
Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821 
ÊÁÉ Ç ÓÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÏÄÏÓÉÁ 

1821 ,  ὁ  ῾Åëëçíéêόò Ëáόò , ὀλιγάριθμος,  ρακένδυτος,  νη-
στικός, βασανισμένος,  ὑπόδουλος, ἐðáíáóôάôçóå  ἐíáíô ίïí 
ìéᾶò ἰó÷õñῆò Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ,  ðïύ  ôήí ἔôñåìå  
ὅλη ἡ Εὐρώπη καί τήν ὑπεστήριζε ἡ ἀνθελληνική  "Ἱερά Συμμαχία" 
τῶν μεγάλων Δυνάμεων, ôό ÍÁÔÏ  τῆς ἐποχῆς ἐκείνης! 

×ùñ ίò  êáììéÜ ὑðïóôήñéîç , λίγο ἐξοπλισμένος μέ ἀπηρ-
χαιωμένα καριοφίλια καί  γιαταγάνια καί  ἀνοργάνωτος, ἀãùíί-
óèçêå ἡñùúêÜ ἐναντίον ἑνός πολυάριθμου, πάνοπλου καί ὀργα-
νωμένου στρατοῦ, êá ί , ὤ ôïῦ èáύìáôïò! ôόí ἐíίêçóå! ! !  

Καί αὐτό τό πέτυχε ὁ ῾Ελληνικός Λαός, διότ ι  óôçñί÷èçêå 
óôά  ðíåõìáôéêά  ôïõ ἐöόäéá. ᾿Εν ίκησαν ο ἱ  ὀλ ίγο ι  Ἕλληνες, 
ἐξοπλισμένοι μέ ἐλάχιστα ὑλικά ἐφόδια, ἀëëά  ðάíïðëïé  øõ-
÷ éêÜ ! Í ί êçó å  ἡ  â áè å é Ü  ê á ί  ö ëïãå ñά  ð ίóô ç  ô ïõò  στόν 
ΧΡΙΣΤΟΝ, ἡ πεποίθηση στό δίκαιο τοῦ ἀγώνα τους, ἡ ἀπόφαση 
τῆς θυσίας,  ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, ὁ πόθος τῆς ἐλευθερί-
ας, ἡ ῾Åëëçíïñèόäïîç ἐíάñåôç øõ÷ή ôïõò! 

Ἄλλωστε καί πρίν τό 1821 ὁ ῾Ελληνικός Λαός εἶχε κατορθώ-
σει,  μέ τή βοήθεια τοῦ λατρευτοῦ του ΧΡΙΣΤΟΥ καί μέ τήν πνευ-
ματική του πανοπλία, ἕí á  ì å ãáëύ ô å ñï  è á ῦ ìá ,  ôήí ἡñùúêÞ 
ôïõ ἀíôίóôáóç ἐð ί Ôïõñêïêñáôίáò! 

Κατά τά 400 ζοφερά αὐτά ἔτη, ὁ Λαός μας ὑπέφερε καρτερι-
κά ἀμέτρητα δεινά καί  κακουχίες.  Ἔζησε μέ βάσανα, ὡστόσον 
ὅμως  μέ  Ὀ ρθόδοξο  γ εννα ῖο  φρόν ημα !  

῾Ç Ὀñèόäïîç ᾿Åêêëçó ίá äéáðáéäáãùãïῦóå ×ñéóôéáíéêÜ 
τόν ὑπόδουλο Λαό μας,  τ οῦ  ἔδ ιδ ε  τήν  πνευμ ατ ι κή  δ ύναμη  τῆς 
ὑπομονῆς καί τῆς ἀντίστασης, τοῦ μάθαινε γράμματα μέ τά κρυ-
φά σχολειά  êá ί ôόí âïçèïῦóå íά  äéáôçñå ῖ ôήí ἘèíéêÞ óõ-
íå ίäçóÞ  ôïõ καί τήν ἐλπίδα τῆς ἐλευθερίας.  

