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«Ὅ,τι εἶναι ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά γιά τόν ἄνθρω-
πο, εἶναι καί ἡ Ἑλλάδα γιά τήν ἀνθρωπότητα» 
ἔλεγε χαρακτηριστ ικά ὁ Γκαῖτε.  

Ὅ  Ἄ γγ λος  π ο ιη τ ής  Σ έ λλ εϋ  μ έ  θ αυμ ασ μ ό  ε ἶ π ε :  «Ὅλοι 
εἴμαστε Ἕλληνες! Οἱ νόμοι μας, ἡ φιλοσοφία μας, ἡ 
Θρησκεία μας, οἱ τέχνες μας ἔχουν τίς ρίζες τους στήν 
Ἑλλάδα. Ἡ μορφή καί τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου ἔφθα-
σαν στήν τελειότητά τους ἐκεῖ...»!  

Καί ὁ  Β ιλλαμόβιτς :  «Τό Ἑλληνικό Ἔθνος ἔχει τήν ἡγε-
μονία τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ Ἑλληνική φυλή 
στέκεται ψηλότερα ἀπό κάθε ἄλλη. Γιατί ἔχει τό προνόμιο 
νά εἶναι ἡ μητέρα τῆς Ἐλευθερίας καί κάθε πολιτισμοῦ»!  

Καί ὅλοι οἱ σοβαροί ξένοι ἐπιστήμονες ἐπ α ινοῦν  ôü ìåãá-
ëåῖï êáß ôÞí ἀíåêôßìçôï ðñïóöïñÜ  πρός τήν ἀνθρωπότητα 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας καί ἰδίως τῆς Βυζαντ ινῆς Αὐτοκρατορίας, 
ἡ  ὁπ ο ία  μ έ  τόν  Ἑλληνοχρ ιστ ιαν ικό  πολ ιτ ισμό  κατεφώτισε 
τά βάρβαρα ἔθνη τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς. 

Ï ἱ   Ἕëëçíåò ,  óÞìåñá ,  óõíå÷ßæïõí  ν ά  ε ἶ ν α ι  φ ω τ ι σ τ ές  
τῆς  ἀνθρωπότητας ;  Ὁ ì ï é Ü æï õí  μέ  τούς  σοφούς ,  ἐνάρετους  
κα ί  γεννα ίους  προγόνους  τους ;   Ἡ Ἑ ë ë Üäá ,  ó Þì åñ á ,  è õì ß -
æ å é  τ ό  ἀρχα ῖο  ἔνδοξο  μ εγαλε ῖο  τ ης ;  

Äõóôõ÷ῶò, οἱ ἀπαντήσεις εἶναι èëéâåñÝò êáß ãåìᾶôåò íôñï-
ðÞ... Ὁ σημερινός Ἕλληνας "ðéèçêßæåé"  ìéìïýìåíïò  τ ίς μόδες, 
τήν κουλτούρα καί τά χάλια τῶν διεφθαρμένων, αἱρετικῶν λαῶν 
τῆς Δύσης, ο ἱ  ὁποῖοι  ἔφθασαν τόν "π ολ ι τ ισμό "  τους σέ τ έτο ιο  
"ὕψος "...,  ὥστε νά βομβαρδίζουν ἐν ὀνόματι τοῦ ἀνθρωπισμοῦ... 

Ôüóï ÷áìçëÜ îåðÝóáìå, ὥστε νά ἔχουμε ἀρκετά èëéâåñÜ 
ðñùôåῖá στήν Ε.Ε. (στίς ἐκτρώσεις, στή διαφθορά, στό κάπνι-
σμα, στό ἁλκοόλ, στήν παχυσαρκία, στή διασκέδαση, στό τζόγο 
κ.ἄ.)... Ἀντί νά δίνουμε φωτεινά παραδείγματα,  ὅπως οἱ  πρόγο-
νοί  μας, τώρα , èÜ ðáßñíïõìå ἀðü ôïýò îÝíïõò . . . Êáß ἰäïý: 

