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s Και νέα ψηφοφορία στην βουλή για την επιβεβαίωση της 
εκχώρησης της Εθνικής μας κυριαρχίας

s Δεν τους έφταναν φαίνεται τα 3 μέχρι στιγμής Μνημόνια των 
παγκόσμιων τοκογλύφων και ήθελαν και νέα επικύρωση της υποταγής. 

Σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία ψηφίστηκε την Δευτέρα από την 
Βουλή από την ντόπια τρόικα της συγκυβέρνησης και καταψηφίστηκε φυσικά από 

την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «…Ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος, 
ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοι-
χεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατά-
σχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο 

βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΑΒΕΣ ΣΤΟΝ... ΣΟΪΜΠΛΕ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΛΑ ΑΜΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ!

Ο «σύντροφος» Αλέξης βρέθηκε στην Γερμανία, όπου όπως δημόσια ανακοινώθηκε συναντήθηκε κατόπιν επιθυμίας του 
με τον Σόιμπλε. Αν αληθεύουν μάλιστα οι φήμες θα υπάρξει και συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ 

Τσίπρα με την Μέρκελ. Με την οποία Μέρκελ έχουν κάτι κοινό: Ήταν και οι δύο στην νεότητά τους μέλη της νεολαίας 
κομμουνιστικών κομμάτων. Ίσως μιλήσουν για τα χρόνια της μαρξιστικής αθωότητας...

Νέο ΟΧΙ στους «σωτήρες»
από τους ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ

ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ… ΣΩΣΟΥΝ!
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s ΣΕΛΙΔΑ 3

s ΣΕΛΙΔΑ 3

ΝΕΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΖ. ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
Για να ανησυχεί ο Σόρος και… πολλοί άλλοι 
κάτι ΚΑΛΟ συμβαίνει στην Ελλάδα.

s ΣΕΛΙΔΑ 6

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ
Η Χρυσή Αυγή κατέθεσε προσθήκη στο φορο-
λογικό νομοσχέδιο με την οποία προτείνει τη 
φορολόγηση της βουλευτικής αποζημίωσης 
από το πρώτο ευρώ. 

s ΣΕΛΙΔΑ 12

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σχεδόν απαρατήρητη πέρασε η επίσκεψη στην 
Ελλάδα του Μάθιου Νίμιτς...

ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΙΚΑΚΙΑ... ΣΤΑ ΓΚΑΖΑΚΙΑ!
ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ;

ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΡΕΛΑ Ο ΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ: 
ΒΛΕΠΟΥΝ “ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ” 

s ΣΕΛ. 4

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: 
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

s ΣΕΛΙΔΑ 3

s ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο 29XΡΟΝΟΣ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ» ΤΩΝ 
ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Γράφει ο Ν.Γ. Μιχαλολιάκος / Σελίδα 16

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ
ΤΩΡΑ!

20 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
20 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
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Αθήνα: 6932 185789 Πειραιάς: 210 4172693 Αν. Αττική: 6947 285718 Δυτ. Αττικη: 6973 283559 Θεσσαλονίκη: 6970 138893 
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Θεσπρωτία: 6980 838537  Ιωάννινα: 6938 147358 Καβάλα: 6931 087003 Καρδίτσα: 6986 122363 Καστοριά: 6972 230176 Κέρκυρα: 6937 621556 
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Ξάνθη: 6984 784013  Πέλλα: 6972 226025 Πιέρια: 6970 881184 Πρέβεζα: 6956 306622 Ρέθυμνο: 6977 752198 Ρόδος: 6947780096
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Φλώρινα: 6947 298150 Φωκίδα: 6988 888540 Χαλκιδική: 6970 885776 Χανιά: 6977 752198 Χίος: 6980 536367

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

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

o ΑΘΗΝΑ: Δηλιγιάννη 50

o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καζαντζάκη 4 

o ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραΐσκου 111 

o ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 17 χλμ 

Νέας Εθνικής Οδού

o Α. ΛΙΟΣΙΑ: πλ. Μητροπόλεως

o ΝΙΚΑΙΑ: Καισαρείας 30

o Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Λ. Ηρακλείου 426

o ΜΕΓΑΡΑ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΠΕΡΑΜΑ: 25ης Μαρτίου 7

o ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Φανερωμένης 3

o ΑΡΤΕΜΙΔΑ: Αγ. Μαρίνας 10

o ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: Λεωφ. Σουνίου 

και 25ης Μαρτίου

o Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Ποσειδώνος 66 

o ΠΑΤΡΑ: Γερμανού 128 

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΑΛΜΥΡΟΣ: Βασ. Κωνσταντίνου 

91, πλ. Αλμυρού

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΞΑΝΘΗ: Τσιμισκή 2

o ΔΡΑΜΑ: Εθνικής Αμύνης 55 

o ΕΒΡΟΣ: Μαζαράκη 34 

o ΘΑΣΟΣ: Πρίνος Θάσου

o ΚΑΒΑΛΑ: Δαγκλή 10 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Κομνηνού 2

o ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη 40-42 

o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Κόρακα 52

o ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηροδότου 87

o ΡΟΔΟΣ: Εθν. Μακαρίου 45

o KΩΣ: Ομήρου και Ξενοκρίτου

o ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Πλατεία 

Αργοστολίου

o ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Πατριάρχη

Βαρθολομαίου 6

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τ.Θ. 8346

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

www.XAgr.net

YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Την ημέρα που ο Σύριζα έκανε την 
πιο θεαματική κωλοτούμπα, αθωώ-
νοντας κατ’ ουσία τον Παπανδρέου, 

η Χρυσή Αυγή εξέδιδε την παρακάτω ανα-
κοίνωση: «Ο Σύριζα ως συστημικό κόμ-
μα αθώωσε τον Παπανδρέου. Τώρα όμως 
είναι ευκαιρία να στοχοποιηθούν και να 
πάνε στη φυλακή όσοι ευθύνονται για την 
κατάντια της χώρας. Θα υπάρξει και τρίτη 
κάλπη για τον Παπανδρέου».  

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Ο Σύριζα φανέρωσε το ξεκάθαρο ΣΥΣΤΗ-
ΜΙΚΟ του χαρακτήρα, δίνοντας συγχωρο-
χάρτι στον Παπανδρέου και διαγράφοντας 
τις ποινικές του ευθύνες για το σκάνδαλο 
Λαγκάρντ. Ο Αλέξης μυρίστηκε εξουσία και 
άρχισε τα υπόγεια πολιτικά παιχνίδια. Είναι 
δεδομένο πλέον πως και η δήθεν κόντρα με 
τον Βενιζέλο γίνεται για το θεαθήναι, ενώ 
στο απυρόβλητο μένει ο πρωθυπουργός του 
Δ.Ν.Τ., ο πρώτος υπεύθυνος για τη σημερινή 
κατάντια της χώρας. Φαίνεται πως ο Τσίπρας 
δε μετρά ούτε το πολιτικό κόστος για να τα 
έχει καλά με το διεθνές σύστημα εξουσίας και 
κάποια στιγμή να κυβερνήσει. Αν ζητούσε 
προανακριτική και για τον Τζέφρυ, θα ήταν 
δεδομένη η αποδοχή της πρότασης από την 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αντ’ αυτού 
προτίμησε να αφήσει τον Γιωργάκη να κάνει 
μαθήματα στο Harvard, ολοκληρώνοντας την 
απόλυτη μεταστροφή της παρεούλας του σε 
καθαρά συστημικό κόμμα.  
Η Χρυσή Αυγή είχε ήδη συντάξει και δημο-
σιεύσει την πρότασή της για σύσταση προ-
ανακριτικής επιτροπής και για τον Τζέφρυ, 
η οποία ήταν απόλυτα εμπεριστατωμένη και 

βασιζόταν σε αδιαμφισβήτητα νομικά επιχει-
ρήματα. Η εν λόγω πρόταση είχε αποσταλεί 
από το βράδυ της Παρασκευής 4/1/13 και 
στον Πάνο Καμμένο, ενώ με δημόσια δήλωσή 
μας και με σχετικό δελτίο Τύπου είχαμε ζητή-
σει από τους βουλευτές του κόμματος «Ανε-
ξάρτητοι Έλληνες» να την συνυπογράψουν. 
Κάτι τέτοιο δε συνέβη και για την ακρίβεια δε 
λάβαμε καμία απάντηση από το εν λόγω κόμ-
μα. Τέσσερις ημέρες αργότερα και συγκεκρι-
μένα την Τρίτη 8/1/13 ενημερωθήκαμε από 
τα ΜΜΕ για ανάλογη πρόταση του κόμματος 

Καμμένου για την σύσταση προανακριτικής 
για Παπανδρέου και Παπαδήμο. Χωρίς κανέ-

ναν ενδοιασμό και αφού μελετήσαμε το σχετι-
κό κείμενο συνυπογράψαμε την πρόταση, με 
μοναδικό στόχο να πέσει άπλετο φως σε αυτή 
τη σκοτεινή υπόθεση διαφθοράς.   
Την απόφασή μας αυτή ανήγγειλε ο Αρχηγός 
με δήλωσή του από το περιστύλιο της βουλής: 
«Η Χρυσή Αυγή θα φροντίσει να παραπεμ-
φθεί ο Γ. Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός που 
έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο, σε προανα-
κριτική. Όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής 
θα υπογράψουν την πρόταση παραπομπής 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων». Ακολούθως δη-
μοσιεύσαμε σχετικό δελτίο Τύπου: «Ενώ ο 
Σαμαράς καλύπτει τον Βενιζέλο και ο Τσίπρας 
τον Παπανδρέου, η Χρυσή Αυγή απαιτεί την 
παραπομπή τους σε προανακριτική και συ-
νυπογράφει την πρόταση των ΑΝΕΛ για Πα-
πακωνσταντίνου, Βενιζέλο, Παπανδρέου και 
Παπαδήμο. Πολιτική κάθαρση τώρα!»  
Λίγο αργότερα αναρτήθηκε μία πολύ ενδι-
αφέρουσα πολιτική ανάλυση στην έγκριτη 
ιστοσελίδα defencenet.gr, αποσπάσματα της 
οποίας αναδημοσιεύουμε: 

DEFENCEΝΕΤ: Πολιτικός ελιγμός υψη-
λού επιπέδου από Χρυσή Αυγή στριμώ-
χνει άγρια κυβέρνηση και Παπανδρέου 

Με έναν ελιγμό από αυτούς που σπάνια βλέ-
πουμε πλέον στην πολιτική σκηνή της χώρας 
ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, με το θέμα 
της παραπομπής του Γ.Παπανδρέου, αλλά και 
του Λ.Παπαδήμου σε προανακριτική, πετυ-
χαίνει «τέσσερα σε ένα»: 
-Να θέσει επιτέλους στην εθνική αντιπρο-
σωπεία το ερώτημα αν πρέπει να παραπεμ-
φθεί σε προανακριτική και - γιατί όχι - στο 
Ειδικό Δικαστήριο, ο πρώην πρωθυπουργός 
και υπαίτιος της καταστροφής που βιώνει η 
χώρα, Γιώργος Παπανδρέου, 
-Να «στριμώξει» την κυβερνητική πλειοψη-
φία που θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν θέλει 
να παραπεμφθεί ο Γ. Παπανδρέου, αντίθετα 
με αυτά που διακήρυσσε προεκλογικά τουλά-
χιστον η ΝΔ, 
-Να κερδίσει αρκετές ψήφους στην ψηφοφο-
ρία τουλάχιστον από την πλευρά των βουλευ-
τών της ΝΔ και να καταδείξει το ασταθές της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας και 
-Να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα που θέλει 
την τιμωρία του πραγματικού ενόχου. Γιατί 
το θέμα δεν είναι η λίστα Λαγκάρντ. Το θέμα 
είναι να τεθούν υπό την κρίση της εθνικής 
δικαιοσύνης αυτοί που οδήγησαν την χώρα 
στην άβυσσο. 
(Παρατήρηση ΧΑ: καταφέραμε επίσης να 
αναδείξουμε και το συστημικό πρόσωπο του 
Σύριζα, που ανακηρύχθηκε πλέον επίσημα 
σε ΝΕΟ-ΠΑΣΟΚ). Ο γενικός γραμματέας του 
κόμματος, Ν. Μιχαλολιάκος, θυσιάζοντας ένα 
πιόνι (την απ’ ευθείας κατάθεση πολιτικής 
πρότασης που θα απορριπτόταν έτσι ή αλ-
λιώς λόγω ύπαρξης μόνο 17 ψήφων), κερδίζει 
την παρτίδα: Θα στηθούν 4 κάλπες όσες και 
τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 3 προτά-
σεις που έχουν κατατεθεί. 

Η Χρυσή Αυγή φρόντισε 
να στηθεί κάλπη για τον Παπανδρέου 

Γιατί ο Σύριζα αθώωσε τον πρωθυπουργό του ΔΝΤ
Απόλυτη συγκάλυψη της διαφθοράς από Σαμαρά και ΝΔ 

Γνωστοποιούμε στους συναγωνιστές 
μας ότι η Τ.Ο. Τριπόλεως στις 20 

Ιανουαρίου (Κυριακή και ώρα 10 π.μ.), 
θα παραστεί στο επετειακό μνημόσυνο 
για τους νεκρούς της μάχης της 20ης 
Ιανουαρίου  του 1949 στο Λεωνιδί-
ου Κυνουρίας. Στην τελετή μνήμης 

θα παραστούν και οι Βουλευτές του 
κινήματος μας, Παναγιώταρος Ηλίας 

και Μπούκουρας Ευστάθιος. Η αναχώ-
ρηση θα γίνει από την Τρίπολη και απο 
την Πλατεία Κολοκοτρώνη στις  7:30 
το πρωί της Κυριακής. Παρακαλούνται 
όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 
παραπάνω εκδήλωση, να επικοινωνή-
σουν με τον υπεύθυνο κινητοποιήσεως 

στα τηλέφωνα 2710-224073 και κινητό 
6932808175 για να κλείσουν θέση.
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Το τέλος της Αριστεράς  
 
Είναι η χειρότερη εποχή να είσαι κομμουνιστής. Και 
αριστερός γενικώς, οποιασδήποτε απόχρωσης και 
ονομασίας. Ιδεαλιστής , δεινός μελετητής, ποιητής, 
αναρχοαυτόνομος, μπαχαλάκιας, όλοι οι δρόμοι που 
ακολούθησες οδηγούν στην απόλυτη δικαίωση του 
καπιταλισμού.  Ο κομμουνισμός χωρίς Σοβιετία απε-
δείχθη χαμένος από τα αποδυτήρια.  
Το ‘89 δεν ήταν καλή χρονιά για τους συντρόφους 
του υπαρκτού σοσιαλισμού. Από τότε που ξεχύθηκαν 
οι ανατολικοευρωπαίοι στην Ευρώπη, είδε κι έμαθε  
ο κόσμος τι παρήγαγε ο κομμουνισμός εν αφθονεία. 
Όχι, δεν ήσαν  ρωμαλαίοι μπολσεβίκοι έτοιμοι να 
πολεμήσουν για το δίκαιο του εργάτη, αλλά απίθα-
να πεινασμένοι για πλούτο και δύναμη μέθυσοι, και 
κορίτσια που κάνουν τα πάντα για ένα νάυλον καλσόν 
και μερικά μήλα. Έδειξε ακόμη την αβυσσαλέα δια-
φορά μεταξύ της αρχαίας Ευρωπαϊκής ράτσας  που 
οι άντρες της  ξεσπιτώνονταν στα μεγάλα ζόρια και 
δούλευαν μέρα-νύχτα για να θρέψουν τα κουτσούβε-
λα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ιρλανδία, και των 
βαρβάρων  που στέλνουν τις γυναίκες τους να κάθο-
νται σε δυτικούς συνταξιούχους για να στείλουν σπίτι 
δυτικό χρήμα, ρούχα δεύτερο χέρι και τίποτε μακαρό-
νια χωμένα στη ζούλα στο πακέτο, από το ντουλάπι 
του αφεντικού.  
Ακαδημίες των τεχνών,  βραβεία Λένιν, και τόνοι 
προπαγάνδας γραμμένοι από τους στρατευμένους 
στο σκοπό, ποιητές και συγγραφείς που μελετήσαμε 
ενδελεχώς σε βιβλία γραμμένα για το Νεοδημοκρατι-
κό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Εξωτικά 
διπλώματα κυριλλικής γραφής, τενεκεδένια παράσημα 
για τους πιστούς της κομμουνιστικής αυλής. Σε λίγα 
χρόνια ο καπιταλισμός σάρωσε τα πάντα κι απόμει-
ναν σφιγμένα από την άκαρπη αναμονή τα χείλη 
των κομμουνιστριών με τα σμιχτά φρύδια και των 
μακρυμάλληδων νέων με τα αμπέχονα και τα ταγάρια,  
νοσταλγία για υποσχέσεις που βγήκαν ψεύτικες . Στη 
μαμά Ρωσία το προλεταριάτο θα πάρει την εξουσία 
ανάμεσα στα ποντίκια των υπονόμων και θα πεθαίνει 
στο κρύο πνιγμένο σε φτηνή βότκα ενώ το πολίτμπι-
ρο μεταμορφωμένο σε καπιταλιστές ολιγάρχες θα 
στολίζει τα τέκνα του με δυτικά καταναλωτικά προ-
ϊόντα. Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έφεραν πίσω 
τους βασιλιάδες. Και ο τελευταίος των Σοβιετικών, ο 
πατερούλης Γκορμπατσώφ  μασουλάει Πίτσα Χατ και 
ταξιδεύει με  Λουί Βιτόν.  
Ο φεμινισμός που καλλιεργήθηκε από συντρόφισσες 
που μύριζαν ιδρώτα και πατσουλί σε ολόκληρη την 
υπολειπόμενη από αριστερή ανάπτυξη δυτική Ευρώ-
πη, κατέληξε σε φτιασιδωμένες ανήλικες από τη μια 
και σε γάμους μεταξύ λεσβιών και ομοφυλοφίλων 
από την άλλη, η απόλυτη ήττα.  Πού είναι η ηρωική 
αγιογραφία της σοβιετικής ζωής, με τα στιβαρά μπρά-
τσα του αγρότη, της γεροδεμένης συντρόφισσας και 
των χαρούμενων παιδιών με τα φουσκωτά μαγου-
λάκια που υπόσχονταν μια τόσο συμβατικά υπέροχη 
ζωή;  
Το όψιμο ξύπνημα των αντιαριστερών και αντικομ-
μουνιστικών αντανακλαστικών που επιχειρεί η κυβέρ-
νηση του δεξιού Αντώνη, του σοσιαλιστή Βαγγέλη 
και του δεν –ξέρω- αν- είμαι-αριστερός Φανούρη, 
είναι άδικο και υποκριτικό γιατί χτυπά ένα ψυχορρα-
γών ιδεολογικά πτώμα. Ο  νεαρός καταληψίας που 
θα έσπαγε σαν ντόπερμαν τα δεσμά του συστήματος 
απεδείχθη κανισάκι που χαϊδεύεται στον αγκαθωτό 
ποδόγυρο του τελευταίου προπύργιου της Ανατολικής 
Γερμανίας: μια συντρόφισσα κομσομόλα με πάθος για 
χρήμα και κυριαρχία.  
Αν σήμερα κάποιος θέλει να χτυπήσει τον κομμου-
νισμό θα πρέπει να χτυπήσει τον καπιταλισμό που 
αναδύεται βρωμερός από τις τσέπες των πρώην 
κομμουνιστών, νυν καπιταλιστών. Τα πλουσιόπαιδα 
που έγιναν υπέρμαχοι των δικαιωμάτων της μάζας,  
έγιναν κομμουνιστές που έγιναν καπιταλιστές. Ο 
κύκλος κλείνει. Κλείνει όπως ξεκίνησε, διχαστικά και 
υποκριτικά , κλείνει όπως ξέρει, εμφυλιοπολεμικά. 
Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να είναι πλέον αρκετά 
σοφός για να μην πιστέψει το παραμικρό. Και αν δεν 
είναι ακόμα αρκετά σοφός για να καταλάβει το ψέμμα 
της δυναμικής των εξουσιών,  είμαστε εδώ για να του 
το θυμίζουμε. Αριστερά και Δεξιά, Κομμουνισμός και 
Καπιταλισμός είναι δεμένοι αδιάσπαστα μεταξύ τους. 
Ο ένας κουβαλά νερό στον άλλο, διαλύοντας συνει-
δήσεις, διασπείροντας το μίσος και τον όλεθρο.  
Πάνω από οικονομικά συστήματα, πάνω από πολιτικά 
συστήματα, βρίσκεται η Πατρίδα, βρίσκεται η Φυλή 
μας , βρίσκεται η Πίστη μας στα χώματα και τα αίματα 
της Ελλάδος.  Κομμουνισμός τέλος. Τώρα Ελλάδα και 
μόνον Ελλάδα. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και σε 
ειδικό πολυσέλιδο αφιέρωμα, με 
τον τίτλο «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΠΙΔΑ», υπήρχε και άρθρο του 
γνωστού κήρυκα της παγκοσμιο-
ποίησης Τζωρτζ Σόρος, στο οποίο 
άρθρο έκανε πάλι αναφορά στην 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

Μεγάλο πρόβλημα, καθώς φαίνεται 
και για πολλούς και όχι μόνον στην 
Ελλάδα η ύπαρξη και πόσο μάλλον η 
συνεχής άνοδος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. 
Γράφει λοιπόν, στην γνωστή ελληνική 
εφημερίδα ο Ουγγροεβραϊκής καταγω-
γής αμερικανός μεγαλοεπιχειρηματίας: 
«George Soros, Η κρίση αξιών της 
Ευρώπης και το ελληνικό πρόβλημα, 
NEA, Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013: 
Η ξενοφοβία και ο εξτρεμισμός είναι 
συμπτώματα κοινωνιών σε βαθιά 
κρίση. Το 2012, η ακροδεξιά Χρυσή 
Αυγή κέρδισε 21 έδρες στις βουλευτι-
κές εκλογές στην Ελλάδα, το δεξιό Γιό-
μπικ κέρδισε έδαφος στη χώρα όπου 
γεννήθηκα, την Ουγγαρία, και η Μαρίν 
Λεπέν του Εθνικού Μετώπου είχε 
ισχυρή υποστήριξη στις προεδρικές 
εκλογές της Γαλλίας. Η αυξανόμενη 
υποστήριξη παρόμοιων δυνάμεων σε 
όλη την Ευρώπη οδηγεί σε ένα αναπό-
φευκτο συμπέρασμα: η παρατεταμένη 
οικονομική κρίση της ηπείρου δημι-

ουργεί μια κρίση αξιών που απειλεί 
τώρα την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Οταν ήταν ακόμη μόνο μια φιλοδοξία, 
η Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν μια απείρως 
ελκυστική ιδέα, η οποία πυροδότη-
σε τη φαντασία πολλών ανθρώπων, 
εμού περιλαμβανομένου. Τη θεώρησα 
ενσάρκωση μιας ανοικτής κοινωνίας 
- μια εθελοντική ένωση κυρίαρχων 
κρατών που είναι πρόθυμα να παραι-
τηθούν από μέρος της κυριαρχίας τους 
για το κοινό καλό. Μοιράζονταν μια 
κοινή ιστορία, στην οποία η Γαλλική 
Επανάσταση, με το σύνθημα για ελευ-
θερία, ισότητα και αδελφοσύνη, άφησε 

μια διαρκή κληρονομιά.»
Πρώτα απ’ όλα, όπως διαβάσατε παρα-
πάνω, αναφέρεται στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
και όχι για πρώτη φορά. Λέει όμως κι 
άλλα. Γράφει ευθέως για παραίτηση 
μέρους της κυριαρχίας των κρατών 
για το… κοινό καλό! Ευθέως δηλαδή, 
ομιλεί για την εκχώρηση της εθνικής 
μας κυριαρχίας, η οποία γίνεται με το 
περίφημο Μνημόνιο. Καθόλου τυχαία 
και η αναφορά του στην Γαλλική Επα-
νάσταση, που άφησε, κατ’ αυτόν, μία 
κοινή παράδοση σε όλα τα κράτη 
μέλη. Θα έπρεπε να ξέρει ο Τζωρτζ 
Σόρος και οι ενταύθα ζηλωτές του 
ότι η Ελλάδα δεν γεννήθηκε από την 
Γαλλική Επανάσταση. Ήταν μια Εθνική 
Επανάσταση η Επανάσταση των Ελλή-
νων του 1821. Πιστή στο πνεύμα αυτό 
και η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ αρνείται αυτήν 
την δήθεν κοινή ευρωπαϊκή παράδοση. 
Μέσα στα πλαίσια της οποίας εκτός 
από την «ισότητα», στην οποία ανα-
φέρεται ο Τζωρτζ Σόρος, υπήρχε και 
η γκιλοτίνα, που παραμένει σταθερή 
αξία για αυτούς που παριστάνουν τους 
δημοκράτες εναντίον όσων κατά την 
άποψή τους δεν είναι δημοκράτες.

Πάντως, για να ανησυχεί ο Τζωρτζ 
Σόρος για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, σημαί-
νει ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ βαδίζει προς 
την σωστή κατεύθυνση. 

ΝΕΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΖΩΡΤΖ 
ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»

Δεν πάνε πολλά χρόνια από τότε που ο Αλέξης Τσίπρας, επί-
δοξος πρωθυπουργός της χώρας, καθώς φαίνεται και με τις 
ευλογίες του ξένου παράγοντα, υποσχότανε φτηνό πετρέλαιο 
από τον σύντροφο Τσάβες! Τα χρόνια πέρασαν και έτσι Χρι-
στουγεννιάτικα είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα να επισκέπτεται το 
Νότιο ημισφαίριο, στο οποίο τώρα είναι καλοκαίρι, και να 
συνομιλεί με πολιτικούς της Αργεντινής και της Βραζιλίας. Γρή-
γορα-γρήγορα ξεχάστηκε το ταξίδι αυτό και τα κωμικοτραγικά 
συνακόλουθά του. Τα ΜΜΕ έθαψαν το θέμα και ο «σύντρο-
φος» Αλέξης ετοίμασε τις βαλίτσες του για την χώρα μητέρα 
του καπιταλισμού των ΗΠΑ και την Γερμανία, όπου όπως 
δημόσια ανακοινώθηκε, συναντήθηκε κατόπιν επιθυμίας του με 
τον εκπρόσωπο του σκληρού καπιταλισμού Γερμανό υπουργό 

Σόιμπλε. Αν αληθεύουν μάλιστα οι φήμες θα υπάρξει και συνά-
ντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα με την Μέρκελ. Με την 
οποία Μέρκελ έχουν κάτι κοινό: Ήταν και οι δύο στην νεότητά 
τους μέλη της νεολαίας κομμουνιστικών κομμάτων. Ίσως μιλή-
σουν για τα χρόνια της μαρξιστικής αθωότητας και τους φαι-
νομενικά αντίθετους, αλλά στην πραγματικότητα παράλληλους 
δρόμους τους στην υπηρεσία της παγκοσμιοποίησης.  
Αλήθεια, οι «συνιστώσες» όλοι αυτοί που ακολουθούν τον 
ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνουν μαρξιστές, μαοϊκοί, τροτσκιστές, στα-
λινικοί, αναρχικοί και ό,τι άλλο θέλετε, τι έχουν να πουν για 
όλα αυτά; Δεν θα πούνε τίποτε. Προσδοκούν στην εξουσία 
και αυτό διαγράφει καθώς δείχνουν τα πράγματα όλες τις 
ιδεολογικές τους ανησυχίες...

Από τον Τσάβες στον... Σόιμπλε! 

