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Ðñïäßäïíôáé οἱ   
Προγονικοί ἀγῶνες 
ÅËËÇÍÏÑÈÏÄÏÎÏ 

ÊÁËÅÓÌÁ 
êáôÜ ôῶí ðñïäïôῶí, 
ôῶí ἀíôé÷ñßóôùí  
êáß ἀíèåëëÞíùí.  
« Ὅôáí ìïῦ ðåéñÜæïõí ôÞ Èñç- 

óêåßá êáß ôÞí Ðáôñßäá, èÜ ìéëÞóù, èÜ ἐíåñãÞóù, êáß ὅ,ôé 
èÝëïõí ἄò ìïῦ êÜíïõí» , ἥρωα ς Ἰωάννης Μ ακρ υγ ιάννης . 

 

ἱ ἔíäïîïé Ðñüãïíïß ìáò èõ-
óéÜóôçêáí γ ιά τήν Πίστη τοῦ 
Χριστοῦ καί γιά τήν Ἐλευθε-

ρία τῆς Πατρίδος. Σήμερα ὅμως, 
μέ τήν ἀíï÷Þ ὅλων μας καί μέ 
τήν ðñïäïóßá τῶν ὑπευθύνων, οἱ 
ἔνδοξο ι  ἀγῶνες  τῶν  Προγόνων  
μας ἀöáéñïῦíôáé λίγο-λίγο ἀπό 
τά σχολικά βιβλία καί ἡ Ἑλλάδα 
γενικά ἐîáíáãêÜæåôáé, μέσῳ τῆς 
φράγκικης Ε.Ε., íÜ ἐöáñìüæåé 
ôÜ ὀëÝèñéá ó÷Ýäéá τῆς Παγκο-
σμιοποίησης ðñïäßäïíôáò τούς 
ἀγῶνες τῶν Προγόνων μας… 

Ἡ ἀπάνθρωπη σιωνιστική ÍÝá 
ÔÜîç ÐñáãìÜôùí χρησιμοποι-
ε ῖ  πολλούς δόλιους τρόπους, ãéÜ 
íÜ  ἐðéôý÷å é  ôÞ  óõíùìïô éêÞ  
ðáãêïóìéïðïίçóç, ὅπου οἱ  ἀξ ί -
ες  τοῦ Χριστ ιανισμοῦ,  τῆς ἠθι-
κῆς, τῆς ἐλευθερίας,  τῆς δικαιο-
σύνης èÜ êáôáñãçèïῦí, οἱ  ἐθν ι-
κές παραδόσε ις  κα ί  ταυτότητες 
èÜ êáôáóôñáöïῦí  êáß ὁ ἄí-

èñùðïò èÜ ìáæïðïéçèå ῖ êáß 
èÜ êëùíïðïéçèåῖ  σ’ ἕνα πνευ-
ματ ικά κα ί  ἠθ ικά ἀνάπηρο ὄν , 
σ’ ἕνα  δ ιεφθαρμένο ἐλεγχόμενο 
ἀπροσωποποιημένο σκλάβο, πού 
ἡ ìüíç ôïõ ἐëåõèåñßá  θά εἶναι 
νά ἱκανοποιε ῖ  τίς  κατώτερες ἐπι-
θυμίες του καί  νά παίζει  τό παι-
χνίδι τῶν ἀφεντικῶν του... 

Ἐπειδή ὁ Χριστ ιαν ισμός καί, 
ἰ δ ι α ί τ ερα ,  ἡ  Ὀ ρθ ο δ ο ξ ί α  åἶíáé 
ìåãÜëï ἐìðüäéï  στά σκοτεινά 
σχέδια τῶν διεθνιστῶν συνωμο-
τῶν, ãé’ áὐôü  ðñïóðáèïῦí  ìÝ 
êÜèå ìÝóï ðïíçñü íÜ âãÜëïõí 
τ όν  Θεάν θ ρωπον  Χρ ισ τόν  ἀπό 
τίς ψυχές τοῦ λαοῦ καί  ἰδίως τῆς 
νεολαίας êáß íÜ ôüí ἀíôéêáôá-
óôÞóïõí ἤ μέ τό ἄθεο τίποτε ἤ 
μέ ἕνα δικό τους παραμορφωμένο 
"Χριστό" ἤ μέ ἕνα δικό τους "θεό" 
φτιαγμένο μέ μασονικές, νεοεπο-
χήτικες, συγκρητιστικές καί παν-
θρησκειακές προδιαγραφές. 

