λασπολόγων του 
Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος βρίσκεται 
στο ζενίθ. Προφανώς κατατρομοκρα-
τημένοι από την εκρηκτική άνοδο της 
Χρυσής Αυγής και την δυναμική στην 
ελληνική κοινωνία εφευρίσκουν φαιδρό-
τατα και κακόγουστα σενάρια για να 
«χτυπήσουν» το Κίνημα μας. Αυτό που 
καταφέρνουν βέβαια είναι να γελάει ο 
κάθε πικραμένος...
Η τελευταία ανακάλυψη ήρθε από το 
«έγκυρο» κι «αντικειμενικό» BBC με το 
ηχητικό από τα... άδυτα της Χρυσής 
Αυγής. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα 
ακούγεται μια φωνή  να αστειεύεται και 
να «ψέγει» εκείνους που χτυπούσαν για 
μισή ώρα τον Στρατούλη και δεν του 
άφησαν ούτε ένα σημάδι. Είναι περιττό 
(αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με μει-
ωμένης αντιληπτικής ικανότητας άτομα 
και εννοούμε τους εγχώριους δημοσιο-
γράφους που αναπαράγουν την είδηση 
ως ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) 

να τονίσουμε πως προφανέστατα η 
άγνωστη φωνή από τα γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής κάνει πλάκα κι ειρωνεύεται 
τους ανυπόστατους ισχυρισμούς Στρα-
τούλη για δολοφονική επίθεση από Χρυ-
σαυγίτες. Αν το ηχητικό κυκλοφορούσε 
μέσω ελληνικού καναλιού θα γέλαγε 
πάλι όλη η Ελλάδα γι’ αυτό οι ΣΥΡΙΖΑίοι 
το έδωσαν στο BBC, όπου οι Άγγλοι δεν 
θα καταλάβαιναν την ειρωνεία.

Με τον τρόπο αυτό όμως γελειοποιήθη-
κε εντελώς το διεθνούς φήμης BBC ενώ 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι η όλη «απο-
κάλυψη» αποτελεί προϊόν υποκλοπής... 
Αυτό βεβαίως είναι και το τελευταίο που 
μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περί-
πτωση, αλλά έχει την σημασία του.
Η απάντησή μας ήρθε με καλή διάθεση 
(παρά τις τερατολογίες των ΜΜΕ) αφού 
όλη η ιστορία είναι ένα μεγάλο ΦΙΑΣΚΟ 
της αριστεράς. Έτσι ο Συναγωνιστής Ι. 
Βουλδής ανακοίνωσε ότι στα γραφεία 
της Τ.Ο. Αθηνών ξεκινούν μαθήματα... 
καράτε:«Από βδομάδα θα λειτουργεί εδώ 
μια σχολή καράτε για να πηγαίνουν, 
όπως επισημάναμε και χθες, τα νεότερα 
στελέχη, να μην υπάρχει αυτό το ρεζίλε-
μα τρεις άνθρωποι τρία μέτρα ο καθένας 
να βαράνε ένα απολιφάδι και ούτε ένα 
καρούμπαλο δεν του κάνανε»...!

Υ.Γ. ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕ-
ΡΕΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ, ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΠΟΤΕ;

Βρετανικό “χιούμορ” (ανύπαρκτο) 
+ αριστερή εμπάθεια (σε μεγάλη δόση) = 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΤΟΥ BBC!
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c Αυτή την εβδομάδα λέμε να αρχίσουμε 
με ένα παραμυθάκι, αν δεν έχετε αντίρρη-
ση. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι αναγνώστες 
αλλά εγώ το αποφάσισα. Έτσι για αλλαγή, 
βρε παιδιά. Υποθέτω, όμως, ότι πολλοί 
από εσάς θα έχετε βαρεθεί τα  πολιτικά και 
τα παραπολιτικά και πιθανά  να σας κάνει 
καλό  ένα μικρό διάλειμμα.

c  Πάμε, λοιπόν. Παραμύθι μύθι-μύθι, το 
κουκί και το ρεβύθι. ΚΟΚΚΙΝΗ κλωστή δεμέ-
νη, στο Στρατούλι τυλιγμένη! Δωσ’ της κλώ-
τσο να γυρίσει, παραμύθι ν’ αρχινίσει. Μια 
φορά και έναν καιρό (που λέτε) ήταν ένα 
ανθρωπάκι που το λέγανε  Στρατούλι. Είχε 
πάει μία μέρα στο ΟΑΚΑ να δει ποδόσφαι-
ρο (έπαιζε η ΑΕΚ)... και αφού το Στρατούλι 
είναι ΑΕΚ, πηγαίνει όπου πηγαίνει η ομάδα!

c  Στο ημίχρονο, που λέτε, ένοιωσε σαν 
κάτι να το πνίγει, σαν να ήθελε περισσότερο 
αέρα και εν τοιαύτη περιπτώσει ένιωσε την 
ανάγκη να βγει από το γήπεδο, να ξεσκάσει 
για λίγο και να ξαναμπεί την ώρα που θα 
άρχιζε το δεύτερο ημίχρονο. Βγήκε, που 
λέτε, μαζί με το παιδάκι του (Στρατάκι το 
λέγανε) στον περίβολο χώρο του γηπέδου 
και αφού πήρε μερικές γρήγορες αναπνο-
ές, κοίταξε γύρω του και τι είδε;  Δεν είδε 
τίποτε. Δεν υπήρχε ψυχή πουθενά! Ούτε 
ένας άνθρωπος στον ορίζοντα. Μόνο δύο 
περιστέρια έκαναν ένα πέρασμα πάνωθέ 
τους και μετά εξαφανίστηκαν έτσι ξαφνικά,  
όπως ήρθαν.  Γύρισε στο παιδί του και του 
είπε με φοβισμένη φωνή: ‘’Μη φοβηθείς... 
αλλά είναι πιθανό να είμαστε μόνοι μας 
πάνω στην γη’’. Αμέσως μετά σκέφτηκε και 
είπε φωναχτά (για να ακούσει την φωνή 
του και να βεβαιωθεί ότι ζει): ‘’βρε μπας και 
ήρθε η συντέλεια του κόσμου νωρίτερα από 
ό,τι λένε οι εσχατολόγοι και μείναμε πάνω 
στην γη εγώ, εσύ και τα δύο περιστέρια που 
πέρασαν;»

c Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ολοκλη-
ρώσει την σκέψη του και είδε να παρουσι-
άζονται από το πουθενά τρεις άνθρωποι. 
Ήταν νέοι, ήταν ψηλοί, ήταν γεροδεμέ-
νοι, είχαν ξυρισμένα τα κεφάλια και είχαν  

τατουάζ στα μπράτσα. Τα τατουάζ φαίνο-
νταν γιατί παρόλο που έκανε κρύο, αυτοί 
φορούσαν κοντομάνικες μαύρες μπλούζες 
και είχαν επάνω τους γραμμένα αρχαιοελ-
ληνικά γράμματα. Ναι, καλά υποθέσατε... 
ήταν Χρυσαυγίτες! Το έγραφαν οι μπλούζες 
καθαρά: ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

c Αμέσως, βέβαια, το κατάλαβε και το 
Στρατούλι και  γύρισε και το είπε χαμηλό-
φωνα και στο Στρατάκι. ‘’Παιδάκι μου’’, του 
είπε, ‘’περπάτα αργά, μην μιλήσεις και ούτε 
καν να τους κοιτάξεις. Αυτοί που βλέπεις 
έχουν σκοτώσει κόσμο και κόσμο, είναι 
στυγνοί δολοφόνοι. Εγώ ο ίδιος έχω πάει 
σε πάρα πολλές κηδείες αδικοσκοτωμέ-
νων.’’ Και ενώ το Στρατούλι με το παιδάκι 
του προσπαθούσαν να ξεγλιστρήσουν και 
να φύγουν προς τα πίσω, τους σταμάτησε 
η άγρια φωνή του ενός από τους τρεις, που 
φαινόταν να είναι και ο αρχηγός. (Ήξερε, 
δα, το Στρατούλι ότι οι Χρυσαυγίτες έστω 
και δύο να είναι, ο ένας είναι οπωσδήποτε 
αρχηγός. Έτσι λειτουργούν και κινούνται οι 
φασίστες).

c Βεβαιώθηκε, λοιπόν, ότι αυτοί οι τρεις 
ήταν Χρυσαυγίτες και στο άκουσμα της 
άγριας φωνής του αρχηγού τους, που τους 
διέταξε ΣΤΟΠ, κράτησε σφιχτά το παιδάκι 
του από το χέρι, υπάκουσαν στην διατα-
γή και έμειναν και οι δύο στήλες άλατος. 
Οι τρεις άγριοι Χρυσαυγίτες πλησίασαν, 
στάθηκαν μπροστά στο Στρατούλι και ο 
αρχηγός ρώτησε κοφτά: ‘’Είσαι το Στρα-
τούλι, ε; Δεν με γελάνε εμένα τα μάτια μου. 
Κάθαρμα, βρωμοκουμμούνι... Τώρα θα δεις 
τι θα πάθεις!’’

c ’’Πριν, όμως, δεις τι θα πάθεις’’, είπε 
ο αρχηγός που μόνο αυτός μιλούσε, ‘’θα 
πρέπει να βεβαιωθείς ΠΟΙΟΙ στο κάνουν’’. 
Και τότε ο αρχηγός έβγαλε από την τσέπη 
του την ταυτότητά του και την έδειξε επι-
δεικτικά στο Στρατούλι. Του έβαλε την ταυ-
τότητα μέσα στην μούρη. ‘’Κοίτα καλά’’, του 
είπε. Ναι, έτσι ήταν, όπως το φαντάστηκε. 
Το Στρατούλι δεν είχε πια την παραμικρή 
αμφιβολία. Είδε την ταυτότητα, το έγραφε 

καθαρά:  Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή και 
από κάτω, το όνομα του αρχηγού, το οποίο 
όμως από τον φόβο του δεν το συγκράτησε. 
Αμέσως μετά ο αρχηγός του έδειξε και τις 
ταυτότητες των δύο άλλων. Ήταν ταυτό-
τητες της φασιστικής οργάνωσης ‘’Χρυσή 
Αυγή’’. Κάποιοι λένε ότι αυτό το μόρφωμα  
είναι και κόμμα του Ελληνικού κοινοβουλί-
ου αλλά αυτό, στο παραμύθι που λέμε, δεν 
έχει ιδιαίτερη σημασία.

c Είδε με τρόμο ότι και οι άλλοι δύο 
ήταν και αυτοί φασίστες, ήταν και αυτοί 
τα γνωστά -σε όλη την Ελλάδα- τέρατα. 
Ήταν το απόλυτο κακό του τόπου. Ήταν 
Χρυσαυγίτες! Και σαν να μην έφταναν οι 
ταυτότητες, ο αρχηγός έδειξε στο έντρομο 
Στρατούλι και τρία πιστοποιητικά γεννήσε-
ως κάποιων Ελληνικού δήμων, των οποίων 
δημότες ήταν οι τρεις Χρυσαυγίτες. Όχι, 
ούτε τα ονόματα των τριών τεράτων, ούτε 
τα ονόματα των Δήμων συγκράτησε. Ήταν ο 
τρόμος, βλέπετε!

c Μετά από αυτά και με ένα νεύμα του 
αρχηγού, άρχισε το κακό! Έπεσαν επάνω 
του και οι τρεις μαζί. Οι κλωτσιές και 
οι μπουνιές έπεφταν σύννεφο πάνω στο 
Στρατούλι. Οι βρισιές; Ακατονόμαστες. Το 
Στρατούλι σφάδαζε από τούς πόνους, τους 
παρακαλούσε να τον αφήσουν, αλλά αυτοί 
δεν καταλάβαιναν τίποτε. Ούτε από τα 
παρακάλια του παιδιού του δεν συγκινή-
θηκαν. Φορούσαν στα χέρια  σιδερογροθιές 
και κάθε κτύπημα από αυτές άφηνε βαθιές 
πληγές στο πρόσωπο. Το αίμα έτρεχε ποτά-
μι, του σκέπαζε το πρόσωπο σε σημείο που 
δεν έβλεπε πλέον μπροστά του. Το παιδάκι 
του ήταν πεσμένο κάτω (η αλήθεια είναι 
ότι  δεν το πείραξαν) και ούρλιαζε καθώς 
έβλεπε να δέρνουν τον πατέρα του ανελέ-
ητα. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά. 
Τα χτυπήματα έπεφταν αλύπητα, τα λεπτά 
του φάνηκαν αιώνες και ο πόνος  ήταν τόσο 
αφόρητος, σε  σημείο που το Στρατούλι 
παρακαλούσε να πεθάνει γιατί δεν άντεχε 
άλλο.

c Τελικά, κάποια στιγμή το κακό στα-
μάτησε. Θέλεις που πόνεσαν τα χέρια των 
Χρυσαυγιτών από το πολύ το ξύλο, θέλεις 
ότι δεν μπορούσαν να ακούν άλλο τις 
φωνές του μικρού, σταμάτησαν να χτυπάνε 
και όπως ξαφνικά είχαν παρουσιαστεί, έτσι  
και ξαφνικά αποχώρησαν βρίζοντας.

c Τότε το ανθρωπάκι που το λέγανε  

Στρατούλι άρχιζε να φωνάζει με όση δύνα-
μη του είχε απομείνει: «οι Χρυσαυγίτες με 
σκοτώσανε». Ύστερα την φωνή του την 
πήραν τα ερτζιανά, την πήραν τα ραδιό-
φωνα, οι τηλεοράσεις και πλημμύρισε από 
την φοβερή είδηση ακόμη και το διαδίκτυο, 
καθώς και οι άνεμοι και τα κύματα του 
Αιγαίου.

c Έφριξαν με την είδηση όλα τα κόμματα 
και στην συνέχεια έβγαλαν και ανακοινώ-
σεις, όπου καταδίκασαν, με τα πιο σκληρά 
λόγια, τους δολοφόνους Χρυσαυγίτες. Μετά 
από όλα αυτά, όμως, συνέβη ένα απίστευτο 
ΘΑΥΜΑ! Το θαύμα ήταν το εξής: παρόλο 
το ανελέητο ξύλο που έφαγε το Στρατούλι 
από τούς τρεις λυκανθρώπους (όπως τους 
αποκαλούσε και ο πάλαι ποτέ κωλοτούμπας 
Καρατζαφέρης) και παρόλες τις πληγές και 
την αιμορραγία, όχι μόνο το Στρατούλι 
έζησε αλλά (εδώ είναι το κυρίως θαύμα) 
εξαφανίστηκαν και όλες οι πληγές και τα 
σημάδια, ανεξήγητα. Που λέτε, αγαπητοί 
αναγνώστες, ήταν τόσο φανερό το θαύμα 
που συνέβη, ώστε και το Στρατούλι, το 
οποίο μέχρι τότε ήταν άθεο, πίστεψε και 
από τότε λέει ότι υπάρχει Θεός και ότι 
Αυτός ήταν που τον γλίτωσε από των Χρυ-
σαυγιτών τα δόντια, με την παρέμβασή Του.

c Είναι κρίμα, όμως, που παρόλο που 
συνέβη αυτό το μεγάλο θαύμα στο Στρα-
τούλι, εμείς δεν έχουμε έναν έστω μάρτυρα 
-εκτός από τα δύο περιστέρια- να μαρτυ-
ρήσει την θεϊκή παρέμβαση υπέρ του. Οι 
μαρτυρίες των Χρυσαυγιτών δεν πιάνονται 
γιατί, όπως λένε πολλοί, αυτοί δεν είναι 
Χριστιανοί οπότε και να δουν χριστιανικό 
θαύμα δεν θα το ομολογήσουν.

c Και έτσι, αγαπητοί αναγνώστες, ζήσα-
με εμείς καλά και το Στρατούλι καλύτερα! 
Για τους Χρυσαυγίτες δεν γνωρίζουμε να 
σας πούμε, αλλά εδώ που τα λέμε ποιος 
νοιάζεται για δολοφόνους και καθάρματα. 
Έτσι, λοιπόν, κι εμείς τους βγάζουμε εκτός 
παραμυθιού και είναι πολύ πιθανόν, όπως 
ακούγεται, τα υπόλοιπα κόμματα να τους 
βγάλουν και. εκτός νόμου.

c ΥΓ1:  Μια διόρθωση:  Η  ΚΟΚΚΙΝΗ 
κλωστή που γράψαμε στην αρχή του παρα-
μυθιού δεν ήταν ακριβώς κόκκινη, μάλλον 
προς το ροζ έφερνε.
ΥΓ2:  Το παραπάνω μοιάζει πολύ με ένα 
άλλο. συμβάν. Μην δίνετε, όμως, σημασία. 
Πρόκειται για μια απλή... σύμπτωση.

