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Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Την περασμένη Παρασκευή συζη-
τήθηκε επιτέλους στην ολομέλεια 
της βουλής το μείζον κοινωνικό ζή-

τημα των ενεχυροδανειστηρίων χρυσού, 
που ξεφυτρώνουν κατά εκατοντάδες στην 
ελληνική επικράτεια. Στην ερώτηση που 
καταθέσαμε απάντησε ο υφυπουργός Οι-
κονομικών Μαυραγάνης, ο οποίος παρε-
δέχθη στην ουσία ότι το κράτος αδυνατεί 
να ελέγξει τα εν λόγω κυκλώματα και έχει 
παραδοθεί στην παρανομία και την ασυδο-
σία. Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της 
εισήγησής μας: 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Θα θίξουμε σήμερα ένα θέμα, το οποίο αφο-
ρά χιλιάδες ελληνικές οικογένειες και εμείς 
το θεωρούμε μείζον, το θέμα των κυκλωμά-
των παράνομης εμπορίας τιμαλφών που εξά-
γουν το χρυσό των ελληνικών οικογενειών 
στο εξωτερικό. Παρατηρείται αύξηση 85% 
στα ενεχυροδανειστήρια, στα καταστήματα 
εμπορίας και αγοράς χρυσού. Τα κέρδη που 
αποκομίζουν τα εν λόγω καταστήματα είναι 
σε μεγάλο ποσοστό παράνομ. Με βάση ελέγ-
χους του ΣΔΟΕ το 85% των εν λόγω οίκων 
δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν τιμολό-
για. Αρκετοί δεν έχουν καν προβεί στην έναρ-
ξη δραστηριότητας στην εφορία.
Σε περιόδους κρίσης εκτός από τους ψευδο-
προφήτες επωφελούνται επίσης οι αργυρα-
μοιβοί και οι τοκογλύφοι. Κάθε καλός τοκο-
γλύφος ξέρει να κάνει ένα πράγμα: πρώτα να 
σε «στεγνώνει» από ρευστό και στη συνέχεια 
να σου αρπάζει την περιουσία. Σήμερα έχει 

αναγκαστεί ο Έλληνας να χάσει την περιου-
σία του, να χάσει ακόμα και τα τιμαλφή του, 
τα κοσμήματα των προγόνων του, τον οικι-
ακό χρυσό του, ένα μεγάλο μέρος του οποί-
ου, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, 
μέσω των κυκλωμάτων αυτών πηγαίνει στη 
Γερμανία.

Θα ήθελα να αναφέρω –παρεμπιπτόντως- και 
μία πρόταση της Χρυσής Αυγής. Επειδή μι-
λάμε για δημόσιο χρέος προς τη Γερμανία, θα 
ήταν μία θετική κίνηση, μία θετική πρόταση 
να συμψηφιστεί αυτό το χρέος με το κατοχι-
κό δάνειο, το οποίο αποδέχονται οι πάντες 
πλέον και να μη χρωστάμε τίποτα στη Γερμα-
νία. Ένα μείζον ερώτημα που τίθεται σχετικά 

με τα ενεχυροδανειστήρια είναι πού τελικά 
πηγαίνει αυτός ο χρυσός, πού πηγαίνειτο 
προϊόν της τήξης των μετάλλων. Έχουμε την 
πληροφορία ότι στο λιμάνι της Πάτρας σε μία 
επιχείρηση του Σώματος Δίωξης Οικονομι-
κού Εγκλήματος είχαμε και κατάσχεση με-
γάλης ποσότητας χρυσού και συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τη χώρα μεταφοράς του.
Σύμφωνα με το Μητρώο Φορολογουμένων 
το 2010 είχαμε 81 επιχειρήσεις και 28 υπο-
καταστήματα, ενώ το 2012 είχαμε 274επι-
χειρήσεις και 245 υποκαταστήματα. Αυτή η 
ιστορία δηλαδή μεταδίδεται στο σώμα της 
ελληνικής κοινωνίας σαν καρκίνος. Βεβαίως, 
δεν θα μπορούσαν από την υπόθεση αυτή να 
λείπουν και οι Εβραίοι, οι οποίοι είναι αιω-
νίως οι αργυραμοιβοί της γης. Έβλεπα προ-
σφάτως την τηλεοπτική διαφήμιση κάποιου 
οίκου «Ricardo» σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, 
ο οποίος, βέβαια, ενδεχομένως, για να μην 
εγείρει τα πάθη και τον αντισημιτισμό, άλλαξε 
μετά από κάποιες βδομάδες το όνομά του και 
τώρα παρουσιάζεται ως Ενεχυροδανειστήριο 
«Ριχάρδος». 
Περιμένουμε, λοιπόν, συγκεκριμένες απα-
ντήσεις στα ερωτήματά μας: Ποιοι παρέχουν 
το ρευστό; Από πού έρχονται αυτά τα λεφτά 
με τα οποία εξαγοράζεται ο χρυσός των Ελ-
λήνων πολιτών; Πώς λειτουργεί το κύκλωμα 
διακίνησης και πώς φυγαδεύεται ο λιωμένος 
χρυσός στο εξωτερικό; Τελικά πού καταλήγει 
ο χρυσός αυτός;

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

«Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»

Φέραμε στη βουλή το σκάνδαλο των 
παράνομων ενεχυροδανειστηρίων χρυσού

Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής είναι η στροφή της εθνικής μας Οικο-
νομίας προς τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή η επανεκκίνηση της εθνι-
κής μας παραγωγής με στόχο την ελληνική αυτάρκεια. Οι Έλληνες 
αγρότες θα είναι η αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια. Με 
αφορμή τις νέες κινητοποιήσεις τους, το γραφείο Τύπου του Κόμ-
ματος εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Άμεση ενίσχυση των 
Ελλήνων αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής: Πρώτη ανάγκη 
για τη χώρα είναι η ενίσχυση του αγροτικού τομέα και η επιστροφή 
στην πρωτογενή παραγωγή με στόχο την ελληνική αυτάρκεια. Το 
κράτος είναι υποχρεωμένο να στηρίξει τον Έλληνα αγρότη έναντι 
του αντιπαραγωγικού και ζημιογόνου δημόσιου τομέα. Μόνο έτσι θα 
απαλλαγούμε από μνημόνια και τοκογλύφους»
Το απόγευμα του Σαββάτου, 26 Ιανουαρίου, κλιμάκιο Συναγωνιστών  
των Τ.Ο. Ημαθίας και Πέλλας και ο Συναγωνιστής βουλευτής Αιτω-
λοακαρνανίας, Κων/νος Μπαρμπαρούσης, επισκέφτηκαν τους συγκε-

ντρωμένους στην Κουλούρα Ημαθίας αγρότες, οι οποίοι διαμαρτύ-
ρονται για τις εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων τους, την άδικη 
φορολόγηση και την γενικευμένη επίθεση που υφίσταται ο κλάδος 
τους από την μνημονιακή συγκυβέρνηση, η οποία τους έχει οδηγήσει 
στην απόλυτη εξαθλίωση.
Οι αγρότες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το κλιμάκιο του Κινήματός 
μας. Ο Συναγωνιστής Μπαρμπαρούσης, αγρότης ο ίδιος, συνομίλησε 
μαζί τους και άκουσε τα αιτήματα και τους λόγους της διαμαρτυρίας 
τους. Οι Συναγωνιστές εξέφρασαν την στήριξη του κινήματος στον 
αγώνα των αγροτών, αναλύοντας τις θέσεις της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
επί των γεωργικών ζητημάτων και δίνοντας έμφαση στην ανάγκη 
θεμελίωσης μιας ισχυρής, υγιούς και ευημερούσας αγροτικής τάξης 
ως απαραίτητο όρο για την οικονομική ανάκαμψη της Πατρίδας μας. 
Τονίστηκε ο ακηδεμόνευτος χαρακτήρας που θα πρέπει να έχουν οι 
κινητοποιήσεις των αγροτών, μακρυά από παλαιοκομματικές τακτικές 
και παρασιτικά συνδικαλιστικά στοιχεία.
Οι συγκεντρωμένοι εκδήλωσαν την ικανοποίησή τους για την 
παρουσία του κινήματος ενώ ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν ο 
Συναγωνιστής Μπαρμπαρούσης τους είπε χαρακτηριστικά «Μην τους 
αφήνετε να σας διώξουν από τη γη σας. Εμείς θα τους διώξουμε». 
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ αντιπροσωπείας των αγροτών και των 
Συναγωνιστών Ιωάννη Σαχινίδη και Ηλία Σταύρου, με αντικείμενο την 
δημιουργία δικτύου συνεχούς επικοινωνίας των τοπικών συνεταιρι-
σμών με το κίνημά μας, αποσκοπώντας στην προώθηση και επίλυση 
ζητημάτων που ταλανίζουν τον πολύπαθο αυτό κλάδο. Η φράση 
«Είστε η τελευταία μας ελπίδα!» συνόδευσε για άλλη μια φορά την 
αποχώρησή μας από το πεδίο των κοινωνικών ζυμώσεων.

Η Χρυσή Αυγή στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών
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Τρεις μαζεμένες νέες δημοσκοπήσεις δημοσιεύτηκαν στον 
κυριακάτικο τύπο και μία στον σαββατιάτικο. Η πρώτη στο 
«Βήμα», της εταιρείας Κάπα Research, η οποία δίνει τα εξής 
αποτελέσματα (χωρίς αναγωγή): ΝΔ 22,9% ΣΥΡΙΖΑ με 21,2% 
Χρυσή Αυγή 10,5% ΠΑΣΟΚ 7,2% ΚΚΕ 5,5% ΔΗΜΑΡ 4,8% 
Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,6% Άλλο κόμμα 6,4% Αδιευκρίνιστη 
ψήφος 14,6%
Η δεύτερη, της ΜRΒ, δημοσιεύεται στην Real News, με τα 
κάτωθι αποτελέσματα (χωρίς αναγωγή):
ΝΔ 23,1%, ΣΥΡΙΖΑ 22% Χρυσή Αυγή 9,2% ΠΑΣΟΚ 5,5% 
ΑΝΕΛ 4,9% ΔΗΜΑΡ 4,4% ΚΚΕ 4,3%
Η τρίτη της ALCO, που δημοσιεύεται στο «Πρώτο Θέμα», 
με τα εξής αποτελέσματα (χωρίς αναγωγή):
ΝΔ 24,9% ΣΥΡΙΖΑ 23,4% Χρυσή Αυγή 9,7% ΠΑΣΟΚ 
8,6% ΑΝΕΛ 6,6% ΚΚΕ 5,2% ΔΗΜΑΡ 4,8%
Η τέταρτη της Rass (διαβάζεται και… Σαμα-Rass), 
στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», με τα εξής απο-
τελέσματα (χωρίς αναγωγή): ΝΔ 25,5% ΣΥΡΙΖΑ 
25,1% Χρυσή Αυγή 8,8% ΠΑΣΟΚ 5,3% 
ΔΗΜΑΡ 5,3% ΚΚΕ 5% ΑΝ.ΕΛ. 4,8%
Είναι φανερό ότι πρόκειται για κατά 
παραγγελίαν δημοσκοπήσεις από το 
κόμμα της Συγγρού, που παίζει τα 
ρέστα του, για να δημιουργήσει… 
αέρα νίκης. Στο κόλπο είναι και ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν αμφισβητεί 
τις στημένες δημοσκοπήσεις και 
βάζει διαδοχικά… αυτογκόλ (με 

τις καταλήψεις που είναι «πολιτιστικά κέντρα, στα οποία γίνο-
νται και μαθήματα ζωγραφικής», με την κάλυψη στην κόκκινη 
τρομοκρατία, με τον «αναρχοαυτόνομο» βουλευτή κ.α.), γιατί 
δε θέλει να κυβερνήσει (γιατί ξέρει πως θα ξευτιλιστεί) κι αν 
αυτό καταστεί… αναπόφευκτο τουλάχιστον να το καθυστερήσει 
όσο μπορεί.
Οι εταιρείες αβαντάρουν και τα δύο μικρά κόμματα-πτώματα 
της συγκυβέρνησης, τα οποία προσπαθούν να τα κρατήσουν 
στη ζωή με τεχνητές δημοσκοπικές αναπνοές, γιατί είναι απα-

ραίτητα στην περαιτέρω εξαθλίωση της χώρας.
Και όπως ήταν αναμενόμενο, εμφανίζουν την Χρυσή 

Αυγή να πέφτει ελαφρώς (περίπου μισή μονάδα)! Δεν 
τολμούν βέβαια να αμφισβητήσουν ότι είναι καθαρά 

τρίτη πολιτική δύναμη, με διψήφια ποσοστά (τα 
οποία προκύπτουν από την αναγωγή επί της αδιευ-

κρίνιστης ψήφου), γιατί θα τους πάρουν με τις… 
λεμονόκουπες. Αλλά, όσο μπορούν ψαλιδίζουν 

τα ποσοστά της. Κι όσο περισσότερο ψαλιδί-
ζουν τόσο περισσότερα… εισπράττουν. Και ο 

νοών νοείτο…

(ΥΓ): Φυσικά, η συγκυβέρνηση της 
συμφοράς δεν τόλμησε να διαψεύ-

σει τα δημοσιεύματα περί της κρυ-
φής δημοσκόπησης που παραδό-
θηκε προ δεκαημέρου στα χέρια 
του Σαμαρά και που δείχνει την 
Χρυσή Αυγή στο 15%... 

ΒΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕ… ΚΛΟΠΗ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

Ήλθε, είδε και απήλθε από την Αμέ-
ρικα (και όπως φαίνεται τσίμπησε και 
το πολυπόθητο… χρίσμα του επόμενου 
πρωθυπουργού), ο πρώην… κομμαντά-
ντε και νυν… leader of Syriza, Alexis.

Ξεπέρασε, λοιπόν και τις πιο αισιόδοξες 
προσδοκίες το ταξίδι στις ΗΠΑ (σε θέση 
business class παρακαλώ…) του Alexis 
και της κουστωδίας του. Ο leader of 
SYRIZA, μίλησε στο Ινστιτούτο Brookings 
(το οποίο του είχε απευθύνει την πρό-
σκληση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Levy), όργανα και τα δυο του αμερικανι-
κού κατεστημένου, και στο Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια, συναντήθηκε με τη διεύθυνση 
και τους συντάκτες του επίση-
μου φύλλου του καπιταλισμού 
(Wall Street Journal) , συναντή-
θηκε με τον βοηθό υφυπουργό 
Εξωτερικών και αρμόδιο για τις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις, Ρούμπιν 
και τον βοηθό υφυπουργό Οικο-
νομικών για την Ευρώπη, Σμάρτ, 
ενώ διάβηκε και τη… μεγάλη 
πόρτα του άντρου των διεθνών 
τοκογλύφων (ΔΝΤ), όπου τα 
είπανε και τα συμφωνήσανε με 
τον αναπληρωτή γενικό διευ-
θυντή του, Ντέιβιντ Λίπτον και 
τον επικεφαλή της τρόικας Πολ 

Τόμσεν (τον οποίο είχε αρνηθεί να συνα-
ντήσει στην Αθήνα…).
Περίοπτη θέση στις συζητήσεις του Alexis 
με όλους αυτούς τους επιφανείς εκπρο-
σώπους του συστήματος, ήταν ο κίν-
δυνος (για εαυτούς και αλλήλους) της 
Χρυσής Αυγής. Γράφει σχετικά η  Ελευ-
θεροτυπία: «Επίσης, σύμφωνα πάντα με 
τις ίδιες πηγές, ο Α. Τσίπρας παρουσίασε 
τις θέσεις του για την εξάπλωση της βίας 
στην Ελλάδα, για τη Χρυσή Αυγή και τον 
αντισημιτισμό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν 
ότι οι συνομιλητές του εμφανίστηκαν 
σύμφωνοι με τις θέσεις που διατύπωσε ο 
ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ».
Το φαινόμενο Χρυσή Αυγή δεν κυριάρχη-

σε μόνο στις τετ α τετ συζητήσεις του… 
φέρελπι Alexi με τους «επιφανείς», αλλά 
και στις δημόσιες ομιλίες του:
«Στο Κοινοβούλιο της χώρας μου, είμα-
στε υποχρεωμένοι κάθε μέρα να καθόμα-
στε απέναντι από μια πτέρυγα των Ναζί 
κακοποιών που προωθούν τον αντιση-
μιτισμό και χαιρετούν όπως ο Αδόλφος 
Χίτλερ… Έχουμε λοιπόν κοινά συμφέρο-
ντα και κοινούς στόχους, να εργαστούμε 
ώστε να αναχαιτίσουμε τη στρατηγική 
της ύφεσης, της κοινωνικής διάλυσης και 
τις ιδέες του μίσους και στις δύο πλευρές 
του Ατλαντικού… Να κάνουμε τα πάντα 
ώστε υψώσουμε τείχος προστασίας της 
δημοκρατίας απέναντι στον φασισμό και 

τον νεοναζισμό, που επιζητά να 
πάρει την ιστορική ρεβάνς».

Την ίδια ώρα, η μέλλουσα 
υπουργός Εξωτερικών σε 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Δούρου, 
η οποία συνόδευε τον Alexis 
στις ΗΠΑ, δημοσίευε άρθρο 
της στο «Έθνος» για τις… 
«αναλλοίωτες αξίες που καθο-
δηγούν το αμερικανικό έθνος» 
και την… «μεστή περιεχομέ-
νου», «εμπνευσμένη» ομιλία 
του πλανητάρχη του διεθνούς 
καπιταλισμού, Ομπάμα.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ… LEADER OF SYRIZA ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑ 

«ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ» 

ΑΝΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕ, ΚΡΑΤΗΣΕΣ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΟΥ
O Στρατηγός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ, έφυγε από την ζωή το απόγευμα της 
Δευτέρας 28 Ιανουαρίου. Πολιτικός κρατούμενος για τέσσερις δεκαετίες, 
δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι, αρνούμενος να συμβιβαστεί με το πολιτικό 
κατεστημένο που τον έτρεμε ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ, έλαμψε στα πεδία των Μαχών, όπου ως ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ τίμησε την Στολή του. Τήρησε στο ακέραιο την υπόσχεσή του, να του 
καρφώσουν το αποφυλακιστήριο στο φέρετρό του... ΑΝΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕ.
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Είναι δύσκολο να μιλήσεις για τους  ήρωες των 
Ιμίων  και να εννοείς αυτά που λες. Οι αφορι-
σμοί είναι τόσο εύκολοι. Οι τόνοι ανεβαίνουν, 
λυρικοί, οι ίδιοι θαρρείς, ηρωικοί, ένα σπάσιμο 
στη φωνή, μια σειρά από εντυπωσιακούς λεκτι-
κούς ακροβατισμούς και το ακροατήριο χειρο-
κροτεί τον πατριώτη ομιλητή. Το κοινό μπορεί 
να πάει για ύπνο. Συμμετείχε στην απόδοση 
τιμής. Έπραξε και φέτος το καθήκον του. 
Τις μέρες που έρχονται δεκάδες ηλεκτρονικά 
και έντυπα μέσα θα γράψουν για τους ήρωες 
των Ιμίων. Φωτογραφίες, σενάρια, αντιγραφές 
παλιών μας άρθρων, μουσική θρίλερ, ο αετός 
πεθαίνει στον αέρα, ο ένας θα συναγωνίζεται 
τον άλλον σε πατριωτισμό. Οι τουρκοφάγοι θα 
μπουν στην Πόλη καβάλα στα πληκτρολόγιά 
τους , οι πιο ζόρικοι θα αναρωτηθούν γιατί δεν 
φθάσαμε ακόμη στην Άγκυρα, και οι  πεσιμιστές 
θα καταριούνται τα σκοτάδια. 
Είναι δύσκολο να γράφεις για ήρωες. Η κοινω-
νία στην οποία ζούμε παράγει διαρκώς αστέρια 
κι αστεράκια που γεμίζουν το στερέωμα με τη 
φλύαρη παρουσία τους.  Οι ήρωες της εποχής 
τηλεπαρουσιαστές και τραγουδιάρηδες, θεα-
τρίνοι, πολιτικάντηδες και δημοσιογραφίσκοι, 
συνωστίζονται σε μια απελπισμένη Βαβυλώνα 
που καταβροχθίζει με τραγικό πάθος  το κατα-
κάθι μιας βρώμικης εποχής.    
Σ’ αυτήν την εποχή της αυταπάτης που έζησε 
η πατρίδα μας ξεχώρισαν σαν διαμάντια μέσα 
στην ανομία της αλληλοκάλυψης και της 
συναλλαγής πολιτικής και στρατιωτικής εξουσί-
ας, οι τρεις νέοι που τιμούμε σε λίγες μέρες μα 
και άλλοι, που έπεσαν στην γαλανή αγκαλιά του 
Αιγαίου μας, «ποτέ από το χρέος μη κινούντες». 
Είναι δύσκολο να γράψεις για τους ήρωες των 
Ιμίων. Είναι δύσκολο γιατί δεν ήσαν ούτε μεγα-
λόστομοι ιδεολόγοι, ούτε αναλυτές του καναπέ 
και τουρκοφάγοι του πληκτρολογίου. Οι τρεις  
ήρωες των Ιμίων είχαν μια δουλειά να κάνουν, 
ένα καθήκον. Δεν το ανέλυσαν, δεν το διαδή-
λωσαν, δεν το χρωμάτισαν. Πήγαν και έκαναν 
το καθήκον τους.  
Ακούω λοιπόν βερεσέ τις μεγαλοστομίες και 
τις παροτρύνσεις και τις κορώνες των όψιμων 
ηρωολόγων που τρίβονται πάνω στη μνήμη των 
ηρώων για να αποκτήσει η μίζερη ζωούλα τους 
μια κάποια δόση αξιοπρέπειας και ηρωισμού.  
Εμπρός στο μεγαλείο των ηρώων ας σωπάσουν 
επιτέλους οι φλύαροι.  

Στην εποχή της αυταπάτης που 
έζησε η πατρίδα μας ξεχώρισαν σαν 
διαμάντια οι τρεις νέοι που τιμούμε 
σε λίγες μέρες μα και άλλοι, που 
έπεσαν στην γαλανή αγκαλιά του 
Αιγαίου μας, «ποτέ από το χρέος μη 
κινούντες». 

Τη νύχτα εκείνη του Ιανουαρίου τρεις νέοι, γιοί, 
σύζυγοι, πατέρες, έκαναν το καθήκον τους για 
την μεγάλη Μάννα Ελλάδα. Την ίδια νύχτα 
μερικές δεκάδες Χρυσαυγίτες  άφησαν τις 
τηλεοράσεις να αναμεταδίδουν λάιβ την ντροπή 
του Πάγκαλου, του Σημίτη κι ενός ολόκληρου 
διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, άφησαν 
τους δικούς τους να ανησυχούν για πολλοστή 
φορά, «εσύ θα αλλάξεις άραγε τον κόσμο;», και 
κατέβηκαν στο πολύβουο κέντρο της Αθήνας. 
Έξω από τη βουλή των υποκριτών, των προδο-
τών και των προσκυνημένων, μερικές δεκάδες 
που μπορείς να θυμηθείς ενός-ενός το όνομα, 
ξεδίπλωσαν τις σημαίες τους και από το βάθος 
των πνευμονιών τους φώναζαν στους υπνο-
βάτες να ξυπνήσουν. Την ώρα που βιαστικοί οι 
τελευταίοι καταναλωτές γύριζαν στη ζεστασιά 
των σπιτιών τους, εκείνοι ορκίζονταν να μην 
ξεχάσουν. Και δεν ξέχασαν.  
Σήμερα λίγοι  μέσα στη βουλή, τραβούν αυτόν 
τον λαό τον ράθυμο, που επαναστατεί στα 
καφενεία και στα φέισμπουκ, μα κάθεται σούζα 
στους δημίους του, να σηκωθεί και να κάνει 
αυτό που πρέπει. Σήμερα εκεί έξω απ’ τη βουλή 
θα είμαστε πιο πολλοί. Απείρως περισσότεροι. 
Και τώρα όπως και τότε θα κάνουμε αυτό που 
πρέπει.  Ας μην μιλούμε άλλο για εκείνους. Ας 
κάνουμε τώρα το καθήκον μας. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ
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«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ»

Ο Συναγωνιστής Αρτέμης Ματθαιόπουλος 
στην επίκαιρη ερώτηση του έθεσε το θέμα 
της έλλειψης καυσίμων στις Ένοπλες Δυνά-
μεις. Μίλησε για την επέκταση της οικονομι-
κής κρίσης και στον Στρατό, ενώ τόνισε ότι η 
Εθνική Άμυνα αποτελεί την μόνη εγγυήτρια 
δύναμη για την ακεραιότητα της Πατρίδας 
και του Έθνους μας. Δυστυχώς, σύμφω-
να με δηλώσεις ανώτερων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων πλέον όλα τα σώματα 
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να προβούν 
ούτε στις τυπικές επιχειρησιακές ασκήσεις. 
Ο Συναγωνιστής επεσήμανε την αναγκαι-
ότητα να διασφαλιστεί με κάθε κόστος η 
ομαλή λειτουργία του Ελληνικού Στρατού 
για να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα της 
Ελλάδας. Καθώς καθημερινά καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε απειλές από τους γεί-
τονες, πρέπει να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα 
να αναχαιτίσουμε κάθε εχθρική ενέργεια.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ
ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Δικαιώνεται η Χρυσή Αυγή και προσωπικά ο 
Νικόλαος Μιχαλολιάκος από την εποχή που 
ως Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού 
«Ελληνική Αυγή» κατήγγειλε τις ενέργειες 
της δημοτικής Αρχής που σαν σκοπό είχαν 
την παραχώρηση των υπηρεσιών καθαριότη-
τος σε ιδιωτικές εταιρείες. Η συστηματική και 
εσκεμμένη υποβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών καθαριότητος και οι απολύσεις 
προσωπικού συμβασιούχων των ΟΤΑ  γίνο-
νται με σκοπό την παραχώρηση τους στους 
γνωστούς νταβατζήδες της διαπλοκής και 
υπερασπιστές των μνημονιακών κυβερνή-
σεων, που αποκαλούνται κατά το πολιτικώς 
ορθόν ιδιώτες.  

