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Αυτή είναι η προσωρινά αποθηκευμένη σελίδα της Google για την ιστοσελίδα http://maiandrioi.blogspot.com/. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο της σελίδας
όπως εμφανίστηκε στις 26 Οκτ. 2015 23:09:45 GMT.

Από τότε, αυτή η σελίδα ενδέχεται να άλλαξε. Μάθετε περισσότερα

Πλήρης έκδοση Έκδοση μόνο κειμένου Προβολή πηγής

Συμβουλή: για να εντοπίσετε γρήγορα τον όρο αναζήτησης σε αυτήν τη σελίδα, πληκτρολογήστε Ctrl+F ή ⌘-F(Mac) και χρησιμοποιήστε τη γραμμή εύρεσης.

Αρχική σελίδα Πολιτική ταυτότητα Ριζοσπαστικός Εθνικισμός ΠΙΣΤΙΣ-ΑΓΩΝ-ΝΙΚΗ

Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί. 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Θα το πληρώσετε αυτό ...... δεν θα σας δείξουμε
κανενα έλεος

Σας προειδοποιούμε ότι όποιος βγει απο εσας

στον δρόμο εκείνη την μέρα και τον

πετύχουμε δεν θα σας δείξουμε κανένα έλεος

 

Η Απέλαση των Αλβανών,
Memorandum, 1937

Combat18 hellas
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Αναρτήθηκε από Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές στις 3:40 μ.μ. 

Ετικέτες Ανακοινώσεις / Απαντήσεις, Αντιφασίστες

.... Κατάλαβες Γιάννη Κωνσταντίνου, το ότι

θα γίνει θα το έχετε εσεις ευθύνη .... 

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

C18 Hellas: Ανάληψη ευθύνης για την όμορφη
εικαστική παρέμβαση στο Εβραϊκό Νεκροταφείο της
Νίκαιας

Α)Οι ''μάχιμοι'' εθνικισταράδες του υπολογιστή, θα λέγανε πάλι για προβοκάτορες, αυτα

τα δειλά ανθρωπάκια, που καπηλεύονται την ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ για να δώσουν χαρά στην

μίζερη ζωή τους, θα λέγανε κι ολας την θειϊκή ατάκα, με ύφος σαν μωρές παρθένες : '' Οι

Αρχαίοι Έλληνες σεβόντουσαν τους νεκρούς, δεν κάνανε βανδαλισμούς αυτοί που το

έκαναν δεν είναι Έλληνες, άρα δεν ειναι και εθνικοσοσιαλιστές, είναι προβοκάτσια

ώστε να ατιμαστεί ο χώρος να προβοκάρουν το κίνημα '' 

Περισσότερα: http://combat18hellas.blogspot.gr/2015/10/blog-post.html

Α.Μ.Ε. / Το αφιερώνουμε εξαιρετικά στον "Ραβίνο" Μορδε χάι Φριζή π ου έ χουμε

ε π έ τε ιο σε  με ρικέ ς μέ ρε ς  (27/12/12 απ ο το μνημε ίο της Ρόδου) .... Χρόνια μας π ολλά

Μορδε χάι ''φασιστοφάγε ''..  Μην ξαναβάλε ις το όνομα των Ριζοσπ αστών Εθνικιστών στο

κωλοστομά σου

 

 

Ημερολόγιο Ριζοσπαστικών
Εθνικιστικών Δράσεων (Νο 1)

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Αφισοκόλληση συναγωνιστών στα
Βόρεια της Αθήνας με θέμα το
νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια
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Αναρτήθηκε από Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές στις 1:56 μ.μ. 

Ετικέτες Αναδημοσιεύσεις, Αυτόνομοι / Ανένταχτοι Σύντροφοι

Το νεοναζιστικό παρακλάδι Α.Μ.Ε.

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Σίδερα στην μούρη
του κάθε αναρχικού

Ο Πετ ράκης στ ην  π όλη .... Όχ ι δα ... !!!