Οἱ ταλαιπωρίες ἐνδυνάμωναν τόν ῾Ελληνικό Λαό, ὁ ὁποῖος 
ìÝ ἀãῶíåò êáί èõóßåò ἐðåôέëåóå ãåííáίïõò êáί ἀðáñάìéë-
ëïõò ðíåõìáôéêïύò ἄèëïõò, ἐκ  τῶν ὁποίων μεγαλύτεροι  ἦσαν 
ôά  Ìáñôύñéá ôῶí Ἁãßùí Íåïìáñôύñùí! 

Τό ῎Εθνος μας 400 ἔτη μέσα στό καμίνι τῆς δουλείας, σκλη-
ραγωγήθηκε  κα ί  λαμπρύνθηκε  ψυχοπνε υματ ι κά  κα ί  ἀπέκ τη -



σε  ìåãάëåò êá ί ὑøçëïῦ ἐðéðέäïõ ἐöåäñå ῖåò  σέ ἀνθρώπους 
ἠθικούς καί πνευματικούς, πραγματ ικούς Χριστ ιανούς! 

Μέ  αὐτές  τ ίς  πνευματ ικές  ἐφεδρε ῖες  ρ ίχτηκε  ὁ  Λαός  μας 
ôό 1821 óÝ ἡñùúóìïύò, êá ί ìέ  èõó ίåò ðέôõ÷å íά  ä éώîåé ôÞ 
óêëáâéά  καί νά κάμνει  πραγματικότητα τό ὅραμα τῆς ᾿Ελευθερί-
ας. Κατώρθωσε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ôό Èáῦìá 1821 ! ! ! 

Ïἱ Ðñόãïíïί ìáò ὑðέöåñáí, ἀãùíßóôçêáí, èõóéÜóôç-
êáí  γιά τήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τήν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος.  

Óήìåñá, ὅìùò, ï ἱ ἀðόãïíï ί ôïõò  äέí ἐíäéáöέñïíôáé  
νά μελετήσουν τήν ἔνδοξο ἱστορία τους. Ëçóìόíçóáí  οἱ περισ-
σότεροι τά ᾿ Ιδανικά,  τ ίς θυσίες καί  τούς γενναίους ἀγῶνες τους. 
Äέí á ἰóèάíïíôáé ἱåñό ÷ñέïò  ἀπέναντι αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι  δόξα-
σαν τό ῾Ελληνικό ὄνομα, êáί äέí èåùñïῦí ἱåñό êáèῆêïí  νά 
μιμηθοῦν τήν ἀρετή τους,  τήν εὐσέβειά τους,  τόν πατριωτισμό 
τους καί τήν ἀνδρεία τους. Γι’ αὐτό κάποιοι ἐντολοδόχοι τῆς Νέας 
Τάξης, πληρωμένοι ἀπό τήν Ε.Ε., âñῆêáí åὐêáéñßá íÜ ἀëëïéþ-
óïõí  τά βιβλία τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας. 

Äõóôõ÷ῶò, ὁ δημιουργήσας τήν παγκοσμίου φήμης ῾Ιστορία 
σκληραγωγημένος,  ἐγκρατής,  φιλόσοφος,  ἡρωϊκός,  φιλελεύθε-
ρος,  ἀδούλωτος,  ἠθικός,  Χριστολάτρης,   πανέξυπνος Ἑλλην ι -
κός Λαός, ὁ ὁποῖος καί τό 1940 ἔδειξε τήν ἀνωτερότητά του, äέí 
åὐôύ÷çóå íά ἔ÷åé óήìåñá ἀíôάîéï äéάäï÷ό ôïõ. 

῾Ο σημερινός Ἑλλην ικός λαός ἔχε ι  ὑποστῆ öïâåñÞ ðíåõ-
ìáôéêή êáί ἠèéêή êáôÜðôùóç... Äåëåάóèçêå ἀπό τά δυτικά ἐπί-
χρυσα ἀντ ιχριστ ιανικά " ἰδεολογικά"  μοντέρνα ρεύματα, ðáñå-
óύñèçêå ἀπό αὐτά καί ἔðåóå óôü âïῦñêï τῆς ἀσεβείας, τῶν 
παθῶν, τοῦ sex,  τῆς διαφθορᾶς καί τῆς ὑλοφροσύνης... ῎Ετσι, 
ἀðïìáêñύíèçêå ἀπό τόν Λυτρωτήν του ΧΡΙΣΤΟΝ καί  ἀπό τά 
Ἰδεώδη τῆς Φυλῆς του.  Μάλιστα στίς τελευταῖες δεκαετίες ἀëëïé-
ώèçêáí ðïëύ τά ῾Ελληνορθόδοξα χαρακτηριστικά του. 

