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ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ!)

s Η ώρα της Αλήθειας για την περίφημη λίστα Λαγκάρντ, που «χάθηκε» και 
ξαναήλθε, αλλά κανείς δεν ξέρει εάν αυτή η δεύτερη είναι ίδια με την πρώτη, 
πλησιάζει! Ώρα της Αλήθειας, σαν σχήμα λόγου, αφού απ’ ό,τι φαίνεται απ’ τις 
προτάσεις και από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται μάλλον αρχίζει 

η επιχείρηση «ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ».

s Είναι φανερό ότι το σύστημα δεν αντέχει και δεν μπορεί να προχωρήσει στην 
οποιαδήποτε μορφής κάθαρση. Από την πλευρά του ο Λαός δεν είναι τόσο χαζός, 

όσο νομίζουν οι εξουσιαστές του.

Σελ. 2: Σαμαράς καλύπτει Βενιζέλο και Τσίπρας καλύπτει Γιωργάκη

ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Πιστή στις μνημονιακές επιταγές η συγκυβέρνηση συνεχίζει την εξαθλίωση των Ελλήνων. Μία από τις απαιτήσεις της τρόι-
κας που καταφτάνει στην Ελλάδα στις 15 Ιανουαρίου αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν ιδιώτες προς το δημόσιο. 
Συγκεκριμένα, η τρόικα απαιτεί από το υπ. Οικονομικών να περάσει μία ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όποιος χρωστάει 
πάνω από 500 ευρώ στο Δημόσιο, αυτόματα η Εφορία να κάνει ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς!

Και οι Τρεις 
στο «Σκαμνί»!

Ο ΛΑΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

s ΣΕΛΙΔΑ 2

s ΣΕΛΙΔΑ 11

Ξέχασε την ΑΟΖ ο Σαμαράς;
Παραμύθια από τα καθεστωτικά ΜΜΕ 
και ένοχη σιωπή από την Αριστερά...
ΣΤΑΘΕΡΗ η θέση της Χρυσής Αυγής

Μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων της N. Δ., περίοπτη θέση, 
κατείχε εκείνη για την ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ… - ΣΕΛ. 3

ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ Ο ΨΕΥΔΟΜΟΥΦΤΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
s ΣΕΛΙΔΑ 4

«Οργή Λαού» στο Αιτωλικό
Ξεσηκωμός για τους ρομά και 

διώξεις για τους κατοίκους που 
αντιδρούν στη βία! Συμπαράσταση
των Εθνικιστών της Χρυσής Αυγής
προς τους κατοίκους της περιοχής
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20 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!

Έρχεται «κρυφό» 
Μνημόνιο για να
ολοκληρώσουν 

το ξεπούλημα της
Πατρίδας μας!

s ΣΕΛΙΔΑ 5

s ΣΕΛΙΔΑ 4
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

o ΑΘΗΝΑ: Δηλιγιάννη 50

o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καζαντζάκη 4 

o ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραΐσκου 111 

o ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 17 χλμ 

Νέας Εθνικής Οδού

o Α. ΛΙΟΣΙΑ: πλ. Μητροπόλεως

o ΝΙΚΑΙΑ: Καισαρείας 30

o Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Λ. Ηρακλείου 426

o ΜΕΓΑΡΑ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΠΕΡΑΜΑ: 25ης Μαρτίου 7

o ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Φανερωμένης 3

o ΑΡΤΕΜΙΔΑ: Αγ. Μαρίνας 10

o ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: Λεωφ. Σουνίου 

και 25ης Μαρτίου

o Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Ποσειδώνος 66 

o ΠΑΤΡΑ: Γερμανού 128 

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΑΛΜΥΡΟΣ: Βασ. Κωνσταντίνου 

91, πλ. Αλμυρού

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΞΑΝΘΗ: Τσιμισκή 2

o ΔΡΑΜΑ: Εθνικής Αμύνης 55 

o ΕΒΡΟΣ: Μαζαράκη 34 

o ΘΑΣΟΣ: Πρίνος Θάσου

o ΚΑΒΑΛΑ: Δαγκλή 10 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o ΡΟΔΟΠΗ: Σοφ. Κομνηνού 2

o ΧΑΝΙΑ: Τζανακάκη 40-42 

o ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Κόρακα 52

o ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηροδότου 87

o ΡΟΔΟΣ: Εθν. Μακαρίου 45

o KΩΣ: Ομήρου και Ξενοκρίτου

o ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Πλατεία 

Αργοστολίου

o ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Πατριάρχη

Βαρθολομαίου 6

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Τ.Θ. 8346

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

www.XAgr.net

YΠΕYΘYΝΟΣ 
ΣYΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΝΟΜΩ:

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Σαμαράς και Κουβέλης καλύπτουν από-
λυτα τις ποινικές ευθύνες του συνε-
ταίρου τους στην εξουσία Βενιζέλου. 

Ο Σύριζα, ενώ αρχικά αναφερόταν – ορθώς 
- στις ποινικές ευθύνες Παπανδρέου, στη 
συνέχεια έκανε την πλέον θεαματική κυβί-
στηση. Εξαίρεσε τον πρωθυπουργό του μνη-
μονίου από την πρότασή του για σύσταση 
προανακριτικής επιτροπής.  

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
Η βρωμιά και η δυσωδία της «λίστας Λα-
γκάρντ» έχουν καλύψει ολόκληρο το διεφθαρ-
μένο πολιτικό σύστημα, από τη συγκυβέρνηση 
μέχρι τη δήθεν αντιπολίτευση της αριστεράς. 
Οι υπόγειες διαδρομές, οι δοσοληψίες και τα 
βρώμικα πολιτικά παιχνίδια που παίζει ο Σύρι-
ζα από την ημέρα που μυρίστηκε εξουσία είναι 
πλέον ολοφάνερα.  
Η Χρυσή Αυγή απαιτεί την άμεση σύσταση 
προκαταρκτικής επιτροπής για τη διερεύνηση 
των ποινικών ευθυνών των Παπανδρέου, Βε-
νιζέλου και Παπακωνσταντίνου. Είναι φύσει 
αδύνατο να μη γνώριζε ο τότε πρωθυπουργός 
της χώρας για την έλευση της λίστας Λαγκάρντ 
και για τις βρώμικες παρεμβάσεις Παπακων-
σταντίνου σε αυτή.  
Επειδή ο κανονισμός της βουλής απαιτεί 30 
βουλευτές για την έγκριση της σχετικής πρότα-
σης και η κοινοβουλευτική μας ομάδα διαθέ-
τει 18, καλούμε όλους αυτούς τους βουλευτές 
που ψιθυρίζουν για τις ευθύνες Παπανδρέου 
να συνυπογράψουν την εν λόγω πρόταση. Ας 
είναι αυτό το πρώτο βήμα για ξεκαθάρισμα του 
πολιτικού σκηνικού της χώρας από τους απα-
τεώνες και τους διεφθαρμένους. 
 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»  
Η μνημονιακή συγκυβέρνηση προτείνει την 
σύσταση επιτροπής διεξαγωγής προκαταρκτι-
κής εξέτασης για τις ποινικές ευθύνες του τ. 
υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντί-
νου, για ένα σκάνδαλο που όζει. Κατά την εκτί-
μησή μας πρόθεση της συγκυβέρνησης είναι 
να εκμεταλλευτεί την περίπτωση ενός πολιτικά 
τελειωμένου πρώην υπουργού, προκειμένου 
να συγκαλύψει τις ευθύνες του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως αυτές 
προκύπτουν ακόμα και από την ανάγνωση 
των πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής, αλλά 
και του επίσης υπευθύνου και έχοντος όχι 
μόνο την πολιτική, αλλά και την ποινική ευ-
θύνη πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ Γεωργίου Παπανδρέου. Με δεδομένη 
την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος από 
την μνημονιακή συγκυβέρνηση προκειμένου 
να μπορέσει να στηριχθεί η άθλια πολιτική της 
συμμαχία και κατ΄ επέκταση το παλαιοκομμα-
τικό κατεστημένο,  ο «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» αναλαμβάνει πρωτοβουλία και 
προτείνει  με τις ισχύουσες κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες την σύσταση επιτροπής προκα-
ταρκτικής εξέτασης που θα αφορά τους: Γε-
ώργιο Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Βενιζέ-
λο και Γεώργιο Παπανδρέου. Σας καλούμε να 
συνυπογράψετε την επισυναπτόμενη πρόταση 
προς το Προεδρείο της Βουλής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα  από τον Κανονισμό της Βουλής. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  
ΚΑΤΑ: ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
- ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡ-
ΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. 
Όπως γνωρίζετε το 2010 το Γαλλικό Υπουργείο 
Οικονομικών παρέδωσε, μέσω της ελληνικής 
πρεσβείας στον τότε υπουργό Οικονομικών Γε-
ώργιο Παπακωνσταντίνου ψηφιακό δίσκο με 
2062 ηλεκτρονικά αρχεία, με ονόματα Ελλή-
νων καταθετών και τις κινήσεις λογαριασμών 
τους για μια χρονική περίοδο στην τράπεζα 
ΗSBC του Χόνγκ-Κόνγκ, σε υποκατάστημα 
που αυτή διατηρούσε στην Ελβετία. Ο κος 
Παπακωνσταντίνου το παρέδωσε στο γραφείο 
του για εμπιστευτική φύλαξη, και από εκείνη 
την στιγμή και μετά κανείς δεν γνώριζε που 
αυτό βρισκόταν. Τον Ιούνιο του 2011, υποτί-
θεται ότι ο κος Παπακωνσταντίνου παρέδωσε 
στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώ-
τη τα ονόματα που υποτίθεται ότι υπήρχαν 
στην λίστα που είχε δοθεί. Τον δε Αύγουστο 
του 2011, ενημερώνεται και ο κος Ευάγγελος 
Βενιζέλος, ο οποίος είχε γίνει υπουργός Οικο-
νομικών. Φτάνοντας στο 2012, και με την γνω-
στή διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον 
νυν υπουργό Οικονομικών κο Στουρνάρα, οι 
Γάλλοι μας παραδίδουν ψηφιακό δίσκο ( CD)  
με 2062 αρχεία, ενώ ο αντίστοιχος  του κου 
Παπακωνσταντίνου είχε 2059 αρχεία. 
Έτσι προκύπτει ξεκάθαρα πως ο κος Παπακων-
σταντίνου, προέβη σε αλλοίωση του ψηφιακού 
δίσκου, της λεγόμενης και «λίστας Λαγκάρντ», 
συγκεκριμένα δε φαίνεται ότι διέγραψε τρία 
ονόματα τα οποία ανήκαν σε συγγενικά του 
πρόσωπα. 
Επειδή σύμφωνα με το Ν. 3126/2003 «Πλημ-
μελήματα ή κακουργήματα που τελούνται από 
Υπουργό κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του εκδικάζονται από το κατ΄ άρθρο 86 του 
Συντάγματος Ειδικό Δικαστήριο, ακόμα και αν 
ο υπουργός έχει παύσει να έχει την ιδιότητα 
αυτή» 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 153 του ΚτΒ «Η 
Βουλή έχει τη αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη 

εναντίον όσων διατελούν ή διατέλεσαν μέλη 
της κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, για ποινικά 
αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 86 του Συντάγματος και το Νόμο 
περί ευθύνης των υπουργών» 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 154 παρ. 1 του 
ΚτΒ , «Για την άσκηση δίωξης κατά το προη-
γούμενο άρθρο εναντίον προσώπου που είναι 
η διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης η Υφυπουρ-
γός απαιτείται πρόταση κατηγορίας και από-
φαση της Βουλής που δέχεται την πρόταση 
αυτή» 
Επειδή ο κος Παπακωνσταντίνου, αλλοίωσε 
την λίστα Λαγκάρντ, ο δε κος Βενιζέλος ήταν 
γνώστης της όλης καταστάσεως και παρείχε 
κάλυψη στον κο Πακωνσταντίνου, με αποτέ-
λεσμα με αυτόν τον τρόπο να παρέχουν στην 
ουσία κάλυψη στους όποιους παραβάτες, στε-
ρώντας παράλληλα από την ελληνική πολιτεία 
εκατοντάδες εκατομμύρια, ή ακόμα και δισε-
κατομμύρια ευρώ ως έσοδα εκ φορολογίας. 
Επειδή ο κος Γεώργιος Παπανδρέου, ως πολι-
τικός προϊστάμενος των ως άνω και πρωθυ-
πουργός, αυτός παρείχε και αυτός κάλυψη στις 
ενέργειες τους. 
Επειδή προκύπτει ότι έχουν διαπραχθεί τα 
αδικήματα της παράβασης καθήκοντος (259 
ΠΚ) , της νόθευσης εγγράφου (242 παρ. 2 και 
3 Π.Κ) καθώς και της υπόθαλψης εγκληματία , 
κατ΄άρθρο 231 ΠΚ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ: 
Την κατά Νόμο άσκηση ποινικής διώξεως 
κατά του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. 
Παπακωνσταντίνου για το αδίκημα της νόθευ-
σης εγγράφου (242 ΠΚ), της παράβασης καθή-
κοντος (259 ΠΚ), την άσκηση ποινικής διώξε-
ως κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και πρώην 
υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου 
για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία 
(231 ΠΚ) καθώς και του πρώην πρωθυπουρ-
γού Γεωργίου Παπανδρέου για το αδίκημα της  
υπόθαλψης εγκληματία (231 ΠΚ)   και την συ-
ζήτηση της ως άνω πρότασης στην Ολομέλεια 
της Βουλής κατ΄ άρθρο 155 του Κανονισμού 
της Βουλής, με σκοπό την λήψη αποφάσεως 
για την συγκρότηση της αρμόδιας ειδικής 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, πρoς διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης για τις ως άνω περι-
γραφόμενες παράνομες πράξεις.

Σαμαράς καλύπτει Βενιζέλο 
και Τσίπρας καλύπτει Γιωργάκη 

Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως 
συνένοχοι για τη συγκάλυψη της διαφθοράς 
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Αλήθειες και αποκαλύψεις
στο μήνυμα του 

Προέδρου της Δημοκρατίας 
 
Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας περιέλαβε αλήθειες κρυμμένες πίσω από 
προβοκατόρικες αναφορές. Οι αλήθειες εκφράστηκαν 
ωμά, κυνική ομολογία μιας καταστάσεως στην οποία 
ούτε η τ. Πρόεδρος της Βουλής Μπενάκη ούτε ο νυν 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήσαν ή είναι πρόθυμοι να 
αντισταθούν: «Η οικονομική εξάρτηση φέρνει πολιτικό 
ετεροκαθορισμό και δεσμεύει τις εθνικές επιλογές. Αυτό 
δεν πρέπει να αφήσουμε να συνεχιστεί».  
Για τον αντιστασιακό κ. Παπούλια, που υπέγραψε όλα 
τα μνημόνια όλων των κυβερνήσεων, η στυγνή κατο-
χή λέγεται τώρα «ετεροκαθορισμός». Επέλεξε  επίσης 
ο Πρόεδρος να αναφερθεί  στο βασικό στόχο της δια-
κυβέρνησης για το 2013 και την αιτία, αν πιστέψουμε 
αυτόν και τις τηλεοράσεις, πάσης κακοδαιμονίας.  
«Υπάρχουν, επίσης, πολλά που εξαρτώνται αποκλειστι-
κά από τις δικές μας πράξεις και αποφάσεις. Ένα από 
αυτά, το σημαντικότερο, είναι να συμφωνήσουμε ότι η 
καταπολέμηση της μαζικής φοροδιαφυγής που αποτελεί 
μείζονα εθνική προτεραιότητα απαιτεί αμείλικτη, ευέ-
λικτη και δίκαιη φορολογική νομοθεσία, που θα στηρί-
ζεται σε διαφανείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εφαρμογής».  
Εχθρός είναι αυτό που ονομάζει «μαζική φοροδια-
φυγή», δηλαδή ένα μέσο οικονομικής αντίστασης 
του Λαού απέναντι στις αυθαίρετες μειώσεις μισθών 
και τις διαρκείς εφευρέσεις νέων φόρων που πηγαί-
νουν στις τσέπες γνωστών-αγνώστων. Στοχοποιεί τις 
πλατειές μάζες του Λαού που δεν έχουν άλλο τρόπο 
οικονομικής επιβίωσης από το να αρνηθούν να πλη-
ρώσουν το ντόπιο και παγκόσμιο πολιτικοοικονομικό 
καρτέλ.  
Προανήγγειλε επιπλέον την απόλυτη εξάρτηση από 
ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κάθε οικονομικής 
δραστηριότητας και την παρακολούθηση της καθημε-
ρινότητας κάθε Έλληνα πολίτη. Περιέλαβε τέλος στο 
μήνυμά του και τους σαφείς υπαινιγμούς των Μ.Μ. 
Εξαπάτησης, με τη διαφορά ότι οι ύβρεις φέρουν 
πλέον και τη σφραγίδα του κορυφαίου όλων των 
Ελλήνων:  
«Προσωπικά, αρνούμαι να δεχθώ ότι φαινόμενα φασι-
στικής έμπνευσης ταιριάζουν σ’ ένα λαό σαν τον ελλη-
νικό, που έδωσε χιλιάδες νεκρούς στους αγώνες της 
Ευρώπης για την απελευθέρωσή της από το ναζισμό. 
Σε αγώνες για ελευθερία και πανανθρώπινα ιδανικά. 
Το πρόβλημα είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό. Χρέος της 
Πολιτείας είναι να δίνει το δημοκρατικό παρόν δυναμι-
κά, χωρίς να αφήνει κενά που τα εμπορεύονται νεόκο-
ποι κήρυκες μιας νέας τάξης πραγμάτων». 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που αποκαλεί «ετε-
ροπροσδιορισμό» την ξένη κατοχή και ευαγγελίζεται 
την παρακολούθηση και την εξόντωση του ελληνικού 
λαού, κατ’ εξοχήν νεοταξήτικων σκοπών και πρακτι-
κών, προσδιορίζει ως κήρυκες μιας νέας τάξης πραγ-
μάτων, τους μόνους αντίπαλούς της. Τη Χρυσή Αυγή.  
Ουαί.  Ο κορυφαίος πολιτειακός παράγων είναι και 
κορυφαία υπεύθυνος για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η Ελλάς. Υπήρξε επί 27 χρόνια βουλευτής, 
Υφυπουργός και Αναπ. Υπουργός Εξωτερικών, Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας επί οκτώ έτη, και στενός φίλος 
της εξουσίας, «ο δανειστής» του Ανδρέα Παπανδρέου. 
Είναι επομένως αφελές να ισχυρισθεί κανείς ότι ένας 
επιφανής νομικός, ένας πολιτικός του διαμετρήματος 
του Κάρολου Παπούλια, δεν αντελήφθη πού οδηγού-
νταν η Ελλάδα. Αντελήφθη αλλά σιώπησε; Αυτό δεν 
τον κάνει λιγότερο υπεύθυνο για τη δυστυχία των 
Ελλήνων, για την αγωνία, για το ξεπούλημα των ελπί-
δων, για την εκποίηση της Ελλάδος. 
Αντίθετα, ως κορυφαίος της Δημοκρατικής ιεραρχίας 
είναι συνυπεύθυνος.  Η εικόνα του άκακου παππούλη 
που τα ΜΜΕ καλλιεργούν γι’ αυτόν, δεν μπορεί να 
κρύψει την πορεία και το ποιον του. Η εμπαθής και 
ωμή δήλωσή του έρχεται να επιβεβαιώσει ότι είναι 
ένα ακόμη όργανο εναντίον της μόνης Εθνικής φωνής 
μέσα στο σκούξιμο των γουρουνιών που κόπρισαν επί 
δεκαετίες στην Πατρίδα και στο πολίτευμά μας και 
την παρέδωσαν δεμένη πισθάγκωνα σε καιρό ειρήνης.  
Ας οδύρονται οι κάλπικοι δημοκράτες. Ο Ελληνικός 
λαός έχει πλέον τη Χρυσή Αυγή. Όσο μας επιτίθενται, 
τόσο αποκαλύπτονται γυμνοί και αηδιαστικοί στα 
μάτια του Ελληνικού λαού. 
Οι υπαίτιοι της καταστροφής της Ελλάδος, αυτοί που 
ασέλγησαν καπηλευόμενοι την Ελληνική Δημοκρατία 
και την εξουσία που στο όνομα της Δημοκρατίας απέ-
κτησαν, δεν δικαιούνται να ομιλούν για Δημοκρατία.

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Μεταξύ των προεκλογικών 
δεσμεύσεων της N. Δ., περίοπτη 
θέση, κατείχε εκείνη για την ανα-
κήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ. Από 
τότε, η συγκυβέρνηση των τριών 
κομμάτων μετρά ήδη άνω των έξι 
μηνών στην εξουσία, εν τούτοις, η 
δέσμευση της ανακηρύξεως ΑΟΖ, 
παραμένει γράμμα κενό.

Επιχειρώντας τα προσκείμενα στην 
συγκυβέρνηση ΜΜΕ, να καλύψουν την 
αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύ-
σεων του Πρωθυπουργού, επιδίδο-
νται ανά διαστήματα, σε ένα παιχνίδι 
εντυπωσιασμού, προαναγγέλλοντας 
την πρόθεση του κυρίου Σαμαρά να 
προχωρήσει το ζήτημα της ανακη-
ρύξεως. Από τον Ιούλιο ακόμη στις 
προγραμματικές δηλώσεις, ο κύριος 
Σαμαράς είχε αναφερθεί ‘’στη συστη-
ματική προετοιμασία για τη μελλοντική 
ανακήρυξη της ΑΟΖ’’. Παρά ταύτα, ο 
Πρωθυπουργός αποφεύγει να οριοθε-
τήσει χρονικώς τον ορίζοντα άσκησης 
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, 
τοποθετώντας την ανακήρυξη της 
ΑΟΖ, στην ίδια μοίρα, με το εξίσου 
αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδος να 
προχωρήσει στην επέκταση των χωρι-
κών της υδάτων στα 12 μίλια.
Το καθεστωτικό ‘’Βήμα’’, μας πληρο-
φορεί από τις αρχές του Ιανουαρίου 
του νέου έτους, πως ‘’η κυβέρνη-
ση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο 
να καταθέσει συντεταγμένες για τα 
εξωτερικά όρια της ελληνικής υφα-
λοκρηπίδας στα Ηνωμένα Έθνη, μέσα 
στους πρώτους μήνες του 2013’’. 
Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει, πως 
το Μέγαρο Μαξίμου, ήταν έτοιμο να 
δώσει το πράσινο φως ήδη από το 
Σεπτέμβριο του 2012, κίνηση που εν 
τέλει δεν προχώρησε, μετά την επίσκε-
ψη του Νταβούτογλου στην Ελλάδα, 
τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Καθί-
σταται ξεκάθαρο εκ των ανωτέρω, 
πως η Ελλάς βρίσκεται στη μέση μιας 
τιτάνιας σύγκρουσης συμφερόντων 
επί του ενεργειακού ζητήματος, μια 
σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολι-
τειών, Ευρώπης και Ρωσίας. Αν και οι 

προβλέψεις των ειδικών κάνουν λόγο 
για τεράστια οικονομικά οφέλη από 
ελληνικής πλευράς, αποτελεί δυστύ-
χημα για την Ελλάδα το γεγονός ότι 
η κοινοβουλευτική της ηγεσία αποδει-
κνύεται κατώτερη των περιστάσεων, 
δειλή και ανίκανη να διαφυλάξει τα 
συμφέροντα του Έθνους.

Οι πατριωτικές κορώνες των προε-
κλογικών δεσμεύσεων Σαμαρά, προ-
κειμένου να αποτρέψει, την μαζική 
στροφή των δεξιών ψηφοφόρων προς 
τη Χρυσή Αυγή, έχουν σήμερα αντι-
κατασταθεί από το φόβο, μπροστά 
στη βιασύνη των δανειστών να προ-
χωρήσει η κυβέρνηση στην ανακήρυ-
ξη της ΑΟΖ, προκειμένου να βάλουν 
χέρι στον ορυκτό πλούτο του Ελλη-
νικού Έθνους. Από τη μια πλευρά οι 
δανειστές με αιχμή του δόρατος την 
Γερμανία της Μέρκελ, πιέζουν, από 
την άλλη όμως οι υπερατλαντικοί μας 
‘’σύμμαχοι’’, φαίνεται πως κρατούν τα 
χαλινάρια της κυβέρνησης Σαμαρά επί 
του συγκεκριμένου ζητήματος. Ποντά-
ρουν ίσως, σε μια ευνοϊκότερη για 
τα συμφέροντά τους συμφωνία, με 
μια μελλοντική κυβέρνηση Τσίπρα, τον 
οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι 
δορυφόροι τους, προωθούν και προ-
βάλλουν διεθνώς σε κάθε ευκαιρία.
Αντίθετα προς τις προεκλογικές 

‘’φωτοβολίδες’’ της αφερέγγυας Ν. 
Δ., η Χρυσή Αυγή, ήταν η πρώτη και 
μοναδική πολιτική δύναμη η οποία 
διατράνωσε ξεκάθαρα και με απο-
φασιστικότητα, την θέλησή της για 
μια γεωστρατηγική στροφή, με γνώ-
μονα το Εθνικό και Λαϊκό συμφέρον. 
Συγκεκριμένα, η φιλοσοφία της Χρυ-
σής Αυγής για την εξωτερική πολιτική 
βασίζεται στο δόγμα του στρατηγικού 
βάθους. Η Ελλάς διαθέτει τεράστιο 
στρατηγικό βάθος, που μπορεί να της 
εξασφαλίσει ανεξάντλητη ισχύ και διε-
θνή επιρροή. Το στρατηγικό βάθος της 
Ελλάδος είναι ο χώρος του Αιγαίου και 
η θαλάσσια προέκτασή του που φτάνει 
μέχρι την νήσο Κύπρο. Η γεωπολιτική 
αξία της εν λόγω περιοχής και οι ανα-
ξιοποίητες ακόμη πλουτοπαραγωγικές 
πηγές που περικλείει, μπορούν όχι 
απλά να λύσουν τα σύγχρονα οικο-
νομικά προβλήματα, αλλά και να του 
χαρίσουν περίοπτη θέση στη διεθνή 
οικονομική και στρατηγική σκακιέρα.
Πάγιος στόχος μας είναι η άμεση 
χάραξη των ορίων της Ελληνικής 
Α.Ο.Ζ. με βάση την αρχή της μέσης 
γραμμής και λαμβάνοντας ως ενιαίο 
σύνολο τα θαλάσσια όρια της Ελλά-
δος με την Τουρκία από τις εκβολές 
του Έβρου μέχρι και το Καστελόριζο. 
Η επιλογή αυτή όχι μόνο είναι εφικτή, 
αλλά θα ενισχύσει τη θέση μας σε 
ένα ευρύτερο γεωστρατηγικό πλαίσιο. 
Η Ελλάς βρίσκεται στο γεωπολιτι-
κό κέντρο του κόσμου, την Ανατο-
λική Μεσόγειο, η οποία ενώνει τη 
Δύση με τον μεγαλύτερο ενεργειακό 
αποταμιευτήρα του πλανήτη. Η Μέση 
Ανατολή έχει βυθιστεί σε μια μαύρη 
τρύπα ασάφειας όσον αφορά τη μελ-
λοντική γεωστρατηγική της πορεία. Η 
ενεργειακά γυμνή Ευρώπη σύντομα 
θα αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα 
ενεργειακής αυτάρκειας. Μια κεραυ-
νοβόλος ανακήρυξη ΑΟΖ και εξόρυξη 
των ελληνικών ενεργειακών κοιτα-
σμάτων αναβαθμίζει άμεσα τον ρόλο 
της Ελλάδος και το ειδικό της βάρος 
έναντι των  ΗΠΑ, της Ρωσίας αλλά και 
της Δυτικής Ευρώπης.

