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               (Α΄) 

           
ολλά σήµερα γράφονται γιά 
τήν παγκοσµιοποίηση. Ἐµεῖς 

ἐδῶ δέ θ' ἀσχοληθοῦµε µέ τά κοι-
νῶς λεγόµενα, ἀλλά θά βάλλουµε 
τό νυστέρι βαθιά, γιά νά γράψουµε 
αὐτά πού συνήθως ἀποκρύπτονται. 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, 
γιά τούς βαθεῖς γνῶστες, σ η µ α ί -
ν ε ι ,  συνωμοσία καί ὕβρις 
κατά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 

«Τό σύνολο τῆς ὑπόστα-
σης τῆς παγκοσμιοποίησης 
προέρχεται ἀπό συνωμοσίες» 
κατήγγειλ ε καί  ἡ  πρύτανις τοῦ 
Πανεπιστηµ ίου Μακεδονίας κ .  
Νεγρεπόντη  ("Σύνδεσμος" Φεβρ. 2002). 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  θέ-
λει νά ἰσοπεδώσει, ὁμογενο-
ποιήσει καί μαζοποιήσει τά 
πάντα μέ τόν "ὁδοστρωτήρα" 
της καί νά τυποποιήσει ὅλα τά πο-
λ ιτιστικά ἀγαθά, ὥστε νά ἐπικρατή-
σει παντοῦ -στό ὄνοµα τῆς "προό-
δου"- μία ὁμοιόμορφη μαζική 
ὑλιστική κουλτούρα ζωῆς, ἡ 
ὁποία θά ἐπιφέρει τή διάβρωση καί 
τόν ἐξανδραποδισµό τῆς ἀνθρώπι-
νης συνείδησης, τή συντριβή τῆς 
προσωπικότητας καί τήν ὑπονό-
µευση καί ἀφαίρεση τῆς προσω-
πικῆς ἐπιλογῆς καί ἐλευθερίας.  

Πρός τοῦτο ἐπιδιώκει τήν 
ἀποδυνάμωση τῶν ἐθνικῶν πολιτι-
σµῶν, τήν καταστροφή τῆς ἰδιο-
τυπίας καί ἰδιοσυστασίας τῶν λαῶν, 
τήν "ἀμερικανοποίησή"1 τους καί 
τή μετατροπή τῶν ἀνθρώπων σέ 
"καταναλωτικούς χοίρους" καί σέ 
ναρκωµένους ἐκτελεστές τῶν ἐν-
τολῶν τῆς "Νέας Τάξης" . 

Παγκόσμιος στόχος της: 
µία κουλτούρα, µία µόδα, µία γλῶσ-
σα, µία ἱστορία, µία θρησκεία, ἕνας 
τρόπος σκέψης, ἐκπαίδευσης, δια-
τροφῆς, ἐνδυµασίας, ψυχαγωγίας 
καί διασκέδασης, ἕνα νόµισµα, µία 
ἠλεκτρονική ταυτότητα καί ἕνα 
τσιπάκι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους 
τῆς γῆς, ὥστε ὅ λ ο ι  ν ά  γ ί νο υ ν  
µ ί α  ἀ π ρ ό σ ω π η  τ υ φ λ ή  µ ᾶ ζ α . . .  

 
1.  «Ἡ Παγκοσμιοποίηση ἤ πολιτι-

στικός ἰμπεριαλισμός δέν εἶναι τίπο-
τε ἄλλο ἀπό τήν ἐπιβολή τοῦ ἀμερι-
κάνικου μοντέλου ζωῆς...  καί  πρός 
τοῦτο πρέπει  νά καταργηθοῦν ὅλες 
οἱ ἐθνικές κληρονομίες καί γλῶσ-
σες»  δήλωσε κυνικά ὁ διευθυντής τῆς 
"ἑταιρείας πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ Χέν-
ρυ Κίσσιγκερ"  Ντ. Ρόθκοπ στό ἀμερι-
κάνικο περιοδικό "ἐξωτερική πολιτι-
κή".   (βιβλίο "Ἡ Παγκοσμιοποίηση καί 

ἐμεῖς"  Π.Μ.Σωτήρχου, σελ. 36) 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει: 

4 Ἀποσύνθεση καί κατα-
στροφή κάθε ἀνώτερου πνευ-
µατ ικοῦ πολ ιτισµοῦ, ὥστε νά ὁδη-
γηθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα σέ κατάστα-
ση ἀπόλυτου ἐλέγχου, δουλείας 
καί βαρβαρότητας, ὅπου οἱ βοµ-
βαρδισµοί καί ἡ "ἔννοµος"  βία θά 
εἶναι ἀνθρωπισµός... 

