
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ 

ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

      Σας στέλλομε άρθρα, τα οποία έχουν, ήδη, δημοσιευθή, ως βλέπετε, 
σε πανελλήνιες εφημερίδες, στρεφόμενα κατά του απεργαζομένου 
αφελληνισμού της Ελλάδος και μετατροπής της σε πολυπληθείς εθνικές 
μειονότητες και χιλιάδες υπογραφές πολιτών Θεματοφυλάκων του 
Ελληνισμού, οι οποίοι υπογράφουν την διακήρυξη, καθ΄ημέραν και 
διαρκώς αυξανόμενοι, έγκολπίζοντες και προασπίζοντες τις αιώνιες 
αρχές του Έλληνισμού, άναπαριστώμενες στην ρηθείσα διακήρυξη και 
στα ρηθέντα δημοσιευθέντα άρθρα, και προμαχούντες για την σωτηρία, 
έλευθερία και ευδαιμονία της γλυκυτάτης πατρίδος μας. 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

      Την άμεση άποτελεσματική συμβολή και ένεργό δράση όλων των 
άρχών σε πανελλήνιο επίπεδο, και των απανταχού της γης διαβιούντων 
Ελλήνων, κοντολογής όλων των παραληπτών του καλέσματος και της 
παραινέσεως μας και των προρρηθέντων άρθρων όμοίως σε 
πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, συναγείροντες τους Έλληνες, για την 
άπαρασάλευτη και άπαρέγκλιτη τήρηση και έφαρμογή των 
διαλαμβανομένων στα περί ου ο λόγος άρθρα αρχών, αξιών και 
ίδανικών του Έλληνισμού και φορέων του πανελληνίου πνεύματος, 
προς τον υπέρτατο σκοπό να άναχαιτίσωμε τον άφελληνισμό και 
έξισλαμισμό της Έλλάδος, να άποσοβήσωμε τον έποικισμό της πατρίδος 
μας από άλλοεθνείς, άλλόγλωσσους, άλλόθρησκους λαθρομετανάστες 
και λαθροπρόσφυγες, την έγκατάσταση ξένων έθνικών μειονοτήτων 
στην χώρα μας και να αποκαταστήσωμε την πρότερον Έλληνική 
φυλετική όμοεθνία και όμοιογένεια, όπως μας την παρέδωσαν οι 
άθάνατοι πρόγονοι και πατέρες μας, στην ίερή γη της φιλτάτης 
Πατρίδος μας, καθοσιωμένη από το αίμα ηρώων και απλών άνθρώπων 
για να διατηρηθή έλεύθερη, γνήσια, καθαρή και φυλετικά Έλληνική δια 
παντός. 



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΖΗΤΟΥΜΕ 

ΕΥΘΥΣ 

      Την άβατη φύλαξη των Έλληνικών συνόρων, την άπέλαση των 
λαθρομεταναστών και λαθροσπροσφύγων, την πρόσκαιρη, μέχρι της 
Τάχιον άποπομπή τους στις χώρες προελεύσεως, έγκατάσταση των 
παρανόμως είσελθόντων λαθρομεταναστών στην Έλλάδα σε 
άκατοίκητα νησιά του Αίγαίου άρχιπελάγους, 

      Την άνάκληση της όλως άνόμου, δολίου, άθρόας, γενοκτόνου και 
έθνοκτόνου χορηγήσεως της Πανιέρου Έλληνικής Ίθαγενείας σε 
λαθρομετανάστες, πού δεν έχουν καμμία σχέση με την Έλληνική γή, το 
Έλληνικό γένος, το Έλληνικό φύλο και Έθνος, την Θεική, κατά τον 
Ρήτορα Κικέρωνα, Έλληνική γλώσσα και την προαιώνια Έλληνική 
Ίστορία.  

      Άλλοιώς η χώρα μας θα έκπορθηθή από τις άνομοιογενείς ξενικές 
έθνικές μειονότητες και οι γηγενείς Έλληνες θα μεταβληθούν 
βαθμηδόν, οίον έπισυμβαίνει ολίγον κατ΄ολίγον τώρα, σε δυστυχή 
μειονότητα διακινδυνεύοντες να έκλείψουν και να άφανισθούν 
άσφαλώς στο προσεχές μέλλον. 

      Προς τούτοις παρακινούμε όλες τις Έλληνίδες, μητέρες και 
δεσποινίδες, να πρωταγωνιστήσουν στον άγώνα για την σωτηρία, 
έλευθερία, γαλήνη και καθαρότητα της Έλληνικής φυλής, μαχόμενες 
σαν άρχαίες Σπαρτιάτισσες και Σουλιώτισσες κατά της ίσοπεδωτικής 
των έθνών τερατώδους και τερατογόνου παγκοσμιοποιήσεως και των 
ύπηρετών της. 

 

Έλληνες, νυν υπέρ πάντων ο αγών. 

 

Εν Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2021  

 



Ο Διακηρύττων 

Θεόδωρος Παπουλάκος, Ph.D Διδάκτωρ του διεθνούς δημοσίου 
δικαίου, είδικευθείς στο ποινικό δίκαιο, στην ποινική δικονομία και 
έγκληματολογία παρά τη Μεταπτυχιακή Σχολή είδικεύσεως έν τη 
προρρηθείση ύλη του Πανεπιστημίου της Ρώμης «LA SARIENZA», 
Δικηγόρος Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρώμης, Υποψηφίου 
Καθηγητού του διεθνούς δημοσίου δικαίου παρά τη Νομική σχολή 
πανεπιστημίων των ΗΠΑ, Δημοσιογράφου Μέλους της Πανελληνίου 
Ένώσεως Δημοσιογράφων – Συντακτών. 

 

Οι υπογράφοντες την διακήρυξη Θεματοφύλακες του 
Ελληνισμού, 

Θεματοφύλακες του Ελληνισμού : 

Mail :   Demokratias 279, 57019 Thermaikos 

Thessaloniki Makedonia, HELLAS (Greece) 

Δημοκρατίας 279, 57019 Θερμαϊκός 

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία 

ΕΛΛΑΣ, HELLAS 

Email : thematofylakes_ellinismou@outlook.com.gr 
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