E. K.

Ξέχασε την ΑΟΖ ο Σαμαράς; 
Παραμύθια από τα καθεστωτικά ΜΜΕ και ένοχη σιωπή 
από την Αριστερά - ΣΤΑΘΕΡΗ η θέση της Χρυσής Αυγής

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Σε πλήρη αμηχανία βρίσκεται ένα ολόκληρο σάπιο και 
διεφθαρμένο καθεστώς απέναντι στην συνεχή άνοδο του 
Κινήματος των Ελλήνων Εθνικιστών, την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! 
Η συνεχής λάσπη, οι αποκλεισμοί και η κάθε είδους πολεμι-
κή, δεν ευρίσκει ανταπόκριση στον δοκιμαζόμενο λαό μας, 
ο οποίος όλο και περισσότερο αγκαλιάζει την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. 
Την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που απαντά σε όλα αυτά με συνεχείς 
δράσεις στο πλευρό του Λαού. Την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, που οργα-
νώνεται, διαμορφώνει ένα όλο και πληρέστερο πολιτικό 
πρόγραμμα και προχωρεί. 
Δεν λείπουν από πλευράς του συστήματος και εκείνοι οι 
πονηροί εγκέφαλοι, που πιστεύουν ότι είναι δυνατόν με 
μεθόδους παλαιοκομματικές να φθείρουν το Κίνημά μας. 
Άλλοτε βλέπουν διασπάσεις, άλλοτε υποψηφιότητες που 
δεν υπάρχουν και γενικά προσπαθούν να καλλιεργήσουν 
ένα κλίμα αμφιβολίας για το  μέλλον του Κινήματος. Δυστυ-
χώς γι’ αυτούς τίποτε απ’ όλα αυτά δεν ισχύει. 
Ο παλαιοκομματισμός δεν έχει θέση στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

και αυτό είναι ένα μήνυμα όχι μόνον για τους ανθρώ-
πους του συστήματος, αλλά και για κάποιους καιροσκό-
πους, που ίσως τους περνά από τον νου ότι «βρήκαν 
ανοικτή πόρτα να μπούνε»…

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣ
«Ο παλαιοκομματισμός δεν έχει θέση στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
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ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ 
Ο ΨΕΥΔΟΜΟΥΦΤΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Συνεχίζει πάντα να προκαλεί ο αρχιπράκτο-
ρας Αχμέτ Μέτε, αυτή τη φορά ως ομιλητής 
στην Τουρκία με θέμα την…Βαλκανική Κατα-
στροφή του 1912! Ο λόγος για το συμπόσιο 
«100 χρόνια από την Βαλκανική Καταστρο-

φή», που όπως μας 
ενημερώνει το μειο-
νοτικό περιοδικό της 
Κομοτηνής «Ρόντοπ 
Ρουζγκαρί», διορ-
γανώθηκε στις 5 και 
6 Ιανουαρίου στην 
Κωνσταντ ινούπο-
λη. «Στην εκδήλωση 
αυτή» αναφέρει ξεκά-
θαρα το περιοδικό, 

«τη Δυτική Θράκη θα εκπροσωπήσει ο μου-
φτής Ξάνθης Αχμέτ Μέτε». Όπως βεβαίως 
καταλάβατε, πρόκειται για το ίδιο ακριβώς 
γεγονός που εμείς εορτάζουμε (απελευ-
θέρωση Ηπείρου και Μακεδονίας με τους 
Βαλκανικούς Πολέμους 2012-13). Ε, ο Μέτε 
λοιπόν θα πάει στη… Μάνα Πατρίδα του, 
μαζί με τους τούρκους συντρόφους του για 
να το κλάψει ως «καταστροφή»!

Ο ΚΑΜΙΝΗΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΚΟΨΕΙ
ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Σύμφωνα με ανάρτηση του Stoxos.gr, στην 
τελετή που έγινε στο παλιό Δημαρχείο για 
την κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας ο 
Δήμαρχος Καμίνης ΑΡΝΗΘΗΚΕ να κόψει το 
κομμάτι του Χριστού παρά τις επισημάνσεις 
και τις παροτρύνσεις Δημοστικών Συμβού-
λων. Ο Καμίνης όχι μόνο αγνόησε τις φωνές 
αλλά επικαλέστηκε το πρωτόκολλο το οποίο 
όπως είπε δεν το λέει πουθενά ότι πρέπει να 
κόψουμε κομμάτι του Χριστού... Και προχώ-
ρησε στην κοπή της βασιλόπιτας κόβοντας το 
κομμάτι του Δήμου της Αθήνας...! Σας κάνει 
εντύπωση; Εμάς πάντως ΟΧΙ!

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Πιστή στις μνημονιακές επιταγές η συγκυ-
βέρνηση δίνει «γη και ύδωρ» στους διεθνείς 

τοκογλύφους, εξαθλιώνοντας και ξευτελίζο-
ντας τον ελληνικό λαό.
Μία από τις απαιτήσεις της τρόικας που 
καταφτάνει στην Ελλάδα στις 15 Ιανουαρίου 
αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν 
ιδιώτες προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, η 
τρόικα απαιτεί από το υπουργείο Οικονομι-
κών να περάσει μία ρύθμιση σύμφωνα με 
την οποία όποιος χρωστάει πάνω από 500 
ευρώ στο Δημόσιο, αυτόματα η Εφορία να 
μπορεί να κάνει ανάληψη των μετρητών από 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Έτσι για 
παράδειγμα όσοι χρωστούν χαράτσι, τέλη 
κυκλοφορίας ή έχουν οποιαδήποτε άλλη 
ληξιπρόθεσμη οφειλή τότε η Εφορία θα μπο-
ρεί να προχωράει σε αυτόματη ανάληψη του 
ποσού από τις καταθέσεις του οφειλέτη στον 
τραπεζικό του λογαριασμό. Καταργείται έτσι 
στην κυριολεξία η έννοια της ιδιωτικής περι-
ουσίας. Αυτοί που θα την πληρώσουν θα είναι 
πάλι οι μισθωτοί, άνεργοι, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και συνταξιούχοι) καθώς θα βλέ-
πουν να εξανεμίζονται από την τράπεζα και οι 
τελευταίες τους οικονομίες που προορίζονται 
για την κάλυψη βασικών αναγκών. Από την 
άλλη, οι μεγαλοοφειλέτες και καταχραστές 
της δημόσιας περιουσίας παραμένουν στο 
απυρόβλητο, καθώς δεν ασχολούνται με 
ψίχουλα της τάξης των 500 ευρώ, αλλά από 
εκατομμύρια και πάνω...

MEGA$ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙ€... 
ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΡΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ

Σάλος έχει ξεσπάσει με το δάνειο που πήρε 
η εταιρεία «Τηλέτυπος Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
καθεστωτικού καναλιού mega. Η εταιρεία με 
ανακοίνωσή της διαψεύδει τις πληροφορίες 
ότι έλαβε δάνειο 98 εκατ. ευρώ («λεφτά 
υπάρχουν»). Όπως μετέδωσε το κανάλι, το 
δάνειο που συνάφθηκε με 5 παρακαλώ τρά-
πεζες ήταν… μόλις 10 εκατομμυρίων, εκ των 
οποίων εκταμιεύθηκαν τα 8,5. Έλα όμως που 
διαψεύδονται πανηγυρικά από ανακοίνωση 
που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών, στην οποία φαίνεται πως 
η εταιρεία έχει συνάψει δάνειο –κρατηθείτε- 
98 εκατομμυρίων ευρώ! Και βέβαια, σε περί-
πτωση αδυναμίας εξόφλησης του δανείου 
(που υπό τις παρούσες συνθήκες κρίσης στο 
χώρο των ΜΜΕ είναι κάτι παραπάνω από 

σίγουρη…) ποιος θα πληρώσει το… μάρμαρο; 
Μα, ποιος άλλος, εμείς, οι… ευτυχισμένοι 
τηλεθεατές φυσικά!

ΤΟ ΚΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΠΟΥΛΑΕΙ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ!

Λαλίστατοι οι… σύντροφοι του ΚΚΕ σε όλα 
τα θέματα. Μόνο που κάποια τα κάνουνε… 
γαργάρα. Όπως π.χ. το γεγονός ότι έχουνε 
βγάλει στο σφυρί την τηλεοπτική συχνότητα 
του 902, την οποία οι… σπαγκοραμμένοι 
την πήραν από το κράτος χωρίς να δώσουν 
ούτε… ρούβλι. Δηλαδή, η συχνότητα είναι 
δημόσια περιουσία και οι κουκουέδες –με 
την ανοχή του «αστικού» πολιτικού κόσμου 
των Αντωνάκηδων καθώς και των καθε-
στωτικών ΜΜΕ, των ΕΠΟΝιτών που έγιναν… 
βαρόνοι- επιχειρούν να την ξεπουλήσουν, για 
να τα οικονομήσουν! Κάνουν αυτό ακριβώς 
για το οποίο κατηγορούν τους άλλους!

  Σημεία
 των Καιρών

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΣΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ

ΔΗΜΑΡΧΟ

Όσο και να προστατεύονται από πο-
λυπληθή ομάδα ασφαλείας οι όψιμοι 
«σωτήρες», ο ελληνικός λαός όποτε 
θα τους αντικρίζει, θα τους απο-
δοκιμάζει για τις μνημονιακές και 
αντεθνικές πολιτικές που ακολου-
θούν. Ξινή του βγήκε του Σαμαρά η 
πρωινή κάθοδος στον Πειραιά μαζί 
με τον δήμαρχο Βασίλη Μιχαλολιάκο 
για τον εορτασμό των Θεοφανείων. 
Ομάδα πολιτών αποδοκίμασε τους 
δύο άντρες κατά την αποχώρησή 
τους από την τελετή Αγιασμού των 
Υδάτων στο λιμάνι

Αχαρακτήριστη
συμπεριφορά για
Μητροπολίτη...
Σκηνές απείρου κάλλους, διαδραματί-
στηκαν την Κυριακή στο λιμάνι της Ναυ-
πάκτου κατά την κατάδυση του Τιμίου 
Σταυρού από τον Μητροπολίτη Ιερόθεο. 
Ένας θαρραλέος πιστός, που είναι μέλος 
του Συλλόγου φίλων του Μοναστηρίου 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, με το 
οποίο η Μητρόπολη Ναυπάκτου βρίσκε-
ται σε αντιπαράθεση, βούτηξε στο λιμάνι 
της και κατάφερε να πιάσει πρώτος τον 
Σταυρό.
Μόλις το παρατήρησε ο Μητροπολίτης 
και ο άνδρας κινήθηκε προς το μέρος 
του για να του παραδώσει τον Σταυρό 
και να πάρει την ευλογία του, ως είθι-
σται σε τέτοιες περιπτώσεις, προς γενική 
κατάπληξη των πιστών ο Ιερόθεος απο-
χώρησε χωρίς να πάρει τον Σταυρό, σε 
μια επίδειξη μικροψυχίας και αδιαλλα-
ξίας, ολοκληρωτικά ασυμβίβαστης με το 
μήνυμα της ορθοδοξίας.
Ο πιστός, του φώναξε «ντροπή σου» 
και τελικά παρέδωσε τον Σταυρό σε ένα 
παιδί!!!

Να θυμίσουμε, για όσους δεν το γνωρί-
ζουν, ότι ο εν λόγω μητροπολίτης (που 
ήταν και τακτικός αρθρογράφος της 
φανατικά αθεϊστικής και αντίχριστης 
«Ελευθεροτυπίας», όταν κυκλοφορού-
σε) ήταν μεταξύ των ελαχίστων (7-8) 
μελών της Ιεράς Συνόδου που έκαναν 
(ομαδικά…) πολιτικάντικες δηλώσεις 
κατά της Χρυσής Αυγής.
Είναι, λοιπόν, η δεύτερη φορά μέσα σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που ο 
Ιερόθεος Ναυπάκτου εκθέτει την Ορθό-
δοξη Εκκλησία και σκανδαλίζει τους 
πιστούς. Χρειάζεται άραγε να υπάρξει 
και τρίτη φορά; 

Θυμάστε εκείνους τους βουλευτές 
που αποχώρησαν από το κόμμα 
Καμμένου (Μαρκόπουλος και σία) 
και οι δημοσιογραφικές πληροφο-
ρίες ανέφεραν μετά βεβαιότητος 
ότι κινούνται για να φτιάξουν (κατ’ 
εντολήν της ΝΔ και του σάπιου 
συστήματος εξουσίας) κόμμα στα 
«δεξιά» της ΝΔ, ώστε να αποτελέ-
σουν «ανάχωμα» προς την Χρυσή 
Αυγή; Είχαν διαρρεύσει στον τύπο, 
πως αμέσως μετά τις γιορτές θα 
βάλουν μπροστά για να φτιάξουν το κόμμα-ανάχωμα. 
Ωστόσο, οι γιορτές πέρασαν κι ούτε φωνή ούτε ακρόαση! 
Όπως υποστηρίζουν τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, η «έρευνα αγο-
ράς» (και στα σίγουρα κάποιες δημοσκοπήσεις που έγιναν 
με εντολή του «μεγάλου αφεντικού» Σαμαρά, έδειξε πως 
το… κάρο δεν τραβάει στον ανήφορο, παρά το… σπρώξιμο:
«Δεν πήγε καλά η …”έρευνα αγοράς” που έκαναν τα Χρι-
στούγεννα. Αμέσως μετά το γεύμα και τα κεμπάπ στον 
“Θανάση” στο Μοναστηράκι, οι ανεξάρτητοι βουλευτές 
άφησαν να διαρρεύσει πως θα πήγαιναν τις γιορτές στις 

περιφέρειες τους για να δουν τις 
αντιδράσεις του κόσμου και το…
έδαφος για νέο κομματικό σχη-
ματισμό. Απ’ ότι μαθαίνουμε σε 
διάφορες περιφέρειες τα …δίχτυα 
που έριξαν οι ανεξάρτητοι βουλευ-
τές, γύρισαν πίσω …άδεια, αφού 
ο κόσμος εξακολουθεί να είναι 
παγωμένος απέναντι στους πολιτι-
κούς και τις προσωπικές τους ή μη 
φιλοδοξίες. Δύσκολος καιρός για 
πρίγκιπες…»

Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη και απορώ πως δε 
μπορούν να το χωνέψουν στο κατεστημένο. Η εποχή τους 
πέρασε ανεπιστρεπτί! Κι όσα αναχώματα κι αν επιχειρή-
σουν να στήσουν, κρύβοντας πίσω από βαριές… κουρτίνες 
παλαιά υλικά κατεδαφίσεως, για να τα εμφανίσουν ως… 
αντισυστημικά και… αντιμνημονιακά, δε θα καταφέρουν 
τίποτα. Τα πράγματα έχουνε πάρει το δρόμο τους κι είναι 
ώρα κι αυτοί να πάρουν δρόμο και να μας αδειάζουν τη 
γωνιά. Αρκετά τους ανεχτήκαμε!

Α.Κ.

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ... ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ! Μυρτώ, η Ελλάδα στο πλευρό σου
Έξι μήνες μετά το περιστατικό στην Πάρο, με τον άγριο βιασμό 
και ξυλοδαρμό της από Πακιστανό λαθρομετανάστη, η 15χρονη 
Μυρτώ, νοσηλεύεται ακόμη στην εντατική, κερδίζοντας ωστόσο 
τη μάχη με τη ζωή.
Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα νοσηλείας, αρχικά στο 
νοσοκομείο Αττικόν και στη συνέχεια στο Θεραπευτήριο «Υγεία», 
η Μυρτώ δείχνει τα 
πρώτα σημάδια βελτί-
ωσης στην υγεία της, 
κάνοντας σιγά-σιγά τα 
πρώτα της βήματα.
Η 15χρονη κοπέλα που 
κακοποιήθηκε βάναυ-
σα από τον Πακιστανό 
στη διάρκεια των καλο-
καιρινών της διακοπών 
στην Πάρο, κατάφερε πριν από λίγες μέρες να κάνει τα πρώτα 
της μικρά αλλά καθοριστικά βήματα για τη μαραθώνια διαδρομή 
που διανύει από εκείνη την αποφράδα μέρα του Ιουλίου.
Σε δηλώσεις που έκανε ο πατέρας της μικρής στο Πρώτο Θέμα 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «H κατάσταση της υγείας της βελτι-
ώνεται με αργούς ρυθμούς. Εμείς, ωστόσο, έχουμε ελπίδες για 
περαιτέρω βελτίωση στην υγεία της, αλλά θέλει πολύ χρόνο 
ακόμη. Έχουμε υπομονή και ελπίζουμε το καλύτερο».
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ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Σε σύσκεψη που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, 
στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής και στην οποία συμμετείχαν 
στελέχη της τρόικας με τον επικεφαλής της 
Task Force στην Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ 
έγινε για πρώτη φορά σαφές πως το χρο-
νοδιάγραμμα των αλλαγών αποτελεί πλέον 
μνημονιακή υποχρέωση της χώρας και θα 
συνδεθεί στο μέλλον ακόμα πιο δεσμευτικά 
με τη συνέχιση της χρηματοδότησης. Με λίγα 
λόγια, οι διεθνείς τοκογλύφοι αποφασίζουν 
για την χώρα, χωρίς περιθώρια για αλλαγές. 
Από την άλλη πλευρά, η συγκυβέρνηση σκύ-
βει το κεφάλι υπακούοντας σε κάθε μέτρο 
που επιβάλλει η τρόικα χωρίς να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν ο λόγος του Ελληνικού λαού. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

Βάσει δημοσιευμάτων του Τύπου, το νέο 
κρυφό μνημόνιο παρουσιάζει τις αλλαγές 
που θα γίνουν εντός του έτους όπως: Κινη-
τικότητα προσωπικού στο Δημόσιο με υπο-
χρεωτικές συνεχείς μετατάξεις, νέο ΑΣΕΠ με 
νέα κριτήρια και μεθοδολογία προσλήψεων, 
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και την κατάργηση των αντίστοιχων θέσε-
ων εργασίας, αυτοματοποιημένο σύστημα 
ειδοποίησης και είσπραξης οφειλών προς το 
Δημόσιο, επανακατάρτιση των στελεχών του 
ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, την 
ίδρυση και λειτουργία φορολογικών δικα-
στηρίων,  δημιουργία μητρώου τραπεζικών 
λογαριασμών, κατάργηση των κρατικών 
παρεμβάσεων που εμποδίζουν την είσοδο 
στην αγορά και τον ανταγωνισμό, εκ βάθρων 

μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ, δεύτερος κύκλος 
μεταρρύθμισης στον τομέα του φαρμάκου 
και της τιμολόγησης του,  διαχείριση των 
ακινήτων και της περιουσίας των Δήμων 
από την κεντρική Διοίκηση κ.α. Περαιτέρω, 
η τρόικα απαιτεί κατάργηση οργανισμών και 
υπουργείων με μοναδικό σκοπό την «εξυγί-
ανση» της εγχώριας οικονομίας. Τραγελαφι-
κό είναι το μέτρο της διαχείρισης της δημόσι-
ας περιουσίας και φτάνει στο ολοκληρωτικό 
ξεπούλημα της Ελλάδας με την συμφωνία 
της κυβέρνησης. Η Ελλάδα πλέον αποτελεί 
θλιβερό προτεκτοράτο ξένων συμφερόντων 
με την πλήρη ανοχή των κυβερνόντων αλλά 
και με την έλλειψη Εθνικής κυριαρχίας και 
ηγεσίας που τους διέπει. 

ΛΙΣΤΕΣ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

Τέσσερις νέες λίστες αποκαλύπτεται ότι 
έχουν περιέλθει στα χέρια των κυβερνήσεων 
της ΝΔ από το 2007 και αγνοήθηκαν επιδει-
κτικώς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στα 
δημοσιεύματα, μιλάμε για τέσσερις λίστες 
που περιέχουν καταθέτες σε Λιχτενστάιν και 
Λουξεμβούργο, καθώς και μεγαλοϊδιοκτήτες 
ακινήτων και σκαφών αναψυχής σε Λονδίνο 
και Ολλανδία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μιλάμε 
για απόκρυψη στοιχείων ύψους 15 δισ. ευρώ, 
τα οποία περιήλθαν στα χέρια της τότε κυβέρ-

νησης Καραμαν-
λή το 2007 και η 
απόκτηση τους 
έγινε γνωστή  
μόλις το 2010.
Μία υπόθεση, 
λοιπόν, από-
κρυψης σοβα-
ρών στοιχείων 
φ ο ρ ο δ ι α φ υ -
γής, παρόμοιας 
με την Λίστα 

Λαγκάρντ, έρχεται σιγά σιγά στο φως, έξι 
χρόνια μετά την απαρχή της. Αυτή την φορά, 
όμως, εμπλέκεται η ΝΔ του Κ. Καραμανλή. 
Τότε υπουργός οικονομικών ήταν ο Γ. Αλογο-
σκούφης. Μένει να δούμε αν θα γίνει «θέμα» 
στα ΜΜΕ, όπως η «λίστα Λαγκάρντ», τώρα 
που εμπλέκεται το κυρίαρχο κόμμα της τριμε-

ρούς συγκυβερνήσεως, η ΝΔ. Η πάγια θέση 
της Χρυσής Αυγής: ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!

ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ... ΠΑΛΤΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΜΟΥΣ!

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ινδία και παγκο-
σμίως μετά τις συνεχείς αποκαλύψεις για 
ομαδικούς βιασμούς νεαρών κοριτσιών, 
ακόμα και μέχρι θανάτου. Ποια είναι η αντί-
δραση της κυβέρνησης της χώρας; Η περι-
φερειακή κυβέρνηση του κρατιδίου Ποντι-
τσερί, αποφάσισε ότι οι γυναίκες πρέπει 
να φοράνε... παλτά για να σωθούν από 
τους επίδοξους βιαστές τους! Μάλιστα, η 
κυβέρνηση πρότεινε τον επανασχεδιασμό 
των σχολικών στολών με την υποχρεωτική 
χρησιμοποίηση παλτών για τις μαθήτριες, 
παρά τις υψηλότατες θερμοκρασίας που επι-
κρατούν στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη 
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της σχετικής 
επιτροπής υπό την προεδρία του υπουργού 
Παιδείας το Σάββατο μετά και την απαγωγή 
και το βιασμό μιας 12χρονης από έναν ελε-
γκτή λεωφορείου και ένα φοιτητή την ημέρα 
της Πρωτοχρονιάς.

  Σημεία
 των Καιρών

Χωρίς σχόλια, αναδημοσιεύουμε αυτούσιο το άρθρο του 
Δημήτρη Μαρκόπουλου στο «Πρώτο Θέμα» με τίτλο: «Πρό-
σωπο της χρονιάς ο Νίκος Μιχαλολιάκος»

Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, εάν έπρεπε να διαλέξουμε ένα 
πρόσωπο ως το κορυφαίο για τη χρονιά που έφυγε, αυτό δεν 
είναι άλλο από τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο 
Μιχαλολιάκο. Είναι ο πολιτικός εκείνος που πήρε έναν διαλυμέ-
νο χώρο, αυτόν της άκρας δεξιάς, και από το 0,3% του 2009 
τον πήγε στο 7% του 2012. Που επέβαλλε την πολωτική και 
μισαλλόδοξη ατζέντα του, που για πρώτη φορά στα τελευταία 
σαράντα χρόνια απενοχοποίησε την περίοδο της Χούντας, που 
δεν απαρνήθηκε επί της ουσίας τις φασιστικές του ρίζες, που 
επέβαλλε ένα μείζον θέμα, το μεταναστευτικό και που ανέδειξε 
μια νέα γενιά πολιτικών. Για την ακρίβεια ανέδειξε μια νέα γενιά 
μεταπολιτικών, καθώς η Χρυσή Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο 
κόμματα της μεταπολιτικής, αντίστοιχα με αυτά που ξεπήδησαν 
στην Τουρκία μετά τον Αρμαγεδώνα του ΔΝΤ στις αρχές του 
2000. Ισλαμιστής λοιπόν ο Ερντογάν, αντι-ισλαμιστής ο Μιχα-
λολιάκος, ο οποίος ως καλός γνώστης της ιστορίας αλλά και 
πρώην λοκατζής, ξέρει πώς να κινείται όχι σε ομαλό πολιτικό 
πεδίο, αλλά σε ανώμαλο.

Την απόφαση να γράψω πως ο Νίκος Μιχαλολιάκος ήταν το 
πρόσωπο του 2012 δεν την έλαβα φυσικά με «φασιστική» 
λογική αντίστοιχη των μελών του κόμματος, ούτε επειδή έτσι 
το ήθελα. Απλά διαβάζοντας μια πρόσφατη ανασκόπηση των 
τηλεοπτικών δρωμένων για το έτος που έφυγε, εντύπωση 
προκαλεί πως στο ΤΟΡ 10 των εκπομπών με τη μεγαλύτερη 
τηλεθέαση την πρώτη, την έκτη και τη δέκατη θέση καταλαμβά-
νουν εκπομπές με θέμα τη Χρυσή Αυγή και με τηλεθεάσεις άνω 
του 1,5 εκατομμυρίου πολιτών. Ανάλογη είναι και η ανασκόπηση 
των όσων έγραψε ο διεθνής Τύπος για τη χώρα μας αλλά και η 
κάλυψη αυτού του κόμματος – φαινόμενου στην Ελλάδα.
Συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, ο Νίκος Μιχαλολιάκος ευφυώς 
κατανόησε πως στην περίοδο της τρικυμίας δεν πας με το ρεύμα 
που σε οδηγεί στο χάος, αλλά κόντρα σε αυτό. Επίσης κατα-
νόησε την κούραση των Ελλήνων από τις αριστερές κορώνες 
που όμως έμεναν στα λόγια και τη θεωρία. Γιατί στην πράξη, το 
αριστερό ΠΑΣΟΚ αλλά και πολλά στελέχη της αριστεράς παρέ-
κλιναν της ιδεολογίας τους και έβαλαν για τα καλά το δάχτυλο 
στο μέλι. «Μπορεί αυτά τα χέρια να χαιρετούν φασιστικά, όμως 
δεν έκλεψαν» είπε ο Μιχαλολιάκος και αντί να καταδικαστεί ως 
φασίστας κι επικίνδυνος έγινε σλόγκαν. Γιατί πολύ απλά η περί-
οδος της χούντας έχει ξεχαστεί και αφορά πολίτες άνω των 60 

ετών ή όσους ασχολούνται με την ιστορία. Τώρα αυτό που απα-
σχολεί την πλειοψηφία είναι η περίοδος της δήθεν σοσιαλιστικής 
αλλά τελικά άκρατα καπιταλιστικής πολιτικής που οδήγησε στην 
εξαφάνιση των μεσαίων στρωμάτων και στην ανεργία. Που 
δημιούργησε την τάξη των νεόπτωχων.
Τώρα θα πει κανείς εάν ο Μιχαλολιάκος θα είναι και του χρόνο 
το πρόσωπο της χρονιάς. Αυτό δεν το ξέρω. Όσο όμως η φτώ-
χεια θα εξαπλώνεται, όσο το κοινωνικό Κράτος θα καταρρέει, 
τόσο κόμματα εκτός γραμμής θα έρχονται στο προσκήνιο. Κι 
αυτό είναι που η κοινωνία και η πολιτική τάξη θα πρέπει να 
προσέξει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του αστικού πολιτικού 
κόσμου. Η επαναφορά στην ηρεμία και τη νομιμότητα. Μόνο 
τότε φαινόμενα σαν τη Χρυσή Αυγή θα βγουν από το κάδρο των 
πρωταγωνιστών. 