Πρός τοῦτο ἐπιδιώκει τή δια-
φθορά τῶν λαῶν, τήν ὑποβάθµι-
ση καί ἐξαφάνιση κάθε ἠθικῆς, 
πνευµατ ικῆς καί  ἀνθρωπιστ ικῆς 
ἀξ ίας καί τήν ὁμογενοποίηση 
στήν ἀνθρώπινη σκέψη καί συµπε-
ριφορά, γιά νά "κλωνοποιηθοῦν" οἱ 
λαοί καί νά "µεταλλαχθοῦν", ὥστε 
νά ἐνδιαφέρονται µόνο γιά χρῆµα, 
σάρκα, ὕλη, τεχνολογία καί διασκέ-
δαση, νά γίνουν "τοῦβλ α"  στίς 
πνευµατικές ἀναζητήσεις καί "µπε-
τόν ἀρµέ"  στά αἰσθήµατα, καί ὡς 
ἠθικά καί πνευματικά ἀνάπη-
ροι νά μήν ἀντιδροῦν στά νεο-
ταξικά προγράµµατα.  

Γιά τή συνωμοσία αὐτή χρη-
σιµοποιεῖ κυρίως τήν τηλεόραση 
καί ὅλα τά µέσα µαζικῆς ἐνηµέρω-
σης (media), τά ὁποῖα διαφηµίζουν 
τόν καταναλωτισµό, τό κέρδος, τή 
σαρκολ ατρεία, τήν εὐδαιµονία, 
ὥστε µέ τή διέγερση τῶν ἐνστί-
κτων καί τῶν κατώτερων ἐπιθυµιῶν 
νά αἰχμαλωτίζουν τά µυαλά καί 
τ ίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί νά 
τούς καθοδηγοῦν ὅπως θέλουν. 

4 Ἀπεθνικοποίηση τῶν λα-
ῶν, κατάργηση συνόρων καί ἀνα-
κάτεµα φυλ ῶν, ὥστε τ ά  κ ρ ά τ η  
ἀ πό  Ἐθ ν ικ ά  νά  γ ίνο υ ν  κ ρ ά τ η  
ὄ χ λ ω ν, χωρίς ταυτότητα καί πα-
ραδόσεις, καί νά διευθύνονται 

εὔκολα ἀπό τά πολυεθνικά ἑβραι-
οσιωνιστικά καρτέλ .  

Πρός τοῦτο ἡ "Νέα Τάξη" µέ 
τούς πράκτορές της προπαρα-
σκευάζει καί προκαλεῖ ἀνά τόν 
κόσµο πολ ιτ ικές, οἰκονοµικές, κοι-
νωνικές, πολεµικές κρίσεις καί 
διαµάχες, ὥστε νά µπορεῖ νά ἐπεµ-
βαίνει ὡς "σωτήρας"  µέ ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, 
ΗΠΑ, Ε.Ε., Δ.Ν.Τ., Παγκόσµια Τράπε-
ζα, καί ἔτσι νά ἐλέγχει ὅλο καί πε-
ρισσότερους λαούς καί νά τούς 
βάζει κάτω ἀπό τά ἰµπεριαλ ιστι-
κά σχέδιά της.  

4  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
εἶναι, γιά αὐτούς, πού µποροῦν 
νά βλέπουν πίσω ἀπό τό παραπέ-
τασµα, ἡ συνωμοσία τοῦ διε-
θνοῦς Ἑβραιοσιωνισμοῦ1 γιά 
τήν ἐπίτευξη μιᾶς ἀπάνθρωπης 
παγκόσμιας δικτατορίας (Μπρε-
ζίνσκυ, Ροκφέλλερ, Κίσσινγκερ, Ρό-
τσιλντ καί λοιποί ἑβραιοσιωνιστές 
εἶναι οἱ "ἐγκέφαλοί της").  

Ἄλλωστε ἀπό τό 1962 ὁ ἑβραῖ-
ος Μπέν Κουριόν "προέβλ εψε "  τή 
δημιουργία ὁμοσπονδοποιημένων 
ἑνωµένων ἠπείρων, τῶν ὁποίων ἡ 
Ἀνώτατη Ἀρχή θά ἑδρεύει στήν 
Ἱερουσαλήµ!... ("Look" 16/1/62). 

