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s Ούτε η λάσπη, ούτε ο αποκλεισμός, ούτε 
τα ψέματα, ούτε ολόκληρη η πολεμική ενός 

βρώμικου μηχανισμού μπορούν να σταματή-
σουν το Κίνημα των Ελλήνων Εθνικιστών!  

Η εφημερίδα Real News, της Κυριακής έγραψε: : «Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
πάντως, παρότι το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να εφαρμόσει την ατζέ-
ντα «του νόμου και της τάξης», εμφανίζει σημαντική άνοδο, αγγίζοντας 
το 15%, εξέλιξη που σχολιάστηκε με σκεπτικισμό από τους τρεις αρχη-
γούς» και παρακάτω τα εξής «στις νέες ηλικίες ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει 
σημαντικές απώλειες και μάλιστα λόγω της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.»
 
Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν και άδικα χάνουν τον καιρό τους, 
προσπαθώντας να βρουν εξήγηση λογική, είναι ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι 
ένα Κίνημα πέρα και ενάντια στα δεδομένα μιας ολόκληρης εποχής της 
παρακμής. Είναι ελπίδα και δύναμη! Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το 
εξαφανίσει σκεπτόμενος και ενεργώντας με την κακομοιριά των αριθ-
μών. Μάταιος, λοιπόν, ο κόπος τους. Ας το πάρουν απόφαση.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ;
Η επίθεση στο Mall έχει πολλά σκοτεινά σημεία, άλλωστε οι τρομοκράτες το τελευταίο διάστημα χτυπούσαν καθαρά 

πολιτικούς στόχους. Μήπως οι βομβιστές είχαν συγκεκριμένες πληροφορίες για πρόσωπα που μπορεί την ώρα εκείνη 
να βρίσκονταν εντός του χώρου που έγινε η έκρηξη;

15% Η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» 
ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

“Δεινόν προς κέντρα λακτίζειν”
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ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΕΑ ΜΑΪΜΟΥ 
«ΚΑΘΑΡΣΗ»
Ευρισκόμεθα ενόψει μίας 
νέας επιχειρήσεως «Μαϊμού 
κάθαρση», όπως αυτή 
της Ν.Δ. που έλεγε ότι 
οι κλέφτες θα πάνε 
φυλακή όσο ψηλά κι 
αν βρίσκονται και 
δεν πήγαν φυλα-
κή και πολλές 
άλλες…Αυτό που 
δεν μπορούν να 
αντιληφθούν 
αυτοί, οι οποίοι 
επιχειρούν να διασώσουν ένα ολόκληρο αμαρ-
τωλό καθεστώς, είναι ότι το ποτήρι ξεχείλισε...
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ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ O 
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Αύριο περνάει την μεγάλη πόρτα του ΔΝΤ για 
να συναντήσει τον στενό συνεργάτη της Κρι-
στίν Λαγκάρντ και «νούμερο 2» του ΔΝΤ...

ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ 
ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
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Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ, 
Ο ΕΒΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

Έρχονται 
νέα μέτρα!

Δεν τελειώνουν ποτέ...
Σαν τα ψέματα της

συγκυβέρνησης!
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ 
ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ «ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ», 
ΠΑΡΑ... ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ!
Διαβάστε στην σελίδα 16, το κύριο άρθρο του Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής, Ν. Μιχαλολιάκου

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ,
Ο ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
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ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20132

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

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

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

Ξάνθη: 6984 784013  Πέλλα: 6972 226025 Πιέρια: 6970 881184 Πρέβεζα: 6956 306622 Ρέθυμνο: 6977 752198 Ρόδος: 6947780096
Ροδόπη: 6983 516178 Σάμος: 6984 305181 Σέρρες: 6938 721350 Τρίκαλα: 6932 207727 Φθιώτιδα: 6988 888540  Φιλιατρά: 6945 662768 

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

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

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

o ΑΘΗΝΑ: Δηλιγιάννη 50

o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καζαντζάκη 4 

o ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καραΐσκου 111 

o ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 17 χλμ 

Νέας Εθνικής Οδού

o Α. ΛΙΟΣΙΑ: πλ. Μητροπόλεως

o ΝΙΚΑΙΑ: Καισαρείας 30

o Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Λ. Ηρακλείου 426

o ΜΕΓΑΡΑ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΠΕΡΑΜΑ: 25ης Μαρτίου 7

o ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Φανερωμένης 3

o ΑΡΤΕΜΙΔΑ: Αγ. Μαρίνας 10

o ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ: Λεωφ. Σουνίου 

και 25ης Μαρτίου

o Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Ποσειδώνος 66 

o ΠΑΤΡΑ: Γερμανού 128 

o ΑΙΓΙΟ: Αιγιαλέως 62

o ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ: Αρχαίας 

Ολυμπίας 8

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Καποδιστρίου 2

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Χ.Κουμάντου 2

o ΜΕΣΣΗΝΗ: Ρήγα Φερραίου 6

o ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 26

o ΣΠΑΡΤΗ: Διοσκούρων 57

o ΓΥΘΕΙΟ: Κεντρική πλατεία

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κύπρου 64

o NEMEA: Δερβενακίων 20Α

o ΝΑΥΠΛΙΟ: Παράσχου 9

o ΤΡΙΠΟΛΗ: Πλ. Κολοκοτρώνη 8

o ΧΑΛΚΙΔΑ: Κιαπέκου 1 

o ΛΑΜΙΑ: Πλατεία Πάρκου & 

Κολοκοτρώνη 

o ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καραϊσκάκη 7

o TΡΙΚΑΛΑ: Καποδιστρίου 10

o ΛΑΡΙΣΑ: Ζαλοκώστα 1 

o ΞΑΝΘΗ: Τσιμισκή 2

o ΔΡΑΜΑ: Εθνικής Αμύνης 55 

o ΕΒΡΟΣ: Μαζαράκη 34 

o ΘΑΣΟΣ: Πρίνος Θάσου

o ΚΑΒΑΛΑ: Δαγκλή 10 

o ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: 

Κεν. πλατεία 

o ΣΕΡΡΕΣ: Βασ. Βασιλείου 25

o ΚΟΖΑΝΗ: Πλατεία Γιολδάση 2

o ΚΙΛΚΙΣ: 21ης Ιουνίου 63

o 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

Μία σειρά τρομοκρατικών επιθέσε-
ων έλαβε χώρα την περασμένη 
εβδομάδα. Κάποιες ήταν για τα 

πανηγύρια (γκαζάκια σε γραφεία κομμά-
των της συγκυβέρνησης), άλλες σοβαρές 
(ριπές καλάσνικοφ στα κεντρικά της ΝΔ) 
και άλλες πολύ σκοτεινές (βόμβα στο Mall). 
Ακούστηκαν ένα σωρό ανοησίες για τα 
συμβάντα αυτά, που ξεκινούν από τα όρια 
του εκνευριστικού (δηλώσεις Δένδια) και 
ξεπερνούν τα όρια του γραφικού (Γλέζος). 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Ο μεν υπουργός ΠΡΟ-ΠΟ δήλωσε ότι είχε 
πληροφορίες για τα χτυπήματα (ερώτημα ΧΑ: 
και τότε γιατί δεν τα απέτρεψε ;), αλλά και ότι 
η δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της, 
γιατί αυτοί που συλλαμβάβνονται ως τρομο-
κράτες στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι. Εν 
μέρει έχει δίκιο ο Δένδιας, καθώς οι δύο πρό-
σφατα συλληφθέντες για τους πυρήνες της 
φωτιάς, με αδιάσειστα εις βάρος τους στοι-
χεία (DNA σε οπλισμό της οργάνωσης) δεν 
προφυλακίστηκαν! Το θέμα είναι ότι δεν δια-
μαρτύρεται η Χρυσή Αυγή, αλλά η ίδια η κυ-
βέρνηση για τα δικά της εγκλήματα. Το μόνο 
που μπορεί να κάνει ο Δένδιας - αν διαθέτει 
τη στοιχειώδη ευθιξία - είναι να παραιτηθεί, 
καθώς η κυβέρνησή του φέρει την απόλυτη 
ευθύνη για την ασυδοσία των αναρχικών 
τρομοκρατών.
Από την άλλη έχουμε τα ραμολιμέντα του 
Σύριζα (Γλέζος) να λένε ότι οι τρομοκράτες 
δεν είναι αριστεριστεριστές, αλλά προσκείμε-
νοι στη ΝΔ ή ακροδεξιοί! Λες και οι δεκάδες 
καταδικασθέντες για τυφλά χτυπήματα που 
έπνιξαν τη χώρα στο αίμα και σκότωσαν αθώ-
ους συμπολίτες μας, δεν ήταν αριστεροί και 
αναρχικοί (17Ν, ΕΛΑ, Μαζιώτης, Πυρήνες 
της φωτιάς κ.ο.κ.). Σε όλους αυτούς απαντή-
σαμε με σοβαρή επιχειρηματολογία εντός και 
εκτός κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα σε ομιλία 
μας στις 14 Ιανουαρίου αναφέραμε τα εξής:
«Μία απάντηση προς τον εκπρόσωπο και 
τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετι-
κά με τη σημερινή επίθεση που δέχθηκαν τα 
γραφεία τους. Ουδέποτε είπαμε ότι εσείς βά-
λατε τους αναρχικούς να σας πυροβολήσουν. 
Ξεκαθαρίσαμε όμως ότι σκηνοθετήσατε ένα 
σκηνικό έντασης, στήσατε κάμερες και κανά-
λια. Με μία απλή αστυνομική επιχείρηση με 
έναν εισαγγελέα και μια διμοιρία ΜΑΤ καθά-
ριζες τη Βίλα Αμαλία και όλες αυτές τις πα-
ρακρατικές καταλήψεις. Εσείς δημιουργήσατε 
αυτήν την ένταση με στόχο τον αποπροσανα-

τολισμό της κοινής γνώμης από την παρούσα 
διαδικασία η οποία είναι πολύ σημαντική.
Όσον αφορά τους τρομοκράτες με τα καλάσνι-
κοφ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αυτοί είναι 
δέκα αλήτες σεσημασμένοι και πασίγνωστοι 
στις Αρχές και το πρόβλημα λύνεται εάν και 
εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και εφαρ-
μοστούν κατασταλτικά μέτρα και όχι με ψιλή 
κουβεντούλα μέσα στη Βουλή. Βέβαια η επί-
θεση που δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία σήμερα 
ήταν αντίποινα για το άδειασμα της «Βίλας 
Αμαλία». Αυτό είναι δεδομένο.

Εσείς –και απευθύνομαι και στη Συμπολί-
τευση και στην Αντιπολίτευση- γιγαντώσατε 
αυτό το απόστημα της αριστερής τρομοκρα-
τίας που ανδρώθηκε το Δεκέμβριο του 2008. 
Μιας και βλέπω τον κ. Παυλόπουλο εδώ (ση-
μείωση ΧΑ: εκείνη ακριβώς τη στιγμή μπαίνει 
στην αίθουσα ο Πάκης Παυλόπουλος, ακούει 
απορημένος και αμέσως αποχωρεί), να επι-
σημάνω ότι ήταν δική του τότε η πολιτική 
πρωτοβουλία της ανοχής και της αμυντικής 

αστυνομίας, όλη αυτή η γελοιότητα που δη-
μιούργησε τους σημερινούς τρομοκράτες. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ τότε μιλούσε για κοινωνική εξέγερση 
και όλες αυτές τις ανοησίες και οδηγηθήκα-
με τελικά στους νεκρούς της Μαρφίν, στους 
σημερινούς πυροβολισμούς με καλάσνικοφ 
κ.λπ. Όσον  δε αφορά τη σημερινή ανακοί-
νωση της Κουμουνδούρου περί... ακροδεξιάς 
τρομοκρατίας, αυτά τα πράγματα είναι για τα 
πανηγύρια».

Πασίγνωστοι στις Αρχές οι δράστες
Δικαιώνεται η Χρυσή Αυγή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 
οι δράστες της επίθεσης στο Mall κατε-
γράφησαν από τηλεοπτικές κάμερες και τα 
αποτελέσματα της έρευνας είναι σημαντικά. 
Σύμφωνα με το zougla.gr: «Τα άτομα φέ-
ρονται να φορούσαν τζόκεϊ και σκούφους, 
προκειμένου να μην καταγραφούν τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου τους, ωστόσο οι 
αστυνομικοί λένε πως στα μαγνητοσκοπη-
μένα πλάνα συναντούν παλιούς γνώριμους». 
Πρόκειται λοιπόν για σεσημεασμένους τρο-
μοκράτες, αναρχικούς εγκληματίες που οι 
αρχές γνωρίζουν άριστα. Δεν υπήρξε άλλω-
στε ούτε ένας δράστης τρομοκρατικής επί-
θεσης που να μην ήταν φακελωμένος από 
τις αρχές και να μην είχε συλληφθεί σε επι-
θέσεις ή επεισόδια αναρχικών. Δικαιώνεται 
απόλυτα η Χρυσή Αυγή, που μία εβδομάδα 
πριν από αυτή την εξέλιξη είχε ανακοινώ-
σει με σχετικό δελτίο Τύπου: «Η κυβέρνηση 
έχει αφήσει ελεύθερους δέκα αλήτες - πασί-
γνωστους στις Αρχές - να παριστάνουν τους 
τρομοκράτες για να αποπροσανατολίζεται ο 
λαός από τα μείζονα εθνικά και κοινωνικά 
ζητήματα. Η αριστερή τρομοκρατία και οι 
παράνομες καταλήψεις είναι προβλήματα 
που λύνονται εντός ολίγων ωρών, εάν υπάρ-
χει πολιτική βούληση».
Πάντως η επίθεση στο Mall έχει πολλά 
σκοτεινά σημεία, άλλωστε οι τρομοκράτες 
το τελευταίο διάστημα χτυπούσαν καθαρά 
πολιτικούς στόχους. Το Mall είναι μία επι-
χείρηση της πλουτοκρατίας, όμως αυτή τη 
στιγμή φαίνεται πως έχει στοχοποιηθεί η 
κυβέρνηση και όχι το κεφάλαιο. Εκτός αν 
συμβαίνει κάτι άλλο και οι βομβιστές είχαν 
συγκεκριμένες πληροφορίες για πρόσωπα 
που μπορεί την ώρα εκείνη να βρίσκονταν 
εντός του χώρου που έγινε η επίθεση.

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

«Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή»

Αριστερή τρομοκρατία με κάλυψη από την εξουσία

j Πασίγνωστοι οι τρομοκρά-
τες: αναγνωρίστηκαν οι δρά-
στες της επίθεσης στο Mall

j Πρωτοφανής κάλυψη από 
υψηλά κλιμάκια εξουσίας

Η παραπομπή μόνον του Παπακωνσταντίνου και η προστασία που 
παρείχε σε Βενιζέλο και Παπανδρέου η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεί-
χνουν καθαρά ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να προβεί ούτε 
σε μία έστω προσχηματική κάθαρση και είναι βέβαιο ότι δεν πρό-
κειται η δυσαρέσκεια του λαού απέναντι στο πολιτικό σύστημα να 
ικανοποιηθεί με αυτή την διαδικασία. 
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έκανε το καθήκον της και ψήφισε την παραπομπή 
σε προανακριτική επιτροπή των μεγάλων ενόχων για την υπαγωγή 
της χώρας μας στο έλεος των παγκόσμιων τοκογλύφων. Το αποτέ-
λεσμα της ψηφοφορίας απέδειξε πως υπήρξαν και αρκετοί, οι οποίοι 
αγνόησαν τις εντολές των κομματικών μαντριών και ψήφισαν υπέρ 
της παραπομπής σε προανακριτική των Βενιζέλου, Παπανδρέου και 

Παπαδήμου.
Πριν δέκα ημέρες, στην τηλεοπτική εκπομπή του Γ. Τράγκα, ο Γ.Γ. 
της Χρυσής Αυγής είχε δημόσια δηλώσει ότι μπορούν να βρουν 
την πρώτη λίστα Λαγκάρντ στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του 
υπουργείου. Το νεότερο που πληροφορηθήκαμε είναι ότι ο υπολογι-
στής χάθηκε… 
Ευρισκόμεθα, λοιπόν, ενόψει μίας νέας επιχειρήσεως με τον τίτλο 
«Μαϊμού κάθαρση», όπως αυτή της Ν.Δ. που έλεγε ότι οι κλέφτες 
θα πάνε φυλακή όσο ψηλά κι αν βρίσκονται και δεν πήγαν φυλακή 
και πολλές άλλες…Αυτό που δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτοί, οι 
οποίοι επιχειρούν να διασώσουν ένα ολόκληρο αμαρτωλό καθεστώς, 
είναι ότι το ποτήρι ξεχείλισε, αλλά δυστυχώς αυτό δεν αρκεί…

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΪΜΟΥ «ΚΑΘΑΡΣΗ»
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Το παρακράτος 
της Αριστεράς   

 
Το μένος της Αριστεράς εναντίον της Χρυσής 
Αυγής αγγίζει την παράνοια. Αυτό που την απα-
σχολεί δεν είναι η θεμιτή πολιτική αντιπαράθε-
ση. Εκεί δεν μπορεί να σταθεί παρά μόνον με 
ύβρεις και αφορισμούς. Δογματική, γι’ αυτό και 
διασπασμένη σε φράξιες, αυτό που την ενώνει 
είναι η πίστη στη βία και το μίσος για οτιδήποτε 
εθνικό.   
Το μονόπλευρο μίσος των Αριστερών με φρά-
σεις όπως «θάνατος στους φασίστες» που κανέ-
νας εισαγγελέας δεν έχει ως τώρα χαρακτηρίσει 
ως προτροπή σε εγκληματική πράξη-, αντιμετω-
πίζεται από την κυρίαρχη μεγαλοαστική τάξη με 
συγκατάβαση. Και υπάρχει λόγος. 
Με την Αριστερά η οικονομική ολιγαρχία δια-
μορφώνει την αντιπολίτευση που είναι βέβαιη 
ότι θα συντηρήσει ακλόνητη την  κυριαρχία της. 
Δικά της παιδιά είναι διαχρονικά οι Αριστεροί, 
από τον Λένιν και τον Τσε ως τον Αλαβάνο, τον 
Τσίπρα και τον υιό Αγγελόπουλο. Στην πολυ-
διαφημισμένη «αντιρατσιστική» συγκέντρωση 
στην Αθήνα είδαμε να διαδηλώνουν τα καλό-
παιδα του Αρσακείου Ψυχικού, ενώ μόλις την 
περασμένη εβδομάδα μια συριζαία βουλευτής 
κληρονόμησε ακίνητα στο Κολωνάκι και αλλα-
χού αξίας τουλάχιστον δυο εκατομμυρίων ευρώ. 
Να περιμένουμε από την Αριστερή βουλευτή 
του Κολωνακίου να προχωρήσει σε διανομή του 
πλούτου της, ο οποίος είναι ασυγκρίτως πολ-
λαπλάσιος της αποζημιώσεως που λαμβάνουν 
οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και ευχαρίστως 
καταθέτουν μεγάλο μέρος της για την υποστήρι-
ξη των κοινωνικών δράσεών της;  
Ο πολιτικός λόγος της Αριστεράς κατευθύνεται 
όχι εναντίον της Αστικής τάξης την οποία ανοι-
κτά πλέον επιχειρεί να προσεταιριστεί, κάνοντας 
ανοίγματα στους «νοικοκυραίους», αλλά εναντί-
ον των εθνικιστών. Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη 
πολιτική δύναμη που αμφισβητεί τον μεσσιανι-
σμό και τις ηθικολογίες της αριστεράς και αντι-
τάσσει το φυσικό πρότυπο μιας κοινωνίας βασι-
σμένης στο Ελληνικό Έθνος και τις αξίες του. 
Πώς σκέπτεται η Αριστερά να αντιμετωπίσει τον 
μοναδικό πολιτικό της αντίπαλο;  
«Aπέναντι στο νεοναζισμό όσοι δεν είναι μέρος 
της λύσης είναι μέρος του προβλήματος (…) 
Απέναντι στην άνοδο του ναζισμού και του 
φασισμού είμαστε μανιχαϊστές. Είμαστε μανι-
χαϊστές όπως οι γιουγκοσλάβοι παρτιζάνοι, οι 
αντάρτες του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και οι στρα-
τιώτες του κόκκινου στρατού (και όχι ο Στάλιν) 
που συνέθλιψαν τα ναζιστικά στρατεύματα του 
Χίτλερ». 
Δεκαετίες μετά το τέλος του αδελφοκτόνου 
εμφυλίου, που παραμένει δυστυχώς ως τις 
μέρες μας ένας συμμοριτοπόλεμος, η πρόσκλη-
ση στην ένοπλη αντιμετώπιση του αντιπάλου 
δείχνει το αληθινό πρόσωπο της Αριστεράς 
πίσω από το δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό 
προσωπείο. 
Με την βόμβα στο εμπορικό κέντρο του Αμα-
ρουσίου η παραληρηματική Αριστερά που ευθύ-
νεται για δεκάδες εκτελέσεις αθώων, για την 
καταστροφή της ελληνικής βιομηχανίας, για την 
προστασία της λαθρομετανάστευσης και την 
υπόθαλψη της εγκληματικότητας, επιστρατεύε-
ται και πάλι για να κλείσει τον κόσμο στα σπίτια 
του, υπηρετώντας την μνημονιακή πολιτική του 
τρόμου και της καταστολής. Έρχεται έτσι η Αρι-
στερά για ακόμα μια φορά απέναντι στον απλό 
Έλληνα πολίτη.  
Την ίδια ώρα, η ερυθρά προπαγάνδα ταΐζει 
τους προσήλυτους με φράσεις όπως «Φασίστες 
γρονθοκοπούν βουλευτές. Μηχανοκίνητα τάγ-
ματα θανάτου ενός ορατού παρακράτους σπέρ-
νουν το θάνατο σε γειτονιές».  
Για την ιστορία, ο Αριστερός που γράφει τα 
παραπάνω είναι ο  Άρης Χατζηστεφάνου του 
Info-war, αυτός που «έδωσε» το ανέκδοτο της 
ελληνίδας αθλήτριας Βούλας Παπαχρήστου 
στην χορηγό εταιρεία από μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης, ζητώντας της να σταματήσει να 
υποστηρίζει τον νεοναζισμό στην Ελλάδα. 
Αυτή είναι η Αριστερά, δωσίλογη και κουκου-
λοφόρος, κρυμμένη πίσω από την εξουσία 
και τους σκοτεινούς διαύλους της, διαχρονικά 
εχθρική απέναντι στον ελληνικό λαό. 

Η ΟΧΙΑ

ΔΗΚΤΙΚΑ

Κάθε τρόπο χρησιμοποιεί για να κτυ-
πήσει το συνεχώς ανερχόμενο αλη-
θινό Εθνικιστικό Κίνημα, την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ, το κατεστημένο.

Το τελευταίο τους παραμύθι είναι οι 
δήθεν «κρυφές χρηματοδοτήσεις» προς 
την Χρυσή Αυγή και στο σημείο αυτό να 
τονίσουμε ότι υπάρχει απόλυτη σύμπλευ-
ση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της μνη-
μονιακής συγκυβέρνησης, αλλά και των 
άλλων κομμάτων της Βουλής. Πρώτοι 
μίλησαν για κρυφούς χρηματοδότες οι 
άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και την σκυτάλη 
πήραν από αυτούς οι «αστέρες» της Ν.Δ. 
και των λοιπών κομμάτων.  
Υπήρξε μάλιστα και δημοσίευμα με πηγή 
προελεύσεως πολύ υψηλά, στο οποίο 
αναφερότανε ότι η κυβέρνηση σκέπτεται 
να ιδρύσει και ειδικό τμήμα για τα οικο-
νομικά των κομμάτων. Ποιών κομμάτων; 

Αυτών που χρωστούν εκατοντάδες εκα-
τομμύρια στις τράπεζες; Στην πραγματι-
κότητα στόχος τους είναι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
και μάλιστα το θέμα σύμφωνα με απο-
κλειστικές μας πληροφορίες, συζητήθηκε 
προ ημερών στην πρόσφατη συνάντηση 
στο Μέγαρο Μαξίμου, Σαμαρά, Βενιζέ-
λου και Κουβέλη. 
Το επιχείρημά τους είναι που βρίσκει τα 
λεφτά η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και ιδρύει γραφεία, 
κάνει συνεχώς πολιτικές συγκεντρώσεις 
και διανέμει τρόφιμα στον Λαό! Όλα 
είναι ξεκάθαρα, αγαπητοί «κύριοι» των 
παλιών κομμάτων, δεξιών και αριστερών. 
Δεν έχουμε κλέφτες, οι βουλευτές μας 
προσφέρουν το μισό μισθό τους για όλες 
αυτές τις ενέργειες και υπήρχε και μία 
έκτακτη εκλογική επιχορήγηση, που εμείς 
δεν σπαταλήσαμε μοιράζοντάς την σε 
κανάλια και σε δημοσιογράφους...  
Μάταιος ο κόπος σας, λοιπόν, και για 

την ιστορία να αναφέρουμε ότι ήδη έχει 
γίνει και μάλιστα από δύο ορκωτούς 
λογιστές έλεγχος στα οικονομικά της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και είναι όλα πεντακά-
θαρα.  Πάντως, για να πούμε και του 
στραβού (του κλέφτη) το δίκιο, όλοι 
αυτοί στα κόμματα, όλα αυτά τα χρόνια 
συνήθιζαν να αγωνίζονται για να ‘κονο-
μάνε, δεν μπορούν να φανταστούν ότι 
η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ κάνει αγώνα Ιδεολογικό 
και ότι τόσο τα στελέχη της, όσο και τα 
μέλη της κάνουν ΚΑΙ οικονομικές θυσίες 
και προσφέρουν εθελοντική εργασία για 
τον Αγώνα της! Τους φαίνεται αδιανόητο 
και γι’ αυτό ψάχνουν τους «κρυφούς 
χρηματοδότες».  
Ε, λοιπόν, ας το μάθουν. Οι κρυφοί 
μας χρηματοδότες είναι η πίστη μας 
στην Ιδέα, η αγνότητα των Αγω-
νιστών μας και η θέλησή μας και 
τίποτε άλλο. 

