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 Η ΩΡΑΙΟΦΑΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΙ  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ , 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ   

ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΗ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ  ΤΟΥΣ. 
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                                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ἀπό σελίδα  βιβλίου τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ:                     

«Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ»  
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Ἡ  ὡραιοφανής Θρησκειολογία ἤ ἀποκρυπτομένη ἀπό τά 

βλαβερά της  ὡς θρησκειολογία πού ἐπικαλεῖται ὁ 

ὑπουργός Παιδείας κ. Φίλης ἀνήκει στό ἀντιχριστιανικό 

σχέδιο τῆς μασονικῆς θρησκείας (πού λατρεύουν οἱ ἀνόητοι 

τόν Σατανά  ὡς . . . . ἀρχιτέκτονα τοῦ σύμπαντος) καί πού 

ἀποτελοῦν ὅλες οἱ πλανεμένες θρησκεῖες τοῦ κόσμου  

τούς δορυφόρους τῆς μασονικῆς θρησκείας , 

συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ἄθεων, διότι καί ἐκεῖνοι 

θρησκεύονται, εἴτε τό γνωρίζουν εἴτε ὄχι.   

 

ΟΡΙΣΤΕ  ΤΙ  ΛΕΕΙ: 

Είναι αναγκαία η αναμόρφωση του μαθήματος των 
θρησκευτικών ώστε αυτό να μετατραπεί σε μάθημα 
θρησκειολογίας, υποστηρίζει ο υπουργός Παιδείας Νίκος 
Φίλης σε γραπτή απάντησή του σε ερώτηση 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση του Ν. Νικολόπουλου, ο 
υπουργός αναφέρει -μεταξύ άλλων- τα εξής: 

«Για ιστορικούς λόγους το μάθημα των θρησκευτικών στη 
χώρα μας έχει ομολογιακό χαρακτήρα. Αυτό, συνιστά έναν 
αναχρονισμό που τον αντιλαμβάνονται και φωτισμένοι 
ιεράρχες και θεολόγοι. Είναι αναγκαία η αναμόρφωση των 
θρησκευτικών, ώστε, να γίνει μάθημα θρησκειολογίας, 
γνώσης των θρησκειών, με την ιδιαίτερη παρουσίαση 
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του πολιτισμικού ρόλου της ορθοδοξίας στη χώρα μας.  
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θεσμικά αρμόδιο, 
επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις».   

                                           -------- 

ΤΙ ΕΙΠΕ (ὅμως)  ὁ Γέροντας  ἅγιος Παΐσιος: . . . σκοπός 

τους τώρα εἶναι νά ἀπομακρύνουν τά παιδιά ἀπό τήν 

'Εκκλησία. . . 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: «“Ἀλλά σκοπός τους τώρα 

εἶναι νά ἀπομακρύνουν τά παιδιά ἀπό τήν 'Εκκλησία.       

Τά  δηλητηριάζουν, τά μολύνουν μέ διάφορες θεωρίες, 

κλονίζουν τήν πίστη τους. Τά ἐμποδίζουν ἀπό τό καλό, 

γιά νά τά ἀχρηστέψουν. Τά καταστρέφουν ἀπό μικρά.   

Καί τά παιδάκια, φυσικά, ἀπό ἀρνάκια γίνονται 

κατσικάκια.  Ἀρχίζουν μετά νά χτυποῦν ἄσχημα καί τούς 

γονεῖς τους καί τούς δασκάλους καί αὐτούς πού τά 

κυβερνοῦν. Τά κάνουν ὅλο ἄνω-κάτω : σύλλαλητήρια, 

καταλήψεις, ἀποχή ἀπό τά μαθήματα. Καί τελικά ὅταν 

θά φθάσουν νά ξεκοιλιάσουν αὐτούς πού τα κυβερνοῦν, 

τότε θά βάλουν καί αὐτοί μυαλό.”  

(Λόγοι Γ. Παϊσίου, τ. Α, Σουρωτή, 1999, 299-301) 
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Δήλωση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, 

Νίκου Φίλη: Έχουμε αποφασίσει συνταγματική αναθεώρηση, 

θα προχωρήσουμε στο ουδετερόθρησκο κράτος. 