Οἱ παπικοί  Ἰρλανδοί δήλωσαν ὅτι äÝ äÝ÷ïíôáé ôÞ  íÝá 
ÅὐñùðáúêÞ ÓõíèÞêç êáß ãéÜ äõü ëüãïõò:  δ ιό τ ι  ἡ  Συ νθήκη  
αὐτή  θά τούς ἐπ ιβάλλε ι  νά νομιμοποιήσουν τ ίς  ἐκτρώσεις  καί 
τήν εὐθανασία!!! Καί ἐμεῖς , οἱ "ὀρθόδοξο ι ",  åἴìáóôå ðñῶôïé 
στίς ἐγκληματ ικές ἐκτρώσεις καί  ὑðÜêïõïé στίς ἀντιχρ ιστ ιαν ικές  
κα ί  ἀνθελλην ικές  ὁδηγ ίες  τῆς Ε.Ε.... 

Ἐμεῖς, ïἱ ἀðüãïíïé  τῶ ν  ἡρώω ν  τ ῆς  Ἐλευθερ ίας , ἀäéá-
ìáñôýñçôá ἀöÞóáìåí τούς νεοταξ ῖτες  πολιτ ικούς μας καί στίς 
29 Ìáΐïõ 2008 (μέ τό παλιό ἡμερολόγιο) ἐøÞöéóáí ôÞí ἀðï-
äï÷Þ  τῆς συνωμοτικῆς Εὐρωπ αϊκῆς  Συνθήκης , ἡ ὁποία εἶναι 
ἐöáñìïãÞ  τῶν "Πρωτοκόλλων τῶν σοφῶν τ ῆ ς  Σ ι ώ ν ",   ὅπως 
δήλωσε καί ἀρχηγός μικροῦ κόμματος στή Βουλή... 

29 Ìáΐïõ ὅμως εἶναι καί ἡμέρα τῆς Ἅëùóçò  τῆς Κων/πό-
λεως. Ôõ÷áßá óýìðôùóç ; Καί τό ὅτι ἡ σ υ ν ω μ ο τ ι κ ή  σ υ ν θ ή κ η  
ÓÝíãêåí,  πού  ἐπ έβαλε  τήν  ἐφαρμογή  τοῦ  ἀντ ίχρ ισ του  666 , 
ἐøçößóèç  ἀπό τήν "ἑλλην ική "  Βουλή 29 Ìáΐïõ 1997 (μέ τό 
παλιό ἡμερολόγιο) , εἶναι καί αὐτό  ôõ÷áßá óýìðôùóç ; 

Δ έν  ἔχουμε  ἀκόμη  καταλάβε ι  ὅ τ ι  π λέον  τό  Ἔθνος  μας  
β ιώ νε ι  ôÞ ÷åéñüôåñç êáß ôÞ ðéü ἄôéìç ὑðïäïýëùóç, πού 
ἄρχισε ôÞí 29ç Ìáΐïõ 1979  (σύμπτωση καί αὐτό ;) μέ τήν ὑπο-
γραφή τῆς ἔνταξής μας στήν ΕΟΚ ; 

Ἡ  íåïôáîßôéêç Å .Å . ,  ìᾶò êïñïúäåýåé μέ τά δόλια πακέ-
τα της (πού εἶναι δικά μας λεπτά ἀπό τό Φ.Π.Α.) καί μέ τ ίς ἀντ ι -
χρ ισ τ ιαν ικ ές  κα ί  ἀνθελλην ικ ές  ὁδηγ ίες  τ ης  äéáëýå é  ἠè éêÜ , 
ἐèíéêÜ êáß ðíåõìáôéêÜ κ ο ινω ν ία ,  ο ἰ κογ έ νε ια ,  π α ιδ ε ία ,  ν εο -
λα ία  κα ί  Π α τρ ίδα ,  κα ί  ôþñá ìᾶò ὁäçãå ῖ  óÝ ðôþ÷åéá  (εἴμα-
στε ὁ  π ιό  χρεωμένος λαός  στ ίς  ἑβραϊκές  τράπεζες), óôÞí ὑðï-
äïýëùóç (καταργῶντας τό Ἑλληνικό Σύνταγμα καί τήν Ἐθνική 
μας Ἀνεξαρτησία), óôüí ðåñéïñéóìü τῆς ἐλευθερίας μας μέ τά 
φασιστ ικά ἠλεκτρονικά συστήματα,  óôÞí ἀðïìÜêñõíóç  τοῦ 
λαοῦ μας ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη  ζωή  κα ί  Παράδοση   êáß 
óôÞí ἀðïóôáóßá  ôïõ  ἀπό τόν Χρ ισ τόν  μέ τήν παναίρεση τοῦ 
οἰκουμενισμοῦ καί μέ τό ἀντ ίχρ ιστο σφράγισμα 666... 

