
Ἥλιε μας, διῶξε πρὸς τῆς Μέκκας τὶς ἐρήμους / ἀπ᾿ τὴν θωριά μας ἡμισέληνο καὶ βεδουΐνους! 

Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, 

 Ὡς νεκρώσιμη κι ἐπαίσχυντη κορωνίδα βαθυτάτης διαβρώσεως καὶ ἀφελληνισμοῦ 

πολλῶν δεκαετιῶν βιώνουμε στὶς ἱστορικῶς ἀποφράδες ἡμέρες ποὺ διανύουμε τὰ ἀπελπιστικῶς 

θλιβερὰ ἀπόνερα τῆς παραδόσεως τῆς χώρας στὰ χέρια πεπεισμένων, πλέον, ἀνθελλήνων, 

ἀφιονισμένων φαιδρῶν ἐθνομηδενιστῶν τῆς ῥὸζ Ἀριστερᾶς, ποὺ ἀνεδείχθησαν δυνάμει τῆς 

καθολικῆς ἐσωτερικῆς καταρρεύσεως, ἀλλοιώσεως καὶ ἀφελληνισμοῦ - ἀλλὰ καὶ συνεπείᾳ  μιᾶς 

προϊούσης ὁλικῆς Διαλύσεως καὶ Καθυποτάξεως τῆς Πατρίδος μας στὰ σκοτεινότερα 

χρηματιστηριακὰ καὶ πολιτικά-πολιτισμοκαταλυτικὰ Κέντρα τοῦ παγκοσμιοποιητικοῦ 

καπιταλιστικοῦ Συστήματος ἀπὸ τὴν μακρὰ σκανδαλώδη κραιπάλη τῆς διεφθαρμένης κλίκας τῶν 

κοινοβουλευτικῶν (καὶ μή) ἐπιχωρίων ἐγκαθέτων του: Συστήματος σὲ θέσεις κλειδιὰ τοῦ ὁποίου 

ἀνέτως θρονιάζονται ὁμογάλακτοι τόσον τῶν διαστροφικῶν μπαμπουΐνων τῆς «ἐπαναστατικῆς 

ἀριστερᾶς» τῶν Κολωνακίων, ποὺ φυσιολογικώτατα ἐξελίσσονται σὲ στελέχη καὶ διευθυντὰς 

τραπεζῶν ἢ τοῦ ΔΝΤ ἢ τῆς ΕΚΤ ἢ τῶν πολιτικῶν τους ὀργάνων, ὅπως ἡ «Κομισιόν» κι ἡ ὅλη 

ψευδεπίγραφη «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση», μὲ σκοτεινὰ νήματα ἐξαρτήσεως ἀπὸ τὶς διάφορες «Goldman 

Sachs» καὶ λοιποὺς περιουσίους «ἀνθρωπιστὰς» παγκοσμίου ἐπιβολῆς, π.χ. ὁ πάτρων τῆς 

σκοτεινῆς μπίζνας τῶν πολυπληθῶν δραστηρίων ρὸζ ΜΚΟ George Sorros, ὅσον κι οἱ ὁμοίως 

ἀσπόνδυλοι κι ἀπάτριδες φιλελεύθεροι λαλάκηδες συνοδοιπόροι τους τύπου Δ. Ἀβραμοπούλου, 

ποὺ προσφάτως ὡς ἐπίτροπος Μεταναστεύσεως τῆς προδοτικῆς ΕΕ ἐξήγγειλε ὅτι ἡ Εὐρώπη θὰ 

πρέπει ἐντὸς τῶν ἑπομένων ἐτῶν νὰ δεχθῇ 70 (!!!) ἑκατομμύρια ἀφροασιατῶν...  