 

 

ΕΣΥ ΘΥΜΑΣΑΙ; / ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ / ΖΗΤΩ
ΤΟ ΕΘΝΟΣ - ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΟΣΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΑ

https://www.blogger.com/profile/11603333740397954969
http://maiandrioi.blogspot.com/2015/10/c18-hellas_21.html
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=704527538882954785&postID=5880397638211146237
http://maiandrioi.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://maiandrioi.blogspot.com/search/label/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%2F%20%CE%91%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%84%CE%BF%CE%B9%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9
https://www.youtube.com/watch?v=mpIOu40ee6Y
http://maiandrioi.blogspot.com/2015/10/blog-post_21.html
http://4.bp.blogspot.com/-XSGu66tvxPs/Vie128yPfPI/AAAAAAAAPNo/1FYphypb7kg/s1600/12011721_1886256241600076_860978077_o.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QR0uMhuEWnY/Vie2fpJPSQI/AAAAAAAAPN4/DABKcwSj6H8/s1600/11938106_1882088588683508_519021601_n.jpg
http://maiandrioi.blogspot.gr/2015/07/blog-post_41.html
http://maiandrioi.blogspot.gr/2015/03/blog-post_33.html
http://maiandrioi.blogspot.gr/2015/03/blog-post_30.html


10/28/2015 A.M.E

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BBz3oyZUmA0J:maiandrioi.blogspot.com/+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr&client=opera 4/11

Η Κάθε π όλη και η κάθε γ ειτ ον ιά αν ήκει στ ου ς Έλλην ες Εθν ικιστ ές

Θα σας στ είλου μ ε στ ου ς υ π ον όμ ου ς

 

 

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ;

ΣΦΥΡΙ ΚΑΛΕΙ ΔΡΕΠΑΝΙ
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Αναρτήθηκε από Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές στις 9:04 π.μ. 

Ετικέτες Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Αυτόνομοι Πειραιά: Η υπογραφή της οργάνωσης στα
στενά του Πειραιά ... Αντιφασίστες θα σας λιώσουμε
σε κάθε γειτονιά

 

1/11/13 (18)

Flyers (156)

I.R.A. (8)

Inferno N/S (12)

Kosovo is Serbia (14)

omerta crew Hellas (40)

Rudolf Hess (5)

Video (49)

Ακτιβισμός (76)

Αλληλεγγύη (55)

Ανένταχτοι (10)

Αναδημοσιεύσεις (62)

Ανακοινώσεις / Απαντήσεις (72)

Αναρχικές Καταλήψεις (25)

Ανταλλακτήρια Χρυσού (3)

Αντιφασίστες (130)

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες (290)

Αυτόνομοι / Ανένταχτοι Σύντροφοι (76)

Αυτόνομοι Πειραιά (60)

Αφισάκια (126)

Βιβλία / Μπροσούρες / Εγχειρίδια (52)

Βόρεια Ήπειρος (40)

Ε.Ο.Κ.Α. (14)

Επικαιρότητα (24)

Εφημερίδες (15)

Ιδεολογική Αρθρογραφία (152)

Καπιταλισμός (20)

Κεντρική Διοίκηση (58)

Κομμουνισμός (42)

Κρατική σαπίλα (36)

Κύπρος (20)
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Αναρτήθηκε από Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές στις 2:41 μ.μ. 

Ετικέτες Αυτόνομοι Πειραιά

Λάρισα (4)

Μ.Α.Β.Η (13)

Μάνη (2)

Μίκης Μάντακας / Mikis Mantakas (5)

Μαχητικός Πυρήνας Ηπείρου (24)

Μαχητικός Πυρήνας Κύπρου (19)

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας (72)

Μαχητικός Πυρήνας Πατρών (45)

Μαχητικός Πυρήνας Ρόδου (12)

Νικόλαος Ντερτιλής (2)

Ξάνθη (22)

Οργάνωση Εθνικοσοσιαλιστική Ολική
Αντίσταση (49)

Παλαιστίνη (7)

Περίανδρος (20)

Ριζοσπαστικός Εθνικισμός (146)

Σκουριές (2)

Το τίμημα της Ελευθερίας (8)

Τομέας Ιδεολογικού Πολέμου (99)

Φύση /Οικολογία (10)

Χειρώνιος Λαβή (12)

▼  2015 (431)

▼  Οκτωβρίου (34)

Θα το πληρώσετε αυτό ......
δεν θα σας δείξουμε κα...

C18 Hellas: Ανάληψη ευθύνης
για την όμορφη εικαστι...

Μαχητικός Πυρήνας
Μακεδονίας: Σίδερα στην
μούρη το...

Αυτόνομοι Πειραιά: Η
υπογραφή της οργάνωσης
στα στ...