 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΚΡΥΦΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Ούτε λέξη, όμως, για τον αρχιπασόκο συνδικαλιστή 
αστυνομικό, σύζυγο υποψήφιας βουλευτίνας του ΠΑΣΟΚ, 
που προφυλακίστηκε για υπόθεση ναρκωτικών...

Στο κέντρο των Αθηνών, πριν λίγες ημέρες, με αφορμή ένα 
παρ’ ολίγον τροχαίο δυστύχημα, δύο Έλληνες μαχαίρωσαν 
και σκότωσαν έναν Πακιστανό. Στο σπίτι του ενός από τους 
δύο δράστες του εγκλήματος βρέθηκαν, μας είπαν, προεκλο-
γικά φυλλάδια της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και αμέσως έσπευσαν τα 
βρωμοκάναλα της μίζας και της διαπλοκής και οι φυλλάδες να 
πουν και να γράψουν ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι ήταν ρατσιστικό 
έγκλημα, με το οποίο έχει σχέση η… ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!  
Βέβαια δεν είδαμε καμμία φωτογραφία των περίφημων αυτών 
φυλλαδίων, που ήταν προεκλογικά και κανένας δεν μπήκε στον 
κόπο να σκεφθεί ότι εκλογές στην Ελλάδα είχαμε πριν 9 ολό-
κληρους μήνες! Αμφιβάλουμε κι αν υπήρχαν τα φυλλάδια αυτά 
ή απλώς κάποιος ρουφιάνος και επίορκος, εκτελώντας το σκο-
τεινό σχέδιο της λασπολόγησης της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, έσπευσε 
να επικοινωνήσει με κάποιους πληρωμένους κονδυλοφόρους 
προς αναπαραγωγής της λάσπης. Για να καταλάβετε πόση βάση 
έχει αυτό, θα σας πούμε μία όχι και πολύ παλιά ιστορία.

«Συνελήφθη Χρυσαυγίτης για δολοφονίες» 
Πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, συνελήφθη ένα μέλος της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, με ανυπόστατες όπως αποδείχθηκε κατηγορίες 
και χωρίς στοιχεία, για την δολοφονία δύο ατόμων. Αμέσως, οι 
επίορκοι ρουφιάνοι πήραν τους δημοσιογράφους και τους είπαν 

ότι συνελήφθη… Χρυσαυγίτης για δολοφονίες. 
Πριν λίγους μήνες συνεδρίασε το δικαστήριο και αθώωσε 
παμψηφεί τον ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗ, αλλά για την αθώωσή του δεν 
έγραψαν λέξη. Προηγουμένως είχε καθίσει για ενάμιση χρόνο 
στην φυλακή. 
Προσπαθούν με κάθε τρόπο να ποινικοποιήσουν το κίνημά μας, 
να τοποθετήσουν πίσω από κάθε εγκληματική ενέργεια, την 
οποία είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε, και έναν Χρυσαυγίτη. 
Αλήθεια, για όλους αυτούς που συλλαμβάνουν για διάφορα 
ποινικά αδικήματα, γιατί δεν ερευνούν τις πολιτικές τους πεποι-
θήσεις; Και τι σχέση μπορεί να έχει ένα έγκλημα μη πολιτικό με 
τις πολιτικές πεποιθήσεις του δράστη;  
Γιατί κανένας δεν συσχέτισε ποτέ τον Αρχηγό της συμμορίας 
των δολοφόνων που σκότωνε γέροντες για να τους κληρονο-
μήσουν, πριν αρκετά χρόνια με το γεγονός ότι ήταν εκλεγμένος 
Δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ; Αλλά ας μιλήσουμε για κάτι πιο πρό-
σφατο. Μέσα στους αστυνομικούς που συνελήφθησαν για την 
πολύκροτη υπόθεση των ναρκωτικών, υπήρχε και ένας Αξιωμα-
τικός, μάλιστα, Αρχισυνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ, που η γυναίκα 
του ήταν υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ. Κανένας όμως δεν έγραψε 
ότι προφυλακίστηκε σαν ύποπτος για υπόθεση ναρκωτικών 
μέλος του ΠΑΣΟΚ...

Η προπαγάνδα τους χοντροκομμένη και απευθύνεται 
σε τελειωμένους βλάκες! Δεν καταλαβαίνουν ότι επι-
τέλους σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ακόμη άνθρωποι 
που σκέπτονται; Με τέτοιους ηλίθιους τρόπους νομί-
ζουν ότι μπορούν να μας σταματήσουν; 

ΝΕΑ ΛΑΣΠΗ ΚΑΤΑ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Η εφημερίδα Real News, της Κυριακής 20 Ιανουαρίου 2013, στη 
σελίδα 10, σε άρθρο του δημοσιογράφου Β. Σκουρή, με τίτλο 
«Η μυστική δημοσκόπηση του Μαξίμου» και υπότιτλο «Η Ν.Δ. 
ανακτά το προβάδισμα, σταθεροποιούνται ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡ. 
«Πονοκέφαλος» η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». Γράφει αυτό που από πολλές 
πηγές μας είναι γνωστό εδώ και καιρό. Ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν 
βρίσκεται ούτε στο 10%, ούτε στο 12%, αλλά στο 15%! Σημα-
ντικό είναι να αναφερθεί ότι στην ίδια σελίδα, φιλοξενείται και 
ένθετο κείμενο του διευθύνοντος συμβούλου της MRB ΕΛΛΑΣ, 
Δ. Μαύρου... 
Χαρακτηριστικά η Real News γράφει: «Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ πάντως, 
παρότι το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να εφαρμόσει την ατζέ-
ντα «του νόμου και της τάξης», εμφανίζει σημαντική άνοδο, 
αγγίζοντας το 15%, εξέλιξη που σχολιάστηκε με σκεπτικισμό από 
τους τρεις αρχηγούς». 
Σκεπτικισμός, λοιπόν, στους τρεις αρχηγούς για την άνοδο της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι προσπαθούν να 
πείσουν τον λαό ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ... πέφτει! Ποιος ο λόγος που 
δεν εμφανίζουν αυτό το 15%; Είναι πολύ απλό: Σε μία τέτοια 
περίπτωση θα υπάρξει πλέον ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και τα 
πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα για την τρόικα της συγκυ-
βέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι στο ίδιο άρθρο τονίζεται ότι τα 
δύσκολα για την κυβέρνηση τώρα αρχίζουν. Πράγματι, έτσι είναι! 

Αφού τώρα θα αρχίσει να νοιώθει ο λαός σκληρά στο πετσί του 
τα αντιλαϊκά μέτρα.
Φυσικά μέσα στο σκεπτικισμό τους οι τρείς αρχηγοί για το 15% 
της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είπαν πολλά... Προσπαθούν με κάθε τρόπο 
να σταματήσουν την άνοδο του Εθνικιστικού Κινήματος. Μία 
από τις προτάσεις που ετέθη στο τραπέζι ήταν να καλέσουν 
σε κοινό μέτωπο το ΣΥΡΙΖΑ, αφού σύμφωνα με ό,τι γράφει η 
εφημερίδα «στις νέες ηλικίες ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει σημαντικές 
απώλειες και μάλιστα λόγω της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.
Αναμένεται σκληρή πολεμική, λοιπόν κατά του Κινήματός 
μας και απαιτείται πειθαρχία οργάνωση και αγώνας.

ΣΤΟ 15% Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
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ΕΩΣ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Καθώς το ποσοστό της ανεργίας συνεχώς 
αυξάνεται, το νέο μνημόνιο έρχεται με νέα 
μέτρα με μοναδικό σκοπό να δείξουμε την 
πλήρη υποταγή στους ξένους και εγχώριους 
τοκογλύφους. Μεγάλη επιβάρυνση θα υπο-
στούν οι γυναίκες, οι οποίες θα χρειαστεί να 
δουλέψουν μέχρι και 8 χρόνια παραπάνω για 
να συνταξιοδοτηθούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
το δημογραφικό πρόβλημα της χώρα θα 
αυξηθεί, ενώ δεν υπάρχει καμία επιδότηση 
της μητρότητας με αποτέλεσμα σε μερικά 
χρόνια να είμαστε μειονότητα στην ίδια μας 
την πατρίδα. Ακόμα,  οι άνδρες “φορτώνο-
νται” με 2 έως 5 χρόνια επιπλέον εργασίας. 
Ιδιαίτερα επιβαρυντική είναι η κατάσταση 
στον ΟΓΑ, καθώς οι αγρότες δεν είχαν 
πρόωρο δικαίωμα συνταξιοδότησης, κι έτσι, 
όσοι φέτος έμπαιναν στο 65ο έτος ηλικί-
ας, να μένουν εντός συστήματος μέχρι να 
συμπληρώσουν τα 67 τους χρόνια. Ο μέσος 
ετήσιος αριθμός συνταξιοδότησης αγροτών 
από τον ΟΓΑ είναι 20.000 άτομα, κάτι που 
σημαίνει ότι φέτος αλλά και το 2014, θα 
βγουν ελάχιστοι στη σύνταξη! Επίσης, τρία 
χρόνια επιπλέον, θα δουλέψουν όσοι θέλουν 
να αποχωρήσουν με περισσότερα από 35 έτη 
ασφάλισης, καθώς η έξοδος θα γίνεται με 
40 έτη στα 62. Με λίγα λόγια, η αφαίμαξη 
του Ελληνικού λαού θα συνεχίζεται...

Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΙΖΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιτελείων 
των τριών Όπλων του Ελληνικού Στρατού, 
εντός του 2013, αναμένεται να παρουσιαστεί 
ανεπάρκεια καυσίμων, λόγων των περικο-
πών που έγιναν στις δυνάμεις του Ελληνικού 
Στρατού. Συγκεκριμένα τα κονδύλια για τις 
Ένοπλες Δυνάμεις μας μειώθηκαν κατά 148 
εκ. ευρώ και πλέον αναζητούνται 80 εκ. 
ευρώ, προκειμένου οι δυνάμεις του Στρατού, 
να μπορούν να εκτελούν τις προγραμματι-
σμένες και επιβεβλημένες κινήσεις τους.
Η απειλή για την Εθνική ασφάλεια που ανα-
κύπτει από την ανικανότητα των μνημονι-
ακών κυβερνήσεων, είναι προφανής. Την 
στιγμή που οι τούρκοι επελαύνουν πολιτιστι-
κά, οικονομικά, κοινωνικά εντός της Ελληνι-
κής επικράτειας και παραλλήλως εξοπλίζεται 
στοχευμένα (μονάδες μηχανικού για διέλευση 
ποταμού, δηλαδή του Έβρου) στρατιωτικά, ο 

Ελληνικός Στρατός αντιμετωπίζει πρόβλημα 
ακόμα και στην κίνηση των αρμάτων, αερο-
πλάνων και ελικοπτέρων του. Την κυβέρ-
νηση, βέβαια, δεν την απασχολεί αυτή η 
προοπτική κινδύνου, αφού σύμφωνα με τον 
Στουρνάρα παρακαλάει να έρθουν οι τούρκοι 
και να μας αγοράσουν!

38.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Τελειωμό δεν έχει η «φάμπρικα» με τις προ-
σλήψεις συγγενικών προσώπων βουλευτών, 
στην βουλή, την ίδια ώρα που η κοινωνία 
μοιάζει με καζάνι που βράζει, μετά τις άγριες 
περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, προνο-
μιακά επιδόματα, καθώς και το γενικότερο 
ξεχαρβάλωμα του κοινωνικού κράτους. 
Έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια έχει 
προκαλέσει στη ελληνική κοινωνία αποκά-
λυψη της εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», 
σύμφωνα με την 
οποία η σύζυγος 
του αναπληρωτή 
υπουργού Οικο-
νομικών κ. Χρή-
στου Σταϊκούρα, 
έχει διοριστεί ως 
μετακλητή υπάλ-
ληλος από το 
2009 σε γραφείο 
Ευρωβουλευτή, 
άρα αμείβεται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών είναι βαθιά εκτεθει-
μένος. Το γεγονός ότι η σύζυγός του είχε 
ετήσιες απολαβές ως μετακλητή υπάλληλος 
της Βουλής ύψους 38.000 ευρώ, είναι του-
λάχιστον προκλητικό σε μια περίοδο που η 
κυβέρνηση κόβει μισθούς και συντάξεις.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Το κόστος σίτισης ανά λαθρομετανάστη στα 
«κέντρα φιλοξενίας», μεταβάλλεται εξαιτίας 
του διαφορετικού κοστολογίου των εταιρει-
ών και φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
12 ευρώ. Ο μέσος όρος εν τούτοις, βρίσκεται 
στο ποσό των 5,8 ευρώ ανά άτομο, σε ημε-
ρήσια βάση. Αν σε αυτό το ποσό, προστεθεί 
και το κόστος των υπολοίπων καθημερινών 
τους αναγκών, τότε το συνολικό ημερήσιο 
κόστος ανέρχεται στα 20 ευρώ! Υπάρχει λοι-
πόν χρήμα για να σκορπιέται αφειδώς από τα 

δημόσια ταμεία. Η δημοσιοποίηση αυτή, οδη-
γεί κατευθείαν στη σύγκριση με τις παροχές 
τις οποίες το κράτος χορηγεί σε κατηγορίες 
πολιτών. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 
σίτισης των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες. 
Το υπουργείο παιδείας, έχει εγκρίνει κονδύ-
λιο για το λόγο αυτό, εκτιμώντας το κόστος 
της μερίδας για κάθε φοιτητή στο «αστρονο-
μικό» ποσό των 1,8 ευρώ ημερησίως!
Ακόμη μεγαλύτερη οργή προκαλεί το γεγο-
νός ότι σε έγγραφο της διεύθυνσης προ-
μηθειών του Ιδρύματος Νεολαίας και δια 
βίου μάθησης, σχετικά με διαγωνισμό για τη 
σίτιση 100 απόρων Ελλήνων φοιτητών, το 
κόστος το οποίο προβλέπεται ανέρχεται στα 
2,2 ευρώ συν το Φ.Π.Α.. Η διαφορετική αυτή 
αντιμετώπιση, αναδεικνύει σε όλο του το 
βάθος, τον πραγματικό χαρακτήρα του σημε-
ρινού κοινοβουλευτικού κράτους.

  Σημεία
 των Καιρών

«Δεν μπορώ να ξέρω αν το 
χτύπημα στο Mall προέρχεται 
από την άκρα αριστερά...» σχο-
λίασε στον Α989 ο αναπληρωτής 
υπουργός εσωτερικών Χαράλα-
μπος Αθανασίου.

Σωστά... Μην ξεχνάτε ότι 
υπάρχουν και πολιτικοί που 
διακηρύσσουν  ότι υπάρχει 
«ακροδεξιά τρομοκρατία»! 
Σαν δε ντρέπεστε...

Ο πατέρας του 
εθνομάρτυρα 
Σολωμού στηρίζει 
το ΕΛΑΜ για τις 
προεδρικές εκλογές
Χαμένη ψήφος, ΔΕΝ είναι η ψήφος 
στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, αλλά 
η ψήφος προς του πολιτικούς του 
σάπιου κατεστημένου, που οδήγη-
σαν την πατρίδα μας μέχρι εδώ 
σήμερα. Που κατάντησαν την πατρί-
δα μας ζητιάνα στους διεθνείς τοκο-
γλύφους και υποβάθμισαν το Εθνι-
κό μας πρόβλημα, σε δικοινοτικό 
πρόβλημα. Σε όλους αυτούς που 
διέλυσαν κάθε ίχνος αξιοπρέπειας 
του λαού μας.

Κάποιοι κατέρχονται στις εκλογές υπο-
στηριζόμενοι από τραγουδιστές και άλλα 
«είδωλα». Το Ε.ΛΑ.Μ. κατέρχεται στις 
προεδρικές υποστηριζόμενο από δύο 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, τον κ. Νεοπτό-
λεμο Γεωργίου (Λευτή) και τον Γιάννη 
Καραολή, που παραμένουν πιστοί στις 
αξίες και τα ιδανικά του Έθνους. Το 
ΕΛΑΜ υποστηρίζεται επίσημα και από 
τον πατέρα του Εθνομάρτυρα Σολω-
μού Σολωμού, κ. Σπύρο Σολωμού, που 
δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι ΕΛΑ-
Μίτες ακούν το κάλεσμα του γιου μου 
από ψηλά» Όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι 
που βρίσκονται στο πλευρό μας, είναι η 
καλύτερη απάντηση προς όλους που μας 
λασπολογούν. Είναι η καλύτερη εξαργύ-
ρωση των αγώνων και των θυσιών όλων 
των συναγωνιστών μας.
Η φωτογραφία είναι από τα γραφεία 
της κεντρικής διοίκησης του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), ο κ. Σπύρος 
Σολωμού, στο πλευρό του υποψηφίου 
του Ε.ΛΑ.Μ., Γεώργιου Χαραλάμπους για 
τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Όσο και να αλλοιώνουν τις δημοσκοπήσεις οι υπεύθυνοι των 
εταιρειών για να εξυπηρετήσουν τα πολιτικά αφεντικά τους, η 
αλήθεια δεν κρύβεται. Αυτό που βλέπουμε όλοι ξεκάθαρα στην 
ελληνική κοινωνία, αποτυπώνεται έστω και αμυδρά και στις δυο 
τελευταίες δημοσκοπήσεις, της  VPRC και της Metron Analysis.
Συγκεκριμένα η δημοσκόπηση της  VPRC για την “Εφημερίδα 

των Συντακτών” δίνει: Νέα Δημοκρατία 29,5%, ΣΥΡΙΖΑ 29,5%, 
Χρυσή Αυγή 12%, ΠΑΣΟΚ 6,5%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 6%, ΚΚΕ 
5,5% ΔΗΜΑΡ 5%. Στην δημοσκόπηση της Metron Analysis, που 
δημοσιεύει η εφημερίδα «Επενδυτής», στην πρόθεση ψήφου 
λαμβάνουν: ΣΥΡΙΖΑ 18,8%, ΝΔ 18,7%, Χρυσή Αυγή 7,2% (χωρίς 
αναγωγή), ΠΑΣΟΚ 5,2%, Αν.Ελ. 4,3%, ΔΗΜΑΡ 3,8%, ΚΚΕ 3,6%
Αρχικά να τονίσουμε πως τα ποσοστά είναι χωρίς αναγωγή και 
αν σε αυτό προσθέσετε και το ποσοστό που πάντα κόβεται από 
την Χρυσή Αυγή, φτάνουμε στο συμπέρασμα πως το Λαϊκό Εθνι-
κιστικό Κίνημα, πέραν της ευρείας αποδοχής, συγκεντρώνει πάνω 
από 15% σε εκλογικά ποσοστά. Είναι πασιφανές επίσης πως τα 
κόμματα του διεφθαρμένου καθεστώτος καταρρέουν, την στιγμή 
που το ανάχωμα των ΑΝΕΛ ξεφουσκώνει για τα καλά και ο Σύριζα 
έχει πιάσει «ταβάνι», καθώς αρχίζουν να γίνονται ορατές οι πολιτι-
κές κυβιστήσεις του Τσίπρα. Όσο για την Χρυσή Αυγή, την ελπίδα 
των Ελλήνων για απελευθέρωση από τους ντόπιους και διεθνείς 
τοκογλύφους το συμπέρασμα είναι γνωστό: ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ 
ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ!

Η «ΚΡΥΦΗ» ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ. 
ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ REALNEWS 

Σύμφωνα με τη μέτρηση που διενεργήθη για λογαριασμό της 
Νέας Δημοκρατίας και την οποία δημοσιεύει η Real News, η 
σχέση της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ αντιστρέφεται στην εκτίμηση ψήφου, 
με τη Συγγρού να προηγείται με 29,7% και την Κουμουνδούρου 
να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 28,1%.
Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στο 7,5%-8%, ενώ με ένα 
μικρότερο ποσοστό ακολουθεί και η ΔΗΜΑΡ του Φώτη Κουβέλη.
Το ΚΚΕ αρχίζει πλέον να εμφανίζει μικρές τάσεις ανόδου, ενώ οι 
Ανεξάρτητοι Έλληνες, σύμφωνα πάντα με τη μέτρηση που παρου-
σίασε ο πρωθυπουργός στους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς, 
εμφανίζουν σημαντική πτώση.
Η Χρυσή Αυγή πάντως παρότι το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί 
να εφαρμόσει την ατζέντα του “νόμου και της τάξης”, εμφανίζει 
σημαντική άνοδο, αγγίζοντας το 15%, εξέλιξη που σχολιάστηκε 
με σκεπτικισμό από τους τρεις αρχηγούς.

Ό,τι κι αν κάνουν, η Χρυσή Αυγή κερδίζει έδαφος!

11414...
Απορία: Στο νέο πενταψήφιο 

νούμερο για καταγγελία «ρατσι-

στικών» επιθέσεων, μπορούν 

να καλούν και Έλληνες που 

πέφτουν θύματα βίαιων επιθέ-

σεων από αλλοδαπούς ή αφορά 

μονάχα περιπτώσεις του στυλ 

«βλέπω έναν χρυσαυγίτη να 

περπατάει στο δρόμο, ελάτε να 

τον συλλάβετε»...
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ
ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ, Ο ALEXIS!

Γράφαμε προ ημερών, όταν ανακοινώθη-
κε επισήμως η επίσκεψη του Τσίπρα στην 
Αμέρικα, πως εκτός από την ομιλία του 
στο Ινστιτούτο Brookings (σε συνεργασία 
με το ανοιχτά σιωνιστικό Ινστιτούτο Levy), 
θα κάνει και τις… επαφές του –φανερές 
και κρυφές-, με επιφανείς παράγοντες του 
αμερικανοσιωνιστικού κατεστημένου. Σύμ-
φωνα, λοιπόν, με αποκλειστικές πληροφο-
ρίες της «Ελευθεροτυπίας», ο Τσίπρας αύριο 
θα διαβεί τη μεγάλη πόρτα της φωλιάς 
των διεθνών τοκογλύφων, του ΔΝΤ, για να 
συναντήσει τον στενό συνεργάτη της Κριστίν 
Λαγκάρντ και «νούμερο 2» του ΔΝΤ (και 
πρώην υφυπουργό Οικονομικών της κυβέρ-
νησης Κλίντον, από το 1993 ως το 1998) 
Ντέιβιντ Λίπτον. Και βέβαια, ο συνομιλητής 
του Τσίπρα ανήκει στην «εκλεκτή» φυλή… 
Και εις ανώτερα Alexis!

ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το οικονομικό περιοδικό “Economist” σχο-
λιάζοντας την επίσκεψη του Τσίπρα στην 
Γερμανία, μίλησε για μια απότομη στροφή 
του Τσίπρα, η οποία αναμένεται να φέρει 
εσωτερικούς τριγμούς μεταξύ της «πασο-
κικής» πτέρυγας του συνονθυλεύματος της 
«αριστεράς και της προόδου» και της ακρο-
αριστερής πτέρυγας του. Συγκεκριμένα το 
περιοδικό αναφέρει ότι «Ο Αλέξης Τσίπρας, 
ο ηγέτης της Αριστεράς της Ελλάδας, έκανε 
ένα τολμηρό βήμα», γεγονός που ερμηνεύ-
εται από το περιοδικό λόγω του ότι «φιλο-
δοξεί να γίνει το 2013 ένας πολιτικός του 
ευρωπαϊκού κατεστημένου», ενώ για «για 
να συμβεί όμως αυτό, ο κύριος Τσίπρας θα 
πρέπει να έχει πείσει νωρίτερα την ακροαρι-
στερή πτέρυγα του κόμματός του, ώστε να 
συμπορευτεί προς αυτή την κατεύθυνση».
Τον ονόμασαν, κοινώς, τον Τσίπρα «λιγούρι 
της εξουσίας», απλώς χρησιμοποιήσαν μια 
πιο περιφραστική περιγραφή, χάριν ευγένει-
ας και «πολιτικού πολιτισμού». Δεν έλειψαν 
βέβαια και τα υπονοούμενα ότι μετά τις 
εκλογές ο Τσίπρας εμφανίζεται «έναν τόνο 
λιγότερο επικριτικός απέναντι στους ξένους 
πιστωτές». 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΩΜΑΤΑ

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας στην εκπο-
μπή «Η άλλη όψη» της ΝΕΤ υπογράμμισε 
ότι ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου είχαν σχέδιο και μας 
πήγαν με το ζόρι στο ΔΝΤ. Ως υπαίτια για την 
ένταξη της χώρας στο μηχανισμό διάσωσης 
ο κ. Λοβέρδος υπέδειξε και την κυρία Λούκα 
Κατσέλη. Υποστήριξε μάλιστα ότι υπήρχε 
σχέδιο του κ. Παπανδρέου, προκειμένου η 
χώρα να εισέλθει με το ζόρι στο πρόγραμμα 
στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-
ου. Γιατί άραγε; Τα ευκόλως ευνοούμενα 

παραλείπονται... Κι όμως αυτή η σάπια και 
διεφθαρμένη βουλή δεν έχει ακόμα ζητήσει 
τις ευθύνες για την τραγωδία του μνημονίου 
και τις 3000 αυτοκτονίες Ελλήνων, αλλά 
πρόσφατα κουκούλωσε τις ευθύνες Βενιζέ-
λου και Παπανδρέου κόντρα στην πρόταση 
της Χρυσής Αυγής και την λαϊκή βούληση.

