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»Ανένταχτοι Μαίανδροι Εθνικιστές» νέο εθνικιστικό
κίνημα ξετρύπωσε στη Ρόδο

Ένα νέο εθνικιστικό κίνημα κάνει την εμφάνιση του στη Ρόδο στηρίζοντας εμπρηστικές δράσεις που

έλαβαν χώρα στο νησί της Ρόδου απο νεαρό που του καταλογίστηκαν έντεκα εμπρηστικές επιθέσεις –

βανδαλισμοί με τελευταία αυτή στο Τούρκικο προξενείο όπου και συνελήφθη .

Όπως λένε οι ίδιοι υπάρχει οργανωμένος πυρήνας της ομάδας στη Ρόδο ενώ παράλληλα εκφράζουν

την στήριξη τους στον »Νέρωνα της Ρόδου».

Ας δούμε τι λένε για τον εμπρηστή στο νησί της Ρόδου:

(http://www.anko.edu.gr)

(https://www.facebook.com/mosxaki.gr)

(https://www.facebook.com/chatzisavvaLogodiatrofis)

(http://rodosreport.gr/farmakeia-

anoixta/)

 27

Οκτωβρίου

2015

Δείτε ποια

φαρμακεία θα

μείνουν ανοιχτά σε Ρόδο

και Κω

(http://rodosreport.gr/farmakeia-

anoixta/)

 27 Οκτωβρίου 2015

Κυκλοφόρησε το βιβλίο

Air France® Official Site
Over 1000 Destinations Accross the World with Air France!



