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ἩἩἩ    ἙἙἙ λλλ λλλ άάά δδδ ααα       

σσσ τττ ίίί ςςς    φφφ λλλ όόό γγγ εεε ςςς .........   
 
 
     

άθε καλοκαίρι ὡραῖα μέρη 
τῆς ἑλληνικῆς φύσης με-
ταβάλλονται σέ ìáῦñá ôï-

ðßá... Φέτος, ôü êáêü áὐôü ὑðå-
ñÝâç êÜèå öáíôáóßá.. .  
Ὅ σοι ἔχουμε ζήσει στήν ὕπαι-

θρο καί ἔχουμε ἀπολαύσει  τό φυ-
σικό μεγαλεῖο της, ðïíïῦìå ãéÜ 
ôÞí êáôáóôñïöÞ ôïõ, ἡ ὁποία 
κάθε χρόνο ἐπεκτείνεται .  

Ó έ λίγα χρόνια, ἄν συνεχισθεῖ 
ἡ ἴδια ἀδιάφορη ἀντιμετώπιση τοῦ 
ὀλέθριου αὐτοῦ κακοῦ, èÜ ìåôá-
âëçèåῖ ἡ ἄëëïôå êáôáðñÜóéíç 
Ðáôñßäá ìáò óÝ ἄìïñöç ãῆ . . . 

Ð ρίν μερικές δεκαετίες ὁ Λα-
ός μας ἔóâõíå ôßò öùôéÝò μέ τά 
χέρια σχεδόν, μέ φτυάρια, κασμά-
δες, πριόνια,  κλαδιά κ.λπ., καί 
φτιάχοντας ἐκ τῶν προτέρων ζῶ-
νες πυρασφάλειας. Π ῶ ς  τό  π ε -
τύχα ινε  α ὐτ ό ; 

Ô üôå ὁ Ëáüò åἶ÷å ἰäáíéêÜ, 
συνε ίδηση ,  ἀγάπη  πραγματ ική 
στόν  τόπο  του ,  στή  φύση ,  στό 
ἐξα ίρετο αὐτό  δημιούργημα τοῦ 
Θεοῦ , ἀπό τό ὁποῖο ζοῦσε,  καί 
ἔôñå÷áí óýóóùìïé ὅëïé, κλῆ-
ρος, λαός, στρατός καί τήν ἔóâõ-
íáí ìÝ ôÞ âïÞèåéá ôïῦ Èåïῦ! 

Í αί, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
πού παρακαλοῦσαν μέ εὐλάβεια, 
μέ θερμή καί  ταπεινή προσευχή! 
Ὅταν κτυποῦσε ἡ καμπάνα γιά 
φωτιά, ὅλοι κάνανε προσευχή καί 
σέ μεγάλες πυρκαϊές Ἱ .Λιτανεία1 
êáß ôü Èáῦìá ãéíüôáí! Ὁ ἀέρας 
σταμάταγε καί ἡ φωτιά ἔσβυνε! 

Ó Þìåñá ,  ὄ÷ é  ìüíï äÝí  
ὑðÜñ÷å é  τέτοια πίστη,  εὐλάβεια 
καί εὐσέβεια,  ἀλλά καί  τήν ὥρα 
τῶν πυρκαϊῶν, τοῦ κ ινδύνου καί 
τῆς συμφορᾶς βλασφημοῦνε,  α ἰ -
σχρολογοῦνε,  γλεντᾶνε.. . Ἐêåῖ 
ìᾶò ὡäÞãçóå ἡ ἀóåâÞò ìï-
íôÝñíá æùÞ ìáò...  
Ὅ ταν ἡ φωτιά ἔκαιε  τήν  Πε-

ντέλη, ὁ ἐκφωνητής τοῦ SKY, προ-
έτρεπε τούς ἀκροατές íÜ ðáñá-
êáëÝóïõí ôïýò ἀíÝìïõò, γ ιά 
νά σταματήσουν, δηλαδή νά μι-
μηθοῦν τούς εἰδωλολάτρες ἀπολί-
τιστους λαούς καί  νά ἱκετεύσουν 
τά στοιχεῖα τῆς φύσης καί ὄχι τόν 
Δημιουργόν  της. ÁὐôÞ åἶíáé ἡ 
ἄèåç êáôÜíôéá ôῶí Ì.Ì.Å .. . . 

1. Στ ίς τόσες πολλές πυρ καϊές 
δέν ἀκούστηκε νά γίνει  μ ιά λιτανεία 
ἀπό τήν κρ ατική Ἐκκλησία γ ιά τήν 
κατάπαυση τῶν συμφορῶν.  
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Êαί ἀφοῦ δέ θέλουνε τή βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ γιά τό σβήσιμο τῶν 
πυρκαϊῶν, ðïéüò èÜ ôßò óâÞ-
óåé ; Τά ἀεροπλάνα, τά πυροσβε-
στικά; Τά εἴδαμε καί αὐτά, τί  μπο-
ροῦν νά κάνουν, ὅταν φυσάει... 
Ἤ  μήπως ὑπάρχει  κρατ ικός 

προγραμματισμός καί γενική φρο-
ντίδα γιά τήν πρόληψη καί τήν κα-
ταστολή τῶν πυρκαϊῶν ; Äõóôõ-
÷ῶò, ôßðïôå ἀðïôåëåóìáôéêü 
äÝ ãßíåôáé. Μόνο λόγια καί  κά-
ποια μέτρα τήν  ὥρα τῆς  κατα-
στροφῆς καί  μετά ἀμέλε ια . . . 
Ἐνῶ βλέπουμε τά τελευταῖα 

