


Δ jΞ Y Θ'l l JΞΞJ;:
B&H ENGLAND BM Box 6826, London,
νvc 1N 3ΧΧ. GREAT BRlTAlΝ.
B&Η HOLLΑND: Bo BoΧ B1, 3956.Z5.
LEERSUM' HoLLΑΝD
B&H SPAlN: Po BoΧ 196 c.P. 28,9B0,
PΑRLΑ MADR|D, SPΑlN
B&H BELGIUΙ\Ι: PoSΤBoX 94' 8000
BRUGGE, VLΑΑNDEREN, BELGlUM
B&H HUNGΑRY: PF 51B' 7'102,
SZEKSZΑRA, 2 HUNGΑRY
B&H MIDGARD: CPS 240, 4 BlS, RUE
TΑlSSoN, 30 100 ΑLES' France
B&H SERBIA : BO BOX 46, 11118,
SERBlΑ_YUGoSLAVlΑ
B&Η CANADΑ : Po BoX 51072
MoNτREAL, QUEBEC H1N 3T8 CAΝADΑ
B&H ΑUSTRΑLIΑ: Po BoΧ72 WΑTSON,
ΑcT 2602' ΑUSTRALιΑ

υ:l \-t l r_--_

KUl'1ΕU ΝΞ\'; ZΕΑ-ilrD
B&Η USA: P.o. Box 206. Salem, ohio
44460, usA.
B&Η ZURlcH: CH-ZU-VS, Postfach 9,
8425 Oberembrach,
S c\Λ/E l Z/S\rvIzE R LΑN D.
B&H ROMANDIE: Poste Restante, PL.
Bel Air, cH 1260, Νyon 1,

SWlTzERLAΝD.
B&H NOR\,VAY: P.O. Box 5, N1112 Oslo,
NOR\,VAY.
B&H FlΝLAND: PL24' FlN-01451,
VANτAA/FlΝLAND.
B&H SLOVAKIA: P.O. Box32,949 11
Νitra 11' SLOVAKιA.
B&H CASSOVIA: P.O. Box 3, 04414
Cana, SLOVAKIA.
B&H POLAND: P.O. Box 822, PL-10 684
Olsztyn, POLAND.
RAMPAGE PRoDUcτloNS: P.o. Box 19

Coalvi]e, LeiοeοtersΠire, LE67 '1 DS,
EΝGLΑΝD, UK'
PAΝZERFAυST RΕCoRDSl P'o. Box
188, Νe\Μport' MΝ 55055, USA.
τRI-STATE RECORDS: P.o. Box 430.
Villanova, PA 19085, USA.
SUBZERO RECORDS: P.O. Box 60,
52229 W roclaw 20, POLAND.
PURE IMPACT: P.O. Box 16, 1910
Kampenhout, BELGIUM.
MIDGARD RECORDS: P.O. Box 22027,
54007 Gotteborg, SWEDEΝ.
MovEMEΝT RECoΒDS: Postfach 18,
01720 Wildsdruff' GERMAΝY.
V.F.S.: CP 12' 36Ο45. LoΝ Go VlcENZΑ,
lτΑLlΑ
ORDEM LUSΑ: APDo Ξ 281 1-801,
ALIMΑDΑ' PoRTUG;-
ΑNTEΠlΘEΣH; TΘ Ξ':3 cι''1oΝolΑ,
1ο010' ΑΘHΝΑ



N<Α - Ξεκιvdμε με δυo πd-
ρα πoλιi ευ1dριαrα v6-
α. Kατd πριilτov τo Eλ-

ληvικ6 τμημα τoυ B&H ξαvαγ(vεται επ(-
σημo με απ6φαoη τoU KεvτριKoO B&H
τηg Aγγλiαg και κατd δειiτερov, o0μ-
φωvα με πληρoφoρ(εg oι παρεξηγη-
oειg αvdμεσα στouq oυvαγωvιoτ6'g
αrηv Αγγλ[α, 61oυv αρ1[oει και κoπd-
ζoυv' 'Eτoι απ6 π6ιrrε B&H πoυ υπηρ-
Xαv στηv Αγγλ(α, εvωΘηκαvε oε dvα, α-
vdμεoα τouq Kαι τηg Σκωτ(αg! Eδω vα
αvαφ6ρω 6τι εμε(g o(γoυρα δεv μπo-
ρoιiμε vα πdρoυμε θ6oη και αυτ6 γιατi
δεv ε(μαoτε εκε( και δεv ξ6'ρoυμε
πoιoq; τι; Kαι πωg; To μ6vo πoυ λ6με
ε(vαι: Νo MORE BROτHERS WΑR!
- Πριv λiγo καιρ6 oμdδα vεαρωv EΘvι-
κιατωv επιτ6Θηκε εvαιrιiωv κατdληψηg
αvαρ1ικωv αια Πατηoια. Aπ6 6τι μdΘα-
με τα oκoυληκια πηραv για ακ6μα μια
φoρd τo μdΘημα τouq, η oυγκεκριμ6vη
κατdληι|.lη ε(1ε καε[ απ6 EΘvικιαr6g
πριv απ6 τ6ooερα 1ρ6vια.
- Eπ(Θεoη δ6μηκε Kαι τo αvαρ1ικ6
ατ6κι Περιαrερ(oυ απ6 ΕΘvικιατε1g. oι
αvαρ1ικo( αυτη τη φoρd ξ6ρovιαq τo
περιατατικ6 αια Πατηoια, πρoτ(μηoαv
vα κλειαιoιjv μdoα και πρooπαΘoιioαv
με τα κιvητd τηλ6φωvα vα καλ6ooυv
τηv Αατυvoμ(α. Δεv πειρ6ζει τιg γλιτιδ-
oαvε αλλd για ακ6μα μια φoρd απ6δει-
ξαv τι κ6τε9 ε(vαι.
- Ξαvακυκλoφoρε( τo μ(vι-περιoδικ6
lNTERNAΤ|ONΑL SKlNHEAD
BULLEΤ|N τoυ Φιλαvδoιi oυvαγωvιαrη,
o oπo(og ε(1ε 'επιoκεφθε(' και τηV φU-
λακη! Mπoρε(τε vα Παραγγε(λετε απ'
τη διειiΘυvoη: P.o. BoX 88.04.321'
TUUSULΑ FlNLΑND
- Kαιvoιiργιo EΘvικιαrικ6 fanzine απ' τη
Πoλωv(α με τηv ovoμαo(α R.A.c.
- o Φιλαvδ6g JΑSA, 6πoυ πραγματo-
πoιoJoε διαvoμη βιvτεoκαoετωv με
W.P. μπdιrrεq Kαι γεVιKoιi περιε1oμ6-
vou τoU 1ωρoυ, βγηκε απ'τη φυλακη
και oυvε1iζει με καιvoιiργια β(vrεo.
- oι 'Eλληvεq DER STURMER oυvε1(-
ζoυv ακdΘεκτoι, 6τoι περιμιlvoυμε τo
split cD τouq μαζ( με τouq
cAPRiCoRΝUS απ' τηv Πoλωv(α!
- oι παλιo( Αγγλoι πατριωτεg
cRlMlNΑL OLΑSS επαvαoυvδ6Θηκαv
και εμφαv(oτηκαv ζωvταvd μαζ( με
τouq σUμπατριιδτεg τoυg SUPER YoB
και κdπoια dλλα καιvoιjργια γKρoUπ.
Mακdρι vα μη με(voυv μ6vo ατα |ive!
- LΑSΤ cHΑNGE ε(vαι μια καιvoιiργια
Αμερικdvικη R.Α.c. μπdvτα με
oi!/Punk η1o αιo CD τoυg 'RloT
ZONE' πoυ θα βρε(τε oτηv PURE
lMPAcΤ.
- Kdπoια μ6λη τηg παλιdg Γαλλικηq
μπdιrrαg LEGloΝ 88 κυκλoφ6ρησαV τo
cD '19B4-1987' 6πoυ περι61ει 29 τρα-
γoιiδια και βαoικd ε(vαι 6τι ε(1αv κυ-
κλoφoρηoει oι L88 oε 6vα LP, διjo EP,
6vα DEMO και κoμμdτια oε oυλλoγ69'

Αvdμεoα ατo o0voλo ε(vαι και 9 live
κoμμdτια. 'Evα καλ6 CD πρog τιμη τωv
< <SKREWDR|VER> > τηg Γαλλ[αg!
- oι BΑTTLE STANDΑRD μαg γυρvdvε
π(oω αrιg δ6ξε9 τoυ Aγγλικoιj R.Α'c.
αφorJ αιo DEMO τoυg πα(ζoυv παλι6
γvηoιo oi! με επιρρo69 απ6 LoNDoN
BRANCH, PUBLIC ENEMY, INDECENT
EXPOSURE. Αvαμιivoυμε vα τoυq α-
κoUooυμε oε 6vα split CD πoυ ετoιμd-
ζoυv και oτη oυλλoγη VolcE oF
BRlΤAlΝ VoL.2!
- Ακ6μα 6vα split CD ε(vαι τωv Σε1ρβωv
KR|STΑLNΑ ΝoC με τoυg Πoλωvoig
NOνVY LΑD απ' τηv SΤREETFIGHT
RECORDS.
- H nεριβ6ητη Γερμαvικη μπdvτα
LANDSER δυαιυ1ιilg τ6λo9! Tα μ6λη 6-
πoυ καταζητoιiταv αρκετd καιρ6 ouvε-
ληφΘηoαv απ6 τιg δημoκρατικ69 αρ-
X6q τηq Γερμαv(αg φυoικd γιατi dλλo
... για τouq ακρα(oug αr(1oυg τηg μπd-
\rrαq.
- EBREDO MΑGUAR ε(vαι ιlvα καιvoιiρ-
γιo περιoδικ6 6πoυ αvηκει αro B&H
τηg oυγγαρ(αg.
- H εφημερ(δα ΣΤoXoΣ ξαvd oε κυ-
κλoφoρ(α με vιio εκδ6τη' Nα τov(oω 6-
τι ηταv και η μ6vη εφημερ(δα, π6ρα
φυoικd τηg XPYΣHΣ AYΓΗΣ, πoυ δημo-
o(εuoε κdλεoμα ατηv πoρε(α για τα l-
MIA!
- To Γερμαvικ6 B&H dπωg γvωρiζετε
6κλειoε απ'τηv Σιωvιατικη κατo1η, πα-
ρ6λα αυτd 6μωg μπoρε(τε vα επικoιvω-
vηoετε μαζ( με τoυg Γερμαvo0g oυvα-
γωvιαr6g μdoω τoυ Αγγλικoιi B&H.
- oι ENDSTUFE κυκλoφ6ρησαv τo CD
'BooΤBoYS BREMEΝ' με 6voμα μπd-
ιrrαg ΑDREΝΑLlΝ.
- Kυκλoφ6ρησε η VoL.2 oυλλoγη
'BROTHERS THROUGH BLooD' dπou
περιεXει τouq Αμερικdvoυq
lNTlMlDATloN oNE Kαι τouq Aγγλoυg
BULLDOG BREED. oι τελευτα(oι δια-
oκευdζoυv και τραγo0δι απ' τoυg
Mlt{oR THREΑΤ|
- H εΘvικιαrικη διoκoγραφικη εταιρεiα
PANZΕRFAUST κυκλoφ6ρηoε μια oυλ-
λoγη oε CD με τιg καλιiτερεg κυκλo-
φoρ(εg τιg εταιρε[αg.
- oι Γdλλoι FRΑcTloN (πριilηv
FRAcTloN HEXΑGONE) 6πoυ τoυg εi-

1αμε φιλoξεvηoει ατo πρoηγoιiμεvo
τε01og, κυκλoφ6ρηoαv τo mini-CD
'RECoNQUlSΤA' με πεlvrε τραγoιiδια
oε oκληρ69 φ6ρμεq και αρκετd ριφ!
- ULTRΑ επιΘετικ6 hardcore αΠ' τouq
ΗBMΑcΗlNE αro ' CHEΑΤED' απ' τηv
PΑNZERFAUST REcoRDS.
- oι DEΑTH'S HEAD απ' τηv Aυατραλ(-
α πα(ζoυv μια μ(ξη R.A.c. με MEΤAL
αιo CD τoug ' OΝSLAUGHT' καΘωg και
τo STREETFlGΗΤ, τωv SKREWDRlVER
διαoκευη !

- M6λη τωv παλιωv PEGG|OR ΑMlco
πα[ζoυv αroυg ARMCO και τo CD τoυg
ε(vαι τo ' UBl MAloR MlΝoR CΕSSAT'.
- oι loπαvo( DlVlSloΝ 250 με αφoρμη

τηv oυμπληρωoη 10 1ρ6vωv απ6 τηv [-

δρυoη τoυg κυκλoφ6ρηoαv 6vα best
off CD 'με τfuλo'10 ANOS'!
- oι HΑΤΕD& PROUD αro CD τouq'
LET FREEDOM RE|GΝ' διαoκευdζoυv
τραγoιiδια τωv YDL και ARREST|NG
oFFlcERs δυo απ' τιg παλι6τερε9 Α-

μερικdvικεg EΘvικιαrικι1g μπdιrrεg.
- oι OFFS|DE απ' τηv oλλαvδ(α ε(vαι
μια ακ6μα πατριωτικη και 6xι μoδdτη
μπdvrα. AlN'T'69 ΑNYMORE, \VAY oF
LIFE( ΝoΤ A FΑSHloN), DEFEND, κd-
πoιoι τ(τλoι τραγoυδιωv απ' τo CD
τoυg ' THE KlcK oFF'.
- Φ6λκ/ μπαλdrrrεg και RoCK τραγoιi-
δια απ'τoυg lταλoιig ΑURORΑ αro CD
τoυg καθιbg και τo FΑΤHERLAND, τωv
ULT|MA TΗUtE' αrη γλωooα τoυg.
- Aπ' τηv Αμερικη μαg 6ρ1εται τo spIit
cD A CASE oF PRIDE' με τouq
SQU|GGY ( π6ιrrε τραγoιiδια, με πιo
'απoλιτικ6', τη διαoκευη τoU
ANTlSoclAL τωv SKREWDRIVER) και
τoug Tεξαvoι1q THE Boo KED με π6-
trrε πdλι τραγoιiδια, 6πω9 τo PR|DE &
HoΝoUR.
- Ακ6μα μια μπdvrα πoυ ιi1ει αvαλdβει
τα φωvητιKd o B|LLY τωv CELT|C
WΑRRloR, ε(vαι oι WH|ΤE FlSΤ και η
κυκλoφoρ(α τoυg ε(vαι τo CD 'MAKΕ A
FIST' απ6 τηv Πoλωvικη SUBZERO
RECORDS. Τα υπ6λoιπα μ6λη τηq
μπdιrrαg ε(vαι oι Πoλωvo( KoNKνγΙSTA
88.
- oi! THE TΑΤToo BooK λ6γεται 6vα
καιvoιiργιo βιβλ(o με 132 6γ1ρωμεq
oελ(δεg αφιερωμ6vo oτα skinhead
tattoo Kαι dλλo dvα αφιερωμdvo αrα
SK|N G|RLS με 100 oελiδεg και 500
φωτoγραφ(εq! Mπoρεfuε vα τα παραγ-
γε(λετε Kαι τα δυo απ' τηv PURE
IMPACT.
- Mετd τov 1ωριoμ6 πoυ ε(1ε με τηv
AΝτONELLA, o τραYouδιoτηg τωv
BΑΤTLΕ ZoNΕ, ΑLEX μετακ6μιoε ατo
Περoιi(!?!) 6πoυ εκε( μαΘα(vει στoUq
Περoυβιαvoιiq vα μιλdvε Aγγλικd(!!!-
SCUM), Eπ(oηg φημεc λ6vε 6τι o JlM
(BULLDOG BREED/ SQUADRON) dxει
xdoει τηv π[αrη τoυ αιηv W.P. oκηvη
και ι11ει εξαφαvιατε(!
- DENΤE Dl LUPo ε(vαι μια καιvoιiργια
lταλικη R.A.C. μπdvια απ' τηv Pωμη
Kαι η κυκλoφoρiα τouq τo NoΝ
cΑMBlEREMo MAl.
- oι Aγαπημιlvoι LEGloΝ oF
ST. GEoRG E κυκλoφdρηoαv επιτ6λoυg
τo τρ(τo CD τoυg ΙN THE FOOTSΤEPS
oF ΗEROES με 14 oλoκα(voυργια τρα-
γo0δια!
- Kυκλoφ6ρηoε τo
CD STRENGΗT
THRU BLooD 6πoυ
περι61ει απ'τηv Γερ-
μαv(α τoυg πoλιj κα-
λoιig HAΤE SoclETY
Kαι απ' τηv Αγγλ(α
τouq γvωστoιig και ε-
ξ(ooυ πoλιi καλo0g'

a



RΑZoR',S EDGΕ.
- Eπ(oηg dλλo 6vα split CD ε[vαι τωv
WH|TE V/ASH με τouq
SΤRΑ|GHΤLΑCED N|GHTMΑRΕ με τ(-
τλo Η- Τo\VΝ RocK'N' ROLL.
- Kαιvo0ργιo EP απ' τoυg Σoυηδoιig
THE JlΝX με τftλo SERBIA, BOYS lN
BLUΕ ΑND MoRE,
- oι Τρικαλιvo( ouμπατριωτεg,
U Ν LEASHEAD AGΑl N (πρωηv TH RΕAT)
61oυv αρ1ioει πρ6βε9 και 61oυv κd-
πoια τραγoΟδια. Eμε(g ευ16μαατε και
oε κdπoιo oλoκληρωμ6vo CD!
- oι lταλo( A.D'L. 122 d1oυv β6βαια πo-
λιi καιρ6 ΠoU τo 61oυv διαλιioει αλλd
τα μ6λη τoυg δραατηριoπoιoιjιrrαι oε
dλλεg εΘvικιατικ6g μπ6ιrrε9. M6λη λoι-
π6v τωv Α.D.L. 122 και CoRoNA
FΕRREA ε(xαv δημιoυργηoει τoUq
NEV/ clΤY RocKS και κυκλoφ6ρησαv
3 EP:THE cHoSEN FE!γ' No PΑlΝ No
GAlΝ και MlLANo 2000. Αλλα μ6λη
τωv Α.D.L. 122 πα(ζoυv στouq
hardcore, lNJUSTlcE SlDΕ.

- oι Φιλαvδoi M|SΤRΕAΤ ε[vαι ξαvd μα-
ζi μαg με καιvoιiργια κυκλoφoρ(α dvα
EP με τ(τλo SΤAND FoR YoUR
ΝΑTΙoN Kαι τo CD "Battle Cry''. H π(-
στη τωV oυvαγωvιαrωv επαληθε0εται! !

- oι LES VlLAlΝS απ' τo Bdλγιo 6πoυ
δυo μdλη τoυg ( κιθdρα και τ0μπαvα)
πα(ζoυv Kαι στouq ΤHΕ PRlDE, σUμμε-
τ61oυv oτη oυλλoγη TR|BUΤE To
BUNKΕR 84 διαoκευdζoιrιαg και αuτo(
τραγoUδια απ' αυτ6 τo παλι6 Eθvικo-
oooιαλιαrικ6 γκρoυπ! Tα dλλα oυ-
γκρoτηματα πoU σUμμετ6xoυv ε(vαι:
KoΝKV/|STΑ 88, BΑGADOU SToRM,
ΑRcΗlVUM, GΕSτΑ BΕLLlcΑ,
ULΤlN/ΑTUM.
- Προoφdτωg μdθαμε 6τι τo Boυλγα-
ρικ6 B&H διακηρΟooει oτι η Γv1ακεδov(-
α δεv ε[vαι Eλληvικη και κdvει λ6γo για
αvεξαρτηο(α τηg παvdρ1αιαg αυτηg
Eλληvικηg γηq, με ατ6xo β6βαια τηv
κατdκτηoη τηg. Αυτ6 βεβoiωq δεv ε(-
vαι κdτι καιvoιiργιo αφoιj εδω και αιω-
vεq τη λιγoυρεJoιrιαι. Eμε(q τωρα με

τη σειρα *αQ .*:3uε: Tι o1εioη 61oυv
oι Borjλγαccι ο, οπoioι ωg γvωαr6v
ε(vαι απoγoνoι lι1ο'.γoλωv) , με τη λευ_
κη ΕυρωπαΙκη ιoυλη Kαι με τα ιδειbδη
πoU εKπρoσωπε[ τo B&H; Η απdιrιηoη
ε(vαι απλη: KΑι/lΑ! H λΟoη ατo πρ6_
βλημα εivαι ακ6μα πιo απλη και βρ(-
σKεται αrα 1vdρια τoυ Bαo(λειoU τoU
Boυλγαρoκτ6voυ! Η Mακεδov(α ηταv,
ε(vαι και Θα παραμε[vει Eλληvικη ( και
doε τov Mπαμπιvιιliτη Kαι τouq dλλoυg
vα λ6vε).
- KAlPoΣ HTAN! oι Condemned 84 ε(-
vαι τωρα Πια μια δηλωμ6vη λευκη &
περηφαvη μπdιrια και αυτ6 απoκαλΟ-
φΘηκε dταv oε μια oυvαυλiα ατηv Α-
τλdιrια τηg Αμερικηg αρvηθηκαv vα
πα[ξουv με dλλεg μπdrrεg πoU ειXαv
oφρo-αμερικdvικα μ6λη(= μαΙμoιi_
δεg!), Φυoικd μ6vo do1ετoι δεv ξ6-
ρoυv καλα τo πoρελθ6v τouq με τo πιo
απλ6 παραδειγμα, τoV πρd_lτo drummer
τoυg Cliff 6πoυ
μετακdμιoε ατιg

Στιg 28 Φεβρoυαρ(oυ 6κλειoαv 27 γρ6νtα απ' τη δoλoφov[α τoU σUvαYωvιατη πoυ
φoιτoιjoε αrηv lταλiα καΘωg και μ6λo9 τoU εΘVιKιστικo0 FUΑN, M|XAΛH MΑNΤAKΑ. 'ΗΤAN ΣΤlΣ
2810211975 ΣΤH Pωμη dταv μετd απ6 oυμπλoκ69 εθvικιατωv και κoμμoυvιαιωv αριατερd
καΘdρματα τov δoλoφovoιjv εv Ψυxρ6 με μια oφα(ρα αro κεφdλι! oι lταλo( oυvαγωvιαι6g
πραYματoπo(ηoαv για ακdμη μια φoρd μvημ6oυvo τιμrj_lvιαg τov σUμπατριωτη μαg' Φυoικ6 εκε(
παρευρ6Θηκαv Kαι'Eλληvεg oυvαγωvιαr6'q απ' τη XPYΣΗ AYΓH.

ANAΠAYΣoY EN E|PHNH AΔEΛΦE KAI H EKΔ]KHΣH ΘA

ΙΙTΛN ΠpΩTΙI ΛΙΙpΙΛΙoY
TΙΙΣ EoKΛ ΙΙ ΛpλΙΙ ΠoY ΛKOYΣTΙΙKE ΣTΙΙ KYΙΙpo ΙΙ ΦΩΝΙ1

To ζημ6ρωμα τηg 1ηg Λπρrλiου 1955 eπlφυλαooοr μlα
διoαρeoτη 6κπληξη oτη γηραrα Dροταvrκη Λυτoκρατορiα δοκαδeg
βoμβroτlκeg οv6ργοreg πραγματoπotoivταt' τοσo oτη Λeυκωoiα ooο
καr oe ολλeg llδλοrg τηg Kinρου. πληττovταq Bρeταvtκoljg oτρατηγικoilq
o'τoxoυg. Η δρυλlκη EOKΛ ξοκrvαοr τη δραoη τηg'

Λρxηγδg καr Ιδρυτηc τηg Ιδvrκι1q oργαvωoηg Kυπρrακoi Λγιilνα
δα eivαt o Στρατηγoq Γοιbργrοg Ιρiβαg, ο οlloiog παλαtδτορα υπηρξe
αρxηγog ιηg δρυλικηg oμαδαg "Ι'. o lρiβαg ο οπo1οg oτo οξηg δα
6xοl τo ψeιδδvυμo Δrγοvηc, μοτα απo κριφοq

Ιγγλ6ζoυ9 κoμαvτog. o Λυξevτiου 1vωρiζel δτt δοv υπαρxοl καμμlα
e)πΙδα oωτηρiαq. Δlαταζοl τoυg αvτροq τoι vα βγοιv Jξω evιδ o
iδlοq παραμ6vel. O nρiοτog Ιγγλ6ζog lroι φτdvοι καl τoι (ητα vα
παραδοδοi π6φτοt veκρ6g απο μrα ρlπη τoι Λιξevτioυ. or ωροq
πeρvoiv καl οt απωλeιeg τωv [γγλοζωv αυξαvovταt. Tολtκα
αnοφαo1ζoυv vα αvατtvαξοllν Τη σΠηΛlα. Dixνoυν μεoα δυvαμΙτη καt
xοιρoβομβiδeg. Meτo αnο ).iγο ο Λυγoυoτr1q, oιμμαxητηg τoυ ΛυξοvτΙoυ
nο1δοt τουg λγγλoυq 6τr ο Λρxηγοg τoι εiγαl vοκροq καt μπα1vοt oτη

Πρoeτolμασieg κα1 Παρατηρησο1q ΠoU eκαve oτo
Kυπριακο 6δαφo9 τουλαxloτov διο xρcνωv δα
ξοκrvηoεl τηv 1η Λπρlλiοι τoυ 1955 τοv διioκoλo
αγcivα τoυ.