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ:
«ΑΣ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ 

ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Σε δηλώσεις προέβη ο Στουρνάρας, στο 
αμερικανικό δίκτυο CNN, δηλώσεις οι οποίες 

προκαλούν με την αλαζονεία και την πλήρη 
απουσία εθνικής συνειδήσεως. Μεταξύ 
άλλων δήλωσε ότι η παγκοσμιοποίηση πρέ-
πει να πραγματοποιηθεί χωρίς περιορισμούς 
και όχι «αλά κάρτ», δηλαδή να ισοπεδωθούν 
πλήρως οι Λαοί και τα Έθνη. Αλήθεια σε ποιο 
σημείο διαφωνεί ο Στουρνάρας σε αυτό το 
σημείο με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ; Που είναι 
η διαφωνία ως προς την παγκοσμιοποίηση 
μεταξύ «αριστερών» και «δεξιών»;
Εν μέσω οικονομικών παλινωδιών, όπως 
π.χ. ότι έχει επιτευχθεί διευκόλυνση στο 
άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα, 
το οποίο μπορεί να απαντηθεί άμεσα με το 
να δει κανείς τους κεντρικούς δρόμους των 
αστικών κέντρων που μαστίζονται από τα 
λουκέτα, δήλωσε ότι επιθυμεί πλήρη παγκο-
σμιοποίηση. Και, φυσικά, αυτό δεν το άφησε 
ανεξήγητο, αφού η αμέσως επόμενη ερώτη-
ση της δημοσιογράφου ήταν «και από τουρ-
κία;», αναφερόμενη στο ξεπούλημα δομών 
του κράτους και ιδιωτικοποιήσεων. Εκεί ο 
Στουρνάρας ευθαρσώς είπε ότι δεν τον νοιά-
ζει αν οι τούρκοι αγοράζουν τα λιμάνια μας 
ή αν οι τούρκοι αγοράσουν τα πάντα στην 
Ελλάδα...

ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ, ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ,
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ... ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ;!

Στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ (τεύχος 170) υπάρ-
χει δημοσίευμα με τίτλο «Ο Βουλευτής πρά-
κτορας» που αναφέρει τα εξής: «Άνδρες της 
Αστυνομίας σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας 
συνέλαβαν πριν από ένα χρόνο αντιεξουσι-
αστή για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών. 
Ωστόσο δύο ημέρες αργότερα, ο συλλη-
φθείς αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιορι-
στικούς όρους και χωρίς να ασκηθεί δίωξη 
σε βάρος του, προκαλώντας την έκπληξη 
ακόμα και των συντρόφων του. Μεγαλύτε-
ρη, όμως, έκπληξη ένιωσαν όταν το συγκε-
κριμένο πρόσωπο, στηριζόμενο από γνωστό 
επιχειρηματία της περιοχής -μέλος κοινο-
βουλευτικού κόμματος, συμπεριελήφθη στο 
ψηφοδέλτιο του ίδιου κόμματος και στη 
συνέχεια εξελέγη βουλευτής! Κάποιοι σήμε-
ρα θυμίζουν το περίεργο «πέρασμά» του από 
το Τμήμα και εξακολουθούν να αναρωτιού-
νται για το  «τίμημα» της απελευθέρωσής 
του.» ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ...;

  Σημεία
 των Καιρών

«Ξεπαγώνει» η διακρατική σύμβαση 
για την προμήθεια των 420 ΤΟΜ 
BMP-3HELL Ρωσικών αρμάτων;

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ως γνωστόν, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 
ζητήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και θεωρεί εθνική μειοδο-
σία και μέγα ατόπημα την αποδυνάμωσή τους προς χάριν του 
Μνημονίου και των πληρωμών στους διεθνείς τοκογλύφους. 
Η είδηση που διαβάσαμε είναι εξαιρετικά ευχάριστη για να είναι 
αληθινή! Σε όλες τις περιπτώσεις ευχόμαστε να είναι. Στην γνω-
στή ιστοσελίδα defencenet λοιπόν, διαβάσαμε ότι τον Μάρτιο, 
σε δύο μήνες δηλαδή, πρόκειται να επισκεφθεί την Ελλάδα ο 
υπουργός άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου μετά από πρό-
σκληση του υπουργού εθνικής άμυνας Π. Παναγιωτόπουλου. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται να ξεπαγώσει η διακρα-
τική σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2008 και προέβλεπε την 
προμήθεια 420 ΤΟΜ BMP-3HELL, που είχε παγώσει το 2009 ο 
Τζωρτζ Παπανδρέου.  
Η προμήθεια των αρμάτων αυτών, τα οποία είναι αμφίβια και 
δεν είναι απλά και μόνον τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού και τα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν στον 
Έβρο, αλλάζουν σημαντικά το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας. Για να αντιληφθείτε την σημασία της 
προμηθείας των BMP-3HELL, διαβάστε τι γράφει ο Παναγιώτης 

Κονδύλης στο βιβλίο του «Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ»: 
«Εάν εξειδικεύσουμε περισσότερο τη συγκριτική μας ανάλυση 
και υπεισέλθουμε στους επί μέρους κλάδους των ενόπλων 
δυνάμεων, θα πρέπει να πούμε ότι, πέραν της σχετικής ισορρο-
πίας δυνάμεων ανάμεσα στο Ελληνικό και στο τουρκικό ναυτικό, 
η πλάστιγγα γέρνει ήδη σοβαρά υπέρ της Τουρκίας στην ξηρά 
και στον αέρα. Ο συσχετισμός των χερσαίων δυνάμεων έχει 
βαρύνουσα σημασία, αν πάρουμε σοβαρά υπ’ όψιν όσα είπαμε 
προηγουμένως, ότι δηλαδή η Ελλάδα θα χρειασθεί επειγόντως 
μιάν επιτυχία στον Έβρο και μίαν προέλαση προς την Ανατολική 
Θράκη προκειμένου να αντισταθμίσει εδαφικές απώλειες στο 
Αιγαίο και στην Κύπρο. Πέραν της μεγάλης αριθμητικής υπερο-
χής του πεζικού της (πάνω από 4 προς 1), η Τουρκία διαθέτει 
τριπλάσια πυροβόλα (3.380 προς 1.130) και διπλάσια άρματα 
μάχης (3.615 προς 1.720). Στο μέτωπο του Έβρου, βεβαίως, 
οι αναλογίες δεν θα είναι τόσο δυσμενείς για την Ελληνική 
πλευρά, καθώς αυτή μπορεί να συγκεντρώσει εκεί ποσοστιαία 
μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων της δυνάμεων απ’ ό.τι η Τουρ-
κία.» σελ.400-401 
Ο Έβρος είναι λοιπόν, το σημείο εκείνο στο οποίο οι Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να αποκτήσουν το σημαντικό πλε-
ονέκτημα σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου και υπό την 
έννοια αυτή αποτελούν τα BMP-3HELL και ένα μεγάλο όπλο 
αποτροπής ενάντια στην δεδομένη τουρκική επιθετικότητα. Σε 
άλλο σημείο του βιβλίου του ο Παναγιώτης Κονδύλης για το ίδιο 

ακριβώς θέμα τονίζει: 
«Στη Θράκη, ή μάλλον στον Έβρο, η πυκνή συγκέντρωση 
στρατευμάτων και από τις δύο πλευρές σημαίνει ότι όποιος 
καταφέρει να διασπάσει πρώτος τις αντίπαλες γραμμές θα 
έχει την δυνατότητα να αποκόψει αμέσως, μ’ έναν κυκλωτικό 
ελιγμό σχεδόν επί τόπου, μεγάλες εχθρικές μονάδες. Όμως, 
αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος, για τον οποίο οι Ελληνικές 
δυνάμεις θα πρέπει εξ αρχής να επιδιώξουν με κάθε θυσία 
(και η πυκνή συγκέντρωση θα απαιτήσει κατά πάσα πιθανότητα 
σοβαρές θυσίες) τη διάσπαση του εχθρικού μετώπου και να μη 
αρκεσθούν σε μίαν παθητική άμυνα. Μια γρήγορη προέλαση 
τεθωρακισμένων μονάδων στην Ανατολική Θράκη, την οποία 
ευνοεί το πεδινό έδαφος και οι περιορισμένες αποστάσεις, θα 
μπορούσε να αποφέρει στην Ελλάδα το σημαντικότερο πιθανό 
αντίβαρο απέναντι σε οποιεσδήποτε εδαφικές απώλειες σε 
άλλες περιοχές.» Π. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Ελπίζουμε η είδηση να είναι αληθινή και να μη αποτελεί 
κάποια «διαρροή» με σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων. 
Σε όλες τις περιπτώσεις και έχουμε γράψει και στο παρελθόν 
αναλυτικό άρθρο, η προμήθεια αυτών των τεθωρακισμέ-
νων δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα κυρίως στο 
βόρειο τμήμα του Έβρου και ευχόμαστε να πραγματοποιηθεί.

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ, Ο ΕΒΡΟΣ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 

ΡΩΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

Μεγάλες μετακινήσεις από τον
Σύριζα προς την... Χρυσή Αυγή!
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο μετά την πρόθεση ψήφου στην κρυφή δημοσκόπηση 
του Μαξίμου, είναι οι συσπειρώσεις των κομμάτων. Βέβαια, στη συγκεκριμένη δημο-
σκόπηση φαίνονται οι συσπειρώσεις 
μόνο των δύο πρώτων, αλλά εκεί 
είναι το «ζουμί» της υπόθεσης: Έτσι, 
η ΝΔ συσπειρώνει το 65,4% των 
ψηφοφόρων της του Ιουνίου, ενώ 
το υπόλοιπο ποσοστό τους (34,6%) 
κατανέμεται ως εξής:
Το 1,9% πηγαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, το 
1,1% στους Ανεξάρτητους Έλλη-
νες, το 3,4% στην Χρυσή Αυγή, 
0,6% στα λοιπά κόμματα και 27,6% 
στην αδιευκρίνιστη ψήφο. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
συσπειρώνει το 63,3% των ψηφο-
φόρων του, του Ιουνίου και το υπόλοιπο ποσοστό τους κατανέμεται ως εξής:
Το 3,8% πηγαίνει στη ΝΔ, το 7,5% στην Χρυσή Αυγή, το 1,4% στο ΚΚΕ, το 1% στην 
ΔΗΜΑΡ, το 1,3% στα λοιπά κόμματα και το 21,7% στην αδιευκρίνιστη ψήφο.
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420 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΖΗΤΟΥΝ 
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ENOΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Η είδηση είναι από την ιστοσελίδα pentapostagma.gr: 
«Το Institute of International Finance, που αντιπρο-
σωπεύει 420 από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο 
και τους μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς οίκους κάνει 
έκκληση σαν λύση για τη αποφυγή επικείμενων συναλ-
λαγματικών πολέμων 
την δημιουργία ενός 
παγκοσμίου νομίσμα-
τος, σύμφωνα με τον το 
Jerome Corsi’s Red Alert 
reports.
«Μια βασική ομάδα από 
τις κορυφαίες οικονο-
μίες του κόσμου πρέπει 
να ενωθούν και να 
καταλήξουν σε συμφω-
νία,» δήλωσε ο Charles 
Dallara, διευθύνων 
σύμβουλος του Ινστιτού-
του Διεθνών Οικονομι-
κών Χρηματοδοτήσεων 
στους Financial Times.
Με επιστολή που έχει 
συγγράψει ο Dallara στις 4 Οκτωβρίου κατέστησε 
σαφές ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός για το παγκό-
σμιονόμισμα κατά την άποψη της ομάδας των G-20, για 
να αποτραπεί η διαφαινόμενη παγκόσμια οικονομική 
κατάρρευση.
Ομοίως, τον Ιούλιο έγινε αναφορά στα Ηνωμένα Έθνη 
και ζητήθηκε η αντικατάστασητου δολαρίου ως πρότυ-
πο για τη διεξαγωγή των συναλλαγματικών αποθεμά-
των στο διεθνές εμπόριο με ένα νέο παγκόσμιο νόμισμα 
που θα εκδίδεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Έρχονται και άλλα μέτρα!
Ως «μη βιώσιμο» χαρακτήρισε το χρέος ο Τόμσεν

Σίγουρα όλοι θα θυμάστε την υπόσχεση του πρωθυπουργού 
Σαμαρά, όταν πριν από λίγο καιρό έπαιρνε τα πιο πρόσφατα 
μέτρα εξαθλίωσης του ελληνικού λαού: πως αυτά θα είναι 
τα τελευταία!

Βέβαια, παρόμοιες υποσχέσεις έδινε και ο Jeffrey (ακόμα και ο 
Παπακωνσταντίνου!), αλλά αποδείχτηκαν… κάλπικες. Παρόμοιες 
είναι και οι υποσχέσεις του Σαμαρά, αν κρίνουμε από το διπλό 
χαστούκι που έφαγε η Ελλάδα, από τον επικεφαλή της Τρόικας 
και εκπρόσωπο του ΔΝΤ, Πωλ Τόμσεν, καθώς και από σχετική 
έκθεση του ίδιου του ΔΝΤ.
Ο «πολύς» Τόμσεν χαρακτήρισε «μη βιώσιμο» το ελληνικό χρέ-
ος και προσέθεσε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του η Ελλάδα 
θα αντιμετωπίσει ένα χρηματοδοτικό κενό την περίοδο 2015-
2016, ύψους 5,5-9,5 δισ. ευρώ.
Ιδού και τα κυριότερα σημεία της έκθεσης-κόλαφος του ΔΝΤ 
(των διεθνών τοκογλύφων), που προβλέπουν να υπάρξει φέτος 
«τρύπα» 4 δις. στα δημόσια έσοδα και ζητούν παράταση της 
«εισφοράς αλληλεγγύης» στον φόρο εισοδήματος και μπόλικες 
απολύσεις:
«Οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στα σχέδια για τη μείωση 
προσωπικού. Δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν 27.000 προσωπι-
κό στο νέο σύστημα της κινητικότητας, ένα διάδοχο σχήμα της 
ουσιαστικά ουδέποτε εφαρμοσθείσης εργασιακής εφεδρείας. 
Ξεκίνησαν την κινητικότητα μεταφέροντας εκεί 2.000 προσω-
πικό ως προαπαιτούμενη δράση (που ωστόσο απέχει πολύ από 
τις 15.000 που θα έπρεπε να έχουν μεταφερθεί σε εργασιακή 
εφεδρεία ως τα τέλη του 2012). Απαιτούνται τώρα σχέδια για 
απολύσεις. (Το πλαίσιο αναμένεται να ακολουθήσει το μοντέ-
λο της εργασιακής εφεδρείας, όπου η μειωμένη μισθοδοσία 
για περίοδο ενός έτους πριν από την απόλυση, προσμετράται 
ως αποζημίωση). Οι στοχευμένες απολύσεις είναι σημαντικές 
ώστε να κατανοήσουν οι αρχές τους στόχους εξοικονόμησης 

λειτουργικών εξόδων και θα βοηθήσουν στο να διασφαλιστεί 
ένα σωστό μείγμα ικανοτήτων στο μελλοντικό εργατικό δυνα-
μικό του δημοσίου τομέα. (Από μόνες τους οι αποχωρήσεις δεν 
παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις). Οι αρχές συμφώνησαν να θέσουν 
τους στόχους έως την επόμενη επιθεώρηση, από την ώρα που 
θα γίνουν γνωστά τα οργανογράμματα».

Συμπέρασμα: Τα νέα μέτρα, λοιπόν, εντός του 2013 είναι σιγου-
ρότατα! Εκείνο που δεν είναι καθόλου σίγουρο, είναι το αν θα 
τα πάρει ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός ή κάποιος άλλος, που 
θα υποσχεθεί κι αυτός με τη σειρά του πως θα’ ναι τα τελευταία, 
εννοώντας πως θα’ ναι τα τελευταία του!

Για να συντηρηθεί το υπάρχον πολιτικό-οικονομικό status 
quo, ήτοι για να παραμείνει όρθιο το Καθεστώς της ρεμούλας 
και της σαπίλας, επιβάλλεται να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύ-
πνηση ο μηχανισμός προπαγάνδας του.

Η ορχήστρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οφείλει να παί-
ζει ασταμάτητα, στο ρυθμό που θα δίνει ο μαέστρος-κράτος. Η 
σχέση μεταξύ Καθεστώτος και μέσων ενημέρωσης, είναι φυσικά 
αμφίδρομη: το Καθεστώς μοιράζει χρήμα και υμνείται, τα μέσα 
ενημέρωσης λαμβάνουν χρήμα και υμνούν.
Δόθηκε στη δημοσιότητα, ο πίνακας χορηγιών του ΟΠΑΠ για το 
έτος 2012. Η μελέτη του πίνακα αυτού, αναδεικνύει το μέγεθος 
της εξάρτησης των μέσων ενημέρωσης από το Κράτος. Αποδει-
κνύει επίσης με τον πλέον εμφατικό τρόπο, που οφείλεται η στο-
χοποίηση του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος από σύσσωμο τον 
δημοσιογραφικό κόσμο. Τα ποσά τα οποία αναγράφονται στον 
πίνακα, δεν αφορούν διαφημιστικές δαπάνες του Οργανισμού, 
αλλά χορηγίες προς τα μέσα ενημέρωσης.
Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤΕΝΝΑ, έλαβε την ευγενική χορηγία 
του 1.000.000 ευρώ! Προφανώς αυτή είναι η καθεστωτική επι-
βράβευση του τηλεοπτικού σταθμού από το Καθεστώς, για την 
πολιτιστική διαπαιδαγώγηση του Ελληνικού Λαού, μέσω των 
τουρκικών σειρών…
Οι εφημερίδες ‘’Έθνος’’ και ‘’Ημερησία’’, οι οποίες ανήκουν στον 
όμιλο Έθνος-Ημερησία-ego.gr (με τον οποίο μάλιστα ο ΟΠΑΠ 
βρίσκεται σε μακροχρόνια αντιδικία), έλαβαν το ευτελές ποσό 

των 750.000 ευρώ!
Η τηλεόραση και η ιστοσελίδα του ΣΚΑΙ, εισέπραξε την χορηγία 
των 400.000€ και άλλες 100.000€ έλαβε το ραδιόφωνο του 
ΣΚΑΙ, ενώ στον ίδιο δημοσιογραφικό όμιλο, ανήκει η εφημερίδα 
‘’Καθημερινή’’ με 300.000€ και η Metropolis 65.000€.
Η εφημερίδα ‘’Real news’’ και η ιστοσελίδα real.gr, έλαβαν 
350.000 και 150.000 αντίστοιχα. Η zougla.gr εισέπραξε 150.000 
και η εφημερίδα ‘’Τα Νέα’’ 100.000. Το site του κυρίου Ευαγγε-
λάτου επιχορηγήθηκε με 80.000€ και 70.000 το αντίστοιχο του 
κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη.
Η ναυαρχίδα της αριστερίστικης ενημέρωσης ‘’Αυγή’’, εισέπρα-
ξε από το καπιταλιστικό Καθεστώς 1 0 0 . 0 0 0 
ευρώ. Το ίδιο ποσό έλαβε το επ ίση-
μο όργανο του Κομμου- ν ι-
στικού κόμματος, η 
φυλλάδα των 
πακιστα-

νών (οι Έλληνες τους πήραν γραμμή) προλετάριων ‘’Ριζοσπά-
στης’’… Αξίζει τέλος να σημειωθεί, πως το Καθεστώς ‘’κυνηγά’’ 
ακόμη τον κύριο Καρατζαφέρη, χορηγώντας του το ασήμαντο 
ποσό των 102.000 ευρώ…
Δίχως υπερβολή, μπορούμε πλέον να αναφωνήσουμε: ‘’είναι 
πολλά τα λεφτά Άρη’’! Τελικώς, καθίσταται σαφές πως λεφτά 
υπάρχουν, αλλά προορίζονται για τα πιστότερα σκυλιά του Καθε-
στώτος της Προδοσίας και της διαφθοράς, για τους πραγματικούς 
πραίτορές του. Ο Ελληνικός Λαός, νέοι και ηλικιωμένοι, άνεργοι 
και βιοπαλαιστές μπορούν να συνεχίσουν να λιμοκτονούν, την 
ώρα που τα καλοπληρωμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης θα σφυ-
ρίζουν στο ρυθμό που επιβάλλει η εκάστοτε κυβέρνηση.
Την επόμενη φορά, κατά την οποία οι στρατευμένοι και ξεπουλη-
μένοι στο Καθεστώς κονδυλοφόροι, θα τολμήσουν να πιάσουν 
στο στόμα τους την Χρυσή Αυγή, θα ήταν φρόνιμο, να κοιτάξουν 

τον καθρέφτη για να αντικρίσουν τις χρυσοπληρωμένες εταίρες 
ενός Καθεστώτος, το οποίο επί τέσσερις δεκαετίες σφίγγει 

τη θηλιά γύρω από το λαιμό ενός ολόκληρου Έθνους. 
Και τώρα φιλελεύθερες και μαρξιστικές παλλακίδες του 
συστήματος, σιωπή! Ξέρουμε τι κάνατε και το 2012!

ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΛΑΒΕ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ 
ΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙ-
ΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ Ή ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.

Όταν η σιωπή (στην κρατική αφθαιρεσία) είναι χρυσός!

Μπορεί η μνημονιακή συγκυβέρνηση της δυστυχίας μας και 
τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια της να καλλιεργούν ένα 
κλίμα τεχνητής ευφορίας (μετά τη συμφωνία για τη δόση), 

αλλά τα οικονομικά προβλήματα του κοσμάκη οξύνονται και 
τα μέτρα - όπως και η κατρακύλα - δεν έχουν τελειωμό...

Εδώ και μέρες ο δημοσιογράφος Σπύρος 
Καρατζαφέρης μιλούσε για τη γυναίκα ενός 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δουλεύει στην 
εταιρία του συμβούλου του πρωθυπουργού 
Σταύρου Παπασταύρου.

Ποια είναι αυτή η κυρία; Λέγεται Ελένη Νικο-
λαΐδη. Η κ. Νικολαΐδη είναι δικηγόρος, γεννή-
θηκε το 1971 και έχει σπουδάσει στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο νομική. Ποιός είναι όμως 
ο σύζυγός της; «Είναι ο κ. Τατσόπουλος», είπε 
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως φτάνει στο 
αυθαίρετο συμπέρασμα ότι πρόκειται για... με-
γάλη σύμπτωση μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέ-
ρεται καθόλου στον κ. Παπασταύρου και στα 

όσα έχουν δει τελευταία το φως της δημοσι-
ότητας για την εμπλοκή του ονόματός του με 
την αμαρτωλή Ελβετική τράπεζα και τη λίστα 
Λαγκάρντ. 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
Όπως αποκάλυψε η ΙΤΑΛΙΚΗ εφημερίδα Fatto 
Quotidiano στις 13 Ιανουαρίου, ο σύμβουλος 
του Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου εμφανίζε-
ται στη λίστα Λαγκάρντ ως καταθέτης αλλά και 
ως συνδιαχειριστής κεφαλαίου 550 εκ. δολα-
ρίων. Ο Παπασταύρου ελέγχεται για τη λίστα 
Λαγκάρντ αλλά και για το σκάνδαλο Ζίμενς 
όμως παραμένει στη θέση του πρωθυπουργι-
κού συμβούλου. Ο Σταύρος Παπασταύρου θε-

ωρείται «άνθρωπος ειδικών αποστολών» και 
έχει αναφερθεί ότι μεθόδευσε επενδύσεις της 
Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε 

Ελληνικά ομόλογα και σε φυγή κεφαλαίων στο 
εξωτερικό (Ελβετία) κατά την υποτίμηση της 
δραχμής το 1998.
Ο Παπασταύρου της λίστας φοροφυγάδων συ-
νοδεύει άθικτος τον Έλληνα πρωθυπουργό και 
φωτογραφίζεται με ηγέτες. Είναι στενός συνερ-
γάτης του Σάμπυ Μιωνί και συγκαλύπτουν την 
κατάθεση των 550 εκ. δολαρίων της Μαρίας 
Παντελή με τη γνωστή αναφορά στο όνομα της 
Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πρώην υπάλληλος 
Ελβετικής τράπεζας δήλωσε ότι τα ποσά είναι 
ξέπλυμα βρώμικου πολιτικού χρήματος αλλά 
ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης υπερα-
σπίστηκε δημόσια τον Σταύρο Παπασταύρου...», 
καταλήγει το άρθρο της Fatto Quotidiano.