Βαμμένα Κόσοβο Μαλλιά

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες:
ΤΟ ΜΑΒΗ ΖΕΙ! (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ...

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΗ

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες:
solidarity to palestine...

Αυτόνομοι Πειραιά:
Αποκαθήλωση πανό της
Ο.Κ.Δ.Ε (Ο...

Μαχητικός Πυρήνας
Μακεδονίας: Κεντρική
Μακεδονία, ...

Στην Δυτική θεσσαλονίκη δεν
χωρά ο Αντιφασιμός ......

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΔΥΟ, ΟΧΙ
ΤΡΙΑ.

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ
ΟΝ...

JOHN DOE: VIGILANTE (2014)

Αρχειοθήκη ιστολογίου
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Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Αναρτήθηκε από Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές στις 7:51 π.μ. 

Ετικέτες Flyers, Μ.Α.Β.Η

Βαμμένα Κόσοβο Μαλλιά

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: ΤΟ ΜΑΒΗ ΖΕΙ! (ΝΕΑ
ΙΩΝΙΑ) / ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες:
Ζήτω ο αντικρατικός εθν...

Ο,τι τρεμουν οι κομμουνιστες
και η Κοκκινη Χουντα ...

Αυτόνομοι Πειραιά: Απο το
ΑΙΜΑ της φυλής μας στην ...

C18 Hellas / μόνο AntiAntifa,
τσακίζουμε τους Αντι...

Αυτόνομοι Πειραιά: Οι
''μαχητικοί'' Αντιφασίστες ε...

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες:
Αχαρνές / Ολυμπιακό χωρ...

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες:
Δράσεις στην Δυτική Αττ...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΑΠΟΙΩΝ...

Κεντρική Μακεδονία: Κανένας
Αντιφασίστας σε καμία ...

Αυτόνομοι Πειραιά:
Αντιφασιστικά πανό στον
Πειραιά...

Αυτόνομοι Πειραιά: Τους
Αντιφασίστες και να δέρνει...

ANTIFA BASTARDS RUN TO
THE HILLS

ΤΙ ΕΣΤΙ 'ΝΕΚΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ'

Oι ριζοσπάστες Εθνικιστές
απο δυτική θεσσαλονίκη κ...

Αυτόνομοι Πειραιά + C18
Hellas: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΛΟΔΕΧΟ...

Αυτόνομοι Πειραιά: Που είναι
κρυμμένοι οι Αντιφασί...

Εν αρχή ήν ο Λόγος.

Aυτόνομοι Πειραιά: Την
ΟΡ.Μ.Α τους τελειώσαμε
εδώ ...

Dr. Vasilije-Vaso Čubrilović 'Η
Απέλαση των Αλβαν...

Αυτόνομοι Πειραιά: Την
πατρίδα θα την πάρουμε
πίσω...

►  Σεπτεμβρίου (42)

►  Αυγούστου (44)

►  Ιουλίου (54)

►  Ιουνίου (39)

►  Μαΐου (49)

►  Απριλίου (45)

►  Μαρτίου (57)

►  Φεβρουαρίου (38)

►  Ιανουαρίου (29)

►  2014 (321)

►  2013 (320)

►  2012 (240)

►  2011 (107)

►  2010 (108)

►  2009 (13)

Hellenic ϟϟ Pride
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ – ΜΑΝΩΛΗΣ
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ΚΑΠΕΛΩΛΗΣ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ! -

Πριν από 3 ημέρες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ 1914

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

2015: Συγκέντρωση

διαμαρτυρίας στην οικία

του Παύλου Μελά - Ο

Εθνικός Σύλλογος

"Βόρειος Ήπειρος 1914" θα

συμμετάσχει στην παράσταση

διαμαρτυρίας που θα διοργανώσει ο

Ιερός Λόχος 2012 Έφεδροι και Φίλοι των

Ειδικών...

Πριν από 5 ημέρες

HELLAS OR DEAD
ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΣΟΝ ΔΥΟ, ΟΧΙ ΤΡΙΑ. -

Με τον χαιρετισμό της ομάδας του

'Hellas or Dead' ξεκαθαρίστηκε η

τοποθέτηση μας. Υποστηρίζουμε μόνο

τους Ανένταχτους Μαιάνδριους

Εθνικιστές (ΑΜΕ) και τις...