http://rodosreport.gr/
http://rodosreport.gr/weather/
http://www.fs12.gr/index.php?option=com_jevents&view=week&task=week.listevents&Itemid=313
http://rodosreport.gr/san-simera/
http://rodosreport.gr/rodosreport-gr-stats/
http://rodosreport.gr/contact/
http://rodosreport.gr/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C03ZZ3h8xVqyQIaTuyAOg0ouABPePkL0Iz-2g6KYBqpO-m0cQASD62tQgYK0CoAGhz8L-A8gBAagDAcgDwwSqBI0BT9Al9IyFdUPO96bbZxXISgDm4wfsaBSzi2NHIta3Haq3ZSPpRX6cVyCS8zcyNJNBmQ8IcuQVkvjlr3oEkRSuKrZ87zRQcB3oG0o7WNhEXatVYV5TTjS2TbxA4OgSujX83WjJTxI2sMGAvkgzRAmUDnV-qO5Op6tarKdTny1HUiRtseemLq7pEEkNG0MFiAYBgAff7LMZqAemvhuoB7XBG9gHAdgTCw&num=1&cid=5Ggj4WGQER5hqfCn8uNRzxRZ&sig=AOD64_3s92eXuf_BD3TO_iReMLuqOYvetw&client=ca-pub-1317834828601341&adurl=http://www.TripAdvisor.com.gr/SmartDeals-o2%3Fgeo%3D190454%26m%3D26177%26supdv%3Dc
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C03ZZ3h8xVqyQIaTuyAOg0ouABPePkL0Iz-2g6KYBqpO-m0cQASD62tQgYK0CoAGhz8L-A8gBAagDAcgDwwSqBI0BT9Al9IyFdUPO96bbZxXISgDm4wfsaBSzi2NHIta3Haq3ZSPpRX6cVyCS8zcyNJNBmQ8IcuQVkvjlr3oEkRSuKrZ87zRQcB3oG0o7WNhEXatVYV5TTjS2TbxA4OgSujX83WjJTxI2sMGAvkgzRAmUDnV-qO5Op6tarKdTny1HUiRtseemLq7pEEkNG0MFiAYBgAff7LMZqAemvhuoB7XBG9gHAdgTCw&num=1&cid=5Ggj4WGQER5hqfCn8uNRzxRZ&sig=AOD64_3s92eXuf_BD3TO_iReMLuqOYvetw&client=ca-pub-1317834828601341&adurl=http://www.TripAdvisor.com.gr/SmartDeals-o2%3Fgeo%3D190454%26m%3D26177%26supdv%3Dc
http://rodosreport.gr/category/nea-rodou/
http://rodosreport.gr/category/ekdiloseis-rodos/
http://rodosreport.gr/category/reportaz/
http://rodosreport.gr/category/sinedefxeis/
http://rodosreport.gr/category/apopseis/
http://rodosreport.gr/farmakeia-anoixta/
http://rodosreport.gr/farmakeia-anoixta/
http://rodosreport.gr/fenes-biblio/
http://rodosreport.gr/fenes-biblio/
http://rodosreport.gr/hms-defender/
http://rodosreport.gr/hms-defender/
http://rodosreport.gr/colossus-project/
http://rodosreport.gr/colossus-project/
https://www.facebook.com/rodosreport
https://twitter.com/rodosreport
http://rodosreport.gr/feed/
http://rodosreport.gr/kapnisma-vrefo/
http://rodosreport.gr/
http://rodosreport.gr/category/nea-rodou/