Ο 
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Ãé’ áὐôü ôü óêïðü, κάθε Χρι-
στούγεννα καί Πάσχα, ἐîáðïëý-
ïõí οἱ πράκτορες τῶν ἀντιχρίστων 
σιωνιστῶν êáß íÝá äõóöçìéóôé-
êÞ ἐêóôñáôåßá κατά τῆς Θεότη-
τος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρ ι-
στοῦ κα ί  κατά τῆς  μόνης  Ἀλη-
θ ινῆς  Π ίστης , τῆς  Ὀρθ οδοξ ίας , 
ἐκμεταλλευόμενοι καί τά σκάνδα-
λα μερικῶν ἀνάξιων κληρικῶν. 

ÐÝñéóõ ðñüâáëáí ôü á ἱñå-
ôéêü "åὐáããÝëéï ôïῦ Ἰïýäá" καί 
ôü  âëÜóöçìï ἔñãï "êþäéêáò 
ÍôÜ Âßíôóé". Φέτος, μέσα στή Σα-
ρακοστή ἀνήγγειλαν ψευδῶς ὅτι 
"βρῆκαν τόν  ο ἰκογενε ιακό  τάφο 
τοῦ Χριστοῦ"  καί μέ ἀφορμή αὐ-
τό ἑτοιμάζουν νέα âëÜóöçìç ται-
νία.. .  Καί πρίν ἀρχίσει ἡ Σαρακο-
στή, διαφήμιζαν ὅτι μετά τό Πά-
σχα παίζεται  ἡ âëÜóöçìç Ρ ό κ  
ὄ π ερ α  " Ἰçóïῦò ×ñéóôüò óïῦ-
ðåñ óôÜñ".. . Ἔτσι  ἐγέμισαν τόν 
Τύπο καί τούς δρόμους μέ μεγά-
λες äéáöçìßóåéò τοῦ ἀντίχριστου 
αὐτοῦ ἔργου, ãéÜ íÜ ãåëïéïðïé-
Þóïõí τόν  Υ ἱόν  τοῦ Θεοῦ ... 

ÔÞ äéïñãÜíùóç ἀíÝëáâå ἡ 
ἑôáéñåßá ADM, ἡ ὁποία μέ τερά-
στια δ ιαφήμιση τοῦ ἀρχ ιμάγου 
David Copperf ield, êïñüúäåøå 
ðïëëïýò, ôïýò ðῆñå ôÜ ÷ñÞìá-
ôá  καί  μετά παρουσίασε φθηνά 
τρίκ,  διότι  ὁ ἀρχιμάγος, ἐμποδιζό-
μενος ἀπό τ ή  Θε ϊ κ ή  δύν αμη  τ ῆς  
Ὀρθ οδοξ ί ας , ἀðÝôõ÷å íÜ êÜíåé 
ἐδῶ τά ψευτοθαύματά του.  Καί, 
ἀφοῦ οἱ  σκοτεινοί  ἐγκέφαλοι τῆς 
ADM δέ μπόρεσαν νά περάσουν 
σατανικά μηνύματα μέσω τοῦ ἑβραί-
ου David, τώρα, ãéÜ íÜ ἐêäéêç-
èïῦí τήν Ὀρθοδοξία, ἀíåâÜæïõí 

óôÞ óêçíÞ ôÞí ὑâñéóôéêÞ ὄπερα 
" Ἰçóïῦò  ×ñéóôüò óïῦðåñ óôÜñ", 
μέ "τ ίς  τ ελευταῖες  7  ἡμέρες  τοῦ 
Χρ ιστοῦ ìÝóá ἀðü ôÜ ìÜôéá ôïῦ 
Ἰïýäá καί μέ μουσική τοῦ ἀντίχρ ι-
στου ἑâñáßïõ Α.L.Webber". . .  

Βέβαια, ðßóù ἀðü ὅëá ôÜ 
âëÜóöçìá ἔñãá åἶíáé ïἱ ἀñ÷ç-
ãïß ôïῦ ×üëëõãïõíô, ïἱ ἀíôß÷ñé-
óôïé ἑâñáéïóéùíéóôÝò, οἱ ὁποῖοι 
μεθυσμένο ι  ἀπό τό  βλάσφημο 
πνεῦμα τοῦ "ἱερῶν" βιβλίων τους 
Καμπάλας καί Ταλμούδ ἐîáðïëý-
ïõí óõíå÷ῶò  ὑâñéóôéêÝò ἐðé-
èÝóåéò κατά τοῦ Χριστοῦ καί  τῆς 
Ὀρθοδοξίας, διότι θέλουν νά φέ-
ρουν τό γρηγορότερο τό δικό τους 
Μεσσία, τόν Ἀντίχριστο 666... 