Πριν από 4 εβδομάδες

Προξενείο - ΣΤΟΠ / DEFOL!
Η τουρκογερμανική πρόκληση της FUEN

- Τήν ὥρα πού γράφουμε αὐτές τίς

ἀράδες ἔχει μόλις λήξει τό πολύκροτο

συνέδριο τῆς FUEN (Ὁμοσπονδιακή

Ἕνωση Εὐρωπαϊκῶν Ἐθνοτήτων) στήν

Κομοτηνή. Ἤμασταν...

Πριν από 5 μήνες

maiandrioi@gmail.com 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Αναρτήθηκε από Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές στις 7:36 π.μ. 

Ετικέτες Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες, Βόρεια Ήπειρος, Μ.Α.Β.Η

Ήρθε η ώρα που χρόνια περιμέναμε. Καιρός να αναμετρηθούμε με τα ανθελληνικά

τομάρια κάτω από μία πάχνη από σφαίρες, αναβιώνοντας την σκοτεινιά των

Θερμοπυλών. Όλα ή τίποτα και οι μάχες στους δρόμους της μητρόπολης συνεχίζονται.

Όπου τολμούν οι αετοί...κρύβονται οι αντιφασίστες ποντικοί...

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΗ

'Ο καλύτερος πληροφοριοδότης είναι εκείνος που δεν έχει καταλάβει τη σημασία όσων
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έχει πει', ('Η Ιστορία ενός εγκλήματος', Leiph Person). 

Ο κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος είναι καταξιωμένος νομικός ο οποίος εγεννήθη εις τας

Αθήνας το 1954. Διετέλεσε Γ.Γ της κυβερνήσεως του κατάπτυστου Σαμαρά. Αυτό κατά

τη γνώμη μας δεν μειώνει στο ελάχιστο την προσωπικότητά του. Πέραν της νομικής του

ιδιότητος είναι συγγραφεύς δύο εξαιρετικών ιστορικών μυθιστορημάτων, τα οποία δεν

πρέπει να λείπουν από την βιβλιοθήκη εκάστου ριζοσπάστη εθνικιστή. Πρόκειται για

τα: 'Το τέλος του Εφιάλτη' (2004, εκδ. Libro, σελ.321) το οποίο εξεδόθη το 2009 στην

αγγλική γλώσσα από τις ίδιες εκδόσεις και 'Οι Ερμοκοπίδες' (2006, εκδ. Ελληνικά

Γράμματα, σελ. 317). O κ. Μπαλτάκος ενεπλάκη στο γνωστό video που ηνηρτήθη σε

ρωσικό ιστότοπο και που ήλθε στο φως της δημοσιότητος κάτω από άγνωστες έως τώρα

συνθήκες. Ο ίδιος επέλεξε την σιωπή που αρμόζει στους άνδρες και δεν έδωσε στοιχεία

για την υπόθεση. Πολλοί έσπευσαν να τον κατηγορήσουν, άνευ λογικής επεξεργασίας,

ότι ήτο άνθρωπος του Σαμαρά. Στον πόλεμο λάσπης σε βάρος του πρωτοστάτησε η

συμμορία που ακούει στο όνομα 'Ιος'. Όπως τα φίδια, όντας δηλητηριώδη (ιοβόλα), έτσι

κι ο 'Ιος'. Είναι βέβαιον πως η ανάγνωση του 'Το τέλος του Εφιάλτη' θα προκαλούσε

εγκεφαλικά κι όχι μόνο εξανθήματα στους ευτυχισμένους-δυστυχείς του αριστερού

συρφετού καθόσον θα έρχονταν αντιμέτωποι με τον ίδιον τους τον εαυτό μέσα στις

σελίδες του βιβλίου. Ο κ. Μπαλτάκος προσέφερε υπηρεσίες εθνικού συμφέροντος που

δεν εξετιμήθησαν, όπως άλλωστε συμβαίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια στην γωνιά του

σύμπαντος που ονομάζεται Ελλάς. Ουδείς μπορεί να του προσάψει οτιδήποτε πέραν της

εξόντωσης του Εφιάλτη-Σαμαρά. Τουναντίον, λοιδορήθηκε όσο λίγοι τα τελευταία

χρόνια από τους σκοτεινούς μηχανισμούς της κομμουνιστικής φαυλοκρατίας.