Πρόσωπο της χρονιάς ο Αρχηγός
της Χρυσής Αυγής, Ν. Μιχαλολιάκος

«2η Πανπελοποννησιακή συνδιάσκεψη»
Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου, στα γραφεία της Τοπι-
κής Οργανώσεως Τριπόλεως Λαϊκού Συνδέσμου 
θα πραγματοποιηθεί η 2η Πανπελοποννησιακή 
συνδιάσκεψη των Τ.O. των νομών, παρουσία του 
Περιφερειάρχη μας  και βουλευτή της Β ´ Αθηνών 
κυρίου Ηλία Παναγιώταρου. Μετά το πέρας της 
συνδιασκέψεως θα ακολουθήσει  το πατροπα-
ράδοτο έθιμο της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας. 

Τοπική Οργάνωση Τριπόλεως
Πλατεία Κολοκοτρώνη αρ. 8

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ: 
ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ», ΔΗΛΑΔΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ!
Να δουλέψουν αμισθί οι ανεπάγγελτοι και τεμπέληδες πολιτικάντηδες 
που δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο στην ζωή τους!
Μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα, ο πρώην υφυπουργός οικονομικών Πέτρος Δού-
κας, παρουσίασε ένα μανιφέστο προτάσεων, για την έξοδο από την κρίση. Ο κύριος Δούκας 
προτείνει μεταξύ άλλων, οι άνεργοι να θέσουν εαυτούς στη διάθεση του διεφθαρμένου και 
χρεοκοπημένου Καθεστώτος, προσφέροντας εθελοντική εργασία!
«Από το να μαζεύουν ελιές (χιλιάδες τόνοι παραμένουν αμάζευτες), ή άλλα αγροτικά προϊ-
όντα, να καθαρίσουν τις παραλίες ή δρόμους, να φυτέψουν δένδρα, να κάνουν βοηθητικές 
εργασίες σε τεχνικά έργα, σε μαγαζιά, συνεργεία, επιχειρήσεις, ανάλογα με την ηλικία, τις 
δεξιότητες, την έφεση και την όρεξη του καθενός. Ταυτόχρονα, να ζητηθεί από τις επιχειρή-
σεις αν θα τους ενδιέφεραν κάποιοι εργάτες, ή υπάλληλοι για τρεις μήνες χωρίς επιβάρυνση 
(για τις επιχειρήσεις, κλπ)’’. Ο πρώην υφυπουργός συνεχίζει, προτείνοντας ‘’ακόμα και οι 
τελειόφοιτοι του Γυμνασίου και οι πρωτοετείς και δευτεροετείς των ΑΕΙ, κλπ., να εργάζονται 
το καλοκαίρι πέντε βδομάδες σε αντίστοιχες εργασίες για να αποκτήσουν κάποια στοιχειώδη 
εργασιακή εμπειρία»!
Ο κύριος Δούκας, δικαιολογεί τις προτάσεις του ισχυριζόμενος πως με την εθελοντική εργα-
σία οι άνεργοι θα «ξετριφτούν», θα «μπουν σε κάποια δράση, έστω και ταπεινή» και επιπλέον 
«θα γνωρίσουν τους αυριανούς εργοδότες»! 
«Εύκολες και δίχως οικονομικό κόστος λύσεις» λοιπόν, από τον πρώην υφυπουργό της Ν.Δ.. 
Αντιλαμβάνεται κανείς, πόσο ανερυθρίαστα αντιμετωπίζουν την οικονομική εξαθλίωση των 
Ελλήνων, οι πολιτικοί ταγοί του Μεταπολιτευτικού Καθεστώτος, οι κύριοι υπεύθυνοι της 
δυστυχίας του Λαού μας. Κάποιος πρέπει να πληροφορήσει τους νεοφιλελεύθερους φωστή-
ρες, πως ο εθελοντισμός στο Κράτος της διαφθοράς, τελείωσε. Το μόνο επωφελές έργο για 
την χώρα, είναι να αποχωρήσουν εθελοντικά από την εξουσία...



ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20136

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Οι κοινωνικές ανισότητες και η άνευ όρων παρά-
δοση της εθνικής μας περιουσίας σε μία δράκα 
πλουτοκρατών πρέπει πάραυτα να σταματήσει. 
Η ελληνική κοινωνία τσακίζεται από τα μνημο-
νιακά μέτρα, την ώρα που ελάχιστες οικογένειες 
πλουτίζουν ανεξέλεγκτα εις βάρος του λαού και 
κυριαρχούν στην πολιτική και οικονομική ζωή της 
χώρας.  Η Χρυσή Αυγή, η μόνη πολιτική δύναμη 
που δεν δεσμεύεται από μεγάλα συμφέροντα 
και οικονομικά τραστ, έχει ως πρώτο στόχο στον 
προγραμματισμό της την πάταξη των κοινωνικών 
ανισοτήτων και την ίση ανακατανομή του εθνικού 
μας πλούτου σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Να μη ζει ο Δημόσιος τομέας εις βάρος του 
ελληνικού λαού, αλλά να ξεκινήσει να λειτουργεί 
παραγωγικά και προς όφελος του συνόλου. Άμεση 
απόλυση όσων προσελήφθησαν παράνομα και 
αναξιοκρατικά. Άμεση μετάταξη σε παραγωγικές 
θέσεις εργασίας όσων δημοσίων υπαλλήλων δεν 
έχουν ουσιαστικό αντικείμενο ενασχόλησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Το βασικό κύτταρο του πολιτειακού και διοικητι-
κού μοντέλου το οποίο πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή 
- σύμφωνα με το πατριωτικό κοινοτικό πνεύμα 
- είναι ο Δήμος, εντός του οποίου αναπτύσσεται 
η πολιτική, κοινωνική οικονομική και πολιτιστική 
ζωή του λαού. Συνεπώς προτείνει την εξάλειψη 
των ενδιάμεσων βαθμίδων και εξουσιών  στην 
τωρινή διοικητική δομή, δηλαδή της περιφέρειας 
και του νομού, που παρεμβάλουν τεράστιες γρα-
φειοκρατικές δυσχέρειες στην ομαλή λειτουργία 
του διπόλου Κεντρική Διοίκηση- Δήμου, επιβαρύ-
νοντας και ταλανίζοντας τον πολίτη. 
Η Χρυσή Αυγή πιστεύει στην ανάγκη απόλυτης 
αποκέντρωσης των υπηρεσιών, λειτουργιών και 
λειτουργημάτων, ώστε κάθε Δήμος να καταστεί 
αυτοδύναμο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, 
πολιτιστικό και διοικητικό όργανο, δημιουργικό 
μέλος της λαϊκής κοινότητας. Ο Δήμος πρέπει να 
καταστεί ένα λειτουργικό και διοικητικό κύτταρο 
σε απόλυτη αντιστοιχία με την Κεντρική Διοίκη-
ση.. Έτσι, όλες οι υπηρεσίες θα ευρίσκονται στην 
δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του Δήμου και θα 
ελέγχονται κυρίαρχα από την κεντρική εξουσία.
Η αναβάθμιση αυτή των Δήμων, προβλέπει 
αναστροφή της ροής των πόρων από τους Δή-
μους που θα τους συλλέγουν προς την Κεντρική 
Διοίκηση που θα τους αναδιανέμει, ασκώντας τον 
κυρίαρχο ρόλο της ως ελεγκτού των διαδικασιών. 
Η αποκέντρωση οφείλει να είναι καθολική περι-
λαμβάνοντας κάθε υπηρεσία, από την οικονομική 
(εφορίες) έως την δικαστική (δικαστήρια). 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: 
ΠΕΡΙ «ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ»

«Οι οφειλέτες είναι δούλοι όλων των δανει-
στών τους. Είναι δούλοι δούλων αναιδών 
και βάρβαρων και βάναυσων»… «Φύγε να 
γλυτώσεις από τον εχθρό και τύραννό σου, 
τον δανειστή που θίγει την ελευθερία σου, 
βάζει πωλητήριο στην αξιοπρέπειά σου κι 
αν δεν του δίνεις, σε ενοχλεί• αν πουλήσεις, 
ρίχνει την τιμή• αν δεν πουλήσεις σε ανα-
γκάζει• αν τον πας στο δικαστήριο προσπαθεί 
να επηρεάσει την έκβαση της δίκης• αν του 
ορκίζεσαι σε προστάζει• αν κρατάς την πόρτα 
κλειστή στήνεται στο κατώφλι και σου βροντά 
αδιάκοπα...» 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
«Περί του μη δειν δανείζεσθαι»

«Οι Έλληνες μπορούν»: Η Καπνοβιομηχανία 
Καρέλια έδωσε 1,8 εκατ. ευρώ στους 

εργαζόμενους και αντιστέκεται στην κρίση
Κόντρα στο ρεύμα της ύφεσης κινήθηκε 
την χρονιά που πέρασε η καπνοβιομη-
χανία “Καρέλια”, αφού και κέρδη εμφά-
νισε και μπόνους συνολικού ύψους 1,8 
εκατ. ευρώ απένειμε στους εργαζομέ-
νους της!
Όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβου-
λος, κ. Ανδρέας Καρέλιας, στην πρωτο-
χρονιάτικη γιορτή των εργαζομένων που 
πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, στο 
9μηνο του έτους ο τζίρος της εταιρείας 
ενισχύθηκε από τα 458 στα 473 εκατ. 
ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθη-
καν από τα 25 στα 38 εκατ. ευρώ. Στις 
παροχές που ανακοίνωσε ο κ. Καρέλιας 
στους εργαζόμενους, μεταξύ άλλων περι-
λαμβάνονται:

* Επίδομα χειμερινής στολής € 200.
* Επίδομα παρουσίας € 850
* Ο κάθε εργαζόμενος, που έχει παιδιά 
που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, θα λάβει 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση € 1.400.
* Οι εργαζόμενοι, των οποίων τα παιδιά 
τους πέτυχαν στις παραπάνω σχολές 
μέσα στο 2012, θα λάβουν επιπλέον ενί-
σχυση € 500.
* Η Εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερ-
σύγχρονο φορητό υπολογιστή σε κάθε 
παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε ΑΕΙ 

ή ΤΕΙ.
* Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές 
πάνω από 1.700 ευρώ, θα λάβουν έκτα-
κτη οικονομική ενίσχυση € 750
* Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές με-
ταξύ 1200 και 1699 ευρώ, θα λάβουν 
ενίσχυση € 1.500. Όσοι από αυτούς όμως 
έχουν από 3 ανήλικα παιδιά και πάνω, θα 
λάβουν επιπλέον € 700
* Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές έως 
1.200 ευρώ, θα λάβουν € 2.500. Όσοι 
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και 
έχουν από 2 ανήλικα παιδιά και πάνω, θα 
λάβουν επιπλέον 400 για κάθε ανήλικο 
παιδί.
Αν και η καπνοβιομηχανία Καρέλια είναι η 
παλαιότερη σήμερα εν ζωή ελληνική κα-

πνοβιομηχανία, τη νέα χρονιά θα βρεθεί 
αντιμέτωπη με σοβαρότατες προκλήσεις. 
Αιτία, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την αναθεώρηση της Οδηγί-
ας περί Προϊόντων Καπνού, η οποία εάν 
ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά 
Κοινοβούλια, θα αποτελεί το νέο ρυθμι-
στικό πλαίσιο για τα προϊόντα καπνού 
στα Κράτη- Μέλη της ΕΕ. Μεταξύ των 
προτάσεων προβλέπονται πολύ μεγάλες 
προειδοποιήσεις υγείας, συγκεκριμένους 

τρόπους τυποποίησης του πακέτου, αλλά 
και απαγόρευση των τσιγάρων slims και 
menthol. 
Αξίζει να σημειωθεί η οικονομική συνει-
σφορά της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια 
στην εθνική οικονομία τη χρονιά που φεύ-
γει: Επενδύσεις 7 εκατ. ευρώ, εισφορές 
350 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία από 
έμμεσους και άμεσους φόρους, 6 εκατ. 
ευρώ στα ασφαλιστικά, πάνω από 150 
εκατ. ευρώ συνάλλαγμα από τις διεθνείς 
πωλήσεις και επιπλέον παροχές 1,8 εκατ. 
ευρώ στους εργαζομένους της. Κι όμως, η 
εταιρεία, όπως και άλλες ελληνικές βιομη-
χανίες, δεν ήταν μεταξύ αυτών που συνά-
ντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κ. Καρέλιας, 
αναφερόμενος στις προσπάθειες της κυ-
βέρνησης για προσέλκυση επενδύσεων, 
είπε μεταξύ άλλων: «Από το επίσημο κρά-
τος ακούμε για πολυεθνικές -σωτήρες- 
της οικονομίας, των εργαζομένων και του 
εθνικού συμφέροντος… Κατά την άποψή 
μας έπρεπε η κυβέρνηση της Ελλάδος να 
αρχίσει από την ηθική και μόνο αναγνώ-
ριση της ελληνικής, της σωστής και νοικο-
κυρεμένης επιχείρησης… Κατά την άποψή 
μας, από αυτές έπρεπε να αρχίσει η κυ-
βέρνηση». Σχετικά με τη φορολογία των 
καπνικών προϊόντων, σημείωσε ότι, ενώ η 
εταιρεία του παρουσίασε ολοκληρωμένες 
προτάσεις, που θα περιόριζαν το λαθρε-
μπόριο, οι υπεύθυνοι δεν τους άκουσαν, 
όχι γιατί δεν κατάλαβαν όπως είπε, αλλά 
«όπως συμβαίνει κατά κόρον σε αυτήν τη 
χώρα, η φωνή της λογικής πνίγεται».
Η Χρυσή Αυγή δεν έχει την παραμικρή 
σχέση με επιχειρηματικά ή οικονομικά 
συμφέροντα και μονίμως καταγγέλ-
λει την πλουτοκρατία που υπεράνω το 
εθνικού συμφέροντος θέτει το κέρδος. 
Στην περίπτωση όμως που Έλληνες επι-
χειρηματίες σκέπτονται και πράττουν 
εθνικά, η Χρυσή Αυγή τους στηρίζει 
ηθικά και επιβραβεύει τη δράση και την 
προσφορά τους.

Είναι υπεράνω κριτικής ο Παπούλιας;
Άπειρες φορές, μέχρι τώρα, οι ποικιλόχρωμοι φορείς του καθε-
στώτος θεωρούν ως κάτι το αυτονόητο το να βρίζουν την ΧΡΥ-
ΣΗ ΑΥΓΗ (και αυτό να θεωρείται ως νηφάλια πολιτική άποψη) και 
Εμείς να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα το υβρεολόγιο τους. Όταν το 
Κίνημα μας απαντά στην αστήριχτη και ασόβαρη λασπολογία, την 
οποία δέχεται, αυτομάτως «ιερή αγανάκτηση» καταλαμβάνει τους 
υποκριτές που υπηρετούν το σαθρό πολιτικό κατεστημένο. Το πιο 
πρόσφατο περιστατικό αφορά την επίθεση την οποία, έστω και 
έμμεσα, έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εναντίον της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ και την επιβεβλημένη απάντηση μας σ’ αυτήν την επίθεση.
Για μια ακόμη φορά οι κίβδηλοι πλουραλιστές των καθεστωτικών 
φορέων, είτε πρόκειται για κόμματα, είτε για ΜΜΕ, θεωρούν ως 
παράλογη συμπεριφορά το να απαντήσουμε στα όσα αρνητικά για 
την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είπε ο Κάρολος Παπούλιας. Πέρα, όμως, από την 
επίσημη ανακοίνωση – απάντηση, την οποία εξέδωσε το Κίνημα 
μας, μπορούμε να προσθέσουμε και τα εξής: Ο Παπούλιας, είναι 
ναι μεν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όμως με τις κατά καιρούς το-
ποθετήσεις του φέρεται σαν κομματάρχης, παίρνοντας σαφέστατα 
θέση υπέρ ή κατά πολιτικών καταστάσεων και προσώπων. Επομέ-
νως θα κριθεί γι’ αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις του, και ας πάψει 
επιτέλους το παραμύθι ότι αν αντικρούσει κάποιος τις απόψεις του, 
θίγεται ο θεσμός.
Ο θεσμός βρίσκεται υπεράνω προσώπων, επομένως, όταν κρίνο-
νται τα λεγόμενα τους, αυτό αφορά εκείνους και όχι την θεσμική 
τους ιδιότητα. Ο Παπούλιας, λοιπόν, δεν αποτελεί προϊόν «παρ-
θενογένεσης» στον πολιτικό στίβο της Χώρας, αλλά έχει την δική 
του πολιτική πορεία. Και γι’ αυτήν μπορεί να κριθεί. Για Εμάς τους 
Έλληνες Εθνικιστές, ο Κάρολος Παπούλιας μπορεί και πρέπει να 
κριθεί, ως πολιτικό πρόσωπο, τόσο για τις απόψεις του παρελθό-
ντος όσο και για τα τωρινά πεπραγμένα του.
Δεν ξεχνάμε, λοιπόν, ότι ως υπουργός εξωτερικών στην κυβέρ-
νηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, υπέγραψε την άρση της 

εμπολέμου καταστάσεως με την Αλβανία, τον Αύγουστο του 
1987, προκαλώντας την οργή των Βορειοηπειρώτικων σωματεί-
ων. Ας θυμηθεί, επίσης, τι δηλώσεις έκανε εκείνη την εποχή για 
τις συνθήκες διαβίωσης των σκλαβωμένων Βορειοηπειρωτών, 
οι οποίοι στέναζαν κάτω απ΄την αιμοσταγή τυραννία του Ενβέρ 
Χότζα, αρχικά, και του Ραμίζ Αλία αργότερα. Ακόμη, δεν ξεχνάμε 
τον ρόλο του ως δανειστή της Βίλας της οδού Αγράμπελης, για το 
«σπιτάκι» του Ανδρέα Παπανδρέου.
Δεν πρόκειται, φυσικά, να σχολιάσουμε ούτε το μη ελληνικό του 
όνομα, ούτε το γεγονός ότι έχει τούρκο γαμπρό (και εγγονή με το 
«ελληνοπρεπέστατο» όνομα Λεϊλά). Αυτό αφορούν γεγονότα της 
προσωπικής του ζωής και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
Ως πολιτικό πρόσωπο, όμως, και μάλιστα ως ανώτατος πολιτικός 
παράγοντας, οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει. Δεν μπορεί να 
επιτίθεται σ’ ένα ιδεολογικό και πολιτικό Κίνημα, το οποίο εκφρά-
ζει καθημερινά όλο και περισσότερους Έλληνες (και ιδιαίτερα τα 
λαϊκά στρώματα), ενώ την ίδια στιγμή να υπογράφει αδιαμαρτύ-
ρητα τα Μνημόνια που οδηγούν την Χώρα μας στον όλεθρο και 
την καταστροφή και τον Λαό μας στην απόγνωση και τις αυτο-
κτονίες. Δεν μπορεί να ακούει πριν από μερικά χρόνια την τότε 
πρόεδρο της Βουλής, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, να του λέει ότι τα 
σύνορα και η εθνική κυριαρχία θα περιορισθούν και αυτός να μην 
προβαίνει στην παραμικρή διαμαρτυρία.
Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον Νόμο και την κριτική, επο-
μένως αυτό ισχύει και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η θεσμι-
κή του ιδιότητα δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση άλλοθι για την 
αποφυγή κριτικής των λεγομένων του. Ο ίδιος με τις πράξεις του 
πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι υπερκομματικός και δεν «κλείνει το 
μάτι» προς κομματικές παρατάξεις, οι οποίες μάλιστα ευθύνονται 
τα μέγιστα για την σημερινή τραγική και εκφυλιστική κατάσταση 
του Τόπου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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c Οι ΚΚΕδες, μετά το κλείσιμο του ραδι-
οφωνικού σταθμού 902 και την πτώχευση 
(υπαγωγή στο άρθρο 99) της Τυποεκδοτικής 
τους, τώρα απολύουν και εργαζόμενους 
από τον «Ριζοσπάστη» τους. Θα αναρωτη-
θεί κάποιος, μα πώς γίνεται οι κατ’ εξοχήν 
(υποτιθέμενοι) προστάτες των εργαζομέ-
νων να απολύουν τους δικούς τους, σαν 
να μην τρέχει τίποτε, την ώρα που οι 
ίδιοι τρέχουν να διαμαρτυρηθούν έξω από 
εργοστάσια ή από εκδοτικές επιχειρήσεις, 
καταγγέλλοντας το «κακό αφεντικό» όταν 
απολύει εργαζόμενους; Λοιπόν, πριν να 
τους κρίνετε ή και να τους καταγγείλετε ως 
υποκριτές ή και ανάλγητους, εμείς  (χωρίς 
να θέλουμε να τους υπερασπιστούμε) σας 
παρακαλούμε να το σκεφθείτε, αφού πρώτα 
παρακολουθήσετε και τον παρακάτω συλ-
λογισμό μας:

c Είναι ή δεν είναι ο «Ριζοσπάστης» 
τους, ο κατ’ εξοχήν προστάτης των Ελλήνων 
εργαζομένων; Η απάντηση είναι, ναι. Αφού, 
λοιπόν, η απάντηση είναι ναι, δεν θα πρέπει 
να συνεχίσει να εκδίδεται για να συνεχίζε-
ται και το εργατοπατερικό του έργο; Πάλι 
ναι «πρέπει» να απαντήσετε. Το παρακάτω 
είναι  σημείο κομβικό: Επειδή δεν μπο-
ρεί να πληρώνει τους εργαζόμενους που 
απασχολεί (δεν βγαίνει όπως λένε  στην 
πιάτσα), αναγκάζεται να τους απολύσει, για 
να συνεχίσει να υπάρχει σαν εφημερίδα και 
να επιτελεί έτσι το «ιερό» του καθήκον, που 
δεν είναι άλλο από το να προστατεύει εργα-
ζόμενους -άλλων ανάλγητων εργοδοτών- 
που... κινδυνεύουν με απόλυση. Δηλαδή, 
με δύο λόγια, εδώ έχουμε εφαρμογή του 
«κανόνα»: ο σκοπός (του Ριζοσπάστη)... 
αγιάζει τα μέσα! Και μετά σου λένε είναι 
άθεοι!

c Δεν σας κρύβουμε ότι μόλις πληρο-
φορηθήκαμε για τις απολύσεις στο ‘’Ριζο-
σπάστη», ήμασταν έτοιμοι να  επιτεθούμε 
πολιτικά στο ΚΚΕ. Γρήγορα, όμως, επικρά-
τησαν οι πιο πάνω συνετές σκέψεις και όχι 
μόνο δεν τους καταδικάζουμε, αλλά τους... 
επαινούμε κιόλας, ευχόμενοι παράλληλα 
στους «συντρόφους» καλές κυκλοφορίες, 
τώρα μάλιστα που θα έχουν και μικρότερο. 
κόστος.

c 25.000 ευρώ τσέπωσε από το κράτος 
ο Σημίτης, επειδή (λέει) στο παρελθόν είχε 
πέσει θύμα. τρομοκρατικής ενέργειας στο 
γραφείο του και είχε πάθει υλικές ζημίες. 
Γεγονός!  Του είχαν καταστρέψει οι τρομο-
κράτες δύο καρέκλες και έναν καναπέ, αν 
δεν μας απατά η μνήμη μας.
Ψέματα. Του κατέστρεψαν και τον. καλόγε-
ρο που κρεμούσε την καπαρντίνα του. Εν 
πάση περιπτώσει, αφού προσέφυγε στην 
δικαιοσύνη, αυτή αποφάσισε να του κατα-
βληθεί το παραδάκι. Διαφωνεί κανείς ότι 
έτσι έπρεπε να γίνει;

c 10 μήνες απλήρωτοι είναι οι κομμα-
τικοί υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ! Αφού (λένε) 
ότι ορισμένοι, για να επιβιώσουν, τρώνε 
στα συσσίτια των ενοριών. Μέχρις εδώ, 
όταν αυτό το πληροφορείται κάποιος, του 
γεννάται το συναίσθημα της συμπάθειας 
προς αυτούς ή και ακόμη της λύπης. Το 
πράγμα, όμως, έχει και συνέχεια. Τις τελευ-
ταίες μέρες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο 
επιστολή των ΠΑΣΟΚ(ο)υπαλλήλων, μέσω 
της οποίας επιτίθενται με σκληρές εκφρά-
σεις στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τους παρο-
τρύνουν (ουσιαστικά απαιτούν) να πουλή-
σουν τις βίλες και τα κότερα για να... τους 
πληρώσουν!

c Με αυτό το άκουσμα,  όχι μόνο μετα-
νιώνει κάποιος, που ένοιωσε έστω και προ-
σωρινά συμπάθεια ή και λύπη για την 
σημερινή τους οικονομική κατάσταση, αλλά 
αντίθετα εξοργίζεται, διαπιστώνοντας ότι 
αυτός ο κομματικός στρατός τόσα χρόνια, 
παρ’ ότι  ήξερε ή και  έβλεπε τον παράνομο 
πλουτισμό τους σιωπούσε ένοχα. Καμία 
συμπάθεια, λοιπόν, και καμία λύπη γι’ 

αυτούς. Αντίθετα η στάση ανοχής που έδει-
ξαν τα προηγούμενα χρόνια προς την κλε-
φτοκρατία, τους καθιστά εξίσου ενόχους.

c Πού πάνε όσοι αποχωρούν (ή τους 
«αποχωρεί») ο Λαός από την πολιτική 
σκηνή; Μην φοβάστε. Δεν χάνεται κανείς 
και όλοι βολεύονται. Παράδειγμα ο Μπε-
γλίτης. Δεν εξελέγη βουλευτής ως γνωστόν, 
αλλά για το σύστημα δεν ήταν και για 
πέταμα. Κάθε  άλλο! Προερχόμενος από το 
ΥΠΕΞ (πριν γίνει βουλευτής, Υπουργός και 
μας. σώσει) και αφού δεν εξελέγη, ξαναγύ-
ρισε από εκεί που ήρθε! Δηλαδή πίσω στο 
Υπουργείο Εξωτερικών με φωτογραφική 
γνωμάτευση! Εκεί δε, δεν κάθισε. ούτε μία 
μέρα. Αμέσως αποσπάστηκε παρά τω προέ-
δρω του ΠΑΣΟΚ, σαν διευθυντής του πολι-
τικού του γραφείου! Τι και αν τον πέταξε ο 
Λαός;  Τον παίρνει πίσω  ο Μπένυ!

c Αλλά και η Αννούλα η Διαμαντοπού-
λου δεν πρέπει να πάει χαμένη. Έχει μεγα-
λεπήβολα  σχέδια για το μέλλον, τα οποία 
αν τα διαβάσετε, θα καταλάβετε τι εννοού-
με. Αν δεν μας πιστεύετε πάρτε ένα μικρό 
δείγμα από το πρόσφατο άρθρο της στην  
εφημερίδα «Καθημερινή»: «Χρειάζεται μία 
εκ θεμελίων φορολογική αναμόρφωση, μία 
ανατρεπτική αλλά δίκαιη πολιτική στη διοί-
κηση, στο κοινωνικό κράτος, στη δικαιοσύ-
νη, ένας νέος εκλογικός νόμος, ένα λιτό και 
ουσιαστικό Σύνταγμα, μία σαφής δυναμι-
κή και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, 
μία ανάπτυξη βασισμένη στον τόπο, τους 
ανθρώπους και στα πλεονεκτήματα τους».
Τα παραπάνω μπορούν να μπουν κάτω από 
τον τίτλο ‘’Ποιος και πως μπορεί να μας 
σώσει’’. Η απάντηση; Εύλογη, δεν το συζη-
τάμε. Θα μας σώσει η πρώην υπουργός... 
φωτοτυπίας με τις... παπαριές της.

c Η λίστα Λαγκάρντ, καθώς μαθαίνου-
με, είναι πειραγμένη, είναι αλλοιωμένη ή 
και... χειρουργημένη.  Αυτό (μας λένε ) ότι 
έγινε για να αποφύγουν ορισμένοι την 
φορολογία. Όταν, όμως, μεταξύ των ονο-
μάτων υπάρχουν και ονόματα υπουργών 
καθώς και συγγενικά τους πρόσωπα, το 
μυαλό μας πάει αλλού. Ένας π.χ. υπουργός 
οικονομικών (ονόματα δεν λέμε) που είναι 
μέσα στον πυρήνα του κέντρου λήψεως 
αποφάσεων (έχει δηλαδή την πλέον σαφή 
εικόνα κατά που πάει η οικονομία και κατά 
συνέπεια και η κοινωνία), γιατί να βγάζει 
τα χρήματα του στο εξωτερικό και να συμ-
βουλεύει να κάνουν το ίδιο και οι συγγενείς 
του; Μόνο για να γλιτώσει την φορολογία ή  
και κάτι άλλο;

c Μήπως (λέμε μήπως) βλέπει κατά που 
πάει η κατάσταση και «φρονίμως ποιών» 
κάνει το κουμάντο του για να σώσει τα 
λεφτά του και το... τομάρι του; Μήπως βλέ-
πει ή και προβλέπει ότι εδώ θα γίνει κεραμι-
δαριό και δεν θα τους «χωράει» ο τόπος; Να 
μην ξεχνάμε ποτέ ότι όσοι συσσωρεύουν 
παράνομο πλούτο, το κάνουν για να περά-
σουν καλά, το κάνουν για να ξεκοκαλίσουν 
με την ησυχία τους τα κλεμμένα και για να 
ευφρανθεί το. τομάρι τους.

c Το να ζεις σήμερα στην Ελλάδα, το 
να έχεις για πρωθυπουργό τον Σαμαρά και 
να μαθαίνεις ξαφνικά ότι ανακηρύχθηκε 
ευρωπαίος πολιτικός της χρονιάς, παθαί-
νεις  ξαφνικά σοκ. Το να έχεις τέτοιο «φρού-
το», να μην το έχεις πάρει είδηση,  και το 
να μην έχεις αξιολογήσει τέτοιο θησαυρό, 
είναι (εδώ που τα λέμε) και μία ντροπή. Έτσι 
τουλάχιστον νοιώσαμε εμείς.
Εν πάση περιπτώσει ευχαριστούμε τους 
τοκογλύφους που μας «άνοιξαν» τα μάτια.

c Όταν ο Γιωργάκης ο παπαμνημόνιος 
είχε εξαγγείλει από το Καστελόριζο την 
προσφυγή σε «βοήθεια» από τους τροϊκα-
νούς, το έκανε σχεδόν με πανηγυρικό τρόπο 
και μέσα στην καλή χαρά! Προχθές έκανε 
το ίδιο και ο Χριστόφιας για την Κύπρο... 
κλαίγοντας! Φαίνεται ότι ο σκηνοθέτης (που 
και στις δύο περιπτώσεις μάλλον είναι ο 
ίδιος) διαπίστωσε ότι η σκηνοθεσία με τον 
Γιωργάκη δεν άρεσε στο κοινό και στην 
περίπτωση του πρωταγωνιστή Χριστόφια 
την άλλαξε. Το αποτέλεσμα, βέβαια, και στις 
δύο περιπτώσεις είναι το... ίδιο.

c 0,891 ευρώ το λίτρο πληρώνουν οι 
Γερμανοί το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι Έλλη-
νες το πληρώνουν 1,306 ευρώ το λίτρο. 
Δηλαδή 33% παραπάνω από τον μέσο όρο 
της Ευρωζώνης! Μία ακόμη απόδειξη ότι. 
λεφτά υπάρχουν!

