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ἀíôé÷ñßóôùí êáß ἀíèåëëÞíùí  
« Ὅôáí ìïῦ  ðåéñÜæïõí ôÞ Èñçóêåßá êáß ôÞí 

Ðáôñßäá, èÜ ìéëÞóù, èÜ ἐíåñãÞóù, êáß ὅ,ôé èÝëïõí 
ἄò ìïῦ êÜíïõí» , ἥρωας Ἰωάννης Μακρυγιάννης. 

Ὅλοι μας, σχεδόν οἱ Ἕλληνες λέμε ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι. 
Τώρα πόσο πραγματικά εἶναι ὁ καθένας μας, τό ξέρει ὁ Θεός.  

Στόν Φιλάνθρωπον Θεάνθρωπον Χριστόν, στήν Παναγίαν 
καί στούς Ἁγίους êáôáöåýãïõìå, ὅðïôå ἔ÷ïõìå ἀíÜãêç,  ὅταν 
βρισκόμαστε σέ θλίψη καί ἀρρώστεια. Καί πολλές φορές, ὅταν 
ἔχουμε πίστη καί ἀγαθή προαίρεση, λαμβάνουμε τό ζητούμενο. 

Ὅìùò ἐìåῖò ôß äßíïõìå óôü Èåü; Τόν εὐχαριστοῦμε μέ μιά 
ζωή θεάρεστη καί μέ Ὀρθόδοξη ὁμολογία; ἤ äåß÷íïõìå ἀ÷áñéóôßá 
êáß ἀóÝâåéá μέ μιά ζωή ἁμαρτωλή καί κακόδοξη; 

Ὅôáí âñßæïõí  οἱ ἄλλοι τό  Πανάγ ιον  ὄνομά  Του  κα ί  τήν  
Π ίστ ιν  Του , διαμαρτυρόμαστε καί ὑπερασπιζόμαστε τήν Ἀλήθε ια 
Του  ἤ óéùðïῦìå ἀöÞíïíôáò  τούς βλάσφημους, ἀσεβεῖς καί αἱ-
ρετικούς νά παρασέρνουν πολλούς στήν ἀσέβεια καί στήν πλάνη;  

Αὐτή ἡ óéùðÞ êáß ἡ äåéëßá νά ὑπερασπιστοῦμε τήν Πίστη 
μας, τί  εἶναι ; Τί  εἶναι ; Ôß ἄëëï ðáñÜ óõãêáôÜèåóç ὅτι καί ἐμεῖς 
συμφωνοῦμε μέ τούς βλάσφημους ; Τί ἄλλο ðáñÜ ἀ÷áñéóôßá êáß 
ἀóÝâåéá πρός τόν Θεόν ; Τί  ἄλλο ðáñÜ  ðñïäïóßá  πρός τόν 
Θεόν ,  τήν  Ὀρθόδοξη Π ίστη κα ί  πρός  ὅλους  τούς  Ἁγ ίους  καί 
ἥρωας τοῦ Ἔθνους μας, πού θυσιαστήκανε γιά τήν Πίστη μας;  

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς λέγουν ὅτι, ὅταν βρίζεται ἤ διαστρε-
βλώνεται ἡ Πίστη, ἔ÷ïõìå êáèῆêïí íÜ ἐîåãåñèïῦìå êáß íÜ ἀãù-
íéóôïῦìå, γιά νά παύσει ἡ ἐξύβριση ἤ ἡ διαστρέβλωση τῆς Πίστης. 

Áὐôü ìᾶò ôü äßäáîáí ìÝ ôü ãåííáῖï ðáñÜäåéãìÜ ôïõò  
ὅëïé ïἱ Ἅãéïé  Ὁμολογητές Πατέρες, πού ἀγωνίστηκαν κατά τῶν 
ἀσεβῶν καί τῶν αἱρετικῶν. Áὐôü ìᾶò ôü äßäáîáí êáß ὅëïé ïἱ 
ἥñùåò, ὅπως ὁ Ἰωάννης Μακρυγιάννης, πού ἔδωσε ãåííáßá ìÜ÷ç 
ἐναντίον τῶν μασόνων Βαυαρῶν καί τῶν τότε φραγκεμένων προ-
δοτῶν, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νά βάλουν τό δυτικό διεφθαρμένο ὑλιστι-
κό καί αἱρετικό πνεῦμα στήν Ἐκκλησία μας καί στήν Πατρίδα μας. 