Κατηγορήθηκε απ' τους γνωστούς υπανθρώπους ότι εδιόρισε τον υιο του στο Λιμενικό

Σώμα. Οι δήθεν αποκαλύψεις προέρχονται απ' τους σκοτεινούς μηχανισμούς του βαθέως

παρακράτους που λαμβάνει εντολές από την Mossad. Είναι βλέπετε 'έγκλημα' ένας

πατέρας να θέλει ο υιος του να υπηρετήσει στους επίλεκτους του λιμενικού σώματος και

να μην γίνει ναρκομανής ή 'αντιεξουσιαστής'. Όμως, αν επρόκειτο για τον διορισμό

μιας καθαρίστριας, θα είχε ξεσηκωθεί όλος ο αριστερός συρφετός. Αυτά είναι τα

αριστερά σκουπίδια που μολύνουν την Ελλάδα. Τα βρωμερότερα ερπετά που γέννησε

ποτέ αυτός ο τόπος. Και για να τελειώνουμε με αυτά τα ερπετά, να μην ξεχνάτε πως τα

φίδια επωάζονται μέσα στα ωά. 

Η ανάγνωσή του είναι προσιτή ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, γραμμένο λιτά

λακωνικά (καθότι Λάκων ο συγγραφεύς), χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα γλαφυρή

περιγραφή, εκπληκτική χρήση της γλώσσας, ενώ το νόημά του όλου υπερβαίνει κατά τη

γνώμη μας ακόμα και το αριστουργηματικό 'Οι Πύλες της φωτιάς' του Στίβεν

Πρέσσφιλντ και πολλά άλλα έργα που πραγματεύονται την Μάχη των Θερμοπυλών.

Κλείνοντας πρέπει να τονίσουμε πως το κόμμα της Χρυσής Αυγής αν μη τι άλλο οφείλει

την πολιτική επιβίωσή του και δικαίωσή του σε ό,τι αφορά τις παράνομες και

προαποφασισμένες διώξεις σε βάρος τους πέραν όλων των άλλων στην αποκάλυψη που

ήλθε μέσω του επίμαχου video. Άθελα ή μη, ο κ.Μπαλτάκος προσέφερε και δεν εζημίωσε

καθόλου τους εθνικιστές επί του συνόλου. Αυτά για την αποκατάσταση της ιστορικής

αλήθειας για τον άνθρωπο που αποτελούσε την έσχατη γραμμή ανασχέσεως εντός του

ελλαδικού κοινοβουλίου και παράλληλα το τείχος εναντίον της αντιρατσιστικής

κουστωδίας. Ας μην ξεχνάτε πως πολλοί ευχαριστήθηκαν από την αποπομπή του από την

θέση του Γ.Γ. της κυβερνήσεως, ώστε να φέρουν προς ψήφιση κι επικύρωση το

αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που ανοίγει τις κερκόπορτες στους αλλοδαπούς εισβολείς.

Όπως επίσης να μην ξεχνάτε πως Εφιάλτης δεν είναι μονάχα ο ξοφλημένος Σαμαράς,

αλλά πολλοί άλλοι ακόμα κατοικοεδρεύοντες εντός των τειχών του οίκου ενοχής της

πλατείας Συντάγματος, ανήκοντες σε όλα τα κομματικά μαντριά. 

Παραθέτουμε το σημείωμα των εκδόσεων 'Libro' για 'Το τέλος του Εφιάλτη': 

'Το Τέλος του Εφιάλτη' συνιστά μυθιστορηματική προσέγγιση μιας ιστορικής

πραγματικότητας: της εκτέλεσης του φυγόδικου και επικηρυγμένου Εφιάλτη το 469

π.Χ., στο Καλλίδρομο από τον Αθηνάδη, μετά από δεκαετή περιπολία και ενέδρα, σε

αντίποινα της προδοσίας του που κόστισε τη ζωή των ‘τριακοσίων’ στη μάχη των

Θερμοπυλών (480 π.Χ.). 

Ο Π.Δ. Μπαλτάκος, Λάκωνας και ο ίδιος και συστηματικός μελετητής των ιστορικών

πηγών της σχετικής ιστορικής περιόδου, δράττεται της ευκαιρίας να διατυπώσει με

σαφήνεια και λιτότητα –σε λόγο ‘λακωνικό’– τις ιδέες και τις πεποιθήσεις των αρχαίων

Σπαρτιατών για τη ζωή και τον θάνατο, την αγάπη και τον έρωτα, τον πόλεμο και την

τέχνη, τη μύηση και την αλήθεια. 