ἔτη ὀñãáíùìÝíç óõíùìïóßá  
ἀπό ἀνθελληνικά κέντρα γιά τήν 
καταστροφή τῆς ἑλληνικῆς φύσης, 
ἐν τούτοις ἐðéêñáôå ῖ  ðëÞñçò 
ãåíéêÞ ἀäéáöïñßá, ἀäñÜíåéá, 
ἀìÝëåéá  ὅëùí  γιά τήν ἀντιμετώ-
πιση τοῦ κακοῦ. 
Ἡ  Ðáôñßäá ìáò êáßãåôáé, 

ἐñçìþíåôáé , ÷Üíåé ìáæß ìÝ ôÜ 
äÜóç  τό φυσικό πλοῦτο της,  τό 
ὀξυγόνο, τή δροσιά,  τό νερό, τά 
ζῶα, τήν ὀμορφιά της,  τήν ὑγεία 
τῶν κατοίκων της, καί τό Κράτος 
καί ἐμεῖς ðáñáìÝíïõìå îÝãíïéá-
óôïé êáß ἀäñáíå ῖò  θεατές τῆς 
οἰκολογικῆς καταστροφῆς της. 

ῶò  êáôáíô Þóáìå  óÝ 
ôÝôïéá íáñêùìÝíç ὀëÝ-

èñéá êáôÜóôáóç ; Ðῶò ; 
Ἀκόμα ρωτᾶμε τό πῶς ; Ἀκό-

μη δέν ἔχουμε ἀντ ιληφθεῖ  ὅτ ι  καί 
ἐμεῖς ïἱ ἴäéïé ἔ÷ïõìå êáåῖ êáß 
óõíå÷ῶò êáéüìáóôå ἀðü ìéÜ 
ἄëëç öïâåñþôåñç êáß êáôá-
óôñåðôéêþôåñç ðõñêáúÜ, πού 
μαυρίζει-ἐρημώνει  ψυχή, καρδιά, 
σῶμα, νοῦ, συνείδηση, αἰσθήματα;  

Ἄí äÝí åἴ÷áìå ðÜèåé êá-
ôáóôñïöÞ ìÝóá ìáò  ἀπό αὐτή 
τήν πυρκαϊά, θά τήν ἀντιλαμβανό-
μασταν πολύ ἤ λίγο,  ἀνάλογα μέ 
τήν πνευματική μας κατάσταση. 
Πο ιά  ε ἶνα ι  αὐτή ; 

Å ἶíáé  ἡ ὀëÝèñéá ðõñêáúÜ 
ôῆò ἁìáñôßáò, ðïý îáðëþíå-
ôáé  μέ πολλούς πανούργους τρό-
πους, οἱ ὁποῖοι σήμερα ντύθηκαν 
τό ψευτοπροσωπεῖο τοῦ σύγχρο-
νου "πολιτισμοῦ" καί  ἀναίσχυντα 
παρουσιάζονται  ὡς τρόποι  μιᾶς 
μοντέρνας "πολιτισμένης" ζωῆς. 

Êáß  ðïéÜ å ἶíáé áὐôÞ ἡ  
"öéëïóïößá" τῆς μοντέρνας αὐ-
τῆς ζωῆς μας ;  Ôü ὅô é  ἀðü ìé -
êñïß ìáèáßíïõìå  πώς "ὡραία" 
ζωή εἶναι ἡ καλοπέραση, ἡ ἀπό-
λαυση, τό συμφέρον, τό εὔκολο 
κέρδος, ἡ σαρκολατρία,  ὁ ὑλι-
σμός, τά λοῦσα, ὁ καλλωπισμός 
τοῦ σώματος,  ἡ διασκέδαση, τό 
βόλεμα, ἡ τεμπελιά, τό φαγοτόπι, 
ἡ εὐμάρεια,  τό ἄφθονο χρῆμα, τά 
πλούτη, ο ἱ καταθέσεις,  κ.ἄ.... Ôü 
ὅôé ἀðü ôÜ íéÜôá ìáò ìáèáß-
íïõìå  βλασφήμιες καί κάθε αἰ-
σχρό, ἀνώμαλο, πονηρό, ἀντιχρι-
στιανικό, πλανεμένο, αἱρετικό, μα-
γικό, ἀποκρυφιστικό, κ.ἄ.... 

ÁὐôÞ ἡ ἁìáñôùëÞ "öéëï-
óïößá" τῆς ζωῆς καί ἡ ἔμπρακτη 
ἐφαρμογή της δέν εἶναι ìéÜ ὀëÝ-
èñéá ðõñêáúÜ, ðïý êáßåé ôßò 
øõ÷Ýò ὅλων καί  ἰδίως τῶν παι-
διῶν καί  τῶν νέων, ôßò ἀöáéñåῖ  
κάθε Χριστ ιαν ικό,  ἠθικό καί ἀν-
θρώπινο ἰδανικό καί  κάθε ἀρετή, 
ôßò ἀìáõñþíåé êáß ôßò ὁäçãåῖ 
óôÞí êáôáóôñïöÞ, óôÞí ðíåõ-
ìáôéêÞ ἐñÞìùóç ; 





 

