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Αυτή είναι η προσωρινά αποθηκευμένη σελίδα της Google για την ιστοσελίδα http://combat18hellas.blogspot.com/. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο της
σελίδας όπως εμφανίστηκε στις 26 Οκτ. 2015 07:34:38 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 Combat18 Hellas

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

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

 

Combat18 Hellas

ΑΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές

▼  2015 (9)

▼  Οκτωβρίου (1)

Ανάληψη ευθύνης για την
όμορφη εικαστική
παρέμβαση...

►  Σεπτεμβρίου (2)

Αρχειοθήκη ιστολογίου
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Δεν προχωρήσαμε μέσα στους τάφους να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όπως η πρόσοψη για

2 λόγους (αν και πιστεύουμε στο ΕΙΡΗΝΗ ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ)

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 '' 

Εμετικές δικαιολογίες, να θυμίσουμε στους αργόσχολους ιντερνετάκιδες και στα πουλημένα

κομματόσκυλα. ότι οι Αρχαίοι Έλληνες φυσικά σεβόντουσαν τους Νεκρούς αφου πρώτα

τους ΚΑΝΑΝΕ ΝΕΚΡΟΥΣ, δεν περίμεναν τους ΕΛ απο τον ουρανό, τους έκαναν οι ίδιοι

νεκρούς ... 'Έτσι για την ιστορία....

β)Φυσικά για να το ξανακάνουμε  ...... 

θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη - Paul Joseph Goebbels

ΖΗΤΩ Η ΑΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Και αντίθετη φορά για τους αρχαιόπληκτους συναγωνιστές .... η κάμερα στην είσοδο είναι άχρηστη ...

►  Αυγούστου (1)

►  Ιουνίου (1)

►  Μαΐου (2)

►  Μαρτίου (1)

►  Φεβρουαρίου (1)

►  2014 (2)
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Αναρτήθηκε από Combat18hellas στις 1:38 μ.μ. 

Προτείνετέ το στο Google

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Αναρτήθηκε από Combat18hellas στις 3:53 π.μ. 

VIDEO:Combat18 Hellas / Α.Μ.Ε. (Ανένταχτοι Μαιάνδριοι
Εθνικιστές) ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΑΝΤΟΥ / ΕΛΕΟΣ ΠΟΥΘΕΝΑ

Combat18 Hellas / Α.Μ.Ε. (Ανένταχ...

Θα σας στείλουμε σε μια Κόλαση που φτιάξαμε ειδικά για εσας ......

θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη - Paul Joseph Goebbels

ΖΗΤΩ Η ΑΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Combat18 Hellas / Α Μ.Ε.

Προτείνετέ το στο Google

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Video απο το ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ / Combat 18 ...

Τους λόγους που το βγάζουμε τώρα το εξηγούμε στην αρχή του Video κουφάλες αντιφασίστες σήμερα

- αύριο και μεθαύριο θα είμαστε αναμεσά σας .. ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ

θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη - Paul Joseph Goebbels

ΖΗΤΩ Η ΑΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
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Αναρτήθηκε από Combat18hellas στις 2:59 μ.μ. 

Combat18 Hellas / Α.Μ.Ε.

Προτείνετέ το στο Google

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Πλουτοκράτες και καπιταλιστές η κρεμάλα σας θα έρθει
........
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Αναρτήθηκε από Combat18hellas στις 12:05 μ.μ. 

Α.Μ.Ε. + C18 Hellas

Προτείνετέ το στο Google

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

''ΑΝΑΡΧΙΚΟ- ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ'' ΣΤΕΚΙ ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ
στα Πετράλωνα / C18 Hellas - Α.Μ.Ε.
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Τι είναι καλό; - Καθετί που ανυψώνει στον άνθρωπο το αίσθημα της δύναμης, τη θέληση για

δύναμη, την ίδια τη δύναμη. Τι είναι κακό; - Καθετί που ξεπηδά από την αδυναμία. Τι είναι

ευτυχία; - Το αίσθημα ότι μεγαλώνει η δύναμη - ότι μια αντίσταση υπερνικιέται.Όχι