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

Κλιμάκιο συναγωνιστών με επικεφαλής τον γραμματέα της 
Τ.Ο. Λαμίας συναγωνιστή Απόστολο Γκλέτσο συμμετείχε στην 
πορεία-διαμαρτυρία των σωματείων των εργαζομένων της 
ΛΑΡΚΟ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στο 
κέντρο των Αθηνών. Η πορεία πέρασε από τα γραφεία όπου 
στεγάζεται η διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής 
Περιουσίας του δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και κατέληξε στο Υπουργείο 
Οικονομικών όπου αντιπροσωπεία εργαζομένων παρέδωσε 
ψήφισμα διαμαρτυρίας 
στον Υπουργό Οικονομι-
κών. Η αντιπροσωπεία των 
συναγωνιστών έγινε δεκτή 
με θέρμη από τους αντιπρο-
σώπους των Σωματείων 
των εργαζομένων, καθώς 
και από τους εργαζόμενους 
της ΛΑΡΚΟ, οποίοι εξέ-
φρασαν την ικανοποίησή 
τους για την παρουσία του 
Κινήματος στην πορεία 
διαμαρτυρίας τους ενάντια 
στο ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. 
Οι συναγωνιστές παρου-

σίασαν στους εργαζόμενους τις θέσεις του Κινήματος όσον 
αφορά την ΛΑΡΚΟ και τους ενημέρωσαν για τις ενέργειες που 
έχει κάνει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συγκε-
κριμένα, ο συναγωνιστής και βουλευτής Εύβοιας Νίκος Μίχος 
έχει καταθέσει ερώτηση, καθώς και επίκαιρη ερώτηση στους 
αρμόδιους Υπουργούς για το θέμα της ΛΑΡΚΟ. Η Χρυσή Αυγή 
έδειξε ακόμη μία φορά πως στέκεται έμπρακτα στο πλευρό 
των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ εντός και εκτός Βουλής. Ζητάμε 

να καταργηθεί το διάταγμα που 
μετέφερε το ποσοστό του δη-
μοσίου που κατείχε στη ΛΑΡΚΟ 
στο ΤΑΙΠΕΔ και να επιστρέψει 
ο έλεγχος της εταιρείας στο 
Δημόσιο. Η αδιαπραγμάτευτη 
θέση του Κινήματος είναι πως 
η βιομηχανία αυτή είναι εθνικής 
και στρατηγικής σημασίας και 
πρέπει να παραμείνει στον 
έλεγχο του δημοσίου. Η ΛΑΡΚΟ 
πρέπει να εξυγιανθεί, να στηρι-
χθεί και να αποτελέσει βραχίονα 
ανάπτυξης και παραγωγής 
εθνικού πλούτου.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πυρετωδώς εργάζονται τα μέλη της Τ.Ο. Πάφου, 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την 
διανομή τροφίμων σε οικογένειες που το παρών 
πολιτικό κατεστημένο τους έχει φτάσει στα όρια 
της πείνας και της ανέχειας. 
Ο Φορέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Εθνι-
κού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) κατανοώντας 
την κατάσταση, ότι έρχονται γιορτινές ημέρες 
καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να 
παρέχει είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα σε 
όσες περισσότερες οικογένειες γίνεται.



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20128

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2013

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

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

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

ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ f Η  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

 Μαίανδρος f ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
στα τηλέφωνα 
210.5152711, 
6980564835

v
Όλα τα είδη μας 
μπορείτε να τα 

προμηθευτείτε και 
από τα γραφεία της 

Χρυσής Αυγής 
Δηλιγιάννη 50, 
απέναντι από 

Σταθμό Λαρίσης 
Κάθε Τετάρτη 
και Σάββατο 
19.00 - 21.00

O ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΜΕΑΣ Χ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Πειραιάς - Θεσσαλονίκη - Κόρινθος - Βόλος - Λάρισα - Χανιά...

Η Χρυσή Αυγή πραγματοποίησε μία ακόμη σειρά 
κοινωνικών δράσεων αλληλεγγύης αποδεικνύοντας 
έμπρακτα ότι οι Εθνικιστές δεν λυγίζουν με τίποτα 
και στέκονται πάντα στο πλευρό των Ελλήνων.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η εορταστική διανομή 
τροφίμων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στην Πλατεία Δημοτικού Θε-
άτρου στον Πειραιά. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
εκατοντάδες Έλληνες που πλήττονται από τις μνημονιακές 
πολιτικές προσήλθαν για να προμηθευτούν τα αναγκαία 
τρόφιμα βρίσκοντας μια προσωρινή ανακούφιση. Στην 
δράση συμμετείχε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της 
Χρυσής Αυγής. Από νωρίς το πρωί εκατό και πλέον μέλη 
της Τ.Ο. Πειραιώς βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης και 
πραγματοποιούσαν προετοιμασίες. Αυτή τη φορά υπήρχε 
πολλή δουλειά, καθώς λόγω εορτών το πακέτο τροφίμων 
ήταν πληρέστατο και το σύνολο των ειδών που παρείχα-
με επαρκούσε για να σιτίσει 5.000 ελληνικές οικογένειες. 

Τόνοι ζυμαρικών, γάλακτος, ελαιολάδου, λαχανικών και 
νωπού κρέατος είχαν τοποθετηθεί σε ξεχωριστές συσκευα-
σίες. Παρά τη βροχή, τα μέλη του Κινήματος εργάστηκαν με 
ζήλο και αφιλοκερδώς για 6 ώρες, με μοναδικό σκοπό την 
ανιδιοτελή προσφορά. Παρ’ όλο που η έναρξη της διανο-
μής είχε προγραμματιστεί για τη 1, χιλιάδες κόσμου είχαν 
πλημμυρίσει τον χώρο από τις 11.30, με αποτέλεσμα να 
ξεκινήσουμε σχεδόν μία ώρα νωρίτερα.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: Διαπράξαμε το μέγα κακούργημα - 
Μοιράσαμε φαγητό σε 5000 Ελληνικές οικογένειες 

Ο νεοδημοκράτης δήμαρχος Πειραιά ξεπέρασε μέχρι και τον 
αριστερό Καμίνη! Το πολιτικό κατεστημένο τρομοκρατημένο 
από την αλματώδη άνοδο και εδραίωση της Χρυσής Αυγής 
στην ελληνική κοινωνία αντιδρά με σπασμωδικές κινή-
σεις, προσπαθώντας να εμποδίσει τις δράσεις κοινωνικής 
αλληλεγγύης προς τους Έλληνες, την δέσμευσή μας δηλαδή 
να επιστρέψουμε τα λεφτά του ελληνικού λαού στους κα-
τόχους του. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια γραφικών 
αριστεριστών να αποτρέψουν την διανομή «φασιστικών» 
τροφίμων στον Βόλο, ο δήμαρχος Πειραιά προχώρησε σε 
μήνυση εναντίον της Χρυσής Αυγής, επειδή χρησιμοποίησε 
τον προαύλιο χώρο του Δημοτικού θεάτρου για να πραγμα-
τοποιήσει την διανομή.
Όταν όμως στον Πειραιά συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες 
μουσουλμάνοι για να... μαστιγωθούν, δεν υπήρξε κανένα 
απολύτως πρόβλημα με τον Δήμο!

Τόνοι τροφίμων σε Βόλο και Κόρινθο, διανομή ρούχων στη Θεσσαλονίκη
ΒΟΛΟΣ: Με μαζική - δυστυχώς- συμμετοχή, ενδεικτική της 
τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι 
Έλληνες συμπολίτες μας, ολοκληρώθηκε η διανομή τροφί-
μων στη παραλία του Βόλου. Παρουσία των συναγωνιστών 
Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Νίκου Μίχου και με απόλυτη τάξη 
και πειθαρχία διανεμήθηκαν τόνοι βασικών ειδών ανάγκης 
και γάλακτος σε πάνω από 1000 συμπολίτες μας. Η διανομή 
διήρκεσε πάνω από δύο ώρες. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 11 ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ...)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ανάμικτα συναισθήματα ένοιωθε κανείς στον 
Φλοίσβο της Κορίνθου. Ιστορικές στιγμές καταγράφονται τον 
τελευταίο καιρό σε όλη την Ελλάδα με παρόμοιες δράσεις αλ-
ληλεγγύης. Έτσι ενόψει των Χριστουγέννων, ο Πυρήνας Κορίν-
θου και ο βουλευτής Στάθης Μπούκουρας στάθηκε για ακόμα 

μια φορά στο πλευρό της δοκιμαζόμενης ελληνικής οικογένει-
ας μοιράζοντας τρόφιμα σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. 
Πραγματοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες δράσεις διανομής 
τροφίμων στα πλαίσια της Κίνησης Αλληλεγγύης Ελλήνων. 
Μοιράστηκαν σε εκατοντάδες κόσμο (παρά το τσουχτερό κρύο) 
δωρεάν ελαιόλαδο, κρασί, κρέας, λαχανικά, πορτοκάλια, πατά-
τες, καθώς επίσης ρούχα και παιχνίδια αποκλειστικά και μόνο 
σε Έλληνες που το έχουν ανάγκη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 
Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή πραγματοποιήθηκε διανομή 
ρούχων, παπουτσιών και παιχνιδιών στο χώρο των γραφείων 
της Τοπικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης (Καζαντζάκη 4) Κάνου-
με πράξη την βοήθεια και υποστήριξη των Ελλήνων προς τους 
Έλληνες που έχουν ανάγκη. Γιατί η ανάγκη δεν είναι ντροπή. 
Πρώτα η Ελλάδα και οι Έλληνες.

Ν.Γ. Μιχαλολιάκος: «...Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ καλπάζει 
και τα ποσοστά της είναι πολύ μεγαλύτερα από 
αυτά που εμφανίζουν... Όλα αυτά ήλθαν πολύ 
γρήγορα και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια 
και σιδερένια πειθαρχία για να διαχειριστούμε 
την όλη κατάσταση. Θα πρέπει από τη μία 
πλευρά να βάλουμε στέρεες βάσεις, ούτως 
ώστε να δημιουργηθεί επιτέλους ένα Κίνημα 
Εθνικιστικό, το οποίο θα αντέξει στον χρόνο, 
και από την άλλη πλευρά να είναι ικανό να 
αντιμετωπίσει πολιτικά με επιτυχία τα επείγο-
ντα προβλήματα της Πατρίδας μας»

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 

ME ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ



26 δεκεμβριοΥ ____________________________
1825: Ο Αιγύπτιος στρατηγός Ιμπραήμ Πασάς φτάνει 
κοντά στο Μεσολόγγι και αρχίζει τη δεύτερη φάση της 
πολιορκίας της πόλης.
1826: Οι Έλληνες υπό τον Γ. Καραϊσκάκη στο χωριό 
Όμερ Εφέντη Δωρίδος επετέθησαν εναντίον των 
Τούρκων και τους έτρεψαν σε φυγή.
1936: Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως ο αναγκαστικός Νόμος 375 «Περί Κατασκοπίας», ο 
οποίος έρχεται να συμπληρώσει το Ν.4229 -πιο γνω-
στός ως ο νόμος για το ιδιώνυμο- του 1929. 

27 δεκεμβριοΥ  __________________________
1947: Η κυβέρνηση του κεντρώου Θεμιστοκλή Σοφού-
λη, με νόμο κηρύσσει παράνομα το ΚΚΕ, το ΕΑΜ 
και την «Εθνική Αλληλεγγύη». Με τον ίδιο νόμο, ο 
κομμουνισμός θεωρείται ποινικό αδίκημα και όσοι 
προπαγανδίζουν τις αρχές του απειλούνται με ποινές, 
που φθάνουν ως το θάνατο. Επίσης, απαγορεύεται η 
έκδοση της εφημερίδας «Ο Ρίζος της Δευτέρας», εβδο-
μαδιαίο όργανο του ΚΚΕ. 

28 δεκεμβριοΥ  ___________________________
1912: Ο Ελληνικός Στρατός στην Ήπειρο μάχεται με 
εμπροσθοφυλακές εναντίον των Τούρκων.
1920: Ο Ελληνικός Στρατός στη Μ. Ασία εκκαθαρίζει 
την περιοχή Κοβαλίτσης και Ακ. Μπονάρ.
1940: Οι Ελληνικές Δυνάμεις εξαπολύουν επίθεση εφ’ 
ολοκλήρου του μετώπου στην Αλβανία και βελτιώνουν 
τις θέσεις των επί της γραμμής Χειμάρας - Μπιλέντς. 
Η Ιταλική αεροπορία βομβάρδισε την Κέρκυρα και την 
Πρέβεζα.
1947: Οι κομμουνιστικές δυνάμεις επανεπιτίθενται 
εναντίον των Εθνικών Δυνάμεων της Κονίτσης άνευ 
ουδεμιάς επιτυχίας. 

29 δεκεμβριοΥ  ___________________________
1924: Η Αστυνομία Πόλεων μετά την Κέρκυρα κάνει 
την εμφάνισή της και στην Αθήνα.
1940: Οι Ελληνικές Δυνάμεις επιτίθενται εναντίον των 
Ιταλών στο αλβανικό μέτωπο επί των θέσεων Γαρονίν 
- Ποδγκοράνι.
1953: Καθιερώνονται στην Ελλάδα το κιλό αντί της 
οκάς και το μέτρο αντί του πήχη. 

30 δεκεμβριοΥ  __________________________
1909: Εφαρμόζεται ο νόμος για την αργία Κυριακής. 
1918: Ο Έλληνας πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος υπο-
βάλει στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης, μετά το τέλος του 
Α’ Π.Π., μακρύ υπόμνημα περί των ελληνικών δικαιω-
μάτων επί των παραλίων της Μ. Ασίας. Οι προτάσεις 
αυτές γίνανε αποδεκτές από το Ανώτατο Διασυμμαχικό 
Συμβούλιο, πέντε μήνες μετά, στις 6 Μαΐου του 1919. 

31 δεκεμβριοΥ  __________________________
1821: Στο χωριό Βαρύπετρο Κρήτης, οι Έλληνες μάχο-
νται εναντίον των Τούρκων και τους νικούν.
1822: Τα οθωμανικά στρατεύματα λύνουν την πολι-
ορκία του Μεσολογγίου και συμπτύσσονται προς την 
Ήπειρο, αφού απέτυχαν να καταλάβουν την πόλη τη 
νύχτα των Χριστουγέννων.
1947: Οι Εθνικές Δυνάμεις δια υπεράνθρωπων προ-
σπαθειών εκδιώκουν τις κομμουνιστικές δυνάμεις από 
την Κόνιτσα και τις γύρω περιοχές και έτσι η πόλη της 
Κονίτσης έμεινε ελεύθερη.
1957: Ανακαλύπτεται στην Πύλο ο κυψελοειδής τάφος 
του Νηλέα, πατέρα του βασιλιά της Πύλου Νέστορα. 
Ακόμη, ανακαλύπτεται πτέρυγα του ανακτόρου του 
Νέστορα, ηλικίας 3.000 ετών. 

1 ιανουαριοΥ  ____________________________
1523: Οι Οθωμανικές Δυνάμεις του Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς καταλαμβάνουν τη Ρόδο, την οποία 
θα κρατήσουν για τα επόμενα 390 χρόνια. Οι ιωαννί-
τες ιππότες και 4.000 ροδίτες παίρνουν το δρόμο της 
εξορίας. 
1822: Στην Α’ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, καθο-
ρίζεται η κυανόλευκος ως σημαία της Ελλάδας. Η 
ίδια συνέλευση κηρύσσει την έναρξη της πολιτικής 
υπάρξεως και ανεξαρτησίας του Ελληνικού Έθνους και 
υποβάλλει για ψήφιση το προσωρινό πολίτευμα της 
χώρας. 
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Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 
Αρετή καλείται το σύνολον των σωματικών, πνευματικών και 
ψυχικών προσόντων που εκφραζόμενα ομού αποβλέπουν και 
συντείνουν προς το καλόν και το αγαθόν. Το καλόν και το αγα-
θόν προσλαμβάνουν εκάστοτε διαφορετικές έννοιες, ανάλογα 
την ιστορική εποχή, τις θρησκευτικές αντιλήψεις και την κοι-
νωνική διάρθρωση ενός λαού. Έτσι άλλη έννοια προσλαμβάνει 
η αρετή στον έντονα θρησκευόμενο, άλλη στον πολεμιστή και 
άλλη στον πνευματικό δημιουργό, ή στον πολιτευόμενο των 
διαφόρων ιστορικών εποχών. 
Η αρετή σαν περιεχόμενο έχει να κάνει με το είδος των ιδεών 
ή ιδεωδών που διαπνέουν το άτομο κα το καθοδηγούν, ώστε 
να είναι ενάρετο και σύμφωνο προς κάποια ιδέα ή ιδεώδες 
από τα οποία διαπνέεται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της 
πολεμικής αρετής, είναι η ιδέα της ατομικής – κοινωνικής - 
πολιτικής – ελευθερίας και ανεξαρτησίας που δημιουργεί την 
πολεμική αρετή στο άτομο και τον λαό. Η επιβίωση του έθνους 
των Ελλήνων επί χιλιετίες οφείλεται στην καλλιεργηθείσα 
από αυτούς εθνική πολεμική αρετή, που επέζησε μέχρι των 
ημερών μας. 
Οι Έλληνες ουδέποτε υπήρξαν φιλοπόλεμοι. Απεναντίας υπήρ-
ξαν πάντα φιλειρηνικοί και η πρώτη στην ιστορία τους καταδίκη 
του πολέμου απαντάται στο αρχαιότερο κείμενο της Ελληνικής 
γραμματείας, στην Ιλιάδα του Ομήρου: «αφρήτωρ, αθέμιστος, 
ανέστιος εστίν εκείνος ός πολέμου έραται (Ραψωδία Ι, 63-64)». 
Πάντοτε οι Έλληνες προτιμούσαν την ειρήνη από τον πόλεμο. 
Όμως όταν ετίθετο το δίλημμα ειρήνη εν δουλεία ή πόλεμος 
για την ελευθερία προτιμούσαν τον πόλεμο, γιατί επίστευαν 
πως η ελευθερία ήταν αγαθό υπέρτερο της ειρήνης. 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 
Η γεωστρατηγική θέσις της Ελλάδας είχε ως μοιραίο επα-
κόλουθο να αντιμετωπίζει διαρκώς κινδύνους πολέμου και 
να αποδύεται συνεχώς σε αγώνες για την προάσπιση της 
ελευθερίας και ανεξαρτησίας της, χωρίς να φείδεται κόπων 
και θυσιών. Η διατήρηση της ύπαρξής της κατά την διαδρομή 
της ιστορίας μέχρι σήμερα οφείλεται στην πολεμική αρετή των 
Ελλήνων, που είχε πάντα πνευματικό και ηθικό περιεχόμενο 
και δεν ήταν μία απλή έκφραση πολεμικότητας με σκοπό την 
αρπαγή ξένων εδαφών ή αγαθών, όπως γινόταν από άλλους 
λαούς.  
Οι έννοιες πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια ήσαν αυτές που έδι-
ναν το πνευματικό και ηθικό περιεχόμενο στην πολεμική αρετή 
των Ελλήνων. Υπέρ βωμών και εστιών εμάχοντο ανέκαθεν 
οι Πανέλληνες. Οι βωμοί (θρησκεία) και οι εστίες (τόπος και 
οικογένεια) ήσαν τα ιερά που υπερασπίζονταν. 
Η πολεμική αρετή των Ελλήνων από τε σοφίης κατεργασμένη 
και νόμου ισχυρού (Ηρόδοτος ΙΙ 102) έθετε την πατρίδα και 
τους θεσμούς της υπεράνω όλων και παρέμεινε αναλλοίωτος 
από τα βάθη των αιώνων έως σήμερον. Είχε δε ως συνέπεια 
την αδιάσπαστη συνέχεια του Ελληνικού έθνους σε μια μεγα-
λειώδη διαδρομή, της οποίας η αρχή χάνεται μέσα στην αχλύ 
των προϊστορικών μύθων. Εξέφραζε την σταθερή απόφαση 
των Ελλήνων του να ζήσουν ελεύθεροι προασπίζοντες τις 
υψηλές αξίες του ασύγκριτου πνευματικού των πολιτισμού. 