Η σύζυγος του Τατσόπουλου στην εταιρία συμβούλου του Σαμαρά
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Προς Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη
Κοιν: Μέλη Δ.Σ. Δήμου Αθηναίων
Βουλευτές Α΄ Αθηνών
Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2013
Αφορά: 21-12-2012: Ψήφισμα Δημοτικού 
Συμβουλίου Δ.Αθηναίων
«19 Γενάρη, Αθήνα - Πόλη αντιφασιστική»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, κ. Καμίνη,
Με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρόμαστε 
έντονα για το ότι φέρατε ως ΔΗΜΑΡΧΟΣ της 
ΑΘΗΝΑΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισμα 
για συγκέντρωση ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ-ΑΝΤΙΦΑ-
ΣΙΣΤΙΚΗ, ενώ δεν έχετε ασχοληθεί σοβαρά 
επί δύο χρόνια από τότε που εκλεγήκατε με 
τα Νο 1 προβλήματα της Αθήνας: την εγκλη-
ματικότητα, την παράνομη μετανάστευση, το 
παρεμπόριο, την υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής μας, την καταστροφή του οικιστικού 
περιβάλλοντος. Μήπως έχετε ξεχάσει ότι εί-
σαστε ΔΗΜΑΡΧΟΣ της ΑΘΗΝΑΣ και όχι των 
παράνομων ή «νόμιμων» μεταναστών, ούτε 
των παρατάξεων που σας ψήφισαν;
Τι κάνετε γι’ αυτά κύριε Δήμαρχε;
Η παράνομη μετανάστευση και οι συμμορίες 
που περιφέρονται καταστρέφουν την εικόνα 
της πόλης και κάνουν την ζωή των κατοίκων 
της κόλαση.
Το παραεμπόριο κάνει ακόμα πιο δύσκολο το 
έργο των έντιμων εμπόρων που παλεύουν σε 
μια άνιση μάχη με τα χρέη και τα χαράτσια.
Αντί να σκύψετε με σοβαρότητα στα προ-
βλήματά μας, επιδίδεσθε σε αφορισμούς και 
κραυγές περί ρατσισμού και ξενοφοβίας. Αυ-
τές όμως οι κραυγές στάθηκαν αρωγοί ενός 
ανίκανου κράτους και μέσα σε λίγα χρόνια 
κατάντησε την πόλη του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και του 
ΦΩΤΟΣ σε πόλη θλιβερή και τριτοκοσμική.
Αντί να κάνετε πορείες και διαδηλώσεις 
υποδαυλίζοντας την οργή και την έχθρα, θα 
μπορούσατε να κάνετε πορεία αγάπης και ει-

ρηνικής συνύπαρξης για την πατρίδα που λοι-
δορούν/είται, να διαδηλώσετε για την ανοχή 
και την υποστήριξη των κατοίκων της Αθήνας 
και όλης της χώρας στους μετανάστες.
Σε όλους αυτούς τους εισβολείς που δεν ζη-
τήσαμε, αλλά ήρθαν, και τους βοηθήσαμε με 
τις άπειρες προσφορές μας σε τροφή, ρούχα, 
φάρμακα, παιχνίδια, παρέχοντας ίσες δυνατό-
τητες στην εκπαίδευση των παιδιών τους, σε 
υγειονομική περίθαλψη σε όλους, που ΕΜΕΙΣ 
οι ρατσιστές πληρώνουμε, δίνοντας δουλειά, 
συντάξεις και επιδόματα που συχνά δεν δι-
καιούνται, ακίνητα, σπουδές στο εξωτερικό 
και σε αντάλλαγμα, τι εισπράττουμε; Προκλή-

σεις, προσβολές, επιθέσεις, απέχθεια. Αντί 
να καλλιεργείτε τον σεβασμό προς την χώρα 
που τους φιλοξενεί, ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ, 
και αναγνώριση της προσφοράς των Ελλή-
νων, αντί να καλλιεργείτε συνείδηση υποχρε-
ώσεων και όχι μόνο δικαιωμάτων, ΕΣΕΙΣ και 
η παράταξή σας κάνετε ακριβώς το αντίθετο 
υποστηρίζοντας κινήσεις αμφισβητούμενων 
επιδιώξεων.
Κάνετε πορεία γι’ αυτούς που χρησιμοποιούν 
προκλητικά τους δρόμους και τις πλατείες μας 
για να αφοδεύουν, να ουρούν να εκδίδονται, 
να απλώνουν τα σεντόνια με τη παράνομη 
πραμάτεια τους, γι’ αυτούς που ξηλώνουν 

αγάλματα, προτομές, καντήλια από τα νεκρο-
ταφεία, καλώδια της ΔΕΗ και ράγες του ΟΣΕ.
Για τις χιλιάδες Ελλήνων που έχουν γίνει θύ-
ματα δολοφονιών, βιασμών, επιθέσεων, λη-
στειών, κλοπών κλπ. πότε θα κάνετε κάτι ανά-
λογο; Όπως φαίνεται κ. Δήμαρχε, οι έλληνες 
κάτοικοι αυτής της πόλης που σας εμπιστεύ-
τηκαν μάλιστα με την ψήφο τους, όχι μόνο δεν 
είναι προτεραιότητά σας αλλά τους αγνοείτε.
Έχετε σκεφτεί κ. Δήμαρχε τις συνέπειες των 
πράξεων και της στάσης σας;
Αυτή είναι που τρέφει ασυδοσία, ανομία, πα-
ρανομία, μίσος και άλλα που δεν είναι σκόπι-
μο να αναφέρουμε. Με αυτή σας την τακτική 
όχι έργο δεν προσφέρετε, αλλά εξυπηρετείτε 
και αλλότριους σκοπούς.
Αναμένουμε λοιπόν στο επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο ως δίκαιος Δήμαρχος να φέρετε 
προς ψήφιση αίτημα για συγκέντρωση κατά 
της παράνομης μετανάστευσης, του παραε-
μπορίου, της εγκληματικότητας, του ξεπεσμού 
της πόλης και της υποβάθμισης της ζωής των 
Αθηναίων. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλή-
ματα των ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ.
Δεν δεχόμαστε να γίνουμε η αποθήκη της 
Ευρώπης όσο και αν προσπαθείτε αρκετοί 
εξ υμών, πολλώ δε μάλλον να γίνουμε με τις 
ενέργειές σας η δακτυλοδεικτούμενη αποθή-
κη της Ευρώπης, ούτε θα λύσουμε εμείς όλα 
τα προβλήματα της Ασίας, της Αφρικής και της 
παγκοσμιοποίησης.
Μην παίζετε άλλο με την ανοχή μας. Η οργή 
μας μεγαλώνει.
Και το θλιβερό ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ γεγονός της 
17ης Ιανουαρίου δεν σας δικαιώνει, πρώτον, 
διότι ΚΑΘΕ πράξη που στρέφεται εναντίον αλ-
λοδαπών δεν είναι ρατσιστική και, δεύτερον, 
θα πρέπει να σας κάνει να ξανασκεφτείτε την 
τακτική σας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

«Δήμαρχε μην παίζεις 
άλλο με την ανοχή μας»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ» ΦΙΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έγινε τελικά το πολυδιαφημισμένο «αντιρατσιστικό» συλλ-
αλητήριο στο κέντρο της Αθήνας και η «αντιρατσιστική» συναυλία 
στο Σύνταγμα, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Αθήνα- πόλη αντιφα-
σιστική», την οποία διοργάνωσε ο υστερικός Κωνσταντίνου της 
ΑΝΤΑΡCIA, με τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ, του λαθροδήμαρχου 
Καμίνη και άλλων «κοκκινοπράσινων» δημάρχων της Αττικής, και 
των… μεταναστευτικών οργανώσεων.
Επρόκειτο για μια εκδήλωση χάρμα ιδέστε, που τα είχε όλα (εκτός 
από κόσμο, παρά την έντονη διαφημιστική εκστρατεία και την κι-
νητοποίηση από επαρχίες, ήταν δεν ήταν 2.000 άτομα, οι πε-
ρισσότεροι λαθρομετανάστες)! Κι όταν λέμε όλα, εννοούμε… τα 
πάντα όλα: 
1) Και απογευματινή μουσουλμανική προσευχή υπό την καθοδή-
γηση έξαλλου μουεζίνη και υπό τις κραυγές «Αλλάχ Άκμπαρ». Τι 
έκαναν εκείνη την ώρα οι εγχώριοι… σύντροφοι, που είναι και… 
φωταδιστές; Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι θέλησαν να σκύ-
ψουν και να γονατίσουν μαζί με τους… λαθροσυντρόφους, αλλά 
με τόσα λεφούσια φανατικών οθωμανών τριγύρω τους το… ξα-

νασκέφτηκαν! 
2) Και… αφρικανικούς «χορούς» και πανηγύρια, υπό τους ήχους 
του… ταμ-ταμ, το οποίο χτυπούσαν μαυροντυμένες (!) μαινάδες 
του ΣΥΡΙΖΑ, με… αφρικανικές φούστες. Τα ταμ-ταμ προσέφε-
ραν ευγενικά αφρικανοί μικροπωλητές (λαθραίων προϊόντων). 
Υποτίθεται βέβαια πως οι σύντροφοι πενθούσαν τον Πακιστανό 
που δολοφονήθηκε προχθές... Με χορούς, τραγούδια, άναρθρες 
κραυγές και χαχανητά; Τόσο πολύ σέβονται την ανθρώπινη ζωή! 
Πάντως, με τους ήχους των ταμ-ταμ δικαιώθηκαν όσοι αποκα-
λούν την Αθήνα «ζούγκλα»… 
3) Και με την παρουσία των… εκκολαπτόμενων επαναστατών του 
Αρσακείου Ψυχικού («Αρσακειάδες»), που βαστούσαν και πανό 
με το σύνθημα: «ούτε στα σχολεία-ούτε πουθενά». Πράγματι, στο 
Αρσάκειο Ψυχικού δεν υπήρξε κι ούτε θα υπάρξει πυρήνας της 
Χρυσής Αυγής, για ευνόητους λόγους. 
4) Και… σωσίες του Μπιν Λάντεν, με τουρμπάνια και καφτάνια, 
που έδωσαν στην Αθήνα μας ένα χρώμα… εξωτικό, κάτι από Κα-
μπούλ, Ισλαμαμπάντ, Καράτσι κ.τ.λ.
5) Και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Παπαδημούλης, η (πάντα… 
σικ) Ρένα Δούρου, ο Τσουκαλάς κ.α. 
Σε γενικές γραμμές, το «αντιρατσιστικό» συλλ-αλητήριο προ-
σέθεσε μια… ευχάριστη νότα στη θλιβερή μας καθημερινότη-
τα, και τολμώ να πω πως ήταν αυτό που… έλλειπε από την 
Αθήνα μας. Παραφράζω, λοιπόν, το αριστερίστικο σύνθημα 
«10, 100, 1000 καταλήψεις παντού», σε «10, 100, 1000 αντι-
ρατσιστικά συλλ-αλητήρια παντού». Προσφέρουν τα μέγιστα 
στην εθνική αφύπνιση των Ελλήνων!

Συγκέντρωση ΜΙΣΟΥΣ στην Αθήνα
Πάντα τέτοια! Αυτές οι εκδηλώσεις αφυπνίζουν τους Έλληνες

Το θέατρο σκιών, 
ο Τζαβάρας και η 
Χρυσή Αυγή...
Ο υφυπουργός πολιτισμού Τζαβάρας δεν χάνει την 
ευκαιρία να εκφράζει τα «ευγενή» του αισθήματα 
απέναντι στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Παρ’ όλο το γεγονός ότι 
ευρίσκεται νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο, με δη-
λώσεις του χαρακτήρισε συλλήβδην του χρυσαυγίτες 
βουλευτές «απαράδεκτους». Δεν του άρεσε καθόλου 
φέρ’ ειπείν που αποχώρησαν από τη συνεδρίαση της 
Βουλής λέγοντας πως είναι «αηδιασμένοι» από την 
όλη διαδικασία και μετά επανήλθαν: «Από περιέρ-
γεια ή από καραγκιοζιλίκι είναι οι χρυσαυγίτες στη 
Βουλή» σχολίασε ο Κώστας Τζαβάρας.
Μεγάλη απορία λοιπόν του υπουργού και η περιέρ-
γειά του για την παρουσία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στο 
κοινοβούλιο. Θα έπρεπε να εκφράσει την απορία του 
στους 500.000 Έλληνες που την ψήφισαν και όσο 
για την έκφραση «καραγκιοζιλίκι», θα πρέπει να τον 
ενημερώσουμε ότι στο δημοφιλές κάποτε λαϊκό θέα-
μα, που υπήρξε ο Καραγκιόζης, υπήρχαν στην σκηνή 
ο Καραγκιόζης και η συντροφία του, πίσω από το 
πανί οι καραγκιοζοπαίκτες, αλλά δεν θα υπήρχαν 
όλα αυτά εάν δεν 
υπήρχε και το κοι-
νό για να απολαύ-
σει και να γελάσει 
με τα δρώμενα. Το 
ποιος είναι λοιπόν 
ο Καραγκιόζης, ο 
Χατζηαβάτης κλπ. 
και ποιοι αυτοί 
που γελούν, το έχει 
ήδη κρίνει ένα 
σημαντικό μέρος 
του λαού. Εμείς 
πάντως από την 
βουλή θυμόμαστε μία θαυμάσια παράσταση ανάλο-
γη με αυτές του Καραγκιόζη, όπως αυτή στην οποία 
ο αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού προσπαθούσε 
να μας εξηγήσει πως ένας Ναός του Απόλλωνα έχει 
ίση αξία με ένα ισλαμικό τζαμί στην Ρόδο!

Υ.Γ.: Όσο για την πολιτική συνέπεια του κ. Τζαβάρα 
έχουν να πουν πολλά στον Πύργο της Ηλείας…
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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

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
στα τηλέφωνα 
210.6920694, 
6980.564835

v
Όλα τα είδη μας 
μπορείτε να τα 

προμηθευτείτε και 
από τα γραφεία της 

Χρυσής Αυγής 
Δηλιγιάννη 50, 
απέναντι από 

Σταθμό Λαρίσης 
Κάθε Τετάρτη 
και Σάββατο 
19.00 - 21.00

O ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΜΕΑΣ Χ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
10 ΕΥΡΩ

ΡΟΛΟΪ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - 5 ΕΥΡΩ ΛΑΒΑΡΟ - 15 ΕΥΡΩ

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

ηλεκτρονικό κατάστημα της Χρυσής Αυγής
Για παραγγελίες καλέστε στο 210.6920694
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ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Στο Εθνικιστικό Κίνημα, η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ υπερέχει της πολιτικής.
Το νέο αυτό έντυπο, δεν αποσκοπεί σε εκδοτική επιτυχία αλλά στην ιδεολογική 

καθοδήγηση των Ελλήνων Εθνικιστών που αγωνίζονται μέσα σε μια κατεχόμενη χώρα 
όπου τα πάντα κινούνται γύρω από την οικονομία, ενώ η Ιστορία παραχαράσσεται 

συστηματικά και ο Πολιτισμός μας βάλλεται εξ ανατολών... Απέναντι στη βαρβαρότητα των 
αγορών και την πνευματική κατάπτωση, οι Εθνικιστές παρατάσσουν έναν γνήσια

ΕΛΛΗΝΙΚΟ τρόπο ζωής και σκέψης που αναδύει μέσα από τις 52 σελίδες του περιοδικού...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ f 
ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ f 

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ f 
Ο ΙΔΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΛΚΙΝ f Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΣΚΑ f ΠΙΝΟ ΡΑΟΥΤΙ: ΠΑΡΩΝ! f Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 
f ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

f Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ f Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ MSR ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

 Μαίανδρος f ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

 Μαίανδρος f
Για να το προμηθευτείτε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τις επόμενες ημέρες θα διατίθεται και από τα
κατά τόπους γραφεία του Λαϊκού Συνδέσμου.

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ συμμετείχε στην συνεδρίαση κατοίκων των 
Αχαρνών με αφορμή την εγκληματική δραστηριότητα των 
«ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας» των Ρομά. Η εμπειρία 
μας από αυτή τη συνάντηση, ανάμικτη αλλά και αναμενόμε-
νη... Από την μια η συγκινητική υποδοχή του κόσμου, που 
βλέπει το κίνημά μας σαν την μοναδική δύναμη που μπορεί 
να εγγυηθεί, μεταξύ άλλων, την κοινωνική ειρήνη. Από την 
άλλη, η αντίδραση των πολιτικών που παραβρέθηκαν, οι 
οποίοι βύθισαν τους συγκεντρωμένους σε βάθη ανοίας...

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Τ.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Εκατοντάδες Έλληνες παρευρέθηκαν στα εγκαίνια των 
νέων γραφείων μας. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι 
Συναγωνιστές Η. Κασιδιάρης, Π. Ζησιμόπουλος και Σ. 
Μπούκουρας, με το πέρας των ομιλιών πραγματοποιήθηκε 
μεγαλειώδης πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Ναυπλίου. 
Μια θλιβερή μειοψηφία αριστεριστών με βουλευτές του 
Σύριζα προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν παράνομη 
αντισυγκέντρωση όμως στη θέα της πορείας των Χρυσαυ-
γιτών  κρυφτήκαν πίσω από τις κλούβες της αστυνομίας.

εκδηλωση στο εργατικο 
κεντρο λαμιασ

Εκατοντάδες εθνικιστές παραβρέθηκαν στο Εργατικό 
Κέντρο Λαμίας όπου διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία η 
ενημερωτική συγκέντρωση για τις  πολιτικές εξελίξεις, με 
ομιλητές τους Απόστολο Γκλέτσο, Μιχαήλ Αρβανίτη και 
Ηλία Κασιδιάρη. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν μεγάλο, 
και ακολούθησε η καθιερωμένη συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων, όσον αφορά τα πολιτικά-κοινωνικά δρώμενα. 
Νέοι άνθρωποι έρχονται συνεχώς να μας βρουν, αφού 
αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις των καιρών.

Στα ασφυκτικά γεμάτα γραφεία της ΤΟ Αθηνών 
πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας για το 2013,όπου τα μέλη και οι φίλοι της 
οργάνωσης της Αθήνας πραγματικά πλημύρισαν 
τρεις ορόφους. Εκείνο όμως που πράγματι εντυ-
πωσίασε ήταν το διάχυτο κλίμα ενθουσιασμού που 
χαρακτήρισε την εορταστική βραδιά και την υπε-
ρηφάνεια για τη πορεία του κόμματος τη χρονιά 
που πέρασε αλλά και τη βεβαιότητα για ανάλογα 
λαμπρή και γόνιμη πορεία το 2013! Τη παρουσίαση 
πραγματοποίησε ο συναγωνιστής Παύλος Κτιστάκης 
και μετά την ομιλία του γραμματέα της ΤΟ Αθηνών 

συναγωνιστή Γιάννη Βουλδή ,πήραν το λόγο οι 
βουλευτές μας που μίλησαν εν μέσω αποθέωσης 
και επευφημιών Παναγιώταρος Ηλίας, Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, Ζαρούλια Ελένη, Παππάς Ηλίας, Μίχος 
Νικόλαος. Όμως η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν 
το λόγο πήρε εν μέσω αποθεωτικής ατμόσφαιρας 
επευφημιών ο Αρχηγός μας Ν. Μιχαλολιάκος, που 
δήλωσε πως στόχος μας η συνεπής και αταλάντευ-
τη  πορεία που έχει χαραχθεί προ τριάντα ετών και 
αφορά μια μαχητική υπεράσπιση του Ελληνικού 
λαού, με σταθερότητα στις εθνικιστικές μας θέσεις 
και χωρίς βήμα οπισθοχώρησης.

Με υψηλό ηθικό εν όψει της νέας χρονιάς

Γεμάτοι από φίλους της Χρυσής Αυγής και οι τρεις ορόφοι των
γραφείων μας στην οδό Δηλιγιάννη...
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Ο Ζαχαρίας Παντελέος, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, 
γεννήθηκε στο χωριό Μπαρμπίτσα, η Βαρβίτσα σήμερα, στις 
βορειοδυτικές υπώρειες του Πάρνωνα Λακωνίας το 1759. Οι 
Παντελέοι, γνωστή οικογένεια Μανιατών, προέρχονταν από 
την Βάθεια της Μέσα Μάνης. Ο καπετάν Ζαχαριάς έζησε 45 
χρόνια, τα 29 απ’ αυτά ως κλέφτης του Μωριά και το νήμα 
της ζωής του το έκοψε πρόωρα χέρι προδοτικό ‘Ελληνα, που 
διέπραξε στυγερή άνανδρη δολοφονία για λογαριασμό της 
Υψηλής Πύλης, σε συνεργασία και με το θρησκευτικοπολιτικό 
κατεστημένο του Μωριά της εποχής εκείνης.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αυτό το κατεστημένο, οι κοτζαμπάσηδες και δεσποτάδες της 
περιοχής είναι που φρόντισαν να κηλιδωθεί στην αρχή και έπει-
τα να αγνοηθεί η μνήμη του μεγάλου πρωτοκλέφτη Ζαχαριά, 
όπως και έγινε τελικά. Δεν είναι όμως υπερβολή να πει κανείς, 
πως η απουσία του Ζαχαριά απ’ την εθνεγερσία του «21», λόγω 
πρόωρου θανάτου του, εστέρησε τους εξεγερθέντες ‘Ελλη-
νες ενός πολυτίμου αρχιστρατήγου του Μωριά. Ο ίδιος ο Θ. 
Κολοκοτρώνης εκμυστηρεύτηκε κάποτε πως «ο μόνος που θα 
μπορούσε να διεκδικήσει από μένα την αρχηγία του αγώνα ήταν 
ο Ζαχαριάς». Ο Κολοκοτρώνης τον γνώριζε πολύ καλά, μια και 
είχε μαθητεύσει στα αντάρτικα σώματα του μεγάλου πρωτοκλέ-
φτη, αναδειχθείς μάλιστα και ως άξιος υπαρχηγός του.  
Διακόσια χρόνια μετά τον θάνατο (1805) του αξεπέραστου για 
την εποχή του εθνικού οραματιστή - αγωνιστή και η μνήμη του 
εξακολουθεί όχι μόνο να μη τιμάται, αλλά και το όνομά του 
κινδυνεύει να σβηστεί από την εθνική μας μνήμη. Κι όμως, στις 
κορυφές της μαρτυρικής ιστορίας του υπόδουλου Ελληνισμού 
μια από τις πιο περίοπτες θέσεις κατέχει ο αρχικλέφτης της 
Μάνης και του Μωριά ο καπετάν Ζαχαριάς Μπαρμπιτσιώτης. 
Οι πιστόλες του Ζαχαριά βροντούσαν στον Μωριά, μα και το 
σπαθί του άστραφτε την εποχή που στις Ελληνικές θάλασσες 
ηχούσαν τα κανόνια του θαλασσομάχου Λάμπρου Κατσώνη. Ο 
Ναπολέων Βοναπάρτης για τον Ζαχαριά κι η Μεγάλη Αικατερίνη 
για τον Κατσώνη ήταν οι προσωπικότητες εκείνης της εποχής 
που συνεργούσαν με χορηγίες πολεμικού υλικού στην απελευ-
θερωτική τους προσπάθεια, μέσα στα πλαίσια βέβαια των προ-
σωπικών τους βλέψεων εις βάρος της τότε Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Και για μεν τον Λάμπρο Κατσώνη κάτι λίγα έχουν 
διασωθεί στην «επίσημη» μας εθνική μνήμη, πολύ λίγα βέβαια 
για το μέγεθος της προσωπικότητος του και την σημασία των 
αγώνων του, για τον δε καπετάν Ζαχαριά «ένοχη» θάλεγε κανείς 
σιωπή γύρω απ’ την μεγαλειώδη δράση του, τους εθνικούς 
οραματισμούς του και τον τουλάχιστον παράδοξο θάνατό του.  
Κατερχόμενος ο σημερινός ταξιδιώτης από τα Αρκαδικά βουνά 
και αντικρύζοντας την Λακωνική πεδιάδα βλέπει να την ορίζουν 
απ’ τις δύο πλευρές οι ορεινοί όγκοι του Ταΰγετου προς δυσμάς 
και του Πάρνωνα προς ανατολάς, που σαν δύο μπράτσα φυτρώ-
νουν απ’ το σώμα του Μωριά κι ακροτελευτούν στα δύο γνωστά 
ακρωτήρια, του Ταινάρου και του Μαλέα αντίστοιχα. Από παλιά, 
πολύ παλιά, στον Ταΰγετο, ψηλά έστηνε τον θρόνο της η λευ-
τεριά των Ελλήνων. Κάποτε όμως ήλθε ο καιρός πού και στον 
αντικρύ άσημο Πάρνωνα υψώθηκαν νέα τρόπαια ελευθερίας, 
που έστησε ο μέγας ήρωας - πρωτοκλέφτης καπετάν Ζαχα-
ριάς Μπαρπιτσιώτης, το ξιφτέρι του Μωριά όπως τον λέγαν, 
φοβέρα των Τούρκων κι αναψυχή των ραγιάδων. Πληθώρα 
συγχρόνων αλλά και μετέπειτα χρονικογράφων και ιστορικών, 
που διέσωσαν λεπτομέρειες απ’ τη ζωή και την δράση του, 
στάθηκαν έκθαμβοι κι εκστακτικοί μπροστά στο μεγαλείο της 
προσωπικότητας του.  
Πέντε χρόνια μετά τα τραγικά για την Πελοπόννησο «Ορλωφι-
κά» και σε ηλικία 16 ετών είδε τον αδελφό του και τον πατέρα 
του να σκοτώνονται από τους Τούρκους. Το κάρβουνο του γδι-
κιωμού, που έκρυψε άσβεστο βαθειά μέσα στον κόρφο του, τον 
οδήγησε να βγει κλέφτης στα βουνά. Σύντομα δημιούργησε δική 
του ομάδα, σε ηλικία 21 ετών 40-50 ανδρών με δικό του μπα-
ϊράκι — σημαία, που απετελείτο από τρεις επάλληλες λωρίδες 
υφάσματος. Η πρώτη κόκκινη, η τελευταία μαύρη και στη μέση 
η λευκή που έγραφε: ‘Η ΑΙΜΑ, ‘Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ‘Η ΘΑΝΑΤΟΣ. Στο 
μεσουράνημα της δόξας του οι κλέφτες, που βρέθηκαν κάτω 
από τις διαταγές του, έφθασαν τους 1.500, αριθμός πολύ μεγά-
λος, αν υπολογίσει κανείς ότι το σύνολον των κλεφτών όλου 
του Μωριά δεν ξεπερνούσε τις 3.000. Ο Ζαχαριάς ήταν πολύ 
επιλεκτικός, σαν επρόκειτο να αποδεχθεί κάποιον υποψήφιο να 
ενταχθεί στα κλέφτικα σώματά του. ‘Εβαζε τον υποψήφιο να 
ξυριστεί μπροστά του με ένα σουγιά χωρίς νερό και σαπούνι κι 
αν το έκανε αγόγγυστα, τότε γινόταν δεκτός. Το σύνθημα του 
ήταν «ή θα λευτερωθούμε ή θα πεθάνουμε» και η συνήθης 
απειλή του ήταν «θα βάλω σπαθί στα κεφάλια σας και φωτιά 
στον καζά σας». Πρωτομαθήτευσε κοντά στον Κωνσταντή 

Κολοκοτρώνη πατέρα του Θεόδωρου, αλλα μετά τον θάνατο 
του πρώτου ευτύχησε να έχει πρωτοπαλλίκαρο δίπλα του τον 
δεύτερο. 
 Αλλά ας δούμε πως τον περιγράφουν οι βιογράφοι του: 
Ανάστημα μέτριο έως υψηλό, ώμοι φαρδείς και μέση λεπτή. 
Μπράτσα στιβαρά και όψις λεόντιος με αστραπηβόλους οφθαλ-
μούς και αρειμάνιο μύστακα. Η φωνή του αντηχούσε ως από 
χάλκινη σάλπιγγα στα λαγκάδια. Με την δαμασκηνή του σπάθη 
μπορούσε με ένα κτύπημα να κόψει στα δύο άνθρωπο, ή ίππο. 
Μικρά ποτάμια τα δρασκέλιζε με ένα πήδημα και μπορούσε 
να υπερπηδήσει πέντε ίππους βαλμένους τον ένα δίπλα στον 
άλλον. Εκείνο όμως το οποίο ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του 
ήταν η ταχύτης των ποδιών του, χάριν της οποίας πήρε και το 
προσωνύμιο «το ξιφτέρι ο Ζαχαριάς». Πράγματι ενώ την μια 
ημέρα εθεάτο στην μια άκρη του Μωριά, την άλλη τον έβλεπαν 
στην άλλη άκρη. Κανείς από τους Τούρκους δεν μπορούσε να 
αισθάνεται ασφαλισμένος από τον πρωτοκλέφτη Ζαχαριά λόγω 
απόστασης. Το πεδίο δράσης του εκτεινόταν σε όλον τον Μωριά, 
από το Ταίναρο μέχρι το Αίγιο προς δυσμάς και μέχρι αυτήν την 
Αίγινα προς ανατολάς. Ο πρόωρος θάνατός του τον εμπόδισε 
να επεκτείνει την δράση του και στην Ρούμελη, όπως σχεδία-
ζε με την συνεργασία του Ανδρούτσου (πατέρα του γνωστού 
Οδυσσέα).  
Η φήμη του Ζαχαριά σύντομα ξεπέρασε τα όρια της Πελοποννή-
σου και έφθασε στην Υψηλή Πύλη και μέχρι αυτόν τον Ναπολέο-
ντα μετά του οποίου είχε και αλληλογραφία, καρπός της οποίας 
ήταν και η αποστολή ενός φορτίου όπλων και πυρομαχικών στις 
Κυτριές της Μάνης με την Γαλλική φρεγάτα «L’ Αrabe» το 1803 