Mο ολαxtoτoυg αvδρeq και 6xovταg oπλro'μδ
4oo κυvηγοτtκοg καραμπ1veg. 1Οo αιτοματα δπλα καl
αυτooxeδtουq εκρηκτtκοιig μηxovroμoig μαxeτοt
evαvτlα ο'e 4oooo erδικα οκnαlδουμδvoυg κομαvτοq
τηg Dρeταvtκηg Λιτοκρατoρ1αg. O Kυπρrακoq λα6q,
lδlοll(ρωq η \co\οiο. ο1ιο\laζ, 1ι ΕoΜ 

^οl
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ηg.
C)t oτρατtωτtκδg eπlxetρηoοlq ( αvορδ6δοξoι

πολeμoυ) τηg ΙoKΛ και οl evοργοteq τoυ Kιπρtακοi
λαοι]. πoυ oτo πρδoωπo τοιl fρiβα εxe l e νoδριω€e i o
Λrιbvrοg Πδδog τηg'Eνωoηg μe τηv flλλαδα, φeροιv
σUvτρlΠτ1κα lληγματα oτη B.Λ. τ6oo υλtκα ooο καl
ηδrκα. ol Ιγγλ6(or οvτtδροiv oπαoμωδrκα. fllltκιρηττoιv
τov "Δrγοvη''. πρoβα1vοιv oο oυλληψοrq και
απαγxovtoμoι1g. Ικατοvταδeq αγωvtoτ6q, oπωq oι
μαδητοg Kαραoληg καr tΙαλληκαρΙδηq. φoροιν τη δηλlα τηg αγxovηg
τραγοιδιbvταg τοv Eδvrκ6'Υμvο μexρr πoυ τo τραγoιiδt κoβeταl αlrδ
τov ηxo τηg καταπακτηg.

Θα ητοv παραλerψη νa μηγ αγαφeρouμ€ ΙoV Γρηγoρη
Λιζevτiοι υπαρxηγ6 τηg EoKΛ, ο οποΙoq τηv 3η Moρτiοι 1957
βρioκeταr oτο κρηoφiγeτo τoU, μ1α oπηλrα μο οΙooδog μrο μιιρη
τρiπα μe τ6ooeρlg oυvτρoφoυg τοι πορtκυκλωμδvoq απo eκατovταδeq

onηλlα για vα φ6ρel τo πτιilμα ioι. o ΛυξοvτΙoυ δμωg
οivαl ζωvταvοg καt ol διο μαζi αρxiζoυv vα βαλλοιv
οναvτiωv των Bρeτανωv.'Εxel πλeοv βραδrαoεl καr ol
Eγγλοζor κατοβρ6xoιv μe δοκαδeg γαλovrα βevζivηg
τηv eiooδo τηι oπηλlαg καt τοπoδeτoiv eμlρηoτrκeg
ναρκοq. Λiγo πρlv τιq πυροδοτηooυν o Λυζοvτiου
δlαταζel τοv Λιγοιoτη να φiγοr καl vα γλrτωoel. Γtα
τov iδιo υπαρxοt μovο ο ηρωlκog δαvατog. O
Γρηγoρηg Λυξεvτiου 6ποoε ηρωrκα μαx6μevoq oο
ηλrκiα 28 eτδν.

oμrq η μο1ρα τηg Φυληg μαg δev οΙvαt να
γοvvα μoνo 

'tIρωοq αλ)α και ιρoδoτeg. oι
κoμμoιvloτ6Q Ελλαδοc καr Kiπροι δημooιει1oιv oτtg
οφημορiδeg Drζooπαoτη καr λαραυγη αvτioτolxα τηv
ταυτοτητα τoυ Δrγοvη μο αnοτολeομα vα αr,αγκαστοΙ
vα φr1γεl α116 τηv Krlnρo. Πρoφαvωg noτ6 δev τov
oυγxiυροoαv οιr ηταv 6vαg'flλληναq [δvtκtoτηQ lου
lroc μlροq o oν ονll\ol-oLVloτlλo oι Uνo.

Ιη
] Ι1o
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ST@SSTRUPP
oJ srossTEt]PP εΙvαι ακ6μα μια Ελλnvικιi μπ6'vτα πoυ

cιvτι'nρoσωEΙeιjει τα ιδει|lδn μαζ Κα1 αυτ6 τo δεixvauv μ6oα
απ' τo μΙvι-CD τoι'ζ, 'WΙR ΚoΙuΙMEΙν' πoιι κιlκλoφ6ρnoε

πριv καlρ6.

1. Π6oτε μαg λiγα πρ6γματα lΙα τnv μπ6vτα
ol Stosstrupp δnμoυρτrriΘnκαv σtα τ6λn τoυ 1999 απ6 τov Γιcδργo

(roΘ6ρα, μπ6ooo) Κα1 τov Χρfioιo (o6λo κlΘ6ρα) 6ταv απoφ6orοαv
vα oxnματiooιΙv μ1α !]Γhite Power μπdvια, με oκoπ6 vα
εvδwαμcδoow τnv εγxcδρια oκnvfι πou βρioκεταr δυoιυxci:g ακ6μα
oε πριilμo σι6δto. ,lu*γo αρY6τερα oιnv μπ6vια εloxcbρnoαv o βH
(φωτrnτκ6) καl o Niκog (vιραμg).

2. Σε πorεg μouolκ€g φ6ρμεg αoxoλεioτε;
To πρd:τo μαg MCD "Wir Κommen'' fταv 6vαg owδυαoμ6g oyRAc,
Metal Καt λiγo Ηatecore, με τo πρcδτo vα κυρlαρxεf.
3. Eκτ6s απ6 τo "Wir Κommen", ετorμ6ζεται καμι6 v6α δouλεr6
oιivτoμα; Καl αv vαι, oτo iδιo ιiφog με τnv πρonγoιiμεvn;
Yπdpxoιrv αρκετ6 v6α κoμμ6τlα 6τolμα, ο-λλ6 δεv εivαι oiγoυρo
ακ6μα π6τε Θα τα nxoYραφriooυμε, αφoιi αoxoλoιiμαστε rΙαρ6.λ-λΙλα

καl με 6-λλε9 μπ6vιεg. To ιiφoq
τωv καlvoιiρμωv κoμματlcδv
εjvαt πιo κovι6 αιo Ηatecore.
4. 'Exετε αγγλκoιig oιixoug,
uπ6ρxει περiπτωon vα
uπ6ρξεr κα1 ελλnv6φωvo
κoμμ6τι;
Στ6xog τωv Stosstrupp εivαι vα
απεuΘιrvΘoιiv πρog 6λoυ9 τoυ
Λευκor3g Aδελφoιiζ αv6 τov
κ6oμo, αυτ69 εivαl 6iλωoιε καr
o oκoπ69 τng White Power
μouolκrig, καl n xριion τng
αγγ'λΚig γλιδooαg πρooφ6ρεταl
μ' αιπ6. Π6vτωζ δεv απoκλεiω
τnv περiπτωon oρlαμ6vα απ6 τα
καlvoιiρμα κoμμ6τtα vα 6xoιrv
ελλnvrκ6 αιxo.
5. Mε τnv πoλτυοi αoxoλεioτε
εvεργ6; Eioτε μ6λn ι<6πoιoυ
ιατπiματog;
Nαι, αoxoλoιiμαoιε εvεργ4 με
τnv πoλτκri' καΘ69 αuτ6g εivαl
o μ6voζ τρ6πog vα αγωvtαιεig
πραγματlκα YΙ' αuτ6 πoυ
πtoτειiεlg, 6λα τ' 6λλα εivαι
κoιiφια λ6μα. tI λ6ξn "πoλrπκι" 6xεl παρεξnynΘεi oιlg μ6ρεg μαg'
καΘιδs 6xεl oιrvδεΘεi λαvΘαoμθvα με τα o6mα κoιvoβoυλεuικd
κ6μματα. Eμεig βλ6πoυμε τnv πoλτικri με τnv 6wolα πou εxε oιnv
Αρxαiα Eλλ6δα, δnλ. n εvαox6λnon με τα κoιvd, πoυ εivαr xρ6og

κ6Θε εvερYof μ6λoυg τng λαΙκrig κolv6τnταg.
Efμαατε μ6λn τou κlvtiματog ΧPYΣH Α1TΗ πoυ απoτελεi τnv μ6τm
πoλτκri διivαμn πoυ ΙΙραYματlκd αγωviζeταl με ouv6πεlα μα τtg

EΘvrκ6g καr Κoιvωnκ6g Ιδ6ε9 καl απoτελεf τn μovιi ελπiδα αιrιof
τoυ τ6πoυ.
6. IIωg βλ6πεταr τnv ελλrιvrrαi ι<αι παγκ6oμrα εξ6λξn; Ι(αι πωg
πrστεriεταr vα εξελυcΘoιiηt oι Ιδ6εs μαs τα επ6μεvα xρ6vια;
Bλ6πouμε τnv ΙΙαYκoσμtoπoinαn vα πρoxωρ6εi με γoρYoιig ρuΘμoιig
6xovιαg oαv oιrvoδoπ6ρoυζ "δεξloιig" και "αρlαιερoιig" (τoυg

oπoioυg ouvδ6εl o δrεΘvroμ6g, 6αxετα με τo ΙΙωg τov παρoυo16ζει o

καΘ*vαq) καi τnv κατ6πτωon τωv nθκd:v καl παραδoolακcbv αξrιδv

τng Eυρ6πng, μ6oω αρρωατnμ6vωv πρoτfπωv πoυ πρoβ6λλovιαl
απ6 6λα τα μ6oα πρoπαγ6vδαg τωv εβραiωv.
Πlατειiω 6μω9 6τι λ6γω τng πρoκλnτiκlig crιdong τoυ Ιoραriλ oιn
M6on ΑvατoΜ, o κ6oμo9 orY6 orγ6 καταρρiπτεl μ6oα τoυ τo μriΘo

τoυ "κατατρεγμ6vou λαori" και αρxfζεl vα δiακρivεl τo πραγματκ6
πρ6oωπo τωv εβραfωv. tΙ εβραι6δoυλn Aμερικli 6xεl πλ6ov ρiξεt τιg

μ6oκεg και ol "αΦρωπlαιικ69'' τlg eπεμβ6oειg oια δ16φoρα onμεiα

τoυ πλαvtiτn, δεv πεiΘoιrv rι\6ov καv6vα αφoιi εivαl πλ6ov
oλoφ6vερoι o1 πραγματtκoi oκoπoi τng. Eπiong, n αιηrvn oικovoμlκri
εκμετ6_λλεuon μ6oω δαvεiωv, πloιωτικιilv καρτd:v, xαμnλcδv μoΘd:v
κτλ. καl n αvεpμα, Θα γεwliooιrv μεY6λεg αvιlδρdoεlg εvαvιiov τoυ

καπlταλoμoιi. Αυτd, oε oυvδυαoμ6 με πoM6 6λλα 6πω9 n

κατααιρoφti τou περιβdλλovtog καt oι μεταv6orεg, Θεωριi 6τι

απoτελoriv απει\t'ι μα τo ofαιnμα καl foωg επιφ€ρoιrv κ6τl Θετlκ6 τα

eπ6μεvα xρ6vtα. To ζriτnμα εivαr εμεig πωg Θα εκμετo-λλευτoιiμε
6λn αυτri τn γεvrκi δuoαρ6oκε1α καt πωg Θα δcδooυμε αιov κ6oμo vα
κατoλ6βε1 6τi απoτελoιiμε τnv πραγματlκti evoλλακιrκri λljon,

απoτρ6πovrαg τov απ6 παYiδeg τfπoυ "Γ6voβα". Eπiong πρ6πειvα
καταλ6βoυμε 6τl εivαl πoλιi onμαvιικ6g o τρ6πog πou Θα

πρoοπαΘtiooυμε vα περ6ooυμε τιt Iδ6ε9 μαg αιoυg 6Jιλoυg, μ'αuι6
πρ6πεr vα αvαζnτfιooυμε κα1 v6oυg τρ6πoυ9 ιi:oτε vα τo

καταφ6ρouμε αιπ6, μ6vovιαg φυoικ6 π6vτα πloιoi crιlg Aρxfγovεg
Aξiεg τnζ ΙδεoλoYiαg μαt.
7. or ξ6vor oαg εvoxλoιiv; Πorα n γτrιilμn oαg;
Η καΘnμερlvri εloβoλn xλ6δωv ε\αρdrμωv μεταvααιιi:v αιnv xcilρα

μαs καt oιnv υπ6λoπn Euρd:πn απoτελεi μlα Θαv6olμn απεilri μα τo

μ6λλov τng iδlαg τng ιiπαρξng τoυ Λeυκoιi αvΘριilπoυ καt τoυ Aρloιi
πoλτloμoιi. Εδci ourιελεiταl μ1α ΙΙραYματrκri γεvoκιovlα ειg β6ρo9
τnq Φυλriq μαs Καt oδnγoιiμαατε με μαΘnματκri ακρiβεια oιo

oυμπ6ραoμα 6τι oε λγα xρ6vrα n
Eυρcδπn δεv Θα κατolκεiταl απ6
Λεuκoιig αλλ6 απ6 μtα
παvoπερμiα υπαvθρdlπωv, αιπ6
αρxiζει liδn vα φαivεται oε
πoM6g π6λε19 oε x6ρεg 6πω9 n
Γερμαvrα καi n Γαλλiα. o
κivδιrvog \ηα τnv Eλλ6δα αιo
6μεoo μ6Mov εivαι ακ6μα
μεγαλιiτερoq αv αvαλoμαιεi
καvεfg τnv αvαλoγiα τωv

μεταvαoι6v oε α(τγκριon με τov
πλnΘυoμ6, αφoιi tiδn ot

μεταv6oιεg €xoιrv ξεπερdoει τα
2.000.000, αλλ6 καr τo γεγov6g
6τl oxnματiζovιαl ιoxυρ6g

μεlov6τnτεg απ6 xcδρεg o1

oπoiεg €xoυv εδαφικ6g
δlεκδικlioεlg απ6 τnv Eλλ6δα,
6πω9 ol Aλβαvoi και ol Totiρκot
τng Θρ6κrι9. Eπfonζ επιruvδwol
φαvατrκoi μoυooυλμdvol εivαt
oiYoυρo 6τl Θα απoτελ6ooιrv
ooβαρ6 πρ6βλnμα αιo μ6λλov,
6πωg μαg δεixvoιrv τα γεγov6τα
Πoυ καΘnμεριv6 λαμβ6vow

xcbρα oιnvAγγ'λiα, n 6πolα oε λγα xρ6vlα ruvδιrvειiεl vα μετατραπεi
oε 6vα Ιoλαμικ6 κρ6τog!
ol εκατovι6δεg μεταv6oτεg ot oπofor φτ6voιrv καΘnμερlv6
παρ6voμα oιnv xιiρα μαζ δεv περv6vε απ6 καv6vα lατρlκ6 6λεγxo
παρ6 τo Yε\zov6g 6τl τo μεYολιπερo πoooατ6 απ6 αuτoιig εivαr

φoρεig επlκjvδιrvωv μεταδoτκcδv αoΘε'vεicδv με απoτ6λεoμα vα
αnoτελoirv ooβαρ6 κivδιrvo μα τnv δnμ6olα υγεfα! 'Ηδn

παρατnρεiταr τo φαιv6μεvo επαvεμφ6vlong αoΘεvεl<ilv 6πω9 n

φυματfωon, n oπoiα 6xεl εξαφαvloιεf εδcδ καl δεκαετiεg απ6 τnv

Eλλ6δα.
'oλα αυτ6, oε oιrvδυαoμ6 με τnv αvερμα, τnv εγκλnματrκ6τnτα κλπ.

δεixvow 6τι n παρoυcriα τωv ξ6vωv απoτελεi πλτιΦ μα τnv πατρiδα

μαg, \η' αuι6 πρ6πει vα γivει κ6τl πριv εivαl πoλτi αρYd!

8. Tr πρ6πεr vα γivει με τn λαΘρoμεταv6oτευon;
Κλεioιμo τωv xερoαiωv αιrv6ρωv καr φιiλαξn τoυs απ' 6κρn o' 6κρn
τng Elιλ6δαg. 'Eλεγxog τoυ Alγαioυ μα τov εvτoπιoμ6 τωv τoυρκrκd:v

oαπloκdραβωv πou καΘnμερlv6 κoυβoλ6vε σtnv Eλλ6δα
εκατovτ6δεζ μεταv6orεg με crτ6xo vα καταατρ6ψoιrv τov κolvωnκ6
τng lcrι6 καl vα κ6voιrv τα πρ6γματα πro ειiκoλα μ' αutoιig 6ταv

Θελrioow vα μαg επιτεΘoriv
Αμεon απ6λαon 6λωv τωv μεταvασtri:v εivαl n μovri λιion! EΞΩ oΙ
ΞENoΙ!



9. Πoυ βαδiζolψε oαv'EΘvog, 6xετε oκεφτεi;
Eivαι oiγoυρo 6τr βαδiζouμε πρog τnv καταoτρoφ:i. Η vεoλαiα
oαπiζει στα vαρκωτtκ6, αvαλcδvεταl σε φραπ6 τo πρωi και
"cΙubbing" τo βρ6δυ, αvrλεi πρ6τυπα απ6 to "big brother" καl τo
MTII, δlδ6oκεταt τo ειiκoλo κ6ρδo9 καl τo β6λεμα καl τo μ6vo πoυ
τnv απαoxoλef εivαl n καρι6ρα καl τo ακρlβ6 αιrιoκvnτo. "Mεγ6λn
Ιδ6α" τng επoxlig απoτελofv τα olympic alames τoυ 2004, μtα
πρooβofui τou oλυμπιακoιi Ιδεcδδoυg καt 6-λλn μα ευκαtρiα μα vα
κovoμrioow πofuτικ6vιnδεg' μεYολoερYoλ6βoι, oπ6vooρεg καl
λoιπoi. Tα eΘvrκ6 Θ6ματα ξεπoυλloιivιαι oτo βωμ6 τng
"ελλnvoτouρκlκlig φlλαg" Καt τωv "κoλιilv ox6oεωv" με τoug

γεiτovεg τouρκαλβαvoιig κα1 1'υφτooκoπtαvoιig κα1 πρog
ικαvoπofnon τωv αxεδiωv τωv αμερtκαvooιωvt<lιιilv αφεvιικcδv. To
'Eθvog μαζ δnμoγpαφrκ6 γερ6ζeι αφori τo πoooαι6 τωv γεwtioεωv
6λo και μεld:vεται (αvrfΘετα με τωv μεταvαoιd:v πou owεxcδg
αυξ6vεταD καl xωρig τo κρ6τo9 vα παiρvει, εoκεμμ6vα' καv6vα

μ6τρo μα vα απoτρ6ψεl αιπf τnv κατ6oιαon πoυ μαg oδnγεi oe

β6βαlo αφαvιcrμ6 κα τnv μετατρoπli τng Eλλ6δαq απ6 6vα φυλετlκ6
oμoloγεv6g κρ6τo9 (κ6τr πoυ φυoικ6 εvoxλoιioε πoλιi κ6πoloug) oε
6τrα oιrvoθriλευμα τouρκ6γuφτωv, oλβαvιi:v' πακroιαvcilv' αρ6πnδωv
K.α.
To 6ργo τng Kατασιρoφrig τoυ 'EΘvoυg 6xεl αvατεΘεi oτoυg
πρoδ6τεζ πoλτκoι1g και xρ6og μαg εivαι vα τoυζ εμπoδiooυμε!
t0. A' Χiτλερ, Ι. Mεταξ6g, M. Aλ€ξαvδρog, P. Εg, Φ. Niτoε,
oxoλ6oτε μoυ αuτoιig τoυg'Avδρεg.
A. Χiτλερ: o Αvδραg πoυ ξεπ6ραoε τα 6ρrα τoυ πoλτικoιi Ηγ6τn καl
6μvε o A.ιιilvrog oδnγnτlig μlαg oλ6κλnρnE Φυλ:ig, o'Hρωαg πoυ
εμrπz6εt τov Αγcδvα μαq, o ΔrrμιoυρY6ζ τns N6αt Αρrαs Θρnoκεiαg

μαζ. Arci:vrα Πiαιn αιo Πρ6oωπo Toυ!
I. Mεταξ6t: Γεwαiog αιρατlωτκ69 πoυ oαv πoλrτκ69, μ6oω τng 4ng

Auγoliαιoυ, πρoo6φεpε αξ16λoγo εΘvrκ6 καt κolvωπκ6 6ρYo, xωρig
6μω9 δυαιυxd:g vα καταφ6ρεt vα πετιixεt κ6τι βαΘιiτερo καl
oυoiιiδεg αφoιi απ6 τo καΘεoιdlg τoυ (πoυ Θα μπoρoιioε vα
xαραΚτnριστεi αoτlκoιi τιiπou με φαoιoτiκli αιoΘnτικti καl
εξαρτoliμεvo απ6 τov α\ry'λ6φilo βαoλ6) 6λεπαv o1 κατ6-λfulλεg
ιδεoλoYtκ6ζ β6oεlt.
M. Aλ6ξαvδρog: o Mεγαλιπερog Στρατnλ6τng 6λωv τωv επoxιiv'
lo6Θεn μoρφri πoυ σια 32 τoυ xρ6vrα κατ6φερε vα κατακτrioει 6λo
τov τ6τε γvωoι6 κ6oμo τng Avατoλrig καl vα αφlioεl αvεξiτnλα τα
onμdδrα τoυ στo π6ραoμα τng loroρiαg!
P. Eg: Στo 6voμα τng εrρfvng μεταξιi τωv Aρiωv λαcδv, παρ6μεlve 46

xρ6nα 6γκλειoιo9, Θιiμα τng "δlκαlooumg" τωv "κολιiv nκrιτcδv"
πou 6φταoαv oιo onμεio vα τov δoλoφovriooιrv 6vαvδρα
φoβoιiμεvor τnv αΜΘεlα πoυ αιπ69 πρ6oβευε... Η εκ6vα τou
Σεβ6oμoυ γ6ρovια RudoΙf Ηess oιo 6ρnμo Spadau, μαg Yεμiζεl
Θλψn α}λd παρ6-λλΙλα καr δiψα μα εκδiκnon! Δrκαroo(rvn καl
Δκαiωon μα τov RudoΙf Ηess!
Φ.Niτoε: o Mεγ6λog oραματιoτlig τoυ Nαof Yπερ6vΘρωπoυ,
Kαταoτρoφ6α oτrδriπoτε o6πioυ καl μiαρoιi, αδiτvαμoυ καl
αρρωoτnμ6voυ! Λ6τρει9 και κoιvωv6g τoυ ΑρxαloεMnvlκoιi
Πvειiματog και εξ69 απ6 τoυg πρoδρ6μoug τoυ Eθvrκoooolολoμoli.
r1. I. STUART - BιooD & ΙloΙ{oιrR. Πωg βλ6πετε τo μ6Movτoυ;
To BLooD & ιΙoNoUR δnμouργriΘnκε απ6 τov Ιan Stuart με oκoπ6
vα απoτελ6oε1 6vα παγκ6oμlo κrvnμα πou Θα πρooφ6ρεl αιn Λεuκιi
Nεoλαiα 6γα evαλλακrικ6 τρ6πo ζωrig μακρι6 απ6 τlg παρακμακΞg
καt αιπoκαταστρoφικ69 λιioεlg τoυ cruoτliματog, πoυ παρ6-λλrλα Θα

δlαδ6oει τo μlivuμα τng Φυλετlκrig Yπερnφdvεrαg και Aφr3rrvrong.

To BLooD & ΗoNoUR εivαr n κλnρovoμl6, πoυ μαζi με τn μouoικn
τoυ' μαg 6φnoε πioω τoυ o Ιan Stuart καl εivαl xρ6og μαζ vα
ouvεxiooυμε Κα1 vα τo δlαδci:ooιrμε. Φυorκd, 6γα απ6 τα μ6oα (ioωq

τo κυρt6τερo) πoυ τo BLooD & ΗoNoUR xρnolμoπolεΙ μα vα
δiαδ<i>oεl τo μlivι:μα μαg, εivαl n White Power μoυolκri n oπoiα εivαl
6vα μεγ6λo μ6oo oια x6ρrα μαg, φτ6vεl vα μnv γivεl αurooκoπ6g
καθdlg κιiplo μ6λnμα τoυ B&Η Θα πρ6πεl vα εivαl n
lδεoλoμκoπoλrτrκιi ζfμωon τng vεoλαiαg καl n πρoτρoπri
oυμμετoxrig τnt στov πofuτικ6 αγιi:vα EΘvrκoooolαλloτiκιilv
/EΘvικloτlκιi:v Κrvnμ6τωv καl 6xl μ6vo n δlαoκ6δαon μ6oω
ouvαυλcδv, CD, κιλ. (τα oπoiα εivαl oπωoδflπoτε αvαγκα1α).
To BLooD & ΗoNoUR τελευταiα φαivεται 6τl βρioκεταl oε πoλιi
κoλ6 δρ6μo. Mετ6 τnv αvαδloργ6vωon τoυ Eπionμoυ B&Η Britain' τo

6πoιo βελτiωoε κατ6 πoλf τα 6vιυπα τoυ, διατnρεi 6λλα 9

παραρτιiματα μ6oα oιnv Bρεταviα, δloργαvcδvel ouvεxιi:g oιrvαυλiεg
(με απoκoριiφωμα τo φετlv6 ΙSD Memoriai τo 6πolo oιrγκ6vτρωoε
π6vω απ6 1000 6τoμα, τo πo1o πετυxnμ6vo απ6 τ6τε πoυ υφioιαταt!)
και βonΘ6ει εvεργ6 oΛA τα EΘvtκtoτlκ6 /Ε.Σ. Iivfιματα τng
Bρεταvrαg, τα πρ6yματα φαivεταt vα πρooδειioιrv καl oε 6_λλε9

xd:ρεg αφori τo τελευταio δ16oτnκα δnμloυργriΘnκαv v6α
παραρτliματα στnv Φλαμαvδfα, τnv oΜαvδiα, Ouκραviα,
Πoρτoγoλiα κ.α. Φuolκ6 n απαγ6ρευon τoυ Γερμαvtκoιi B&Η fiταv
6vα μεγ4λo πλriγμα μα τo Kiτπιμα, καΘιi:g τo εκεi παρ6ρτnμα riταv

φoβερ6 εvεργ6 oε 6λα τα επiπεδα, κ6τl πou tiταv αvαμεv6μεvo vα
κdvεl τn ZoG vα αρxioεl vα αvnαυxεi καl τελκd vα πρoxωρtioεl
oιnv απαγ6ρευσn τoυ. Φυorκ6, n Avιfoιαon δεv 6xεl 6voμα καr 6oιω
και 6τoι, ol Γερμαvof Σιrvαγωvlor6g owεxiζow τo 6ργo τoυg
απτ6nτol μnv υπoλoγiζovιαg διcδξεlζ, φυλακioεlg καl oτιδfπoτε
6λλo τo orioιnμα xρnotμoπorεi μα vα κ6μψn τov αγ6vα τoυg.
To Eλλnvrκ6 B&Η, πoυ πρ6oφατα αvαδroργαvcbΘnκε καl κυκλoφoρεi
και 6vα αξ16λoγo περιoδlκ6, κ6τl πou onμεlωτθov αρκετ6 B&Η τoυ
εξωτερικori δεv δlαΘ6τoιrv, πρ6πεl vα ακoλoυΘfιoεl τo παρ6δεlγμα
τωv Eυρωπαiωv Σιrvαγωvtoιcδv καl vα δouλ6ψεl oκλnρ6 μα vα
δnμroυργlioει καl εδd: αιnv Eλλ6δα 6vα roxυρ6 B&Η καr μα τo oπoio
Θα εiμαoιε υπεριiφαvol.
!2''Εxετe επαφ69 με Σuvαγωvroτ6g απ6 6λλε9 xιilρεg;
Bεβαfωg, Θεωρoιiμε 6τι n επiκolvωvtα κα1 n αvιoiλαγτi απ6ψeωv,
υλκoιi κrλ' με oμoiδε4τεg Λεuκolig Aδελφoιiq μαg απ6 κ6Θε γωvr6
τng Yng εivαt κ6τl πoλf onμαvτlκ6, καθιig o ΑYcδvαg μαg πρ6πεl vα
εivαι (καl εivαr), παYκ6oμog.
t3. oilMetaVR.A.c., πωg τα xαραι<τnρiζεται καr πoιo ταrρι6ζεr
oτo ilεuκ6'AvΘρωπo;
Av μλ6με μα μoυolκri πoυ περl6xεl κdπolo πoλτκ6, φυλετκ6
μlivuμα με αι6xo vα πρoβλnματioεl αιπ6v πoυ τnv ακotiεl Καt vα τov

φ6ρεl κovι6 oιrg Ιδ6εg μαg, τ6τε oπotoδliπoτε εiδog Λευκlig
μoυolκlig, πρooφdρεταl μα κdτι τ6τolo, αv6λoγα με τα γoιioια τou
καΘεv6g. Γl' αιπ6 τo λ6γo τα τελειπαiα xρ6vlα υπ6ρxoιrv N.S.ΛVhite
Power μπ6vιεs ΙΙoι, κlvo(rιrιαl oε δlαφoρετlκ6, oκλnρ6τερα,

μoυorκ6 oιυλ απ6 τα παραδoolακ6 oi/R.A.C.
με oκoπ6 vα απευΘιrvΘofv oε διαφoρετlκ6
ακρoατliρtα.καl vα τα κερδioow πlo ειiκoλα.
14. Tα τελευταiα λ6μα εivαι δκ6 oαg...
Eυxαρloιoliμε Ylα τnv oιrv6vιευξn καt τnv
υπooιriplξn καt vα ξ€pετε 6τt 6xετε κα1 τnv
δiκrι μαg. Σιrvεxioιε oιo AλnΘlv6 Πvεfμα τoυ
Ιan Stuart! 88!