 

Απόσπασμα από την εκπομπή »ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ» 

20.09.2016 (Kontra Channel) 

 

 

Το διαβάσαμε από το: Αυτό δεν έχει ξανα γίνει ...Φίλης: 

Αποφασίσαμε συνταγματική αναθεώρηση, θα προχωρήσουμε 

στο ουδετερόθρησκο 

κράτος http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/09/blog-

post_5247.html#ixzz4KzXEzW1V 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 

https://www.youtube.com/watch?v=W6Kajx-Vvfo 
 

Φίλης: Αποφασίσαμε συνταγματική αναθεώρηση, θα 

προχωρήσουμε στο ουδετερόθρησκο κράτος 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i7v0l1bDrI0 

Φίλης : Η κυβέρνηση θα περάσει στο ουδετερόθρησκο κράτος και 

σχολείο - Σκοταδισμός τα Θρησκευτικά!!! 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/09/blog-post_5247.html#ixzz4KzXEzW1V
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/09/blog-post_5247.html#ixzz4KzXEzW1V
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/09/blog-post_5247.html#ixzz4KzXEzW1V
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/09/blog-post_5247.html#ixzz4KzXEzW1V
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/09/blog-post_5247.html#ixzz4KzXEzW1V
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/09/blog-post_5247.html#ixzz4KzXEzW1V
https://www.youtube.com/watch?v=W6Kajx-Vvfo
https://www.youtube.com/watch?v=i7v0l1bDrI0
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Ὅτι ἀποτελοῦν ὅλες οἱ  πλανεμένες θρησκεῖες τοῦ κόσμου 

(μαζί μέ τούς ἄθεους) δορυφόροι τῆς μασονίας τό λένε οἱ 

ἴδιοι οἱ μασόνοι (βλέπε: σελίδες 20-21) μέσα ἀπό τά 

μασονικά ἔντυπα τους, τό λένε ἄμεσα καί ἔμμεσα μέ 

πολλούς τρόπους, καθώς τούς κατατάσσουν ὅλους (χωρίς 

ἐξαιρέσεις) στούς «εὐλαβεῖς» «κήπους» τους.  Διαβάστε τό:  

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ  τοῦ  ‘'ορθόδοξου 

τύπου'’ γιά νά τό διαπιστώσετε. 

Σκοπός λοιπόν τοῦ κυρίου Φίλη εἶναι νά ὡραιοποιηθοῦν οἱ 

δαιμονικές θρησκεῖες τοῦ κόσμου    καί νά παρελάσουν 

ἐνώπιον τῶν μαθητῶν ὡς κάποιο ἔνδυμα τῆς ἀρεσκείας 

των˙ (καθώς οἱ περισσότεροι ἔχουν ἄγνοια τῆς ἀλήθειας 

τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού λέγει: ψαλμός 95,5  «Πάντες οἱ θεοί 

δαιμόνια» ). Θρησκειολογία λοιπόν κ. Φίλη ; ἀντί τῶν 

θρησκευτικῶν ;  

Θέλεις νά μαθαίνουν τά παιδιά μας τίς θρησκεῖες τοῦ 

κόσμου; πολύ ὡραῖα, συμφωνοῦμε,  ὅμως σέ κάθε μία πού 

θά βάζεις στό σχολικό βιβλίο, προϋπόθεση εἶναι νά 

ἐναποθέτεις ὡς ἔχεις χρέος ὡς ὑπουργός παιδείας καί 

θρησκευμάτων καί τήν ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ ἀπό κάτω της.  Δηλαδή θά ἐναποθέτεις καί τόν 

Λόγο τοῦ Θεοῦ στήν ἐπικρατοῦσα πίστη μας, τήν 
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ὀρθοδοξία, πού ἐξήγει τό ποιόν καί τήν προέλευση τῆς 

κάθε θρησκείας. Θά ἐναποθέτεις τόν ψαλμό 95,5  : 

««πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν δαιμόνια». 

