
ÐÏÉÏÍ "×ÑÉÓÔÏÍ"  
ÄEIXNEI ÔÏ "SUPER STAR"; 

Ἕνα ἔργο ἀπό τό νεοταξικό διεφθαρμένο Χόλλυγουντ ἦλθε 
íÜ äþóåé ìçíýìáôá στούς Ἕλληνες γιά τό Χριστό. Ἕíáò èßá-
óïò äáéìïíéóìÝíùí μισόγυμνων ροκάδων χορευτῶν, πού πα-
ριστάνουν τούς "μαθητές τοῦ Χριστοῦ",  τραγουδοῦν στό "Χρι-
στό" μέ ὑπονοούμενα âëÜóöçìá  λόγια, καί τόν μουτζώνουν 
ἀκόμη, ἐνῶ αὐτός τούς παρακολουθεῖ ἱκανοποιημένος...  

ÐáñïõóéÜæïõí ἕíáí ἐñùôåõìÝíï "Χριστό" μέ τή Μαρία 
Μαγδαληνή, ðïý ἀðü öéëïäïîßá óôáõñþèçêå,  γιά νά σπάσει 
παγκόσμιο ρεκόρ... Ἕνα "Χριστό" πού στριγκλίζει ìÝ ἀóÝâåéá 
πρός τό "Πατέρα του Θεό" . ..  Ἕνα "Χριστό", ðïý äÝí îÝñåé  τί 
πιστεύει, ποιός εἶναι καί γιατί θυσιάστηκε... Ἕνα "Χριστό" ἀνί-
κανο νά νικήσει τό κακό êáß ὁ ὁðïῖïò ἐìðáßæåôáé ἀðü αἰ-
σχρούς καί ἀνώμαλους... Ἐνῶ ταυτόχρονα δ ίνουν κα ί  τό ðáí-
èñçóêåéáêü μήνυμα ὅτι ὁ "Χριστός" ἀνήκε ι  στήν ἀφρόκρεμα 
τοῦ οὐρανοῦ μαζί μέ τούς φίλους του Βούδα καί Μωάμεθ... 

Ἔτσι ἡ πανθρησκειακή,  σιωνιστ ική, μασονική "Νew Age" 
ãåëïéïðïéåῖ ôü ×ñéóôü, ãéÜ íÜ ἑôïéìÜóåé τό ἔδαφος, ὥστε 
ἀργότερα ὅλοι νά ὑποδεχθοῦν τό νέο Μεσσία, τόν Ἀντίχριστο..., 
τοῦ ὁποίου ὁ ἀριθμός 666 ἔχει λάβει παγκόσμια ἐξάπλωση μέσῳ 
Bar Code, ἠλεκτρονικές κάρτες, βιομετρικά διαβατήρια, κ.ἄ. 

Καί ἐμεῖς, Ὀρθόδοξοι,  δίνουμε λεφτά στούς ἀντ ίχριστους, 
ãéÜ íÜ ðåñÜóïõí ìÝóá ìáò ôÜ âëÜóöçìá μηνύματά τους ; 
Δέν ξέρουμε τί πιστεύουμε καί πᾶμε σέ ἄλλους νά μᾶς διδάξουν;  

Êáß ðïéïß åἶíáé áὐôïß; Ἐμεῖς μέ τό φωτοβόλο  Βυζάντ ιο  
τούς βγάλαμε ἀπό τίς σπηλιές, τούς κάναμε ἀνθρώπους καί Χρι-
στιανούς, καί áὐôïß ïἱ âÜñâáñïé μέ ἀρχηγό τό Καρλομάγνο, "τόν 
πατέρα τῆς Ε.Ε.",  äéÝóôñåøáí τό Χρ ιστ ιαν ισμό, ἔγιναν αἱρετι-
κοί, ἔκαναν μετά ἐãêëçìáôéêÝò σταυροφορίες καί μαζί μέ τούς 
φίλους τους ἑβραίους ἔφτιαξαν τήν Ἀμερική ìÝ äïõëåìðüñéá. 