http://www.anko.edu.gr/
https://www.facebook.com/mosxaki.gr
https://www.facebook.com/chatzisavvaLogodiatrofis
http://rodosreport.gr/farmakeia-anoixta/
http://rodosreport.gr/fenes-biblio/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cu9u53x8xVvSHDbDwyAPH8p6oD_flgMsF19CN5_cBr4Pvyu8BEAEg-trUIGCtAqAByPjm1wPIAQGpAj-QO6rzj7I-qAMByAPDBKoEjQFP0HcC5eb6mzOiJi7pOBaFySPjr23zgaNml8m6CfLh0vX19bS6yqwZcEyYF9b8sQ0M3YV2L-bsNaEy5g5vf1K6ftpscDdZit2AtNGKa5GPSXsxfcKYrrKNGL9xxuPuvUqLXEqDFb9qbvmFnAIUzguQdTYZ2MteWtx6GtvLK_DBr_AnUG1eN9_osPx97U-IBgGAB6fLgh6oB6a-G6gHtcEb2AcB&num=1&cid=5GjEXuwHLy8LdW3F7wFMCdhr&sig=AOD64_11Eo8MFzRk5ussjcT8MXI4XEDXBg&client=ca-pub-1317834828601341&adurl=http://k.keyade.com/kack/1/%3FkaPt%3Dgoogle%26kaTckM%3Dp%26kaPcId%3D92608%26kaTckId%3D66517261487%26kaTgtId%3Daud-64313082287%26kaAcId%3D139%26kaCpnId%3D%26kaCpnPtId%3D222833567%26kaAdgPtId%3D14495562767%26kaNtw%3Dcontent%26kaKwd%3D%26kaDmn%3Drodosreport.gr%26kaTgt%3Dboomuserlist%253A%253A4327654%26kaNtw2%3Dd%26kaMtTp%3D%26kaAdPos%3Dnone%26kaDev%3Dc%26kaFiId%3D%26kaGp%3D9061578%26kaGi%3D%26kaRdt%3Dhttp://www.airfrance.com/cgi-bin/AF/GR/en/common/home/flights/ticket-plane.do
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cu9u53x8xVvSHDbDwyAPH8p6oD_flgMsF19CN5_cBr4Pvyu8BEAEg-trUIGCtAqAByPjm1wPIAQGpAj-QO6rzj7I-qAMByAPDBKoEjQFP0HcC5eb6mzOiJi7pOBaFySPjr23zgaNml8m6CfLh0vX19bS6yqwZcEyYF9b8sQ0M3YV2L-bsNaEy5g5vf1K6ftpscDdZit2AtNGKa5GPSXsxfcKYrrKNGL9xxuPuvUqLXEqDFb9qbvmFnAIUzguQdTYZ2MteWtx6GtvLK_DBr_AnUG1eN9_osPx97U-IBgGAB6fLgh6oB6a-G6gHtcEb2AcB&num=1&cid=5GjEXuwHLy8LdW3F7wFMCdhr&sig=AOD64_11Eo8MFzRk5ussjcT8MXI4XEDXBg&client=ca-pub-1317834828601341&adurl=http://k.keyade.com/kack/1/%3FkaPt%3Dgoogle%26kaTckM%3Dp%26kaPcId%3D92608%26kaTckId%3D66517261487%26kaTgtId%3Daud-64313082287%26kaAcId%3D139%26kaCpnId%3D%26kaCpnPtId%3D222833567%26kaAdgPtId%3D14495562767%26kaNtw%3Dcontent%26kaKwd%3D%26kaDmn%3Drodosreport.gr%26kaTgt%3Dboomuserlist%253A%253A4327654%26kaNtw2%3Dd%26kaMtTp%3D%26kaAdPos%3Dnone%26kaDev%3Dc%26kaFiId%3D%26kaGp%3D9061578%26kaGi%3D%26kaRdt%3Dhttp://www.airfrance.com/cgi-bin/AF/GR/en/common/home/flights/ticket-plane.do


