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ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ  
ΣΥΝΤΑΓΜΑ  
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ, 

         
 

 Στίς 25 Νοεμβρίου 2004 οἱ κυ-
βερνητικοί μας ταγοί ἔχουν τήν πρό-
θεση νά ψηφίσουν στήν Ἑλληνική 
Βουλή τό “Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα”. 

Ὅταν τό κάνουν αὐτό, θά κη-
δεύσουν γιά πάντα τό Ἑλληνικό  
Σύνταγ μα. Δηλαδή θά ἐνταφιά-
σουν τήν ἐλευθερία μας, τό δικαίωμά 
μας νά ὁρίζουμε ἐμεῖς τόν τόπο μας, 
τήν περιουσία μας, τή ζωή μας, τήν 
οἰκογένειά μας καί τά παιδιά μας. 

Οἱ ἀποφάσεις δέν θά λαμβάνον-
ται πλέον ἀπό τόν Ἑλληνικό λαό ἀλ-
λά ἀπό ξένα κέντρα ἀποφάσεων,  
ἀπό ξένους ἀνθρώπους ὡς πρός τήν 
ἱστορία, τήν Πίστη μας, τήν ψυχοσύν-
θεσή  μας καί τά συμφέροντά μας. 

Ἡ ἐφαρμογή τοῦ Εὐρωσυντάγμα-
τος στή Χώρα μας θά μᾶς παραδώσει 
ἀνυπεράσπιστους στίς διαθέσεις φα-
σιστικῶν μηχανισμῶν τύπου: ΕΥΡΩ-
ΠΟΛ-ΣΕΝΓΚΕΝ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ κ.ἄ. 

Ἄν συμβεῖ αὐτό, οἱ συνέπειες θά 
εἶναι ὀλέθριες γιά τό μέλλον μας 
καί τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας: 

-Τά παιδιά μας θά σκοτώνονται 
πολεμώντας γιά τά πετρελαϊκά συμ-
φέροντα τῶν μεγάλων ἑταίρων στό 
Ἰράκ-Κουβέϊτ-Ἀφγανιστάν καί ἀλλοῦ. 

 -Ἡ προστασία τῆς προσωπικῆς 
ζωῆς μας καί τοῦ οἰκογενειακοῦ ἀσύ-
λου θά χαΘεῖ μέ τή Συνθήκη Σένγκεν 
καί τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα. 

 -Ἡ παιδεία τῶν παιδιῶν μας θά 
ἀλλοτριωθεῖ ἀπό τό πλῆθος τῶν ξέ-
νων πού θά ἐργάζονται στά σχολεῖα 
καί στή διοίκηση τῆς Παιδείας, ἐπειδή 
τά θεσμικά κριτήρια τῆς πρόσληψης 
πού ἰσχύουν μέχρι σήμερα (κοινή 
θρησκευτική, ἱστορική καί ἐθνική 
συνείδηση) δέν θά ἰσχύουν πλέον. 

-Τά σύνορά μας δέν θά προ-
στατεύονται.   Ἡ Ε.Ε. δέν τά ἐγγυᾶ-
ται οὔτε καί μετά τήν ἐφαρμογή 
τοῦ Εὐρωσυντάγματος. 

Κ α ί  τ ό  σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο : εἶναι 
φανερό πλέον  τό ἄθεο, ἀντίχριστο 
καί  ἀντορθόδοξο "πιστεύω" τῆς 
Ἑνωμένης Εὐρώπης: 

- Τό  Εὐ ρ ω σ ύ ν ταγ μά τ ης  δέν 
ἔχει καμιά ἀναφορά στό Θεό, (ἔτσι 
«χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται»...)  

- Ἡ E.E. ἀπέρριψε περιφρονητι-
κά καί ἀπό τό Σύνταγμά της καί ἀπό 
τή Χάρτα τῶν Θεμελιωδῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων κάθε ἀναφορά 
στό Θεοΐδρυτο Χριστιανισμό ,  

- Στό Εὐ ρ ω σ ύν ταγ μα  θεωρεῖ 
τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία ὡς μία ἀπό τίς 
πολλές αἱρετικές ἐκκλησίες καί τήν 
ἐξισώνει μέ τίς μασονικές καί νεοε-
ποχήτικες ὀργανώσεις καί σέκτες.    

- Μέ τήν πλειοψηφία τῶν αἱρετι-
κῶν της θά πλήξε ι  τούς Ὀρθοδό-
ξους.  (Ἤδη ἐπιδιώκει νά καταλύσει 
τό χιλιετές ἄβατο τοῦ Ἁγίου Ὄρους). 
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- Ἡ Ε.Ε. ὑποστηρίζει τή θρησκευ-
τική παγκοσμιοποίηση καί προωθεῖ 
μέ τά διαχριστιανικά καί διαθρησκεια-
κά συνέδρια τήν παναίρεση τοῦ ἀν-
τίχριστου Οἰκουμενισμοῦ ἐπιδιώκον-
τας ἔτσι τή μασονική νεοεποχήτικη 
συγ κριτ ιστ ική  πα νθρησκεί α  τοῦ 
προφητευμένου Ἀντίχριστου-666. 