3 

Êáß ôü ãåíéêü ἀðïôÝëå-
óìá ; Τό  βλ έπουμ ε  γ ύρ ω μας . 
Δημιουργεῖται ìéÜ "ìáýñç" êïé-
íùíßá,  óôçñéãìÝíç ðÜíù  στήν 
ἐκμετάλλευση, στήν ἀσυγκράτητη 
διαφθορά, στό ψεῦδος,  στήν πο-
νηρία, στήν ἀπάτη, στόν ἐγωϊσμό, 
σ’ ὅλα τά ἀχαλίνωτα ἄτιμα πάθη. 
ÌéÜ êïéíùíßá, ὅðïõ ἀðïõóéÜ-
æåé  ἡ ἠθική τάξη, ὅπου äéáóôñÝ-
öåôáé  ἡ ἀλήθεια, ὅπου êáôáðá-
ôåῖôáé  ἡ τιμή, ὅπου ðåñéöñïíåῖ-
ôáé  τό καθῆκον, ὅπου ðñïðçëá-
êßæåôáé ἡ ο ἰ κογένε ια , ἡ  ἁγνότη-
τα, ἡ ἁπλότητα, ἡ ἀξιοπρέπεια, ὁ 
σεβασμός, ἡ ἀγαθοσύνη, ἡ ἀρετή. 
ÌéÜ êïéíùíßá ÷ùñßò  ἀνθρωπιά 
καί  συμπόνια,  χωρίς χριστιανική 
ἀγάπη, φιλανθρωπία καί ἀλληλεγ-
γύη. ÌéÜ  êï éíùí ßá  ἀóåâÞò  
πρός τόν Θεόν êáß ðñïäïôéêÞ  
πρός τήν ἔνδοξη Ἱστορία μας καί 
πρός τούς Προγόνους μας. 

Ðῶò, ëïéðüí, åἶíáé äõíá-
ôüí ìÝóá óÝ ìéÜ ôÝôïéá óÜðéá 
êïéíùíßá  νά λειτουργήσουν σω-
στά καί ἐνσυνείδητα αἱ διάφορες 
κρατικές καί ἰδιωτικές ὑπηρεσίες 
πρός ὄφελος τοῦ Ἔθνους ; Ðῶò 
íÜ ὑðÜñîåé ἔîõðíïò  κρατικός 
προγραμματισμός πρός ἀποφυγή 
καί  ἀντιμετώπιση τῶν συμφορῶν 
(ὅπως π.χ. τῶν πυρκαϊῶν) ; 

Äõóôõ÷ῶò, ἡ ðõñêáúÜ ôῆò 
ἁìáñôßáò ìᾶò ἀöÞñåóå êáß 
ôÞí ἁðëÞ ëïãéêÞ. Π.χ. τώρα μέ 
τίς πυρκαϊές, ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι 
κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αὐτό τό 
κακό, ἐν τούτοις äÝí ὑðÜñ÷åé 
êñáôéêÞ ðñüíïéá íÜ óõíåñãá-
óôïῦí στρατός,  ἀστυνομία, πυ-
ροσβεστική, δῆμοι,  λαός καί  διά-

φορες ὑπηρεσίες νά φυλάξουν τά 
λίγα δάση, πού ἔμειναν. 

Ðρό 35 ετ ίας οἱ  Κοινότητες, 
πού τ ίς κατάργησε τό  νεοταξικό 
σχέδιο  "Καποδ ίστρ ιας ",  ἔβαζαν 
ὄχι  μόνο τούς δασοφύλακες, τούς 
ἀγροφύλακες ἀλλά καί  χωρικούς 
μέ βάρδιες καί öýëáãáí ôü êá-
ëïêáßñé ôÜ äÜóç  êáß ôü ðåôý-
÷áéíáí σέ μεγάλο ποσοστό μέ τή 
βοήθεια  τοῦ Θεοῦ. 

Óήμερα, μέ τόσα σύγχρονα 
μέσα äÝí ὑðÜñ÷åé ἀðïôåëå-
óìáôéêü ó÷Ýäéï ðñïöýëáîçò, 
äéüôé ἡ ἁìáñôßá êáôÝóôñåøå  
τή συνείδηση καί τή λογική, ἡ ὁ-
ποία πλέον δέ λειτουργεῖ  ἔξυπνα 
γι’  αὐτό τό τεράστιο θέμα, ὅπως 
καί γιά ἄλλα σοβαρώτερα θέματα 
(π.χ. τοῦ δημογραφικοῦ, τῆς ἀστυ-
φιλίας, τῶν ναρκωτικῶν, τῆς ἀλ-
λοτριωμένης παιδείας, τῆς λαθρο-
μετανάστευσης κ.ἄ.). 

Áὐôü ôü åἶ÷å ðñïöçôåýóåé 
ὁ Ìέãáò Ἀíôώíéïò, ὅτι «οἱ  ἄν-
θρ ωποι  τῶν τελευτα ίων χρ όνων 
èά ìïõñëáèïῦí  ἀπό τήν πολλή 
ἁμαρτ ία  κ ι ’  ὅ ταν  θά  βλέπουν 
ἕναν  ἐνάρ ετο σωστό Χριστ ιανό,  
θά λένε:  "αὐτός  εἶναι  χαζός"...» 

Áὐôü äÝ ãßíåôáé óÞìåñá ; 
Ὅποιος θέλει  νά ζήσει ἐνάρετα,  
ἠθ ικά,  τ ίμ ια,  Ὀρθόδοξα,  σεμνά, 
σ ύ μφ ωνα  μ έ  τ ό  θ έλημ α  τ οῦ  
Χρ ι σ τοῦ ,  αὐτός γιά τούς πολ-
λούς "ἔξυπνους" μοντέρνους åἶ-
íáé ÷áæüò, καθυστερημένος, καί 
γ ι’  αὐτό ôüí åἰñùíåýïíôáé, τόν 
κοροϊδεύουν καί προσπαθοῦν νά 
τόν κάνουν σάν τά μοῦτρα τους, 
γ ιά νά μήν ὑπάρχει  κάποιος νά 
ἐλέγχει τή φαύλη ζωή τους. 



 

4 

Ô Þí ðïéêéëüìïñöç ἁìáñôßá 
τή θεωροῦν πλέον ὡς τρόπο ζω-
ῆς... ÁὐôÞ ôÞ öïâåñÜ ðõñêáúÜ, 
ðïý ἐîïëïèñåýåé ðíåõìáôéêÜ, 
ἠèéêÜ êáß ὑëéêÜ ôü Ἔèíïò ìáò, 
ὄχι  μόνο δέ τή φοβοῦνται, ὄχι μό-
νο δέν ἀντ ιλαμβάνονται  τήν ὀλέ-
θρια δράση της, ἀλλά συζοῦν μα-
ζί της μέ εὐχαρίστηση... 