αυτάρκεια, αλλά περισσότερη δύναμη. Όχι ειρήνη γενικά, αλλά πόλεμο. Όχι αρετή , αλλά

παλικαριά. Αρετή απαλλαγμένη από μοραλίνη. Οι αδύναμοι και οι αποτυχημένοι πρέπει να

αφανιστούν: πρώτη πρόταση της δικής μας αγάπης για τον άνθρωπο. Και πρέπει να τους

βοηθήσουμε σε αυτό το πράγμα. Τι είναι πιο βλαβερό από οποιοδήποτε ελάττωμα; - Το

ενεργό συμπάσχειν με όλους τους αποτυχημένους και τους αδύναμους.

Friedrich Nietzsche

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επίθεση που έγινε στo ''ΑΝΑΡΧΙΚΟ- ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ''

ΣΤΕΚΙ ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ  στα Πετράλωνα

Ορμητήριο επιδοτούμενων Αντιφασιστών - ''Αναρχικών'' στις περιοχές Πετράλωνα -

Καλλιθέα μαζί με τους antifa Καλλιθέας. Το έτος 2012 για προειδοποίηση να σταματήσουν

τους ξυλοδαρμούς, είχαμε κάνει εικαστική παρέμβαση στην εν λόγω γιάφκα που την

ονομάζουν ''αναρχική'' όπου είναι ένα ακόμα γρανάζι στην καπιταλιστική μηχανή, αφού

αυτοί οι  ''Αναρχικοί - Αντιεξουσιαστές'' πληρώνουν κανονικά το ρεύμα που τους παρέχει το

κράτος, το ενοίκιο του χώρου, σαν νόμιμοι μικροαστοί νοικοκυραίοι. 

Επιτεθήκαμε σε αυτό που ονομάζουν ''αντιεξουσιαστικό'' στέκι για τους εξής λόγους

α)Για την αυθάδεια που έδειξε η οργάνωση της ΟΡ.Μ.Α. (Ορμητικός Μαχητικός

Αντιφασισμός) τις προηγούμενες μέρες στον Πειραιά, δυστυχώς παρακρατικά δίποδα, την

πληρώσατε και για αυτούς, από την στιγμή που θέλουν να λένε μεγάλα λόγια θα πάρουν

και τις ανάλογες απαντήσεις, αφού δεν είναι πουθενά σαν οργάνωση να τους βρούμε

ήρθαμε σε εσάς.

β)Απάντηση στην επίθεση που έγινε την Τετάρτη 20/05/2015 και ώρα 22:00 στο εμπορικό

κέντρο Αίθριο στο Μαρούσι από την ''Ομάδα επίθεσης Σαχζατ Λουκμάν'' (εμείς δείχνουμε και

επιρρίπτουμε ευθύνες  για αυτή την επίθεση στην ΟΡ.Μ.Α. και στους καταληψίες της

Έπαυλης Κούβελου, μιας που τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες έκαναν

αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στην ίδια περιοχή, καθώς και με την έντονη εμμονή τους με

αυτόν τον Πακιστανό, βλέπετε δεν έχουν ούτε το ήθος να πάρουν την ανάληψη σαν

πραγματικές οργανώσεις), αυτή η απάντηση δεν είναι και ξαναλέμε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ επειδή έγινε

επίθεση στην επιχείρηση της οικογένεια Λύρη, πράγμα που ούτε καν μας ενδιαφέρει, αλλά

επειδή σαν δικαιολογία έβαλαν τις δικές μας επιθέσεις (αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Πυλαρινός

στην Κόρινθο, στο αυτόνομο στέκι στο περιστέρι) την πλήρωσαν και τραυματίστηκαν

άνθρωποι που ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ - ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ  σχεση με εμάς, επιπλέον αν δεν φύγουν

οι καταληψίες απο την Έπαυλη Κούβελου, που ανήκει σαν κτίριο στην Εκκλησία ώστε να

γίνει Στέγη άπορων και ορφανών παιδιών έτσι όπως προοριζόταν να γίνει,η ''επίσκεψη''

που κάναμε το 2011 όπου κατέρρευσε η οροφή θα φανεί χάδι σε αυτό που θα έρθει, δίνουμε

κάποιο χρόνο να φύγουν όλοι τους .... 