Ἀðáñíçèåίò ὁ Ëáόò ìáò τό ῾Ελληνοχριστιανικό βίωμά του, 
ἐãêáôέëåéøå τήν εὐλογημένη ἀγροτική ὑγιεινή ζωή καί τήν ἑλληνι-
κή ὕπαιθρο,  ἡ ὁποία ἀνέθρεψε τόσες ἔνδοξες γενεές ῾Ελλήνων, 
καί ἔτρεξε ν᾿ ἀπολαύσει τή μοντέρνα ζωή τῶν πόλεων. Êëåίóôçêå  
στά τσιμεντένια κλουβιά, ἔâáëå ãéά äÜóêáëü ôïõ  τή νεοταξική 
τηλεόραση καί τά ἀντιχριστιανικά media, ñί÷èçêå στήν ἀπόλαυση 
τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, ἔãéíå äïῦëïò  τῆς ὕλης καί  τῆς σάρκας, 
êá ί ἔèáøå ôά Ἰäáíéêά ôïõ êάôù  ἀπό τά τσιμέντα, τά σίδηρα, 
τά πλαστικά καί τά τσιπάκια τοῦ παρανοϊκοῦ "πολιτισμοῦ" του... 



Äéáóôñάöçêå  τό πνεῦμα καί ἡ καρδιά του... Ἀëëïéώèçêå  
δέ καί σωματικά ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό τά βιομηχανοποιημένα 
βλαβερά  "τρελά" ξενόφερτα μεταλλαγμένα τρόφιμα καί ποτά. Ἀπό 
ὑγιής, λεβεντόσωμος, σφριγηλός, λεπτός καί σκληραγωγημένος, 
êáôήíôçóå ἀññùóôéάñçò, μαμόθρεπτος, μέ πλαδαρές περιττές 
σάρκες καί ἔãéíå èῦìá  τοῦ ἐκφυλιστικοῦ unisex .. .  

Ρίχθηκε δέ καί στήν ὑðïäïõëùôéêή ἐîάñôçóç  τῆς ἠλεκτρο-
νικῆς τεχνολογίας δεχόμενος νά τό ἁλυσοδένουν μέ τά ἀνελεύθε-
ρα ἠλεκτρονικά συστήματα Σένγκεν, TAXIS, ΔΙΑΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, κ.ἄ., 
τά ὁποῖα φακελλώνουν τούς ἀνθρώπους, περιορίζουν τίς ἀτομικές 
ἐλευθερίες καί ἑτοιμάζουν ôή óéùíéóôéêÞ äéêôáôïñίá ôῆò ÍÝáò 
ÔÜîçò êáß ôïῦ Ἀíôé÷ñ ίóôïõ, ôïῦ ὁðïßïõ ôüí ἀñéèìü 666 
(÷îóô´) χρησιμοποιοῦν ὡς διεθνή κωδικό . . . 

Στήν πλειονότητα τοῦ Λαοῦ μας ἔóâçóå ó÷åäόí ὁ öëïãå-
ñόò êá ί ἀíéäéïôåëήò ðόèïò  γιά τήν εὐσέβεια, τήν ἀλήθεια,  τή 
δικαιοσύνη, τήν ἠθική,  τήν ἐλευθερία, τήν ἀλληλεγγύη, γ ιά ἀγῶ-
νες πνευματικούς, κοινωνικούς, ἐθνικούς καί ἀνθρωπιστικούς. 