Κοντολογῆς ἔχει ἡ Εὐρώπη ὁλόκληρη καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν ἡ Ἑλλάδα βάλει τοὺς λύκους νὰ φυλᾶνε 

τὰ πρόβατα. Ἡ δὲ Ἑλλὰς ἔχει ἀπὸ ἁσπίδα κατὰ τῆς Ἀσίας ἀλλοιωθῇ κι ἐκπέσει εἰς πύλην εἰσόδου 

εἰσβαλουσῶν μεσανατολικῶν κι ἀφρικανικῶν ὀρδῶν, καθὼς οἱ ποικίλοι ἀλλὰ μονόχνωτοι 

σκηνοθέτες τῆς συνολικῆς αὐτῆς παραφροσύνης, ἄλλοτε δίκην ἠθικολογούντων ἱεροεξεταστῶν 

ἄλλοτε ὡς σπαραξικάρδιες ἀλλόφρονες μοιρολογίστρες, καλοῦν τοὺς παραζαλισμένους κι 

ἀλλοτριωμένους εὐρωπαίους σὲ συλλογικὸ αὐτοχειριασμό, ἐν ὀνόματι διατρήτων ψευδο-

ἀνθρωπιστικῶν συνθημάτων καὶ δυνάμει ὁλικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ, Συστηματικῶς 

σφυροκοπώντας μὲ Σύγχυσι κι ἐθελοτυφλία: μὲ πρωτοπόρα τὰ κατὰ μεγίστην πολιτικὴν 

ὀρθότητα διαγκωνιζόμενα ἔμμισθα πορνίδια τῆς (καλουμένης...) «πολιτικῆς» καὶ τῶν ΜΜΕ.  

Οἱ δημοκρατικοὶ σιελορὸζ τραβεστὶ τῆς «πολιτικῆς» ὁδηγοῦν μέσῳ ἐλεεινῆς προπαγάνδας 

τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα εἰς ταχίστην δημογραφικὴν καὶ βιολογικὴν Γενοκτονίαν· ὅμως πάντα 

δολίως - κι ἐν ὀνόματι τοῦ περιβοήτου των ... «ἀνθρωπισμοῦ». Αὐτοῦ τοῦ ἰδίου φαρισαϊκοῦ 

«ἀνθρωπισμοῦ» ποὺ διέλυσε Λιβύη, Ἰράκ, Πακιστάν, Ἀφγανιστάν, Συρία κ.λπ., προκαλώντας 

ἐμφυλίους κι ἐπιβάλλοντας μέσῳ καὶ τῶν κατὰ τόπους ἰδεολογικῶν ἀνδραπόδων τους ὅλες τὶς 

συνθῆκες δημιουργίας ῥοῶν ἀστέγων, τοὺς ὁποίους κατόπιν οἱ διάφοροι Σόρος, ΟΗΕ, Unicef, ΕΕ, 

ΜΚΟ & Σία, μαζὶ μὲ τοὺς ὑποτακτικούς των «κυβερνήτας» εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἐξωθοῦν πρὸς 

Εὐρώπην, μὲ τὴν «εὐγενῆ» συνέργεια τῆς δολίου Τουρκίας, ἀντὶ νὰ προωθήσουν ἐπὶ τόπου λύσεις 

προβλημάτων. Πέραν δὲ τούτων, μ᾿ ἐκείνους ὡς πρόσχημα, προπέμπουν καὶ πολλαπλασίους 

λοιποὺς εἰσβολεῖς, ἀπὸ νέους ἄνδρες-λιποτάκτες τοῦ συριακοῦ στρατοῦ καὶ ἰσλαμιστὰς 

πεμπτοφαλαγγίτας τοῦ Παγκοσμίου Ἀραβικοῦ Χαλιφάτου, ποὺ ἀνοιχτὰ πλέον διακηρύσσουν, ὣς 

καὶ ἀνήλικα παιδιὰ ποὺ ἐπίτηδες στέλνουν οἱ οἰκογένειές τους, ἐπιδιώκοντας τὴν δι᾿ ἐκείνων 

ἀνάκλησι καὶ τῆς ὑπολοίπου (δεκαπενταμελοῦς των...) οἰκογενείας, δυνάμει τοῦ ἐν Εὐρώπῃ 

ἀποχαυνωτικοῦ προδοτικοῦ κατεστημένου καὶ τῶν αὐτοχειριαστικῶν του «Ἀνθρωπίνων 

Δικαιωμάτων», στὰ πλαίσια τῆς, ἰουδαϊκῆς ἐπινεύσεως, καθολικῆς ὀρθοπολιτικῆς Τυραννίας 

τύπου Σχολῆς Φραγκφούρτης καὶ Μανιφέστου Kalergi-Coudenhove - καὶ διὰ μέσου τῶν κατὰ 

τόπους ἀβούλων κι ἀνοήτων ἀναριθμήτων τους φαιδρῶν ἀνδραπόδων...     