Η πολεμική ιστορία των Ελλήνων συνεπώς καθίσταται φάρος 
αειφεγγής των αιωνίων και υψηλών ιδεωδών του Ελληνι-
σμού, πηγή ανεξάντλητος εθνικού φρονηματισμού για όλες 
τις ερχόμενες γενεές, διδάσκουσα πως μητρός τε και πατρός 
και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς 
(Πλάτων, Κρίτων κεφ. 12). 

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Οι Αθηναίοι υπήρξα εύψυχοι υπερασπιστές της ελευθερίας, όχι 
μόνον της ιδικής των, αλλά και των Πανελλήνων, ως απέδει-
ξαν σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Από του 18ου έτους έδιναν 
τον όρκο του πολίτη και στρατιώτη, όπως μας τον παραδίδει 
ο ρήτωρ Λυκούργος (κατά Λεωκράτους, 76): ου καταισχυνώ 
όπλα τα ιερά, ουδ΄ εγκαταλείψω τον παραστάτη, αμυνώ δε 
και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μετά πολλών, την 
πατρίδα δε ουκ ελάττω παραδώσω, πλείω δε και αρείω όσης 
αν παραδέξωμαι. 
Οι αθηναίοι κατά την περίοδο των Μηδικών πολέμων, στην 
μάχη του Μαραθώνος και στην ναυμαχία της Σαλαμίνος με την 
ανδρεία της πολεμικής των αρετής κατηύγασαν όλη την οικου-
μένη διαχρονικά με την πολεμική ευψυχία τους. 

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 
Η στρατιωτική αγωγή των Σπαρτιατών, από της νεαρής των 
ηλικίας, απέβλεπε στο να διεγείρει φρονήματα υψηλά και γεν-
ναία, ώστε να αναπτυχθεί σε αυτούς έντονο το αίσθημα της 
φιλοπατρίας. Ο Ξενοφών στην Λακεδαιμονίων πολιτεία (ΧΙΙΙ 5) 
μας σημειώνει πως: Τους μεν άλλους αυτοσχεδίους είναι των 
στρατιωτικών, Λακεδαιμονίους δε μόνους τω όντι τεχνίτας των 
πολεμικών. Η πολεμική αρετή των Ελλήνων με τους Σπαρτιάτες 
έφθασε στον Κολοφώνα (ύψιστο σημείο) της, όταν στις Θερμο-
πύλες, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι, έπεσαν οι 300 μαζί με 
τον βασιλέα τον Λυκούργο, υπερασπιζόμενοι τα ιερά και όσια 
όχι μόνον των Σπαρτιατών, αλλά και όλων των Πανελλήνων. 
Του Ξέρξου γράψαντος «πέμψον τα όπλα», αντέγραψε «μολών 
λαβέ» (Πλουτάρχου, Λακωνικά αποφθέγματα, 225, 11).  

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
Συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων στην πολεμική αρετή υπήρ-
ξαν οι υπό τον Αλέξανδρο Μακεδόνες, που αντεκδικούμενοι 
τις Περσικές εκστρατείες κατά της Ελλάδας, δια της υπερόχου 
πολεμικής των αρετής κατέλυσαν με τις εκστρατείες των την 
βάναυση Περσική αυτοκρατορία και εχάρισαν την ελευθερία 
και αυτονομία σε πληθώρα λαών, τελούντων υπό δουλείαν. 
Μόνοι και ολίγοι εναντίων ασυγκρίτως έκαμψαν και εξεμη-
δένησαν την Περσική ισχύ. Στον Γρανικό, στην Ισσό και στα 
Γαυγάμηλα έλαμψε για μία ακόμα φορά η πολεμική αρετή των 
Ελλήνων και τα ονόματα Ελλάς και Έλληνες κατεστάθηκαν 
αρεστά και σεβαστά σ΄ όλη την τότε οικουμένη. 

1821, 1940: ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΛΑΜΨΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 
Η, μετά τους Αλεξανδρινούς χρόνους υποταγή των Ελλήνων 
σε ξένους δυνάστες (Ρωμαιοκρατία 1100 ετών, Τουρκοκρατία 
400 ετών), πολεμική αρετή των Ελλήνων υπέστη κάμψη, αλλά 
δεν εξέλιπε δια παντός. Ληθάργησε κοιμώμενη εντός της κυτ-
ταρικής μνήμης του γένους των Ελλήνων. Στην εθνεγερσία του 
1821 εξύπνησε ακμαία στις καρδιές και τις ψυχές των Ελλή-
νων και απετίναξε τον βάρβαρο Τουρκικό ζυγό. 
Μετά από 140 χρόνια πάλι η πολεμική αρετή των Πανελλήνων 
έλαμψε στα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας. Λίγοι και με 
πενιχρά πολεμικά μέσα οι Έλληνες το 1940 κατενίκησαν τους 
πολυάριθμους και καλά εξοπλισμένους Ιταλούς, που θεω-
ρούσαν πως η εισβολή τους στην Ελλάδα θα ήταν ένα απλός 
περίπατος. Οι Έλληνες με την εποποιία τους το 1940, όχι μόνο 
εφάνησαν αντάξιοι των αρχαίων προγόνων τους, αλλά και 
χάρισαν στους συμμάχους των την πρώτη νίκη κατά του Ιτα-
λογερμανικού άξονος. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 



Αυτό που τους… καίει πιο πολύ
Σίγουρα θα γνωρίζετε για τη βίζιτα που έκανε 
στην (κατεχόμενη) πατρίδα μας ο Βενιαμίν 
Αμπτάν, πρόεδρος της διεθνούς «αντιρατσιστι-
κής» οργάνωσης EGAM και πρώην σύμβου-
λος του σιωνιστή υπουργού Εξωτερικών της 
Γαλλίας, επί Σαρκοζί, Μπερνάρ Κουσνέρ, την… 
παν-πακιστανική συγκέντρωση που διοργά-
νωσε στην Αθήνα (με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ΔΗΜΑΡ) και τη συνάντησή του με τον 
«πρωθυπουργό» Αντωνάκη, από την οποία 
προέκυψε ο αποκλεισμός της Χρυσής Αυγής 
από την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης. Εγώ θα σας ενημε-
ρώσω για μια συνέντευξη που έδωσε ο λεγά-
μενος στον ομοϊδεάτη του, τον Κούλογλου, με 
θέμα αυτό που τον… καίει πολύ, δηλαδή το 
φαινόμενο Χρυσή Αυγή! 

«Η Χρυσή Αυγή είναι το κακό 
παράδειγμα στην Ευρώπη»
Δε θα γεμίσουμε τη σελίδα μας με την 
κακία και το μίσος αυτού του σιωνιστή, αλλά 
θα επικεντρώσουμε σε δυο-τρία σημεία, με 
ξεχωριστή σημασία. Κατ’ αρχάς, ο Αμπτάν 
εξηγεί γιατί αυτός -και οι όμοιοί του- έχουν 
τέτοιο μένος με το κίνημα των Ελλήνων εθνι-
κιστών, γιατί είναι το «ξυπνητήρι» των λαών 
της Ευρώπης: «Η Ελλάδα αποτελεί το κακό 
παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Η Χρυσή Αυγή 
είναι καθαρά ναζιστική… Για εμάς η Χρυσή 
Αυγή είναι ξεκάθαρα ο συνεχιστής της άκρας 
δεξιάς στην Ευρώπη, απειλεί τη δημοκρατία 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ανάπτυξη 
της Χ.Α. έχει εμπνεύσει άλλα νεοναζιστικά 
κινήματα στην Ευρώπη. Εάν χτυπηθεί στην 
Ελλάδα η ακροδεξιά, θα σημάνει ένα μήνυμα 
στην Ευρώπη να κάνει κι αυτή το ίδιο. Αυτό το 
κίνημα πρέπει να παταχθεί». 

Ως γκαουλάιτερ σε 
κατεχόμενη χώρα! 
Ενδεικτικό του αβυσσαλέου μίσους που νιώ-
θει, είναι το γεγονός ότι ο σιωνιστής δεν 
αφήνει στο απυρόβλητο ούτε τους ψηφο-
φόρους της Χρυσής Αυγής. Ενώ οι πονη-
ροί πολιτικάντηδες που σκέπτονται μόνο τα 
ψηφαλάκια, λένε τα γνωστά σάπια, του τύπου: 
«δεν ήξεραν τι ψήφιζαν», «παρασύρθηκαν» 
κ.τ.λ., ο μανιασμένος σιωνιστής, ομιλών ως 
γκαουλάιτερ σε κατεχόμενη χώρα, δεν αφήνει 
κανένα περιθώριο… ελέους: «Όσοι ψήφισαν 
την Χρυσή Αυγή είναι υπεύθυνοι. Δεν είναι 
αθώοι. Ευθύνονται για όλα…». Αμφιβάλλει 
κανείς ότι αν αυτός ο επικίνδυνος άνθρωπος 
είχε το ελεύθερο, θα δίσταζε έστω και για μια 
στιγμή να διατάξει την… εξολόθρευση όλων 
των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, με τον 
ίδιο τρόπο που εξολοθρεύουν οι ομόφυλοί 
του τους Παλαιστινίους; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει… αυτογκόλ! 
Εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψη –μετά 
από έναν μήνα- για συνέντευξη που είχε 
δώσει μια βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ σε σκοπια-
νή εφημερίδα και καταλόγιζε την ευθύνη για 
τη μη λύση του προβλήματος του ονόματος 
στους Έλληνες… καπιταλιστές. Γνωστή βέβαια 
η γενικότερη σκοπιανολαγνεία –την οποία ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει κληρονομήσει από τις πιο μαύ-
ρες στιγμές του κομμουνιστοσυμμορίτικου 
εαμοβουλγαρισμού- και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, 
για «σύνθετη ονομασία», άρα με τον όρο 
Μακεδονία μέσα, αλλά άλλο πράμα είναι να 
το υπενθυμίζεις κιόλας. «Από πού προήλθε η 
διαρροή;», είναι το ερώτημα. Από τον ίδιο τον 
ΣΥΡΙΖΑ, σας απαντώ εγώ! Είδαν κι απόειδαν 
ότι έναν μήνα μετά τη συνέντευξη δεν είχε 
κανένας πάρει χαμπάρι τίποτα και το… διέρ-
ρευσαν από μόνοι τους. Το’ χω ξαναπεί και 
το ξαναλέω: ο ΣΥΡΙΖΑ δε θέλει να κυβερνήσει 
με τίποτα στον κόσμο (γιατί θα ξεφτιλιστεί 
και μετά η αριστερά –όλη η αριστερά, κι όχι 
μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ-  θα εξαφανιστεί οριστικά από 
τον ελληνικό πολιτικό χάρτη) και θα κάνει τα 

αδύνατα δυνατά ώστε να «φρενάρει» όσους 
ψηφοφόρους «φλερτάρουν» μαζί του! 
    

«Μη μας ψηφίζεις, 
μείνε εκεί που είσαι»
Εντύπωση, επίσης, προκαλεί και η ανοιχτή 
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην αληταρία της «Βίλ-
λας Αμαλία» και ο πρωταγωνιστικός ρόλος 
που παίζουν βουλευτές, στελέχη και οργα-
νώσεις του σε αντισυγκεντρώσεις κατά της 
Χρυσής Αυγής, σε αγαστή σύμπνοια με κου-
κουλοφόρους αριστεριστές. Βέβαια, όλοι λίγο 
πολύ γνωρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νταραβερίζεται 
με τέτοια αντικοινωνικά στοιχεία (τα οποία 
είναι σαρξ εκ της 
σαρκός του), αλλά 
όποτε γίνονταν 
μεγάλα επεισόδια 
με αυτές τις συμ-
μορίες οι τηλε-
παραθυράτοι του 
ΣΥΡΙΖΑ αποποιού-
νταν την ευθύνη 
και την έριχναν 
σε… μυστικούς 
α σ τ υ νο μ ι κ ο ύ ς . 
Τώρα αφήνουν 
στην άκρη τα προσχήματα, ξεμπροστιάζονται 
μόνοι τους και παίρνουν τους (απεχθείς στο 
μέσο ψηφοφόρο) αναρχοκομμουνιστές, υπό 
την προστασία τους. Σα να του λένε (του 
μέσου ψηφοφόρου): «μη μας ψηφίζεις, μείνε 
εκεί που είσαι»! Δηλαδή, αυτά που λέγαμε 
προηγουμένως. Δε θέλουν να βγουν! 

Την εκπούστευση της νεολαίας 
προωθεί το BBC
Πρώτο με διαφορά είναι απ’ όλα τα ΜΜΕ 
παγκοσμίως σε λύσσα κατά της Χρυσής 
Αυγής το «έγκριτο» BBC. Τελευταίο κρούσμα 
το «ηχητικό ντοκουμέντο»-σαβούρα για τον… 
ξυλοδαρμό του Στρατούλη, με το οποίο γελάει 
ο κόσμος. Όμως, τι εστί BBC; Ας δώσουμε 
ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα για το ποιόν 

αυτών που το διοικούν. Διαβάζουμε, λοιπόν, 
πως η διοίκηση του σταθμού αποφάσισε να 
βάλει περισσότερους κίναιδους παρουσιαστές 
στις παιδικές εκπομπές, για να «εξοικειωθούν 
τα παιδιά με τις διαφορετικές σεξουαλικότη-
τες»! Ανέθεσε, λοιπόν, σε μια 9μελή ομάδα  
«εμπειρογνωμόνων» να συντάξει ένα πόρισμα 
για να το σερβίρει στον κόσμο ως… επιστη-
μονική άποψη. Να και το… πόρισμα: «Το BBC 
θα πρέπει να επιδιώξει να ενσωματώσει την 
εικόνα των LGB (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι και 
αμφιφυλόφιλοι) ατόμων μέσω προγραμμά-
των που θα απευθύνονται στα παιδιά, για να 
εξοικειωθούν με την εικόνα αυτή από νεαρή 
ηλικία»! Τοιούτοι είναι οι λασπολόγοι μας! 

Σιωνιστικές νοθείες
Σας είχα ενημερώσει σε προηγούμενο φύλλο, 
ότι από το 25% της εβραιοσύνης επί Σαρκοζί 
η γαλλική δεξιά πέρασε στο 100% μετά την 
εκλογή του Ζαν Φρανσουά Κοπέ. Βιάστηκα, 
γιατί εν τω μεταξύ οι εσωκομματικές εκλογές 
του Νοεμβρίου, στο UMP, χαρακτηρίστηκαν 
«νόθες» και αποφασίστηκε η επανάληψή τους, 
τον Οκτώβριο του 2013, ενώ τη διοργάνω-
ση θα την αναλάβει… ανεξάρτητος φορέας. 
Εκλογικές νοθείες, λοιπόν, συμβαίνουν και εις 
Παρισίους και μάλιστα από σιωνιστές!  