(http://epavlikouvelou.squat.gr/2011/09/17/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%89-%CF%84%CE%B1-

%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%83-%CE%B1%CF%80%CE%BF-

%CF%84%CE%B9%CF%83-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%83/).....

γ)Για τις μαχαιριές και το ξύλο που έφαγε 27χρονος Έλληνας, όπου έκανε το λάθος να

περάσει ΤΥΧΑΙΑ από την αντιφασιστική μάζωξη στην πλατεία Βικτωρίας (29/5/2015)και έκανε

το τραγικότερο απο όλα, κατά την ''ιδεολογική αντιφασιστική αστυνομία'' φόραγε Ελληνική

σημαία τα άεργα παρακρατικά βδελύγματα, έστησαν πρόχειρο λαϊκό δικαστήριο και

αποφάσισαν να μαχαιρώσουν  το παλικάρι καθώς του έσπαγαν με κλωτσιές τα δόντια... 

δ)Για την προσβολή των Νεκρών συναγωνιστών απο κάτι ''καλόπαιδα'' όπως είπαν, μια

ομάδα ''Αντιεξουσιαστών - Αντιφασιστών'' στο δημοτικό συμβούλιο στην Γλυφάδα καθώς

και για την προσβολή των Νεκρών του Μελιγαλά απο τους νοσταλγούς υπανθρώπους του

Ε.Α.Μ, όμως οι συγκεκριμένοι ''Αντιφασίστες΄΄΄πήραν μια γεύση το 2011 απο μια ΄΄

επίσκεψη'' στην κατάληψη  ''Πικροδάφνη'' στο Μπραχάμι όπου σαν γνήσια τεμπελόσκυλα

αράζουν.

Για τέλος να πούμε σε αυτούς τους Ιδεολόγους του πρωκτού της πρεζογιάφκας του στεκιού

''Αντίπνοια΄΄ ότι ήμασταν πολύ προσεκτικοί ώστε να μην προκληθούν  ζημιές σε αυτοκίνητα

και στα πάνω μπαλκόνια,(αντίθετα με τα πολιτικά σας αδέρφια) η πρεζοφωλιά σας ήταν

http://epavlikouvelou.squat.gr/2011/09/17/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%89-%CF%84%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%83-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%83/
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Αναρτήθηκε από Combat18hellas στις 5:57 μ.μ. 

κλειστή ώστε να μην υπάρχουν θύματα (ακόμα)και την κάναμε ακριβώς 3:18 ( όπως λέμε

C18) ώστε να μην περνάει κανένας μα κανένας άνθρωπος, καθώς καθίσαμε να απολαύσουμε

το θέαμα και αν χρειαστεί να επέμβουμε σε τυχόν ζημιές,απο ότι βλέπουμε οι κλάψες που

κανετε στα αδέρφια σας τους δημοσιογράφους και στους αστυνομικούς, είναι κάτι

συγκινητικό εκεί φτάνει η Αναρχία ο ''Αντιεξουσιασμός΄΄και ο Αντιφασισμός σας και για να

κλείσουμε το θέμα η επίθεση δεν είχε καμία σχέση με τις δίκες της Χρυσής Αυγής γιατί το

2012 και το 2013 ήρθαμε ακριβώς τέτοιες μέρες και ξανακάναμε επιχειρισιακές δράσεις στην

γειτονιά σας και στην Καλλιθεά. 

Θα θέλαμε να ξέραμε όμως τι λέει ο μπουρδελοχώρος σας που συμμετέχετε εσείς οι

Αναρχικοί, εσείς οι ''Αντιεξουσιαστές'' σε ''δημοκρατικά'' δικαστήρια σαν μάρτυρες

κατηγορίας, καθώς και το γράσο που βάζετε με τα λεφτά σας στο καπιταλιστικό σύστημα,

μιας που πληρώνετε για το στέκι σας. 

