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1821 êáß 1940, ïἱ  Ἕëëçíåò èõóéÜæïíôáé ãéÜ ôÞí Ἐëåõèåñßá!!! 
2005 ,  ἡ  ἙëëÜäá ὑðïäïõëþíåôáé ìÝ ðñïäïóßá... 

 

« ῾Η Εὐρωπαϊκή ῞Ενωση ἀποτελεῖ τό 
ἀπαραίτητο βῆμα τῆς Λέσχης Μπίλντερ-
μπεγκ γιά τή δημιουργία τῆς Παγκόσμιας 
Κυβέρνησης... Θέση αὐτῆς τῆς Λέσχης εἶ-
ναι νά ὑποβαθμισθοῦν τά ῎Εθνη καί νά 
ὑπάρξει μία Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγ-
μάτων...»  Αὐτό δήλωσε ἡ πρώην Πρωθυ-
πουργός τῆς ᾿Αγγλίας Μάργκαρετ Θάτσερ στή 
"The spotlight" 10/7/95, χαρακτηρίζοντας τήν Λέσχη 
Μπίλντερμπεγκ σάν «µιά βρώµικη φάρα! ».  

Τά μετέπειτα γεγονότα πιστοποιοῦν τά λό-
για της καί φανερώνουν ξεκάθαρα ὅτι ἡ Ε.Ε. παί-
ζει τό δόλιο σκοτεινό παιχνίδι τῆς συνωμοτικῆς 
σιωνιστικῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς ἀπάνθρωπης 
"Νέας Τάξης" καί τῆς ἀντίχριστης "Νέας Ἐποχῆς". 

Ἤδη μέ τό Εὐρωσύνταγμα, τό ὁποῖο ἀγγλι-
κές ἐφημερίδες χαρακτήρισαν ὡς "σχέδιο γιά 
τυραννία", ἡ Ε.Ε. προχωρεῖ στό νά μετατραπεῖ 
σέ ἑνωμένες πολιτεῖες Εὐρώπης τύπου ΗΠΑ, στίς 
ὁποῖες θά ἀσκεῖται δικτατορική ὑπερεξουσία...  

Ἔτσι τό Ἐθνικό μας Σύνταγμα θά τεθεῖ στό 
ράφι καί ἡ ῾Ελλάδα μέσα στήν Ε.Ε. θά χάσει τήν 
᾿Εθνική της Ἐλευθερία καί Ἀνεξαρτησία, θά γίνει 
μιά πολυεθνική ἐπαρχία τῆς Ε.Ε.  καί θά μᾶς 
διοικοῦν ὅπως θέλουν οἱ ἀνθέλληνες καί ἀντί-
χριστοι σιωνιστές καί μασόνοι τῶν Βρυξελλῶν, 
καί οἱ Φράγγοι μέ τήν πλειοψηφία τους θά μᾶς 
βάζουν ὅ,τι νόμους θέλουν.  

Ἄν ἐφαρμοσθῇ τό “Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα”, 
τό ὁποῖον ἐψήφισαν οἱ προδότες πολιτικοί στήν 
"ἑλληνική" Βουλή , θά κηδευθῇ γ ιά π άντα τό 
Ἑλληνικό Σύνταγμα. Δηλαδή θά ἐν ταφια-
σθῇ ἡ ἔνδοξη ἱστορία μας,  ἡ ἐλευθερία μας,  
τό δικαίωμά μας νά ὁρίζουμε ἐμεῖς τόν τόπο 
μας, τήν περιουσία μας, τή ζωή μας, τήν οἰκογέ-
νειά μας καί τά παιδιά μας. 

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

Ἡ ἐφαρμογή τοῦ Εὐρωσυντάγματος στή Χώ-
ρα μας θά μᾶς παραδώσει ἀνυπεράσπιστους 
στίς διαθέσεις φασιστικῶν μηχανισμῶν τύπου: 
ΕΥΡΩΠΟΛ-ΣΕΝΓΚΕΝ-ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ κ.ἄ. 