Απόρρητα τα χρέη των 
κομμάτων στις Τράπεζες! 
Το ότι όλα τα κόμματα (πλην Χρυσής Αυγής 
ασφαλώς) είναι χρεωμένα μέχρι το λαιμό στις 
τράπεζες, είναι κοινό μυστικό. Δε μπορούμε, 
όμως, να πληροφορηθούμε πόσα και που 
είναι τα χρέη των κομμάτων του κατεστη-
μένου (για να κρίνουμε κι από τη συμπερι-
φορά τους απέναντι στους ιδιοκτήτες των 
τραπεζών πόσο επηρεάζουν τα ανεξόφλητα 
χρέη την πολιτική τους…), διότι είναι… απόρ-
ρητο! Αυτό ισχυρίζεται με επίσημο έγγραφο 
της η Τράπεζα της Ελλάδος: «Τα στοιχεία 
που τυχόν περιέρχονται σε γνώση τόσο των 
υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος όσο 
και των ειδικών εκκαθαριστών και τα οποία 
αφορούν δάνεια προς συγκεκριμένα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα που έχουν χορηγηθεί από 
πιστωτικά  ιδρύματα που έχουν αδειοδοτηθεί 
και εποπτεύονται από την Τράπεζα, καθώς 
και από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί 
σε ειδική εκκαθάριση καλύπτονται από τις 
ως άνω διατάξεις περί απορρήτου». Όλα τα 
έχουν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους. 
Αλλά έρχεται ο καιρός που θα τους πάρουμε 
μέτρα… 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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Στις 12 Δεκεμβρίου κάποια ορφανά του Στάλιν ξέσπασαν την “λαϊκή 
τους οργή” στα ΑΔΕΙΑ γραφεία μας στον Βόλο. Καταγγείλαμε τη βία 
της άκρας αριστερά, επιλέξαμε όμως να μη δώσουμε περαιτέρω δι-
αστάσεις στο θέμα, με ανοικτές συγκεντρώσεις ενάντια στην τρομο-
κρατία της άκρας αριστεράς. Η επόμενη ανοικτή εκδήλωση της Τ.Ο. 
Βόλου δεν είχε χαρακτήρα πολιτικό, αλλά κοινωνικό και επρόκειτο 
για μία μαζική διανομή τροφίμων το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου.

Λίγες ώρες μετά την αναγγελία της εκδήλωσης, κάποιες νεοσύστα-
τες ομάδες που αποτελούνται από συνιστώσες του Σύριζα ΜΑΖΙ με 
“αντιεξουσιαστές” της πόλης (υπάρχουν άπειρες φωτογραφίες στο 
διαδίκτυο που αποδεικνύουν το θλιβερό παρεάκι...) ανακοίνωσαν ότι 
θα προσπαθήσουν με “αντιφασιστικό” συλλαλητήριο να αποτρέψουν 
την διανομή των “φασιστικών” κρεμμυδιών και των “ναζιστικών” 
καρότων στους συμπολίτες μας που πλήττονται από την μνημονιακή 

πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων.
Μάλιστα, ο βουλευτής Μαγνησίας του Σύριζα (αυτός που πριν 
λίγες μέρες κλαιγόταν στις εφημερίδες ότι τον έδειραν τα ΜΑΤ στο 
γήπεδο…) κάλεσε τον κόσμο να προσέλθει στο εν λόγω συλλαλη-
τήριο. Έτσι και έγινε! Το πρωί του Σαββάτου, λίγο πριν φτάσει στον 
χώρο η ομάδα της Τοπικής μας που θα προετοίμαζε την διανομή 
των τροφίμων, 50 «αναρχικοί» (πάνοπλοι με δολοφονικά σύνεργα, 
κράνη, στειλιάρια κλπ) υπακούοντας στις προσταγές του πολιτικού 
τους “προστάτη” προσπάθησαν να καταλάβουν τον χώρο της διανο-
μής με αποτέλεσμα να προσαχθούν ΟΛΟΙ όπως ήταν και το λογικό. 
Προηγουμένως είχαν επιτεθεί και στον οδηγό του φορτηγού που 
μετέφερε τα τρόφιμα για το κοινωνικό μας έργο!
Η αντεθνική και αντιλαϊκή γκρούπα που ακούει στο όνομα Σύριζα 
δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει σχετική ανακοίνωση στήριξης 
των ροπαλοφόρων προσαχθέντων άμεσα. Καθημερινά ο ΣΥΡΙΖΑ 
αποδεικνύει με τις πράξεις και τις δηλώσεις του ότι βρίσκεται εκτός 
πραγματικότητας. Την ώρα που ο Ελληνικός λαός δοκιμάζεται, το 
μόνο μέλημα του “ακρο-αριστερού μορφώματος” είναι η προστασία 
των αλλοδαπών σε βάρος των Ελλήνων. Το μόρφωμα αυτό δεν έχει 
διαθέσει ούτε μισό ευρώ για κοινωνικό έργο και μας δημιουργεί 
τεράστια απορία το γεγονός ότι κρατάει μεγάλο μέρος της βουλευτι-
κής αποζημίωσης των βουλευτών του ενώ παράλληλα χρωστάει σε 
τράπεζες. Πού πάνε όλα αυτά τα εκατομμύρια “σύντροφοι”;
Προτείνουμε οι συριζαίοι να σταματήσουν να αναλώνονται σε ενέρ-
γειες που ξεκινούν με το πρόθεμα “ΑΝΤΙ” και να επιδοθούν σε πρά-
ξεις που θα στηρίξουν τον δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό. Τέλος, τους 
καλούμε να μας εξηγήσουν ένα και μόνο πράγμα : ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥ-
ΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ; ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΛΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΟΥΝ.

Επίθεση στο ναζιστικό φορτηγό με τα φασιστικά τρόφιμα... Η αμηχανία του ΚΚΕ
για το κοινωνικό 

έργο των Εθνικιστών
Επαναστατική αμηχανία προκαλεί το ασταμά-
τητο κοινωνικό έργο της Χρυσής Αυγής στους 
Έλληνες που έχουν ανάγκη, στους τσιφού-
τηδες του Περισσού, που πετάνε εργαζόμε-
νους στο δρόμο 
χριστουγεννιά-
τικα! Και δεν 
ξέρουν πώς να 
αντιμετωπίσουν 
το φαινόμε-
νο και λένε 
«κουκουεδι-
σμούς», γεμάτες 
εμπάθεια και 
κόμπλεξ, που 
θυμίζουν τη 
γνωστή λαϊκή 
παροιμία «όσα 
δε φτάνει η 
αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια». Σύντροφοι, 
για να αφήσουμε τα πολλά λόγια, μπορείτε κι 
εσείς να δώσετε κάτι στον κοσμάκη; Τρόφιμα, 
ρούχα, παιχνίδια για τα παιδάκια κ.λπ.; Άμα 
δε μπορείτε (ή δε θέλετε λόγω του ότι έχετε… 
καβούρια στις τσέπες, βγάλτε το σκασμό και 
μην προκαλείτε τη φτωχολογιά! 
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Λιντσάρισμα λόγω 
βεβήλωσης του Κορανίου 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ: Εξαγριωμένο, από το θρη-
σκευτικό πάθος, πλήθος επιτέθηκε κατά 
αστυνομικού τμήματος και αφού έσυρε 
έξω από το κρατητήριο έναν ύποπτο για 
βεβήλωση του Κορανίου, στην συνέχεια 
τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου. Ο ύπο-
πτος άνδρας, ο οποίος πιστεύεται πως 
ήταν φρενοβλαβής, θανατώθηκε στην 
περιοχή Ντάντου στην επαρχία Σίντχ και 
στη συνέχεια το ακόρεστο πλήθος έριξε 
την σορό του στην πυρά. Η αστυνομία 
είχε συλλάβει τον ύποπτο, όταν πληροφο-
ρήθηκε ότι έκαιγε αντίτυπα του Κορανίου 
σε τέμενος της Σίτα, και πιστεύει ότι το 
θύμα έπασχε από ψυχική διαταραχή, 
καθώς κατά την ανάκριση δεν μπόρεσε 
να του αποσπάσει κάποιες κατανοητές 
διευκρινίσεις, εκτός από το όνομα και 
την διεύθυνση κατοικίας του. Η αστυνο-
μία δήλωσε αποφασισμένη να εντοπίσει 
τους υπαιτίους του άγριου εγκλήματος. 
Η πακιστανική νομοθεσία προβλέπει έως 
και την ποινή του θανάτου για όσους 
κριθούν ένοχοι για προσβολή του προ-
φήτη Μωάμεθ και αυτή των ισοβίων για 
βεβήλωση του Ιερού βιβλίου των μου-
σουλμάνων, το Κοράνι. Πρόσφατο περι-
στατικό αυτοδικίας η «υπόθεση Ρίμσα», 
της 14χρονης χριστιανής που στα μέσα 
Αυγούστου συνελήφθη και κρατήθηκε 
στις πιο σκληρές φυλακές της χώρας για 
βεβήλωση του Κορανίου. 

Δυσαρέσκεια για ενεργειακή 
πολιτική και καθεστώς βίζας 

ΡΩΣΙΑ: Ιδιαίτερα επικριτικός εναντί-
ον της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ 
εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος, χαρα-
κτηρίζοντας το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο 
«απολίτιστη απόφαση». Το Τρίτο Ενερ-
γειακό Πακέτο της ΕΕ έχει ως στόχο να 
δημιουργήσει μια ενιαία αγορά ενέργειας 
στην ΕΕ ενώ καθιστά υποχρεωτικό τον 
διαχωρισμό παραγωγής και διανομής του 
φυσικού αερίου, επιτρέποντας σύμφωνα 

με τον πρέσβη της Ρωσίας στην ΕΕ, την 
πρόσβαση τρίτων μερών στους αγωγούς 
«και ειδικά στον South Stream». «Φυσικά 
και η ΕΕ έχει το δικαίωμα να παίρνει 
οποιαδήποτε απόφαση, ωστόσο όπως 
ανέφερα είμαστε έκπληκτοι από το γεγο-
νός ότι αυτή η απόφαση έχει αναδρομική 
ισχύ. Είναι μια απόλυτα απολίτιστη από-
φαση», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος 
Πούτιν. Στο μεταξύ, ένα από τα πιο σημα-
ντικά ζητήματα της συνόδου στις Βρυ-
ξέλλες ήταν και η άρση της βίζας, με τον 
πρέσβη της Ρωσίας στην ΕΕ, Chizhov, να 
ξεκαθαρίζει ότι σύμφωνα με την οπτική 
της Μόσχας, η ΕΕ χρονοτριβεί εις βάρος 

των ρώσων και ευρωπαίων πολιτών. Ένα 
μικρό βήμα θα μπορούσε να είναι, σύμ-
φωνα με το ρώσο διπλωμάτη, η άρση της 
βίζας για τους κατόχους επίσημων διαβα-
τηρίων, όπως έχει κάνει ήδη η ΕΕ με την 
Ουκρανία και «εξωτικές χώρες όπως το 
Πράσινο Ακρωτήρι». Στην ίδια γραμμή, ο 
Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε ειρωνικά την 
δυσαρέσκεια της Μόσχας για την γραφει-
οκρατία των Βρυξελλών. «Έχω έναν μακρύ 
κατάλογο εδώ μαζί μου, με τα κράτη που 
έχουν ελεύθερο καθεστώς βίζας με την 
ΕΕ. Υπάρχει η Βενεζουέλα, η Ονδούρα, ο 
Μαυρίκιος, το Μεξικό, φαίνεται ότι όλοι 
οι άλλοι είναι εκεί», τόνισε. 

«Εμπόδιο για την ειρήνη» η 
ανέγερση από το Ισραήλ νέων 
οικισμών στην Δυτική Όχθη 

ΒΕΛΓΙΟ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
Ρωσία καταδίκασαν το ισραηλινό σχέδιο 
για την κατασκευή ενός μεγάλου οικι-
σμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, 
υπογραμμίζοντας ότι «η ΕΕ και η Ρωσι-
κή Ομοσπονδία υπενθυμίζουν ότι οι 
οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διε-
θνούς δικαίου και αποτελούν εμπόδιο 
για την ειρήνη». Ως γνωστόν, η ισραηλι-
νή κυβέρνηση ενέκρινε, την προηγούμε-
νη Πέμπτη, την πρώτη φάση ενός σχεδί-
ου που προβλέπει την δημιουργία ενός 
οικισμού εποίκων στην συγκεκριμένη 
περιοχή. Όπως ανέφεραν σε κοινή τους 
ανακοίνωση η επικεφαλής της ευρωπα-
ϊκής διπλωματίας, Κάθριν Άστον, και ο 
Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, στο τέλος 
της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, 
«τα σχέδια αυτά, αν εφαρμοστούν, θα 
θέσουν σε κίνδυνο την δυνατότητα να 
υπάρξει ένα παλαιστινιακό κράτος ενι-
αίο και βιώσιμο. Ήλθε η ώρα να ληφθούν 
τολμηρά και 
συγκεκριμένα 
μέτρα για την 
ειρήνη μεταξύ 
Παλαιστινίων 
και Ισραηλι-
νών». Καταλή-
γοντας, οι δύο 
αξιωματούχοι 
υπογραμμίζουν 
ότι «η ΕΕ και 
η Ρωσία δεν θα 
αναγνωρίσουν 
καμία αλλαγή 
σε σχέση με τα 
πριν από τον Ιούνιο του 1967 σύνορα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, 
εκτός από εκείνες που έχουν συμφω-
νηθεί από τα δύο μέρη» και καλείται το 
Ισραήλ να «αποφύγει οποιαδήποτε πρω-
τοβουλία που θα μπορούσε να καταφέ-
ρει πλήγμα στην οικονομική κατάσταση 
της Παλαιστινιακής Αρχής». 

Όχι σε μαύρους και γκέι ποδοσφαιριστές στην Ζενίτ    
ΡΩΣΙΑ: ’’Αναστάτωση’’ προκάλεσε 
στην Ρωσία η ανοικτή επιστολή του 
μεγαλύτερου συνδέσμου φιλάθλων 
της Ζενίτ, με την οποία ζητάει από 
τον σύλλογο να μην αποκτήσει ποτέ 
μαύρο ή ομοφυλόφιλο ποδοσφαιρι-
στή. Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης 
είναι η μόνη που δεν είχε ποτέ στο 
ρόστερ της αφρικανό ποδοσφαιριστή 
και ο σύνδεσμος, «Landscrona», θέλει 
αυτό να μην αλλάξει ποτέ. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρουν οι φίλαθλοι στην επιστολή ότι «δεν είμαστε ρατσιστές, απλά για 
εμάς η απουσία μαύρων παικτών είναι μία παράδοση, με έμφαση στην διατήρηση 
της ταυτότητας του συλλόγου. Θέλουμε μόνο παίκτες από αδελφικά σλαβικά 
κράτη, όπως η Ουκρανία και η Λευκορωσία, όπως και από την Βαλτική και την 
Σκανδιναβία. Έχουμε με αυτούς ίδια νοοτροπία και ίδιες ιστορικές και πολιτιστικές 
καταβολές. Εμείς, όπως και οι περισσότεροι μεγάλοι σύλλογοι της Βόρειας Ευρώ-
πης, δεν είχαμε ποτέ σχέσεις με Αφρική, Νότιο Αμερική, Αυστραλία ή Ωκεανία. Δεν 
μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η προσέγγιση της Μπιλμπάο, η οποία δεν θέλει 
μη Βάσκους παίκτες, δεν χαρακτηρίζεται ρατσιστική. Φοβόμαστε πως ο σύλλογός 
μας θα ακολουθήσει το μονοπάτι των Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ανζί». 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Το γύρο του κόσμου κάνει η 
δυστυχία των Ελλήνων, στην 
οποία μας έφερε η δοσιλογική 
συγκυβέρνηση της Πασοκο-Νεο-
δημοκρατικής Αριστεράς. Έτσι, σε 
εκτενές ρεπορτάζ του πρακτο-
ρείου Bloomberg, με τίτλο «Οι 
Έλληνες δεν μπορούν να βρουν 
χρήματα για να πληρώσουν το 
πετρέλαιο θέρμανσης» αναφέρο-
νται και τα εξής:
«Με μία οικονομία που επί πέντε 
χρόνια συρρικνώνεται και με 
ποσοστό ανεργίας ρεκόρ στο 
25%, οι κάτοικοι της Βόρειας 
Ελλάδας δεν μπορούν να ζεστά-
νουν τα σπίτια τους. Η Καστοριά 
δεν έχει λάβει κονδύλια από την 
κεντρική κυβέρνηση για να εξα-
σφαλίσει τη θέρμανση στα σχο-
λεία και ο δήμαρχος δηλώνει 
προτιμά να κλείσει και τα 53 
σχολεία αντί να αφήσει τα παι-
διά να παγώσουν. Φορτία ξυλείας 
καταφθάνουν από τη Βουλγαρία, 
καθώς οι οικογένειες αναζητούν 
εναλλακτικά καύσιμα. Η κεντρι-
κή κυβέρνηση έχει περικόψει τη 
χρηματοδότηση για θέρμανση 
σχολείων κατά 60%. Οι παραγ-
γελίες πετρελαίου θέρμανσης τον 
φετινό χειμώνα είναι ελάχιστες. 
Τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν 
στραφεί στα κλιματιστικά και τα 
θερμαντικά σώματα. Ωστόσο, 

φαίνεται ότι οι καταναλωτές από 
πουθενά δεν μπορούν να γλιτώ-
σουν αφού από την 1η Ιανουα-
ρίου 2013 αναμένονται αυξήσεις 
στα τιμολόγια της ΔΕΗ».
Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Καστο-
ριάς δηλώνει για την απόφασή 
του για κλείσιμο σχολείων, λόγω 
του ψύχους:
«Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας 
να πεθάνουν από το κρύο. Η 
σχετική απόφαση αφορά περίπου 
250 σχολικές μονάδες στη Δυτι-

κή Μακεδονία. Εδώ και αρκετές 
μέρες τα σχολεία λειτουργούν 
κάτω από δύσκολες συνθήκες με 
το καλοριφέρ να ανάβει μόνο 
για δύο ώρες. Η κυβέρνηση δεν 
έστειλε την τελευταία δόση της 
χρηματοδότησης, που είναι απα-
ραίτητη για να λειτουργήσουν τα 
σχολεία. Είναι περίπου 20 εκ. 
ευρώ».
Και μετά από κάτι τέτοιες ειδή-
σεις, το τρίο της μνημονιακής 
συμφοράς θριαμβολογεί για τη 

δόση και μιλάει για… ανάπτυξη! 
Αν τολμούν, ας πάνε να τα πουν 
αυτά οι βρικόλακες του Μνημο-
νίου στους μαθητές της Δυτικής 
Μακεδονίας και θα πάρουν την 
κατάλληλη απάντηση! 