Είστε η ντοπή με σάρκα και οστά, σας περιμέναμε περισσότερο μαχητές και λιγότερο

κλάψες 

ΥΓ. Όσα στέκια φέρθηκαν αλληλέγγυα  με ανακοινώσεις στην συγκεκριμένη  παρακρατική

πρεζογιάφκα θα έχουν την ίδια κατάληξη, μιας  αφού υποστηρίζουν χρηματοδοτούμενα

λαμόγια θα είναι το ίδιο και αυτοί ...

ΥΓ.2 Δίνουμε συναγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γαλαζόμαυρους Ανένταχτους Εθνικιστές

στην Κόρινθο και στην Πάτρα και σε όλους τους Γαλαζόμαυρους Ριζοσπάστες Εθνικιστές /

Εθνικοσοσιαλιστές

θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη - Paul Joseph Goebbels

ΖΗΤΩ Η ΑΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Combat18 Hellas / Α.Μ.Ε.

Προτείνετέ το στο Google

Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Αναρτήθηκε από Combat18hellas στις 1:24 μ.μ. 

Combat18 Hellas / βιντεο με τις πρεζοφωλιές /
Ριζοσπαστικός Εθνικοσοσιαλισμός

Combat18 Hellas / Ριζοσπαστικός ...

Προτείνετέ το στο Google

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στο
αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος ''Αγρός'' και
στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Περιστερίου

https://www.blogger.com/profile/17355120079267714244
http://combat18hellas.blogspot.com/2015/06/blog-post.html
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=5586016181231853465&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=5586016181231853465&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=5586016181231853465&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=5586016181231853465&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=5586016181231853465&target=pinterest
https://www.blogger.com/profile/17355120079267714244
http://combat18hellas.blogspot.com/2015/05/combat18-hellas.html
http://combat18hellas.blogspot.com/2015/05/combat18-hellas.html
https://www.youtube.com/watch?v=2EamsfhvE8I
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=9067741819070732789&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=9067741819070732789&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=9067741819070732789&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=9067741819070732789&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2998996873180470218&postID=9067741819070732789&target=pinterest
http://combat18hellas.blogspot.com/2015/05/blog-post.html
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''Μπορείτε να μας κυνηγήσετε, μπορείτε ακόμα και

να μας σκοτώσετε αλλα δεν θα παραδοθούμε

ΠΟΤΕ''

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επίθεση που έγινε στo

''Αντιφασιστικό'' αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος ''Αγρός''

στο Ίλιον (17/5/15)

                            

Η εν λόγο ''Αντιφασιστική'' πρεζοφωλιά με τους νεοταξικούς

''αντιφασιστικούς'' χίπηδες που το παίζουν ότι έχουν οικολογικές

ανησυχίες μαζί με τους παρακρατικούς ας τους πούμε ''Αναρχικούς''

της πρεζοφωλιάς ''Θερσίτης'' λυμαίνονται της περιοχής εδώ και

χρόνια, αυτα τα μηδενικά κοπρόσκυλα, είναι υπέυθυνα για

''νυχτερινές εξορμήσεις'' σε εύρεση Εθνικιστών  /

Εθνικοσοσιαλιστών, για πολλές Αντιφασιστικές συναυλίες που

κάνουν, μαστουρώνουν και μετα επίδιδονται σε κυνήγι ''Φασιστών''

βέβαια αθώα παιδιά μόνο βρίσκουν ... Αν και πριν κάτι μήνες είχε

ξαναπαραδωθεί στην Ριζοσπαστική εθνικιστική φωτιά θέλαμε να

Έξω απο την πρεζοφωλιά
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περάσουμε και εμείς να τους δώσουμε μια εθνικοσοσιαλιστικότερη

''θερμή'' πινελιά αφού όπως διαφημίζουν με καμάρι κλείνουν 6

χρόνια φουντοκατάληψης δώσαμε και εμεις το δώρο μας .... το

σημαντικότερο είναι ότι οι Κάτοικοι της περιοχής ΔΕΝ ΤΟΥΣ

ΘΕΛΟΥΝ ΕΚΕΙ να πάρουν την ''Κομμούνα'' τους και δρόμο απο την

περιοχή ....