10/28/2015 »Ανένταχτοι  Μαί ανδροι  Εθνι κι στές» νέο εθνι κι στι κό κί νημα ξετρύπωσε στη Ρόδο |  rodosreport.gr- Τα νέα και  οι  ει δήσει ς της Ρόδου|Ρόδος ε...

http://rodosreport.gr/anentaxtoi-maiandroi/ 2/6

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ “ΝΕΡΩΝΑ” ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ!

 (http://3.bp.blogspot.com/-

jS6oS1zFRY0/UYu-4ejOO-
I/AAAAAAAAG_M/lkmBMDqn9YM/s1600/NERO.jpg)
Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα παραπάνω του ενός έτους από την σύλληψη

του “Νέρωνα” στο νησί της Ρόδου. Ο “Νέρωνας” βρέθηκε όμηρος των

κρατικών και κατηγορούμενος για σωρεία εμπρησμών και άλλες επιθέσεις

εναντίον ποικίλλων στόχων στο νησί. Το επιμύθιο των κρατικών αρχών

ασφαλείας βρίθει ψεμάτων και τερατολογιών. Οι μπάτσοι κάνουν το άσπρο-

μαύρο στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν “επιτυχίες”. Στην προκειμένη

περίπτωση ο απώτερος σκοπός τους είναι η υποτίμηση της δράσης του

συντρόφου μας.
Οι κρατικοί λακέδες προσπαθούν να αποδώσουν τα κίνητρα της δράσης του
σε προβλήματα ψυχικής υγείας ή σε διάφορα άλλα εγγενή κοινωνικά αίτια
(ανεργία – οικονομική ανέχεια). Οι μπάτσοι επιδιώκουν να παρουσιάσουν
“έργο”, να δικαιολογήσουν τον μισθό τους και την σχόλη τους. Ήταν πάντοτε
εχθροί μας και πάντοτε τέτοιοι θα είναι για εμάς. Η αντίσταση των
αγωνιζομένων ανθρώπων απέναντι στο ανθελληνικό καθεστώς δεν είναι μια
εύκολη υπόθεση. Οι κίνδυνοι πολλοί και οι πιθανότητες της πρόσκαιρης ήττας
σε μια καθημερινή μάχη από τις πολλές που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια
στον ελλαδικό χώρο αυξάνονται αναλόγως προς την ένταση της
μαχητικότητας στους δρόμους.
Το μείζον στην περίπτωσή μας είναι ότι ο σύντροφος “Νέρωνας” έδρασε
εντελώς ανεξάρτητα ως ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ, υποστηρίζοντας παρά ταύτα
έμπρακτα και πολύμορφα τον αγώνα της οργάνωσής μας. Τον τιμούμε για το
θάρρος, την αυτοπειθαρχία και την ανιδιοτέλειά του, την ειλικρίνεια, την πίστη
και την αφοσίωσή του και την μεγάλη προσφορά του στον αγώνα μας, ο
οποίος είναι ο αγώνας όλων των ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ και
ΕθΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ για να υψώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα!
Οι Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές ΤΙΜΟΥΜΕ τους ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ με A
κεφαλαίο κι όχι τους χαρτογιακάδες και τους διάφορους σφουγγοκωλάριους
που κρύβονται πίσω από ταμπέλες και τύπους. Ο επαναστατικός αγώνας
είναι ολιστικός. Σε ένα ανθελληνικό καθεστώς, όλα και όλοι είναι δυνάμει
εχθροί μας.
Επειδή η υπόθεση του συντρόφου μας είναι εν εξελίξει και τίποτα δεν έχει
αποδειχτεί σε βάρος του ή έχει τελεσιδικήσει, θα αναφέρουμε επιγραμματικά
τα κύρια σημεία του κατηγορητηρίου που του έχουν αποδώσει. Ο συλληφθείς
με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου. Η επαναστατική δράση του “Νέρωνα”
στη Ρόδο φέρεται να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
• Στις 17-09-2010 πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση στα γραφεία
του ΣΧΟΠ Νοτίου Αιγαίου στην οδό Βορείου Ηπείρου.
• Στις 23-12-2010 πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση στα γραφεία
του Συλλόγου Μουσουλμάνων Ρόδου «Η Αδελφοσύνη».
• Στις 02-03-2011 και στις 26-09-2011 πραγματοποιήθηκαν ατίστοιχα
εμπρηστικές επιθέσεις στα γραφεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
• Στις 05-10-2011 πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση στα γραφεία
του Κ.Κ.Ε.
• Στις 24-05-2011 πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση στην
κατάληψη του κυλικείου του παλαιού συσσιτίου στο Πανεπιστήμιο

Αιγαίου.

(http://www.mathisis.gr/page.php?promo)

(https://www.facebook.com/nea.ygeias/photos/a.433645090163191.1073741827.433644966829870/433645070163193/?