Επερώτηση της Χρυσής 
Αυγής, σχετικά με το θέμα 
του πετρελαίου θέρμανσης 
στα σχολεία της Μακεδονίας 

Ερώτηση προς  1) Υπουργό Εσω-
τερικών  2) Υπουργό Οικονομι-
κών...3) Υπουργό Παιδείας, Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού  4) Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΜΑ: «Υπερβολικές δαπάνες για 
τη θέρμανση της βουλής, των 
υπουργείων, και των κέντρων 
κράτησης λαθρομεταναστών και 
πλήρης αδιαφορία της Συγκυβέρ-
νησης για τις συνθήκες λειτουργί-
ας των σχολικών κτιρίων»
Το κτίριο της βουλής θερμαίνε-
ται υπερβολικά, σε βαθμό που 
οι εργαζόμενοι εντός αυτού να 
δυσανασχετούν λόγω υψηλής 
θερμοκρασίας. Ανάλογη υπερβο-
λική κατανάλωση ενέργειας δια-
πιστώσαμε χθες και στο αρμό-
διο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής, όπου επικρατούσαν οι ίδιες 

συνθήκες. Ανάλογες συνθήκες, 
σύμφωνα με πληροφορίες, επι-
κρατούν και στα κέντρα κράτησης 
λαθρομεταναστών, όπου σύμφω-
να και με δήλωση του αρμοδίου 
υπουργού ΠΡΟ-ΠΟ, έχουν εγκα-
τασταθεί εκατοντάδες κλιματιστι-
κά για ψύξη και θέρμανση.
Την ίδια ώρα που βουλή, τα 
υπουργεία και τα ξενοδοχεία 
λαθρομεταναστών «καίγονται», 
οι μαθητές των σχολείων της 
Δυτικής Μακεδονίας ξεπαγιάζουν 
σε παγωμένες αίθουσες με θερ-
μοκρασίες -15 και -20 βαθμούς 
κελσίου. Στην Ελλάδα του 2012, 
οι δήμαρχοι της περιοχής αναγκά-
στηκαν να αναστείλουν επʼ αόρι-
στον τη λειτουργία των σχολείων.
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1) Θα αφαιρέσουν κονδύλια που 
σπαταλώνται για την άνετη και 
πολυτελή διαβίωση του πολιτι-
κού προσωπικού, αλλά και των 
λαθρομεταναστών, προκειμένου 
αυτά να διατεθούν στην κάλυψη 
βασικών αναγκών των σχολείων;
2) Τι ποσό δαπανάται ετησίως 
για τον κλιματισμό (ψύξη-θέρ-
μανση) των κτιρίων της Βουλής, 
των υπουργείων και των κέντρων 
κράτησης λαθρομεταναστών;

Αθήνα, 20/12/2012 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Έκλεισαν σχολεία στη Μακεδονία λόγω έλλειψης πετρελαίου!

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ: Ο 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ 200 ΧΡΟΝΙΑ... ΠΙΣΩ!
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Οι ΜΚΟ αποτελούν στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης ένα 
ισχυρό εργαλείο – μοχλός για την διάδοση της συγκεκριμένης ιδεο-
ληψίας. Προ ημερών είχαμε τις αποκαλύψεις για την κατασπατάληση 
εκατομμυρίων ευρώ δημοσίου χρήματος από συγκεκριμένες ΜΚΟ. 
Όλοι επίσης γνωρίζουμε συγκεκριμένες «αντιρατσιστικές» ΜΚΟ που 
δρουν στον ελλαδικό χώρο, χρηματοδοτούμενες μάλιστα από το 
δημόσιο και την Ε.Ε., προκειμένου να αποδομήσουν τον κοινωνικό 
ιστό της Πατρίδας μας.
Σε αντίθεση με το ελλαδικό κράτος, η Τουρκία χρησιμοποιεί το εν 
λόγω «εργαλείο» για επεκτατικούς σκοπούς. Λογικό, άλλωστε, αφού 
στην σύγχρονη Ελλάδα όλα γίνονται ανεκτά, εκτός από τις διαμαρ-
τυρίες των Ελλήνων ενάντια στην υπονόμευση της ζωής τους και 
το ξεπούλημα της Πατρίδας μας. Ένα τέτοιο «εργαλείο» είναι και οι 
διάφορες οργανώσεις τουρκοφρόνων, που τις ελέγχουν πράκτορες 
και τις χρηματοδοτεί το τουρκικό ΥΠΕΞ.
Μια τέτοια οργάνωση αποκαλεί την Θράκη μας «το τελευταίο αιχμά-
λωτο έθνος στην Ευρώπη» και απειλεί ότι «θα γίνει χαμός» αν δεν 
αποδοθούν στους «τούρκους» τα δικαιώματα τους. Οι απειλές αυτές, 
φυσικά, μόνο ανυπόστατες δεν είναι, αφού απευθύνονται σε όλους 

τους μουσουλμάνους, που ως γνωστόν μόνο του το ελλαδικό κράτος 
προωθεί στην Θράκη. Το πραγματικό ερώτημα φυσικά είναι το εξής:
Το Ελληνικό Κράτος δέχεται ευθείς απειλές από τους πράκτορες της 
Τουρκίας και παραμένει επιδεικτικά άπραγο απέναντι σε αυτές, αφήνο-
ντας τους να δρουν ανεξέλεγκτα. Δεν πάει άλλωστε πολύς καιρός που 
τουρκόφρονες προδότες αναρχικοί, γράφαν συνθήματα στην τούρκικη 
γλώσσα, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να μην αφήσουν την Χρυσή Αυγή 
να κάνει τις εκδηλώσεις της στην Θράκη. Την ίδια ώρα οι τούρκοι αξι-
ωματούχοι, με την ανοχή του ελλαδικού κράτους, μπορούν και κάνουν 
περιοδείες και τούρκικα γλέντια όποτε θελήσουν.  

Ως πότε θα ανεχόμαστε 
τους ΤΟΥΡΚΟΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

στη Θράκη μας;

ΤΜε χαρά βαδίσω και πάλι ανάμεσα σε 
παλιούς και νέους συναγωνιστές. Πρόσωπα 
σοβαρά και σίγουρα, στρατευμένα στην Ιδέα 
μας, προετοιμάζουν το χώρο. Το βλέμμα 
μου χάθηκε πάλι στο κενό και αναπόλησε 
όλες εκείνες τις στιγμές του πρόσφατου 
παρελθόντος που μπόλιασαν τις ψυχές μας 
και χαλύβδωσαν το ήθος μας. Λίγοι μα τόσο 
πολλοί τελικά. Μόνοι, όρθιοι και δυνατοί, 
σε ένα κόσμο που από καιρό έχει πάρει μια 
κατρακύλα δίχως γυρισμό, δίχως συμπόνια 
ή έγνοια για το γίγνεσθαι και το είναι. Μόνοι. 
Βροχή οι επιθέσεις και οι διώξεις, από όλο το 
φάσμα του κίβδηλου και σάπιου μεταπολιτευ-
τικού συστήματος και των παραμάγαζών του. 
Ο πόνος, η σύγκρουση, ο συναγωνιστής δίπλα 
μας, που δεν έστρεψε την πλάτη στις δύσκο-
λες στιγμές, κατακλύζουν και πάλι το νου μου. 
Κρατώ τη σημαία και πάλι σφιχτά Το γαλανό 
της ύφασμα ξυπνά στην καρδιά μου το πάθος 
για τη λευτεριά που ρίγησε όλους τους προ-
γόνους μας που έχυσαν ΑΙΜΑ για να πάνε ένα 
βήμα πιο πέρα. «ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ», γράφει 
ένα πανό, σθεναρά κρεμασμένο στα κάγκελα 
μπροστά από την πλατεία που το Καθήκον 
και πάλι μας κάλεσε. Πλατείες και δρόμοι μας 
ξέρουν καλά. Τις κρατήσαμε με θυσίες και 
κόπους όλα αυτά τα χρόνια. Τους κερδίσαμε 
με αγώνα και σθένος. Με ιερό μένος τους 
υπερασπιστήκαμε. Ούτε ένα βήμα πίσω δεν 
κάναμε. Και ούτε θα κάνουμε. Γιατί από έφη-
βοι χορεύουμε το χορό της ΤΙΜΗΣ, από νεαροί 
άντρες βαδίζουμε με το κεφάλι ψηλά και το 
στήθος γεμάτο περηφάνια και ρώμη.  
Τώρα, τώρα που τα κελεύσματα των καιρών 

διχάζουν τις συνειδήσεις, τώρα που η Πατρί-
δα μας είναι στην πιο κρίσιμη στιγμή του 
καιρού μας , τώρα που οι δειλοί κοιτάζουν 
την βολή τους και το τομάρι τους, έχοντας 
απεκδυθεί την περηφάνια τους, τώρα που 
κάποιοι διαπιστώνουν πόσο λάθος έκαναν 
που έστρεψαν τα νώτα τους, τώρα που 
το ύστατο κάλεσμα αντηχεί στα αυτιά των 
αφυπνισμένων, τώρα είναι η ώρα που θα 

συνεχίσουμε τον Αγώνα, για τον οποίο καιρό 
προετοιμαζόμασταν. Σπασμένες ασπίδες και 
ακονισμένα δόρατα, πλατύγυρα σπαθιά και 
λαδωμένα τυφέκια, ματωμένες ξιφολόγχες 
και μπαρούτι από το βάθος των χρόνων, οπλί-
ζουν το νου και κορώνουν τη φωτιά που καίει 
ασίγαστη μέσα μας. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΜΑΣ και το 
ξέρουν καλά. Ας κάνουμε το χειρότερο εφι-
άλτη τους πραγματικότητα. Ας τους φέρουμε 

ενώπιον των ευθυνών τους. Είναι άνθρωποι 
και τίποτα παραπάνω. Οι ιδιωτικοί στρατοί 
και οι πραίτορες που τους προστατεύουν θα 
λυγίσουν μπροστά στην οργή του λαού και το 
ποτάμι αυτής της οργής θα πνίξει τα μιαρά 
τους έργα και θα φέρει το τέλος στις σκοτει-
νές ημέρες, που από καιρό σχεδίαζαν και εδώ 
και καιρό επιβάλουν. 
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ κάνει εδώ 
και δεκαετίες κάλεσμα ψυχών, οργανώνει 
συνειδήσεις και εκπαιδεύει τους στρατιώτες 
της ΙΔΕΑΣ του Λαϊκού Εθνικισμού, μιας ιδέας 
ποτισμένης και ευλογημένης με ΑΙΜΑ, από 
ανθρώπους που δε ζήτησαν το παραμικρό 
ως αντάλλαγμα, παρά με μόνη ευχή και 
επιθυμία τη δυνατότητα και την ευκαιρία να 
πολεμήσουν για την Πατρίδα, για την Τιμή και 
για το ιερό χώμα μας. Άξιοι απόγονοι αυτών, 
στεκόμαστε στους διαδρόμους της Ιστορίας 
και με πίστη στον Αρχηγό μας, πεισμώνουμε 
και παλεύουμε να αλλάξουμε την πορεία 
των πραγμάτων, μια πορεία καταστροφική, 
αν αφεθεί να συνεχιστεί. Με αφοσίωση στις 
αιώνιες αξίες της Ιδεολογίας μας κάνουμε 
ακόμη ένα βήμα μπροστά, αποδεικνύοντας 
πως όλη η λάσπη των καναλαρχών, όλες οι 
τρομοκρατικές επιθέσεις των προστατευό-
μενων τρομοκρατών της Εκάλης, αλλά και η 
συστράτευση σύσσωμου του φαύλου μετα-
πολιτευτικού «κόμματος» των κομμάτων, δεν 
μπορούν και δεν θα καταφέρουν να λυγίσουν 
τη δύναμη των ανδρών και των γυναικών της 
Χρυσής Αυγής. Μέχρι την τελική Νίκη!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ

ΠΙΣΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

Σε απόλυτη αντίθεση με την εικόνα διάλυσης 
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Τουρκία, η 
οποία όχι μόνο εξοπλίζει συνεχώς τον Στρατό της 
αλλά προχωρά και σε εκτόξευση κατασκοπευτικού 
πυραύλου. Διαβάστε την σημαντική αυτή είδηση 
όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Defencenet:

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
15 φορές την ημέρα περνά πάνω από 
την Ελλάδα ο τουρκικός 
κατασκοπευτικός δορυφόρος

«Με απόλυτα αξιόπιστες πληροφορίες των ελλη-
νικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας οι οποίες 
βασίζονται και σε σχετική ενημέρωση ξένης μεγά-
λης μυστικής υπηρεσίας ο τουρκικός δορυφόρος 
Göktürk-2 ήδη ξεκίνησε να στέλνει φωτογραφίες 
σε τουρκικό κέντρο ανάλυσης στην Άγκυρα από 
στόχους επί ελληνικού εδάφους.
Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες ενώ είχε ανα-
κοινωθεί από τους Τούρκους ότι ο Göktürk-2  θα 
ετίθετο σε λειτουργία και θα ξεκινούσε να μετα-
δίδει υλικό απεικόνισης από τις αρχές Ιανουαρίου 
έχει ήδη αρχίσει την μετάδοση των σχετικών πλη-
ροφοριών και μάλιστα μια μόλις ημέρα μετά αφού 
τέθηκε σε τροχιά στις 18 Δεκεμβρίου.
Ο δορυφόρος περνά 15 φορές (!) την ημέρα επάνω 
από την Ελλάδα σαρώνοντας ολόκληρη την επι-
κράτεια από τον Έβρο μέχρι και το Καστελλόριζο 
και έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει μέχρι και 
την κίνηση ΙΧ οχημάτων αφού έχει διακριτική ικα-
νότητα 2.5 μέτρων.
Και τα χειρότερα έπονται: Εντός του 2013 εκτο-
ξεύεται και ο δεύτερος κατασκοπευτικός τουρκικός 
δορυφόρος με βελτιωμένη κατά πολύ την διακρι-
τική του ικανότητα αφού αυτή θα φτάνει μέχρι και 
τα ο,80 του μέτρου κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί 
να εντοπίζει μέχρι τις κινήσεις ενός… σκύλου όπου 
αυτός επιτηρεί.
Ο Göktürk-2 πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και από 
τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες την περίφημη 
ΜΙΤ και πρόσφατα δοκιμάστηκε για την απόδοση 

του στην Γαλλία.  Το συμβόλαιο για την ανάπτυξη 
και κατασκευή του δορυφόρου υπογράφηκε από 
την κυβέρνηση Ερντογάν στις 13 Απριλίου του 
2007 και το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή την 1 
Μαΐου του 2007.

Σε σχέση με την διακριτική ικανότητά του ο πρό-
εδρος της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Εταιρεί-
ας ΤUSAŞ Iμπραχίμ Κεσκίνερ, ανέφερε πως «ο 
δορυφόρος θα μπορεί να συλλέγει στρατιωτικές 
εικόνες και πληροφορίες ενώ παράλληλα να μετα-
δίδει δεδομένα που αφορούν οικονομικής φύσεως 
πληροφορίες» για να συμπληρώσει: «Ουσιαστικά 
με τις ειδικές κάμερες του δορυφόρου μπορούμε 
νε δούμε άνετα ένα αυτοκίνητο που προχωρά σε 
οποιοδήποτε δρόμο και να στοχοποιείται π.χ. από 
ένα UAV».
Το σημαντικότερο στοιχείο όμως είναι ότι η Τουρ-
κία διαθέτει ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να 
εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν και χωρίς κανένα 
περιορισμό, περιορισμό που έχουν ως προς το 
χρόνο εκμετάλλευσης (time sharing) οι ΕΔ με τον 
Helios IIB ο οποίος είχε εκτοξευθεί στις 21 Δεκεμ-
βρίου του 2009.»