Ἔτσι ἡ σιωνιστική "Νέα Τάξη",  δ ιαφθείροντας μέ τή σαρκο-
λατρία καί μέ τόν ὑλισμό τ ίς  ψυχές τῶν Ἑλλήνων καί βγάζοντας 
ἀπό μέσα τους κάθε ἠθική ἀξία καί ἰδανικό, ðñï÷ùñåῖ ἀíåíü-
÷ëçôá ìÝóù Å.Å. óôÞ óõíå÷ῆ  ἐðÝêôáóç  τῆς πλέον σατανικῆς 
καί καταχθόνιας ἅλωσης-ὑποδούλωσης τῆς Πατρίδας μας... 



Καί  μάλ ιστα ἡ øõ÷ïêôüíïò áὐôÞ ἅëùóç óôï÷åýåé ἰäßùò 
ôÞ íåïëá ßá , τήν ὁποία  ὄχ ι  μόνον ἀðïíåêñþíïõí  πνευματικά 
μέ τά media, μέ τή διαφθαρμένη μοντέρνα ἄθεη ζωή, τήν ἀναί-
σχυντη μουσική, τά  ναρκωτικά κ.ἄ., ἀλλά ôÞí ὁäçãïῦí êáß óôü 
óáôáíéóìü μέ τά ἠλεκτρονικά παιχνίδ ια, μέ τό Χάρυ Πότερ, τόν 
ἀποκρυφισμό, τή μαγεία, τή ρόκ, τ ίς παραθρησκεῖες κ.ἄ... 

ÐïôÝ ìÝ÷ñé ôþñá ôü Ἔèíïò ìáò äÝí åἶ÷å ðåñéÝëèåé óÝ 
áὐôÞ ôÞ ÷å ßñ éóôç ðíåõìáô éêÞ ἅëùóç êá ß  ὑðïäïýëùóç , 
ἡ ὁποία ὁδηγεῖ τήν ἑλληνική ψυχή óôÞ íÝêñùóç... 

Ἐπ ί  Τουρκοκρατ ίας ,  μετά τήν  29η Μα ΐου 1453, ὑποδουλω-
θήκαμε σωματικά ἀëëÜ ὄ÷é êáß ðíåõìáôéêÜ. Ὁ Λαός μέ θυσίες 
äéáôçñïῦóå τήν  Πίστη  του, τήν ἠθική του, τά ἰδανικά του, 
τ ίς Παραδόσεις του, τήν οἰκογένειά του, τό Ἔθνος του! 

Σ ήμ ερα ,  ὅμω ς ,  ὁ  Ἑλλην ικός  λαός  ἔχε ι  ὑποστ ῆ  öïâåñÞ 
ðíåõìáôéêή êáί ἠèéêή êáôÜðôùóç.. . Äåëåάóèçêå  ἀπό  τά  δυτι-
κά  ἀντιχριστιανικά  " ἰδεολογ ικά"  μοντέρνα ρεύματα, ðáñáóύñ-
èçêå ἀπό αὐτά κα ί  ἔðåóå óôü âïῦñêï τῆς ἀσέβειας,  τῆς δ ια -
φ θορᾶς ,  τ ῆς  ἀ να ισ χυ ντ ίας ,  τ οῦ  σ έξ  κ α ί  τ ῆς  ὑ λ οφ ρ οσύν ης .. . 
῎Ετσι, ἀðïìáêñύíèçêå ἀπό  τόν Λυτρωτήν του ΧΡΙΣΤΟΝ  κα ί  ἀπό  
τά  Ἰδεώδη τῆς Φυλῆς του. Μάλιστα στίς  τελευταῖες  δεκαετίες 
ἀëëïéώèçêáí ðïëύ τά  ῾Ελληνορθόδοξα χαρακτηριστικά  του.  