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

-Τά παιδιά μας θά σκοτώνονται πολεμώντας 
γιά τά πετρελαϊκά συμφέροντα τῶν μεγάλων ἑ-
ταίρων στό Ἰράκ-Κουβέϊτ-Ἀφγανιστάν καί ἀλλοῦ. 

 -Ἡ προστασία τῆς προσωπικῆς ζωῆς μας καί 
τοῦ οἰκογενειακοῦ ἀσύλου θά χαΘεῖ μέ τή Συν-
θήκη Σένγκεν καί τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα. 

 -Ἡ παιδεία τῶν παιδιῶν μας θ’ ἀλλοτριωθεῖ 
ἀπό τό πλῆθος τῶν ξένων πού θά ἐργάζονται 
στά σχολεῖα καί στή διοίκηση τῆς Παιδείας, ἐπει-
δή τά θεσμικά κριτήρια τῆς πρόσληψης πού ἰσχύ-
ουν μέχρι σήμερα (κοινή θρησκευτική, ἱστορική 
καί ἐθνική συνείδηση) δέν θά ἰσχύουν πλέον. 

-Τά σύνορά μας δέν θά προστατεύονται.  
Ἡ Ε.Ε. δέν τά ἐγγυᾶται οὔτε καί μετά τήν 
ἐφαρμογή τοῦ Εὐρωσυντάγματος. 

Ὡς γνωστόν πολύ συχνά  ἡ Ε.Ε. συμπε-
ριφέρεται ἀνθελληνικά:  

-Ὑποστηρίζει εἰς βάρος μας Σκοπιανούς, 
Ἀλβανούς καί Τούρκους, τούς ὁποίους μελλο-
ντικά σκοπεύει νά τούς ἐντάξει μέσα της, γιά 
νά εἰσχωρήσουν μετά ἐλεύθερα στή Πατρίδα 
μας καί νά τήν καταλάβουν μαζί μέ τούς λα-
θρομετανάστες ἄνευ πολέμου. 

- Τό βιβλίο τῆς ῾ Ιστορίας τῆς Εὐρώπης πού 
συντάχθηκε μέ ἐντολή της ἀπό τόν Ζάν Ντυρο-
ζέλ, γράφει ὅτι οἱ ῞Ελληνες κατάγονται ἀπό 
τούς Τούρκους…, καί δέν ἀναφέρει τίποτε, 
ὅπως καί ἡ Γενική ῾Ιστορία τῆς Εὐρώπης τῶν Λιβέ 
καί Μουσνιέ, γιά τή πανένδοξη χιλιετή ῾ Ιστορία 
τοῦ Βυζαντίου.   

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

- Ὑποστήριζε τό ὀλέθριο σχέδιο Ἀνάν. 



Ἐπίσης ε ἶναι φανερό τό ἄθεο, ἀντίχριστο 
καί ἀντορθόδοξο "πιστεύω" τῆς E.E.: 

- Τό  Εὐρωσύνταγμα δέν ἔχει καμιά ἀναφορά 
στό Θεό, (ἔτσι «χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται»...)  

- Ἡ E.E. ἀπέρριψε περιφρονητικά καί ἀπό τό 
Σύνταγμά της καί ἀπό τή Χάρτα τῶν Θεμελιωδῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων  κάθε ἀναφορά στό 
Θεο ΐδρυτο Χριστιανισμό .  

- Τό Εὐρωσύνταγμα θεωρεῖ τήν Ἁγία 
Ὀρθοδοξία  ὡς μία ἀπό τίς πολλές αἱρετικές ἐκ-
κλησίες καί τήν ἐξισώνει μέ τίς μασονικές καί νε-
οεποχήτικες ὀργανώσεις καί σέκτες.   

- Μέ τήν πλειοψηφία τῶν αἱρετικῶν της θά  
πλήξει ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους (τό ἔδειξε ἤδη μέ 
τούς ἀπάνθρωπους βομβαρδισμούς της κατά τῶν 
Ὀρθόδοξων Σέρβων καί μέ τήν ἐπιδίωξη της νά 
καταλύσει τό χιλιετές ἄβατο τοῦ Ἁγίου Ὄρους). 