Αὐτό εἶναι ἐπιβεβλημένο, ὄχι μόνον γιά νά τό διαβάζουν 

καί νά τό συνειδητοποιοῦν τα ἑλληνόπουλα, ἀλλά ἐάν 

θελήσουν καί οἱ ξένοι μαθητές στά δικά τους σχολεῖα (στό 

δικό τους μάθημα θρησκειολογίας) νά τό διαβάσουν καί 

ἐάν θελήσουν νά ψάξουν γιά τήν ἀλήθεια. Νά μάθουν τήν 

ἀλήθεια διότι σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Νεκτάριο, ἀλλά καί 

ὅλους τούς ἁγίους τῆς πίστεως μας ὁ Ἕλλην γεννήθηκε 

ὅπως διδάξει την ἀλήθεια τῆς πίστεως σέ ὅλη τήν 

οἰκουμένη. Αὐτό εἶναι τό χρέος μας κύριε Φίλη, χρέος καί 

καθῆκον πού ὄχι μόνον τό ἀποφεύγεις ΕΣΥ ὁ ἴδιος ὁ 

ὑπουργός τῆς παιδείας μας, ἀλλά καί ἐπιζητεῖς νά 

ἐπιβάλλεις τήν δική σου θρησκεία, αὐτή τῆς καταραμένης 

μασονίας.   Πρόκειται λοιπόν γιά ἀπεχθῆ ἐγκληματική  

σκέψη, καί πού προχωρᾶ σέ ἐγκληματική φρικτή πράξη 

γιά τήν ἑλληνική παιδείαν.  Βεβαίως δέν ὑπονοοῦμε ὅτι τό 

σκέφτηκες  μόνος του, ἀλλά καθώς φαίνεται 

εὑρισκόμενος  συνειδητά θρησκευόμενος μέσα στήν 

ἐκκλησία τοῦ Σατανά, πού εἶναι ἡ μασονία, φυσικό 

ἐπακόλουθο εἶναι νά δέχεται κυρίως αὐτός (ὡς ὑπουργός 
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Παιδείας πού εἶναι) περισσότερο τήν δαιμονική ὑποβολή 

ἐκ τῶν πονηρῶν πνευμάτων (δαίμονες) πού λατρεύουν οἱ 

μασόνοι στούς μυστικούς ναούς των (σημειωτέον ὅτι ὁ 

μητροπολιτικός ναός τους εὑρίσκεται στήν ὁδό  Ἀχαρνῶν 

στό κέντρο τῆς Ἀθήνας).  

Ἀντιθέτως τώρα, ἡ  κλασσική ὀρθόδοξη θρησκειολογία, ἡ 

θρησκειολογία πού ἀποκάλυπτε τόν δαιμονισμό τῶν 

θρησκειῶν τοῦ κόσμου,  καί ὄχι ἡ ὡραιοφανής 

θρησκειολογία (τοῦ κύρ Φίλη),   ὑπῆρχε  ἡ  κλασσική 

ὀρθόδοξη θρησκειολογία ὡς  ἐνημέρωση ἀνέκαθεν στήν 

ἑλληνική ὀρθόδοξη κοινωνία μας,  ἀλλά μόνον (δυστυχῶς) 

ἀπό τούς καλούς ἑλληνορθόδοξους συλλόγους πού 

ἐκδίδαν ἐνημερωτικά ἔντυπα πρός διαφωτισμόν τῆς 

ἑλληνικῆς κοινωνίας, καί οὐδόλως ὑπῆρξε ἐνημέρωση ὡς 

εἶχε χρέος καί ἀπό τήν ἑλληνική πολιτείαν καί διοικοῦσα 

Ἐκκλησίαν  νά τό ἐπιδιώξη καί ὡς συμπληρωματικό  στό 

μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολειά μας.  Ἰδού λοιπόν 

ἡ ἀληθής θρησκειολογία μέσα στήν ἀληθινή πίστη μας, 

τήν ὀρθοδοξίαν :  ὁ  ’’ὀρθόδοξος τύπος’’ ,  καί ἀρκετά 

συγγραφικά τοῦ ἐπισκόπου Καντιώτη, πού ἦταν καί εἶναι 

μία ἑστία ἀληθοῦς μορφώσεως καί ἐνημερώσεως στήν 

ἑλληνική κοινωνίαν, καί πού ἔδιδαν καί δίδουν τήν 

ἀλήθεια περί τῶν πλανεμένων Ἰεχωβάδων, καί ἄλλων 

σκοτεινῶν θρησκειῶν καί κακοδοξιῶν, χωρίς νά φανατίζει 

τόν ἄνθρωπο  στό νά γίνεται μισάνθρωπος, ἀλλά  στό νά 
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πονεῖ τό  συνάνθρωπο πού εὑρίσκεται μέσα στήν πλάνη. 