Ἐìåῖò, ïἱ ἀðüãïíïé τῶν Ἁγίων καί τῶν ἡρώων, ôþñá ôß êÜ-
íïõìå ìðñïóôÜ στό τεράστιο συνεχή ἀντιχριστιανικό καί ἀνθελ-
ληνικό βομβαρδισμό, πού μᾶς κάνουν συνεχῶς τά νεοταξικά me-
dia, Μ.Μ.Ε. καί οἱ πράκτορες τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ; 

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

Τ ί  νά πρωτοαναφέρουμε ; ἈôÝëåéùôïò ὁ æïöåñüò êáôÜ-
ëïãïò.   Íüìïé ἀíèåëëçíéêïß êáß ἀíôé÷ñéóôéáíéêïß, ἐðéâïëÞ  τῆς 
ἄθεης ἐξουσίας τῶν Βρυξελῶν, êáôÜñãçóç  τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγ-
ματος, σύνορα ἀíïéêôÜ  γιά τούς ξένους, πολιτική ἡγεσία ὑðÜêïõç 
êáß äïõëéêÞ  στή δικτατορία τῆς ἀπάνθρωπης Νέας Τάξης, τῆς ἰσο-
πεδωτικῆς Παγκοσμιοποίησης καί τῆς ἀντίχριστης "Νέας Ἐποχῆς". 
Ἀóýäïôç  ἡ δικτατορία τῶν media καί τῶν Μ.Μ.Ε. ἔχει εἰσβάλλει 
στό οἰκογενειακό ἄσυλο καί äéáöèåßñåé-äéáëýåé τήν οἰκογένεια μέ 
τά διεφθαρμένα, ἀντιχριστιανικά καί ἀποκρυφιστικά προγράμματα. 
Ἡ ἙëëçíéêÞ ðáéäåßá äéáëýåôáé êáß ðáãêïóìéïðïéåῖôáé, ἀφοῦ συ-
νεχῶς ἀποβάλλει τό φωτοβόλο πνεῦμα τοῦ Ἑλληνοχριστ ιαν ικοῦ 
πολ ιτ ισμοῦ. Ἡ íåïëáßá μεγαλώνε ι  χωρίς Πίστη καί  Ἰδαν ικά καί 
ἐξωθεῖται στήν dolce vita, στή διεφθαρμένη καί ὑλιστική ζωή, στά 
ναρκωτικά, στή βία, στό σατανισμό καί σέ ἀσέβεια πρός τούς γο-
νεῖς, ὥστε íÜ ðáßæåé ἄñéóôá τό παιχνίδι τῶν διεθνιστῶν συνωμο-
τῶν. ÔÜ ðáéäéÜ διαπαιδαγωγοῦνται μέ ἀποκρυφιστικά βιβλία (π.χ. 
Χάρυ Πότερ) καί παιχνίδια (Γιού-Γκί Ο, κ.ἄ.), μέ τερατοειδή ἠλεκτρο-
νικά παιχνίδια, μέ παιδικές ἐκπομπές βίας καί μαγείας, καί ἔτσι 
προετοιμάζονται γιά τήν καταστροφική τους πορεία... 

Καί πρῶτα ἀπό ὅλα αὐτά βλέπουμε τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία íÜ 
ðñïäßäåôáé ἀðü øåõôïñèüäïîïõò ñáóïöüñïõò ïἰêïõìåíéóôÝò, 
οἱ  ὁποῖοι σπεύδουν νά ἑνωθοῦν μέ τόν αἱρεσιάρχη Πάπα καί μέ 
ὅλους τούς αἱρετικούς, ã éÜ  íÜ  ἐð éâëçèå ῖ  ὁ  ἀíô ß ÷ñ éóôïò  
Ï ἰêïõìåíéóìüò, ὁ ὁποῖος μέ διαθρησκειακές συνάξεις "μαγει-
ρεύει" καί τήν ἕνωση ὅλων τῶν θρησκειῶν, ãéÜ íÜ ἐðéêñáôÞóåé 
ôåëéêÜ ἡ ìáóïíéêÞ óõãêñçôéóôéêÞ ðáíèñçóêåßá  τῆς σατανικῆς 
"Νέας Ἐποχῆς", τῆς ὁποίας ôü ðïíçñü ðíåῦìá  κυριαρχε ῖ  στά 
νέα θρησκευτικά βιβλία τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου...  

Ôü ἔäáöïò ôïῦ Ἀíôé÷ñßóôïõ ðñïåôïéìÜæïõí  êáß ôÜ ðïëëÜ 
ἀíÞèéêá, âëÜóöçìá, ἀðïêñõöéóôéêÜ, óáôáíéêÜ êáß ἀóåâῆ ἔñãá, 
ἐκ τῶν ὁποίων πάρα πολλά πωλοῦνται ἐλεύθερα ὡς DVD,  καί 



ἄλλα πολλά προβάλλονται κάθε τόσο ἀπό τά Media, τά Μ.Μ.Ε., 
ἀπό θέατρα, κινηματογράφους, γκαλερί καί ἀπό ἀσεβεῖς καί ἀνώ-
μαλους συγγραφεῖς καί καλλιτέχνες...Τό ἑβραιοκρατούμενο Χόλ-
λυγουντ ἀδειάζει  ἐλεύθερα  ôÜ äçëçôçñéþäç âñïìåñÜ του ἀπό-
βλητα στή ἑλληνική κοινωνία... 