Ἥλιε μας, διῶξε πρὸς τῆς Μέκκας τὶς ἐρήμους / ἀπ᾿ τὴν θωριά μας ἡμισέληνο καὶ βεδουΐνους! 

Ὁ ἀτελείωτος φαιὸς συρφετὸς πλημμυρίζει καὶ καταμιαίνει τὰ ἄβατα τῶν Ἱερῶν μας, τὴν 

Ἀκρόπολιν, τὶς Θερμοπύλες, τὶς ἀκτές, τὰ βουνά, τὰ ἄλση, τὰ ἄστη, τὰ χωριά μας, καταντώντας 

μεσανατολικὸ γυφτοπάζαρο τὴν χώρα μας, ποὺ τὸ δημοκρατικὸ Τσίρκο εἶχεν ἤδη καταρρημάξει 

καὶ ῥίξει στὴν ἔσχατη ἀπελπισία! ...Καταντώντας την πλέον ἰσλαμικὴν ἀποικία ἐν ἐξελίξει καὶ 

κέντρον ὑποδοχῆς ὀρδῶν εἰσβολέων καὶ παντοειδοῦς ἀνθρωπίδου, ἄνευ στοιχειώδους 

περιορισμοῦ ἢ ἐλέγχου, καθὼς τὸ ὑποτιθέμενο ... «ἑλληνικὸ» κράτος γονυκλινῶς ἱκετεύει τοὺς 

λυσσαλέους φελάχους νὰ δείξουν ἔλεος, τοὺς δὲ λοιποὺς κλώουν τοῦ Τσίρκου «ΕΕ» νὰ δείξουν 

«ἀλληλεγγύη» ... συναυτοκτονοῦντες! Τὸ ἐδῶ ὁμονοοῦν σκυλολόι «πολιτικῶν» ποὺ τοὺς 

προσεκάλεσε ζητεῖ δηλαδὴ «διέξοδον» - ὄχι στὴν ἐπαναπροώθησι τῶν φελάχων ὅθεν ἀφώρμηνται 

ἀλλὰ προωθώντας τους ... στὴν Εὐρώπη!!! - ἄποψις διατυπωμένη ἀπὸ ΟΛΟΥΣ τοὺς κλώουν μαζί, 

ἀπὸ τὴν ρὸζ καὶ κόκκινη ἀριστερὰ ὣς τὴν σιὲλ μασονοδεξιὰ - κι ὣς ἀκόμη τὴν ἀλλοπρόσαλλη ... 

«ἐθνικιστικὴ» παρῳδία τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς»... Ὅπως ἐσχεδίασε τὸ Σύστημα, ἀκριβῶς! 

Ἐν ὅσῳ δὲ παρασκευάζεται κι ὀργανώνεται σὲ «Κέντρα Ὑποδοχῆς» ἡ πλήρης δημογραφικὴ 

κατάπνιξις τῶν ἀνοήτων μουδιασμένων ἰθαγενῶν, ὁ πάλαι ποτὲ «ἐθνικός μας Στρατὸς» ἔχει 

ὑποβαθμισθῆ ἀπὸ φύλακα συνόρων καὶ ἱερῶν εἰς συμπαθῆ καμαριέρα Βεδουΐνων λαθρεισβολέων!!! 

Ὅσοι δὲ ἀκόμη διατηροῦν κάποια ψήγματα ἐγρηγόρσεως, ὑγιῶν ἐνστίκτων καὶ νοημοσύνης, εἴτε 

δὲν ἔχουν τὸ σθένος νὰ ὑψώσουν εὐθαρσῶς φωνὴν ἀντιστάσεως, ἐν ὄψει τοῦ κρατοῦντος (καὶ 

τρομοκρατοῦντος) ὀρθοπολιτικοῦ Ταλιμπανισμοῦ, εἴτε τὸ μισοκάνουν δικαιολογούμενοι ἐκ 

προοιμίου (ἔναντι τῶν Προδοτῶν!) καὶ προτάσσοντες δηλώσεις κατὰ «ρατσισμοῦ», «φασισμοῦ» καὶ 

κάθε συναφοῦς ... «ρετσινιᾶς» (;;;) ποὺ οἱ φαιδροὶ κολαοῦζοι τοῦ Συστήματος μετέρχονται ἐκ τῆς 

ἰοβόλου των ὀρθοπολιτικῆς φαρέτρας, ὡς ἐπιστέγασμα ποταμῶν ψευδοῦς προπαγάνδας... 