και παραλήπτη τον Ζαχαριά. Ο Ναπολέων είχε εκείνη την εποχή 
αρχίσει ήδη επαφές με τους ανυπότακτους Μανιάτες από το 
1797 με την αποστολή των Dimo και Nicolo Stephanopoli στην 
Μάνη για βολιδοσκοπήσεις, μια και ο ίδιος υποκεινούσε τότε, 
όπως και οι Ρώσσοι άλλωστε, στασιαστικές εξεγέρσεις στην 
Ελλάδα. Ο τότε Σουλτάνος Σελίμ Γ’ υποχωρών σε αίτημα του 
πασά Τριπόλεως εξέδωσε φιρμάνι (διάταγμα) αναγνωρίζοντας 
και διορίζοντας τον καπετάν Ζαχαριά ως «ντερβέναγα» όλης 
της Πελοποννήσου, προκειμένου να μειωθεί ή καταπραϋνθεί 
το μένος του κατά των Τούρκων, μια και όσες προσπάθειες και 
αν έγιναν για να αντιμετωπιστεί είχαν πάντα ολέθρια για τους 
κατακτητές αποτελέσματα. O Ζαχαριάς μετά από αυτήν του την 
αναγνώριση, που συνεπαγόταν και την μισθοδοσία όλων των 
υπ’ αυτών ανδρών από τις αρχές κατοχής, ανέστειλε προσωρι-
νά την δράση του κατά των Τούρκων και ήλθε σε συνεννόηση 
και με άλλους καπετάνιους της Μωραΐτικης και Ρουμελιώτικης 
κλεφτουριάς (όπως τον Ανδρούτσο Μουτσανά, πατέρα του 
Οδυσσέα) προκειμένου να προετοιμαστεί γενικώτερη και σε 
μεγαλύτερη έκταση εξέγερση κατά των Τούρκων. O πρόωρος 
θάνατος του όμως επρόλαβε τα σχέδια του σπουδαιότερου μετά 
τον Ρήγα εθνικού οραματιστή. Αν λίγα χρόνια ακόμα ζούσε ο 
μεγάλος πρωτοκλέφτης του Μωριά, ίσως η μεγάλη εθνεγερσία 
ερχόταν νωρίτερα για να ξεσκλαβώσει τους ‘Ελληνες.  
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Ο ΠΡΩΤΟΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΙΩΤΗΣ

Eθνικιστική ανάταση,
Eθνεγερτική ανάσταση
Aιχμάλωτοι οικονομικά και πολιτικά «σιδηροδέσμιοι» 
οι Ελληνες πολίτες, σέρνονται στo σφαγείο του ΔΝΤ 
και των Ευρωπαικών τοκογλυφικών μηχανισμών από 
τους υπαλλήλους των διεθνικών μας αφεντικών, οι 
οποίοι μετονόμασαν στην Οργουελική μας εποχή, 
τη ληστεία σε φορολόγηση, την προδοσία σε δια-
πραγμάτευση και την εθνική επίκυψη σε διπλωματικό 
ελιγμό... Με τους σύγχρονους ιθαγενείς πολιτικούς 
«Εφιάλτες» να χαμογελούν έχοντας υπογράψει τη 
παράδοσή μας στους «γαμψόρινους» δανειστές μας 
και οι ίδιοι να ταξιδεύουν πλέον ανά το κόσμο εγκα-
ταλείποντας τη χώρα και τον τόπο του αποτρόπαιου 
οικονομικού τους εγκλήματος, αφήνοντας να τους 
διαδεχθούν άλλοι, πολιτικά ομόδοξοι συναδέλφοί 
τους πολιτικοί,  για να ολοκληρώσουν την εξαθλίωση 
μιας πατρίδας κι ενός Λαού που τον παρέσυραν με 
ωραία, παρελκυστικά και ψευδεπίγραφα συνθήματα. 

Με ένα κοινοβούλιο που φιλοξενεί τους άβουλους 
και μοιραίους αντάμα,  επίδοξους πολιτικούς «νεκρο-
θάφτες» ενός υπερήφανου και αξιοπρεπούς λαού που 
οι δήθεν σωτήρες του, τον πλήγωσαν και τον αλυσ-
σόδεσαν στα τοκογλυφικά γρανάζια του ΔΝΤ και 
των ομογάλακτων οργανισμών εκμετάλλευσης των 
λαών. Αυτές τις μέρες σύρουν το λαό μας μπροστά σε 
«Ευρω-Φαρισαίους» δανειστές που υποδύονται τους 
θλιμένους για την εξαθλίωση του υπερήφανου αυτού 
λαού, αλλά που όμως την ίδια στιγμή εκμεταλλεύονται 
τον ιδρώτα του και του χαλκεύουν ασφυκτικότερα 
δεσμά του.
Σαν τον Προμηθέα Δεσμώτη ο Ελληνικός λαός, βρί-
σκεται τώρα δεμένος στον «Καύκασο» του κοινωνι-
κο-οικονομικού μαρτυρίου του κι όπως το αρπαχτικό 
κατέτρωγε το ήπαρ του μυθικού Τιτάνα, έτσι και ο 
Ελληνικός λαός παραμένει αιχμάλωτος και αλυσο-
δεμένος ενώ οι δανειστές του κατασπαράσσουν 
το βασανισμένο του σώμα. Μόνο που οι τάξεις της 
Χρυσής Αυγής πυκνώνουν και ραγδαία πολαπλασιά-
ζονται οι Ηρακλειδείς που επί τέλους θα ανατρέψουν 
το καθεστώς των δυναστών μας οδηγώντας τη 
χώρα και τον Ελληνικό λαό σε ένα φωτεινό μέλλον, 
μακρυά από τα θανατερά πνευματικά και καθημερι-
νά σκοτάδια του χρεωκοπημένου χρηματοκρατικού 
συστήματος. Θα θέσουν τέλος στην εκμετάλλευση 
από τους υπερεθνικούς δανειστές και δυνάστες μας, 
κομματιάζοντας τις συμφωνίες εθνικής ντροπής που 
υπογράφουν οι χάρτινοι εκπρόσωποι του κράτους 
και χτίζοντας πλέον μια κοινωνία αξιοκρατική, μια 
κοινωνία αλληλεγγύης, μια κοινωνία ατομικού ήθους 
και πολιτικής ηθικής. Είμαστε έτοιμοι, ενωμένοι και 
ομονοούντες ώστε να ρίξουμε στα Τάρταρα του 
πολιτικού και κοινωνικού σκότους όλους όσους κατα-
σπαράσσουν τα σωθικά του Εθνους μας και αποστε-
ρούν από το λαό και τους πολίτες της χώρας μας,την 
αυτονόητη δυνατότητα να ζούμε με την υπερηφάνεια 
και την αξιοπρέπεια που σαν Έλληνες μας αναλογεί 
και μας αξίζει.
Σε αυτή τη χρονική στιγμή, η απάντηση του Κινήματος 
της Χρυσής Αυγής, είναι πως θα μείνει ανυποχώρητα 
μαχητική και πολιτική εμπροσθοφυλακή υπεράσπισης 
των δικαιωμάτων του Ελληνα πολίτη, της Πατρίδας 
και της  Ιδεολογίας μας όπως και αδιαπραγμάτευτη 
πολιτική ασπίδα υπεράσπισης όλων των Ελλήνων 
πολιτών. Αγωνιζόμαστε σταθερά και αταλάντευτα για 
μια Ελλάδα που θα ανήκει επί τέλους στους Ελληνες 
και θα πορεύεται στο δρόμο των αξιακών πεπρωμέ-
νων και ιδανικών του Ελληνισμού.Σε μιά λεωφόρο 
εθνοσυλλογικής αξιοπρέπειας, εθνικιστικής ανάτα-
σης, εθνεγερτικής ανάστασης,ενωμένοι,σαν μια γρο-
θιά για να χτίσουμε πάνω στα ερείπια που αφήνουν 
οι πολιτικοί νάνοι, μια νέα,ισχυρή,αξιοπρεπή,υπερή-
φανη Ελλάδα!

Μ.Τ.



Το λαθρομεταναστευτικό 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
Συνεχίζουμε για 4η συνεχόμενη βδομάδα 
το… ξεβράκωμα του ροζ συνονθυλεύματος. 
Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις θέσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των λαθρομεταναστών, των 
ναρκωτικών, της ανωμαλίας και της τρομο-
κρατίας. Αρχίζουμε αμέσως με το επίσημο 
προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το 
μεταναστευτικό: «Αγωνιζόμαστε για την διεύ-
ρυνση της έννοιας του ασύλου και τη γρήγορη 
χορήγησή του». Με δεδομένο ότι σχεδόν όλοι 
οι λαθρομετανάστες κάνουν αίτηση χορήγη-
σης ασύλου αμέσως μετά την είσοδό τους 
στην πατρίδα μας, αυτό σημαίνει πως θα 
νομιμοποιούνται σχεδόν όλοι!  «Επιδιώκουμε 
να δημιουργηθούν ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας 
των προσφύγων, με υπηρεσίες κοινωνικής 
και νομικής προστασίας, αντί για τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης που ετοιμάζονται». Δηλαδή, 
δωρεάν ξενοδοχεία φαγητού και ύπνου! Και 
ποιος ασιατο-αφρικανός δε θα θέλει να ’ρθει 
στην Ελλάδα!  
«Επιδιώκουμε επίσης: Την αποσύνδεση της 
χορήγησης άδειας παραμονής από την ύπαρ-
ξη ορισμένου αριθμού ενσήμων». Άρα, άδειες 
παραμονής σε όλους, και μάλιστα χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις!  
«Τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένω-
σης». Δηλαδή, να μας κουβαλήσουν εδώ όλο 
τους το σόι! «Τη διευκόλυνση της πολιτογρά-
φησης, προπάντων για παιδιά μεταναστών». 
Δηλαδή, να αποκτούν εύκολα και γρήγορα την 
ελληνική υπηκοότητα οι λαθρομετανάστες και 
ακόμα πιο εύκολα και πιο γρήγορα τα παιδιά 
τους! Ιδού οι νέοι «Έλληνες» ψηφοφόροι του 
ΣΥΡΙΖΑ! «Την κατάργηση κάθε περιορισμού 
πρόσβασης στους θεσμούς δημόσιας Υγείας 
και Παιδείας». Περάστε κόσμε! Εδώ όλα είναι 
τζάμπα! Πληρώνουν τα κορόιδα οι Έλληνες 
φορολογούμενοι! 

Συνιστώσες: Άνευ όρων 
υπεράσπιση των μεταναστών!      
Κι αν ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ τηρεί κάποια προ-
σχήματα και δεν τα λέει ωμά τα πράγματα, οι 
συνιστώσες του δεν κωλώνουν πουθενά και 
τα λένε φόρα-παρτίδα. Ας παραθέσουμε ενδει-
κτικά τις θέσεις της συνιστώσας «Κόκκινο»: 
«Ούτε βήμα πίσω στην πάλη ενάντια στο ρατσι-
σμό: το πρόβλημα είναι ο ρατσισμός κι όχι οι 
μετανάστες! 
Θέση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ότι το πρό-
βλημα δεν είναι οι μετανάστες αλλά ο ρατσι-
σμός! Στη βάση αυτή, θεωρούμε απαραίτητη 
την «άνευ όρων» υπεράσπιση των μετανα-
στών: Ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων, 

όχι των κεφαλαίων – ανοιχτά σύνορα: Γιατί 
όλοι/ες έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης 
διακίνησης από χώρα σε χώρα και ιδιαίτερα 
όσοι/ες κινδυνεύει η ζωή τους από την πείνα 
και τον πόλεμο – κι όχι μόνο το κεφάλαιο. 
Κυρίως όμως γιατί κλειστά σύνορα σημαίνει 
φράχτες, νάρκες, Frontex και ειδικές μονάδες 
κεφαλοκυνηγών στα σύνορα, μετατροπή του 
Λιμενικού σε πολεμικό σώμα ενάντια στους 
μετανάστες, με αποτέλεσμα όλων αυτών να 
αυξάνεται το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και 
να αυξάνονται τα «κόμιστρα» για τα κυκλώματα 
που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες. Νομι-
μοποίηση όλων των μεταναστών: Νομιμοποί-
ηση όλων των μεταναστών σημαίνει κανένας 
μετανάστης «λαθραίος»: παροχή εγγράφων για 
όλους τους μετανάστες (απαγόρευση δίωξης 
για παράνομη είσοδο, καταγραφή, ταυτότητα 
μετανάστη, ταξιδιωτικά έγγραφα, νομιμοποί-
ηση με απλές προϋποθέσεις, ιθαγένεια στα 
παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα)». 

Το ναρκω-πρόγραμμα 
Πάμε τώρα στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα ναρ-
κωτικά, οι οποίες είναι… αντιαπαγορευτικές. 
Και μάλιστα, χωρίς να κάνει την παλαιότερη 
διάκριση των «αντιαπαγορευτικών» σε «σκλη-
ρά» (που θα συνεχίσουν να απαγορεύονται) και 
«μαλακά» (που θα επιτρέπονται).  Όλα ελεύθε-
ρα! Μαστουρώστε, λοιπόν: 
«Σήμερα, έπειτα από ευρύτατο διεθνή διάλογο, 
είναι κοινός τόπος ότι πρέπει να καταργηθεί 
η ποινική δίωξη της χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών, με ασφαλιστικές δικλείδες για να κατα-
πολεμηθεί το εμπόριο».  

Η… ροζ πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ: 
Σύκο κι έλα! 
Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τάσσεται αναφανδόν κατά 
των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων, 
τις οποίες θεωρεί «μεταξικό κατάλοιπο», και 
να ζητά την κατάργησή τους, αλλά η θέση του 
είναι εκ διαμέτρου αντίθετη για κάποιες άλλες 
«παρελάσεις», των έκφαυλων αβροβατών, 
νεοελληνιστί των κραγμένων πισωγλέντηδων 
(που γίνονται με το επιτηδευμένα ανορθόγρα-

φο σύνθη-
μα «σύκο 
κι έλα»): 
«Ο ρατσι-
σμός και 
η βία τους 
δεν έχουν 
θέση σε μία 
δημοκρατι-

κή και πλουραλιστική κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη-
ρίζει τους αγώνες που διεξάγουν οι λεσβίες, 
γκέι, αμφί και τρανς και εύχεται κάθε επιτυχία 
στο φεστιβάλ και στο Athens Pride», δήλω-
σε το 2010 ο… κομμαντάντε Τσίπρας, κάνο-
ντας έκκληση στην πολιτεία να «προστατεύσει 
το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας, καταγγέλλοντας 
εκφοβισμούς και απειλές από ακροδεξιούς 
κύκλους». Φέτος δε, η βουλευτής Β΄ Αθηνών 
του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κατριβάνου δήλωσε σχετικά: 
«Σήμερα είναι μέρα gay pride, ας είμαστε όλες 
και όλοι εκεί για να γιορτάσουμε την ελευθερία 
έκφρασης κάθε σεξουαλικού προσανατολι-
σμού, να αντισταθούμε στον εκφασισμό και 
τη βία». 

Θα σας κάνουμε και παιδιά! 
Πιο ολοκληρωμένες απόψεις του ροζ συνον-
θυλεύματος για το… φλέγον θέμα των… σύκων, 
βρίσκουμε στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων για Athens Pride». Πάρτε μάτι: 
«… Συμμετέχουμε στο Athens Pride, γιορτά-
ζουμε το δικαίωμα στη διαφορετική έκφραση 
και διαδηλώνουμε ενάντια στη θεσμική και 
κοινωνική ανισότητα. Επίσης, διεκδικούμε την 
κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου για τη συμβί-
ωση μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών και την 
παροχή δυνατότητας να δημιουργούν οικογέ-
νειες, είτε ως φυσικοί γονείς, είτε με υιοθεσία». 
«Ως φυσικοί γονείς»; Δηλαδή θα κάνουνε και… 
παιδιά οι αχκαλέδες (εκ του «αχ καλέ»…); Και 
πως θα γίνει αυτό; Τόσο πολύ θα… προοδεύσει 
η επιστήμη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; 

Μάρτυρες υπερασπίσεως 
των τρομοκρατών
Τελειώνουμε με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της 
κόκκινης τρομοκρατίας και αντιστρόφως. 

Σ’ όλες, λοιπόν, τις συλλήψεις τρομοκρατών 
–ακόμα κι όταν οι βόμβες έσκαγαν στα χέρια 
τους, μην αφήνοντας καμιά αμφιβολία, μιλάω 
για την περίπτωση Μαζοκόπου- ο Συνασπι-
σμός –και νυν ΣΥΡΙΖΑ- έδινε πάντα το παρών, 
«συμπαραστάτης» και «αλληλέγγυος». Αλλά 
και στις δίκες των τρομοκρατών, ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν παρών! Ενδεικτικά να αναφερθούμε στην 
παρουσία στελεχών του στη δίκη της 17 
Νοέμβρη: Βένιος Αγγελόπουλος, μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μάρτυς 
υπερασπίσεως του Γιωτόπουλου. Βουλευτής 
Δημήτρης Στρατούλης («εδώ Στρατούλης, με 
βαράει η Χρυσή Αυγή»). Μάρτυς υπερασπίσε-
ως του Σερίφη. Νίκος Μανιός, μέλος της Διοι-
κούσας Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μάρτυς υπε-
ρασπίσεως του Σερίφη. Χριστόφορος Παπα-
δόπουλος, μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μάρτυς υπερασπίσεως του Ηρακλή Κωστάρη, 
δολοφόνου του Μπακογιάννη. Παναγιώτης 
Λάμπρου, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΣΥΡΙΖΑ. Μάρτυς υπερασπίσεως του Κωστάρη.  

Οι τρομοκράτες 
ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ
Αλλά και οι τρομοκράτες είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αμοιβαία 
τα αισθήματα, που λέμε. Όπως ο γνωστός 
αναρχοκομμουνιστής, ληστής και φονιάς ενός 
άτυχου ταξιτζή το περασμένο καλοκαίρι στην 
Πάρο, που έγραφε μετά τις εκλογές του 2012 
στη σελίδα του στο Facebook: «Δεν είπαμε 
να κάνουμε επανάσταση. ΣΥΡΙΖΑ είπαμε να 
βγάλουμε στις εκλογές γαμώ τον μπελά μου, 
ούτε γι’ αυτό δεν είναι ικανός αυτός ο λαός;». 
Κι όπως αποκαλύφθηκε, το… πουλάκι μας, ήταν 
και διαδικτυακός (μόνο;) φίλος της… φερέλπι-
δος Ρένας Δούρου, αλλά και του Στρατούλη. 
Επίσης, «κοινωνικός αγωνιστής» και ένοπλος 
ληστής είναι και ο υιός Βούτση, που δήλω-
νε υπερηφάνως: «προτιμώ τις μολότοφ από 
τους καναπέδες». «Κοινωνικοί αγωνιστές» των 
Εξαρχείων είναι βέβαια και πολλά άλλα αβρο-
δίαιτα τέκνα πολλών στελεχών του συνονθυ-
λεύματος. 

Κατά Μακκαβαίων
                   γράφει ο Αντίοχος
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; Επισκέπτεται τις Η.Π.Α. ο Αρχη-
γός του Γενικού Επιτελείου του 
Ναυτικού Αντιναύαρχος Κ. Χρη-
στίδης. Η επίσκεψη ξεκίνησε την 
Κυριακή και θα διαρκέσει μέχρι και 
την Παρασκευή. Κατά την διάρκεια 
της επίσκεψης θα επισκεφθεί το 
Αμερικανικό Πεντάγωνο και το Επι-
τελείο του Ναυτικού. Σκοπός της 
επίσκεψης είναι και η εκδήλωση επι-
θυμίας εκ μέρους του Α/ΓΕΝ για την 
απόκτηση αεροσκαφών Ναυτικής 
συνεργασίας τύπου Ρ-3C.

; Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη 
αποτελούν εξέλιξη των P-3B που 
διαθέτει ήδη η Ελλάδα. Βέβαια, 
τα αεροσκάφη αυτά παραμένουν 
καθηλωμένα εδώ και 4 χρόνια μιας 
και δεν υπάρχουν κονδύλια για την 
αναγκαία βαριά συντήρηση τους.

; Η 353 Μοίρα Ναυτικής Συνερ-
γασίας -με την οποία επιχειρούσαν- 
έχει κλείσει, και έχουμε μείνει χωρίς 

αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, 
μια χώρα σαν την δική μας με 
τόσο μεγάλη ακτογραμμή και χιλιά-
δες νησιά και βραχονησίδες, ένα 
περιβάλλον δηλαδή που η χρήση 
τέτοιων αεροσκαφών είναι επιβε-
βλημένη. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα 
γίνει και θα καλυφθεί αυτό το κενό 
πολύ σύντομα.

; Από την άλλη πλευρά πάλι, 
μπορεί να πει κάποιος πως εδώ δεν 

έχει καύσιμα να κινηθεί ο στόλος, 
τα αεροσκάφη είναι αυτό που σε 
προβληματίζει; Η αλήθεια είναι πως 
χωρίς καύσιμα τα αεροσκάφη ναυ-
τικής συνεργασίας δεν θα είχαν με 
τι να συνεργαστούν...

; Πρέπει οι κυβερνώντες να 
καταλάβουν κάποια πράγματα. 
Αν θέλουμε να διατηρούμε ένα 
στράτευμα αξιόμαχο και τέτοιου 
μεγέθους που να μπορεί έστω να 
αμυνθεί απέναντι στους Τούρκους, 
δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις 
περικοπές. Οι λειτουργικές δαπάνες 
είναι ανελαστικές. Κάποια χρήματα 
είναι αναγκαία και δυστυχώς δεν 

μπορούν να μειωθούν, εκτός και αν 
θέλουμε να αντικαταστήσουμε τις 
φραγάτες με ιστιοφόρα και τα μαχη-
τικά αεροσκάφη με αερόστατα.

; Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
χρειάζονται επειγόντως μια ριζική 
αναδιάρθρωση, μια πραγματική 
Μεταρρύθμιση. Κάτι τέτοιο ήταν 
αναγκαίο και πριν την οικονομική 
κρίση καθώς πολλές δομές τους 
είναι ξεπερασμένες αλλά η κρίση 
είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία.

; Η άποψη μου είναι πως όλα 
πρέπει να εξεταστούν από την αρχή. 
Ποιός είναι ο σκοπός των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ποιό δόγμα θα υιοθετή-
σουν, με ποιο τρόπο θα το πραγμα-
τοποιήσουν.

; Επίσης πρέπει να αποφασίσουμε 
τί ακριβώς θέλουμε για τις Ένο-
πλες Δυνάμεις μας. Θέλουμε ένα 
στράτευμα που θα μπορεί να αντι-
μετωπίζει δυναμικά μικρές κρίσεις; 
Θέλουμε ένα στράτευμα προσανα-
τολισμένο σε αγώνα μακράς διαρ-
κείας; Ή μήπως ένα στράτευμα που 
απλά θα εξυπηρετεί τις συμμαχικές 

υποχρεώσεις της χώρας στα πλαί-
σια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; Η εξωτερική πολιτική μας 
θα ακολουθεί την νέα αυτή κατεύ-
θυνση; Ή πάλι θα είμαστε μια χώρα 
ανασφαλής και αναξιόπιστη;

; Πέρα από την στρατηγική θα 
πρέπει να αναθεωρήσουμε και την 
δομή: Υπάρχει πραγματικά λόγος να 
συντηρούμε μονάδες φαντάσματα 
με δέκα και δεκαπέντε τις εκατό 
επάνδρωση μόνο και μόνο για να 
εξυπηρετούμε μικροπολιτικές σκοπι-
μότητες; Πιστεύει κανείς ότι στο σε 
μια σύγκρουση μια μονάδα σε ένα 
απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου 
θα έχει τρεις μέρες για να συμπλη-
ρωθεί με επίστρατους; Ούτε 3 ώρες 
δεν θα έχει στην διάθεση της.

; Στα πλαίσια ενός άρθρου δεν 
μπορεί το συγκεκριμένο θέμα όχι να 
αναλυθεί αλλά ούτε καν μια πλήρης 
περίληψη να γίνει. Είναι όμως μια 
αναγκαιότητα η αναδιάρθρωση και 
όσοι δεν το βλέπουν αυτό ή χαζοί 
είναι ή βαλτοί. Και στις δύο περι-
πτώσεις επικίνδυνοι.