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

Είδαν κι αποείδαν οι κάτοικοι του Αιτωλικού από την πλήρη 
αδυναμία των αρχών –κατόπιν «άνωθεν» εντολών- να τους 
προστατεύσουν από την διαρκώς αυξανόμενη εγκληματικότη-
τα των μελών της γνωστής «ευπαθούς» ομάδας, και πήραν το 
νόμο στα χέρια τους. Αιτία η ληστεία που έκανε συμμορία «ευ-
παθών» σε μια ανυπεράσπιστη ηλικιωμένη Ελληνίδα, πλησίον 
της Λαϊκής Αγοράς της πόλης. Όμως, τους αντελήφθη νεαρός 
κάτοικος της περιοχής, ο οποίος παρενέβη για να τη σώσει και 
δέχτηκε μανιασμένη επίθεση με ρόπαλα από τους «ευπαθείς» 
ληστές! Αμέσως μετά την αιματηρή ληστεία, οι «ευπαθείς» λη-
στές κατέφυγαν στον καταυλισμό των ομοφύλων τους στην πε-
ριοχή και η Αστυνομία –που οι πολιτικάντηδες της έχουν δέσει 
τα χέρια- δήλωσαν αδυναμία να επιβάλλουν το νόμο!
Οι κάτοικοι της περιοχής απηύδησαν –δεν είναι άλλωστε το 
πρώτο παρόμοιο περιστατικό που συμβαίνει- και κατευθύν-
θηκαν όλοι μαζί προς τον καταυλισμό όπου βρήκαν άσυλο οι 
εγκληματίες. Τότε, οι «ευπαθείς» την κοπάνησαν και οι κάτοικοι 

εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτησή τους στα αυτοκίνη-
τα και τα σπίτια των «ευπαθών», ενώ ισχυρότατες αστυνομικές 
δυνάμεις από άλλες περιοχές επιστρατεύτηκαν και μετέβησαν 
στην περιοχή, για να προλάβουν τα χειρότερα. Από πού βρέθη-
καν; Άμα είναι να προστατευθούν οι «ευπαθείς» από την οργή 
του ελληνικού λαού βρίσκονται αστυνομικοί. Άμα είναι να προ-
στατευθεί ο κοσμάκης από τις συμμορίες δε βρίσκονται!
Να σημειωθεί, ότι αμέσως μόλις έγιναν γνωστά τα γεγονότα 
της αιματηρής ληστείας, κατέφτασε στο σημείο ο βουλευτής 
της Χρυσής Αυγής, Κ. Μπαρμπαρούσης, για να συμπαρασταθεί 
στους κατοίκους, ενώ η ανακοίνωση του Λαϊκού Συνδέσμου για 
το θέμα ανέφερε τα εξής: «Να παταχθεί άμεσα η εγκληματική 
δράση των ρομά σε ολόκληρη τη χώρα. Να πάψει επιτέλους η 
ατιμωρησία και η ανοχή των αρχών. Όσο το κράτος κοιμάται, 
οι Έλληνες πολίτες είναι αναγκασμένοι να παίρνουν τον νόμο 
στα χέρια τους. Η Χρυσή Αυγή και οι βουλευτές βρίσκονται στο 
πλευρό των κατοίκων που πλήττονται από τους εγκληματίες.» 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.! ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ (!)
ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ
ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ!
Ήδη συνελήφθησαν τρεις από τους «δράστες» (εννοούμε από 
τους αγανακτισμένους κατοίκους), ενώ αναζητούνται άλλα έξι 
άτομα, και μάλιστα όχι μόνο από τους αστυνομικούς του νομού, 
αλλά «με συνδρομή συναδέλφων τους και από γειτονικούς νο-
μούς», όπως γράφουν τα καθεστωτικά ΜΜΕ! Μα ποιους ανα-
ζητούν, τον… Γιαγκούλα; Οι δε συλληφθέντες, δεν κρατούνται 
στο τοπικό τμήμα, ούτε καν σ’ αυτό του Μεσολογγίου, αλλά στην 
Πάτρα (!!!), όπου γίνεται και η προανάκριση. Προφανώς, για να 
μην «πιέζονται» οι αρχές από τις αναμενόμενες εκδηλώσεις δι-
αμαρτυρίας του κόσμου (εχθές το βράδυ οι κάτοικοι του Αιτω-
λικού διαδήλωσαν έξω από το Α.Τ. Μεσολογγίου). Επίσης, μια 
διμοιρία των ΜΑΤ παραμένει στο Αιτωλικό, για να προστατεύσει 
τους «ευπαθείς»! Έτσι αντιλαμβάνεται την επιβολή του νόμου 
και της τάξης το μνημονιακό ψευδοκράτος του Σαμαρά!

«Οργή Λαού» στο Αιτωλικό: Ξεσηκωμός για τους ρομά
και διώξεις για τους κατοίκους που αντιδρούν στη βία!
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ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2013

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

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

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

ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ f Η  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

 Μαίανδρος f ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
στα τηλέφωνα 
210.6920694, 
6980.564835

v
Όλα τα είδη μας 
μπορείτε να τα 

προμηθευτείτε και 
από τα γραφεία της 

Χρυσής Αυγής 
Δηλιγιάννη 50, 
απέναντι από 

Σταθμό Λαρίσης 
Κάθε Τετάρτη 
και Σάββατο 
19.00 - 21.00

O ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΜΕΑΣ Χ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
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ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Το σύνθημα αυτό μένει βαθειά χα-
ραγμένο στη μνήμη και την καρδιά 
όποιου βαδίσει έστω και για μία 

στιγμή πάνω στην πράσινη γραμμή της 
Λευκωσίας. Όποιου αντικρίσει λίγα μέ-
τρα εμπρός του τη νεκρή ζώνη - όπου ο 
χρόνος απότομα σταμάτησε εκείνο το αλη-
σμόνητο θέρος του 1974 - και πιο πέρα τα 
τουρκικά φυλάκια, τους μιναρέδες και την 
τεράστιο ημισέληνο που σκλαβώνει τον 
Πενταδάκτυλο.  

Με το σύνθημα αυτό χαραγμένο στην καρ-
διά έφυγε απ’ αυτόν τον μάταιο κόσμο ο 
Θεόφιλος Γεωργιάδης στις 20 Μαρτίου του 
1994, ημέρα Κυριακή, χτυπημένος θανάσι-
μα από 5 σφαίρες έξω από την οικογενεια-
κή του εστία στην ελεύθερη Λευκωσία. Ας 
είναι αυτό το λιτό κείμενο ένας φόρος τιμής 
σε έναν Έλληνα - έναν άνθρωπο που συγκέ-
ντρωνε πράγματι στη μορφή του τις αρετές 
του Έλληνα - που έφυγε πάνω στο άνθος 
μίας ζωής αγώνων και θυσιών, στη διαχρο-
νική μάχη για ελευθερία και αξιοπρέπεια. 
Γόνος οικογένειας προσφύγων από τα κατε-
χόμενα προάστια της Λευκωσίας, μεγαλωμέ-
νος με το όραμα της επιστροφής, στα 18 του 
κατετάγη στις Δυνάμεις Καταδρομών της 
Εθνικής Φρουράς εκπληρώνοντας ένα όνει-
ρο ζωής. Από τη Σ.Ε.Α.Π. στη Ρεντίνα και 
το Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πο-
λέμου και από ‘κεί πίσω στην Κύπρο, Έφε-
δρος Ανθυπολοχαγός πλέον στην θρυλική 32 
Μοίρα Καταδρομών, με την οποία χιλιάδες 
Ελλαδίτες είχαμε την τιμή να συνυπηρετή-
σουμε στην προσωρινή της έδρα στο ΚΕΜΚ 
Σταυροβουνίου, όπου μεταστάθμευσε μετά 
τις θρυλικές επιχειρήσεις του 1974 στον Πε-
νταδάκτυλο και τον βαρύ φόρο αίματος που 

πλήρωσε στον βωμό της ελευθερίας. Μετά 
την στρατιωτική του θητεία ο Θεόφιλος Γε-
ωργιάδης ολοκληρώνει τις πανεπιστημιακές 
του σπουδές πάνω στις πολιτικές επιστήμες 
στην Πάντειο και μαθαίνει άπταιστα τουρ-
κικά.  
Έχοντας αποδεχθεί τη βασική, όσο και πα-
νάρχαια αρχή της στρατηγικής: «ο εχθρός 
του εχθρού μου είναι φίλος μου» επικε-

ντρώνει το ενδιαφέρον και τη ζωτικότητά 
του στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των 
Κούρδων, πιστός ταυτόχρονα στο διπλό 
όραμα της ΕΟΚΑ για την Ελευθερία και την 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Τα σχέ-
διά του για την αναγέννηση του Ελληνισμού 
όμως ξεφεύγουν από τα στενά όρια της νή-
σου: «Καμία ηγεσία δεν έχει το δικαίωμα να 
μας στερήσει την ευκαιρία να εισέλθουμε ως 

ελευθερωτές στην Κερύνεια, την ίδια ώρα 
που Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του 
Κουρδιστάν θα μπαίνει στο Ντιγιαρμπακίρ. 
Οι πόθοι του Ελληνισμού για απελευθέρωση 
της Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου μπορεί 
να φθάσουν μέχρι την Κωνσταντινούπολη 
στα επόμενα χρόνια. Ο Ελληνισμός μπορεί 
εκμεταλλευόμενος τη διάλυση της Τουρκίας 
να ολοκληρωθεί στα ιστορικά του σύνορα». 
Η έντονη διεθνής δράση του Θεόφιλου προ-
καλεί σοβαρά προβλήματα στην Τουρκία 
και η ΜΙΤ θέτει τον Έλληνα αγωνιστή στο 
στόχαστρό της. Στις 20 Μαρτίου του 1994, 
σχεδόν 20 χρόνια μετά τον «Αττίλα», στις 10 
το βράδυ, ο Θεόφιλος Γεωργιάδης γίνεται 
στόχος δολοφονικής επίθεσης στην είσοδο 
της οικίας του. Οι 5 σφαίρες των 9 χιλιο-
στών που τον πλήττουν σχεδόν εξ επαφής 
προκαλούν τον σοβαρό τραυματισμό του. 
Λίγη ώρα αργότερα ο ήρωας περνά στην 
αθανασία. Ο εκτελεστής και οι δύο βασικοί 
συνεργάτες του βρίσκονται δολοφονημένοι 
λίγες εβδομάδες αργότερα. Είναι και οι τρεις 
«Έλληνες». Το πτώμα του ενός ανακαλύπτε-
ται σε ορεινή διάβαση της Λάρνακας, ενώ οι 
άλλοι δύο ανατινάζονται με βόμβες μεγάλης 
ισχύος εντός των οχημάτων τους. Οι βασι-
κοί σχεδιαστές της επιχείρησης όμως, πρά-
κτορες της ΜΙΤ (σύμφωνα με πληροφορίες 
είχαν εξαγοράσει ένα από τα κεφάλια του 
τουρκοκυπριακού υποκόσμου με 7.000 κυ-
πριακές λίρες και 4 κιλά ηρωίνη για να κλεί-
σει τη… δουλειά) παραμένουν εν ζωή. Όπως 
εν ζωή παραμένουν και οι δολοφόνοι των 
εθνομαρτύρων Ισαάκ και Σολωμού γεγονός 
που αποτελεί όνειδος για το ελληνικό κράτος 
και τις υπηρεσίες του, κυρίως δε για τους 
Αξιωματικούς που εμπλέκονται σε αυτές τις 
εξαιρετικά κρίσιμες εθνικές υποθέσεις.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

«Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς θυσίες 
και η ελευθερία δίχως αίμα» 

Το κείμενο αυτό γράφτηκε τον Μάιο του 2011 με αφορμή την επέτειο δολοφονίας 
του εθνομάρτυρα Θεόφιλου Γεωργιάδη από πράκτορες των τούρκων. Αναδημοσι-
εύεται σήμερα με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή μας στην οικία του Θεόφιλου 
στην Λευκωσία, όπου ο πατέρας του μας υποδέχτηκε θερμά, μας μίλησε για τον 

αγώνα του και μας υπέδειξε τις συνθήκες και το σημείο της στυγνής δολοφονίας, 
όπου σήμερα βρίσκεται η προτομή του Ήρωα. Από εκεί και η φωτογραφία μαζί με 

τους συναγωνιστές Ιωάννη Λαγό και Χρίστο Χρίστου, πρόεδρο του ΕΛΑΜ. 

Ο Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ
Λάβρος εμφανίστηκε ο Συναγωνιστής Μιχάλης Αρβανί-
της, κατά την ομιλία του, το βράδυ της Παρασκευής, στα 
γραφεία της Τ.Ο. Αιγίου, με την άνανδρη επίθεση παρα-
κρατικών  το βράδυ της 28ης Δεκεμβρίου στα γραφεία της 
Τοπικής Οργανώσεως. Σε υπενθύμιση του περιστατικού 
40 θρασύδειλοι παρακρατικοί επιτέθηκαν στα γραφεία την 
ώρα που βρίσκονταν εκεί 4 Συναγωνιστές, οι οποίοι τελι-
κώς έτρεψαν σε φυγή τους «αντεξουσιαστές».
Ενώπιον των κατάμεστων από μέλη και φίλους της Χρυ-
σής Αυγής γραφείως της Τοπικής μας Οργανώσεως, ο κ. 
Αρβανίτης αποκάλεσε «πατενταρισμένους, ασυνείδητους 
προδότες» τους κυβερνώντες που βρίσκονται στην εξου-
σία σήμερα αλλά και τα τελευταία χρόνια, χαρακτήρισε τα 
μεγάλα αθηνοκεντρικά ΜΜΕ  «δούλους του Σιωνισμού». 
Τέλος, ο κ. Αρβανίτης κάλεσε σε συστράτευση σε μια 
γροθιά, όλων των Ελλήνων «με την πεποίθηση πως ακο-
λουθούμε δρόμο θυσίας, για να επανακτηθούν οι χαμένες 
μας αξίες και αρχές».

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  «Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ένα τόνο θεωρίας»

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
Στα πλαίσια της ιδεολογικής - πολιτικής ενημέρωσης των 
Συναγωνιστών και των Φίλων του Κινήματος, που είναι 
απαραίτητη όχι μόνο για την αυτοβελτίωση μας, αλλά και 
για να μπορέσουν όλοι συνέλληνες μας να δουν εμπράκτως 
πως το σύνολο της καθεστωτικής μιντιακής προπαγάνδας 
είναι ασύστολα ψεύδη, πραγματοποιήθηκε ομιλία για τα 
δομικά στοιχεία του Χρυσαυγιτισμού, του Λαϊκού Εθνι-
κισμού μας στα γραφεία της Τ.Ο. Βορείων Προαστίων, 
από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Γεώργιο Μισιάκα. 
Μέσα σε κατάμεστα γραφεία ο Συναγωνιστής ανέλυσε το 
είδος και το ύφος του Εθνικισμού μας. Ενός Εθνικισμού 
πως ως Κοσμοθεωρία απαντά σε όλα τα ερωτήματα και 
που προστάζει τον ανηφορικό δρόμο της αρετής, το αέναο 
δρόμο που πάντα ακολουθούσαν οι Έλληνες. Ιδεολογικές 
- πολιτικές - διαφωτιστικές και διευκρινιστικές ομιλίες λαμ-
βάνουν χώρα στα γραφεία της Τ.Ο. μας κάθε Δευτέρα και 
Παρασκευή 19:00 -21:00. Τ.Ο. Βορείων Προαστίων, Λ. 
Ηρακλείου 426, Ν. Ηράκλειο.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
Το Σάββατο 5/1/2013, εκατό και πλέον Συναγωνιστές 
από τις Τ.Ο Αν. Αττικής (Αρτέμιδας και Σαρωνικού) πραγ-
ματοποίησαν ενημερωτική δράση και πορεία στους δρό-
μους της Παλλήνης όπου διανεμήθηκαν χιλιάδες έντυπα με 
τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Η ανταπόκριση του κόσμου 
ήταν εντυπωσιακή για ακόμη μία φορά. Η Παλλήνη παρέ-
μεινε ελεύθερη πόλη από την παρουσία των λαθρομετανα-
στών και των ντόπιων προστατών τους. Αποδεικνύεται ότι 
για ακόμη μία φορά οι πόλεις μας ανήκουν.
Δύο ημέρες πριν, πραγματοποιήθηκε ομιλία στα γραφεία 
της Τ.Ο Αν. Αττικής με ομιλητή τον γραμματέα της Τ.Ο. 
Συναγωνιστή Γιώργο Παπαγεωργίου. Έκανε ανασκόπηση 
των γεγονότων που έλαβαν χώρα το 2012. Με τη καθοδή-
γηση του Αρχηγού μας, συσπειρώνονται οι Έλληνες στον 
δρόμο που έχει ορίσει η Πατρίδα, διαδίδοντας την ιδέα του 
Εθνικισμού. Συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν θα υποστείλουμε 
ποτέ τις σημαίες μας. Τ.Ο. Ανατολικής Αττικής - Αγ.Μαρί-
νας 10 - Πλ. Αγ. Μαρίνας, Αρτέμιδα.



9 ΙΑΝΟΥΑριοΥ _____________________________
1349: Επτακόσιοι Εβραίοι καίγονται ζωντανοί στη 
Βασιλεία της Ελβετίας, επειδή θεωρούνται υπεύθυνοι 
για τη βουβωνική πανώλη που έπληξε την πόλη. 
1825: 1.Σαν σήμερα αποθνήσκει ο Αλεξ. Υψηλάντης. 
2.Ο Ελληνικός στόλος ναυμάχησε με τον τουρκικό 
στόλο έξω από το Μεσολόγγι. 
1941:  Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το Ελληνικό Υποβρύ-
χιο «Τρίτων» με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Δ. Ζέπο, 
βυθίζει το ιταλικό υποβρύχιο «Neghelli». 
1965: Η Ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει επίσημα 
ότι 4.000 Έλληνες της Κωνσταντινούπολης μέσα στο 
1964 εγκατέλειψαν την Τουρκία. 

10 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  __________________________
925: Γεννήθηκε ο Ιωάννης Τσιμισκής, Αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου (969-976), τον οποίο διαδέχτηκε ο 
Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος. 
1927: Συγκρούσεις ξεσπούν στην Αθήνα μεταξύ οπα-
δών του παλαιού και του νέου ημερολογίου. 
1941: Η Ι Μεραρχία του Ελληνικού Στρατού, μετά από 
σφοδρό και ηρωϊκό αγώνα, απελευθερώνει την Κλει-
σούρα της Βορείου Ηπείρου. 
1983: Ανακοινώνεται υποτίμηση της δραχμής κατά 
15,5% έναντι των νομισμάτων των δυτικών χωρών και 
τίθενται φραγμοί στις εισαγωγές για να αποτραπεί η 
κατάρρευση της οικονομίας, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας.

11 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ___________________________
532: Ξεσπά στην Κωνσταντινούπολη η Στάση του 
Νίκα. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός θα την πνίξει στο 
αίμα, με 30.000 νεκρούς. 
976: Ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος αναγορεύεται 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου σε ηλικία 18 ετών, με 
συναυτοκράτορα τον αδερφό του Κωνσταντίνο Η’. Ο 
Βασίλειος, θα παραμείνει στο θρόνο έως τις 15 Δεκεμ-
βρίου 1025. 
1055: Η Θεοδώρα στέφεται Αυτοκράτειρα Βυζαντίου. 
1801: Με εντολή του Αλή Πασά, η κυρά Φροσύνη κι 
άλλες 17 Γιαννιώτισσες ρίχνονται στη Λίμνη των Ιωαν-
νίνων και πνίγονται. 
1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας μεταφέρει την πρω-
τεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας στην Αίγινα. 
1916: Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής 
των Ελλήνων, συμμετέχουν και οι εκλεγμένοι αντιπρό-
σωποι βουλευτές της Βορείου Ηπείρου, οι οποίοι γίνο-
νται δεκτοί με επευφημίες.
1930: Ο Κωστής Παλαμάς αναλαμβάνει πρόεδρος της 
Ακαδημίας Αθηνών. 

12 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ___________________________
1822: Οι Έλληνες υπό τον Ηλία και Κωνσταντίνο 
Μαυρομιχάλη συνάπτουν μάχη με τους Τούρκους στα 
Στούρα της Καρυστίας. Εκεί πέφτει ηρωικά ο Η. Μαυ-
ρομιχάλης, ο γενναίος μαχητής του Βαλτετσίου. 
1944: Βομβαρδίζεται ανελέητα το λιμάνι του Πειραιά 
από βρετανικά αεροσκάφη. Δεκάδες νεκροί από τον 
άμαχο πληθυσμό. 

13 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ___________________________
1895: Συνεδριάζει για πρώτη φορά η οργανωτική 
επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, με πρό-
εδρο τον διάδοχο Κωνσταντίνο.
1935: Δημοψήφισμα στο Σάαρλαντ, ένα από τα 19 
ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, δείχνει ότι το 
90,3% των ψηφοφόρων επιθυμούν να ενταχθούν στην 
εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία. Μέχρι τότε βρισκόταν 
υπό γαλλική διοίκηση και υπό την επίβλεψη της Κοι-
νωνίας των Εθνών. 
1997: Στο κέντρο της Αθήνας ανακαλύπτεται το 
αρχαίο Λύκειο, που δίδαξε ο Αριστοτέλης. 

14 ΙΑΝΟΥΑριοΥ  ___________________________
1822: Οι οπλαρχηγοί Κολοκοτρώνης, Γιατράκος και 
Αναγνωσταράς μαζί με τον Δ. Υψηλάντη, κυριεύουν 
την Ακροκόρινθο. 
1915: Ο επιτελάρχης και μετέπειτα Κυβερνήτης της 
Ελλάδος Ιωάννης Μεταξάς, σε υπόμνημά του προς τον 
Βενιζέλο με τίτλο «Μικρά Ασία: δυνατότητες διανομής» 
προβάλλει ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με ενδεχόμενη 
εκστρατεία στο μικρασιατικό έδαφος. 
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Η Μάνη μέχρι την εποχή των Ορλωφικών ήταν τιμαριακά 
διαρθρωμένη σε 15 καπετανίες που κάθε μια της είχε επι-
κεφαλής τον δικό της καπετάνιο. 