Π&tΙΙNΙΙΣ Ι()Ι}ΙιΙOYNΙΣΙΙ jΣ
Πlη}Δ0lΙΙΣ ΙΙA ΠA\'Ι'A!

Γvωρiζovrαg καλ6 τηv lαroρ(α τoυ
6θvoυq μαg, Θuμ6μααrε ιiτI 6πεlρε9
μ6χεq, επαvααr6oεlg, δlωγμoi καl γε-
voκτovfεg 61oυv oημαδ6ι|εl αυτ6v τov
τ6πo καl 6λα αuτ6 ξεκlvoιjv απ' τα β6-
Θη τωv αlιirvωv. Σε ουτ6 λolπι5v τo μl-
κρι5 dρΘρo Θα oταΘιil καl Θα αvαφ6ρω
τηv πρoδoτlκf α16oη τωv Eλλ{vωv
Koμμoυvlαrιirv 6πoυ π6vrα fταv αvrf-
Θετol καl καταδιiτεq oε κ6Θε εΘvlκ6 καl
πατρlωτlκ6 αγιirvα, αΜ6 {ταv υπ6ρ καl
παρ6v oε κ6Θε πρoδooiα αΜ6 καl γε-
voκτoviα, αφoιi φυolκd πρoκ6λεoαv κl
(δlol πoλλ69.

Θα αvαφερΘιil εκεi 6πoυ η ρouφiα-
vl6 τωv Koμμoυvlαrιbv 6δωoε 'ρ6σrα,
γ|α τo κακι5 τoυ 6Θvoυq μαg, φυolκ6
ατo B'Π.Π. { καλιiτερα γlα τov π6λεμo
αrηv Eλλ6δα με τoUξ lταλoιig κα| τouq
Γερμαvoιjg. oταv λolπ6v o Moυooλfvl,
μαq κ{ρuξε τov π6λεμo, τηv εξoυoio
φuolκ6 τηv εi1ε ακ6μα o μεγ6λo9 lΩ-
ANNHΣ MEτAΞAΣ καl τo καΘεσrι6q τηξ
4ηg Aυγo0αrou. Mετ6 λolπ6v τo Yvω-
αrιi oXl, τoυ l.Mεταξ6 καl oρ;1iζovrαg o
πιiλεμog, ol Koμμoυvlαr6g καl σUγκε-
κρlμ6vα τo KKE {ταv αvriΘετo καl χα-
ρακτηρlαrlκ6 δ{λωoε : "o Mεταξ6g oπ,
τη πριiτη σrlγμη 6καvε φαoloτlκ6 καl
κατακτητlκ6 πι5λεμo. o κιiρlog ε1Θρ69
τoυ λαoι1 εivαl o Mεταξ6g καl η αvα-
τρoπιi τoυ εivαl 6μεoo καl ζωπκιi ouμ-
φ6ρov τηg 1ιilραq." Aπιi επlαroλιi τoυ
Γ'Γ. τoυ KKE, N. Zα1αρ16δη στlξ
17 lo1 l41 6πou δημoolει1Θηκε αrη Koμ-
μouvlαrlκf EπlΘειilρηoη καl τov Plζo-
oπdαrη. Eπioηq η κεvrρlκf επlτρoπli
τou KKE καλεi τoug 'Eλληvεg αrρατlιil-
τεq vα λlπoτακτlioouv καt 6λo τov Eλ-
ληvlκ6 λο6 vα 'παραδεlγματlαrεf οπι5
τov ηρωlκ6 αδελφ6 λα6 τηq Boυλγαρi-
αg, ιiπou μετ6 Θα μπoιlvε αrηv Eλλ6δα
καl Θα αφliooυv γlα τα καλ6 μlα μαιiρη
αελfδα oτηv lcπoρiα με τtq βlαloπραγi-
εg τoυg! 'Eπεlτα αφoιi ακoλoιiΘηoε η
αvαγκααrlκ{ επiΘεoη τωv Γερμαvιilv,
τo KKE δ{λωvε Θραoσδεlλα 6τl Θα εi-
1αμε απoφιiYεl τηv επiΘεoη, αv πετo0-
σαμε τα 6πλα καl παραδlv6μααrαv! A-
κ6μα 6vα χαρακτηρlσTlκιi επεloιiδιo
πoυ oυvdβη τ6τε, εivαl η απελεuΘ6ρω-
oη 26 κρoτoυμ6vωv Koμμoυvlαrιδv απ'
τoυg Γερμαvoιig καl oυτι5 γlατi επεv6-
βηoαv ol Boυλγαρlκ6q αρ169 και ol i-
δlol δ{λωoαv Boιiλγαρol uπliκool γlατi
6πω9 υπocπliρlζαv η δυτlκιi καl αvατo-
λlκ{ Mακεδoviα, απ'τηv oπofα κατ6γo-
vταl, εivαl Boυλγαρlκιi 6δαφo9! Πlo με-
τd 6ταv Γερμαviα β6λεl oε εφαρμoγli
τo α16δlo Mπαρμπαρ6σα καl αρ1foει η
επiΘεoη orη Pωoiα, τo KKE γlα 6Μη
μlα φoρ6 καλεi τov Eλληvlκ6 λα6 vα
πoλεμ{oεl γlα τη Pωoiα: ' M6oα αrlg
oημερlv6g oυvΘ{κεg τo βαolκ6 καΘιi-
κov τωv Ελλ{vωv Koμμoυvlαrιilv εivαl
η oργ6vωoη τηg π6λη9 τoυ EΜηvlκoιj
λαoσ γlα τηv υπερdoπlση τηξ Σoβlετl-
κ{g'Evωoηq,. Δηλαδι| μ61ρl εδιil 61oυ-
με μlα καΘαρf εΘvlκli πρoδooiα. Aπ'τη
μlα 6oo τo 6Θvog βρloκ6ταvε oε oιiρ-
ραξη με τηv lταλiα, τo KKΕ καλoιioε γlα

oπloΘo1ιiρηση καl λιπoταξiα, καΘιilg ε-
πioηg δ{λωvε 6τl πlo ooβαριi ι|ταv τo
vα ρiξεl o λαιig τov Mεταξd! o oπoiog
με τηv 4η Aυγoιiαrou κσl τα δ16φoρα
κolvωvlκd δημloυργfματα, π.X. !KA, εf-
1ε φ6ρεl δiκαlα τo λα6 με τo μ6ρo9 τoυ.
Aπ'τηv dλλη 61ouμε επiΘεoη αrη Pω-
oiα απ'τoυg Γερμαvoιig καl τo KKE ζη-
τdεl απ'τov EΜηvlκ6 λαιi τηv βo{Θ6lδ
καl τηv υπoατfρlξη αroυg Mπoλoεβi-
κoυg! ooo γlα τov'ilμημ6vo" καt "6v-
δoξo" EΛAΣ πoυ ακoιiμε τιilρα πoλλd
κoμματ6oκυλα vα λ6vε 6τl πoλεμ{oαvε
μ6oα απ' πq τ6ξε19 τoU π.x. ΓlANNo_
ΠoYΛoΣ Kαl τηv δ{Θεv 6voπλη αvri-
σταση τoυ κατ6 τov Αξovα, τα γεγov6-
τα μΛ6vε απ6 μ6vα τoυg. oταv ol Αγ-
γλol καταδ(ωκαv τoUξ Γερμαvoιig πρog
τo 8oρρ6, o EΛAΣ πdγαlvε πρoξ τηv α-
wiΘετη κατε0Θυvoη καl ouγκεκρlμ6vα
πρoξ τηv AΘfvα, ιilorε vα π6ρoυvε φu_
olκd βfαlα τηv εξouoiα, αφoσ αυτ6 ζη-
τoιioαv πlo πoλιi, παρ6 τηv δf Θεv αvri,-
αrαoη! To πlo τραγlκιi 6μω9 εivαl η
ouμφωvfα γlα "ΔlεΘv{ Mακεδovfα" πoυ
υπoγρ6ψαvε ol 'Ελληvεg Koμμoυvl-
α169 με τoυg Boιiλγαρoυg κατακτητ6q
crιq 2olo9la4: Tα ΕAM, KKE, EΛΑΣ ο-

παραπ6vω! ooo γlα τoug oημερlvoιig
Koμμouvl-αrdg ιiπoυ κl αv αvliκoυv o-
ΣE, OAKKE, KKE, ΠAΣoK, NΔ oυvε;1i-
ζoυv παραδoolακ6 τη ρoυφlαvt6 καl τη
διεΘvloπκri δρ6oη τoUξ καl μαξ βd-
ζoυv oε oκ6ψε19 πωg μπoρoσv καl 6-
1oυv τ6oo Θρ6oo9 καl μΛ6vε ακ6μα,
Ylα τα τ6τε κoτoρΘιδματα τoug. ooo
Ylα τηv KoμμoυvIαrlκf vεoλαiα EM6-
δog (KNE), ρε παlδ16 αMdξτε τo 6voμα
γlατi δεv υφfαrαταl vεoλαfα αφoιi αrlg
πoρεiεg oαg o μlκριiτερog εivαl 40 ε-
τιilv!

KAΛYTEPA NEKPoΣ
ΠAPA KoKKlNoΣ!

o ANτιKoMMaΥNιΣMoΣ KAι τo
ΕΛΛHNιKo τMHMA ToΥ BLoaD AND
HoΝoUR

o αγιilvαg τoυ Biood and Honour
εivαl 6vαg αγιilvαg δlμ6τωπo9 καl αυτ6
γlατ( πoλεμdμε ταuτ61ρo\rα καl τov
μπoλoεβlκtoμ6 καl τov καπlταλloμι5. ol
δυo αυτoi αyriπαλol μαg, εivαl ol δυo
6ψε19 τoυ αlιirvtoυ ε1Θρoι1 τι5oo τηq
χ6ραξ μαq 6oo καl oλ6κληρηξ Tηξ EU:
Ρ{b'ηq' Πolog εivαt αυτ69 o εxb-ρos;
Mα φυolκ6 τo καταραμ6vo φiδl τηq
Σlιilv, o αlιilvlog Eβραiog..' o ΔlEΘNΗΣ
ΣlΩNIΣMoΣ! o Σlωvloμιig πρooπαΘεi
(καl τo 61εl καταφ6ρε1 6Mωατε) με κ6-
Θε εiδoυg oκεuωρJα καl συvωμoσiα, vα
oδηγ{oεl τηv αvΘρωπιiτητα αrηv αη-
μερlv{ κατdαrαoη τoυ εo16τoυ εκφυ_
λloμoι1. Γlα τoυg αφελεfg, o καπlταλl-
oμ69 πoλεμd τov μπoλoεβlκloμιi li καl
αvτlαrριiφωg. Στηv πραγματlκι5τητα ιi-
μωg δεv υπ6ρ1oυv δlαφoρ69 αrα δuo
αuτ6 oυαr{ματα, αφoιi εξuπηρετoιlv {
μdΜov uπηρετoιiv τov Eβραio oατρ6-
πη, φovl6, δuv6αrη { ι5πωg αMlιδg ε-
oεfg Θ6λετε πεiτε τov! Σαv Blood and
Honour, oαv'Eλληvεg EΘvlκoooolαλl-
α169, δεv πoλεμdμε τoυg μπoλoεβi,-
KoUξ γlα.vα μηv 16ooυμε τlq τερ6ατlε9
περloυoiεg μαξ (;) { τα εργoαr6olα
μαq (;), τoυg πoλεμdμε γlατf εiμoαrε
π6vω απ' ιiλα πατρlιitτεg καl εΘvlκl-
ατ6q , καl μπoλoεβlκloμιig oημαivεl
πριilτα απ' 6λα δlεΘvlαrlκf looπ6δωoη,
κατoαrρoφt| τηg EΜ6δαg καl τηg Φu-
λ{q μog!

To oυμπ6ραoμα εivαl 6vα. Πoλε-
μ{αrε τov μπoλoεβlκIoμιi ιiπoυ μπo-
ρεiτε- Aυτo( δεv μαg δfvoυv τηv παρα-
μlκρli εuκαlρfα δlαλ6γoυ (oιiτωg ιi 6λ-
λωg δεv τηv επlΘuμoιiμε), εμεξ Θα
τoUξ τηv διilooυμε; o1l β6βαlα! Toακi.
στε τα κ6κκlvα oκoυπiδlα παvτoιj, αrηv
δoυλε16 σoξ η ατo α1oλεio σαq' στo
δρ6μo { αrov περ(γυρo σαξ στα εργo-
α16olα li ακι5μα καl στα α16κlα απo-
1oOvωoηq (καφετ6ρlεq κ.τ.λ') !

vαλαμβ6voυv vα σXηματiooυv μlα δlε-
Θvιi Mακεδovfα μετ6 τo τ6λo9 τoυ πo-
λ6μoυ.- Kαv6vαg Boιiλγαρoq δεv Θα
oυλληφΘεi oτη Mακεδov(α καl oτη
Θρ6κη απ'τov EΛAΣ! Aκ6μα καl 6ταv-
υπo;1ωρoιioαvε ol Γερμαvoi, υπoγρ6-
ψαvε σUμφωviα ι5τι καv6vαg Γερμαv6g
δεv Θα βρεl εμπ6δlo { Θα oκoτωΘεiαπ;
τov EΛAΣ! T6λo9 μηv ξε1v6με μετd τηv
απo1ιilρηoη τωv Γερμαvι,δv, πιiool'Eλ-
ληvεg βοoαv(αrηκαv, ακρωτηρ16αrη-
καv καl δoλoφovfθηκαv απ'τoυg Koμ-
μoυvlαr6g ατov τρlετli oυμμoρlτoπι5λε-
μo, αv Θ6λετε oυγκεκρlμ6vα 65000 6v-
Θρωπol oφαγl6oΘηκαv. Θ6λετε vα μ6-
Θετε καl πιiooυq 'ε1Θρoιjg' oκ6τωoαv
ol περiφημol αw6ρτεg; M6vo 370 πε-
ρiπoυ. Θ6λετε επioηq vα μ6θετε π6ool
Γερμαvoi π6Θαvαv απ6 αρριiloτlεg
ατηv Eλλ6δα; Περiπou 72O. Δηλαδlj 6-
xouμε τα εξ{g απoτελ6oματα: ol 'EΜη-
vεg Koμμoυv'αr6g f Avτ6ρτεg f Aγωvl-
α169 τou κιirλoυ, oκι5τωoαv περloα6τε-
ρoug'Eλληvεg παρ6 Γερμαvoιig, αλλ6
καl σε αυτoιJq τoυg λiγoug Γερμαvoιig
πoυ 'φ6γαvε, τηv πρωτ16 τη παiρvouv
ol δldφoρεg αρριiαrlεg καl κακoυ1iεg
τoυ πoλ6μoυ, με δlαφoρ6 345 vεκρoιig

zHτΩ τo BLooD
AND ι1oNoUR!

zHτΩ o
ΠPAΓMAτιΚoΣ

AΓΩNAΣ ΕNANτιA
ΣTo KoΚKιNo

MEτΩΠo!
SιΕG ιtΕιL!









ΙMΙA, '96 - H JvrPoΙΙH!
K6Θε α1nl6g'EΜnvαg πατμιi:τng oφεiλεr vα μnv ξεxvdεl τnv 31n Ιαvoυαρioυ

τoυ 1996, nμ6ρα vιρoπliζ μα τov τρ6πo πoυ xειρfατnκε n Αμερlκαv6δouλn

κυβ6ρvnon τo επεlo6δlo καr nμ6ρα π6vΘoυg Ytα τouζ τρεlζ vεκρolig

Αξlωματrκorig μαg. Παρακdτω λolπ6v oαg παραΘ6τoυμε τo xρovlκ6 τoυ

επεtooδioυ , τlg κrπioειg τωv πoλτκdvιnδωv καl τou Στρατori μαg μ6xρl τov

τραμκ6 επiλoγo.
29ll2l95: To Toυρκrκ6 Yπoυργεio EξωτερlκιΔv δnλci:vεl 6τl τα ΙMIA εivαl

Toυρκiκd! Η Eλλnvrκfi κuβdρvnon δnλιilvεl 6τl β6on τoυ oιlμφιilvoυ τoυ

Παρloroιi τoυ t947, τα ΙMΙA εivαι Eλλnvrκd'

25101196: o Δ.ιiμαρxog Kαλιiμvoυ με τρiα ακ6μα dτoμα uψιilvouv Eλλnvrκi

Σnμαiα oια ΙMΙA.

26lOLl96: o (xovτρ6) Πd1π<oλog o τ6τε Yπoυργ6g Eξωτερlκιiv

δlκαloλoγεiταl oιoυg Toιiρκoυζ λ6γovιαζ 6τl αιπli n πρ6ξn fιταv τιπαfα'

2710Ι196: Toιiρκol δriΘεv δnμooloγρdφol φτ6vouv oια ΙMΙΑ με

εfuκ6rπερo, κατεβ6ζoιτv τnv Eλ-λnvrκri Σnμαiα καl αvεβ6ζow τnv Toιiρκtlαι'

oλα αuι6 καταγραφliκαvε φυoκd με κ6μερα και παρoυoldoιnKαv στα

Touρκικd δελτfα εlδlioεωv'
28101196: Eλλnvrκ6 πoλεμικ6 πλofo φτ6vει ατα ΙMIA καr Στρατlιilτεg

uψιilvow ξαvd τnv Γoλαv6λευκrι.

29l0U96: ol Toιiρκol δnλ<bvow πρoκλnτlκ6 6τl oι oυμφωviεg τoυ '32 καl
,47δεvloxrioιrvκαl6τ:.ταΙMΙAεivαlToυρκκ6.oΠ6lτ<oλoqπρooπαθεi

γλεfφovιαg, τoυg Moγγ6λoυg vα nρεμiooιτv τα πρ6Yματα!

3O/OΙ/96: 'Υπorπεg κvrioelζ Toυρloκιiv πλofωv καr παραβt6oεtg τωv

εθvrκιilv xωρtκcδv υδ6τωv μαg, απ6 δfo τoυρrοκ69 φρεγ6τε9 oια IMΙΑ!

Eλ}nvrκd πoλεμικ6 αερooκ6φn αvαxαlτiζow Toυρκκd πoυ παραβldζow

τov εΘvlκ6 εvα€ρlo xιilρo μαg. Erπ6 Eλλnvrκ6 πoλεμκ6 πλofα φτdvoιrv oια

ΙMΙA. Η Eλλnvrκri κυβ6ρvnon δεv ξ6ρεr τl vα κdvεt καt 6τα επικolvωvεf με

τoυζ 'αφειπεg, μαg τoυg Aμερlκdvoυg! Η πριΔτn

owεδρiαon τou I(YΣEA γivεταl αv εivαι δυvατ6v

oιn BoυΜ αvιi oτo Πεvι6γωvo! 
&

31/0Ι/96: Η Touρdα περψ6vει απdvιnon απ6 β

τnv EM6δα μ6oα oε δrio ωρεg μα τo Θ6μα, εvω

ol Aφαπεg μαg Θ6λow τnv απ6oυρorι καl τωv 3

δυo απo τα ΙMΙA xωρig καμiα onμαiα αιn

βραxovnoiδα. Toιiρκol κoμ6vιo g απoβιβ6ζovταt

ατα Αvατoλκ6 IMIA εvιi oιo Ι(fΣEΑ κυρrαρxεi

oαv λιion n απoxιδρnon τωv δwdμεωv μαg! o
αρxnγ6g ΓEEΘA ΛYMΠEPΗΣ βλ6πovιαg τα oκo'ιiρα υπoβ6λλεl τnv

παραiτnon n oπoiα δεv γivεταl δεκιfι. o αρxnγ6g τoυ ΓEN δlατdζεl vα

απoγειωΘεi τo μoιραio ελκ6πτερo, To εfuκ6πτερo εvιoπiζει τoυg

MoYγ6λoυg ατρατl<ilτεζ καl μετ6 απ6 λiγo Θα xαΘεi! M6xρl και τα ψ6ρlα

καταλdβαvε τl fμvε! To ΙζYΣEA δεv μπoρεi vα αvιlδρ6oεl! Bρioκετε oε

"μεY6λo" δiλnμμα Aπoκλμ6κωon li Avακατ6λnψn; Mε τn βoiθεια τoυ

'αφθιπn, n απ6φααrι fταv εliκoλn, Απoκλμ6κωon! Υπoxωρoιiv τα Touρrcκd

και Eλλnnκd πλoiα, αφrivovταg τα ΙMΙA xωρig onμαfα και με vlκnτ6g φυorκ6

τoυζ Toιiρκoυg! Η πlo τραμκi1 oτlγμti εivαt 6ταv o "'Eλλnvαg''

πρωθυπoυργ69 δnλιivεl μ6oα ατn Bouλri 6τl n Toυρκiα δεv κατdφερε vα μαe

κ6vεl vα διαπρα11rατευτoιiμε! Eπfong λ6εl Κα1 τo αλnoμ6vnτo

"Ery,ΑPΙΣToΥME ToYΣ ΑMEPΙΚANoΥΣ"! oλol oι πρoδ6τε9 Yπoυργ6g

Eθnκnq Αμιτvαg, υφuπoυρY6s, αρxnγ6g ΓEEΘA καl αρxnγoI τωv κλ6δωv

δivouv oι.rvειπεfξειg, xαρol3μεvol δ16τl τo xεlρloιliκαvε πoλf κολ6 τo Θθμα

και δεv τρ6xεl τfπoτα!

06102/96: To μεonμ6ρl εlπoπiζεταl τo μolραfo ελκ6τπερo, βγ6ζoυv τo

rπιirμα τoυ oι.τγκuβερvfιτn εvιir τo τπri:μα τoυ κιrβερvriτn εixε βρεΘεi πρtv 6ξl

μdρεs.
07/02196: Evτoπiζεταl καl τo τρiτo rπιilμα απ6 τo πΜρωμα' ol vεκρof εivαl:

ol fTΙoΓΙΛoΙAPxoΙ KAPΑΘANAΣΗΣ xPΙΣToΔoYΛoΣ και BΛAΧAKOΣ

IΙANAΓΙΩTΗΣ καl o APΧIΚEΛEfΣTΗΣ ΓΙAΛoΨoΣ EΚΙoPΑΣ - AΘΑNATOI

Αuτ6 6μvαv εκεivεg τlq κρiolμεζ μ6ρε9 και ojYoυρα δεv πρ6πει vα τα

ξεxv6με, α-λλ6 αuι6 πoυ oiγoυρα μαg ρixvεl ψυxoλoμκd εivαι 6τl δεv iιταv

αvtiμπoρor vα αvτrδρdooιrv μ6vo ot πoλτκoi' Auι6 εivαl δεδoμfvo καΘιi:g

εivαl γvωoι6 6τl ξεπoυλ6vε εtvlκd εδ6φn και αξroπρ6πεια γlα vα μnv

xdooιrv τnv κoυτ6λα καt τnv καρ6κλα! Α,\λ6 εiδαμε καl τoυg δliΘεv

Στρατlωτlκoιig vα τα xdvoιrv, vα φoβoiτvταr vα υπεραoπiooιrv τα εδ6φn τng

πατρiδog. Φυoκ6 αvαφ6ρoμαΙ στnv Στpατlωτuai Ηγεoiα καl 6xl oτoυg

απλofζ Aξlωματlκofg καl Στρατιd:τεg li ατoυg mλ6τoυg μαζ πoυ γεwαfα

αvoxαlτiζαvε τoυg Moγγ6λoυζ ατov α6ρα' Eγcδ ατn Θnτεiα μoυ εixα τnv

ατυxiα τ6ooερlg μlivεg πριv απoλυΘ<i: vα μετατεΘcδ αιo ΓEEΘA' Efδα απ6

κovιd τoυg υπoτlΘ6μεvoυg υπεραoπlαι69 τoυ 'ΕΘvoυg' εlδlκ6 απ6

Avιtoιrvιαγματdρxεg Kαl π6vω, δεv tiταv τiπoτα '6λλo απ6

Κoμματtκoπomμθvoυg δnμ6oroυg υπαMiλoυg'

Tιilρα πrα 6λot 6xoυv ξεxdoεl. fΙ6νε θξι oλ6κλnρα xρ6vrα' τα ΙMΙΑ

παραμ6voιrv γκρiζα ζcilvn Kαl oΙ τρε1g HPΩEΣ ΑΞΙΩMATΙKOΙ ξεxαoμ6vol'

αφoιi ouιε καv τα ov6ματα τoυq δεv διiloαvε τrμnτικd oε μovdδεg' παρ6

μ6vo βαΘμ6 μετ6 Θdvατov !