Στις σελίδες του βιβλίου του ο συγγραφέας επιχειρεί μιαν τολμηρή αναψηλάφηση της

ιστορικής αλήθειας, καθώς και την προσέγγιση του σπαρτιατικού ιδεώδους,

προτείνοντας ένα διαφορετικό πρίσμα βιοθεωρίας για τον σύγχρονο άνθρωπο: 

'…Γνώση χωρίς διακινδύνευση, γνώση χωρίς πόνο, γνώση χωρίς υπέρβαση του φόβου,

είναι γνώση πραγματική; Μήπως είναι απεικόνιση και προσομοίωση γνώσης; Μόνον η

ζωή η ίδια μυεί, γιατί μόνον η ζωή φοβίζει αληθινά. Τίποτα πιο μυητικό από τη ζωή και

τίποτα πιο αληθινό από τη μάχη. Όποιος μάχεται με το κεφάλι ψηλά, χωρίς φόβο, όποιος

συναισθάνεται την ιερότητα της στιγμής, όποιος σέβεται βαθιά τον μαχόμενο αντίπαλο,

όποιος βγαίνει από τη μάχη τραγουδώντας όπως εμείς, αυτός έχει προχωρήσει ένα βήμα

παραπέρα στην ατραπό της γνώσης. Αυτός μπορεί να αντικρίσει, κάποτε, το

πραγματικό πρόσωπο του θεού. Έτσι πιστεύουμε. Επαναλαμβάνω, όμως. Ο δρόμος του
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Παλαιότερες αναρτήσειςΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom)

Αναρτήθηκε από Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές στις 7:07 π.μ. 

Ετικέτες Ιδεολογική Αρθρογραφία, Κεντρική Διοίκηση

πολεμιστή δεν είναι ο μοναδικός. Είναι, μονάχα, ο δικός μας δρόμος. Τίποτα

περισσότερο…' 

'…Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η μάχη δεν είναι αυτοσκοπός. Πλανάται όποιος έχει τέτοια

αντίληψη. Ο πολεμιστής καταξιώνεται όταν ζει πολεμικά σε όλη του τη ζωή, όχι μόνον

όταν μάχεται στιγμιαία. Αυτό είναι το δύσκολο. Να είσαι πολεμιστής μόνιμα, όχι

πρόσκαιρα. Οποιοσδήποτε πολίτης Ελληνικής πόλης μπορεί να πολεμήσει επάξια.

Πράξεις ηρωικές έχουμε δει πολλές από άνδρες που περιστασιακά έλαβαν μέρος σε

μάχη. Εμείς, αντίθετα, πρέπει να μαθαίνουμε στους νέους μας ότι η ζωή του πολεμιστή

είναι ο μόνος σκοπός και η μάχη ένα απλό επεισόδιο. Εύκολο επεισόδιο. Δύσκολο είναι

να εκπαιδεύεσαι μέχρι τα εξήντα, να ζεις στερημένα, να διατρέφεσαι λιτά, να διατηρείς

συνεχώς την εσωτερική σου πειθαρχία. Ποιος πολεμιστής είναι πιο άξιος; Αυτός που

παραμένει σε εγρήγορση με μάχες συνεχείς ή αυτός που ζει σύμφωνα με τις αρχές του

πολεμιστή χωρίς να συμμετέχει σε μάχη ποτέ; Θεωρητική ερώτηση, αφού τέτοιοι

πολεμιστές σήμερα δεν υπάρχουν. Η αφροσύνη και η αδικία περισσεύουν, άρα

περισσεύουν και οι πόλεμοι. Σκεφτείτε, όμως, την ερώτηση αυτή και δώστε μόνοι σας

την απάντηση. Δεν θα δυσκολευτείτε. Αν πράγματι είναι δυσχερέστερο να διαβιώνεις

σύμφωνα με τις αρχές σου μόνιμα, παρά να πολεμάς πρόσκαιρα, προς αυτήν την

κατεύθυνση πρέπει να ωθούμε τους νέους μας. Να μην ζουν με την πλάνη ότι η μάχη

μόνο θα τους καταξιώσει. Η ενάρετη ζωή καταξιώνει…'
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