Στήν πλειονότητα τοῦ Λαοῦ μας ἔóâçóå ó÷åäόí ὁ öëïãå-
ñόò êá ί  ἀíéäéïôåëήò ðόèïò  γ ιά τήν εὐσέβεια, τήν ἀλήθεια, τή 
δ ικαιοσύνη, τήν ἠθική , τήν ἐλευθερ ία, τήν ἀλληλεγγύη, γ ιά  ἀγῶ-
νες πνευματ ικούς, κοινωνικούς, ἐθν ικούς κα ί  ἀνθρωπιστ ικούς. 

῾Ùò ἄâïõëç ó÷åäόí ìÜæá ἀêïëïõèå ῖ  ὁ  Λαός μας τούς 
προπαγανδιστές τῆς ῾Ενωμένης Εὐρώπης, τῆς  Παγκοσμ ιοπο ί -
ησης, τῆς Νέας Τάξης, τῆς Νέας Ἐποχῆς, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ... 
Ἔ÷åé ó÷åäόí ôõöëùèῆ ἀðü ôÞí ἁìáñôßá êá ί ἀäõíáôåῖ  νά  
ἐννοήσει  τή  δολιότητα ὅλων αὐτῶν, ο ἱ  ὁποῖο ι  ἀπεργάζονται 
τήν ὑποδούλωσή του κα ί  σκάβουν τόν τάφο του...  

Ãéά  ôά  "30 ἀñãýñéá", τά  δόλ ια  πακέτα-ἐπ ιδοτήσεις  κα ί  δά-
νε ια  τῆς Ε.Ε., ðùëåῖ ðñïäïôéêÜ στούς ἀνθέλληνες καί ἀντίχρι-
στους νεοταξῖτες  ἡγέτες τῆς Ε.Ε., τ ίς Παραδόσεις  τους, τήν Ἐθνι-
κή  Ἀνεξαρτησ ία καί ᾿Ελευθερ ία τῆς Πατρίδας του, πού ἀποκτή-
θηκε μέ τόσα α ἵματα κα ί  ἀγῶνες. Êáôήíôçóå äέ êáί êáñðáæïú-
óðñά÷ôïñáò  τῶν Τούρκων, τῶν Σκοπιανῶν, τῶν Ἀλβανῶν κ.ἄ. 
μέ τ ίς συνεχεῖς προδοτικές ὑποχωρήσεις τῶν δειλῶν πολιτ ικῶν. 

Ρίχθηκε δέ  ὁ Λαός μας κα ί  στήν ὑðïäïõëùôéêή ἐîάñôçóç  
τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογ ίας δεχόμενος νά τόν ἁλυσοδένουν μέ 
τά  ἀνελεύθερα συστήματα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, τά 
ὁποῖα  μετατρέπουν τούς ἀνθρώπους σέ νούμερα, περ ιορ ίζουν 
τίς  ἀτομικές τους ἐλευθερ ίες κα ί  ἑτοιμάζουν ôή äéêôáôïñίá ôῆò 
ÍÝáò ÔÜîçò êáß ôïῦ Ἀíôß÷ñéóôïõ, ôïῦ ὁðïßïõ ôüí ἀñéèìü 666 
χρησιμοποιοῦν ὡς κωδικό στ ίς  ἠλεκτρονικές κάρτες κ.ἀ . . . 