Οὕτω πλέον äέ öéëïóïöå ῖ ,  äέí ðñïâëçìáô ίæåôáé  σοβα-
ρά γιά τά μεγάλα ᾿Εθνικά, ᾿Εκκλησιαστικά καί  κοινωνικά προβλή-
ματα καί äέí ἀðïöáóίæåé ν ᾿ ἀγωνισθεῖ γενναία γιά τήν ὀρθή ἀντι-
μετώπιση καί ἐπίλυσή τους. Ἀκόμη, καί  ὅταν οἱ  διάφοροι ἀσεβεῖς 
βλασφημοῦν τήν Πίστη του, äέí  á ἰóèάíåôá é  ἱåñό  ÷ñέïò  íά 
ἐîåãåñèå ῖ  ἐναντίον αὐτῶν. Ὅταν ὅμως θίξουν τήν τσέπη του, τό 
"βόλεμά"  του καί τήν ὁμαδάρα του, διαμαρτύρεται ἔντονα. 

῾Ùò ἄâïõëïò ó÷åäόí ìÜæá ἀêïëïõèå ῖ  ὁ Λαός μας τούς 
προπαγανδιστές τῆς ῾Ενωμένης Εὐρώπης,  τῆς Παγκοσμιοποίη-
σης,  τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τῆς Νέας Ἐποχῆς, τοῦ Ο ἰκου-
μενισμοῦ... Ἔ÷åé ó÷åäόí ôõöëùèῆ ðíåõìáôéêÜ êá ί ἀäõíáôå ῖ  
νά ἐννοήσει εὐκρινά τήν δολιότητα ὅλων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι προε-
τοιμάζουν τήν ὑποδούλωσή του καί τόν τάφο του...  

 Äéά  ôά  "30 ἀñãýñéá", τά δόλια πακέτα -  ἐπιδοτήσεις τῆς 
Ε.Ε., ðùëåῖ ðñïäïôéêÜ στούς ἀνθέλληνες καί ἀντίχριστους νεο-
ταξῖτες ἡγέτες τῆς Ε.Ε., τήν Ἐθνική κυριαρχία, ἀνεξαρτησία καί 
᾿Ελευθερία τῆς Πατρίδας του, πού ἀποκτήθηκε μέ τόσα προγονι-
κά αἵματα καί ἀγῶνες. Êáôήíôçóå äέ  êá ί êáñðáæïúóðñά÷ôï-
ñáò  τῶν Τούρκων, τῶν Σκοπιανῶν, τῶν Ἀλβανῶν κ.ἄ. μέ τίς συ-
νεχεῖς προδοτικές ὑποχωρήσεις τῶν δειλῶν πολιτικῶν. 

ÅÈÍÉÊÇ ÐÑÏÄÏÓÉÁ  å ἶíáé ἡ óõììá÷ ίá ôῆò Ἑëëάäáò  μέ 
τά ὄργανα τῆς συνωμοτικῆς σιωνιστικῆς "Νέας Τάξης".  



Ôü ìÝëëïí ôῆò ἙëëÜäáò äéáãñÜöåôáé æïöåñü.. . , ἀφοῦ δο-
λοφονεῖται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἕλληνες μέ τήν ἀποφυγή τῆς τε-
κνογονίας καί μέ τίς ἐκτρώσεις... Ἡ íÝá ãåíéÜ ἀðïöåýãåé τόν εὐ-
λογημένο γάμο καί  ðñïôéìᾶ τήν ἀσύδοτη ζωή, τό σέξ,  τήν ἀτιμία, 
τά διαζύγια.. . Μετά ἀπό μερικές δεκαετίες οἱ Ἕλληνες èÜ åἶíáé 
ìåéïøçößá στήν Πατρίδα τους, πού μέ τήν ἀνοχή τῶν προδοτῶν 
πολιτικῶν óõíå÷ῶò êáôáêëýæåôáé  ἀπό λαθρομετανάστες, τούς 
ὁποίους βοηθεῖ ο ἰκονομικά ἡ νεοταξική Ε.Ε., γιά νά μετατραπεῖ ἡ 
Ἑλλάδα σέ μιά πολυεθνική χώρα καί σ’ ἕνα Κόσσοβο... 