Καί αὐτοί τή δουλειά τους κά-
νουν  κα ί  τό  χατ ίρ ι  τοῦ  πατέρα 
τους  διαβόλου. Ἐìåῖò ὅìùò ðῶò 
ἀöÞíïõìå αὐτούς καί τά ἐδῶ ἐξα-
γορασμένα ὄργανά τους íÜ âñß-
æïõí óõíå÷ῶò τήν Πίστη μας;  

Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες 
ἤ ἔχουμε γίνει ðñïäüôåò ; 
Ὅλοι μας, σχεδόν οἱ Ἕλληνες 

λέμε ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι.  Τώ-
ρα, πόσο πραγματικά εἶναι ὁ κα-
θένας μας, τό ξέρει ὁ Θεός.  

Στόν Φιλάνθρωπον Θεάνθρω-
πον Χριστόν,  στήν  Παναγίαν καί 
στούς Ἁγ ίους êáôáöåýãïõìå ,  
ὅðïôå ἔ÷ïõìå ἀíÜãêç , ὅταν 
βρισκόμαστε σέ θλίψη καί  ἀρρώ-
στεια. Καί  πολλές  φορές , ὅταν 
ἔχουμε  πίστη  κα ί  ἀγαθή  προα ί -
ρεση, λαμβάνουμε τό ζητούμενο. 

Ὅìùò ἐìåῖò ôß äßíïõìå óôü 
Èåü ; Τόν  εὐχαρ ιστοῦμε μέ  μ ιά 
ζωή θεάρεστη  κα ί  μέ  Ὀρθόδοξη 
ὁμολογία; ἤ äåß÷íïõìå ἀ÷áñéóôßá 
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êáß ἀóÝâåéá μέ μιά ζωή ἁμαρτω-
λή καί κακόδοξη ; 

Ὅôáí  âñß æïõí  οἱ ἄλλοι τό 
Πανά γ ιον  ὄνομά  Του  καί  τήν 
Π ίστ ιν  Του, διαμαρτυρόμαστε καί 
ὑπερασπιζόμαστε τήν Ἀλήθεια Του 
ἤ óéùðïῦìå ἀöÞíïíôáò  τούς 
βλάσφημους,  ἀσεβεῖς καί  α ἱρετ ι-
κούς νά  παρασέρνουν  πολλούς 
στήν ἀσέβεια καί στήν πλάνη ;  
Αὐτή ἡ óéùðÞ êáß ἡ äåéëßá  

νά  ὑπερασπιστοῦμε τήν  Π ίστη 
μας , τ ί  ε ἶνα ι ; Τ ί  ε ἶνα ι ; Ôß ἄëëï 
ðáñÜ óõãêáôÜèåóç ὅτι καί ἐμεῖς 
συμφωνοῦμε μέ τούς βλάσφημους; 
Τί  ἄλλο ðáñÜ ἀ÷áñéóô ßá êá ß 
ἀóÝâåéá πρός τόν  Θεόν ; Τί  ἄλ-
λο ðáñÜ  ðñïäïóßá  πρός τόν 
Θεόν ,  τήν  Ὀρθ όδοξη  Π ίσ τη  κ α ί  
π ρ ό ς  ὅ λ ο υς  τ ο ύ ς  Ἁγ ί ο υ ς  καί  
ἥρωας τοῦ Ἔθνους μας, πού θυ-
σιαστήκανε γ ιά τήν Πίστη μας ;  
Ο ἱ  Ἅγιοι  Πατέρες μᾶς λέγουν 

ὅτι, ὅταν βρίζεται  ἤ διαστρεβλώ-
νεται  ἡ Πίστη,  ἔ÷ïõìå êáèῆêïí 
íÜ ἐîåãåñèïῦìå êáß íÜ ἀãùíé-
óôïῦìå, γ ιά  νά παύσει  ἡ ἐξύβρι-
ση ἤ ἡ διαστρέβλωση τῆς Πίστης. 