- Ἡ Ε.Ε. ὑποστηρίζει τή θρησκευτική παγκοσμι-
οποίηση καί προωθεῖ μέ τά διαχριστιανικά καί δια-
θρησκειακά συνέδρια τήν παναίρεση τοῦ ἀντίχρι-
στου Οἰκουμενισμοῦ ἐπιδιώκοντας ἔτσι τή μασο-
νική νεοεποχήτικη συγκρητιστική πανθρησκεία.  

- Ὡς ἐχθρός τῆς Ὀρθοδοξίας περιφρονεῖ  
τό μεγαλειῶδες πνευματικό πολιτισμό τοῦ Βυ-
ζαντίου καί ἔχει ἀνακηρύξει ὡς πρότυπο-πατέρα 
της τό μεγαλύτερο ἐχθρό τῆς Ὀρθοδοξίας,  τόν 
Καρλομάγνο (τοῦ ὁποίου τό ὄνομα καί τό ἄγαλμα 
κοσμεῖ τό κτίριο τοῦ Συμβουλίου της). 

-Στή σημαία της, ἀντί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ 
σύμβολου τῆς θυσίας καί ἀγάπης, ἔβαλε τήν ἑβραι-
ομασονική πεντάλφα, σύμβολο τῆς ἀναρχίας καί 
τῆς μαγείας (καί ἔτσι δείχνει ποιούς ἐξυπηρετεῖ...) 

-Προωθεῖ ἀντιχριστιανικούς νόμους ὑπέρ τῶν 
ἐκτρώσεων, ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὑπέρ τῆς 
εὐθανασίας, τῆς καύσης τῶν νεκρῶν κ.ἄ. 

-Μέ τή Σένγκεν καί τήν ἐπιδιωκόμενη ἐφαρ-
μογή βιομετρικῶν ἐλέγχων, ἠλεκτρονικῶν διαβα-
τηρίων καί διπλωμάτων κ.ἄ., θά ἐκβιάσει τούς λα-
ούς νά δεχθοῦν τό ἀντίχριστο 666, ἀρχικά μέσῳ 
ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καί κατόπιν μέ μικροτσίπς. 

῾Επομένως, ἐάν δέν ἀντισταθοῦμε καί  δε-
χθοῦμε τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα καί  τήν ξένη 
ἐξουσία τῆς Ε.Ε., καταργεῖται ἡ Πατρίδα, διαλύε-
ται τό Ἔθνος μας καί διαβρώνεται ἡ Πίστη μας. Τό-
τε, διατί οἱ ἔνδοξοι Πρόγονοί μας θυσιάστηκαν γιά 
τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα μας, γιά τήν ᾿Εθνική 
μας ᾿Ελευθερία καί ᾿Ανεξαρτησία ; Διατί τό 1940-41 
πολέμησαν ἡρωϊκά τό Φασισμό, ὅταν ἐμεῖς ἀφή-
νουμε νά καταπατηθεῖ ἡ ᾿Εθνική καί ἐδαφική μας 
Κυριαρχία ἀπό τούς καμουφλαρισμένους νεοφασί-
στες τῆς Ε.Ε., τοῦ ΝΑΤΟ, κ.ἄ. οἱ ὁποῖοι μᾶς ἁλυσο-
δένουν μέ συνθῆκες τύπου Σένγκεν, μέ ἐφαρμογή 
ὀργουελικῶν ἠλεκτρονικῶν ἐλέγχων, μέ τρομο-
νόμους καί μέ ἄθεα-ἀντεθνικά Εὐρωσυντάγματα; 

Δέν εἶναι αὐτό ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ;  

Ἄν δέ θέλουμε νά μᾶς καταγράψει ἡ ἱστορία 
ὡς προδότες, ἄς ἀγωνιστοῦμε γιά τήν ἀκύρωση  
τῶν σκοτεινῶν ἀνθελληνικῶν καί ἀντιχριστιανι-
κῶν σχεδίων τῆς Νεοταξικῆς Ε.Ε.  