Φόρου υποτελείς οι καπετάνιοι απέναντι στην Υψηλή Πύλη 
έναντι 4.000 χρυσών γροσιών ετησίως, που όμως ποτέ δεν 
κατεβάλλονταν. Οι επιμέρους καπετάνιοι εθιμικά ανεγνώριζαν 
μεταξύ τους, ως πρώτο μεταξύ ίσων, έναν από αυτούς τους 
καπετάνιους τον «μπάς» καπετάνιο χωρίς ιδιαίτερες εξουσίες. 
Ο θεσμός του «μπέη» στην Μάνη επεβλήθη από τους Τούρ-
κους στα 1776, οπότε ένας από τους καπετάνιους ονομάστηκε 
Μανιατμπέης και ήταν υπόλογος έναντι του Σουλτάνου για την 
τάξη και ασφάλεια στην Μάνη και την απόδοση του ετήσιου 
φόρου που αυξήθηκε σε 15.000 γρόσια στον καπουδάν πασά, 
στην δικαιοδοσία του οποίου υπήχθη έκτοτε η Μάνη, αποσχι-
σθείσα από «σαντζάκι» του Μωριά. 
Μια από της Μανιάτικες καπετανίες ήταν και αυτή της 
μικρής Καστάνιας (Καστάνιτζα, η Καστράνιτζα παλαιότερα) 
που ήταν στην βορειανατολική πλευρά της έξω Μάνης σαν 
προκεχωρημένο φυλάκιο των Μανιατών στο υπογάστριο 
του νομού Τριπόλεως. Μέσα στην περιφέρεια της καπετανίας 
αυτής υπήρχαν τα λεγόμενα Μπαρδουνοχώρια. Απ’ αυτά 22 
κατοικούνταν από τους ικανότατους πολεμιστές τους Τουρκο-
μπαρδουνιώτες που λειτουργούσαν σαν αμυντική ασπίδα της 
Αρκαδίας έναντι των Μανιατών. Άλλα 6 Μπαρδουνοχώρια, 
μεταξύ τους και η Καστανιά, κατοικούνταν αποκλειστικά από 
Έλληνες. Καπετάνιος στην καπετανία της Καστανιάς ήταν ο 
επιβλητικός Παναγιώταρος Βενετζανάκης (ή Βενετζανάκος), 
του οποίου το όνομα δηλώνει πως κάποιος πρόγονός του είχε 
παλαιότερα μεταναστεύσει στην Βενετία και επιστρέψει κατόπιν 
στην γενέτειρα του. Η Καστάνια ήταν κτισμένη στην ανατολική 
παρειά του Ταϋγέτου σε θέση απόκρημνη που αποτελούσε 
οχυρά θέση κατάλληλη για άμυνα. Οι τρεις πύργοι του Πανα-
γιώταρου, που περιείχαν ακόμη και σχολείο, κατοικούνταν από 
τον Παναγιώταρο με τους συγγενείς του και φιλοξενούσαν 
εκείνη την εποχή όλη την οικογένεια του Κωνσταντή Κολοκο-
τρώνη (κάπου 30 άτομα) του φεύγοντος από τους Τούρκους 
της Κορίνθου λόγω της δράσης του. Μεγάλοι αποθηκευτικοί 
χώροι για τρόφιμα και πολεμοφόδια, ως και τρεχούμενο νερό, 
έκαναν σχεδόν απόρθητους αυτούς τους πύργους, που επι-
κοινωνούσαν και μεταξύ τους με υπόγειες σήραγγες. Μαζί με 
τα γυναικόπαιδα ο πληθυσμός τους έφθανε περίπου τα 500 
άτομα. Ο λαϊκός ποιητής της Μάνης Νικήτας Νηφάκος γράφει 
για την Καστάνια: 
«Μπροστά ειν’ η Καστάνιτζα, στις μάχες ξακουσμένη και 
στην Τουρκιά ακούεται, ας ειν’ και μεθυσμένη» (λόγω των 
πολλών αμπελιών της) 

Για τον ίδιο τον Παναγιώταρο δεν ευρέθη μέχρι σήμερα 
κάποιος βιογράφος του. Την εποχή εκείνη, απ’ τους συνομη-
λίκους του, λίγοι γνώριζαν γράμματα κι αυτοί τόσο λίγα, ώστε 
μόνο στοιχειωδώς να μπορούν να καταγράψουν ιστορικά γεγο-
νότα και όχι λεπτομερή εξιστόρηση τους. Έτσι οι πληροφορίες 
μας για τον αρχικλέφτη καπετάνιο Παναγιώταρο είναι ελλειπείς 
και βασισμένες κυρίως στην προφορική παράδοση που διασώ-
θηκε μέχρι τους μεταγενέστερους ιστορικούς και χρονικογρά-
φους. Έτσι ο Παναγιώταρος Βενετσανάκης αναφέρεται από τον 
Α. Φραντζή: «ο κατ’ εξοχήν καταδιώκων τους εις Λακεδαίμονα 
Οθωμανούς», ο I. Φλέσσας: «των κλεπτών κατά τα έτη εκείνα 

εξείχεν ο εκ Καστανίτσης Παναγιώταρος», ο Δ. Αλεξανδράκος: 
«μεταξύ των διαπρεψάντων ηρώων της εποχής εκείνης δίκαι-
ον να αναφέρωμεν τον Παναγιώταρον Βενετσανάκην», ο Α. Ν. 
Γούδας: «ο διαβόητος αρματωλός και κλέφτης Παναγιώταρος 
Βενετσανάκης», ο Θ. Κολοκοτρώνης: «Ο Παναγιώταρος ήταν 
γίγαντας, νέος, μαύρα μαλλιά, σόι άνθρωπος», ο ποιητής Ν. 
Νηφάκος: «ος με τον Αχιλλέα να συγκριθεί είναι άξιος και με 
τον Ηρακλέα, ο φοβερός και τρομερός της Μάνης ταξιάρχης», 
ο Λ. Ροζάκης: «ο Παναγιώταρος συνήνου σπανιωτάτην ωραιό-
τητα και έκτακτον ως προς την εποχήν του ευφυίαν». 
 
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ  
Μετά το δεύτερο έτος της εξόντωσης των Αλβανών ο καπου-
δάν πασάς Γάζη Χασάν Τζεζάερλη επέστρεψε στην Πελοπόν-
νησο με τον στόλο του και περίπου 15.000 Τούρκους μαχητές 
που απεβίβασε στην Λακωνία με αρχηγό τον Αλή μπέη. Σκοπός 
τους ήταν να κτυπήσουν την Καστάνιτσα του Παναγιώτα-
ρου Βενετσανάκη, που είχε αρνηθεί να προσκυνήσει και να 
συμπράξει στον εξολοθρεμό των Τουρκαλβανών της Πελοπον-
νήσου. Μετά από πορεία αρκετών ωρών το Τουρκικό στράτευ-
μα συνοδευόμενο και από πυροβολικό έφθασε στην περιοχή 
της Καστάνιτσας και έστησε πολιορκία στενή των πύργων του 
Παναγιώταρου, όπου υπήρχαν περίπου 450 μαχητές και 300 
γυναικόπαιδα. Μαζί και όλο το Κολοκοτρωνέϊκο. «Η αντίσταση 
του Παναγιώταρου και του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη ήταν 
μια χαμένη υπόθεση από την στιγμή που την απεφάσιζαν. 
Ήταν μια πάλη ενάντια στο αναπόφευκτο και γι’ αυτό είχε 
μέσα της κάτι από το τραγικό μεγαλείο των ηρώων των 
αρχαίων τραγωδιών», γράφει ο Π. Ροδάκης. Βοήθεια από 
την Μέσα Μάνη δεν ήλθε ποτέ καίτοι ο Παναγιώταρος έστειλε 
για βοήθεια εγκαίρως. Το γιατί οι Μανιάτες δεν έστερξαν σε 
βοήθειά του παραμένει ως ένα σκοτεινό ερωτηματικό έως 
σήμερα. Η πολιορκία των πύργων του Παναγιώταρου από 
14.000 Τούρκους με 35 κανόνια και όλμους διήρκεσε 12 ημέ-
ρες κατά τις οποίες σελίδες δόξης αιματηρής εγράφησαν στην 
ιστορία. Όταν πλέον οι Πύργοι κατεστάθηκαν συντρίμια από 
τον ανηλεή βομβαρδισμό των Τούρκων και θα κατεπλάκωναν 
τους ηρωικούς υπερασπιστές τους επεχειρήθη ηρωική έξοδος 
νυκτερινή με την δύση της σελήνης μαζί με τα γυναικόπαιδα. 
Εκτός από τον Παναγιώταρο, τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, 
τον γέροντα 80χρονο πατέρα του Παναγιώταρου και τους δύο 
αδελφούς του Κωνσταντή εχάθησαν στην έξοδο τα τρία τέταρ-
τα των μαχητών. Ο μικρός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 7ετής 
τότε, διεσώθη πιασμένος απ’ το χέρι της μητέρας του που 
ντυμένη αντρικά με το άλλο χέρι κρατούσα το γιαταγάνι άνοιγε 
δρόμο διαφυγής μεταξύ των Τούρκων. Ο γέρος πατέρας του 
Παναγιώταρου δεν μετέσχε της εξόδου, ανήμπορος να ακο-
λουθήσει. «Έμεινε στα υπόγεια του ενός πύργου με σκοπό να 
τον ανατινάξει αλλά την τελευταία στιγμή προδώθηκε από έναν 
υπηρέτη του. Τον έπιασαν οι Τούρκοι, του έκοψαν το ένα χέρι 
και πόδια, τον κατράμισαν», γράφει ο Α. Φραντζής. Ο Κωνστα-
ντής Κολοκοτρώνης κατάφερε να διαφύγει λαβωμένος αλλά 
σε μια σπηλιά που εκρύβη σκοτώθηκε από προδοσία Τούρκου 
φίλου του για να πάρει τα τιμαλφή που είχε πάνω του. Ο 
Παναγιώταρος ο ίδιος πιάστηκε ζωντανός κρυπτόμενος σε μια 
τρύπα και κατακρεουργήθηκε από τους Τουρκομπαρδουνιώτες 
που συνέπραξαν στην πολιορκία της Καστάνιας. «Τα δύο παιδιά 
του Παναγιώταρου αιχμαλωτισθέντα παρελήφθησαν από τον 
καπουδάν πασά μετέβησαν μετ’ αυτού εις Κωνσταντινούπολιν 
όπου μετά παρέλευσιν καιρού εξώμωσαν (τούρκεψαν) και 
έγιναν αξιωματικοί εις το Σεράγιον (Παλάτιον) του Σουλτάνου», 
γράφει ο Α. Φραντζής. 
Ο Μανιάτικος λαός θρήνησε το Παλληκάρι του τον Παναγιώτα-
ρο με τον μοναδικά υπέροχο μα και τραγικό τρόπο:    
      

Κλάψετε χώρες και χωριά, κλησιές και μοναστήρια 
Κλάφτε τον Παναγιώταρο και τον Βενετσανάκη 

που είταν στη Μάνη φλάμπουρο και στον Μωριά κορώνα 
που είταν και στην Καστάνιτσα ο Μπάσης Καπετάνιος, 

Εμαραθήκαν τα βουνά, μαράθηκαν κι’ οι κάμποι 
μαράθηκεν η Καστανιά, ο πύργος της Καστάνιας 

Τρεις περδικούλες κάθονται στον πύργο της Καστάνιας 
η μια κλαίει τον Κωνσταντή, η άλλη το Δημήτρη 

κι’ η Τρίτη η καλλίτερη κλαίει τον Παναγιώτη 

Το «ειρηνευτικό» έργο του Γαζή Χασάν Τζεζάερλη στον Μωριά 
ολοκληρώθηκε. Νύχτα πυκνή σκέπασε έκτοτε την Πελοπόννη-
σο. Όμως ο σπόρος είχε πέσει. Λίγα χρόνια χρειάζονταν για να 
επωαστεί. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ 
Ο ΑΡΧΙΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 



Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχιστής, των 
βουλγαροκομιτατζήδων 
Συνεχίζουμε σήμερα το αφιέρωμα- ξεβράκω-
μα της «κόκκινης ορχήστρας» του ΣΥΡΙΖΑ, από 
κει που σταματήσαμε την προηγούμενη εβδο-
μάδα, από τις θέσεις του συνονθυλεύματος 
για τα εθνικά μας θέματα. Περνάμε, λοιπόν, 
χωρίς καμιά καθυστέρηση στη θέση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για το Μακεδονικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εν αντιθέσει 
με το ΚΚΕ που κρύβει επιμελώς τις πομπές 
του, είναι πανάξιος και σχετικά άφοβος διά-
δοχος του παλαιού ΚΚΕ-προφυλακής του 
σλαβισμού, του συμμορίτικου ΔΣΕ, του ομο-
σπονδιακού μεγαλοϊδεατισμού του Τίτο  και 
των παραδόσεων του βουλγαροκομιτατζιδι-
σμού και καθόλου δε διστάζει να διακηρύττει 
με κάθε ευκαιρία το… δίκιο των Σκοπιανών! 

Η… σουφραζέτα, οι καπιταλιστές 
και μια πορεία στα Σκόπια     
Πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, μια… σουφρα-
ζέτα βουλευτίνα κάποιας συνιστώσας, έδωσε 
συνέντευξη σε εφημερίδα των Σκοπίων, όπου 
ισχυρίστηκε ότι για την μη λύση του προβλή-
ματος του ονόματος ευθύνονται οι… Έλληνες 
καπιταλιστές, χωρίς φυσικά να αποδοκιμαστεί 
από τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το τελευ-
ταίο κρούσμα εθνοπροδοσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο 
Μακεδονικό, αλλά όχι βέβαια και το πρώτο. Το 
2008, 14-16 Μαΐου, αντιπροσωπεία του ροζ 
συνονθυλεύματος είχε επισκεφτεί τα Σκόπια, σ’ 
ένα ταξίδι «για την ειρήνη και τον αντιμιλιτα-
ρισμό», για να βάλει «βέτο στον εθνικισμό και 
εμπάργκο στο μιλιταρισμό» (όπου «εθνικισμός» 
και «μιλιταρισμός» εννοείται ο ελληνικός κι όχι 
ο σκοπιανός) και να διαδηλώσει ξεδιάντροπα 
με τους «Μακεντόνσκι» σωβινιστές. 

Η διακήρυξη των 
σκοπιανολάγνων του ΣΥΡΙΖΑ
Και για να μη λέμε κουβέντες του αέρα, ιδού η 
διακήρυξη των σκοπιανολάγνων του ΣΥΡΙΖΑ:  
«Θα συναντηθούμε σε δημόσια εκδήλωση 
στα Σκόπια, για να προετοιμάσουμε την ειρή-
νη, να καταγγείλουμε το μιλιταρισμό και να 
ενώνουμε τα χέρια μας για να διαδώσουμε 
αυτό το μήνυμα στους λαούς μας. Πιστεύουμε 
στον αυτοκαθορισμό της Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας και την ειρηνική συμβίωση των 
δύο λαών και των δύο κρατών, στη φιλία των 
καθημερινών ανθρώπων των δύο λαών που 
δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Απορρίπτου-
με την προγονολατρεία που δημιουργεί εθνι-

κισμούς βασισμένους σε πολεμικά πρότυπα 
και φιγούρες που αναδείχθηκαν πριν δυόμισι 
χιλιάδες χρόνια, και εμπνεόμαστε από άλλους 
προγόνους, που πριν επίσης δυόμιση χιλιάδες 
χρόνια αντιστάθηκαν στους τότε διαρκείς 
πολέμους, όπως μας δείχνει το έργο Αχαρ-
νής του δραματουργού Αριστοφάνη. Ζητούμε 
επίσης την αναγνώριση του εθνικού αυτο-
καθορισμού των κατοίκων της Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας είτε ονομάζονται Μακεδόνες, 
είτε Αλβανοί, Τούρκοι, Ρομά, Σέρβοι, Βλάχοι, 
Βόσνιοι, καθώς και την αναγνώριση των μει-
ονοτήτων στην Ελλάδα. Ζητούμε την αναγνώ-
ριση και την προστασία των γλωσσών των 
δύο χωρών, των επισήμων και των μειονο-
τικών, γιατί θεωρούμε ότι κάθε γλώσσα είναι 
ένας πολιτιστικός πλούτος και καμιά γλώσσα 
δεν μπορεί να καταστέλλεται για να ικανοποι-
ούνται οι εθνικισμοί και οι μεγαλοϊδεατισμοί». 

Αβανταδόροι των Τούρκων 
στο Κυπριακό! 
Ούτε στο Κυπριακό ζήτημα, δεν είναι διαφο-
ρετικές (μη προδοτικές) οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. 
Γενικότητες περί της ανάγκης επανένωσης 
του νησιού, περί «επαναπροσέγγισης των δύο 
κοινοτήτων» (δηλαδή, «ο φονιάς με το θύμα 
αγκαλιά», που τραγουδάει κι ο Σαββόπουλος), 
μακριά κι αλάργα η λογική της «μητέρας – 
πατρίδας», «οι Τούρκοι είναι αδέρφια μας» και 
βέβαια αναφανδόν υποστήριξη του αμερικανό-
πνευστου σχεδίου Ανάν, για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ 
δε μετανιώνει:

«Επίσης, στο θέμα της κατοχής της Βόρειας 
Κύπρου, που είναι απεχθέστατη όπως κάθε 
κατοχή και πρέπει να σταματήσει, δεν ξεχνούμε 
ότι η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού το 
2004 με το σχέδιο Ανάν, που προέβλεπε και 
την απόσυρση του μεγαλύτερου μέρους των 
τουρκικών στρατευμάτων κατοχής, δεν ευο-
δώθηκε λόγω της άρνησης της πλειοψηφίας 
των Ελληνοκυπρίων, συμπεριλαμβανομένου 
και του ΑΚΕΛ (άποψη που υποστήριξαν διά-
φοροι αριστεροί φορείς και κόμματα εντός 

Ελλάδος από τον χώρο του πατριωτικού αντι-
ιμπεριαλισμού) με αποτέλεσμα να βαλτώνει 
έκτοτε. Και με άλλο δυστυχέστατο αποτέλεσμα 
να νιώσει προδομένη η εξέγερση των Τουρ-
κοκυπρίων και να έχουμε σήμερα μια πολύ 
αντιδραστικότερη εξέλιξη στη Βόρεια Κύπρο. 
Ευτυχώς ο Συνασπισμός τότε είχε υποστηρίξει 
το σχέδιο Ανάν, όπως και άλλες συνιστώ-
σες του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου η Κύπρος είναι μια 
ανεξάρτητη χώρα και πρέπει να βοηθηθεί με 
κάθε τρόπο από τα ειρηνιστικά κινήματα της 
Ευρώπης και της Τουρκίας για να επανενωθεί, 
και όχι να εκφέρεται λόγος που εδράζεται στη 
φιλοσοφία της μητέρας-πατρίδας». 

«Διεθνής εναέριος χώρος 
και όχι εθνικός»! 
Ποια η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τον εθνικό ενα-
έριο χώρο και τις τουρκικές παραβιάσεις; Ας 
δούμε τι έγραφε επ’ αυτού η «Αυγή» πρόπερσι 
τέτοιον καιρό (23/01/2011), δικαιολογώντας 
απόλυτα τον τσαμπουκά των Τουρκαλάδων 
και ασελγώντας στη μνήμη τόσων και τόσων 
παλικαριών της Αεροπορίας μας, που έπεσαν 
για να υπερασπιστούν τον «διεθνή εναέριο 
χώρο και όχι εθνικό», σύμφωνα με τους 
συριζαίους:   
«Για παράδειγμα, επειδή πολύς λόγος έγινε, 
από πλευράς επίσημων αριστερών φωνών, 
και για τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο, υπενθυ-
μίζουμε ότι ο εναέριος χώρος ανάμεσα στα 
6 και στα 10 μίλια δεν υπάγεται στον εθνικό 
εναέριο χώρο. Για το ψεύδος αυτό οι ελληνι-
κές κυβερνήσεις βασίζονται σε ένα ελληνικό 
προεδρικό διάταγμα του 1936 το οποίο όρισε 
πως για τον εναέριο χώρο ανάμεσα στα 6 και 
στα 10 μίλια η Ελλάδα από μόνη της ανα-
λαμβάνει την υποχρέωση της ρύθμισης της 
εναέριας κυκλοφορίας. Το προεδρικό αυτό 
διάταγμα δεν αναφέρεται ούτε σε κυριαρχικά 
δικαιώματα ούτε σε οριοθέτηση του εθνι-
κού εναέριου χώρου, απλώς  ως έγγραφο 
παρέμεινε στα χρονοντούλαπα του ελληνικού 
υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να έχει καμία 

διεθνή αξία. Ο χώρος λοιπόν ανάμεσα στα 
6 και στα 10 μίλια αποτελεί διεθνή εναέριο 
χώρο και όχι εθνικό».  

Υφαλοκρηπίδα Αιγαίου: 
οι Τούρκοι έχουν δίκιο! 
Ποια η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την υφαλοκρηπί-
δα του Αιγαίου; Σύμφωνα με τους οθωμανο-
λάγνους του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς παραβιάζει τις 
διεθνείς συνθήκες, άρα η Τουρκία έχει δίκιο:  
«Σχετικά με την υφαλοκρηπίδα οι ελληνικές 
κυβερνήσεις ζητούν από την Τουρκία να 
αποδείξει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο και 
τις διεθνείς συνθήκες, προσερχόμενη με την 
ελληνική κυβέρνηση στο διεθνές δικαστήριο 
της Χάγης για την επίλυση του θέματος. Όμως 
οι ελληνικές κυβερνήσεις λησμονούν ότι ούτε 
η Ελλάδα σέβεται τις διεθνείς συνθήκες εφό-
σον έχει εξοπλίσει παράνομα τα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου με στρατιωτικές μονάδες 
και κάθε είδους πολεμικό υλικό. Σύμφωνα με 
τις διάφορες συνθήκες που υπέγραψε η χώρα 
μας, έχει την υποχρέωση να διατηρεί τα νησιά 
αποστρατικοποιημένα». 

ΣΥΡΙΖΑ: Η χαρά Τούρκων, 
Αλβανών, Σκοπιανών και 
Αμερικανοσιωνιστών! 
Έχουμε και λέμε, λοιπόν: ΣΥΡΙΖΑ κατά της 
οριοθέτησης-ανακήρυξης της ΑΟΖ, κατά του 
ελληνο-ρωσσικού αγωγού φυσικού αερίου, 
υπέρ των τουρκοφρόνων της Θράκης και της 
αναγνώρισής τους ως «Τούρκων», κατά παρά-
βαση της Συμφωνίας της Λωζάννης (σχετικά 
δημοσιεύματα στο προηγούμενο φύλλο), υπέρ 
των Σκοπίων για το όνομα της Μακεδονίας 
(και γι’ αυτά που θ’ ακολουθήσουν, δηλαδή 
την απόσπαση της Μακεδονίας από τον εθνι-
κό κορμό) και υπέρ της αναγνώρισης «μακε-
δονικής» μειονότητας στην Ελλάδα, υπέρ των 
τουρκικών επιδιώξεων στην Κύπρο, υπέρ 
των τουρκικών θέσεων στο Αιγαίο, για τον 
εθνικό εναέριο χώρο και την υφαλοκρηπίδα, 
κατά οποιασδήποτε εθνικής διεκδίκησης στην 
Βόρειο Ήπειρο (που αυτοί αποκαλούν «Νότιο 
Αλβανία»)! Δηλαδή, η χαρά του Μπερίσα, του 
Γκρουέφσκι, του Ερντογάν και των αμερικανο-
σιωνιστών! Αυτή είναι η αμερικανοκομμουνι-
στική-νατοϊκή αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ! 

j Με τα εθνικά θέματα τελειώσαμε. Συνε-
χίζουμε την άλλη βδομάδα με τις υπόλοιπες 
νεοταξίτικες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ… 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Καταρχάς καλή χρονιά σε όλους 
τους Έλληνες και μακάρι το 2013 
να φέρει την Χρυσή Αυγή του Ελλη-
νισμού. Ολόκληρου του Ελληνισμού. 
Ακόμα και αυτού που ζει στην σκλα-
βιά. Γιατί σκλαβωμένοι ζουν εκατο-
ντάδες χιλιάδες Έλληνες αδερφοί 
μας τόσο στην Βόρεια Ήπειρο όσο 
και αλλού. Δεν υπάρχει μειονότητα 
στην Βόρεια Ήπειρο. Υπάρχει ένα 
τμήμα του Ελληνικού Έθνους που 
περιμένει να ενωθεί με το υπόλοιπο. 
Αυτή η αναμονή έχει κρατήσει ήδη 
πάρα πολύ.
 
; Η αφορμή για να ασχοληθώ 
σήμερα με το θέμα της Βορείου 
Ηπείρου είναι η ανακοίνωση που 
εξέδωσε η ερυθρόμαυρη συμμαχία 
(αν και τυχαίο οι θέσεις τους είναι 
σχεδόν ίδιες στα Ελληνοαλβανικά 
ζητήματα με κάποιους άλλους που 
έχουν ερυθρόμαυρα χρώματα).
 
; Απειλούν λοιπόν οι Αλβανοί 
την Χρυσή Αυγή και την Ελλάδα. 
Απειλεί η χώρα με τους ένα εκα-

τομμύριο οικονομικούς μετανάστες 
στην Ελλάδα, απειλεί η χώρα των 
ζητιάνων, που για να οργανώσει τις 
Ένοπλες Δυνάμεις της χρειάζεται 
να της χαρίζουμε ελικόπτερα και 
εξοπλισμό που κανονικά ήταν για τα 
παλιοσίδερα. 
 
; Φτάνουν δε στο σημείο να 
συγκρίνουν την φυλή τους με την 
Ελληνική. Ναι όντως είναι παλαιό 
έθνος, αν και νεότερο από εμάς. 
Όμως σε όλη τους την ιστορία ήταν 
πάντα ληστές και πειρατές, άξεστοι 
και αγροίκοι. Το κυριότερο: ήταν και 
είναι πάντα τσιράκια όποιου είναι 
ισχυρότερος κάποια δεδομένη χρο-
νική στιγμή. 
 
; Υποτακτικοί των Βυζαντινών, 
των Οθωμανών, των Ιταλών και 
εσχάτως των Αμερικάνων. Αυτή 
είναι η ιστορία των Αλβανών, ενός 
έθνους που ποτέ δεν γνώρισε την 
λέξη αξιοπρέπεια και τιμή και που 
τα γόνατα τους είναι πιασμένα από 
το προσκύνημα. Τολμούν αυτοί 

να συγκριθούν με το Έθνος των 
Ελλήνων, το θεμέλιο του Δυτικού 
Πολιτισμού;
 
; Όλα αυτά θα ήταν άνευ ουσίας 
αν στην Ελλάδα υπήρχε μια σοβαρή 
κυβέρνηση. Όμως εδώ και χρόνια οι 
προδοτικές κυβερνήσεις επέτρεψαν 
να δημιουργηθεί ένα μείζον θέμα 
εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με 
την ανάλυση του Ιωάννη Μιχαλέτου 
του κέντρου Radical Islam Monitor 
in Southeast Europe (RIMSE) και 
συνεργάτη του περιοδικού ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΙΚΗ είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η 
σύνδεση μεταξύ Αλβανών εξτρεμι-
στών και αλβανικού οργανωμένου 

εγκλήματος.
 
; Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς 
δύο πράγματα: αρχικά το πόσο 
μεγάλο μέρος του οργανωμένου 
εγκλήματος στην χώρα μας ελέγ-
χεται από Αλβανούς και κυρίως το 
γεγονός πώς η ίδια μεθοδολογία 
χρησιμοποιήθηκε τόσο στο Κόσσο-
βο, όσο και στα Σκόπια με τα γνω-
στά αποτελέσματα.
 
; Η Ελλάδα πρέπει να χτυπήσει 
τώρα που έχει λίγο καιρό ακόμα 
και να ξεριζώσει από το μυαλό των 
γειτόνων μας τις ιδέες που τους 
μπαίνουν. Επίσης πρέπει να παλέψει 

με κάθε μέσο για την επίλυση του 
προβλήματος της Βορείου Ηπείρου, 
επίλυση που δεν μπορεί να είναι 
άλλη από την ενσωμάτωση στην 
Πατρίδα.
 
; Η εποχή που ζούμε είναι κομ-
βική για τον Ελληνισμό. Ανοιχτά 
ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε. 
Ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις 
μας με όλους τους γείτονες μας 
(Β. Ήπειρος, Μακεδονικό, διμερείς 
σχέσεις με Τουρκία, αγωγοί), αλλά 
και την θέση μας στην ευρύτερη 
περιοχή μας και την προστασία των 
ζωτικών μας συμφερόντων (Αν. 
Μεσόγειος).
 
; Οι περισσότεροι βλέπουν την 
Ελλάδα στην χειρότερη φάση της 
σύγχρονης ιστορίας της και ίσως 
να είναι. Αυτό που δεν βλέπουν 
όμως είναι ότι έχουμε και μια πολύ 
μεγάλη ευκαιρία. Η Ελλάδα με τις 
σωστές κινήσεις μπορεί σε λίγα 
χρόνια να είναι η κυρίαρχη δύναμη 
στην περιοχή. Χρειάζεται όμως στι-
βαρή ηγεσία και ισχυρές Ένοπλες 
Δυνάμεις. Η Χρυσή Αυγή μπορεί να 
προσφέρει και τα δύο στο Λαό μας.      

