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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά
συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης
ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): « ΠΟΙΚΙΛΑ
ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό
κήρυγμα : τῆς σελίδος 397 «χρωματιστές Χάντρες».
Ἡ ἔμπνευση μου λοιπόν συνειδητοποιεῖ ὅτι ἡ πρόοδος τοῦ
πολιτισμένου κόσμου μας ἀξιολόγησε , καθιέρωσε, καί
ἔκανε ἀποδεκτό τό διαμάντι ὡς μία σπάνια φυσική ὕλη, καί
πάρα πολύ δύσκολης καί δυσεύρετης φυσικῆς ὀμορφιᾶς
ὅπου ὑπάρχει στόν πλανήτη μας. Τό διαμάντι, ὅπου
ἀναγνωρίσθηκε ὡς μίας ἰσότιμης καί τῆς μεγαλύτερης
σήμερα ἀνταλλάξιμης χρηματιστηριακῆς φυσικῆς ὕλης ὡς
ἀξία. Οἱ πολιτισμένοι λαοί λοιπόν ἀναγνώρισαν τήν
ἀνταλλάξιμη χρηματιστηριακή ἀξία των, καί μέ αὐτήν
συνδιαλέγονται γιά ἀγορά ἄλλων πολύ μεγάλης ἀξίας
ἀγαθῶν (ἀκίνητα, κλπ) , ἐν ἀντίθεση ὅπου οἱ πρωτόγονοι
λαοί δέν τήν ἀναγνώριζαν ἐκ ἀγνοίας καί μόνο , καθώς
ζοῦν μακριά τοῦ πολιτισμοῦ τῶν προοδευτικῶν ἀνθρώπων
τῆς ὑφηλίου. Ἐκεῖνοι (οἱ πρωτόγονοι) πραγματική ἀξία
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θεωροῦν τό φαγητό , τό δάσος, ὅπου διαμένουν καί
κυνηγοῦν μέσα εἰς αὐτό τά ζῶα, καί μαζεύουν τά πολύτιμα
ἁπλά καί φυσικά ἀγαθά ὅπου τούς προσφέρει ἡ φύση γιά
τήν ἐπιβίωση τους. Τά διαμάντια μπορεῖ νά φαίνονται
ὄμορφα, ἀλλά αὐτή ἡ ὀμορφιά τήν θεωροῦν ὅτι ἀνήκει
μόνον στήν πολυτέλεια τοῦ στολισμοῦ τῶν ἴδιων, ἤ ἀκόμα
καί ἄλλων ἐξοχωτάτων ἀτόμων στήν κοινωνία τους, ὅπως
φύλαρχοι, ἤ ἀκόμα (ἴσως) καί ὡς κάποια δῶρα εἰς τίς
γυναῖκες τους. Γιά ὑποψίαν καί μόνον ὡς μία μεγάλη
νομισματική ἤ ἄλλη χρηματιστηριακή ἀξία στόν πολιτισμένο κόσμο οὔτε κἄν τό διανοοῦνταν . Ἐάν κάποιος τούς
προσέφερε χρωματιστά γυαλιά , πιάτα, ποτήρια, καί ἄλλα
εὐτελοῦς ἀξίας ἀγαθά τά ἀνταλλάσσαν εὐκόλως μέ τήν
ὑπερδυναμική ἐκείνη χρηματιστηριακή ἀξία ὅπου εἶναι τά
διαμάντια. Τό ἴδιο παθαίνουμε μέ τά πνευματικά διαμάντια (ὀρθόδοξη πίστη μας), ὅπου τά ἀνταλλάσσουμε μέ τήν
ἐπεξεργασμένη ἄμμο τοῦ παπισμοῦ, καί αὐτό ἔπραξε ὁ
Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ὅπου συμπροσεύχεται
καί ἀνταλλάσσει φιλοφρονήσεις καί κενά πράγματα μέ τόν
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ἀπατεώνα Πάπα τῆς Ρώμης. Μόνο ἄγριος, πρωτόγονος καί
εἰδωλολάτρης ἄνθρωπος θά μποροῦσε νά συναναστραφεῖ
μέ τούς ἀπατεῶνες, καί ἐκεῖ κατήντησε ὁ Πατριάρχης, εἴθε
νά συναισθανθεῖ τά χάλια του, καί νά μετανοήσει.