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ;

Για ποιους ιδιώτες μιλάμε; Μα φυσικά για 
τον Μπόμπολα, τον Κόκκαλη, τον Κοπε-
λούζο, την τράπεζα  του Λάτση και λοιπούς 
νταβατζήδες εγχώριους και εισαγόμενους. 
Συνολικά οκτώ εταιρείες – κοινοπραξίες υπέ-
βαλλαν προσφορές υπό αστυνομική προστα-
σία λόγω κινητοποιήσεων των εργαζομέ-
νων που προσπαθούν να προστατεύσουν το 
δικαίωμα στην εργασία. Τι σημαίνει πρακτικά 
για τον Έλληνα δημότη; Εκτίναξη στα ύψη 
των τελών ανταποδοτικότητας προς όφελος 
των εργολάβων. Λιγότερες θέσεις εργασίας 
για τους Έλληνες που απασχολούνται στους 
ΟΤΑ, με δεδομένο ότι οι κεφαλαιοκράτες θα 
χρησιμοποιούν φτηνούς σε μεροκάματα και 
ανασφάλιστους  λαθρομετανάστες, με σκοπό 
την μεγιστοποίηση των κερδών τους.

ΜΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Διάρρηξη πραγματοποίησαν άγνωστοι το 
βράδυ του Σαββάτου στο σπίτι της βουλευτού 
του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη, στη… λαϊκή συνοι-
κία της Εκάλης. Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια, 
οι άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι της ενώ αυτή 
κοιμόταν και πήραν 800 ευρώ, τιμαλφή και τα 
κλειδιά του αυτοκινήτου της, με το οποίο και 
διέφυγαν. Το αστείο στην όλη υπόθεση είναι 
ότι το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία 
«καταγγέλλει» ότι η κλοπή είχε… άλλους 
στόχους, τους οποίους διερευνά η… μυστική 
αστυνομία του Περισσού (η… KGB προφα-
νώς)... Συμφωνούμε βεβαίως κι εμείς να 
διερευνηθεί η υπόθεση και να συλληφθούν 
οι κλέφτες. Και να είναι και «κατατρεγμέ-
νοι οικονομικοί μετανάστες» -που βάσει του 
νόμου των πιθανοτήτων είναι σχεδόν σίγου-
ρο- για να δούμε μετά τι παραμύθια θα λένε 
οι «αλληλέγγυοι» του ΚΚΕ.

  Σημεία
 των Καιρών

ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Στην παραπάνω φωτογραφία βλέπου-
με ένα εξωτερικό ιατρείο της Επιτρο-
πής Υγείας του Δήμου Ζωγράφου, το 
οποίο απευθύνεται αποκλειστικά και 
μόνο σε αλλοδαπούς. Αντιστοίχως τα 
ιατρεία που απευθύνονται σε Έλληνες, 
απευθύνονται ταυτοχρόνως και σε 
αλλοδαπούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν 
και προτεραιότητα  και έκπτωση στο 
προβλεπόμενο από το νόμο εισιτήριο 
εισόδου.
Τι έχουν να πουν, άραγε, οι «αντι-
ρατσιστές», δεξιοί και αριστεροί, για 
αυτό τον καταφανέστατο ρατσισμό 
εναντίον των Ελλήνων. Θα αγωνι-
στούν εναντίον του ρατσισμού εναντί-
ον των Ελλήνων ή αγωνίζονται μόνο 
όπου προστάζει η χρηματοδότηση, η 
μίζα και τα συμφέροντα αυτών που 
απεργάζονται την παγκοσμιοποίηση;

Να καταργηθούν
και άλλα προκλητικά 
προνόμια βουλευτών
Έπειτα από έντονες πιέσεις της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής 
Αυγής, αλλά και σχετικής τροπολογίας 
που καταθέσαμε την ημέρα ψήφισης 
του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, η 
κυβέρνηση κάνει πίσω για το αφορολό-
γητο των βουλευτών.

Διαβάζουμε στην ηλεκτρονική έκδο-
ση της εφημερίδας Πρώτο Θέμα: «Με 
απόφαση του υπουργού Οικονομικών 
μπορεί να αναπροσαρμοστεί το ποσο-
στό της βουλευτικής αποζημίωσης που 
είναι αφορολόγητο, αναφέρει σε έγγρα-
φό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο 
υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρ-
νάρας. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στις 
24 Ιανουαρίου σε απάντηση ερώτησης 
του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία 
Κασιδιάρη, που καταγγέλλει ότι είναι 
προκλητικά χαμηλή η φορολόγηση των 
βουλευτών. Στις αιτιάσεις του κ. Κασι-
διάρη ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά η 
βουλευτική αποζημίωση και η χρηματο-
δότηση των κομμάτων, ο κ. Στουρνάρας 
υπενθυμίζει ότι «την αρμοδιότητα για 
τη μείωση της αποζημίωσης των βου-
λευτών ασκεί η ίδια η Βουλή και για τη 
χρηματοδότηση των κομμάτων αρμό-
διο είναι το υπουργείο Εσωτερικών». Ο 
κ . Κασιδιάρης έχει χαρακτηρίσει στο 
κείμενο της ερώτησής του «δείγμα δια-
φθοράς και ανηθικότητας του πολιτικού 
συστήματος τη διατήρηση του σχεδόν 
αφορολόγητου για τους βουλευτές, την 
ώρα που τσακίζεται φορολογικά ο απλός 
λαός και ιδίως οι πολύτεκνοι»...»
Αναμένουμε να δούμε και πράξεις, 
δηλαδή να καταργούνται οριστικά όλα 
τα απαράδεκτα προνόμια του πολιτι-
κού συστήματος. Η Χρυσή Αυγή με τη 
δυναμική της παρουσία εντός και εκτός 
βουλής έχει επιφέρει απτά αποτελέσμα-
τα και έχει περιορίσει τις ανισότητες και 
την απραξία του κρατικού μηχανισμού. 
Ασφαλώς για να διορθωθεί η κατάσταση 
απαιτείται συνολική πολιτική αλλαγή.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου της Αθήνας, ο δημοτικός 
σύμβουλος της «Ελληνικής Αυγής» Ιωάν-
νης Βουλδής διαμαρτυρήθηκε για στοχο-
ποίηση της Χρυσής Αυγής, αναφέροντας 
άλλα δύο περιστατικά βίας που έγιναν τις 
ίδιες μέρες στην περιοχή του Αγ. Παντε-
λεήμονα με ληστείες και δολοφονίες δύο 
Ελλήνων, τις οποίες δεν καταδίκασε καμία 
δημοτική παράταξη και κανένα κόμμα.

Τα λεγόμενα του Συναγωνιστή ενόχλησαν 
πάραυτα τον Καμίνη και σύσσωμη την ‘’προ-
οδευτική’’ παρεούλα του, οι οποίοι έκα-
ναν τους μάγκες για να υπερασπιστούν 
τους λατρεμένους τους λαθρομετανάστες. 
Ο Καμίνης χαρακτήρισε ύβρεις την ομιλία 
του κ.Βουλβή αγνοώντας τις δικές του 

προκλητικότατες αναφορές όπως νεοναζί, 
δολοφόνοι και άλλα τέτοια φαιδρά προς 
τον Λαϊκό Σύνδεσμο - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Άμεσα 
πήρε το λόγο ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου για να καλύψει τον λαθροδή-
μαρχο Καμίνη λέγοντας ότι στο δημοτικό 
συμβούλιο υπάρχει άλλο καθεστώς από 
αυτό της βουλής.
Εν συνεχεία ο Καμίνης αφού τα βρήκε σκού-
ρα επειδή δεν είχε τι να απαντήσει συνέχισε 
να προκαλεί ουρλιάζοντας υστερικά και 
εκστομίζοντας απειλές προς τον κ. Βουλδή 
λέγοντας χαρακτηριστικά «Εάν συνεχισθεί 
αυτό, να τον πάτε καροτσάκι έξω». Τότε ο 
δημοτικός σύμβουλος της Χρυσής Αυγής 
σηκώθηκε και απευθυνόμενος προς τον 
δήμαρχο είπε: «Έλα να με βγάλεις έξω» και 
ο... πολλά βαρύς Καμίνης το ΒΟΥΛΩΣΕ...

«Δεν είσαι στα καλά σου... Έλα να με βγάλεις έξω!» Ο Κνίτης παραμένει Κνίτης 
όσους τηβέννους κι αν φορέσει…

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ: «Δεν πίστεψα ποτέ στον 
κομμουνισμό, τον θεωρώ πνευματική ψώρα».

Αυτή την πνευματική ψώρα και κακοήθεια 
κουβαλούν επάνω τους και κάποιοι που παρι-
στάνουν τους φύλακες της νομιμότητας και της 

εντιμότητας και εκτελούν συμβόλαια ηθικής 
εξοντώσεως. Η εντιμότητα των Χρυσαυγιτών, 
όμως, είναι δεδομένη. Όχι μόνο θα σπάσουν 
τα μούτρα τους, με τις ουσιαστικά παράνομες 
ενέργειές τους, αλλά θα αποδειχθεί περίτρανα 

και το πόσο ΚΑΘΑΡΟΙ είμαστε εμείς οι Χρυσαυ-
γίτες. Όμως, το πράγμα δεν θα σταματήσει εδώ, 

αφού και οι κρίνοντες, κρίνονται… 

ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!

Με καθυστέρηση σχεδόν ενός χρόνου εξιχνιάστηκε ότι πίσω από δύο 
φόνους βρίσκεται αλβανική συμμορία, η οποία δρούσε ανεξέλεγκτα 
σπέρνοντας τον  θάνατο σε κάθε πέρασμα της. Συγκεκριμένα, οι 
αλβανοί  στις 18 Ιουνίου 2012 τα ξημερώματα μπούκαραν  στον 
Πύργο Κορινθίας, στο σπίτι όπου διέμενε 82χρονος και τον σκότω-
σαν χτυπώντας τον με το κοντάκι κυνηγετικού του όπλου, που βρή-
καν μέσα! Στη συνέχεια,  τραυμάτισαν την 92χρονη γυναίκα του και 
αφαίρεσαν χρυσαφικά-κοσμήματα  και διέφυγαν. Όλα αυτά έγιναν 
μπροστά στα μάτια της 61χρονης κόρης του ηλικιωμένου ζευγαριού. 

Η εγκληματική δράση όμως της εν λόγω συμμορίας δεν σταματάει 
εδώ. Οι «κακόμοιροι» λαθρομετανάστες χτύπησαν και πάλι… Στο 
πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας από το Α.Τ Κιάτου, 
προέκυψε επιπλέον ότι, μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής ομά-
δας, την 5-12-2011 το πρωί στο Λαλιώτη Κορινθίας, αφού μπήκαν 
σε διώροφη κατοικία, όπου διέμενε στο ισόγειο ένας 53χρονος  και 
στον πρώτο όροφο ο 48χρονος αδερφός του, με τη χρήση σωματι-
κής βίας, τραυμάτισαν θανάσιμα τον 53χρονο! Όλον αυτόν τον καιρό 
η αλβανική συμμορία δρούσε ανενόχλητη...

Εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο δολοφονίες Ελλήνων από συμμορία αλβανών
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«ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ»

Ο Συναγωνιστής Ηλίας Κασιδιάρης στην επί-
καιρη ερώτηση του αναφέρθηκε στα κυκλώ-
ματα παράνομης εμπορίας τιμαλφών που 
εξάγουν τον χρυσό των Ελληνικών οικο-
γενειών στο εξωτερικό. Παρατηρείται μια 
αύξηση 85% στα ενεχυροδανειστήρια εμπο-
ρίας και αγοράς χρυσού λόγω της οικονομι-
κής κρίσης. Τα εν λόγω όμως καταστήματα 
προβαίνουν σε παράνομη εμπορία χρυσού, 
ενώ ο τελικός προορισμός αυτών των κερ-
δών είναι το εξωτερικό. Αυτά τα κέρδη είναι 
παράνομα σε μεγάλο ποσοστό εις βάρος του 
Ελληνικού δημοσίου και των Ελλήνων που 
χάνουν τις περιουσίες τους. Βάσει στοιχείων 
του ΣΔΟΕ το 85% αυτών των καταστημάτων 
δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν τιμο-
λόγια, πράξεις που τα καθιστούν εντελώς 
παράνομα και αυθαίρετα. Τέλος, ο Συναγω-
νιστής κατήγγειλε τις τεράστιες απώλειες 
εσόδων για το δημόσιο αλλά και την κατα-
λήστευση των συμπολιτών μας που βρίσκο-
νται στη δεινή θέση να εξαργυρώνουν την 
περιουσία τους.

ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ «ΛΕΥΚΩΝ ΓΑΜΩΝ»
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ.!

Μια 52χρονη, η Μάρθα Τσαρτσίδου, υπο-
ψήφια βουλευτής της ΝΔ στις τελευταίες 
εκλογές στην Α΄ Θεσσαλονίκης και παρά-
γοντας του κόμματος σε θέματα ομογενών, 
φέρεται να είναι μεταξύ των τριών «εγκε-
φάλων» του κυκλώματος με τους «λευκούς 
γάμους», στο οποίο εμπλέκονται έως τώρα 
172 άτομα και ανάμεσά τους με ενεργό ρόλο 
7 δικηγόροι, 2 μεταφραστές, 1 υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας και 2 υπάλληλοι 
των Δήμων Θεσσαλονίκης και Ωραιοκά-
στρου. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, 
τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν τους 
αλλοδαπούς που ήθελαν να αποκτήσουν 
την ελληνική ιθαγένεια είτε στο εξωτερικό 
είτε στην Ελλάδα, μέσα από τις υπηρεσίες 
των δήμων και της περιφέρειας, ενώ η Μ. 
Τσαρτσίδου χρησιμοποιούσε τη διπλή της 
ιδιότητα, αυτή της μεταφράστριας-μεσίτριας 
αλλά και του κομματικού στελέχους που 
είχε προσβάσεις σε περιφέρεια και δήμους.

Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΑ ΗΘΗ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Νέοι καιροί, νέα ήθη, αλλά και νέοι νόμοι 
ειδικά για τις περιπτώσεις των μουσουλμά-
νων στην Ευρώπη; Κι όμως, βρέθηκε βρε-
τανικό δικαστήριο, με σεβασμό στις αρχές 
του… πολυπολιτισμού, το οποίο επέβαλλε 
ποινή με αναστολή σ’ έναν 18χρονο μου-
σουλμάνο για την κατηγορία της αποπλά-
νησης ανηλίκου (συνευρέθηκε ερωτικά με 
μια 13χρονη), γιατί… δεν ήξερε ότι το απα-
γορεύει ο νόμος (παρότι η άγνοια νόμου δεν 
θεωρείται ελαφρυντικό σε κανένα κράτος 
του κόσμου)! Και δεν το ήξερε, γιατί -όπως 
ισχυρίστηκε- δεν το είχε μάθει στο μουσουλ-
μανικό περιβάλλον που μεγάλωσε, ούτε στο 

μουσουλμανικό σχολείο που φοίτησε. Σε 
ανάλογες περιπτώσεις, ο νόμος προβλέπει 
από τετραετή έως επταετή φυλάκιση. Αλλά, 
προφανώς για όσους γνωρίζουν το νόμο 
και δεν έχουν την… τύχη να είναι μουσουλ-
μάνοι… 

ΒΙΑΣΑΝ 19 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ... ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Φριχτά βασανιστήρια πέρασαν τουλάχιστον 
19 γυναίκες στα επεισόδια που σημειώθηκαν 
στην Αίγυπτο για τη δεύτερη επέτειο της 
εξέγερσης στην πλατεία Ταχρίρ του Καϊρου.
Η 25η Ιανουαρίου αποδείχτηκε ότι ήταν μία 
φριχτή ημέρα για μερικές κοπέλες που βρέ-
θηκαν στην πλατεία Ταχρίρ: Μία 19χρονη 

βρέθηκε όχι μόνο βιασμένη, αλλά οι δρά-
στες της είχαν κόψει τα γεννητικά όργανα 
με μαχαίρι, ενώ και πολλές άλλες κοπέλες 
μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε τραγική 
κατάσταση! Τι έχει να πει επί του θέματος ο 
«σύντροφος» Αλαβάνος που υποστήριζε ότι η 
πλατεία Συντάγματος πρέπει να γίνει πλατεία 
Ταχρίρ; Και τι έχουν να πουν οι αμερικανο-
κομμουνιστές των οργανώσεων ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων για τα χιλιάδες θύματα 
βιασμών της αραβικής άνοιξης;

ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

Τα σύγχρονα κράτη πάνε μπροστά όταν οι 
πολίτες τους εμπιστεύονται το κράτος. Και 
για να εμπιστευτούν οι πολίτες το κράτος 
πρέπει αυτό να εφαρμόζει τους νόμους, για 
όλους ανεξαιρέτως. Αυτός είναι ο λόγος 
που οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται το δικό 
τους κράτος, γι’ αυτό πάμε… κατά διαόλου. 
Ένας «επιχειρηματίας», λοιπόν, ο οποίος 
προσφάτως συνελήφθη για χρέη προς το 
Δημόσιο, ύψους 316.000 ευρώ, πήρε με 
απευθείας ανάθεση (παρά τα όσα ο νόμος 
ορίζει για διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού) 
τη σίτιση στο Κέντρο Κράτησης λαθρομετα-
ναστών της Κορίνθου. Βέβαια, ο… λαμπρός 
αυτός «επιχειρηματίας δεν είναι «όποιος κι 
όποιος». Ο ίδιος άνθρωπος εκμεταλλευόταν 
επί δυο χρόνια και το καφενείο της Βουλής, 
ωστόσο άφησε φέσι στους εργαζόμενους 
και εξαφανίστηκε.

ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΣΤΟ ΨΙΛΟ 
ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ!

«Η αλήθεια είναι ότι η διπλή γλώσσα του 
ψευδο-αριστερού ΣΥΡΙΖΑ που αποκηρύσσει 
τη λιτότητα στα λόγια την ώρα που στηρί-
ζει την καπιταλιστική σταθερότητα και την 
ΕΕ στην πράξη, έχει επίσης ενισχύσει τη 
Χρυσή Αυγή και την εμφανίζει ως τη μόνη 
δύναμη που στέκεται απέναντι στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, τους τραπεζίτες και το πολι-
τικό κατεστημένο μέρους του οποίου είναι 
ο ΣΥΡΙΖΑ». Το παραπάνω απόσπασμα είναι 
από την ξένη ιστοσελίδα World Socialist 
όπου μεταξύ άλλων αποκαλεί «αποκαλεί 
ψευτοαριστερό, με γλυκανάλατο ύφος» τον 
πρόεδρο Αλέξη...

  Σημεία
 των Καιρών

Με θράσος χιλίων πιθήκων, ίδιον των Προδοτών της μεταπολι-
τευτικής πανούκλας που έχει σκεπάσει την Ελληνική Πατρίδα, ο 
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, παρενέβη μέσω άρθρου 
στην καθεστωτική φυλλάδα «Έθνος» στα πολιτικά πράγματα, 
καταθέτοντας τις προσωπικές του θέσεις. Παρουσιάζοντας τον 
εαυτό του ως τον κριτή υπεράνω όλων, επιχειρεί να καταδικάσει 
τον λαϊκισμό των σημερινών καιρών, τον λαϊκισμό οποίος πηγά-
ζει από την ακατάσχετη σκανδαλολογία.
Ο πρωθυπουργός ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 1996 
μέχρι το 2004, αποφάσισε να παρέμβει, ευελπιστώντας να 
θέσει τις βάσεις για την πάταξη της διαφθοράς. Έπραξε τούτο, 
αρθρογραφώντας σε μια εφημερίδα, ο ιδιοκτήτης της οποίας 
ανέλαβε επί πρωθυπουργίας Σημίτη, πλήθος δημοσίων έργων, 
με αποτέλεσμα να χαρακτηρισθεί δικαίως «εθνικός εργολάβος». 
Από το «Έθνος της Κυριακής» λοιπόν, ο κύριος Σημίτης άρχισε 
τον «ανένδοτο κατά της διαφθοράς», τονίζοντας πως πρέπει να 
γίνουν σεβαστεί οι θεσμοί, να κυριαρχήσει το κράτος δικαίου και 
να απομονωθούν τα φαινόμενα λαϊκισμού.
Ο άνθρωπος του οποίου η πρωθυπουργική θητεία ταυτίστηκε με 
την εθνική ταπείνωση των Ιμίων, με την κλοπή του Χρηματιστη-
ρίου, με τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων και τις αντί-
στοιχες της Siemens, με την υπερκοστολόγηση των δημοσίων 
έργων για τα περίφημα Olympic Games της Αθήνας, παρουσιά-
ζεται ξανά στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής, θαρρώντας πως 
η πολύχρονη απουσία του από την πρώτη γραμμή της πολιτικής 
αντιπαράθεσης, εξάγνισε τα πρότερα αμαρτήματά του. “Ο λαϊ-
κισμός ζει με το να δημιουργεί αποδιοπομπαίους τράγους. Στη 
σημερινή Ελλάδα η πρακτική αυτή συνοψίσθηκε από πολιτικούς 
στην παρότρυνση οι πολίτες «να δώσουν ονόματα» προσώπων 
για τα οποία «τα στοιχεία δεν αρκούν» αλλά εκτιμάται ως πολιτικά 

αναγκαία η απόδοση «πολιτικών μομφών» σε αυτά. Ο κάθε πολί-
της αναγορεύθηκε έτσι σαν φορέας της επιθυμητής κάθαρσης 
και εξουσιοδοτήθηκε να απονέμει «υποψίες»”, έγραψε ο κύριος 
Σημίτης. Μα βέβαια, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα κοινοβου-
λευτικού δημοκράτη: κρυβόμαστε πίσω από την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία, αποποιούμαστε των ευθυνών μας, εμείς αποφασί-
ζουμε και εκτελούμε αλλά οι ευθύνες ανήκουν σε εκείνους οι 
οποίοι μας ψήφισαν! Υπάρχει άραγε πιο τρανταχτό παράδειγμα 
αποθέωσης της μεταπολιτευτικής εξαπάτησης του Λαού;
Λαϊκισμός κατά τον Κώστα Σημίτη η αναζήτηση και απόδοση 
ευθυνών. Μια αναζήτηση και απόδοση ευθυνών η οποία θα 
έπρεπε να είχε λάβει χώρα πολλά χρόνια πίσω, όταν ακόμη θα 

μπορούσε να έχει αποφευχθεί η εξαθλίωση του Ελληνικού Λαού 
και ο διεθνής διασυρμός της χώρας μας. Αντιθέτως, οι θεσμοί 
τους οποίους σήμερα επικαλείται ο κύριος Σημίτης, είναι εκείνοι 
οι οποίοι συνέβαλαν στα εγκλήματα εις βάρος του Λαού και της 
Πατρίδος, παρατηρώντας αμέτοχοι και άπραγοι, τις τιτάνιες απα-
τεωνιές του πολιτικοοικονομικού κατεστημένου και το κομματικό 
πλιάτσικο στα δημόσια ταμεία. Το να ομιλεί ο κύριος Σημίτης κατά 
της διαφθοράς, φαντάζει σαν διάλεξη του Ηρώδη κατά της παι-
δικής θνησιμότητας…
Ιδού λοιπόν τα όρια του θράσους της κοινοβουλευτικής μετα-
πολιτευτικής απάτης, η οποία βύθισε την Ελλάδα στην φτώχεια, 
την διεθνή περιφρόνηση και τέλος στην ανυποληψία. Ο πρω-
θυπουργός του οποίου πιστοί συνεργάτες ήσαν οι Τσουκάτος, 
Μαντέλης (μίζες Siemens), Τσοχατζόπουλος και Παπαντωνίου 
(ελεγχόμενοι από την δικαιοσύνη για τις μίζες των εξοπλιστικών), 
έρχεται να νίψει τας χείρας του και επιπλέον, να στηλιτεύσει έναν 
Λαό, ο οποίος απαιτεί το αυτονόητο: την τιμωρία των ενόχων, την 
τιμωρία εκείνων που απειλούν το μέλλον του Ελληνικού Έθνους.
Κύριε Σημίτη, πολύ σύντομα, η μεταπολιτευτική παράσταση της 
κλοπής του ιδρώτα του Λαού μας θα λάβει τέλος. Απέναντι στο 
καθεστώς της διαφθοράς, του οποίου υπήρξατε πιστός υπηρέτης 
και το οποίο πρέπει και θα γκρεμιστεί, θα οικοδομηθεί ένα Ελεύ-
θερο, Λαϊκό και Εθνικό Κράτος, ένα Κράτος Δικαίου και αξιοκρα-
τίας. Όση άμμο και να ρίξετε πάνω στα μνημεία των πολιτικών 
σας εγκλημάτων, θα έρθει η ώρα να βγει στο φως και η τελευταία 
σας ενέργεια η οποία έβλαψε τα συμφέροντα του Λαού και της 
Πατρίδος. Δυστυχώς για σας και τους φίλους και συνεταίρους 
σας, η Χρυσή Αυγή δεν συμβιβάζεται με τίποτε λιγότερο από την 
παραδειγματική τιμωρία των Προδοτών της μεταπολιτευτικής 
διακυβέρνησης.