Ì Ý ἀðïôÝëåóìá, íÜ "êáôá-
êáßïíôáé" - äéáöèåßñïíôáé  ψυ-
χές, καρδιές,  συνειδήσεις,  σώμα-
τα, αἰσθήματα. Ὅλα γίνονται ìáῦ-
ñá ãåìÜôá óôÜ÷ôç êáß êáðíü. 
Καί, ἀφοῦ ὁ καύσωνας τῆς ἁμαρτί-
ας διώξει τή δροσιά τῶν ἀρετῶν, 
ἔρχεται ἡ ìáõñßëá ôïῦ øõ÷éêïῦ 
êåíïῦ , τοῦ ἄγχους, τῆς θλίψης, 
τῆς ἀπόγνωσης,  τῆς καταφυγῆς 
σέ ψυχοφάρμακα καί ἡρεμιστικά 
καί τῆς προσφυγῆς σέ ψεύτικους 
παράδεισους (στόν ἀποκρυφισμό, 
στή μαγεία, στίς παραθρησκεῖες, 
στίς αἱρέσεις, στά ναρκωτικά, στά 
ποτά, στό κάπνισμα, κ.ἄ.)... 

Êαί ôÜ äéåöèáñìÝíá óþìá-
ôá ãåìßæïõí ἀññþóôåéåò, γ ίνο-
νται πλαδαρά καί μαλθακά.  Ἔτσι 
ὁ σημερινός νεοέλληνας, ὁ "êáìÝ-
íïò" ἀðü ôÞí ἁìáñôßá, ἔχει γί-
νει ἕνας φιλάσθενος,  διεφθαρμέ-
νος καλοπερασάκιας, πού δέν ἔχει 
êáìéÜ ὁìïéüôçôá  μέ τόν Ἕλλη-
να τοῦ 1821 καί  τοῦ 1940.  

Êáß ôü ÷åéñüôåñï, ἔãéíå 
êáß ἀóåâÞò, âëÜóöçìïò, ἀ÷Ü-
ñéóôïò  πρός τόν εὐεργέτην του 
Θεόν,  ἀφοῦ ὄ÷é ìüíïí ἀöÞíåé 
καί  κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα ἕνα 
σωρό βλάσφημα, ἀντιχριστιανικά, 
ἀποκρυφιστικά καί ἀνήθικα θεάμα-
τα, βιβλία,  περιοδικά,  τραγούδια, 

DVD, κ.ἄ. ἀëëÜ êáß ìÝ åὐ÷áñß-
óôçóç  τά βλέπει,  τά ἀκούει,  τά 
μιμεῖται καί τά διαδίδει... 

Ê αί μετά ἀπό τόση ἀποστα-
σία ἔ÷åé ôü èñÜóïò íÜ ðáñá-
ðïíåῖôáé óôüí Èåüí, γιατί δέν 
τόν προστατεύει στούς διάφορους 
κινδύνους. Ὅταν π.χ. ôÜ äÜóç ôÜ 
ìïëýíïõìå  μέ τόν αἰσχρό ἔρωτα 
καί τό σαρκολατρικό τουρισμό, μέ 
στέκια διαφθορᾶς, παραλυσίας καί 
ἀσωτείας, μέ κέντρα νεοειδωλο-
λατρείας, ἀποκρυφισμοῦ καί μα-
γείας, ðῶò ἔ÷ïõìå ἀðáßôçóç 
íÜ óôáìáôÞóåé ὁ Èåüò ôßò 
ðõñêáúÝò ; Ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι βλέπο-
ντας τήν ἀποστασία μας, τήν ἀσέ-
βειά μας καί τήν ἀμετανοησία μας 
äéóôÜæïõí íÜ ðáñáêáëÝóïõí  
τόν Θεόν γιά τήν κατάπαυση τῶν 
συμφορῶν êáß  ìᾶò ἀöÞíïõí  
ἀβοήθητους, ìÞðùò óõíÝëèïõ-
ìå  καί  μετανοήσουμε καί  σταμα-
τήσουμε τήν ἁμαρτωλή ζωή μας 
καί διορθωθοῦμε.  

Ὅ ταν ὁ ἀíô ß÷ñéóôïò ïἰ-
êïõìåíéóìüò êáëðÜæåé  μέ πρω-
ταγωνιστές, Βαρθολομαῖο, Χριστό-
δουλο κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι σπεύδουν νά 
ἑνωθοῦν μέ τούς αἱρετικούς... 

Ὅ ταν κάθε χρόνο, καί  ἰδίως 
Χρ ιστούγ εννα κα ί  Πάσχα ,  πα ί -
ζοντα ι  κα ί  δημοσ ι εύοντα ι  âëÜ-
óöçìá ἀíôé÷ñéóôéáíéêÜ ἔñãá. 
Ὅταν μέσα στή Σαρακοστή καί με-
τά τό Πάσχα ἦλθαν óáôáíéóôéêÜ 
óõãêñïôÞìáôá, γιά νά διασκεδά-
σει ἡ νεολαία, ἡ ὁποία âåâçëþ-
íåé τήν ἁγία Σαρακοστή καί μέ τά 
ἔκτροπα τῶν πολυήμερων ἐκδρο-
μῶν... Ὅταν μέ τήν προστασία τοῦ 
Κράτους διωργανώθηκαν στήν Πα-
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τρίδα μας κινηματογραφικά φεστι-
βάλ ὁìïöõëïöéëéêῶí ôáéíéῶí...  
Ὅ ταν ἡ âëáóöÞìéá, ἡ ä éá-

öèïñÜ êáß ὁ  ðáíóåîïõáëé-
óìüò κυριαρχοῦν στήν κοινωνία 
μας... Ὅταν ἡ  á ἰó÷ñüôçôá  ἐπι-
κρατεῖ  παντοῦ (στά Μ.Μ.Ε. καί 
στά MEDIA , στά περίπτερα, στά 
θέατρα, στά σινεμά, στίς ἀφίσες, 
στούς δρόμους, κ.ἀ.), êáß ãßíå-
ôáé  ἀíáßó÷õíôá "ôñüðïò êáß 
óýìâïëï  æùῆò" . ..  