6SNIPER

ΔΕΚΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑ
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Εθνικοσοσιαλιστικά εμβατήρια 
σε CD των χωριών SOS 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η φιλανθρωπική οργάνω-
ση «Χωριά SOS», στην Γερμανία, βρέθηκε 
προ ημερών σε… εξαιρετικά δύσκολη 
θέση, καθώς τα CD με χριστουγεννιάτι-
κα τραγούδια που απέστειλαν περιείχαν 
εμβατήρια της «ναζιστικής» νεολαίας. Η 
οργάνωση είχε αποστείλει 50.000 CD με 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλη 
την Ευρώπη σε διάφορους παραλήπτες, 
με το αίτημα για οικονομική ενίσχυση 
εν όψει των εορτών. Όταν όμως το CD 
«έπαιζε» σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που 
ήταν συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, αντί 
για τα αθώα τραγούδια, από τα ηχεία 
ακούγονταν ναζιστικά εμβατήρια. Οι 
υπεύθυνοι των «Χωριών SOS» δεν είχαν 
αντιληφθεί το λάθος μέχρι που δέχτηκαν 
καταγγελίες από ορισμένους παραλήπτες, 
που τους κατηγόρησαν ότι προωθούν 
ακροδεξιές θέσεις. Διερευνώντας την 
υπόθεση κατέληξαν ότι πιθανότατα έπε-
σαν θύματα ακροδεξιών χάκερ, οι οποίοι 
εκμεταλλεύτηκαν την προωθητική ενέρ-
γεια της οργάνωσης για να προβάλουν 
τα δικά τους μηνύματα. Η οργάνωση 
έχει καταθέσει μήνυση κατά αγνώστου 
στην εισαγγελία του Μονάχου, ενώ εξέ-
δωσε ανακοίνωση ζητώντας δημοσίως 
συγγνώμη. 

Διαδήλωση κατά αμβλώσεων     
ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Πάνω από 22.000 άτομα 
βγήκαν στους δρόμους του Δουβλίνου, το 
προηγούμενο Σάββατο, προκειμένου να 
εκφράσουν την διαμαρτυρία τους ενάντια 
στα σχέδια της κυβέρνησης να επιτρέψει 
τις αμβλώσεις. Η διαδήλωση αποτέλεσε 
μέρος της εκστρατείας «Evωθείτε για τη 
ζωή». Τον περασμένο μήνα η κυβέρνη-
ση της Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι είναι 
έτοιμη να παραχωρήσει στις γυναίκες 
το δικαίωμα να διακόπτουν με τεχνη-
τό τρόπο την εγκυμοσύνη, εάν η ζωή 
της μάνας βρίσκεται σε κίνδυνο. Αφορμή 
αποτέλεσε ο θάνατος μια νεαρής γυναί-
κας από την Ινδία εξαιτίας της απαγόρευ-
σης των αμβλώσεων. 

Δημοψήφισμα για κατάργηση 
υποχρεωτικής θητείας 

ΑΥΣΤΡΙΑ: Στην Αυστρία θα διεξαχθεί 
δημοψήφισμα για την κατάργηση της 
υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και 
την καθιέρωση ενός επαγγελματικού 

στρατού, αναφέρει ο τύπος της χώρας. 
Το ζήτημα της στάσης απέναντι στην 
υποχρεωτική θητεία αποτελεί αντικεί-
μενο διαφωνίας μεταξύ των δύο μεγά-
λων κοινοβουλευτικών κομμάτων του 
Σοσιαλδημοκρατικού και του Λαϊκού 
Κόμματος της Αυστρίας. Οι σοσιαλδημο-
κράτες είναι υπέρ ενός επαγγελματικού 

στρατού, ενώ οι εκπρόσωποι του Λαϊκού 
κόμματος υπέρ της διατήρησης της υπο-
χρεωτικής θητείας, ενώ οι δημοσκοπή-
σεις δείχνουν ότι το 60% των πολιτών 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της υπο-
χρεωτικής στράτευσης. 

Έτοιμη η Σουηδία να μοιραστεί 
τεχνογνωσία με την Τουρκία 

ΣΟΥΗΔΙΑ: Η υπουργός Εμπορίου της 
Σουηδίας, Έβα Μπγέρλινγκ, δήλωσε 
πως η χώρα της είναι πρόθυμη να 
μοιραστεί την τεχνογνωσία της με την 
τουρκία στο θέμα κατασκευής εγχώρι-
ου αυτοκινήτου, αναφέρει ο τουρκικός 
τύπος. Η Μπγέρλινγκ είπε ότι δεν γνω-
ρίζει τα ακριβή σχέδια των Τούρκων για 
την παραγωγή του τουρκικού αυτοκινή-
του που είχε προτείνει ο τούρκος πρω-
θυπουργός Έρντογαν και που συγκα-
ταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων 
στόχων της τουρκικής κυβέρνησης έως 
το 2023 αλλά «Ο τομέας της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας μπορεί να αποτελέσει 
ιδανικό παράδειγμα συνεργασίας στον 
εμπορικό τομέα που θέλουμε να αναπτύ-
ξουμε τις σχέσεις μας». 

Προκλητική αφίσα: «Μην γίνετε 
παπατζήδες σαν τους Έλληνες» 
ΕΛΒΕΤΙΑ: Έναν προσβλητικό, για 
την Ελλάδα, τρόπο επέλεξε το πολιτικό 
κόμμα της Ελβετίας, SVP, για να «διαφη-
μίσει» την πολιτική του. «Tricksen Sie 
wie die Griechen?» αναγράφεται στην 
αφίσα του SVP που σημαίνει «Κάνετε 
κόλπα σαν τους Έλληνες;» Στην αφίσα 
απεικονίζεται η υπουργός Οικονομικών 
του Καντονίου της Ζυρίχης, Ursula Gut, 
στο ρόλο του... παπατζή! Η Gut κάνει 
ταχυδακτυλουργικά, εξαφανίζοντας το 
ζάρι κάτω από τρία κυπελάκια, ένα εκ 
των οποίων έχει την ελληνική σημαία. 
Τα ελβετικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν την εν 
λόγω αφίσα άκρως προσβλητική για την 
Gut. Για την Ελλάδα… κουβέντα! 

Τριβές στη γαλλική Ακροδεξιά λόγω της 
διαδήλωσης κατά γάμων ομοφυλοφίλων    

ΓΑΛΛΙΑ: Αποστάσεις επέλεξε να κρατήσει η ηγεσία του ακροδεξιού Εθνικού Μετώ-
που της Γαλλίας από την μεγάλη διαδήλωση κατά του γάμου ομοφυλόφιλων στο 
κέντρο του Παρισιού, καθώς ο πρώτος αντιπρόεδρος του κόμματος, Φλοριάν Φιλι-
πό, δήλωσε ότι «προσωπικά» δεν θα έπαιρνε μέρος στη διαδήλωση. Την ίδια στιγμή, 
η πρόεδρος του κόμματος Μαρίν Λεπέν απέφυγε να τοποθετηθεί, υπογραμμίζοντας 
ότι το θέμα είναι επουσιώδες μπροστά στα ζωτικά προβλήματα της γαλλικής κοινω-

νίας, αναφερόμενη χλευαστικά στο 
κόμμα του πρώην προέδρου Σαρκοζί, 
το UMP, το οποίο χαρακτήρισε «στα 
όρια της κατάρρευσης». Στο Εθνι-
κό Μέτωπο τα στρατόπεδα έχουν 
διαμορφωθεί σαφώς: από τη μία, η 
παραδοσιακή ηγεσία που εκφράζεται 
από τους «παλιούς» Μπρουνό Γκολ-
νίς και Μαρί-Κριστίν Αρνοτού (δεύ-
τερη αντιπρόεδρος του κόμματος), 
που μαζί με τους παραδοσιακούς 
καθολικούς και την ακραία εθνικιστι-

κή πτέρυγα του κόμματος παραμένουν κάθετα αντίθετοι στον γάμο των ομοφυλοφί-
λων. Από την άλλη, το «νέο Μέτωπο», αποτελούμενο από νέα στελέχη χωρίς σαφή 
θρησκευτική ταυτότητα, που αδιαφορούν για τη νομοθεσία περί του γάμου, θεωρώ-
ντας ότι το πρόβλημα της αποβιομηχάνισης της Γαλλίας είναι το μόνο ουσιώδες. Τα 
νερά της ακροδεξιάς ήρθε, όμως, να ταράξει το παραδοσιακό ακροδεξιό περιοδικό 
Minute, που σε άρθρο του υποστήριζε ότι ο δισταγμός της ηγεσίας του Μετώπου να 
στηρίξει την διαδήλωση οφείλεται στην ύπαρξη «ομοφυλοφιλικού λόμπι» στο εσω-
τερικό του κόμματος και ότι η ανάδειξη της Μαρίν Λεπέν στην προεδρία συνέπεσε 
με την εγγραφή μεγάλου αριθμού ομοφυλοφίλων στο Εθνικό Μέτωπο. 

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Την προηγούμενη Τετάρτη στα κατάμεστα γραφεία της Ν.Ε. Ροδό-
πης, στην Κομοτηνή, πραγματοποιήθηκε η κοπή της παραδοσιακής 
Βασιλόπιτας. 

Εν μέσω μελών και φίλων του Λαϊκού Συνδέσμου, της πολιτευτού 
Π.Ε. Ροδόπης του Κινήματος συναγωνίστριας Ταφραλή Δέσποινας, του 
μέλους της Κ.Ε. και Γραμματέα Π.Ο Αν. Μακεδονίας - Θράκης συνα-
γωνιστή Καπετάνιου Χρήστου και παρουσία τοπικών ΜΜΕ, πρώτος 
τον λόγο έλαβε ο υπεύθυνος κινητοποιήσεων  της ΝΕ, συναγωνιστής 
Παπαδόπουλος Νίκος, όπου παράλληλα με τις ευχές για το νέον έτος 
έκανε μια σύντομη παρουσίαση της δύσκολης πραγματικότητας που 
βιώνει ο Έλληνας πολίτης στην εθνικά ευαίσθητη περιοχή της Ροδό-
πης. Επίσης, αναφέρθηκε στο επεισόδιο μεταξύ βουλευτών της Χρυ-
σής Αυγής και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Αχμέτ Χατζηοσμάν 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επ’ αφορμή της σχετικής τροπολογίας για 
τον διορισμό των ιμάμηδων από το ελληνικό δημόσιο, τονίζοντας 
ότι «οι βουλευτές μας ξεμπρόστιασαν τους Τούρκους πράκτορες της 

Άγκυρας. Επιτέλους το απόστημα άνοιξε και ένα μεγάλο μέρος του 
ελληνικού λαού γνωρίζει τα σχέδια για κοσοβοποίηση της Θράκης». 
«Στόχος μας», όπως πρόσθεσε, «δεν είναι απλά να ξεριζώσουμε το 
τουρκικό προξενείο Κομοτηνής, αλλά να ξεριζώσουμε κάθε δομή 
και οργάνωση της Άγκυρας στην περιοχή, όπως την τουρκική ένωση 
Ξάνθης, την τουρκική νεολαία Κομοτηνής, τον σύλλογος ΕΠΑΘιτών, 
τους ψευτομουφτήδες, τα παράνομα τζαμιά, την ένωση Τούρκων δα-
σκάλων δυτικής Θράκης, και θα το κάνουμε, και ας είναι το τελευταίο 
πράγμα που θα κάνουμε σε αυτή τη ζωή, διότι αυτό μας προστάζει η 
έννοια του καθήκοντος απέναντι στην Θράκη».
Στην συνέχεια ο Γραμματέας της Ν.Ε. Ροδόπης, συναγωνιστής Τσου-
μαρέλης Νίκος, μαζί με τις ευχές για μία «Χρυσή Αυγή» που ανέτειλε 
το 2013, υποσχέθηκε εντατικοποίηση του Εθνικού αγώνα που θα συ-
νεχίσει να δίνει με θέρμη και σε τοπικό επίπεδο ο Λαϊκός Σύνδεσμος, 
παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Τελευταίος στο βήμα προσήλθε ο συναγωνιστής Καπετάνιος Χρήστος, 
που επέκρινε την συγκυβέρνηση του μνημονίου για εκχώρηση της 
εθνικής κυριαρχίας της χώρας, η οποία -όπως υπογράμμισε- «βρίσκε-
ται ένα βήμα πριν το χείλος της αβύσσου». Επανέλαβε την δέσμευση 
της Χρυσής Αυγής για περισσότερο και με μεγαλύτερη ορμή αγώνα για 
το έτος 2013, με σκοπό και στόχο την τελική νίκη. Αγώνας βασισμένος 
σε απαρασάλευτη πειθαρχία και στην ισχυρή πεποίθηση ότι αυτός ήδη 
έχει αρχίσει να αποφέρει τους πρώτους καρπούς για την Πατρίδα.
Μετά το πέρας των σύντομων χαιρετισμών, πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της παραδοσιακής πίτας που ανέδειξε δύο τυχερούς, οι οποίοι μοιρά-
στηκαν και τα δώρα που συνόδευαν το τυχερό «φλουρί». Με το βρο-
ντερό ψάλσιμο του Εθνικού Ύμνου και του Ύμνου της Χρυσής Αυγής 
έλαβε τέλος η σεμνή τελετή.

Τ.Ο. KOMOTHNHΣ
Σοφοκλέους Κομνηνού 2, 4ος όροφος

Κάθε Τετάρτη 18.00 - 21.00
Τηλ.: 6983 516178, 6983 504758

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 
στα ασφυκτικά γεμάτα γραφεία της τοπικής 
οργάνωσης, παρουσία πάνω από 150 συνα-
γωνιστών και φίλων του Κινήματος, η κοπή της 
παραδοσιακής βασιλόπιτας για το νέο χρόνο. 
Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν και ο βουλευ-
τής Λάρισας της Χρυσής Αυγής, συναγωνιστής 
Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος. Η εκδήλωση 
άρχισε με μια σύντομη ανασκόπηση της περσινής 
νικηφόρας χρονιάς για το Κίνημά μας, τόσο πα-
νελλαδικά όσο και τοπικά, από τον Γραμματέα της 
Τ.Ο. Χιώτη Γρηγόρη. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε 
το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνος 
της περιφέρειας Θεσσαλίας, Γιώργος Μισιάκας, 
που αναφέρθηκε εκτενώς σ’ όλα τα τελευταία 
γεγονότα, αλλά και σ’ όλα όσα μας περιμένουν 
για το 2013. Ένας χρόνος που σαφώς θα είναι 
δύσκολος, καθώς η Ελλάδα σήμερα, βρίσκεται 
δέσμια στα νύχια των διεθνών τοκογλύφων, που 
ζητούν να πάρουν τα πάντα εις βάρος φυσικά 
των Ελλήνων πολιτών. Τέλος, τον λόγο πήρε ο 
βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου, Χρυσοβαλά-
ντης Αλεξόπουλος και ανέλυσε όλα τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Πατρίδα μας.
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Η εξεταστική πρέπει άμεσα να προβεί στην άρση απορρήτου 
και να υπάρξει πρόσβαση των υπευθύνων στην ηλεκτρονική 
αλληλογραφία του Παπακωνσταντίνου και του Παπανδρέου 
κατά την επίμαχη περίοδο. Το γεγονός ότι εξαφάνισαν τα 
πειστήρια δηλαδή όλους, μα όλους τους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές του Παπακωνσταντίνου, πέραν του επίμαχου CD 
είναι ξεκάθαρο ότι ισχύει η γνωστή παροιμία «τι κάνει νιάου 
στα κεραμίδια» και ένας απλός αστυνομικός σε κάποια απλή 
προανάκριση θα θεωρούσε μια ανάλογη κίνηση ως στοι-
χείο ώστε να καταστήσει κάποιον ύποπτο.  Κάποιοι λοιπόν 
έσπευσαν να πουν ότι είχε αλλοιώσει την λίστα, παρά τα όσα 
υποστηρίζει και πιθανόν να υπήρχαν ίχνη όχι μόνον σε έναν 
υπολογιστή αλλά σε περισσότερους αφού μέσα στο κλίμα 
ανομίας και «εμάς δεν μας ακουμπά τίποτα» που είχε καλλι-
εργηθεί στην κλίκα αυτή, δρούσαν χωρίς να πολυπροσέχουν. 
Βλέπετε η δύναμη της εξουσίας συχνά σε κάνει να νομίζεις 
ότι είσαι άτρωτος. Αυτό λοιπόν που μετά τις εξελίξεις έτρεμε 
ο Παπακωνσταντίνου, ήταν τα ίδια τα ηλεκτρονικά αρχεία 
που κρύβοντο στους υπολογιστές, ειδικά αυτά της ηλεκτρο-
νικής αλληλογραφίας με τον Παπανδρέου! Εκεί βρίσκονται 
και τα στοιχεία που στέλνουν και τους δυο εξπρές στο ειδικό 
δικαστήριο. Η συμμορία του μνημονίου είναι πλέον αρκε-
τά προσεκτική. Θυμάστε τον άλλον “κομπιουτεράκια”, τον 
Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ που προδόθηκε ακριβώς από στοιχείο 
του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου; Την επίμαχη επιστολή 
στο αφεντικό του στο ΔΝΤ! Σπεύδοντας μετά να υποστηρίξει 
ότι “του το έκλεψαν, άρα είναι προϊόν κακουργήματος, άρα 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί”, δικαιολογίες που βέβαια 
ορθώς, ο Πεπόνης δεν δέχτηκε.Το περιοδικό «Επίκαιρα», 
αναφέρει ότι για κάθε ενέργεια του ο πρώην τσάρος, έστελ-
νε email στον «μεγάλο στοχαστή», τον Παπανδρέου. Σε αυτά 

τα μηνύματα υπήρχαν όλες μα όλες οι ενέργειες του περι-
γραφικά και ο Παπανδρέου έδινε ανάλογα την έγκριση του 
ή τις κατευθύνσεις. Άρα η αναγκαιότητα πρόσβασης σε αυτή 
την αλληλογραφία, είναι αναγκαία. Όπως ακριβώς έγινε 
και στην υπόθεση της Siemens.Όπως αποδεικνύει βέβαια η 
εξαφάνιση των υπολογιστών, οι άνθρωποι έχουν κάνει ότι 

μπορούν για να καλύψουν τα ίχνη τους όλο αυτό το διάστη-
μα, και  όπως είπα αυτό από μόνο του θυμίζει την γνωστή 
παροιμία. Ο διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, 
Μ. Σφακιανάκης, θα τα καταφέρει και αυτή την φορά ή θα 
«τον καταφέρουν»;

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

Tα μαργαριτάρια στα e-mail 
Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου

ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ο Έβρος και η διάβασή του φαίνεται ότι εξακολουθεί  απο-
τελεί το μεγαλύτερο  πρόβλημα του τουρκικού Στρατού και 
στο πως θα μπορέσουν να περάσουν από το ποτάμι τεθωρα-
κισμένες και μηχανοκίνητες δυνάμεις αλλιώς δεν εξηγείται 
η σπουδή με την οποία προμηθεύονται πλωτές γέφυρες και 
γεωπροωθητές.

Έτσι και φροντίζοντας για την περαιτέρω ενίσχυση των μέσων 
μηχανικού μέσω των οποίων θα μπορούν να γεφυρώσουν το 
υδάτινο αυτό κώλυμα ο τουρκικός Στρατός παρέλαβε σήμερα 
τον πρώτο αμφίβιο γεωπροωθητή Azmim.
Στην τελετή παράδοσης παρών ήταν ο υφυπουργός Άμυνας της 
Τουρκίας Hasan Kemal  Yardimci και ο γ.γ. του οργανισμού για 
την πολεμική βιομηχανία και προμήθειες Musad Bayar. Το όχη-
μα είναι τουρκικής κατασκευής το προμηθεύει η FNSS η οποία 
το κατασκευάζει στο εργοστάσιο στο Golbasi.
Το Azmin πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία του 
εδάφους και στις δύο ακτές του ποταμού έτσι ώστε να διευκο-
λύνεται τόσο η εγκατάσταση της γέφυρας όσο και η πρόσβαση 
των οχημάτων και τεθωρακισμένων σε αυτή. Ο τουρκικός Στρα-
τός έχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα προμήθειας μέσων 
γεφυροποιίας για ποτάμια.
Πιο συγκεκριμένα στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2011 ο τουρκικός 
Στρατός παρέλαβε τις  πρώτες τέσσερις αμφίβιες αυτοκινούμε-

νες επιθετικές γέφυρες τύπου Samur με σκοπό την έναρξη της 
εκπαίδευσης του προσωπικού που θα τις χρησιμοποιήσει.
Πρόκειται για τα πρώτα από τα 52 οχήματα 8X8 κατασκευα-
σμένα από ελαφρύ συγκαλυμμένα κράμα αλουμινίου που είχαν 
παραγγελθεί το 2007 στην τουρκική εταιρεία FNSS έναντι 130,8 
εκατ. δολαρίων αξιοποιώντας τεχνολογία και την εμπειρία της 
αμφίβιας αυτοκινούμενης επιθετικής γέφυρας Μ3 της γερμα-
νικής εταιρείας  General Dynamics European Land Combat 
Systems πρώην Eisenwerke Kaiserslautern η οποία σε αντίθε-
ση με την τουρκική πρόταση χρησιμοποιεί όχημα με κίνηση 4×4.
Για την κατασκευή των γεφυρών εργάστηκαν 150 Τούρκοι μη-
χανικοί και τεχνικοί ενώ αν και το τουρκικό σχέδιο βασίστηκε 
στην γερμανική γέφυρα  χρησιμοποιήθηκε το σασί του τεθωρα-
κισμένου Pars (8x8) της εταιρείας FNSS.
Τα 52 οχήματα Samur συγκροτούν 4 μονάδες των 12 γεφυ-
ρών με τέσσερα ακόμα συστήματα να χρησιμοποιούνται για εκ-
παιδευτικούς σκοπούς.  Η κάθε γέφυρα έχει μήκος 12,5 μέτρα 
οπότε η κάθε μονάδα αποτελούμενη από 12 γέφυρες μπορεί να 
γεφυρώσει ποτάμι πλάτους 150 μέτρων.
Το όχημα είναι πλήρως αμφίβιο, προωθείται από δύο υδροπρο-
ωθητές waterjet, με δυνατότητα πλεύσης ακόμα και σε ρηχά 
νερά βάθους μόλις 1,05 μέτρων. Το κάθε όχημα μόλις εισέρθει 
στο νερό ανασύρει τους τροχούς του για να αυξήσει την ταχύτη-
τα πλεύσης του. Η γέφυρα Samur διαθέτει ικανότητα διεύθυν-
σης μέσα στο νερό και στους τέσσερις άξονες και λόγω αυτών 
των δυνατοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πορθμείο 
(Bay Ferry).
Διαθέτει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα Deutz ο οποίος απο-
δίδει 5223 ίππους, είναι εξοπλισμένο με κεντρικό σύστημα 
ελέγχου πίεσης ελαστικών, η μέγιστη ταχύτητα οδήγησης σε 
άσφαλτο φτάνει τα 80 χλμ/ώρα, ενώ στο νερό κινείται με τα-
χύτητα μέχρι και 14 χλμ/ώρα. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις 
σκοπεύουν να θέσουν σε υπηρεσία συνολικά 52 μονάδες μέχρι 
το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Το σημαντικότερο βέβαια ερώτημα που προκύπτει από τις τουρ-
κικές αυτές προμήθειες είναι για ποιο λόγο χρειάζεται η Τουρκία 
όλα αυτά τα μέσα και για πού; Το μοναδικό σημαντικό υδάτινο 
κώλυμα που έχει είναι ουσιαστικά ο Έβρος. Πρόκειται αναμφί-
βολα για επιθετική διάταξη δυνάμεων με σαφή προσανατολισμό 
και στόχο.
Και η Ελλάδα τι κάνει επ΄ αυτού; Απολύτως τίποτα. Τη στιγμή 
που ο Τύπος ευρωπαϊκός και αμερικανικός έχει αποδοθεί σε 

μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια υπονόμευσης της εθνι-
κής άμυνας της χώρας, με δημοσιεύματα που αναπαράγο-
νται  «ελαφρά τη καρδία» από ντόπιους καλοθελητές των 
«media» την ίδια ώρα οι Τούρκοι προετοιμάζονται πυρετω-
δώς για τη διάβαση του Έβρου!
Ή μήπως θα μπορούσαν να εξηγήσουν για πού ακριβώς θέλουν 
όλα αυτές τις γέφυρες σαν την Samur  και τα αμφίβια οχήματα 
σαν το Azmim; Για τη μεθόριο με το Ιράκ ή με τη Συρία;
Έχει ενημερώσει η ελληνική κυβέρνηση τη διεθνή κοινότητα 
(ΕΕ και ΝΑΤΟ) για όλο αυτό το πρόγραμμα της Τουρκίας που 
έχει μόνο ένα στόχο; Τον Έβρο. Φυσικά και όχι. Έχει καταδείξει 
τους κινδύνους που απορρέουν από τον ειδικού τύπου εξοπλι-
σμό; Φυσικά και όχι. Κατά τα άλλα όλοι – είτε στο εξωτερικό είτε 
συγκεκριμένοι κύκλοι στο εσωτερικό- μοιάζουν να μέμφονται 
την Ελλάδα γιατί θέλει να διατηρεί τις Ένοπλες Δυνάμεις της σε 
ένα τέτοιο επαρκές επίπεδο, λυσσομανώντας κυριολεκτικά κάθε 
φορά όταν εμφανίζονται δημοσιεύματα για προμήθεια αμυντι-
κού υλικού έστω και αν αυτό είναι δωρεάν!
Αυτό βέβαια το δικαίωμα δεν το έχουν πάρει από μόνοι τους, 
αλλά τους το έχουμε παραχωρήσει εμείς με την ανύπαρκτης εμ-
βέλειας εξωτερική μας πολιτική.