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Αύξηση προστίμων για όσους 
γράφουν ναζιστικά συνθήματα 

ΡΩΣΙΑ: Η ρωσική κυβέρνηση αποφάσι-
σε να αυξήσει τα πρόστιμα που έχει επι-
βάλει για όσους γράφουν ή χρησιμοποι-
ούν, δημοσίως, ναζιστικά συνθήματα. Η 
δημόσια απεικόνιση χαρακτηριστικών ή 
συμβόλων των απαγορευμένων ‘’εξτρεμι-
στικών’’ οργανώσεων καθώς και η προ-
παγάνδα και η επίδειξη ναζιστικών συμ-
βόλων θα τιμωρείται, όσον αφορά στους 
πολίτες, με πρόστιμο 2.000 ρουβλίων αντί 
για 1.000 ρούβλια (περίπου 25 ευρώ) που 
ήταν παλαιότερα. Για τους δημοσίους 
υπαλλήλους το πρόστιμο αυξάνεται στα 
4.000 ρούβλια και στα νομικά πρόσωπα 
μπορεί να φθάσει και τα 50.000 ρούβλια. 
Υποθετικά μιλώντας, αν (αν, λέμε) κάτι 
ανάλογο ψηφιζόταν και στην Ελλάδα για 
τα αντεθνικά συνθήματα των αναρχοαρι-
στερών που ρυπαίνουν αισθητικά όλους 
τους δρόμους της Πατρίδας μας, σύσσω-
μη η ανθελληνική φάρα των θολοκουλ-
τουριάρηδων θα αλυχτούσε νυχθημερόν 
στα καθεστωτικά ΜΜΕ, υπερασπιζόμενη 
τα δικαιώματα των ’’συντρόφων’’ της... 

Κοινό ποδοσφαιρικό πρωτάθλη-
μα για αλβανία και Κόσσοβο   

ΑΛΒΑΝΙΑ: «Ας αρχίσουμε με το ποδό-
σφαιρο...» δήλωσε ο αλβανός πρωθυπουρ-
γός Σαλί Μπερίσα, απευθυνόμενος στον 
υπουργό Αθλητισμού, Αλντο Μπούμτσι. 
Ο αλβανός πρωθυπουργός ζήτησε από 
τους αρμόδιους υπουργούς να αρχίσουν 
τις προετοιμασίες με την κυβέρνηση 
του κοσσόβου για την οργάνωση κοινού 
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, το οποίο 
ονόμασε «πανεθνική λίγκα». Ο Μπερίσα 
μίλησε για «ενιαίο χώρο ραδιοκυμάτων», 
τονίζοντας ότι «όλα τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης του Κοσσόβου πρέπει να 
έχουν άδεια να μεταδίδουν σε όλη την 
Αλβανία, από τη Κονίσπολη μέχρι το Βερ-
μόσι», αναφερόμενος στο νότιο άκρο των 
συνόρων με την Ελλάδα και το βορειότερο 

σημείο στα σύνορα με το Μαυροβούνιο. 

«Απαγορευτικό» στον Σέρβο 
πρόεδρο Νίκολιτς  

ΣΕΡΒΙΑ: Όπως υποστηρίζει σε δημο-
σίευμά της η εφημερίδα της Πρίστινας, 
Εξπρές, επικαλούμενη τοπικό αξιωμα-
τούχο, οι αρχές στο Κόσσοβο απαγό-
ρευσαν στον Σέρβο πρόεδρο Τόμισλαβ 
Νίκολιτς να επισκεφθεί την σερβική 
εθνότητα στην αποσκιρτήσασα επαρ-
χία, με την ευκαιρία του εορτασμού 
των Χριστουγέννων της Σερβικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας. Ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης του Κοσσόβου, Χαρετζίν 

Κούτσι, υπογράμμισε ότι θα επιτραπεί 
στον Νίκολιτς να επισκεφθεί τους Σέρ-
βους στην εν λόγω επαρχία, μόνον όταν 
επιτραπεί και στους αξιωματούχους της 
Πρίστινα να επισκεφθούν Αλβανούς στη 
νότιο Σερβία. Από την πλευρά του, ο 
Νίκολιτς ονείδισε την αποστολή αστυ-
νόμευσης της ΕΕ στο Κόσσοβο, EULEX, 
διότι δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά του 
να επισκεφθεί την παραμονή των Χρι-
στουγέννων (7 Ιανουαρίου σύμφωνα με 
το Ιουλιανό ημερολόγιο που τηρούν οι 
Σέρβοι) το μοναστήρι της Γκρατσάνιτσα. 
Το επεισόδιο αυτό είναι ενδεικτικό της 
βαθιάς διένεξης που χωρίζει την Σερβία 
από την αλβανοκρατούμενη επαρχία, 

αλλά και με την αλβανική μειονότητα, 
που πλειοψηφεί στα νότια της χώρας. 

«Ναι» της Αγγλικανικής 
Εκκλησίας στους ομοφυλόφι-

λους επισκόπους 
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Το ζήτημα της χει-
ροτονίας ομοφυλόφιλων επισκόπων έχει 
διχάσει, τα τελευταία έτη, την Αγγλικα-
νική Εκκλησία. Αίρει, λοιπόν, η Αγγλι-
κανική Εκκλησία την απαγόρευση σε 
ομοφυλόφιλους ιερείς να χειροτονού-
νται επίσκοποι, σε μια… ιδιαίτερης συμ-
βολικής σημασίας απόφαση, που ξεση-
κώνει, ωστόσο, μεγάλες αντιδράσεις 
εκ μέρους συντηρητικών Αγγλικανών. 
Όπως ανακοίνωσε η Ιερά Σύνοδος της 
Αγγλικανικής Εκκλησίας, θα επιτρέπεται 
να χειροτονούνται επίσκοποι ομοφυ-
λόφιλοι ιερείς που έχουν συνάψει σύμ-
φωνο συμβίωσης, αρκεί να αναλάβουν 
δέσμευση αγαμίας. Οι συντηρητικοί 
Αγγλικανοί αντιδρούν έντονα, διαμηνύ-
οντας ότι θα δώσουν μάχη ενάντια στην 
άρση της απαγόρευσης στην Σύνοδο. 

Ρώσος υπήκοος πλέον ο Ντε-
παρντιέ λόγω φορολόγησης 

ΓΑΛΛΙΑ: Ενώ η συζήτηση στην Γαλλία 
για την φορολόγηση των πολύ υψηλών 
εισοδημάτων δεν έχει καταλαγιάσει, ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανα-
κοίνωσε πως δίνει την ρωσική υπηκοό-
τητα στον γνωστό Γάλλο ηθοποιό Ζεράρ 
Ντεπαρντιέ που είχε ζητήσει φορολογι-
κό «άσυλο» στην Μόσχα. Με σύντομη 
ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας, 
γνωστοποιήθηκε ότι ο Ρώσος πρόεδρος 
υπέγραψε την σχετική απόφαση, η δε 
διατύπωση της ανακοίνωσης αφήνει να 
εννοηθεί πως ο Ντεπαρντιέ είχε υποβά-
λει αίτημα. Η υπόθεση Ντεπαρντιέ επα-
νέρχεται σταθερά στην συζήτηση για το 
σχέδιο Ολάντ να αυξήσει τη φορολογία 
στα πολύ υψηλά εισοδήματα.

«Σκοπιανός» και ο Ιησούς Χριστός!    
ΣΚΟΠΙΑ: Εδώ ισχύει αυτό που λέει ο 
θυμόσοφος λαός μας, ότι ’’η τρέλα δεν 
πάει στα βουνά’’… Παροξυσμό έχουν πάθει 
στα Σκόπια, καθώς τώρα επιδιώκουν να 
οικειοποιηθούν ακόμα και τον Ιησού Χρι-
στό! Μια ομάδα σκοπιανών αρχαιολόγων, 
που αποκαλούνται «Ιησουίτες», ισχυρίζεται 
ότι βρήκε το ακριβές σημείο όπου ο Ιησούς 
Χριστός γεννήθηκε. Και δεν είναι η Βηθλε-
έμ, αλλά το χωριό Βητλεέμο, που βρίσκεται 
κοντά στην Οχρίδα, εκεί όπου βρίσκεται ο 
υπό κατασκευή οδικός άξονας που οδηγεί στα Τίρανα! «Υπάρχουν κάποιες ενδεί-
ξεις ότι αυτό είναι το μέρος όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Ο ίδιος χώρος υπήρχε και 
στην αρχαιότητα. Το χωριό υπήρχε κατά τη διάρκεια του Ιουστινιανού και βρισκό-
ταν σε οικονομική άνθιση. Κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού ο τόπος έγινε 
διάσημος από τη γέννηση του Ιησού και όταν υιοθετήθηκε η χριστιανική πίστη 
χτίστηκαν εκκλησίες στην περιοχή», λέει το δημοσίευμα. Και εμείς λέμε ότι δεν 
θα έβλαπτε και λίγη… σοβαρότητα στην περίπτωση του τεχνητού κρατιδίου του 
Σόρος, όπου οι αρχές και οι κάτοικοι, ανελλιπώς, με γελοίους και αστείους ισχυρι-
σμούς παραχαράσσουν και διαστρεβλώνουν την Ελληνική -και όχι μόνον- Ιστορία. 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Στιγμές απόλυτου διασυρμού περνά η ελληνική 
αστυνομία, στο εσωτερικό της οποίας η δια-
φθορά έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Εξαρθρώθηκε 

κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών στο οποίο μετείχαν 
αλβανοί κακοποιοί και Έλληνες (;) επίορκοι αστυνο-
μικοί. 

Άκρως αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι, που έρχονται στο 
φως μετά από τη 12μηνη παρακολούθηση του κυκλώματος 
από τις αρχές. Σε μία από τις πολλές συνομιλίες που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα, ένας αλβανός υπαγορεύει στον επίορκο 
αστυνομικό -που έχει συλλάβει έναν άλλο κατσαπλιά συμπα-
τριώτη του έμπορο- ποια κατηγορία πρέπει να του απαγγελ-
θεί. Για την ακρίβεια, του λέει να γράψει «για κατοχή» και 
όχι «για εμπορεία», για να αντιμετωπίσει μικρότερη ποινή ο 
κατηγορούμενος.
Έμπορος ναρκωτικών: Μόνο κατοχή κάνε σε αυτούς στα 
χαρτιά, έτσι; Γενικά σε όλους αυτούς κατοχή. Απλά μόνο 
κατοχή, δεν κάναμε αγοραπωλησία.
«Αστυνομικός»: Πες μου εσύ τι θες να γράψουμε.
Έμπορος ναρκωτικών: Κατοχή,κατοχή και αυτόν λίγο ξύλο 
για να δώσουν καμιά δουλειά... Γιατί αυτός έχει πολλές δου-
λειές. Αυτός που τα έχει πάρει πάνω τους, έχει πολλές δου-
λειές. Πες «δώσε καμιά δουλειά να φύγεις», πες «να φύγεις 
από τον ανακριτή».
«Αστυνομικός»: Εντάξει. Καλά καλά λέω.
Σε άλλες συνομιλίες καταγράφεται η συμμετοχή που είχαν 
οι αστυνομικοί στη δράση του κυκλώματος και την κάλυψη 
που παρείχαν στους εμπόρους ναρκωτικών. Αστυνομικός που 
συνελήφθη για την υπόθεση και αποκαλείται με το ψευδώ-
νυμο «Μαύρος», συζητάει με έτερο «ηγετικό» στέλεχος του 
κυκλώματος, 34 ετών, και εμφανίζεται πρόθυμος να παράσχει 
κάλυψη μαζί με το «συνεργείο» του κατά τη μεταφορά ποσό-
τητας ναρκωτικών αμέσως μετά την εισαγωγή της από το 
τελωνείο στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας.

«Αστυνομικός»: «Άρχοντα να σε πάρω εγώ το απόγευμα 
από άλλο τηλέφωνο».
«34χρονος»: «Όχι …θέλω να μου δώσεις μία καραντί με τα 
παιδιά μέχρι από το Τελωνείο μέχρι κάτω με το τέτοιο και με 
τι λεφτά. Τώρα απαντάμε ή παίρνουν άλλο συνεργείο».
«Αστυνομικός»: «Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο το απόγευμα, 
Τώρα δεν μπορώ». (αντιλαμβανόμενος ότι η συνομιλία του 
παρακολουθείται).

Σε άλλη συνομιλία, ένας εκ των αρχηγών φέρεται να υποδει-
κνύει σε αστυνομικό πως πρέπει να ενεργήσει σε επιχείρηση 
για τη σύλληψη ατόμου που εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκω-
τικών:
‘‘Κατηγορούμενος’’: «Τώρα πάρε το εσύ, να μη δει η γυναί-
κα του και να μην γίνει και το πετάξει σε καμία τουαλέτα. 
Μπαμ-μπαμ κρυφά».
‘‘Αστυνομικός’’: «Ναι, ναι».

Ο ίδιος αστυνομικός φέρεται να αντικαθιστά ποσότητα 500 
γραμμάρια ηρωίνης, που κατασχέθηκε σε επιχείρηση της 
υπηρεσίας του στην Αθήνα, με συσκευασία ομοιόμορφη εξω-
τερικά, ιδίου βάρους, με μικρότερη πιθανότατα ποσοστιαία 
σε περιεκτικότητα ναρκωτική ουσία, που κατασκεύασαν για 
αυτόν τον σκοπό οι δύο Αλβανοί και την οποία αποκαλούν 
«ζάντα».
‘‘Αστυνομικός’’: «Ε τώρα είμαι …βγαίνω έξω από την Αθήνα. 
Δεν …τώρα δηλαδή θα κάνω κανά τρίωρο, τετράωρο να 
φτάσω».
‘‘Αλβανός’’: «Ε …για την ζάντα λέω ρε για την ζάντα».
‘‘Αστυνομικός’’: «Αύριο»
‘‘Αλβανός’’: «Όχι ρε θα το κάνουμε σήμερα μπαμ-μπαμ. 
Είναι κι άλλος εδώ. Έτσι κι αλλιώς. Εμείς θα έρθουμε σε τρεις 
τέσσερις ώρες».
‘‘Αστυνομικός’’: «Που θα είστε εσείς; Που θα βρεθούμε 
πάνω στην Εγνατία, εκεί που ήμασταν το πρωί;»
‘‘Αλβανός’’: «Ναι, ναι εκεί. Εγώ τώρα είμαι σχεδόν στην 
Κατερίνη. Ε, φτάνω κι εγώ εκεί, ερχόμαστε με το Οκτάβια, 
γιατί τρέχει πολύ αυτό, πάει πολύ».
‘‘Αστυνομικός’’: «Ε είναι εντάξει η ζάντα; Μισή έτσι»;
‘‘Αλβανός’’: «Ναι ναι …μα είναι ίδιο. Και από μάτι και από 
φάτσα. Θα δεις από μόνος σου».
‘‘Αστυνομικός’’: «ΟΚ». Λίγο αργότερα:
‘‘Αλβανός’’: «Που ακριβώς είστε; Εγώ είμαι κάτω από τη 
γέφυρα, μπαίνω κανονικά». 
‘‘Αστυνομικός’’: Συνέχισε ευθεία …με είδες;».
Όπως έχει διαπιστωθεί, τα μέλη του κυκλώματος άλλαζαν 
συνεχώς αριθμούς τηλεφώνων και φρόντιζαν να προστα-
τεύουν τις ‘’δουλειές’’ τους λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακο-
λούθησης. Τα ονόματα που χρησιμοποιούσαν στις συνομιλίες 
τους ήταν συνθηματικά. Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής 
είναι η παραδειγματική τιμωρία όλων των εμπλεκομέ-
νων στην εν λόγω υπόθεση. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟ-
ΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ!

Αλβανός έμπορος ναρκωτικών έδινε διαταγές σε επίορκους αστυνομικούς
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Φραστική επίθεση από 15μελή αναρχοκομμουνιστική συμμορία, 
απ’ αυτές που υπερασπίζεται μετά πρωτοφανούς μανίας ο ΣΥΡΙΖΑ, 
δέχτηκε στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, ο δήμαρχος Καμίνης. Η επίσκεψη 
του στην περιοχή ήταν ιδιωτική, και συνοδευόταν από τη γυναίκα του 
και τα παιδιά του, 7 και 2,5 ετών, τα οποία διόλου σεβάστηκαν οι 
σύντροφοι. Πέρα από τα φραστικά πυρά, ο Καμίνης απειλήθηκε από 
τους γνωστούς-αγνώστους-πασίγνωστους, με φράσεις όπως «η Βίλα 
Αμαλία θα γίνει ο τάφος σου», «δε θα μπορείς να κυκλοφορείς μόνος 
σου στο δρόμο» κ.α.
Λίγη ώρα αργότερα, ο λαθροδή-
μαρχος είπε τον πόνο του στο 
καθεστωτικό κανάλι mega, απο-
κρύπτοντας την πραγματική πολι-
τική ταυτότητα των επιτιθέμενων, 
τους οποίους αποκάλεσε «αντι-
εξουσιαστές» (που πολιτικά δε 
σημαίνει τίποτα), ενώ γνωρίζει 
πολύ καλά ότι πρόκειται για αναρ-
χοκομμουνιστές και κατακάθια του 
ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανα-
κοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που επιμε-
λώς αποφεύγει να αναφερθεί στην 
πολιτική ταυτότητα των δραστών:
«Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση 
κατά του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη και της οικογένειας 
του στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Τέτοιου είδους ενέργειες δυναμιτίζουν 
την δημοκρατική ομαλότητα που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας ειδικά 
αυτήν τη περίοδο. Καλούμε όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις 
με ενότητα να καταδικάσουν την τυφλή βία».

Τι ήταν, λοιπόν, αυτοί; Περαστικοί, οπαδοί ποδοσφαιρικής 
ομάδας, ροκ συγκροτήματος, τουρίστες, ή… αστροναύτες; 
Γιατί όλοι, ακόμα κι όσοι πέφτουν θύματα της μανίας τους, 
τους καλύπτουν; Μήπως γιατί τους έχουν χρησιμοποιήσει στο 
παρελθόν για τις βρομοδουλειές τους και ίσως τους ξαναχρη-
σιμοποιήσουν και στο μέλλον;

Ο πρωτοπόρος και ο καινοτόμος βρίσκονται 
πάντα στην κόψη του ξυραφιού. Μεγαλύτερη 
απόδειξη για αυτό αποτελεί η πολεμική που 
συγκεντρώνει το Κίνημα μας, μια πολεμική 
εκπορευόμενη από διάφορα κέντρα, τόσο 
ετερόκλητα μεταξύ τους που σίγουρα προ-
ξενούν τουλάχιστον περιέργεια σε όποιον 
νηφάλιο παρατηρεί τα τεκταινόμενα. Και δεν 
χρειάζεται και ιδιαίτερη οξύνοια για να δια-
πιστώσει κανείς ότι όλοι όσοι αποτελούν το 
σάπιο μεταπολιτευτικό σύστημα, όλοι όσοι 
βούτηξαν το χέρι «στο βάζο με το μέλι», παρά 
το γεγονός ότι εκφράζουν διαφορετικές πολι-
τικές απόψεις και κοσμοθεωρίες, συγκλίνουν 
σε ένα σημείο τόσο απόλυτα, που είναι κανείς 
να απορεί με αυτή την σύμπλευση. 
Ωστόσο, αποτελεί τουλάχιστον τιμή για όλους 
τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που συμ-
μετέχουν στο Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα, να 
δέχονται λάσπη και μομφές από ανθρώπους 
που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, 
λόγω του φόβου της οργής του λαού. Ανθρώ-
πους που κατασπατάλησαν και εξάντλησαν 
τα αποθέματα από τα δημόσια ταμεία, χτί-
ζοντας περιουσίες με τα χρήματα από τη 
φορολόγηση του Έλληνα πολίτη. Υποτιμούν 
πολύ τον Ελληνικό λαό, διότι νομίζουν πως 
θα παραμείνει εγκλωβισμένος στα στεγανά 
και τις πελατειακές σχέσεις που προσπάθη-
σαν όλες αυτές τις δεκαετίες να καταστή-
σουν ως πυλώνες της πολιτικής ζωής του 
τόπου. Ο λαός όμως ξύπνησε. Και αυτοί δεν 
έχουν τίποτα πλέον να υποσχεθούν, τίποτα να 
τάξουν. Τους τελείωσαν οι άσσοι που έβγαζαν 
από τα μανίκια, τελείωσαν οι υποσχέσεις, οι 
διορισμοί και τα βολέματα και όσο κι αν ευαγ-

γελίζονται τις δημοκρατικές τους διαδικασίες 
και την ευαισθητοποίηση που επιδεικνύουν 
για την υποτιθέμενη φασιστική απειλή που 
«ορθώνεται», ένα πράγμα είναι σίγουρο: ΤΡΕ-
ΜΟΥΝ διότι βλέπουν ότι μεγάλο κομμάτι του 
ελληνικού λαού δεν «μασάει» πλέον από 
προεκλογικές υποσχέσεις αλλά έχει τη διά-
θεση να σταθεί και να αγωνιστεί στο πλευρό 
των μοναδικών ανθρώπων που δεν έχουν 
λερωμένα χέρια και που εδώ και δεκαετίες 
ως βασικό αίτημα προβάλουν την Κάθαρση 
του πολιτικού και οικονομικού τοπίου, μέσα 
από άμεσες και διαφανείς διαδικασίες. 
Κανείς άλλος δεν πρότεινε όλα αυτά τα χρό-
νια αυτό που η Χρυσή Αυγή βροντοφωνάζει 
εδώ και δεκαετίες, δηλαδή τον πλήρη λογιστι-
κό έλεγχο σε όλους τους δημόσιους φορείς, 
σε υπουργεία, υπηρεσίες, προγράμματα στή-
ριξης, κοινοτικά κονδύλια, προϋπολογισμούς. 
Να δούμε πως και ποιοι διαχειρίστηκαν όλα 
αυτά τα χρόνια τα λεφτά του ελληνικού 
λαού, αλλά και τα λεφτά που εισπράχθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδιανόητο 
να κόβουν τη σύνταξη ενός ανθρώπου που 
αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή και να μειώ-
νουν τις αποδοχές της πολύτεκνης μητέρας 
αλλά την ίδια στιγμή να αυξάνονται οι απο-
δοχές των βουλευτών και να έχουν δικαίωμα 
συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση οχτώ 
ετών κοινοβουλευτικής παρουσίας. 
Αυτό που υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή είναι ότι 
το μεταπολιτευτικό κοινοβουλευτικό σύστημα 
διάβρωσε πλήρως τις δομές της κοινωνίας 
και της οικονομίας, εξυπηρέτησε πλήρως 
τους σκοπούς ενός καλά στημένου σχεδίου, 
που απώτερο στόχο έχει την ποδηγέτηση του 

φυσικού πλούτου της χώρας μας. Αυτοί 
είναι οι κατήγοροι μας από την πλευρά 
του συστήματος, του καπιταλισμού και 
του φιλελευθερισμού. Αυτοί είναι που 
φοβούνται τη νέμεση που θα ξεσπάσει 
πάνω τους, για όσα έχουν κάνει όλα αυτά 
τα χρόνια. 
Από την άλλη πλευρά, ας δούμε και τους 
κατήγορους μας που υποτίθεται πως βρίσκο-
νται εκτός «συστήματος», αλλά στην ουσία το 
εξυπηρετούν και το υποστηρίζουν πλήρως 
σε σημείο υπερασπίσεως. Ο λόγος για την 
αριστερά της φάπας και της ρεμούλας, όλους 
αυτούς τους πληρωμένους κονδηλοφόρους 
της υποτιθέμενης διανόησης και τους αντιδε-
οντολογικούς δημοσιογραφίσκους που μονα-
δικό εργασιακό και συνειδησιακό καθήκον 
έχουν να παραπληροφορούν. Ένα σινάφι όλοι 
μεταξύ τους, μια κλίκα, με ένα σκοπό, την 
παραπληροφόρηση και την παραπλάνηση. 
Παίζοντας το ρόλο της σουπιάς, χύνουν το 
αντεθνικό και υστερικό μελάνι τους, στήνουν 
ψεύτικες επιθέσεις και ενώ καταγγέλλουν το 
σύστημα και την αστυνομία, κινούνται πάντα 
με τις πλάτες τους. Καλούν σε συγκεντρώ-
σεις εναντίον του συστήματος αλλά πάντα σε 
αγαστή συνεργασία, αποτελούν την βαλβίδα 
εκτόνωσης, το σίγουρο μέσο, μέσα από το 
οποίο οι άνθρωποι εκτονώνονται, ξεσπάνε 
αλλά στη συνέχεια επιστρέφουν στην καθημε-
ρινότητα και το τέλμα. Τριάντα οχτώ συναπτά 
έτη, καλύπτουν τους αριστεριστές τρομοκρά-
τες και σιγοντάρουν τους λαθρομετανάστες. 
Αυτοί οι άνθρωποι, με την τεράστια συμβολή 
στα δεινά της πατρίδας μας, έχουν το θράσος 
να εγκαλούν εμάς και να μας χαρακτηρίζουν 

ως φασίστες και ναζιστές. Μα 
φυσικά, δεν έχουν τίποτε άλλο να πουν, παρά 
μόνο να μας κατηγορήσουν για θέματα φιλο-
λογικής φύσεως. Γνωρίζουν ότι δεν μπορούν 
να μας πουν κλέφτες, απατεώνες, μιζαδόρους 
και διαπλεκόμενους. Αναλίσκονται συνεπώς 
σε μύδρους και μομφές, αναμασώντας τερα-
τολογίες και ψεύδη, συνεπείς στα κελεύσματα 
των υπερατλαντικών αφεντικών τους. Ας μη 
ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί διατηρούν και κάποιες 
ΜΚΟ σφραγίδες, αδρά επιχορηγούμενες από 
σιωνιστές ανθέλληνες τύπου Σόρος. 
Όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό σκοπό, να προ-
στατεύσουν το σαπισμένο σύστημα που δημι-
ούργησαν,  από την εθνικιστική λαίλαπα, η 
οποία είναι έτοιμη να τους τσακίσει συθέμελα, 
φέρνοντας την Τίση στην υβριστική τους 
συμπεριφορά.  Το εθνικιστικό ποτάμι όμως δε 
γυρίζει πίσω. Οι ψυχές των εθνικιστών, χαλυ-
βδωμένες και αποφασισμένες για τη μάχη 
μέχρι την τελική νίκη, είναι έτοιμες να ακο-
λουθήσουν το κάλεσμα που τους απευθύνει 
η Χρυσή Αυγή. Η ζυγαριά της Μοίρας κλίνει 
προς το μέρος μας. ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο 
ΑΓΩΝ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

Η νομική «επινόηση» της προστασίας των προσωπι-
κών δεδομένων αλλά και της προστασίας υπόπτου 
ή κατηγορούμενου μέχρι αποδείξεως της ενοχής 
του, ασφαλώς και έχει λογική βάση, αλλά πρέπει 
να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Γιατί π.χ να προστατευ-
τούν τα προσωπικά δεδομένα και η ανωνυμία ενός 
παιδεραστή δολοφόνου ή ενός καταχραστή δημο-
σίου χρήματος; Εις ότι αφορά τα πολιτικά πρό-
σωπα τα οποία έχουν διαπράξει αντεθνική στάση 
υπηρετώντας σε υψηλά αξιώματα του Ελληνικού 
κράτους και κρύβονται πίσω από αλχημείες τύπου 
«βουλευτικής ασυλίας» ή «παραγραφής αδικήμα-
τος» κλπ, θα πρέπει επιτέλους να τοποθετούνται 
στο «κάδρο» με το όνομα τους. Η παρακάτω είδηση 
είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες 
αλλά κανείς δεν ανάφερε το όνομα του: 

Αποκάλυψη – βόμβα με μυστική επίσκεψη 
ανακριτή σε σπίτι τιτανοτεράστιου (όχι σωμα-
τικά) πολιτικού.
«Είναι απολύτως διασταυρωμένη η αποκάλυψη του 
newsbomb για την μυστική επίσκεψη ανακριτή σε 
σπίτι τεράστιου (λέμε τώρα) πολιτικού άνδρα που 
σημάδεψε την μεταπολίτευση με τις ενέργειες του. Ο 
ανακριτής μάλιστα του ζήτησε να “μην εγκαταλείψει 
την χώρα” μέχρι νεωτέρας. Σιγά τώρα, υπερβολές. 
Που θα πήγαινε; Στην Γερμανία; Ξέρετε τι λούκι τρα-
βάει ο Χριστοφοράκος με το κλίμα εκεί; Χειρότερα 
από τον Κορυδαλλό. Αφού πνίγει τον καημό του στο 
χαβιάρι. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, η 
επίσκεψη έγινε σε πολυτελή – θρυλική συνοικία της 
Αθήνας και μόλις άκουσε τα νέα, ο τιτάνας, έμοιαζε 
με… γκόλουμ. Όχι μόνο σωματικά. Αναμείνατε γιατί 
αυτά τα έργα είναι πολύ δύσκολα».
Φυσικά πρόκειται για τον πρώην πρωθυπουργό Κ. 
Σημίτη… Ας μιλάμε και γράφουμε πλέον ανοιχτά 

χωρίς φόβο.  Οι κοσμογονικές αλλαγές που ζει το 
πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα απαιτούν «ονόματα 
και διευθύνσεις». Ο Λαός σιγοψιθυρίζει ονόματα 
εδώ και χρόνια, ας μην φοβόμαστε να τα λέμε: Το 
νήμα αρχίζει από το βαθύ ΠΑΣΟΚ που ως καθε-
στωτική πολιτική δύναμη εξουσίασε τον τόπο τις 
τελευταίες δεκαετίες. Και τα βαριά ονόματα είναι 

συγκεκριμένα: Παπανδρέου, Σημίτης, Λαλιώτης, 
Τσοχατζόπουλος, Βενιζέλος. Και στον επιχειρημα-
τικό κόσμο τα βαριά ονόματα είναι: Μπόμπολας, 
Βαρδινογιάννης, Λάτσης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι 
κολαούζοι. Αν θέλουμε το μαχαίρι να φτάσει στο 
κόκκαλο, τον τρόπο πλέον τον ξέρουμε. 