 
1. Ὅποιος ἀγνοεῖ τήν ἑβραιοσιωνι-

στική παγκόσμια δράση, παλαιά καί νέα, 
βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν πραγματικότητα 
καί ἔξω ἀπό τήν ἱστορική γνώση. 

Τήν παγκόσμια  ἰσχύ τοῦ Σιωνι-
σμοῦ φανερώνει  καί ἡ ἀνεμπόδιστη 
γενοκτονία τῶν Παλαιστινίων. (Ποιός 
ΟΗΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, πο ύ τ σ άκ ι σαν τούς 
Σέρβους μέ βόμβες, διότι δῆθεν καταπί-
εζαν τούς Ἀλβανούς, τολμᾶ νά πειρά-
ξει τούς Ἑβραίους πού ἐξολοθρεύουν 
τούς Παλαιστινίους; ...) 
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Τήν Παγκοσμιοποίηση τήν 
προετοίμασαν ἀπό τό 1897 µέ τά 
"πρωτόκολλά" τους οἱ "Σοφοί 
τῆς Σιών", οἱ ἑβραιοσιωνιστές. 
Ἰδού µερικές ἀποδείξεις ἀπό αὐτά:  

3 Στήν ἀρχή τοῦ β΄  κεφάλαιου 
τῶν "Πρωτοκόλλων" ἀναφέρεται ἡ 
κατάργηση τ ῶν ἐ θ ν ικ ῶν δ ικ α ί -
ω ν  πού σήµερα ἐπιχε ιρεῖτ α ι 
µέ ΟΗΕ, Ε.Ε., ΝΑΤΟ, κ.ἄ.: 

«Τά διεθνῆ µας δί-
καια θά ἐξαφανίσουν 
στήν κυρ ιολεξία, τά 
ἐθνικά δίκαια καί 
θά κυβερνήσουν 
τούς λαούς, ὅπως 
τό ἀστ ικό δίκαιο 
τῶν Κρατῶν κανονίζει 
τ ίς σχέσεις τῶν ὑπηκό-
ων τους µεταξύ τους.» 

3 Ἡ δημιουργία καί δυνα-
μική ἐπικράτηση μιᾶς διεθνοῦς 
ὑπερκυβέρνησης, "πρ ο λ έγ ετ α ι" 
στά ε΄  καί στ ΄  κεφάλαια: 

«Θά ἐξαντλοῦμε τόσον πολύ 
τούς χρ ιστιανούς μέ τήν ἀσύδοτη 
ἐλευθερία, ὥστε θά τούς ἐξαναγ-
κάσουµε νά µᾶς παραδώσουν µ ία 
διεθνῆ ἐξουσία, πού θά εἶναι τέ-
τοια ὥστε νά µπορέσει νά περ ιλά-
βει ὅλα τά Κράτη τοῦ Κόσµου, χω-
ρ ίς νά τά ἐξαφανίσει, καί νά σχη-
µατίσει µ ία Ἀνώτατη Κυβέρνηση. 

Στή θέση τῶν Κυβερνήσεων θά 
θέσουµε σάν φόβητρο τή Διοίκη-
ση τῆς Ὑπέρτατης Κυβέρνησης. 
Τά ἀρπαχτικά της χέρ ια θά εἶναι 
ἁπλωµένα παντοῦ καί ὁ διοργανι-
σµός της θά  εἶνα ι τόσο κολ οσ-
σιαῖος ,  ὥστε ὅλ οι οἱ λ αοί  κατ᾿ 
ἀνάγκη θά ὑποταχθοῦν σ᾿ αὐτή. 

Μᾶς εἶναι ἀναγκαῖο ν᾿ ἀναπτύ-
ξουµε µέ ὅλα τά δυνατά µέσα, τή 

σηµασία τῆς ὑπέρτατης Κυβέρνη-
σης μας, παρουσιάζοντας αὐτήν 
σάν προστάτιδα καί βοηθό ὅλων 
αὐτῶν πού θά τήν ἀναγνωρίζουν». 