Καί σήμερα οἱ βάρβαροι τῆς Ἀμερικῆς âïìâáñäßæïõí êáß 
ἐãêëçìáôïῦí στό ὄνομα τοῦ "Χριστοῦ" êáß óêïñðßæïõí μέσω 
τοῦ Χόλυγουντ ôÞ âëáóöçìßá êáß ôÞ äéáöèïñÜ στόν κόσμο, 



γιατί ξέρουν ὅτι μόνο ἐπάνω σέ ἀνθρώπους χωρίς Ἰδανικά, χω-
ρίς Πίστη Ἀληθινή, σέ ἀνθρώπους διεφθαρμένους, ὑλιστές, σαρ-
κολάτρες καί ἀποβλακωμένους ἀπό τή προπαγάνδα τῶν Μ.Μ.Ε. 
καί τῶν Μedia, ìüíï óÝ ôÝôïéïõò ἀíèñþðïõò θά μπορέσουν 
νά στήσουν τή παγκόσμια σιωνιστική δικτατορία. Αὐτό ἄλλωστε τό 
ἔχουν προσχεδιάσει μέ τά "Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών"... 

Êé’ ἐìåῖò ïἱ ἀðüãïíïé τῶν σοφῶν, τῶν Ἁγίων, τῶν Ἡρώ-
ων, ïἱ êëçñïíüìïé τοῦ Ἑλληνοχριστ ιαν ικοῦ Πολιτ ισμοῦ, πού 
ἐφώτισε τήν ἀνθρωπότητα, ðᾶìå στούς διεφθαρμένους καί ἀνώ-
μαλους βάρβαρους íÜ ìᾶò äéäÜîïõí ποιός εἶναι ὁ Χριστός ; 

ÄÝí ἔ÷ïõìå τό Ἅγιο καί Ἱερό Εὐαγγέλιο, τούς Ἁγίους Πα-
τέρες, φωστῆρες τῆς οἰκουμένης, καί ὅλους τούς Ἁγίους, ãéÜ íÜ 
ìÜèïõìå γιά τό Χριστό, êáß ðᾶìå στά ἀνώμαλα ἀμερικανάκια ; 

Ôß ó÷Ýóç ἔ÷åé ìÝ ôüí ἠëßèéï "Óïῦðåñ ÓôÜñ" , ὁ νοητός 
Ἥλιος τοῦ κόσμου, ὁ Πάνσοφος Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἔλαβε τήν 
ἀνθρώπινη φύση ἀπό τήν Ὑπεραγ ίαν  Θεοτόκον καί ἐθ υσ ιά -
σ θη  μόνον καί μόνον ἀπό ἄπειρη ἀγάπη γιά τή σωτηρία μας ; 

Ôß ó÷Ýóç ἔ÷åé ìÝ ôü "Óïῦðåñ ÓôÜñ" ôῶí ñïêÜäùí, ὁ 
ἀναμάρτητος Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁ-
ποῖος ἔκανε τόν ἄνθρωπο κοινωνό Θεϊκῆς Φύσεως, τόν ἀνέβασε 
ἀπό τή λάσπη στήν Ἁγιότητα, καί ἔτσι ἔχουμε ἀναρίθμητο πλῆ-
θος Ἁγίων, τούς ὁποίους παρακαλοῦμε, ὅποτε ἔχουμε ἀνάγκη ; 

ÌÝ ôß ìïῦôñá èÜ ðᾶìå νά παρακαλέσουμε τήν Παναγία 
καί τούς Ἁγίους, ὅταν σάν ἀσεβεῖς δίνουμε χρήματα στούς βλά-
σφημους ; Ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι δέν εὐσπλαχνίζονται αὐτούς, 
πού ἐνισχύουν τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ. 

ἈóÝâåéá, íôñïðÞ, áἴó÷ïò êáß ðñïäïóßá σ’ αὐτή τή χώ-
ρα τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἡρώων νά παίζονται τέτοια βλάσφημα ἔρ-
γα, βγαλμένα ἀπό διεστραμμένα μυαλά. Êáß ìåôÜ ἀðïñïῦìå, 
γιατί ἡ κοινωνία μας κοντεύει νά πιάσει πάτο καί γιατί γεμίζουν 
τά ψυχιατρεῖα καί γιατί οἱ ναρκομανεῖς αὐξάνονται... 

Ἄò ìÞ îáíáëõðÞóïõìå λοιπόν τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν 
καί τούς Ἁγίους. Ἄò ìÞ îáíáäþóïõìå χρήματα γιά νά δοῦμε καί 
ἀκούσουμε βλάσφημα ἔργα καί DVD.  Ἄò ìåôáíïÞóïõìå καί ἄς 
διορθωθοῦμε, γιά νά ξανάρθει ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἐπάνω μας. 

"Η  ΦΩΝ Η  ΤΗΣ ΝΕΟΛΑ ΙΑΣ", 1/5/2007.  