Η μεγάλη πορεία του «σύντροφου» Αλέξη

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της αρχής από 166 
βουλευτές σε σύνολο 290 παρόντων ενώ καταψηφί-
στηκε (όπως και όλα τα άρθρα του) από τους 18 Εθνι-
κιστές της Χρυσής Αυγής. «Μέγα ζητούμενο» χαρα-
κτήρισε ο Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής, Ν. Μιχαλολιάκος την 
εθνική κυριαρχία εκτιμώντας ότι με το νομοσχέδιο 
που ψηφίστηκε στη Βουλή, «οι δανειστές της χώρας 
προσπαθούν να δέσουν τα συμφέροντα τους», μέσω 
μιας διαδικασίας που κινείται εκτός λογικής.

Η συγκυβέρνηση αποφάσισε να φέρει στη Βουλή, έναν 
επαίσχυντο νόμο, με τον οποίο κωδικοποιείται η πρόβλεψη 
των Μνημονίων. Ο νόμος αυτός, θέτει την κρατική περιουσία 
στη διάθεση των δανειστών, σε περίπτωση κατά την οποία 
η Ελλάς θα αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή 
των δανείων!
Η εθνική περιουσία είναι έρμαιο πλέον (με το νόμο αυτόν) 
των διεθνών τοκογλύφων. Την πραγματικότητα αυτή, διέ-
ψευδε μέχρι σήμερα τόσο η σημερινή όσο και οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις των θιασωτών του Μνημονίου, κάνοντας 
λόγο για γραφικότητες και ακατάσχετη κινδυνολογία. Πλέον, 
οι μάσκες της τυραννίας πέφτουν.

Σύμφωνα με τη μια εκ των πέντε Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου (τις οποίες πανηγυρικά υπέγραψε η κυβέρ-
νηση, ώστε να λάβει τη χρηματοδότηση της τρόικας), δεν 
εξαιρείται κανένα περιουσιακό στοιχείο του Κράτους και της 
Τραπέζης της Ελλάδος, από την συντηρητική ή αναγκαστική 
κατάσχεση από μέρους των δανειστών. 
Η συγκεκριμένη διάταξη, περιλαμβάνεται στην Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/2012), η οποία τροποποιεί 
τους όρους της δανειακής σύμβασης. Συμφώνως προς αυτή 
τη διάταξη, ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος, ούτε η Τράπεζα 
της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά 
τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για 
άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-συντηρητικής ή 
αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο 
βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης.

Απέναντι σε όλα αυτά, στάθηκαν όρθιοι οι Εθνικιστές 
της Χρυσής Αυγής. Καλούμε τους Έλληνες να αγωνι-
στούν στο πλευρό μας ενάντια στην Μνημονιοκρατία 
που ξεπουλάει την Πατρίδα μας. Ο Αγώνας των Ελλή-
νων πατριωτών θα διαγράψει τις προδοτικές συμφω-
νίες που οδηγούν τον λαό μας στην εξαθλίωση.

ΝΕΟ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ «ΣΩΤΗΡΕΣ»
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ
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Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

Ο Λουκάς Παπαδήμος, ήταν διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδας, όταν η Ελλάδα 
μπήκε στην ζώνη του ευρώ και αλυσοδέθη-
κε ποικιλοτρόπως από πολλές και διάφορες 
συνθήκες. Ήταν στο πλάι μάλιστα του τότε 
πρωθυπουργού Σημίτη, όταν κουνάγανε τα 
ευρώ εμπρός από ένα ΑΤΜ. Αργότερα τοπο-
θετήθηκε άμισθος σύμβουλος του Γιώργου 
Παπανδρέου και ακολούθως ανέλαβε την 
πρωθυπουργία της χώρας, υπογράφοντας 
το 2ο μνημόνιο και βυθίζοντας την οικο-
νομία της χώρας ακόμα περισσότερο στην 
υφεσιακή πολιτική... Σε αυτόν τον άνθρωπο, 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονο-
μικών και Βιομηχανικών Ερευνών απενεμή-
θη το «Αριστείο ΙΟΒΕ» για τις «πολύπλευρες 
υπηρεσίες του στην  χώρα» και την «προ-
σφορά του στην Ελληνική Οικονομία»!
Ο Ελληνικός σουρεαλισμός σε πλήρη 
δράση, δηλαδή, αν και κοιτάζοντας την δομή 
του Δ.Σ. του εν λόγω οργανισμού μπορούμε 
να καταλάβουμε για ποιον ακριβώς λόγο 
βραβεύεται ο κ. Παπαδήμος. Εκεί θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, από προέδρους πολυεθνι-
κών εταιριών και διευθύνοντες συμβού-
λους τραπεζών, μέχρι και τον πρόεδρο του 
ΤΑΙΠΕΔ, του οργανισμού που ως μεσάζο-
ντας μεταβιβάζει την Ελληνική Δημόσια 
Περιουσία στους διεθνείς τοκογλύφους. 

ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ;

«Κανείς δεν μπορεί να τρομοκρατήσει, τη 
Δημοκρατία, τη ΝΔ, τον πρωθυπουργό. Ευτυ-
χώς δεν υπήρχαν θύματα. Η πράξη αυτή 
πρέπει να καταδικαστεί απ’ όλους. Να κατα-
δικαστούν τα άκρα και οι ακρότητες, από 
όπου και να προέρχονται. Είτε από την άκρα 
δεξιά, είτε από την άκρα αριστερά. Αυτού του 
είδους οι ενέργειες θα πέσουν στο κενό», 
δήλωσε μετά την επίθεση ο Γραμματέας της 
ΝΔ, Μ. Κεφαλογιάννης. Παρόμοιου περιε-
χομένου δηλώσεις έκαναν και οι υπόλοιποι 

κυβερνητικοί παράγοντες που εμφανίστηκαν 
στα τηλεπαράθυρα, καθώς και οι… συνιστώ-
σες της μνημονιακής συγκυβέρνησης.
Να τα, λοιπόν, τα «άκρα» και οι «ακρότη-
τες», που κυκλοφορούν, οπλοφορούν και 
πυροβολούν! Και στη μέση η… καλή μας η 
συγκυβέρνηση, που εγγυάται την… ομαλή 
πορεία του τόπου και την… ευνομία! Αυτό 
είναι το πολιτικό μήνυμα που απορρέει από 
την επίθεση. 

Ο ΓΛΕΖΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ:
ΕΙΝΑΙ... «ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ»!

Αρκεί κάποιος να διαθέτει διψήφιο IQ για να 
καταλάβει από ποιον πολιτικό χώρο προέρ-
χονται οι απανωτές επιθέσεις των τελευταί-

ων ημερών. Η 
επικοινωνιακή 
εκκένωση της 
Βίλα Αμαλίας 
από την Βίλα... 
Συγγρού (για 
λόγους απο-
προσανατολι-
σμού κυρίως) 
δημιούργησε 
τις γνωστές 
βίαιες αντιδρά-
σεις. Ο Γλέζος 

πάντως διαφωνεί, ενώ τόνισε πως η Αριστε-
ρά δεν ωφελείται από τέτοιου είδους περι-
στατικά και αναρωτήθηκε «μήπως πρόκειται 
για παρακρατικές οργανώσεις φίλιες προς τη 
Νέα Δημοκρατία;» Εμείς φυσικά δεν τολμού-
με να τοποθετηθούμε απέναντι στον... γίγαντα 
της Αριστεράς, αλλά για να βοηθήσουμε την 
σκέψη του «συντρόφου», να καταθέσουμε 
μία εναλλακτική περίπτωση: Μήπως οι δρά-
στες ήταν... εξωγήινοι;

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ;

Υπάρχει βουλευτής του… αγνού και… αμό-
λυντου ΣΥΡΙΖΑ που διαθέτει τραπεζικό λογα-
ριασμό στην… Ελβετία; Σύμφωνα με τον 
«Βηματοδότη», του καθεστωτικού «Βήμα-
τος», υπάρχει και μάλιστα είναι γνωστός:
«Ας αρχίσουμε σήμερα με ένα ερώτημα που 
όλο και περισσότερο ακούγεται (χωρίς όμως 
απάντηση) στους διαδρόμους της Βουλής, 
από βουλευτές των τριών κομμάτων που 
στηρίζουν την κυβέρνηση: Αλήθεια, εκείνος ο 
βουλευτής, ο οποίος σημειωτέον «το παίζει» 
και πολύ… αντιμνημονιακός, έφερε πίσω 

στην Ελλάδα τα χρήματα που του βρήκανε 
σε ελβετική τράπεζα; Διότι όταν τον εντόπι-
σαν με λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα, 
διερρήγνυε τα ιμάτιά του (και μάλιστα στην 
ολομέλεια της Βουλής), ότι τον λογαριασμό 
τον είχε ανοίξει για τα παιδιά του και ότι θα 
έφερνε πίσω τα λεφτά πάραυτα σε ελληνικές 
τράπεζες. Το έκανε; Τι λέει το κόμμα του;»
Το δημοσίευμα έγινε το πρωί του Σαββάτου, 
και μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει 
καμιά διάψευση από την πλευρά του λαλί-
στατου –σε άλλες περιπτώσεις- συνονθυ-
λεύματος.

  Σημεία
 των Καιρών

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ!

Ονομάζεται Αχμέτ Χατζηοσμάν. Είναι 
βουλευτής του ‘’πατριωτικού’’ ΠΑ-
ΣΟΚ κι εκλέγεται στο Νομό Ροδόπης. 
Ο κύριος αυτός λοιπόν, επισκέφτηκε 
πρόσφατα την Προύσα, όπου και 
έσπευσε να παραβρεθεί στο τοπικό 
παράρτημα ενός συλλόγου με την 
επωνυμία ‘’σύλλογος αλληλεγγύης 
Τούρκων Δυτικής Θράκης’’.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, φωτο-
γραφήθηκε με φόντο τον χάρτη της 
Δυτικής Θράκης και τις σημαίες της 
Τουρκίας και εκείνης των αυτοαπο-
καλούμενων ‘’Τούρκων της Δυτικής 
Θράκης’’. Βουλευτής του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου λοιπόν, ενθαρρύνει 
την πολιτική της Άγκυρας, η οποία 
αποβλέπει στην κοσσοβοποίηση της 
Θράκης. Μήπως θα πρέπει να λογο-
δοτήσει στον Ελληνικό Λαό, τόσο ο 
ίδιος όσο και ο Πρόεδρος του κόμ-
ματος στου οποίου τις τάξεις ανήκει; 
Ο «πατριώτης» Ευάγγελος Βενιζέλος 
δε βλέπει ή κάνει πως δε βλέπει;

Η Χρυσή Αυγή 
κλέβει την 
παράσταση
Η πρόταση έπεσε στο τραπέζι. Αυτήν την 
Παρασκευή πάμε θέατρο, στο «Τα Παιδιά 
θα έρθουν στις 8», με τον Αλέξανδρο Ρήγα 
και την Βασιλική Ανδρίτσου. Όταν μπήκα 
στην αίθουσα του Αριστοτέλειον, αντί-
κρισα ένα κατάμεστο θέατρο. Άνθρωποι 
όλων των ηλικιών, περίμεναν υπομονε-
τικά την ταξιθέτρια, να τους υποδείξει τις 
θέσεις τους. Το κουδούνι χτύπησε τρεις 
φορές και η αυλαία άνοιξε… 
Ένα ζευγάρι, 
παντρεμέ -
νο εδώ και 
δεκαπέντε 
χρόνια, βρί-
σκεται σε 
ομηρία, στο 
ίδιο του το 
σπίτι, καθώς 
δύο ληστές 
κλέβουν τα 
υπάρχοντά 
τους. Και 
ξαφνικά, η 
α π ο κ ά λ υ -
ψη. Η γυναίκα, η Ντόρα ψηφίζει Χρυσή 
Αυγή και ο άντρας της, ο Γιώργος, ψηφί-
ζει ΣΥΡΙΖΑ. Μια κωμωδία καταστάσεων 
που σκιαγραφεί την σημερινή ελληνι-
κή πραγματικότητα. Φυσικά, η Χρυσή 
Αυγή δε θα μπορούσε να διαδραματίσει 
κάποιον άλλον ρόλο, από αυτόν που έρχε-
ται να λύσει το πρόβλημα, αποκομίζοντας 
το δυνατό χειροκρότημα των θεατών, 
σε κάθε αναφορά της. Χαρακτηριστικό 
σημείο του έργου, όταν το ζευγάρι βρί-
σκει ένα ασύρματο τηλέφωνο, το οποίο 
έχει ελάχιστη μπαταρία και μπορούν να 
κάνουν μόνο ένα τηλέφωνο, να επικοι-
νωνήσουν με κάποιον για να τους βοη-
θήσει. Αφού οι σύντροφοι του Γιώργου 
δειπνούσαν, οι οικογενειακοί φίλοι δε 
θα άκουγαν το τηλέφωνο και η ελληνική 
αστυνομία θα κατέφτανε όταν θα ήταν 
ήδη πολύ αργά, ζωγραφίζοντας την γραμ-
μή γύρω από τα πτώματα του ζευγαριού, 
η Ντόρα ρίχνει την ιδέα… «Γιώργο, θα 
πάρουμε την Χρυσή Αυγή», είναι οι μόνοι 
που μπορούν να μας βοηθήσουν και 
θα έρθουν. Το δυνατό χειροκρότημα του 
κόσμου, κάθε φορά που η Χρυσή Αυγή 
έπερνε αποφασιστικό ρόλο στο έργο είναι 
σίγουρα ένας σημαντικός λόγος που αξί-
ζει κάποιος να το δει. Για άλλη μια φορά 
η Χρυσή Αυγή, κλέβει την παράσταση 
καθώς ήρθε για να μείνει στις καρδιές 
των Ελλήνων, προσεγγίζοντας με έναν 
ελαφρύ, καλλιτεχνικό τρόπο πως αποτελεί 
την μόνη λύση, απέναντι στο πολιτικό 
κατεστημένο και στους δήθεν σωτήρες.

Μ.Σ.

Ο Άλεξ Ρόντος, το alter ego του τέως πρωθυπουργού 
(GAP) Γιώργου Παπανδρέου, ο άνθρωπος που σε όποιο 
κράτος εργάζεται ακολουθεί πόλεμος ή πολιτική ανατα-
ραχή, “ξανακτύπησε” με συνέντευξή του στην τουρκική 
εφημερίδα Χουριέτ, ως συνήθως, με δηλώσεις που προ-
καλούν το κοινό εθνικό αίσθημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο: “Εμείς, ο μόνος λόγος για τον οποίο κάθε 
χρόνο πρέπει να επενδύουμε σημαντικό ποσοστό του εθνικού μας 
εισοδήματος σε στρατιωτικές δαπάνες είναι η Τουρκία. Η Ελλάδα 
δαπανά επειδή δαπανά και η Τουρκία σε στρατιωτικές δαπάνες. 
Όμως ο λόγος ύπαρξης του τουρκικού στρατού δεν είναι η Ελλά-
δα. Για αυτό δεν περιμένω αμοιβαία βήματα. Αν πρέπει να μιλήσω 
ανοιχτά εντέλει από τον αφοπλισμό κερδισμένη πραγματικά θα 
είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι και ρεαλιστικό και δυνατό να γίνει”.
Άρα, υπάρχει κατανόηση για τα γιγαντιαίου μεγέθους εξοπλιστικά 
προγράμματα της τουρκίας επειδή.. δεν αφορούν την Ελλάδα, η 
οποία θα πρέπει να αφοπλιστεί!
Επίσης, θεωρεί ότι για να υπάρξει μια μόνιμη λύση στην Ελληνο-
τουρκική προσέγγιση αρκεί η “ισχυρή” Τουρκία να αποσύρει από 
τον βορρά της Κύπρου 30.000 στρατιώτες και να καταργήσει το 
casus belli σε περίπτωση παραβίασης της θαλάσσιας υφαλοκρη-
πίδας. «Οι Έλληνες ακόμη πιστεύουν πως μπορεί να προέλθει 
μια απειλή από την Τουρκία (σ.σ.: αν είναι δυνατόν!). Για αυτό η 
Τουρκία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η Τουρκία μπορεί να έχει και 

άλλα θέματα. Κατά την γνώμη μου με τα χαρακτηριστικά και το 
μέγεθος αυτής της περιοχής είναι πολύ φυσικό να σκέπτεται και 
άλλα θέματα.»... «Πιστεύω πως το Αιγαίο θα μετατραπεί σε μια 
κοινή τουριστική αγορά. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι θα ανεβαίνουν 
στα πλοία και θα πηγαίνουν για μια μέρα ή για το Σαββατοκύρια-
κο στην απέναντι πλευρά. Και αν δεν υπήρχαν αυτοί οι ανόητοι 
κανονισμοί για την βίζα, θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε από 
τώρα» 
Η Χρυσή Αυγή παραμένει σταθερή στις θέσεις της για την Εθνική 
Άμυνα και το Αιγαίο και συνεχίζει τον αγώνα της μέχρι την τελική 
νίκη. Ούτε μία σφαίρα λιγότερη για την Εθνική Άμυνα!
Το στρατηγικό βάθος της Ελλάδος είναι ο χώρος του Αιγαίου και 
η θαλάσσια προέκτασή του που φτάνει μέχρι την νήσο Κύπρο. 
Η γεωπολιτική αξία της εν λόγω περιοχής και οι αναξιοποίητες 
ακόμη πλουτοπαραγωγικές πηγές που περικλείει, μπορούν όχι 
απλά να λύσουν τα σύγχρονα οικονομικά προβλήματα του κρά-
τους μας, αλλά και να του χαρίσουν περίοπτη θέση στη διεθνή 
οικονομική και στρατηγική σκακιέρα.

Άλεξ Ρόντος: «Κοινή τουριστική αγορά το Αιγαίο»!
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ΤΣΕΚΟΥΡΑΤΗ... ΛΑΘΡΟΣΥΜΜΟΡΙΑ

Ούτε ένας, ούτε δυο, αλλά… επτά ήταν οι 
Πακιστανοί δράστες της αιματηρής συμπλο-
κής και ληστείας που είχαν γίνει το μεσημέρι 
του Σαββάτου σε βάρος τριών ομοεθνών 
τους! Οι τέσσερις από αυτούς συνελήφθη-
σαν, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται. Οι 
δράστες είχαν εισβάλει στο κατάλυμα των 
συμπατριωτών τους στη Σαλμώνη Ηλείας 
και είχαν αρχίσει να τους χτυπούν άγρια με 
ρόπαλα και αγροτικά εργαλεία! Όταν τους 
εξουδετέρωσαν, άρπαξαν τρία κινητά και 
όλες τις οικονομίες που είχαν συγκεντρώσει 
δουλεύοντας στα χωράφια της περιοχής, 
ύψους 3.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν τρέ-
χοντας. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα οι 
αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου εντόπι-
σαν τέσσερις από τους δράστες ηλικίας από 
18 ως 44 χρόνων να περιφέρονται στην πόλη 
και τους συνέλαβαν.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ!

Με την απελπισία των Ελλήνων ήδη σε 
κρίσιμο σημείο η ΔΕΗ αυξάνει την χρέωση 
στους Έλληνες. 8,6% με 9,2% θα είναι, 
λοιπόν, ακριβότερο το ρεύμα και μάλιστα 
αναδρομικά, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του 
2013, ενώ είναι πιθανών να υπάρξουν και 
άλλες αυξήσεις στα τιμολόγια. Με βάση αυτά 
μπορούμε να υποθέσουμε τι θα επακολουθή-
σει της απελευθερώσεως των τιμολογίων.
Η Χρυσή Αυγή πίστη, όπως πάντα, στο Καθή-

κον της δίπλα στους Έλληνες πολίτες, πραγ-
ματοποίησε ήδη την πρώτη της επίσημη 
αντίδραση, στα κεντρικά της ΔΕΗ, ενάντια 
στην εχθρότητα με την οποία αντιμετωπίζε-
ται ο μέσος Έλληνας και τα προβλήματα του  
από την εταιρία και την κυβέρνηση. Επειδή 
η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα πολιτικό κόμμα 
που αρέσκεται σε επικοινωνιακά πυροτεχνή-
ματα και προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά ένα 
Κίνημα που βρίσκεται σταθερά δίπλα στους 
Έλληνες σε όλα τους τα προβλήματα, γνω-
στοποιούμε ότι παρόμοιες κινήσεις θα γίνουν 
και στο μέλλον, έως ότου το πρόβλημα λυθεί 
οριστικά και αμετάκλητα.

ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΟΝ ΤΖΑΜΤΖΗ

Μια λεκτική διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του 
Δάνη Τζαμτζή με τον βουλευτή της Χρυσής  
Αυγής, Χρ. Παππά την Δευτέρα στη βουλή:
«Που βρίσκετε τα λεφτά και φτιάχνετε οργα-
νώσεις, γραφεία; Έχετε χορηγούς;» αναρω-
τήθηκε ο κ. Τζαμτζής.
Για να πάρει την απάντηση από τον Συναγω-
νιστή Παππά: «Ποιον, τον Μπόμπολα;»

«Ναι, έχετε τον Μπόμπολα, ποιόν; - που τα 
βρίσκετε;» επέμεινε ο κ. Τζαμτζής.
«Εσείς που είστε εξαρτημένοι από τον ξένο 
παράγοντα, δεν ξέρετε από κουμάντο. Έχου-
με το έκτακτο εκλογικό επίδομα και τα χρή-
ματα των αποζημιώσεων. Ένα μεγάλο μέρος 
από αυτά τα γυρίζουμε στο λαό. Είστε πολι-
τικά παχύδερμα, όπως και ο κ. Βενιζέλος!» 
είπε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣ-
ΤΗΣ» ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Ελεύθερος με «περιοριστικούς» όρους (να 
μην πάει στο εξωτερικό και να εμφανίζε-
ται μια το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της 

γειτονιάς του) αφέθηκε –με τη σύμφωνη 
γνώμη του εφέτη ανακριτή και του αρμο-
δίου εισαγγελέα- ο 29χρονος «κοινωνικός 
αγωνιστής» της «επιθετικής αριστεράς», 
αποτύπωμα του οποίου βρέθηκε σε γιάφκα 
τρομοκρατών, ενώ το DNA του εντοπίστη-
κε στα κρυμμένα όπλα της τρομοκρατικής 
συμμορίας «Συνωμοσία των Πυρήνων της 
Φωτιάς»!!! Μάλιστα, έγινε γνωστό πως η 
συνήγορός του ζήτησε τη διενέργεια νέας 
πραγματογνωμοσύνης, γιατί… αμφισβητεί 
την επίσημη της Αστυνομίας. Κι όλα αυτά 
συνέβησαν την ίδια μέρα που οι «ένοπλοι 
σύντροφοι» ξαναχτύπησαν! Συμβολικό, ε;

ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΑΦΓΑΝΟΥ ΣΤΟΥ ΓΚΥΖΗ - ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ
ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ... ΑΦΓΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ!

Στις 5 Ιανουαρίου του 2013, βρέθηκε νεκρός 
(μαχαιρωμένος), στη συμβολή των οδών 
Βαλτινών και Μουστοξύδη (στου Γκύζη) 
ένας 18χρονος Αφγανός. Αμέσως μόλις 
έγινε γνωστή η είδηση, τα γνωστά παπα-
γαλάκια άρχισαν ν’ αφήνουν τα… συνήθη 
υπονοούμενα, για «χρυσαυγίτες με μαύ-
ρες μπλούζες», «ρατσιστικό έγκλημα» κ.τ.λ. 
Προχθές ανακοινώθηκε η εξιχνίαση της 
δολοφονίας. Δράστης είναι ένας 27χρονος 
«κατατρεγμένος οικονομικός μετανάστης», 
ομοεθνής του θύματος, ο οποίος εντοπί-
σθηκε στο Πεδίον του Άρεως, τη στιγμή που 
ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με λεωφορείο 
των ΚΤΕΛ για τη Θεσσαλονίκη. 

  Σημεία
 των Καιρών

Το πλέον εύκολο πράγμα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, είναι 
να παριστάνεις τον ιδεολόγο επαναστάτη και να είσαι ένα 
υπάκουο πιόνι του συστήματος. Έχουμε αμέτρητα τέτοια 
‘’φρούτα’’ στη χώρα μας. Δεν έχει κανείς παρά να ελέγξει το 
πολιτικό παρελθόν της πλειοψηφίας του δημοσιογραφικού 
κόσμου, για να διαπιστώσει το υ λόγου το αληθές.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο βουλευτής Καστοριάς του 
Σύριζα, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, δήλωσε αναρχικός, συντασ-
σόμενος με την ανομία και ασυδοσία των συντρόφων του οι 
οποίοι επί 20ετία και πλέον, εκκινούσαν τις εγκληματικές τους 
δραστηριότητες από τη Βίλλα Αμαλίας. Ο ίδιος αυτός ‘’προλετά-
ριος’’, αποκαλύφθηκε πως είναι διορισμένος στο Δημόσιο και 
είναι προφανές, ότι δε διορίστηκε από τους Δεξιούς. Αυτά για 
να μη παραμυθιάζουν τη κοινή γνώμη κάποιοι επιτήδειοι, πως 
τάχα η Αριστερά δε κυβέρνησε ποτέ. Επιπλέον, ο κρατικοδίαιτος 
αυτός κύριος, σε μια κρίση ειλικρινούς ιδεολογικής ομολογίας 
ξεκαθάρισε πως η κατάργηση των βουλευτικών προνομίων, 
είναι επικίνδυνη και αναιρεί ουσιαστικά τη Δημοκρατία!

Στα χνάρια του κατά φαντασίαν προλετάριου βουλευτή, βαδίζει 
ο δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης Κώστας Αρβανίτης. 
Στρογγυλοκαθισμένος πάνω στον παχυλό μισθό της ΕΡΤ, την 
ώρα που το 1/3 του Ελληνικού Λαού βρίσκεται κάτω από τα 
όρια της φτώχειας, ο κύριος Αρβανίτης, ‘’πουλά’’ αντι-εθνικισμό, 
αντιφασισμό και αντιρατσισμό, για να κερδίσει τα εύσημα του 
Καθεστώτος και του ερυθρού παρακράτους.
Είναι δικαίωμα του καθενός βεβαίως, να πιστεύει όπου θέλει και 
να είναι περήφανος για τις ιδέες του. Αποτελεί όμως πρόκληση, 
να πληρώνει ο Ελληνικός Λαός ένα στρατευμένο δημοσιογρά-
φο, ο οποίος στρέφεται καταφανώς εναντίον 500.000 Ελλήνων, 
οι οποίοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή στις τελευταίες εκλογές.
Ο Αρβανίτης λοιπόν, του οποίου την αντικειμενικότητα έχουμε 
κάθε λόγο να αμφισβητούμε, στηρίζει τη διοργάνωση ενός αντι-
φασιστικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Όπου αντιφασιστικού, 
εννοούν φυσικά αντιχρυσαυγίτικου… Παρέα ο κύριος Αρβανίτης, 
με τα θλιβερά κι επιδοτούμενα ορφανά του Μαρξ και μερικές 
δεκάδες λαθροεισβολείς να απαιτούν να μη μπορεί ο Λαός μας, 
να εκφράσει δημοκρατικά τις πολιτικές του πεποιθήσεις!

Πέφτουν καθημερινά οι μάσκες της συνδιαλλαγής κράτους 
και παρακράτους. Κάτω από το προσωπείο της δημοκρατίας, 
κρύβουν το μπολσεβίκικο μίσος τους προς κάθε τι ελληνι-
κό. Τώρα όμως είναι αργά για εκείνους. Ο Ελληνικός Λαός 
ορθώνεται κάτω από τα Εθνικιστικά Λάβαρα, αναζητώντας 
την Ελευθερία του από τα δεσμά της σύμπραξης καπιταλι-
στών και μαρξιστών. Περαστικά κύριε Αρβανίτη, μια μέρα και 
η κρατική τηλεόραση θα ξαναγίνει ελληνική!

