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ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ

Ο ΛΑ.Ο.Σ., ο Πλεύρης και ο Αδωνης
Τι σηµαίνει να είναι κανείς Εβραίος;

«Να ψεύδεται, να ψευδορκίζεται, να εξαπατά, να γίνη τοκογλύφος και όταν έρθει η ώρα δολοφόνος
χριστιανών».

Πώς είναι οι Εβραίοι;

«Απλυτοι, αξύριστοι, τοκογλύφοι, που πιστεύουν στην εξολόθρευση των εθνών...».

Τι πρέπει να υπενθυµιστεί στους Εβραίους;

«Οι Ναζί άφησαν αρκετόν υπόλοιπον από σας».

Τι οφείλει ο Ελληνας;

«Απαξ διά παντός ο Ελλην οφείλει να συνειδητοποιήση ότι δεν είναι υπάνθρωπος σηµίτης, άξεστος Τούρκος,
κουτόφραγκος ή οποιοσδήποτε βουτυρολαός. Ο Ελλην ανήκει στην πρωτοπόρον ευγενή φυλήν...».

Τι είναι οι Ελληνες;

«Είµεθα οι εκλεκτοί... διότι επεβλήθηµεν µε αυτοκρατορίας - κοσµοκρατορίας και αντιστοίχους πολιτισµούς,
όταν οι άλλοι λαοί ευρίσκοντο εις ανθρωποειδήν κατάστασιν. Μας χρεωστούν ότι τους εκάναµε
ανθρώπους».

Σε τι είναι χρήσιµος ο Πάγκαλος;

«Με τον όγκο που έχει µόνο για σαπούνι κάνει».

Τι ήταν ο Πινοσέτ;

«Ο Στρατηγός Πινοσέτ ανέτρεψε το εβραιοµαρξιστικό καθεστώς του Αλλιέντε κι επέβαλε Εθνικήν Τάξιν στην
Χιλήν».

Γιατί οι ναζί συγκέντρωναν σε στρατόπεδα τους Εβραίους;

«Για να τους στείλουν, µετά τον πόλεµον, στην Μαδαγασκάρην, διά να απαλλαγή η Ευρώπη από την
παρασιτικήν παρουσίαν των».

Πώς κρίνονται οι απόψεις των ναζί για τους Εβραίους;

«Αι απόψεις του Αδόλφου Χίτλερ διά τους Εβραίους ήσαν απολύτως ορθαί».

Ως εκ τούτου στη σηµερινή Πολωνία

«καλώς κάνουν και διατηρούν το στρατόπεδο (Αουσβιτς) εις καλήν κατάστασιν, διότι ουδείς γνωρίζει τι
µπορεί να συµβεί στο µέλλον».

Και για όσους δεν κατάλαβαν:

«Ε, όχι κύριοι Εβραίοι, δεν πρόκειται να επιβληθήτε στη Λευκή Φυλή. Θα έχετε την απάντησίν της. Κι αυτή
τη φορά δε θα υπάρξει κάποιος Χίτλερ, που θα απαγορεύει την κακοποίησίν σας... Αυτή τη φορά
εξεχειλίσατε το ποτήρι».

Πώς ορίζεται το συµφέρον της «Λευκής Φυλής»;

«Η Λευκή Φυλή δεν θέλει σηµίτας στην Ευρώπην, διότι έτσι την συµφέρει βιολογικώς».

Τι ήταν οι ναζί και τα «Ες-Ες»;

«Οι στρατιώται των SS επολέµησαν ηρωικώς αλλά τελικώς επεβλήθη η υλική υπεροχή των Συµµάχων. Στον
πόλεµον ανδρών εναντίον µαζών, επεκράτησαν αι µάζαι».

Κάτι επιπλέον για τα «Ες-Ες»;

«Οι άντρες των SS (είχαν) αγωνιστικόν ήθος. Ιδεολογικά πιστεύω. Παράστασι και τρόπο ζωής. Τα στοιχεία
αποδεικνύουν ότι δεν ήσαν εγκληµατίαι... αυτοί οι άνδρες υπηρέτησαν την πατρίδα των και την Ευρώπην µε
ηρωισµό... είχαν υψηλόν φρόνηµα και την αίσθησιν τιµής... απετέλουν διά την εποχήν τους το καύχηµα της
Λευκής Φυλής».

Οσοι αντέξατε και διαβάσατε τα παραπάνω, σας ενηµερώνουµε ότι πρόκειται για ένα απειροελάχιστο δείγµα ενός
ρατσιστικού, ναζιστικού και φασιστικού οχετού, που το µέγεθός του φτάνει τις 1.000 σελίδες.

Το πόνηµα (διατηρήσαµε την ορθογραφία του πρωτοτύπου) το έχει συγγράψει ο αρχιφασίστας Κώστας Πλεύρης.

*

Ο Κώστας Πλεύρης εκτός από υµνητής των ναζί, ιδρυτής του ναζιστικού µορφώµατος της «4ης Αυγούστου» και
συνεργάτης της χούντας των συνταγµαταρχών, είναι και δρων πολιτικό πρόσωπο.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που ο Καρατζαφέρης κατέβασε ως υποψήφιο του ΛΑ.Ο.Σ. στην Α΄ Αθήνας στις εκλογές του
2004.

*

Ο φασίστας Πλεύρης, στο πόνηµα που προαναφέραµε, εκτός από τον Χίτλερ και τα «Ες-Ες», δείχνει τη συµπάθειά
του και προς ένα ακόµα πρόσωπο. Είναι µάλιστα το µοναδικό πρόσωπο το οποίο δηµοσίως ευχαριστεί µέσα από τον
πρόλογο του πολυσέλιδου οχετού του. Γράφει συγκεκριµένα:

«Ευχαριστώ τον Αδωνι Γεωργιάδη, που είχε το θάρρος να παρουσιάση το βιβλίον στην τηλεόρασιν»...

*

Ο Αδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος που διαφήµιζε το εν λόγω πόνηµα του υµνητή των ναζί Πλεύρη από την
τηλεόραση, είναι ο ίδιος κύριος που για λογαριασµό του κόµµατός του, του ΛΑ.Ο.Σ. (του κόµµατος που πριν από
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αυτόν είχε υποψήφιο τον Πλεύρη), διακινούσε προχτές στη Βουλή ό,τι πιο προβοκατόρικο, συκοφαντικό και
γκεµπελίστικο έχει εκτοξευτεί εναντίον του ΚΚΕ το τελευταίο διάστηµα.

*

Λογικό που µια τέτοια αποστολή εναντίον του ΚΚΕ ανέλαβε να διεκπεραιώσει το κόµµα του ΛΑ.Ο.Σ.

Και ακόµα λογικότερο (µε τέτοιες «περγαµηνές» όπως η φιλία του µε τον Πλεύρη) που ως ενδεδειγµένος από το
ΛΑ.Ο.Σ. θεωρήθηκε από το κόµµα του ο βουλευτής Αδωνης Γεωργιάδης.
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