Άρθρο Σημίτη για την πάταξη της... διαφθοράς!

Η συνέντευξη που σόκαρε τους Αλβανούς
Συνέντευξη στο αλβανικό κανάλι 
NEWS 24 έδωσε ο Συναγωνιστής 
Χρήστος Παππάς.
Ο δημοσιογράφος του καναλιού 
Αρτούρ Ζέι βρέθηκε πρόσφατα 
στα γραφεία της Χρυσής Αυγής 
στη Βουλή των Ελλήνων όπου 
πήρε συνέντευξη από τον Βου-
λευτή Επικρατείας. Ο Συναγωνι-
στής Χρήστος Παππάς δεν μάση-
σε καθόλου τα λόγια του και τα 
είπε έξω από τα δόντια και μίλη-
σε για όλα: το Πρωτόκολλο της 
Κέρκυρας που έχει υπογράψει 
και η ίδια η Αλβανία και δεν έχει σεβαστεί, για την εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και 
Αλβανίας που δεν έχει αρθεί επίσημα, για την καταγωγή των Αλβανών και την ιστορία τους, 
για τη λαθρομετανάστευση και την εγκληματικότητα στην Ελλάδα και πολλά άλλα.
Η κορυφαία στιγμή της συνέντευξης που σόκαρε τους Αλβανούς: Ο Χρήστος Παππάς 
κρατά στα χέρια του τη σημαία της Αλβανίας στην περίοδο που επιτέθηκε στην Ελλάδα 
τον Οκτώβριο του 1940 ως ιταλικό  προτεκτοράτο.
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Όποιος αποδοκιμάζει
τον ΣΥΡΙΖΑ είναι...
Χρυσαυγίτης
Για «απόπειρα επίθεσης από τέσσερα άτομα, φερόμενα μέλη 
της Χρυσής Αυγής Νέας Υόρκης, προς τον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα», γράφει σε σχετικό ρεπορτάζ η «Ελευθε-
ροτυπία». Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η απόπειρα έγινε 
μετά το τέλος ομιλίας του σε πανεπιστήμιο στο κεντρικό Μαν-
χάταν στη Νέα Υόρκη.
«Την παρουσία και τις κινήσεις των τεσσάρων φερόμενων 
μελών της Χ.Α αντιλήφθηκαν εγκαίρως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Νέας 
Υόρκης ,τα οποία έσπευσαν να προστατεύσουν τον αρχηγό 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχηματίζοντας ένα ανθρώ-
πινο τοίχος. Τα τέσσερα άτομα είναι ομογενείς που διαμένουν 
στην περιοχή της Αστόρια. Την παρουσία τους είχαν εντοπίσει 
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης κατά την διάρκεια εκδήλωσης 
που πραγματοποιήθηκε στο Μεταπτυχιακό Κέντρο του Δημοτι-
κού Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης (CUNY) με ομιλητή τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις ΗΠΑ. Αρχικά 
τα φερόμενα ως μέλη της Χρυσής Αυγής προσπάθησαν να 
θέσουν ερωτήσεις στον κ. Τσίπρα. Όταν κατάλαβαν ότι δεν 
μπορούσαν τα το καταφέρουν, καθώς η εκδήλωση πλησίαζε 
προς το τέλος της, κινήθηκαν προς το μέρος του με απειλητι-
κές διαθέσεις. Παρενέβη, η ασφάλεια του Πανεπιστήμιου και 
τους απομάκρυνε από την αίθουσα. Κατά της έξοδό τους κα-
θύβρισαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρθηκαν με υπο-
τιμητικό τρόπο στους μετανάστες».

ΤΟΥΣ ΦΤΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΨΙΧΑΛΙΖΕΙ
Πράγματι τέσσερις Έλληνες παρηκολούθησαν την ομιλία 
του Τσίπρα και μετά το πέρας της θέλησαν να κάνουν κά-
ποιες ερωτήσεις στον… leader of SYRIZA. Μάταιος κόπος! 
Οι υπεύθυνοι έδιναν το λόγο μόνο σε συγκεκριμένα άτομα, 
που έκαναν στημένες ερωτήσεις. Οι ομογενείς αγανάκτη-
σαν από την κοροϊδία και αποχώρησαν από την αίθουσα 
αποδοκιμάζοντας τη στημένη παράσταση και τον πρωτα-
γωνιστή της. Τόσο απλά είναι τα πράγματα…

Μετά από τρία χρόνια σκληρής λιτότητας, η οποία κατέστρε-
ψε ανθρώπους, διέλυσε κυριολεκτικά την όποια εθνική οικο-
νομία είχε απομείνει, έρχονται τώρα οι ίδιοι οι άνθρωποι του 
ΔΝΤ να μας πούνε ότι η λιτότητα ήταν λάθος! 

Το πλέον εξωφρενικό που δείχνει ότι ο Ελληνικός Λαός με από-
λυτη ευθύνη αυτών που κυβέρνησαν από το 2009 μέχρι σήμερα 
έπεσε θύμα μίας στυγνής απάτης και μιας ανθελληνικής συνω-
μοσίας, είναι το ότι ο ίδιος ο επικεφαλής του ερευνητικού τμή-
ματος του ΔΝΤ δημοσιοποίησε κείμενο, στις 3 Ιανουαρίου του 
2013, σύμφωνα με το οποίο η λιτότητα ήταν λάθος! 
Το μέγεθος της απάτης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ το                                              
άρθρο δημοσιεύθηκε στις 3 Ιανουαρίου 

2013, θάφτηκε από τα Ελλη-
νικά ΜΜΕ και τις επόμενες 
ημέρες είχαμε το πολυ-
νομοσχέδιο – πράξης νο-
μοθετικού περιεχομένου 
και το φορολογικό, τα 
οποία ψήφισε η κυβέρ-
νηση βασιζόμενη στο 
δόγμα της… λιτότητας! 

ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΔΟΛΟ. 
Της λιτότητας που είναι 

λάθος σύμφωνα με το πα-
ρακάτω άρθρο του κορυφαί-

ου στελέχους του ΔΝΤ:
 

«Με τίτλο «Λιτότητα: 
Έχουμε κάνει λάθος 

εφ’ όλης της ύλης», 
το εβδομαδιαίο πε-
ριοδικό «Μarianne» 
δημοσιεύει μεγάλο 
αφιέρωμα στο «απί-

στευτο λάθος των ει-
δικών του ΔΝΤ».
Είναι το πρώτο από τα 
γαλλικά έντυπα που 
προσπαθεί να ρίξει 
φως και να κατανοή-

σει την έκθεση του Ολιβιέ Μπλανσάρ, επικεφαλής του ερευ-
νητικού τμήματος του ΔΝΤ, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 
3 Ιανουαρίου.
Από τα γαλλικά μίντια μόνο το κρατικό κανάλι France2 είχε 
κάνει μια σύντομη αναφορά, ενώ κατά τα άλλα το θέμα έχει 
περάσει στα ψιλά της έντυπης δημοσιογραφίας.
Στο πολυσέλιδο αφιέρωμα της «Μarianne» γίνεται συνεχής 
αναφορά στις συνέπειες που έχει υποστεί η Ελλάδα από την 
επιβολή της λιτότητας που επέβαλαν οι «ειδικοί» του ΔΝΤ και 
αυτό, όπως λέει, εξ αιτίας ενός λάθος στους υπολογισμούς...
«Πρόκειται για την απίστευτη ομολογία!», γράφουν οι συ-
ντάκτες του άρθρου. «Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της 
μεγάλης κρίσης που κλυδωνίζει τις δυτικές οικονομίες, ένας 
από τους σημαντικότερους ειδικούς οικονομολόγους του πλα-
νήτη, ο Ολιβιέ Μπλανσάρ, διευθυντής του ερευνητικού τμήμα-
τος του ΔΝΤ, έδωσε στη δημοσιότητα μια μελέτη στην οποία 
ομολογεί ότι το ΔΝΤ και μαζί του το σύνολο των Ευρωπαίων 
ηγετών, των υπουργών οικονομίας, της Κομισιόν και της ΕΚΤ, 
έκαναν σοβαρό λάθος στους υπολογισμούς τους. Υποτίμησαν 
τις καταστροφικές συνέπειες των πολιτικών λιτότητας που επέ-
βαλαν στα υπερχρεωμένα κράτη».
Το απίστευτο αυτό κείμενο της 43σέλιδης έκθεσης του Ολιβιέ 
Μπλανσάρ έχει τίτλο: «Τα λάθη των προγνωστικών ανάπτυ-
ξης και οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές».
Το λάθος αφορά σε έναν συντελεστή, γνωστό στην οικονομία 
με την ονομασία «πολλαπλασιαστής» (multiplicateur). Μεταξύ 
του 1970 και του 2007, οι ασχολούμενοι με τις προβλέψεις 
είχαν διαπιστώσει ότι η μείωση κατά 1% στις δημόσιες δαπά-
νες ή κατά 1% επιπλέον έσοδα από τη φορολογία, οδηγούσαν, 
κατά μέσον όρο, σε 0,5% μείωση της ανάπτυξης στις προηγ-
μένες χώρες. Εξ αυτού διαμόρφωσαν τον πολλαπλασιαστή 
0,5 τον οποίο και χρησιμοποίησαν στις προκαταρτικές εργασί-
ες τους για τα προγράμματα που επιβλήθηκαν σε Ελλάδα και 
Πορτογαλία.
Το πρόβλημα είναι ότι τα δεδομένα αυτά ίσχυαν πριν από την 
κρίση, η οποία με την ανασφάλεια που έφερε στις χώρες, επη-
ρέασε τη συμπεριφορά των καταναλωτών.
Στο «Πανόραμα της Παγκόσμιας Οικονομίας» που δημοσίευσε 
το ΔΝΤ τον περασμένο Οκτώβριο, αναγνωρίζει ότι με τις ση-
μερινές συνθήκες, οι πολλαπλασιαστές κινούνται ανάμεσα στο 
0,9 έως και το 1,7 (!) ήτοι δύο με τρεις φορές μεγαλύτεροι από 

το 0,5. Την πληροφορία αυτή το ΔΝΤ την έχει γράψει στα ψιλά 
του «Πανοράματος» και μόνο οι ιδιαίτερα έμπειροι αναλυτές 
μπορούσαν να αντιληφθούν το μέγεθος της σημασίας της.

ΑΒΥΣΣΑΛΕΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Ο Ολιβιέ Μπλανσάρ αναγνωρίζει αυτό που κάθε πολίτης μπο-
ρούσε να αντιληφθεί περπατώντας για λίγο στις ρημαγμένες 
από τη λιτότητα αγορές των πόλεων της νότιας Ευρώπης –που 
όμως οι μεγάλοι εξπέρ στα γραφεία τους με τα κομπιουτεράκια 
τους φάνηκαν ανάξιοι να αντιληφθούν.
Υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις της νότιας Ευρώπης σε δρα-
στική μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και 
των συντάξεων, αναγνωρίζει η έκθεση, προκλήθηκε μια πτώση 
της εσωτερικής ζήτησης δύο με τρεις φορές ταχύτερη απ’ ό,τι 
αναμενόταν. Οι συνέπειες ήταν αβυσσαλέες: σειρά πτωχεύσεων, 
εκτίναξη της ανεργίας, τεράστιες διαδηλώσεις στους δρόμους 
της Αθήνας και της Λισαβόνας.
«Ο πολλαπλασιαστής δεν είναι κάτι που πέφτει εξ ουρανού», 
εξηγεί ο Ερίκ Εγέρ, οικονομολόγος στο Γαλλικό Παρατηρητήριο 
Οικονομικών Συγκυριών (OFCE).
«Μεταβάλλεται ανάλογα με τις συγκυρίες: εξαρτάται από το 
σημείο του οικονομικού κύκλου στο οποίο βρισκόμαστε πάνω 
ή κάτω, από την πολιτική των γειτονικών χωρών, από το εάν 
μπορούμε να κάνουμε υποτίμηση στο νόμισμά μας. Μόνο συνυ-
πολογίζοντας όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να εκτιμήσουμε 
τις συνέπειες μιας θεραπείας λιτότητας –και όχι εφαρμόζοντας 
έναν πολλαπλασιαστή επειδή λειτούργησε προηγούμενα, όταν η 
ανάπτυξη ήταν στο ραντεβού», υποστηρίζει ο Εγέρ.
Κι όμως, αυτά έκαναν τα λαμπρά μυαλά του ΔΝΤ. Τώρα που η 
ομολογία είναι και γραπτή, απομένει να πεισθούν Κομισιόν και 
ΕΚΤ, χωρίς αυτό να θεωρείται άμεσα εφικτό, σημειώνουν οι συ-
ντάκτες της «Μarianne».
Παρατηρούν ότι τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Βερολίνο συ-
νεχίζουν να πιστεύουν ότι η θεραπεία θα έλθει μέσα από τη 
θεραπεία λιτότητας και συνεχίζουν να υποτιμούν τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη.
Το άρθρο καταλήγει λέγοντας ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει 
έρευνα χωρίς να γίνονται λάθη, το νοητικά σοβαρό όμως, είναι 
η επανάληψη του λάθους. Το δε ασυγχώρητα σοβαρό, είναι η 
διαιώνιση του λάθους.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ολιβιέ Μπλανσάρ, επικεφαλής του ερευνητικού τμήματος του ΔΝΤ: 

«Κάναμε λάθος με την λιτότητα»

Δυναμική παρουσία στο ετήσιο 
μνημόσυνο του Στρατηγού Γεωργί-
ου Γρίβα Διγενή, την Κυριακή στην 
Λεμεσό, έδωσαν τα μέλη του Εθνι-
κού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) και 
απέτισαν για άλλη μια χρονιά φόρο 
τιμής στον Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα 
Διγενή.

O κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος 
στο μνημόσυνο, στην θέα της πορεί-
ας μας, τόσο πριν όσο και κατά την 
διάρκεια αλλά και το πέρας του μνη-
μοσύνου, χειροκροτούσαν με θέρμη 
τα μέλη Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 
(Ε.ΛΑ.Μ.). Κάποιοι από αυτούς ανα-
φώνησαν με ενθουσιασμό τα Εθνι-
κιστικά συνθήματα που απέδιδαν 
τιμή στον Στρατηγό Γρίβα, ενώ δεν 

ήταν λίγοι αυτοί που αναφέρονταν 
με κολακευτικά λόγια στο κίνημά μας.
Ιδιαίτερη τιμή, αποτελεί για το κίνη-
μα το γεγονός ότι,  ο κ. Σπύρος 
Σολωμού, πατέρας του Εθνομάρτυ-
ρα Σολωμού Σολωμού, πλαισίωσε 
τις γραμμές του κινήματος, ενώ να 
αναφέρουμε ότι ήταν αυτός που 
κατάθεσε στεφάνι εκ μέρους του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) 
κάτω από τα σαστισμένα μάτια των 
πολιτικάντηδων. Στην συνέχεια στε-
φάνι κατάθεσε και ο υποψήφιος με 
το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) 
για την Κυπριακή Προεδρία, Γεώργι-
ος Χαραλάμπους. 
Στα αξιοσημείωτα αποτελεί το γεγο-
νός ότι ο κ. Ιωάννης Καραολής αγω-
νιστής της Ε.Ο.Κ.Α πορεύθηκε στις 

γραμμές μας. Τα χνάρια του προα-
ναφερθέντος ακολούθησε και ο κ. 
Σάββας Ταλιαδώρος, αντάρτης αγω-
νιστής της Ε.Ο.Κ.Α. 

Μάλιστα ο κ. Ταλιαδώρος,  παρότρυ-
νε του νέους του Λαϊκού Εθνικιστικού 
Κινήματος να παραμείνουν πιστοί και 
να κρατούν την παρακαταθήκη του 
λυτρωτή της Κύπρου.
Τραγική ειρωνεία, αποτελεί το γεγο-
νός ότι οι πολιτικάντηδες που έσπευ-
σαν να εκμεταλλευτούν την μνήμη 
του  Γεωργίου Γρίβα Διγενή με σκοπό 
φυσικά να αλιεύσουν ψήφους, στις 
πρώτες ψιχάλες που έπεσαν έτρεχαν 
σαν ποντίκια να κρυφτούν σε αντί-
θεση με την Εθνικιστική Φάλαγγα 
που έμεινε άρτια τιμώντας πραγμα-
τικά την μνήμη του άξιου τέκνου της 
Πατρίδος.

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ
Στο πλευρό του ΕΛΑΜ, αντάρτες της ΕΟΚΑ αλλά και ο 

Σπύρος Σολωμού που κατέθεσε το στεφάνι των Εθνικιστών
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c Πέρασαν κιόλας 17 χρόνια και, όμως, 
μέσα μου φαντάζουν σαν να ήταν χθες. 
Ίμια 31 Δεκεμβρίου 1996! Η σημαδιακή 
εκείνη ημερομηνία που όταν την φέρνω στο 
νου μου, νοιώθω πάντα ΝΤΡΟΠΗ! Ένοιωσα 
την ανάγκη μετά από τόσα χρόνια να μοι-
ραστώ με τους αναγνώστες στιγμές από 
την εποχή εκείνη και τα τραγικά γεγονότα. 
Τις  ημέρες που είχαν προηγηθεί είχαν δει 
όλοι οι Έλληνες τα πλάνα της τουρκικής 
τηλεόρασης  με τους δύο τούρκους δημο-
σιογράφους να κατεβάζουν θρασύτατα την 
Ελληνική σημαία από το Ελληνικό νησάκι 
Ίμια και να ανεβάζουν την τουρκική. Ακού-
γαμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι αυτό που 
εμείς ονομάζαμε Ίμια οι Τούρκοι το αποκα-
λούσαν... Καρντάκ!

c Μία προαιώνια Ελληνική γη, οι τούρ-
κοι ξαφνικά την έκανα δική τους! Είδαμε 
τον τουρκικό στόλο να παραπλέει στην 
περιοχή. Η οργή σε όλους, όσοι ένοιωθαν 
Ελληνικό αίμα να κυλάει στις φλέβες τους, 
ανέβηκε στα ύψη. Θέλαμε να πάρουμε εκδί-
κηση. Στην συνέχεια είδαμε  μέσα από την 
ελληνική τηλεόραση, με ικανοποίηση και με 
κομμένη την ανάσα, την επιδεικτική έξοδο 
του  πολεμικού μας στόλου από τον Ναύ-
σταθμο του Σκαραμαγκά.  Θα κατέπλεε στο 
επίμαχο σημείο, μας έλεγαν! Πιστέψαμε ότι 
έφθανε η μεγάλη ώρα.

c Πιστέψαμε εκείνες τις στιγμές ότι η 
Ελληνική πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία 
του τόπου θα απαντούσε ανάλογα στην 
τουρκική πρόκληση. Οι δύο στόλοι, μέσα σε 
λίγες ώρες, ήταν αντιμέτωποι στο επίμαχο 
σημείο. Διάχυτη ήταν η βεβαιότητα ότι ο 
Ελληνικός στόλος ήταν σε πλεονεκτική θέση 
έναντι των τούρκων και κατά συνέπεια  θα 
βγαίναμε νικητές από την διαφαινόμενη 
εμπλοκή,  έχοντας δώσει παράλληλα  ένα 
ηχηρό ράπισμα ή και μάθημα στον προαι-
ώνιο εχθρό.

c Εδώ θα σταθώ για λίγο για να σημει-
ώσω το εξής: Είχα την τύχη, και την ατυχία 
μαζί, να έχω στενή φιλία με τον (μακαρίτη 
πλέον) Αντώνη Βλαχάκο, πατέρα του ήρωα  
Παναγιώτη Βλαχάκου που έπεσε  μαζί με 
τους ήρωες Καραθανάση και τον Γιαλοψό 
στα Ίμια. Τις καλοκαιρινές νύχτες του 1996 
είχαμε ξενυχτίσει πολλές φορές εκεί στην 
Πλατεία Κοραή του Πειραιά, συζητώντας 
ατελείωτα μέχρι που μας έβρισκε το πρωί 
και η «καλημέρα» του γιού του Παναγιώτη. 
Φεύγοντας από την οδό Μπουμπουλίνας, 
όπου ήταν το πατρικό του σπίτι, περνούσε 
από την Πλατεία Κοραή απ’ όπου και έπαιρ-
νε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο για να τον 
μεταφέρει στον Μαραθώνα, στην μονάδα 
ελικοπτέρων όπου υπηρετούσε.

c Αστειευόταν για λίγο μαζί μας και 
στην συνέχεια μας «μάλωνε»,  όχι μόνο 
γιατί ξενυχτάγαμε αλλά και γιατί δεν είχαμε 
ανταποκριθεί ακόμη στην από πολύ καιρό 
πρόσκληση του να μας πάει σε μία κατα-
πληκτική (όπως έλεγε) ταβέρνα του Μαρα-
θώνα, όπου ήθελε να μας κάνει το τραπέζι. 
Ένα τραπέζι που δεν έγινε ποτέ! Είχα επίσης 
την τύχη και την ατυχία, να παραβρεθώ 
στον γάμο του Παναγιώτη με την αγαπη-
μένη του Ματίνα μόλις λίγους μήνες πριν 
την μοιραία νύκτα των Ιμίων. Την ημέρα 
της κρίσης των Ιμίων, θυμάμαι την φωνή 
του πατέρα του στο τηλέφωνο να μου λέει: 
«Νίκο, ο Τάκης και το ελικόπτερο είναι 
επάνω στην φρεγάτα Ναυαρίνο, στον τόπο 
της κρίσης. Είμαι σίγουρος για το παιδί μου 
ότι οποιαδήποτε αποστολή του ανατεθεί, 
θα την φέρει εις πέρας ακόμη και αν χρεια-
στεί  να θυσιαστεί για την Πατρίδα». Λες και 
ήξερε τι θα επακολουθούσε.

c Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι ο 
Παναγιώτης ήταν ένας φλογερός Εθνικι-

στής. Ο Παναγιώτης ήταν γαλουχημένος 
από μικρός, από τον πατέρα του, με τις 
Ιδέες, τις Αρχές, τις Αξίες και τα Ιδανικά 
του Έλληνα Εθνικιστή. Ναι, ο Παναγιώτης 
Βλαχάκος ήταν Ένας από Εμάς. Είχε  μία  
απέραντη αγάπη για την Ελλάδα. Μία μικρή 
απόδειξη γι’ αυτό ήταν ότι διάβαζε την εφη-
μερίδα μας. Ήταν αναγνώστης της «ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ», γεγονός που για τα χρόνια εκείνα 
έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η εφημερίδα 
είχε λίγους αλλά φανατικούς αναγνώστες.

c Τις ώρες που ακολούθησαν, την μοι-
ραία εκείνη νύχτα, πληροφορηθήκαμε το 
τραγικό γεγονός. Τρεις Έλληνες Αξιωματικοί 
του Πολεμικού μας Ναυτικού νεκροί από 
την «πτώση» του ελικοπτέρου. Καραθανά-
σης, Γιαλοψός, Βλαχάκος. Την «πτώση» του 
ελικοπτέρου η προδοτική κυβέρνηση του 
Σημίτη την απέδωσε στις κακές καιρικές 

συνθήκες και στο vertigo που τάχα έπαθε ο 
πιλότος του ελικοπτέρου. Τάχα ότι οι τρεις 
Αξιωματικοί ζαλίστηκαν και έπεσαν! Κάτι 
σαν. τροχαίο ατύχημα δηλαδή!

c Η είδηση του θανάτου των τριών Αξι-
ωματικών πάγωσε την Ελλάδα. Όλοι περι-
μέναμε ότι η αντίδραση θα ήταν ανάλογη 
του ένδοξου παρελθόντος των Ελλήνων. 
Αμ δε! Αντ’ αυτού είδαμε,  από το βήμα της 
Βουλής, τον πρωθυπουργό των Ελλήνων,  
τον πολιτικό εκείνο νάνο που άκουγε στο 
όνομα Σημίτης, να απευθύνει ευχαριστίες 
προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολι-
τειών, που μεσολάβησαν (είπε) για μην 
οδηγηθούμε σε πόλεμο! Το «ευχαριστούμε 
τους αμερικανούς»  ήταν η δεύτερη μεγαλύ-
τερη  προδοτική φράση (μετά το «η Κύπρος 
κείται μακράν» του Καραμάν-αλή) που 
ακούστηκε ποτέ από χείλη πρωθυπουργού 

μέσα στο Ελληνικό κοινοβούλιο.