3 Ἐπίσης ἡ  ἐπιβαλ λ όµενη καί 
ἀπό τήν Ε.Ε. κατάργηση τῶν ἐθνι-
κῶν συνόρων καί νομισμάτων, ἀ-
ναφέρεται ἐπακριβῶς στό κεφάλαιο 

ι΄ σάν ἕνα "πραξικόπημα": 
«Σκοπεύουµε νά ἐλ -

κύσουµε ὅλα τά ἔθνη 
στήν κατασκευή ἑ-
νός νέου στέρε-
ου κτ ιρ ίου, τοῦ 

ὁποίου ἔχουμε 
ἕτοιμο τό σχέδιο. 
Νά γιατί µᾶς χρειά-
ζεται τό θράσος καί 

ἡ πνευµατ ική  ἰσχύς 
τῶν ὀργάνων µας, γιατἰ 

αὐτά θά συντρίψουν κάθε 
ἐµπόδιο στήν πορεία µας. Ἐνῶ θά 
πραγµατοποιεῖται τό πραξικόπημά 
µας, θά ποῦµε στίς λαϊκές µᾶζες:  

-Ὅλα πήγαιναν ἀπελπιστ ικά, 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὑπέφεραν πάνω 
ἀπ᾿ τίς δυνάµεις τους. Συντρίβου-
με λοιπόν καί ἐξαφανίζουμε τά 
α ἴτ ια  τ ῆς  δυστυχ ίας  σας , δηλ . 
τίς ἐθνότητες, τά σύνορα, τά 
διάφορα νομίσματα. Σᾶς ἀφή-
νουµε ἐλ εύθερους νά µᾶς δηλώ-
σετε ὑπακοή. Μπορεῖτε ὅµως νά 
ἔχετε µία ἔγκαιρη καί βέβαιη γνώ-
µη γι'  αὐτό πού σᾶς προσφέρου-
µε, προτοῦ νά δοκιµάσετε αὐτό;   

Τότε οἱ λαοί συνεπαρµένοι ἀ-
πό ἐνθουσιώδεις ἐλπίδες καί ὁρά-
µατα, θά μᾶς σηκώσουν θριαμ-
βευτικά στά χέρ ια τους »... 

3 Εἶνα ι,  λ ο ιπόν, φανερώτ ατο 
ἀπό ποιούς καί μέ ποιόν σκοπό 
ὀργανώνεται ἡ Παγκοσµιοποίηση. 
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ἐπ ιδ ιώκε ι :    
4 Γελοιοποίηση θ εσ µ ῶν, 

ἀφανισμό τ ῆ ς  Ἐθνικῆ ς  µα ς  αὐ-
τ οσυνε ιδη σ ίας  κ α ί  τ αυτ ότ η τ α ς , 
τ ῶν  π ο λ ι τ ισ τ ικ ῶν  ἀ ξ ιῶ ν ,  τ ῶν 
Ἑλ λ η νορ θοδόξω ν Π αρ αδόσεω ν, 
Ἀ ρ χ ῶν  κ α ί  Ἰδ α νικ ῶν  τ ῆ ς  Φυ λ ῆ ς  
µας καί ὅσων µᾶς ἔχουν παραδώ-
σει οἱ Πρόγονοί µας.  

Ἐπίσης συστηματική ὑπο-
νόμευση κα ί  ξεθεμελίωση 
τῶν πνευµατικῶν εὐαισθησιῶν, ἐρει-
σµάτων καί δεσµῶν, πού µᾶς ἑνώ-
νουν ὡς  Ἕλ λ ηνες , καί ἐπιβολή 
ἀντιχριστιανικῶν καί ἀνθελληνικῶν 
νόµων, «γιά ν’ ἀποξηρανθῇ ἠθικά 
ὁ λαός µας, νά γίνη ἄµορφη καί 
ἄβουλη µάζα, ἀγελαῖο ἄθυρµα, καί 
καταναλωτικό σύνολο στήν ἀκόρε-
στη βουλιμία τῆς παγκοσμιοποί-
ησης» καθώς σαφῶς κατήγγειλε καί 
ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς 
Π. Κρητικός στό "Παρόν"  26/6/05.    

4  Νά βγάλει τό Χριστια-
νισμό ἀπό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώ-
πων µέ τόν ὑλ ισµό καί τή σαρκολα-
τρεία καί νά τούς ὁδηγήσει στήν ἀ-
θεΐα· ἤ νά τό διαβρώσει καί νά 
τόν ἀντικαταστήσει ἀρχικά µέ ἕ-
να συγκρητισµό καί τελικά µέ ἕναν 
ὡραιοποιηµένο σατανισµό τῆς δια-
φηµιζόµενης "Νέας Ἐποχῆς" . 