- Ὡς ἐχθρός τῆ ς Ὀρ θοδοξί ας  
περιφρονεῖ  τό μεγαλειῶδες πνευ-
ματικό πολιτισμό τοῦ Βυζαντίου καί 
ἔχει ἀνακηρύξει ὡς πρότυπο-πατέ-
ρα της τό μεγαλύτερο ἐχθρό τῆς  
Ὀρθοδοξ ίας ,  τόν Καρλομάγνο (τοῦ 
ὁποίου τό ὄνομα καί τό ἄγαλμα κο-
σμεῖ τό κτίριο τοῦ Συμβουλίου της). 

-Στή σημαία της, ἀντί τοῦ Τιμίου 
καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τοῦ συμβό-
λου τῆς θυσίας κα ί  ἀγάπης , ἔβαλε 
τήν ἑβραιομασονική πεντάλφα, σύμ-
βολο τῆς ἀναρχίας καί τῆς μαγείας 
(καί ἔτσι δείχνει ποιούς ἐξυπηρετεῖ...) 

-Προωθεῖ ἀντιχριστιανικούς νό-
μους ὑπέρ τῶν ἐκτρώσεων, ὑπέρ τῶν 
ὁμοφυλοφίλων, ὑπέρ τῆς εὐθανασί-
ας, τῆς καύσης τῶν νεκρῶν κ.ἄ. 

-Μέ τή Σένγκεν καί τήν ἐπιδιω-
κόμενη ἐφαρμογή βιομετρικῶν ἐλέγ-
χων, ἠλεκτρονικῶν διαβατηρίων, ἠλε-
κτρον. διπλωμάτων κ.ἄ., θά ἐκβιάσει 
τούς λαούς νά δεχθοῦν τό ἀντίχρι-
στο 666, ἀρχικά μέσῳ ἠλεκτρονικῶν 
καρτῶν καί κατόπιν μέ μικροτσίπς. 

Ὡς γνωστόν πολλές φορές ἡ 
Ε.Ε. συμπεριφέρεται ἀνθελληνικά:  

-Ὑποστηρίζει εἰς βάρος μας Σκο-
πιανούς κα ί Τούρκους, τούς ὁποίους 
μελλοντικά θά  τούς βάλλε ι μέ σα 
της γ ιά  νά  ε ἰσχωρήσουν μετά  
ἐλεύθερα στή  Πατρ ίδα μας  καί νά 
τήν καταλάβουν μαζί μέ τούς λα-
θρομετανάστες ἄνευ πολέμου. 

- Τό βιβλ ίο τῆς ῾Ιστορίας τῆς Εὐ-
ρώπης πού συντάχθηκε μέ ἐντολή της 
ἀπό τόν Ζάν Ντυροζέλ, γράφει ὅτι οἱ 
῞Ελληνες κατάγονται ἀπό τούς Τούρ-
κους…, καί δέν ἀναφέρει τίποτε, ὅ-
πως καί ἡ Γενική ῾Ιστορία τῆς Εὐρώπης 
τῶν Λιβέ καί Μουσνιέ, γιά τή πανέν-
δοξη χιλιετή ῾Ιστορία τοῦ Βυζαντίου.   

- Τό ἀπό ἑβραῖο διευθυνόμενο 
μουσεῖο της ἀπέρριψε τούς πολιτι-
σμούς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας καί τῆς 
λαμπρᾶς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. 

- Ὑποστηρίζει τό ὀλέθριο γιά 
τούς Κύπριους σχέδιο Ἀνάν. 

Ἑπομένως ὁ  ἀ γ ῶ ν α ς  γιά τήν 
ἀκύρωση  ὅλων τῶν μεγαλεπίβολων 
αὐτῶν σχεδίων τῆς Νεοταξικῆς Ε.Ε. 
ἐναντίον τοῦ Ἔθνους μας, ἀπα ιτε ῖ  
τή σθεναρή ἀντίσταση ὅλων μας. 
Ἄς μήν  ἀ ν αβά λ λο υ με  ἄλλο, γιατί 
αὔριο θά εἶναι πολύ ἀργά.  

Ἐάν δέν ἀντισταθοῦμε  καί δε-
χθοῦμε τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα, ἐν-
ταφιάζουμε τήν Ἐθνική Κυρ ιαρχία  
μας καί προδίδουμε  τήν ἱστορία μας, 
τήν Πατρ ίδα μας ,  τή Θρησκε ία  μας 
καί τούς ἔνδοξους Προγόνους μας.  

Ἄς δώσουμε ὅλοι  μαζ ί ἑνωμέ-
νοι τόν ἀγῶνα πού ὀφε ίλουμε. 

Τήν γενναία ἀντίσταση μᾶς τήν 
ἐπιβάλλει τό Ἑλληνικό Σύνταγμα: 

«Ἡ τήρησις τοῦ Σ υντάγματος 
ἐπαφίεται στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλ-
λήνων, πού δικαιοῦνται καί ὑποχρε-
οῦνται  ν ’  ἀντιστέκονται μέ κάθε 
μέσον  ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπι-
χειρεῖ νά τό καταλύσει...» (ἄρθ.120 § 4). 

Ν ά  ἐ ρ ω τ η θ ε ῖ  ὁ  Λ α ό ς  μ α ς ,  
Τ Ω Ρ Α  μ έ  Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α . 

Διά διανομήν ἀγωνιστικῶν ἐντύ-
πων κατά τοῦ Εὐρωσυντάγματος, τηλε-
φωνεῖστε: 22990 69813 . 