c Στην συνέχεια, οι δύο αντίπαλοι στόλοι 
-υπό την πίεση των αμερικανών- αποχώρη-
σαν και η περιοχή των Ιμίων  έκτοτε  χαρα-
κτηρίστηκε  γκρίζα ζώνη και. ούτε γάτος 
ούτε ζημιά! Από εκεί και πέρα ακολούθησε 
η απόλυτη σιωπή των ενόχων. Κανένας δεν 
βγήκε να εξηγήσει στον Ελληνικό Λαό το 
πώς και το γιατί. Πρέπει να ομολογήσουμε 
εδώ ότι αυτός ο λαός  παρακολούθησε τις 
εξελίξεις, χωρίς καμία ουσιαστική αντίδρα-
ση. Δεν έπεσε ούτε μία ντουφεκιά για... την 
τιμή των όπλων. Δεν πραγματοποιήθηκε,  
από κανένα κόμμα, ούτε μια  διαδήλωση. 
Μοναδική εξαίρεση η μικρή, τότε, ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ.

c Είχα την τιμή τότε να μου έχει ανατε-
θεί από τον Αρχηγό η ευθύνη του Γραμμα-
τέα της Τοπικής Οργάνωσης του Πειραιά. 
Θυμάμαι ακόμη την μοιραία εκείνη βραδιά 
που γύρισα στο σπίτι μετά από ολοήμερη 
κοπιαστική εργασία και κάθισα μπροστά 
στην τηλεόραση για να πάρω μια μπουκιά 
ψωμί αλλά κυρίως για να δω τις ειδήσεις 
που άρχιζαν σε λίγο. Η στεναχώρια, η 
θλίψη και η οργή έκοβαν κάθε διάθεση και 
όρεξη για φαγητό. Άφησα κάτω το πιρούνι 
και κοιτούσα προς  την τηλεόραση χωρίς 
ουσιαστικά να παρακολουθώ κάτι.

c Ξαφνικά άκουσα τη φωνή του Αρχη-
γού! Κοίταξα καλά! Ναι, ήταν ο Νίκος Μιχα-
λολιάκος! Η φωνή του ερχόταν μέσα από 
την τηλεόραση. Ήταν εκεί, κάπου στην Πλα-
τειά Συντάγματος, επικεφαλής μιας δράκας 
Συναγωνιστών που είχαν συνεννοηθεί στα 
γρήγορα και είχαν βγει στους δρόμους για 
να διαδηλώσουν την οργή και την αγανά-
κτηση που ένοιωθαν εκείνες τις ώρες για 
την προδοτική συμπεριφορά των ιθυνό-
ντων. Μια κάμερα  πλησίασε τον Αρχηγό 
και αυτός, χωρίς να διστάσει, κατήγγειλε  
με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την 
προδοσία που είχε συντελεστεί τις προη-
γούμενες ώρες.

c Χωρίς δεύτερη σκέψη σηκώθηκα βγήκα 
στον δρόμο και σε λίγη ώρα,  χωρίς να το 
καταλάβω, βρέθηκα από τον Πειραιά στην 
Αθήνα. Βρέθηκα  να διαδηλώνω μαζί με τον 
Αρχηγό και  τους υπόλοιπους Συναγωνι-
στές που πριν από λίγο τους είχα δει στην 
τηλεόραση. Από τότε έχω την τιμή να λέω: 
ότι την πρώτη εκείνη νύκτα του 1996 ήμουν 
κι εγώ εκεί και έκτοτε πηγαίνω κάθε χρόνο, 
την ίδια μέρα, πάλι εκεί. Στιγμές ανεξίτη-
λα χαραγμένες στην μνήμη. Στιγμές ιερής 
οργής, πίκρας και αγανάκτησης. Στιγμές 
που ήταν το αποτέλεσμα της ντροπής που 
μας είχαν κάνει να νοιώσουμε εκείνες τις 
ημέρες, οι προδοτικές συμπεριφορές των 
Σημίτηδων, των Αρσένηδων,  των Πάγκα-
λων και των Λυμπέρηδων.

c Η Τοπική Οργάνωση Πειραιά (της 
οποίας ήμουν τότε Γραμματέας) είχε αναρ-
τήσει μέσα στα γραφεία της, με υπόδειξη 
του Αρχηγού μας, την φωτογραφία του 
ήρωα Παναγιώτη Βλαχάκου, τιμής ένεκεν. 
Ήταν Πειραιώτης και Χρυσαυγίτης. Έχο-
ντας σήμερα την ευθύνη του Γραμματέα 
της Τοπικής Οργάνωσης της Τρίπολης και 
ζώντας απομακρυσμένος χρόνια από τον 
Πειραιά, ελπίζω κάποια στιγμή να επισκε-
φθώ τα εκεί γραφεία και να αντικρύσω εκεί-
νη την φωτογραφία. Αιωνία σου η μνήμη, 
Παναγιώτη Βλαχάκο.

c Οι επόμενες γενιές αν θέλουν να 
τιμήσουν την θυσία των τριών Αξιωματι-
κών, πρέπει να ξεπλύνουν την ντροπή, να 
πάρουν το αίμα τους πίσω, αλλά  και να 
μην  επιτρέψουν ποτέ να χαθεί  ούτε  σπι-
θαμή γης, ούτε ανάσα αέρα, ούτε σταγόνα 
θάλασσας. 

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

Τιμή στους Ήρωες
Ήταν τέλος του Γενάρη όταν στα πλαίσια των επιχειρήσεων σχετικά με την κρίση των 
Ιμίων, τρεις Ήρωες χύναν το Αίμα τους για την Πατρίδα. Τρεις Έλληνες Αξιωματικοί απογει-
ώνονται από την φρεγάτα «Ναυαρίνο» για να διαπιστώσουν την παρουσία τουρκικών ειδι-
κών δυνάμεων. Λίγη ώρα μετά, κατά την επιστροφή τους, το ελικόπτερο πέφτει. Η επίσημη 
ανακοίνωση από την προδοτική ελλαδική κυβέρνηση λέει ότι τα αίτια ήταν η κακοκαιρία 
και ο αποπροσανατολισμός του πληρώματος. Αυτή η Ιερά Γη πάντα πέρα από Λεωνίδες 
γεννούσε, δυστυχώς, και Εφιάλτες. Η Αλήθεια, όμως, δεν γίνεται να κρυφτεί. Εμφανείς 
είναι οι τρύπες στο κύτος του σκάφους από αντιαεροπορικά πυρά. Προς χάριν της «ελληνο-
τουρκικής φιλίας» και της «συνεννόησης των λαών» ο θάνατος των τριών Ηρώων, παίρνει 
την ίδια διάσταση με την υποστολή της Σημαίας, που την «πήρε ο αέρας».

Όμως κακώς υπέθεσαν όλοι οι φαύλοι και οι μιαροί προδότες της Ελλάδας ότι οι τρείς 
Ήρωες Έλληνες Αξιωματικοί πέθαναν. Οι Ήρωες δεν πεθαίνουν! Οι Ήρωες ζουν αιώνια στα 
Ηλύσια Πεδία, εκεί που συναντώνται οι κορυφογραμμές του Ελληνισμού, εκεί που είναι 
πάντα η θύμηση μας και η σκέψη μας. Στις 2 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 η Επιτροπή Εθνι-
κή Μνήμης στην τελετή Τιμής και Μνήμης που διοργανώνει από την αποφράδα αυτή νύχτα 
του 1996, προκειμένου να τιμήσουμε τους Ήρωες και να αναφωνήσουμε την Αλήθεια: 

Το αίμα των ηρώων είναι ιερότερο από το μελάνι των σοφών 
και από την προσευχή των πιστών.

Χριστόδουλος Καραθανάσης, ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
Παναγιώτης Βλαχάκος, ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Έκτορας Γιαλοψός, ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
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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

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ” (ΤΕΥΧΟΣ 2)

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

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ-Χ.Α.) 20 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
10 ΕΥΡΩ

ΡΟΛΟΪ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - 5 ΕΥΡΩ ΛΑΒΑΡΟ - 15 ΕΥΡΩ

www.xakatastima.blogspot.gr
Δείτε όλα μας τα είδη στο ΝΕΟ

ηλεκτρονικό κατάστημα της Χρυσής Αυγής
Για παραγγελίες καλέστε στο 210.6920694



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 9

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΕ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑ
Την Τετάρτη 16/1 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας στα κατάμεστα από κόσμο γραφεία του 
Πυρήνα Περάματος. Οι συναγωνιστές του πυρήνα αλλά 
και όσοι παρευρέθηκαν από άλλες τοπικές εκτός από τις 
καθιερωμένες ευχές εξεδήλωσαν για πολλοστή φορά την 
αποφασιστικότητα και την αγωνιστική τους διάθεση μέχρι 
την τελική νίκη ! Το παρών επίσης έδωσε ο βουλευτής 
Β’ Πειραιά συναγωνιστής Λαγός Ιωάννης καθώς και οι 
υπεύθυνοι των γραφείων Νίκαιας και Σαλαμίνας συνα-
γωνιστές Πατέλης Γεώργιος και Παπαδημητρίου Μιχάλης 
αντίστοιχα. 
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου η Τ.Ο Πειραιά πραγματο-
ποίησε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και αγιασμό 
των νέων της γραφείων. Μετά τον αγιασμό τον λόγο πήρε 
ο γραμματέας της Τ.Ο Πειραιά Μάκης Μπαρέκας και ο 
υπεύθυνος Ιδεολογικής Κατάρτισης της Τ.Ο Πειραιά Πανα-
γιώτης Κ. Στην συνέχεια απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό 
οι συναγωνιστές και Βουλευτές Μαγνησίας Παναγιώτης 
Ηλιόπουλος, Α’ Πειραιά Νίκος Κούζηλος και  Β’ Πειραιά 
Γιάννης Λαγός. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και μέλη 

από τις Τ.Ο Νικαίας και Σαλαμίνας, καθώς και του Πυρήνα 
Περάματος. Τα γραφεία της Τ.Ο Πειραιά από νωρίς είχαν 
γεμίσει ασφυκτικά, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά 
πως τα νέα γραφεία στον Πειραιά (τα οποία είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερα από τα προηγούμενα) είναι μικρά για 
να χωρέσουν το όλο και αυξανόμενο πλήθος φίλων και 
υποστηρικτών του Κινήματος.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Μηχανοκίνητη ενημερωτική δράση πραγματοποίησαν 
κλιμάκια  Συναγωνιστών από τις Τ.Ο. Νίκαιας, Τ.Ο.Πει-
ραιά, Πυρήνα Σαλαμίνος και Πυρήνα Περάματος  στην 
περιοχή του Κερατσινίου.Η ανταπόκριση του κόσμου 
ήταν πραγματικά εντυπωσιακή δείχνοντας ότι η Χρυσή 
Αυγή είναι πολύ παραπάνω από αυτό που δίνουν οι 
χαλκευμένες δημοσκοπήσεις. Οι Συναγωνιστές διέσχι-
σαν τις γειτονιές του Κερατσινίου εισπράττοντας την 
καθολική αποδοχή των κατοίκων, των οποίων το ηθικό 
ανυψώθηκε από την παρουσία μας. Η πορεία έληξε στη 
πλατεία στο περιβολάκι της  Νίκαιας με τον Εθνικό Ύμνο, 
μια πλατεία που πριν λίγες εβδομάδες πραγματικά είχε 
βουλιάξει από εθνικιστές.Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 
πορεία μας παρευρέθηκε  ο συναγωνιστής και βουλευτής 
‘Α περιφέρειας Πειραιά Νικόλαος Κούζηλος.

εκΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΜΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Την Κυριακή μπροστά στο μνημείο του Γ. Καραϊσκάκη στην 
Καρδίτσα συγκεντρώθηκε πλήθος συναγωνιστών με ελλη-
νικές σημαίες και εθνικιστικό πάθος για να τιμήσουν την 
μνήμη των Ελλήνων αξιωματικών που έπεσαν στα Ίμια το 
1996,  του Χριστόδουλου Καραθανάση, του Παναγιώτη 
Βλαχάκου και του Έκτορα Γιαλοψού. Την τελετή μνήμης 
τίμησαν με την παρουσία τους ο Συναγωνιστής Γιώρ-
γος Μισιάκας, ο Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος βουλευτής 
Λάρισας, ο Χρήστος Αθανασάκος επικεφαλής του νομού 
Καρδίτσας και ο βουλευτής Β’ Πειραιώς Γιάννης Λαγός 
όπου ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. Στην 
συνέχεια έγινε πορεία στην πόλη της Καρδίτσας με τα 
συνθήματα «ΑΙΜΑ - ΤΙΜΗ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» να δονούν την 
ατμόσφαιρα και τον κόσμο να εκδηλώνεται με ιδιαίτερη 
θέρμη. Ακολούθησε η κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας στα 
γραφεία της Τ.Ο. Καρδίτσας με μοναδική ευχή να συνε-
χίσουμε με μεγαλύτερο πάθος τον αγώνα μέχρι την Νίκη.

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
Μπροστά στο μνημείο του Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου, εκατοντάδες πατριώτες τίμησαν τους Πεσόντες των Ιμίων

Εκατοντάδες εθνικιστές και πατριώτες της Λακωνίας 
τίμησαν σήμερα το πρωί τους ήρωες των Ιμίων στην 
πόλη της Σπάρτης. Μπροστά στο μνημείο του Αντιπλοιάρ-
χου Βλαχάκου, όπου δεσπόζει η προτομή του ήρωα και 
ένας αετός, σύμβολο της ελευθερίας, συγκεντρώθηκαν 

τα μέλη της Τ.Ο. Σπάρτης με ελληνικές σημαίες και εθνι-
κιστικά λάβαρα.
Ακολούθησε τρισάγιο και σύντομοι χαιρετισμοί από 
εκπροσώπους τοπικών οργανώσεων της Πελοποννήσου 
και τους συναγωνιστές βουλευτές Κουκούτση και Κασι-
διάρη. Στο τέλος της λιτής τελετής οι συγκεντρωμένοι 
έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.
Στη συνέχεια ξεκίνησε μία οργανωμένη πορεία προς την 
κεντρική πλατεία της Σπάρτης. Εθνικιστικά συνθήματα 
δονούσαν την ατμόσφαιρα: «Πατρίδα, Τιμή, Χρυσή Αυγή», 
«Ελλάς, Ελλάς ή ταν ή επί τας», «Αλήτες, προδότες, πολι-
τικοί». Οι κάτοικοι της πόλης υποδέχτηκαν με ενθουσια-
σμό και χειροκροτήματα τους Εθνικιστές.
Καταλήξαμε στα γραφεία της Τ.Ο. Σπάρτης και κάτω από 
την σκιά του Ταϋγέτου ανανεώσαμε το ραντεβού μας για 
το ερχόμενο Σάββατο στην Αθήνα, στη μεγάλη συγκέ-
ντρωση τιμής και μνήμης για τα Ίμια.

ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Σε μια κυριολεκτικά κατάμεστη αίθουσα και εντός θερμού 
κλίματος πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ομιλία 
του Μέλους της ΚΕ και Γραμματέα της Π.Ο ΑΜ-Θράκης, 
συναγωνιστή, Χρήστου Καπετάνιου, με θέμα την ιδεο-
λογία και τις πολιτικές θέσεις του Κινήματος, το βράδυ 
της Πέμπτης, 24.01.2013, στην Νέα Καρυά Καβάλας. Ο 
συναγωνιστής Καπετάνιος στην εισαγωγή της ωριαίας 
ομιλίας του αναφέρθηκε εν συντομία στις μορφές πολι-
τικής και νοοτροπίας που οδήγησαν την χώρα μας στην 
σημερινή κατάσταση, δίνοντας βαρύτητα στα προαιώνια 
ελαττώματα της ελληνικής φυλής, όπως η διχόνοια και 
η έριδα, τα οποία ελαττώματα, όμως, τα κατεστημένα 
κόμματα όχι μόνο δεν φρόντισαν να εξαλείψουν, αλλά 
μπόλιασαν και καλλιέργησαν συστηματικά. Στην συνέ-
χεια έγινε ανοικτός διάλογος με τους κατοίκους, όπου 
ακούσαμε τα προβλήματά τους.

οι μανιατεσ τιμησαν
τον παναγιωτη βλαχακο

Επιμνημόσυνη δέηση τελέσθηκε στη ΛΑΓΙΑ του Δήμου Ανα-
τολικής Μάνης, σε ένδειξη τιμής, για τον συμπατριώτη μας, 
Ήρωα υποπλοίαρχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟ, που ηρωικά  
έπεσε  μαχόμενος την τραγική νύχτα των Ιμίων. Εκ μέρους 
του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή στεφάνι κατέθεσε ο 
συναγωνιστής ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ. Παρόντες στην εκδή-
λωση ήταν η T.O. MANHΣ και δεκάδες συναγωνιστών, 
φίλων και μανιατών, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
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Η κρίση των Ιμίων, κορυφώθηκε τις πρώτες πρωινές 
ώρες της 31ης Ιανουαρίου 1996, ωστόσο θα μπορούσε 
να αποφευχθεί, καθώς αρκετό καιρό πριν η Τουρκία είχε 
προαναγγείλει τις διαθέσεις της, και η ελληνική πλευρά 
απλώς αδιαφόρησε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

Αργότερα, έσπευσε μάλιστα να δικαιολογηθεί πως υπήρξε 
θέμα πολιτικής αστάθειας στην χώρα, λόγω της νοσηλείας 
του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, στο Ωνά-
σειο. Στην πραγματικότητα υπήρχε εσωκομματική αστάθεια, 
καθώς στο ΠΑΣΟΚ επικρατούσε χάος για το ποιος θα 
αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Έτσι τους διαξιφισμούς 
των μεγαλοστελεχών του, για το 
ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομ-
μάτι της πίτας, τους πλήρωσε η 
Ελλάδα. Άξιο αναφοράς είναι ότι 
υπουργός Εθνικής Άμυνας, τόσο της 
παλαιάς κυβέρνησης όσο και της 
νέας, με πρωθυπουργό τον Κ. Σημί-
τη, παρέμεινε ο Γεράσιμος Αρσέ-
νης. Ο Θ. Πάγκαλος διαδέχτηκε τον 
Κάρολο Παπούλια στο υπουργείο 
εξωτερικών, ενώ οι δηλώσεις του –
ακόμη και οι μεταγενέστερες- έχουν 
αφήσει άφωνη την ελληνική κοινή 
γνώμη. Πιο συγκεκριμένα, σε τηλε-
οπτική εκπομπή στις 26 Ιανουαρίου, 
κατά την άποψή του «το ζήτημα των 
Ιμίων είχε κλείσει». Το «κλειστό» 
θέμα των Ιμίων, ήταν αυτό που ανα-
κούφισε τον τότε υπ. εξωτερικών, 
και του επέτρεψε να συνεχίσει την 
τηλεοπτική του καριέρα, δίνοντας 
στον ελληνικό λαό την ευκαιρία να 
ζήσει σκηνές απείρου κάλους και 
πολιτικής ορθότητας, καθώς ενώ η 
χώρα περνούσε τα πιο κρίσιμα λεπτά 
της μεταπολιτευτικής της ιστορίας, 
ο Θ. Πάγκαλος, στις 31 Ιανουαρίου, 
καθυστέρησε στη σύσκεψη στο γραφείο του πρωθυπουργού, 
επειδή ήταν καλεσμένος στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA!  

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

30 Ιανουαρίου 1996: Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης 
έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο 
Μπιλ Κλίντον. Του εκφράζει την ελληνική θέση ότι η χώρα 
μας δεν επιθυμεί την ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί θα 
αντιδράσει δυναμικά. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να απο-

σύρει το άγημα, όχι όμως και την ελληνική σημαία. Στα Ίμια 
σπεύδουν τα πολεμικά πλοία «Ναυαρίνο» και «Θεμιστοκλής». 
Ο τούρκος υπουργός εξωτερικών δηλώνει ότι υπάρχουν και 
άλλα νησιά του Αιγαίου με ασαφές νομικό καθεστώς και δεν 
αποδέχεται την ελληνική πρόταση (αποχώρηση του αγήμα-
τος, όχι και της σημαίας). 
31 Ιανουαρίου 1996 - 00:00 Συγκαλείται σύσκεψη στο γρα-
φείο του πρωθυπουργού. Ο υπουργός εξωτερικών, Θεόδω-
ρος Πάγκαλος, φθάνει καθυστερημένα, επειδή παίρνει μέρος 
σε τηλεοπτική εκπομπή. 
01:40 Στο ΓΕΕΘΑ καταφθάνουν πληροφορίες ότι τούρκοι 
κομάντος αποβιβάζονται στη Μικρή Ίμια. 
04:30 Ελικόπτερο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απο-
νηώνεται από τη φρεγάτα «Ναυαρίνο» για να επιβεβαιώσει 
την πληροφορία. Επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες. 

04:50 Το πλήρωμα του ελικοπτέρου 
αναφέρει ότι εντόπισε περί τους 10 
τούρκους κομάντος με τη σημαία 
τους. Δίνεται εντολή να επιστρέψει 
στη βάση του κι ενώ πετά μεταξύ 
των βραχονησίδων Πίτα και Καλό-
λιμνος αναφέρει βλάβη και χάνεται 
από τα ραντάρ. Αργότερα θα ανα-
συρθούν νεκρά και τα τρία μέλη 
του πληρώματος, ο Υποπλοίαρχος 
Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο Υπο-
πλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και 
ο Αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, 
σκοτώθηκαν. Σχετικά με τις αιτίες 
πτώσης του ελικοπτέρου έχουν δια-
τυπωθεί διάφορες απόψεις. Η επί-
σημη άποψη του ελληνικού κράτους 
ήταν ότι το σκάφος κατέπεσε λόγω 
κακοκαιρίας και απώλειας προσα-
νατολισμού του πιλότου. Ωστόσο, 
στην Ελλάδα υπάρχει ευρέως δια-
δεδομένη η άποψη ότι το ελικόπτερο 
καταρρίφθηκε είτε από το τουρκι-
κό ναυτικό είτε από τους τούρκους 
καταδρομείς που υπήρχαν πάνω στο 
νησί και ότι το γεγονός αποκρύφθη-
κε, προκειμένου να λήξει η κρίση και 

να μην οδηγηθούν οι δύο χώρες σε γενικευμένη σύρραξη ή 
ακόμα και σε πόλεμο. 
06:00 Οι αμερικανοί διά του υφυπουργού εξωτερικών 
Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ επιβάλλουν και στις δύο πλευρές τη 
θέληση τους. «No ships, no troops, no flags» διαμηνύουν 
ή σε πιο κομψή διπλωματική γλώσσα να ισχύσει το status 
quo ante. Μέχρι το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου 1996 τα 
πλοία, οι στρατιώτες και οι σημαίες είχαν αποσυρθεί από τα 
Ίμια...

ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

30 ΙΑΝΟΥΑριοΥ ___________________________
1827: Έπειτα από πέντε επιθέσεις εναντίον της Καστέ-
λας στον Πειραιά, οι τουρκικές δυνάμεις υπό τον Κιου-
ταχή εξαναγκάζονται σε υποχώρηση. Ο Μακρυγιάννης 
και οι άνδρες του τους καταδιώκουν, με αποτέλεσμα 
να αφήσουν στο πεδίο της μάχης πάνω από 300 
νεκρούς. Οι Ελληνικές απώλειες ανέρχονται μόλις σε 
60 πεσόντες. 
1933: Ο Αδόλφος Χίτλερ διορίζεται καγκελάριος της 
Γερμανίας.
1941: Οι Έλληνες στο Αλβανικό μέτωπο παρά το 
δριμύ ψύχος επιτίθενται εναντίον των Ιταλών και εκδι-
ώκουν αυτούς από την Τρεμπεσίνα. 

31 ΙΑΝΟΥΑριοΥ ____________________________
1827: Στο Δίστομο της Στερεάς Ελλάδας έγινε μάχη 
μεταξύ Ελλήνων υπό τον Γ. Καραϊσκακη και Τούρκων. 
Οι Έλληνες, κατά την αυτήν μάχην πολέμησαν με αθυ-
μία και παρ’ ολίγο να σκοτωθεί ο Γ. Καραϊσκάκης τον 
οποίον έσωσε δι’ εγκαίρου και θαρραλέας επεμβάσεως 
ο Διαμαντής Ζέρβας. 
1996: Κορυφώνεται η Κρίση των Ιμίων, με αμερικανική 
παρέμβαση («No ships, no troops, no flags» η προστα-
γή Ρ. Χόλμπρουκ). Το Πολεμικό Ναυτικό χάνει ένα ελι-
κόπτερο (ΠΝ 21) με το τριμελές πλήρωμά του -έπειτα 
από κατάρριψή του από τις Τουρκικές δυνάμεις- που 
το αποτελούσαν ο Υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καρα-
θανάσης, ο Υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο 
Αρχικελευστής Έκτωρ Γιαλοψός.

