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" Ἰçóïῦò ×ñéóôüò óïῦðåñ óôÜñ" !.. 
 

 ÍÅÁ  ÁÍÔ É×Ñ ÉÓÔÇ  ÅÐ ÉÈÅÓÇ  
 

Ἡ ÍÅÁ ÔÁÎÇ èÝëåé íÜ ãåëïéïðïéÞóåé ôüí 

×ñéóôüí êáß íÜ ἐðéâÜëåé ôü äéêü ôçò èåü... 
 

Ἡ ἀðÜíèñùðç óéùíéóôéêÞ Νέα Τάξη Πραγμάτων χρησι-

μοποιεῖ πολλούς δόλιους τρόπους, ãéÜ íÜ ἐðéôý÷åé ôÞ óõíù-
ìïôéêÞ ðáãêïóìéïðïίçóç, ὅπου οἱ ἀξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ, 

τῆς ἠθικῆς,  τῆς ἐλευθερ ίας,  τῆς  δ ικαιοσύνης èÜ êáôáñãç-
èïῦí, ο ἱ  ἐθν ικές παραδόσε ις καί  ταυτότητες èÜ êáôáóôñá-
öïῦí êáß ὁ ἄíèñùðïò èÜ ìáæïðïéçèåῖ êáß èÜ êëùíïðïéç-
èåῖ σ’ ἕνα πνευματικά καί ἠθικά ἀνάπηρο ὄν, σ ’ ἕνα διεφθαρμέ-

νο ἐλεγχόμενο ἀπροσωποποιημένο σκλάβο, πού ἡ ìüíç ôïõ 
ἐëåõèåñßá θά εἶναι νά ἱκανοποιεῖ τίς κατώτερες ἐπιθυμίες του 

καί νά παίζει τό παιχνίδι τῶν ἀφεντικῶν του...  

Ôü 1821 ï ἱ Ðñüãïíïß ìáò èõóéÜóôçêáí  γ ιά τήν Πίστη τοῦ 

Χριστοῦ καί γ ιά τήν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος. Σήμερα ὅμως, μέ τήν 

ἀíï÷Þ  ὅλων μας καί μέ τήν ðñïäïóßá τῶν Πολιτικῶν καί τῶν ἄλλων 

ὑπευθύνων, οἱ ἔνδοξοι ἀγῶνες τῶν Προγόνων μας ἀöáéñïῦíôáé 
λίγο-λίγο ἀπό τά σχολικά βιβλία καί γενικά ἡ Ἑλλάδα ἐîáíáãêÜæå-
ôáé,  μέσῳ τῆς φράγκικης Ε.Ε., íÜ ἐöáñìüæåé ôÜ ὀëÝèñéá ó÷Ýäéá 

τῆς Παγκοσμιοποίησης ðñïäßäïíôáò τούς ἀγῶνες τοῦ 1821… 

Ἡ  Χρ ιστ ια ν ικ ή  Π ίστη  ðïëåìåῖôáé êáß ὑâñßæåôáé. Ἐπειδή ὁ 

Χριστιανισμός καί,  ἰδ ια ίτερα,  ἡ Ὀρθοδοξία åἶíáé ìåãÜëï ἐìðü-
äéï  στά σκοτεινά σχέδια τῶν διεθνιστῶν συνωμοτῶν, ãé’ áὐôü ðñï-



óðáèïῦí ìÝ êÜèå ìÝóï ðïíçñü íÜ âãÜëïõí  τ όν  Θεάνθρωπον  

Χρ ισ τόν  ἀπό τίς ψυχές τοῦ λαοῦ καί  ἰδ ίως τῆς νεολαίας êáß íÜ 
ôüí ἀíôéêáôáóôÞóïõí ἤ μέ τό ἄθεο τίποτε ἤ μέ ἕνα δικό τους πα-

ραμορφωμένο "Χριστό" ἤ μέ ἕνα δικό τους "θεό" φτιαγμένο μέ μα-

σονικές, συγκρητιστικές καί πανθρησκειακές προδιαγραφές. 

Ãé’ áὐôü ôü óêïðü, κάθε Χριστούγεννα καί Πάσχα, ἐîáðïëý-
ïõí οἱ πράκτορες τῶν ἀντιχρίστων σιωνιστῶν êáß íÝá äõóöçìé-
óôéêÞ ἐêóôñáôåßá κατά  τῆς  Θεότητος  τοῦ Κυρ ίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ 

Χρ ιστοῦ  καί κατά τῆς μόνης Ἀληθινῆς Πίστης, τῆς Ὀρθοδοξίας, 

ἐκμεταλλευόμενοι καί τά σκάνδαλα μερικῶν ἀνάξιων κληρικῶν. 

ÐÝñéóõ ðñüâáëáí ôü áἱñåôéêü  "åὐáããÝëéï ôïῦ Ἰïýäá" καί 

ôü âëÜóöçìï ἔñãï "êþäéêáò ÍôÜ Âßíôóé". Φέτος μετά τό Πάσχα, 

18 Ἀπριλίου, τό θέατρο Βadminton στό Γουδί θά παίζει ôÞ âëÜóöç-
ìç Ρ ό κ  ὄπ ερ α  " Ἰçóïῦò ×ñéóôüò óïῦðåñ óôÜñ", ãéÜ íÜ ãåëïéï-
ðïéÞóåé τόν  Υ ἱόν  τοῦ  Θεοῦ... Ἤδη βάζουν στόν Τύπο καί στούς 

δρόμους μεγάλες äéáöçìßóåéò τοῦ ἀντίχριστου αὐτοῦ ἔργου... 