Οι κρατικοδίαιτοι εχθροί του 
Εθνικισμού και της Χρυσής Αυγής

Σ’ όλες τις χώρες του κόσμου, οι αρχές πιάνουν τους λαθρομετανάστες όταν μπαίνουν στα 
εδάφη τους και τους στέλνουν «πακέτο» από κει που ’ρθαν. Στην Ελλάδα υπάρχει μια παγκό-
σμια πρωτοτυπία, υποψήφια για το διεθνές βραβείο της… ανοιχτής παλάμης: συλλαμβάνο-
νται εκείνοι οι λαθρομετανάστες που προσπαθούν να… φύγουν, να πάνε αλλού!
Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου, συνελήφθησαν στον όρμο Αγίου Ιωάννη Πάργας, δέκα «κατα-
τρεγμένοι οικονομικοί μετανάστες», καθώς και οι διακινητές τους, γιατί προσπαθούσαν να 
φύγουν για την Ιταλία! Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε φορτηγό, με προπορευόμενο ΙΧ 
αυτοκίνητο, να αποβιβάζει άτομα στην παραλία, με σκοπό να επιβιβαστούν σε πλεούμενο 
και να πάνε στην Ιταλία. Άνδρες του Λιμενικού ακινητοποίησαν τα παραπάνω οχήματα και 
συνέλαβαν τους υποψήφιους… δραπέτες του ελληνικού λαθρομεταναστευτικού παραδείσου.
Επίσης, τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, στην Ηγουμενίτσα, άνδρες του Λιμενικού 
συνέλαβαν οδηγό φορτηγού, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι μετέφερε τέσσερις μετανάστες (οι 
οποίοι επίσης συνελήφθησαν), κρυμμένους στο επικαθήμενο του οχήματος, με σκοπό την 
έξοδό τους από τη χώρα!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδιώχθηκαν από την ορεινή περιοχή των Κομνηνών Ξάνθης η μητέρα ενός εκ των δραστών 
του διπλού φονικού που συντάραξε την περιοχή και ο σύντροφός της.
Μετά τον προπηλακισμό την ημέρα της σύλληψης των τριών Γεωργιανών, οι κάτοικοι του 
χωριού, σύμφωνα με το thrakitoday.com,  βγήκαν και πάλι στους δρόμους ζητώντας επιτα-
κτικά από τη μητέρα ενός εκ των δραστών και τον σύντροφό της να φύγουν από την περιοχή, 
καθώς τους θεωρούν υπεύθυνους για το διπλό φονικό.
Συγκεντρώθηκαν για ακόμη μια φορά έξω από το σπίτι του συντρόφου της προπηλακίζοντάς 
τον ξανά και προκαλώντας υλικές ζημίες στο σπίτι του.
Το ίδιο συνέβη και στο σπίτι της Γεωργιανής μητέρας ενός εκ των δολοφόνων, με τους δύο 
τους να αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείψουν την περιοχή, καθώς θεωρούνται πρόσωπα 
ανεπιθύμητα.
Το κύμα οργής των κατοίκων πηγάζει από την πεποίθηση που επικρατεί στους ίδιους ότι 
οι τρεις Γεωργιανοί δολοφόνοι γνώριζαν για την οικονομική κατάσταση των δύο άτυχων 
ηλικιωμένων και ανήμπορων γυναικών από τη μητέρα του ενός και τον συγχωριανό τους.

ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΡΘΕ...
«Τι θα γινόταν άραγε, εάν όλα αυτά, τα 
οποία σήμερα αποκαλούμε «πολιτισμό» 
εξαφανιζόντουσαν μέσα σε μια στιγμή; Τι θα 
είχε να χάσει ο κόσμος; Τι θα είχε να χάσει 
ο άνθρωπος; Τίποτε πέρα απ’ την αγωνία 
του και την κακομοιριά του.»

Η τραγωδία στην Ιαπωνία τον Μάρτιο του 2011, σε 
μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη χώρα σαν αποτέλεσμα 
μιας φυσικής καταστροφής με επακόλουθο την 
διαρροή ραδιενεργού ακτινοβολίας και η αδυναμία 
αντιμετωπίσεώς της, πρέπει να προβληματίσει τους 
μεγάλους αλαζόνες αυτού του κόσμου, ώστε να 
αντιληφθούν πόσο εύθραυστη είναι η δύναμη τους 
απέναντι στη φυσική πραγματικότητα. 
Διαπιστώνει κανείς ότι ακόμη και οι Ρωμαϊκές 
Λεγεώνες πολύ ευκολότερα επεβάλοντο στην τότε 
κοσμοκρατορία τους, από τις ανάλογες σήμερα στη 
θέση τους αμερικανικές και συμμαχικές κανονιο-
φόρους και αεροπλανοφόρα. Εύθραυστη λοιπόν η 
δύναμη των εξουσιαστών της οικουμένης, όπως 
εύθραυστος είναι και ο μηχανισμός ελέγχου της 
παγκοσμίου κυριαρχίας μέσα στην όλη πολυπλοκό-
τητά του. Η αμερικανική κυριαρχία είναι ζήτημα να 
έχει ζωή 20 – 30 χρόνων και όμως ήδη κλυδωνίζεται. 
Κλυδωνίζεται προπαντός από αυτήν ακριβώς την 
ίδια την απληστία αυτών, οι οποίοι την κατευθύνουν, 
μία απληστία χωρίς τέλος που τα θέλει όλα δικά της 
κατά έναν απόλυτο 
τρόπο.
Φεύγοντας όμως από 
την σκέψη αυτή, σκέ-
ψη, η οποία μπορεί 
να εκφραστεί με την 
φράση “ο εχθρός είναι 
μεγαλοδύναμος, αλλά 
όχι παντοδύναμος”, 
αξίζει να αναρωτηθεί 
κανείς για το τι θα 
έχανε ο κόσμος, εάν 
αύριο από μία φυσική 
καταστροφή εξαφανιζότανε όλο αυτό το πλέγμα 
εξουσίας, που κατευθύνει σήμερα τη ζωή μας. Εάν με 
άλλα λόγια εξηφανίζοντο ως δια μαγείας τα χρημα-
τιστήρια, οι τράπεζες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
τα πυρηνικά εργοστάσια, η βιοτεχνολογία με τις εκα-
τοντάδες χιλιάδες τόνους τυποποιημένων τροφίμων 
με τις καρκινογόνες ουσίες. Τα αυτοκίνητα και οι 
μηχανές, που μολύνουν τον αέρα που αναπνέουμε. 
Τι θα γινόταν άραγε, εάν όλα αυτά εξαφανιζόντουσαν 
μέσα σε μια στιγμή; Τι θα είχε να χάσει ο κόσμος; Τι 
θα είχε να χάσει ο άνθρωπος; Τίποτε πέρα απ’ την 
αγωνία του και την κακομοιριά του.
Δεν θα έχανε ούτε καν έναν Παρθενώνα, ούτε καν 
έναν διάλογο του Πλάτωνος, ούτε καν έναν Φάουστ 
του Γκαίτε, τίποτε απ’ όλα αυτά. Θα έχανε μόνο την 
βαριά αλυσίδα, που επιτήδεια έπλεξαν γύρω του 
κάποιοι δόλιοι και πονηροί εδώ και αρκετούς αιώνες.

Γιατί ξαφνικά ανησυχούν για την υγεία μας;
Τον τελευταίο καιρό ακούμε διαρκώς τα 
κανάλια να βουίζουν για τις επιπτώσεις 
της αιθαλομίχλης στην υγεία μας. Κανείς 
όμως δεν αναρωτήθηκε τι κρύβεται πίσω 
από όλον αυτόν τον ντόρο… Τόσα χρόνια 
το περιβάλλον καταστρέφεται συνεχώς 
από τους ρύπους που εκπέμπουν τα ερ-
γοστάσια των μεγαλοεπιχειρηματιών, 
όπως και από την αυξημένη ύπαρξη αρ-
σενικού (επικίνδυνο καρκινογόνο στοιχείο 
της φύσης)  που αποδεδειγμένα και βάσει 
μελετών αιωρείται σε μεγάλες ποσότη-
τες πάνω από την Αττική. Επιπροσθέτως, 
όπως ανέφερε και ο πνευμονολόγος, 
αναπληρωτής καθηγητής σχολής δημόσι-
ας υγείας του Χάρβαρντ κος Μπεχράκης, 
βάσει των στοιχείων του  Ερευνητικού Κέ-
ντρου για την Προαγωγή της Υγείας, φέ-
τος τον Δεκέμβριο οι εισαγωγές στο νοσο-
κομείο νοσημάτων θώρακος Σωτηρία για 
θέματα που σχετίζονται με το σωματίδια 
στον αέρα είναι μάλλον λιγότερες από πέ-
ρυσι την ίδια εποχή.

Γιατί λοιπόν τα κανάλια μάχονται τόσο 
σθεναρά για την υγεία των πολιτών; Επει-
δή απλά οι Έλληνες αναγκάστηκαν να 
σταματήσουν να χρησιμοποιούν το πανά-
κριβο πετρέλαιο και μ’ αυτόν τον τρόπο η 
ζημία των καναλαρχών που οι περισσό-
τεροι ελέγχουν την αγορά του είναι τερά-
στια! Συγκεκριμένα, ας μην ξεχνάμε ότι το 

60% λιανικής τιμής του πετρελαίου είναι 
κρατικοί φόροι! Ο μοναδικός σκοπός λοι-
πόν αυτής της τρομοκρατίας για τα τζάκια 
αποσκοπεί στην αναγκαστική επιστροφή 
των πολιτών ξανά στην αγορά πετρελαί-
ου, όσο ακριβό κι αν είναι. Πως αλλιώς 
θα συνεχίσουν να γεμίζουν οι τσέπες της 
πλουτοκρατίας εις βάρος του Έλληνα;

Να φορολογηθούν οι βουλευτές
από το πρώτο ευρώ!

Η Χρυσή Αυγή κατέθεσε τροπολογία-προσθήκη στο φορολογικό 
νομοσχέδιο με την οποία προτείνει τη φορολόγηση της βουλευ-
τικής αποζημίωσης από το πρώτο ευρώ. Θεωρούμε απαράδεκτο 
να τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης οι βουλευτές, την ώρα που 
ο λαός τσακίζεται φορολογικά. Τίθεται επίσης και ζήτημα αντισυ-
νταγματικότητας, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Συντάγμα-
τος «Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου».

Στην ομιλία του ο Συναγωνιστής Ηλί-
ας Παναγιώταρος επισήμανε το άθλιο 
μέτρο της εξίσωσης του ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
θέρμανσης που μείωσε τα έσοδα του 
κράτους και κυρίως πάγωσε όλα τα 
ελληνικά νοικοκυριά. Τόνισε επίσης 
την αύξηση σε όλα τα βασικά είδη 
ανάγκης, στα τρόφιμα, στα διόδια, 
στον ΦΠΑ, στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ 
και άλλα που οδηγούν σε εξαθλίωση 
τον ελ-

ληνικό λαό. Η οικονομία αυτήν την 
στιγμή είναι νεκρή και η συγκυβέρ-
νηση του μνημονίου δεν ασχολείται 
με την πρωτογενή παραγωγή και τα 
πραγματικά προβλήματα της ελληνι-
κής κοινωνίας.
Στην ομιλία του ο Ηλίας Κασιδιάρης 
τόνισε ότι η κυβέρνηση καλύπτει τη 
διαφθορά και τη φοροδιαφυγή πολι-
τικών και πλουτοκρατών. Αφήνει στο 

απυρόβλητο τους στυλοβάτες του μνημονίου (Βενιζέλο, Παπαν-
δρέου) και «πυροβολεί πολιτικά πτώματα» (Παπακωνσταντίνου). 
Δήλωσε επίσης ότι «ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κάνουν ανταλλαγές πολιτικών 
πτωμάτων: Μου δίνεις Παπαντωνίου, σου δίνω Βουλγαράκη...». 
Αναφερόμενος στην προανακριτική για Παπανδρέου τόνισε ότι 
θεωρεί επιτυχία της Χρυσής Αυγής που ο «Τζέφρυ» άφησε το 
Χάρβαρντ - όπου κάνει διακοπές με την ευγενική χορηγία της 
Γιάννας Αγγελοπούλου - και κάθισε στα βουλευτικά έδρανα. Τέλος 
επισήμανε πως αν οι βουλευτές της ΝΔ και του Σύριζα διαθέτουν 
ακόμη αξιοπρέπεια, σύντομα θα καθίσει και στο εδώλιο του κατη-
γορουμένου.
Ο Συναγωνιστής Χρήστος Παππάς 
δήλωσε: «Εσείς δεν είστε ελληνική 
κυβέρνηση. Ξέρετε τι έκαναν οι Τούρ-
κοι στην Τουρκοκρατία; Δυο μεγάλους 
φόρους είχαν για τους χριστιανούς. 
Το χαράτσι και το φόρο αίματος. Εσείς 
όχι ένα, δεκάδες χαράτσια αρπάζετε 
από κάθε μεριά. Και τώρα, με τις ακό-
μα χειρότερες ρυθμίσεις που φέρνετε 
που πλήττουν την ελληνική οικογέ-
νεια, που αποθαρρύνουν τους νέους 
να δημιουργήσουν οικογένεια, με τα μέτρα σας εναντίον ουσια-
στικά όσων φέρνουν στον κόσμο Έλληνες, με την ανεργία, με τη 
μετανάστευση των νέων, με την απελπισία και τις αυτοκτονίες που 
προκαλεί η πολιτική σας, εξοντώνετε και βιολογικά τους Έλληνες. 
Αυτός είναι ο δικός σας φόρος αίματος. Σε τι διαφέρετε από τους 
Τούρκους; Σε τίποτα! Πνευματικά, ψυχικά είστε όχι ραγιάδες, αλλά 
γενίτσαροι. Φέρνετε μια νέα Τουρκοκρατία».

Αμετανόητος, ανάλγητος και απελπισμένος ο προσωρινός αρ-
χικαρεκλάρχης του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν παρα-
λείπει για μια ακόμη φορά να χύσει το δηλητήριο του, λέγο-
ντας ψέματα εναντίον της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. 

Στην Real News, μεταξύ άλλων, 
ο ‘‘Ντούτσε’’ (όπως τον είχε απο-
καλέσει παλιότερα ο Θεόδωρος 
Πάγκαλος) ερωτάται και για το 
Κίνημα των Ελλήνων Εθνικιστών. 
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση του 
δημοσιογράφου ‘‘Πώς σας φαίνε-
ται το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή 
συνεργάζεται με άλλα κόμματα και 
συνυποβάλλει προτάσεις;’’ απαντά 
τα εξής: «Θεσμικά και δημοκρατι-
κά, τραγικό. Ανοίγει ένα παράθυρο 

συνομιλίας και συνεργασίας με ένα από τα πιο ακραία κόμματα 
στην Ευρώπη, που αυτοσυστήνεται πανηγυρικά ως ναζιστικό. Ένα 
κόμμα που προσβάλλει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ευθέως. 
Ένα κόμμα που δηλώνει απροκάλυπτα τον αντικοινοβουλευτικό 

του χαρακτήρα. Πρόκειται για δημοκρατικά αυτοκτονικές επιλογές 
αυτών που συνεργάζονται». 
Ίδιος και απαράλλαχτος παραμένει ο Βενιζέλος, σε ό, τι αφορά 
την λασπολογία του εις βάρος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Το θράσος του 
εν λόγω πολιτικάντη, σημαντικού στυλοβάτη στην συγκυβέρνηση 
της υποτέλειας και της εξαθλίωσης, είναι απύθμενο. Ενδεικτι-
κό της αλαζονείας και της πλήρους αποκοπής από την πολιτική 
και κοινωνική πραγματικότητα αποτελεί και η προαναφερθείσα 
απάντηση. Σε σχέση, λοιπόν, με τα λεγόμενα του, ανταπαντούμε 
λέγοντας ότι θεσμικά και δημοκρατικά είναι τραγικό, άθλιο και 
αηδιαστικό να ζητεί τα ρέστα και να ομιλεί ο εκπρόσωπος ενός 
κόμματος, το οποίο έκλινε σ’ όλες τις πτώσεις την λέξη κλέφτης. 
Ένα κόμμα, που η μόνη τοπική οργάνωση, την οποία μπορεί να 
ανοίξει πλέον είναι στις φυλακές του Κορυδαλλού… Ένα κόμμα, 
που συνέθλιψε και ντρόπιασε κάθε θεσμική ιδιότητα, που έχασε 
μέσα σε 2,5 χρόνια περίπου τα ¾ της εκλογικής δύναμης και που 
αυτή την στιγμή δημοσκοπικά καταρρέει σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να θεωρείται αμφίβολη η συμμετοχή του στην επόμενη Βουλή.
Ούτε για θεσμούς, ούτε για δημοκρατία μπορεί να μιλά... Η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ έχει αυτοχαρακτηρισθεί ως Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα και 
δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο στον ηγετίσκο του ΠΑΣΟΚ, 

παρά να βγάλει την μαρμελάδα από τα’ αυτιά του και τις τσίμπλες 
από τα μάτια, προκειμένου να διαπιστώσει την πραγματικότητα 
(και) για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, σε καμία περίπτω-
ση, δεν προσέβαλε το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως θεσμό. Η 
απάντηση μας είχε να κάνει με τις απαράδεκτες και διχαστικές 
δηλώσεις του Κάρολου Παπούλια εναντίον μας, οι οποίες δεν 
ταιριάζουν στην θεσμική του ιδιότητα αλλά παραπέμπουν σε 
κομματάρχη και απολογητή συγκεκριμένων προσώπων και κατα-
στάσεων. Αν ως ‘‘αντικοινοβουλευτικό χαρακτήρα’’ ονομάζει την 
απαίτησή μας να κάτσουν στο σκαμνί οι προδότες που εκχώρη-
σαν την Εθνική μας κυριαρχία και εξαθλίωσαν το βιοτικό επίπεδο 
του Ελληνικού Λαού, τότε θα συμφωνήσουμε μαζί του. Για εμάς 
οι προδότες, οι κλέφτες, οι υπηρέτες ξένων συμφερόντων θα 
αποκαλούνται έτσι και όχι με ‘‘σαβουάρ βιβρ’’ χαρακτηρισμούς. 
Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση, ούτε με την Πατρίδα ούτε με τον 
Λαό. Αποτέλεσε μια ‘‘φούσκα’’ της μεταπολίτευσης η οποία τώρα 
πνέει τα λοίσθια. Ας είναι σίγουρος ότι όλοι όσοι ευθύνονται για 
την σημερινή τραγική κατάσταση θα λογοδοτήσουν για τις αντε-
θνικές και αντιλαϊκές τους πράξεις. Και μάλιστα πολύ πιο σύντομα 
απ’ όσο φαντάζονται…

Γ.Μ.

Δεν βάζει μυαλό ο Βενιζέλος... Νέα επίθεση κατά Χρυσής Αυγής
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c Όσοι παρακολουθούμε την επικαιρό-
τητα και ενημερωνόμαστε σε καθημερινή 
βάση για όσα συμβαίνουν σ’ αυτόν τον 
τόπο, διαπιστώνουμε ότι αυτή έχει έναν 
κοινό παρανομαστή.
Μα, θα αναρωτηθείτε, πώς γίνεται η επικαι-
ρότητα να περιέχει κάθε μέρα
ένα κοινό στοιχείο; Κι αν είναι έτσι, τι 
είδους επικαιρότητα είναι αυτή που έρχε-
ται και παρέρχεται, έχοντας μέσα της -εκτός 
των άλλων ειδήσεων- και μία είδηση στα-
θερά επαναλαμβανόμενη και μάλιστα με το 
ίδιο μοτίβο και την ίδια επωδό;

c Και όμως, στην χώρα των «θαυμάτων», 
στην χώρα που ανθεί η φαιδρά πορτοκα-
λέα, στο σύγχρονο ελλαδιστάν, συμβαίνει 
η καθημερινή ειδησεογραφία να περιέχει 
(εν είδει συνταγής) και ένα «υλικό» που το 
λένε ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, και το οποίο το βάζουν 
στο παρασκεύασμά τους σαν ορεκτικό. Ας 
πάρουμε τις βραδινές ειδήσεις των οκτώ 
στα. υποτιθέμενα μεγάλα κανάλια. Αν 
κάποιος τις παρακολουθήσει, θα διαπι-
στώσει ότι κάθε βράδυ (μα κάθε βράδυ 
σχεδόν) θεωρούν ιερή τους υποχρέωση 
να αφιερώσουν τουλάχιστον ένα τρίλεπτο 
έως πεντάλεπτο, στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, όχι 
για να μεταδώσουν τυχόν ειδήσεις από τις 
δραστηριότητές της μέσα και έξω από τη 
Βουλή, αλλά για να την πλήξουν, με πρό-
φαση ένα ανύπαρκτο γεγονός που. δήθεν 
συνέβη.

c Πιάνονται στην κυριολεξία από μία 
τρίχα, την κάνουν στην συνέχεια τριχιά και 
με αυτήν, σαν βούρδουλα, μαστιγώνουν 
την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, με την συνηθισμένη πάντα 
κατάληξη: «ανάθεμά την, εδώ που βρέθηκε 
και μας χαλάει την σούπα.»  Αυτό δεν συμ-
βαίνει μόνο στις ειδήσεις. Συμβαίνει και 
στις διάφορες εκπομπές και κυρίως στις 
πρωινές, τα λεγόμενα πρωϊνάδικα, αλλά και 
στις  μεσημεριανές εκπομπές (τα. μεσημε-
ριανάδικα)  ή αλλιώς στις εκπομπές με τον 
γενικό τίτλο: εκπομπές του... κώλου.

c Σε αυτές τις εκπομπές καλείται, ας 
πούμε, μία τηλεπερσόνα, μία ηθοποιός, 

μία «αδελφή» , ένα τηλεοπτικό «νούμερο» 
(άνθρωποι, οι οποίοι συνήθως οφείλουν 
την αναγνωρισιμότητα τους στα κανάλια) 
για να δώσει μία συνέντευξη. Περιττό να 
πούμε ότι τα πρόσωπα αυτά  «γνωρίζουν» 
τα πάντα. Είναι, δηλαδή, αυτό που λέει ο 
λαός: ξερόλες!

c Τους ρωτούν και αυτοί απαντούν επί 
παντός του επιστητού και αφού, όπως προ-
είπαμε, τα ξέρουν όλα , επόμενο είναι να 
απαντούν και σε όλα. Παίρνουν ύφος περι-
σπούδαστο, μιλούν με στόμφο και με τέτοια 
σιγουριά, που όταν τους παρακολουθείς 
λες: ναι, βρε παιδί μου, μπράβο του! Πώς 
τα γνωρίζει όλα αυτά;

c Εκεί κατά τα μέσα της συνέντευξης 
«πέφτει» από τον παρουσιαστή ή την 
παρουσιάστρια η προγραμματισμένη ερώ-
τηση: « τι γνώμη έχεις για την Χρυσή Αυγή;» 
Αμέσως ο ξερόλας, έχοντας έτοιμη την απά-
ντηση στα χείλη, αρχίζει:  «Αυτό το μόρφω-
μα έλαβε σάρκα και οστά εκμεταλλευόμενο 
την δυστυχία του Ελληνικού λαού».

c Στην συνέχεια περιγράφει με τα μελα-
νότερα χρώματα τους Χρυσαυγίτες. Τους 
στολίζει, βέβαια,  με τα γνωστά: αυγό του 
φιδιού, τραμπούκοι, φασίστες, ναζιστές, 
δολοφόνοι, κατακάθια της κοινωνίας και 
πάει λέγοντας, μέχρι που καταλήγει στο ότι 
«το φαινόμενο αυτό πρέπει να καταπολε-
μηθεί άμεσα, πριν προλάβει να εκκολαφθεί 
και βγει το φίδι από το αυγό, γιατί τότε θα 
είναι πλέον αργά για την δημοκρατία μας». 
Στο τέλος, υποδεικνύει και τον τρόπο αντι-
μετώπισης του φαινομένου: «πρέπει μαζί, 
όλοι οι πολίτες του... δημοκρατικού τόξου,  
να ενωθούμε για  να αντιμετωπίσουμε απο-
φασιστικά τους φασίστες. Να μην τους 
αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, να μην τους 
αφήσουμε να σηκώσουν κεφάλι. Πρέπει να 
πατήσουμε το φίδι στο κεφάλι.»

c Ο παρουσιαστής ακούει με θρησκευ-
τική ευλάβεια τον ‘’δημοκράτη» ξερόλα να 
αναλύει το θέμα και να συμβουλεύει τους 
τηλεθεατές, κουνώντας παράλληλα και το 

δάκτυλο. Δεν διανοείται, ούτε για μία στιγ-
μή, να τον διακόψει.  Άλλωστε τα λέει τόσο 
«ωραία» που θα ήταν κρίμα να του χαλάσει 
τον... ειρμό! Κάποια στιγμή, αφού ο παρου-
σιαστής ευχαριστήσει τον καλεσμένο για 
την. τιμή που του έκανε (με το να δεχθεί 
την πρόσκληση και να καταθέσει τις από-
ψεις του) και αφού ο καλεσμένος με την 
σειρά του ευχαριστήσει τον παρουσιαστή 
(για την... τιμητική πρόσκληση που του 
έγινε), η εκπομπή τελειώνει με τον θεατρικό 
τρόπο της ανταλλαγής ... ασπασμών με το, 
κατά το  κοινώς λεγόμενο, ματς και μουτς! 
Αυτό το τελευταίο «φοριέται» πολύ στις 
δημοκρατικές συναναστροφές και συνευ-
ρέσεις. Αγαπιούνται τόσο πολύ, βλέπετε, 
που νοιώθουν την ανάγκη να το δείξουν με 
αγκαλίτσες και φιλάκια.

c Το φαινόμενο αυτό των συνεντεύξεων 
(που είναι στημένες ως προς την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ) δεν παρατηρείται μόνο στην τηλεό-
ραση και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. 
Παρατηρείται και στο διαδίκτυο και στις 
εφημερίδες. Πρόσφατο παράδειγμα η συνέ-
ντευξη του Χρήστου Πασαλάρη που έδωσε 
στην εφημερίδα «Το Παρόν», της Κυριακής 
6 Ιανουαρίου 2013.

c Εκεί, λοιπόν, ο «μεγάλος δάσκαλος» 
και «πρύτανης της δημοσιογραφίας» (όπως 
αρέσκεται να τον αποκαλεί το δημοσιογρα-
φικό σινάφι του), αφού περιγράφει πόσα 
και ποια αφεντικά έχει υπηρετήσει μέχρι 
σήμερα κατά την διάρκεια της εξηκονταπε-
νταετούς καριέρας του, προκύπτει ότι τα 
αφεντικά του ήταν και αλληλοσυγκρουόμε-
να πολιτικά. Αυτό, βέβαια, δεν φαίνεται να 
τον εμπόδισε να τα υπηρετήσει πιστά κατά 

περίπτωση.

c Κατά την διάρκεια της συνέντευξης 
ήταν καθισμένος περήφανα  κάτω από τα 
βραβεία που του έχουν απονεμηθεί κατά 
καιρούς (όπως χρυσό μετάλλιο από τον 
Δήμο Αθηναίων για την εθνική του αντί-
σταση) και επίσης κάτω από το βραβείο... 
Ιπεκτσί, από τουρκία μεριά.