1 φεβρουΑριοΥ  __________________________
1806: Πλησίον της Δημητσάνας γίνεται μεγάλη μάχη 
μεταξύ Κολοκοτρωναίων και Τούρκων. Σ’ αυτήν 
φονεύονται οι Κολοκοτρωναίοι (συγγενείς του Θεο-
δώρου Κολοκοτρώνη) και πολλοί σύντροφοί τους. Ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διαφεύγει στη Ζάκυνθο.
1862: Ναυπλιακή Επανάσταση. Αντιοθωνική εξέγερση 
ξεσπά στο Ναύπλιο, με αίτημα την αλλαγή του συστή-
ματος διακυβέρνησης, ώστε να εγγυάται τις ελευθε-
ρίες του λαού και τη συγκρότηση νόμιμης εθνοσυνέ-
λευσης. Μολονότι αντιμετωπίζεται με επιτυχία από τον 
Αθανάσιο Μιαούλη, θα σηματοδοτήσει την αρχή του 
τέλους για τη βασιλεία του Όθωνα. 
1914: Επιδίδεται στην Ελληνική κυβέρνηση η διακοί-
νωση των Μεγάλων Δυνάμεων για τα νησιά του Αιγαί-
ου και την Ήπειρο βάσει της οποίας παραχωρούνται 
στην Ελλάδα τα κατεχόμενα από την Τουρκία νησιά 
του Αιγαίου, εκτός Ίμβρου, Τενέδου και Καστελόριζου.

2 φεβρουΑριοΥ  ___________________________
871: Ο βυζαντινός στόλος υπό τον Νικήτα Ωορύφα 
εκδιώκει τους Άραβες από τη νότια Ιταλία.
1825: Οι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Δεληγιάννης και 
Νοταράς, φυλακίζονται για την επαναστατική διάθεσή 
τους εναντίον της Κυβερνήσεως. 
1828: Ιδρύεται η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, μετέ-
πειτα Εθνική Τράπεζα, και καθιερώνεται ο Φοίνικας ως 
εθνικό νόμισμα. 
1950: Πεθαίνει ο Κ. Καραθεοδωρής, μαθηματικός, από 
τους κορυφαίους της επιστήμης του παγκοσμίως.

3 φεβρουΑριοΥ  __________________________
1830: Με τα πρωτόκολλα της 3ης Φεβρουαρίου του 
1830 η διάσκεψη του Λονδίνου διακήρυξε την πολιτι-
κή ανεξαρτησία της Ελλάδος καθιστώντας την μια νέα 
πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική οντότητα στην 
Ευρώπη. 

4 φεβρουΑριοΥ  ___________________________
1843: Απεβίωσε ο μέγιστος των ηρώων και ηγέτης 
της Ελληνικής Επαναστάσεως, ο θρυλικός Γέρος του 
Μοριά, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.
1956: Οι Άγγλοι κλείνουν στην Κύπρο επτά δημοτικά 
σχολεία, επειδή ύψωσαν τη γαλανόλευκη. 

5 φεβρουΑριοΥ  ___________________________
1930: Εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο 
οι Ελληνίδες αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις δημοτι-
κές και κοινοτικές εκλογές. 
1991: - Αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής 
Αεροπορίας συντρίβεται στο Όρος Όθρυς. Νεκροί και 
οι 63 επιβαίνοντες....

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

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

 Μαίανδρος f

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

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

Στο Εθνικιστικό Κίνημα, 
η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

υπερέχει της πολιτικής



Η Lady G., ο Alexis 
και ο… μπάρμπα-Σαμ
Λέγαμε ότι… ξεβρακώναμε τον ΣΥΡΙΖΑ από τη 
στήλη, αλλά τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ… ξεβρακώθηκε 
από μόνος του στην Αμέρικα, μπροστά στον… 
μπάρμπα-Σαμ! Κι όχι μόνο ξεβρακώθηκε, 
αλλά έκανε και… βαθιά επίκυψη… Για μένα 
οι ύμνοι εκατέρωθεν δεν ήταν έκπληξη, ήταν 
κάτι αναμενόμενο. Το’ χα γράψει άλλωστε 
πριν από τις αμερικάνικες εκλογές, ότι αν 
ξαναβγεί ο Ομπάμα τότε το βάρος της αμε-
ρικανικής επιρροής στην Ελλάδα θα πέσει 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Το όλο παιχνίδι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ 
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού το έπαιξε 
πολύ καλά η μαντάμ Γιάννα (Αγγελοπούλου, 
η… Lady G. των Olympic Games του 2004) 
με τους Δημοκρατικούς, μέσω του Ιδρύματος 
Κλίντον. Και τη δικαίωσαν τα αποτελέσματα 
της επίσκεψης.  

«Έχουμε κοινά συμφέροντα 
και κοινούς στόχους» 
«Έχουμε λοιπόν κοινά συμφέροντα και κοινούς 
στόχους, να εργαστούμε ώστε να αναχαιτίσου-
με τη στρατηγική της ύφεσης, της κοινωνικής 
διάλυσης και τις ιδέες του μίσους και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού», είπε με νόημα 
ο αμερικανοκομμουνιστής… leader of SYRIZA 
στους γύπες του αμερικανοσιωνιστικού κατε-
στημένου κι έχει δίκιο απόλυτο. Διότι σε όλα 
τα σπουδαία ζητήματα ελληνικού ενδιαφέρο-
ντος, όπως π.χ. στα εθνικά μας θέματα, στο 
ενεργειακό (ΑΟΖ), στο λαθρομεταναστευτικό, 
στις «μειονότητες» και στα «προβλήματά» τους, 
στην περιθωριοποίηση της Ορθοδοξίας, αντι-
μετώπιση της Χρυσής Αυγής (εδώ κολλάνε οι 
«ιδέες του μίσους» που είπε ο… leader) κ.α., οι 
θέσεις ΣΥΡΙΖΑ και αμερικανοσιωνιστικού κατε-
στημένου ταυτίζονται απολύτως! 

Η φάρσα των… 
αντιιμπεριαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ
Λένε μερικά κορόιδα, που βλέπουνε μόνο 
την επιφάνεια, ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και 
κάποιοι σκληροί αντιαμερικανοί, οι λεγόμενοι 
«αντιιμπεριαλιστές», που είναι οι προερχόμενοι 
από το ΚΚΕ. Πρόκειται για την εσωκομματική 
φράξια «Αριστερό Ρεύμα», που δήθεν εκπρο-
σωπεί ο Λαφαζάνης (ή Αγιατολλάχ Λαφαζανί, 
όπως τον αποκαλούν οι άσπονδοι σύντροφοί 
του). Πρόκειται για μεγάλη φάρσα! Αυτός ο 
εσωκομματικός θίασος είναι δημιούργημα της 
ηγετικής κλίκας του ΣΥΡΙΖΑ, για να συγκρα-
τούνται στο μαντρί όσοι αριστεριστές έχουν 
κάποιες αρχές και ιδέες, και δεν είναι λαμόγια 
του κερατά που ετοιμάζονται να πέσουνε με τα 

μούτρα στο φαί όταν θα καταλάβουν την εξου-
σία. Είναι λίγοι αυτοί –οι πιο πολλοί συριζαίοι 
είναι μεγάλες… φαγάνες και αχόρταγοι στην 
κυριολεξία- αλλά γιατί να τους χάσουν; Επι-
πλέον, αυτοί οι παλιάτσοι κάνουν τους κράχτες 
για να μαντρώσουν στον ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρους 
του ΚΚΕ. 

Άχνα δεν έβγαλαν οι… θεριακλή-
δες του μαρξισμού-λενινισμού! 
Γιατί πρόκειται για πολιτικούς απατεώνες και 
για γιαλαντζί αντιιμπεριαλιστές; Είδατε να δια-
μαρτυρηθούν καθόλου αυτοί οι… θεριακλήδες 
της μαρξιστικής ορθοδοξίας και… μουτζαχε-
ντίν του αντιιμπεριαλισμού-αντικαπιταλισμού 
για την επίσκεψη του… leader στην Αμέρικα; 
Να του πουν: που πας Αλέξη, τι δουλειά έχεις 
εσύ μ’ αυτούς; Αν πας και προσκυνήσεις τους 
ιμπεριαλιστές και τους χρηματιστές, εμάς να 
μας ξεχάσεις! Είδατε να βγάλουν άχνα μόλις 
γύρισε ο… leader Alexis, να του βάλουν λίγο 
χέρι για όσα είπε για τα «κοινά συμφέροντα» 
και τους «κοινούς στόχους», για τα απίστευτα 
εγκώμια Alexi και Renas Dourou προς τον… 
πλανητάρχη, για τα «προβλήματα του παρελθό-
ντος που θέλουμε να τα ξεπεράσουμε», για το 

ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φιλοευρωπαϊκό κόμμα και 
θα κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ» και τόσα 
άλλα… μαρξιστικώς-λενινιστικώς ανορθόδοξα 
που ειπώθηκαν στις ΗΠΑ;  

Τουμπεκί ψιλοκομμένο 
κι από τις… συνιστώσες
Τα ίδια ισχύουν και για τις «συνιστώσες» 
του συνονθυλεύματος. Κάτι Ρόζες, Κόκκινα, 
Πράσινα, τροτσκιστές, σταλινικούς, αναρχο-
αυτόνομους, σφυροδρέπανους κ.τ.λ. Τουμπεκί 
ψιλοκομμένο έκαναν τα… άγρια μωρά της 
άκρας αριστεράς για το… American dream του 
…leader. Και πώς να μιλήσουν αυτά τα… φρού-
τα, αφού είναι παλαιόθεν βαθιά χωμένα μέσα 
στο κόλπο του αμερικανισμού, του σιωνισμού 
και της παγκοσμιοποίησης;   

ΣΥΡΙΖΑ, το νέο... brand name
Πριν από 2-3 μήνες, το καθεστωτικό «Βήμα» 
είχε καρφώσει τους πολιτικάντηδες που «συνο-
μιλούν» με ξένες πρεσβείες. Ιδού τι έλεγε για 
τον ΣΥΡΙΖΑ: 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο brand name στην 
ελληνική πολιτική σκηνή για τους ξένους 
διπλωμάτες στην Αθήνα. Η εκτόξευσή του στη 

θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η 
συμπεριφορά Ιανού που ακολουθούν πολλά 
στελέχη του αλλά και ο πρόεδρός του κ. Αλ. 
Τσίπρας έχουν πυροδοτήσει την περιέργεια 
των ξένων πρεσβειών. Όλα συμπυκνώνονται 
στο ερώτημα: «Πού το πάει ο Αλέξης;». Πάντως 
η εντύπωση που έχει δημιουργήσει ο επικε-
φαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους 
ξένους συνομιλητές του είναι πολύ καλύτερη 
από τη δημόσια εικόνα που ο ίδιος δημιουργεί. 
Οι ξένοι διπλωμάτες τον βρίσκουν προσγειω-
μένο, έξυπνο και πνευματώδη… Οι προνομιακοί 
συνομιλητές των ξένων πρεσβειών αποτελούν 
την ομάδα των «πραγματιστών» (pragmatists) 
του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την  άποψη ευρω-
παίου διπλωμάτη. Στην ομάδα αυτή περιλαμ-
βάνονται η κυρία Ρένα Δούρου, αρμόδια για 
την εξωτερική πολιτική, ο κ. Δραγασάκης και 
ο κ. Γ. Σταθάκης επί οικονομικών ζητημάτων, 
αλλά και ο κ. Δ. Παπαδημούλης, ο οποίος έχει 
ευρωπαϊκή εμπειρία.  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ΣΥΡΙΖΑ επιδει-
κνύουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα 
προετοιμάζεται επίσκεψη στελεχών του στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά εν όψει 
των προεδρικών εκλογών προτιμήθηκε η ανα-
βολή της για αργότερα. Οι συζητήσεις με την 
αμερικανική πρεσβεία είναι τακτικές, καθώς οι 
Αμερικανοί ενδιαφέρονται να μάθουν τη στάση 
του ΣΥΡΙΖΑ σε περιφερειακά θέματα που τους 
απασχολούν ιδιαίτερα». 
 

Παιδική χαρά ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά 
στο ΠΑΣΟΚ του 1974-81! 
Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί που δε μπορούν 
να χωνέψουν το παιχνίδι που παίζεται. Δεν 
έχουν παρά να θυμηθούν (οι παλαιότεροι) 
και να πληροφορηθούν (οι νεώτεροι) για τα 
ανάλογα παιχνίδια του ΠΑΣΟΚ και του εθνικού 
ολετήρα Άντριου Παπάντριου. Ο Παπάντριου 
και το ΠΑΣΟΚ της μεταπολίτευσης ήταν (φαι-
νομενικά, στα λόγια) τόσο σκληροί αντιαμε-
ρικανοί, και αριστεριστές, και… τριτοκοσμικοί 
κ.τ.λ., που μπροστά τους ο Alexis, ο «σκληρός» 
μ-λ Λαφαζανί και οι παρδαλές συνιστώσες 
είναι… παιδική χαρά. «Αριστερά της αριστεράς» 
είχε αποκαλέσει τότε το ΠΑΣΟΚ ο κουφός 
ψευτοεθνάρχης, σε κάποιον από τους ομηρι-
κούς (πλην όμως καραστημένους…) καυγάδες 
του στη βουλή με τον Παπάντριου. Και μην 
ξεχνάμε και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήταν 
πάντα πρώτη μούρη στις δίκες των κόκκινων 
τρομοκρατών της εποχής. Και την είδαμε την 
εξέλιξή τους. Φανταστείτε τι έχει να γίνει με 
τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει δώσει και τέτοια… 
δικαιώματα στους διεθνείς εντολοδότες, ούτε 
στα… ψέματα! 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Δηλώσεις έκανε ο Υπ. Άμυνας 
Παναγιωτόπουλος (στο συνέδριο 
που οργάνωσε το Defencenet), σύμ-
φωνα με τις οποίες: «Κανένα βήμα 
πίσω δεν θα γίνει από τον πρωθυ-
πουργό Αντώνη Σαμαρά για την 
ΑΟΖ και ότι έχει πει προ εκλογών 
θα τηρηθεί. Η κυβέρνηση θα σταθ-
μίσει όμως όλες τις καταστάσεις και 
θα υλοποιήσει τις εξαγγελίες όταν 
ο χρόνος θα είναι κατάλληλος για 
το εθνικό συμφέρον της χώρας. 
Έρχονται σημαντικές πρωτοβουλίες 
σε επίπεδο κυβέρνησης μέχρι την 
άνοιξη. Εξελίξεις σε επίπεδο πρωθυ-
πουργού ΥΠΕΞ και υπουργείου Άμυ-
νας που έχω την τιμή να ηγούμαι».

; Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγμα-
τα, όμως πολύ φοβάμαι ότι οι προε-
κλογικές εξαγγελίες τις κυβέρνησης 
θα έχουν την τύχη που είχαν πολλές 
άλλες αντίστοιχες. Δυστυχώς, από 
ότι μπορούμε να δούμε μέχρι τώρα 
η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για 

το θέμα της ΑΟΖ.

; Το ότι η κυβέρνηση θα σταθ-
μίσει όλες τις καταστάσεις και θα 
υλοποιήσει τις εξαγγελίες όταν ο 
χρόνος θα είναι κατάλληλος εμένα 
μου ακούγεται σαν μια -όχι και 
τόσο διπλωματική- αποφυγή του 
θέματος. Αν μάλιστα συνυπολογίσει 
κανείς και την διαβόητη αξιοπιστία 
των Ελλήνων πολιτικών τότε σίγου-
ρα είναι αποφυγή.

; Βέβαια δεν τους αδικώ κιόλας. 
Για να ανακηρύξει ένας κράτος 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ή θα 
πρέπει να είναι στην μέση του ωκε-
ανού μακριά από οποιοδήποτε άλλο 
κράτος ή θα πρέπει να έχει την ισχύ 
να υποστηρίξει την ανακήρυξη.

; Ισχύ που η Ελλάδα, έτσι όπως 
την κατάντησαν αυτοί με το προ-
δοτικό για το έθνος μνημόνιο που 
υπέγραψαν, είναι αμφίβολο ότι δια-

θέτει. Μάλιστα ακόμα και αν σήμερα 
είμαστε ικανοί να την υποστηρίξου-
με όλα δείχνουν πως αυτό δεν θα 
ισχύει σε ένα-δύο χρόνια.

; Την Πέμπτη συμπληρώνονται 
17 χρόνια από την μαύρη επέτειο 
της κρίσης των Ιμίων. Μιας κρίσης 
που μας έδειξε με τον ποιο απόλυτο 
τρόπο τι μπορεί να επιφέρει η έλλει-
ψη σωστής προετοιμασίας και κυρί-
ως ηγεσίας που να έχει την θέληση 
να «σπάσει αυγά». Μιας κρίσης που 
μας στοίχησε τις ζωές τριών αξιω-
ματικών του Π.Ν. και είχε ως αποτέ-
λεσμα την έμμεση αναγνώριση της 
περιοχής ως γκρίζας ζώνης.

; Παρόμοια περίπτωση αλλά 
ακόμα ποιο σημαντικό είναι το ζήτη-
μα της ΑΟΖ. Με την ανακήρυξη της 
διασφαλίζουμε τα δικαιώματα εκμε-
τάλλευσης τόσο του Αιγαίου όσο 
και της Ανατολικής Μεσογείου ενώ 
αν αυτή συνδυαστεί με ταυτόχρονη 
επέκταση των εθνικών χωρικών 
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια ουσι-
αστικά μετατρέπουμε το Αιγαίο σε 
«mare nostrum».

; Την επέκταση των χωρικών 
υδάτων πολλοί την υποβαθμίζουν 
και την αφήνουν να ξεχαστεί, ενώ 
άλλοι ακόμα πιο ύπουλα λένε πως 

με την ΑΟΖ πλέον τα χωρικά ύδατα 
είναι ξεπερασμένη έννοια. Σκόπιμα 
ξεχνούν να αναφέρουν πώς εντός 
των ΕΧΥ μια χώρα έχει πλήρη κυρι-
αρχικά δικαιώματα ενώ στην ΑΟΖ 
ουσιαστικά μόνο οικονομικά.

; Επίσης, μιας και η κυβέρνηση 
κόπτεται τόσο πολύ για την οικο-
νομική κρίση και για το πώς θα την 
ξεπεράσουμε, ξέρει πολύ καλά πως 
η ανακήρυξη της ΑΟΖ, σε συνδυ-
ασμό με άλλες μεταρρυθμίσεις θα 
μπορέσει να βγάλει την χώρα μας 
από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλ-
θει τα τελευταία χρόνια, ως εκ τού-
του δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο.

; Βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν 
ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Κυρίως 
η Πολεμική Αεροπορία και το Πολε-
μικό Ναυτικό αλλά και ο Στρατός 
Ξηράς πρέπει να είναι σε θέση να 
τσακίσουν κάθε αμφισβήτηση των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Για 
αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η 
ενίσχυση τους εάν θέλουμε να βγει 
σύντομα η χώρα μας από την κρίση.

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ

Alexis and the american dream...
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Άκυρο το δημοψήφισμα 
για νέο πυρηνικό σταθμό 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Άνευ αποτελέσματος και 
άκυρο θα κριθεί, εκτός απροόπτου, το 
δημοψήφισμα στην Βουλγαρία για το 
εάν πρέπει να κατασκευαστεί ένας ακόμα 
πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής. 
Τα exit poll εκτιμούν την συμμετοχή των 
ψηφοφόρων στο μόλις 20%, δηλαδή πολύ 
κάτω από το όριο του 60% που απαιτεί-
ται για την επικύρωση του αποτελέσμα-
τος. Οι Σοσιαλιστές της αντιπολίτευσης 
είχαν συγκεντρώσει σχεδόν 540.000 υπο-
γραφές για την διενέργεια δημοψηφί-
σματος, πάνω από το απαιτούμενο όριο, 
ζητώντας από τη φιλοδυτική κυβέρνηση 
να μην ακυρώσει τη συμφωνία με την 
Ρωσία για την κατασκευή πυρηνικού 
εργοστασίου στο Μπέλενε.  Η συμφωνία 
με τη ρωσική  Atomstroyexport, η οποία 
προέβλεπε την κατασκευή μονάδας των 
2 gigawatt, είχε υπογραφεί από τους 
Σοσιαλιστές το 2008, ακυρώθηκε, όμως, 
τον περασμένο Μάρτιο από την κυβέρ-
νηση του Μπόικο Μπορίσοφ. Αναλυτές 
συνδέουν την ματαίωση του σχεδίου με 
την προσπάθεια της κυβέρνησης να περι-
ορίσει την εξάρτηση από ρωσικές πηγές 
ενέργειας.

Απαγόρευση στην 
διαμονή μουσουλμάνων     

ΙΑΠΩΝΙΑ: Η Ιαπωνία έχει θέσει αυστη-
ρούς περιορισμούς σχετικά με το Ισλάμ 
και όλους τους μουσουλμάνους και αυτοί 
δεν τολμούν να πλησιάσουν για τους εξής 
λόγους: Η Ιαπωνία είναι η μόνη χώρα 
που δεν δίνει ιθαγένεια στους μουσουλ-
μάνους. Στην Ιαπωνία δεν δίδεται μόνιμη 
κατοικία σε μουσουλμάνους και υπάρχει 
αυστηρή απαγόρευση για την διάδοση 
του Ισλάμ. Στα Πανεπιστήμια της Ιαπω-
νίας, αραβική ή οποιαδήποτε ισλαμική 
γλώσσα δεν διδάσκεται. Απαγορεύεται η 
εισαγωγή «Κορανίου» στην χώρα, στην 
αραβική γλώσσα. Σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσιεύθηκαν από την ιαπωνική 
κυβέρνηση, έχει δοθεί προσωρινή κατοι-
κία μόνο σε δυο μουσουλμάνους, οι οποί-

οι πρέπει να ακολουθούν τον ιαπωνικό 
νόμο του ομόσπονδου κράτους. Οι μου-
σουλμάνοι θα πρέπει να μιλούν Ιαπωνικά 
και να τελούν τις θρησκευτικές τελετές 
τους μόνο στα σπίτια τους. Η Ιαπωνία 
είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει 
έναν αμελητέο αριθμό πρεσβειών ισλαμι-
κών χωρών. Οι Ιάπωνες δεν επηρεάζονται 
καθόλου από το Ισλάμ. Οι μόνοι μουσουλ-
μάνοι που κατοικούν στην Ιαπωνία είναι 
οι υπάλληλοι ξένων εταιρειών. Ακόμα 
και σήμερα, δεν χορηγούνται βίζες στους 

μουσουλμάνους γιατρούς, μηχανικούς ή 
σε στελέχη που αποστέλλονται από ξένες 
εταιρείες. Στην πλειονότητα των εται-
ρειών, αναφέρεται στους κανονισμούς 
τους ότι μόνο μη μουσουλμάνοι μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για εργασία. Η 
ιαπωνική κυβέρνηση είναι της γνώμης 
ότι οι μουσουλμάνοι είναι φονταμεντα-
λιστές και δεν είναι διατεθειμένοι να 
αλλάξουν τους μουσουλμανικούς νόμους 
τους. Αν κάποιος καινούργιος έρθει σε 
μια γειτονιά και γνωρίζουν οι υπόλοιποι 

ότι ο καινούργιος είναι μουσουλμάνος 
τότε όλη η γειτονιά είναι σε συναγερμό. 
Κανείς δεν μπορεί να ιδρύσει μια μικρή 
ισλαμική οργάνωση ή «Madarsa» στην 
Ιαπωνία. Δεν ισχύει καμία σαρία για 
προσωπικούς λόγους στην Ιαπωνία. Σε 
περίπτωση που ένας Ιάπωνας παντρευτεί 
μια γυναίκα μουσουλμάνα τότε θεωρείται 
για πάντα παρίας. Τα σχόλια είναι περιτ-
τά. Οι άνθρωποι πράττουν τα αυτονόητα. 
Και δεν είναι τυχαίο που η Χώρα του Ανα-
τέλλοντος Ηλίου είναι η τρίτη οικονομία 
στον κόσμο και διαφυλάττει, ως κόρην 
οφθαλμού, τον πολιτισμό και την ιστορία 
της. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει 
ότι μόνο μια εθνική ηγεσία μπορεί να 
προστατεύσει τον γηγενή λαό της χώρας. 
Εδώ στο ελλαδιστάν, με την ελληνόφωνη 
κατάπτυστη συγκυβέρνηση, η πλειοψηφία 
των Ελλήνων κατηγορείται για ρατσιστική 
αντιμετώπιση των μουσουλμάνων που 
μας έχουν «κουβαληθεί»,  με την αρωγή 
και την θερμή υποστήριξη των ανθελ-
λήνων της αναρχοαριστερής και λοιπής, 
πρασινομπλέ νομεκλατούρας.

Μίζες και ερωτικά σκάνδαλα 
στο Κομμουνιστικό Κόμμα

ΚΙΝΑ: Λίγο πριν την έναρξη της πολύ-
κροτης δίκης του Μπο Σιλάι - πρώην 
υψηλόβαθμου στελέχους του Κομμου-
νιστικού Κόμματος που αποπέμφθηκε 
μετά το σκάνδαλο ότι η σύζυγός του 
δολοφόνησε τον Βρετανό επιχειρηματία 
και εραστή της, Νιλ Χέιγουντ - άλλοι 
10 τοπικοί αξιωματούχοι καθαιρέθηκαν 
από την ηγεσία μετά την αποκάλυψη 
νέου σεξουαλικού σκανδάλου, στο οποίο 
φέρονται εμπλεκόμενοι. Κινέζοι μεσί-
τες προσλάμβαναν πόρνες να συνευρί-
σκονται ερωτικά με τους αξιωματού-
χους αυτούς, οι οποίοι δεν γνώριζαν 
πως έπεφταν σε παγίδα, αφού ο χώρος 
όπου… αντάμωναν διέθετε κύκλωμα από 
κρυφές κάμερες. Κατόπιν, οι μεσίτες 
εκβίαζαν τους αξιωματούχους ότι θα 
δημοσιοποιούσαν τα βίντεο των ερω-
τικών τους συναντήσεων και κατάφερ-
ναν να «προτιμώνται» στην ανάληψη 
μεγάλων και επικερδών συμφωνιών για 
κατασκευαστικά έργα.