Οι τούρκοι κατασκοπεύουν μέσω
δορυφόρου την Ελλάδα

Δεν πάει άλλωστε πολύς καιρός που τουρκό-
φρονες προδότες αναρχικοί, γράφαν συνθή-
ματα στην τούρκικη γλώσσα, προσπαθώντας 
ανεπιτυχώς να μην αφήσουν την Χρυσή Αυγή 
να κάνει τις εκδηλώσεις της στην Θράκη.
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2012: ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Ο Όσβαλντ Σπένγκλερ, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο 
αδικημένους διανοητές του προηγούμενου αιώνα, ισχυρίστηκε 
ότι οι πολιτισμοί κινούνται σε κύκλους ακμής και παρακμής στον 
χωροχρόνο. Στο τέλος του κάθε κύκλου ένας πολιτισμός κλείνει 
τον κύκλο του, ολοκληρώνοντας την περίοδο παρακμής του, και 
ένας άλλος αρχίζει την δική του ζωή με την περίοδο της ακμής 
του. Όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε στο τέλος ενός τέτοιου 
κύκλου, ενός κύκλου που διήρκεσε δύο χιλιάδες χρόνια, και τώρα 
θα επιστεγαστεί από τον επιθανάτιο ρόγχο του δυτικού πολιτι-
σμού. Όταν μιλάμε για τον θάνατο 
ενός πολιτισμού, αναφερόμαστε 
στην απονέκρωση του αξιακού 
συστήματος που τον δημιούργησε, 
γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι 
όλες οι συνεπαγωγές αυτού του 
αξιακού συστήματος, μοιραία θα 
μαραζώσουν αποκομμένες από την 
ρίζα τους.  
Ο Αρχαίος κόσμος πέφτει οριστικά 
και επίσημα το 529 μ.Χ. από την 
κίνηση του αυτοκράτορα Ιουστι-
νιανού να κλείσει την Ακαδημία 
Πλάτωνος και να βάλει την ταφό-
πλακα σε ένα, επί πολλούς αιώνες, 
παρηκμασμένο τρόπο σκέψης, αυτό 
των σωκρατικών και προσωκρα-
τικών φιλοσόφων, ο οποίος είχε 
ήδη δώσει την θέση του στην νέα 
κυρίαρχη ιδεολογία. Η ληξιαρχική 
πράξη θανάτου, όμως, του Αρχαίου 
κόσμου μπορεί να χρονολογηθεί 
πολύ πιο πριν, όμως δεν είναι αυτό 
το ζητούμενο μας. Αμέσως μετά 
ξεκινά η κυριαρχία της «κορυφής 
των παρακμιακών κινημάτων». 
Σήμερα ζούμε στο τέλος της βασι-
λείας των ιδεολογικών του τέκνων, 
τα οποία κατά την διάρκεια της 
«νιότης» τους, χώρισαν τον κόσμο 
στα δύο, και εν συνεχεία ενώθηκαν 

εις σάρκαν μίαν, από όπου και προήλθαν...
Ο κομμουνισμός και ο φιλελευθερισμός, τα δύο αυτά ιδεολογικά 
τέκνα, όπως προαναφέραμε, με την νίκη τους στον μεγάλο Ιδε-
ολογικό πόλεμο, εδραίωσαν την κυριαρχία τους. Ο δεσποτικός, 
τυραννικός κομμουνισμός έδωσε τα ηνία σε έναν εξίσου τυραν-
νικό και αντιφυσικό διεθνιστικό αριστερισμό, ο οποίος θέλει και 
τείνει να ενωθεί με τον δεξιό του αδερφό, τον κοσμοπολίτικο 
φιλελευθερισμό, ως δόκανα γύρω από τους Λαούς. Απώτερος 
σκοπός, αμφότερων, είναι η παγκοσμιοποίηση, η τελική τους 

ένωση σε μία ιδεολογία που θα 
πρεσβεύει το θάνατο των ιδεολογι-
ών, τον θάνατο του ιδεαλισμού, τον 
θάνατο του Ανθρώπου.  
Το πραγματικό ερώτημα των σημε-
ρινών κυβερνώντων είναι αν θα 
προλάβουν να κλείσουν την «παγί-
δα» και να ολοκληρώσουν τον 
οριστικό θάνατο του πραγματικού, 
φυσικού, εθνικού πολιτισμού που 
σχεδιάζουν. Η πικρή γι’ αυτούς αλή-
θεια, όμως, είναι ότι ο πολιτισμός, 
ο οποίος πεθαίνει, στην σημερινή 
εποχή, είναι ο δικός τους. Το αξιακό 
σύστημα που τους γέννησε και τους 
έθρεψε βρίσκεται στα τελευταία του 
και δεν χωρά γι’ αυτό επιστροφή 
ή αμφιβολία. Ο Έβολα τοποθετού-
σε τον πόλεμο σε δύο επίπεδα, 
αναφερόμενος στους πολέμους 
που έχουν κάποια σημασία φυσι-
κά, ονομάζοντας τους Ιερούς. Το 
ένα επίπεδο είναι ο Μεγάλος Ιερός 
Πόλεμος, που ήδη μαίνεται στην 
εποχή μας. Είναι ο Ιδεολογικός 
πόλεμος που έχει ήδη ξεκινήσει 
σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ των 
δυνάμεων του συστήματος και των 
δυνάμεων της αλλαγής, μεταξύ του 
κόσμου που φεύγει και του κόσμου 
που έρχεται. Είναι ο πόλεμος που 

διεξάγει ο κάθε άνθρωπος απέναντι στον εαυτό του, ο εσωτε-
ρικός πόλεμος, του οποίου την εξωτερίκευση βιώνουμε σήμερα. 
Το άλλο επίπεδο είναι ο Μικρός Ιερός Πόλεμος που μαίνεται στα 
πεδία των μαχών, είναι ο υλιστικός πόλεμος.  
Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο δύο εποχών. Είναι σίγουρο πως ένας 
παλαιός κόσμος δύει και ένας νέος ανατέλλει. Αυτό δεν είναι 
μοναχά ένα ζήτημα Ελληνικό, είναι ένα ζήτημα παγκόσμιο, αφού 
θα κρίνει την νέα παγκόσμια κυρίαρχη κατάσταση, που θα μας 
επηρεάζει όλους. Το πραγματικό ζητούμενο είναι το ποια θα 
είναι η εποχή που θα αναδυθεί από τις φλόγες του Ιδεολογικού 
Πολέμου του 21ου Αιώνα, ενός πολέμου που, προς στιγμήν, δεν 
δείχνει ικανός να φτάσει, ανοιχτά, μέχρι τα πλαίσια του Μικρού 
Ιερού Πολέμου και περιορίζεται στον χώρο των Ιδεών. Είναι, 
μάλιστα, θεμιτό αυτός ο Μικρός Ιερός Πόλεμος να καθυστερήσει 
όσο το δυνατόν περισσότερο, απογυμνώνοντας το σημερινό 
κυρίαρχο σύστημα από τους υποστηρικτές του, λεπταίνοντας τις 
γραμμές του. Πολύ θα ήθελε το σημερινό κυρίαρχο σύστημα να 
δώσει μια μάχη που γνωρίζει, εκ των προτέρων, ότι θα νικήσει, 
παρατείνοντας έτσι για κάποιο διάστημα την κυριαρχία του και 
αναβάλλοντας τον προδιαγραφέντα θάνατό του. 
Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα από τον κατ’ 
εξοχήν «φιλόσοφο» του σημερινού καθεστώτος, τον Εβραίο 
Κάρλ Πόππερ, ο οποίος στο βιβλίο του «Η ανοικτή κοινωνία και 
οι εχθροί της» αναφέρει τον Πλάτωνα ως «προπαγανδιστή του 
θεμελιώδους μοντέλου του ολοκληρωτικού κράτους», κοινώς ως 
έναν «πρώιμο» φασίστα. Με αυτά κατά νου θα πρέπει να γνωρί-
ζει, εκ των προτέρων, ο αναγνώστης ότι στο αξιακό σύστημα του 
συστήματος που πέφτει, θα δει έννοιες που τείνουν να λάβουν 
«θρησκευτικό» περιεχόμενο. Έννοιες που, ίσως μέχρι και σήμερα, 
σχεδόν κανείς δεν τολμά να αναφέρει με οποιαδήποτε χροιά 
αρνητισμού ή απόρριψης.  
Πρόκειται στην ουσία για την αποδόμηση του αστικού πολιτισμού, 
όπως αυτός πραγματώθηκε στην Δύση, δηλαδή στις ΗΠΑ και 
στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των συνεπαγόμενων του, 
όπως η δημοκρατία, η θεοποίηση των «ανθρωπίνων δικαιωμά-
των», η «ανοχή στην διαφορετικότητα», οι «αγορές», η «ισότητα» 
και άλλα πολλά που έτειναν να ξαναπάρουν θρησκευτική μορφή. 
Πρόκειται για την λατρεία του μετρίου και την εχθρότητα σε κάθε 
τι πραγματικά ξεχωριστό και ανώτερο.

Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Ο ιδεολογικός πόλεμος του 21ου Αιώνα 

Σε πολύ λίγο το 2012 θα αποτελεί  παρελθόν. 
Μπορεί να μην ήρθε το τέλος του κόσμου, όπως 
η εσχατολογία και η συνωμοσιολογία υποστήριζε 
όλο αυτό το χρονικό διάστημα,  μπορούμε όμως 
να υποστηρίξουμε ότι μέσα στο 2012 άρχισε η 
αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του κόσμου της 
μεταπολίτευσης, εδώ στην Ελλάδα. Συνηθίζω κάθε 
χρόνο να κάνω έναν απολογισμό της χρονιάς που 
πέρασε. Αυτό προσπαθώ να το κάνω παραθέτο-
ντας μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη άρθρω-
ση κειμένου και όχι να φλυαρήσω.  
Εις ό,τι αφορά στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι φανερό, 
ακόμη και στον πιο αδαή, ότι το έτος αυτό, του 
οποίου τις τελευταίες μέρες διανύουμε, ήταν το 
πιο παραγωγικό από πλευράς πολιτικής ανάπτυξης 
και εκλογικής επιρροής. Όλα αυτά, όμως, δεν 
προήλθαν από την μια μέρα στην άλλη. Αντιθέτως, 
αποτέλεσαν το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας 
πορείας, η οποία συνεχίζεται, καθώς σκοπός του 
Κινήματος σε καμία περίπτωση δεν είναι το ’’άραγ-
μα’’ σε κάποια (ή κάποιες) σχετική επιτυχία, αλλά 
η συνεχής ανέλιξη προς τα εμπρός. Σκοπός μας 
δεν είναι ένα κομμάτι της ’’πίτας’’ (έστω και το πιο 
νόστιμο), ούτε καν ολόκληρη η ’’πίτα’’. Θέλουμε 
ολόκληρο τον ’’φούρνο’’ που την παράγει, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται! Όταν γράφουμε στα κείμενα 
μας ή φωνάζουμε την ρήση ’’ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ!’’, δεν 
το κάνουμε γιατί μας αρέσει ως σύνθημα, πολύ 
περισσότερο, δε, για λόγους συνήθειας. Το κάνου-
με γιατί σκοπός μας είναι η ΝΙΚΗ, με κάθε μέσο και 
τίμημα, ό,τι κι αν μας ’’κοστίσει’’, γιατί μόνο έτσι 
μπορούμε να έχουμε ένα ευοίωνο μέλλον για το 
Έθνος μας και τις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων. 

Με βάση, λοιπόν, όλα αυτά πορευθήκαμε για 
πάρα πολλά χρόνια, χτίζοντας αργά, μα σταθερά, 
ένα σύγχρονο, στιβαρό και σοβαρό Εθνικό, Λαϊκό, 
Επαναστατικό Κίνημα, για την Ελλάδα του Σήμερα 
και του Αύριο. Ακόμα και όταν απείχαμε από τις 
εκλογές στο παρελθόν, είτε για λόγους πολιτικής 
τακτικής είτε για λόγους ελλιπών οικονομικών 
δυνατοτήτων, ξεκαθαρίζαμε ότι η μη συμμετοχή 
μας στις δεδομένες εκλογικές διαδικασίες δεν 
σήμαινε ταυτόχρονα και ιδεολογικοποίηση του 
θεσμού της αποχής. Μακριά από Εμάς οποιαδή-
ποτε αντίληψη υπόκλισης στην αυθόρμητη τάση της 
αποχής, λόγω αηδίας, απογοήτευσης, ενδεχομένως 
και ’’αποστράτευσης’’. Η αποχή, από μόνη της, 
δεν αρκεί. Η αποχή, η οποία συνοδεύεται από 
εθνική και κοινωνική πολιτική αδράνεια αποτελεί 
παράγοντα ισχυροποίησης του συστήματος. Όπως, 
άλλωστε, παράγοντα ισχυροποίησης αποτελεί και 
η όποια εκλογική συμμετοχή που δεν συνοδεύ-
εται με τίποτα άλλο εκτός από την προσέλευση 
στην κάλπη. Για Εμάς τους Χρυσαυγίτες, Άνδρες 
και Γυναίκες, το μέγα ζητούμενο πάντοτε ήταν, 
και συνεχίζει να είναι, μια άλλη πιο ουσιαστική 
συμμετοχή: αυτή στους δρόμους του Αγώνα και 
της Δράσης. Στο παρελθόν, το λογικό κάλεσμα για 
αποχή δεν ήταν, σε καμιά περίπτωση, το άλλοθι 
για την περιστροφή γύρω από την μιζέρια και 
την εσώκλειστη απομόνωση, αλλά αποτελούσε 
ταυτόχρονα και κάλεσμα για συμμετοχή σε μια 
ενεργητική διαδικασία δημιουργίας ενός δικτύου 
συγκρότησης της Εθνικής και Κοινωνικής Αντίστα-
σης ενάντια στους εξουσιαστές της Πατρίδας και 
του Λαού, στις αιματορουφήχτρες κάθε ζωτικής 
ικμάδας των ζωών μας. 
Μπορεί, λοιπόν, να μην είχαμε πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή για αρκετά χρό-
νια, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήμασταν ’’στο περι-
θώριο’’, όπως αρέσκονταν να μας τοποθετούν οι 
παντός είδους εχθροί μας. Γιατί άλλο πράγμα είναι 
το μειοψηφικό Κίνημα και άλλο το περιθωριακό 
’’κίνημα’’. Τα μειοψηφικά Κινήματα, ανεξαρτήτως 
αρχικού μεγέθους, μπορούν να έχουν προωθητικό 
ρόλο, να αναδεικνύουν ζητήματα, να λειτουργούν 
παραδειγματικά, να δημιουργούν υποδειγματικές 

αφετηρίες για αυθεντικές επαναστατικές διαδρομές. 
Αντιθέτως, τα περιθωριακά ’’κινήματα’’ αποτελούν, 
κατά κανόνα, παρακμιακές ομάδες που εκφράζουν 
με τις απόψεις και τα πεπραγμένα τους την ’’εναλ-
λακτική’’ σήψη της κοινωνίας. Ομάδες, συνήθως, 
μονοθεματικού χαρακτήρα, με εκφυλιστικό (π.χ. 
ομοφυλοφιλία) ή απλώς ακίνδυνο (π.χ. οικολο-
γία) περιεχόμενο. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η 
Ιδεολογία με την Πολιτική πρέπει απαραιτήτως να 
αποτελούν έννοιες αλληλένδετες, δεν θελήσαμε να 
κλειστούμε σε κάποιο, ακίνδυνο για το σύστημα, 
’’γκέτο’’ αυτάρκειας και αυτοϊκανοποίησης, μακριά 
από τον ’’αδαή όχλο’’. Γι’ αυτό, επί πολλά χρόνια, 
πασχίζαμε  απ’ αυτή την Συνολική Συλλογική 
Έκφραση ιδεών και Πράξεων να ρίχνουμε αχτίδες 
φωτός στην σκοτεινή πραγματικότητα, σπάζοντας 
τον παραμορφωτικό καθρέπτη της κυρίαρχης προ-
παγάνδας. Η πολεμική μας ενάντια στο καθεστώς 
της διαφθοράς, της σήψης και της παρακμής δεν 
έγινε με όρους θεατρικής κριτικής, ούτε από θέση 
παραίτησης και ανάθεσης σ’ άλλους να βγάλουν το 
φίδι από την τρύπα, αλλά από θέση ενεργητικής 
αντίστασης, συνολικής άρνησης του συστήματος, 
ουσιαστικής αλλαγής της υπάρχουσας καθεστωτι-
κής νοοτροπίας. Γι’ αυτό, άλλωστε, τον λόγο δεν 
απεμπολήσαμε ποτέ την ανεξαρτησία των απόψεων 
μας στο όνομα ενός θολού, αν όχι ψευδεπίγραφου, 
’’εθνικού χώρου’’  ενάντια στο πολιτικό κατεστημέ-
νο, αγωνιζόμενοι πάντα για ένα Κίνημα Αντίστασης 
και Διεκδίκησης. Ένα Κίνημα Εθνικό και Λαϊκό, 
Επαναστατικό και Ανεξάρτητο, στηριγμένο -απο-
κλειστικά και μόνον- στις δικές του δυνάμεις. Αυτό 
το Κίνημα είναι, αναμφίβολα, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, επ’ 
ουδενί όμως δεν εφησυχάζουμε. Πρέπει να συνεχί-
σουμε να καλυτερεύουμε σ’ όλους τους τομείς των 
δραστηριοτήτων μας.  
Σ’ αυτές τις συνθήκες, για κάθε Χρυσαυγίτη και 
Χρυσαυγίτισσα, η σωστή και αναλυτική ενημέρω-
ση, η ολόπλευρη κοινωνική ζύμωση, οι πολιτικές 
αποκαλύψεις αποτελούν  τα απαραίτητα στοιχεία 
για τον διεμβολισμό του κυρίαρχου σκηνικού, το 
σπάσιμο της καθεστωτικής προπαγάνδας. Για να 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε δεύτερο βαθμό 
την σκέψη μας, θα πρέπει να είμαστε γνώστες του 