Σε κάποια στιγμή η δημοσιογράφος, που 
του παίρνει την συνέντευξη, παρατηρεί 
στον τοίχο του γραφείου και κάποιες ανα-
μνηστικές φωτογραφίες του «πρύτανη» 
και του λέει: «βλέπω φωτογραφίες με τον 
Μακάριο, τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον 
Γεώργιο Ράλλη, την Βασίλισσα Φρειδερίκη, 
κάθεστε στο ίδιο τραπέζι  με τον Οζάλ, τον 
Βασιλέα Κωνσταντίνο, τον Κανελλόπουλο, 
Βαρδινογιάννης, Καραμανλής κ.λ.π. Η ζωή 
σας σαν παραμύθι, ε;» Ο πρύτανης απαντά: 
«κοίταξε, Μαρία. Εμένα με έπιασαν οι Γερ-
μανοί...» και στην συνέχεια... περί ανέμων 
και υδάτων (και άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε, 
προσθέτουμε εμείς).

c Λίγο μετά, να τη  η ερώτηση που 
λέγαμε. Ρωτάει η δημοσιογράφος τον «πρύ-
τανη»: «Πως βλέπετε την δυναμική της 
Χρυσής Αυγής;» Απάντηση: «η Χρυσή Αυγή 
εκμεταλλεύεται το μεταναστευτικό. Θα ήταν 
ένα δυναμικό κόμμα αν είχαν αξιόλογη 
ηγεσία, αλλά δεν έχουν. Μιλάμε για κομπλε-
ξικούς ανθρώπους, αγράμματους, ψυχοπα-
θείς. Θα λυγίσει η δυναμική τους».

c Μετά από αυτά που διαβάσατε, αγα-
πητοί αναγνώστες, τι  ερώτηση θα κάνατε 
στον. πρύτανη, αν τον είχατε μπροστά σας;

c Εμείς, από την ταπεινή αυτή στήλη 
(που δεν διαθέτουμε και πρυτανικούς τίτ-
λους δημοσιογραφίας) και από την μικρή 
μας εφημερίδα (η οποία δεν ανήκει σε 
κανένα από τα αφεντικά που υπηρέτησε 
κατά καιρούς ο κ. Πασαλάρης) τον ρωτάμε: 
Πώς εξηγείτε, κύριε Πασαλάρη, το γεγονός 
ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (που κατά την γνώμη σας 
δεν έχει αξιόλογη ηγεσία) μπήκε στη βουλή 
με 18 βουλευτές, χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα 
ευρώ; Πως εξηγείτε, επίσης, το γεγονός ότι 
την ψήφισαν 440.000 Έλληνες πολίτες, την 
ώρα που τα μέσα μαζικής αποχαυνώσεως 
(που υπηρετείτε τόσα χρόνια εσείς) την 
έβριζαν, την λασπολογούσαν, την φίμωναν 
και της απέκλειαν  το δικαίωμα να απαντή-
σει;

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

Ο Τσίπρας θυμίζει όλο και περισσότερο το παλιό ΠΑΣΟΚ και τον 
ολετήρα της Ελλάδος, Ανδρέα Παπανδρέου. Είδαμε τις προηγού-
μενες μέρες του εσωτερικούς σπασμούς στο πολυτασικό συνον-
θύλευμα της Κουμουνδούρου για την επίσκεψη Τσίπρα στο Βε-
ρολίνο, προκειμένου να συναντηθεί με τον ΥΠΟΙΚ της Γερμανίας, 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Για την απόσβεση αυτών των εσωτερικών  
κραδασμών βγήκε ως πρόφαση η επίσκεψη του Τσίπρα στον 
τάφο της Ρόζα Λούξεμπουργκ, όπου και απέθεσε γαρύφαλλο, 
αμέσως πριν από την συνάντηση με τον Σόιμπλε. 
Ακολούθως ο Τσίπρας έδωσε συνέντευξη στο Deutsche Welle 
στην οποία η καταγγελία του μνημονίου και όλα τα λοιπά επανα-
στατικά πήγαν… περίπατο, επιβεβαιώνοντας ότι οι ΣΥΡΙΖΑιοι δεν 
είναι τίποτε άλλο από λιγούρια της εξουσίας, οι οποίοι άλλα λένε 
έξω και άλλα λένε μέσα, όπως έκανε και ο προπάτορας τους Αν-
δρέας Παπανδρέου. Αξίζει σε αυτό το σημείο μια ιστορική ανα-
φορά στον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος στην Ελλάδα έλεγε 
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» και ακολούθως πήγαινε έξω 
και έδινε γη και ύδωρ στους παγκόσμιους επικυρίαρχους. Έτσι και 
ο Τσίπρας αφότου μίλησε για «επιβεβλημένη ομαλοποίηση των 
σχέσεων» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης Μέρκελ και ακολού-
θως έδωσε το σήμα στους διεθνείς τοκογλύφους για την πολιτική 
που σκέφτεται να ακολουθήσει, αντιγράφοντας ουσιαστικά τον 
Σαμαρά, όταν ήταν αντιπολίτευση.
«Μπορεί αύριο να είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Αυτό 

το γνωρίζει η γερμανική πλευρά. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε 
από το μηδέν. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει ένα πεδίο διαπραγμά-
τευσης κατ’ αρχάς. Άρα το τελευταίο που με ενδιαφέρει σε αυτές 
τις συναντήσεις είναι η εικόνα, ο επικοινωνιακός αντίκτυπος. Με 
ενδιαφέρει η πραγματική πολιτική ουσία, δηλαδή, να προσπαθή-
σω να πείσω τον συνομιλητή μου και την γερμανική κυβέρνηση 
ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής για να διατηρηθεί η ευρωζώνη 
και βεβαίως η Ελλάδα εντός αυτής».
Τις παραπάνω δηλώσεις, με τα ίδια ακριβώς λόγια, αν τις έβλεπε 
κάποιος πριν τις εκλογές του Μαΐου, θα ήταν σίγουρος ότι είναι 
δηλώσεις του «αντιμνημονιακού» Αντώνη Σαμαρά. Όπως κατα-
λαβαίνουμε λοιπόν η «καταγγελία του μνημονίου» πήγε… περί-
πατο και τα λιγούρια της εξουσίας ήδη έχουν πάρει θέση για να 
κάνουν, ως κυβέρνηση πλέον, δακρύβρεχτες δηλώσεις για εκ-
βιασμούς από τους τροϊκανούς και αναπόφευκτα νέα μέτρα και 
νέα μνημόνια.
Ας κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στην Ρόζα Λούξεμπουργκ 
και στον ιστορικό συμβολισμό που πηγάζει από την επίσκεψη 
Τσίπρα στον τάφο της... Τον Αύγουστο του 1914 ξεκινάει ο Α’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος με την Ρόζα Λούξεμπουργκ να αποχωρεί 
από το SPD  γιατί το κόμμα της υποστήριξε την κυβέρνηση Κάιζερ 
στο θέμα του πολέμου και ιδρύει το «Διεθνές» κίνημα, το οποίο 
αργότερα έγινε αυτό που ονομάστηκε «Σπαρτακιστές». Το συγκε-
κριμένο κίνημα επιχείρησε την διενέργεια μαζικών απεργιών, δη-

μιουργώντας ένα εσωτερικό μέτωπο σε μια χώρα που βρισκόταν 
ήδη σε εμπόλεμη κατάσταση. Ακολούθως και με την Γερμανία σε 
άθλια κατάσταση μετά την ήττα στον πόλεμο, έδωσαν το πρότυ-
πο για αυτό που συνέβη και στην Ελλάδα μετά την αποχώρηση 
των Γερμανικών στρατευμάτων το 1944. Άρχισαν δηλαδή, σε 
μια διαλυμένη χώρα, το πλιάτσικο προκειμένου να καταλάβουν 
την εξουσία. Εν τέλει ηττήθηκαν και εκτελέστηκαν. Προσπάθησαν, 
δηλαδή, συστηματικά και επί χρόνια να υπονομεύσουν την χώρα 
που τους φιλοξενούσε (ο όρος «φιλοξενούσε» διότι η Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ ήταν Εβραϊκής καταγωγής).
Προφανής, λοιπόν, ο συμβολισμός της επισκέψεως Τσίπρα στον 
τάφο της, αφού το επόμενο βήμα των λιγουριών της εξουσίας, 
ως κυβέρνηση πλέον, θα είναι η συνέχιση της κατοχής της Πατρί-
δας μας από τους διεθνείς τοκογλύφους...

Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Ο Τσίπρας, η Μέρκελ και η... Ρόζα
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ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2013

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

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

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

ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ f Η  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

 Μαίανδρος f ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
στα τηλέφωνα 
210.6920694, 
6980.564835

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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ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Καλό ταξίδι φίλε και 
Συναγωνιστή Δημήτρη

Αποχαιρετήσαμε την περασμένη Δευτέρα έναν καλό 
φίλο, ένα γνήσιο Έλληνα Αξιωματικό, έναν παλαιό 
Συναγωνιστή. Ο Ταξίαρχος Μούρτος Δημήτριος τίμη-
σε τη στολή του Έλληνα Αξιωματικού, όπως αρμόζει 
σε έναν γνήσιο Εθνικιστή. Παρέμεινε μέχρι τέλους 
πιστός στην ιδέα της Πατρίδας, της Φυλής, του Εθνι-
κισμού. Πίστεψε αταλάντευτα το δόγμα ότι ορισμένα 
αγαθά είναι πολυτιμότερα από την υγεία, ακόμη και 
από τη ζωή. Και το ακολούθησε μέχρι τέλους. Πιστός 
στις αρχές της Χρυσής Αυγής αγωνίστηκε μέσα σε ένα 
καθεστώς εχθρικό για καθετί εθνικό. Πολεμήθηκε για 
τις Ιδέες του μα δε λύγισε, τιμώντας όσο λίγοι τη στολή 
του Έλληνα Αξιωματικού.
Υπέρτατη χαρά του έδωσε η εκλογική επιτυχία της 
Χρυσής Αυγής δικαιώνοντας τις προσδοκίες του και 
τους κοινούς μας αγώνες. Καλό Ταξίδι φίλε και Συνα-
γωνιστή Δημήτρη και μπορούμε να σου υποσχεθούμε 
ότι ο ΑΓΩΝ μας θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης.

θεσσαλονικη
Την Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013, βούλιαξαν, για 
ακόμη μία φορά, τα γραφεία της Τ.Ο. Θεσσαλο-
νίκης, από πλήθος συναγωνιστών. Αιτία αυτής της 
κοσμοσυρροής ήταν τόσο η ενημέρωση που έγινε 
επί της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης όσο και η 
διανομή τροφίμων από την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΛΛΗ-
ΝΩΝ. Διανεμήθηκαν τρόφιμα σε περισσότερες από 
120 οικογένειες.

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Μια ημέρα γεμάτη με διαφορετικές εκδηλώσεις ήταν 
η Πέμπτη 10/01/2013 για τα μέλη και τα στελέχη 
της Τ.Ο. Άνω Λιοσίων - Αχαρνών - Καματερού. Στις 
6 ακριβώς, δόθηκαν τα αναμνηστικά τιμής, για την 
συμμετοχή όσων διετέλεσαν εκλογικοί αντιπρόσω-
ποι ενώ στις 7 μμ πραγματοποιήθηκε η ολομέλεια για 
τον μήνα Ιανουάριο. Λίγο μετά, ο Γραμματέας της 
Τ.Ο., Ν. Λεμοντζής, έκοψε την πίτα για το νέο έτος.

ΓΑΛΑΤΣΙ
Κλιμάκιο Συναγωνιστών της Τ.Ο. Βορ. Προαστίων 
βρέθηκε στο Γαλάτσι για την πρώτη δράση για 
το 2013. Τα μέλη της τοπικής εισέπραξαν θετικό 
κλίμα από τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι 
χειροκροτούσαν δίνοντας μας έτσι δύναμη για τους 
δύσκολους αγώνες που μας περιμένουν.

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
Την πρώτη ημέρα λειτουργίας για το 2013 της Τ.Ο. 
Πέλλας-Ημαθίας, τα γραφεία στην Κρύα Βρύση ήταν 
για άλλη μια φορά κατάμεστα. Κεντρικός ομιλητής 
ήταν ο Συναγωνιστήs Ηλίας Σταύρου. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους οι Συναγωνιστές Α. 
Ματθαιόπουλος, Α. Γρέγος και Μ. Τσακίρης.

Κατάμεστη η αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου/βιβλιοθήκης των Γαργαλιά-
νων, όπου διεξήχθη με επιτυχία ενημε-
ρωτική ομιλία σχετικά με την ιδεολογία 
του κινήματος μας και τις πολιτικές θέ-
σεις και προτάσεις μας. Ομιλητές τα μέλη 
του 5μελούς της Τ.Ο. Καλαμάτας, καθώς 
και ο υπεύθυνος των γραφείων της Τ.Ο. 
Κυπαρισσίας και ο υπεύθυνος του πυρή-
να Πύλου.

Την ομιλία ξεκίνησε ο υπεύθυνος της Τ.Ο. 
Κυπαρισσίας, Νικήτας Μανδραπήλιας, ο 
οποίος έκανε μία σχετική αναφορά για την 
κατάσταση που επικρατεί στην Κυπαρισ-
σία και τα προβλήματα που μαστίζουν την 
περιοχή. Τέλος πρόσθεσε ότι η Τ.Ο. Κυπα-
ρισσίας μετά την επιτυχημένη διανομή τρο-

φίμων που έκανε, θα πραγματοποιήσει και 
διανομή ρούχων, βοηθώντας τους Έλληνες 
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
Για την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής μίλη-
σε ο συναγωνιστής Κουράκος Νικόλαος ο 
οποίος ξεκίνησε λέγοντας ότι ‘’ο περισσό-
τερος κόσμος γνωρίζει για την Χρυσή Αυγή 
μέσα από τις τηλεκατευθυνόμενες απόψεις 
του κάθε δημοσιογράφου και ότι ποτέ κα-
νένας σε κανένα τηλεοπτικό πάνελ των 

μεγάλων καναλιών δεν μας επέτρεψε να 
ακουστούμε και να γνωστοποιήσουμε στον 
Έλληνα την ιδεολογία μας. Την ιδεολογία 
μας που είτε όταν ήμασταν στο 0,05%, είτε 
τώρα που οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν 
Τρίτη δύναμη, παραμένει η ίδια άσβεστη 
φλόγα του Ελληνισμού που καίει μέσα μας. 

Ο σκοπός μας είναι να μεταδώσουμε και σε 
εσάς  αυτή  τη  φλόγα  για  να την  κρατή-
σουμε  σφιχτά  μέσα  μας. Όσοι θα έχουμε 
αυτή τη φλόγα, θα είμαστε η τελευταία ελ-
πίδα του Ελληνισμού.’’
Για τις πολιτικές θέσεις της Χρυσής Αυγής 
μίλησε ο Συναγωνιστής Αχιλλέας Μαστο-
ρίδης. Οι θέσεις του κινήματος μας για τα 
προβλήματα που μαστίζουν την Ελλάδα 
είναι απλές και ξεκάθαρες. Προτάσεις και 
λύσεις που κανένας πολιτικάντης δεν τόλ-
μησε να εφαρμόσει, ή να ξεστομίσει, για 
να μην στενοχωρήσει τα ξένα ανθελληνικά 
συμφέροντα.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο συναγωνι-
στής Γιαννακόπουλος Γεώργιος, ο οποίος 
έκανε μία τιμητική αναφορά στον αγωνιστή 
του Μακεδονικού αγώνα από τους Γαργα-
λιάνους, Τέλλο Άγρα. Στην συνέχεια έκανε 
μία αναφορά για την πολιτική κατάσταση 
που επικράτησε στην Χώρα μας, από τον 
καιρό του ‘’Η Κύπρος Κείται Μακράν’’, έως 
και το ‘’Λεφτά Υπάρχουν’’ με κατάληξη την 
υποδούλωση μας στο Δ.Ν.Τ.
Τέλος τον λόγο πήρε ο συναγωνιστής Με-
λέτης Μοίρας ο οποίος μίλησε για τα 2 με-
γάλα όπλα του κινήματος μας. Την Εφημε-
ρίδα μας και τις σελίδες μας στο διαδίκτυο. 
Κλείνοντας αναφέρθηκε στο κοινωνικό 
έργο της Χρυσής Αυγής και την αναγκαιό-
τητα, αλλά και τη σοβαρότητα που πρέπει 
να δείξουμε με την συμμετοχή μας σε αυτό.
Η εκδήλωση έκλεισε με συναγωνιστές και 
φίλους σε στάση προσοχής να ψέλνουν τον 
εθνικό ύμνο.

Μεγάλη εκδήλωση στους 
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας

Το ΕΛΑΜ στον δρόμο
της Χρυσής Αυγής 

 
Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης της Κύπρου. 
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας 
RAI Consultants που δημοσιεύεται στην 
σελίδα 3 του «Φιλελευθέρου» το Εθνικό 
Λαϊκό Μέτωπο λαμβάνει ποσοστό 2,3% με 
αυξητικές τάσεις!

Υπάρχει μάλιστα ειδικό άρθρο για το Ε.ΛΑ.Μ. σύμ-
φωνα με  το οποίο φαίνεται πως βαδίζει σταθερά 
στα χνάρια της Χρυσής Αυγής.Το «φαινόμενο 
Ε.ΛΑ.Μ.» θα απασχολήσει σίγουρα  τις επόμενες 
μέρες τα Μ.Μ.Ε.
Για όλους εμάς  δεν αποτελούν έκπληξη τα υψηλά 
ποσοστά του  μοναδικού Εθνικιστικού Κινήματος 
της Μεγαλονήσου, αφού από καιρό έχουμε λάβει 
τα μηνύματα συμπαράστασης των Ελλήνων της 
Κύπρου τόσο στα κατά τόπους γραφεία όσο και 
κατά την διάρκεια των πολιτικών, εθνικών και 
κοινωνικών εκδηλώσεων που γίνονται συνεχώς σε 
όλες τις πόλεις και τα χωριά.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο αποτελεί το τελευταίο 
καταφύγιο, την μοναδική ελπίδα του δοκιμαζό-
μενου από την ανεργία, την φτώχεια, την λαθρο-
μετανάστευση και την κατοχή  κυπριακού Ελλη-
νισμού! Ο αγώνας θα συνεχιστεί αμείωτος χωρίς 
κανένα εφησυχασμό μέχρι την τελική Δικαίωση!                                   



16 ΙΑΝΟΥΑριοΥ ____________________________
1829: Στολίσκος υπό τον Ανδρέα Τενεκέ κυριεύει 2 
Τουρκικές κανονιοφόρους στο λιμάνι της Πρέβεζας. 
1878: Οι Έλληνες της ελεύθερης νοτίου Ελλάδος 
σχηματίζουν Επαναστατικά τμήματα και εισέρχονται 
στη Θεσσαλία να βοηθήσουν τους επαναστατημένους 
Έλληνες της βορείου Ελλάδος. 
1941: Το Αντιτορπιλικό Βασίλισσα  Όλγα βυθίζει ιταλι-
κά σκάφη.

17 ΙΑΝΟΥΑριοΥ ____________________________
1822: Κρήτες επαναστάτες καταλαμβάνουν τη Μονή 
Αρκαδίου και σκοτώνουν τον αρχηγό των Οθωμανών 
Γεντίμ Αλής. 
1827: Στο Δίστομο της Στερεάς Ελλάδος, οι Έλληνες 
υπό τον Γ. Καραϊσκάκη μάχονται σκληρά εναντίον των 
Τούρκων. Η μάχη ήταν αμφίρροπη αλλά η έγκαιρη 
βοήθεια των Ελλήνων από τον Γεώργιο Δράκο δίδει 
την νίκη στους Έλληνες. 
1995: Ψηφίζεται στη Βουλή ο νέος Στρατιωτικός Ποι-
νικός Κώδικας (ΣΠΚ) με τον οποίο καταργείται, μεταξύ 
άλλων, η θανατική ποινή εν καιρώ ειρήνης.

18 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  __________________________
1823: Το Ναύπλιο ορίζεται ως έδρα της Ελληνικής 
κυβέρνησης. 
1833: Φθάνει στην Ελλάδα ο πρώτος βασιλεύς αυτής 
Όθων, μαζί με την Αντιβασιλεία και ικανό αριθμό Βαυ-
αρών στρατιωτών. 
1923: Καθιερώνεται στην Ελλάδα το νέο Γρηγοριανό 
Ημερολόγιο, που θα ισχύσει από τις 16 Φεβρουαρίου. 
Έτσι, η 16η Φεβρουαρίου θα είναι 1η Μαρτίου με το 
νέο ημερολόγιο. 
1982: Ψηφίζεται στη Βουλή νομοσχέδιο για το μονο-
τονικό σύστημα.

19 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ___________________________
1941: Το Ελληνικό υποβρύχιο Πρωτεύς βυθίζει το 
έμφορτο με στρατιώτες και υλικό Ιταλικό οπλιταγωγό 
“Σαρδηνία”, αλλά κτυπήθηκε καίρια από αντιτορπιλικό 
και βυθίζεται και αυτό αύτανδρο. 
1949: Κομμουνιστικές δυνάμεις υπό τους καπετάνιους 
«Διαμαντή» (Γιάννη Αλεξάνδρου) και «Γιώτη» (Χαρίλαο 
Φλωράκη) καταλαμβάνουν και κρατούν  για ημέρες 
το Καρπενήσι, με μεγάλες απώλειες για τη φρουρά 
του: 250 νεκροί και 500 αιχμάλωτοι. Την ίδια ημέρα 
καταλαμβάνουν και το Λεωνίδιο Αρκαδίας, αλλά απο-
δεκατίζονται από την αντεπίθεση του Εθνικού Στρατού. 
1952: Χιλιάδες φοιτητές διαδηλώνουν στην Αθήνα, 
υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.

20 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  __________________________
1919: Αποβιβάζονται στην Οδησσό τα πρώτα τμήματα 
της Ελληνικής 2ης Μεραρχίας στην Εκστρατεία της 
Κριμαίας. 
1949: Ο Αλέξανδρος Παπάγος γίνεται αρχιστράτηγος 
με ευρείες εξουσίες, για να φέρει σε πέρας τον αγώνα 
κατά των κομμουνιστών του «Δημοκρατικού Στρατού». 
Ως ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Κεντρικής Ελλά-
δας διορίζει τον διοικητή του Α’ Σώματος Στρατού.

21 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ___________________________
1830: Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλ-
λίας και Ρωσίας πρωτόκολλο με το οποίο η Ελλάδα 
ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος. 
1898: Η Ελλάδα τίθεται υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο, 
λόγω πτώχευσης. 
1941: Ο Ελληνικός Στρατός στο μέτωπο της Αλβανίας 
σε πάλη σώμα με σώμα διώχνει τους Ιταλούς πέρα 
του ποταμού Ντισνίτσι.

22 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ___________________________
1897: Πυρπόληση όλων των Χριστιανικών συνοικιών 
στα Χανιά από τους Τούρκους. 
1941: Οι Ελληνικές δυνάμεις επιτίθενται εναντίον των 
ιταλικών στο μέτωπο της Αλβανίας και καταλαμβάνουν 
το ύψωμα 731 (Σπι Καμαράντ). 
1944: Απόβαση στο Άντζιο Ιταλίας. Στη συμμαχι-
κή δύναμη αποβάσεων μετέχουν τα Αντιτορπιλλικά 
«ΚΡΗΤΗ», «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και τα Αρματαγωγά 
«ΣΑΜΟΣ», «ΛΗΜΝΟΣ» και «ΧΙΟΣ».
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ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ 
Το «αμύνεσθαι περί πάτρης» και το «θνήσκε υπέρ πατρί-
δος»  αποτελούν τις κορυφαίες εκφράσεις του Ελληνικού 
εθνικισμού, ο οποίος έχει ως αποκλειστικό περιεχόμενο τις 
οικουμενικά αξιοσέβαστες ηθικές, κοινωνικές, πολιτειακές 
και εν γένει πνευματικές αξίες, τις οποίες το Ελληνικό γένος 
πρωτο -καθιέρωσε και μετέδωσε προς όλες τις γεωγραφικές 
κατευθύνσεις ως πνευματικός φάρος. Οι Έλληνες εθνικιστές 
φωτίζονται από φώτα Ελληνικά και όχι εξ Εσπερίας, ή εξ 
Ανατολών. Είναι αυτόφωτοι και επιπλέον φωτιστές όλων των 
άλλων εθνών και λαών του πλανήτη μας από τα πανάρχαια 
χρόνια του προκατακλυσμιαίου πολιτισμού, του καλούμενου 
του Διός, έως τα πρόσφατα χρόνια που επανεδίδαξαν την 
πολεμική τους αρετή και φιλοπατρία. 
Εμείς οι έλληνες εθνικιστές δεν αυτοκαθοριζόμαστε ή 
αυτοπεριοριζόμαστε σε κανένα πολιτικό χώρο της Δεξιάς, 
της Αριστεράς ή του Κέντρου, γιατί αυτοί οι χώροι-πολιτικά 
σχήματα είναι εξωγενούς προέλευσης και έχουν σαν μόνο 
σκοπό την διαίρεση των Ελλήνων, προς όφελος του διε-
θνούς εξουσιασμού. Όλοι οι σημερινοί έλληνες, κληρονόμοι 
ενδόξου παρελθόντος, είμαστε φιλοπάτριδες και προασπιστές 
των τίτλων ευγενείας που αποκτήσαμε όχι εκ μοναρχικής 
απονομής, αλλά που κερδίσαμε στα πεδία των μαχών υπέρ 
ελευθερίας και στα πνευματικά εργαστήρια της καλλιέργειας 
επιστημών, τεχνών και φιλοσοφικής έρευνας. 
Αυτές λοιπόν οι πολιτισμικές διαχρονικά επιτεύξεις του γένους 
των Ελλήνων αποτελούν τις υγιείς και στέρεες βάσεις του 
Ελληνικού εθνικισμού, γι αυτό και οι Έλληνες δεν χρειάζονται 
οιονδήποτε εισαγόμενο για να στηρίξουν τα κεκτημένα του 
έθνους των. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Με τη Ρωμαϊκή κατάκτηση όλων των Ελληνίδων πόλεων, που 
άρχισε από το 176 πχ η σημασία της λέξης Έλλην άρχισε να 
θαμβώνεται, να διαστρέφεται, ή και να παίρνει χλευαστική 
έννοια. Γραικύλλους αντί για Γραικούς έφθασαν να αποκα-
λούν του Έλληνες οι Ρωμαίοι. Δικαίως εν μέρει, γιατί οι τότε 
υπόδουλοι Έλληνες δουλικά ξενόφερναν προσπαθούντες να 
εκρωμαΐσουν την Ελληνικότητά τους για να γίνουν αρεστοί 
στους πολιτικούς πάτρωνές των.  