Νομοσχέδιο κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας  
ΡΩΣΙΑ: Μεταξύ των ισχυρότερων και μεγαλύτερων υβριστών, στο εξωτερικό, της 
Χρυσής Αυγής είναι το τηλεοπτικό δίκτυο BBC, το οποίο πρωτοστάτησε πριν λίγο 
καιρό στην κατασυκοφάντηση του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος, με αφορμή τις 
παλινωδίες Στρατούλη για τον δήθεν ξυλοδαρμό του στο ΟΑΚΑ. Σκοπός της αναφο-
ράς στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο, φυσικά, δεν είναι η αναμόχλευση παλιών 
ειδήσεων, αλλά μια είδηση στην Ρωσία, η οποία φέρνει μοιραία κατά νου το συγκε-
κριμένο δίκτυο. Ένα νομοσχέδιο που σχεδιάζει να καταρτίσει η ρωσική κυβέρνηση, 
γράφουν οι ειδησεογραφικές ιστοσελί-
δες, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Αυτό 
το νομοσχέδιο απαγορεύει ρητά και 
κατηγορηματικά την «προπαγάνδα της 
ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς μεταξύ 
ανηλίκων». Χωρίς περαιτέρω σχολιασμό 
να δούμε γιατί αυτή η είδηση, φέρνει 
κατά νου απευθείας το BBC και εμμέ-
σως την ελλαδική πραγματικότητα. 
Το BBC στο παρελθόν απέκρυπτε τις 
κατάπτυστες δραστηριότητες του τηλε-
παρουσιαστή του Jimmy Saville, ο οποίος 
φέρεται ότι κακοποίησε σεξουαλικώς εκατοντάδες παιδιά κατά την διάρκεια της 
«καριέρας» του ως παρουσιαστής. Επίσης στα πλαίσια της προπαγάνδας εναντίον 
της «ομοφοβίας» το συγκεκριμένο δίκτυο πρόκρινε την αύξηση των ομοφυλόφιλων 
παρουσιαστών παιδικών εκπομπών, ώστε τα παιδιά να κινηθούν προς την «αποδοχή 
της σεξουαλικής ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας». Δύο κόσμοι δηλαδή, που 
στο συγκεκριμένο ζήτημα κινούνται σε αντιδιαμετρικές κατευθύνσεις.. Και στην 
Ελλάδα; Απλά ανοίξτε τους δέκτες των τηλεοράσεων σας και φρίξτε!

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδος μας αναφερθήκαμε 
στην επικείμενη επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας και στο ξεπάγωμα της προμήθειας των Ενόπλων Δυνάμε-
ών μας από τα ρωσικά τεθωρακισμένα ΒΜΡ-3HELL. Εκφράσα-
με, βεβαίως, την ευχή αυτό να είναι αληθινό και ταυτόχρονα την 
επιφύλαξη μήπως αποτελεί μια σκόπιμη διαρροή για δημιουργία 
εντυπώσεων.  Στο όλο αυτό κλίμα ήλθε να προστεθεί και η είδηση 
ότι μέσα στα πλαίσια της επισκέψεως του Ρώσου υπουργού εν-
δεχομένως θα προγραμματισθεί και η πρώτη δοκιμαστική βολή 

του πυραυλικού συστήματος S-300, ενός πανίσχυρου όπλου των 
Ενόπλων Δυνάμεών μας, το οποίο προς μεγάλη χαρά των Τούρ-
κων μένει εκτός επιχειρησιακής δράσεως. Σε όλα αυτά ήλθε να 
προστεθεί και η αναγγελία ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν τα 
πολεμικά μας αεροσκάφη Α-7 CORSΑΙR. Στην ηλεκτρονική εφη-
μερίδα, μάλιστα, της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ εγράφησαν και τα παρακάτω:
«Αναθεωρείται η απόφαση της άμεσης απόσυρσης των μαχητικώ-
νΑ-7Ε/ΤΑ-7Corsair μέσα στο 2013… Αυτό βέβαια δεν μειώνει τα 
προτερήματα του  συγκεκριμένου αεροσκάφους και μάλιστα δι-
καιώνει την Χρυσή Αυγή που η θέση της ήταν αρνητική στην από-
φαση της απόσυρσης, γιατί θεωρεί ότι το συγκεκριμένο αεροσκά-
φος έχει αξιόλογες επιχειρησιακές δυνατότητες, παρά την όποια 

ηλικία του… Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή της πορείας του 
αεροσκάφους αυτού βλέπουμε ότι η Στρατιωτική  κυβέρνηση της 
Ελλάδος, μέσα στο γενικό πρόγραμμα αναβάθμισης της Πολεμικής 
Αεροπορίας παρήγγειλε 60 A-7Ε, τα οποία όμως δεν είχαν την 
δυνατότητα FLIR και πραγματοποίησης εναέριου ανεφοδιασμού 
(«φιλικού ανεφοδιασμού»). Τα υπομοντέλα αυτά ονομάστηκαν 
A-7H και η σύμβαση για την απόκτησή τους υπεγράφη τον Ιούνιο 
του 1974.Ένα χρόνο μετά, τα πρώτα αεροσκάφη έφτασαν στα αε-
ροδρόμια της Λάρισας και της Σούδας και τέθηκαν στην διάθεση 
των ιπτάμενων. Μοιράστηκαν μεταξύ των Μοιρών 347 «Περσέας» 
(110 ΠΜ), 340 «Αλεπού» και 345 «Λαίλαψ» (αμφότερες της 115 
Πτέρυγας Μάχης). Επιπλέον, το 1980 πραγματοποιήθηκε επιπλέον 
αγορά 5 διθέσιων εκπαιδευτικών TA-7H. Ταυτόχρονα, ένα από τα 
Α-7Η μετατράπηκε σε ΤΑ-7Η. Τέλος, ο στόλος Α-7 της Πολεμικής 
Αεροπορίας αυξήθηκε, και οι δυνατότητές του αναβαθμίστηκαν 
με την προσθήκη 62 A-7E και ΤΑ-7C, πλήρως εξοπλισμένων από 
πλευράς συστημάτων…»
Τα Α-7 CORSΑΙR είναι στο στόχαστρο πολλών εδώ και χρόνια. Δύο 
φορές έγιναν επιδρομές αγνώστων και καταγγέλθηκαν σαμποτάζ 
στην βάση τους στον Άραξο. Έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι στρα-
τηγικά βομβαρδιστικά και μπορούν να κτυπήσουν στρατιωτικούς 
στόχους μέσα στα βάθη της Τουρκίας και μάλιστα κάνοντας χαμη-
λή πτήση, αόρατη από τα ραντάρ. Οι ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια 
δεν μας υποστήριζαν από πλευράς ανταλλακτικών με αποτέλεσμα 
να έχει λάβει χώρα το φαινόμενο του «κανιβαλισμού». Δηλαδή, να 
έχουμε διαλύσει αεροσκάφη, προκειμένου να είναι επιχειρησιακά 
τα υπόλοιπα. Πάντως οι πιέσεις ήταν πολλές για απόσυρση των 
αεροσκαφών αυτών, τα οποία ως παλαιάς τεχνολογίας είναι απρό-
σβλητα από ηλεκτρονικό πόλεμο. Πράγμα που τα καθιστά ακόμη 
περισσότερο επικίνδυνα για την «φίλη» Τουρκία.  
Θα είναι ευχής έργον, λοιπόν, να παραμείνουν επιχειρησιακά 
για τους παραπάνω λόγους αυτά τα πολεμικά μας αεροσκάφη. 
Όμως, πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι αμέσως μετά την αναγ-
γελία ότι θα παραμείνουν επιχειρησιακά τα Α- 7, η Αμερική μας 
προσφέρει προς αντικατάστασή τους F15, τα οποία βεβαίως 
και δεν είναι απρόσβλητα σε ηλεκτρονικό πόλεμο;

Υπόθεση τρομοκρατία: 

Η δρ. Μαίρη Μπόση 
επανεμφανίστηκε...
Η Δρ. Μαίρη Μπόση, είναι ειδική σε θέματα διεθνούς 
τρομοκρατίας, με ιδιαίτερη εκπαίδευση, που αλλού, στις 
ΗΠΑ. Αριστεράς προελεύσεως, είναι μία από αυτούς 
τους «ειδικούς», που για δεκαετίες ολόκληρες έλεγαν 
ότι για τις δολοφονίες της «17Ν», του «ΕΛΑ» και των 
άλλων ενεργειών της κόκκινης τρομοκρατίας, οι αρχές 
πρέπει να ερευνήσουν τους κύκλους των... ακροδεξιών! 
Θα περίμενε κανείς μετά από αυτό το φιάσκο να έχει 
εξαφανιστεί από το προσκήνιο... Όμως, αυτή και αυτοί 
που στήνουν το όλο σκηνικό δεν το βάζουν κάτω! Έτσι, 
λοιπόν, η γνωστή δρ. έκανε δηλώσεις για το τελευταίο 
κύμα τρομοκρατίας. 
«Η δεξαμενή στρατολόγησης έχει χωρίς αμφιβολία δι-
ευρυνθεί», αναφέρει στον Guardian η δρ Μαίρη Μπόση 
ειδική σε θέματα Διεθνούς Τρομοκρατίας. «Το κενό που 
άνοιξε όταν τα πολιτικά κόμματα σταμάτησαν να πεί-
θουν γεμίζει με εξτρεμιστές», λέει η δρ Μπόση, η οποία 
υποστηρίζει ότι «παρά το γεγονός ότι αυτές οι οργανώ-
σεις είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένες περιλαμβάνουν 
στους κόλπους τους  και νεαρούς μεσοαστικής τάξης 
και προνομιακής κοινωνικής προέλευσης».
Οσο για τις προβλέψεις της, είναι μόνο δυσοίωνες: «Στο 
μέλλον, θα δούμε περισσότερη βία, και δεν αποκλείεται 
οι επιθέσεις να είναι πιο φονικές», εκτιμά.» 
Όπως διαβάσατε παραπάνω ακόμη και τώρα απο-
φεύγει να δώσει αριστερό χαρακτήρα στους τρο-
μοκράτες και δηλώνει ότι στο μέλλον θα έχουμε… 
κλιμάκωση της βίας. Αυτό, αλήθεια, εκτίμηση είναι ή 
μήπως υπόδειξη προς τους κρατούντες να προσέ-
ξουν τους «νεαρούς» γιατί τα πράγματα θα γίνουν 
χειρότερα;

Ένοπλες Δυνάμεις: Υπόθεση Α-7C και S-300



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 13

Πετρέλαια στην Ελλάδα υπάρχουν παρά 
τις έντονες προσπάθειες των ελληνικών 
(;) κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια να 
πείσουν για το αντίθετο. Τι συμβαίνει 
όμως και δεν υπήρχε πολιτική βούληση 
εκμετάλλευσης πλουσιοτάτων διαπιστω-
μένων κοιτασμάτων;  Μήπως η ύπαρξη 
πετρελαίου στην Ελλάδα είναι άλλος ένας 
μύθος ή μήπως περίμεναν την «κατάλλη-
λη» ώρα;

Ιστορικώς: 
1. Ο  Όμηρος στιχουργεί στην Ιλιάδα (Δ 
277-82) «μαύρο σαν πίσσα» (οι Αχαιοί καλα-
φάτιζαν τα πλοία με πίσσα, από την περιοχή 
της Πίσσης, στην δυτική Πελοπόννησον.)
2. Ο Παυσανίας, περνώντας από την Μεθώ-
νη, περιγράφει ένα «πηγάδι με πίσσα», που 
ανέβλυζε βαρύ πετρέλαιον. 
3. Και ο Ηρόδοτος αναφέρεται κατ’ επανά-
ληψιν στα... πετρέλαια της Ζακύνθου στα 
Ιστορικά. Άλλωστε η λέξη πετρέλαιο είναι 
Ελληνική.
Στην σύγχρονη εποχή είναι γνωστό ότι:
1. Στην χώρα μας παρήχθησαν ήδη 130 
εκατομ. βαρέλια στην περιοχή ΠΡΙΝΟΣ της 
Θάσου και
2. Περισσότερο ενός δισεκατομμυρίου μ3 
φυσικού αερίου, στο Θρακικό πέλαγος.
3. Στον υποθαλάσσιο χώρο του Κατακώ-
λου, έχουν εντοπισθεί σημαντικά κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων (Υ/Α) και διενεργήθησαν 
δοκιμές καύσεως, χωρίς όμως να προχωρή-
σει η εμπορική εκμετάλλευση.
Στατιστικώς, πιθανολογείται ότι το 10% 
των υδρογονανθράκων που «εγεννήθησαν» 
γεωλογικώς σε μια περιοχή, είναι εκμεταλ-
λεύσιμα.

Γεωλογικώς έχει διαπιστωθεί ότι:
• Στο Θρακικό πέλαγος, «εγεννήθησαν» 2,5 
δις. βαρέλια πετρελαίου και 44 δις. μ3 ΦΑ.
• Στον Θερμαϊκό κόλπο, «εγεννήθησαν» 1 
δις. βαρέλια πετρελαίου, 140 δις. Μ3 ΦΑ, 
που ανεκαλύφθησαν από την κρατική ΔΕΠ-
ΕΚΥ, προ του 1996.
• Στο Ιόνιο Πέλαγος, το πετρέλαιο που 
«εγεννήθη» στα ώριμα πετρελαϊκά πετρώ-
ματα, υπολογίζεται σε 22 δις. βαρέλια. Απε-
καλύφθησαν 120 εκατ. βαρέλια.
• Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης 
και Έβρου, στην θέση «Λαδοξέρα», ανα-
βλύζει κατά καιρούς πετρέλαιο, εντός των 
Ελληνικών χωρικών υδάτων των 12 μιλίων 
(συμφώνως προς το ισχύον Διεθνές Δίκαιον 
της Θαλάσσης).
• Στη γειτονική Αλβανία διενεργείται από 
πολλών ετών εξόρυξη πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου, που εκμεταλλεύονται δύο Ιτα-
λικές εταιρίες και μία Καναδική. Η Αλβανία 
είναι αυτάρκης σε πετρέλαιο το οποίο διυλί-
ζει με δικό της διυλιστήριο! Η γεωλογία του 
Αλβανικού υπεδάφους είναι παρεμφερής με 
της Ηπείρου. Ήρθε φυσικά και η πρόσφατη 
μελέτη για τα τεράστια κοιτάσματα στην 
Κρήτη.
Στην Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Επανω-
μή (απολήψιμα αποθέματα Φ/Α 450 εκατομ. 
μ3).
• Στην Πτολεμαΐδα, Καστοριά, Κατερίνη 
έχουν εντοπισθεί γεωλογικώς κοιτάσματα 
Υ/Α.
• Επίσης, στο Κιλκίς, στην Ηγουμενίτσα, Πρέ-
βεζα και Πάτρα είναι λίαν πιθανή η ανεύρε-
ση Υ/Α επί τη βάσει γεωλογικών ενδείξεων.
• Ομοίως, στο Αιτωλικό, στη Κυλλήνη, στο 
Κατάκωλο έχουν ανοιχθεί δύο πηγάδια Φ.Α. 

αποδόσεως 12 εκατομ. κυβικών ποδών και 
1500 βαρελίων πετρελαίου ημερησίως. Η 
έρευνα δεν έχει προχωρήσει παρά μόνον εις 
βάθος μόλις 350 μέτρων!
• Εξ άλλου, στην Ζάκυνθο αναβλύζει αργό 
πετρέλαιο, από της εποχής του... Ηροδότου 
αλλά παραμένει ανεκμετάλλευτο από την 
Γερμανική κατοχή.
• Ενδείξεις Υ/Α υπάρχουν στα Φιλιατρά και 
στους Παξούς.
• Το κοίτασμα ΠΡΙΝΟΣ της Νοτίου Καβάλας 
δεν έχει εξαντληθεί, παρά την ληστρική 
εκμετάλλευση του από ξένα και εγχώρια 
κεφαλαιουχικά συμφέροντα.
• Το μεγάλο υποθαλάσσιο κοίτασμα πετρε-
λαίου και Υ/Α «Μπάμπουρας», ανατολικώς 
της Θάσου δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη, ως 
ευρισκόμενο πέραν των 6 μιλίων...
• Προσφάτως εντοπίστηκε μέγα κοίτασμα 
υδρογονανθράκων στην θαλάσσια περιο-
χή Σχώραφα της Σαμοθράκης, γνωστή ως 
«Λαδοξέρα» μέσα στην Ελληνική υφαλο-
κρηπίδα.
• Η εταιρία «Ενεργειακή Αιγαίου» που έχει 
αναλάβει την Καβάλα Οΐλ και την εκμετάλ-
λευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στον κόλπο της Καβάλας, ολοκλή-
ρωσε τον Αύγουστο του 2009 επιτυχή γεώ-
τρηση στο κοίτασμα του βορείου Πρίνου, εις 
βάθος 4.370 μέτρων και ξεκίνησε παραγωγή 
3.000 βαρελίων ημερησίως.
• Η ίδια εταιρία προγραμμάτισε την έναρξη 
εργασιών στο πεδίο Έψιλον με γεώτρηση 
5.500 μ.

Συνεπώς, κοιτάσματα πετρελαίου υπάρχουν 
σημαντικά στην χώρα μας και η ανακάλυψη 
τους είναι βεβαία. Άρα, η ύπαρξη πετρελαίου 

δεν είναι μύθος. Παραμύθια αντιθέτως είναι 
η πρόθεση των κομματικών κυβερνήσεων 
να αξιοποιήσουν τα Πετρέλαια της Ελλάδος. 
Ο βραχύς «εκλογικός κύκλος» (προσφάτως 
περιορισθείς εις διετία ή και λιγότερο) δεν 
συμφέρει τα κόμματα εξουσίας ν’ αξιοποιή-
σουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, 
δεδομένου ότι τούτο απαιτεί πολυετή προ-
γραμματισμό, δαπάνες και κινδύνους, που 
δεν είναι διατεθειμένα ν’ αναλάβουν. Ο 
φόβος της Τουρκίας, οι εσφαλμένες ενεργει-
ακές επιλογές και τα κομματικά συμφέροντα 
υπαγορεύουν την Ενεργειακή «πολιτική» 
της εκάστοτε κυβερνήσεως, να στηρίζεται 
αποκλειστικώς στις εισαγωγές πετρελαί-
ου. Με το αζημίωτο, βεβαίως.  Ωστόσο η 
τακτική αυτή φαίνεται να αλλάζει μετά και 
την παράδοση της χώρας μας στο… αγγλικό 
δίκαιο. Άμεση οριοθέτηση ΑΟΖ και λειτουρ-
γία γεωτρύπανων απαιτείται να δοθεί μόνο 
από μια Εθνική Διακυβέρνηση της Χρυσής 
Αυγής ώστε ο ορυκτός μας πλούτος να μην 
καταληστευθεί.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ
Εκδότης της εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗ-

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

Από την αρχαιότητα γνωρίζουμε 
την ύπαρξη πετρελαίου στην Ελλάδα

ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣHΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Είμαστε Έλληνες Εθνικιστές, μαχόμενοι Δικηγόροι μέλη του Δικη-
γορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διά της παρούσης δε  ΙΔΡΥΟΥ-
ΜΕ την ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Κ.Ε.Δ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
και ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ τα εξής:
ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ είναι να αντισταθούμε στην ηθική, πνευματική και 
πολιτιστική κατάπτωση των συμπατριωτών μας, στην έκπτωση και 
ισοπέδωση των Εθνικών Αξιών και Ιδανικών, που αποτελούν φυ-
σικά επακόλουθα της οικονομικής εξαθλίωσης του λαού μας και 
απειλούν και αυτήν ακόμη την ύπαρξή μας ως Έλληνες. Το σχέδιο 
αυτό εξαθλίωσης του Ελληνικού Λαού  πραγματοποιείται τις τε-
λευταίες δεκαετίες, ειδικά δε τα τρία τελευταία χρόνια με ραγδαί-
ους ρυθμούς, με βασικό μοχλό το εθνοκτόνο μνημόνιο που είναι 
πασίγνωστο ότι ψηφίστηκε παρανόμως από μία χούφτα πολιτικών 
τρίτης κατηγορίας, οι οποίοι - κατά δήλωσή τους - δεν το είχαν καν 
αναγνώσει. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις οι κορυφαίοι -υποτί-
θεται- επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας μας, οι Δικηγορικοί, είτε 
αδρανούν, είτε αντιδρούν σπασμωδικά και αναποτελεσματικά σε 
θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα συντεχνιακά μας 
ζητήματα, παραμένουν δε απλοί θεατές στα Εθνικά μας θέματα και 
στην πορεία του λαού μας και της Πατρίδας μας προς την εξαθλί-
ωση και την καταστροφή. 
Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, βλέποντας 
αυτόν τον ξεπεσμό και την παρακμή της κοινωνίας μας, και τον 
άμεσο κίνδυνο αφανισμού του Έθνους μας και καταστροφής του 
Λαού μας δεν μπορούμε να μένουμε πλέον αδρανείς. Είναι ιερά 
υποχρέωσή μας να αντιδράσουμε εδώ και τώρα. Να αντιδράσου-
με στην εξαθλίωσή μας ως επιστημόνων, ως ανθρώπων, και ως 
απλών Ελλήνων πολιτών και να πολεμήσουμε ενάντια στο σχέδιο 
καταργήσεως του εθνικά ομοιογενούς κράτους, της δημιουργίας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας και «κινεζοποιήσεως» της ελληνικής 
κοινωνίας, σχέδιο που ακόμα και ο πιο ανυποψίαστος συμπολίτης 
μας αντιλαμβάνεται πλέον ότι ευρίσκεται εν πλήρει εξελίξει.
Στην απόφασή μας αυτή συνέτεινε και η πλήρης αδράνεια στα εν 
λόγω θέματα του δικηγορικού σώματος. Έχοντας μεγαλώσει με 
Ιδανικά και Αξίες όπως το Έθνος, η θρησκεία, η φυλή, η κοινότητα, 
η οικογένεια,  η αξιοκρατία, οι παραδόσεις, και βλέποντάς τα να 
βάλλονται πανταχόθεν, αισθανόμαστε την ανάγκη να υπερασπι-
στούμε αυτές τις αρχές μέσα στην κοινωνία αλλά και στον χώρο 
της εργασίας μας. Αυτή η υπεράσπιση θα έχει έναν επιστημονικό 
αλλά παράλληλα ριζοσπαστικό - εθνικιστικό προσανατολισμό, θα 
έχει μία θεωρητική αλλά ταυτόχρονα ενεργητική διάσταση, θα έχει 
μία πνευματική αλλά μαζί και πρακτική κατεύθυνση.
Η δράση μας πλέον ξεκινάει με διαρκώς αυξανόμενη ένταση, 
συνεχείς παρεμβάσεις και στόχο την αυτόνομη κάθοδό μας στις 
επικείμενες εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 
Θα διεξάγεται στον χώρο των δικαστηρίων, της δικαιοσύνης, των 
δικηγόρων αλλά ταυτόχρονα στην πόλη και στην κοινωνία. Τις 
γραμμές της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ μπορεί να πλαι-
σιώσει όποιος συνάδελφος δικηγόρος πιστεύει στα Ιδανικά και τις 
Αξίες της Φυλής μας, όπως αυτά σφυρηλατήθηκαν μέσα από το 
διαχρονικό της γίγνεσθαι. Και για να μην λησμονούμε τον αθά-
νατο φιλόσοφο της Φυλής μας Περικλή Γιαννόπουλο: «Αδύνατον 
να βαδίσετε οι Έλληνες εμπρός χωρίς να υπάρξη ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 
-ΝΕΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟΝ - ΝΕΑ ΠΙΣΤΙΣ - ΝΕΑ ΣΗΜΑΙΑ».

ΗΡΘΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ, ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΟΥΣ, ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ.