Ὅ ταν τίς ἡμέρες, ðïý ἐêáßå-
ôï ἡ Πελοπόννησος καί ἡ Εὔβοια, 
ἐπαίζετο στούς περισσότερους κι-
νηματογράφους "ὁ ×Üññõ Ðüôåñ 
êáß ôü ôÜãìá ôïῦ Öïßíéêá" êáß 
ðÞãáéíáí ïἱ ãïíåῖò ôÜ ðáéäéÜ  
τους νά δοῦν αὐτό τό δαιμονοέρ-
γο, ôü ὁðïῖï äéþ÷íåé  ἀπό τίς 
παιδικές καί νεανικές ψυχές τήν 
Π ίστη  τοῦ  Χρ ιστοῦ  καί ðåñíÜåé 
σ’ αὐτές ôÜ ìçíýìáôá ôῆò ìá-
ãåßáò êáß ôïῦ ἀðïêñõöéóìïῦ... 
Ὅταν ὁ ἀντίχριστος ἀñéèìüò 666 
κυκλοφορεῖ ἀνεμπόδιστα στήν κοι-
νωνία μας μέ πολλούς τρόπους... 
Ὅταν, ὅταν (εἶναι ἀμέτρητα τά "ὅ-
ταν"...)... καί ὅταν οἱ δῆθεν Πατρι-
ῶτες καί Ὀρθόδοξοι äÝí ἀíôé-
äñïῦìå äõíáìéêÜ êáß ὁìáäéêÜ 
σ’  αὐτή τήν ὀργανωμένη ἀντ ιχρι-
στιανική συνωμοσία...  

Ô üôå, ðῶò íÜ ìÞí ἀðïêôÞ-
óåé ἐîïõóßá ὁ äéÜâïëïò ἐπά-
νω στούς πύρινους ἀνέμους ;  Êáß 
ðῶò ἔ÷ïõìå ôÞí ἀãåíῆ ἀðáß-
ôçóç  ν ά  ἱ κ ε τ ε ύσ ου ν  ἡ Παναγία 
κα ί  ο ἱ  Ἅγ ιο ι  γ ιά  μᾶς καί  νά μᾶς 
προστατεύσουν ;  
Ὅ σες γιορτές καί  πανηγύρια 

νά κάνουμε πρός "τ ιμή"  τους, ἡ 

Παναγία καί  οἱ  Ἅγιοι ἀðïóôñÝ-
öïõí ôü ðñüóùðü ôïõò, ἄí äÝ 
ôáðåéíùèïῦìå ν ά  τούς  ἱ κ ε τ εύ -
σ ουμ ε  μέ  μετάνοια καί ἀπόφαση 
γιά διόρθωση καί Ὀρθόδοξη Χρι-
στιανική καί ὁμολογιακή ζωή. 

Êáß  ἄí ìå ßíïõìå ÷ùñßò 
ôÞí ðñïóôáóßá τῶν Ἁγ ίων  καί  
τ ῆς  Παν αγ ίας ,  ðïéüò èÜ ìᾶò 
ðñïóôáôåýóåé ; 

Ï ἱ äéÜöïñïé íÝïé øåõôï-
èåïß  τῶν πολλῶν παραθρησκει-
ῶν καί αἱρέσεων καί πλανῶν, πού 
κυκλοφοροῦν  ἀν εξέλεγκτα  στήν 
Πατρ ίδα  μας  μέ  τή  βοήθε ια  τοῦ 
Κράτους ἤ ὁ ×Üññõ Ðüôåñ, τοῦ 
ὁποίου τά δαιμονοέργα προβάλ-
λουν ἀκόμη καί τά Νεοελληνικά 
τῆς Α΄ Γυμνασίου ;  Ἤ ïἱ äþäåêá 
øåõôïèåïß  τοῦ Ὀλύμπου, τῶν ὁ-
ποίων ἡ λατρεία ἀναβιώνει  στίς 
ἡμέρες μας μέ Κρατική βοήθεια;  

Áὐτούς τούς 12 δαιμονοθεούς 
ἱκέτευαν παράφρονα στήν Πνύκα 
μέ τελετή οἱ  νεοειδωλολάτρες μέ 
συνδρομή ὑπουργῶν καί ἄλλων 
κρατικῶν παραγόντων, γιά νά στεί-
λουν πῦρ ἐξ  οὐρανοῦ νά ἀνάψει 
τό βῶμο τους... Ἀλλά ὁ Ïὐñáíüò 
äÝí ἄíôåîå ôÞí ἀóÝâåéá, πού 
ἐγίνετο στόν ἱερό τόπο, ὅπου ἐκή-
ρυξε  ὁ  Ἀπόστολος  Παῦλος 1, καί 
μετά ἀπό λίγες ὧρες ἡ ÐÜñíç-
èá , ἀðñïóôÜôåõôç  ἀπό κάθε 
Θεία βοήθεια, ἔãéíå ðáñáíÜëù-
ìá τῶν συνωμοτῶν ἐμπρηστῶν 
καί ôõëß÷èçêå óôßò öëüãåò  
καί ὁ Ἀττικός οὐρανός γέμισε êá-
ðíü êáß óôÜ÷ôç.. . 