«Δέν μισοῦμε τόν ἁμαρτωλό ἀλλά τήν ἁμαρτία» λέγανε 

κυρίως τά ὡραῖα καί ὠφελιμώτατα ἔντυπα τοῦ συλλόγου 

τοῦ ὀρθοδόξου τύπου, καί τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, καί 

ἔτσι πράγματι  ἦταν καί εἶναι.  Ἀγαπώντας πραγματικά 

τόν συνάνθρωπο  θά τοῦ δώσουμε νά καταλάβη ὅτι 

καταστρέφει τόν ἑαυτόν του εὑρισκόμενος στήν πλάνη.  

Μέ λόγο ἀληθείας, μέ χριστιανική ἀκόμα αὐστηρότητα 

(χωρίς βεβαίως τήν χρήση βίας, ἤ ἁμαρτωλῶν 

συμπεριφορῶν) νά προσπαθήσουμε νά τόν ἐπαναφέρουμε 

στόν  δρόμο τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι ὅπως σήμερα πού 

διαστρεβλώνουν τήν ἀληθινή ἔννοια τῆς ἀγάπης οἱ  

«ἀγαπητικοί» μαστροποί πορνοβοσκοί καί κάθε 

πορνευομένης βοσκοπούλας (τύπου κούκλας barbi, κλπ), 

καί βοσκοπούλου (τύπου play boy, κλπ) πού δῆθεν 

κόπτονται οἱ ἰσχυροί τοῦ κόσμου  ὅτι τούς  «ψυχαγωγοῦν» 

καί τούς «προστατεύουν», ἀλλά πού στήν 

πραγματικότητα ἀφήνονται  ἀπροστάτευτοι  οἱ ἄνθρωποι 

νά «βόσκουν»  ἀμέριμνα στά  λιβάδια τῶν  λυκανθρώπων-

μασόνων,  καί ἀδημονούντων δαιμόνων ὅπως ἁρπάξουν 

τίς ψυχές των˙  φθάσαμε στά ἔσχατα, προτείνοντας 

ἀκόμα στό νά ἐνθαρρύνουμε μέ τήν «ἀγαπητικιά»= 

δαιμονική  συμπεριφορά τους ἀκόμα καί τούς 

ὁμοφυλόφιλους (πού καταντήσαμε ! ! ) στό νά συνεχίζουν 

νά βαδίζουν στήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς των, προτείνοντας 

στό νά «ἀλληλοαγαπιόμεθα» ἀναμεταξύ μας ἀγκαλιά μέ 
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τό βρωμερό πάθος τους. Βρωμερό πάθος= τρύπιο σωσίβιο, 