Καί ἐμεῖς οἱ δῆθεν Ὀρθόδοξοι καί πατριῶτες Ἕλληνες τί κά-
νουμε ; Ἔ÷ïõìå ἀðïöáóßóåé íÜ æïῦìå ìÝóá óôü óêïôÜäé êáß 
óôÞ ìðü÷á, êáß óÜí ðñïäüôåò νά στεκόμαστε ἀδιάφοροι μπρο-
στά στόν ἐμπαιγμό τῆς Πίστης μας καί τῶν Ἰδανικῶν μας; 

Ἄν ὄχι, ἄς τό δείξουμε ὄχι μόνο μέ λόγια ἀλλά κυρίως μέ ἔρ-
γα. Åἶíáé íôñïðÞ. Å ἶíáé ðñïäïóßá  νά ἐξυβρίζονται ἀσύδοτα ὁ 
Θεός, ἡ Πίστη, ἡ Παναγία μας, οἱ Ἅγιοι,  τά Ἱερά καί Ὅσια τοῦ 
Ἔθνους μας, καί ἐμεῖς νά στεκόμαστε ἀδρανεῖς παρατηρητές. 

ÌÞí ðåñéìÝíïõìå ἀπό κάποιους ὑπεύθυνους νά κινηθοῦν. 
Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς εἶναι διαβρωμένοι,  καλοβολεμένοι 
καί ἀνίκανοι γιά καλό καί γενναῖο ἀνιδιοτελή ἀγῶνα. 

Ὁ êáèÝíáò ìáò åἶíáé ὑðåýèõíïò  γιά τό κακό, πού καλπά-
ζει, καί ἄν θέλει  νά ὀνομάζεται  Ἕλλην Ὀρθόδοξος, ðñÝðåé íÜ 
ἀãùíéóôåῖ ãéÜ íÜ ôü ðåñéïñßóåé, διότι Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνι-
σμός σημαίνει ἀλήθεια, φῶς, ἀγώνας, ἡρω ϊσμός, θυσία, ἐλευθε-
ρία, δημοκρατία, ἀξιοπρέπεια, ἀρετή καί ἠθική κοινωνία. 

Ὅποιος θέλει  νά μένει  äåéëüò êáß ἄöùíïò ðáñáôçñçôÞò 
τῆς σύγχρονης διεφθαρμένης ἀντιχριστιανικῆς βαρβαρότητας, 
äÝí ôïῦ ἀîßæåé ôü ὄíïìá Ἕëëçí Ὀñèüäïîïò. Καί αὐτό θά τό 
ἀποδείξει  μόνος του, ὅταν ἀργότερα θά πάρει καί  τήν εὐρωπαϊ-
κή ἠλεκτρονική ταυτότητα μέ τό ἀντίχριστο 666 (χξστ΄). 

Ὅσοι θέλουμε ìÝ êáèáñü ìÝôùðï νά ἀτενίσουμε στήν ἄλλη 
ζωή τούς Ἁγίους καί τούς ἥρωες, ἄò ἀãùíéóôïῦìå ôþñá ãåííáßá 
ἐíÜíôéá στήν τεράστια ἀντιχριστιανική καί ἀνθελληνική σωνομο-
σία, πού μᾶς κτυπάει ἀνελέητα ἀπό παντοῦ. 

Ἄò ὀñãáíùèïῦìå ïἱ ðéóôïß ìÝ ἀãÜðç êáß ἱåñü æῆëï óôßò 
Ἐíïñßåò ìáò καί κατόπιν νά φροντίσουμε μέ ψυχική φλόγα νά 
ἐνημερώσουμε êáß íÜ îåóçêþóïõìå καί ἄλλες πολλές Ἐνορίες, 
ὥστε μέ ὁμόνοια νά συνεργασθοῦμε μέ αὐτές, πρῶτα οἱ ἀντι-
πρόσωποι τῶν ἐνοριῶν καί κατόπιν ὅλοι οἱ πιστοί. Καί ἔτσι ὅëïé 
ìáæß, ἐνορίες,  σύλλογοι  καί  λαός, íÜ äéïñãáíþíïõìå óõíå÷ῶò 
ãåííáῖåò ἀðïöáóéóôéêÝò κινητοποιήσεις κατά τῶν ἀντιχριστιανι-
κῶν καί ἀνθελληνικῶν ἔργων ðñüò ἄìåóç êáôáóôïëÞ áὐôῶí êáß 
ðñüò ἐðßëõóç τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων.  