Áὐôü ìᾶò ôü äßäáîáí ìÝ ôü 
ãåííáῖï ðáñÜäåéãìÜ ôïõò ὅëïé 
ïἱ Ἅãéïé  Ὁμολογητές Πατέρες, 
πού ἀγωνίστηκαν κατά τῶν ἀσε-
βῶν καί τῶν αἱρετικῶν. Áὐôü ìᾶò 
ôü äßäáîáí  êáß ὅëïé ïἱ ἥñùåò, 
ὅπως ὁ  Ἰωάννης  Μακρυγ ιάν -
νης ,  π ο ύ  ἔδωσ ε  ãåííáßá ìÜ÷ç 
ἐναντίον τῶν μασόνων Βαυαρῶν 
καί τῶν τότε φραγκεμένων προδο-
τῶν, οἱ  ὁποῖοι  ἤθελαν νά βάλουν 
τό δυτ ικό διεφθαρμένο ὑλ ιστ ικό 
καί α ἱρετικό πνεῦμα στήν Ἐκκλη-
σία μας καί στήν Πατρίδα μας. 

Ἐìåῖò, ïἱ ἀðüãïíïé  τῶν ἡ-
ρώων κα ί  τῶν Ἁγ ίων, ôþñá ôß 
êÜíïõìå ìðñïóôÜ  στό τεράστιο 
συνεχή ἀντιχριστιανικό καί ἀνθελ-
ληνικό βομβαρδισμό, πού μᾶς κά-
νουν συνεχῶς τά νεοταξικά me-
dia, τά Μ.Μ.Ε. καί οἱ πράκτορες 
τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ; 

Ἤ  êïéìþìáóôå ὄñèéïé êáß 
ἐíäéáöåñüìáóôå μόνο γιά χρῆ-
μα, ὕλη καί  σαρκικές ἡδονές. Ãß-
íáìå ἀíáßóèçôïé ; Δέ βλέπουμε 
ôü óêïôÜäé  πού προοδεύει  καί 
μᾶς περικυκλώνει,  μᾶς  ἀλλοιώνει  
καί ἀπειλεῖ íÜ êáôáóôñÝøåé  ἀπό 
κάθε πλευρά τό Ἔθνος μας;  

Τί νά πρωτοαναφέρουμε ; ἈôÝ-
ëåéùôïò ὁ æïöåñüò êáôÜëïãïò:  

Íüìïé ἀíôé÷ñéóôéáíéêïß êáß 
ἀíèåëëçíéêïß,  ἐðéâïëÞ  τῆς ἄθε-
ης ἐξουσίας τῶν Βρυξελῶν, êá-
ôÜñãçóç  τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγ-
ματος,  σύνορ α ἀíïéêôÜ  γιά τούς 
ξένους, πολιτική ἡγεσία ὑðÜêïõç 
êáß äïõëéêÞ  στή δικτατορ ία τῆς 
βάρ βαρ ης Νέας Τάξης, τῆς ἰσοπε-
δωτικῆς Παγκοσμ ιοπο ίησης καί 
τῆς ἀντίχρ ιστης "Νέας Ἐποχῆς".  

Ἀóýäïôç ἡ äéêôáôïñßá  τῶν 
media καί τῶν Μ.Μ.Ε. ἔχει ε ἰσβάλ-
λει  στό ο ἰκογενε ιακό ἄσυλο  καί 
äéáöèåßñåé-äéáëýåé τήν ο ἰκογέ-
νεια μέ τά διεφθαρμένα, ὑλιστικά, 
ἀντιχρ ιστιανικά καί  ἀποκρ υφιστι-
κά πρ ογρ άμματα.  

Ἡ  Ἑëëçí éêÞ  ðá éäå ßá  äéá-
ëýåôáé êáß ðáãêïóìéïðïéåῖôáé, 
ἀφοῦ συνεχῶς ἀποβάλλει τό φω-
τοβόλο  πν εῦ μ α  τοῦ  Ἑλληνοχρ ι -
στ ιαν ικοῦ πολ ιτ ισμοῦ ( τά νέα βι-
βλία, ὡς χρ ημ ατοδοτούμενα ἀπό 
τή  νεοταξ ική Ε.Ε. ,  καλλ ιεργοῦν 
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τόν ἀφελληνισμό, τήν  ἀποχριστια-
νοποίηση καί  τή διαφθορά τῶν 
ἑλληνοπαίδων). 