DEFENCENET.GR

ΕΓΙΝΑΝ... ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΤΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Μέλη της κοινωνικάς «ευπαθούς» ομάδας των Ρομά, 
λένε οι περίοικοι πως ήταν οι βάνδαλοι που έκοψαν 
ένα από τα ελαιόδεντρα που προέρχονται από την 
Ελιά, κάτω από την οποία δίδασκε τον 5ο αιώνα π.Χ. 
τους μαθητές τους ο, εκ των μεγαλυτέρων όλων των 
εποχών, Έλλην φιλόσοφος Πλάτων. Κάποιοι άλλοι 
περίοικοι μιλάνε για αστέγους που κόψανε το ιστορι-
κό δέντρο, προκειμένου να ζεσταθούν.
Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι εν έτει 1975 
στην Ελιά του Πλάτωνα είχε προσκρούσει λεωφο-
ρείο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο 
δέντρο. Το ξύλο του  μεταφέρθηκε και διατηρείται 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ στο ση-
μείο έμειναν κάποιες ρίζες και φούντωσαν. Αυτά τα 
δέντρα, τα απομεινάρια ουσιαστικά του ελαιόδεντρου 
του Πλάτωνα, έγιναν στόχος.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που γίνεται εμφανές είναι 
ότι αποτελεί ύψιστη ύβρι το να καταστρέφεται έτσι 
απλά ένα Μνημείο του Ελληνικού πολιτισμού είτε 
από την ανεξέλεγκτη επέλαση των βαρβάρων. 
Σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις το Ελληνικό 
Κράτος θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει, ώστε και οι 
εγκληματίες να μην διέθεταν τέτοια επίπεδα θράσους 
και οι παγωμένοι συνέλληνες μας να απολάμβαναν 
βασικών κοινωνικών παροχών από το κράτος και 
ένα τέτοιο ιστορικό μνημείο της πόλεως των Αθηνών 
να μην ήταν τόσο απροστάτευτο, ώστε να μην είναι 
καν γνωστό το ποιος το κατέστρεψε.
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ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

«Προωθείται με κάθε τρόπο ο διεθνισμός κάθε επιπέδου, 
απόχρωσης και μορφής, πρός όφελος ακριβώς αυτής της 
οικονομίας, ανεξάρτητα από την βαθύτατη, κυριολεκτικά  
ριζική βλάβη που επιφέρει στις εθνικές κοινωνίες, οι οποίες 
για οικονομικούς λόγους αναγκάζονται να υποταχθούν σ’ 
αυτήν την εγκληματική κλίκα. Έτσι,  προκύπτει το αντιφυσικό 
έκτρωμα που ονομάζεται πολυπολιτισμός, μια τερατώδης 
κοινωνική ανωμαλία, ένα γέννημα βιασμού της Ιστορίας 
από τον πλουτοκρατικό Μολώχ, που είναι ξεκάθαρα ορατό 
στα αισχρά κι ελεεινά χωνευτήρια των αμερικανικών μητρο-
πόλεων.  Στις  μεγαπόλεις της πλανητικής μονοδύναμης, που 
εξάγει και όπου μπορεί επιβάλλει το αλγεινό «μοντέλο» της. 
Πολύ πρίν από την εκλογή του πολυεθνικού προέδρου 
τους Ομπάμα, οι ίδιες οι κυρίαρχες ΗΠΑ έχουν από καιρού 
μεταμορφωθεί σε μιαν υβριδική πολυφυλετική οντότητα, 
που αδυνατεί να εμπνεύσει πραγματικό  και ανεπιφύλακτο  
σεβασμό μέσα στην ίδια τους τη χώρα,  πόσο μάλλον στον 
υπόλοιπο πλανήτη, στον οποίο εν μέρει κυριαρχούν και εν 
μέρει τον υπονομεύουν έως την πλήρη του υποδούλωση. 
Ήδη υπάρχουν μεγάλοι θύλακες εντός του υπολειπόμενου 
αμερικανικού έθνους, εξεγερμένοι ενάντια στο αντιαισθητι-
κό, πομπώδες, αγοραίο και κούφιο θέαμα που παρουσιάζει 
το αμερικανικό «ύφος ζωής»,  το πολυδιαφημισμένο σ΄ 
εμάς τους «καθυστερημένους» ως λαμπερό αμερικανικό 
«life style». Αυτοί όμως οι θύλακες δεν είναι ούτε αρκετά 
ενωμένοι και συντονισμένοι, ούτε αρκετά ισχυροί, ώστε να 
διενεργήσουν οποιαδήποτε μορφή πραγματικής αντίστασης, 
απέναντι στους πολιτικούς και οικονομικούς τους αυθέντες!»

ΤΟ ΑΝΤΙΦΥΣΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ 
ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ 

«ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Το τελευταίο χρονικό διάστημα γινόμαστε μάρ-
τυρες μιας κλιμακούμενης επίθεσης των δήθεν 
αντιεξουσιαστών, η οποία έχει να κάνει ξεκάθα-
ρα με δολοφονικές ενέργειες. Η αρχή έγινε με 
ένα μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων με στόχους 
τις κατοικίες πέντε γνωστών δημοσιογράφων. Το 
όλο σκηνικό, βέβαια, είχε να κάνει με πράξεις 
αντεκδίκησης των ’’αναρχικών’’, με αφορμή τα 
όσα συνέβησαν στην παρακρατική κατάληψη 
της λεγόμενης ’’Βίλλα Αμαλίας’’. Θα μπορούσε 
κάποιος να αναρωτηθεί από πού βρήκαν τις 
διευθύνσεις των συγκεκριμένων δημοσιογρά-
φων οι γνωστοί-άγνωστοι εμπρηστές. Δεν είναι 
καθόλου δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημα, αν 
ανατρέξουμε πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα 
στις 17 Φεβρουαρίου 2011. Τότε είχαν κλαπεί 
από τα γραφεία της ΕΣΗΕΑ οι κατάλογοι με όλα 
τα προσωπικά στοιχεία (διευθύνσεις οικίας, 
τηλέφωνα κλπ) όλων των δημοσιογράφων της 
Ένωσης. Η κλοπή έγινε όχι γιατί πραγματοποι-
ήθηκε διάρρηξη από ’’ποντικούς’’, αλλά γιατί 
υπήρξε κατάληψη των γραφείων της ΕΣΗΕΑ από 
τους ’’αναρχικούς’’.  Επειδή το θέμα της κλοπής, 
-πέρα από την δημόσια διάσταση που μοιραία 
πήρε-, είχε και συντεχνιακό χαρακτήρα, ο πρό-
εδρος της ΕΣΗΕΑ έκανε μια δήλωση, την οποία 
και παρουσιάζουμε για να διαπιστώσετε ότι 
υπάρχουν στιγμές, πραγματικά, όπου κάποιοι 
προσπαθούν να μας πείσουν ότι ’’ο γάιδα-
ρος πετάει’’: «Φαίνεται ότι η ’’στρατηγική της 
έντασης’’ που κυβερνητικοί κύκλοι καλλιεργούν 
συστηματικά, προχωρά. Περίεργα κέντρα μέσα 
και έξω από το βαθύ κράτος και τις μαφίες, αξι-
οποιώντας ενδεχομένως ανακλαστικά κάποιων 
ανεγκέφαλων, στοχοποιούν την ελευθερία της 
άποψης, την ενημέρωση των πολιτών και εν 
τέλει αποπροσανατολίζουν και εκφοβίζουν την 
καθημερινή κοινωνία σε μια πορεία προς την 
κατάργηση της δημοκρατίας, σε όφελος των πιο 

ακραίων δυνάμεων της ολιγαρχίας. Η δημοκρα-
τία πρέπει να απαντήσει με περισσότερο σθένος, 
να προστατεύσει την ελευθεροτυπία, να αντιμε-
τωπίσει με μαζικούς, δημιουργικούς, πολύμορ-
φους αγώνες τη φτώχεια και την ανισότητα που 
φέρνουν τα Μνημόνια, ακυρώνοντας τις προκλή-
σεις των κάθε λογής σκοτεινών παράκεντρων της 
εξουσίας». Η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί 
μνημείο αποπροσανατολισμού και παραχάραξης 
της πραγματικότητας. Πουθενά στο κείμενο δεν 
υπάρχει η παραμικρή αναφορά ή νύξη στην 
ιδεολογική ταυτότητα των δραστών. Οι λέξεις 
’’αναρχικοί’’, ’’αντιεξουσιαστές’’, ’’ακροαριστε-
ροί’’ δεν υπάρχουν πουθενά στην προαναφερ-
θείσα δήλωση, ακριβώς γιατί προσδίδουν και 
την ανάλογη πολιτική χροιά στην εγκληματική 
φυσιογνωμία των ’’γκαζάκηδων’’.  
Όπως, όμως, όλα σ’ αυτήν την ζωή έχουν κάποια 
εξήγηση, έτσι και το παραπάνω -προκλητικού 
περιεχομένου-κείμενο έχει κι αυτό την εξήγησή 
του. Όταν, λοιπόν, συντάκτης αυτής της δήλωσης 
είναι ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Δημήτρης Τρίμης, 
τότε καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο γράφτηκε 
το συγκεκριμένο κείμενο. Μόνο άτομα σαν τον 
Τρίμη θα μπορούσαν ’’ν’ αλλάξουν τα φώτα’’ 
στην πραγματικότητα και να γράψουν ένα άγευ-
στο και άοσμο κατεβατό λέξεων, το οποίο δεν 
λέει απολύτως τίποτα. Το έχουμε γράψει στο 
παρελθόν, το επισημαίνουμε και τώρα: Αποτελεί 
την απόλυτη ντροπή για την δημοσιογραφία 
αυτής της Χώρας να είναι πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ 
το συγκεκριμένο άτομο. Αν κάποιοι ’’εξυπνά-
κηδες’’ ισχυριστούν ότι ψηφίστηκε και γι’ αυτό 
έγινε πρόεδρος, τότε έχουμε να πούμε ότι και η 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ψηφίστηκε από τον κόσμο,  αλλά 
ο Τρίμης και τα ’’συντρόφια’’ του δεν την σέβο-
νται… Και εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες 
ψήφων (οι οποίες ίσως αυτήν την στιγμή να 
έχουν ξεπεράσει και το εκατομμύριο) και όχι 
για μερικές δεκάδες, όπως στην περίπτωση της 
ΕΣΗΕΑ. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όπου θα 
υπήρχε σοβαρότητα, ισονομία και πλουραλι-
σμός στον χώρο της ενημέρωσης, ο Τρίμης θα 
αντιμετωπιζόταν ως μια γραφική περίπτωση 
‘’ορφανού του Μαρξ’’,  ο οποίος επιμένει 
να ζει στους ανεδαφικούς και ανιστόρητους  
δογματικούς λαβυρίνθους μιας συμπλεγματικής 
ιδεολογίας, που έχει πεθάνει οριστικά. Στην 
σύγχρονη Ελλάδα, όμως, τέτοιου είδους απολι-

θώματα έχουν αναλάβει θεσμικούς ρόλους και 
προσπαθούν να εξομοιώσουν την Κοινωνία με 
τα δικά τους, ξοφλημένα, ιδεώδη. Φυσικά, για 
Εμάς τους Χρυσαυγίτες, Άνδρες και Γυναίκες, δεν 
αποτελεί άγνωστη περίπτωση το συγκεκριμένο 
πρόσωπο. Μαζί με κάποιους άλλους του ιδίου 
φυράματος είχαν στήσει μια παρεούλα, με την 
ενδεικτική υπογραφή ’’Ο Ιός’’, η οποία φρόντιζε 
να μας υπενθυμίζει, σχεδόν σε κάθε αναφορά 
της, ότι η Ιστορία αυτού του Τόπου, εκτός από 
Λεωνίδες, γεννούσε και Εφιάλτες… Είναι φανερό 
ότι δεν μπορούν να χωνέψουν το γεγονός ότι 
η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ προελαύνει και καθημερινώς 
κερδίζει τις συνειδήσεις όλο και περισσότερων 
Ελλήνων, ενώ οι ίδιοι παρέμειναν δια παντός 
εγκλωβισμένοι μέσα στην μιζέρια του ατομικού 
και συλλογικού τους αδιεξόδου.  
Για να επανέρθουμε, όμως, στα της δηλώσεως 
του Τρίμη, αυτό το οποίο την κάνει να ξεχωρίζει, 
αναμφίβολα, είναι το θράσος που αναβλύζει από 
το προκλητικό περιεχόμενό της. Λες και αυτοί, 
οι οποίοι εξαπέλυσαν τις επιθέσεις στους δημο-
σιογράφους, δεν έχουν συγκεκριμένη ιδεολογι-
κή ταυτότητα και εύκολα ανιχνεύσιμη πολιτική 
προτίμηση. Λες και είναι εξωγήινοι ή απολίτικα 
στοιχεία. Δεν τρέφουμε, φυσικά, ψευδαισθήσεις 
γύρω από την ποιότητα της αντικειμενικότητας 
του εν λόγω ατόμου. Γι’ αυτόν η δημοσιογραφία 
ανάγεται σε ’’ρουφιανιλίκι’’, στο να ’’στοχοποι-
είς’’ έμμεσα με τα δημοσιεύματά σου πρόσωπα 
και καταστάσεις, ’’να διυλίζεις τον κώνωπα’’ 
κοσκινίζοντας κείμενα μήπως και βρεις μέσα στο 
φαντασιόπληκτο μυαλό σου ποινικά κολάσιμες 
εκφράσεις. Θα έπρεπε να ντρέπεται, αλλά μάλ-
λον πολλά ζητάμε… Μιλά αναιδώς και ψευδώς 
για ’’ακροδεξιά τρομοκρατία’’, όταν η αλήθεια 
βοά για την ιδεολογική ταυτότητα της τρο-
μοκρατίας και του γυρίζει μπούμερανγκ στην 
μάπα: 17 Νοέμβρη, ΕΛΑ, Επαναστατικός Αγώ-
νας, Συνομωσία των Πυρήνων της Φωτιάς, Σέχτα 
Επαναστατών, ΟΠΛΑ και τόσες άλλες είναι οι 
τρομοκρατικές ομάδες που δρουν ανενόχλητα, 
αλλά  δεν απασχολούν τον, κατά τ’ άλλα, λαλί-
στατο Τρίμη. Ο ’’ειρηνιστής’’, ο οποίος ουδέποτε 
καταδίκασε όχι μόνο αυτούς τους δολοφόνους, 
αλλά ούτε και τους εκκολαπτόμενους εγκληματί-
ες με τις μολότοφ και τα γκαζάκια. Ενθυμούμαι, 
στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν μέσα από 
την εμετική στήλη του ’’Ιού’’ της εξίσου εμετικής 

φυλλάδας ’’Ελευθεροτυπία’’, είχε δημοσιεύσει 
την φωτογραφία ενός αληταρά (με γυρισμένη 
την πλάτη, εννοείται…) έτοιμου να ρίξει μολότοφ 
στην βιτρίνα ενός εθνικιστικού βιβλιοπωλείου, 
το οποίο και τελικά έγινε στόχος εμπρησμού. 
Νομικά μπορεί να καλύφθηκε ο Τρίμης και η 
θλιβερή κουστωδία του με το ’’δημοσιογραφι-
κό απόρρητο’’, ηθικά όμως είναι κατάπτυστος 
καθώς συγκάλυψαν μια εγκληματική πράξη, 
από την στιγμή που δεν αρνήθηκαν να δημο-
σιεύσουν μια τέτοια προκλητική φωτογραφία, 
πολύ περισσότερο, δε, να δώσουν στοιχεία 
για το ποιος τους έδωσε αυτή την φωτογρα-
φία.  Βέβαια, ο Τρίμης είναι ’’τζάμπα μάγκας’’ 
και, όπως τον είχε χαρακτηρίσει παλαιότερα το 
’’ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ’’, φέρθηκε σαν ’’τσάτσος της 
εργοδοσίας’’ στην ’’Ελευθεροτυπία’’, στην οποία 
δούλευε. Αργότερα τα ’’τσούγκρισε’’ με την τότε 
αφεντικίνα του, Μάνια Τεγοπούλου, και τώρα 
βρίσκονται αντιμέτωποι, μέσα από διαφορετικά 
έντυπα μαγαζάκια.  
Γνωρίζουμε ότι οι γραφικοί ανθέλληνες του 
’’Ιού’’, συχνά-πυκνά, θα ασχολούνται μαζί μας. 
Δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς, καθώς 
έχουν πάθει ένα είδος ψύχωσης με την ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ, με την όλη περίπτωση να καταδεικνύει 
ότι πρόκειται περί ανιάτου ασθένειας… Όταν 
οι εθνικά ασυνείδητοι αυτοί τύποι μας κατηγο-
ρούν, αυτομάτως καθίσταται αυτό Τίτλος Τιμής 
για Εμάς. Το χειρότερο γι’ αυτούς είναι ότι δεν 
μπορούμε να τους αποδώσουμε, έστω και στο 
απειροελάχιστο, το στοιχείο της έντιμης ιδεολογι-
κής και πολιτικής αντιπαράθεσης, όπου υπάρχει 
και το ενδεχόμενο να σεβαστείς τον αντίπαλό 
σου για την σταθερότητα σε κάποιες Αρχές. 
Γιατί είναι αστείο, έως προκλητικά γελοίο,  να 
πούμε ότι ο Τρίμης, ο Ψαρράς (του οποίου το 
πρόσφατο εκδοτικό λιβελογράφημα υμνήθηκε 
απ’ όλες τις καθεστωτικές εφημερίδες, ακόμη 
και τις φιλομνημονιακές ’’Έθνος’’, ’’Το Βήμα’’, 
’’Καθημερινή’’) και τ’ άλλα φυντάνια είναι άξιοι 
σεβασμού ιδεολογικοί αντίπαλοι. Όχι! Είναι 
κενοί κάθε αγνού ιδεολογικού περιεχομένου, 
καθώς το μόνο που εμπεριέχεται στα γραπτά 
και τις πράξεις τους είναι το μίσος προς καθετί 
Ελληνικό, η εμπάθεια, η μιζέρια, η απόγνωση. 
Πρόβλημά τους, όχι δικό μας… ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ
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ΑΤΣΑΛΙΟΥ
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Τα σχέδια όμως του Ζαχαριά έγιναν γνωστά στους Τούρκους 
και τότε κατεστρώθη κατ’ αυτού το φοβερό σχέδιο εξουδετέ-
ρωσης καταστροφής του. Διεκήρυξαν πως όποιος θα παρέδιδε 

ή εσκότωνε 
τον Ζαχαριά 
θα γινόταν 
η γ ε μ ό να ς 
όλης της 
Μάνης. Από 
αυτήν την 
δ ιακήρυξη 
θέλησε να 
επωφεληθεί 
ο κουμπά-
ρος του Ζα-
χαριά Κου-
κέας, που 

ήθελε να τον εκδικηθεί, επειδή ο πρωτοκλέφτης είχε προσβάλει 
την τιμή συγγενικής του οικογένειας. Πιθανόν αυτό να ήταν και 
συκοφαντία εκ μέρους του πολιτικοθρησκευτικού κατεστημένου, 
μια και ο Ζαχαριάς κτυπούσε εκτός από τους Τούρκους και τους 
συνεργάτες τους προύχοντες, αλλά και μεγαλοσχήμονες κληρι-
κούς, που δυνάστευαν κι αυτοί με την σειρά τους, τους σκλα-
βωμένους ‘Ελληνες. ‘Ετσι ο μεγάλος πρωτοκλέφτης Ζαχαριάς, 
προσκληθείς στον πύργο του κουμπάρου του Κουκέα ενέπεσε σε 
δολοφονική παγίδα και κυριολεκτικώς εκτελέστηκε από 3-4 κα-
ραδοκούντες οπλοφόρους εντός του πύργου αυτού. Αυτό ήταν 
το άδικο και αποτρόπαιο τέλος που εδόθει από χέρι αδελφικό και 
προδοτικό σ’ αυτόν που η ζωή και η δράση του ήταν ένα συνε-
χές δώρο ζωής και ελευθερίας στους κατατρεγμένους ‘Ελληνες 
της εποχής του. 
Ο αρχιστράτηγος, όπως αυτοαπεκαλείτο, της συνομοσπονδίας 

κλεφτών του Μωριά καταχωρήθηκε στην μνήμη των υπόδου-
λων Ελλήνων ως εθνικός, μα και λαϊκός αγωνιστής συνάμα. Η 
λαϊκή Μούσα σύντομα του αφιέρωσε πολλά δημοτικά τραγούδια, 
στα οποία εξαίρονταν η τόλμη και οι ικανότητές του, όπως τα 
παρακάτω:  

....Διψούν οι κάμποι για νερά
Πέφτουν τουφέκια και γλεντούν

και τα βουνά για χιόνια
στους Πύργους της Μπαρμπίτσας

Διψάει κι ο μαύρος Ζαχαριάς
Κάνει τσιμπούσι ο Ζαχαριάς

για Τούρκικα κεφάλια... ο αρχηγός και κλέφτης...

Στον Ζαχαριά άλλωστε αποδίδεται και το παρακάτω τραγούδι 
που, τραγουδούσε ο πρωτοκλέφτης στις πλατείες των χωριών 
που επισκεπτόταν και έστηνε χορό μπροστά στα έκπληκτα μάτια 
Ελλήνων και Τούρκων. «‘Ορκο έχω στο σπαθί μου και σταυρό 
στο χαϊμαλί μου Τούρκο νάβρω να σκοτώσω και Ρωμηό να 
ξεσκλαβώσω».  
Όμως και η Μανιάτικη τραγική Μούσα εξ άλλου του αφιέρωσε 
μοιρολόγια που θρηνούσαν τον χαμό του αλλά και εξυμνούσαν 
την αξιοσύνη του όπως:  

...’Ε καπετάνιε Ζαχαριά, πούχες στα πόδια ζου φτερά                                                                                         
και ζ’ έτρεμε όλη η Τουρκιά στης Λακωνίας τα χωριά                                                                                           

‘Ε πρωτοκλέφτη του Μωριά και δάσκαλε της κλεφτουριάς                                                                        
πούχες τον πρώτο Νταϊφά στου Ταυγέτου τα βουνά.                                                                                          
Σύ πρωτοσήκωσες ψηλά το λάβαρο της Λευτεριάς                                                                                             

και αγωνίστηκες σκληρά να ξεσκλαβώσεις το ραγιά.. 
...Τι έχουν της Μάνης τα βουνά, που στέκουν βουρκωμένα;                         

Δίχως χιόνια χιονίζονται, δίχως βροχή βροχιώνται                      
απ’ των κλεφτών τα κλάματα, δάκρυα και μοιρολόγια                        

Εσκότωσαν τον Ζαχαριά, τον πρώτο καπετάνιο                    
πούταν κολώνα στο Μωριά και φλάμπουρο στους κάμπους... 



“τα παιδια μασ 
δεν μαθαινουν 

ουτε ιστορια”
 
Είμαι 30 χρονών άνεργος από Θεσσα-

λονίκη. Σας γράφω σήμερα για το θέμα της 
Παιδείας (πρωτοβάθμιας). Σήμερα τα παι-
διά, επηρεασμένα από τον «δυτικό» τρόπο 
ζωής όπου η μόνη αξία είναι το χρήμα 
και η καλοπέραση, βυθισμένοι στο βαθύ 
λύθαργο της ιδιοτέλιας και των ατομικών 
υληστικών συμφερόντων, μεγαλώνουν 
πολύ μακριά από τα ιδανικά που χαρακτη-
ρίζουν το έθνος μας. Ας μην γελιόμαστε, 
υπάρχουν πολλά παιδιά (ακόμα και μεγά-
λοι) που δεν γνωρίζουν τί γιορτάζουμε την 
25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Οι 
δάσκαλοι με το πενιχρό πλέον εισόδημα 
τους, το τελευταίο που τους νοιάζει (με 
ελάχιστες λαμπρές εξαιρέσεις) είναι να 
μάθουν τους μαθητές τους τα βασικά 
εφόδια για την μελλοντική τους ανέλιξη. Η 
ΒΑΣΗ της κοινωνίας μας που είναι η οικο-
γένεια δέχεται λυσσαλέο πόλεμο από τους 
κυβερνώντες. Με τους γονείς να έχουν 
χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, να τρέχουν 
όλη μέρα στις δουλειές εξαντλημένοι, και 
αυτό για τους τυχερούς, γιατί οι υπόλοιποι 
είναι άνεργοι.

Ως εθνικιστής στον καθημερινό μου βίο 
τονίζω και προβάλλω το Ελληνικό στοιχείο 
παντού και πάντοτε. Ο αέρας φυσάει στα 
πανιά των εθνικιστών να βγάλει το έθνος 
(και όσους μπορεί) από τον φαύλο κύκλο 
όπου έχει περιέλθει. Τίποτα δεν μας στα-
ματάει τώρα!

Μ.Π.

D
“γλεζοσ και 
αρβανιτεσ”

 
Ο Γλέζος, όπως όλοι οι αριστεροί, δεν 

γνωρίζει ούτε από ιστορία, ούτε από 
ανθρωπολογία, ούτε από γενετική. Δεν 
γνωρίζει ότι η πατρογονική εστία των 
Αλβανών είναι η περιοχή δυτικά της 
Κασπίας και ότι αποτελούν πρόσμειξη 
καυκάσιων και μογγολικών πληθυσμών, 
οι οποίοι εντέλει προωθήθηκαν στη Βαλ-

κανική. Αυτό που λέμε σημερινή Αλβανία 
ήταν και είναι προαιώνια πατρογονική 
εστία των Ελλήνων, άλλωστε τα αρχαιολο-
γικά τεκμήρια είναι συντριπτικά. Οι ελλη-
νικοί πλυθησμοί του χώρου που καλούμε 
σημερινή Αλβανία κατάφεραν να επιβι-
ώσουν μέσα από αιώνες συμβίωσης με 
τους ξένους. Έτσι και οι αρβανίτες ήταν 
τέτοιοι ελληνικοί πληθυσμοί. Και στην 
Κάτω Ιταλία που μετανάστευσαν, τους 
αποκαλούσαν Έλληνες. Και στις κρανιομε-
τρήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν επί-
σης δεν έχουν σχέση με το συνοθύλευμα 
των Αλβανών. Είναι κοντά στον ελληνικό 
μέσο όρο. Ούτε κι αυτό όμως το γνωρίζει 
ο εσχατόγερος. 

Ας γίνει κι ένα τέστ DNA, τολμάνε; Δεν 
τολμάνε. Θα ήταν εύκολο να αποδειχθεί 
αφού έχει αποδειχθεί μέσω τέστ DNA ότι 
ο ελληνικός πλυθησμός είναι μια καθαρά 
καυκάσια φυλή χωρίς μογγολικές προ-
σμείξεις όπως είναι οι Αλβανοί. Βέβαια, το 
ότι οι αρβανίτες ανήκουν στην Ελληνική 
φυλή έχει ήδη αποδειχθεί έμμεσα εφόσον 
οι αρβανίτες αποτελούν ένα σημαντικό 
μέρος του Ελληνικού πληθυσμού. Εάν οι 
αρβανίτες ήταν ένα αμάλγαμα καυκάσιων 
και μογγολικών πληθυσμών όπως είναι οι 
Αλβανοί, αυτό θα φαινόταν στη γενετική 
έρευνα.