Αιώνες κατάπτωσης της Ελληνικότητας έζησαν οι Ρωμαιο-
κρατούμενοι Έλληνες μέχρι που και η ίδια η Ρώμη μαζί με το 
δυτικό μέρος της αυτοκρατορίας της γνώρισε την κατάπτωση 
και παρακμή εξ αιτίας της διαφθοράς και των επιδρομών από 
βαρβαρικά φύλα. Το ανατολικό της μέρος με νέα πρωτεύ-
ουσα την Κωνσταντινούπολη γνώρισε και αυτό την ακμή και 
παρακμή του μέσα σε ένα διάστημα 1000 περίπου ετών, το 
πλείστον αυτού του χρονικού διαστήματος η έννοια Έλλην όχι 
μόνο καταφρονήθηκε, αλλά μεταλλάχθηκε σε ιδιότητα προ-

δοτική – ατιμωτική και το Ελληνίζειν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 
αντιμετωπιζόταν με βαριές ποινές, έως και του θανάτου.    
Για επτά περίπου αιώνες οι λέξεις «Ελλάδα» και «Έλλην» ήσαν 
απόλυτα απαγορευμένες. Ρωμανία και Ρωμαίος ή Ρωμιός 
ήσαν οι επιτρεπόμενες νέες, στη θέση των παλαιών, λέξεις. 
Η Ελληνικότητα σαν έννοια και περιεχόμενο μπήκαν στο 
απαγορευμένο περιθώριο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. 
Μάταια ο σοφός Γεώργιος Πλήθων – Γεμιστός, τον 15ο αιών, 
σε επιστολή του προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο 
σταλμένη από τον Μυστρά, διακήρυσσε το περίφημο: Εσμέν 
μεν γαρ ουν ων ηγείστε τε και βασιλεύετε, έλληνες το γένος, 
ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί. 
Ανώφελη κατέστη αυτή η κραυγή απόγνωσης του χαρακτη-
ρισθέντος ως πρώτου Νεοέλληνα Πλήθωνος. Άλλωστε λίγα 
χρόνια μετά ο Γεώργιος Σχολάριος, ή Γεννάδιος, όπως θα 
ονομαστεί ο πρώτος μετά την Άλωση πατριάρχης, διεμήνυσε 
πως: Έλλην ων τη φωνή, ουκ αν ποτε φαίην Ελλην είναι, δια 
το μη φρονείν ως εφρόνουν ποτέ Έλληνες, αλλά υπό της ιδίας 
μάλιστα θέλλω ονομάζεσθαι δόξης, και ει τις έροιτο με τις ειμί, 
αποκρινούμαι χριστιανόν είναι. 
Στους επόμενους μετά την Άλωση αιώνες βασίλευε η Ρωμιο-
σύνη, ενώ η Ελληνικότητα καταδιωγμένη σαν άγριο θηρίο 
βρήκε καταφύγιο στις απόκρημνες πλαγιές του Σουλίου, στις 
απάτητες κορφές των Αγράφων και στην άγρια ακρώρεια του 
Ταϋγέτου, τη Μάνη. Σ΄ αυτές μόνο τις απρόσιτες στον Τούρκο 
περιοχές σιγόκαιε ο λύχνος της ελευθέρας Ελληνικότητας, 
που κάποια στιγμή θα έβαζε φωτιά σ΄ όλη τη Ρωμανία κι απ΄ 
τις στάχτες της θα αναγεννιόταν σαν φοίνικας η Νέα Ελλάδα. 
Δεύτερος Νεοέλληνας και αγωνιστής – μπουρλοτιέρης της 
ελεύθερης Ελληνικότητας υπήρξε ο Ρήγας Φερραίος – Βελε-
στινλής, που με τον Θούρειο του αλλά και τα πάμπολλα άλλα 
πολεμικά εγερτήρια σαλπίσματα του σήμανε συναγερμό στο 
υπόδουλο έθνος και προετοίμασε ηθικά για τη μεγάλη εξέ-
γερση. 
Τρίτος Νεοέλληνας ο μεγάλος μας ιατροφιλόσοφος Αδαμά-
ντιος Κοραής, που επιτυχημένα επανασύνδεσε στη μνήμη του 
υπόδουλου Ελληνισμού το ηρωικό αρχαίο παρελθόν του με το 
εξεγερμένο πλέον ένστικτο του για απελευθέρωση.    
Τη σκυτάλη στον αγώνα για την επανελλήνιση των Ελλήνων 
έλαβε στα τέλη του 19ου αιώνα και την αρχή του 20ου ο 
μεγάλος οραματιστής και προφήτης του Νεοελληνικού εθνικι-
σμού Περικλής Γιαννόπουλος. Ακολούθησαν μεγάλες μορφές 
των τεχνών και των γραμμάτων, όπως ο Άγγελος Σικελιανός, 
ο Λίνος Καρζής, ο Βλάσσης Γαβριηλίδης, ο Ίων Δραγούμης, 
ο Ιωάννης Συκουτρής, η Αγγελική Χατζημιχάλη, η Αθηνά 
Ταρσούλη, ο Φώτης Κόντογλου, ο Δημήτρης Πικιώνης και ο 
μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς. 
Πέραν αυτών των προαναφερθέντων πνευματικών εργατών 
της επανελλήνισης εμφανίστηκαν κατά την τελευταία εικοσα-
ετία αρκετοί φερέλπιδες ηγήτορες της επανασύνδεσης των 
Νεοελλήνων με το κλέος των αρχαίων προγόνων  των, μια 
και η επανελλήνιση, ιδίως των νέων, έλαβε σχεδόν μορφή 
μόδας, οι οποίοι ηγήτορες «ψωμίζονται» ικανοποιητικά από 
αυτήν την ευγενή – φιλόπατρι ενασχόληση των και μάλιστα 
αφορολογήτως. Για αυτούς ο γράφων πρωτοκαθιέρωσε προ 
δεκαετίας τον όρο Ελλαδέμποροι, όρος που χρησιμοποιείται 
συχνά πλέον. Κοντά σ΄ αυτούς εμφανίστηκαν στη συνέχεια 
και κάποιοι εκδότες βιβλίων ή περιοδικών ,χαμηλής συνή-
θως στάθμης, αλλά με πρόφαση πάλι την επανελλήνιση, που 
πωλούν αραιοτυπωμένο ως επί το πλείστον χαρτί. Για αυτούς 
επιφυλάσσω τον όρο Ελλαδοχαρτέμποροι, που ίσως και αυτός 
αποδειχθεί δόκιμος.  

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΓΙΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

“
            Φυλᾶτε τὴ Γῆ Σας καὶ τὴν Τιμή της, μόνο μὲ Σπαθί
«Ντροπή Σας νὰ συζητᾶτε μὲ τὸν Σκυλόφραγκο ἂν ἡ Μακεδονική Σας Γῆ εἶνε Δική Σας Γῆ. Καὶ νὰ τὸν πείσῃς, 
δὲν τὸν πείθεις τὸ Λῃστή. Ἢ μόνος του ἢ μὲ Σμπίρους βαλτοὺς θὰ προσπαθήσῃ νὰ Σᾶς πάρῃ κάθε Γῆ.
Οἱ Πολιτισμοὶ ποὺ Σᾶς ἔμαθαν οἱ Δασκαλοτσούσιδες νὰ προσκυνᾶτε μπρούμυτα, Σᾶς καμπανίζουν κατάμουτρα 
μὲ ἄγρια χαστούκια: Η ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ.
Καὶ εἶνε ἀνήθικον καὶ ἄσκοπον καὶ τὸ νὰ Σᾶς δώσουν καὶ τὸ νὰ δεχθεῖτέ τι. Καὶ νὰ Σᾶς δώσουν, ἂν εἶσθε Σάπιοι, 
ὁ πρῶτος Δυνατὸς θὰ Σᾶς τὸ πάρῃ. Τὸ Ἠθικὸν εἶνε ἂν εἶσθε Σάπιοι, νὰ Σᾶς ξεπατώσουν καὶ καθαρίσουν τὴ Γῆ.
Φυλᾶτε τὴ Γῆ Σας καὶ τὴν Τιμή της, μόνο μὲ Σπαθί.
Πάψετε Σαπιοδάσκαλοι καὶ Σαπιορήτορες -ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- νὰ ἐξευτελίζετε τὴ Φυλή. Πάψετε Παλιόγρηες 
τὶς κλάψες, τὰ σάλια, τὰ μελάνια καὶ πιάστε τὸ ΣΠΑΘΙ.
Τὰ πάντα στὴ Ζωὴ -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτῶνται μὲ τὸ ΣΠΑΘΙ. Καὶ ἔτσι εἶνε καὶ μόνο ἔτσι ΠΡΕΠΕΙ νὰ εἶνε.»



Η αποδόμηση της ελληνικής 
ιστορίας από τον ΣΥΡΙΖΑ
Συνεχίζουμε και σήμερα με το… ξεβράκωμα 
του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, τις προηγούμενες ημέ-
ρες… ξεβρακώθηκε μόνος του, με τον… αναρ-
χικό βουλευτή, τα γκαζάκια και τα… πολιτιστι-
κά κέντρα τύπου «Βίλα Αμαλία», αλλά αυτό 
μια άλλη ιστορία που θα την εξετάσουμε όταν 
φτάσουμε στο τελικό συμπέρασμα. Σήμερα θα 
αποκαλύψουμε την αποδόμηση της ελληνι-
κής ιστορίας, που κάνει συστηματικά το ροζ 
συνονθύλευμα της Κουμουνδούρου.  

Ο… Ρεπούσης του ΣΥΡΙΖΑ!     
Κατ’ αρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε απολύτως και 
ομοφώνως την Ρεπούση καθώς και τον υπό-
λοιπο εθνομηδενιστικό θίασο των ανιστόρη-
των «ιστορικών» του Σόρος. Και μην απορή-
σετε καθόλου αν δείτε «αύριο» -όταν και αν 
σχηματισθεί τέλος πάντων η «κυβέρνηση της 
αριστεράς», με ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ και ΠΑΣΟΚ- την 
Ρεπούση… υπουργό Παιδείας. Με υφυπουργό 
τον Νάσο Θεοδωρίδη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και 
της «Αντιεθνικιστικής Κίνησης». Τι ρόλο παίζει 
ο λεγάμενος; Είναι η… αρσενική εκδοχή της 
Ρεπούση, του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι που έχει χρε-
ωθεί (με 108…) την αποδόμηση της Ιστορίας 
μας. Και σε δικά του κείμενα –που βέβαια δεν 
έχουν διόλου αποδοκιμαστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ- 
θα αναφερθούμε σήμερα. 

Έπρεπε να πούμε «ναι» το ’40! 
Τι ήταν η 28η Οκτωβρίου; «Ο πόλεμος που 
τελικά δεν ήταν “τρικούβερτο γλέντι”», απα-
ντά ο… ιστοριοδίφης Νάσος, σε κείμενο που 
δημοσιεύτηκε στην «Αυγή» της 27ης Οκτω-
βρίου 2009 και αναδημοσιεύεται έκτοτε όταν 

πλησιάζει η επέ-
τειος του μεγάλου 
«ΟΧΙ». Και εξηγεί-
ται: «69 χρόνια 
μετά την τραγω-
δία του θανάτου 
και της αναπηρίας 
δεκάδων χιλιά-
δων φαντάρων, 
έχει έρθει η ώρα 
για μια ψύχραιμη 
ιστορική αποτίμη-
ση που να απαντά-
ει στο ερώτημα αν 

τελικά βγήκε κερδισμένη η ελληνική κοινωνία 
από μια εξ αντικειμένου σύμπλευση με το 
φασιστικό καθεστώς Μεταξά στην οποία οδη-
γήθηκε από τον εθνικιστικό παροξυσμό της 
εποχής, προκειμένου να αποτραπεί η απλή 
διέλευση ενός άλλου φασιστικού στρατού, 

με μόνο επιχείρημα ότι ο δεύτερος στρατός 
ήταν “ξένος” (αλλά εξίσου φασιστικός). Υπο-
στηρίζω ότι η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό 
το σφαγείο θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί. Η 
28η Οκτωβρίου δεν σήμαινε ούτε την “ενότη-
τα” ούτε “το μεγαλείο του έθνους”, αλλά την 
είσοδο της Ελλάδας σε ένα παγκόσμιο ιμπερι-
αλιστικό πόλεμο…»

«Μύθος» ο ηρωισμός των 
παππούδων μας το 1940! 
Γιατί νικήσαμε το ’40; Επειδή οι πρόγονοί μας 
πολέμησαν ηρωικά; Όχι, απαντά ο «ιστορικός» 
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι… μύθος! Άλλοι ήταν 
οι λόγοι: «Υπάρχουν πολλοί μύθοι για τον 
ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ο πρώτος είναι ότι οι 
φαντάροι μας με εφ’ όπλου λόγχη στείλανε 
τους δειλούς εχθρούς στα βάθη της Αλβανίας. 
Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική… Στα 
σχολικά βιβλία και στα πατριωτικά αφιερώματα 
η “θέληση” και το «φρόνημα» ήταν ο αποφασι-
στικός παράγοντας για το “έπος της Αλβανίας”. 
Η αλήθεια είναι ότι ήταν η μορφολογία του 
εδάφους, το βεβιασμένο της ιταλικής επίθεσης 
-με όλες τις δυσκολίες ανεφοδιασμού από τα 
ακατάλληλα λιμάνια της Αλβανίας- και μια πολύ 
ισχυρή ελληνική στρατιωτική μηχανή». 

Δεν υπήρξε γενοκτονία των 
Ποντίων - Να ζητήσουμε 
συγνώμη από τους Τούρκους! 
Πάμε τώρα στη γενοκτονία των Ποντίων, από 
τις ορδές του Κεμάλ. Δεν υπήρξε γενοκτονία, 
απαντά ο «ιστορικός» του ΣΥΡΙΖΑ, στο άρθρο 
του υπό τον τίτλο «Μια ψύχραιμη προσέγγιση 
του ιστορικού ζητήματος περί Ποντίων», που 
δημοσιεύτηκε στην «Αυγή» της 20ης Μαΐου 
2011 (παρατηρούμε πως τα χτυπήματά του 
είναι πάντα επετειακά). Δε φταίνε οι Τούρκοι, 
οι Έλληνες φταίνε που τους… καταπίεζαν, τους 
λήστευαν και τους σκότωναν, υποστηρίζει με 
απίστευτη θρασύτητα. Διαβάστε: «Από κοινω-
νικής και πολιτικής σκοπιάς το πιο αναληθές 
κατασκεύασμα είναι η θεωρία του λεγόμενου 
επαναστατικού αγώνα προς “απελευθέρωση” 
του Πόντου από τον “τουρκικό ζυγό”. Θεωρη-
τικά ο όρος “απελευθέρωση” μπορεί να έχει 

αποδεκτό περιεχόμενο μόνο όταν αφορά σε μια 
σχετικά μεγάλη εδαφική περιοχή όπου η φίλια 
εθνική ομάδα αποτελεί την πληθυσμιακή πλει-
οψηφία. Στην προκειμένη περίπτωση ο ελληνι-
κός πληθυσμός των τριών νομών ή Βιλαετίων, 
του Πόντου αποτελούσε μια σημαντική, μια 
μικρή ή μια εντελώς ασήμαντη μειοψηφία… Το 
πραγματικό αντάρ-
τικο άρχισε μόλις 
το 1916, όταν οι 
Ρώσοι κατέλα-
βαν την πόλη της 
Τρ α π ε ζ ο ύ ν τ α ς 
μεταφέροντας το 
ρ ω σ ο τ ο υ ρ κ ι κ ό 
πολεμικό μέτωπο 
στην περιοχή εκείνη. Οργανωτής του ελληνι-
κού αντάρτικου ήταν ο φανατικός “στρατηγός” 
Καραβαγγέλης, ο οποίος ήρθε στη Σαμψούντα 
το 1908 ως μητροπολίτης. Μετά τη δημιουρ-
γία των ανταρτικών σωμάτων με χρήματα και 
πολεμοφόδια που πήρε ο μητροπολίτης από 
τους Ρώσους, τα εξαπέλυσε να προσβάλουν 
τον τουρκικό στρατό στα μετόπισθέν του, τη 
στιγμή κατά την οποίαν οι Τούρκοι πολεμούσαν 
τον ρωσικό στρατό στο μέτωπο της Τραπεζού-
ντας. Οι αντάρτες του Πόντου συντάχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του πολέμου με τα εχθρικά 
κατοχικά στρατεύματα της Ρωσίας, καταπο-
λέμησαν τον στρατό του κράτους του οποίου 
ήταν υπήκοοι, καταπιέζοντας και σκοτώνοντας 
αλλόθρησκους συμπολίτες τους. Κάτω από 
την εγκληματική καθοδήγηση του Καραβαγ-
γέλη οι χριστιανοί άρχισαν να πυκνώνουν τις 
τάξεις των ανταρτών χτυπώντας πισώπλατα 
τον τουρκικό στρατό και ληστεύοντας κυρίως 
τουρκικά χωριά, για να μπορέσουν να επιβιώ-
σουν. Λόγω των πράξεων αυτών ο τουρκικός 
στρατός άρχισε στην περιοχή της Μπάφρας 
το κυνήγι εναντίον των ανταρτών, που μετε-
ξελίχθηκε βεβαίως σε μαζική εθνοκάθαρση, 
απολύτως κατακριτέα αλλά και διακριτή από 
μια “γενοκτονία”, που θα προϋπέθετε “άμεσο 
δόλο εξόντωσης μέχρις ενός”, πράγμα αναπό-
δεικτο… Συνεπώς είναι ανεπίτρεπτο να ζητούμε 
με θορυβώδη τρόπο από την Τουρκία να κατα-
δικάσει τα δικά της εγκλήματα, χωρίς όμως 
να ζητάμε συγγνώμη για παρόμοια εγκλήματα 
που έκανε η “δική μας” πλευρά». 

Είμαστε Σλάβοι! 
Είναι οι σημερινοί Έλληνες απόγονοι των 
αρχαίων Ελλήνων; Όχι, αποφαίνεται ο… 
Ρεπούσης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι Σλάβοι, όπως 
έλεγε ο Φαλμεράυερ! Ιδού: 
«Δεν είναι τυχαίο ότι το πολύκροτο έργο 
του διάσημου Γερμανοί ιστορικού Ιάκω-
βου Φαλμεράυερ «Περί της καταγωγής των 
σημερινών Ελλήνων» δεν έχει εμφανιστεί 
επί 150 χρόνια στις προθήκες των ελληνι-
κών βιβλιοπωλείων. Αιτία η ενοχλητική για 
το κατεστημένο αλλά πλήρως τεκμηριωμένη 
επιστημονικά άποψη του Φαλμεράυερ πως 
οι σημερινοί κάτοικοι της Ελλάδος δεν έχουν 
καμία σχέση με τους αρχαίους… Ούτε μια 
απλή σταγόνα αίματος, γνησίου ελληνικού 
αίματος, δεν τρέχει στις φλέβες των χριστια-
νών κατοίκων της σημερινής Ελλάδας. Μια 
τρομερή καταιγίδα διασκόρπισε ως την πιο 
απόμακρη γωνιά της Πελοποννήσου μια νέα 
φυλή συγγενή προς τη μεγάλη φυλή των 
Σλάβων. Οι Σκύθες – Σλάβοι, οι Ιλλυριοί – 
Αρβανίτες, οι συγγενικοί με τους Σέρβους και 
Βουλγάρους λαοί είναι ουσιαστικά εκείνοι 
που τώρα ονομάζουμε Έλληνες. Ο Φαλμε-
ράυερ κατέδειξε πως το πάλαι ποτέ ένδοξο 
αρχαίο ελληνικό έθνος εκμηδενίστηκε ορι-
στικά το 589 μ. Χ. στα χρόνια του Ρωμαί-
ου αυτοκράτορα Μαυρικίου. Το τελειωτικό 
χτύπημα που εξολόθρευσε τον ελληνικό 
πληθυσμό ήρθε το 746 μ. Χ., με τη σαρωτική 
επιδημία της πανούκλας που θέρισε τους 
ελάχιστους εναπομείναντες…»

Ποια σκλαβιά; Δεν ήμασταν 
υπόδουλοι των Τούρκων! 
Και βέβαια, δεν ήταν δυνατόν να ξεφύγει από 
τον… ρέκτη «ιστορικό» του ΣΥΡΙΖΑ η εθνική 
επανάσταση του 1821, την οποία χαρακτηρί-
ζει «μύθο»: «Στην ελληνική ιστοριογραφία σε 
σχέση με το 1821, κυριάρχησε ο μύθος της 
“εξέγερσης σε εθνική βάση”, και εκεί εντοπίζε-
ται και η διαιώνιση της αδικαιολόγητης εχθρι-
κής αντίληψης των Ελλήνων ενάντια στους 
Τούρκους. Ακούμε διαρκώς ότι “μας είχαν 
υποδουλώσει οι Τούρκοι”, αντί ν’ ακούμε τη 
σωστή φράση, ότι “οι λαοί των Βαλκανίων ήταν 
συλλήβδην υποδουλωμένοι στον Σουλτάνο”, 
ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εκλογικής αντιπρο-
σώπευσης, εφαρμογή εγγυημένων ατομικών 
και πολιτικών ελευθεριών κ.λπ. Αυτά ήταν τα 
πραγματικά προβλήματα κι όχι η εθνική ταυ-
τότητα των κυβερνώντων. Το ελληνικό κράτος 
όμως επίτηδες αφήνει τους πολίτες του να 
πιστεύουν ότι ένας λαός (οι Τούρκοι) είχε 
δήθεν υποτάξει τον άλλο λαό (τους Έλληνες 
γενικώς). Πράγμα αστείο, ανιστόρητο και ανέ-
φικτο…»

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Ένα πολύ σοβαρό θέμα έχει 
προκύψει για την Ελλάδα, θέμα 
που κατά την γνώμη μου δεν έχει 
αντιμετωπιστεί με την δέουσα 
σοβαρότητα εν μέσω μάλιστα της 
οικονομικής κρίσης και των άλλων 
θεμάτων που απασχολούν την κοινή 
γνώμη. Φοβάμαι μάλιστα πως ούτε 
αυτοί που πρέπει δεν έχουν εξετάσει 
το θέμα.
 
; Αναφέρομαι στην εκτόξευση 
από τις 18 Δεκεμβρίου του δορυ-
φόρου Göktürk-2, ενός προηγμένου 
συστήματος επίγειας παρατήρησης, 
κατασκευασμένου μάλιστα κατά 
80% με τουρκική τεχνολογία, το 
λογισμικό του δε είναι εξ ολοκλή-
ρου τουρκικής σχεδίασης και ανά-
πτυξης, δείχνοντας έτσι τις μεγάλες 
προόδους των απέναντι στην υψηλή 
τεχνολογία.
 
; Μερικά τεχνικά στοιχεία: ο 
δορυφόρος αυτός έχει διακριτική 

ικανότητα (υψηλής ευκρίνειας) 2,5 
μέτρων  ενώ με ειδικά φίλτρα που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογι-
σμικό του μπορεί να χρησιμεύσει 
ακόμα και στην αναγνώριση συγκε-
κριμένων προσώπων, πόσο μάλλον 
εγκαταστάσεων.
 
; Αν και οι γείτονες μας τείνουν 
να υπερβάλλουν και να υπερπρο-
βάλλουν τα επιτεύγματα τους στην 
αμυντική (κυρίως) βιομηχανία, η 
αλήθεια είναι ότι αυτός ο δορυφό-
ρος αλλάζει τα δεδομένα. Η Τουρ-
κία θα μπορεί σε ένα χρονικό διά-
στημα ενός περίπου χρόνου να έχει 
πλήρως χαρτογραφήσει ολόκληρη 
την έκταση της Ελλάδος και μάλι-
στα χαρτογράφηση που θα μπορεί 
να αναφέρει ακόμα και πολύ μικρές 
λεπτομέρειες.
 
; Επίσης πολλά βαλλιστικά όπλα 
( όπως και ο δικός μας SCALP) μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 

φωτογραφίες για την στοχοποίηση 
εγκαταστάσεων και έτσι να μπορούν 
να δρουν τελείως ανεξάρτητα από 
συστήματα όπως το GPS – που το 
ελέγχουν οι Η.Π.Α.- καθιστώντας τις 
χώρες που τα έχουν σαφώς λιγότε-
ρο εξαρτημένες από πιθανά «τεχνικά 
προβλήματα».
 
; Βέβαια στον αντίποδα, η Ελλά-
δα έχει εδώ και χρόνια πρόσβαση 
σε φωτογραφίες πολύ καλλίτερης 
ποιότητας (διακριτική ικανότητα 30 
εκατοστών) μέσω του δορυφόρου 
Helios 2 που όμως δεν τον ελέγχει 
πλήρως καθώς εκτός από εμάς 
δικαιώματα έχει η Γαλλία, η Ισπανία 
και το Βέλγιο καθιστώντας έτσι το 
σύστημα αμφίβολης αξιοπιστίας σε 
περίοδο κρίσης.
 
; Το κακό όμως είναι ότι οι 
γείτονες δεν μένουν μόνο στις 
φωτογραφήσεις. Δείχνοντας ξεκά-
θαρα ποια είναι τα σχέδια τους, 
εξοπλίζονται συνεχώς με όπλα και 
συστήματα καθαρά επιθετικά και 
τελείως στοχευμένα εναντίον μας 
αδιαφορώντας για κάθε διπλωμα-
τική συνέπεια, ξέροντας βέβαια ότι 

απέναντι τους έχουν ένα κράτος 
που έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπρέ-
πειας και ανεξαρτησίας.
 
; Έτσι λοιπόν, μόλις πριν από 
τρεις ημέρες παρέλαβε τον πρώτο 
αμφίβιο γεωπροωθητή τύπου 
Azmim, τουρκικής σχεδίασης και 
κατασκευής ενώ σχεδόν το σύνολο 
των οχημάτων αυτών το τουρκικό 

μηχανικό αναμένεται να τα διαθέσει 
στο μέτωπο του Έβρου.
 
; Όσο «αντιεμπορική» και αν 
είναι αυτή η προμήθεια (καθώς την 
προσοχή τραβάνε πάντα τα μεγα-
λύτερα και πιο ανεπτυγμένα συστή-
ματα) τόσο σημαντική είναι, καθώς 
αποτελεί έναν πολλαπλασιαστή 
ισχύος και την κρίσιμη ώρα που ο 
τουρκικός στρατός θα προσπαθεί να 
διαβεί στο μικρότερο δυνατό χρόνο 
το ποτάμι, αυτά τα οχήματα θα 
του χαρίσουν δύο-τρεις ώρες που 
μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα 
στην επιτυχία και την καταστροφή.
 
; Η Ελλάδα πρέπει να λάβει 
τώρα τα μέτρα της γιατί αύριο μπο-
ρεί να είναι πολύ αργά. Οι ισορρο-
πίες αλλάζουν και τα πάντα μπορεί 
να είναι διαφορετικά σε λίγα μόλις 
χρόνια. Κανείς και τίποτα δεν μας 
εγγυάται ότι θα είμαστε εδώ που 
είμαστε και η Ιστορία είναι γεμάτη 
από παραδείγματα λαών που έσβη-
σαν. Έχουμε χρέος να μην επιτρέ-
ψουμε να συμβεί αυτό και σε εμάς.   

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Συλλήψεις υπουργών αν συνερ-
γάζονται με τη ναρκομαφία 

ΣΕΡΒΙΑ: Ο Σέρβος πρωθυπουργός, Ίβι-
τσα Ντάτσιτς, προανήγγειλε συλλήψεις 
υπουργών και συνεργατών του, αν απο-
δειχθεί ότι έχουν σχέση με τον καταζη-
τούμενο αρχηγό της ναρκομαφίας, Ντάρ-
κο Σάριτς. Η δήλωση αυτή έγινε αμέσως 
μετά την αναγγελία του αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης και υπουργού Άμυνας, 
Αλεξάνταρ Βούλιν στις 6 Ιανουαρίου ότι 
ο Ντάρκο Σάριτς θα συλληφθεί, γεγο-
νός που πυροδότησε δημοσιεύματα του 
τύπου για πιθανές σχέσεις του καταζη-
τούμενου με κρατικούς αξιωματούχους. 
“Δώστε μου αυτόν που συνομίλησε με 
τον Σάριτς και σήμερα θα συλληφθεί. 
Οι κατηγορίες αυτές είναι βαριές και 
δεν θέλω να πω περισσότερα, επειδή 
δεν θέλω να είμαι σε μία κυβέρνηση, 
οι υπουργοί της οποίας μιλούν με τον 
Σάριτς. Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τότε 
αναμένω απολογίες”, δήλωσε ο Σέρβος 
πρωθυπουργός. Επίσης, ανέφερε ότι οι 
έρευνες για τον εντοπισμό του Σάριτς δεν 
θα είναι επιτυχείς, αν διεξάγονται μέσω 
εφημερίδων, επειδή ο καταζητούμενος 
αρχηγός της ναρκομαφίας μπορεί με τον 
τρόπο αυτό να ειδοποιείται, ώστε να 
αλλάζει τόπο διαμονής, κάτι που συνέ-
βαινε ήδη στο παρελθόν. Σε δημοσίευμα 
της εφημερίδας “Κουρίρ” του Βελιγραδί-
ου αναφέρεται ότι υπάρχει καταγεγραμ-
μένη συνομιλία του Σάριτς με υπουργό 
της προηγούμενης κυβέρνησης, ο οποίος 
παραμένει ως κρατικός αξιωματούχους 
και στην τωρινή κυβέρνηση.