Ἡ íåïëáßá ìåãáëþíåé ÷ùñßò 
Ðßóôç êáß ἸäáíéêÜ καί ἐξωθεῖται 
στήν dolce vita, στή διεφθαρμένη 
κα ί  ὑλ ιστ ική ζωή, στά  ναρκωτ ι -
κά,  στή  βία ,  στό σαταν ισμό καί 
σέ ἀσέβεια πρός τούς γονεῖς,  ὥ-
στε íÜ ðáßæåé ἄñéóôá τό παιχνί-
δι τῶν διεθνιστῶν συνωμοτῶν. ÔÜ 
ðáéäéÜ äéáðáéäáãùãïῦíôáé μέ 
ἀποκρυφιστικά βιβλία (π.χ. Χάρυ 
Πότερ) καί  παιχνίδ ια (Γιού-Γκί Ο, 
κ.ἄ.),  μέ τερατοειδή ἠλεκτρ ονικά 
παιχνίδια,  μέ παιδικές ἐκπομπές 
βίας καί  μαγείας, καί ἔτσι  πρ οε-
τοιμάζονται  γ ιά τήν êáôáóôñï-
öéêÞ τους πορεία.. .  

Καί πρῶτα ἀπό ὅλα αὐτά βλέ-
πουμε τήν  Ἁγ ία  Ὀρ θοδοξ ία  íÜ 
ðñïäßäåôáé ἀðü øåõôïñèüäï-
îïõò ñáóïöüñïõò ïἰêïõìåíé-
óôÝò, ο ἱ  ὁπο ῖο ι  σπεύδουν  νά 
ἑνωθοῦν  μέ τόν αἱρεσιάρχη Πά-
πα καί  μέ ὅλους τούς αἱρετικούς, 
ãéÜ íÜ ἐðéâëçèå ῖ  ὁ  ἀíôß÷ñé-
óôïò Ï ἰêïõìåíéóìüò , ὁ ὁποῖ-
ος  μέ  δ ιαθρησκε ιακές  συνάξε ις  
"μαγειρεύει" καί τήν ἕνωση ὅλων 
τῶν θρησκε ιῶν, ãéÜ íÜ ἐðéêñá-
ôÞóåé ôåëéêÜ ἡ ìáóïíéêÞ óõã-
êñçôéóôéêÞ ðáíèñçóêåßá  τῆς 
σατανι κῆς "Νέας Ἐποχῆς", τῆς  ὁ-
ποίας ôü ðïíçñü ðíåῦìá  κυρ ι-
αρχεῖ καί στά νέα θρησκευτικά βι-
βλία τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου... 

Ôü ἔäáöïò ôïῦ Ἀíôé÷ñßóôïõ 
ðñïåôïéìÜæïõí  êáß ôÜ ἀìÝôñç-
ôá ἀíÞèéêá, âëÜóöçìá, ἀðïêñõ-
öéóôéêÜ, óáôáíéêÜ êáß ἀóåâῆ 
ἔñãá, ἐκ τῶν ὁποίων πάρα πολλά 

πωλοῦνται ἐλεύθερα ὡς DVD, καί 
ἄλλα πολλά προβάλλοντα ι  κάθε 
τόσο ἀπό τά Media, τά Μ.Μ.Ε., 
ἀπό θέατρα,  κ ινηματογράφους, 
γκαλερί καί ἀπό ἀσεβεῖς καί ἀνώ-
μαλους συγγραφεῖς καί καλλιτέ-
χνες...Τό ἑβραιοκρατούμενο Χόλ-
λυγουντ ἀδε ιάζε ι  ἐλεύθερ α  ôÜ 
äçëçôçñéþäç âñïìåñÜ του ἀπό-
βλητα στή ἑλληνική κοινωνία.. . 

Καί ἐμεῖς, οἱ δῆθεν Ὀρθόδοξοι 
καί πατριῶτες Ἕλληνες, τί  κάνου-
με;  Ἔ÷ïõìå ἀðïöáóßóåé íÜ 
æïῦìå ìÝóá óôü óêïôÜäé êáß 
óôÞ ìðü÷á, êáß óÜí ðñïäüôåò 
νά στεκόμαστε ἀδιάφοροι μπρο-
στά στόν  ἐμπα ιγμό  τῆς  Π ίστης  
μας καί τῶν Ἰδανικῶν μας ; 
Ἄν ὄχι,  ἄς τό δείξουμε ὄχι μό-

νο μέ λόγια ἀλλά κυρίως μέ ἔργα. 
Åἶíáé íôñïðÞ. Åἶíáé ðñïäïóßá 
νά ἐξυβρίζονται ἀσύδοτα ὁ Θεός , 
ἡ Πίστη, ἡ Παναγία μας, οἱ  Ἅγιοι, 
τ ά  Ἱ ερ ά  κ α ί  Ὅσ ια  τ οῦ  Ἔθν ους  
μας, κ α ί  ἐμ ε ῖ ς  ν ά  στεκ όμαστε  
ἀδρανεῖς παρατηρητές. 