1.  Καί  πῶς ἡ  Κρ ατ ική Ἐκκλη-
σ ία  ἄφ η σ ε  ν ά  γ ί ν ε ι  α ὐ τ ή  ἡ  ἀ σ έ -
β ε ι α  σ τ όν  ἱ ερ ό  αὐ τ ό  τόπ ο ;  
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Êáß ἐìåῖò ðåñéìÝíïõìå ìå-
ôÜ ðñïóôáóßá  ἀðü ôü ἀíôé-
÷ñéóôéáíéêü êñÜôïò ; Áὐôü ὄ÷é 
ìüíï äÝí êáôáðïëåìåῖ τήν ὀλέ-
θρ ια  πυρκαϊά  τῆς  ἁμαρτ ίας, ὄ÷é 
ìüíïí ἀöÞíåé ἀóýäïôá  τά διε-
φθαρμένα Μ.Μ.Ε. καί media  καί 
ὅλους τούς ἄθεους,  τούς ἀντ ίχρι-
στους, τούς φαύλους, τούς ἀνώ-
μαλους, τούς λαοπλάνους,  τούς 
ἀνήθικους,  τούς νεοεποχίτες ἀπο-
κρυφιστές καί σατανιστές, τά μέ-
ντιουμ καί τούς μάγους νά διακι-
νοῦν ἐλεύθερα τ ίς  πύρινες κατα-
στροφικές προπαγάνδες τους, ἀë-
ëÜ ðñïäßäïíôáò Πίστη, Ἱστορία 
καί Προγόνους, ôïýò âïçèåῖ êáß 
ôïýò ἐðé÷ïñçãåῖ  ἀêüìç, ãéÜ íÜ 
ἀðïôåöñþóïõí  ὅ,τ ι καλό ἔχει 
μείνει  σ’ αὐτό τόν  τόπο êáß íÜ 
ἐñåéðþóïõí  τ ίς  ψυχές  καί τά 
σώματα ὅλων καί ἰδίως τῶν νέων. 

õðïýìåèá óÞìåñá βλέπο-
ντας ôÞí êáôáóôñïöÞ  τῆς 

ἑλληνικῆς φύσης ἀπό τίς πυρκαϊ-
ές καί τή μετατροπή της σέ μαύρη 
γῆ γεμάτη στάχτες καί ἐρείπια...  

Ð üóï ὅìùò ðåñéóóüôåñï 
ἔðñåðå íÜ ëõðïýìåèá  ãéÜ ôü 
ôåñÜóôéï ðëῆèïò  ôῶí "êáìÝ-
íùí" ν εαν ικῶν  ὑπάρξεων, τῶν 
ναρκομανῶν, καθώς καί γιά τίς χι-
λιάδες τῶν  νεαν ίδων, πού "ἔêá-
øáí-ìáýñéóáí" τήν παρθεν ία 
τους καί ξερρίζωσαν μέ ἐγκλημα-
τικές ἐκτρώσεις τά σπλάχνα τους 
τραυματίζοντας τίς ψυχές τους ;  

Ð üóï ðåñéóóüôåñï ðñÝ-
ðåé íÜ êëáýóïõìå ãéÜ ôü ðëῆ-
èïò τῶν παιδικῶν καί  νεανικῶν 
ψυχῶν, πού, προτοῦ ἀκόμη βλα-
στήσουν τά ὡραῖα ἄνθη τῶν ἀρε-

τῶν, êáôÝêáøáí-ìáýñéóáí ôßò 
øõ÷Ýò ôïõò μέ πονηρά, βίαια, 
ἀποκρυφιστικά, μαγικά θεάματα, 
περιοδικά, βιβλία καί ἠλεκτρονικά 
παιχνίδια, μέ αἰσχρές καί  σατανι-
κές μουσικές, μέ τά ναρκωτικά, μέ 
τήν ἀνηθικότητα, τήν ἀναισχυντία, 
τήν ἀνωμαλία κ.ἄ. ; 

Ð üóï ðåñéóóüôåñï ðñÝ-
ðåé íÜ èñçíÞóïõìå γιά τίς ὀλέ-
θριες πυρκαϊές τῆς πορνείας, τῆς 
μοιχείας καί  τῆς ὁμοφυλοφιλ ίας, 
ðïý êáôáêáßïõí νεολαία,  οἰκο-
γένεια,  κοινωνία καί  Πατρίδα καί 
ἐñåéðþíïõí ôü Ἔèíïò  μέ τίς 
παράνομες συμβιώσεις, μέ τά δια-
ζύγια, μέ τίς ἐγκληματικές ἐκτρώ-
σεις καί μέ πάρα πολλά ἄλλα, 
πού óêïñðïῦí ðáíôïῦ ìáõñß-
ëá  διαφθορᾶς καί óôÜ÷ôç ἠθικο-
πνευματικῆς κατάπτωσης ;  

Ð üóï ðåñéóóüôåñï ðñÝ-
ðåé íÜ äáêñýóïõìå  ãéÜ ôßò 
øõ÷Ýò, ðïý ðñüäùóáí  êáß 
ìáýñéóáí-ìüëõíáí τό Βάπτισμά 
τους, τήν  ἀφιέρωσή τους στόν 
Θεόν ,  τήν  Ὀρθόδοξη  ὁμολογ ία  
καί Πίστη τους καί ñß÷èçêáí óôü 
"êáìßíé" τῆς πλάνης, τῆς προδο-
σίας καί τῆς ἁμαρτίας êáß êáôå-
êÜçóáí μέ ὑλιστικές, ἄθεες, ἀνή-
θικες, αἱρετικές, οἰκουμενιστικές, 
νεοεποχήτικες, ἀποκρυφιστικές καί 
μαγικές πλάνες ;  

