
Τί  θά  δ ιαλέξε ι  
Η  Ν ΕΟΛΑΙΑ ;  

Κάποιες ξενοκίνητες ἑταιρεῖες, πού θέλουν νά κάνουν ἀμερι-
κανάκια τούς νέους τῆς Ἑλλάδος, διοργανώνουν μέσα στή Μεγάλη 
Σαρακοστή óõíáõëßá ôῶí IRON MAIDEN (πού ὑμνοῦν τό σατανᾶ, 
τήν κόλαση καί τόν Ἀντίχριστο) καί  μετά τό  Πάσχα  ôÞ âëÜóöçìç 
èåáôñéêÞ ñüê ὄðåñá " É ÇÓÏÕÓ ×Ñ ÉÓÔÏÓ ÓÏÕÐÅÑ ÓÔÁÑ " (πού 
γελοιοποιεῖ - ὑβρίζει τόν  Υ ἱόν  τοῦ  Θεοῦ) . . .   

Καί γεννιέται τό ÌÅÃÁËÏ ÅÑÙÔÇÌÁ πρός τή νεολαία:  

ÈÝëåé ôüí ×ñéóôüí, ὅπως ὅλοι οἱ Πρόγονοί μας ἤ ôüí Ἀíôß-
÷ñéóôï, πού διαφημίζουν τά δαιμονισμένα ἀμερικανάκια ;  

Ôüí ×ñéóôüí, θά ἀπαντήσουν ἴσως οἱ περισσότεροι νέοι μας. 
Ðῶò ὅìùò èÝëïõí íÜ å ἶíáé ìáæß ìÝ ôüí ×ñéóôüí ; Ὅπως θέλει 
ὁ Χριστός ἤ ὅπως θέλει ἡ μόδα ;  Ἰδού ἡ Μ Ε ΓΑ Λ Η  Α Π Ο Ρ Ι Α . 

Πολλο ί  νέο ι  ἀγαποῦν  Χρ ιστόν , ἀλλά ὅμως θέλουν νά ζοῦν, 
ὅπως θέλει καί ἡ μοντέρνα ἁμαρτωλή μόδα... 

ÔÞ ìüäá ὅìùò ðïéüò ôÞ äçìéïõñãåῖ êáß ðïéüò ôÞ ÷ñçìáôï-
äïôåῖ; Ἐδῶ χρειάζεται ἔρευνα καί πείρα, ἡ ὁποία ὅμως θέλει σοβα-
ρή μελέτη, ψάξιμο καί βαθειά κριτική, στοιχεῖα, πού δυστυχῶς ἀπου-
σιάζουν ἀπό τή νεολαία, ἡ ὁποία èáìðþíåôáé êáß ðáñáóýñåôáé  
ἀπό κάθε τι τό ἐντυπωσιακό καί μοντέρνο, πού τῆς διαφημίζουν.  

Θά κάνουμε ὅμως ìéÜ ἁðëῆ ἐñþôçóç στούς νέους: 

ÔÜ ðåñéóóüôåñá ìïíôÝñíá ñåýìáôá ἀðü ðïῦ ἔñ÷ïíôáé;  
Ἀðü ôÞí ἈìåñéêÞ,  ἀπό τή χώρα ὅπου ἑδρεύουν ôÜ ìåãáëý-

ôåñá óêïôåéíÜ êÝíôñá τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τῆς Παγκοσμι-
οποίησης, τῆς "Νέας Ἐποχῆς", τοῦ σιωνισμοῦ, τῆς μασονίας, κ.ἄ. 

Αὐτά ôÜ óõíùìïôéêÜ êÝíôñá (Τριμερής, ΝSA, κ.ἄ.) ἀσφαλῶς 
καί ἐνδιαφέρονται  íÜ ðëÜóïõí ôÞ íÝá ãåíéÜ óýìöùíá ìÝ äéêÝò 
ôïõò ðñïäéáãñáöÝò, ãéÜ íÜ ôÞí ἐëÝã÷ïõí, ὥστε νά προχωρήσουν 
γρήγορα καί εὔκολα τά καταχθόνια παγκόσμια σχέδια τους. Γι’αὐτό 
äçìéïõñãïῦí ìüäåò ìÝ íÝåò ἰäÝåò  (ἀνήθικες, ἄθεες, ἀποκρυφι-
στικές, κ.ἄ.) μέ τά media, τή μουσική, τά βιβλία, τίς ταινίες, τά σίρι-
αλ, μέ νέους τρόπους διασκέδασης, τά ναρκωτικά, κ.ἄ., ὥóôå íÜ 
êáôåõèýíïõí ôÞ íåïëáßá, ὅðùò èÝëïõí. Ἄλλωστε εἶναι πασίγνω-
στο ὅτι ἕνα μεγάλο κέντρο χειραγώγησης τῶν νέων, τό Χόλυγουντ, 
εἶναι 100% στά χέρια τοῦ διεθνοῦς ἀντίχριστου ἑβραιοσιωνισμοῦ. 