ÌÞí ðåñ éìÝíïõìå  ἀπό κά-
ποιους ὑπεύθυνους νά κινηθοῦν. 
Ο ἱ  περισσότεροι ἀπό αὐτούς εἶ-
ναι  διαβρωμένοι,  καλοβολεμένοι 
καί  ἀνίκανοι  γιά καλό καί  γενναῖο 
ἀνιδιοτελή ἀγῶνα. 

Ὁ êáèÝíáò ìáò åἶíáé ὑðåý-
èõíïò  γιά τό κακό, πού καλπάζει, 
κα ί  ἄ ν  θ έλ ε ι  νά  ὀνομάζετ α ι  
Ἕλλη ν  Ὀ ρθόδοξο ς , ðñÝðåé íÜ 
ἀãùíéóôåῖ ãéÜ íÜ ôü ðåñéïñß-
óåé, διότι  Ὀ ρθοδοξ ία  καί  Ἑ λλη-
ν ισ μός  σημαίνει  ἀλήθεια,  φῶς, 
ἀγώνας, ἡρωϊσμός, θυσία,  ἐλευ-
θερία, δημοκρατία, ἀξ ιοπρέπεια, 
ἀρετή καί  ἠθική κοινωνία. 



 

5 

Ὅποιος  θέλε ι  νά μένε ι  äåé-
ëüò êáß ἄöùíïò ðáñáôçñç-
ôÞò τῆς σύγχρονης ἀντιχριστ ια-
νικῆς διεφθαρμένης βαρβαρότη-
τας,  äÝí ôïῦ ἀîßæåé ôü ὄíïìá 
Ἕëëçí Ὀñèüäïîïò. Καί αὐτό θά 
τό ἀποδείξει  μόνος του ἀργότε-
ρα, ὅταν θά πάρει  καί τήν εὐρω-
παϊκή ἠλεκτρονική ταυτότητα μέ 
τό ἀντίχριστο ÷îóô´ (666). 
Ὅσοι  θέλουμε ìÝ  êáèáñü  

ìÝôùðï νά ἀτενίσουμε στήν ἄλ-
λη ζωή  τούς  Ἁγ ίους  κα ί  τούς  ἥ-
ρωες, ἄò ἀãùíéóôïῦìå ôþñá 
ãåííáßá ἐíÜíôéá  στήν τεράστια 
ἀντιχριστιανική καί  ἀνθελληνική 
σ υ ν ωμ ο σ ί α ,  π ο ύ  μᾶς  κ τ υπά ε ι  
ἀνελέητα ἀπό παντοῦ. 

Ἄò ὀñãáíùèïῦìå ïἱ ðéóôïß 
ìÝ ἀãÜðç êáß ἱåñü æῆëï óôßò 
Ἐíïñßåò ìáò  κα ί  κατόπιν  νά 
φροντ ίσουμε  νά  ἐνημερώσουμε 
êáß íÜ îåóçêþóïõìå καί ἄλλες 
πολλές Ἐνορίες ,  ὥστε  μέ  ὁμό-
νοια νά συνεργασθοῦμε μέ  αὐ-
τές, πρῶτα οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν 
ἐνοριῶν καί  κατόπιν  ὅλο ι  ο ἱ  π ι -
στοί .  Καί ἔτσι ὅëïé ìáæß, ἐνορί-
ες,  σύλλογοι  καί  λαός, íÜ äéïñ-
ãáíþíïõìå óõíå÷ῶò ãåííáῖåò 
ἀðïöáóéóôéêÝò κ ινητοποιήσεις  
κατά τῶν ἀντιχριστιανικῶν καί ἀν-
θελληνικῶν ἔργων ðñüò ἄìåóç 
êáôáóôïëÞ áὐôῶí êáß ðñüò 
ἐðßëõóç τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί 
κοινωνικῶν προβλημάτων.  

×ñåéÜæåôáé ψ υχ ικ ή  φλ όγ α ,  
ἀγάπη, ἀρετή,  γενναιότητα, σύνε-
ση κα ί  προσοχή , μήπως ε ἰσχω-
ρήσουν στίς ἐπιτροπές ἐγκάθετοι 
τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καί δια-
βρώσουν τόν ἀγῶνα μας. 