×ñåéÜæåôáé ἱερός ζῆλος, ἀγάπη, ἀρετή, γενναιότητα, σύνεση 
καί προσοχή μή εἰσχωρήσουν στίς ἐπιτροπές ἐγκάθετοι τῶν σκο-
τεινῶν δυνάμεων καί διαβρώσουν τόν ἀγῶνα μας. 

Ἄò ἀöÞóïõìå, ëïéðüí, ôÞí ἐãêëçìáôéêÞ ἀäéáöïñßá ìáò. 
Δέν ὑπάρχουν πλέον ἄλλα περιθώρια χρόνου.  

Οἱ ἀντίχριστοι καί ἀνθέλληνες σιωνιστές καί οἱ ὀπαδοί τους, 
âëÝðïíôáò ôÞ óéùðÞ êáß ôÞ äåéëßá ìáò, óõíå÷ῶò áὐîÜíïõí τά 
καταστροφικά τους ἔργα καί συγχρόνως ìᾶò äÝíïõí óéãÜ-óéãÜ 
μέ τά διάφορα ἀνελεύθερα ἠλεκτρονικά φασιστικά συστήματα. Καί 
ἀφοῦ πέρασαν, ἄνευ ἀντίστασης, τά τσιπαρισμένα μέ 666 ἠλε-
κτρονικά βιομετρικά διαβατήρια, θά βγάλουν καί τίς νέες ἠλεκτρο-
νικές εὐρωπαϊκές ταυτότητες, ãéÜ íÜ ìᾶò êáôáãñÜøïõí ἐðßóç-
ìá πλέον ὡς δούλους τους στό ἀντίχριστο καθεστώς τους. 

ÈÜ ôßò ðÜñïõìå ; ÍôñïðÞ ìáò. Καί íôñïðÞ ìáò ðïý ἀíå-
÷üìáóôå νά περιφρονεῖ τό νεοταξικό κράτος 3.000.000 ὑπογρα-
φές Ἑλλήνων, πού θέλουν προαιρετικό τό Θρήσκευμα στήν ταυτό-
τητα, ἐνῶ, ἀντίθετα, γιά τούς ἀντίχριστους καί ἀνθέλληνες Χιλια-
στές ἔχει κάνει νομοθετική ἐξαίρεση στό Στρατό... ÍôñïðÞ ìáò νά 
δεχόμαστε νά ἔχουνε στήν Πατρίδα μας περισσότερα δικαιώματα 
οἱ μειονότητες ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη πλειοψηφία. 

Ἄí èÝëïõìå íÜ ἔ÷ïõìå ôÞí åὐëïãßá ôïῦ Èåïῦ  καί  ἄν θέ-
λουμε νά παραμείνουμε Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ἐμεῖς καί τά παιδιά 
μας, ἕíá ἐðåßãåé ðÜíù ἀðü ὅëá : 

ÅËËÇÏÍÏÑÈÏÄÏÎÇ ÆÙÇ ÊÁÉ ÃÅÍÍÁÉÁ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ 
σέ κάθε τι τό ἀντιορθόδοξο, ἀνθελληνικό, ἀνήθικο καί ἀνελεύθερο.  

Ὀñãáíùèå ῖôå êáß ἀíôéóôáèå ῖôå.  Ὄ÷é ἄëëç ðñïäïóßá. 
ΛΑΕ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ,  Κ ΙΝΗΣΟΥ. Κλε ῖσε τή διαβολο-τηλεόραση, 

πού μέ τήν ἀντιχριστιανική πλύση ἐγκεφάλου σέ ἔχει  ἀποδυνα-
μώσει ψυχοπνευματικά, καί ìÝ ἐëåýèåñï ìõáëü σκέψου γιά τό 
μέλλον τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος, καί êéíÞóïõ ãñÞãïñá 
ãéÜ ôÞ äéïñãÜíùóç ἑνός Ἱεροῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα.  

Ὁ ἀãþíáò áὐôüò  εἶναι ΙΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ  ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ, τῶν ἐνδόξων Προγόνων μας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγμα-
τος, καί ôüí ἀðáéôåῖ τό Καλό τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Πατρίδος 
μας, τῆς ψυχῆς μας, τῶν παιδιῶν μας, τῶν συνανθρώπων μας. 

Ὄ÷é ἄëëç ðñïäïôéêÞ ἀäñÜíåéá. Íῦí ὑðÝñ ðÜíôùí ἀãþí. 

Η  ΦΩΝΗ  ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ  (Ἄνοιξη  2007 ) .   