ÔÞ äéïñãÜíùóç ἔ÷åé ἡ ἑôáéñåßá ADM, ἡ ὁποία μέ τεράστια 

διαφήμιση τῶν ψευτοθαυμάτων τοῦ ἀρχιμάγου David Copperfield, 

êïñüúäåøå ðïëëïýò, ôïýò ðῆñå ôÜ ÷ñÞìáôá καί μετά παρουσίασε 

φθηνά τρίκ, διότι ὁ ἀρχιμάγος, ἐμποδιζόμενος ἀπό τή Θεϊκή δύναμη 

τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπέτυχε νά κάνει ἐδῶ τά μεγάλα ψευτοθαύματά του. 

Καί, ἀφοῦ οἱ σκοτεινοί ἐγκέφαλοι τῆς ADM δέν μπόρεσαν νά περά-

σουν σατανικά μηνύματα μέσω τοῦ ἑβραίου David καί ρεζιλεύτη-

καν, ôþñá, ãéÜ íÜ ἐêäéêçèïῦí τήν Ὀρθοδοξία, ἀíåâÜæïõí óôÞ óêç-
íÞ ôü ὑâñéóôéêü γελοῖο ἔργο " Ἰçóïῦò ×ñéóôüò óïῦðåñ óôÜñ". . .  

Βέβαια, ðßóù ἀðü ὅëá ôÜ âëÜóöçìá ἔñãá åἶíáé ïἱ ἀñ÷çãïß 
ôïῦ ×üëëõãïõíô, ïἱ ἀíôß÷ñéóôïé ἑâñáéïóéùíéóôÝò, οἱ ὁποῖοι με-

θυσμένοι ἀπό τό βλάσφημο πνεῦμα τοῦ " ἱερῶν" βιβλίων τους Κα-

μπάλας καί Ταλμούδ ἐîáðïëýïõí óõíå÷ῶò ὑâñéóôéêÝò ἐðéèÝóåéò 

κατά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι θέλουν νά φέρουν τό 

γρηγορότερο τό δικό τους Μεσσία, τόν Ἀντίχριστο 666... 



Καί αὐτοί τή δουλειά τους κάνουν καί τό χατίρι τοῦ πατέρα 

τους διαβόλου. Ἐìåῖò ὅìùò ðῶò ἀöÞíïõìå αὐτούς καί τά ἐδῶ ἐξα-

γορασμένα ὄργανά τους íÜ âñßæïõí óõíå÷ῶò τήν Πίστη μας;  

Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἤ ἔχουμε γίνει ðñïäüôåò ; 

ÄÝí åἴìáóôå ×ñéóôéáíïß, ἄí ἀíå÷üìáóôå τή ποικίλη ἀντίχρι-

στη ἐκστρατεία. Ἄí ἀãáðᾶìå ôüí ×ñéóôüí, ἄò ôü ἀðïäåßîïõìå  

μέ  γ ε ννα ῖ ες  δ ια μαρτυρ ί ε ς  πρός ὅλους τούς ὑπεύθυνους, ãéÜ íÜ 
óôáìáôÞóåé ἡ ἐξύβριση τῶν Ἱερῶν καί  Ὁσίων τοῦ Ἔθνους μας. 

Καί  πρέπει  νά χρησιμοποιήσουμε καί τήν ἔìðñáêôç äéêÞ ìáò 
èáññáëÝá ἐðéèåôéêÞ êáß ἀðåéëçôéêÞ ὀñãáíùìÝíç äéáäÞëùóç, δι-

ότι οἱ ἀντίχριστοι, ὅσο μᾶς βλέπουν πρόβατα, προχωροῦν ἀναίσχυ-

ντα καί δέν ὑπολογίζουν τίς ἥσυχες διαμαρτυρίες καί τίς μηνύσεις.  

ÐñÝðåé íÜ ãßíïõìå ëéïíôÜñéá óÜí ôïýò ἥñùåò Ðñïãüíïõò 
ìáò  καί νά τούς ἐπιτεθοῦμε ὁμαδικά, γιά νά ὑποχωρήσουν οἱ θρα-

σύδειλοι καί νά παύσουν νά βρίζουν τήν Πίστη μας.  

Ε ἴδατε 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 πολιτικούς, πού τούς ὑποστηρίζουν.  

Ὄ÷é ἄëëç ðñïäïôéêÞ ἀíï÷Þ, ἀëëÜ ÁÍÔÅÐÉÈÅÓÉÓ ! 

Ἐμπρός, λοιπόν, ἐμεῖς,  οἱ  ἀπόγονοι τῶν Ἡρώων τοῦ 1821, 

κα ί  ἰδ ίως οἱ  νέο ι , ἄò ὀñãáíùèïῦìå êáß ἄò ἐðéôåèïῦìå äõíá-
ìéêÜ  μέ καταγγελίες, διαμαρτυρίες,  ἀπειλές καί συλλαλητήρια, 

ãéÜ íÜ ìáôáéùèïῦí ὅëá ôÜ ἀíèåëëçíéêÜ êáß ἀíôé÷ñéóôéáíéêÜ 
ó÷Ýäéá êáß ἔñãá êáèþò êáß ἡ âëÜóöçìç ñüê ὄðåñá.               
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