Να σημειώσουμε ότι εκείνη την στιγμή είχαν κάποιο είδος

αντιφασιστικής / αναρχικής συνάθροισης - συναυλίας και ούτε καν

βγήκαν έζεχναν απο φόβο ...... 

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επίθεση που έγινε στο

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Περιστερίου (18/5/15 και 22.00)

                   

  

Μετά τον ''Αυτοδιαχειριζόμενο χώρο'' Pasamontana που όπως

αποδείχτηκε δεν ήταν και τόσο μάχιμοι ''Αντιφασίστες'' μάλλον θα 

μείνανε απο σχοινί για τις κρεμάλες, αποφασίσαμε να πάμε σε

κάποιους άλλους δήθεν ''φασιστοφάγους'', στο Αυτοδιαχειριζόμενο

στέκι περιστερίου σε αυτούς τους παρακρατικούς (το λενε και οι

ίδιοι στον χώρο τους) μαχητικούς αντιεθνικοσοσιαλιστές /

αντιεθνικιστές που σε κάθε ευκαιρία κράζουν ''ούτε στο περιστέρι

ούτε πουθενα τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονία'' δυστυχώς

δεν ήταν ΠΟΥΘΕΝΑ. 

Συναγωνιστές έξω απο το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι περιστερίου
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Στο εμετικότατο στέκι τους που χρηματοδοτείται απο τον δήμο και τα

έξοδα του στεκιού τα πληρώνουν οι δημότες, γίνονται πλην των

αντιφασιστικών εξορμήσεων στους γύρω δρόμους, Αντιφασιστική

προπαγάνδα σε αλλοδαπούς και Έλληνες μαθητές, Αντιφασιστικές

συναυλίες, αντιφασιστικές προβολές ταινιών, Αντιφασιστικό

Εφημεριδάκι δρόμου και μαζί με κάτι άτομα που μοιάζουν με

ανθρώπους κάνουν πορείες  (που μαζεύουν μέχρι και 10  άτομα)

και χύνουν το αντιπατριωτικό, αντιεθνικό, αντιεθνικοσοσιαλιστικό

δηλητήριο τους στις περιοχές του Περιστερίου... 

Να ξαναφτιάξετε το στέκι τώρα ''σύντροφοι'' εμείς περάσαμε και

στην φωλιά σας, να πάτε να κλάψετε τώρα στους μπάτσους και

στους μπαμπάδες σας...... 

Να ετοιμάζεται η οργάνωση ΟΡ.Μ.Α. που θέλει να μας τσακίσει και

να μας κρεμάσει θα τους δώσουμε την ευκαιρία να δούμε ΑΝ θα το

κάνουν, καθώς και η νεα πρεζοφωλιά Κένταυρος ...

ΥΓ1. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των γαλαζόμαυρων

Ριζοσπαστών Εθνικιστών και δίνουμε υπόσχεση στους

συναγωνιστές μας ότι Αναρχικός / Αντιφασίστας δεν θα μείνει

πουθενά σε καμία γειτονιά όπου θα σηκώνεται χέρι σε

συναγωνιστή θα κόβετε ...

ΥΓ2. Δίνουμε και εμείς με την σειρά μας χαιρετίσματα στην 

γαλαζόμαυρη μαχητική ριζοσπαστική οργάνωση   

ΥΓ3. Στους καναπεδάτους, φιλόσοφους - ψευτοακτιβιστές του

''χώρου'' που είναι μέσα στην σπέκουλα δεν λέμε κάτι η εμετική

στασιμότητα τους μόνο γέλιο προκαλεί, μας αποκάλεσαν

πράκτορες  και προβοκάτορες, η δικιά μας απάντηση είναι στον

δρόμο μαζί με τους πραγματικούς Εθνικοσοσιαλιστές μαχητές, εσείς

πίσω στις τρύπες σας ή στα pc σας ..... ΥΓ4. Θα βγουν σύντομα σε

βίντεο 

 
Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη - Paul Joseph Goebbels