Ο Καζαντζάκης πολύ σωστά έλεγε ότι 
ο κομμουνισμός είναι η ψώρα της ψυχής. 
Να προσθέσουμε ότι είναι όπως η σύφιλη 
που κατατρώει το πρόσωπο. Κατά τον 
ίδιο τρόπο ο κομμουνισμός κατατρώει το 
μυαλό. Ο κομμουνισμός είναι η σύφιλη 
του μυαλού.

Α.Χ.Π. ΚΥΘΗΡΑ

D
“Η ΕΛΠΙΔΑ 

ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ”
 
Έπρεπε να μπει η Χρυσή Αυγή στη 

Βουλή για να ακούσουμε Ελληνικό λόγο 
και να ξεσκεπασθούν τα ανθελληνικά κόμ-
ματα που σαν ιερόδουλες επιτρέπουν βίζι-
τες επί πληρωμή εντός του κοινοβουλίου 
σε όποιον να ναι, αρκει να πληρώνει. Έτσι 
για να εξασφαλίσουν κάποιες παραπάνω 
ψήφους, χαιδεύουν και υπηρετούν, ναι 

υπηρετούν, ακόμη και Τούρκους πράκτο-
ρες!

Μετά την ένταση στη Βολή για το 
πρόσωπο του κ.ΧατζηΟσμάν, την επόμε-
νη ακριβώς ημέρα ανέβηκε στο βήμα 
ο κύριος. Κι εκεί σε σπαστά Ελληνικά, 
(ο «Έλληνας βουλευτής»!) μας έκανε την 
παρατήρηση: “Ποιόν ρωτήσατε που φέρα-
τε τέτοια τροπολογία στη Βολή; Εμένα 
με ρωτήσατε;” Δεν υπερβάλλω καθόλου. 
Αυτά είπε. Την ακριβώς προηγούμενη 
μέρα βέβαια είχε ψηφίσει Ναί σε όλα, στο 
φορομπηχτικό νομοσχέδιο. Εκεί δεν ανα-
ρωτήθηκε καθόλου ποιος ρώτησε τον λαό 
αν το θέλει. Αλλά για τη Θράκη είπε: “Αυτή 
η τροπολογία θα καταστρέψει όλη τη δου-
λειά μας στη περιοχή”. Τα είπε με απαίσια 
Ελληνικά και με απαίσια κυνικότητα.

Αυτοί οι δήθεν Έλληνες βολευτές, γιατι 
δεν πήραν μια φορά το λόγο στη Βολή 
και να αποκηρύξουν κάθετα τη Τουρκία; 
Να πούν με σθένος: Δεν είμαστε Τούρκοι, 
είμαστε Έλληνες! Αποκηρύττουμε αυτούς 
που βλέπουν Θράκη και Αιγαίο και ξερο-
γλύφονται. Αυτούς που σκέπτονται οτι 
ήρθε πια η στιγμή της Τουρκίας να εξα-
πλωθεί. Γιατί βλέπουν την αναποτελεσμα-
τικότητα, την προχειρότητα, την ιδιοτέλεια, 
την ξελιγωμάρα και την ενδοτικότητα της 
ελληνικής πολιτικής σκηνής και σου λέει 
τώρα ειναι η κατάλληλη στιγμή που οι 
Έλληνες ειναι υπόδουλοι των πουλημένων 
αρχηγών τους.

Αλλά, τό ‘χω ξαναγράψει. Δεν χάνεται 
έτσι το Γένος. Αν ήταν τόσο απλό δεν θα 
πιάναμε σχεδόν 10.000 χρόνια ιστορίας. 
Δεν θά ‘χαμε χτίσει 3 αυτοκρατορίες, δεν 
θα διδάσκονταν σε όλα τα Πανεπιστήμια 
του πλανήτη τα διδάγματα των δασκάλων 
μας και δε θα έκλεβαν όλα τα μουσεία το 
πολιτισμό μας.

Κάθε φορά που το Γένος κινδυνευει, 
αντιδρά με ένα μεταφυσικό τρόπο το Αίμα 
των προγόνων και φέρνει κάποιον να 
προστατεύσει και να ελευθερώσει απο 
τον κίνδυνο. Ποτέ δεν ήταν χειρότερα τα 
πράγματα στα τελευταία 40 χρόνια. Και 
τώρα αναλαμβάνει τα προπύργια η Χρυσή 
Αυγή. Παίρνει τις σκοπιές και φωνάζει 
συναγερμό. Μπαίνει στη Βολή και δεν 
αφήνει κανέναν από τους αυλικούς σε 
ησυχία. Κι όλοι αυτοί που ήταν τόσο καλά 
βολεμένοι και βυθισμένοι στην νιρβάνα 
του ευνούχου, τώρα τρέχουν πανικόβλητοι 
φωνάζοντας απειλές και παρακάλια.

Όμως ειναι αργά γι’ αυτούς. Το ποτάμι 
δεν γυρίζει πίσω. Σκεφτείτε κι απαντήστε 
στον εαυτό σας: Ποιός θέλει να δώσει 
στην Ελλάδα αξιοπρέπεια και Τιμή; Μόνο 
η Χρυσή Αυγή. Η μόνη ελπίδα του Γένους 
σήμερα.

Μ.

Ιανουάριος 2006
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Όταν η Νέα Δημοκρατία και το 
κόμμα του Καρατζαφέρη 

αρνήθηκαν στο συμβούλιο της 
Ευρώπης να καταδικάσουν τα 
εγκλήματα του κομμουνισμού

Χρήστος Πασαλάρης, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 
2006: «Μερικοί της από δω πλευράς λένε το 
πολύ απλό: «Βρε, γιατί δεν τους μαζεύουν όλους 
αυτούς τους «γνωστούς αγνώστους» των Εξαρ-
χείων να τους χώσουν φυλακή, ώσπου να γίνουν 
άνθρωποι;». Μιλάνε σαν να μη ξέρουν ότι μερι-
κοί από τους σπουδαιότερους στυλοβάτες του 
συστήματος πέρασαν στα νιάτα τους από την 
επαναστατική αριστερά. Όλοι σχεδόν οι βαρόνοι 
των Media έδρασαν σε αριστερές οργανώσεις…»
 
Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ
«Μας λένε ότι ο Εθνικισμός είναι στο περιθώριο, 
ότι είναι το απόλυτο κακό, ότι είναι η απόλυτη 
άρνηση του πολιτισμού! Κάποιος μάλιστα, που 
κατά διαστήματα παριστάνει τον εθνικιστή, απο-
κάλεσε τον εθνικισμό δηλητήριο. Όμως, όλες οι 
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Εθνικισμός σαν 
αίσθημα, σαν πίστη και σαν ιδανικό είναι βαθιά 
ριζωμένος στον λαό μας.
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του 
Ευρωβαρόμετρου, το 80% των Ελλήνων δηλώνει 
ότι είναι υπερήφανο για την Ελληνική του καταγω-
γή. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι Έλληνες 
δεν θέλουν στην Ευρώπη ούτε τους Τούρκους, 
ούτε τους Σκοπιανούς, ούτε τους Αλβανούς. 
Απόλυτα σχετική με τα προαναφερόμενα είναι και 
η ιστορία με το περίφημο μνημόνιο. Για όσους δεν 
το ξέρουν ένας Σουηδός βουλευτής κατέθεσε στο 
συμβούλιο της Ευρώπης ένα μνημόνιο καταδίκης 
των εγκλημάτων του μπολσεβικισμού. Μια απλή 
καταδίκη ηθικού χαρακτήρα, χωρίς επιπτώσεις 
για τους γνωστούς και δεδομένους εγκληματίες. 
Επρόκειτο περί ηθικής καταδίκης και τίποτε άλλο.
Με απλά λόγια, το μνημόνιο αυτό, ήθελε να 
καταγγείλει τα εγκλήματα της κομμουνιστικής 
τυραννίας σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά 
δεν επεδίωκε την καταδίκη των ενόχων αυτών 
των εγκλημάτων, όπως συνέβη με τους ηγέτες της 
Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας στην δίκη παρω-
δία της Νυρεμβέργης. Αυτό και μόνον δείχνει 
ότι οι κομμουνιστές υπήρξαν και είναι οι συνο-
δοιπόροι του καπιταλισμού σε αντίθεση με τον 
Εθνικοσοσιαλισμό, που υπήρξε ο αποφασιστικός 
του εχθρός.
Το μνημόνιο αυτό για όσους δεν το ξέρουν, 
το καταψήφισε ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος 
της χώρας και η Ν.Δ. και ο Καρατζαφέρης. Μια 
ολόκληρη χώρα, στην οποία αναμφισβήτητα η 
αριστερά είναι μία μειοψηφία, παρουσιάστηκε σαν 
ο απολογητής των εγκλημάτων του Στάλιν και των 
λοιπών ερυθρών τυράννων! Γιατί συνέβη αυτό; 
Γιατί πολύ απλά, στην Πατρίδα μας επικρατεί μία 
κόκκινη χούντα...
Υπάρχει όμως αυτή η κόκκινη χούντα στην Ελλάδα 
ή αποτελεί φαντασίωση κάποιων «φανατικών», 
όπως αυτός που υπογράφει το κείμενο αυτό; Την 
απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει ο αρθρογρά-
φος του «Ελεύθερου Τύπου», παλαιός αριστερός 
Χρήστος Πασαλάρης, που έγραψε στο κείμενο 
του την Δευτέρα 
23 Ιανουαρίου 
2006: «Μερι-
κοί της από δω 
πλευράς λένε 
το πολύ απλό: 
«Βρε, γιατί δεν 
τους μαζεύουν 
όλους αυτούς 
τους «γνωστούς 
α γ ν ώ σ τ ο υ ς » 
των Εξαρχείων 
να τους χώσουν 
φυλακή, ώσπου 
να γίνουν 
άνθρωποι;». Μιλάνε σαν να μη ξέρουν ότι μερι-
κοί από τους σπουδαιότερους στυλοβάτες του 
συστήματος πέρασαν στα νιάτα τους από την 
επαναστατική αριστερά. Όλοι σχεδόν οι βαρόνοι 
των Media έδρασαν σε αριστερές οργανώσεις… 
Ιδού, λοιπόν, ο λόγος για τον οποίον υπάρχει 
αυτή η κόκκινη χούντα στην Πατρίδα μας! Ιδού ο 
λόγος για τον οποίον πολεμούν με τόσο σκληρό 
και απόλυτο τρόπο τον Εθνικισμό…»

Επιστολές 
ΑΝαγΝΩστΩΝ

Άλλο οι Έλληνες κι άλλο οι Αρβανίτες, σύμφωνα με τον «πατρι-
ώτη» βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Γλέζο!

Μιλώντας στη βουλή, και σχολιάζοντας τον (δίκαιο) χαρακτηρι-
σμό «πράκτορας των Τούρκων» της Χρυσής Αυγής για τον τουρ-
κόφρονα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αχμέτ Χατζηοσμάν, ο «πατριώ-
της» και «πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης» (σύμφωνα με τον 

Τσίπρα), είπε τα εξής, αναφερόμενος στον υπουργό Παιδείας Κ. 
Αρβανιτόπουλο:
«Παρακαλώ τον υπουργό Παιδείας να δηλώσει αν είναι Έλλη-
νας ή όχι , γιατί το επίθετό του δηλώνει ότι είναι Αρβανίτης 
(σ.σ. άρα, άλλο Έλληνας κι άλλο Αρβανίτης!). Έβλεπα τον κατά-
λογο με τους βουλευτές. Από τους 38, οι δύο έχουν τουρκικά 
ονόματα, και από τους άλλους 36, οι 13 έχουν ονόματα που 
δεν είναι ελληνικά και είναι όλα ξένα. Δεν έχουν συνειδητο-
ποιήσει ότι είμαστε δύο λαοί που ζει ο ένας κοντά στον άλλο. 
Και τον γείτονα λαό δεν μπορεί να τον διαλέξεις. Πρέπει να 
βρούμε τον τρόπο να ζούμε μαζί».
Πέρα από το ανθελληνικό του σχόλιο, ο Γλέζος παριστάνει και 
τον… χαζό. Δεν αποκάλεσε η Χρυσή Αυγή «πράκτορα των Τούρ-
κων» τον Χατζηοσμάν επειδή το όνομά του είναι τούρκικο, αλλά 
γιατί πήγε σε συνέδριο «Δυτικοθρακιωτών» στην Προύσα και 
φωτογραφήθηκε περιχαρής με φόντο το χάρτη και τη σημαία 
της «Ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης».
Τέλος πάντων, τώρα για τον Γλέζο «άλλο οι Έλληνες κι άλλο οι 
Αρβανίτες». Κάποτε ήταν «άλλο οι Έλληνες κι άλλο οι Μακεδό-
νες». Συνεπέστατος στον ανθελληνικό προλεταριακό διεθνισμό 
του ο θαυμαστής του Στάλιν, του Χότζα, του Τσαουσέσκου και 
λοιπών αιμοσταγών δικτατόρων!

ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ
Ο ΥΜΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ



ΚΑΛΥΤΕΡΑ «ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ», ΠΑΡΑ... ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ
Η Εθνική κυριαρχία, «η παγκοσμιοποίηση χωρίς όρια» του υπ. Στουρνάρα και το πελατειακό κράτος

Ποιοί ψηφίζουν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ; Ιδού 
το «μέγα ερώτημα», το οποίο βασανί-
ζει από την 6η Μαΐου του 2012 μέχρι 

σήμερα άπαντες τους παράγοντες του πολιτι-
κού και δημοσιογραφικού κόσμου. 

Το ερώτημα αυτό κατ’ αρχάς τους ετέθη με 
τρόπο σκληρό από τον Νοέμβριο ήδη του 2010 
με το 5,3% στις εκλογές για τον Δήμο Αθηναίων. 
Πίστεψαν ότι ήταν κάτι περιστασιακό. Εμείς τους 
απαντήσαμε τότε ότι δεν είναι και θα το δούνε 
και επιβεβαιωθήκαμε. Έχουν γράψει τα χίλια 
μύρια όσα, περί αμορφώτων, βαρβάρων, αμα-
θών, οργισμένων και ό,τι άλλο θέλετε. Απάντηση 
πειστική όμως δεν έχουν δώσει και δεν μπορούν 
να δώσουν, γιατί τα δεδομένα τους για την λύση 
του προβλήματος, δεδομένα βασισμένα σε έναν 
παρηκμασμένο πολιτικό κόσμο, είναι εσφαλμένα. 
Για το θέμα αυτό, λοιπόν, μίλησε και ο γνωστός 
πολιτικός ερευνητής και αναλυτής Γιάννης Λούλης 
στη Σαββατιάτικη εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ. 
Σας παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα: «Παραπολιτικά, 
σελίδα 13,  συνέντευξη Γιάννη Λούλη: ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέσω 
της Χρυσής Αυγής, τελικά, εκφράζεται ένα κομμάτι της κοι-
νωνίας που έχει φασίζουσα ιδεολογία; Προβλέπετε αύξηση 
των ποσοστών της; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η συντριπτική πλειοψηφία 
των ψηφοφόρων της φασίζουσας Χρυσής Αυγής ομολογούν 
ότι δεν επιλέγουν τις ιδέες της. Τιμωρούν τα παραδοσιακά 
κόμματα. Άρα, η παρακμή του κομματικού συστήματος είναι 
το οξυγόνο της Χρυσής Αυγής.»

Κατ’ αρχάς ο κ. Λούλης λέει τη μισή αλήθεια. Αφ’ ενός 
μεν διότι δεν προκύπτει από καμμία έρευνα ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των ψηφοφόρων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ομολο-
γούν ότι δεν επιλέγουν τις Ιδέες της, αφ’ ετέρου δε για να 
είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν τις Ιδέες της, θα έπρεπε 
να γνωρίζουν τις Ιδέες της. Εκτός, εάν εννοεί «ιδέες της» 
αυτές που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, σαν «ιδέες της»... Όσο 
για το ποιά είναι η παρακμή του κομματικού συστήματος και 
ποιό το οξυγόνο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, θα επανέλθω στην 
συνέχεια.  Προηγουμένως όμως επιθυμώ να αναφερθώ 
στην συζήτηση στην Βουλή για την παραπομπή σε προανα-
κριτική επιτροπή των Παπανδρέου, Βενιζέλου, Παπαδήμου 
και Παπακωνσταντίνου, η οποία τελικά κατέληξε στην παρα-
πομπή μόνον του Παπακωνσταντίνου. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΤΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Στο επίκεντρο λοιπόν, της συζητήσεως αυτής μοιραίο 

ήταν να τεθεί το θέμα του Συντάγματος και το εάν αυτό 
επιτρέπει την εκχώρηση Εθνικής κυριαρχίας και βεβαίως ο 
περίφημος νόμος περί ευθύνης υπουργών. Παίρνοντας τον 
λόγο σχετικά με το θέμα και εκφράζοντας την θέση της ΧΡΥ-
ΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στο ζήτημα είπα μεταξύ άλλων και τα εξής: «…
Σαν απλός πολίτης έχω να διαπιστώσω το εξής, ότι περισ-
σότερο κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και από τους 
νόμους η ατιμωρησία των Υπουργών παρά η εθνική 
κυριαρχία. Είπαμε ότι το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας 
με μία ερμηνεία-«λάστιχο» του Συντάγματος δεν υπάρχει 
πρόβλημα να εκχωρηθεί. Παρ’ όλα αυτά ο νομοθέτης είναι 
σαφής και γράφει με αστερίσκο ότι το παρόν άρθρο (το 28) 
θεσπίζεται προκειμένου να αποτελέσει θεμέλιο της ευρωπα-
ϊκής ολοκλήρωσης. Είχε δηλαδή έναν και μοναδικό σκοπό, 
την πλήρη ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
κατά πόσο βέβαια θα έπρεπε η πλήρης ένταξη της χώρας μας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνοδεύεται και από εκχώρηση 

εθνικής κυριαρχίας είναι κάτι άλλο…»
Πράγματι, έτσι είναι και επιμένω. Περισσότερο 

προστατεύεται η ατιμωρησία των υπουργών, παρά η 
Εθνική κυριαρχία! Επίσης, περισσότερο προστατεύ-
ονται τα λεγόμενα «ανθρώπινα δικαιώματα» και οι 
βάσεις του λεγόμενου «δημοκρατικού πολιτεύματος» 
από την Εθνική κυριαρχία! Ας δούμε όμως τι επ’ ακριβώς 
γράφει στο επίμαχο σημείο το σχετικό άρθρο του Συντάγ-
ματος: 

 «ΑΡΘΡΟ 28 - 3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο 
που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθ-
μού των Βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση 
της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από 
σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα. του 
ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος 
και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο 
της αμοιβαιότητας.»

**Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο 
για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης.»

Είναι προφανής λοιπόν, η πρόθεση του νομοθέτη. Η 
εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας είχε σκοπό την πλήρη 
ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτε άλλο. 
Βεβαίως, εμείς σαν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και σε αυτό είμαστε αντί-
θετοι και για του λόγου το αληθές δήλωσα σχετικά στην 
ίδια συζήτηση στην Βουλή: «Εμείς σαν Χρυσή Αυγή, αν ποτέ 
έχουμε τη δύναμη, αν το θέλει ο Θεός, αυτό το άρθρο του 
Συντάγματος θα το αλλάξουμε, θα το καταργήσουμε. Δεν 
νοείται Σύνταγμα ελεύθερου κράτους το οποίο να προβλέ-
πει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. 
Είναι λοιπόν πολύ πιο ισχυρός ο νόμος της προστασίας 
των πολιτικών και συγκεκριμένα των Υπουργών με το νόμο 
περί ευθύνης Υπουργών από τον νόμο της προστασίας της 
εθνικής κυριαρχίας και των δικαιωμάτων και των αγαθών 
και του δικαίου του λαού, του κατώτερου μισθού, της συντά-
ξεως…»

Η εκχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας με το Μνη-
μόνιο γίνεται ακόμη περισσότερο εφιαλτική από το 
γεγονός ότι υπεγράφη με βάση το αγγλικό δίκαιο, το 
οποίο είναι το μοναδικό δίκαιο στον κόσμο, που δεν 
αναγνωρίζει ασυλία κράτους σε περίπτωση αρνήσεως 
πληρωμής επαχθούς χρέους. Με άλλα λόγια, υπο-
γράφοντας με αυτόν τον τρόπο παραιτήθηκαν (αυτοί 
που υπέγραψαν βεβαίως και όχι η Ελλάδα…) από το 
δικαίωμα να ερευνήσουν εάν και κατά πόσον το δημό-
σιο χρέος της χώρας μας είναι επαχθές σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο. 

 «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ» 

Ας μη γελιόμαστε, λοιπόν, το χρέος πάντοτε 
υπήρχε και υπάρχουν και χώρες με μεγαλύτερο 
χρέος από τις οποίες δεν ζητούν εκχώρηση Εθνι-
κής κυριαρχίας είτε γιατί την έχουν δεδομένη, 
είτε γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η «παγκόσμια δια-
κυβέρνηση», στην οποία με αυτές ακριβώς τις 
λέξεις επακριβώς είχε αναφερθεί με δημόσια 
δήλωσή του ο Γ. Παπανδρέου. Δεν θέλει τίποτε 
διαφορετικό και η σημερινή συγκυβέρνηση Ν.Δ., 
ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και για του λόγου το αληθές 
σας παραθέτω απόσπασμα από αυτά που είπε 
στο CNN ο απόλυτα ευθυγραμμισμένος με την 
Ν.Δ. υπερυπουργός οικονομικών Στουρνάρας:  

 «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΟ CNN: 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ : Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 
για τις εταιρείες που πωλούμε τώρα. Την ΔΕΠΑ, 
τα λαχεία, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όχι τόσο 

από δυτικές εταιρείες ακόμα. Υπάρχει μεγάλο ενδι-
αφέρον από Ρωσία και Κίνα...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μερικές από την Τουρκία. Θα 
υπάρξει πρόβλημα με αυτό;

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Όχι, καθόλου. Κανένα πρόβλημα με την 
Τουρκία. Δεν πιστεύω στην α λα κάρτ παγκοσμιοποίηση. 
όταν θέλεις παγκοσμιοποίηση πρέπει να έχεις παγκοσμιο-
ποίηση χωρίς όρια.» 

Δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία δηλώ-
νει ο κ. Στουρνάρας. Αυτό την ίδια ώρα που η 
Τουρκία διεκδικεί την Γη μας, το φυσικό μας πλούτο, 
τη θάλασσά μας και κατέχει το 40% της Ελληνικής 
Κύπρου! Δεν έχει και δεν θα μπορούσε να έχει γιατί 
η παγκοσμιοποίηση και οι άνθρωποί της δεν βλέπουν 
τίποτε άλλο πέρα από το χρήμα... 

Επανέρχομαι όμως στην δήλωση του κ. Λούλη ότι αυτοί 
που μας ψηφίζουν δεν πιστεύουν στις Ιδέες μας και ότι το 
οξυγόνο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι η παρακμή του κομματι-
κού συστήματος. Πριν δώσω την δική μου απάντηση θα του 
παραθέσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Παναγιώτη 
Κονδύλη «ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Απόσπασμα που δίνει απάντηση στην τραγική 
αποτυχία του παλαιοκομματισμού:  

«Η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού εξ’ αιτίας 
του κοινοβουλευτικού συστήματος και της καθολικής 
ψηφοφορίας ήταν αναπόδραστη, γιατί εκείνο που 
είχαν να προσφέρουν τα κόμματα για την προσέλκυ-
ση ή τη συγκράτηση ψηφοφόρων ήσαν οι κρατικές 
θέσεις... Πρώτο μέλημα του κόμματος ήταν η κατά-
κτηση και η νομή του κράτους, ειδ’ άλλως θα έχανε 
την πίστη των οπαδών του...» 

Κύριε Λούλη ιδού η απάντηση για την παρακμή των 
παλαιών κομμάτων της εξουσίας. Πολύ απλά δεν μπορούν 
πλέον να διορίσουν ή μάλλον ας πούμε την σωστή λέξη να 
εξαγοράσουν οπαδούς-ψηφοφόρους και γι’ αυτό πέφτουν. 
Ισχυρίζεστε ότι οι δικοί μας οπαδοί-ψηφοφόροι δεν είναι 
ιδεολόγοι. Κατ’ αρχάς πόσοι είναι οι Ιδεολόγοι στην Ελλη-
νική Κοινωνία; Είναι περισσότεροι από 10% έως 15%; 
Και πολλούς λέω... Και στο κάτω-κάτω της γραφής, 
προτιμούμε την οργή ή εάν θέλετε την αγανάκτηση 
απέναντι στους μεγάλους ενόχους του πελατειακού 
κράτους από την ιδιοτέλεια, το συμφέρον και την 
εξαγορά. Με δύο λόγια, ναι, προτιμούμε τους απελ-
πισμένους από τους εξαγορασμένους, τους οργισμέ-
νους από τους διορισμένους!

Ν.Γ.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ 
ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

«Πρέπει να διακηρύξουμε με ένα ασυμβίβαστο τρόπο ότι σε ένα 
κανονικό πολιτισμό η οικονομία και τα οικονομικά συμφέροντα-

εννοούμενα σαν υλικές ανάγκες καθώς και τα λίγο ή πολύ τεχνη-
τά συμπληρώματά τους – πάντα είχαν και πάντα θα έχουν μια 

δευτερεύουσα λειτουργία. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε ότι 

πάνω από την οικονομική σφαίρα είναι ανάγκη να εκδηλώνεται 
μία τάξη ανώτερων πολιτικών, πνευματικών και ηρωικών αξιών, 
ένα  σύστημα  που ούτε   θα ξεχωρίζει ούτε θα ανέχεται οικονο-
μικές τάξεις και δεν θα γνωρίζει τον διχασμό μεταξύ «καπιταλι-
στών» και «προλεταρίων». Ένα σύστημα αποκλειστικά με όρους 
οι οποίοι θα καθορίζουν τα πράγματα που αξίζει να ζήσεις ή να 

πεθάνεις για αυτά.»

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