Ἤδη ἄρχισαν νά ἀνεγείρονται ðïëëÜ ôæáìéÜ στή χώρα μας 
καί οἱ ξένοι ἀπαιτοῦν τά δικαιώματά τους... Ðῶò, ὅìùò, ëÝãïõìå 
ὅôé ôéìᾶìå  τ ού ς  Ἥρωες  τ οῦ  1 82 1 , ὅôáí ἀöÞíïõìå íά êôé-
óèïῦí σέ δημόσιους χώρους μεγάλα τζαμιά, τή στιγμή, πού οἱ 
μουσουλμάνοι καταστρέφουν τούς Ὀρθόδοξους Ναούς στήν Κύ-
προ καί στό Κόσσοβο καλυπτόμενοι ἀπό τούς Νατοϊκούς; 

Ἡ ἀäéáöïñßá ìáò êáß ἡ ðáèçôéêÞ ἀðïäï÷Þ τῶν νεοταξι-
κῶν συνωμοσιῶν θά μᾶς ὁδηγήσει  στόν ἐèíéêü ὄëåèñï.  Ἔτσι 
ὅ ,ô é äÝ ìðüñåóáí νά μᾶς κάνουν τόσους α ἰῶνες οἱ ἐχθροί μας 
μέ τόσους διωγμούς καί πολέμους, êéíäõíåýïõìå  ἐξ α ἰτίας τῆς 
πνευματικῆς μας κατάπτωσης íÜ ôü ðÜèïõìå  στό ἐγγύς μέλλον 
ἀπό τούς νεοταξῖτες τῆς Ε.Ε. καί ἀπό τά ἐδῶ ὄργανά τους...  

Äõóôõ÷ῶò, óÞìåñá ἡ ìÝí Ðáôñßäá ìáò ὑðïäïõëþíåôáé  
στά καταχθόνια σχέδια τῆς ἰσοπεδωτικῆς Παγκοσμιοποίησης, ἡ 
äÝ Ἁãßá Ὀñèïäïîßá ðïëåìåῖôáé êáß ὑâñßæåôáé μέ πολλούς τρό-
πους καί ðñïäßäåôáé ἀπό ψευτορθόδοξους ρασοφόρους ο ἰκου-
μενιστές,  ο ἱ  ὁποῖο ι  σπεύδουν  νά ἑνωθοῦν  μέ τόν αἱρεσιάρχη 
Πάπα καί μέ ὅλους τούς αἱρετ ικούς, ãéÜ íÜ ἐðéâëçèå ῖ ὁ ἀíôß-
÷ñéóôïò Ï ἰêïõìåíéóìüò καί, ôåëéêÜ, ἡ  ìáóïíéêÞ ðáíèñç-
óêåßá τῆς "Νέας Ἐποχῆς" τοῦ ἐπερχόμενου Ἀντιχρίστου 666 . 

Ἑλληνικέ Λαέ, ἄν ἡ Πολιτική καί ἡ Ἐκκλησιαστική ἡγεσία τῆς 
Πατρίδος μας ãïíáôίæåé  ἐμπρός στά ὄργανα τῆς ἀντίχριστης καί 
ἀνθελληνικῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἐìåῖò ἄò ìή ôïύò ἀêï-
ëïõèήóïõìå óôήí ðñïäïóίá  êáί ἄò ìéìçèïῦìå τούς Προγόνους 
μας. Ἄò  ἐðáíέëèïõìå  στόν  Ὀρθόδοξο  ἐνάρετο  τρόπο ζωῆς 
καί ἄò ἀíôéóôáèïῦìå σέ  κάθε  τ ι  πού  θ ίγε ι  τήν  Π ίστη  μας ,  τήν  
Πατρ ίδα  μας ,  τήν  ἠθ ική  μας  κα ί  τήν  Ἐλευθερ ία  μας ,  γ ιά  τά  
ὁποῖα θυσιάστηκαν οἱ ἔνδοξοι Πρόγονοί μας.       

(Δ ιαδώσατε τό  παρόν).   

 "Ç ÅËËÁÄÁ ÐÏÕ ÁÍÔÉÓÔÅÊÅÔÁÉ"    (25  Μαρτίου 2008 ). 