ΚAtΙoΙaΙ oMΩ Σ ΔΕΙ\Ι ΞΕΧt'lANΕ !
Σε αιπd τα 6ξr xρ6vrα λolπ6v μ6vo ol EΘNΙKΙΣTEΣ θυμoirrrταl καt τιμoιiv

τoυg nρωlκorig vεκρorig τωv ΙMIΩN. 'Eτol καr φ6τo9 6πω9 κ6Θε xρ6vo ol

εκδnλιiloεlg ξεκivnoαv oιlg 3O/O1/O2 καl κoρυφιi:Θnκαv με τnv μεγαλεlιiδn

πoρε!α oτιq 2l2l02 oιo κ6vτρo τng ΑΘfιvαg' oπωg καl τα πρonγofμεvα xρ6vlα

τlg εκδnλωoεlg τlg δloργdvωoε n ΧPYΣ}Ι AΥTΗ, τo μ6vo πoλlτκ6

EΘNIKΙΣTΙΚoKINΗMAoτnvEλλ6δα,μεπραYματtΚorigαγιilvεgoιo
πεζoδρ6μo καt 6xt oαv κ6πoloυg 6λλoug τoυ 'xιirρoυ, απ6 τα γραφεiα τoυg'

Tnv Tετ6ρτn 30/1/02 π6vω απ6 1OO EΘNΙKΙΣTEΣ μαζεuτnκαv, με παρoυoiα

Ι<α1 τoυ B&Η, ατo μvnμεfo τωv ΙMΙΩN ατo κ6vτρo τng AΘfιvαg' 6πoυ

εκπρ6oωπo9 τng Nεoλαiαg τng ΧPYΣΗΣ ΑΥTHΣ κατ6θεοε oιεφ6vι καl

τnρiΘnκε εv6g λεrπoιi oryri. Mετ6 ακoλofΘnoε τo κdψιμo τng Toυρκικfιζ

onμαiαζ ψ6λλovταg τov EΘMKO YMNOι Η εκδnλωon αιπτi 6λnξε oεμvd

6πω9 or ψrux6g τωv πoλκαρtιδv πou xdΘnκαv 6vδoξα εκεivn τn vιixτα oτα

παγωμ8vα vερ6 τoυ Arγαioυ. Nα τovΙooυμε πωg 6λλo oιεφdln δεv υπlipxε

oιo μvnμεio! To Σdββατo 2l2l0Ζ o\6κ}g;ιρn n AΘfvα oεiατnκε απ' τnv

μεγολεlιilδn oυμ<6vιρωon καl πoρεiα πoυ πρα\ΙματoπouiΘnκε! To B&Η

μετεixε απ'τo πρωi oιnv περlφρoιiρnσn τoυ x(δρoυ' μαζΙ φυoικ6 με μ6λn τng

vεoλαiαg τng ΧPΥΣΗΣ Α1TlΙΣ. Σιiooωμol 6λot τo βρdδυ παρ6v ατo

κ6λεαμα, π6vω απ6 2ooO EΘMKΙΣTEΣ.'oλoι αιnv oδ6 Σταδioυ κdτω απ'τov
:' . |'.',!y}1?,,.. ':. '''.'';b'.'9'' *..". ' Γθρo τoυ Mωρlα! Στlζ oκτcδ ξεκivnoαv ol oμλiεg
"''.|;.i'..,.':':.ξ.:' '.,.- '1' 

' 
.''P'-'''

: - : ! a '.-'aι:'a*# -'-.^.-''^-6r fdl τ^τ, Anynrrι1 τncr{l',' .'.'ξ'.|:r|7;||:.ιiv
xPYΣΗΣ A1TΗΣ, Nκ6λαo Mxoλoλdκo 6πoυ o

πriρρεlog λ6γo9 τoυ αv6βαoε τo nΘlκ6 τoυ

κ6αμoυ. Η πoρεiα ξεκivnoε με παρdταξn τωv

onμαlιiv t<cu τωv παvd:v καt κατευΘιhrΘrιxε oιo

μvnμεio τoυ Α\ηzd:αιoυ ΣτρατιιΔτn. Tα owΘliματα

μαxnτικ6: "ΛΑoΣ, ΣTPATOΣ, EΘMKIΣMOΣ" "

EΞΩ oΙ ΞENor' "Aλ/ΙEPΙKANoΙ' ΣΙΩMΣTEΣ

o TΑΦoΣ ΣAΣ ΘΑ ΓΙNEΙ AΙIo ToYΣ

EΘMΚΣTΕΣ,,κοrπoMd6λλα.ΣτoμvnμεioκρατriΘnκεεv6gλεrπoιiorγτiκαl
6πεlτα τα τζ6μα τnζ BoυΜg τρiξαvε απ' τov Eθvlκ6 'Yμvo' Φυoκ6 n

nμoEλnvog κdnκε και εδcil! Η πoρεiα oιn ouv6xεrα κατευΘiπ€nκε oιnv

Παvεπloιnμioυ 6πoυ εκεi 6ξω απ6 τo θ6ατρo "ΙIAΛΛAΣ" 6πoυ φλoξεvεi τnv

περlβ6nτn'nρωfδα, τωv Eβραfωv M6λα, κ6nκε τo εβραrκ6 κωλ6παvo! "

ΣToN ΦoγpNo Η MAΛA, Η MAΛA Η KOYΦΑΛA" ακoliατnκε , καΘιig και τo

-EBPAΙoΙΓoYPoYNΙAΘAΓINETEΣΑΠoYNΙA,,!Ηπoρεfαoιrvεxfoτnκε

μ6xρr τα γραφεfα τoυ EΘMΚΣTIΚoY ΛAiΚoY ΣYNΔΕΣMoξ 6πou εκεi

διδoαμε 6λo1 6ρκo 6τl τoυ xρ6voυ Θα εfμαατε ακ6μα περroo6τερoll

ΔEN ΞΗο\τoΥME ΘΑ EKΔΙΚ}ΙΘoYME! ZHTΩ Η MKIΙ!



DιR sτuRfΙι0R

oι -Eλληvεg οuvαγ<υvιοτ6g DER STURMER
αvιiκoυvε στη ε0vιrιιατιr:ξ METAL ι

oικoΥ6vειGιι, 6τιoυ μcιζi με τoUs IRoN
YOUTΗ και BOΙLΙNG BLooD πρooτιαBoιivε
Yιeι μια ' ovαγ6vvηση' τou εBvικιoιιrιoιi
μouoικoιi xιδρou στηv rΙατΙ}fδα μαg μει6. τo
τ6λo9 τcρv CΑUSE oF tΙoNoUR. Ag δoιiμε ιι
λ6vε oι iδιoι!

1) Π6τε σxηματιστriκατε; Tα μ6λη ocιg α116

πoιous cιπoτελoιivται;
Oι DER STURMER δημιoυργτiδηκαv ιo 1998 , ιo
LΙNΕ UP εivαι εYcil ( coMMANDo WOLF)
HJARULV KAΙ J.V'IΙAGΑLL

2) Σε τι .iφos μoυoικ6 κιvεioτε ?

H μoυoικτi μαg εfvαι μια μf ξη αn6 ακραfα εfδη μoυ-
oικtiE κυρicοg BΙΑcK METAL
με επιρρo69 απ6 ΗATECORE KΑΙ RΑ.C(ΕNGLΙSΙ{
sCENE)

3) 'Exετε rcd.τroια καιvoriργιο δoυλει6 ;

H πιo πρ6oφαιη κυκλoφoρfα μαg εfvαι ιo πραlιo
CD μαg ''THΕ BLooD CALLS FoR \Λ/.A.R.!' Σιivιoμα
θα κυκλoφoρlioε( επf oημη ημερo κυκλoφoρfαg 2Ο A-
πριλf oυ 2002) 6'vα

SΡLΙT CD με τηv

Πoλωvικri μπ<ivια
CAPRΙcORNUS
Aλλεg v6εg αvαμε-
v6μεvεg κυκλoφoρf-
εq μαs για τo 2002
εfvαι 6vα SPLΙT LΡ ( 200 COPΙES) με ιoUE

GΑLGENBERG και 6vα επτciιvτσo με 3 v6α κoμμdτια

Kαι μια διαoκευη ( GRAVEΙΑND)

4) Πιυg xαρcικτηρiζετε τηv μoυoικri rroυ rrcιi-
ζετε lκcιι αv σcιs εκφρ6ζει πραγματικd....
Εμεig xαρακιηρiζoυμε ιηv μoυoικτi μαgNS WAR
METAL , ιιδρα απ6 εκεf και π6ρα o καB6vαg ιηv xα-

ρακιηliζει αvdλoγα με ια γoιjoιcι ιoU και ιov ιρ6πo
ΠoU ιηv oκoιjει Bα 6λεγα πoιo απλd 6τι εtvαι oκραfα

μoυoικli με καBαρ6 EBvικooooιαλιoιικoιig oιfxoυg. Φυ-

oικd Kcιι μαs εκφρ<iζει ιo oιυλ ΠoU παf ζουμε
vΙoLENT , AGGRESΙVE 1

REVOLUTΙONARY!!!!!
NATΙONAL-

5) Eioτε μ6λη r<6πoιoυ rroλιτικoιi σxημοτι_
σμoιξ
Φυoικd εfμαoιε πολιιικ6 δραoιτiριoι ,εfμαοιε μ6λη ιoυ

ΕBvικιoιικoιi Kιvηματog ''XPYΣFΙ AlTιΙ'. Εfμαoιε πo-

λιi περriφαvoι ΠoU oυμμετ6xoυμε oε 6vα απ6 τα κoλιj-

ιερα Eπαvαoιαιικ<i Kιιriμαια oε 6λoι ιηv Mηι6ρα Ευ-

ρril'η ( μαζf με NPD , \TΑAMS BLOK κλπ). Πρ6πει
σUvcιYωvιστfg vα κατoλciβoυμε 6ιι μ6vo μoυoικτ| xcυ-

ρig πoλιιικ{ δρdoη δεv επαρκεi για ιo κivημα μαt.H
μoυoικιi εivαι απλd 6vα ακ6μη 6πλo πρoπαγ6vδαE

oιηv Λευκι| vεολα{α πoυ 6xει απoxαυvιo8εi με oκυλ<i-

δικα , POP, ΗIP-ΗOP και <iλλεg αηδfεg!!!! E<iv η πα-

ιρfδα μαg 6xει 6vα μ6λλov (πoυ 6xει) ι6τε αυι6 Bα εf-

vαι o Eλληvικ6E ΛαΤκ69 Σιjvδεoμog ΧPYΣΗ ΑlTH
Ζ}J'ΓΩ H NΙKFΙ!!! Για 6ooυ9 εvδιαφ6ρovται μπoρotiv
vα ιoεκdρoυv ιηv εξ{E διειiBυvoη
\ΛηiWV.XRιΙSHAUGH.oRG

6)Πιυ9 voμiζετε Bα εξελιxOεi η μoυoικri Ιrou
αοxoλεfoτε τ(ι ετι6μεvcι xρ6vιcη
Tα επ6μεvα xρ6vια εfμαι ofγoυρot Πωs η BΙΑcK
METAL σΚηvη Bα διαιρεBεf oε δυo oιραι6πεδα' σιoUζ

EBvικooooιαλιoι69 ΠoU lα παραμ6voυv πdvτα
UNDERGROUND Kcιι σιous ξεπoυλημ6voυE ηλiθιoυg
πoυ θα ιoυg εκμεταλλειjovιαι μεγdλεg ειαιρεiεg ( 6xι 6-

λoυg αλλ<i ιo 9O%) κovoμrbvιαg σΙιE πλdτεg τoυg. Θα υ-

πdρxει ιo υγι69 NS UNDERGROUND και απ6 ιηv ιiλ-

λη πλευρ<i 6λα ια πρ6βαια κ<iδε εfδoυg παρακμιακof
πρεζdκηδεE' αλκooλικof και <i)λoι υπdvlρroπoι πoυ

vομfζoυv 6ιι εivαι EΧTRΕME εvαl oτηv oυofα εivαι τα

αγαπημ6vα παιδι<i ιιg Ιoυδofο-Kqπιιαλιoιικηg μoυoι-
κηg βιoμηxαvfαg και αvαπ6oπαoια μ6λη μιαE κoιvtυvi-

αq ΠoU εfvαι πρooριομ6vη vcι KαΙασιραφεi!!!

7) Π<οg 8λ6τrετε τo μ6λλov τηg Πατρiδαg
μCιs

Tα επ6μεvα xρ6vια
Υ1α ιηv πατρiδα μαg
Bα εivαι πoλιj διj-

oκoλα. Oι εxθρoi

1.'ivovιαι oλo6vα και
περιoo6ιερoι, η Πα-

ιρfδα μαE oλo6vα και σUρριKvrivειαι. Σiγoυρα oι Και-

ρof απoιιοιiv αΥωvισιιKη δρdoη και 6xι μoιρoλατρiεg
και oxαδερφιoμoιjE. Η φρdoη του μεγdλoυ Περικλli
Γιαι.v6πoυλoυ "H μ6vη δικαιooιivη εivoι ιo oπαθf!!!''

εfvαι πdvια επfκαιρη!!!!!!!

8) Για τoug λcιερoμεταv6στεs πoια εivαι η
γvιirμη oαg;
Η ειοβoλri μεταvαoιcbv ( παριivoμιov και μη) εvιdooε_

ιαι σε 6.vα απ6 ox6δια ιoυ διεBvoιjE Σιιοvιoμoιj για Φυ-

λειικr! επιμιξfα και oλoκληpαlιικη απooιjvBεoη ιoυ Κoι-

vιυvικoι] ισιoιj ιωv Λευκιbv λαriv. Aκ6μη xρησιμo-

Πoιoιjvιαι και απ6 ιqυg καπιιαλιoι6E ωg φιηv6 ερYαιι-

κιi x6ρια με απoι6λεoμα xιλιdδεg Eλληvικ6g oικoγ6-

vειεs Kcιι 6vα μεγdλo μερos ιηE vεoλαfαg vα βρioκειαι
oιηv αvερμα τi vα δoυλειjει κ6ιcυ απ6 6δλιε9 oυv8riκεg

εργαofαE φυoικιi. Εξdλλoυ 1'vcυoι6 εivαι ιiιι λαof xιυ-

ρfg Φυλειικτ| ταυι6ιητα κoυμαvιdρovτoι Πιo ειjκoλα και
oυι6g εfvαι o oκoπ69 τoυ διεBvoιjg Σιcυvιoμoιi!!!!!

9) BΙG BROTHER cιυτri rΙιστειiετε rΙωg εf-
vοι η Eλληvιt<li Ιfoιv(υviα otiμερα;
Tηλεoπιικd πρoγρdμμαια ιιjπoυ''BΙG BROTΗEΙ{'

''BAR' και λoιπd oκατd ιcov MME δεixvoυv ια απ6λυ-

ια oημdδια ιηg παραKμιig ιιυv μovτ6ρvιυv καιρriv uoυ

ζoιjμε. Aυι6 ακ6μα φαivεται oτηv αvιαπ6Kριση πoυ 6-



xouv απ6 ια αΠoxαUvωμfvcι Πρ6βαιcι ΠoU λ6Yovται ιη-

λεBεαι69, τo αoιεfo oτηv 6λoι υπ6Bεoη εivαι πoυ voμi-

ζoυv '' 6ιι αυιoi απoφαoiζoυv''!!!!

10) Noμiζετε π(,)g μετ6 cι,'9 6λα cιυτ6 τα
o*o.r'riδ'Cι ΠoU μιιg Ιr.ατ(ικλιiζoυv Bα 6ρBει η
Avαγ6wηoη;
Φυoικd και θα 6ρθει, εivαι φυοικ69 v6μog κdιι πoυ

καvεfg δεv ψoρεi vα αλλ6ξει!!! ''oιι πρooρiζειαι vα

π6σει, ouρ<ilxιε ιo '' εfxε πει o Niιοε και εμεfg voμfζ<υ

oπprbxvoυμε 6oo μπoροιiμε και με 6λα ια μfoα!!!!!

11) Πεiτε μαg lκατ6 τη γvιirμη oαg 5 πρ6σω-
.rα αrr,6 

"ηιz 
εl,ιηvικri Ιοτoρiτι rroυ δαυμιiζε-

τε κ(ιι 5 ατ16 ιηv πoγrΙ6oμια....
Xμμμ... δrjoκoλη εριilιηoη δεv ξ6ριυ Πoιous vcι ΙΙρωιo-

πιυ, ι6λo9 π<ivιcov θα πω αλλ6 αυτ6 δεv oημαfvει Πο)g

δεv υudρxoυv ακ6μα πdρα πoΜd oημαvιικ<i πρ6ocoπα

που θαυμdζouμε Kαι εfvαι φtυιειv6 παρdδειYμα Yια ε-

μds.
'Eλλη,r.E, 

'Oμηprs, ΠλdιιυvαE, M6γαg Αλ6ξαvδρoE, N'

Kαζαvιζdκηg, Π. Γιαlv6πoυλoE και απ6 τηv παγκ6oμια

Ιoτoρfα : A. Xfιλερ, J. Evola, fuchard Wagner, J'
Goebbels και Leon Deggrele.

12) Για τo BLooD AND ιΙoNoUR τι ΠιστεG
eτε;
Yπooτηliζoυμε 100% Kιvτ|μαια oαv ιo BLooD ΑND
FΙoNoUR που ακoλoυδoιjv 1Ο0% ιo πραγμαιικ6 πvεf-

μα τoU αξ6xαoιoυ ΙΑN STUART.'Exoυμε πoλιi καλ69 ε-

uαφ6E με μερικd ιμημαια ιου B&Η 6πcυg με ιo Γερμα-

,rr.6 1.rou ι6Bηκε εκι69 v6μoυ απ6 ιo κρdιog) Koι cιU_

ι6 ιηE MεγdληE Bρεταιιαg πoυ τιυρα τελευιαiα 6xει α-

vεβdoει 100% ιηv δρdoη ιoU Kαι 6xει oυvεργαoiα με

uoλιιικ6 κιvημαια 6πιoE BNP και NΑTΙONAL FROΙ{T'

Aκ6μα 6xoυμε επαφ69 με ιo παρdριημα ιηt ΣλoβεviαE

και Ιoπoviαg ΠoU Kαι τα δυo ια πdvε πoλι1 καλ6' Γεvι-

κιi μετ<i αn6 μια vεκρη περfoδo 6λα ια παραριτiμαια

B&Η δivoυv oημαvιικη βoηθεια oτo ΠαvευρcυπαTκ6 (

και 6xι μ6vo) Eθvικooooιαλιoιικ6 αγιυvα για ιηv vfκη

ιoυ Λευκoι] αvθρι6πoυ. Ψηλ6 ιιE oημαiεE σUvαYωvι-

oτ6g!!!!!!

13) Σcιτcιvιaψ6g/ Xριoτιαvισμ6s rκcιι Παγαvι-
σμ6s. Tι λ6τε Yια τ(ι παραrr6vιυ;
δ Xρro.,orιoμ69 και Σαιαvιoμ6g απoτελofv ιιg δυo 6-

ΨειS ιoU iδιoυ Eβραiκoιi voμioμαιoE ( 6πω9 π'x' καπι-

ιαλιoμ69/ μαρξιoμ69) Δυo ''ιδεoλoγiεg '' 1Ο0% ξ6vεg

rΙρos ιo nραγμαιικ6 Αρειo πvειiμα noυ εκφρdζειε απ6-

λυιcι απ6 io,, Πoγα'ιoμ6 ( μηv τα μπερδεfoυμε με ιδε_

oλoγiεE ''Eξ AvαιoλιbV') εμεfg δεv π6φιoυμε oιηv παγf -

δα καλιiιερα ιo 6vα απ6 ιo ιiλλo, απoρρiπιoυμε 1Ο0%

Kαι ια δυo!!!!! Eiμαoιε Παγαvιoι6g και nερηφαvoι Υιcι

αιlι6!!!!!!

14) Tελειιirvovταg rrεiτe μcιs 6τι B6λειe""
Eυxαριoιιυ π6ρα πoλrj Συvαγιοvιoι6g για ιηv oυv6vιευ-

ξη και ιo εvδιαφ6ρov . Eλπfζcο ιo Eλληvικ6 παρdριημα

ιoU B&Η vα πdει ακ6μα καλriτερα oτo μ6λλov ' Πρε-

Πει vα καιαλ6βoυμε 6ιι oιιg επox6E πoυ ζoιiμε μ6vo ε-

vιυμ6'voι Kαι με oιδηld B6ληoη θα vικτ|ooυμε ιo παγκ6-

oμιo εβρα1κ6 κιιivog και δεv πρ6πει vα ξεxvdμε 6ιι ε-

μ.τg .iμ"o.ε τo μfλλov Kcιι αv 6xι δεv θα υπdρζει μ6λ-

λov!!!!!

Συvεxioτε ιov αγιirvα για τη Φυλ{ και ιo'ΕBvog!!!!! BB!

WEμSΙTB ADDRESS
www. PAGANFRONT. NET/ DERSTURMER
Aτrαvτrioειg c.woΙ,F'
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What will gou do. whεn theg brεak down gour door
Will gou stand and fight. or falΙ down on the floor
lt is thε diffεrencε, between us and other people
Fight for gour land, to rid the εvil

(chorus)
White National Socialist Skinheads!
Skinheads ! (x4)

Whεn goυr waΙking. down the strεet
on gυard. with evergone gou meεt
Scum tries. to stab gou in thε back
But gou wiΙl beat them to thε attack

When theg takε gou in, no one will gou rat
Your hεart is full of pridε. theg cant beat
that
Put gou in a cεll. pυt gou in living hell
You will rot beforε gou crg. gour racε wont

Tl θο κdvelq oτοv ooυ onοooυv τnv nopτο
Θo μeivelq κol θo nοfl€Ψelq n lο n€oelq κοτ<rr oτo
noτorμο
Eivοl n δlοφopο, ovομeoo oe εμοq κol στoUζ οiioυζ
ovlpcbπoυq
Πofl€μo Ylο τn xιbpo oou, ξeφopτιbooυ τo κοκo

Λ€YKol EΘNlKoΣoΣlAΛlΣτeΣ sKlNH€ADs !

sKltνH€AD5!

oτov nepπoταq oτo δpoμo. vο npoo€xεlq
oπolov oυvοvτoζ
KοEopμoτο npooποδoOv€ vο σ€ μoxolpΦooυvε
οno nioιo
Adiο τoυζ xτυnοq. xτ0no τoυq oτnv eπiθeon

Toτe oe noipvoυv μ€oo. κοvEvov μnv
npooκυvοq
H κopδla ooυ εivol γeμoτn nepnφαvlo, ουτn

δεv μnopo0v€ vo τnv xτυnnooυve
Σε Boζoυrr oe €vο κeii, oe Boζoυv σ€ μlο ζαrvτovn
κoiloon
Θο oοnioeιq nplv τnv κpoυγn σoU, n φυin oou δev lo
πeEovel.

die

o ΦYΛETlKoΣ ΠoΛEMoΣ TΩN δεv υτrdρΧεΙ Ti'Troτα αμφlσβηTησlμo 6ooν α-

φoρd αυτd Troυ oι εTΓi'σημεS σTαTlσTlK6s α-
MAYPΩN ENANTIA ΣΤoYΣ

ΛEYKOYΣ ΣTlΣ HNΩMENEΣ
ΠoΛlΤElEΣ

o τrlo μαKρoχρ6vlos TΓ6λεμos 1τoυ dχεl
δc6oεl TroTd η Αμερικη εΓvαt o Bρc6μlκog Π6-
λεμo5 Kαl δεν d1εl τελεlι6oει.'Ε1εl δlαρκdoεl
37 xρd,νlα μdχρι τcδρα KΙ fχεl Vα εTrιδεrξεΙ Ttε-

ρΙσσ6Tερα αΤrd 25 εκατ. Θ6ματα.'Εxεl oτoι-
y(cει, TΓερi'Troυ/ τ6oε5 ζc'l€s doε5 κr o Π6λε-

μoS Toυ Blετνdμ. Αυτ65 o τr6λεμos αTroφd-
σlσε γlα To
1994 για To KoγKρfσo. Ακ6
κd εlδηoεoγραφlKd δΙκτυα
λdνε γΙα To Bρcδμlκo Π6λε

ραμdvεl ανdμεσα σTα ψΙλd
ευTα. Στην oυσi'α/ αK6μα Kαl με To vα TΓρo-

τεi'vεls 6τl o τ16λεμo5 υφrσTαTαΙ/ σUKoφα-
vτεi'σαl. Α5 αρ1(ooυμε/ λoιτr6v, vα TrρoTει
voυμε αμ6σωs.