Βλέπε εἰκόνα: Τά πνευματικά διαμάντια θέλει νά τά
ἀνταλλάξει μέ τήν ψευτιά τῶν ἐπεξεργασμένων ὑάλων
(παπισμός), ἀκόμα καί τό ἱερό ἐπικάλυμμα του τό ἀνταλλάσσει (ἔτσι ὅπου φέρεται) μέ τήν μαντήλα τῶν ἀγρίων.
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑΝ ΜΑΣ.
Σήμερα στή χώραν μας συμβαίνει κάτι παρόμοιο ὅπου
συνέβηκε κάποτε μέ τούς ἀγρίους στήν Ἀφρικανική ἤπειρο
(καί ὅπου πολύ πιθανόν νά συμβαίνει ἀκόμα). Ἦρθαν οἱ
δυτικές κοινωνίες τῶν «πολιτισμένων λαῶν» (Γερμανοί,
Ὁλλανδοί, Βέλγοι, κλπ), καί ἀνταλλάσσουν τό φυσικό
πλοῦτο τῆς χώρας μας , ὅπως καί τήν πραγματική ἐργασία
μας, μέσα ἀπό χιλιάδες ἐργατοῶρες , μέ μία πλαστή
χρηματιστηριακή ἀξία νομίσματος (εὐρώ), καί ὄχι γιά νά τό
ἀνταλλάξουμε μέ οἰκονομικές ἀξίες (κεφάλαιο) βάσεων ,
πλουτισμοῦ καί αὐτονομίας ἔργα, ἀλλά μέ ἀξίες εὐτελοῦς
συντήρησης, δηλαδή ἕνα πιάτο φαγητό, καί τα στοιχειώδη
ὅπου διαθέτει ἕνα σωφρονιστικό κατάστημα (φυλακή) γιά
τή σωματική ἐπιβίωση καί μόνον. Νά σκεφτοῦμε ἐπίσης
καί τούτη ἐδῶ τή πραγματικότητα ὅπου συμβαίνει καί εἶναι
τό ἄκρον ἄωτον τῆς ἀπάτης καί τῆς ἐκμετάλλευσης, νά
σκεφτοῦμε ὅτι καί ἐκεῖνα τά χρήματα ἐπιβίωσης= δάνεια
ὅπου μᾶς δίδουν γιά νά ξεπληρώσουμε τό δῆθεν χρέος μας
(τεχνητό χρέος) ὡς φυλακισμένοι, δέν προέρχονται ἀπό
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ἐργασία πραγματική , κάποιων ἄλλων συνανθρώπων μας,
ἀλλά εἶναι ἄνευ πραγματικοῦ ἐργατικοῦ ἀντικρίσματος,
καθώς τά τυπώνουν οἱ τραπεζίτες τά εὐρώ ἐκεῖνα (δηλαδή
χρήματα δανείων) στά τυπογραφεῖα τῶν νομισματοκοπείων ὅπου κατέχουν παράνομα, καί τά κατέχουν ὡς μία
διεθνή σπείρα ληστῶν , ἀπατεώνων καί τοκογλύφων ὅπου
εἶναι. Μᾶς δίνουν λοιπόν «χρήματα» ἄνευ ἐργατικοῦ
ἀντικρίσματος (ἰδίων ὡς τῶν πλαστῶν), καί μέ ἐκεῖνα
ἐξαργυρώνουμε τήν βιολογική καί ὑλική συντήρηση μας
στήν κατ' οἶκον φυλακή μας (ὅπως κατήντησαν τήν χώρα
μας) ˙ κάτι ὅπου δέν συμβαίνει οὔτε στίς φυλακές, διότι τό
φαγητό καί τό νερό, ρεῦμα, κλπ στή φυλακή τό προσφέρει
δωρεάν τό κράτος˙ στή δική μας λοιπόν περίπτωση εἴμεθα
τό μοναδικό σωφρονιστικό κατάστημα ὡς χώρα-φυλακή
ὅπου ἀνταλλάσσουμε τό φαγητό μας, νερό, φῶς, μέ
σκληρότατη ἐργασία. Τό δέ τεχνητό χρέος μας τό
ξεπληρώνουμε μέ ἐξίσου πραγματική καί σκληρή ἐργασία,
καί τό ἐξωφρενικώτερο; καί μέ πώληση τῆς ἐθνικῆς καί
ἰδιωτικῆς περιουσίας μας, χρεώνοντας ἀκόμα τίς
μεθεπόμενες γενεές τῶν παιδιῶν καί ἐγγονιῶν μας !!! .
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΥΜΕ:

ΠΡΩΤΟ:
ΜΑΣ ΔΙΔΟΥΝ ΠΛΑΣΤΟ ΧΡΗΜΑ (χρήματα δανείων) ΚΑΙ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΗΝ (βιολογική) ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΜΑΣ= φυλακή μας. Ἐπίσης, μᾶς δίδουν πλαστό χρῆμα =
δάνεια, καί τό «ξεπλένουμε» (βλέπε: ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος) μέ τόν ἱδρώτα τῆς ἐργασίας μας.

ΔΕΥΤΕΡΟ:
Τό ξεπλυμένο χρῆμα τότες τό μετατρέπουν οἱ ἀπατεῶνες
σέ ἀληθινό ἀντίκρισμα ἐργασίας, καί μέ ἐκεῖνο μᾶς
ξαναπωλοῦν καί μᾶς ξαναγοράζουν σέ ἄλλες
συνεταιρικές συμμορίες ἀπατεώνων εὐρωπαϊστῶν !!!
Ἀπίστευτο ρεζίλεμα δεχόμεθα ἐπανειλημμένα !!!!!!!!!!!

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓ. ΚΑΝΤΙΩΤΗ.
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