πρωτογενούς υλικού. Να γνωρίζουμε, με κάθε 
λεπτομέρεια, τι αποφασίζουν οι δυνάστες μας και 
οι ελληνόφωνοι συνεργάτες τους, πώς σχεδιάζουν 
να πορευθούν προκειμένου να μας φιμώσουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι, η Εθνικιστική Ιδεολογική 
καθαρότητα και η Πολιτική τακτική, διαμέσου 
μιας επεξεργασμένης φιλολογίας, αποκτούν μια 
ιδιαίτερη όσο και διευρυμένη σημασία. Είναι αυτή 
που ξεκαθαρίζει τους ορίζοντες, αντιπαραθέτει 
τα ’’στρατόπεδα’’ και το ποικίλο ’’οπλοστάσιο’’ 
τους, συγκροτώντας έτσι μια νηφάλια ανατρεπτική 
συνείδηση, χωρίς την οποία δεν μπορεί να δοθεί, 
με αξιώσεις, ο Αγώνας ενάντια στο σύστημα και 
τους υποτελείς του.  
Κάνοντας, λοιπόν, την απαραίτητη σύνδεση με 
τα προηγούμενα, επαναλαμβάνω ότι σκοπός μας 
είναι η ΝΙΚΗ. Αναμφισβήτητα, ο Ηρωισμός, η 
Αυτοθυσία, η Αυταπάρνηση, η Μαχητικότητα είναι 
στοιχεία απολύτως απαραίτητα για κάθε Επα-
ναστατικό Κίνημα την Νίκη, όμως, την δίνει η 
Πολιτική Οργάνωση, με την αντοχή της Πίστης, το 
επίπεδο της Συνείδησης, την σιδερένια Πειθαρχία 
και την ικανότητα να Σχεδιάζει, πορευόμενη προς 
τα εμπρός. Στους θυελλώδεις καιρούς που ζούμε, 
όλα αυτά αποτελούν το κλειδί που ανοίγει την 
πόρτα της εξόδου κινδύνου από τα ’’έκτακτα καιρι-
κά φαινόμενα’’. Εντρυφώντας ακόμη περισσότερο 
στην πολύτιμη έννοια της Πολιτικής Οργάνωσης 
στο Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, 
βάζουμε στην άκρη τους λεκτικούς φανφαρο-
νισμούς και τις βεβιασμένες κινήσεις, τα οποία 
αποτελούν το λανθασμένο αποτέλεσμα ανώριμων 
ατομικιστικών ’’αβανγκαρντισμών’’  που δεν οδη-
γούν πουθενά παρά μόνο σε καταστάσεις συστημι-
κής συμπεριφοράς και πολιτικής, που πολύ συχνά 
φορούν το φανταχτερό ένδυμα της ’’αυτονομί-
ας’’, της ’’αυτοοργάνωσης’’ και διαφόρων άλλων 
’’αυτο-’’. Αφήνουμε το 2012 πίσω, με την ικανο-
ποίηση ότι κερδίσαμε μια μάχη, μια πολύ μεγάλη 
μάχη, αλλά ο Πόλεμος για την Απελευθέρωση της 
Χώρας θα συνεχιστεί και το 2013. Νέο έτος, Νέοι 
Αγώνες για την Ελλάδα των Ονείρων, μα πάνω απ’ 
όλα, των Αγώνων μας.  ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ

Ολόκληρο το κείμενο στο πρώτο τεύχος 
της Εθνικιστικής Ιδεολογικής Επιθεώρησης

«ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ» που κυκλοφορεί



“ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ”

 
Όπως γίνεται τον τελευταίο μήνα 

περίπου, κάθε Τετάρτη μαζί με τη λαϊκή 
αγορά της Δραπετσώνας επί της Αγωνι-
στών Πολυτεχνίου, έχουν αρχίζει πλέον 
και εμφανίζονται Ρομά με τα φορτηγά 
τους και πουλούν χαλιά. Οι συγκεκριμέ-
νοι διπλοπαρκάρουν τα οχήματα τους, 
απλώνουν τα χαλιά τους πάνω σε παρκα-
ρισμένα αυτοκίνητα και ξένες ιδιοκτησίες 
και δυσκολεύουν τη διάβαση οχημάτων 
και πεζών αφού έχουν κλείσει μέχρι και 
τη στάση του λεωφορείου. Σήμερα συγκε-
κριμένα τα πράγματα είναι πολλές φορές 
χειρότερα, αφού πέραν ότι ξαφνικά εμφα-
νίστηκαν 4-5 φορτηγάκια, οι δήμοι έχουν 
απεργία και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος 
της περιοχής. Μετά από τηλεφώνημα στο 
δήμο Δραπετσώνας μας «ενημέρωσαν» 
ότι δεν υπάρχει κάποιος υπάλληλος να 
στείλουν, βέβαια τα ίδια έλεγαν και παλαι-
ότερα αλλά λέμε τώρα.

Πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει η 
κατάσταση; Αν δεν τους φωνάξουμε, οι 
άνθρωποι αυτοί επιχειρούν να κλείσουν 
ακόμα και τα μαγαζιά μας φράζοντας τις 
εισόδους με το εμπορευμα τους. ΕΛΕΟΣ! 
Αρνούμαι να κλείσω το στόμα μου και να 
περιμένω να τελειώσει η μέρα. Δεν μπορώ 
να συμμεριστώ αυτό που μου λένε οι γεί-
τονες, «μια μέρα είναι, θα περάσει.»

Ε.Ε.

D
“ο σοροσ και

οι δορυφοροι του”
 
Σας συγχαίρω που καταθέσατε ερώ-

τηση με θέμα: «Προκλητική ενέργεια εκ 
μέρους της κυβέρνησης της Ουγγαρίας η 
αναγνώριση του κρατιδίου των Σκοπίων 
ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Η απάντηση μπορεί να δωθεί με ένα 
τρόπο πονηρό και συνάμα συνειρμικό. 
Πρώτα απ΄όλα οι «Ούγγροι» είναι στρα-
τηγικοί επενδυτές στα Σκόπια. Και πιο 
τρανό παράδειγμα είναι η ιδιωτικοποί-
ηση της επονομαζόμενης «Makedonski 
Telekom/T-Mobile Macedonia» (τρομάρα 
τους) στα χέρια της Magyar Telekom 
(θυγατρικής της Deutsche Telekom). Για 
όσους γνωρίζουν ήταν μια ιδιωτικοποίηση 

που συνοδεύτηκε με πολλά ερωτηματικά 
ως προς τη διαφάνεια της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Και δεν είναι λίγοι αυτοί 
που υποστηρίζουν ότι τα κεφάλαια αυτά 
προέρχονται από τον επενδυτή-αρχιτοκο-
γλύφο-σκιά George Soros. Ένα το κρατού-
μενο. (Σε άλλη επιστολή θα σας σκιαγρα-
φήσω τη δράση του σε όλη τη χερσόνησο 
του Αίμου).

Επιπλέον, μιας και λέμε για τον Soros, 
οι «ψαγμένοι» ξέρουν για το Open Society 
Foundation - George Soros και τη δράση 
του στις χώρες του πρώην ανατολικού 
μπλόκ με τα πλοκάμια των M.K.O. που 
χρηματοδοτούνται από αυτόν. Μεταξύ 
άλλων, υποστηρίζει ένθερμα την ύπαρξη 
αυτού του κρατιδίου και την ονομασία 
του σε «Republic of Macedonia». Στο δια 
ταύτα. Ο Mr. Soros απ’ όσο ξέρω δίνει και 
κάτι υποτροφίες στα φτωχά και ταλαιπω-
ρημένα παιδάκια του πρώην ανατολικού 
μπλοκ. Για παράδειγμα, ο αλβανικής κατα-
γωγής υπουργός Αμύνης των Σκοπίων 
Φατμίρ Μπεσίμι (Fatmir Besimi), έχει 
πάρει υποτροφία από το Open Society 
Institute για να σπουδάσει στο εξωτερικό. 
Από την άλλη έχουμε τον Μαγυάρο πρω-
θυπουργό Βίκτορ Όρμπαν (Viktor Orban), 
που και αυτός έχει σπουδάσει με υποτρο-
φία από το Ίδρυμα Soros για να σπουδά-
σει στας Οξφόρδας. Τυχαίο; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ!

Στις κυβερνήσεις των δύο αυτών κρα-
τών υπάρχουν εγκάθετοι του Soros, που 
συνωμοτούν για να βγάλουν εις πέρας τα 
σχέδια του Soros, που μόνο σε ώφελος της 
Πατρίδος μας δεν είναι. Είναι δύο κράτη 
δορυφόροι του Soros.

ΑΝΤΩΝΗΣ / ΚΟΡΩΠΙ

D
“ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΕΙ Ο 

ΤΙΜΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΑΣ”
 
Αξιότιμε κύριε Μιχαλολιάκο,
Βλέποντας τις πολιτικές εξελίξεις, 

ένιωσα την ανάγκη να έρθω σε επαφή 
μαζί σας. Προέρχομαι από τον κέντροα-
ριστερό χώρο, αλλά ύστερα απ’ όλα όσα 
βλέπω μπορώ να εξάγω το συμπέρασμα 
ότι οι δυνάμεις που μας κυβερνούν δεν 
ενδιαφέρονται ούτε για την Ελλάδα, ούτε 
για την κοινωνία. Ενδιαφέρονται μόνο 
για τον εαυτό τους και εξυπηρετούν ξένα 

συμφέροντα. Το ίδιο πιστεύω και για τον 
ΣύΡιζΑ, το κόμμα αυτό εξυπηρετεί κατά 
την άποψη μου ξένα συμφέροντα και 
επιδιώκει την «άλωση» της πατρίδος μας.

Σας έχουμε δει να αγωνίζεστε με πάθος 
για την Ελλάδα και το Έθνος, να δείχνετε 
ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους μας 
και γενικά να προσπαθείτε να ανασυγκρο-
τήσετε το κράτος. Το κόμμα του οποίου 
ηγείστε έχει κάνει ως γνωστόν διάφορα 
προγράμματα (αίμα για Έλληνες, δωρε-
άν τρόφιμα για Έλληνες, εξετάσεις από 
«Γιατρούς με Σύνορα», αλλά και συλλογή 
ντόπιων σπόρων). Αγωνίζεστε με σθένος 
και με κίνδυνο της ζωής σας για μία 
υπερήφανη Ελλάδα και για μία κοινωνία 
στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη. Την 
ίδια στιγμή οι άδικες και συκοφαντικές 
επιθέσεις εναντίον σας είναι αναρίθμητες. 
Σας «λασπώνουν» και σας τρομοκρατούν 
επειδή θέλετε να κάνετε μία Ελλάδα υπε-
ρήφανη και να την φέρετε στην θέση που 
της αξίζει. Αποκορύφωμα τα τελευταία 
περιστατικά – οι τρομοκρατικές ενέργει-
ες στον Ασπρόπυργο και στον Βόλο από 
δήθεν αναρχικούς, αλλά κατά βάθος πολέ-
μιους της ίδιας της Ελλάδος.

Οι διαφορές ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή 
και στα άλλα κόμματα είναι εμφανείς. 
Μπροστά σε όλα αυτά δεν μπορώ να 
μένω αδιάφορος. Με συγκινεί ιδιαίτερα ο 
τίμιος αγώνας που κάνετε μέσα σε αυτό το 
φοβερό περιβάλλον τρομοκρατίας - και όχι 
μόνο- για να φέρετε την Ελλάδα στη θέση 
που της αξίζει. Στις εκλογές της 17ης Ιου-
νίου 2012 ψήφισα το κόμμα της Χρυσής 
Αυγής και επιθυμώ μάλιστα να γίνω και 
μέλος κάποιας Τοπικής. Ευχαριστώ για 
τον χρόνο σας και καλή δύναμη!

ΚΩΣΤΑΣ Η. / ΚΑΣΤΟΡΙΑ

D
“διαδικτυακοσ
αποκλεισμοσ

στην γερμανια”
 
Ζω στην Γερμανία και βλέπω κάθε μέρα 

την ιστοσελίδα σας. Είχα παρατηρήσει ότι 
αρκετά από τα βίντεό σας στο You Tube 
δεν τα έδειχναν στη Γερμανία, ιδιαιτέρως 
αυτά που δείχνουν τη Χρυσή Αυγή εκτός 
βουλής. .Όμως παρατήρησα ότι ακόμη και 
τις ομιλίες βουλευτών της Χρυσής Αυγής 
εντός βουλής τις τελευταίες ημέρες, τώρα 
τις κόβουν! Έτσι δεν μπόρεσα να δω τα 
τελευταία 5 βίντεο που έχετε στην ιστο-
σελίδα σας στην κατηγορία «βίντεο»! Άμα 
μπείτε στο You Tube μέσω του γερμανικού 
google με google.de και από εκεί μπείτε 
στο You Tube ίσως μπορέσετε και οι ίδιοι 
σας να το διαπιστώσετε!

Α.Π.

Α.Φ. 597, Δεκέμβριος 2005
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Γιατί πολεμούν 
τους Εθνικιστές

Είναι γνωστό ότι τους δήθεν «εξεγερμένους» 
αναρχοκομμουνιστές χρηματοδοτεί αυτός ο 
ίδιος ο Τζωρτζ Σόρος. Έτσι δικαιολογούνται 
πολλά. Έτσι δικαιολογείται και σχεδόν δουλική 
ανοχή του κράτους απέναντί τους… Μη ξεχνού-
με ότι πριν λίγα χρόνια, ο Τζωρτζ Σόρος κατόρ-
θωσε με μία απλή του κίνηση να υποτιμήσει 
αυτήν την ίδια την αγγλική λίρα!
Την ίδια ώρα όμως που η «παγκοσμιοποίηση» 
προχωρεί και ενισχύει με κάθε τρόπο τους 
δήθεν αμφισβητίες τις πολεμά αμείλικτα τους 
Εθνικιστές. Γιατί ο Εθνικισμός είναι ο μόνος 
αληθινός εχθρός της «παγκοσμιοποίησης». Για 
του λόγου το αληθές διαβάστε την παρακάτω 
έρευνα, που δημοσιεύθηκε όχι σε κάποιο εθνι-
κιστικό ή φασιστικό έντυπο, αλλά στην ιστοσε-
λίδα του BBC:
«BBC Greek | Ποιος κυβερνά τον κόσμο σας; 
Υπερηφάνεια και εθνικισμός
Έρευνα που έγινε για λογαριασμό του BBC, σε 
68 χώρες με τη συμμετοχή 50.000 ανθρώπων, 
έδειξε πως ο «εθνικισμός» είναι ο πρώτος παρά-
γοντας που καθορίζει την ταυτότητα του 32% 
των ερωτηθέντων, με δεύτερο τη θρησκεία. 
«Ποιός κυβερνά τον κόσμο;»
 «Ποιός κυβερνά τον κόσμο σας», λέει ο διπλω-
ματικός συντάκτη του BBC, Tζόναθαν Μάρκους, 
που βρίσκεται στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα 
Υόρκη, «είναι σίγουρα μια καλή ερώτηση που 
θα μπορούσε να κάνει κανείς στους εκατόν 
πενήντα και πλέον αρχηγούς κρατών και κυβερ-
νήσεων που έχουν συγκεντρωθεί εδώ, στην 
έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, και 
τα συμπεράσματα της έρευνας που έγινε σε 68 
χώρες για λογαριασμό του ΒΒC μπορεί να τους 
εκπλήξουν.