 
KΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Θεσσαλονίκη Δωδεκανήσου 7, 6ος όροφος
Τηλ./Fax: 2310-557.551,

6943-591.910 , 6946-035.334

Μεγάλη προεκλογική 
συγκέντρωση

του ΕΛΑΜ στη Λεμεσό

Εκατοντάδες κόσμου, έδωσαν το παρόν τους 
στην προεκλογική συγκέντρωση του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου στην Λεμεσό.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο υποψή-
φιος μας, Γεώργιος Χαραλάμπους ο οποίος εισήλθε 
στην αίθουσα με τον Πρόεδρο του κινήματός μας 
Χρίστο Χρίστου εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων.
Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με τον χαιρετισμό 
από τον συναγωνιστή Παμπίνο Μεσαρίτη, υπεύθυ-
νο Τ.Ο Λεμεσού ο οποίος εξήρε την προσφορά του 
υποψηφίου μας στο κίνημα και για αυτό τον λόγο 
του απένειμε τιμητική πλακέτα, εκ μέρους της τοπι-
κής Λεμεσού, για να του παραδώσει συνάμα και τον 
λόγο. Ο κ. Χαραλάμπους ανάλυσε τα προβλήματα 
που μαστίζουν την Κύπρο μας και έθεσε τις λύσεις 
που προτείνει το κίνημα μας στην κρίση των ακρο-
ατών. Τόνισε την ανάγκη για εθνική συμφιλίωση 
και τον κοινό αγώνα που πρέπει να δώσει ο λαός 
μας, για να ξαναβρεί η Κύπρος την χαμένη της αξι-
οπρέπεια. Κλείνοντας,  έστειλε μήνυμα νίκης για τις 
επερχόμενες προεδρικές εκλογές.
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Ο ’’ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ’’, Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ 

Στην μακραίωνη Ιστορία του το Ελληνικό 
Έθνος, το λίκνο του ανθρώπινου πολιτισμού, 
γνώρισε αναρίθμητες στιγμές Ηρωισμού και 
Δόξας. Πάντοτε οι Έλληνες, με τα πεπραγμένα 
τους, άφηναν παρακαταθήκη, στις νεότερες 
γενιές, γενναίες πράξεις ως παράδειγμα. Μια 
από τις αναρίθμητες αυτές στιγμές, οι οποίες 
γιγάντωσαν τον Ελληνισμό στο διάβα των 
αιώνων, αποτελεί και το Ολοκαύτωμα της 
Κουτσούφλιανης, στις 13 Μαΐου 1898. Η ήττα 
μας στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 
είχε ως εδαφική απώλεια, για την Ελλάδα, το 
ορεινό αυτό χωριό της Πίνδου, ανάμεσα στην 
Θεσσαλία και την Μακεδονία, με αποτέλεσμα 
-όταν επικυρώθηκε η παράδοση του χωριού 
στην τουρκία-, οι κάτοικοί του να κάψουν τα 
σπίτια τους και παίρνοντας μαζί τους τα οστά 
των προγόνων τους να φύγουν για το ελεύ-
θερο Ελληνικό έδαφος, δημιουργώντας ένα 
νέο χωριό, την σημερινή Παναγία, στον Νομό 
Τρικάλων.  
Λέγεται ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως 
φάρσα, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι επα-
ναλαμβάνεται ως τραγωδία, όταν τα Έθνη 
ξεχνούν την Ιστορία τους. Στην δεύτερη περί-
πτωση η τραγωδία, ορισμένες φορές, ανα-
κατεύεται και με την αηδία… Γιατί όλα αυτά; 

Επειδή, όπως αναφέρει η ’’είδηση’’, ο τούρκος 
ηθοποιός Χαλίτ Εργκέντς, ο οποίος είναι γνω-
στός και ως ‘’’Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής’’ 
(λόγω του ρόλου του στην ομώνυμη τηλεοπτι-
κή σειρά),  ’’σκέφτεται πολύ σοβαρά να επεν-
δύσει στην χώρα μας και να φτιάξει ένα σαλέ 
στην Παναγία λόγω της εξαιρετικής εντύπωσης 
που του έκανε η ομορφιά του φυσικού τοπίου 
στην ευρύτερη περιοχή’’. Η αλήθεια είναι ότι 
αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα στο άκουσμα 
της είδησης. 
Το χωριό αυτό είναι ο τόπος γέννησης και 
καταγωγής μου. Και αισθάνθηκα ακόμη πιο 
άσχημα μαθαίνοντας  πως υπάρχουν κάποιοι 
ντόπιοι, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με το άκου-
σμα της είδησης. Γιατί το ’’σαλέ’’ φέρνει ’’μπίζ-
νες’’. Και αυτές, με την σειρά τους, φέρνουν 
λεφτά. Και τα λεφτά για κάποιους είναι υπε-
ράνω όλων. Άλλοι αφαιρούν ανθρώπινες ζωές 
προκειμένου να τα αποκτήσουν. Άλλοι, όμως, 
αφαιρούν κάθε ίχνος ευθιξίας, συνείδησης και 
φιλότιμου απέναντι στην Ιστορία του τόπου. 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε βάρος της 
Ιστορίας της Παναγίας, ως φυσικής συνέχει-
ας της Κουτσούφλιανης και του Ηρωικού 
Ολοκαυτώματος του 1898. Κάθομαι, λοιπόν, 
και προσπαθώ να σκεφτώ ’’ψύχραιμα’’, όπως 
λένε, γύρω από το όλο ζήτημα. Η ψυχραιμία, 
όμως, ενός Έλληνα, ο οποίος έχει Εθνική 
Συνείδηση και εμπεριστατωμένη Γνώση της 
Ιστορίας (Ελληνικής και Παγκόσμιας) βρίσκεται 
στην εντελώς αντίθετη όχθη από την ’’ψύχραι-
μη’’ στάση κάποιων άλλων. Ένας τούρκος, που 
πρωταγωνιστεί μάλιστα σε ένα ανθελληνικό 
σήριαλ, σκοπεύει να ’’επενδύσει’’ στην Ελλη-
νική Γη. Κάποτε, σ’ αυτόν εδώ τον ευλογημένο 
Τόπο, όταν κάποιοι βάρβαροι ζητούσαν ’’γην 

και ύδωρ’’, τους περίμενε ο πάτος του πηγα-
διού… Τώρα βρίσκουν και πιθανούς ’’νενέ-
κους’’, πρόθυμους να τους εξυπηρετήσουν. 
Κάποτε οι βάρβαροι προσπαθούσαν να υποτά-
ξουν με την βία, με τα όπλα, αυτήν την Χώρα. 
Άλλοτε τα κατάφερναν, άλλοτε όχι.  
Σήμερα χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθό-
δους. Η ’’νέα τουρκοκρατία’’ έρχεται με την 
πολιτιστική αλλοτρίωση, με την παραχάραξη 
της Ιστορικής αλήθειας, με τον εξωραϊσμό  των 
αιμοσταγών δολοφόνων ως ’’αναγκαίου γείτο-
να’’, την ανήθικη ταύτιση θύτη και θύματος. 
’’Έλα, ρε φίλε, μα πού ζεις επιτέλους’’ θα ανα-
ρωτηθεί ο ‘’’πολιτικά ορθός’’ συμπατριώτης 
μου. Έλα ντε, πού ζω; Σίγουρα δεν ζω στην 
εποχή των προγόνων μου, οι οποίοι δημιούρ-
γησαν την αθάνατη Εποποιία του 1898. Και 
ευτυχώς δηλαδή, γιατί τι θα μπορούσα να τους 
πω; Ότι κάποιοι σύγχρονοι απόγονοί τους, 
όχι μόνο δεν έχουν αντίρρηση για το εν λόγω, 
επερχόμενο, αίσχος αλλά το διατυμπανίζουν 
κιόλας ως μια ’’μεγάλη επιτυχία’’; Ο διεθνι-
σμός, ανέκαθεν, είχε πολλαπλό πρόσωπο. Και 
ο κοσμοπολιτισμός, με την παραφυάδα του 
λεγόμενου lifestyle, είναι ένα από αυτά. Διότι 
ο κοσμοπολιτισμός, όπως και το κεφάλαιο, 
δεν έχει Πατρίδα. Επομένως, δεν έχει Ήθος, 
Σεβασμό, Αρχές, Αξίες, στοιχεία  που συμβαδί-
ζουν με την έννοια της Πατρίδας. Το χρήμα, οι 
’’επενδύσεις’’, οι ’’μπίζνες’’ γενικά, αποτελούν 
την μόνη οντότητα, την οποία υποστηρίζουν, 
τον ’’θεό’’ που λατρεύουν οι θιασώτες του 
κοσμοπολιτισμού. Γι’ αυτούς, όλα πωλούνται 
και όλα αγοράζονται. Αποπατούν στα Ιστο-
ρικά γεγονότα του παρελθόντος, ασελγώντας 
ασύστολα πάνω στην μνήμη των Ηρώων του 
Έθνους μας. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί, οι 

οπλαρχηγοί της Εθνεγερσίας του 1821 αποτε-
λούν αρνητικό παράδειγμα, γιατί απλούστατα 
δεν φέρνουν κέρδη, θετικούς ισολογισμούς 
και αύξηση των τραπεζικών λογαριασμών. 
Τώρα, θετικά πρότυπα θεωρούνται οι σύγχρο-
νοι ραγιάδες και τουρκοπροσκυνημένοι, ανε-
ξαρτήτως του αν είναι ’’γενίτσαροι’’ ή ’’γιου-
σουφάκια’’… Η Ιστορία, όμως, δεν μπορεί 
να γράφεται με βάση τις άπληστες χρηματικές 
ανάγκες του καθενός, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις βρίσκονται υπεράνω οποιασδή-
ποτε Εθνικής ευαισθησίας. Η Ιστορία γράφεται 
με βάση το ειδικό βάρος που κουβαλά κάθε 
Έθνος στο πέρασμα των αιώνων. Εξ αυτού 
του λόγου (και όχι μόνον) το Ελληνικό Έθνος 
οφείλει να προασπίζει το κορυφαίο ειδικό του 
βάρος, να θυμίζει (και να υπενθυμίζει) με την 
Ιστορική του διαδρομή ότι έχει σχέση με  τους 
Αετούς και όχι με τις κότες… Με τον Κολοκο-
τρώνη και όχι με τον νενέκο… Γι’ αυτό, λοιπόν, 
ο ’’Σουλεϊμάν’’ είναι ανεπιθύμητος εθνικά, 
κοινωνικά, ιστορικά, ηθικά (και) στην Παναγία. 
Το απαιτεί, πρώτα απ’ όλα, η Ιστορία του Ολο-
καυτώματος του 1898. Το απαιτεί η αναγκαι-
ότητα για μια Ελλάδα, η οποία θα μπορέσει  
κάποτε να ανήκει και πάλι στους Έλληνες. Γιατί 
το Αίμα των Αγωνιστών είναι πιο δυνατό από 
το χρήμα των τραπεζιτών. Είναι πιο ισχυρό 
από τα ’’σαλέ’’ και τις αδηφάγες ορέξεις του 
κάθε απόγονου του πραγματικού Σουλεϊμάν, 
ο οποίος κατακρεουργούσε  Έλληνες. Γι’ αυτό 
και η ετυμηγορία της Ιστορίας θα είναι σαφής 
για όλους αυτούς που, ’’ελαφρά την καρδία’’, 
χαριεντίζονται με τον απόγονο  των σφαγέων 
του Ελληνισμού. Παντελώς αρνητική…
ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ

Σε πρόσφατη εκπομπή γνωστού τη-
λεοπτικού καναλιού, ακούστηκε για 
μια ακόμη φορά το χιλιοειπωμένο, 
ρηχό, αβαρές  και βλακώδες  δήθεν 
«ακλόνητο» επιχείρημα:  «Δεν συμ-
φωνείς φίλε με αυτά που ακούς; 
Κλείσε την τηλεόραση. Άλλαξε 
σταθμό. Δεν σε υποχρεώνει κανέ-
νας να παρακολουθείς μια εκπομπή 
που δεν σου αρέσει, επειδή δε λέει 
τα πράγματα όπως εσύ θεωρείς ότι 
θα έπρεπε να τα λέει.». 

Πρόκειται ασφαλώς για ένα ακόμη 
κακόβουλο, σοφιστικό επιχείρημα 
που στοχεύει στη δημιουργία περαι-
τέρω σύγχυσης και την παραπλάνη-
ση και εξαπάτηση της κοινής λογικής. 
Το πρόβλημα με τις απαράδεκτες 
εκπομπές που πολλές φορές προ-
βάλλονται από τα ΜΜΕ, δεν είναι 
αν μπορεί ή όχι κάποιος να επιλέξει 
κάτι άλλο από αυτό που προβάλλεται, 
αλλά αν έχει το δικαίωμα το ΜΜΕ να 
προβάλλει αυτό που προβάλει. Διότι 
αν δεν έχει το δικαίωμα και το κάνει, 
αυτό που με ενοχλεί είναι η παραβα-
τικότητα της λειτουργίας του ΜΜΕ 
και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία, 
είτε το παρακολουθώ εγώ, είτε όχι.  
Και όπως γνωρίζουμε το δικαίωμα 
για την τέλεση μιας πράξης στις αν-
θρώπινες κοινωνίες, δεν καθορίζεται 
μόνο αναφορικά με  τον ισχύοντα 
ποινικό κώδικα, αλλά και με τις κυ-
ρίαρχες περί δικαίου και ηθικής αντι-
λήψεις της κοινωνίας. Δεν αρκεί δη-
λαδή το περιεχόμενο μιας εκπομπής 
να είναι νόμιμο με τη δικανική έννοια 
του όρου, πρέπει να είναι και ηθικό. 
Και όπως τα ποινικά δίκαια των κρα-
τών διαφέρουν μεταξύ τους για ευ-
νόητους λόγους, κατά μείζονα λόγο 
η έννοια της ηθικής και της δημοσίας 
αιδούς, μεταξύ των διαφόρων λαών, 
διαφέρουν ακόμη περισσότερο. 
Είναι πολύ λογικό για την αμερικάνι-
κη κοινωνία για παράδειγμα, να πα-

ρακολουθεί τηλεοπτικές σειρές του 
τύπου «sex and the city», όπου σε 
πρόσφατο επεισόδιο (και μάλιστα όχι 
από τα χειρότερα της σειράς) έδειχνε 
«νιόπαντρο» ζευγάρι ομοφυλόφιλων 
ανδρών να ψάχνει για υγιές ωάριο 
και «παρένθετη» μητέρα, ώστε να 

τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτή-
σουν παιδί. Είναι απολύτως απορρι-
πτέο όμως από τη συντριπτική πλει-
οψηφία της ελληνικής κοινωνίας, να 
προβάλλονται τέτοιες εμετικές ταινίες 
με παραφιλικό χαρακτήρα και νοση-
ρή ψευτοευαισθησία για αντιφυσικές 

διεργασίες. Δεν έχει τέτοιους προ-
βληματισμούς και διλήμματα η ελλη-
νική κοινωνία, όσο κι αν προσπαθούν 
επίμονα και  συστηματικά να μας πεί-
σουν για το αντίθετο και να το καλλι-
εργήσουν έως ότου το αποδεχτεί και 
το αφομοιώσει  ο Λαός μας. 

Πώς λοιπόν είναι νόμιμο και ηθικό, 
κάποιος που έχει πολλά λεφτά, να 
στήνει ένα κανάλι και να προπαγαν-
δίζει (με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο) 
την αθεΐα, την ομοφυλοφιλία, την 
ηδονοθηρία, την κατάλυση ή τη δια-
στρέβλωση ιερών θεσμών λειτουρ-
γίας της ελληνικής κοινωνίας, όταν 
μια απλή δημοσκόπηση (για να μην 
πω δημοψήφισμα), μπορεί να απο-
δείξει τη συντριπτική (σχεδόν καθο-
λική) απόρριψη και τη διάσταση όλων 
αυτών από το λαϊκό αίσθημα και τους 
ιστορικούς εθισμούς των Ελλήνων;  
Ποιό είναι συνεπώς το νομιμοποιη-
τικό στοιχείο; Τα πολλά χρήματα που 
διαθέτει ο εκάστοτε καναλάρχης ή 
καλύτερα που πιθανόν του διαθέτουν 
σκοτεινά ξένα Διεθνή συμφέροντα,  
μεθοδεύοντας την ολοκληρωτική 
αποσύνθεση και καταβαράθρω-
ση της Ελληνικής κοινωνίας; Και εν 
πάση περιπτώσει, ποια πρέπει να εί-
ναι τελικώς η συλλογική, η καθ όλα 
δημοκρατική αυτοάμυνα της κοινωνί-
ας, ενάντια σ’ αυτόν τον ασταμάτητο  
«βόθρο» που κυλάει προς κάθε κα-
τεύθυνση, και κατά γενική ομολογία 
απειλεί την «υγεία» της πατρίδας μας; 
Το τηλεκοντρόλ;  
«Ναι, σωστός ο προβληματισμός», 
σχολίασε ένας γνωστός δημοσιογρά-
φος ιδιωτικού καναλιού, «αλλά ποιος 
θα αποφασίζει τι πρέπει να προβάλ-
λεται και τι όχι; Θα γυρίσουμε πάλι σε 
κάποιες άλλες σκοτεινές εποχές που 
υπήρχε λογοκρισία;» 
Όχι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το 
«φωτεινό» και υπεύθυνο πολιτι-
κό σύστημα της χώρας μας, χρόνια 
τώρα διατυμπανίζει διαρκώς ότι «στη 
δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξο-
δα». Εμπρός λοιπόν, ας βγάλει τον 
Ελληνικό λαό από αυτό το αδιέξοδο, 
η πλουτοκρατική δημοκρατία των ρα-
γιάδων. Ιδού η Ρόδος!       
          

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟY «ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ»

Ο Βαγγέλης που έγινε Βαγγελάκης…
Σύμφωνα με την γνωστή ρήση, «ο καθένας δικαιούται ένα 15λεπτο δημοσιότητας». 
Ο Βο(υ)λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Διαμαντόπουλος το έχει ήδη καταφέρει και 
μάλιστα 2 φορές. Την πρώτη φορά, κατά την οποία ξέφυγε από την αφάνεια, ήταν 
όταν δήλωσε «αναρχικός και οπαδός της άμεσης δημοκρατίας». Και την δεύτερη, 
πρόσφατα, όταν διέρρευσε ένα βίντεο όπου, κατά κάποιους, καλούσε τον κόσμο 
να πάρει τα όπλα.

Και στις δύο περιπτώσεις ο Διαμαντόπουλος «μαζεύτηκε». Στην πρώτη περίπτω-
ση δήλωσε ότι αυτοπροσδιορίζεται από την ιδιότητα του ως βουλευτής και 

μέλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ και μόνο απ’ αυτήν. Στην δεύτερη ότι παρα-
φράστηκαν τα λεγόμενα του. Δεν πρόκειται να σχολιάσουμε τις 

πληροφορίες που προέρχονται από την Καστοριά, την περιοχή 
στην οποία εκλέγεται, ότι ο συγκεκριμένος τύπος προκα-

λεί τον γέλωτα ως αποτυχημένος πρόεδρος συνδέσμου 
οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας. Δεν μας ενδιαφέρουν 

οι ενδεχόμενες «χουλιγκανιές» του, χωρίς φυσικά σε 
καμμία περίπτωση να έχουμε αρνητική άποψη για τον 

θεσμό των οργανωμένων οπαδών. Το πάθος για 
εξουσία τους έχει μετατρέψει στα απόλυτα λιγούρια 
και έτσι εκτίθενται συνεχώς...

Γ.Μ.



“ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ”

 
Σας συγχαίρω για την Αγωνιστικότητα 

και το Ήθος σας! Είμαι Υπερήφανος που 
έχετε πάρει το τιμόνι σε αυτήν την φουρ-
τούνα! Να ξέρετε ότι είμαστε περισσότεροι 
εμείς από ότι δείχνουν αυτά τα τεχνητά 
πλασμένα  γκαλόπ!

Παρακολουθώ την πορεία σας και 
πιστεύω στις Αξίες που εσείς πρεσβεύετε 
και προβάλλετε. Να είσθε σίγουροι ότι εάν 
χρειαστεί να παρευρεθούμε όλοι μας, θα 
το πράξουμε, γιατί αγαπάμε την πατρίδα 
μας και απεχθανόμαστε αυτά τα πιόνια 
της εξουσίας.

Επίσης να γνωρίζετε ότι με τον ένα η 
τον άλλο τρόπο θα συμβάλουμε να εμπε-
δωθεί στην συνείδηση και στην βούληση 
των συμπολιτών μας εδώ της Γερμανίας, 
το τι εστί Έλληνας με Αίσθηση καθήκο-
ντος και Αγάπης προς την Χώρα του!Σας 
εύχομαι καλή Δύναμη και να τιμήσετε τα 
χρώματα της Πατρίδος μας!

Με εκτίμηση και Περηφάνια,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.

D
“ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ”

 
Επειδή μιλάνε με νούμερα τα «νού-

μερα», θα είχε ΜΕΓΑΛΟ ενδιαφέρον να 
μάθουμε στοιχεία μόνο απ’ την τελευταία 
5ετία για το πόσες εγκληματικές ενέργειες 
έχουν γίνει εις βάρος Ελλήνων από αλλο-
δαπούς, να αναρτηθούν παντού, σε όλο 
το διαδίκτυο και να τριφτούν στα μούτρα 
όσων τολμούν να μιλούν. Γιατί έχει πάψει 
να είναι Βουλή των «Ελλήνων».

Επίσης, ας γίνει μία έρευνα και μια 
ενημέρωση για τα κονδύλια που έχουν 
«φάει» επί σειρά ετών οι κυβερνήσεις, 
από τη στιγμή που άνοιξαν τα σύνορα 
της Ελλάδας. Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί την 
Ελλάδα 10ετίες τώρα για να «φιλοξενεί» 
τους λαθρομετανάστες, να τους παρέχει 
περίθαλψη και τροφή κ.τ.λ., μην μπορώ-
ντας το ελληνικό κράτος να τους διώξει 
διότι έπαιρνε τα κονδύλια αυτά. Γι’ αυτό 
όποτε βούλιαζε πλοίο με λαθρομετανάστες 
τους μάζευαν, τους περιποιούνταν και 
τους κρατούσαν στην Ελλάδα (δεν τους 
έστελναν πίσω στη χώρα τους). Αυτά τα 
κονδύλια όμως ποτέ δεν πήγαν για τους 
μετανάστες, αντιθέτως πήγαν στις τσ€πες 
μερικών γιατί το κορόιδο ο Έλληνας πλη-
ρώνει φόρους για δωρεάν περίθαλψη...
οπότε τίγκα τα νοσοκομεία με αλλοδαπούς! 
Πληρώνουμε για να πηγαίνουν αλλοδαποί 
να γιάνουν, που δεν έχουν πληρώσει μία 
και όταν αρρωσταίνει Έλληνας ή πάει σε 

ιδιωτικό ιατρείο ή πρέπει να πληρώσει 
φακελάκια στο νοσοκομείο!

Για να μην πω για το ταμείο ανεργίας...
Τόσα χρόνια, τώρα κατάλαβα για ποιούς 
πληρώνουμε να παίρνουν επίδομα ανερ-
γίας. Όταν έμεινα άνεργος, πήγα να πάρω 
επίδομα ανεργίας (μετά από δύο μήνες 
γιατί μου ζητούσαν τα απίστευτα έγγρα-
φα) και στην ουρά απ’ τα 20 άτομα που 
περιμέναμε για το επίδομα ανεργίας, οι 19 
ήταν αλλοδαποί!

Γινόταν το εξής: Οι αλλοδαποί που 
δουλεύουν σε οικοδομές, κολλάνε ένσημα 
για ένα χρόνο και τον επόμενο χρόνο, ενώ 
ακόμα δουλεύουν, σταματάνε τα ένσημα 
εσκεμμένα για να παίρνουν ΚΑΙ το επίδο-
μα ανεργίας! Αυτό γινόταν τόσα χρόνια, γι’ 
αυτό τώρα πλέον για να πάρεις επίδομα 
ανεργίας πρέπει να κάνεις τάμα και πάλι 
ΑΝ θα το πάρεις. Τώρα πλέον δεν υπάρχει 
αυτή η ουρά από αλλοδαπούς στον ΟΑΕΔ 
γιατί ήδη έχουν φύγει πίσω στις χώρες 
τους (π.χ. Αλβανία) όπου έχουν κάνει βίλες 
και επιχειρήσεις από τα λ€υτά που ξεζού-
μισαν απ τους Έλληνες...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

D
“Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”

 
Θα ήθελα να σας περιγράψω μια κατά-

σταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρη-
το. Είμαι μαθητής της Γ’ Λυκείου. Καθημε-
ρινά, από την αρχή της χρονιάς, γίνονται 
υπαινιγμοί κατά της Χρύσης Αυγής! Οι 
περισσότεροι καθηγητές παρουσιάζουν 
της πολιτικές τους πεποιθήσεις οι οποίες 
είναι άκρως αριστερές. Πιο συγκεκριμένα 
δηλώνουν φανερά πως ανήκουν στο ΚΚΕ 
και σε διάφορες...επιτροπές. Σε όλα τα 
μαθήματα (π.χ. Έκθεση) τα παραδείγμα-
τα που χρησιμοποιούν αφορούν...μικρούς 
καλούς αλλοδαπούς! Συνεχώς βομβαρδι-
ζόμαστε από ανυπόστατα γεγονότα όπου 
πάντα υπάρχει το θύμα, ο γνωστός καλός 
λαθρομετανάστης και οι άθλιοι...ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ! ΝΤΡΟΠΗ!

Επίσης οι Τούρκοι μας παρουσιάζονται 
στην εκπαίδευση ως φιλικοί και εμείς «θα 
πρέπει» να αποκτήσουμε μαζί τους φιλι-
κές σχέσεις. Αυτά θα έπρεπε να τα πουν 
σε κάποιες μητέρες που έχασαν τα παι-
διά τους από Τούρκους, οι οποίοι αν και 
ακόμα και σήμερα προκαλούν συνεχώς, 
στα σχολεία μας λένε ότι αυτό δεν συμβαί-
νει, και, όπως μας πληροφορούν, μια πιο 
«φιλελεύθερη» κυβέρνηση θα σώσει την 
χώρα! ΑΗΔΙΑ.