πού θά καταβυθιστοῦν οἱ γανζωνόμενοι ἐκ αὐτοῦ στήν 

Ἄβυσσο=κόλασις.  Δυστυχῶς αὐτός ὁ πόνος, αὐτή ἡ 

ἀλήθεια λοιπόν  ὡς ὀρθόδοξη θρησκειολογία ἐξέλειπε 

παντελῶς σχεδόν ἀπό τήν ἑλληνική παιδείαν, μέ 

ἐπακόλουθο θλιβερό σήμερα νά ἔρχεται παρδαλή καί 

κουνιστή ἡ ὡραιοφανής θρησκειολογίαν τοῦ κυρ Φίλη γιά 

νά ἀναπληρώσει ἐκεῖνο τό σοβαρώτατο κενό στό μάθημα 

τῶν θρησκευτικῶν καί νά παίρνει  μέ θράσος τήν θέσιν 

της, θέσιν της πλανεύοντας καί γοητεύοντας τά παιδιά 

μας.  Διότι ὅταν σπουδάζεις μία θρησκεία ἀγαπητοί κύριοι 

καί κυρίες τοῦ ὑπουργείου παιδείας, ἔστω καί 

*ἐγκυκλοπαιδικά (*πράγμα ἀπαράδεκτο νά εἶναι ἡ 

μόρφωση τῆς παιδείας μας μόνον ἐγκυκλοπαιδική καθώς 

παραγνωρίζεται ρόλος καί ὁ σκοπός της), δέν βρίσκεις 

μόνο τί πιστεύει ὁ συνάνθρωπος (διότι αὐτό σημαίνει 

ἀνάπηρη θρησκειολογική μόρφωση) ἤ τί σκαρφίστηκε ἡ 

κούτρα τοῦ κάθε προβληματικοῦ στή νόηση καί 

παρανόηση του  καί ἵδρυσε μία θρησκεία, μία θρησκεία 

γιατί ἔτσι τοῦ «κάπνισε»,  ἀλλά ἐάν ἡ θρησκεία ἐκείνη 

εἶναι ἐκ ἀποκαλύψεως ἀποδεδειγμένα ἐκ Θεοῦ, ἤ ἐκ 

ἀνθρώπου νόηση καί παρανόηση μέ τήν συμμετοχή 

πονηρῶν δυνάμεων μέσα της (στίς σκέψεις τοῦ ἀνθρώπου 

ἄλλωστε πάντα παρεμβαίνει ἡ διαβολή ἐκ τῶν πονηρῶν 

πνευμάτων).  Μελετᾶς μέ λίγα λόγια καί ποῖες ἐπιπτώσεις 

ἔχουν τό ψέμα καί ἡ ὅποια ἀλήθεια πού τήν ἐμπεριέχουν 
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καί τήν πληροῦν (ὡς θρησκεία)˙ σπουδάζεις στήν οὐσία 

ἐγκληματολογία ἐάν ἡ πίστη ἡ  ἑκάστοτε εὑρίσκεται 

ἀνακατεμένη στό ψέμα καί ἔχει καί μερικές ἀλήθειες ὡς 

δόλωμα˙ αὐτό ἐρευνᾶς καί μελετᾶς˙ καί ἀφοῦ εὑρίσκεται 

στήν πλάνη ἡ ἑκάστοτε ἀπομακρυνόμενη πίστη ἀπό τήν 

μία Ἀλήθεια τῆς πίστης (διότι ἔχουμε τήν ἀληθινή μία 

πίστη - τήν ὀρθοδοξίαν) ἤ ἔχουμε κάποιο μικρό ἔστω 

κομμάτι της στό σύνολον τῆς πλανεμένης πίστης, αὐτό 

σηματοδοτεῖ καί ἐγκυμονεῖ πάντα κινδύνους ὅπως αὐτή  

ἐκτροχιασθῆ, δηλαδή περιέλθει στίς ποικιλόμορφες 

κατηγορίες καί βαθμίδες κοινωνικῆς ἐκτροπῆς, καί 

παγκόσμιας ἀναταραχῆς. Καί σήμερα βιώνει ὁ κόσμος μία 

παγκόσμια ἀναταραχή, κορωνίδα ὅμως αὐτῆς εἶναι οἱ 

πλανεμένες θρησκεῖες, καί κακοδοξίες. Καί σᾶς ἐρωτοῦμε 

κύριε Φίλη, ὑπέπεσε ποτέ ἡ ὀρθόδοξος πίστη μας σέ 

κοινωνική ἐκτροπή; Ἔγιναν ποτές ἀπό ἀληθινά 

ὀρθοδόξους ἔκτροπα σέ ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς 

ἀνθρωπότητος; Οἱ μασόνοι σας ὑπῆρξαν ἐκεῖνοι πού τά 

ἔπραξαν, ὅταν τούς ἐνεδύσατε μέ προβιές, ἐνῶ ἦταν λύκοι 

καμουφλαρισμένοι, ὅπως καί ὁ σημερινός   Πατριάρχης 

Βαρθολομᾶιος, πού εἶναι ὁ ἀρχιλύκος σας.  Ποτές λοιπόν 

ἔκτροπα ἀπό τούς ὀρθοδόξους ! παρά μόνον τά ἔκτροπα 

τά δημιούργησαν μόνον ὅλοι ἐκεῖνοι πού 

ἀπομακρυνθῆκαν ἀπό τόν Σωτήριο Λόγο τοῦ Θεοῦ. 