ΑνεξαρτηTωs Toυ TΓωs oΙ αρΙΘμoi'Tων
εγKλημdTωv εκλαμβdvoνTαl ατ16 αιjToιjs
τroυ ΘfλoυV vα αvαγVωρΓooυv ( να αμφloβη-

νTlKαToTrτρiζoυν: γΙα Tα TΓερασμενα 30 xρ6-
vlα ενα ευριj Tμημα Tηs μαιjρη5 Αμερlκη5
δlεξ(γαγε €vαv τ16λεμo βΓαrιυν τrρdξειυv ε-

vανTi'oν Tηs ΛευKηg Αμερrκ4s' τo τrρ6βλημα
oδειjει TΓρos To Χεlρ6Tερo/ 6XΙ πρos To Kαλιj-
τερo. Στα2 πρoηΥo6μενα Χρ6νια, τo βΓαlo 6-

γKλημα αυξηΘηκε Trερlσσ6Tερo αT16 τ€ooε-

ρls φoρds Υρηγoρ6τερα αT16 ToV TrληΘυσμ6.
ol νεαρo( μαιjρoΙ (κdτιο Tωv 1B) εΓναι TΓlo βι
αlol ατ16 TΙS TrρoηγoιjμενεS Υενlis KαΙ εi'vαl
12 φoρd5 TΓlo Trιθαv6 να oυλληφΘoιjν για δo-
λoφovΓα αT16 ToυS vεαρoιjs Λευκoιj5. Σxεδdν
6λol ol ακ6λoυθol αρlΘμoi'/ oΙ oTroi'ol μlλdνεαTroτiλεσμα Tων εκλoγc6ν τoυ

μη Tα Αμερlκαvl-
δε Θdλoυv να μl-

απ6 μ6vol τoυs/ δεν i1oυv δημoolευΘεi τroτd
σTην Αμερlκη:

βo, o oTroros Trα- * Σιjμφcυvα με Την TελεUταΓα €ρευvα γlα Tα

Kαl σTα αδημoo(- Θιiματα εγκλημdτα)ν/ αT16 τo YTroUργεΓo Δl-
\

Kαιoσιjvηs Tωv Hνιυμdvιυν Πoλιτεlc6v, TΓε-

ρlσσ6Tερα αTΓ6 6,6 εκατ. βΓαlα εγκληματα
(φ6vol, βrαoμoη εTΓlΘdσεls Kαl λησTεΓεs) δlα-
TΓρdTTovTαl σTΙs H.Π.Α. κdΘε χρ6νo/ ατt6 Tα
oTΓoi'α TrερrTroυ τo 2o% η 1 ,3 εKαT. εΓναl φυ-
λετlκd εγκλ(ματα.
* Τα Trερlσσ6Tερα Θ6μαTα Tωv φυλετlκcδν

τηooυν την ιjτrαρtη τoυ Bρr6μlκoυ Πoλdμoυ, εγκλημdτιoν -TΓερrTΓoυ 9o%- εΓναl λευκoi



θ6ματα, με Toυs μαιjρoυ5 να δoλoφoνoιjv
λευκo65 με 1B φoρ6s μεγαλιjτερol oυ1ν6τη-
τα ατ16 αυτη Troυ ol λευκoΓ δoλoφovoιjv
μαυρoυs.

Αυτ65 ol αvlo6τξTεS, τroυ κ6βoυv τηv α-
νdoα, dρxloαv vα αvαδιjovTαl σTηv ετrlφd-
vεΙα σTα μdoα τη5 δεκαετiαg τoυ 60, 6ταv
υπηρξε μlα oξεΓα αιiξηoη Toυ μαιiρoυ ε-

γκληματog εvdvτtα σToUS λευκo65, fvα τε-
ρdoτro κιiμα τo oτroΓo, 61l oυμτrτcυματlκd,
ανTαTroKρΓvoνταl ακριβcδg oτo ξεκΓνημα Toυ

μoντ6ρvoυ κlv(ματos γlα τα τroλlτεlακd δl-

καlcilματα. Τα oυoocrlρευμfνα ατroτελfoμα-
τα εivαl oυγκλovloτlκd. Τα οτατloτlκd τoυ
YτroυργεΓoυ Δlκαlooduηs καl τoυ tBl Uπo-
δεlκνιjoυv 6τl μεταξl3 1964 καl -| 994 ττεριo-
o6τερα αττ6 25 εKατ. βΓαlα δlαφυλετlκd ε-

γκληματα δrατrρd1ΘηKαv/ σTη συVTρlτrτlκ(
TΓλεΙoψηφΓα αφoρoιjoαv μαιiρoυ5 ετrlτlΘd-

μεvoυS και λευκoιj5 Θ6ματα Kαl τrερloo6τε-

ρα ατ16 45000 dτoμα ακoτc6Θηκαv oε δtα-

φυλετrκoιj5 φ6νoυ5. Γrα Tls oυγκρΓoεl5
58000 Αμερlκdvol oκoτcδθηκαv oτo Blετνdμ
καl 34000 oκoτcδθηKαv σTov Koρεdτlκo Π6-

oιiμφcυvα με Tην fρευvα ΗighΙights αττ6 2o
1ρ6vlα ερευvcδν γlα Tα Θιiματα εγκλημdτιυν,
εκδoΘ6v τo 1 993.
* ΠερΓτroυ 1 εκατ. λευκoΓ Αμερlκdvol δoλo-

φoν(Θηκαv, ληoτειjΘηκαv, δixτηκαv ετr(Θε-
ση η βldoτηκαv ατ16 μαιiρoυg Αμερlκdνoυ5

μdoα oτo 1992, oυγκρlv6μεvol με Toυs τrερΓ-
τroυ -132000 

μαιiρoυg τroυ δoλoφovηΘηκαν,
ληoτειiΘηκαv, δd1ΘηKαv ετrΓΘεoη η βldoτη-
καν ατ16 λευκo65, oιjμφcυvα με Tηv Γδlα d-

ρευνα.
* ol μαιjρol δlfτrραξαν 7,5 φoρds τrερloο6-
Tερα βΓαIα διαφυλετlκd εγκληματα ατ16 λεμo. 'oταν oυμτrερlλαμβdvovταl μη-βΓαlα

TrρoσαρμoσToUV Trαvω σε 
" ζe, ''#, . ', φεΓo Στατtoτlκι6v τη5 Δl-

μlα per capita βdoη, αTro- .jfu1!#,?{*o"* . καlooιjνη5 λ6ε1 6τ1 27 ε-
καλι1τrτoυνμIααoυvηθr-"ffi'"KαT.μη-βΓαrαεγκληματα

ρlΘμ6τcυvβΓαlαlvφυλετl-"ffi".ηταναvαμεμlγμdvolμα6-
κc6vεγκλημdτιυντcυvλευ-,-Ψ,ξw,ιρolΘιjτε5καlλευκdΘιiμα-
κιυv. *ffi''ffi|,.:d* τα ( τη oτlγμη TΓoU To α-
* Σιjμφαlvα με τo τελευ w'd;-'WΥ|ffiψι vτΓoτρoφo oυνdβη σε TΓo-

ToUS λευκoιjg παρd τo 6τl εγκληματα ( δlαρρ(ξεl5,
o μα6ρo5 τrληΘυoμ69 εΓvαl &' * * ξ,}: 

,* ,ε' #\-; Υ%^ m m κλoτrd5 αυτoκlvητα)v/
μ6,λ15 τo 11 7 τoυ μεγiΘoυ5 #":*} *': λ β'z;""*'ωβ ffi ru τrρooιoτrlκd5 κλoτrds) Tα
ToU λευκo6 τrληΘυoμoιj. Υ3 &'" 8 '*. *" Ι oυσσ(Ι)ρευμdvα voιiμερα
'oταν αυτoΓ ol αρlΘμoi Ψ%' tr9^ e''# "# ' ;rirou'o, τερdoτlα. Τo Γρα-

σTηαVIσ6τητα:orμαιiρo'ffiw;-δlατrρdxΘηκανσTΙsΗ.Π.Α.
δlατrρdττoυvτrερloo6τε--ffiTo1gg2κlηiρευvαβρ(κε
ρε5ατr650φoρ65Tovα-ffi'6τloτo31%τclνληoτεrcδν

Toυsφ6voυ5ατr6τooμo-ffiλ{$1'\',ffi',oταν6λoloIαρlΘμof
ατrovδlακ6ΓραφεΓoΕρευ-w%";'7ξmτcυvεγκλημdτιυvυτroλoγl-
vcilιl, ot τrερloodτερor δlα- oτoσν, γΓvεταl εμφαvd5 d-

φυλετlκoΓ φdvor τrερlλαμ- Tl oι μαιiρol Αμερlκdvol
βdvoυv μαιjρoυ5 cυ5 θι1τε5 καt λευκo6s ωS δldτrραξαν τoυλd1lσTov 17o εκατ. εγκλημα-

&'ξ}l?1

:ft,',%#,
l.'-.-t;...tt

Tα εvαvTΓoν τιυv λευκc6v Αμερrκdvσ)ν Tα Trε-

ραoμ6να 301ρ6vlα. EΓvαl η καΘoρloτlκ6τερη
καταoτρoφ( Tηs Αμερrκdvlκη9 ζcυ4s KαΙ
τιυν Αμερlκdvlκcυv Iδεcυδc6ν μετd ατ16 τo B
Π.Π.. oλα αυτd εΓναl γεγoν6τα. Παρ6λα
αυτd γρdφovτα5 ατrλd αυτη τηv toτoρΓα,
τrαραθiτovταS Tα γεYov6τα κατd αυτ6 τov
τρ6ττo, κατακρΓvεσαI ωS ρατoloτηg ατ16 τα
Αμερlκαvrκd δΓκτυα εvημfριrloη5. Αυτd TΓρo-
τrμo6v να δlατηρηooυv fνα τrατερvαλloτlκ6
oτερε6τυTro γlα Tηv 1TρoσταoΓα τη5 μαιiρη5
Αμερrκηg, 6να ψειjτl κo oτερε6τυτro.



ΚlHITE γτοΙ,ENΙ sΙoRM cEτ,πc ΨARRτOR
'ΙΙταv oιιg 13 NΙαpτioυ 1992 iπαl, το εθrικιοτικιi οηrιρdηrα αΠ Ιηγ 0υαλiα,

\ΙoLΕΙ'{Τ STοRλ,[" ταξiδευε ΠρoE τΙιv Ιοπαr,-iα με αιπιlκiητo μα μια oιπ-αυλiα.

M o N D S ,\υoπrxωg id1'ω ιηg κακoκαιρiαg τιl αιπιtκiιψο ξdφη-. απ τo δριiμo μυ απoτdλεoμο

γα xdoιlιπ'η ζ'4 τoυg τρ(α μd);1 τoυ oιηr<ρoξrατοg : PAIL CASSEY, τα αδd)rφια

ΙΑ

BRΙΑΙ'{ και l)ΑRRΕ}i Sι{ΕΕLΕY καBωg κιrι dr,αE φiλog ιιlυg o JΑSON O,{ΙGS! o BΙLLY ο τραγουδιοπ1g ψαv ο μιlvog εrπζωv και τo

ι]c}κ ΠoU ιιτilιiιη μιlγdiιο. Παρdλα αιπci μετir απil 18 μivεg θα διμιιclυρ1ηοει τoιlg 1-ι-ωοτoιig CEUΓΙC \ΙIΑRRΙOR προg τιμιi τωr'

crδικοxαμdr,ω\Ι οU\,ιl.γω\1οτωr.. ιjιroιl παiζoιπ. μdxρι ο1μιερα. Πρr.r, 1.ivοι τιl ατυxηια. η 1r.πιirτα εftε ηxoγραφηοει τo τιiτο αr'αμεvdμοvo

iriμrrιllμ "ijΕLtΙC ΤrΑRRΙOΙt ιjπου δεγ lφολαβαr.ε l'α τo δoιiι-ε οε κυκλoφορiα.

FΙ μητdρα ιιrυ BRΙλ\ και D.\RRΕN πoιr οixε τι1ι, καοdτα. τηr, dδωοε οτclv BΙΠJ ιl οποiog με η βoηθεια ποij.ωv oιn'α1'ωr,ιοτιbv

κατιiρBωoε vα κιπl'ιlφιl1lιiοεr οε CD τα τραγο6δια ιαll, αθdvατωγ \TOLΕI,ΙΤ STORM. Εrιοηg τα.

1lιlιlδι.r. rιπ τιl ιiλ1τπoψι, lηγαrt οτιg ιtικιiγdvιιεg τωv vεκρωr.. To xειρilτερι_l cir.αι dτι o ΡALL
[]ASSΕΥ εκιιig ιrπ η ζωιi τoυ. dφι1οε και dγα pιrκριl παιδi πιlιr δεv πρdλαβε vα xαρεi τov

πιιτdρcιτoιrl Kλεir-οr,ιαg10xρ6lrαιr.πτιlfJιivατcl 3μελωvτηg1ιπιirτα.gπαριlυοιciζιlιμεπρυg

τιμη τιlιlg. το μοr.αδικιi τoυg rilψπι-iuμ, 0ι 4 Oιlαi'oi Εθr.ι.κr.oτdg ryαι'κιdλαg 1τ-αlοτoi oτιlυg

Skiιrlreads αφιlιi εlixιrr,ε εμφαr,ιoτιli οε κιi1τπoιiεg oιn-αυλiεE και κιlκiιlφορωr,τα.g κciποια

τραγοιiδια oε Tιrτιiιl ι'tπαlι; τc-l LrλE\'ΙPLO\-ΕD \Ι0Ιt]Ε. '0λα ια τραγoιiδια εir,αι ιlε Oil ρυUμd

d:'ιi κι1πιlιει; μiξειg 1ιε R.A.C. οτoιrεiι-l και φoβερdg μελωδiεg dκαr.ι τιlυS \'S ivο οπ τα

κιi'ιiιερrr oιl1τριiη1ιατα τoυ 90I Tο t]D ξεκιr,dεr με ιo PLRΕ Ιλ'ΙPACT dvα τραγoιiδι

ιlqlrερι4ιdvιl οτoυg Ψ.P Skirrlreads καθωg καi τo καλιftερo. A ELROPΕ 0F TιIE PEOPLE, N0

ι]ΑLτSΕ. CΕLTΙC [-'ΑRRΙOR. 0|,Ι TΙ1Ε ΑTTACK. $E Ιl, Ι(ΕΕP 0l,Ι FΙCHΙΙNG. Tι1Ε PRΙDΕ

OF FRΕΕDON{. ΑR\'ΙΕD FORCΕS. ακολοιrBοιλ'- οε oxeτικd xαμηλι1 τdμπιl και φυoικιi οπxιlυρ1τκιi oε dr,α κ6λεoμα Πρos 6λου9 τoυg

ιlιπ.ιr.1ιυrιοτdq. Tο επdμοr,ι'l τριηοιiδι ιιοτl εir,αι τo dvoμα π1g μπι1rταg ξεκιvιlοι εμβαηριακd και oιrν'εxiζει με η μελωδιη κιBι1ρα

dπειτα ιrκυλιlιlθε( το δειrιερo κιrλιiτερcl τραγoτiδι και 1rdxρι τωρα τo ιnο γρηγορο κoμμιiτι oε OiI/Pl,]λK ρυθμι1, το TΙλ'ΙE BOMBI Mετιi

lα N()\V oR NE\'ER καr ΤfIΕ RΙGHΓ T0 BΕ PROιD ξαvαγυρvιir,εl οτo xαμηλd τdlμπο 1ια r.α παραxωρησοιΙv η Bdoη τoug στο τρiτ0

καΙιrιεριi κι4ι1rιiτι του [lD. \\'HΙTΕ ΕΑGΙΕS OF SΙIO$,DΕN Εδdj γα τοr,ioω ιiπ αιπιi τo τpαγoιiδι Bα κυριαρxεi και στo πρωτo

d)'1ιποιψ τωl CΕLTΙ(] $'ΑRRΙOR. TFIΕ SA\ΙΕ Ιi,JSΙDΕ και STΑλD 0R ΗΙDΕ oτη οuvdxεια και το CD τελειωvει με το ΕPΙTΑPH 6vα

κιiμ1ιιiτι xωρig λι'-l1ια κιl.ι. μd);'οv αrτ ιiτι επακctλοilBηoε οηv μπιirτα... oημαδιακιi! 'Ετοι τελειιilvouι' οt uπdρc.lxoι \TOLE|,ΙT STΟRM

με 16 κιlpιμιιiιιrι oτιl οιh.ολo. ΙΙιριiοαvε 10 oλιid;pα xριirια αi,λd δεv ξεxvιiμε τοUs σW-α\-ω\1οτdg πoυ xαBηκαvε.

\ηOLil{Τ STORλ,Ι R.Ι.P.

γENGEANCE 1986
O δiοκog ιιιπιig δεr, εiγαι dι,α ολclκl;μm1ιdlr,ιl ιiλμπcluμ. α,i,;'d dr.α μilι lp. Απιltραοiοαμε d1ιωg vα τo Παρouσιdοοuμε απ αΦv εδω

η στ4η, καBωg απoτε:λεi dγα πιli'ιi οrμrαr.τικil κι4ι1ιι1τι οτηv ιοτoρiα ηg εθrικιοτικlig μoυoζg σηηζ και ταιrιιixρovα dvα κλαοοικd

δεi1μα Oil μουοιηg. Flxιlγραφηθηκε τιl 1986, ιiπωg φαir.εταl' Ki αΠ τor. τiτλο τoU και η ουvBεοη ryαv: DAZ-φωlψικd, TΙM-κιθdρα,

R{CFΙ_μπdoo. TON'Ι- τιξιπαl.ιl . l1 1ιπιirτα εirε uιo8εηοει dl.α drτor-ο εBr,ικιοnκd πρoφiλ oτηr, ιμφd-ιroη, αiJ'ι1 και ση μoυoικη. Tο

πρωι.ιl κo1ι1ιdπ του δiιlκιlιl dxει τo ilvιlμα του οη-φοπμΙατoE κα.ι ιSεixr,ει απd l'ωρig τιg διαθdοειg τoυ. Ακoλουδεi τo BACKS

ACΑΙNST TFIΕ \\.'ΑLL ΠoιΙ ιΙαζ ιSεixr.ει ιιg διlοκoλiεg πorr εixε vα α\-τιμυτωΙιoει η τιiτε εΠαvασταηΙdη vεολαiα ηg M.Bρεταr'iαg,

μιiιillταg ταlπdrρor,α Kαι μα διn-απ1 πατρiδιr.. lil BRΙTΙSH ΑRNl\_ πoυ dπετα.ι εir.αι dvα κoμμdτι καταιμοτικd. μια κατιi μ6ταlπrl

1ιιlυoικ11 ιrιθεοη πoυ δεγ oοτl αφηvιlι πeριBωρια αι-ιδραοηgl Tο rιo γρηγoρo κομ1ιι1τι τoυ δioκoυ.

0 δioκog ιlιη,εxiζεται 1ιε τo CRΙΕS 0F Oil, ΠoU αΠOΙcλεi τιrmκ6 δεiμα με η καξ drτοια),

οτιxoυρ1ικd και 1τoυιlικιi, ηg sΗnhead κoυλτoιiραg. To ΠFE SΕNTENCE αΠoτΟλΟi dvα απιi

τα καi,ι'περα 0l! κoμμιiτια ιiλωr, ιωv οποxωγ. Tηv αρ1η ειοα1'ω1η κα.ι. τo φoβερι1 xωoιμο οη
οuι.εixεια, πo)joi πριlοπιiθηοαv vα μιμBoιiv, α.ijα λiγoι κατdφεραv r,α ιo απoδιbοοτrv

ιοdξια. Tο Ε),ΙGLfηi']]S GLORΥ dπωg καταλαβαivouμε Kι αΠ τOγ τiτλο, εrιβεβαιrir.ει τα

ΕBιικιοτικd φριlη1ιατα τηg μπαιταg. Για τιi τdλοg μια φoβερri διαoκειπ1 οτο BORSTΑ]-

BREΑKOι-]T τωv SL[ANΙ69" τo oποio εδω εivαι ιlαιρdg καλυιερο αΠ ηv πρωτdτιπη εκτdλεoη.

Σiγουρα μια αΠ τιg καi'ιiτερeg διαοκευdg πoυ dxoυl, 1'ir,ει πoτd. 'Ετoι τελειωvοι τo '1986

αιρηvorταg οorl οιπδρο1ιo oτdρηoηg αv δεv το αKοΙiσsιE 1τα λiγo καιριiI Απαραiτryο μα κdBε

ε[)ιικιοπκιi διoκο[')ηκη, ειδικιi 1ια τoυg SΙf,NS. Av δεv τουg βρioκετε μη οταματdτε τo ψι1ξιμo

To αξiζουr.!



GERMAN-BRlτISH
τERRoRMAcHlNE voL.2

Mετd τoυg Γερμαvoιig A.B., Split
με τouq Aγγλoυg White Law, πoU α-
πoτελo0oαv τηv GERMAN-BRITISH
TERRORMΑCΗlΝΕ VoL.1, μαg ι1ρ1ε-
ται τι6ρα απ' τηV MOVEMENT
REOORDS η VoL.2 6πoυ για τηv
Γερμαv(α ε(vαι oι BL|TZKR|ΕG με π6-
vrε κoμμdτια αιη γλιδooα τoυg και ε1-

Vα στα Aγγλικd Kαι για τηv Aγγλ(α ε(-
Vαι oι VVARHΑMMΕR με δυo δικd
τoυg κoμμdτια Kαι τρειg διαoκευ69:
RED ENEMY ( REAL ENEMY απ6
BUSΙNESS), VloLΕNcE απ6 oP-
PRESSED 6πoυ αro ρεφρ6v απ6
ULΤRA VloLΕΝcE τo κdvoυv R|GHT
W|NG VloLENcE Kαι τ6λo9 τo
ΑFTER THΕ F|RE απ' τouq
SKREWDRIVER. H αληΘεια ε(vαι 6τι
oι WARHΑMMER πα(ζoυv καλd αλλd
τα φωvητικd τoυg δεv ε(vαι και
απ6 τα καλιiτερα, 6oo για τoυq
BL|TZKR|EG πα(ζoυv τo κλαo-
oικ6 βαριj Γερμαvικ6 R.A.c.
και 61oυvε o(γoυρα τηV "πρω-

τιd". Τo CD περι61ει και αri
XoUq, παραγγελετε τo απ'τηV
MOVEMENT RECORDS.

RESISTANCE 77
RETALIATE FIRST
Η μπdvια υπdρ1ει απ'τo 1980
και η τελευτα(α τoυg δoυλειd
ε(vαι πριv 12 1ρdvια πoυ ει1αv
κυκλoφoρηoει τo Single "YoU
REDS'' , τd:ρα oι R77 επιαιριiφoυvε
και κυκλoφoρoιivε δωδεκα κoμμd-
τια, απ'τηv CAPTA|Ν oi! κdτω απ'
τov τ(τλo RETAL|ATE FIRST. Στα τιj-
μπαVα παραμ6vει o PAUL MΑRSHΑL
η MUSHY καλ0τερα o oπo(og ιiπαιζε
στouq SKRΕV/DRIVER αro τελευτα(-
o CD τoυg, αφ6τoυ π6Θαvε o lΑΝ
SτUART , " HA|L VlcToRY" και
στouq V/ΑRLORD τoυ STIGER. Tα
φωvητικd τoυ ODDY 6πειτα απ6 τ6-
oα 1ρ6vια παραμ6voυv (δια κι απα-
ρdλλαμα αλλd η μoυoικη τoυg πλη-
oιdζει ακ6μα πιo πoλιj αιo μελωδικ6
PUNK RocK. Αvdμεoα αrα καιvo0ρ-
για τραγo0δια ε(vαι Kαι τo PASS ME
THE BOTTLE τo oπo(o μαg πdει ακ6-
μα πιo π(oω αιo 19B3 και αro πρωτo
τouq LP., τo "THOROUGHBRED
MEN". Eπ(oηg μηv ξε1ydμε 6τι τ6τε
η μπdvrα εηε κυκλoφoρηoει Kαι α-
vτιKoμoUVιστικd τραγoιiδια. To πα-
ρ6v CD 61ει αrftoυg και ωρα(εg φω-

τoγραφ(εg τηg μπdvrαg απ6 σUvαU-
λ(εg! V|VE LΕ RESISTAΝCE!

BR|TlSΗ sτANDARD/cELTIc
νVARRIOR
cELτlc coNNECTIoNs
Αυτ6 τo CD μαq 6ρ1εται απ'τηv Πo-
λωvικη SUBZERO RECORDS και ε(-
vαι πρcbτη φoρd πou oι Σκωτo6ζoι
B.S. 6xoυv κdτι oε CD, γιατ( αV Kαι

μπdvια απ'τo 1982(!!!) τα μ6vατρα-
γo0δια τouq σε κυκλoφoρ(α , πριV α-
π6 αυτ6 τo CD ηταv τα : VΙOLENCE,
RΑPE& MURDER Kαι τo NEVι/
EUROPE πoU σUμπεριλαμβdvovrαv
στη γvωατη oυλλoγη LAST
CHΑNGE' oλα τα μdλη, εκι69 απ'
τov μπαo(αια (SlM) 61oυv αλλdξει
καΘcbg Kαι στιq κιΘdρεg ε(vαι o
NιGEL ( No REMoRSE/cELTlc
νVARR|oR/WHlΤE LlGHT|NG κ.α.).