Προπαγάνδα παντού, στοχεύοντας σε 
μια πλύση εγκεφάλου και ο αντίλογος 
πουθενά,  ή μάλλον ο αντίλογος οδηγείται 
στο γραφείο του διευθυντή...Γιατί άραγε;

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ; 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ; 
ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ 
ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΜΟΥ; ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ;

Δυστυχώς αυτά είναι ένα παρά πολύ 
μικρό δείγμα από ό,τι γίνεται σε όλα 
τα σχολεία. Απλά θέλω να επισημάνω 
σε κάποιους πως δεν έχουν δει τίπο-
τα ακόμη. Εμείς είμαστε η γενιά που 
θα πάει τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εκεί που της 
αξίζει! ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ 
ΠΟΛΕΜΑΝΕ, ΑΡΑ ΠΑΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΙΚΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΕΝΔΟΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ... ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!

ΣΩΤΗΡΗΣ Κ.

D
“ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ”

 
Τι είναι η Ελλάδα; Μια απλή χώρα - 

μέλος της Ε.Ε.; Μια μικρή περιοχή της γης 
που δεν έχει τίποτα αξιόλογο να επιδείξει; 
Ποιοί είναι οι Έλληνες; Ένας ολιγάριθμος 
λαός φτωχός, ηττημένος, ντροπιασμένος, 
φοβισμένος και υποταγμένος;

Η αλήθεια είναι ότι έτσι ακριβώς θέλουν 
να μας καταντήσουν, την Ελλάδα μας και 
εμάς τους ίδιους. Αλλά τι μπορούμε να 
κάνουμε εμείς; Τι απάντηση μπορούμε 
να τούς δώσουμε; Θέλουν να μας δούνε 
υποταγμένους στη θέλησή τους, να εξα-
θλιωνόμαστε, να μας αφανίσουν, να μας 
αφαιρέσουν την τιμή, την υπερηφάνεια 
μας, την ιστορία μας, θέλουν τη γη μας, τα 
αγαθά της, γη και αγαθά που ανήκουν στο 
έθνος μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Γη και 
αγαθά που βοήθησαν το ένδοξο ελληνικό 
έθνος να μεγαλουργήσει, τη στιγμή που οι 
πρόγονοι των σημερινών τυράννων μας 
ζούσαν ακόμα μέσα σε σπηλιές και πάνω 
στα δέντρα.

Τι θα κάνουμε εμείς οι κληρονόμοι 
όλων αυτών; Θα φανούμε αντάξιοι των 
λαμπρών προγόνων μας και θα κάνουμε 
το καθήκον μας ή όχι; Θα αφήσουμε την 
ιστορία μας και την τιμή του έθνους μας 
να χαθούν μετά από πέντε χιλιάδες έτη 
ζωής; Θα αφήσουμε την πατρίδα μας 
έρμαιο αυτών των τυράννων; Θα αφήσου-
με ένα κόσμο μέσα στον οποίο τα παιδιά 
μας και τα παιδιά των παιδιών μας θα 
ζουν μέσα στο φόβο, τη λήθη, την υποταγή 
και την ταπείνωση; Θα αφήσουμε την 
Ελλάδα μας που με ποταμούς αίματος 
κράτησαν όρθια, περήφανη και ελεύθερη 
οι πρόγονοί μας;

Ε λοιπόν ΌΧΙ! Είμαστε παιδιά ένδοξων 
ηρώων που οδήγησαν αυτό το έθνος σε 
αμέτρητες δόξες και ιστορικά κατορθώ-
ματα. Και αυτό το έθνος δεν θα χαθεί, δεν 
θα βυθιστεί στο σκοτάδι, όχι στη δική μας 
σκοπιά. Καιρός να φυλάξουμε Θερμοπύ-
λες. Και όπως είπε κάποτε ένας μεγάλος 
και ένδοξος Έλλην μαχητής, σεμνά, απλά 
αλλά υπερήφανα και μεγαλοπρεπώς, ας το 
κάνουμε και εμείς τώρα για την πατρίδα 
και το έθνος, για την τιμή και την ιστορία 
μας, για το μέλλον το δικό μας και των 
παιδιών μας...

Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Ιανουάριος 2006
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ΙΜΙΑ 2006 ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ:

«Τον Ιανουάριο του 1996 δημοσιογράφοι της 
σιωνιστικών συμφερόντων και ιδιοκτησίας τουρ-
κικής εφημερίδος Χουριέτ αποβιβάζονται σε μια 
ελληνική βραχονησίδα, την βραχονησίδα Ίμια, 
που βρίσκεται κοντά στην Κάλυμνο και υψώνουν 
τουρκική σημαία. Οι σκηνές από την οπωσδήποτε 
προβοκατόρικη και καθόλου τυχαία αυτή στάση 
τους, μεταδίδονται σε όλα τα τουρκικά ΜΜΕ και 
γίνονται γνωστές και στην Ελλάδα. Όπως ήταν 
φυσικό η κοινή γνώμη της πατρίδος μας αντιδρά 
και απαιτεί απάντηση στις τουρκικές ενέργειες.
Η Χρυσή Αυγή, με πρωτοσέλιδο άρθρο της στις 
20 Οκτωβρίου του 1995 τρεις ολόκληρους 
μήνες πριν την κρίση των βραχονησίδων είχε 
μιλήσει για την τεχνική ένταση που καλλιεργείται 
με σκοπό το Αιγαίο. Χαρακτηριστικά ο κύριος τίτ-
λος της εφημερίδος μας τις 20 Οκτωβρίου 1995 
είχε ως εξής: «Τεχνητή ένταση με πρόσχημα την 
Θράκη - Ύποπτα σχέδια για το Αιγαίο».
Η κλιμάκωση της κρίσεως οδήγησε την πολιτική 
ηγεσία της χώρας μας στην απόφαση να διατάξει 
την απόπλευση του ελληνικού στόλου προς το 
νοτιοανατολικό Αιγαίο και την τοποθέτηση ενό-
πλων φρουρών από άνδρες του πολεμικού μας 
ναυτικού στη μία από τις δύο βραχονησίδες των 
Ιμίων. Όλα έδειχναν πως ευρισκόμεθα ενώπιον 
πολεμικής συρράξεως μεταξύ Ελλάδος και Τουρ-
κίας. Πάνω στην μεγάλη βραχονησίδα των Ιμίων 
είχε τοποθετηθεί μία φρουρά από επίλεκτους 
άνδρες του πολεμικού μας ναυτικού, οι οποίοι 
είχαν υψώσει μία Ελληνική Σημαία.  
Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, εδόθη τελικά 
εντολή για υποστολή της Ελληνικής Σημαίας από 
την βραχονησίδα! Ολόκληρο το βράδυ εκείνης 
της τραγικής νύκτας ο υπουργός εξωτερικών της 
χώρας μας Θεόδωρος Πάγκαλος βρισκόταν σε 
συνεχή τηλεφωνική επαφή με τον σιωνιστή αξιω-
ματούχο των ΗΠΑ Χόλμπρουκ και κανόνισε όλες 
τις λεπτομέρειες. Μεταξύ των οποίων βεβαίως 
ήταν και η υποστολή της ελληνικής Σημαίας.
Υπήρχε όμως και μία άλλη τραγική πτυχή αυτής 
της δραματικής νύκτας. Ένα ελικόπτερο του πολε-
μικού μας ναυτικού έχοντας σαν πλήρωμα τρεις 
αξιωματικούς, τους Παναγιώτη Βλαχάκο, Πανα-
γιώτη Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό αποστέλ-
λεται για αναγνώριση στην βραχονησίδα. Επι-
στρέφοντας από την αποστολή του το ελικόπτερο 
πέφτει. Τρεις γενναίοι αξιωματικοί του Πολεμικού 
μας Ναυτικού είναι νεκροί. 
Το πρωί της επομένης ημέρας συνεδρίασε εκτά-
κτως η Βουλή και την στιγμή που ο πρωθυπουρ-
γός, Κωνσταντίνος Σημίτης, έλεγε από βήματος το 
«Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς», ακούστηκαν 
φωνές και κραυγές από την πλευρά της αντιπο-
λιτεύσεως, όπως «αίσχος», «προδοσία», που 
πραγματικά με έκαναν να νοιώσω παράξενα και 
να αισθανθώ ότι υπάρχει ίσως ελπίδα να δοθεί 
μια εθνικά αξιοπρεπής απάντηση στους απαρά-
δεκτους χειρισμούς της κυβερνήσεως. Μάταιες 
ελπίδες... Το σύνολο του πολιτικού κόσμου, λίγο 
καιρό μετά, παρ’ όλη την αθρόα προσέλευσή τους 
στην κηδεία των τριών αξιωματικών, θα λησμο-
νούσε το θέμα, όπως έχει λησμονήσει τόσα και 
τόσα! 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Χρυσή Αυγή τύπω-
σε μία προκήρυξη με την οποία γέμισαν οι δρόμοι 
των Αθηνών. Η προκήρυξη έλεγε: «Αντισταθείτε 
στο ξεπούλημα. Αντισταθείτε στην προδοσία» 
- «Προτιμότερος ο πόλεμος από την ταπείνωση 
- Χρυσή Αυγή». Στις 7 η ώρα είχαμε συγκέντρω-
ση στα γραφεία μας και εντελώς αυθόρμητα, 
χωρίς κανέναν προγραμματισμό, ξεκινήσαμε για 
το χώρο της Βουλής στον οποίο εκείνη την ώρα 
γινόταν συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπι-
στοσύνης στην κυβέρνηση Σημίτη. Περισσότερα 
από 100 μέλη, φίλοι και στελέχη της κινήσεώς 
μας συγκεντρώθηκαν έξω από την Βουλή μοιρά-
ζοντας προκηρύξεις στον κόσμο και φωνάζοντας 
συνθήματα: «ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΟΥΛΑΝΕ, ΤΟΥΣ 
ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ», «ΦΟΝΙΑΔΕΣ 
ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ», «ΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ». «ΑΛΗΤΕΣ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΟΙ», «ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ»!…»

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Μια ακόμη έρευνα – σοκ έρχεται στο φως. Ένας στους 
πέντε Έλληνες παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης. Έξι 
στους δέκα δηλώνουν ότι αναβάλουν ή ματαιώνουν για 
οικονομικούς λόγους την αναγκαία επίσκεψη στον γιατρό.

Οι πάσχοντες από καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, 
υπέρταση, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, δηλ περίπου 
το 38% του πληθυσμού, μαζί με τους ηλικιωμένους και τους 
ασθενέστερους οικονομικά αποτελούν τους εύκολους στόχους 
αλλά και τα πρώτα «θύματα» της οικονομικής κρίσης.
Μάλιστα, ο πληθυσμός που συγκαταλέγεται σε ομάδες υψη-
λού κινδύνου συνεχώς διογκώνεται καθώς αυξάνονται οι 

παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση νοσημάτων: εκτός 
από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου, κάπνισμα, διατρο-
φή, καθιστική ζωή, πλέον προσμετρώνται τα δάνεια, τα χρέη, 
η ανεργία, η μείωση του εισοδήματος.
Τα συμπεράσματα των ειδικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Υγείας (ΕΣΔΥ) είναι αποκαρδιωτικά: οι επιπτώσεις της οικονο-
μικής κρίσης είναι βαρύτατες για την υγεία του πληθυσμού. 
Σε ορίζοντα 10ετίας αναμένεται ότι θα μειωθεί το προσδόκι-
μο επιβίωσης των Ελλήνων κατά τουλάχιστον 2 χρόνια, ως 
αποτέλεσμα της επιδείνωσης της ποιότητας ζωής τους.

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ.ΝΕΤ

Το Μνημόνιο σκοτώνει τους Έλληνες: 
Ένας στους πέντε παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης



Σταθερά 3η πολιτική δύναμη της χώρας η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Περίεργα παιχνίδια από κόμματα, εταιρείες και ΜΜΕ

«Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης το μόνο που 
κατάφερε να διαμορφώσει ένα σταθερό και αυξανό-
μενα ακροατήριο είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, η οποία «μονι-
μοποιείται» ως τρίτο κόμμα»  
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ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Μία πλημμύρα δημοσκοπήσεων είδε το φως της δημοσιό-

τητας σε τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες την εβδομά-
δα που πέρασε. Το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι προς τι 
αυτή η εμμονή, αφού δεν ευρισκόμεθα σε προεκλογική περί-
οδο; Τα πάντα καταδεικνύουν ότι εξαιρώντας την περίπτωση 
συγκλονιστικών διεθνών γεγονότων παγκοσμίου σημασίας 
δεν πρόκειται να προκληθούν για εσωτερικούς λόγους στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα εκλογές. Πρόκειται, 
λοιπόν, για μία μάχη εντυπώσεων για την οποία δια-
τίθενται πάρα πολλά χρήματα και αυτό αποδεικνύει το 
ότι «λεφτά υπάρχουν» για τα μικροπολιτικά παιχνίδια 
των εξουσιαστών.  

Από όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις (από τις περισσότε-
ρες τουλάχιστον) προκύπτει άνοδος της Ν.Δ. οριακή, αλλά 
άνοδος, η οποία όμως άνοδος οφείλεται στις εντυπώσεις, οι 
οποίες καλλιεργούνται ότι φάνηκε φως στο σκοτεινό τούνελ 
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσεως, αλλά είναι βέβαιον 
ότι ο χρόνος δεν θα δικαιώσει αυτούς οι οποίοι σήμερα 
κυβερνούν, δηλαδή την Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και την ΔΗΜΑΡ. 
Μαζί με την άνοδο της Ν.Δ. υπάρχει και μία φαινομενική 
άνοδος και του ΠΑΣΟΚ και σε κάποιες δημοσκοπήσεις και 
της ΔΗΜΑΡ (εδώ γελάει κάθε πικραμένος…), οι οποίες 
δεν έχουν καμμία σχέση με την πραγματικότητα. Το μέλλον 
του ΠΑΣΟΚ θα είναι ένας ατέλειωτος κατήφορος, ενώ εις 
ό,τι αφορά την ΔΗΜΑΡ, είτε θα απορροφηθεί από ένα νέο 
κεντροαριστερό πολιτικό σχήμα, είτε θα παλέψει σκληρά για 
να περάσει το όριο του 3% στις προσεχείς εκλογές. 

 
ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ Ν. Δ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άνοδος της Ν.Δ. δεν συνο-
δεύεται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις από πτώση της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, που αποτελεί και τον ευσεβή πόθο του 
«think tank» της Ν.Δ., αλλά και πολλών παραγόντων εντός 
και εκτός Ελλάδος. 

Ταυτόχρονα με την άνοδο της Ν.Δ. έχουμε και πτώση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Πτώση, η οποία οφείλεται τόσο σε «δεξιές» 
διαρροές, όσο και σε αριστερές. Οι «δεξιές» διαρροές οφεί-
λονται στην ανάδειξη του ακροαριστερού προφίλ του κόμ-
ματος του Αλέξη Τσίπρα και των τρομοκρατικών επιθέσεων 
και οι αριστερές από τα ταξίδια του Αλέξη σε Γερμανία, 
στη χώρα του Μπάρμπα Σαμ και ακόμη και σε αυτό το ίδιο 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως, η έκπληξη είναι 
άλλη. Ότι τις μεγαλύτερες τις διαρροές δεν τις υφί-
σταται ο ΣΥΡΙΖΑ προς την Ν.Δ., αλλά προς την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ και αυτό δείχνει ότι το 27% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 
εκλογές του Ιουνίου ήταν περιστασιακό. Αυτό σαν απάντηση 
στους πληρωμένους κονδυλοφόρους, οι οποίοι ισχυρίζονται 
ότι η ψήφος στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, αλλά και τα ποσοστά τα 
οποία λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις δεν έχουν το… παραμι-
κρό Ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο.  

Και που δεν πήγαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ για να 
μαζέψουν τους πολυπόθητους συντηρητικούς ψήφους, οι 
οποίοι θα τους φέρουν ΚΟΝΤΆ στην αυτοδυναμία ή έστω 
σε μια ξεκάθαρη πρωτιά. Από την Αρχιεπισκοπή μέχρι το 
Ινστιτούτο Λεβί και τους ύμνους στον Ομπάμα! Και από τον 

Σόιμπλε μέχρι το ΔΝΤ... Όλα αυτά αφού προηγουμένως είχε 
πραγματοποιηθεί το ταξίδι φιάσκο στην Λατινική Αμερική. 
Η προσδοκία της εξουσίας είναι γλυκιά, αλλά εκτίμηση δική 
μας είναι ότι δεν φτάνει προκειμένου να κρατήσει ενωμέ-
να μέχρι τις εκλογές όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία, τα 
οποία συναπαρτίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ(βλέπε «συνιστώσες» και 
αριστερό ρεύμα) και που αποτελούνται από πράσινα μέχρι 
χθες λαμόγια, κρατικοδίαιτα κομματόσκυλα του ΠΑΣΟΚ, 
μέχρι σκληρούς αριστεριστές, μαοϊκούς, σταλινικούς και 
τροτσκιστές...  

Είναι βέβαιο ότι ο χρόνος δεν δουλεύει για τον 
ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το ξέρουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι 
και όσο αργότερα γίνουν οι εκλογές, τόσο περισ-
σότερο πιθανή θα είναι η διάσπαση. Η διαρροή ήδη 
άρχισε...

 
Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΤΩΣΗ, 

ΜΙΑ ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΟΔΟΣ 
ΚΑΙ Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Εις ό,τι αφορά το ΚΚΕ παρουσιάζει μία μικρή άνοδο, για 
εμάς φυσιολογική, αφού μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου έχασε 
σχεδόν την μισή του δύναμη προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
διεκδικούσε την εξουσία. Ένα μέρος από αυτούς, φυσιολο-
γικά, επιστρέφουν.  

Αναμενόμενη η κρίση στους Ανεξάρτητους Έλληνες, το 
κόμμα του Πάνου Καμμένου. Όλους αυτούς τους μήνες 
δεν κατόρθωσε να διαμορφώσει καμμία συγκροτημένη 
ιδεολογική και πολιτική πρόταση, παρά μόνο γενικότητες 
άνευ ουσίας. Αναμενόμενη, λοιπόν, η πτώση σύμφωνα με 
την δική μας Ιδεολογική και πολιτική οπτική, αφού πολιτικό 
Κίνημα το οποίο δεν διαθέτει κάποια σαφή όρια, μοιραίο 
είναι να γνωρίσει με την πάροδο του χρόνου τον νόμο της 
φθοράς. Έτσι, λοιπόν, σήμερα, σύμφωνα πάντα με τις δημο-
σκοπήσεις, από το πάνω από 10% που πήρε στις εκλογές της 
6ης Μαΐου σήμερα βρίσκεται το μισό της δυνάμεώς του. Δεν 
πρέπει βέβαια στο σημείο αυτό να παραλειφθεί η επισήμανση 
ότι όλους αυτούς τους μήνες, σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο, 
δεν προχώρησε σε καμμία σοβαρή οργανωτική διάρθρωση. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αρμόδιας πολιτικής μας 
επιτροπής, ασφαλώς στην πτώση του εν λόγω πολιτικού σχη-
ματισμού ρόλο έπαιξε και η σε πολλές περιπτώσεις υπόγεια 
πολεμική της Ν.Δ., η οποία όμως βρήκε πρόσφορο έδαφος 
και καμμία ιδεολογική αντίσταση, προκειμένου να επιτύχει 
τον σκοπό της, όσο και η εντελώς τυχοδιωκτική από πολιτι-
κής απόψεως εκφρασθείσα πρόθεση για συγκυβέρνηση με 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, πάντοτε ρόλο παίζουν και τα πρόσω-

πα. Εάν δεν το πιστεύαμε αυτό και πιστεύαμε ότι την πολιτική 
την διαμορφώνουν οι οικονομικές ή κοινωνικές συγκυρίες, 
τότε δεν θα ήμασταν Εθνικιστές, θα ήμασταν φιλελεύθεροι 
ή μαρξιστές. 

Ας έλθουμε στην Χρυσή Αυγή. Σας θυμίζουμε ότι σε 
όλες τις δημοσκοπήσεις (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) 
πριν τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 
της έδιναν οι εταιρείες από 3,4 έως 5% το πολύ… Σε 
όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, στις οποίες ανα-
φερθήκαμε παραπάνω, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι σταθερά 
η τρίτη πολιτική δύναμη με διψήφιο ποσοστό στην 
πρόθεση ψήφου, το οποίο αρχίζει από 11% και φθά-
νει ή ξεπερνά και το 15%! 

 
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ!»

Εάν ήμασταν ένα Κίνημα με παλαιοκομματική νοοτροπία, 
όλη μας η προσοχή θα ήταν στραμμένη στην ανάλυση αυτών 
των ποσοστών, προκειμένου να επιτύχουμε ένα ακόμη 
καλύτερο ψηφοθηρικά αποτέλεσμα. Όμως, όσο και εάν 
δεν το πιστεύουν αυτό εχθροί και φίλοι, δεν είναι για εμάς 
αυτό το ζητούμενο. Αυτό που προέχει είναι το Κίνημα μας 
να παραμείνει δυναμικά στον χρόνο και για να συμβεί αυτό 
ΠΡΕΠΕΙ προπαντός να αποκτήσει (όσο αυτό είναι δυνα-
τόν…) ισχυρές ιδεολογικές και πολιτικές βάσεις στον λαό. 
Χρησιμοποιώ την έκφραση «όσο αυτό είναι δυνατόν», γιατί 
δεν είναι δυνατόν και δεν συνέβη ποτέ η πλειοψηφία ενός 
λαού να ψηφίζει με Ιδεολογικά κριτήρια και όποιος το λέει 
αυτό είτε ευρίσκεται εκτός πολιτικής πραγματικότητας, είτε 
είναι ένας πολιτικός απατεώνας. Για εμάς, λοιπόν, προέχει η 
διαμόρφωση ενός μεστού και λιτού Ιδεολογικού λόγου ικα-
νού να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες 
και η τυποποίηση μιας πολιτικής προτάσεως, η οποία δεν θα 
είναι ένα ευχολόγιο με σκοπό περισσότερους ψήφους, αλλά 
η περιγραφή μίας εφικτής προσπάθειας του Έθνους στον 
αγώνα του για επιβίωση και ανέλιξη. Αυτό που προπαντός  
μας ενδιαφέρει είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ να περάσει στην Λαϊκή 
Κοινότητα το ΑΛΗΘΙΝΟ Ιδεολογικό και πολιτικό της στίγμα 
ενάντια στην δαιμονολογία, τον αποκλεισμό και την προπα-
γάνδα του καθεστώτος.

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, οι δημοσκοπήσεις δεν 
είναι για πέταμα και προπαντός δεν είναι για πέταμα τα ποι-
οτικά τους χαρακτηριστικά. Έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, 
λοιπόν, το γεγονός ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ λαμβάνει μεγάλα 
ποσοστά σε όσους φορούν στολή, ενώ αντίθετα πολύ μικρά 
ποσοστά στους επίσης οικονομικά πιεσμένους, δημόσιους 
υπάλληλους. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί ακόμη και η οικο-
νομική πίεση, που υφίστανται οι δημόσιοι υπάλληλοι, αναι-
ρείται από την σιγουριά ενός εξασφαλισμένου, έστω και 
πενιχρού εισοδήματος. Αυτό δείχνει ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν 
είναι το κόμμα που θα επέλεγαν οι «σιγουρατζήδες»…  Αντί-
θετα παίρνει υψηλά ποσοστά στις λαϊκές περιοχές, στους 
άνεργους, στους μικρομεσαίους αυτοαπασχολούμενους και 
βεβαίως στους αγρότες.  

Εκεί όμως όπου η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και τα ποσοστά της 
δημιουργούν κυριολεκτικά πανικό στο πολιτικό κατε-
στημένο είναι στην πρόθεση ψήφου στους νέους. Η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στους ψηφοφόρους ηλικίας 18 έως 44 
ετών είναι ΚΑΙ με σημαντική μάλιστα διαφορά δεύτε-
ρο κόμμα και μάλιστα με τάσεις ανόδου. Είναι με μία 
απλή φράση: Η Ελλάδα που έρχεται! 

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

«Tο αιώνιο πνεύμα της Φυλής μας καλεί να σταθούμε 
όρθιοι ανάμεσα σε ερείπια, έχοντας δίπλα μας ραγιάδες και 

προσκυνημένους και κάποιους ουτιδανούς να κρίνουν το 
μέλλον του Γένους μας, εκτελώντας ένα συμβόλαιο 

θανάτου αυτού του ίδιου του Έθνους! Γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι ζούμε στην χώρα που εξόρισε τον Αριστείδη επει-

δή ήταν Δίκαιος! Στη χώρα όπου ο νικητής της Σαλαμίνας 
Θεμιστοκλής πέθανε στην εξορία και ο νικητής των 

Πλαταιών Παυσανίας εκτελέστηκε σαν προδότης! 
Mε πλήρη επίγνωση του σκληρού πολέμου που δεχόμαστε 

προχωρούμε ταγμένοι προς ένα μεγάλο σκοπό: Την Νίκη 
της Εθνικιστικής Ιδέας!»
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