Οι Ευρωπαίοι έχουν λίγη 
εμπιστοσύνη στον πολιτικό 
και στον επιχειρηματικό 
τους κόσμο
Οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους πολιτικούς 
πιστεύουν πως εκπροσωπούν δημοκρατίες, 
αλλά, σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με 
την έρευνα, το 65% του κόσμου πιστεύει πως 
η χώρα τους δεν κυβερνάται κατά τη λαϊκή 
βούληση.  »Στις χώρες του πρώην σοβιετικού 
συνασπισμού, το ποσοστό είναι ακόμη υψηλό-
τερο: φθάνει το 75%. Μόνο στις Σκανδιναβία, 
στο Ισραήλ και στη Νότιο Αφρική η πλειοψηφία 
πιστεύει πως κυβερνάται σύμφωνα με τις επι-
θυμίες της. Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα 
στο οποίο καταλήγει η ίδια έρευνα είναι πως, 
σε ποσοστό που πλησιάζει το 50%, ο κόσμος 
αμφιβάλλει αν οι εκλογές στη χώρα του είναι 
ελεύθερες και τίμιες… 
«Όπως έδειξε η έρευνα που έγινε για λογαρια-
σμό του BBC, μόνο το 13% τους εμπιστεύεται, 
όπως επίσης μόνο το 16% πιστεύει πως πρέπει 
να δοθεί μεγαλύτερη δύναμη στους πολιτικούς.
»Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, ο κόσμος 
έχει καλά λόγια να πει για τους θρησκευτικούς 
του ηγέτες και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμε-
ων, ακόμη και για μας, τους δημοσιογράφους, 
αλλά όχι για τους πολιτικούς.» Θρησκευτικοί 
ηγέτες Αλλά κι εδώ τα ποσοστά διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα: ενώ στις χώρες της Σκανδιναβί-
ας, για παράδειγμα, μόνο το 12% εμπιστεύεται 
τους θρησκευτικούς του ηγέτες, σε άλλες χώρες 
το ανάλογο ποσοστό είναι σαφώς πολύ υψη-
λότερο--68% στη νοτιοανατολική Ασία (Ινδο-
νησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊ-
λάνδη και Βιετνάμ), 74% στην Αφρική και 49% 
στη Β. Αμερική.  Οι Μουσουλμάνοι και οι Προ-
τεστάντες είναι αυτοί που εμπιστεύονται περισ-
σότερο τους θρησκευτικούς τους ηγέτες και 
θέλουν να τους δώσουν μεγαλύτερες εξουσίες.

Εθνική ταυτότητα
Η έρευνα που έγινε για λογαριασμό του BBC 
έδειξε επίσης πως ο «εθνικισμός» παραμένει 
υπολογίσιμη δύναμη: είναι ο παράγοντας που 
καθορίζει την ταυτότητα του 32% όσων απάντη-
σαν στις σχετικές ερωτήσεις.

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Εκτεταμένες λεηλασίες σε σούπερ-μάρκετ έγιναν τις τελευταίες μέρες 
στην Αργεντινή κι όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, δύο άτομα έχασαν 
τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την λεηλασία 
σουπερμάρκετ στο Ροσάριο, στο κεντροανατολική Αργεντινή.
«Το ένα από τα θύματα σκοτώθηκε από σφαίρες και το άλλο από 
μαχαίρι», διευκρίνισε ο διευθυντής της τοπικής αστυνομίας, προσθέτο-
ντας ότι στα περισσότερα σουπερμάρκετ στα οποία έγιναν λεηλασίες 
ανήκουν σε Κινέζους.
Οι λεηλασίες σουπερμάρκετ άρχισαν από την πόλη Μπαριλότσε, που 
βρίσκεται στα δυτικά της χώρας, την Ρεσιστένσια, στο βορειοανατολικό 
τμήμα της χώρας, στο Ροσάριο και στις Καμπάνα και Σάρατε, που ανή-
κουν στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Κατά… διαβολική σύμπτωση εκείνες τις μέρες βρέθηκε στη χώρα 
της Λατινικής Αμερικής ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Α. Τσίπρας, προερ-
χόμενος από τη γειτονική Βραζιλία. Λέτε να ξεκίνησε την… επανά-
σταση από την Αργεντινή;

Άρχισε την επανάσταση από την Αργεντινή;



2012: H ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
“Τον σταυραετό που πέτεται 
απ’ τα μικρά του χρόνια
μεσουρανίς στα σύννεφα 
και σμίγει με τ’ αστέρια
τα φλογερά τα μάτια του 
και πίνει από τα χιόνια,
να τον σκλαβώση ποιός μπορεί 
μ’ όσα κι άν έχη χέρια;”
 

Κώστας Κρυστάλλης

Πέρασαν χρόνια πολλά για να κατορθώσει 
η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ σαν ένα Κίνημα προπαντός 
Ιδεολογικό και κατά δεύτερο λόγο πολιτικό, 

να ευρίσκεται στο προσκήνιο της δημόσιας ζωής της 
χώρας σε πείσμα της ξενοκρατίας και των αργυρώ-
νητων εργολάβων του πολιτικού βίου. 

Χρόνια σκληρά, γεμάτα θυσίες, μέσα στην χλεύη των 
πολλών, αντιμετωπίζοντας παντού εχθρούς, ακόμη και 
ανάμεσα σε αυτούς που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ήσαν 
φίλοι και συνοδοιπόροι της. Το 2012 ήταν μια χρονιά 
δικαίωσης για το Κίνημά μας, μιας απλής δικαίωσης, όμως, 
η οποία δεν σημαίνει για εμάς ουσιαστικά τίποτε, αφού 
στόχος μας αμετακίνητος παραμένει η νίκη και η απελευ-
θέρωση του Γένους! Ναι, κάποτε ήμασταν λίγοι, πολύ 
λίγοι. Μα τώρα πλέον είναι αργά για να μας σταματήσουν. 
Γίναμε Κίνημα Λαϊκό και μάλιστα όχι με τα κριτήρια 
ενός Κινήματος αποκλειστικά πολιτικού, αφού αυτό 
που προπαντός τιμά ο Λαός στην Χρυσή Αυγή είναι 
την OXI «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» της στάση απέναντι σε πρόσω-
πα και καταστάσεις, τον αμετακίνητο χαρακτήρα της, 
το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι ανάμεσα στους 
Χατζηαβάτες, που δεν προσκυνούν και τολμούν να 
φτύνουν κατάμουτρα το κατεστημένο. Κάποιοι που 
δεν διστάζουν να καταλογίζουν ακέραιες τις ευθύνες του, 
που τολμούν να αμφισβητήσουν τους καθιερωμένους 
μύθους του, μύθους όχι με την ιερά έννοια που έχει η λέξη 
ΜΥΘΟΣ, αλλά με τη σημασία του ψεύδους, της απάτης, 
της δήθεν ιστορίας. Η αποδοχή της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ από 
τον Λαό προέρχεται κυρίως από έναν βαθύτερο ψυχισμό, 
τον οποίο θα τολμούσαμε να αποκαλέσουμε Φυλετική 
Ψυχή, από ένα βασικό ένστικτο, το ένστικτο της επιβίω-
σης ενός Λαού σε κατάσταση κρίσεως, ο οποίος θέλει να 
ακουμπήσει στους δυνατούς και αυτό δεν μπορούν να το 
σταματήσουν όσα ψέματα και να πουν, όση λάσπη και να 
ρίξουν. Τελευταίο παράδειγμα το περίφημο «ντοκου-
μέντο» του BBC, το οποίο δείχνει πολύ καθαρά ότι 
κάποιοι πιστεύουν ότι είναι δυνατόν ο λαός μας να 
είναι τόσο ηλίθιος, ότι είναι δυνατόν οι Έλληνες να 
πιστέψουν ένα τόσο χοντροκομμένο παραμύθι! Ναι, 
δεν πάει πολύς καιρός, που κάτι τέτοια τα πίστευαν γιατί 
ήταν χορτασμένοι και αισθανόντουσαν ασφαλείς. Όμως, 
αυτό πέρασε και απέμειναν οι επαγγελματίες ψευδολόγοι 
χωρίς κοινό. Δεν το έχουν ακόμη όλοι τους αντιληφθεί, 
όμως, θα το καταλάβουν σύντομα… 

 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 
Ας είμαστε ειλικρινείς. Κανένας μας δεν περίμενε στις 

αρχές αυτού του χρόνου ότι μετά από λίγους μήνες θα 
ήμασταν με ένα 7% στη Βουλή και ότι στο τέλος του χρό-
νου θα ήμασταν το μοναδικό κόμμα με δυναμική ανόδου, 
έχοντας μάλιστα σύμφωνα με τους δημοσκόπους… διπλα-

σιάσει το ποσοστό μας! Αξίζει τον κόπο στο σημείο αυτό, 
επειδή κάθε ψεύτης έχει τον μάρτυρά του, να σας παραθέ-
σω τι έγραφα από αυτήν εδώ την σελίδα, στις αρχές αυτού 
του χρόνου: 

 «ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ: Δεδομένα και προοπτι-
κές του έτους 2012 - Ελλάς, ψευτορωμέικο, προκλήσεις 
και ψέματα: Ο Χρόνος που έρχεται μόνον ευοίωνος δεν 
είναι… Ζούμε στο ψευτορωμέικο και για όποιον είχε 
κάποια αμφιβολία γι’ αυτό ήλθε το ΔΝΤ και η ΤΡΟΪΚΑ 
για να ξεκαθαρίσουν το θέμα… Όλα λένε φιλελεύθεροι 
και μαρξιστές είναι οικονομία, είναι χρήμα. Η μεγαλύτερη 
απάτη της Ιστορίας σε πλήρη εφαρμογή! Ενώ δε φορολο-
γούν τα πάντα και βυθίζουν όλο και περισσότερο το λαό 
στην εξαθλίωση, όπως αποκαλύφθηκε, οι εργολάβοι-ντα-
βατζήδες, που «έτυχε» να έχουν και… κανάλια και εφη-
μερίδες, εισέπραξαν μέχρι τον Αύγουστο του 2011 800 
εκατομμύρια ευρώ διόδια για τα έργα, που θα έκαναν. 
Μόνο που μέχρι τον Αύγουστο του 2011 δεν είχε γίνει 
κανένα έργο. Μίζα, σαπίλα, διαφθορά, εισαγγελείς, οι 
οποίοι εμποδίζονται στο έργο τους, όπως δηλώνουν, αλλά 
μετά από λίγες ημέρες συνεχίζουν κανονικά…»  

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, Α.Φ. 755 

Λίγους μήνες μετά είχαμε εκλογές και το πρώτο ρήγμα 
στο αμαρτωλό και σάπιο βασίλειο της Δανιμαρκίας είχε 
επέλθει! Έγραφα τότε μετά τις εκλογές της 6ης Μαϊου:

«…Όταν πήραμε τον Νοέμβριο του 2010 στις εκλογές 
για το Δήμο Αθηναίων 5,3%, κάποιοι συναγωνιστές μας, 
έχοντας την αφέλεια να πιστεύουν ότι ζούμε σε καθεστώς 
δημοκρατίας, πίστευαν ότι θα πάψει το καθεστώς του απο-
κλεισμού μας και της λάσπης από τα ΜΜΕ. Γνωρίζετε πολύ 
καλά στην πράξη ότι αυτό δεν έγινε. Όπως δεν γίνεται και 
τώρα μετά το θριαμβευτικό, το εκπληκτικό ποσοστό του 
7%. Αντίθετα η λάσπη κλιμακώθηκε και ξεπέρασε και τα 
όρια της χώρας και αποτελεί θέμα πρώτης γραμμής της 
επικαιρότητας σε ολόκληρο τον κόσμο…» 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, 9 ΜΑΪΟΥ 2012, Α.Φ. 773 

Πράγματι, επαληθεύτηκα πλήρως! Κανένας δεν σεβά-
στηκε και δεν σέβεται ούτε και σήμερα την θέληση σχεδόν 
μισού εκατομμυρίου Ελλήνων. Η ίδια πολεμική, όπως 
τότε που η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έπαιρνε 0,09%, συνεχίζεται 

και αυτό δείχνει πόσο «δημοκράτες» είναι αυτοί που μας 
εξουσιάζουν, πόσο σέβονται την θέληση του λαού! Όμως, 
ακόμη δεν τελειώσαμε, αφού η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ κυριολεκτικά 
καλπάζει και το πλέον σημαντικό και ταυτόχρονα δύσκολο 
είναι αυτόν τον καλπασμό να τον κατευθύνουμε προς την 
σωστή κατεύθυνση. Γιατί όπως φαίνεται ακόμη δεν τα 
έχουμε δει όλα…

 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ…
Στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ» της Κυριακής 23 Δεκεμβρίου 

διαβάσαμε μία συνέντευξη ενός από τους πλέον έγκυρους 
παγκοσμίως σε ζητήματα πολιτικής επικοινωνίας. Από την 
συνέντευξη αυτή αυτούσια σας παραθέτουμε τα παρακάτω 
αποσπάσματα:  

«ΒΗΜΑ,  Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012, Σελίδα 6: 
«Στην Ελλάδα έχετε δύο κόμματα «ζόμπι» και δύο «τρελά».» 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ: …Ο κ. 
Τζο Τρίπι είναι ένας από τους σπεσιαλίστες στη στρατηγι-
κή της πολιτικής επικοινωνίας παγκοσμίως και «πατέρας» 
των στρατηγικών και των τεχνολογικών καινοτομιών που 
χρησιμοποίησε ο Ομπάμα στην καμπάνια του το 2008. 
Παρακολουθεί στενά από το 1993 το ελληνικό πολιτικό 
σύστημα… O ΤΖΟ ΤΡΙΠΙ ήταν Σύμβουλος του Ανδρέα στις 
εκλογές του 1993… Ένας από τους σημαντικότερους ανα-
λυτές της πολιτικής επικοινωνίας μιλάει για τις συνταρα-
κτικές αλλαγές στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, τις ευθύνες 
των κομμάτων και τις προοπτικές της Ελλάδας…

ΤΖΟ ΤΡΙΠΙ: «…Οι παλαιοί πολιτικοί θα προσπαθήσουν 
να γραπωθούν ακόμη και από το τελευταίο κομμάτι εξου-
σίας. Τους αρέσει το πελατειακό σύστημα γιατί αυτό τους 
ανέδειξε. Αυτοί οι πολιτικοί είναι νεκροί και όποιος προ-
σκολληθεί στο σύστημα θα πεθάνει μαζί του. Βλέπετε όμως 
ότι κάτι καινούργιο γεννιέται. Τα ποσοστά της Χρυσής 
Αυγής μεγαλώνουν σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, που 
δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πακετάρισμα παλαιών 
ιδεών».  «…Στην Ελλάδα έχετε δύο κόμματα «ζόμπι» και 
δύο «τρελά». Aν είσαι νέος, άνεργος και τα κόμματα που 
θεωρείς υπεύθυνα για την κατάστασή σου βρίσκονται 
στην κυβέρνηση, ο πιο εύκολος τρόπος να τους πεις «άντε 
να χαθείτε», είναι τα «τρελά» κόμματα, γιατί αυτά θα τους 
τρομάξουν. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι ο μπαμπού-
λας, τότε θα ψάξουν για κάτι πιο τρομακτικό. Γι’ αυτό 
ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή και αυξάνεται η πολιτική βία. Αν 
δεν υπάρξει μια θετική διέξοδος για τη χώρα, τότε 
το εργαλείο για να κατεδαφιστεί το παλιό σύστημα 
θα είναι η Χρυσή Αυγή ή κάτι ακόμη πιο ακραίο».

Από τα παραπάνω κρατάμε αυτό που αναφέρει ο Τζο 
Τρίπι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φτιαγμένος με… παλαιά υλικά και 
την φράση του ότι η δύναμη, η οποία μπορεί να ανατρέψει 
το παλιό σύστημα («αν δεν υπάρξει μια θετική διέξοδος για 
τη χώρα») θα είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!  

Όλα αυτά στο τέλος ενός χρόνου και έχοντας πάντα 
κατά νου ότι κάποτε ήμασταν λίγοι, πολύ λίγοι, αλλά τώρα 
πλέον είναι πολύ αργά για να τιθασέψουν κάτι, το οποίο 
ξεπηδά μέσα από αυτήν την ίδια τη Φυλετική Ψυχή, από τον 
θαυμαστό κόσμο των ενστίκτων, από τον απρόσιτο στην 
λογική των διαχειριστών «κυβερνητών» και των τοκογλύ-
φων κόσμο του ασυνειδήτου, από αυτή την ίδια την ιστο-
ρική συνείδηση ενός ολόκληρου λαού, κάτι που ξεπερνάει 
ακόμη και αυτή την ίδια την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!  

Είναι φανερό πως δεν έχουμε ζήσει ακόμα τα 
καλύτερα! Έρχονται ημέρες λαμπρές, ημέρες σκλη-
ρές, ημέρες που θα μετρηθούν οι Άνθρωποι με την 
Ιστορία και έχουμε καθήκον να φανούμε αντάξιοι 
αυτής της ευλογίας, που μας έταξε η μοίρα.

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012: «…Εάν υπήρχε ΕΛΛΑΔΑ και όχι 
ψευτορωμέικο, θα έπρεπε να είχαμε διακόψει κάθε σχέση με την 

Τουρκία και θα έπρεπε να έχουμε επιτέλους κλείσει τα σύνορα. Τίπο-
τε όμως δεν έγινε και δεν θα γίνει. Γιατί; Την απάντηση μας παρέχει 

ένα λαμπερό πνεύμα, ένας από τους ελάχιστους σκεπτόμενους Έλλη-
νες του μεταπολέμου, που έγραψε πριν χρόνια: «…Οι μετριότητες, 

υπομετριότητες και ανθυπομετριότητες, που συναπαρτίζουν τον 
ελληνικό πολιτικό και παραπολιτικό κόσμο, δεν έχουν το ανάστημα 
να θέσουν και να λύσουν ιστορικά προβλήματα τέτοιας έκτασης και 
τέτοιου βάθους –ίσως να καταρρεύσουν ακόμα και στην περίπτωση 

όπου θα βρεθούν μπροστά στην μεγάλη απόφαση να διεξαγάγουν 
έναν πόλεμο». -  «Θεωρία του Πολέμου», Παναγιώτης Κονδύλης
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