Êáß ὅìùò êáôþñèùóáí íÜ ðåßóïõí ôÞ íåïëáßá ὅτι ἀκολου-
θῶντας τά προκατασκευασμένα μοντέρνα διεφθαρμένα καί ἀποκρυ-
φιστικά ρεύματα εἶναι προοδευτική καί ἐλεύθερη...Ἐδῶ εἶναι  ἡ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΙΔΑ, πού πρέπει νά ἀντιληφθεῖ ἡ νεολαία.  

ÐñÝðåé íÜ ἐííïÞóåé ὅôé ôÜ ìïíôÝñíá ñåýìáôá ðñïÝñ÷ïíôáé 
ἀπό σκοτεινές, ἀντίχριστες καί δαιμονικές πηγές (γι’αὐτό καί προκα-
λοῦν ψυχασθένειες, μελαγχολία, ἄγχος καί διάφορες ἀρρώστιες)... 

Ἄí, ëïéðüí, èÝëåé ἡ íåïëáßá ìáò íÜ ἔ÷åé ôÞí åὐëïãßá τοῦ 
Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί  τῶν Ἁγίων, δέ μπορεῖ  νά ζεῖ  σύμφωνα 
μέ τίς προπαγάνδες τῶν διεφθαρμένων καί ἀντίχριστων νεοταξιτῶν. 

ÄÝ óôÝêåé ἀðü ôÞ ìéÜ íÜ èÝëïõí οἱ νέοι νά πηγαίνουν στούς 
Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας êáß ἀðü ôÞí ἄëëç  νά τή λυποῦν βεβη-
λώνοντας τή Μεγάλη Σαρακοστή ìÝ ôÜ ἔêôñïðá τῶν πολυήμερων 
ἐκδρομῶν, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἁìáñôßá êáß ὁ äéÜâïëïò (μέ ἀποτέ-
λεσμα νά ἔχουμε καί φοβερά πολύνεκρα δυστυχήματα)... 

ÄÝ óôÝêåé νά θέλουν ν’ ἀκοῦνε τή θε ϊκή ὑμνωδία τῆς Ὀρθο-
δοξίας καί ταυτόχρονα καί τή σατανική μουσική τῆς Χέβυ Μέταλ...  

Ðῶò ×ñéóôéáíïß íÝïé èÜ ðᾶíå μέσα στή Μεγάλη Σαρακοστή, 
περίοδο νηστείας καί μετάνοιας, νά ἀκούσουν τό συγκρότημα τῶν 
IRON MAIDEN,  ðïý ὑìíåῖ  μέσα σέ ἀπαίσια σκηνικά ôü óáôáíᾶ καί 
τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου “number  of  the Beast”, 666, προετοιμάζο-
ντας ἔτσι τό γρήγορο ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου; 

Ðῶò Ὀñèüäïîïé íÝïé èÜ ðᾶíå μετά τό Πάσχα, íÜ äïῦí ôÞ 
âëÜóöçìç ãåëïßá Ρ όκ  ὄπ ερ α  " Ἰçóïῦò ×ñéóôüò óïῦðåñ óôÜñ";  

 Τί θέλει, λοιπόν, ἡ νεολαία ;  ÍÜ åἶíáé ìÝ ôüí ×ñéóôüí ἤ ìÝ 
ôü äéÜâïëï êáß ôüí Ἀíôß÷ñéóôï; Ἄí èÝëåé ôüí ×ñéóôüí, ìáêñéÜ  
ἀπό κάθε ἀντίχριστο, βλάσφημο, ἀποκρυφιστικό,  μαγικό, αἱρετικό, 
α ἰσχρό καί πονηρό, κ α ί  ἄ ς  ζ ε ῖ  ὅ π ω ς  θ έ λ ε ι  ὁ  Χ ρ ι σ τ ό ς . 

Êáß ðῶò èÝëåé ὁ ×ñéóôüò ôïýò íÝïõò; Πῶς ; Ὅπως διδάσκει 
ὁ Ἴδιος, οἱ Μαθητές Του καί οἱ Ἅγιοι: νά εἶναι εὐλαβεῖς, νά ἐκτελοῦν 
σωστά τά Χριστιανικά τους καθήκοντα (τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, τῆς μετά-
νοιας-ἐξομολόγησης, τῆς προσευχῆς κ.ἄ.), νά εἶναι πιστοί στήν Ὀρθο-
δοξία, εἰλικρινεῖς, ἀδούλωτοι σέ κάθε ἁμαρτία, ἀνδρεῖοι, ἐγκρατεῖς, 
ἠθικοί, γεμάτοι ἀγάπη πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον, δίκαιοι, ἀμό-
λυντοι  στή ψυχή καί  στό σῶμα καί,  γενικῶς, στολισμένοι  μέ κάθε 
ἀρετή (ὑπομονή, πραότητα, σεβασμό στούς μεγαλύτερους, κ.ἄ.). 

Ïἱ íÝïé ὅìùò èÝëïõí íÜ æïῦí, ὅðùò èÝëåé ὁ ×ñéóôüò;  
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΚΑΡΔ ΙΕΣ  (ἄνοιξη 2007)  