Ἄς μή γίνουμε γιά τά εὐρώ νέοι Ἰοῦδες καί 
νέοι ἐφιάλτες. ῎Εχουμε ἱερό καθῆκον, ὡς ῞Ελλη-
νες ᾿Ορθόδοξοι, ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, δημοκράτες 
καί ἀπόγονοι τῆς πλέον πολιτισμένης Φυλῆς ν’ 
ἀγωνιστοῦμε γενναία, ὥστε νά βγοῦμε ἀπό τίς 
σκοτεινές συμμαχίες-συμμορίες, πού ἔχουν ὡς 
"ἀνθρωπισμό" τούς βομβαρδισμούς... 

Ἄς μήν  ἀν αβάλ λουμε ἄλλο, γιατί αὔριο θά 
εἶναι πολύ ἀργά. Ἄς δώσουμε ὅλοι μαζί τόν ἀγῶ-
να πού ὀφείλουμε διά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα. 

Τήν γενναία ἀντίσταση μᾶς τήν 
ἐπιβάλλει τό Ἑλληνικό Σύνταγμα:   

«Ἡ τήρησις τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται 
στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων, πού δικαι-
οῦνται καί  ὑποχρεοῦνται  ν ’ ἀντ ιστέκο-
ντα ι  μέ κάθε μέσον ἐναντίον ὁποιουδήπο-
τε ἐπιχειρεῖ νά τό καταλύσει...»  (ἄρθ.120 § 4). 

Ἄς διακηρύξουμε θαρραλέα 
πρός τούς προδότες πολιτικούς 
πού ψήφισαν τό Εὐρωσύνταγμα: 

Ὡς ἀπόγονοι ἔνδοξου ῎Εθνους δέν ἀναγνωρί-
ζουμε καμμιά ξένη κυριαρχία (Ε.Ε., ΝΑΤΟ, κ.ἄ). Δέν 
δεχόμεθα κανένα Εὐρωσύνταγμα. Δέν πουλᾶ-
με τήν Πατρίδα μας, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τίς 
Παραδόσεις μας, τή γλῶσσα μας, τήν ἱστορία μας.  

Ὡς Ἕλληνες, κληρονόμοι μιᾶς μεγάλης πνευ-
ματικῆς κληρονομιᾶς, δέ δεχόμεθα τή κηδεμονία 
τῆς νεοβάρβαρης Ε.Ε. ἡ ὁποία συμμετέχει σέ ἐγ-
κληματικές νατοϊκές ἐπιχειρήσεις. Καταδικάζουμε 
τήν Ε.Ε. καί τήν ἀπορρίπτουμε γιά τά πολλά ἀνθελ-
ληνικά, ἄθεα, ἀντιχριστιανικά καί ἀνελεύθερα 
ἔργα, σχέδια καί φρονήματα της. 

Εἴμαστε ῞Ελληνες πολιτισμένοι, ξύπνιοι ἄνθρω-
ποι, καί δέ θέλουμε νά γίνουμε κορόϊδα τῶν 
διεθνῶν ἀπατεώνων καί ἐκμεταλλευτῶν. 

Ἀπαιτοῦμε δημοψηφίσματα γιά ὅλες τίς Εὐρω-
παϊκές συνθῆκες (Μάαστριχτ, Σένγκεν, κ.ἄ), γιά τό 
Εὐρώ, τό Εὐρωσύνταγμα καί γιά τή παραμονή μας 
στήν Ε.Ε. Ἄν μᾶς τά στερήσουν οἱ πολιτικοί, τούς 
καταγγέλλουμε ὡς πουλημένους προδότες καί 
δηλώνουμε ὅτι δέ θά τούς ἀκολουθήσουμε στήν 
ΠΡΟΔΟΣΙΑ.  Καί βροντοφωνοῦμε:  

Ï×É  ÓÊËÁÂÏÉ  ÔÇÓ  Å.Å.   
ÅËËÇ Í ÅÓ  Å Î Å ÃÅÑÈÅ ÉÔÅ  
ÊÁÉ  ÁÍÔÉÓÔÁÈÅ ÉÔÅ .  

 (Φωτοτύπησε καί διάδωσε τό παρόν)     

ΠΑΤΡ ΙΩΤΕ Σ  Ε ΛΛΗΝΕΣ –  Μά ϊος  2005 