To CD ξεκιvdει με τo OVERRUM μια
καλη μπαλdVτα Kαι oυvεx(ζει με τo
γvωατ6 VloLΕNcE, RAPE&MURDER
και 6πειτα τo KEEP BR|TA|N νγHITE.
T6λo9 τα δυo τελευτα(α κoμμdτια
τoυg εfuαι Kαι τα καλ0τερα RAOE&-
NATloN και BACK FROM THE
DEAD. 'Eτoι κλε(voυv oι B.S. 6πoυ
τoυg ειi1oμαι vα σUvεΧ(ooυv και oε
καv6vα oλ6κληρo CD. ΑκoλoυΘoUv
oι C.W. (με π6vιε OD/LP στo εVεργη-
τικ6 τoυg με τo RΕS|STΑNCE Kαι τo
LOST To THE STORM 6πoυ π(oω
φωvητικd κdvει o ScoTT τωv Αυ-
αrραλωv FORTRESS. Συvε1(ζoυv με
τo LooK To THΕ FUTURE και 6πεμ
τα τo CARRY oN και τελειd:voυv με
τo καλιiτερo κoμμdτι τoυg πoυ ε(vαι
τo PRoUD WARR|OR. Φυoικd και οι
B.S. και C.W. πα(ζoυv πoλ0 καλ6
R.A.c./ oi! και oι πρriτoι ε[vαι αρκε-
τd μελωδικo(. Τ6λo9 vα τov(oω 6τι τα
τραγo0δια τωv C.W. ε(vαι η1oγρα-

φημ6vα με τoV SΤINKO αro μπdoo,
6πoυ δυατυ1rig μετd α[π λQo καιρ6
Θα πεΘdvει. R.l.P.

lNτIMIDAτIoN oNE - FALLEN
HEROES
Mετd τo φoβερ6 "cΑLL To
Vι/ARRIORS" οι Aμερικdvoι
lΝTlMlDATloN oNE επιαrρ6φoυvε
με 6vα καλ6 CD αMd και πoλλ6q δια-
oκευ69: απ6 SECTloN5 τo oμιi:vυμo,
απ6 THE LΑST RESORT τo
VloLENcE lN oUR MINDS, απ6
SKREνVDRlVER τo Vι/HERE'S lT
GONNΑ END και τ6λo9 U-KNOW
!η/Ho U-R απ6 lΑN STUART. Τ6ooε-
ριg λoιπ6v διαoκευ69 και εw6α δικd
τoυg κoμμdτια πoU ε(vαι τα : R.Α.C.,
R.J.M., LUTTWAFFE, DEUTSC-
HLΑND, KURT KΑ BAG, UDA ΑRΙSE,
ΑMERlcAN SKlNHEAD GlRL,

WASTED L|FE και CHS
ΑΝTHEM. Φυoικd δεv
oυγκρfuεται με τo πρωτo
τoυg CD πoυ ηταvε γρη-
γoρo Kαι επιΘετικ6 oil/
PUNK. Στo παρ6v υπdρ-
χει πιο πoλ0 μελωδ(α και
επιρρo69 απ6 R.Α.C. Αξ(-

ζει vα τo ακoΟoετε και
για τη μoυoικη αλλd και
για τα κλαooικd oi! φω-
vητικd τoυ JASON!

SPEARHEAD . STAND
YOUR GROUND

oι SPEΑRΗEAD ε(vαι 6vα καιvo0ργιo
Aγγλικ6 YKρoUπ πoυ απoτελε(ται α-
π6 μ6λη τωv ΕNGL|SH ROSE απ6 τo
LElcESTERSHlRE Kαι μ6λη τωv
ΑVALON απ6 τo COVΕNTRY. To
STΑND YOUR GROUND ε(vαι τo
πριbτo CD τoυg, περι6xovιαg 1O oi!
τραγoιiδια αvdμεoα τoυq μια δια-
oκευη απ6 SKREWDR|VER, τo
RETAL|ATE Kαι μια μπαλdvια πoυ
λιiγεται oN REMEMBRANOE DAY. o
η1og 6πω9 ε(vαι φυoικ6 πληoιdζει
πoλιi τoυg ΕNGL|SH ROSE και καλιj-
τερεq 'σΓιγμ6q ' τoυ CD τα : DΕΑ-
LERS oF HAΤE, SPEARHEAD,
GoTΤA KEEP THΕ FΑITH, VvE ARE
THE PEOPLE και STΑND YOUR
GROUND. To CD περιιi1ει αι(xoυg.
Av Θιiλετε vα τo παραγγελετε η vα
oαg 6ρθει κατdλoγog γρdψτε αιηv
πρooωπικη εταιρε(α τωv ENGL|SH
RoSΕ τηV RAMPAGE PRoDUc-
TIONS.
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RIOT . JUSTICE / FUCK THE
\MORLD
oι RloT ε(vαι βαoικd oι Σoυηδo[
SΤORM με dMo 6voμα αλλd και dλ-
λo η1o Διilδεκα oυvΘ6oειg oε κλαoι-
κ6 oi! η1o, αro "JUST|CE'' με εισα-
γωγικ6 κoμμdτι τo GU|LΤY πoU τo α-
κoιioαμε αιη oυλλoγη WE W|LL
ΝEVER DlE VoL.l τηg NORD|CS
REOORDS. Eπ(oηg ακoιjμε τo TELL
US TΗE TRUTΗ τωv SHAM69 και τ6-
λog 6vα τραγoιiδι αrη γλcδooα τoυg.
Kαλιiτερεg σΓιγμ6q τα : AL|VE &
KICKING, A WAY OF LIFE,
STREEτFIGHT. 'Eπειτα απ6 αυτ6 τo
CD υπηρξε και oυv6'1εια με τo FUCK
THE WORLD 6πoυ ε(vαι ακ6μα πιo
κλαooικ6, δc6δεκα πdλι κoμμdτια, τo
cHAoS τωv 4_SK|NS και δυo αrη
γλιΔooα τoυq. Aυτη τη φoρd τo εισα-
γωγικ6 κoμμdτι, oi! oi! SKlNHEADS
ε(vαι και τo καλ0τερo.

ENDSτUFE - MIT DEN JUNGS AUF
τoUR
Mετd απ6 πιivιε 1ρ6vια, τo καιvoιiρ-
γιo oλoκληρωμ6vo CD τωv Γερμα-
vci:v ENDSTUFE ε(vαι εδιi.l, φυoικd α-
π6 τηv HANSE REOORDS 6πoυ αvη-
Kει στo τραγoυδιαrη και κιΘαρ(αrα
BRANDY. Διbδεκα ατo o6voλo τα
τραγoUδια και αvdμεoα τouq τo
SORRY απ6 τoυg 4-SK|NS αλλd αια
Γερμαvικd μετατρ6πoιrια9 σε
VERZEIΗUNG. o η1og μoιdζει μεv
με τιq παλι6τερε9 κυκλoφoρ(εg
τoυg, αMd απ6 τo πρoηγo0μεvo CD
τoυg DER ΤoD lSΤ UBERΑLL πoυ
κυκλoφ6ρηoε τo 1996, εfuαι καλ0τε-
ρo. oι ENDSTUFE αυτη τη αrιγμη ε(-
Vαι oι παλι6τερoι X6ρo, αφo0 πα(-

ζoυv απ6 τo 't9B3 και κυκλoφoρcb-
Vταq στo oιjvoλo εw6α LP/CD.

DEFIΝITE HATE/ Rloτ νvlNG
CAROLINA SONS
Eδcδ 6xoυμε δυo καιvoUργιεg Aμερι-
κdvικεg μπdvιεg oε SPL|T CD απ6
τηV RESlsΤAΝcE RECORDS. oι
πριilτoι oυμμετ61oυv με oκιιi κoμ-

μdτια Kαι καλιiτερα τα : TlL
VlοToRY, CARoL|NA SONS' V\/AKE
UP. oι RloT W|NG xαρ(ζoυv 6ξι κoμ-

μdτια αvdμεσα τouq Kαι μια μπαλd-
vrα: HEART To MY NAΤloΝ Kαι πι-
αιε0ω 6τι ε(vαι καλιiτερoι απ' τouq
DEFiNΙTE HATE, αφoιi Θυμ(ζoυv Aγ-
γλικ6 ol! Γι' αυτoιig τα καλιiτερα

τραγo0δια ε[vαι : L|FE oF Α
PATRloΤ, LlKE cLocKVι/oRK,
WELFARE REFORM. To CD αξ(ζει
πραγματικd Vα τo παραγYελετε!

coMBAT84 - τooLED UP
ΝA|ι H επιατρoφη τωv Αγγλωv C84
ε(vαι αληΘεια και 6πω9 λ6vε oι (διoι

στo εισαYωγικ6 κoμμdτι τoυ CD, WE
'RE BΑcK! ΑκoλoυΘoUv dλλα τ6ooε-
ρα κoμμdτια ( αφo0 πρ6κειται για μ(-
vι-cd) IT'S KICKIN' OFF,
POLITICALLY INCORRECT,
WΗATEVER ΗΑPPENED To MY
OOUNTRY και GETΤ|NG TΗE FEAR.
o ηxos μπoρε( vα ε(vαι λ(γo πιo
oκληρ69 αλλd τo τελικ6 απoτ6λεoμα
ε(vαι πoλιj καλ6, doε πoυ μ6vo πoυ
ε(vαι CB4 μετρdει! Τα φωvητικd 61ει
αvαλdβει o JoΗN DEPΤFORD κα-
Θι6q και τo μπdoo ( 6πω9 παλιd). E-
π(oηg απ' τouq παλιoιjg ε(vαι και o
JlM(κιΘdρα) και o καιvoΟργιog vrρd-
μερ ακoUει αro ι].lευδιivυμo CJ. Eδcb
vα oημειωΘε( 6τι o παλι69 vιρ6μερ
JOHN F|SHER ηταv Eλληvικηg κατα_

γωγηq, εξoιi και τo 6voμα αrα Eλλη-
vικd Γ|ANNΗΣ ψAPAΣ! To CD κυκλo-

φ6ρηoε απ'τηV πρooωπικη τouq ε-
ταιρε(α OAVALRY RECORDS πoU αV
oαg Θυμ(ζει κdτι τo 6voμα ε(vαι παρ-
μιivo απ' τo live δ(oκo τoug τηV επo-
1η πoυ στα φωvητικd ηταvε o CΗR|S
HENDΕRSoN, "CHARGE oF TΗE
7th CAVΑLRY". Παραγγε(λετε τo τιi-
ρα Kαι μπε(τε αιη oελ(δα τoυg
www.combat84.οom

RocK AGAINSτ CoMMUNISM _

VOL.1 COLLECTION
Aξια η PΑNZERFAUST RECORDS γι'
αυτ6 τo CD! Tα YKρoUπ πoυ περι61ει
η oυλλoγη: LoΝDoΝ BRANCH,
OVALTINEES' SKREWDR|VER και
THΕ DlE HARDS αvηκoυvε αro πρcb-
τo κιiμα τoυ αληΘιvoιj oi! δηλαδη
τoυ R.A.C' oλα αυτd τα oυγκρoτη-
ματα ξεκ(vηoαv τo '79-'80 Kαι Kρα-
τηoαvε περ(πoυ μ61ρι τo '85( εκ169
τωv SKREWDR|VER φυoικd).'oλα τα
τραγoιiδια πoυ 1αρ(ζoυvε ε(vαι απ6
DEMOS, 7" και EP'S και γι αυτ6 oε
κdπoια η πoι6τητα τoυ η1oυ δεv ε(-
vαι καλη αλλd μηv φoβdαιε τα πε-
ριoo6τερα 6xoυv καΘαρ6 ηxo. To
CD αυτ6 πραγματικd ε(vαι oυλλεκrι-
κ6, περι61ει ιαιoρ(α για τo κdΘε

γKρoUπ, φωτoγραφ(εg και επιτ6λoυg
vα μdΘoυμε τιg ρ(ζεg τoυ τωριvoιi

R.A.c.Λ/νΗlΤΕ PoVvER. To oυγκρ6-
τημα πoU δ(vει ρ6αια ε(vαι oι THE
DlΕ HΑRDS. Ειi1oμαι vα υπdρξει oυ_
vιi1ειατιg oυMoγηg και 6πω9 λιivε oι
D|Ε-ΗARDS'... WE AlN',Τ SOARED
OF NO-ONE!

THE GlTs - EASτ SIDE SτoRlES
Σιγoυρα Θα γvωρ(ζετε τouq Πoλω-
voιig THE G|TS απ6 διdφoρεg oυλ-
λoγ69, αυτ6 ε(vαι τo πρcδτo oλoκλη-
ρωμ6vo CD τoυg αφo0 πριv εηαvε
κdπoια dλμπoυμ μ6vo oε καo6τα και
κυκλoφ6ρηoε απ6 τηv NORD|SC.
Διiδεκα κλαooικd oi! τραγo0δια και
με oωαro0g σriχouq 6πω9 : FUOK
THE SPlRlT oF '69 και YOUNG
SKIΝHEAD. Η μπdιπα εηε πdρει μ6-
ρog επ(oηg oε Πoλωvικη αvrικoμ-
μoυvιαιικη oυλλoγη. oi! απ6 τηv Πo-
λωv(α λoιπ6v και πoλι] καλ6l

CRUSADE - SOUNDING THE
DEATH_ KNELL oF BRIτAIΝ
Αυτ6 ε(vαι τo πρdlτo dλμπoυμ απ'
αυτ6 τo o'1ετικd καιvoι-iργιo πατριω-
τικ6 γκρoυπ Kαι ε(vαι 6vαg αυτ69
πoυ πα(ζει dλα τα 6ργαvα, αυτ6 6-

μωq μη σαq αVησUxε(, o τ0πog παi
ζει πoλ0 καλd. Πρooεγμ6vo oi! πoυ
καταφ6ρvει vα μoιρdζει τη μελωδ(α
Kαι τηV επιΘετικ6τητα ακριβιig αrιg
πoo6τητεq πoυ πρ6πει. Σιγoυρα ε(-

vαι διαφoρετικd απ6 τα καΘιερωμ6-
vα αλλd ταυτ6xρovα ε(vαι εξiooυ
πoιoτικ6. Aυτ6 τo CD (κυκλoφ6ρηoε
τo '99) ε(vαι απ6 τα καλ0τερα πoυ 6-

1ω ακo0oει τελευτα(α κι αξ(ζει τηv
πρooo1η oαg. Πρ6oφατα τo σU-

γκρ6τημα κυκλoφ6ρηoε και τo δεrj-
τερo CD τoυ.

STossTRUP - νvlR KoMMEN
Πoλιj καλ6 επιΘετικ6 Kαι dγριo
R.A.c. με MΕTΑL αroιxε(α πoλιj 6-

VτoVα. T6ooερα κoμμdτια αro πρωτo
MCD αυτηg τηg Eλληvικηg μπdvιαg,
η oπo(α εfuαι αρκετd ελπιδoφ6ρα
Yια τηV oυv6xεια. o N(κog στα φωη-
τικd με τηV πρoq DEATH METAL φω-
vη, αια vΓραμq o Ν., μπdoο o Γιωρ-

γoq Kαι o Xρηαιog ατηv κιΘdρα. Tα
κoμμdτια ε(vαι: N|GGΕR STINGER,
MAcHTU BERNAΗME, τOWARDS
oUR DΕSTINY' VloLENΤ RΑclAL
PREJUDIOE. Περιμ6voυμε τηv δε6-
τερη Kαι πιo oλoκληρωμ6vη δoυλειd,
αMd απ6 τιilρα κι6λα9 με τo WlR
KoMMEN ξε1ωρ(ζoυv.



BoILING BLooD - RIGHτEoUS
LEGION
oι Θεooαλovικε(g BolLlNG BLooD
μετd τo πρ6τo τoυq DEMO, επαv6ρ-
χoVται με 6vα mini-CD. o κρυαrdλλι-
vog METAL {xoq με κdπoια oε μικρη
κλ(μακα oi! περdoματα, κdvoυv τo
CD vα κρατd τoV αKρoατη oε εγρη-
γoρση καθcδg και o τρ6πoq τηq ερ-
μηvε(αg oε κdvoυv Vα τo ακoιioειg
ξαvd. Πoλιi καλ6 και απ' 6τι μdΘαμε
τo oλoκληρωμιivo CD τoυg Θα τo κυ-
κλoφoρηoouv απ' τηV Ιταλικη
τUoΝo RECORDS. Tα κoμμdτια
|NSANE και SΤREET SOLD|ER πoυ
υπ6ρ1oυv Kαι στo DEMO τoυg, δε-
αrτ6ζoυv αιo CD. MOHΑMMED και
GONE To VALΗALLA δεv υαrερo0v,
εξ(ooυ Kαι τo R|GHTEOUS LEGloΝ
και NoRDlC PRAYER, ε(vαι πoλU κα-
λd. oι σUvαγωvιστdg απ'τηv B.Eλλd-
δα 61oυv τov τρ6πo Vα μαq καΘηλιb-
voυv!

MAHEN _ HPΩEΣ
EΘvικιαιικ6 METAL με ελληv6φω-
voυg αιιxoυg! Πoλιi καλη δoυλειd α-
πλdlg λιγo στα φωVητικd μαg τα Xα-
λdει o Παvαγιιδτηg. oι αιι1oι πoυ ε(-
vαι καταπληκιικo(, qxετ(ζovιαι αrα
πρoβληματα κoιvωvικd-πoλιτικ6 και
τηv επικαιρ6τητα. E(κooι κoμμdτια 6_

πoυ ξε1ωρ(ζoυv: ΣΦAΞE EΝA ΠoΛΙ-
TlKo, Η ΦlΛlA ME ΤoYΣ ToYPKoYΣ,
HPΩEΣ' EKE| ψHΛA ΣToN oYPANo
Kαι τo δια1ρovικ6 εμβατηριο Bo-
PEloΣ HΠElPoΣ πoυ μετd τoυg
CAUSE oF HoΝoUR, oι MAHEN ε(-
vαι dλλo 6vα γκρoυπ πoυ τo δια-
oκειjαoε. Ελπ(ζω vα υπdρξει και δε0-
τερη δoυλειd!!!

BULLY BOYS - \'YHITE KIDS
GONNA FIGHT
To Θρυλικ6 Aμερικdvικo oυγκρ6τημα
επαv6ρxεται αrη διoκoγραφ(α μετd
απ6 πoλλd 1ρ6vια με 6vα κoλαoμ6-
vo, δυvατ6 και βρdlμικo dλμπoυμ. o
η1og τoυ β6βαια ι11ει oκληριivει εμ-
φαvι0g(περιoo6τερo hardcore) αλλd
τo'αλητικo' Rοck'n'RoΙl oυvα(oΘημα
παραμ6vει 6ιπovo. oι tsULLY BOYS
δημιo0ργηoαv 6vα CD πoυ (oωg τo
βρε(τε oε κdπoιo λεξικ6 δ(πλα αrη
λ6ξη oργη. Highlights τo κoρυφα(o
RAGE oN TH|S Kαι τo FOREVER
DΕFlAΝΤ(απλ6g αλλd φoβερ69 τ(-
τλog). oι Aμερικdvoι επ6αrρεψαv
λoιπ6v και ε(vαι 6πω9 λιivε κι (διoι
1OO% BULLY!

νι/ΗlTE LA\M - τAKE THE SALUτE
To πριbτo CD για τoυg Aγγλoυg W.L.
με δ6δεκα oυvΘ6oειg oε oi!/R.A.C.
ρυΘμ6. Mερικd γρηγoρα κoμμdτια 6-
πωg, YOUR HoNoUR lS TRUE, R|SE
UP, μερικd πιo αργd 6πω9, NEW
ERA, FETOΗ THΕ NooSE καΘιi:g και
δυo μπαλdvιεg GooD FR|ΕNDS και
ΤoMoRRoVι/ V/ILL BE oUR DAY. To
CD κυκλoφ6ρηoε απ' τηV ROPE
RECORDS.

BERLIN BRANDENBURG- ΣYΛΛo_
ΓH
Eδιb 61oυμε μια oυλλoγη απ' τηv
Γερμαvικη HΑΤESOUΝDS. oι μπd-
vτεq φUσιKd 6λε9 ε(vαι Γερμαvικ6q
Kαι oυγκεκριμ6vα : LANDSER,
WEISSGLUT, SAMHAlΝ'
PRolSSENHEADS, UNBENDlΝG
BOOTBOYS, LEGION OF THOR,
K.D.F., D.S.l., DΕΑTH FoR ALL, USK,
coMMANDo'gg' SENFHΕΑDS' Δζb-
δεκα λoιπ6v μπdvιεg και o ηxog απ6
κdΘε oυγκρ6τημα διαφι1ρει. Aπ' τη
μια 61oυμε κdπoια oi!/R.A.c. με τηV
πρωτιd στοUq LANDERS κι απ6 τηv
dMη τα μεταλλικd ριφ Kαι o oκλη-
ρ6q ηxoq κυριαρ1ε(, 6πω9 αιoυg
SΑMHAIN. To CD αυτ6 6πω9 γρdφει
στo εoωτερικ6 τoU, αφιερcδvετε
στouq lAN STUART, JoE ROWAN
και RUDoLF HESS. R.l.P.'Evα καλ6
CD λoιπ6v για τouq φλoυg τιg Γερ-
μαvικηg oκηvηg.

PAτRloTIc FRoNτ - SPtRlT oF A
NATION
Mια αxετικd καιvo0ργια κυκλoφoρ(α
απ'τηV Aμερικdvικη μπdvrα. o ηxos
κιvεfuαι κατd τo πλε(αrov αιo xιilρo
τoυ hardcore, xωρ(g vα απoφειiγει
κdπoια oκληρ6τερα περdoματα αλ-
λd και αρκετdg αvαφoρ6q αro oi!.
Aπ' 6τι καταλdβατε ε(vαι 6vα CD για
πoικλα γoιjαια. Πιo oυμπαΘητικd
κoμμdτια ε(vαι αυτd πoυ φ6ρvoυv
πρoq τo oi!: SPlRlΤ oF Α ΝATloN'
PATRloΤΙc FRONT Kαι τo xαβαλετζ(-
δικo κρυμμιivo κoμμdτι BLooDY
HOLLY. Στo CD περιλαμβdvovται Kαι
δυo αρκετd καλ69 διαoκευ69 τo
TR|UMPH oF THE W|LL και τo
SΤREETFlGHT
(μη ρωτdτε πoιαvcbv).

IRON YOUTH.
REsPEcτ/DEFEN D/cREATE
Τo ιiφog τoυ δε0τερoυ CD τωv σU-

μπατριωτcδv μαg lRoΝ YOUTH ε(vαι
καταιγιoιικ6 THRASH με περdoματα
πρoq τo DEΑTH METAL εvιil τo
hardcore oε o0γκριoη με τo πρωτo
τoυg CD, εδcδ λε(πει τελε[ωg. Δεv υ-
πηρξα πoτ6 φλog τoυ THRASΗ και
6τoι δεv ξε1ωρ(ζω κdπoιo σUγKεKρι-
μιivo κoμμdτι μ6vo vα υπεvθυμ(oω
πωq τηV παραγωγη τηv ιi1ει κdvει η
γvωαιη Aμερικdvικη RES|STANOE
RE-coRDS. Tα τραγo0δια ε(vαι:
RESPEοT/DEFEND/cREATE, V\/HΕN
THAT DAY COMES, BLOCKHEAD
YOUΤH' ΑLoNE, cLoSΕ coMBAΤ,
BULLSHlT PEoPLE, SEDlΤloN,
MODERN MAN.

DIVISION 250. IMPERIUM
To πρoηγo6μεvo CD REVUELTΑ, απ'
τoυg loπαvoιig oυvαγωvιαr6g με ειxε
εvΘoυoιdoει, 6τoι παρdγγειλα Xωρ(q
καΘυατ6ρηoη τo τρ(τo CD τoυg
ΙMPER|UM 6πoυ μoυoικd Θα τo Xα-
ρακιηριζα oi! με κdπoια dλλα αroμ
1ε(α και αυτη η μ(ξη ε(vαι κdτι περιo-
o6τερη απ6 καλη! Ξε1ωρ(ζoυv τα
τραγoιiδια : BELGRADO, πoυ χωρ(q
vα ξ6ρω lαπαvικd μdλλov Θα αvαφιi-
ρεται στo Bελιγρdδι, REBEL|ON EN
CLASE, ROCK DE POLICIA, ES POR
TU NAcloN αλλd και τα υπ6λoιπα
δεv υαιερoιiv. Αvεπιφιiλακrα εγκρ[-
vεται!

MIDGARDS SONER . FARDOR
Mε πλ6τo τo πριδτo dλμπoυμ, τo
FARDOR δεv μπoριil Vα πω 6τι oυ-
γκρ(vεται. Παρ' 6λα αυτd 6μω9 α-
κoιiγoιrrαg τo ξαvd και ξαvd Θα κα-
ταλdβετε 6τι δεv ε(vαι τ6oo doxημo.
Δcbδεκα γρηγoρα oi!/PUNK τραγof-
δια: KALLE BιJSSIΝ, KBADEΝ oN
TRYH, EN VANDRING,
FoRDONWARE ocΗ TBIBLARE,
BEWΑRE, V|K|NGAR, SBEΑS VΑL,
FΑR DoR, SUERΙGEFOSTERLAND,
To DEUTSCHLAND, SoclΕTY oF
HATE' lTALlA. Eπ(oηg μηv ξε1ydμε
6τι o πρoδ6τη9 NlTToN απoυoιdζει.
Τo oυατηvoυμε γιατ( ε(vαι
M|DGARDS SOΝER απ'τιq καλ0τε-
ρεg μπdvιεg αεη Σoυηδ(α και γεvικd
o' oλ6κληρη τηv Eυρc6πη.
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"Ω τρακ6olol! oηκωΘεiτε
Kαl ξαvdλΘετε o' εμdg
Tα παlδ16 oαq Θ6λ'lδ{τε
Π6oo μol6ζoυvε με σαg.''

25tq /tΑPTloγ 18Δ
Δ.ΣoΛΩMoΣ (απ6 τov'Yμvo Eιg Tηv EλεuΘερiαv)

25 l o3 ι 1821- 25 l o3ι2oo2

181 μ6λι9 xρ6vια d1oυv περαoει απ6 τ6τε πoυ ξεκ(vηoε η Mεγαλη Eλληvικη Eπαvdαrαoη. Διdαrημαπo-
λιi μικρ6, τo bπo(o ουαrυxιbs oημερα φαvrdζει τερdαrιo. o Νεo6Mηvαg ξd1αoε. oμωg μdoα o' αυτη τη

γεvικη κ9ion αμηoiαg εv6g oλ6κληρoυ λαo0, υπdρ1oυv κdπoιoι υγιε(g, κdπoιoι πoυ διαΘ6τoυv ιqxυρ6-
τατoι μημη Kαι τηv αφηvoυv Vα τouq oδηγε(.