Πρός τοῦτο χρηματοδοτεῖ 
ἑκατοντάδες αἱρέσεων, καί ἰδίως 
ἀποκρυφιστικές, στίς ὁποῖες προ-
σπαθοῦν νά παρασύρουν τή 
νεολαία µέ τά ἠλεκτρονικά παι-
χνίδια (π.χ. Γιού-Γκί Ο, κ.ἄ.), µέ βιν-
τεοταινίες, µέ µαγικά βιβλ ία (π.χ. 
Χάρυ Πότερ κ.ἄ.).  

Καί ἀφοῦ ἡ "Νέα τάξη" διέ-
στρεψε τό δυτικό "χριστιανισµό" 
τόσο πολ ύ, ὥστε νά "εὐλογεῖ"  καί 
βοµβαρδισµούς, ἐπιδιώκει λυσ-
σαλέα τή διάβρωση τῆς µόνης 
Ἀλ ηθ ινῆς Π ίστης, τῆς Ὀρθοδοξ ί-
ας, µέ τόν ἑβραιοµασονικό οἰκου-
μενισμό (πού θέλει νά ἑνώσει ὅλες 
τίς θρησκεῖες σέ µία πανθρησκεία), 
ὁ ὁποῖος θά γεµίσει τήν Ἑλλάδα µέ 
τζαµιά, συναγωγές, παγόδες κ.ἄ. 

Γιά τήν ἐπιβολή τῆς θρησκευ-
τικῆς αὐτ ῆς  παγ κοσµιοποίηση ς , 
τοῦ ἀντίχριστου Οἰκουμενισμοῦ, 
δ ιοργ ανώνει συχνά  διαχριστια-
νικές καί διαθρησκευτικές συνά-
ξεις, στίς ὁποῖες δυστυχῶς συµµε-
τέχουν καί προδότες "ὀρθόδοξοι" 
ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι 
συµπροσεύχονται καί συνδιαλ έ-
γονται οἰκουμενιστικά µέ αἱρετι-
κούς καί ἀλλόθρησκους.  

Ἔτ σ ι  ἔφεραν ἐφέτος αὐτοί 
οἱ  προδότες "ὀρθόδοξοι"  στήν 
Ἀττική τό συνέδριο τοῦ μασο-
νικοῦ παναιρετ ικοῦ Παγκόσµιου 
Συµβουλ ίου "Ἐκκλησιῶν", βασικοῦ 
ὀργάνου τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καί 
τῆς Πανθρησκείας.  

Ἐπιδιώκουν δέ οἱ οἰκουμε-
νιστές τό διωγμό ὅλων τῶν ἀντι-
στεκόµενων στήν προδοσία (πρός 
τό παρόν στόχος τους εἶναι ἡ Ἱε-
ρά Μονή Ἐσφιγµένου καί οἱ ζηλω-
τές Ἁγιορεῖτες Πατέρες καί ἀκο-
λουθοῦν οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι).  

Καί γιά νά δυσφημίσουν οἱ 
νεοταξῖτες τ ή ν  Ἁ γ ί α  Ὀρ θ ο δ ο -
ξ ί α , ὑποδαυλίζουν ἐκκλησιαστι-
κές κρίσεις (π.χ. στά Ἱεροσόλυµα) 
καί µεγαλοποιοῦν καί διαδίδουν 
σκάνδαλα ἀναξίων κληρικῶν. 
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4  Ὁ Ἐθνικός Στρατός 
νά γίνει μισθοφορικός (µέ τή 
συµµετοχή καί ἀλλοδαπῶν), ὄχι γ ιά 
νά  ὑπερασπίζετ αι τ ά  σύνορα, 
ἀλλά γιά νά συμμετέχει στ ίς νε-
οταξικές ἐγκλ ηµατ ικές ἐπιχειρή-
σεις τοῦ ΝΑΤΟ, καί ἀργότερα νά 
συγ χωνευθεῖ µέ  τ ήν ἀστ υνοµ ία 
πρός καταστολή τῶν ἀνέργων, 
τῶν ἐξαθλ ιωµένων καί τῶν ἀντι-
δρώντων στή "Νέα Τάξη" .  

Ἤδη µονάδες ἀποσύρονται 
ἀπό τά σύνορα, ἀφήνοντας τούς 
Ἕλληνες τῆς µεθορίου ἀπροστά-
τευτους µπροστά στά ἀνθελληνι-
κά σχέδια τῶν ἐχθρῶν γειτόνων 
Τούρκων, Σκοπιανῶν καί Ἀλβανῶν... 