Τοιουτοτρόπως, λοιπόν, αὐθυποτάσσονται ἐκ προοιμίου στοὺς διαστροφικοὺς νάρθηκες 

καὶ στὶς βεβιασμένες κι ἀποπροσανατολιστικὲς γνωστὲς «κατηγοριοποιήσεις» τῶν θεραπαινίδων 

τοῦ Συστήματος – κι ἔτσι ξεκινοῦν ἔχοντας ἤδη ὑποταγῆ εἰς καὶ προσκυνήσει τὸν Ἐχθρό! 

ΕΧΘΡΟΣ δὲ θεμελιώδης καὶ ῥιζικὴ συνάμα αἰτία τῆς κατάντιας μας δὲν εἶναι τόσον τὰ 

ἑκατομμύρια ποὺ ὀρέγονται δίκην κατσαρίδων νὰ ἐπιπέσουν ἐπὶ τοῦ πτώματος τῆς Εὐρώπης - 

ἀλλ᾿ ἐκεῖνοι ἀκριβῶς ποὺ τὴν κατήντησαν ἄψυχο κι ἄβουλο πτῶμα, «χαμένο κορμὶ» ἕρμαιο στὶς 

διαθέσεις τῶν ψυχωσικῶν παρανοϊκῶν τσιπραβραμοπουλικῶν μειρακίων καὶ Τασιῶν τοῦ 

Συστήματος, τὸ ὁποῖον ἀνοιχτὰ προσβλέπει στὸν ἀφανισμὸ τοῦ Λευκοῦ Ἀνθρώπου – δυνάμει τῆς 

πλήρους συσκοτίσεως καὶ τῆς μεσανατολιζούσης «ἠθικῆς» τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» κ.ο.κ. 

- ΑΛΛΑ κυρίως δυνάμει τῆς ἐπαισχύντου δειλίας καὶ συμμορφωτισμοῦ τοῦ νεοέλληνος!!! 

Περὶ μὲν τούτων ἀναλύουμε εἰς βάθος καὶ προσανατολίζουμε στὴν ἱστοσελίδα μας 

[www.armahellas.com] ·  ἂς ξεκαθαρίσουμε, ὅμως, μὲ πολὺ ἁπλᾶ καὶ καθαρὰ λόγια ποιὰ εἶναι ἡ 

μόνη ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ἀληθὴς κατηγοριοποίησις ΣΗΜΕΡΑ! Διότι, ὅταν (συντόμως...) οἱ 

τελευταῖοι Ἕλληνες κι οἱ τελευταῖοι λευκοὶ θὰ ψάχνουν νὰ ἐννοήσουν τὸ πῶς (δὲν) ἀντιστάθηκαν οἱ 

γονεῖς τους, ΔΕΝ θὰ ἀσχολοῦνται μὲ δικαιολογίες· τὸ ἐρώτημά τους τότε θὰ εἶναι πολὺ ἁπλό:  

ΠΟΛΕΜΗΣΕΣ; ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕΣ; ΩΡΘΩΣΕΣ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΣΟΥ; Πῶς; Πόσο;  

Ἢ ΜΗΠΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΕΦΕΡΘΗΣ καὶ σὺ ΩΣ ΔΕΙΛΟ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΟ, ἀκωλύτως 

ὑποτασσόμενος στὴν προπαγάνδα τοῦ (καταρρέοντος!) κράτους τῶν Προδοτῶν; 

 ΔΥΟ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ἀλλά: Μόνον ΜΙΑ ἀπάντησις εἶναι δυνατὴ, δὲν ὑπάρχουν μεσοβέζικα!  

Διότι τότε, μὲ δειλὲς μεσοβέζικες θέσεις καὶ στάσεις,  ἂν δὲν σᾶς ἀποκεφαλίσῃ ὁ Φελάχος, 

θὰ σᾶς πυροβολήσῃ ὁ τελευταῖος Ἕλληνας: ἴσως ὁ ἐγγονός σας!!! Καί, εἰλικρινῶς, θὰ τὸ ἀξίζετε! 