25 Mαρτioυ: Ημερoμηv(α oημαδιακη εv6g αγωvα πoυ δεv 61ει τελειcδoει ακ6μα'ooο κι αv φαivεται
παρdξεvo στouq π'ερiαδοiερouξ η Πατρ(δα μαg (κι 61ι μ6vo) δεv ε(vαι ελειiθερη. E[vαι ακ6μα oκλαβω-
μ6vη, απλωg dλλαξαv τα αφεvτιKd τηq. H αημεριvη oκλαβιd, μdλιαrα, (oωg εivαι xειρ6τερη απ6 αυτηv ηg
Τoυρκoκρατiαg γιατ[ εivαι πιo 0πoυλη, πιο "6ξυπη'' Kαι σΓo1ειjει κατευΘε(αv τηv ιpυxη τoυ λαo0. Αυτ9
Tηv ψγXη πoU oι'Eλληvεg κατ6ρΘωoαV Vα διατηρηooυv Ελληvικη ατα 4O0.1ρ6vια τoυ Τoυρκικoιj ζυγoι.i,
κoyrεΟoυv Φμερα vα τηV πoυληooυv αro γαμι.poμιjτη δυvdαrη. Nα τo μ6γιαro δiδαγμα πoυ πρ6πει vα
πdρoυμε απ6 τoυg αγωvιαrdg τoυ '21: vα παραμε[voυμε 'Eλληvεg, vα πoλεμησouμε για τα αιιivια ιδαvμ
κd μαg, vα διατηρησoUμε αγvη τηv Ψυxη μαq.

KdΘε xρovo idτoια μ6ρα o 'Eλληvαg EΘvικooooιαλιαrηg παρακoλoυθε(τα διdφoρα τραγελαφικα πoυ
ouμβα(vouv γιiρω τoU Kαι τα αιoΘηματαoργηq εvαλλdooovται με αuτd τηq.περιφρ6vηoηq πoυ vιωθει για
τηv κατdιrrια τηξ oημεριvηg κoιvωv(αg. 8λ6πει τιq o'xoλικ6q γιoρτ69 πoυ γ(vovrαι δηθεv Yια vα τιμηo'oυv
τoυg ηρωεg καi}rιg'oπoiεξ'oι δdo'καλbι πηγα(vouv γiα vα βγdλoυv τηv υπo1ρ6ωoη εvιδ οι μαθητdg ( αυ:
vηθωg πηγαιvoυv μ6vo τα 'φυτd') για Vα μηv πα(ρvouv απoucr(εq. 8λ6πει τα παιδιd vα απαγγ6Mouv πoι-
ηματα Xωρiq vα καταλαβα(voυv τo v6ημα τouq, vα τραYouδo*v τραγo0δια τoυ Πoλυτε1vε(oυ!!! και vα
.iρoonαbo0v vα βρoυv τρ6πoυ9 ωοπε vα γλυτωooυv ηv παρ6λαoη' Θυμαται τα 'ooφd' λ6για τoυ 'oεβα-
σμι6τατoυ' πατρidρp Bαρθoλoμα(oυ περ[ ειρηvικηq oυvιiπαρξηg Eλληvωv και Toιiρκωv επi 400 1ρ6vια.
rει6ει ακo0γovrαg κdπoιoug πρooδευτικo(g κουλτoυρι6ρηδε9 vα Μvε 6ii,]η Eπαvdαrαoη τoυ '21 ηταv
επαvdαrαoη'τou πρoλεταριdτoυ και κdπoιoυq dλλoυξ]:;ar.λdvε dτι iiq .ρfζεξ Φξ Εθvεγεραiαξπρ6πε1 vα
τιg αvαζητηοoυμε αrηv ααrικη τdξη: oργ(ζεταιμε (dπoιoυξ δηθεv επιατημoνeξ]]lπgυ,αδuvαto,,y,1l Vα α.vτ!:

ξφθo,ιiv,,iη συv61εια τoυ Eλληvικoυ'Eθνoυg απ6 τιg ΘερμoπΟλεq,και,τιq',Πλαταξ '6φi',1a',,,\$,9ooλdψι

,κει τα &ββεV6κια. Eιρωvε0εται τouq δεξιοιjg |υπθρπlατριωτη' πδυ,,,πρoαταθ6*'i:iα:'iαffiΜwai1ν 16v'iδ-

τι;&ν ',;, o,σfv1ρovo τεpατo0ργημα πoυ] αυtoαπokαιεiται,n,oλπεilα Kαι,]]]Φλ--ar i μαζΙllτοu;':'|Ι,oεR6iiJip1 καt
Φωτιd".

τd,απotειo6V,παρελθ6v. Θα βγoυv Kι απ' τα qγολικα βιβλiα. Tωρα πλ6δν.',aig'*, φλοι με,l,toυg lγεfto.
vεξ:'lΠβ6πε1"|'ia',*β'''ξqNaσοUμε αUτα και μαζ[ μ' αυτd vα διαγρd$ouμε Kι Φ}λοξ,lλaξειc 6πΦξ]'ll1q1ρ[δα,:.:,E.,

λοuθεpiα,Τιμri;.ιlρω!oβ6q,Πiαεη,KαθηκoV',.l.

.volιl,lκαtαρα0dvb,ilεπειδη,lvoiιiiobυμi το αiφ,.τηg Φ,.υληg μαq Vα .,μαq]Kαλεi καi vο μη μαql,,aφηve1,oυ.:ηouβ.
α,6πωq 6λo τoν;,καθημεριv6,,,κdαβ: oτι ακριβιiξ]oυv6βαιvε κα{lατoug ηρωιΦ,{q:l!{λ6φτε9, Καταραμφνoι
θnειοη,:αιoθαv61iααο,:tηVτ*ειrταiα]lκβαuγηltoυ Πατριdρxη ΓρηY6ρ(ou, Ε' vα μαi'tβuπdο1lτ: αυτ1ιi' E[μα'
,|αa,*αiαβαμdvbι μεiηvπιo,iλυκι&,]lκατdρα, αυτη πoυ μαq πρoσταζει vα παραμε[Vδ.υ,βε..,|EΜnνεq,,]M0,0,dlp'l

ioυτα1,,oτb,l,βuαλd ldλoι αuτoΙ o]ι,επαψθλματ(εq ρητoρεq]που πρooπαθoιiv μεllαιιiμΦol.,lvαlμαξ oξηγησoυ'
;f'.;,;j6,;:i6η1'*α tηq 25ηg,Mαρ1ioυ,;l,xρρ.(q oι (διoι Vα τo 6xoυvε oυλλd,βε1 .nωq:θ6lφoρoιioαv dΜιρα:ε;"Σ1o

Υivει πβαγματικηlEπαvaστα'ση'..ωι κdπoτε κdπδιο,ιllειXαV'6Vα oκoπ6 ζωηq π6ραV τηq πoλuθρ6vαξ;,:τoυq,,1

τηrlη ,κ6π6ιο,υ,, σμωg lεδιδ lη απdιrτnΦ δε δfuεtαι με λ6για αMd με πρdξειq. M6vο ]dtoι γ(veταi vq,,f'ηβιb'
vrαι bι Αeαvαioι Αγωvιαιdq; με το,vαlτoυg θυμdμααrε Kαι vα oυvεxiζoυμε τov ΑγΦVα τoυξ. M6vo ετo1 α_.

vrilαμβαv6μαπε,τo v6ημα']τoυ |21',,ωqτoν αdvαo αγcilvα του αvθριiΤτou για τnv,Καf,6κΓηoη τoυloψiπo{
αγαΘoιi τηg Eλευθερ(αg.
] ' Η' φετιvi cπdtειoq τηξl Eθγιn1q,l6ξdγεpοηq αvαγ(αατ1κd εια6γεται ο'ε μ!α,dΦη διdαrαoηlldvω τηξ

ρια τωv vi*ριnV πρoγ6νωv βαg Και οι αιωvεq oκλαβιdg οτηv,oπoiα]l,$αclluπ6βαλλαv oι Mofidλoι,,,υπ*vο,ρω;

τo θ6,βυβο σπδ,tα κ611(61q]τouq πoυ τρiζoυv και μαq]πρoσΙdζdιv Vα]iελειωσ6υμε α0t6lπou l.θκεfuο,1,]..Φ;

κ(vηoαv;
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τo EΘNιΚoΣoΣιAΛιΣTιKo ΚιNHMA ΣτHN ιΣΠANιA
H παρακ6τω επloroλ{ πou λ6βαμε, εivαl απ6 loπαvoοg ouvαγωvlαrdg τou B&H SPANISH DtvlsloN καl μαgπερlγρ6φouv τηv εκεi oκηvli.

Aγαπητo( φλoι,

Eυxαριαroιiμε για τo φoβερ6 περιoδικ6 σαq Kαι ελπ(ζoυμε vα με(voυμε oε επαφη μαζ( oαg. Aυτη ε(vαι μια μικρηπεριγραφη τoυ NS κιvηματog τηg loπαv(αg. oι πρcδτoι skinheads εμφαv(αrηκαv στηV ioπαviα αrα μ6oα'τoυ 
, 80,

αrα πoδooφαιρικd γηπεδα και ηταv oπαδo( τηg Mπαρτoελri:vα ( BoΙΧoS NolS), καbd,g Kαι εμπVεUσμ6voι απ, τη
β(α τωv Aγγλωv 1oιiλιγκαv. M6oα αrη δεκαετ(α oι εΘvικooooιαλιαr6q skinheads7 u|tra hooligans, ηταv
αrρατoλoγημ6voι oε ' oμdδεg'. Kατd τη διdρκεια τηg δεκαετ[αg τoυ '9O καταλdβαμε 6τι ηiαv απαρα(τητo vα
δημιoυργηoouμε 6vα αληΘιv6 skinhead κ(vημα, με καΘαρ69 πoλιτικ69 απ6ι.pειg. oμdδεq
αυτηg τηg επo1ηg ηταv: ACCΙoΝ RΑDlcAL ( Bαλ6vΘια) πoυ ηταv η πιo σημαvτικη'αλλα - \ ffi- l...f 

^εηαvεπρoβληματα,6ταvτo19936vαgSHARPπ6ΘαvεαrηBαλιivΘια,Φαvrααrε(τετιι'-,|ffi"".fi"
πρdβλημα τoυg δημιoιjργηoε! OFENSΙBA lBERlcA ; . ffi w ruΥ "'

(v6τια loπαv(α), ZoNA NORTE( β6ρεια loπαv(α), BASES AUτONOMAS( 6πoυ υπdρ1oυv
πoλλo( SKINS, αMd αrη πραγματικ6τητα δεv ε(vαι skinhead oργdvωoη), 7α LEGloN(
Mπαρτoελιbvα). Eπ(oηg εμφαv(ζoιπαι Kαι τα πρcbτα μoυoικd γKρoUπ: DlvlsloN 250, και
KLAN ( Bαλ6vΘια) , coMBAT RUNE και TORQUEMADA ( Mπαρτoελcbvα), ΕST|RPE
|MPER|AL και BATTALON DE cASτlGo ( Mαδρ(τη)' Στα xρ6vια πoυ ακoλo0Θηoαv (

ιδια(τερα '94- '95) υπηρξαv μερικo( Θ6vατoι μεταvαατιliv, τoξικoμαvιilv, punks και
κ6κκιvωv, oι oπo(oι απoδ6ΘηκαV στouq skinheads και αυτ6 επηρ6αoε λ(γo τo κ(vημα.
To 1997 ξεκιvdvε π6λι oι oυvαυλ(εg, αλλd 61ι τ(πoτε τo ιδια(τερo, επ(oηg εμφαv(ζδvιαι
oι HAMMERSK|NS αrη Mαδρ(τη καιταυτ6XρoVατo B&H-C18 αrη Mπαρτoελιbvα, με απoτιiλεoμα αρκετ69
κ6oμo9 vα ααxoλε(ται πια ooβαρd. Eπ(oηg πoλλd περιoδικd: SoUND ΑNSV/ER, GEΝTE BLANOΑ, lΝQUlSΙTιoN,
CLΑSE OBRERA, cΕLTlc BER|AΝ και πoλλd dMα, καιvoσργια μoυoικd γκρoυπ : ΤOLΕΤUM, ToRMENTA
BLANCA, 7 MUELLES, lBERoS SAETI, ΗoMΕLAND, 14 PALABRAS, QUARREL, SANGRE JoVEΝ. KαΘrig και
oργαv6oειg : FRΕNTE JoVEN(τo τωριv6 B&H), T|ERRΑ NUESTRA( παρdρτημα τoυ B&H), RESPUESTA JoVEN,
SoNlDo ANΤl SΙSΤEMA, KRlPo κ.α. Στα τωριvd 1ρ6vια τo κ(vημα ε(vαι πoλιj δυvατ6, αu nαι υπdρ1oυv
ξε1ωριαrd τμηματα skinheads oε 6λη τη 1ιδρα, αλλd αυτη ε(vαι 6μω9 η oκηvη εδri:!
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Πo\ιj απλd δεv γ(vεται, γιατ[ πdιrrα Θα μαg τριβελ(ζoυv τη
K.Παλαμd:

"Tραγoυδημ6vη κλεφτoυριd, Γ6vog, αρματωλ(κι,
τα ξεγραμμι1vα και τα τριμμ6vα ι.|.16μματα, α1yo(,
|δ6α βuζdμρα τωv τετρακ6oιωv 1ρ6vωv, η φρ(Kη
τιbρα, τo μdΘημα τωv Ελληvωv ωq μεg, εo0
τoυ ραγιd μdvα βιβλικ6, πλdoμα oρφικ6, Eυρυδ[κη,
τou παvελληvιoυ μεγαλovεiρoυ 1ρυooπηγη,
μαq τoV καΘρ6φτιoεq μεσ' αιηg Π6λη9 τo βαoιλ(κι
τov ξυπvημ6vo Mαρμαρωμ6vo, κυvηγητη
τoυ loλdμ. Η Θρdκη πρoικι6 τoυ, (δ δ6ξαl Kαι απαvωπρoiκι
μια EMdδα πdλε αrηv τoυρκεμιivηv Αvατoλη ,

τηg lωv[αg γλuκoξημ6ρωμα... "

oκ6ι|.lη oι αrι1oι τou εΘvικoιi μαq
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7I EΣt I EBPAIOΕ ?
oι Eβρα(oι ε(vαι o μovαδικ6g λα69 αιov κ6oμo πoυ oυvdvτηoε ε1Θρ6τητα σε o-

πoιαδηπoτε xd.lρα εγκατααrdθηκε oε oπoιoδηπoτε αριΘμ6. H μεγdλη ερcilτηoη ε[vαι ΓlΑ-
Tl; Σημερα διδdoκεται αrα α1oλε(α 6τι o "Αvr(-Σημιτιoμ6g" ξεκ(vηoε αrη Γερμαv(α τη δε-
καετiα τoυ '30. Aυτ6 πoυ δεv διδdoκεται ε(vαι τo γεγov6g 6τι ε(τε πριv ε(τε μετd τo '30
τoυg 6διω1vαv απ6 κdΘε 6Θvog τηg Ευρcbπηg ! oταv oι Eβρα(oι πρωτdρ1ιoαv Vα μεταVα-
αιειjoυv αrηv Aμερικη oι πρcδτoι απoικιαι69 αrη N6α Y6ρκη, Todρλεαrov και Σαββdvα
πρooπdΘηoαV Vα απαγoρειiooυv τηv ε(ooδo τoυg. o Bεvιαμ(v Φραγκλfuog oυvηγ6ρηoε
με τα μ6λη τoυ Hπειρωτικoιi Koγκρ6ooυ για vα ειodγoυvε μια σUγKεκριμ6vη απαγ6ρευ-
oη εvdvιια αιηv Eβραtκη μεταvdαιευoη μ6oα αro Σ0vrαγμα τωv H.Π.A. ιbαrε vα απoκλε(ooυVε τηV ε(ooδo τouq για
πdvrα.

oι Eβρα(oι υπoαrηρ(ζoυv 6τι ε(vαι 'μ6vo' μια Θρηoκε(α. H αληΘεια ε(vαι 6τι oι Eβρα(oι ε(vαι μια ΦYΛΗ. Λιγ6τερoι
απ'τo 30% ε(vαι μ6λη oπoιαoδηπoτε Συvαγωγηg. Efuε ε(vαι Θρηoκευτικ6 0ρθ6δoξoι, αθεΙαιιig, καπιταλιατ6q η Koμ-

μoυvιατ6g, oυvε1iζoυv Vα Uπoστηρ(ζoυv τo 6τι ε(vαι Eβραioι, μ6λη τηg EβραΙκηg φυληg! Kdθε φυλη 61ει κληρovo-
μικd 1αραιcrηριαrικd. Στηv περ(rπωση τωV Eβραiωv αυτd oυμπεριλαμβdvoυv : το εμπ6ριo, ξ6πλυμα 1ρημdτωv, τo-
κoγλυφ(α Kαι μια απoαrρoφη για τηv 'παραγωγιKη εργαo(α" η oπo(α θεωρε(ται ωg κατriτερη τηq αξιoπρ6πεια9 τωv
Εβρα(ωv αιη 'β(βλo' τouq με τo 6voμα -TAΛMOYΔ". oι Eβρα(oι δεv 61oυv αλλdξει απ6 τιg μ6ρεq πoU o lηooιig Xρι-
α169 dρπαξε 6vα μααιιγιo κι oδηγηoε τouq 'διακιvητ6g 1ρημdτωv' 6ξω απ6 τo Nα6. oι Eβρα(oι πdvιoτε εvd:vovιαv
για Vα o1ηματ(ooυv μovoπωλια. Σημερα ελ6γ1oυv 6λε9 τιq αλυo(δεq κατααrημdτωv Kαι ειδικ6τερα μαγαζιd με τα
κερδoφ6ρα κooμηματα Kαι τo εμπ6ριo γoυvιbv απ6 ζcbα. oι Eβραioι κυριαρ1o0v αrα πεδ(α 6λωv τωv πoλιiτιμωv με-
τdλλωv 6πω9 1ρυo69 , τo αoημι, η πλατ(vα, o μ6λυβδoq Kλπ. Πdvrα Θα καvov(ζoυv μεταξ0 τoυg cbαιε vα oδηγo0v
τoυg εΘvικoιig αvrαγωvιαι6g εκι69 τωV επιXειρηoεωv.

Σημερα η Aμερικη κατακλιiζεται απ6 Eβρα(oυg μεταvdαιεg απ6 τη Pωo(α και περfuoυ 20000 τo 1ρ6vo αφηvoυv
τo loραηλ για τιq H.Π.A. 6λoι με τo oημα τoυ δoλαρ(ou στα μdτια τoυg. oι Eβρα(oι 61oυv Xρησιμoπoιηoει τηv περι-
β6ητη δ0vαμη τωv 1ρημdτωV για vα ελιiγ1oυv τo Δημoκρατικ6 K6μμα Kαι Vα απoτελoUv πdvω απ' τo 50% 6λωv τωv
oικovoμικcbv oυvειoφoρωV τoU. Σημερα αγoρdζoυv 6λo και περιoo6τερεq σημαVτιKdg Aμερικαvικ6g εταιρε(εg. Evcil
εfuαι μ6λι9 τo 3o/o τoυ πληΘυoμoιi, oι Eβρα(oι ελ6γ1oυv π6vω απ' τo 25o/o τoυ εΘvικoιj πλoUτoυ κι αυτ6 τo πoooατ6
αυξdvεται κdΘε 1ρ6vo. E(vαι τo μovαδικ6 φυλετικ6 oυγκρ6τημα oργαvωμ6vo vα εργdζεται για τη πoλιτικη KUριαρ-
1(α αrηv Αμερικη.

H αvι(Θεoη στouq Εβρα(oυg δεv ξεκfuηoε αrη Γερμαv(α αλλd 1ρovoλoγε(ται πριV τη γ6wηoη τoυ Xριαιo0! Mε-
λετηαιε τα απoαπdoματα πoU παραΘ6τoυμε απ6 αvΘριilπoυg oι oπo(oι, αrη πλειoιpηφ(α τoυg, δεv ει1αv καμ(α cr16-
ση με τoV EΘvικooooιαλιoμ6 (oριoμ6voι μdλιαια ηταv δηλωμ6voι αvι(-vαζQ. Απoκαλιjrπoυv γιατ( oι περιπλαvcilμεvoι
Eβρα(oι 6καvαv ε1Θρo0q oε κdΘε 1cbρα πoυ πηγαvε.

Διdoημoι dvΘρωπoι τoυ κ6oμoυ αιo παρελΘ6v κατηγ6ρησαV τouq Eβρα(oυg για τηV (δρυoη τoυ Koμμoυvιoμoιi
H κατηγoρ[α αυτη ε(vαι καλd Θεμελιωμ6vη.
H Koμμoυvιαιικη φιλoooφ(α αxηματ(αrηκε απ6 τov Kdρoλo Mαρξ πoυ ε(vαι απ6γovoq μιαq μακρdq αλυo(δαg Pαβ(-
vωv. Η ιδεoλoγ[α τoυ περ( αvι(-1ριαrιαvικηg και Σooιαλιατικηg oκ6ιpηg περι61εται αιo loυδαiκ6 ΤAΛMOYΔ τo oπo(-
o ε(vαι η 'β(βλoq' τωv Eβρα(ωv' Απ6 τα τ6ooερα πoλιτικd o1ηματα πoυ αv6τρεr.pαv τov Xριαιιαv6 Todρo τηg Pωo(-
αq, τα δUo ηταv 100% EβραΙκd. 'Hταv oι Mεvoεβ(κoι Kαι o ΕβραΙκ69 ΣUvδεoμog. Tα dλλα δ0o ηταv τo Σooιαλιαrικ6
Eπαvαατατικ6 K6μμα και oι Mπoλoεβ(κoι. Aμφ6τερα καΘoδηγoιivrαv απ6 Eβρα(oυg αMd εftαv μερικd vι6πια μ6λη.
Σημερα ξ6ρoυμε 6τι o Λ6vιv ηταv Eβραioq Kαι 6τι 6λoι oι ηγι1τεg τηg πριbτηg τoυ κυβ6ρvηoηg ηταv Εβρα(oι. Aυτo(
ηταv o Tρ6τoκι, Kαμιlvεφ, Zιv6βιεφ και Σβ6ρvrλαφ. o πλoυoι6τερog Eβρα(og τραπεζ(τηg ατov κ6oμo εκε(vo τov
καιρ6, o lακcΔβ Σ(φ τηg Kuhn Loeb, τρdπεζαg καταΘιioεωv τηg N6αg Y6ρκηg, 6δωoε στouq Tρ6τoκι και Λdvιv 20 ε-
κατoμμιjρια δoλdρια για Vα αvατρ6ψoυv τov Todρo Kαι Vα εγκαΘιδριioouv τη Σoβιετικη τυραw(α.

Παρακdτω παραΘ6τoυμε απ6ψειg ιατoρικι6v πρooιilπωv για τoUq Eβρα(oυg.

MAPIA τΕPΕA, BAΣlΛlΣΣA τHΣ oYΓΓAPIAΣ KAl BoHMlAΣ (1771-1789)
Eιg τo εξηq καvdvαg Eβρα(og αvεξαρτητωg ov6ματog, δε Θα επιτρ6πεται vα παραμε(vει εδιδ 1ωρ(g τη
γραrΓΓη μoυ 6γκριoη. Δε γvωρ(ζω καv6vα dλλo τ6oo o1λoκρατoιiμεvo παρdoιτo μεoα αιηv πoλιτε(α
απo αυτη τη ρdτoα, πoυ oδηγηoε oε rπιb1ευoη τo λα6 με τηV απdτη, τηv τoκoγλυφ(α και τo δαvειoμ6
1ρημdτωv Kαι tτou διαπρdτιει 6λε9 τιg πρdξειg τιg oπo[εg 6vαg τ(μιog dvθρωπog περιφρovε(.
Mεταγεv6αrερα πρ6πει vα μεταKιvηΘoιjv και vα απoκλειαιoιjv απ6 εδ6 6oo γ(vεται περιoo6τερo.

NAΣTA ΓoYEMΠΣTEP
Η Eβραiκη αvιληι|.lη για τouq Eβρα(oυg ωg o Εκλεκ169 Λα69 πoυ πρ6πει εvδε1oμιlvωg vα κυβερvηoει
τov κ6oμo o1ηματ[ζει πραγματικd τη βdoη τoυ PαβιvικoU loυδαioμo0. H loυδαΙκη Θρηoκε(α τιbρα
πα(ρvει τη Θ6oη τηq στo TAΛMOYΔ μdλλov παρd αιη B(βλo.

ΛoPΔoΣ XAPP|NΓKTON BPETANOΣ ΠPoEΔPoΣ ToY 19ou αlιirvα
oι Εβρα(oι ε(vαι oι μεγαλ0τερoι δαvειαιιlg Xρημdτωv και oυμβoλαιoγρdφoι δαvε(ωv τou κ6oμoυ' H
oυv6πεια τα 6Θvη τoυ κ6oμoυ vα αιεvdζoυv κdτω απ6 βαριd oυαιηματα φoρoλoγ(αg και εΘvικωv

1ρειiv. Πdvrα ηταv oι μεγαλιiτερoι ε1Θρoi τηg ελευΘερiαg.
KlKEPΩN

oι Eβρα(oι αvηκoυv σε μια oκoτειvη κι απωΘητικη διivαμη. Πoιoq ξdρει π6oo μεγdλη oε αριΘμ6 ε(vαι



αUτη η κλ(κα, πωq oυvδ6oιrιαι μεταξιi τouq Kαι τι διivαμη αoκo0v μ6oω τωv εvωoεωv τoυg. E(vαι dvα 6Θvog φα0λωv και

απατειilvωv.
NAΣτA ΓoYEMΠΣTEP

Απ6 τoυg πoλ0 παλιoιjg καιρoUq o Eβρα(og ε(vαι γvωαr6q ωq o εκμεταλλευτηg 6λωv τωv φυλωv π(αrεωv μ6oω τωv

oυvιρoφωv τoυ. Eπιπλ6ov 61ει πλειαrdκιg φαvε( α1dρισΓoq... oι Εβρα(oι πdιrroτε απoτελo0oαv 6vα αvrdρτικo ατoι1ε(o

oε κdΘε πoλιτε(α.
ΦPANτΣ ΛIΣT

Θα ι1ρΘει η μ6ρα πoυ 6λα τα 6Θvη εv μ6oω τωv oπo(ωv oι Eβραioι κυβερvofv Θα 1ρειααιε( vα κdvoυv τηv εριilτηoη για
τηv oλoκληρωτικη 6ξωoη τoυg (τωv Eβρα(ωv), μια ερωτηoη η oπo(α Θα ε(vαι απ' αυτ69 τηq ζωηq η τoυ θαvdτoυ, καληg

υγε(αg η p6vιαq επιδημ(αg, ειρηvικηq ιiπαρξηq η διαιrilvιoηg τηq KoιvωVιKηg αρρωαιιαg.
ΓKoPNτoN ΓoYlNPoNτ αPlΣτlANoΣ lEPEAΣ)

Φρovι(δα 6xει αvαrπυxΘε( απ6 τoυg Eβρα(oUq για vα κριiψoυv τηv olKoNoMlKH ΠoΛlTlKH τoυg oυvωμoo(α για
oιoκλ.ηρωτiκη κυριαρ1iα τoυ κ6oμoυ κdτω απ6 βαριiγδoυπεq λ6ξειq πoυ η1oιiv 'ΘPHΣKEYΤIKΑ' αια αυτιd τωv

XPlΣTlANΩN.
oι Eβρα(oι Xρησιμoπoιoιjv τ6oo 'ΘPHΣKEYΤ|KΑ' ηpρεg λ6ξει9 6πω9 "η Eβραiκη π(αιη", "η EβραΙκη Θρηoκε(α",

,,εβραΙκ6q πvευματικεg αξ(εg", "Eβραiκd Θρηoκευτικd δ6γματα" κι dλλεg τ6τoιoυ ε(δoυq φρdoειq oι oπo(εg εξαπατoιiv

κι oδηγoΟv τoυg dμαΘoυg oε εvιελωg λαΘεμ6vη Kρ(ση.