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

Να έρθει η ώρα 
για τα «μεγάλα ονόματα»

Η επίθεση κατά Καμίνη
και η ομερτά για την
ταυτότητα των δραστών
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

Σε όλα ανεξαιρέτως τα αρχαία ελληνικά πολι-
τεύματα, είτε ονομάζονται «δημοκρατικά», είτε 
«μοναρχικά», είτε «αριστοκρατικά», κυρίαρχος 
είναι ο Δήμος. Ο «δήμος» στην Αρχαία Ελλάδα 
δεν είχε καμμία σχέση με τον σύγχρονο ισοπεδω-
τικό ορισμό της «κοινωνίας των πολιτών», «ανε-
ξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, θρησκείας» κ.ο.κ. 
Απεναντίας είχε περιεχόμενο σαφέστατα Εθνικό 
και Φυλετικό. Ο Δήμος είναι οργανική κοινότης σε 
βιολογική βάση. Σ’ αυτόν ανήκουν τα δικαιώματα, 
τα οποία δεν είναι αναφαίρετα, αλλά ανακλητά.
Παρά την προπαγάνδα των σημερινών ημιμα-
θών πολιτικάντηδων περί των «της ημετέρας 

παιδείας μετεχόντων», η φυλετική καταγωγή 
ήταν βασικό στοιχείο για την ιδιότητα του πολί-
του. Δεν θα επεκταθούμε στην άκρως «ρατσιστι-
κή» πολιτική της ολοκληρωτικής Σπάρτης, εδώ 
απλώς θα αναφέρουμε την σπουδαιότητα του 
«ομαίμου» για την αθηναϊκή δημοκρατία.
Είναι γνωστό λ.χ., ότι στην δημοκρατική Αθήνα 
των δεκαετιών προ του Πελοποννησιακού πολέ-
μου, για να λάβει κάποιος την ιδιότητα του 
πολίτου, έπρεπε να έχει και τους δύο γονείς του 
Αθηναίους ελευθέρους.
Συνεπώς, η ιδιότης και η λειτουργία του πολίτου 
απορρέουν απ’ την γέννησή του και όχι φυσικά 

από την πολιτογράφησή του (ή την παροχή σ’ 
αυτόν… πράσινης κάρτας!). Ο πολίτης γεννιέται 
–δεν γίνεται. Για παράδειγμα, ο Λυσίας, παρά την 
προσφορά της οικογένειάς του στην πόλη των 
Αθηνών, τις σχέσεις της με τον Περικλή και την 
δική του φήμη, δεν έγινε ποτέ πολίτης. 
Μόνον η γέννηση εντός της Κοινότητος ομαίμων 
δημιουργεί «πολίτη» και μόνον αυτή επικυρώνει 
τα πολιτικά δικαιώματα κάποιου. Μέχρι κι ο πανί-
σχυρος Περικλής δεν κατόρθωσε να νυμφευθεί 
την Ασπασία, λόγω της μη-αθηναϊκής καταγω-
γής της (ήταν Μιλησία). Αναγκάσθηκε μάλιστα, 
με την μεταρρύθμιση του 431 π.Χ., να καταστή-

σει ακόμη σκληρότερο τον σχετικό νόμο, σύμ-
φωνα με τον οποίο, για να θεωρηθεί κάποιος 
πολίτης, έπρεπε να έχει και τους δύο γονείς του 
Αθηναίους («εξ αμφοίν αστοίν γονέοιν»).
Συμπεραίνουμε ότι, ενώ η σύγχρονη κοινότης 
είναι μια απλώς νομική οντότης («πίστη στο… 
Σύνταγμα») και ο κάθε αλλόφυλος μπορεί να 
εισχωρήσει σ’ αυτήν, υπογράφοντας απλώς 
κάποιες… αιτήσεις, η κοινότης στην Πολιτεία των 
Ελλήνων ήταν φυσική, θεμελιωμένη στο στοι-
χείο του «ομαίμου» -απαραίτητο στοιχείο για την 
σφυρηλάτηση συνοχής και ομοψυχίας μεταξύ 
των μελών μιας κοινωνίας.

Το «Όμαιμον» ως βασικό δομικό στοιχείο της Πολιτείας

Αυτές τις στιγμές, κατά τις οποίες γράφεται 
το συγκεκριμένο κείμενο, γνωρίζω πολύ καλά 
ότι πρέπει μέσα από την περιορισμένη, πολύ 
περιορισμένη, χωρητικότητα ενός άρθρου να 
αποδοθούν αισθήματα, σκέψεις και ιδέες για 
μια προσπάθεια, η οποία συμπληρώνει είκοσι 
(20) χρόνια Ζωής. Ομιλώ, φυσικά, για την 
20η επέτειο ίδρυσης της εφημερίδας ’’ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ’’, αν και ο όρος ’’εφημερίδα’’ σε καμιά 
περίπτωση δεν μπορεί να αντικατοπτρίσει το 
μέγεθος αυτής της προσπάθειας. Συν τοις άλλοις, 
όταν στις 10 Ιανουαρίου 1993 (ημέρα Κυριακή) 
κυκλοφόρησε επίσημα το πρώτο φύλλο της 
εβδομαδιαίας Λαϊκής Εθνικιστικής εφημερίδας 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, αυτό δεν αποτέλεσε επ’ ουδε-
νί ένα προϊόν ’’παρθενογένεσης’’. Προϋπήρχε 
το ιδεολογικό έντυπο ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, από τον 
Δεκέμβριο του 1980, και από τα μέσα της ίδιας 
δεκαετίας ο πολιτικός φορέας ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Όμως, το να εκδίδεις 
μια εφημερίδα -και μάλιστα σε εβδομαδιαία 
βάση-, σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο ήταν 
ανύπαρκτο, αποτελούσε ένα τεράστιο πολιτικό 
άλμα. Ήταν, τότε, μια εποχή όπου οι εφημερί-
δες, σ’ αντίθεση με σήμερα, θεωρούνταν ως το 
πιο σημαντικό όπλο επιρροής του Λαού. Αυτό, 
άλλωστε, φαινόταν από την υψηλή κυκλοφορία 
που είχαν τότε σχεδόν όλες οι εφημερίδες, σε μια 
εποχή μάλιστα, κατά την οποία δεν υπήρχαν οι 
’’προσφορές’’ (CD, ταινίες, βιβλία κλπ.) προκει-
μένου να αυξηθούν οι πωλήσεις. Εκείνη η εποχή 
αποτέλεσε για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ το ’’μπάσιμο’’, 
για τα καλά, στον πολιτικό στίβο, ως αποτέλε-
σμα του 2ου Συνεδρίου του Κινήματος στις 10 
και 11 Απριλίου 1992. Η επικαιροποίηση του 

ζητήματος της Μακεδονίας ΜΑΣ εκείνο το χρο-
νικό διάστημα, με τα μεγαλειώδη Συλλαλητήρια 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έδωσε σε εμάς τις 
πρώτες αφορμές  για να ζυμωθούμε πολιτικά, 
ασχολούμενοι μ’ ένα εθνικό θέμα, το οποίο τότε 
ήταν ’’της μόδας’’, σήμερα όμως μόνο η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ επιμένει να ασχολείται σθεναρά, αληθινά 
και πραγματικά εθνικά. 
Δεν ήταν, λοιπόν, καθόλου τυχαίο το πρωτοσέ-
λιδο εκείνου του αρχικού φύλλου της ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ, με τίτλο: ’’ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ’’. Ένα πρωτοσέλιδο, 
το οποίο θα μπορούσε άνετα να κοσμεί και το 
εξώφυλλο του παρόντος φύλλου. Ακόμη και με 
παραλλαγές, όπως κανένας συμβιβασμός για την 
Θράκη, το Αιγαίο, την Βόρειο Ήπειρο, την Εθνι-
κή μας Ανεξαρτησία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη. 
Λίγο παραπάνω είχα γράψει για τις 10 Ιανουα-
ρίου 1993, όπου επίσημα είχε κυκλοφορήσει 
στα περίπτερα όλης της Χώρας το πρώτο φύλλο 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Ενθυμούμαι, όμως, το 
προηγούμενο βράδυ, ημέρα Σάββατο, στα τότε 
κεντρικά μας γραφεία στην οδό Κεφαλληνίας 52, 
την αγωνία, την αναμονή και  την λαχτάρα που 
είχαμε όλοι μας για το πώς θα έβγαινε αυτό το 
πρώτο φύλλο. Οι πιο ανυπόμονοι από Εμάς δεν 
μπορούσαμε να περιμένουμε μέχρι την επόμενη 
μέρα το πρωί και για πρώτη φορά θέλαμε να 
κλείσουν τα γραφεία πιο νωρίς, για να πάμε όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα στην Ομόνοια, στην 
οποία παραδοσιακά οι κυριακάτικες εφημερίδες 
έρχονταν από το απόγευμα του Σαββάτου. 
Στην Ομόνοια, λοιπόν, ήταν που ο γράφων αγό-
ρασε το πρώτο αντίτυπο του αρχικού φύλλου της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Είκοσι (20) ολόκληρα χρόνια 
πέρασαν από τότε, πολλά πράγματα άλλαξαν, 
πρόσωπα και καταστάσεις άφησαν το όποιο 
στίγμα τους σ’ αυτήν την προσπάθεια και μέσα 
σ’ αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η εφημερίδα 
ΜΑΣ. Άλλαξε η μέρα κυκλοφορίας (από Κυριακή 
σε Παρασκευή, μετά Πέμπτη και εδώ και μερικά 
χρόνια Τετάρτη), κυκλοφόρησε ακόμη και σε 
δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση για κάποια χρο-
νικά διαστήματα, πάντοτε όμως η δομή, το ύφος 
και το περιεχόμενό της έμειναν αναλλοίωτα, 

ανεξίτηλα, ασυμβίβαστα μέσα στην χρονική ροή 
αυτών των 20 ετών. Αίμα, Τιμή, Πατρίδα, Λαός, 
Δικαιοσύνη, Καθήκον, Αλληλεγγύη, Ηρωισμός, 
Πειθαρχία, Πίστη, είναι οι Αξίες, οι οποίες ως 
Στάση και Τρόπος Ζωής, διαπέρασαν τις σελίδες 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Σε μια εποχή ισοπέδωσης 
των Αξιών και της διαστρέβλωσης των Εννοιών, 
όπου η αδράνεια και ο φιλοτομαρισμός, μέσα 
από την ύπουλη διείσδυση του lifestyle, αποτέ-
λεσαν την κυρίαρχη μόδα που σάρωσε ιδανικά 
και συνειδήσεις, το να ξεπηδά μια Νέα Γνήσια 
Επαναστατική Φωνή αποτελεί σίγουρα ένα ελπι-
δοφόρο, μα συνάμα και επικίνδυνο βήμα. Απέ-
ναντι στις πολιτικές και κοινωνικές αντιξοότητες, 
απέναντι στο φαινομενικά ανίκητο τέρας του 
δικομματισμού όπου οι ’’εναλλακτικές’’ λύσεις 
ήταν στην πραγματικότητα το απαραίτητο άλλοθι 
που δημιουργούσε, ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα, το σύστημα προκειμένου να απορροφά 
ανώδυνα τους όποιους πολιτικοκοινωνικούς 
κραδασμούς, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν 
ανεξέλεγκτες, για το καθεστώς, καταστάσεις, 
Εμείς δράσαμε. Και δράσαμε ποικιλοτρόπως, 
θεωρώντας ότι η Ιδεολογική καθαρότητα των 
απόψεών μας πρέπει απαραιτήτως να συμβαδί-
ζει με την ζωντανή πολιτική δράση. Να αλληλο-
συμπληρώνονται θετικά και όχι να βρίσκονται 
απέναντι. Γιατί Ιδεολογία χωρίς Πολιτική είναι 
ανεύθυνος φετιχισμός και αντίστοιχα Πολιτική 
χωρίς Ιδεολογία είναι ανέξοδος καιροσκοπι-
σμός. Έτσι, λοιπόν, ποτέ στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, και 
σ’ όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, δεν 
επιχειρήσαμε εκπτώσεις σ’ ό,τι πρεσβεύαμε και 
συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε. Σ’ ό,τι γεμίζει τις 
ζωές μας με σθένος, αποφασιστικότητα, ειλικρί-
νεια και γενναιότητα. Με ό,τι αντιπροσωπεύει 
για Εμάς το Υψηλό Νόημα της Ζωής, καθώς το 
να είσαι Χρυσαυγίτης και Χρυσαυγίτισσα, το να 
πορεύεσαι Επαναστατικά, σημαίνει ’’να ρουφάς’’  
δημιουργικά την Ζωή, εντασσόμενος Ουσιαστι-
κά και όχι τυπικά, Ενεργητικά και όχι παθητικά, 
σε μια Ανώτερη Συλλογικότητα με τους ανάλο-
γους σκοπούς και στόχους. 
Είκοσι (20) χρόνια ύπαρξης αντιστοιχούν σε μια 
ανθρώπινη γενιά. Χρειάστηκε να περάσουν τόσα 

χρόνια (κι αρκετά ακόμη, αν συνυπολογίσουμε 
την ουσιαστική έναρξη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ τον 
Δεκέμβριο του 1980), για να εισέλθει δυναμικά 
στο πολιτικό προσκήνιο το Αληθινό Κίνημα των 
Ελλήνων Εθνικιστών, το οποίο συνδύασε άψογα 
και ρεαλιστικά Θεωρία και Πράξη, Λόγο και 
Έργο, και εισήλθε όχι απλώς για να μείνει, να 
’’βολευτεί’’, να ‘’επαναπαυθεί’’ στις δάφνες πρό-
σκαιρων επιτυχιών, αλλά για να προελάσει προς 
την Νίκη, κατακτώντας τα πάντα. Αν, λοιπόν, 
χρειάστηκαν τόσα πολλά χρόνια για να αρχίσει 
να γιγαντώνεται η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, σίγουρα είναι 
θέμα μικρότερου χρονικού διαστήματος αυτός ο 
Αγώνας να δώσει προοπτικές άμεσης δικαίωσης, 
με την άνοδό μας στην εξουσία.  
Όταν κάποτε ξαναγραφτεί η Ιστορία αυτού του 
Τόπου, όταν η Επανελληνοποίηση της Χώρας θα 
είναι μια λαμπρή πραγματικότητα, όταν η σημε-
ρινή άθλια κατάσταση θα αποτελεί την μακρινή 
ανάμνηση ενός εφιαλτικού παρελθόντος, τότε 
είναι σίγουρο ότι για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ως Ιδεο-
λογικό και Πολιτικό Κίνημα, ως έντυπη μορφή, 
μα πάνω απ’ όλα ως Στάση και Τρόπος Ζωής, θα 
υπάρξουν ειδικά κεφάλαια, τα οποία θα εξηγούν 
την απίστευτη προσφορά της στη νέα κατάσταση 
που θα έχει δημιουργηθεί. Ο Μέγας Αλέξανδρος 
έλεγε ότι στον Φίλιππο οφείλει το ’’ζην’’, αλλά 
στον Δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, οφείλει το 
’’ευ ζην’’. Έτσι κι Εμείς λέμε ότι στους φυσικούς 
μας γονείς οφείλουμε το ότι ζούμε. Στην ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ, όμως, και τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον 
Εμπνευστή, Δημιουργό και Ηγήτορα αυτής της 
προσπάθειας οφείλουμε τον τρόπο με τον οποίο 
προσπαθούμε να ζούμε. Δηλαδή, ως Συνειδητο-
ποιημένοι και Ολοκληρωμένοι Έλληνες, ακριβώς 
επειδή ΕΛΛΑΔΑ και ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ αποτελούν 
πλέον έννοιες ταυτόσημες με κοινό περιεχόμενο. 
Τιμούμε, λοιπόν, αυτήν την επέτειο των 20 ετών, 
από το πρώτο φύλλο της ομώνυμης εφημερίδας, 
ανανεώνοντας για πολλοστή φορά τον Όρκο 
Τιμής, Πίστης και Αφοσίωσης στο παρελθόν που 
μας Ενέπνευσε και το Μέλλον που θα Δημιουρ-
γήσουμε. ΖΗΤΩ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ

ΤΟΥ
ΑΤΣΑΛΙΟΥ

Το αμαρτωλό Σύστημα που έχει κάτσει στον σβέρκο μας και 
οδηγεί την Πατρίδα μας με  μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό 
πρέπει επί τέλους να πάψει να υπάρχει. Έχουμε την υψίστη τιμή 
σαν Χρυσαυγίτες να είμαστε οι μόνοι που το πολεμάμε αδιάλλα-
κτα και ολοκληρωτικά. Δεν μισούμε κανένα. Άλλωστε οι εχθροί 
μας δεν αξίζουν ούτε το μίσος μας. Απλώς τους περιφρονούμε 
και συνάμα τους λυπόμαστε αναλογιζόμενοι το οικτρό τέλος 
που τους επιφυλάσσεται από το μελλοντικό δικαστήριο. Όσο 
για μας, εορτάζουμε τον χρόνο που φεύγει και μας έδωσε την 
πρώτη μεγάλη νίκη μας. Εορτάζουμε και τον χρόνο που έρχεται 
και ευχόμαστε στην Πατρίδα μας να μας δώσει την ευκαιρία 
να κάνουμε πράξη το μεγαλύτερο όνειρο μας, την οριστική και 
αμετάκλητη ρήξη με το αμαρτωλό παρελθόν. 
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, το κόμμα των ανυπότακτων Ελλήνων Εθνικι-
στών, δίνει σήμερα τη μεγαλύτερη μάχη ενάντια στο αμαρτωλό 
Σύστημα. Η ρήξη με αυτό, που μέσα στις καρδιές μας έχει γίνει 
εδώ και 30 χρόνια, ευχόμαστε να γίνει πράξη στην χρονιά 

που μας έρχεται. Το 2013 όλοι οι οιωνοί δείχνουν ότι θα είναι 
εξαιρετικά σκληρό για τον Λαό μας, παρά τις παραπλανητι-
κές μεγαλοστομίες των κυβερνώντων και τα μη ρεαλιστικά 
ευχολόγια τους. Είναι πολύ πιθανόν η κυβέρνηση αυτή να μην 
αντέξει στην επερχόμενη χιονοστιβάδα της λαϊκής δυσφορίας 
και της συνακόλουθα κατακραυγής. Αν λοιπόν μέσα στο 2013 
ξαναγίνουν εκλογές, είθε το Κίνημά μας να πολιορκεί πλέον 
την εξουσία! Είθε να ακουστεί στεντόρεια από τους ουρανούς η 
φωνή η λέγουσα: Γκρεμίστε τα τείχη! Και είθε ιαχές θριάμβου να 
ακουστούν για το Κίνημά μας, τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ! 
Ώστε είναι πολύ πιθανόν, εντός του 2013, να συμβεί η μεγά-
λη ρήξη, που θα φέρει αντιμέτωπους τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ από το 
ένα μέρος και όλες τις άλλες δυνάμεις από το άλλο μέρος. Τις 
δυνάμεις της Σαπίλας και της Συμφοράς, από τη Δεξιά μέχρι την 
Αριστερά. Με λίγα λόγια τις δυνάμεις του Συστήματος. Και είθε 
η Κραυγή του Αρχηγού «ΕΦΟΔΟΣ!» να ακουστεί σαν διαταγή 
Νίκης που θα φέρει την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ να κάνει περίπατο πάνω 

στα πτώματα των εχθρών μας! 
Αγαπητοί μου συναγωνιστές. Η ζωή δεν ήταν εύκολη για μας. 
Διαλέξαμε τον πιο κακοτράχαλο ανήφορο, κι αυτό από ένστικτο. 
Γιατί δεν μας αρέσει η εύκολη ζωή! Να τώρα που ήδη απειλού-
με πλέον με αφανισμό το ίδιο το «παντοδύναμο» Σύστημα. Είθε 
ο Θεός διά του Λαού να μας οδηγήσει στη Νίκη τελικά!
 

Ο άγνωστος Χ

2013: Η Χρονιά της Ρήξης



“Η ΥΠΟΥΛΗ 
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ”
 
Πάνε λίγοι μήνες, που το πολιτικό 

σύστημα (έτσι όπως ήταν δημοκρατικά 
διαμορφωμένο) άρχισε να γκρεμίζεται. Οι 
εκλογές, μπορεί να έβγαλαν συνεταιρι-
σμούς αριστερών και δεξιών κομμάτων, 
για να μπορέσει αυτό το σύστημα να συνε-
χίσει να ασκεί κυβέρνηση, όμως ο κόσμος 
αντιλήφθηκε πλέον πως με αυτούς εδώ 
τους «δημοκράτες», η χώρα τούτη οδεύει 
προς ολοταχώς στην κατάρρευση.

Από την άλλη, με την είσοδο της ΧΡΥ-
ΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στο κοινοβούλιο, εισήλθε 
επιτέλους μια ΕΘΝΙΚΗ φωνή μέσα στη 
βουλή, την οποία είχαν εγκαταλείψει και 
στην κυριολεξία ευτελίσει οι μέχρι πρό-
τινος πολιτικοί κόλακες των μοντέρνων 
και εκσυγχρονισμένων κεντροαριστερών 
και κεντροδεξιών κομμάτων, κάτι που 
όταν ήταν αναμενόμενο, τάραξε τα ήρεμα 
νερά του μέχρι πρότινος μεταπολιτευτικού 
θεσμού.

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στη 
μεγάλη αλλαγή. Όσο ποιο πολύ ενισχυ-
θεί η ΕΘΝΙΚΗ – ΛΑΪΚΗ φωνή μέσα στο 
κοινοβούλιο, υπό την εκπροσώπηση της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, τόσο καλύτερα και αποτε-
λεσματικότερα, θα μπορέσει να επιτευχθεί 
ο μεγάλος στόχος, που είναι να μπορέσει 
αυτή η χώρα να κρατήσει την εθνική της 
κυριαρχία και τη φυλή της ανόθευτη και 
αναλλοίωτη.

Υπάρχει βεβαίως το ζήτημα της προπα-
γάνδας κατά της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, η οποία 
μάλιστα δημιουργείται και συντηρείται με 
τον πιο χυδαίο τρόπο, όμως οι ΕΛΛΗΝΕΣ 
ξέρουν…Ξέρουν τα παραμύθια που τους 
ποτίζει το σύστημα και τα φερέφωνα τους, 
ξέρουν πως ήρθε η ώρα, το έθνος να 
βγει νικητής, ξέρουν πως δεν θα πέσουν 
αμαχητί και θα παλέψουν με όλες τους 
τις δυνάμεις, ώστε και από το αδιέξοδο 
να βγούμε, αλλά και να κρατήσουμε την 
σημαία της πατρίδος μας ψηλά.

Χαιρετίζω όλες τις προσπάθειες των 
τοπικών οργανώσεων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
και εύχομαι να συνεχιστούν οι προσπάθει-
ες, ώστε να μπορέσει να καταλάβει όλος 
ο κόσμος, πως το παν δεν είναι να είσαι 
πολιτικός, είναι να είσαι ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ, να 
βάζεις πάνω από όλα την πατρίδα και το 
έθνος. Καλή χρονιά και καλό αγώνα σε 
όλους τους βουλευτές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
και αυτή τη νέα χρονιά, αλλά και σε όλους 
τους συναγωνιστές.

Γ.Κ.Ζ. / ΒΟΛΟΣ

D
“Η WESTERN UNION 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ”

 
Σας στέλνω τον παρακάτω προβλημα-

τισμό, επειδή πιστεύω ότι μόνο εσείς από 
τους υπάρχοντες πολιτικούς μηχανισμούς 
μπορείτε να δώσετε κάποια συνέχεια και 
να μεταφέρετε το ερώτημά μου ενδεχομέ-
νως και στη Βουλή. Βλέπω καθημερινά στο 
ταχυδρομείο της γειτονιάς μου και σε ένα 
γραφείο μεταφοράς χρημάτων Western 
Union (από τα οποία έχει γεμίσει κάθε 
γειτονιά της Ελλάδας), ουρές από Πακι-
στανούς και άλλους λαθρομετανάστες οι 
οποίοι περιμένουν να μεταφέρουν χρή-
ματα στο εξωτερικό και διαπίστωσα από 
πού προέρχεται η μεγαλύτερη οικονομική 
αφαίμαξη της Ελλάδας. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι από τότε που πρώτος ο Ανδρέας 
Παπανδρέου άνοιξε τα σύνορα της Ελλά-
δας στους «νόμιμους» και παράνομους 
μετανάστες μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα 
ζουν και εργάζονται πολύ παραπάνω από 
1.000.000 μετανάστες. Αυτοί εάν κερδί-
ζουν ημερησίως 30 ευρώ κατά μέσο όρο 
ο καθένας μας κάνουν 30.000.000 ημε-
ρησίως μαύρα χρήματα και αφορολόγητα. 
Αυτά τα χρήματα το μήνα μας κάνουν 
900.000.000. Εάν από από αυτούς οι μισοί 
στέλνουν τα χρήματά τους στις πατρίδες 
τους ή τους δουλέμπορους μπορούμε να 
καταλάβουμε ότι η Ελλάδα χάνει μηνιαίως 
πάνω από 500.000.000 ευρώ.