Ἄò ἀöÞóïõìå, ëïéðüí, ôÞí 
ἐãêëçìáôéêÞ ἀäéáöïñßá ìáò. 
Δέν ὑπάρχουν πλέον ἄλλα περι-
θώρια χρόνου.  
Οἱ  ἀντίχριστοι καί ἀνθέλληνες 

σιωνιστές καί  οἱ  ὀπαδοί  τους, 
âëÝðïíôáò ôÞ óéùðÞ êáß ôÞ 
äåéëßá ìáò, óõíå÷ῶò áὐîÜ-
íïõí τά καταστροφικά τους ἔργα 
καί συγχρόνως ìᾶò äÝíïõí óé-
ãÜ-óéãÜ μέ τά διάφορα ἀνελεύ-
θερα ἠλεκτρονικά φασιστικά συ-
στήματα. Καί ἀφοῦ πέρασαν, ἄ-
νευ ἀντίστασης, τά τσιπαρισμένα 
μέ  666 ἠλεκτρον ικά βιομετρικά 
διαβατήρια,  τώρα θά  βγάλουν 
καί τίς νέες ἠλεκτρονικές εὐρω-
παϊκές ταυτότητες, ãéÜ íÜ ìᾶò 
êáôáãñÜøïõí ἐðßóçìá  πλέον 
ὡς  δούλους τους στό ἀντίχριστο 
καθεστώς τους. 

ÈÜ ôßò ðÜñïõìå; ÍôñïðÞ 
ìáò. Καί íôñïðÞ ìáò ðïý ἀíå-
÷üìáóôå νά περιφρονεῖ  τό  νεο-
ταξικό κράτος 3.000.000 ὑπογρα-
φές Ἑλλήνων, πού θέλουν προαι-
ρετικό τό Θρήσκευμα στήν ταυτό-
τητα, ἐνῶ, ἀντίθετα, γιά τούς ἀντί-
χριστους καί  ἀνθέλληνες Χιλια-
στές ἔχει κάνει νομοθετική ἐξαίρε-
ση στό Στρατό...  

ÍôñïðÞ ìáò νά δεχόμαστε 
νά ἔχουνε στήν Πατρίδα μας πε-
ρισσότερα δικαιώματα οἱ μειονό-
τητες ἀπό τήν  Ἑλληνορθόδοξη 
πλειοψηφία. 

Ἄí èÝëïõìå íÜ ἔ÷ïõìå 
ôÞí åὐëïãßá ôïῦ  Èåïῦ  καί ἄν 
θέλουμε νά παραμείνουμε Ὀρθό-
δοξοι  Ἕλληνες, ἐμεῖς καί  τά παι-
διά  μας, ἕíá ἐðåßãå é  ðÜíù 
ἀðü ὅëá : 
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ÅËËÇÏÍÏÑÈÏÄÏÎÇ ÆÙÇ 
ÊÁÉ  ÃÅÍÍÁÉÁ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ σέ 
κάθε τ ι  τό  ἀντ ιορθόδοξο,  ἀνθελ-
ληνικό, ἀνήθικο καί ἀνελεύθερο.  

ÄÝí å ἴìáóôå ×ñéóô éáíïß , 
ἄí ἀíå÷üìáóôå τή ποικίλη ἀντί-
χριστη ἐκστρατεία. Ἄí ἀãáðᾶìå 
ôüí ×ñéóôüí, ἄò ôü ἀðïäåß-
îïõìå  μέ γενναῖες  διαμαρτυρίες 
πρός ὅλους τούς ὑπεύθυνους, ãéÜ 
íÜ óôáìáôÞóåé  ἡ διάβρωση καί 
ἡ ἐξύβριση τῶν Ἱερῶν καί  Ὁσί-
ων τοῦ Ἔθνους μας . Καί πρέπει  
νά  χρησ ιμοπο ιήσουμε  κα ί  τήν  
ἔμπρακτη  δ ική  μας  èáññáëÝá 
ὀñãáíùìÝíç äéáäÞëùóç, διότι 
ο ἱ  ἀντ ίχρ ιστο ι  δέν  ὑπολογ ίζουν 
τ ί ς  ἥσυχες  δ ιαμαρτυρ ίες  μας .  
ÐñÝðåé íÜ ãßíïõìå ëéïíôÜ-
ñéá óÜí ôïýò ἥñùåò Ðñïãü-
íïõò ìáò , γιά νά ὑποχωρήσουν 
οἱ  θρασύδειλοι καί  νά παύσουν 
νά βρίζουν τήν  Πίστη μας καί  νά 
ὑπονομεύουν  τό Ἔθνος μας.  

Εἴδατε πῶς φοβοῦνται  τούς 
μουσουλμάνους καί  τρέμουν νά 
βρίσουν τό Μωάμεθ, ἐνῶ σ’ ἐμᾶς 
χλευάζουν τόν Θεόν μας ;... 