Êáß ἰäßùò ôü êáëïêáßñé  ἡ 
ψυχική μας τύφλωση καί ὁ ἐγωϊ-
σμός δέ μᾶς ἀφήνει νά δοῦμε ìéÜ 
ôåñÜóôéá ðõñêáúÜ ἀðü ἀìÝ-
ôñçôåò ἁìáñôßåò, ðïý êáôá-
êáßåé ὅëç ôÞí ἙëëÜäá êáß ôÞ 
ãåìßæåé "ìáõñßëá, ἐñåßðéá, óôÜ-
÷ôç êáß âñüìá" . . .  
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Ἡ  γύμνια, ἡ αἰσχρή προκλητι-
κότητα, ἡ ἀδιαντροπιά, ὁ σαρκο-
λατρικός τουρισμός, οἱ ξέφρενες 
διασκεδάσεις, ἡ ἀποχαλίνωση, τά 
αἰσχροτράγουδα, τά πονηρά θε -
άματ α , ἡ ὀ φθαλ μοπο ρν ία , κ.ἄ. 
ἀíÜâïõí öëüãåò σαρκικῶν ἐπι-
θυμιῶν καί  παρανόμων ἐρώτων, 
οἱ ὁποῖοι τυλίγουν ψυχές καί σώ-
ματα, ôÜ êáôáêáßïõí êáß ἀöÞ-
íïõí ðßóù ôïõò êáôÜìáõñåò 
øõ÷Ýò μέ ἀποτεφρωμένες συνει-
δήσεις καί  νεκρά συναισθήματα 
καί  μολυσμένα-διεφθαρμένα σώ-
ματα, τῶν ὁποίων τήν οἰκτρά κα-
τάσταση, ὅσο καί ἄν προσπαθοῦ-
με νά τήν καλύψουμε μέ τήν "πο-
λιτισμένη"  ὑποκρισία μας,  ὅμως 
σύντομα ôÞí îåóêåðÜæïõí ïἱ 
øõ÷éêÝò êáß óùìáôéêÝò ἀóèÝ-
íåéåò καί τά ἀμέτρητα προσωπι-
κά καί κοινωνικά προβλήματα... 

ἶíáé ôüóåò ðïëëÝò ïἱ êá-
ôáóôñåðô éêÝò ðõñêáúÝò 

ôῆò ἁìáñôßáò ,  πού χρειάζο-
νται  β ιβλ ία, γ ιά νά περιγραφοῦν 
ôÜ ὀëÝèñéá  τους ἀποτελέσματα, 
πού κατήντησαν τήν Πατρίδα μας 
ἐñåßðéï ãåìÜôï ìáõñßëá, óôÜ-
÷ôç êáß âñüìá...  

Äõóôõ÷ῶò... Ὅπως ἡ σημε-
ρινή καμένη ἀπό τίς πυρκαϊές μαύ-
ρη Ἑλλάδα δέν ἔχει  καμμιά ὁμοι-
ότητα μέ τήν καταπράσινη ὡραία 
παλιά Ἑλλάδα μας, ἔôóé êáß ἡ 
óçìåñéíÞ äéåöèáñìÝíç ὑëéóôé-
êÞ êáß óáñêïëáôñéêÞ êïéíù-
íßá ìáò äÝí ἔ÷åé êáììéÜ ὁìïé-
üôçôá  μέ τήν παλαιά Ἑλλάδα, τῆς 
ὁποίας ἡ πνευματική της ὁμορφιά 
καί ο ἱ  ἀρετές  τῶν  κατο ίκων  της  
ἀκτινοβολοῦσαν σέ ὅλο τόν κόσμο! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ἄí åἴ÷áìå ðíåõìáôéêÞ êá-

ôÜóôáóç καί φωτισμένους ἀπό τό 
Θε ῖον  Φῶς τούς  ψυχ ικούς  μας 
ὀφθαλμούς, èÜ âëÝðáìå ãýñù 
ìáò êÜôé ðïëý ÷åéñüôåñï ἀπό 
αὐτά, πού εἴδαμε μέ τούς σωματι-
κούς μας ὀφθαλμούς στίς φετει-
νές πυρκαϊές...ÈÜ âëÝðáìå ìéÜ 
êïéíùíßá, ðïý óõíå÷ῶò êáßå-
ôáé ἀπό τ ίς  τεράστιες  σκοτε ινές 
βρομερές φωτιές  τῆς ἁμαρτ ίας, 
ìÝ ἀðïôÝëåóìá  νά μεταβάλλον-
ται μεγάλα τμήματά της óÝ ìáõ-
ñéóìÝíá ἐñåßðéá  γεμάτα ἀπό 
πτώματα καλυμμένα μέ στάχτη...  
Ὅμως τά τεχνητά "φῶτα" τοῦ 

ψευτοπολιτισμοῦ μας èáìðþíïõí 
τά μάτια τῶν πολλῶν καί äÝ ìðï-
ñïῦí íÜ äïῦí áὐôÞ ôÞí ðíåõ-
ìáôéêÞ êáôáóôñïöÞ, μέ ἀποτέ-
λεσμα καί αὐτοί σάν τίς νυκτοπε-
ταλοῦδες íÜ êáôáêáßïíôáé ἀπό 
τίς φλόγες τῆς ἁμαρτίας... 