Μπορείτε να μου πείτε γιατί επιτρέ-
πουν σε όλους αυτούς να βγάζουν χρήμα-
τα στο εξωτερικό ανεξέλεγκτα; Γιατί αυτά 
τα ποσά δεν τα φορολογεί κανείς; Γιατί 
ένας Έλληνας που πιθανόν να έβγαλε 
στο εξωτερικό 50.000 ευρώ (πολύ λιγό-
τερα από ένα Πακιστανό που εργάζεται 
στην Ελλάδα επί 5 χρόνια ) και κάνει 
δήλωση στην εφορία και είναι νομοταγής, 
να αντιμετωπίζεται χειρότερα από τους 
αλλοδαπούς;

ΝΙΚΟΣ Σ.

D
“Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ”

 
Πόσο γελοίοι μπορεί να είναι αυτοί οι 

ΣΥΡΙΖΑίοι; Πράγματα της καθημερινότη-
τας είπε ο Σκουρλέτης ότι είναι οι μολότοφ 

και τα λοιπά δολοφονικά εργαλεία της 
γιάφκας της ΑΣΟΕΕ. Υπάρχει πραγματικά 
έστω και ένας σοβαρός άνθρωπος στην 
Ελλάδα που να γνωρίζει τις θέσεις τους 
και που να στηρίζει αυτούς τους καρα-
γκιόζηδες; 

Θυμάμαι στο μεσοδιάστημα μετα-
ξύ των δύο εκλογών συνομιλώντας με 
έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα 
έναν από τους φαινομενικά «φανατισμέ-
νος» διαπίστωσα με έκπληξη, παρόμοια 
με την δική του, ότι δεν γνώριζε καμ-
μία από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε 
σημαντικά θέματα της καθημερινότητας 
μας. Ο άνθρωπος αυτός όταν έμαθε τις 
θέσεις που του έκρυβαν επιμελώς τα 
ΜΜΕ, παρουσιάζοντας ένα ψευδεπίγραφο 
«αντιμνημονιακό» προφίλ για τον ΣΥΡΙΖΑ, 
ορκίστηκε ότι θα ψηφίσει οτιδήποτε άλλο, 
παρά αυτούς τους φαιδρούς. 

Οι Έλληνες, θα πρέπει να αρχίσουν 
να ψάχνουν πολύ περισσότερο την ψήφο 
τους. Άλλωστε η πληροφορία είναι συστα-
τικό της δημοκρατίας που ευαγγελίζονται 
όλοι αυτοί οι «δημοκράταροι» του πόλου. 
Οπότε αν θέλουν δημοκρατία ας παρουσι-
άσουν τις πραγματικές θέσεις των κομμά-
των. Τότε είναι σίγουρο ότι η Χρυσή Αυγή 
από το 7% των εκλογών και το 14% των 
δημοσκοπήσεων, ξαφνικά θα βρεθεί να 
διεκδικεί στα ίσια την κυβέρνηση. Αλλά 
δεν το κάνουν γιατί τους χαλάει την σούπα 
η Χρυσή Αυγή.

Κ.Α.

D
 

“ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ”
 
Έρχονται αυτή την περίοδο πολλές 

προτάσεις για αντιμετώπιση του Ελλη-
νικού χρέους και της κρίσης. Χιλιάδες 
απατεώνων, νέων ψευδοπροφητών ισχυ-
ρίζονται πως έχουν την λύση στο «ελλη-
νικό πρόβλημα» και πως διαθέτουν την 
«μοναδική» συνταγή για να αποπληρωθεί 
αυτό το χρέος. 

Αλήθεια, ας πούμε ότι με ένα μαγικό 
ραβδάκι κάποιος σβήσει το χρέος και αύριο 
ξεκινήσει και πάλι η ελληνική κοινωνία, 
με ρευστότητα, με τράπεζες που να δίνουν 
δάνεια, με τους παλαιούς πολιτικούς και 
τις παλιές νοοτροπίες. Πόσος καιρός θα 
χρειαζόταν για να πάρουν αυτή την κατά-
σταση τα λαμόγια και να δημιούργησουν 
ένα παρόμοιο, αν όχι μεγαλύτερο , χρέος; 
Για να φτιάξουν το σημερινό απαιτήθηκαν 
πολλά χρόνια δίαλυσης υποδομών και 
υποδούλωσης της Ελληνικής Κοινωνίας. 
Τώρα αυτά δεν θα τα έχουν, οπότε σε 3-4 
χρόνια θα τα έχουν κάνει και πάλι όπως 
είναι τώρα. Οπότε οι ψευδοπροφήτες ας 
σωπάσουν και ας αντιληφθούν οι Έλληνες 
ότι η Χρυσή Αυγή θα πρέπει να αφεθεί να 
εφαρμόσει το πρόγραμμα της για αναγέν-
νηση της Ελληνικής Κοινωνίας. Τότε μόνο 
υπάρχει η ελπίδα αλλαγής.

Ι. Ρ.

Ιανουάριος 2006
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΤΗΣ Ν.Δ. ΤΟΥ 2006

“…Στο ζήτημα των λαθρομεταναστών, πίστευ-
αν και ίσως πιστεύουν και ακόμη πολλοί από 
όσους ψήφισαν Ν.Δ. ότι η κυβέρνηση, που 
επέλεξαν θα λύσει το θέμα.”
 
«Από τις 7 Μαρτίου του 2004 κυβέρνηση της 
χώρας είναι η ΝΔ… Δεν γεννάται αμφιβολία ότι 
οι περισσότεροι από όσους ψήφισαν την Ν.Δ. 
είχαν σκοπό με την επιλογή τους να τιμωρήσουν 
το ΠΑΣΟΚ και τα όσα αυτό πολιτικά έπραξε στα 
εθνικά θέματα, στην κοινωνία και την οικονομία. 
Πίστευαν ότι κάτι θα αλλάξει στην πολιτική ζωή 
του τόπου. Η ακρίβεια εξακολουθεί να υπάρχει, 
αφού αποτελεί φυσικό επόμενο της επιλογής της 
χώρας μας να ενταχθεί στην περίφημη ζώνη του 
Ευρώ, επιλογή την οποία θερμά επικρότησε και 
η Ν.Δ., η οποία μάλιστα είχε κατηγορήσει την 
κυβέρνηση Σημίτη ότι είχε αργήσει να προχωρή-
σει στην ένταξη της χώρας μας στην νομισματική 
ένωση! Ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, για 
το οποίο πολλά ελέχθησαν στην προεκλογική 
περίοδο. 
Στο ζήτημα των λαθρομεταναστών, για το οποίο 
πίστευαν και ίσως πιστεύουν και ακόμη πολλοί 
από όσους ψήφισαν Ν.Δ. ότι η κυβέρνηση, που 
επέλεξαν θα λύσει το θέμα. Δεν φταίνε, βεβαί-
ως, οι ψηφοφόροι, αφού πολλά στελέχη της 
Ν.Δ. κατά καιρούς τους έδιναν μάταιες ελπίδες. 
Όπως ο σημερινός υφυπουργός εσωτερικών με 
δήλωσή του στο παρελθόν την οποία και σας 
παραθέτουμε:
«Απόστολος Ανδρεουλάκος (υφυπουργός εσω-
τερικών): Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει σοβαρά 
μέτρα για τους λαθρομετανάστες. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να κινηθούν στα ακρότατα όρια της 
συνταγματικής νομιμότητας, καθώς οι λαθρο-
μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας δεν 
πρόκειται να ενσωματωθούν στην ελληνική κοι-
νωνία. Μάιος 1998».
Φυσικά και δεν πρόκειται να κάνει τίποτε η Ν.Δ. 
για τα εκατομμύρια των παρανόμων ξένων, 
που βρίσκονται στην Πατρίδα μας και για να μη 
υπάρχουν παρεξηγήσεις έσπευσαν να το διευ-
κρινίσουν ηγετικά στελέχη της αμέσως μετά τις 
εκλογές. 
Ας έλθουμε τώρα στο έγκλημα του Χρηματιστη-
ρίου και χρησιμοποιώ την λέξη έγκλημα γιατί 
αυτήν ακριβώς την λέξη χρησιμοποίησαν στην 
προεκλογική περίοδο οι άνθρωποι της Ν.Δ. Τι 
πρόκειται να κάνουν γι’ αυτό το έγκλημα; Είναι 
δυνατόν να κάνουν; Θέλουν να κάνουν; Μπο-
ρούν να κάνουν; Ο χρόνος θα δώσει απαντήσεις 
σε όλα τα παραπάνω. Αυτό που είναι δεδομένο 
είναι ότι αφ’ ενός μεν άνθρωποι που βρίσκονται 
πολύ κοντά στην Ν.Δ. (ημέτεροι επιχειρηματίες) 
έπαιξαν και αυτοί το ίδιο βρώμικα στη Σοφο-
κλέους όπως και οι πράσινοι συνάδελφοί τους. 
Από την άλλη πλευρά, αυτό που είναι στην ουσία 
και στο βάθος του το Χρηματιστήριο δεν μπορεί 
να βρει αντίθετη την Ν.Δ. γιατί πολύ απλά αυτό 
είναι καπιταλισμός. Να μιλήσουμε τώρα για τα 
σκάνδαλα; Για τις υπερβάσεις στα δημόσια έργα; 
Τίποτε δεν θα γίνει και τίποτε δεν ακούγεται 
μετά τις εκλογές… Όνειρο απατηλό, λοιπόν, και 
η νέα «κάθαρση» του 2004, όπως προεκλογικό 
τέχνασμα απετέλεσε και η περίφημη «κάθαρση» 
του 1989 και 1990.  
Εις ό,τι αφορά δε τα εθνικά θέματα, με θλίψη 
διαπιστώνουμε ότι η ίδια ολέθρια πολιτική ακο-
λουθείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην 
εξάρτηση της χώρας από τον μεγάλο αμερικανό 
αφέντη, στα πάντα… Μέχρι σήμερα μας έλεγαν 
κάποιοι «εθνικόφρονες» ότι είναι το ΠΑΣΟΚ και 
ότι όταν έλθουν αυτοί όλα θα είναι διαφορετικά! 
Όμως το ΠΑΣΟΚ τέλειωσε και μαζί με αυτό η 
πονηρή σοφιστεία του «μη χείρον βέλτιστον». 
Μέχρι τώρα όλα ήταν καλά γι’ αυτούς, αφού τα 
πάντα τα φόρτωναν στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα τι θα μας 
πουν; Έχουμε εμείς απάντηση στο ερώτημα; Ναι, 
η απάντησή μας είναι ότι η Ν.Δ. δεν θα μπορέσει 
να κάνει τίποτε διαφορετικό από όσα έκανε το 
ΠΑΣΟΚ για τον πολύ απλό λόγο ότι το σύστημα 
είναι δεδομένο ότι η Ελλάς είναι μια χώρα από-
λυτα εξαρτώμενη και ότι ανήκει στον ίδιο κύκλο 
παθογένειας που ανήκει και το ΠΑΣΟΚ.» 

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Το θέμα της κατάργησης του θρησκευτικού όρκου στα 
ελληνικά δικαστήρια έφεραν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα στελέχη της γνωστής ΜΚΟ 
«Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι», Παναγιώτης Δημη-
τράς, Αντρέα Τζίλμπερτ, Νικόλαος Μυλωνάς, Γρηγόρης 
Βαλλιανάτος, Ευαγγελία Βλάμη, Αντωνία Παπαδοπούλου, 
Ναυσικά Παπανικολάτου και Δημήτρης Τσαμπρούνης. Οι 
προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι «η υποχρέωση των μαρ-
τύρων να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο συνιστά παραβίαση του 
δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής, του δικαιώματος στην ελευθερία της σκέψης, συνεί-
δησης και θρησκείας των σχετικών διατάξεων της Σύμβα-
σης, με τις οποίες απαγορεύονται οι διακρίσεις». Παράλλη-
λα, οι προσφεύγοντες, ισχυρίζονται στην προσφυγή τους, 
ότι «η παρουσία χριστιανικών συμβόλων στις αίθουσες των 

ελληνικών δικαστηρίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
όλοι οι Έλληνες δικαστές είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, δημι-
ουργούν αμφιβολίες για την αμεροληψία των αποφάσεών 
τους»!
Είναι προφανές, ότι αποστολή των ΜΚΟ είναι η εκτέλεση 
των διαταγών των σκοτεινών κέντρων της Νέας Τάξης, 
καρφί στο μάτι των οποίων είναι η Ορθοδοξία μας, που 
θέλουν να περιθωριοποιήσουν. Δυστυχώς, στους χαλε-
πούς καιρούς που ζούμε, η ηγεσία της Εκκλησίας μας είναι 
κατώτερη των περιστάσεων και δια της σιωπής της στην 
πραγματικότητα εξυπηρετεί εμμέσως πλην σαφώς τα σχέ-
δια των σκοτεινών δυνάμεων. Οπότε, πέφτει βαρύ το φορ-
τίο στους ώμους μεμονωμένων Μητροπολιτών, που έχουν 
το φρόνημα και την πυγμή να αντιδράσουν και να ξεσηκώ-
σουν τον πιστό λαό. 

Θέλουν την ορθοδοξία στο περιθώριο



ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΚΑΙ... ΓΙΑΚΩΒΙΝΟΙ!
Εισήλθε αισίως η χώρα (με… καθυστέρηση 

τριών λεπτών η Αθήνα, προκειμένου να διαβά-
σει τον λόγο του ο αντιρατσιστής δήμαρχος) 

στο έτος 2013 και το πρώτο νομοσχέδιο που έρχεται 
στην Βουλή αφορά την φορολογία των Ελλήνων και 
την… πάταξη της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για ένα 
νομοσχέδιο ατυχές, άδικο και αναποτελεσματικό, 
βασισμένο στην λογική του Μνημονίου, η οποία ήδη 
έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί την χώρα μας ΚΑΙ στην 
οικονομική καταστροφή. 

Με το νέο αυτό νομοσχέδιο συνεχίζεται να τιμωρείται 
η επένδυση στην Πατρίδα, γιατί αυτό σημαίνει να κάνεις 
την περιουσία σου ακίνητα. Όσοι έχουν πολλά ακίνητα 
έχουν φροντίσει αυτά να ανήκουν σε υπεράκτιες (ofshore) 
εταιρείες και δεν έχουν πρόβλημα. Οι υπόλοιποι, όμως, οι 
οποίοι αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού, 
πρέπει να τιμωρηθούν, να πληρώσουν αυτοί τα κλεμμένα! 

 

ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΗΜΕΤΕΡΟΙ»
Χαρακτηριστικό σημάδι της αναποτελεσματικότητας 

όλων αυτών των μέτρων η τερατώδης αύξηση του φόρου 
στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία τελικά οδήγησε σε… 
μείωση των εσόδων σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο 
και επιπλέον δημιούργησε συνθήκες επικίνδυνες για την 
δημόσια υγεία στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.  Αξί-
ζει επίσης να αναφερθεί ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς 
το κράτος ανέρχονται ήδη σε 53 δισεκατομμύρια ευρώ, 
ποσό μεγαλύτερο της περίφημης δόσεως, το οποίο δεν 
κατόρθωσε να εισπράξει το κράτος του Μνημονίου ούτε 
από τους πολλούς, ούτε από τους λίγους. Οι λίγοι (οι 
«ημέτεροι» μεγαλοεπιχειρηματίες), οι οποίοι χρωστούν και 
τα πολλά είναι οι δικοί τους άνθρωποι, αυτοί που ασύδο-
τοι έκαναν τις μεγάλες δουλειές μέσα σε ένα καθεστώς 
πλήρους αδιαφάνειας, δεν δείχνουν προθυμία να πληρώ-
σουν, ενώ θα μπορούσαν. Οι πολλοί, οι οποίοι χρωστούν 
από λίγα είτε δεν μπορούν, είτε δεν θέλουν να τα δώσουν 
για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν πεισθεί ότι αποτε-
λεί πατριωτικό καθήκον να πληρώνεις έναν διεφθαρμένο 
κράτος. Πόσο μάλλον όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμ-
μία τιμωρία των ενόχων για τα τόσα σκάνδαλα και δεν 
πείθονται ότι με τον τρόπο αυτό θα σωθεί η χώρα. Πως 
να πεισθούν άλλωστε όταν την ίδια ώρα που κόβουν 
ένα δημόσιο αγαθό, όπως είναι το ρεύμα, στους 
φτωχούς, δίνουνε δάνεια σε μεγαλοκαρχαρίες, οι 
οποίοι κατευθύνουν την δημόσια ζωή, εκατοντάδων 
εκατομμυρίων, οι οποίοι μάλιστα ήδη χρωστούν στο 
κράτος εκατοντάδες εκατομμύρια!  

Όλα αυτά δεν είναι άγνωστα, Φτάσαμε στο σημείο 
διεθνές πρακτορείο ειδήσεων να καταγγέλλει την φανερή 
διαπλοκή και κανενός δεν ίδρωσε το αφτί στην χώρα 
της φαιδράς πορτοκαλέας. Όμως οι «δανειστές» μας, οι 
«ευεργέτες» μας πρέπει να πληρωθούν. Πέρα δε από την 
οικονομική εξόντωση του λαού, επειδή έχουν αποφασίσει 
ακόμη χειρότερα πράγματα για το Έθνος μας, σχεδιάζουν 
μεταξύ άλλων και την κατάργηση της Στρατιωτικής Θητεί-
ας. Λες και αυτό είναι το οικονομικό πρόβλημα της χώρας!

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: «ΤΟ 
ΑΙΜΑΤΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»
Όπως έχει ήδη δημοσιευθεί από τις αρχές ακόμη του 

2010, όταν η χώρα παραδόθηκε στα χέρια των «δανει-
στών» με το Μνημόνιο, η περίφημη τρόικα έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον  για τα ζητήματα των Ενόπλων Δυνάμεών 
μας. Δεν βρέθηκε κανένας να πει σε όλους αυτούς τους 
κυρίους ότι κάποια θέματα ευρίσκονται έξω από τον 

χώρο της Οικονομίας. Δεν βρέθηκε κανένας να πει ότι η 
Πατρίδα μας απειλείται, πάντοτε απειλείτο στην διάρκεια 
της μακραίωνης Ιστορία της, και για τον λόγο αυτό δεν θα 
έπρεπε με αυτό το ζήτημα να ασχοληθούν και να το θίξουν. 
Από την πρώτη στιγμή η Τρόικα ζήτησε επιτακτικά όχι μόνο 
την μείωση των δαπανών για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά 
και την κατάργηση ακόμη της στρατιωτικής θητείας. Την 
ίδια ώρα που οι ανώτατοι Αξιωματικοί και των τριών 
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν ενημερώσει ότι 
χωρίς αύξηση της θητείας σε 12 μήνες για το Στρατό και 
σε 15 για Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, θα 
υπάρξουν σοβαρά προβλήματα προσωπικού, ναι, την ίδια 
ώρα, κάποιοι συζητούν την κατάργηση της θητείας και την 
δημιουργία ενός επαγγελματικού δήθεν στρατού, ο οποίος 
στην πραγματικότητα δεν θα μπορεί ούτε κατ’ ελάχιστον να 
καλύψει από πλευράς εθνικής αμύνης την χώρα!  

Όμως, η Στρατιωτική Θητεία (και στο σημείο αυτό 
θυμίζουμε ότι η πρόταση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι η 
καθολική στράτευση ανδρών και γυναικών στα 18 έτη), 
η θητεία σαν μια ξεχωριστή Τιμή να υπηρετείς ένοπλα το 
Έθνος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα συνηθισμένο 
πολιτειακό ή συνταγματικό καθήκον. Είναι αυτή η ίδια 
η σύνδεση κάθε Έλληνα με το αιμάτινο ποτάμι της 
Ιστορίας του μεγάλου μας Έθνους. Αυτά, όμως, είναι 
ψιλά γράμματα και λεπτομέρειες για τους τεχνοκράτες, 
για τους μαθητευόμενους μάγους των αριθμών, οι οποίοι 
εξουσιάζουν τον τόπο.

Σε όλους αυτούς, τους οικονομολόγους της συμφοράς, 
δεν λέει τίποτε το βαθύτερο μεταφυσικό νόημα εννοιών 
όπως η στρατιωτική θητεία, το καθήκον, το Έθνος. Για 
αυτούς τα πάντα είναι αριθμοί. Θα δώσω ένα παράδειγμα 
πόσο... ουτοπιστές υπήρξαν οι πράγματι μεγάλοι άνδρες 
αυτού του λαού. Είμαστε στο έτος 1930 και στο Θρακι-
κό Κέντρο Αθηνών γίνεται μία τελετή αφιερωμένη στην 
Μνήμη του ποιητή του Μαρμαρωμένου Βασιλιά, Γεωργίου 
Βιζυηνού. Ανάμεσα στους ομιλητές και ο Κωστής Παλαμάς, 
ο οποίος στα 1930, οκτώ μόλις χρόνια μετά την Μικρα-
σιατική καταστροφή, έχει την δύναμη της ψυχής να λέει 
δημόσια: 

«…Ο μαρμαρωμένος Βασιλιάς είναι η αθανασία 
της Πατρίδας. Τα ιδανικά που ζούνε τους λαούς, 

κάθε λογής, απλά, περίπλοκα, χτεσινά, πανάρχαια, 
αισθήματα, προβλήματα, πράγματα, πρόσωπα, σύμ-
βολα, δεν πεθαίνουν, κοιμούνται. Πάντα είναι επι-
δεκτικά ενός ξυπνήματος.» 

Λένε αυτά τίποτε στους λογιστές και τους διαχειριστές, 
οι οποίοι, αλίμονο, σήμερα καθορίζουν την τύχη του λαού 
μας; Βεβαίως και όχι! 

ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΚΑΙ... ΓΙΑΚΩΒΙΝΟΙ;
Όλα τα είχαν σχεδιάσει καλά. Ακόμη και την αρι-

στερά, την κατ’ επίφασιν εάν θέλετε αριστερά, είχαν 
και έχουν τον τρόπο να την χειριστούν. Άλλωστε οι 
διαφορές τους δεν είναι ουσιώδεις. Φιλελεύθεροι 
και νεοφιλελεύθεροι, μαρξιστές και νεομαρξιστές, 
όλοι τους στον ίδιο θεό πιστεύουν: στην βασιλεία 
του χρήματος, στην κυριαρχία της οικονομίας επί 
της πολιτικής. 

 Δεν είναι τυχαίο και το ότι στα δύο υποτίθεται αντίπα-
λα στρατόπεδα της πολιτικής ζωής του τόπου κυριαρχούν 
άτομα που κάποτε ήσαν κομμουνιστές, στην συνέχεια 
χρηματιστές και ακολούθως πολιτικοί, άλλοι στην ΝΔ και 
άλλοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα παραμένει σταθερό σε αυτούς: 
Ήταν οικονομολόγοι, είτε στις σπουδές τους, είτε στην 
νοοτροπία τους. Τρανό παράδειγμα ο υπουργός οικονο-
μικών κ. Στουρνάρας, που από Κνίτης έγινε τραπεζίτης! 
Και από συνεργάτης του Σημίτη, σήμερα είναι το alter ego 
της ηγεσίας της ΝΔ... Αυτό που δεν υπολόγισαν είναι ότι 
κυριολεκτικά από το πουθενά, θα ανατείλει μέσα από τα 
βάθη της ψυχής του Λαού, ένα νέο πολιτικό Κίνημα. Κίνημα 
Εθνικιστικό, αντικαπιταλιστικό και αυθεντικά Λαϊκό. Την 
πολιτική τους αμηχανία απέναντι στο φαινόμενο ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ την εκφράζουν με την περίφημη θεωρία των δύο 
άκρων. Το τελευταίο πλέον εξωφρενικό που διάβασα 
είναι ότι εμείς οι Χρυσαυγίτες, που μας κατηγορούν σαν 
«ναζιστές» είμαστε και... γιακωβίνοι!!! Πως είναι δυνατόν 
τώρα να είναι κανείς και Γιακωβίνος και αντιδημοκράτης 
και να απειλεί την δημοκρατία, που γεννήθηκε από τους 
Γιακωβίνους, αυτό μόνον η χοντροκομμένη προπαγάνδα, 
η πολιτική αμηχανία, αλλά και το θράσος μπορούν να το 
ισχυριστούν. Θράσος βασισμένο στο γεγονός ότι ο Λαός 
φρόντισαν να είναι και πολιτικά αμαθής. 

Η σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία γεννήθηκε 
αναμφισβήτητα από την Γαλλική Επανάσταση, χωρίς ασφα-
λώς να κρατήσει ούτε ένα ίχνος από την εντιμότητα του 
Ροβεσπιέρου και του Σαιν Ζυστ. Αντίθετα, ο κόσμος της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι ένας άλλος κυριολεκτικά κόσμος, 
ο οποίος αρνείται την Γαλλική Επανάσταση, το «λαϊκό 
κράτος» (etat laique), τα όσα προέκυψαν στον τερατώδη 
κόσμο της σύγχρονης οικονομίας από την βιομηχανική 
επανάσταση, η οποία ήδη έχει παραχωρήσει την θέση της 
σε έναν άλλο περισσότερο φρικιαστικό κόσμο, στον κόσμο 
του άυλου χρήματος και της παγκόσμιας τοκογλυφίας.  

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ αντιπροσωπεύει μία «αντιστρο-
φή όλων των αξιών», οι οποίες σήμερα κυριαρ-
χούν σε αυτό το οποίο με θράσος αποκαλούν 
«δημοκρατία» και «ανθρωπισμό». Δεν γίνεται λοι-
πόν κύριοι να είναι κανείς και γιακωβίνος και Χρυ-
σαυγίτης! Πάντως αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε, 
μια και μιλούμε με όρους ιστορικούς ότι τελικά 
από την Γαλλική Επανάσταση δεν γεννήθηκε μια 
δημοκρατία, αλλά μία αυτοκρατορία! Έτσι, λοιπόν, 
μελετώντας εάν θέλουν Ιστορία όλοι αυτοί που 
φτιάχνουν σχέδια επί χάρτου μπορούν να αντιλη-
φθούν ότι τα πράγματα δεν έρχονται πάντοτε όπως 
υπολογίζουν...

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

«Ο ανατρεπτικός χαρακτήρας υπάρχει και στον Μαρξισμό και στην 
φαινομενική του νέμεση, τον σύγχρονο καπιταλισμό. Κατά συνέπεια 

είναι παράλογο και αξιοθρήνητο για αυτούς που παριστάνουν ότι 
αντιπροσωπεύουν την «Δεξιά» να μην μπορούν να φύγουν από τον 
μικρό, σκοτεινό κύκλο που καθορίζεται από την δαιμονική δύναμη 
της οικονομίας, ένα κύκλο που περιλαμβάνει καπιταλισμό, Μαρξι-

σμό και όλες τις ενδιάμεσες οικονομικές βαθμίδες . Αυτό θα πρέπει 
να υποστηρίζεται σθεναρά από αυτούς που παίρνουν θέση σήμερα 

εναντίον της Αριστεράς . Τίποτα δεν είναι πιο προφανές από το ότι ο 
σύγχρονος καπιταλισμός είναι το ίδιο ανατρεπτικός όσο και ο Μαρξι-
σμός . Η υλιστική άποψη της ζωής στην οποία και τα δύο συστήματα 

βασίζονται είναι πανομοιότυπη.»  - JULIUS EVOLA

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