Ôü ìÝëëïí ôῆò ἙëëÜäáò äéáöáßíåôáé æïöåñü.. . , ἀφοῦ δο-
λοφονεῖται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἕλληνες μέ τήν ἀποφυγή τῆς 
τεκνογονίας καί τ ίς  ἐκτρώσεις ... Ἡ íÝá ãåíéÜ ἀðïöåýãåé  τόν εὐ-
λογημένο γάμο καί ðñïôéìᾶ τ ή ν  ἀσύδοτ η  ζω ή ,  τ ί ς  ἐ λεύθερες  
συμβιώσεις, τήν ἀτιμία... Μετά ἀπό μερικές δεκαετίες οἱ Ἕλληνες 
èÜ åἶíáé ìåéïøçößá στήν Πατρ ίδα τους, πού μέ τήν ἀνοχή τῶν 
πολιτικῶν êáôáêëýæåôáé ἀπό λαθρομετανάστες, τούς ὁποίους 
βοηθεῖ οἰκονομικά ἡ νεοταξική Ε.Ε., γιά νά ìåôáôñáðåῖ ἡ Ἑλλά-
δα σέ μιά πολυεθνική χώρα καί σ ’ ἕνα Κόσσοβο... 

Äõóôõ÷ῶò, óÞìåñá ἡ ìÝí Ðáôñßäá ìáò ὑðïäïõëþíåôáé 
στά καταχθόνια σχέδια τῆς ἰσοπεδωτικῆς Παγκοσμιοποίησης , ἡ 
δέ Ἁãßá  Ὀñèïäïîßá  ðïëåìå ῖôáé  êáß  ὑâñßæåôáé  μέ πολλούς 
τρόπους (κυρίως ἀπό τά Μ .Μ .Ε.  καί  τά  media )  καί  ðñïäßäåôáé 
ἀðü  øåõôïñèüäïîïõò  ρ ασ οφόρ ους  ο ἰκουμ εν ισ τές ,  ο ἱ  ὁπο ῖο ι  
σπεύδουν νά  ἑνωθοῦν μέ  τόν  α ἱρεσ ιάρχη  Πάπ α καί  μέ  ὅλους 
τούς αἱρετ ικούς, ãéÜ íÜ ἐðéâëçèå ῖ  ὁ ἀíôß÷ñéóôïò Ï ἰêïõìå-
íéóìüò καί, ôåë éêÜ ,  ἡ  ìáóïí éêÞ  ðáíèñçóêå ßá  τῆς "Νέας 
Ἐποχῆς" τοῦ ἐπερχόμενου Ἀντιχρίστου 666... 

Ἔτσι,  ὅ ,ô é äÝ ìðüñåóáí  νά μᾶς κάνουν τόσους αἰῶνες οἱ 
ἐχθροί μας μέ διωγμούς καί πολέμους, êéíäõíåýïõìå  ἐξ  αἰτ ίας 
τῆς πνευματικῆς μας κατάπτωσης íÜ ôü ðÜèïõìå στό ἐγγύς μέλ-
λον ἀπό τούς νεοταξῖτες τῆς Ε.Ε. καί ἀπό τά ἐδῶ ὄργανά τους... 

Ἑλληνικέ  Λαέ, ἄν ἡ Πολιτική  κα ί  ἡ Ἐκκλησιαστική  ἡγεσ ία τοῦ 
Ἔθνους μας ãïíáô ίæåé  ἐμπρός στά ὄργανα τῆς ἀντ ίχριστης Νέ-
ας Τάξης, ἐìåῖò ἄò ìή ôïύò ἀêïëïõèήóïõìå óôήí ðñïäïóίá.  

Ἄò ìéìçèïῦìå τούς Προγόνους μας καί ἄò ἐðáíέëèïõìå 
στόν Ἑλληνορθόδοξο τρόπο ζωῆς.  Κα ί , πρίν ἡ ÏËÅÈÑÉÁ 
ÁËÙÓÇ  νεκρώσε ι  κα ί  ὑπ οδουλώσε ι  τά  πάντα , ἄò ὀñãáíù-
èïῦìå êáß  ἄò ἀíôéóôáèïῦìå σέ  ὅσα μᾶς θ ίγουν τήν Πατρ ίδα, 
τήν Π ίστη, τήν ἠθική καί τήν Ἐλευθερία.        
  

 " ÅÈÍÉÊÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÉÓ"  (Α ΄  ἔκδοσις  2009 ,  Β ΄  ἔκδοσις 29 /5 /2013 ). 