type=3&theater)
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biblio/)
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Αιγαίου.
• Στις 15-07-2011 πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση σε κτήριο της
οδού Δημοκρατίας 1, το οποίο είναι κυριότητας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
• Στις 27-10-2011 πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση στα στην
εκκλησία της Ανάληψης.
• Στις 26-12-2011 πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση στο ιδιωτικό
φροντιστήριο Πυθαγόρας.
• Στις 29-12-2011 πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση στα γραφεία
του ΛΑ.Ο.Σ.
• Στις 20-01-2012 πραγματοποιήθηκε εμπρηστική επίθεση στην είσοδο
του Τουρκικού Προξενείου.
• Στις αρχές του 2012 προκλήθηκαν φθορές στους τάφους του
Συμμαχικού Νεκροταφείου.
Τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου έκαναν λόγο για έναν 24χρονο εμπρηστή
που ομολόγησε διακεκριμένες φθορές σε δημόσια κτήρια και σε γραφεία
κομμάτων, ενώ κρίθηκε υπότροπος σε αδικήματα του είδους, υπαίτιος 14
εμπρησμών, μεταξύ άλλων στη βιβλιοθήκη της Ροδιακής Έπαυλης στις 06-
04-2010, σε κομματικά γραφεία, στο Τουρκικό Προξενείο, σε εκκλησία, σε
φροντιστήριο για φθορές στο συμμαχικό νεκροταφείο.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του περιλαμβάνει επιπρόσθετες
κατηγορίες για τις πράξεις της απειλής, της οπλοφορίας και της οπλοκατοχής,
ενώ έχει συλληφθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου
ως υπαίτιος φθορών (graffiti) στο δικαστικό μέγαρο. Αναφέρεται ότι: “Περί
ώραν 06.00 το πρωί της Πέμπτης ο 24χρονος κατελήφθη από δικαστικό
υπάλληλο να αναγράφει ναζιστικά συνθήματα στην είσοδο του δικαστικού
μεγάρου. Του έγινε παρατήρηση και τότε φέρεται να τον απείλησε με μαχαίρι
και να τράπηκε πεζός σε φυγή. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
ένα μαχαίρι, συνολικού μήκους 32 εκατοστών, τοποθετημένο μέσα σε
αυτοσχέδια θήκη, ένας μαρκαδόρος μαύρου χρώματος, ένα πλαστικό
μπουκάλι στο οποίο αναγράφονταν ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος του
δικαστικού υπαλλήλου και ένα ζευγάρι γάντια”.
Μέσα σε έναν κυκεώνα λάσπης, αναφέρονται τα εξής τραγελαφικά και ύπουλα
κατασκευασμένα γεγονότα που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα:
“Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι είναι ο δράστης της
πρόσφατης επίθεσης στα γραφεία της Χρυσής Αυγής αλλά κι εκείνος
που βεβήλωσε πέρσι το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων στη
Μεσαιωνική Πόλη, γράφοντας μάλιστα στο Μνημείο τα αρχικά της
ναζιστικής οργάνωσης Α.Μ.Ε. “Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές”.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα ακόλουθα γελοία και ανυπόστατα:
“Στελέχη της Χρυσής Αυγής γνωρίζουν πολύ καλά την οργάνωση
Α.Μ.Ε., αφού μέχρι πριν από τρία χρόνια τα μέλη της βρίσκονταν στους
κόλπους της, αλλά πήραν «διαζύγιο» λόγω των εξτρεμιστικών θέσεων,
αλλά και ενεργειών στις οποίες ήθελαν να προχωρήσουν. Ανάμεσα
στις δύο οργανώσεις μαίνεται ένας πόλεμος και όπως λένε οι
Χρυσαυγίτες, τους χωρίζει αβυσσαλέο χάος. Θυμίζουμε ότι ο 24χρονος
κατελήφθη μετά από έλεγχο αστυνομικών, την 6η Μαΐου 2012, να
αναγράφει με κάρβουνο συνθήματα της «Χρυσής Αυγής» σε
πολυκατάστημα στην οδό Κ. Τσαλδάρη και σε τοίχο στην συνοικία του
Αγίου Ιωάννη. Στην κατοχή του βρέθηκαν κάρβουνα και ένα σκεπάρνι.
Ο ίδιος εξεταζόμενος ομολόγησε την πράξη του και οι αστυνομικοί μετά
από εισαγγελική παραγγελία τον άφησαν ελεύθερο. Στον 24χρονο,
που είχε αφεθεί την 27η Μαρτίου 2012 ελεύθερος με τους
περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα και
της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου,
αποδίδονται 14 εμπρησμοί στο νησί”.
Όσον αφορά τα παραπάνω, να ξεκαθαρίσουμε προς πάσα κατεύθυνση πως η
ύπουλη προσπάθεια διασύνδεσής μας με το κόμμα “Χρυσή Αυγή” έχει τόση
βαρύτητα, όσο ότι ο γάιδαρος πετάει. Δεν είχαμε ποτέ, δεν έχουμε και δεν θα
έχουμε και στο μέλλον. Τελεία και παύλα.
Ηθική υποστήριξη και αλληλεγγύη με κάθε μέσο στον σύντροφο
“Νέρωνα” που διώκεται από το ανθελληνικό κράτος για την
επαναστατική δράση του! Κανείς δεν είναι μόνος του. Είμαστε όλοι
Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές!
 
                        ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ! ΚΑΤΩ ΤΟ ΣΑΠΙΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ!
                                              ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΜΑΙΑΝΔΡΙΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ

Φωτογραφίες απο την δράση της ομάδας
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