Ἀποτέλεσμα ἀπομάκρυνσης ἀπό τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ;  ἡ 

ἴδια ἡ παρεκτροπή στήν κοινωνία, ὅπου ἐπιταχύνει 
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ἐσκεμμένα ὁ  διάβολος τίς στροφές της γιά τό ἐπιθυμητό 

ἀποτέλεσμα παρέκκλισης καί ἐκτροχιασμοῦ  στόν 

κατάλληλο χρόνο καί τόν κατάλληλο τόπο.  Ἀποτέλεσμα 

ἐπίκαιρο φαινόμενο ἀπομάκρυνσης ἀπό τόν Λόγο τοῦ 

Θεοῦ; θέλετε νά μάθετε; εἶναι ὅπου βάλατε τά δηλητήρια 

κύριε Φίλη στήν παιδεία μας , δηλητήρια ναι! καί 

ἐξαγριώσατε τούς μαθητές καί κατρακύλησαν καί 

πρόβαλλαν ποικιλόμορφων πράξεις βανδαλισμῶν καί 

ἄλλων πολλῶν. Εἶναι τό ἴδιο πού ἰσχύει καί στούς 

φυσικούς νόμους ὅταν ἀναπτυχθεῖ (στήν πρώτη εὐκαιρίαν) 

μία μεγαλύτερη ταχύτητα στό τραῖνο ἀπό τήν 

προβλεπόμενη ὀρθήν, πάνω στή στροφή,  διότι τότες θά 

ἔχουμε ἐκτροχιασμόν. Ὁ ἄνθρωπος οὐδέποτε θά 

μποροῦσε νά ἐπινοήσει ἀπό μόνος του ὀρθήν πίστη, γιατί 

ἡ πίστη ἀφορᾶ τό ὑπερφυσικόν, τόν Θεόν, καί ὁ ἄνθρωπος 

δέν εἶναι Θεός˙ ἑπομένως τήν σωστήν πίστη τήν δίδει 

μόνον ὁ Θεός ἐκ ἀποκαλύψεως στούς ἀνθρώπους, καί ἡ 

ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη πού ἐδόθην μέ χιλιάδες, καί 

ἑκατομμύρια διαπιστευτήρια, ὅπως: θαύματα ἁγίων, κλπ, 

κλπ, καί τό μεγαλύτερο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, μέ τό 

ἐπαναλαμβανόμενο μέχρι στίς ἡμέρες μας καί 

συγκλονιστικώτερο : τό Ἅγιο Φῶς κάθε χρόνο πού ἀνάβει 

μέ θαυματουργικό τρόπο στά Ἱεροσόλυμα, στόν Πανάγιο 

Τάφο τοῦ Κυρίου μας. 
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Γι' αὐτό λοιπόν καθώς ὑπάρχει πάντοτε στό ὅλον κύκλο 

τῆς πλανεμένης πίστης μία μικρή παρέκκλιση λοξή 

(γι'αὐτό καί ὁ ψευτοθεός Ἀπόλλων ὀνομαζόταν λοξός, ἤ 

Λοξίας, καθώς εἶχε τήν λοξοδρομία στήν «φύση» του καί 

ἦταν δαίμονας) ἡ ἐκτροχίαση θεωρῆται 100% σίγουρη ἀργά 

ἤ γρήγορα.  Διότι μία λοξή ἀπειροελάχιστη ἔστω 

ἀνωμαλίαν στήν καμπυλότητα ἤ τήν εὐθείαν μέσα στό 

ὅλον τῆς  ἑκάστοτε πλανεμένης πίστης πού θέλετε νά 

εἰσέλθουν μέ δόλον  καί τά παιδιά μας  εἶναι καί ὁ 

ἐπακόλουθος ἐκτροχιασμός αὐτῆς μόλις ἀνέβουν οἱ 

στροφές= ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς ὅταν δυσκολέψουν τά 

προβλήματα, στήν ζωήν˙  καί θά δυσκολέψουν, γιατί αὐτή 

εἶναι ἡ δουλειά τῶν δαιμόνων πού καβαλλοῦν καί 

ὁδηγοῦν τήν κάθε πλάνη-πίστη, ἀρκεῖ σέ αὐτό τό ὄχημα 

νά ἀνεβάσουν ἐπιβάτες-πιστούς τους, καί ἄθεους τους, 

δουλειά τους εἶναι ἡ διαβολή καί ὁ ἐκτροχιασμός τοῦ 

ἀνθρώπου στήν ἀνωμαλίαν.  Ὁ Σατανάς εἰδικεύεται καί 

ἀνακατεύεται μέ συστήματα χώρου καί χρόνου, καί  γι' 