Åἶíáé êáéñüò íÜ äþóïõìå 
ἕíá ãåñü ìÜèçìá στούς ἀντίχρι-
στους καί στούς ἐλεεινούς ὑπο-
στηρικτές του. Ὄ÷é ἄëëç ðñïäï-
ôéêÞ ἀíï÷Þ ἀëëÜ ἀíôåðßèåóéò! 

Ἐμπρός, λοιπόν, ὅλοι ἄò ὀñ-
ãáíùèïῦìå êáß ἄò ἐðéôåèïῦìå 
ἐãêáßñùò êáß äõíáìéêÜ  μέ κα-
ταγγελίες,  διαμαρτυρίες, μέ συλ-
λογή ὑπογραφῶν, μέ ἀπειλές καί 
συλλαλητήρια, ãéÜ íÜ ìáôáéù-
èïῦí ôÜ âëÜóöçìá ἔñãá. Ἀφοῦ 
δ έν  ἐ φα ρ μ ό ζ ο υν  τό  Ἑλ λ ην ι κ ό  
Σύν ταγμα  ο ἱ  ὑπεύθυνο ι ,  πρέπει 

ἐμεῖς  νά ἀπαιτήσουμε δυναμικά 
τήν ἐφαρμογή του.  

Ὄ÷é ἄëëåò ὑðï÷ùñÞóåéò ἀë-
ëÜ ðñïóåõ÷Þ êáß ἀíôßóôáóç.   
ΛΑΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Κ Ι Ν Η ΣΟΥ . 

Κλεῖσε τή διαβολο-τηλεόραση, πού 
μέ τήν ἀντιχριστιανική πλύση ἐγκε-
φάλου σ έ  ἔ χ ε ι  ἀ π ο δ υ ν α μ ώ σ ε ι  
ψυχοπνευματικά,  ἀναβαπτ ίσου 
μέσα στά Ἑλληνορθόδοξα βιβλία 
καί ìÝ ἐëåýèåñï ìõáëü σκέψου 
γιά τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας καί 
τῆς Πατρίδος, καί êéíÞóïõ ãñÞ-
ãïñá ãéÜ ôÞ äéïñãÜíùóç ἑνός 
Ἱεροῦ ἑλληνορθοδόξου Ἀγώνα.  

Ὁ ἀãþíáò áὐôüò εἶναι ΙΕΡΟ 
ΚΑΘΗΚΟΝ  ΜΑΣ ἐνώπιον τοῦ Θε-
οῦ, τῶν ἐνδόξων Προγόνων μας 
καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, 
καί ôüí ἀðáéôå ῖ  τό  Καλό  τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τῆς Πατρίδος μας, 
τῆς ψυχῆς μας, τῶν παιδιῶν μας, 
τῶν συνανθρώπων μας. 

Ὄ÷é ἄëëç ðñïäïôéêÞ ἀäñÜ-
íåéá. Íῦí ὑðÝñ ðÜíôùí ἀãþí. 

(Τό κείμενο αὐτό δ ιανεμήθηκε 
τήν Κυρ ιακή τῆς Ὀρ θοδοξ ίας στίς 
αἴθουσες ἑορταστικῶν ἐκδηλώσε-
ων τῶν Γ.Ο.Χ. καί  ἔκτοτε σέ  ἀρκε-
τούς Ἱ .Ναούς Παλαιοῦ  καί  Νέου  
Ἡμερ ολογίου.  Δυστυχῶς ὅμως,  ἡ 
ἀíôáðüêñéóç ἦôï ἐëÜ÷éóôç καί 
καμ ία  οὐσιαστ ική  μεγάλη διαμαρ -
τυρ ία δ έ ν  ἔ γ ι ν ε  γ ι ά  τ ή  μ ατ α ίωσ η  
τῆς βλάσφημης ὄπερ ας.  Καί μετά 
λέμε, γ ιατ ί  ὁ οὐρ ανός äÝ âñÝ÷åé... 
Καί  ἀφοῦ παρ αμένουν ἐπί  μῆνες 
τέτοιες βλάσφημες ἀφίσσες στούς 
δρ όμους, πῶς  νά μή γ ίνονται  τό-
σα ôñï÷áῖá äõóôõ÷Þìáôá ;. . .  Ὁ 
Θεός νά μᾶς ἐλεήσει,  νά  μᾶς  φω-
τ ίσε ι  κ α ί  μᾶς  ἀναστ ήσε ι  ἀπό τό 
ðíåõìáôéêü ëÞèáñãï).  Α.Δ .Ε.  