Τριπλή εκτέλεση μελών του PKK 
από τη ΜΙΤ στο Παρίσι    

ΓΑΛΛΙΑ: Η Sakine Cansız, ένα από τα 
ιδρυτικά στελέχη του PKK το 1978, η 
Fidan Dogan και η νεαρή Leyla Soylemez 
βρέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 
Πέμπτης νεκρές εντός του χώρου του 
Ινστιτούτου από πυρά αγνώστου. Την 
διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβαν οι 

γαλλικές αρχές αλλά πολύ αμφίβολο θεω-
ρείται το κατά πόσο θα υπάρξει κάποιο 
αποτέλεσμα σχετικά με την ταυτότητα του 
δράστη. Η τουρκική εκδοχή δια στόματος 
του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμ-
ματος Χουσείν Τσελίκ αποδίδει την τρι-
πλή δολοφονία σε εσωτερικές διαμάχες 
του PKK και ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Παρόλα αυτά είναι γνωστή η τακτική των 
τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και ο 
τρόπος που το επίσημο κράτος λειτουργεί 
σε διπλωματικό επίπεδο. Διότι πιθανώς 
το τουρκικό κράτος θέλει να δείξει προς 
τα έξω πρόθεση επίλυσης του κουρδικού 
αποκλειστικά σε διπλωματικό επίπεδο και 
φυσικά αναίμακτα, μία ενέργεια σαν αυτή, 

ουσιαστικά αφοπλίζει το κουρδικό κίνημα 
από δύο πολύ βασικά του μέλη -Cansiz, 
Dogan- κάνοντας έτσι πολύ ευκολότερο 
το παιχνίδι των διαπραγματεύσεων για 
την τουρκική πλευρά και παράλληλα τρο-
μοκρατώντας το μάχιμο κομμάτι του PKK. 
Έτσι ρίχνοντας μία πιο προσεκτική ματιά 
στις συνθήκες και τα βαθύτερα αίτια που 
τελέσθηκε το συγκεκριμένο έγκλημα και 
συγκρίνοντας με την έως τώρα λογική 
και ενέργειες της ΜΙΤ είναι προφανές ότι 
υπάρχει σαφής σύγκλιση. Με τα δεδομέ-
να να δείχνουν λοιπόν μυστικές υπηρεσί-
ες και τουρκικό βαθύ κράτος είναι μάλλον 
ανούσια η όποια σύγκριση με την αστεία 
ελληνική πραγματικότητα...

Καταδίκη για ιστοσελίδα
ΑΥΣΤΡΙΑ: Σε 9 χρόνια φυλάκισης 
καταδικάστηκε ηγετικό στέλεχος της 
αυστριακής ακροδεξιάς, για τον ρόλο 
που διαδραμάτισε στην δημιουργία ενός 
ιστοτόπου της ακροδεξιάς που εξυμνού-
σε το ναζισμό. Ο 54χρονος Γκότφριντ 
Κίσελ διέψευσε ότι διέπραξε οποιοδή-
ποτε αδίκημα και είπε στο δικαστήριο 
ότι γύρισε σελίδα, έχοντας εκτίσει προ-
ηγούμενη ποινή φυλάκισης, ωστόσο το 
δικαστήριο τον καταδίκασε με 5 ψήφους 
έναντι 3. Δύο ακόμα ’’κατηγορούμενοι’’ 
καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 
και κάθειρξης 4,5 και 7 ετών αντίστοι-
χα. Ο συνήγορος του Κίσελ, Μίχαελ 
Ντορ, είπε πως πρόκειται να ασκήσει 
έφεση. Ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας 
προειδοποιούν το τελευταίο διάστημα 
για μία «υφέρπουσα ανοχή» του αντι-
σημιτισμού στην Αυστρία. Ένας ραβίνος 
είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι οπαδοί 
ποδοσφαιρικής ομάδας τον είχαν προ-
πηλακίσει μπροστά σε αστυνομικούς 
που παρέμειναν άπραγοι, ενώ πολιτικός 
της ακροδεξιάς επικρίθηκε από τον πρό-
εδρο της χώρας, επειδή δημοσίευσε στο 
διαδίκτυο ένα σκίτσο. Κατ’ επιλογήν, 
λοιπόν, η εφαρμογή της ελευθερίας της 
γνώμης στις δημοκρατικές κοινωνίες 
της Ευρώπης εις βάρος των αρνητών 
του ολοκαυτώματος... 

Η Ρωσία αυξάνει την προμήθεια πετρελαίου 
στην Κίνα    
ΡΩΣΙΑ: Η Ρωσία δύναται να αυξήσει 
τις προμήθειες πετρελαίου στην Κίνα, 
γι΄ αυτόν τον σκοπό έχει προσκαλέ-
σει για συνομιλίες στην Μόσχα τους 
εκπροσώπους της κινεζικής κρατικής 
εταιρίας CNPC. Μάλιστα η αύξηση των 
προμηθειών μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
της χρήσης πρόσθετων δυνατοτήτων, 
συγκεκριμένα με την μεταφορά πετρε-
λαίου μέσω του Καζακστάν. Η εταιρία Rosneft ήδη εξασφαλίζει στην Κίνα «μαύρο 
χρυσό». Μέχρι και το 2030 η ρωσική πλευρά δεσμεύεται να προμηθεύει στη ΛΔΚ 15 
εκατ. τόνους πετρελαίου το χρόνο, ωστόσο το Πεκίνο είναι πρόθυμο να αγοράζει και 
μεγαλύτερες ποσότητες. Σήμερα το ρωσικό πετρέλαιο στην Κίνα μεταφέρεται μέσω 
του αγωγού «Ανατολικής Σιβηρίας – Ειρηνικού ωκεανού». Το Καζαχστάν, σύμφωνα 
με υπολογισμούς, θα μπορεί να κερδίζει έως και 1,5 δισ. δολάρια ετησίως. Ως το 
2009 οι ρωσικές εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου ήδη χρησιμοποιούσαν τον 
αγωγό «Atasu-Alasankou» του Καζαχστάν. Όμως τα τελευταία χρόνια άρχισαν να 
μειώνουν σταδιακά τις προμήθειες μέσω αυτής της διαδρομής. Για να επανακτήσει 
την παλαιά δόξα της ως διαμετακομιστή το Καζακστάν στα τέλη του 2012 εισήγα-
γε μειωμένο συντελεστή για το ρωσικό πετρέλαιο και υποσχέθηκε σε περίπτωση 
ανάγκης να διπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα του αγωγού στα 20 εκατομμύρια 
τόνους το χρόνο, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Rosneft. Εντωμεταξύ, 
οι ειδικοί περιμένουν την αντίδραση της Δύσης, καθώς στην Ευρώπη, τον τελευταίο 
καιρό, ανησυχούν ότι η Ρωσία μπορεί να «στρέψει το βλέμμα της» από την ευρωπα-
ϊκή στην ασιατική αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η Γηραιά Ήπειρος 
δεν έχει αρκετούς υδρογονάνθρακες. 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Νέα επίθεση δυσφήμισης 
κατά της Ελλάδος, πραγ-
ματοποίησε το βρετανικό 

BBC. Το δίκτυο χρησιμοποιεί την 
περίπτωση κάποιου Κορεάτη 
τουρίστα, ονόματι Χιουν Γιανγκ 
Γιουνγκ, ο οποίος βρέθηκε στην 
Αθήνα κάνοντας το… γύρο του 
κόσμου και –όπως υποστηρί-
ζει- ξυλοκοπήθηκε αναίτια από 
αστυνομικούς, σε έλεγχο εξα-
κρίβωσης στοιχείων. Βέβαια, 
το… έγκριτο BBC, δεν αναρω-
τιέται γιατί εκατοντάδες χιλιά-
δες άλλοι Κορεάτες, Κινέζοι, 
Γιαπωνέζοι κ.τ.λ. τουρίστες δεν 
κακοποιούνται από την Ελληνι-
κή Αστυνομία…

Μια δεύτερη περίπτωση τουρίστα 
που ισχυρίζεται επίσης ότι χτυπή-
θηκε από αστυνομικούς γιατί «είναι 
ρατσιστές» -όπως δηλώνει ο ίδιος- 
είναι κάποιου μαύρου Αμερικανού 
και το BBC βρίσκει στο σημείο αυτό 
την ευκαιρία να θυμίσει «την οδηγία 
που εξέδωσε στις 15 Νοεμβρίου το 
Στέητ Ντιπάρτμεντ, με την οποία 
προειδοποιούσε ότι «υπάρχουν 
καταγεγραμμένες αναφορές κρατή-

σεως αμερικανών πολιτών αφρικα-
νικής καταγωγής από την αστυνομία 
στο πλαίσιο επιχειρήσεων-σκούπας 
για τους παράνομους μετανάστες 
στην Αθήνα». Η συγκεκριμένη ανα-
κοίνωση, υπογράμμιζε ότι υπάρχει 
ευρύτερο πρόβλημα στις πόλεις της 
Ελλάδας «παρενόχλησης και βίαιων 
επιθέσεων κατά ατόμων, τα οποία, 
εξαιτίας του χρώματός τους, θεω-
ρούνται ως ξένοι μετανάστες».
Εν συνεχεία, το βρετανικό δίκτυο 
αναφέρεται σε έκθεση του «Δικτύου 
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσι-
στικής Βίας» (μια ακόμη ΜΚΟ…), η 
οποία καλούσε την ελληνική κυβέρ-
νηση να «βάλει τέλος στις βίαιες 
ρατσιστικές πρακτικές από έλληνες 
αστυνομικούς», αναφέροντας 15 
περιστατικά που έλαβαν χώρα μέσα 
στο 2012. Κι εδώ ακριβώς γίνεται 
και η… απαραίτητη αναφορά «στο 
στενό εναγκαλισμό ελληνικής αστυ-
νομίας και Χρυσής Αυγής», επειδή 
σ’ όλα τα ωραία παραμύθια υπάρχει 
απαραιτήτως και… δράκος.
Ωστόσο, τα… σαΐνια του BBC, που 
ανακάλυψαν τα στραβά και τ’ ανά-
ποδα που γίνονται χιλιάδες χιλιό-
μετρα μακριά από την έδρα τους, 

δεν πήραν χαμπάρι τα αίσχη που 
γίνονταν επί πολλά χρόνια (από το 
1965!) δίπλα τους! Ή μάλλον ήξε-
ραν, αλλά τα έκαναν… γαργάρα.
Αναφερόμαστε στην περίπτωση του 
διάσημου παρουσιαστή του BBC, 
Τζίμι Σάβιλ, που σύμφωνα με έκθε-
ση που έδωσε στη δημοσιότητα η 
βρετανική αστυνομία καταγγέλθηκε 
για 450 (!!!) απόπειρες βιασμού (από 
τις οποίες ευοδώθηκαν οι 34), πολ-
λές από τις οποίες τις είχε διαπράξει 
σε ψυχιατρική κλινική ή σε νοση-
λευτικά ιδρύματα και φυλακές όπου 
προσέφερε… εθελοντικά υπηρεσίες, 
αλλά και μέσα στις εγκαταστάσεις 
του BBC. Από τα θύματά του, το 
73% ήταν κάτω από 18 ετών και 
το 92% ήταν κορίτσια και γυναίκες.

ΤΟ BBC ΒΛΕΠΕΙ «ΡΑΤΣΙΣΜΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΒΛΕΠΕ ΤΟΝ ΒΙΑΣΤΗ - ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
Σχεδόν απαρατήρητη πέρασε η επίσκεψη στην Ελλάδα του Μάθιου 
Νίμιτς. Ο Νίμιτς βρέθηκε στην Αθήνα, όπου είχε συναντήσεις με τον 
κατοχικό πρωθυπουργό Σαμαρά και τον Δημητράκη του ΥΠ.ΕΞ., 
ενώ αργότερα συναντήθηκε στα Σκόπια με τον πρόεδρο, τον πρω-
θυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών του μορφώματος. Βέβαια, 
ο συγκεκριμένος μεσολαβητής έχει επισκεφθεί επανειλημμένως την 
Ελλάδα και τα Σκόπια, οπότε ο ερχομός του δεν αποτέλεσε έκπληξη 
και δεν προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Όμως, σύμφωνα με το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, από τα Σκόπια ο Νίμιτς –για πρώτη φορά 
στα τελευταία 20 χρόνια- εξέφρασε την πεποίθησή του ότι επίκειται 
«λύση» και βέβαια για να το λέει αυτό θα έχει τους λόγους του: 
«Όπως είπε ο Νίμιτς, οι ηγεσίες των δύο χωρών τον διαβεβαίωσαν 
ότι επιθυμούν την εξεύρεση λύσης στο θέμα της ονομασίας και 
πρόσθεσε ότι τα δύο μέρη προσεγγίζουν με σοβαρή και εποικοδομη-
τική διάθεση το πρόβλημα της ονομασίας και πως ο ίδιος, αναχωρεί 
ενθαρρυμένος για τη Νέα Υόρκη και θα επιδιώξει την εντατικοποίηση 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Ο μεσολαβητής του ΟΗΕ ανέ-
φερε ότι στις συναντήσεις του σήμερα στα Σκόπια με την ηγεσία της 
ΠΓΔΜ εξετάσθηκαν κάποιες ιδέες και σκέψεις του σχετικά με την 
αναζήτηση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας, χωρίς να αναφερθεί 
συγκεκριμένα σε αυτές. «Με το ζήτημα της ονομασίας ασχολούμαι 
από το 1994 και δεν μπορώ να πω ότι πρόκειται για εντελώς νέες 
ιδέες. Τα πράγματα εξελίσσονται και θεωρώ ότι πάντοτε υπάρχει 
δυνατότητα για δημιουργία, ώστε να καταλήξουμε σε ένα θετικό 
συμπέρασμα. Παρουσίασα κάποιες ιδέες και στόχος είναι να βρεθεί 
μία λύση που θα ικανοποιεί τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τους λαούς 
των δύο χωρών», σημείωσε. Κληθείς να απαντήσει αν έπειτα από 
20χρόνια θεωρεί ότι υπάρχουν πιθανότητες για την εξεύρεση λύσης 
στο ζήτημα της ονομασίας, ο κ. Νίμιτς απάντησε μονολεκτικά: «Ναι».
Όλοι, λοιπόν, οι Έλληνες πατριώτες να είναι σε εγρήγορση. 
Κι αν νομίζει ο Αντωνάκης πως θα πουλήσει έτσι στεγνά το 
Ιερό όνομα της Μακεδονίας μας, εκμεταλλευόμενος τη δεινή 
οικονομική θέση των Ελλήνων, πλανάται πλάνην οικτράν!
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Ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας ανήκει αποκλειστικά 
στην πατρίδα μας και στον λαό μας και πρέπει να τον εκμε-
ταλλευτούμε άμεσα. Μήπως όμως αυτό είναι μια μεγάλη 
απάτη διότι πολύ απλά γίνεται παράβλεψη των δανειακών 
συμβάσεων που υπέγραψε η χώρα και όλου του νομοθε-
τικού πλαισίου  «αποικίας χρέους» που εισάγεται τώρα με 
κατεπείγουσες διαδικασίες; Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε 
πια κανονικό κράτος, που ότι παράγει και εξάγει γίνεται 
προς όφελος του. Ο εξωτερικός οικονομικός καταναγκασμός 
(προσπάθεια εξυπηρέτησης μη βιώσιμου χρέους) σε συνδυ-
ασμό με τις πρωτοφανείς νομικές δεσμεύσεις, έχουν το ίδιο 
οικονομικό αποτέλεσμα που θα είχε η κατοχή της χώρας από 
ξένη δύναμη. Αν είμαστε όμως υπό το ισοδύναμο κατοχής, 
και είμαστε, είναι έγκλημα η εξαγωγή-εκποίηση των πόρων, 
που φυσικά θα διατεθούν στις «κατοχικές δυνάμεις», εν προ-
κειμένω τους πιστωτές και όχι για τις ανάγκες του ελληνικού 
λαού. Αν ζούσαμε στα 1943, θα ανατινάζαμε τις πλατφόρμες 
πετρελαίου, δεν θα φωνάζαμε τους Γερμανούς να αρχίσουν 
την άντληση! Θα ήταν τραγικό λάθος να ακουμπήσουν τον 
ορυκτό μας πλούτο οι δωσίλογες κυβερνήσεις του νεοελ-
ληνικού κράτους. Αν πάμε υπό τις παρούσες συνθήκες σε 
εκμετάλλευση τυχόν υδρογονανθράκων, αυτό δεν θα μας 
απαλλάξει από τον βραχνά του χρέους, θα επιτρέψει όμως 
τη λεηλασία των φυσικών μας πόρων.  Μόνο μια Εθνική 
Διακυβέρνηση η οποία πρώτα θα έχει πράξει τα δέοντα, θα 
πρέπει να ενεργοποιήσει τα γεωτρύπανα.

Η ανακήρυξη ΑΟΖ, από μόνη της δεν αρκεί 
Ασφαλώς και απαιτείται για την εκμετάλλευση των υδρο-
γονανθράκων η ανακήρυξη ΑΟΖ. Στην πραγματικότητα 
όμως την κυριότητα επί των υδρογονανθράκων εξασφαλίζει 
πλήρως η ισχυρότερη της ΑΟΖ έννοια της υφαλοκρηπίδας, 
που μπορεί να εκτείνεται μάλιστα και πέραν των 200 ν.μ. της 
ΑΟΖ. Αυτό που απαιτείται είναι η οριοθέτηση, που ακλουθεί 
τους ίδιους ακριβώς κανόνες με αυτούς της ΑΟΖ.  Δεν πρέ-
πει όμως να ξεχνάμε ότι, για το 90% των χωρών όπου ανα-

καλύφθηκαν υδρογονάνθρακες, απεδείχθησαν, από πάσης 
πλευράς, κατάρα και καθόλου ευλογία. Επαναλαμβάνω ότι 
μόνο ένα ισχυρό Εθνικό Κράτος που μόνο η Χρυσή Αυγή 
μπορεί να δημιουργήσει, θα μπορέσει εκ του ασφαλούς να 
εκμεταλλευτεί τον ορυκτό μας πλούτο προς όφελος του 
Έθνους και του Λαού μας. 

Ξεκίνησε ο έλεγχος των κοιτασμάτων 
από τους δανειστές
Η σημαντικότερη είδηση των τελευταίων ημερών η οποία 
δεν έτυχε προβολής από τα ΜΜΕ ισχυροποιεί όσα γράφω.  
Ήδη έχουμε λοιπόν τις πρώτες κινήσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση: «Η Task Force μέσω του ΤΑΙΠΕΔ παίρνει τα 
κοιτάσματα και προη-
μερών μπλόκαρε γεω-
τρήσεις στο Β.Αιγαίο! 
Όχημα για να συμβεί 
αυτό είναι το Ταμείο 
για την Αξιοποίηση 
Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου (ΤΑΙ-
ΠΕΔ) στο οποίο θα 
υπαχθεί η διαμεσολά-
βηση μεταξύ ΥΠΕΚΑ 
και εταιρειών ώστε τ’ 
αναμενόμενα έσοδα 
από την εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων πετρε-
λαίου και φυσικού 
αερίου να καταλήγουν 
απευθείας στα ταμεία του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο 
ελέγχεται φυσικά 100% από την Task Force της τρόικας. 
Πρώτη κίνηση, μάλιστα, ήταν το μπλοκάρισμα της γεώτρη-
σης στον Πρίνο της Καβάλας η οποία και έχει ήδη εγκριθεί, 
όπως προβλέπει ο Ν. 4001/ 2011, από την κυβερνητική 
επιτροπή έχει υπογραφεί από τον Υπουργό ΠΕΚΑ Καθηγητή 

Παναγιώτη Λιβιεράτο και επρόκειτο να σταλεί για επικύρωση 
στην Βουλή πριν τα Χριστούγεννα. Η γεώτρηση αφορούσε 
μεταξύ άλλων το κοίτασμα «Ε» το οποίο είναι πολλά υπο-
σχόμενο και μπορεί να αλλάξει πριν από το Ιόνιο και την 
Κρήτη, τον χάρτη των ενεργειακών πεδίων της χώρας! Η 
διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ κατ’εντολή των Γερμανών ετοίμασε 
πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, έτσι ώστε αυτό και όχι το 
ΥΠΕΚΑ ή ο υπό ίδρυση φορέας υδρογονανθράκων, αναλάβει 
την διαχείριση των κατά τόπους κοιτασμάτων, όπως αυτό 
του Πρίνου. Δηλαδή, το ΤΑΙΠΕΔ που ελέγχεται ουσιαστικά 
άμεσα από το Βερολίνο θα είναι ο αντισυμβαλλόμενος κρα-
τικός φορέας με τις εταιρείες, που θα επιλεγούν να οργα-
νώσουν τις έρευνες, επενδύοντας σημαντικά ποσά με σκοπό 
την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έτσι η Task 
Force διά της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, εζήτησε και επέτυχε 
να καθυστερήσει η υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης 
για την παραχώρηση του Πρίνου, η οποία και έχει ήδη εγκρι-
θεί, όπως προβλέπει ο Ν. 4001/ 2011, από την κυβερνητική 
επιτροπή έχει υπογραφεί από τον Υπουργό ΠΕΚΑ Καθηγητή 
Παναγιώτη Λιβιεράτο και επρόκειτο να σταλεί για επικύρωση 
στην Βουλή πριν τα Χριστούγεννα. Τελικά το κείμενο της 
σύμβασης αντί να κατατεθεί προ των Χριστουγέννων στην 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής βρέθηκε στο... 
γραφείο του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ, Τάκη Αθανασόπουλου! 
Η ουσία είναι ότι πλέον το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή η Task Force, 
δηλαδή η Γερμανία, ελέγχουν πλέον πλήρως την διαδικασία 
παραχωρήσεων και ακολούθως της παραγωγής πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην χώρα. Κάτι που έρχεται σε άμεση 
αντίθεση με τις ρητές προβλέψεις του Ν. 4001/ 2011 
βάσει τον οποίων το ΥΠΕΚΑ, και οι επιβλεπόμενοι από αυτό 
φορείς, έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο της όλης διαδικασίας 
στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων». 

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

Πρέπει να εξορύξουμε τον ορυκτό μας πλούτο υπό τις σημερινές συνθήκες;

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ
Μια επιστολή-καταπέλτη (και μη σας 
ξεγελούν η ευγένεια και οι τύποι), απέ-
στειλε και δημοσιοποίησε ο Μητροπο-
λίτης Πειραιώς στον υπουργό Εξωτερι-
κών της συγκυβέρνησης, με την οποία 
του ζητά να κλείσει τα τουρκικά προξε-
νεία Κομοτηνής και Ρόδου, που έχουν 
μεταβληθεί σε σφηκοφωλιές ανθελλη-
νισμού και οθωμανικού αλυτρωτισμού. 
Η πλήρης επιστολή έχει ως εξής:  
 
Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,  
Έχω την ιδιαιτάτην τιμήν να γνωρίζω από 
πολλών ετών την Υμετέραν πολυσήμα-
ντον Εξοχότητα και θεωρώ εαυτόν φίλον 
Αυτής διό και ευθαρσώς προάγομαι διά 
του παρόντος εγγράφου μου ως ενεργός 
πολίτης και κοινωνός των ιστορικών και 
εθνικών δρωμένων της πεφιλημένης 
ημών πατρίδος να υποβάλω πρότασιν 
διά την προάσπισιν της ακεραιότητος Αυ-
τής εκ της δολίας διαχρονικής επιβουλής 
της γείτονος χώρας, ειδικώτερον σήμε-
ρον πού έχει αφυπνισθεί επικινδύνως και 
καλλιεργείται επιμόνως ο νεο-οθωμανι-
σμός, ο οποίος πριμοδοτείται και υπό δι-
εθνιστικών κύκλων ως αποδεικνύεται εκ 
του κυκλοφορηθέντος υπό των γνωστών 
εκδόσεων τετρατόμου ιστορικού έργου 
του ιδρύματος ΣΟΡΟΣ συγγραφέντος υπό 
Κροατών και Τούρκων ιστορικών.  
Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,  
Τυγχάνει πασίδηλον το γεγονός της φθο-
ροποιού δράσεως διά την ακεραιότητα 
της πολυσημάντου διά την Ελληνικήν επι-
κράτειαν Ελληνικής Θράκης, του Τουρκι-
κού προξενείου της Κομοτηνής, του οποί-
ου υπεύθυνος της Τουρκικής πολιτείας κ. 
Οσμάν Ιλχάρ Σενέρ καταγγέλλεται από 
εγκρίτους τοπικούς παράγοντας και δοκί-
μους εκπροσώπους του εντύπου και ηλε-
κτρονικού τύπου ως επιδιδόμενος εις την 

καταδολίευσιν της εθνικής συνειδήσεως 
των Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικής 
θρησκευτικής παραδοχής.  
Ωσαύτως παρόμοιαι απαράδεκτοι συμπε-
ριφοραί άρχονται και εις την περιοχήν 
Δωδεκανήσου με την εκείσε δράσιν του 
Τουρκικού προξενείου Ρόδου. Είναι δεδο-
μένη η ευσυνειδησία και η ευτολμία και 
πατριωτική συμπεριφορά τόσον Υμών 
όσον και του Εξοχωτάτου κ. Προέδρου 
της Κυβερνήσεως Πρωθυπουργού κ. 
Αντωνίου Σαμαρά και των Εξοχωτάτων κ. 
Προέδρων των στηριζόντων την Κυβέρ-

νησιν κομμάτων του Κοινοβουλίου και 
κατά ταύτα εντός των ιστορικών πλαισίων 
των Υμετέρων καθηκόντων ανιδρύεται 
εξόχως ιερά ευθύνη αντιμετωπίσεως της 
προκλητικής και δολίου και εγκληματικής 
εις βάρος της εθνικής ημών ανεξαρτησί-
ας και ακεραιότητος συμπεριφοράς της 
γείτονος χώρας και βεβαίως όχι με βίαιον 
και πολεμοκάπηλον τρόπον, απάδοντα εις 
πεπολιτισμένα κράτη, αλλά με την χρήσιν 
της ευφυούς διπλωματικής οδού και την 
εφαρμογήν των κανόνων του διεθνούς 
δικαίου.  
Έχετε την μοναδικήν ιστορική δυνατό-