4 Διάλυση τῆς οἰκογέ-
νειας, ὥστε νά  κατ ευθύνει τίς 
νέες γενιές ὅπου καί ὅπως αὐτή 
θέλει. Πρός τοῦτο προπαγανδί-
ζει τ ίς "ἐλ εύθερες συµβιώσεις", 
τή σεξουαλ ική ἀσυδοσία, τό ξε-
γύµνωµα τῶν γυναικῶν, τήν ὁµο-
φυλοφιλ ία καί κάθε ἀνωµαλ ία καί 
αἰσχρότητα, πού ὁδηγεῖ σέ παρά-
νοµους ἔρωτες, πορνεῖες, µοιχεῖες 
καί χωρισµούς ἀνδρογύνων. 

4  Ἐξώθηση τῆς νεολαίας 
στίς ἀνόητες καί διεφθαρµένες, 
ὑλ ιστικές καί σαρκολατρικές µο-
ντέρνες κουλτοῦρες καί µόδες 
(unisex κ.ἄ.), στίς ξέφρενες διασκε-
δάσεις, στή ρόκ, στήν τρέλλα τῆς 
µπάλας καί τῆς ρόδας, στό σέξ, 
στόν ἄκρατο ἡδονισµό, στά ναρκω-
τικά, σέ κάθε ἀναισχυντία καί ἀνη-
θικότητα, στή βία, στό σατανισµό 
καί σέ ἀνυπακοή πρός τούς γο-
νεῖς, ὥστε νά διαφθαρεῖ τελείως 
ἡ νεολαία μας καί νά ἐπέλθει 
πλήρως τό "χάσµα τ ῶν γενεῶν" 

καί νά γίνει ἡ νεολαία ἕρμαιο τῶν 
παγκοσµιοποιητῶν συνωµοτῶν. 

4 Διαστροφή τῆς Ἑλλη-
νικῆς παιδείας καί τῆς Ἑλ λ η-
νορθόδοξης ἀγ ωγῆς καί κακο-
ποίηση τῆς Ἑλ λ ηνικῆς γλ ώσσας, 
ὥστε νά  ἔχουµε ἀµόρφωτη νεο-
λ αία, χωρίς Πίστη καί ἠθική, 
χωρίς ἰδανικά, ὁράµατα καί ὑψη-
λ ά  πνευµατ ικά  ἐνδ ιαφέροντ α , 
χωρίς ἱστορική µνήµη, κριτ ική καί 
φιλοσοφική σκέψη.  

Ἔτσι νά γίνουν οἱ νέες Γενιές 
τ ῆ ς  Ἑ λ λ ά δ α ς  "πολτός καί 
μᾶζα", θύματα τῆς µαζικῆς ἀµερι-
κάνικης κουλτούρας, καί νά χά-
σουν τήν Ὀρθοδοξία καί τήν πνευ-
µατ ικότητά τους οἱ Ἕλ λ ηνες, οἱ 
ὁποῖοι διά µέσου τῶν αἰώνων ἔδω-
σαν ὅλες τ ίς ἀνώτερες ἀξίες τοῦ 
Πολ ιτ ισµοῦ στήν ἀνθρωπότητα.  

Αὐτό ἐπιδιώκουν οἱ νεοτα-
ξῖτες κα ί µέ τό νά θέλ ουν νά 
ἀλλοιώσουν καί ἀλ λ άξουν τήν 
ἱστορία µας, νά καταργήσουν τήν 
προσευχή στά σχολεῖα, γυµνάσια 
καί λ ύκεια, νά ἀφαιρέσουν τ ίς 
Ἅγιες Εἰκόνες ἀπ' αὐτά, νά ἀντι-
καταστήσουν τό µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν µας µέ τό µάθηµα τῆς 
θρησκειολ ογίας καί νά φέρουν 
καί ξένους ἐκπαιδευτ ικούς στά 
ἐκπαιδευτικά µας ἱδρύµατα.  

Σέ αὐτό ἀποσκοπεῖ καί ἡ χρη-
µατοδότηση ἀπό τ ά  Ὑπουργ εῖα  
Πολ ιτισµοῦ καί Πα ιδείας  καί δω-
ρεάν διανομή ἀνθελληνικῶν, ἀν-
τ ιχρ ιστ ιανικῶν καί πορνογραφι-
κῶν βιβλ ίων (π.χ. "Ζίγκ ζάγκ στίς 
νερατζιές" κ.ἄ.). 

 (Συνεχ ίζετ α ι)


