
         "Το υασισμό βαθιά καταλαβέ τον. 

         Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον." 

Σηο ηειεπηαίεο κέξεο θπθινθνξεί έλα δηαδηθηπαθό θάιεζκα ζε ζπγθέληξσζε ηελ άιιε βδνκάδα ζηελ πιαηεία 
Αγλώζηνπ ηξαηηώηε γηα ηα εζληθά δεηήκαηα θαη κε ππνγξαθή «Πνιίηεο Ρεζύκλνπ». Μηα θαινζηεκέλε αλάξηεζε πνπ 
δείρλεη όηη ηα επηθνηλσληαθά γξαθεία ηεο Χξπζήο Απγήο έρνπλ ξίμεη δνπιεηά. Απηό δελ είλαη ππόζεζε. Απνδεηθλύεηαη 
εύθνια αλ δεη θαλείο από πνύ μεθίλεζε ην θάιεζκα. Άξρηζε λα δηαθηλείηαη ηαπηόρξνλα από ζηειέρε ηεο Χ.Α ζην 
Ρέζπκλν θαη από ηελ ΟΕΡ, ην πάιαη πνηέ ακαξησιό ηνπηθό παξάξηεκα ησλ λεν-λαδί. 

Σν θάιεζκα εκθαλίζηεθε ζε κηα λενζύζηαηε νκάδα ζην FB κε ηελ νλνκαζία «Εζληθηζηέο Ρεζύκλνπ».  Αλεβάδνπλ 

θσηνγξαθίεο κεηά από λπρηεξηλέο δξάζεηο ηνπο, ζην ζθνηάδη, κε ηα πξόζσπα ηνπο ζβεζκέλα κε  ηελ λεθξνθεθαιή 

ησλ SS, ελώ πξναλαγγέιινπλ θαη αύμεζε ησλ δξάζεσλ ηνπο. Απεηινύλ ηληεξλεηηθά αλζξώπνπο θαη νκάδεο κε 

αληηθαζηζηηθή δξάζε θαη ιεξώλνπλ ηνπο ηνίρνπο ηεο πόιεο κε θαζηζηηθά ζπλζήκαηα.  

Η απόπεηξα αλαζύζηαζεο ηεο ΟΕΡ έξρεηαη λα ζπκίζεη κηα από ηηο πην καύξεο ζειίδεο ζηελ ηζηνξία ηνπ Ρεζύκλνπ 

όπνπ γηα ζρεδόλ κηα δεθαεηία δξνύζαλ αηηκώξεηνη ζην ζθνηάδη μπινθνπώληαο θαη ηξνκνθξαηώληαο. Εύθνια ζύκαηα 

ηνπο ήηαλ νη αδύλακεο, ζηα κάηηα ηνπο, θνηλσληθέο νκάδεο όπσο κεηαλάζηεο θαη θνηηεηέο. Απηή ηελ πεξίνδν, ηελ 

πξσηνρξνληά ηνπ 2006 δνινθνλήζεθε ζην ζπίηη ηνπ ν 17ρξνλνο Έληηζνλ Γηαράη. Με ηελ εκθάληζε ηεο ΧΑ ζηε βνπιή 

κεηακνξθώζεθαλ θαη ηώξα πνπ δπζθνιεύνληαη ζηε Κξήηε ζαλ ΧΑ επηζηξέθνπλ ζαλ ΟΕΡ. Η ΧΑ δελ θαηάθεξε λα 

ξηδώζεη ζηνλ ηόπν καο. Η θνηλσλία ηνπ Ρεζύκλνπ αληέδξαζε δπλακηθά θαη ηνπο απνκόλσζε. Δελ ζα επηζηξέςνπκε 

ζην ζθνηάδη ηεο νεξίηηθεο  πεξηόδνπ. 

Μηα επόκελε δξάζε ηνπο απνηειεί θαη ε ζπγθέληξσζε ζηνλ Άγλσζην θαη θαιό ζα ήηαλ λα ην γλσξίδνπλ όζνη 

επηιέμνπλ λα ζπκκαρήζνπλ καδί ηνπο. Μεηά δελ ζα ππάξρνπλ δηθαηνινγίεο. 

Έξρνληαη σο εζληθηζηέο καπξνγηαινύξνη λα ςαξέςνπλ ηα πνιππόζεηα ςεθαιάθηα γηα ηελ εθινγηθή ρξνληά πνπ 

αθνινπζεί θαη επελδύνπλ ζηα εζληθά ζέκαηα θαη ηνλ αλαβξαζκό πνπ επηθξαηεί ζηα ζνιά λεξά ηνπ «παηξησηηθνύ» 

ρώξνπ. Είλαη νη ίδηνη πνπ έηαδαλ πξηλ ιίγεο κέξεο θξεκάιεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Ρεζύκλνπ πνπ αληέδξαζαλ ζηηο 

εζληθηζηηθέο θαηαιήςεηο. Δηθόο ηνπο είλαη θαη ν θνληάο ηνπ αιβαλνύ εξγάηε ζηε Κέξθπξα.   

Ο εζληθηζκόο είλαη ηζηνξηθά ε ρεηξόηεξε επηινγή γηα κηα θνηλσλία θαη δνθηκαζκέλε αξθεηέο θνξέο κε απνηέιεζκα ηε 

δηάιπζε ρσξώλ, ηηο εζληθέο ηξαγσδίεο θαη ηηο εθαηόκβεο λεθξώλ. ην ζήκεξα, ηέηνηεο ηδενινγίεο θαη νη θνξείο ηνπο 

απνηεινύλ ηελ πην δηραζηηθή δύλακε κέζα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, κία πξαγκαηηθή βηνκεραλία εγθιεκαηηώλ, 

ξαηζηζηώλ, ζεμηζηώλ θαη ξνπθηάλσλ πνπ νθείιεη ε θνηλσλία καο λα απνκνλώζεη θαη λα δηαιύζεη νξγαλσηηθά. 

Πάλσ ζην δόγκα «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» νη πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ, ηεο ΕΕ , ηνπ ΝΑΣΟ, ησλ ειίη θαη ησλ ΜΜΕ 

πξηκνδνηνύλ ηνλ εζληθηζηηθό παξνμπζκό ζε θάζε ρώξα. Μόλν κέζα ζηνπο θνηλσληθνύο αγώλεο θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

ιαώλ κπνξεί λ’ αλζίζεη έλα θαιύηεξν αύξην.   

Καλούμε ζε εγρήγορζη ηοσς Ανθρώποσς ηης πόλης μας 

απένανηι ζηοσς νοζηαλγούς ηοσ Σούμπερη και ηων γερμανοηζολιάδων. 

 