τητα να καταγάγετε κραταιάν νίκην κατά 
του «νέο- οθωμανικού περιπαίγματος» 
με μίαν κίνησιν πού υπαγορεύει η κοινή 
λογική και συλλογική ευθύνη του Έθνους.  
Αναλυτικότερον, η πολιτεία διατηρεί κατά 
τας αρχάς του Διεθνούς Δικαίου περί 
αμοιβαιότητος κατ’ αντιστοιχίαν προς τα 
υφιστάμενα Τουρκικά προξενεία της Κο-
μοτηνής και της Ρόδου τα Ελληνικά προ-
ξενεία της Σμύρνης και της Αδριανουπό-
λεως, τα οποία παρέλκει όπως αναφερθεί 
ότι τυγχάνουν ήσσονος διπλωματικής ση-
μασίας διότι τόσον εις την πολύπαθον και 
πολύκλαυστον Σμύρνην όσον και εις την 
ιστορικήν Αδριανούπολιν δεν υφίσταται 
ελληνικόν στοιχείον εξυπηρετούμενον 
υπ’ αυτών. Επομένως άμεσος κατάργη-
σις των ελαχίστης σημασίας Ελληνικών 
προξενείων της Σμύρνης και της Αδρι-
ανουπόλεως θα συνεπιφέρει αυθωρεί, 
κατά τας αρχάς αμοιβαιότητος του Διε-
θνούς δικαίου, την άμεσον «απόσυρσιν» 
των τουρκικών διπλωματικών αρχών της 
Κομοτηνής και της Ρόδου και την κατάρ-
γησιν των ειρημένων προξενείων.  
Ευλόγως επαναλαμβάνω ότι έχετε ιστο-
ρικήν δυνατότητα την στιγμήν ταύτην νά 
«τελειώνει» άπαξ διά παντός χώρα με την 
κακότροπον και προδήλως εγκληματικήν 
συμπεριφοράν της γείτονος εις τους ευ-
αισθήτους αυτούς ελληνικούς χώρους, 
διό και ευελπιστώ ότι δεν θα θυσιάσητε 
έναντι οιασδήποτε σκοπιμότητος ή πιέσε-
ως την πολυτίμητον Υμετέραν προσωπι-
κότητα ως και των πρωτιστευόντων της 
παρούσης Κυβερνήσεως απεμπολών το 
αυτονόητον και το εθνικώς επιβαλόμενον 
συμφέρον. Ευχόμενος καλλίκαρπον και 
παραγωγικόν τον νέον ενιαυτόν διατελώ 
μετά πλείστης τιμής.  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΘΩΟΙ 15 ΛΑΘΡΟ-
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ! 
Μια εξωφρενική απόφαση, πρωτοφανή στα παγκό-
σμια δικαστικά χρονικά, έβγαλε το Μονομελές Πλημ-
μελειοδικείο Ηγουμενίτσας. Πιο συγκεκριμένα, το 
δικαστήριο αθώωσε 15 λαθρομετανάστες που είχαν 
δραπετεύσει στις 30 Σεπτεμβρίου από τα κρατητή-
ρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας, με 
το σκεπτικό ότι οι 15 δεν πρέπει να κριθούν ένοχοι 
για «απόδραση κρατουμένου» γιατί διέπραξαν το 
αδίκημα ενώ βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης που 
αποκλείει τον καταλογισμό (διότι ήταν «στοιβαγμένοι 
κ.τ.λ.», αυτό που λέμε «γιατί το κελί δεν ήταν… λουξ). 
Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάζονται τα 
άρθρα 3,8 και 13 της… Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κι έτσι επέβαλλε στο 
ελληνικό δημόσιο να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα!!!
Κι όπως γράφει η «αλληλέγγυα» (προς λαθρο-
μετανάστες, τρομοκράτες κ.λπ.) «Εφημερίδα των 
Συντακτών», ο πλημμελειοδίκης Αθ. Τερζούδης, 
ανακοίνωσε με… επαναστατικό οίστρο στους έκ-
πληκτους λαθρομετανάστες: «Δραπετεύσατε από τον 
εξευτελισμό, γι’ αυτό είστε αθώοι»!!!
Και βέβαια, η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί 
δεδικασμένο και από δω και πέρα όποιος κρατούμε-
νος κάνει απόδραση από τις φυλακές θα επικαλείται 
ότι βρισκόταν σε… «κατάσταση ανάγκης» και θα 
αθωώνεται! Και βέβαια, σε οποιαδήποτε σοβαρή 
χώρα του πλανήτη είχε γίνει κάτι παρόμοιο, αμέσως 
θα παραιτείτο ο υπουργός Δικαιοσύνης και θα επα-
κολουθούσε γενικότερο ξήλωμα. Φυσικά, στη μπα-
νανία Ελλαδιστάν δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα…



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201314

 

ΞΥΠΝΑ ΤΖΕΦΡΥ, ΩΡΑ ΓΙΑ ΥΠΝΟ…

Η θεωρία περί εκλεκτών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
εθνικιστικής ιδεολογίας. Και οι καταβολές αυτής της θεωρίας 
ευρίσκονται στα αριστοκρατικά πολιτεύματα της Αρχαίας Ελλά-
δος. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή μέσα στον λαό ευρίσκονται 
ορισμένα άτομα με εξαιρετικές ικανότητες και αδαμάντινο ήθος, 
οι εκλεκτοί ή άριστοι. Αυτοί οι εκλεκτοί είναι οι άξιοι για να κυβερ-
νήσουν όλον τον λαό. Δεν είναι λοιπόν τίποτε άλλο αυτή η θεω-
ρία περί εκλεκτών από την γνωστή μας έννοια της αξιοκρατίας, 
για την οποία ουδείς έχει αντίρρηση.
Συμβαίνει όμως στην πράξη οι άξιοι ή άριστοι να παραμερίζονται 
από τους «καταφερτζήδες». Η πολιτεία τότε πάσχει και ο λαός, 
εάν προχωρήσει το κακό, αποζητά λόγω του ενστίκτου της αυτο-
συντήρησης να κυβερνηθεί από τους παραμερισμένους εκλε-
κτούς. Οι εκλεκτοί τότε καλούνται να οργανωθούν πολιτικά και 
δι’ επαναστάσεως, η οποία μπορεί να πραγματωθεί και εκλογικά, 
να αποκαταστήσουν την διασαλευθείσα ηθική τάξη πραγμάτων.
Οι εκλεκτοί αυτοί, ή αλλιώς οι άξιοι ή άριστοι, όπως είπαμε προ-
έρχονται από τον λαό και αποτελούν τη φυσική του αριστοκρατία. 
Η λαϊκή αυτή αριστοκρατία είναι λοιπόν η μόνη γνήσια μορφή 
δημοκρατίας, υπό την έννοια του πολιτεύματος στο οποίο η 
εξουσία πηγάζει από τον λαό. Σαν τέτοια δεν έχει καμία απολύ-
τως σχέση με την παλαιότερη εκφυλισμένη «αριστοκρατία» των 
«ευγενών» της μεσαιωνικής Ευρώπης.
Η σχέση της θεωρίας περί εκλεκτών με τα αριστοκρατικά πολι-
τεύματα της Αρχαίας Ελλάδος έγκειται στο ότι σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις δεν κυβερνά ένας (δικτατορία), ούτε ολόκληρο το 
σώμα του λαού απ’ ευθείας (λαοκρατία), αλλά ολίγοι. Βεβαίως 
είναι δυνατόν αυτοί οι ολίγοι να μην είναι εκλεκτοί (ολιγαρχία). 
Στην περίπτωση που αυτοί οι ολίγοι είναι εκλεκτοί (αριστοκρατία), 
έχουμε την προαναφερθείσα λαϊκή αριστοκρατία για την οποία 
αγωνίζονται σήμερα οι εθνικιστές.
 

Ο άγνωστος Χ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Θεωρούσαμε ότι χάθηκε από προσώπου γης, 
ότι άνοιξε αυτή και τον κατάπιε. Ότι απαλλαχτή-
καμε από την απαίσια, αντιαισθητική, ανίκανη 
και, πάνω απ’ όλα, ανθελληνική του παρουσία. 
Είχαμε την εντύπωση ότι ’’θα αράξει’’ στο Χάρ-
βαρντ, ’’διδάσκοντας’’ πως καταστρέφεται μια 
Χώρα. Να, όμως, που επανεμφανίστηκε, όπως 
τα σαλιγκάρια μετά την βροχή, για να προκαλέσει 
με νέες δηλώσεις, στις οποίες το μόνο στοιχείο 
που συναγωνίζεται την θρασύτητα στο περιε-
χόμενό τους είναι η παντελής έλλειψη ευφυΐας. 
Να τι ακριβώς δήλωσε (;) ο Γιωργάκης Παπαν-
δρέου -διότι σ’ αυτόν αφορά η ως άνω περι-
γραφή-  σχετικά με την πρόταση παραπομπής 
για την λίστα Λαγκάρντ: «Είναι τιμή μου να με 
στοχοποιούν με την υπογραφή τους ακροδεξιοί, 
νεοναζί και καθ’ έξιν και επάγγελμα συκοφάντες. 
Αποτελούν απλά τον τελευταίο -και τον πιο θλι-
βερό- κρίκο της ενορχηστρωμένης στοχοποίησής 
μου που ξεκίνησε εδώ και τρία χρόνια. Ό,τι και 
να κάνουν, εγώ είμαι εδώ. Θα στέκομαι πάντα 
απέναντι στη δημαγωγία, την πατριδοκαπηλία, το 
λαϊκισμό και τη βία, που διαιρούν τον Ελληνικό 
λαό. Και δεν θα πάψω ποτέ να αγωνίζομαι για 
τις αρχές και τις αξίες μου, για τη Δημοκρατία 
και την κοινωνική δικαιοσύνη, με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον. Για τις μεγάλες αλλαγές και 
τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Για 
ένα πολιτικό σύστημα που θα δίνει καθημερινά 
μάχη με τις πελατειακές αντιλήψεις, θα μάχεται 
απέναντι στα οργανωμένα μικρά και μεγάλα συμ-
φέροντα, θα συγκρούεται με τα πάσης φύσεως 
κατεστημένα. Για μία Ελλάδα απαλλαγμένη από 
μικροκομματικές πολιτικές συμπεριφορές και 
σκοπιμότητες, που όχι μόνο αδικούν την εικόνα 

μας, τις προοπτικές μας και την αναπτυξιακή μας 
πορεία, αλλά καθηλώνουν την Ελλάδα σε εξάρτη-
ση από τρίτους». Το ερωτηματικό σε παρένθεση 
(μετά το ρήμα ’’δήλωσε’’) τέθηκε γιατί είναι 
αμφίβολο το αν ο Τζέφρυ έγραψε ο ίδιος το 
κείμενο αυτό ή κάποιο ’’παπαγαλάκι’’ του. Από 
την στιγμή, όμως, που έχει την υπογραφή του, το 
αντιμετωπίζουμε ως δήλωση του ιδίου. 
Καταρχάς, είναι αναμφίβολο ότι οι αρνητικοί 
χαρακτηρισμοί για τον Τζέφρυ (που μετονομά-
στηκε σε Γιωργάκης, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να 
σταθεί στο Ύψος ενός Γιώργου…) είναι αναρίθ-
μητοι. Ο άνθρωπος αυτός ουδεμία σχέση έχει με 
οτιδήποτε αληθινά Ελληνικό. Δεν είναι Έλληνας 
στην καταγωγή (μόλις κατά 25%), πολύ περισσό-
τερο, δε, στην συνείδηση (καλά, εδώ μιλάμε για 
0%), δεν έχει ως μητρική του γλώσσα τα Ελληνι-
κά, γεννήθηκε στην Αμερική (τα δύο τελευταία 
είναι αρνητικά μόνο με την έννοια ότι συνδέονται 
με όλες τις υπόλοιπες αρνητικές ιδιότητες), μόνον 
ο ίδιος ξέρει σε ποιον Θεό πιστεύει (αν πιστεύ-
ει…). Όσο για τα ήθη και τα έθιμα, με τα οποία 
γαλουχήθηκε, σίγουρα δεν ήταν Ελληνικά. Δεν 
μπορεί, λοιπόν, σε καμιά περίπτωση να πονέσει, 
να νοιαστεί, να ενδιαφερθεί αληθινά γι’ αυτόν 
τον Τόπο, πολύ χειρότερα δεν μπορεί να φερθεί 
ούτε καν σαν φιλέλληνας. Επειδή στην αρχή της 
δήλωσης μιλάει περί ’’τιμής’’, θα έπρεπε να ξεκα-
θαρίσει και το περιεχόμενό της. Γιατί η αληθινή 
έννοια της Τιμής δεν μπορεί να έχει σχέση με 
άεθνους, άθεους, ακοινώνητους, άεργους-ανε-
πάγγελτους τυπάκους σαν τον Τζέφρυ. Η θλιβερή 
αυτή περίπτωση ενός κατάπτυστου ανθρωπά-
κου, -ο οποίος λόγω ’’κληρονομικότητας του 
τζακιού’’, έφτασε στο σημείο να κουμαντάρει, με 
τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα, τις τύχες της 
Χώρας (η ’’αποθέωση’’ της αναξιοκρατίας και 
του πολιτικαντισμού, ως μεθόδων κοινωνικής 
ανέλιξης)-, δεν  έχει καν το ελαφρυντικό της 
μειωμένης πνευματικής διαύγειας, για την οποία 
τον κατηγορεί η συντριπτική πλειοψηφία του 
Ελληνικού Λαού.  
Ο Τζέφρυ μπορεί να είναι ο μοναδικός ’’πολιτι-
κός’’ της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, ο οποίος 
λοιδορείται ισόποσα, τόσο για τις πρακτικές του 

όσο και για το όποιο περιεχόμενο έχει στο μυαλό 
του, όμως η όλη ’’πλάκα’’ σταματά εδώ. Γιατί ο 
αδίστακτος αυτός σαλταδόρος με την υπεύθυνη 
ανευθυνότητα ενός Άβερελ Ντάλτον, βύθισε ένα 
ολόκληρο Έθνος στην πιο εξαρτημένη υποτέλεια 
κι έναν ολόκληρο Λαό στην δυστυχία και την 
απόγνωση. Επομένως η ’’στοχοποίησή’’ του, 
όπως ισχυρίζεται, δεν γίνεται από ’’ακροδεξι-
ούς’’ (μιλά ο… ακροφαιδρός), ’’νεοναζί’’ (οι… 
νεοχαζοί, όμως, ποιον έχουν ως πρότυπο;) και οι 
’’κατ’ επάγγελμα συκοφάντες’’ (καταγγελίες ενός 
ανεπάγγελτου συκοφάντη κάθε έννοιας Ελληνι-
κότητας). Έχει γίνει αντικείμενο όχι στοχοποίη-
σης αλλά χλευασμού, περιφρόνησης όπως και 
απόδοσης ευθυνών από το Ελληνικό Έθνος και 
την Ιστορική του Διαδρομή, καθώς και από τους 
Έλληνες, οι οποίοι έχουν την ατυχία να  ζουν τις 
συνέπειες της… βλακώδους και άφρονος πολιτι-
κής του. Έχει το θράσος και την αναίδεια να λέει 
πως ’’ό,τι και να κάνουν, εγώ είμαι εδώ’’. Αν με 
το ’’εδώ’’ εννοεί τις συνεχιζόμενες διακοπούλες 
του, καθώς και τις ’’διαλέξεις’’ στο Χάρβαρντ, 
τότε χρειάζεται, συν τοις άλλοις, μαθήματα γεω-
γραφίας και προσανατολισμού. Οι ’’αρχές’’ και 
οι ’’αξίες’’ του συγκεκριμένου ανθέλληνα, όπως 
τις διαπιστώσαμε μέσα από τα έργα και τις ημέ-
ρες του, όχι μόνο ως πρωθυπουργού αλλά και 
ως πολιτικού προσώπου, είναι ’’αντάξιες’’ με 
τα πεπραγμένα του Εφιάλτη, του Πήλιου Γούση 
και άλλων ομοίων τους. Οι ’’μεγάλες αλλαγές’’, 
οι ’’μεταρρυθμίσεις’’, το ’’πολιτικό σύστημα που 
θα δίνει καθημερινά μάχη’’, που εκπροσωπούν 
η σκέψη (;) και οι πράξεις του εν λόγω πολιτικά-
ντη, είναι ακριβώς αυτά, τα οποία εξαθλίωσαν 
πλήρως την Χώρα, παραδίδοντάς της έρμαιο 
στις αδηφάγες ορέξεις των διεθνών τοκογλύ-
φων. Μέσα από την ανιερότητα των απόψεων 
και κυρίως των έργων του, ο αντιπαθέστατος 
αυτός τύπος, με το χαζοχαρούμενο ύφος και το 
ανάλογο χαμόγελο, που παραπέμπει σε άτομο 
με ειδικές ανάγκες, προσπάθησε να προωθήσει 
την αποεθνικοποίηση της Χώρας, την επέλαση 
του παγκοσμιοποιητικού προτύπου, τη νομιμο-
ποίηση πακιστανών, αφγανών, μπαγκλαντεσι-
ανών και λοιπών ως ’’αυριανών Ελλήνων’’, το 

ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την ’’κινε-
ζοποίηση’’ των εργαζομένων και την μετατροπή 
των υπολοίπων σε ατελείωτες στρατιές ανέργων, 
την μονιμοποίηση ενός καθεστώτος εργασιακής 
γαλέρας.  
Με βάση, λοιπόν, όλα αυτά, με τον μόνο αρχαίο 
Έλληνα με τον οποίο θα μπορούσε να έχει 
κάποια σχέση ο Τζέφρυ, αυτός θα ήταν αναμ-
φίβολα ο Ηρόστρατος, ο οποίος έκαψε τον Ναό 
της Αρτέμιδος στην Έφεσο, προκειμένου να 
μείνει στην Ιστορία. Ο Γιωργάκης πίστευε ότι 
καταστρέφοντας την σύγχρονη Ελλάδα, θα έμενε 
κι αυτός στην Ιστορία… Δεν πρόκειται, όμως, να 
πραγματοποιηθούν τα σχέδια ενός αηδιαστικού 
φουκαρά, ο οποίος μάλιστα, με παλαιότερες 
δηλώσεις του, είχε ’’ρευστή εθνική συνείδηση’’. 
Το θλιβερό αυτό ανδρείκελο, το κακομαθημένο 
μαμόθρεφτο της Μάργκαρετ, ο ανεκδιήγητος και 
ανεπρόκοπος ψεύτης του ’’λεφτά υπάρχουν’’ και 
του ’’είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία’’, ας 
γνωρίζει ότι θα λογοδοτήσει κάποια μέρα για τα 
εγκλήματά του σε βάρος της Πατρίδας και του 
Λαού. Σε βάρος της Ιστορίας αυτού του Τόπου 
και του ανυπέρβλητου Πολιτισμού του. Σε βάρος 
του Μέλλοντος των Ελλήνων το Γένος, στο οποίο 
ποτέ δεν ανήκε. Ναι, ας είναι σίγουρος ότι ’’θα 
είναι εδώ’’, με την κυριολεκτική έννοια του 
όρου. Ότι και ’’στου βοδιού το κέρατο να κρυ-
φτεί’’, όπως λένε στα χωριά της Ελλάδας και όχι 
στην Μινεσότα, δεν θα γλιτώσει την παραπομπή 
του για όσα διέπραξε. Υπό άλλες συνθήκες, πιο 
εύθυμες, ο άνθρωπος αυτός ίσως και να αντιμε-
τωπιζόταν απλώς ως ’’ο χαζός του χωριού’’. Η 
τραγικότητα, όμως, των στιγμών, η αγωνία των 
Ελλήνων, η προσπάθεια επανελληνοποίησης του 
Τόπου, η απόδοση ευθυνών σ’ εκείνους που 
οδήγησαν την Χώρα στο σημερινό χάλι, οδηγούν 
στην αμείλικτη αντιμετώπιση όλων, όσοι πρωτα-
γωνίστησαν αρνητικά με τις ενέργειες τους. Έτσι, 
λοιπόν, Τζέφρυ, ας γνωρίζεις ότι κανένα ελαφρυ-
ντικό δεν δικαιολογεί η έλλειψη στοιχειώδους 
ευφυΐας, την οποία ενδεχομένως θα επικαλεστείς 
την ώρα που θα κριθείς… ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ

Η GOLDMAN SACHS ΚΑΙ Η «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ» 
ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
Η πρόοδος με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, της 
μάχιμης αναρχοαριστεράς και των πολυ-
σχιδών συνιστωσών είναι εντυπωσιακή. 
Μέσα σε λίγους μήνες, ακολουθώντας 
την παλιά, αλλά πετυχημένη συνταγή των 
κομμάτων εξουσίας, έχει μεταλλαχθεί σε 
συστημικό κόμμα, διευρύνοντας τις επα-
φές και τους διαύλους επικοινωνίας και 
συνεργασίας με τον αμερικανικό παρά-
γοντα. 
Ήδη από τα τέλη του περασμένου Αυγού-
στου, κατά την παρουσία της Goldman 
Sachs στην Ελλάδα, ενός δηλαδή από 
τους κυριότερους εκφραστές της αμερι-
κανικής οικονομικής διπλωματίας, στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκαν με την 
αντιπροσωπεία της αμερικανικής επεν-
δυτικής τράπεζας, «συσφίγγοντας» τις 
σχέσεις του άλλοτε αντισυστημικού κόμ-
ματος, πολέμιο του «κατεστημένου» της 
μεταπολίτευσης. 
Οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΗΠΑ φυσικά και δεν 
βασίζονται σε ιδεολογικές συγγένειες, 
αλλά από τη μία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
βλέπουν την μεγάλη ευκαιρία να εγκαθι-
δρυθούν ως κόμμα εξουσίας, την οποία 
και θα  εναλλάσσουν με ένα βασικό αντί-
παλο του δικομματικού συστήματος, ενώ 
από την άλλη οι ΗΠΑ βλέπουν την πολιτι-
κή ωρίμανση του ΣΥΡΙΖΑ ως τη συνέχεια 
τους στα ελληνικά δρώμενα. Άλλωστε, 
αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το μέχρι 
πρότινος αντίπαλον δέος της Νέας Δημο-
κρατίας, το ΠΑΣΟΚ, φαινόταν εσχάτως δι-

αβρωμένο από τον «γερμανικό δάκτυλο», 
ιδιαίτερα μάλιστα μετά τη διακυβέρνηση 
του γερμανοτραφή Κ. Σημίτη. Άρα οι ΗΠΑ 
θέλουν νέο πολιτικό προσωπικό. Και ο 
ΣΥΡΙΖΑ «θεωρείται  εξελίξιμος πολιτικός 
σχηματισμός ο οποίος, έχοντας την προ-

οπτική ανάληψης της εξουσίας, θα λει-
τουργήσει σε πιο ρεαλιστική βάση διατη-
ρώντας την αριστερή του φυσιογνωμία. 
Προς επίρρωση του σχεδίου, η επικείμε-
νη έλευση των στελεχών της Goldman 
Sachs στην Αθήνα (αναμένεται εντός των 
επόμενων εβδομάδων), θα συνοδευτεί 
και με τις ανάλογες επαφές με την Κου-
μουνδούρου. Εκτός από την κυβέρνηση, 

η αμερικανική επενδυτική θα έχει σειρά 
επαφών με το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να κατα-
γράψουν την πρόοδο της μετάλλαξης σε 
συστημικό κόμμα. Άλλωστε, εκτός αυτού 
του... τεστ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Α. Τσί-
πρας θα μιλήσει στις 22 Ιανουαρίου στο 
Brooking Institute στη Νέα Υόρκη για τις 
οικονομικές προκλήσεις του μέλλοντος, 
τις προοπτικές της Ελλάδας και τις πολι-
τικές που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα 
μας και η Ευρώπη για την αντιμετώπιση 
της κρίσης.
Αν και διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα 
εκτιμούν ότι η ηγεσία και τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν κατανοούν τον τρόπο που λει-
τουργούν οι ανεπίσημες επαφές, η αμε-
ρικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι θεσμικά 
οφείλει να διατηρεί διαύλους επικοινωνί-
ας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό τα 
στελέχη της Goldman Sachs κινούνται με 
πολύ προσεκτικά βήματα στον όλο χειρι-
σμό της σχέσης. Στόχος άλλωστε είναι η 
Ουάσιγκτον να «αξιοποιήσει» τον Τσίπρα 
και τον ΣΥΡΙΖΑ για να μην αφήσει το Βε-
ρολίνο «να επιβάλλει τις δικές του «δου-
λειές» στην Ευρώπη, μετατρέποντάς την 
σε πολιτικό προτεκτοράτο και σε μια απέ-
ραντη γερμανική ειδική οικονομική ζώνη. 
Άλλωστε, σε ανύποπτο χρόνο ο κ. Τσίπρας 
επιβεβαίωσε ότι στην αντιπαράθεση Ου-
άσινγκτον-Βερολίνου για την επίλυση του 
ελληνικού χρέους, επιλέγει την... αμερικα-
νική πλευρά...

ΠΗΓΗ: bankingnews.gr 



“τουρκικεσ επενδυ-
σεισ στη β. ηπειρο”
 
Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο υδροηλε-

κτρικός σταθμός της Μπίστριτσας πέρασε 
σε Τούρκικά χέρια. Η κυβέρνηση του Μπε-
ρίσα προσπαθεί να ξεπουλήσει ότι προλά-
βει, καθώς φοβάται ότι στις επικείμενες 
εκλογές θα ηττηθεί. Στήθηκε λοιπόν ένας 
‘’διεθνής διαγωνισμός’’ για την πώληση 
4 μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών της 
Αλβανίας, μεταξύ των οποίων συγκατα-
λέγεται και ο προαναφερόμενος σταθ-
μός στην επαρχία Μεσοποτάμου. Απ’ ό,τι 
διάβασα η τουρκική πολυεθνική ‘’Κurum 
International Sh. A’’ πρόσφερε το αστρο-
νομικό ποσό των 52.000.000 €, και ως εκ 
τούτου οι λοιποί ενδιαφερόμενοι...έμειναν 
από λάστιχο.... 

Μ’ αυτή την κίνηση οι Τούρκοι κάνουν 
πλέον αισθητή την παρουσία τους και ΒΔ 
της χώρας μας, αγοράζοντας ένα από τα 
‘’φιλέτα’’ της Αλβανικής οικονομίας, τόσο 
με γεωπολιτική, όσο και γεωστρατηγική 
σημασία για τη Β. Ήπειρο και την Ελλάδα. 
Επιπλέον είναι γνωστό ότι η Μπίστριτσα 
είναι μία από τις 2 διασυνδέσεις που έχει 
η Ελλάδα με την Αλβανία. Η άλλη είναι το 
Ελμπασάν. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η 
Τουρκία αποφάσισε την αγορά. Μήπως 
έπειτα απ’ αυτή την κίνηση των Τούρκων 
θα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική ώστε 
να μην αρχίσει το μπαράζ του ξεπουλήμα-
τος της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κλπ. που τόσο 
βιάζεται να σκοτώσει η δική μας ‘’Τρικομ-
ματική Κυβέρνηση του Ξεπουλήματος του 
Εγχώριου Πλούτου’’;

Γ. Κ.

D
“μεταποληστευση”
 
Οι μέρες περνούν και κάθε μέρα, όλο 

και κάτι καινούργιο κάνει την εμφάνιση 
του, γεμίζοντας τον ψυχικό μας κόσμο 
με ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και 
απογοήτευση. Όχι καλέ, μη νομίζετε, για 
το…καλό μας τα κάνουν όλα. Δεν τους 
ακούτε που κάθε τόσο ευαγγελίζονται την 
πρόοδο του λαού, την ευημερία του, αλλά 
και την ανάπτυξη του; Η οποία βέβαια, 
έχουν πειστεί πως θα έρθει μόνο μέσω 
των δικών τους πολιτικών προγραμμάτων. 
Τι κι αν οι μισθοί στον εργαζόμενο έχουν 
φτάσει στα 500 ευρώ, τι κι αν απειλούνται 
να κατηφορίσουν σε ακόμη χαμηλότερα 
επίπεδα, σημασία έχει να μην βρεθού-
με αφερέγγυοι απέναντι στους δανειστές. 
Γιατί μαλώνουν κιόλας…

Όπως διαβάσαμε λοιπόν, νέο κουφέ-

το έρχεται να… γλυκάνει τη ζωή μας. 
Αν λοιπόν, ένας Έλληνας έχει ληξιπρόθε-
σμες οφειλές προς το δημόσιο, οι οποίες 
μάλιστα θα ξεπερνούν το… προκλητικό 
νούμερο των 500ων ευρώ (!), αυτόματα η 
εφορία, θα κάνει ανάληψη μετρητών από 
τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη!