ῶò èÜ  óâÞóïõí  οἱ  φοβε-
ρές  πυρκαϊές  τῆς  ἁμαρτ ίας ; 

Ðῶò èÜ öýãïõí  οἱ  στάχτες  καί 
θά ἀναγεννηθοῦν οἱ ψυχές μας; 

Ìüíïí ὁ Èåüò  μπορεῖ  νά 
περ ιορ ίσε ι  τ ί ς  ὀλ έθρ ι ες  αὐτ ές  
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πυρκαϊές êáß íÜ ôßò óâÞóåé, καί 
μέσα ἀπό τή στάκτη íÜ îáíá-
æùíôáíÝøåé ôßò "êáìÝíåò" øõ-
÷Ýò ìáò, ἄí ὅìùò êáß ἐìåῖò 
èåëÞóïõìå, διότι ὁ Θεός σέβεται 
τό αὐτεξούσιό μας. 
Ὁ  Χριστός,  ἡ Παναγία καί οἱ 

Ἅγιοι ðåñéìÝíïõí íÜ äïῦí ἀðü 
ìᾶò ðñῶôá ôü êáëïðñïáßñåôï 
âῆìá, δηλαδή νά  καθαρ ίσουμε, 
νά "ὀργώσουμε,  νά σκαλίσουμε, 
νά ποτίσουμε τήν καμένη γῆ" τῆς 
ψυχῆς μας μέ  προσευχή ,  μετά-
νο ια , δάκρυα, εἰλικρινῆ ἐξομολό-
γηση, μέ ἱερά ἀνάγνωση, ἐκκλη-
σιασμό, μέ ἀποφασιστικό γενναῖο 
ἀγῶνα ãéÜ ôÞí êáôÜðáõóç τῶν 
ἁμαρτιῶν μας καί γιά τή διάπραξη 
τῶν ἀρετῶν, êáß ôüôå èÜ âïç-
èÞóïõí ἄìåóá ãéÜ ôÞ ἐîáöÜ-
íéóç  τῶν καταστρεπτικῶν ἀποτε-
λεσμάτων τῆς ἁμαρτίας καί γιά 
τήν ἀναγέννηση τοῦ Ἔθνους μας. 

ò óõíÝëèïõìå ëïéðüí.  Ἄς 
νο ιώσουμε  ôüí ὄëåèñï, 

πού μᾶς ἐξολοθρεύει, ôÞ ìáõñß-
ëá êáß ôÞ óôÜ÷ôç, πού σκεπά-
ζουν τήν  κο ινων ία  μας   êáß ἄò 
ἀðïöáóßóïõìå  ν ά  ἀγ ων ι στο ῦ-
μ ε  γιά τήν ἀνάπλασή της.  
Ἄò äéïñèþóïõìå ðñῶôá 

ôüí ἑáõôü ìáò ἀðïìáêñýíïí-
ôáò  ἀπό μέσα μας,  ἐπάνω μας 
καί τριγύρω μας κάθε εὔφλεκτο 
ὑλικό τῆς ἁμαρτίας êáß ἀñ÷ßæï-
íôáò ìÝ ìåôÜíïéá τόν  καλό  
ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν γιά τήν ἐν Χρι-
στῷ ἀναγ ένν ηση  τῆς δικῆς μας 
ψυχῆς καί τῶν συνανθρώπων μας. 

Καί συγχρόνως ἄò ἀíáëÜ-
âïõìå ãåííáῖï ἀãþíá ἐναντίον 
ὅλων τῶν συνωμοτῶν-ἐμπρηστῶν 

τῶν πνευματικῶν καί  ὑλικῶν θη-
σαυρῶν τῆς Πατρίδας μας. 

Ì Þ  ðåñ éì Ý íïõìå  ôïýò 
ὑðåýèõíïõò .  Ἄλλοι ἐξ αὐτῶν 
ἔχουν προδώσει καί ἄλλοι συμπο-
ρεύονται συνεργαζόμενοι μέ αὐ-
τούς τούς προδότες. 

Ï ἱ  δ ιεφθαρμένοι πράκτορες 
τῆς Νέας Τάξης óõíå÷ῶò ἀíÜ-
âïõí êáß íÝåò ὀëÝèñéåò ðõñ-
êáúÝò, π.χ. ìÝ ôÞ ìåãÜëç äéá-
óôñïöÞ ὅλων σχεδόν τῶν βιβλί-
ων τῆς Παιδείας καί ἰδίως τῶν Νε-
οελληνικῶν,  τῶν Θρησκευτικῶν 
καί τῆς Ἱστορίας ἐðéäéþêïõí íÜ 
êÜøïõí-ìáñáæþóïõí τίς παιδι-
κές καί νεανικές ψυχές καί νά τίς 
ãåìßóïõí ìáõñßëá  ψεύδους, 
ὑλισμοῦ καί ἀνηθικότητας, êáðíü 
ἀποβλακώσεως êáß óôÜ÷ôç  ἀναι-
σθησίας, ὥóôå íÜ ãßíåé ἡ íåï-
ëáßá  ἀäéÜöïñç  γ ιά τά  Ἰδανικά 
τῆς  Φυλῆς μας  καί  γ ιά  τά  Ἱερά 
καί  Ὅσια τοῦ Ἔθνους μας.  

×ñåéÜæåôáé, ἑðïìÝíùò, ìéÜ 
åἰñçíéêÞ äõíáìéêÞ ἐðáíÜóôá-
óç ἐναντίον τῆς ὀλέθριας νεοταξι-
κῆς καί νεοεποχήτικης συνωμοσί-
ας τῶν ὀργάνων τῆς σιωνιστικῆς 
Παγκοσμιοποίησης, ἡ ὁποία êá-
ôáêáßåé - ἐñåéðþíåé  ἀπό κάθε 
πλευρά τό Ἔθνος μας.  
Ὅëïé ìáò åἴìáóôå ὑðåýèõ-

íïé ἀπέναντι  τοῦ Θεοῦ,  τῶν Ἁγί-
ων, τῶν ἡρώων, τῆς ἱστορίας μας 
καί  τῶν προγόνων μας. 
Ἄí ἀìåëÞóïõìå, èÜ êëÜ-

øïõìå ἐìåῖò, êáß ἰäßùò ôÜ 
ðáéäéÜ ìáò, πάνω σέ πνευματι-
κά, ἐθνικά, κοινωνικά καί  ὑλικά 
ἐρε ίπια  καλυμμένα μέ  "καπνό, 
μαυρίλα, στάχτη καί  πτώματα"...  

Ἄ 