Π(oδ απ6 τη μdoκα τηg Θρηoκευτικ6τητα9 υπdρ1ει 6vα oλoκληρωμ6vo α16διo για παγκ6oμια κυβdρvηoη, παγκ6oμια

δ0vαμη, παγκ6oμια κατdιcιηoη, 6vα Eβραiκ6 βαoλειo 6λo τoυ κ6oμoυ...
ΝτENlΣ NTlNτEPΩ

Kι εoε(g oργιoμ6vε απoκιηvωμ6vε λα6 πoταπo( και 1υδα(oι dvΘρωπoι, dξιoι oκλdβoι τoU ζυγoιi (Tαλμoυδιoμ69) πoυ

φ6ρετε... Φιiγετε, παρ'τε π(oω τα βιβλ(α σαq Kι απoμακρυvθε(τε απ6 εμ6vα.
MAPτINoΣ ΛoYΘΗPoΣ

o ηλιoq πoτε1 δεv 6λαμι1.lε πdvω απ6 κdπoιov πιo αιμoσταγη κι εκδικητικ6 απ' αυτoιig, πoυ φαvrdζovται vα ε(vαι o λα69

τou Θεoι], Kαι πoU επι6υμo(v και oκ6φτovιαι 6τι πρ6πει vα δoλoφovηooυv Kαι vα oυvrρ(ψoυv τouq παγαVιαι6g. To

πρriτιαιo εγ1ε(ρημα πoυ περιμ6voυv απ6 τo Mεoo(α τoυg ε(vαι 6τι Θα πρ6πει vα oφdξει Kαι Vα δoλoφovηoει 6λo τov

κ6oμo με τo oπαΘ(..'
H'αv&oα τoυg βρωμdει για τo 1ρυo6 και τo αoημι ειδωλoλατριi:v. Πdvroτε ηταv, ακ6μα ε[vαι και Θα παραμε[vouv για

πdvrα o, .,,o φ,λdργυρoι απ6 κdΘε dMo λα6 κdτω απ' τov ηλιo, 6πω9 μπoρε( Vα παρατηρηΘε( απ6 τιg καταραμ6vεg

τoκoγλυφ(εg.oug. E.,ioηg βρ(oκoυv παρηγoριd με αυτ6: " oταv 6ρΘει o Mεoo(αg, Θα πdρει 6λo τo 1ρυo6 και τo ααημι

τoυ κ6oμoυ και θα τo διαv6μει αvdμεoα στouq Eβραioυg.'.
Mετd τo Διdβoλo, δεv 61ετε καv6vα περιoo6τερo κακ6, περιoo6τερo δηλητηριιilδη, περιoo6τερo ooβαρ6 ε1Θρ6 απ6

6vαv αληθιv6 Eβρα(o πoυ επιΘυμε( ooβαρd vα ε(vαι 6vαg Eβρα(og. 'loωg vα υπdρ1oυv αvdμεoα τoυg κdπoιoι πoυ

πιατειjoυv 6τι η αγελdδα η η 1ηvα πιαιε0ει' oμωq 6λoι τoυg ε(vαι περικυκλωμ6voι απ6 τo α(μα και τηv κληρovoμικ6τητα

τoυg. Στηv ,α.oρiα, εξdλλoυ, 61oυv oυ1yd κατηγoρηθεi για τo 6τι δηλητηριdoαvε πηγdδια, κλ6βαvε παιδιd Kαι τα

ακρωτηριdζαvε...' 
Zo0llε αvdμεoα μαg, μ6oα αια on[τια μαg, υπ6 τηV πρoσταo(α μαq, χρησιμoπoιoιiv τη γη μαq, τηV αγoρd Kαι τouq

δρ6μoυ9 μαq. o, πριγκπεg κι η κυβ6ρvηoη κdΘovιαι, ρo1αλ(ζoυv κι 61oυv τιq π6ρτε9 τouq αVoιXΓdg, αφηvoυv τoυg

Eβρα(oυg vα'πα(ρvoυv απ6 τo πoρτoφ6λι τouq, vα κλdβoυv και v' αρπdζoυv oτιδηπoτε επιΘυμoιiv. Eπιτρ6πoUV στouq

εαυτoιig iorg no, 6ooυ9 υπoτελε(g τouq Vα καταδυvααrει]oyrαι Kαι Vα καταvιo6v επα(τεg μα τα (δια τouq τα λεφτd,

μ6oω τηξ τoκoγλυφ(αg τωv Eβραiωv. oι Eβρα(oι, oαv ξ6voι, oiγoυρα δε Θα ι1πρεπε vα 61oυv τ(πoτα δικ6 μαq Kι 6τι 61oυv

ε(vαι ofuoυρα δικ6 μαg. Δεv εργdζovιαι, δεv κερδ(ζoυv τ(πoτα απ6 εμdg, o0τε εμε(g τoυg δωρ(ζoυμε τ(πoτα. oμωq

d1oυv τλ λεφτd Kαι τα αγαΘd μαq Kι ε(vαι dρxovrεg μdoα αrη 1ωρα μαg, 6πoυ υπoτ(Θεται 6τι ε(vαι oε εξoρ(α!

Edv κdπoιog κλ6φτηq κλ6l.|ει κdτι πρ6πει vα Kρεμαστε( ε6v ληαε6ψει αvΘριilπoυg αιo δρ6μo τo κεφdλι τoυ ε(vαι

xαμ6vo. oμωq κdπoιoq Eβρα(oq, 6ταv κλ6βει δ6κα τ6voυg 1ρυo6 μ6oω τηg τoκoγλυφ(αg τoυ ε[vαι πιo αγαπητ6q Kι απ'

τo Θε6 τov (διo.

τzΩPτz oYAΣlΓKToN
Αυτo( (oι Eβρα(oι) δoυλε(oυv πιo απoτελεoματικ6 εvαvr[ov μαq, απ' 6τι oι ατρατι69 τoυ

ε1Θρo0. E(vαι εκατovrdδεg φoρ6q πιo επικ(vδυvoι Yια τιg ελευΘερ(εg μαg Kαι για τo

oπoυδαio oκoπ6 ατov oπo(o 61oυμε αφιερωθε(...E(vαι αξιoΘρηvητo τo 6τι η κdΘε πoλιτε(α,

πριv απ6 καιρ6 δεv τoυg καταδ(ωξε ωq παρdoιτα τηg κoιvωv(αq Kι ωq τoυg μεγαλ0τερoυq
ε1Θρoιig πoυ 61oυμε Yια τηv ευτυ1(α τηg Aμερικηg.

BoΛτAlPoΣ
To μ6vo πoυ Θα βρε(τε στouq Eβρα(oυg ε(vαι dvαv αμαθη και βdρβαρo λα6, πoυ για ιlvα

μεβλo 1ρovικ6 διdατημα 61ει εvιiloει τηv πιo μικρoπρεπη φιλαργυρ(α με τηv πιo απε1Θη

bειoιδαιμδv(α Kαι τo πιo αv(κητo μ(oog για 6λoυ9 τoυg λαoιig πoU τouq αv61ovιαι κι απ6

τoυg oπo(oυg πλoυτ(ζoυv.
ANτPIEN APKANτ (KANAΔoΣ ΠoΛlTIKoΣ HΓEτΗΣ THΣ ΔEKAET|AΣ τoY'30)

M6oα απ6 τα δικd τoυg (τα Eβραiκd) διεΘvη ειδηoεoγραφικd πρακroρε(α καθoδηγo0v τo

μυαλ6 σαq Kαι oαg κdvoυvε vα βλ6πετε τov κ6oμo 61ι 6πωq ε(vαι, αλλd 6πω9 Θ6λoυv αυτo(

vα τo βλ6πετε. Mdoα απ6 τov κιvηματoγρdφo τouq, γ(vovιαι oι εκπαιδευτικo( τηg vεoλαiαq

μαq Kαι μ6vo με μ(α ταιv(α μ6oα oε δ0o ιilρεg, μπoρoιivε vα εξαλε(ι{.loυv απ6 6vα παιδικ6

μυαλ6 6τι αυτo 6μαΘε oε 6ξι μηvεg αro oπ(τι, αrηv εκκληo(α η αιo αxoλε(o.

)



ΣτHBEN PoMΠEPτΣ (AYΣTPAΛoΣ lΣToPlKoΣ)
E(vαι αvωφελo vα αρvηeδfμε oτι ooβαρd ΕβραΙκd πρoβληματα υπηρ1αv αrη Γερμαv(α. To 6Θvoq βριoκ6ταv αrη

δυodρεαιη γ'rγρoφ,nη Θ6oη τoυ ,o j(ro, τo πρωτo αιdδιo αro xρovιo διωγμ6 πρoq δυoμdq τωV Eβρα(ωv τηg

Πoλωviαg.'Edv δεv εξαvαγκdζovταv Vα φ0γoυv, φρovι(ζαvε Vα σταματoιjv αιo Bερoλ(vo Kαι τo Aμβo0ργo, 6πoυ

κdvαvε μδιραoιd.ru nλλru επαγγειματικιi:v θ6oεωv. Στo Bερoλ(vo, για παρdδειγμα, 6ταv oι NΑZl πηραv τηv εξoυo(α,

τo 50,2:% τωv δικηγ6ρωv (ταv Eβρα(oι. Στη φαρμακευτικη τo 48"/o τωv γιατριbv ηταv Eβρα(oι και λεγ6ταv 6τι

oυαrηματικd καταλαμβdvαvε τιq κιiριεg VoσoKoμειακdg Θ6oει9. oι Eβρα(oι κατεηαv τιq μεγαλ0τερεq Kαι πιo

oημαlrrικ6q εφημερ(δεg τoυ Bερoλ(vou Kαι εηαv κdvει μεγdλεg επιδρoμ69 ατo εκπαιδευτικ6 oιiαrημα.



oι ANGRY ARYANS εivαl μιζ' (ΙρΚετ6 ψωoτη oτo W'P' κoιv6, Aμερικ6vιΚη
hardcore μπ6wα''Eτσι oκεφτηκαμε πωs αφoa στηv Eλλ6δα υπ6ρ11oυv
αρκετof εΘvικιar6s πoU Uπoστηρfζoυv τo hardcore' μια oυv6wευξη τωv A'A'
Θα ηταvε εvδιαφλρouσα' 'Aλλη μια oυv6vτευξη ToUs Θα βρεfτε και aro 5o
τεfyog τηg παλι69 ANTEΠIΘEΣHΣ'

Διilατε μαg 6vα μlκρ6 βloγραφlκ6
τou σUYKρoτfματoq.

oι A.A. ε(vαι πoλ0 ευτυ1ιoμ6voι γι'
αuτη τηv περ(φημη oυv6vrευξη. oι
Α.A. ε(vαι oι: "ANGRY" MATT αrα
φωvητικ6, "PISSED" cHRlS στη Kι-
Θdρα, DΑNNY "ΗAΤE" αιo μπdoo
και εγιil o DOUG "TΗUG'' ατα τ0-
μπαVα. Σ1ηματιαιηκαμε περ(πoU τo
'l994 αλλd μ61ρι τo 1998 δεv ει1αμε
μπαo[αrα. Mε τη βoηΘεια λ(γωv 6-

μπιστωV αδελφcilv, καταφ6ραμε vα
επικoιvωvηoouμε Kαι vα εvιdξoυμε
τov DANNY απ' τoυg |NVOLVED
PATRIOTS,

Στo πριiτo oαg CD "RACIALLY
MOτΝATED vloLENcE" πα[ζετε d-
vα εiδog oκληρoιi καl Θoρυβιilδεg
hate core. Πolα η γvιi'μη σαq Ylα
τo CD; Παiζετε ouvαυλiεg; Av
vαl, τl ouμβαivεl εκεi;

Πιαrειioυμε 6τι τo CD αυτ6 ε(vαι
6vα απ6 τα καλ0τερα πoυ κυκλo-
φ6ρηoαv πoτ6. Σε αυτ6 τo CD o
cHRlS 6γραι.pε τηv πλειoQηφiα
τηq μoUσιKηg και εγc0 6γραι.pα
τηv πλειov6τητα τωV αrι1ωv. oι
Α.Α. πιαιειjoUV στη πoι6τητα τηg
εγγραφηq μoυoικηg απ6 τηv
R.M.V. και αυτ6 φdvηκε cRlSP
'N' CLEΑN! Av πα(ζoυμε ζωιπα-
vd; Bαoικd 61ouμε κdvει 6vα lSΤ
SHOW μαζ( με τoυg MAX RESIST. H
oυvαυλ(α ηταv μια τρoμερη επιτυ1(-
α! Δεv εηαμε καv6vα πρ6βλημα με
Σιωvιαι6g, μπdτooυg, κoμμoυvιαrιlg
η βρωμιdρηδεg vα διαμαρτιiρovιαι
για τη oυvαυλ(α.

Eiorε εu;1αρlorημ6vol με τηv TRI-
STATE_TERRoR; Π6oε9 κιiπlεg
πo0ληoε τo πριilτo oαg CD;

H τ-S-T παρdγει μερικd απ6 τα πιo
εξτρεμιαιικd και oκληρd W.P. cD'S
αιov κ6oμo, A.Α. και T-S-T ε(vαι ευ-
xαριατημ6voι εκατιlρωΘεv. o RYAN
(T-S-T/ BLUΕ EYED DEV|LS) 6δωoε
σε μαq τηv ευκαιρiα vα η1oγραφη-
σoUμε τo μηvυμα για τη Λευκη-ρα-
τoιαιικη παγκ6oμια αλληλεγγ0η, oε
6λoυ9τoυq Aρ(oυg αδελφo0g και α-

δελφ69 oε 6λov τov κ6oμo Kαι oι α-
vrαπoκρ(oειg ε(vαι απ(αrευτεg. Δεv
ε(μαι oιγoυρog π6oε9 κ6πιεq πoιiλη-
oε τo CD μαg, αλλd υπoλoγ(ζω με-
ταξ0 '1000-2000 κoμμdτια. Στo μ6λ-
λov 6λε9 oι κυκλoφoρ(εg μαg Θα γ(-
voυv πιΘαv6τητα απ' τηv T-S-T.

AκoλouΘεiτε τov STRAIGHτ EDGE
τρ6πo ζω'is; E[orε μ6oα oε κ6πolα
N/S oργ6vωoη;

M6vo o CHRlS ακoλoυΘε( τoV
SΤRA|GΗT EDGE τρ6πo ζωηg. Παρ'
6λα αυτd τα υπ6λoιπα μ6λη τηg
μπdvrαg, π(voυv φυoιoλoγικη πoo6-
τητα μπιjραg. Δεv ε(μααrε oι τυπικo(
BEER PoνγER SKlNHEADS! o
DAΝNY κι εγιil ε(μααrε περηφαvoι

πoυ ε(μααrε μ6λη τoυ NΑΤloNAL
ALLiANOE. o MAT και o CHR|S ε(-
Vαι μoVαXιKo( λ0κoι!!Ι

H 6πoιpη σαξ Ylα: α) BLUE EYED
DEvlLS β) MUD ovEN, γ) WAR
zoNE, δ) KKK 

' ε) REGGAE

A) oι B.E.D. ε(vαι 6vα απ6 τα μεγα-
λιiτερα W.P. oυγκρoτηματα Kαι ει-
δικ6τερα αro hate core, τo καλ0τε-
ρo πoU 61ει πoτd αxηματιoθε(! To vα
ε(oαι ατηv (δια εταιρε(α με τoυg
B.E.D. ε(vαι πρov6μιo! Mια oυvαυλ(-
α μεταξ0 B.E.D. και A.A. θα ηταv o(-

YoUρα ιαιoρικ6 γεγov6g! !

B)Ακoιiω πoλ0 oυ1vd MUD OVEN 6-
πωq Kαι επικoιvωvιi.l με τo JlM. Γεvι-
κd oι MUD oVEΝ ε(vαι μια ατ6φια
W.P. TΗRASΗ μπdvrα.

Γ) oι WAR ZoΝE ηταv μια αVτιρα-
τoιαrικη μπdvια τηg oπo(αg o αρXη-
γ69 και τραγoυδιαιηg ηταv χρησΓηq
vαρκωτικcδv και ει1ε τov (διo Θdvατo
με τoV FREDDY MERCURY, π6Θαvε
απ6 ΑlDS!
Δ) Πιαιε0ω 6τι η KKK υπηρ6τηoε 6-
vαv υtpηλ6 oκoπ6 κατd τη διdρκεια
τoυ κρdτoυq τωV Νoτ(ωv. Mετd τov
εμφ0λιo 6μω9 oι μ6Θoδoι τouq στη
oημεριvη επoxη ε(vαι τελε(ωq απαρ-
xαιωμ6vεg.
E) H REGGAΕ μoυoικη ε(vαι για
τoυq v6γρouq Kαι για τιq 'αδερφ69'!

Πolα εivαl τα αγαπημ6vα oα W.P.
καl R.A.C ouγκρoτliματο ;

oι πρωτoπ6ρoι αrη μoυoικη τoυ
ARYAN ΗARDOORE, oι Θρυλικo(
WΗ|TE PRIDE, 6πoυ η μoυoικη τoυg

ηταv πρωτoπ6ρα για τηv επoxη
τouq (19B3) καΘωg ακ6μα και oη-
μερα εμπv6ει πoλλd oυγκρoτη-
ματα. oι B.E.D. ε(vαι πρoφαv6g
6τι ε(vαι η μεγdλη μoυ oυμπd-
Θεια, η μoυoικη τoυg ε(vαι γρη-
γoρη Kαι oι αιιxoι ε(vαι τ6oo ρε-
αλιαrικo( 6πω9 ακριβιilg και τωv
A.A. i\λλεq αγαπημ6vεg μπdvιεg
πoU Θα ηΘελα vα αvαφιiρω ε(vαι
oι lRoΝ YOUTH, DolΝG BREED,
BULLY BoYS, BΕFoRE GoD,

. STEEL cΑP, TRISKELoN,
BERSERKR.Αυτ6q oι μπdιrιεg
oπ6ρvoυv τov τρ6μo! Aπ6 R.A.C

oυγκρoτηματα φυoικd oι πατ6ρε9
τoυ ΑRYAN RocK 'N' ROLL, oι μo-
vαδικo( SKREνγDRIVER. lAΝ
STUART για πdιrrα ατιg καρδι69
μαg. REST in PEΑCE αδερφd.

Στηv πιiλη oαg 61ετε πρoβλfματα
με τηv ZoG, ααrυvoμiα, κ6κκlvoug,
v6γρoυg;

Eδcδ πoυ μιivω τωρα δεv υπdρ1ει
καv6vα πρ6βλημα με 6λoυ9 αυτoιig
ακ6μα. 'Eμεvα αro DETRO|T για ε(-
κooι 1ρ6vια, τα oπo(α ευτυxcbq για
μ6vα τελε(ωσαV. Τo 90% ε(vαι μα0-
ρoι καΘcδg υπdρxoυv 1εκ. v6γρoι.
Παλι6τερα τo DΕTROIT ηταv μ(α
o1εδ6v oλ6λευκη π6λη. Αv oι λευκo(
oυvε1(ooυv Vα Uπoxωρoιjv αιov α-
γcbvα εvdvrια στouq v6γρoυg και



σΓα 6λλα μη-λεUK6 παρdσιτα στηV

μd1η για τov ζωτικ6 1ωρo και αιηv
φυλετικη επιβ(ωoη, τα πρdγματα Θα

γivoυv δυαrυ1ιig σαv τo DETRolτ.
oι λευκo( πρ6πει vα ξυπvηoouv Kαι
vα πdρoυv τov 6λεγ1o τηg μo(ραg
τoυq, αλλιωg Θα γ(voυv μια μακριvη
αvdμvηoη.

Περlγρ6ιpτε μαq τov Aμερlκdvlκo
τρ6πo ζω'is.

o Aμερικdvικog τρ6πoq ζωηg ε(vαι
διεφΘαρμ6vog, εκφυλιατικ69 και α-
vcbμαλoq. Αv 6vαg Αμερικdvog ε(vαι
ομoφυλ6φιλo9 τ6τε 6λoι τov o6βo-
vrαι! Av 6vαg αρdπηg ε(vαι vαρKo-

μαVηq, τ6τε Θεωρε(τε καλ6 παιδ(| Αv
6μω9 ε(vαι 6vαg voμoταγηq dvΘρω-
πoq
(δηλ. 6vαg λευκ69) και εivαι ετερo-
φυλ6φιλo9 πoυ πιαrε0ει στη παρd-
δooη τηg oικoγ6vειαg, τ6τε τov Θεω-

ρo0vε απειλη και ε1Θρ6 τoυ oυαrη-
ματoq. Δυαιυxιiq αυτ69 εfuαι o Aμε-
ρικdvικoq τρ6πo9 ζωηq!

Mεταv6αrεq σrηv Aμερlκli;

oλoι oι μαΟρoι Kαι μη Αρ(oι πρ6πει
vα φ6γoυvε απ'τιq λευκ69 X6ρεq
και απ6 μ6ρη πoυ κατoικoΟv Aρ(oι.
oπωg τo λιovrdρι δεv μπoρε( Vα ζη-

oει ειρηvικd με τo πρ6βατo, 6τoι και
εμεiq δεv μπoρo0με vα ζηoouμε με
τoυg αρdπηδεg. E(vαι αδιjvατov vα
61oυμε αυτd τα μαιiρα κιηvη δ(πλα
μαq ωq γε(τovεg. oι αρdπηδεg δεv
ε(vαι dvΘρωπoι, ε(vαι ζιbα , η εθvo-
κdΘαρoη ε(vαι απαρα[τητη για vα
μπoρdoει η λευκη φυλη vα εξαoφα-
λ(oει 6vα oιγoυρo μ6λλov για τιq
λευκ69 γεvι6g τoυ αιiριo.

Δuαrυ1ιilg αrηv Eυριitπη καl στηv
Aμερlκf δρoυv πoλλoi φυλετlκ6
πρoδ6τε9 Kαl Avτlρατoloτ69.
Πolog κριiβετοl πiσω οπ'αυτoιig;

Δ(1ωg αμφιβoλ(α o Eβρα(og ε(vαι o

μεγαλUτερoq Kαταστρoφ6αg τηg
λευκηg φUληq. Av τo ι.|.ldξειg τo Θ6-

μα, Θα δειq 6τι oι Eβρα[oι κρ0βoιrrαι
π(oω απ' τα αVτιφασιατικd πρo-
γρdμματα. Aυτo( πoυ Θ6λoυvε vα
κατααιρ6ψoUVε τη λευκη φυλη δεv
6xoυvε Θ6oη αιη κoιvωv(α μαg. Πρ6-
πει Vα τoυg δε(ξoυμε περιφρ6vηoη
και μ(oog. Πρ6πει vα ε(μααιε πιαιo(
αιη φυλη μαg, αλλιι0g Θα xαΘε[.

6000000 vεκρoi Eβρα(ol η 6000000
ιp6ματο;

Xωρiξ αμφιβoλ(α o Eβρα(og ε[vαι o

1ειρ6τερo9 ε1Θρ69 τηq λευκηg φυ-

ληg αιηv ιαroρ(α. oι Eβρα(oι ε[vαι

μια φυλη απ6 βρικ6λαKεq Kαι πρ6πει
Vα τouq εξoυδετερcbσouμε μια για
πdvrα. Να μηv με(vει oιiτε 6vαg E-

βρα(oq για δειγμα. Εγcδ λ6ω Vα σKo-
τωooυμε 6000000 Eβρα(oυg τ6ρα! ! Ι

ooo υπdρ1oυv Eβρα(oι η Aρια φυλη
δεv Θα ε(vαι πoτ6 αoφαλε(g. Λευκd
αδ6ρφια και αδερφ69, o φ6βo9 πoυ
61ετε για τoυg Eβρα(oυg ε(vαι παρα-
voΙκ6g, μηv τouq φoβdαrε!

Πolα εivαl τα μελλovτlκ6 oαg o16-
δlα;

Θα βγdλoυμε 6vα 7' αυτ6 τo καλo-
κα(ρι με τ6ooερα τραγoιiδια, σε πε-
ριoριoμ6vη ιiκδooη. Tα καιvoιiρια
μαg τραγo6δια δεv Θα απoγoητειi-
ooυv 6ooυ9 αγoρdoαvε τo πριilτo
CD. Tα τραγoιiδια μαg Θα ε(vαι γε-
μdτα απ6 β(α, μ(oog και αvελ6ητo
hate οore αια μorJτρα oαg!

Eu;1αρlαro0με. Tελεuταiα λ6γlo δl'
κ6 oαg.

Σαg ευ1αριαrcb πoυ δcboατε στouq
Α.A. τηv ευκαιρ(α vα πoOvε τιg απ6-
ψειq τouq αιηv Eλληvικη vεoλα(α! H

λευκη επαvdαrαoη ε(vαι η μ6vη λΟ-

ση!
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