Πως είπατε; Αυτό είναι ληστεία; Α σας 
παρακαλώ, όχι τέτοιες κουβέντες για τη…
δημοκρατική, κοινωνική και αξιοκρατική 
τρικομματική κεντροδεξιοαριστερή κυβέρ-
νηση! Όλα κι όλα! Οι άνθρωποι απλά 
θέλουν να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή 
τους. Ποιός να τρέχει τώρα, να συλλάβει, 
να διώξει και να τρέξει δικαστικές διαδι-
κασίες. Πάρτα του από τον λογαριασμό 
να τελειώνουμε! Και προς θεού, έτσι, μην 
μιλήσει κανείς για φασισμό και θιχτεί και 
ο κύριος πρόεδρος. Όχι. Φασισμός, είναι 
ό,τι έχει να κάνει με τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Τα 
άλλα και όσα πληγώνουν βαθιά την κοινω-
νική ζωή, είναι άκρως…δημοκρατικά. Έτσι 
δεν είναι κύριε Σαμαρά; Κύριε Βενιζέλο; 
Κύριε Κουβέλη; Και όλο αυτό το σινάφι 
που ακολουθεί σαν πιστός χειροκροτητής 
στην όποια βάναυση πράξη περνάει η 
συγκυβέρνηση στην κοινωνία.

Δυστυχώς η ιστορία ό,τι γράφει δεν 
ξεγράφει. Και ειδικά όλα όσα βιώνουμε 
δεν πρόκειται να τα ξεγράψει ποτέ. Ζούμε 
στην εποχή, όχι της μεταπολίτευσης, αλλά 
της μεταπο…λήστευσης. Να ξέρουν πως 
όσο κι αν νομίζουν πως θα μας ταπεινώ-
σουν, θα μας εξαθλιώσουν και εν τέλει θα 
μας τελειώσουν, δεν θα τους περάσει.

Ας τα βάλουμε κάτω λοιπόν, να δούμε, 
ποιος μιλάει την γλώσσα της αλήθειας, 
ποιός θέλει το ξεβρόμισμα και το νοικοκύ-
ρεμα και ποιος το αλαλούμ, την κοινωνική 
εξαθλίωση, την ανύπαρκτη και παραδο-
μένη εθνική κυριαρχία και τα χατίρια των 
ξένων σύγχρονων κατακτητών.

ΓΙΑΝΝΗΣ / ΜΕΓΑΡΑ

D
“Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ

ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”
 
Στις έσχατες μέρες της κομματοκρα-

τικής και διεθνοποιημένης δημοκρατίας 
των τοκογλύφων στη Πατρίδα μας, η λογο-
κρισία δεν υφίσταται από το κράτος. Έχει 
μπεί στο πετσί των καθεστωτικών διευ-
θυντών των κρατικών καναλιών και των 
ελεγχόμενων λόγω οικονομικών συμφε-
ρόντων και αλληλοεξυπυρέτησης με τους 
καθεστωτικούς των ιδιωτικών καναλιών 
της πλουτοκρατίας.

Η αγανάκτηση των Αιτωλών με τα 
πρόσφατα εκτεταμένα επεισόδια οργής 

των κατοικων για την ανεξέλεγκτη δράση 
των παρασιτικών «Ρομά» που ζουν απο 
την παρανομία και σε βάρος των Ελλήνων 
πολιτών δεν αποτελεί είδηση σε κανένα 
κανάλι. Τυχαία; Απλά, για να αποφύγουν 
την γενίκευση της υποβόσκουσας οργής 
των Ελλήνων, που μπορεί να πάρει ανε-
ξέλεγκτη τροπή αλλά και πιθανώς στροφή 
κατα του κράτους τυραννίας και εξόντω-
σης, θάβουν τα γεγονότα κατά το δοκούν. 
Χωρίς ιδιαίτερη εντολή. Αφού αποτελεί 
ένστικτο επιβίωσης μαφιόζικης συμπερι-
φοράς η απόκρυψη για την αποσόβηση. 
Ομού μετά του πλασαρίσματος των «επι-
τυχιών» της κυβέρνησης όπως το αστρο-
νομικό νούμερο 1000 (ακριβώς!) επανα-
πατρισθέντων λαθρομεταναστών που ο 
αποτελεσματικότατος Δένδιας κατάφερε, 
και η «τιμωρία» στο όνομα της...κάθαρσης 
και ανανέωσης του πολιτικού κόσμου, 
επιλεκτικά μόνον των ήδη καμένων και 
ανενεργών πλέον πολιτικών. Παράλληλα 
με την τρομοκρατία δια των νέων επερ-
χόμενων φόρων καθώς και του…τρισμέγι-
στου κινδύνου εκφασισμού της κοινωνίας 
μας από τη «ναζιστική» Χρυσή Αυγή.

Είναι προφανής η μέθοδος εξουδετέ-
ρωσης της λαϊκής οργής. Δεν χρειάζεστε 
καθοδήγηση από τους Σιωνιστές. Διότι 
οι μαφιόζοι πολιτικοί και οι εγχώριοι 
ληστομεγιστάνες είστε γαλουχημένοι και 
πεπειραμένοι πλέον συνεργοί και συνένο-
χοι. Το σύστημα δουλεύει στον αυτόματο. 
Ως πότε;

Η Χρυσή Αυγή μπροστά και ο λαός να 
ακολουθεί, έρχονται. Μην προσπαθείτε 
άλλο. Παραδοθείτε όσο ειναι καιρός για 
να γλυτώσετε από την οργή του Έλληνα. Η 
συνθηκολόγηση αποτελεί σόφρωνα κίνη-
ση. Αλλα, δυστυχώς, εντολοδόχοι είσαστε 
εσείς. Θα σας θυσιάσουν τα μεγάλα αφε-
ντικά σας. Άλλωστε καλά φάγατε μέχρι 
τώρα. Τώρα πλησιάζει η ώρα της θυσίας 
σας. Έτσι είναι το λαβείν και δούναι.

Ρ.Γ.

D
“ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ”
 
Με αηδία, οργή, θλίψη και αποτροπια-

σμό διαβάζω συχνά για διάφορα περιστα-
τικά σε όλη την Ελλάδα, τριτοκοσμικών 
αλλοδαπών που ρημάζουν τα αδέσποτα 
σκυλάκια και γατάκια μετατρέποντάς τα 
σε είδος προς βρώση. Να τους χαίρονται οι 
κυβερνήσεις του νεοέλληνα όλους αυτούς 
που μας κουβάλησαν και βγάζουν όλα 
τους τα βάρβαρα ένστικτα πάνω σε αθώες 
ψυχές στις γειτονιές μας που κάποτε ήταν 
ελληνικές. 

Ντροπή επίσης και για τους «Οικολό-
γους» με τις Μ.Κ.Ο. και τις επιχορηγήσεις 
που σφυρίζουν αδιάφορα σε τέτοια εγκλή-
ματα και πολλές φορές σε διαδικτυακές 
στιχομυθίες μέχρι και δικαιολογούν (!) 
τους δράστες με το πρόσχημα της δήθεν 
φτώχιας. Διπλά μέτρα και σταθμά όπως 
πάντα, σε όλα τα θέματα, «προοδευτικοί» 
φωστήρες…

Θ. Λ.

Ιανουάριος 2006
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 
1821 ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΟΥ 

«CITY»– ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

«Oι σιωνιστές δεν επιθυμούσαν την απελευθέρω-
ση των Ελλήνων. Αντίθετα εργάζονταν προς όφε-
λος των Τούρκων, διότι η τουρκοκρατία εξυπηρε-
τούσε τα σχέδιά τους για εκμεταλλευτική αισχρο-
κέρδεια σε βάρος του υπόδουλου Ελληνισμού. 
Ωστόσο κατάφεραν να επωφεληθούν οικονομικά 
και από εκείνο ακόμη το γεγονός που απεύχονταν 
και το οποίο δεν ήταν άλλο από την Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821. Η οικονομική δυσπραγία του 
Ελληνισμού και οι αυξημένες ανάγκες του σε όπλα, 
πολεμοφόδια και τρόφιμα, έγιναν αντικείμενο της 
πιο σκληρής εκμεταλλεύσεως από τους σιωνιστές 
τραπεζίτες του Λονδίνου.
Κατά την διάρκεια του δαπανηρού αλλά κυρίως 
αιματηρού αγώνα, ο Ελληνισμός είχε ως μόνη 
διέξοδό του, για να επιβιώσει και να συνεχίσει 
την εξέγερση, τον εσωτερικό δανεισμό. Οι μόνοι 
πρόθυμοι να δανείσουν τους Έλληνες ήταν οι 
τοκογλύφοι, θέτοντας φυσικά ως προϋπόθεση για 
τη σύναψη δανείων, όρους εξοντωτικούς. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγγλοεβραίοι τραπεζί-
τες Ρικάρντο (Ιωσήφ και Σαμψών), εμφανίσθηκαν 
πρόθυμοι να δανειοδοτήσουν τους Έλληνες, υπό 
την προϋπόθεση όμως, ότι θα λάμβαναν ως υπο-
θήκη ολόκληρη την Κορινθία και θα εισέπρατταν 
ως εξόφληση, τα διπλάσια χρήματα απ’ όσα είχαν 
συγκεντρώσει ως φιλέλληνες από ολόκληρη την 
Ευρώπη. Ιδιαίτερα επαχθείς ήταν και οι όροι του 
εβραίου τραπεζίτη Ρότσιλντ. Το αποτέλεσμα ήταν, 
το Έθνος δανειοδοτούμενο κάτω από ληστρικές 
συνθήκες, να περιέλθει στην πλέον ασφυκτική 
μορφή εξαρτήσεως, την οικονομική, από τους 
σιωνιστές... 
Στο σημείο ακριβώς αυτό, γίνονται κατανοητοί οι 
υπερχρονικοί στίχοι του κατά πολύ μεταγενέστε-
ρου ποιητή Κ. Καρυωτάκη «Λευτεριά, Λευτεριά, 
θα σε αγοράσουν έμποροι και κονσόρτσια κι 
εβραίοι...». 
Τελικά το πρώτο δάνειο του Αγώνα συνάφθηκε 
στην Αγγλία, το 1824. Οι Έλληνες απεσταλμένοι 
Ι. Ορλάνδος και Α. Λουριώτης, συνομολόγησαν 
με τον οίκο Λόφνουν στις 21 Φεβρουαρίου 
1824, δάνειο ύψους 800.000 λιρών στερλινών, 
σε τιμή έκδοσης 59% και τόκο ετήσιο 5% επί 
της ονομαστικής αξίας. Για την απόσβεση του 
δανείου, καθοριζόταν διάστημα 36 ετών. Ως 
εγγύηση δε -παρακαταθήκη- για την αποπληρωμή 
του δανείου, είχε συμφωνηθεί να τελούν όλα τα 
«Εθνικά κτήματα». Από το ονομαστικό κεφάλαιο 
που αποτελούσε το ποσό του δανείου (800.000 
λίρες), μόνο οι 298.700 δόθηκαν στους Έλληνες. 
Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού εξανεμίστηκε 
σε προμήθειες και... έξοδα από τους τραπεζίτες. 
Το τελικό ποσό αποφασίσθηκε να κατατεθεί στις 
τράπεζες του φιλοεβραίου Καίσαρα Λογοθέτη και 
του εβραίου Σαμουήλ Βαρφ, στη Ζάκυνθο. 
Το δεύτερο αγγλικό δάνειο ανέλαβαν να διεκπε-
ραιώσουν οι εβραίοι αδελφοί Ρικάρντο, οι ληστρι-
κές αξιώσεις των οποίων αναφέρθηκαν παρα-
πάνω. Η συμφωνία για τη σύναψη του δανείου, 
τελικά υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1825. Το 
ονομαστικό κεφάλαιο ανερχόταν στα 2.000.000 
λίρες στερλίνες για έξοδα δε του... τραπεζικού 
οίκου, προμήθεια πληρωμής τόκου, προμήθεια για 
τα μεσιτικά έξοδα συνομολογήσεως καθώς και για 
όλες τις «εκδουλεύσεις», το ύψος του ποσού το 
οποίο θα παρελάμβαναν οι Έλληνες κατήλθε στις 
816.000 λίρες, ενώ η χρέωση λόγω του δανείου 
ίσχυσε για ολόκληρο το ποσό (2.000.000 λίρες). 
Όμως ούτε και αυτό το ποσό τελικά ήταν στη 
διάθεση των Ελλήνων. Τέθηκε στη διάθεση της 
αγγλοεβραϊκής διαχειρίσεως με εκβιαστικούς 
όρους και αντί να σταλούν όπλα και χρήματα στην 
Ελλάδα, όπως είχε εκ των προτέρων συμφωνηθεί, 
παραγγέλθηκαν πλοία στην Αγγλία, φρεγάτες στις 
ΗΠΑ, μισθώθηκαν πανάκριβα αμειβόμενοι ξένοι 
στρατιωτικοί, οι οποίοι ήλθαν στην Ελλάδα όχι 
βέβαια για να συμβάλλουν στην διεξαγωγή του 
Αγώνα, αλλά για να θησαυρίσουν...
Ποτέ άλλοτε Έθνος δεν καταληστεύθηκε κατ’ 
αυτόν τον επαίσχυντο τρόπο, όπως συνέβη με το 
Ελληνικό στην προκειμένη περίπτωση. Το υλικό, 
ό,τι δηλαδή απέμεινε από αυτό, παραδόθηκε 
τελικά στις Ελληνικές δυνάμεις προς το τέλος σχε-
δόν του αγώνα, μόλις το 1826 και αυτό υπήρξε 
ελλιπέστατο.»

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Σε τούρκικα χέρια περνούν και 
άλλες τρεις μαρίνες της χώρας 
μας. Ο τουρκικός όμιλος Doguş, 
μέσω της θυγατρικής του εταιρείας 
D-Marin, εξαγόρασε το 51% του 
μετοχικού κεφαλαίου της ελληνι-
κής εταιρείας MedMarinas. Έτσι, οι 
μαρίνες της Ζέας , της Κέρκυρας 
και της Λευκάδας περνούν σε 
τούρκικα χέρια. Και δεν είναι οι 
πρώτες κι όπως φαίνεται ούτε και 
οι τελευταίες. Θυμίζουμε, ότι η D 
Marin είναι η ίδια εταιρεία που τον προηγούμενο μήνα είχε 
εξαγοράσει το 50% της Μαρίνα Φλοίσβου.

Η τουρκική εταιρεία ανακοίνωσε τη 
συμφωνία και γίνεται κυρίαρχος 
στο θαλάσσιο τουρισμό και στην 
Ελλάδα, διαθέτοντας 4 μαρίνες 
στη χώρα μας.
Ότι, λοιπόν, έχασαν οι Τούρκοι με 
αίμα ηρώων και μαρτύρων, το 
παίρνουν πίσω τώρα με τα λεφτά 
τους! Είναι κι αυτή μια ακόμα 
«τεράστια επιτυχία» της συγκυ-
βέρνησης του Μνημονίου της 
δυστυχίας μας, που όπως πάει στο 

τέλος θα πουλήσει και την Ακρόπολη! Θα την αφήσουμε ή θα 
αγωνιστούμε ενάντια στη νέα τουρκοκρατία;

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΡΙΝΕΣ



“Πολιτική κάθαρση τώρα”!
Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής στη Βουλή για το φορολογικό

Θα αρχίσω την τοποθέτησή μου με ένα άρθρο 
το οποίο εγράφη τη Δευτέρα από έναν δημο-
σιογράφο, ο οποίος ήτο από τους πλέον 

ένθερμους υποστηρικτές της πολιτικής του μνη-
μονίου, του κ. Πρετεντέρη στα «ΝΕΑ», άρθρο που 
είχε τίτλο «Η πικρή αλήθεια» και από το οποίο σας 
διαβάζω.

«Τώρα που τελείωσαν οι γιορτές και οι χαρές για τη 
δόση, ας πούμε την πικρή αλήθεια ή, καλύτερα, να αφή-
σουμε να την πει ο Νικολά Μπαβερέζ, ένας από τους 
κορυφαίους Γάλλους οικονομολόγους: «Η Ελλάδα έχει 
καταστραφεί. Παραμένει στο ευρώ μόνο χάρη στο πιο 
δαπανηρό και πιο αναποτελεσματικό σχέδιο αναδιάρθρω-
σης στην ιστορία του καπιταλισμού»». Αυτό εγράφη στην 
εφημερίδα «Le Monde».

Και συνεχίζει: «Αμφιβάλλω αν μπορεί κανείς να αμφι-
σβητήσει σοβαρά τη διαπίστωση: Έως τα τέλη Μαρτίου 
η Ελλάδα θα έχει πάρει 200 δισεκατομμύρια ευρώ από 
δάνεια μέσα σε τρία χρόνια, θα έχει κάνει δύο διαδοχικές 
αναδιαρθρώσεις του χρέους. Θα έχει φτωχύνει περισ-
σότερο από όσο φτώχυνε η Μεγάλη Βρετανία στον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.»

Όσο φτώχυνε η Μεγάλη Βρετανία στον Α’ Παγκό-
σμιο πόλεμο, φτώχυνε η Ελλάδα σε αυτά τα τρία 
χρόνια με το μνημόνιο! Η Μεγάλη Βρετανία ξόδεψε 
τα κεφάλαιά της στα χαρακώματα του Βερντέν, του 
Ιπρ, στο Βαλκανικό μέτωπο. Εμείς, φαίνεται, μια 
κι έχουμε τη λίστα Λαγκάρντ υπόψη μας, σε άλλα 
μέτωπα!

 

Επίπλαστη οικονομική ευρωστία, 
βασισμένη σε ψέματα

Γιατί δεν είναι μόνο η λίστα Λαγκάρντ, μιας μόνο τρά-
πεζας της Ελβετίας. Υπάρχει το Λιχτενστάιν, το Λουξεμ-
βούργο, υπάρχει η Μύκονος, υπάρχει το Χρηματιστήριο, 
που κάποιοι μας έλεγαν ότι θα περάσει τις 7.000 μονάδες.

 Ποια Μέρκελ και ποια Γερμανία; Εμείς είχαμε γίνει 
παγκόσμια οικονομική δύναμη και δεν το ξέραμε. Θα περ-
νούσε τις 7.000 μονάδες, δηλαδή, ο δείκτης του Χρημα-
τιστηρίου Αξιών Αθηνών θα ήταν υψηλότερος του δείκτη 
του Χρηματιστηρίου της Φραγκφούρτης. Αυτά μας έλεγαν 
και μάζευαν τα λεφτά και μετά τα λεφτά, όπως ξέρετε, 
έφυγαν.

Στη συνέχεια του άρθρου του, όμως, ο κ. Πρετεντέρης, 
-και εδώ έρχομαι στο ζήτημα του φορολογικού νομο-
σχεδίου- γράφει χαρακτηριστικά: «Η φοροκαταιγίδα που 
ξέσπασε την τελευταία τριετία και συνεχίζεται, οι αυξήσεις 
των συντελεστών, οι έκτακτες εισφορές, τα νέα χαράτσια 
και το κυνήγι της φοροδιαφυγής είχαν ως αποτέλεσμα τη 
σταθερή μείωση των εσόδων. Η πικρή αλήθεια, λοιπόν, 
είναι ότι πήραμε λάθος δρόμο». Σας το λέει ο κ. Πρετε-
ντέρης, κύριοι της τρικομματικής συγκυβέρνησης, ο πλέον 
ένθερμος υπέρμαχος του Μνημονίου, έχετε πάρει λάθος 
δρόμο, αλλάξτε τον!

 

Εξοντωτικά χαράτσια 
εξαθλιώνουν τον λαό

Δεν υπάρχει πιο υγιής και πατριωτική επένδυση από το 
να επενδύεις στην πατρίδα σου, στα ακίνητα. Γνωρίζουμε 

όλοι μας ότι ένα συντριπτικό μέρος του ελληνικού λαού, οι 
μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι είτε με το εφάπαξ τους είτε με τις 
οικονομίες τους αγόραζαν δύο – τρία διαμερίσματα για να 
έχουν κάποια ενοίκια και να έχουν κάποια έσοδα. Αυτοί, 
λοιπόν, που έκαναν το λάθος να επενδύσουν στην 
πατρίδα σήμερα τιμωρούνται. Υπάρχουν δέκα διαφο-
ρετικοί φόροι για τα ακίνητα.

Εκεί που μπορούν εύκολα να βρουν τα χρήματα, γιατί 
βέβαια για την περίφημη φοροδιαφυγή και για όλα αυτά 
τα οποία έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια δεν βλέπουμε να 
υπάρχει και καμία σοβαρή μέριμνα, καμία σοβαρή έρευνα 
και καμία πραγματική διάθεση για τιμωρία και κάθαρση, 
την κάθαρση να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα, να τιμω-
ρηθούν οι κλέφτες που λέει ο λαός. Όχι ο λαός να είναι 
καλός μόνο όποτε σας συμφέρει. Αυτό πιστεύει ο λαός. Ας 
βγούμε στις ρούγες, στα καφενεία να ακούσουμε το λαό. 
Αυτό λέει ο λαός.

Έρχομαι σ’ ένα άλλο θέμα, στο θέμα του εξοντωτικού 
φόρου, ο οποίος υπάρχει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πριν 
λίγα χρόνια βλέποντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης τελικά 
κατέληγε πετρέλαιο κίνησης είχαμε φτάσει στο κωμικό 
σημείο να είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στον κόσμο που 
είχε δύο χρώματα πετρέλαιο, ένα για την θέρμανση και 

άλλο για την κίνηση. Τελικά ούτε αυτό έπιασε. Ερχόμαστε 
τώρα και βάζουμε έναν εξοντωτικό φόρο.

Για το Κίνημα μου για αυτά που εμείς πιστεύουμε για 
μια εθνική οικονομία, δεν υπάρχει πιο άδικος φόρος από 
τον έμμεσο φόρο. Είναι άδικο να πληρώνει τον ίδιο 
φόρο ο φτωχός συνταξιούχος με την σύνταξη των 
400 ευρώ για το πετρέλαιο με τον μεγαλοεπιχειρη-
ματία ή με τον εφοπλιστή. Είδαμε ότι με την αύξηση 
αυτή, η οποία έγινε στο πετρέλαιο θέρμανσης, αντί 
να κερδίσει το κράτος έχασε.

Η ανομία ζει και βασιλεύει
Ταυτόχρονα, έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που 

είχαμε να το δούμε δεκαετίες στην Ελλάδα. Πηγαίνετε σε 
μια λαϊκή αγορά και θα δείτε λαθραία τσιγάρα, όπως στην 
δεκαετία του ’50. Επίσης γίνεται εμπόριο και της φορολο-
γικής ταινίας από τα πακέτα από τα περίπτερα για να κολ-
ληθούν σε άλλα πακέτα λαθραία και να πωληθούν νόμιμα. 
Εκεί έχει καταντήσει η Ελλάδα.

Ποιοι ωφελούνται από αυτό; Άθελα του το κράτος 
μ’ αυτήν τη φορολογική πολιτική, μ’ αυτήν την εξο-
ντωτική αύξηση των έμμεσων φόρων είναι αβαντα-
δόρος των λαθρεμπόρων. Οργιάζει το λαθρεμπόριο 
σε κάθε γωνιά της χώρας.

Δεν ήταν ποτέ φιλική η σχέση του λαού με το κράτος σ’ 
ό,τι αφορά τη φορολόγησή του γιατί θεωρούσε -και δικαί-
ως εν πολλοίς- ότι οι φόροι τους οποίους πληρώνει δεν 
πηγαίνουν επ’ αγαθώ του λαού, αλλά πηγαίνουν πολλές 
φορές σε κάποιους από τους σπουδαίους της πολιτείας, οι 
οποίοι και θησαυρίζουν. Σήμερα που η κατάσταση η οικο-
νομική είναι κρίσιμη αυτό καθίσταται πλέον επιτακτικό, να 
αποδείξει δηλαδή το κράτος και η πολιτεία ότι είναι έντιμη 
να κάνει κάθαρση.

Αλλιώς, θα δείτε στο τέλος του 2013 ότι θα υπάρχει 
μικρότερη είσπραξη των φόρων για έναν απλό λόγο, διότι 
ο λαός δεν εμπιστεύεται αυτό το κράτος, για να πληρώσει 
τους φόρους. Πόσους θα βάλετε φυλακή; Έχετε διαβάσει 
ιστορία και τι έγινε το 1932 με το Βενιζέλο που προσπά-
θησε με ανάλογο τρόπο να κάνει συλλογή φόρων; Γέμισαν 
οι φυλακές, έγιναν επεισόδια σε όλες τις πόλεις και τελικά 
δεν έγινε τίποτα.

Εάν δεν υπάρξει κάθαρση, λοιπόν, δεν υπάρχει περί-
πτωση να ανταποκριθεί ο λαός σε αυτά τα ούτως ή άλλως 
άδικα και αναποτελεσματικά φορολογικά μέτρα.

Οι ξένοι δεν θα μας σώσουν. Οι ξένοι ποτέ δεν 
μας έσωσαν. Οι ξένοι μας έδιναν όλα αυτά τα χρόνια 
αυτά τα λεφτά από τη μία τσέπη και τα έπαιρναν από την 
άλλη με την κατανάλωση. Επίκαιρος είναι ο Διονύσιος 
Σολωμός: «Μοναχή το δρόμο επήρες και ξανάρθες μονα-
χή, δεν είναι εύκολες οι θύρες, όταν η χρεία τες κουρτα-
λεί». Είδαμε, λοιπόν, με πόσο σκληρούς όρους μας δίνουν 
αυτά τα χρήματα, υποτάσσοντας την Ελλάδα.

Πιστεύω, όμως, ότι όλα αυτά τα οποία σχεδιάζει η 
Κυβέρνηση θα αποτύχουν. Μακάρι να επιτύχουν, αλλά εγώ 
βλέπω και την ανεργία να αυξάνεται και την οικονομία, 
την ήδη κατεστραμμένη, να καταστρέφεται περισσότερο. 
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το φορολο-
γικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο τάσσεται στη 
λογική του μνημονίου και καλούμε έκαστον και εκάστην να 
αναλάβει τις ευθύνες του. Καταστρέφεται η χώρα. Καθείς 
ας διαλέξει το δρόμο που πρέπει να πάρει.

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, μετά τον αρχικό πανικό, έχουν αρχίσει να 
αντιλαμβάνονται ότι η ανάσχεσή μας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εκα-
τοντάδες άρθρα δημοσιεύθηκαν στον εγχώριο και διεθνή τύπο για τα 
αίτια της ανόδου των Εθνικιστών. Βαρεθήκαμε να διαβάζουμε για την 
«Βαϊμάρη» ή την οικονομική κρίση στην οποία δήθεν η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

οφείλει την άνοδό της. Δεν μας εξήγησαν όμως οι ειδικοί «ναζιστο-
λόγοι» αναλυτές γιατί δεν υπήρξε αντίστοιχο κύμα Εθνικισμού  στην 

Ισπανία, την Ιταλία ή σε άλλες χώρες που πλήττονται από την ίδια 
κρίση. Πολλά πράγματα δεν υπολόγισαν σωστά, ένα από τα οποία 
είναι ότι εμείς – σε αντίθεση με εκείνους – πιστεύουμε αυτά που 

λέμε και επιπλέον τα μετουσιώνουμε σε πράξη. 
Η δύναμη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι το Παράδειγμα.

Περιοδικό ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ τεύχος 1

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

Πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία σχεδι-
άζει η Κυβέρνηση θα αποτύχουν. Μα-
κάρι να επιτύχουν, αλλά εγώ βλέπω 
και την ανεργία να αυξάνεται και την 
οικονομία, την ήδη κατεστραμμένη, 
να καταστρέφεται περισσότερο. Για 

όλους αυτούς τους λόγους καταψηφί-
ζουμε το φορολογικό νομοσχέδιο.