αὐτά ἐργάζονται οἱ δαίμονες του, δηλαδή ὅπως φέρουν 

τόν κατάλληλο χρόνο καί τόπο στήν  διασταύρωση τῆς 

παρεκτροπῆς.  Εἶναι γιά νά πάρουμε μία μικρή γνώση 

περίπου ὅπως ἡ τρίλιζα μέ τήν «κρεμάλα» πού παίζαμε 

(μέ ἀφέλεια) κάποτε μικροί,  δοκιμάζοντας τό γράμμα Χ 
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καί τό Ο.  Ἡ δική σας λοιπόν τρίλιζα ἐδῶ κύριε Φίλη 

ἀποκαλύπτεται καί εἶναι ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΕΤΕ ΚΑΘΕ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ, αὐτός ἦταν καί εἶναι ὁ σκοπός 

σας, καί γι'αὐτό (ὄχι τυχαῖα) ὑπῆρξε καί το Ο μέ το Χ. στήν 

μαθητική τότες τρίλιζα. Ἐδῶ οἱ δαίμονες ὅμως δέν 

παίζουν ἁπλά ἕνα σκάκι, μέ τήν βοήθεια τῆς λογικῆς, καί 

τῆς στρατηγικῆς τοῦ καθενός μας ὡς ἀντίληψη νοητική, 

ἀλλά μέ τό νά ἐναποθέτουν ὡς «βασιλικά πιόνια» τῆς 

ἑκάστοτε ἁμαρτίες τοῦ ἀνθρώπου,  καί ἀπό τήν ἄλλη νά 

στήνουν τό τρομερό πιόνι = περιφρόνηση τοῦ κόσμου γιά 

τήν Σταυρική θυσία τοῦ Θεανθρώπου πού κατέβηκε στή 

γῆ ὅπως μᾶς ἀποκαλύψει τήν ὀρθή πίστη.  Αὐτά τά δύο 

δικαιώματα τά δίνουμε στούς δαίμονες, καί φαίνεται νά 

εἶναι δυό βασιλικά πιόνια πού θερίζει ἀντιπάλους μέ 

φοβερό ρυθμό, εἰσβάλλοντας ὁ ἀντίχριστος στόν κόσμο 

μας, καί  νικῶντας μας κατά κράτος σέ ὅλα τά 

ἀγωνίσματα τῆς ζωῆς μας.    Ἐνθυμηθῆτε τήν 

μεγαλυτέραν βιομηχανική δύναμιν τοῦ κόσμου, τήν 

Ἰαπωνίαν, μελετῆστε πῶς ἦταν δυνατόν νά συμβοῦν 

ἀπανωτά ντόμινο καταστροφῆς μέ χιλιάδες τά θύματα, 

καί ὅμως! αὐτό δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ὅτι δέν εἶχαν 

ἐπιστημονική γνώση, οὔτε ὅτι δέν ἐργαζόταν, καθώς εἶναι 

ὁ περισσότερο ἐργαζόμενος σκληρά λαός στόν κόσμο. 
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Ἦταν ὅμως ἀποτέλεσμα ἐκ τῶν δαιμόνων τῶν 

πλανεμένων πίστεων, τοῦ ἀθεϊσμοῦ, τῆς ἐλαφρότητας 

τῶν ἱστορικῶν γεγονότων (βλέπε: ἀτομικές βόμβες) καί τά 

τῆς παρέκκλισης στή λοξοδρόμηση πού ἀναφερόμεθα. 

Ἐνθυμοῦμαι ὅτι παρόμοιο αἰτία εἶχε ἀναφέρει καί 

φωτισμένος ἱερεύς ὅταν ἔγινε τό τσουνάμι στήν 

Ἰνδονησίαν, πλήττοντας καί τήν Ταϊλάνδη.   Ἀλλά ἄς μήν 

πᾶμε μακριά, ἄς κοιτάξουμε καί τά τοῦ οἴκου μας, στήν 

χώρα μας, ΘΕΟΜΗΝΙΑ ἀναφέρεται στίς εἰδήσεις (καί 

ἔχουν δίκιο, χρησιμοποιοῦν τήν σωστή λέξη) ΘΕΟΜΗΝΙΑ  

οἱ πρόσφατες πλημμύρες, καί τρέχουμε μόνον νά 

κατηγορήσουμε ἐσᾶς (τούς πολιτικούς) ὡς ἀνίκανους καί 

ἀργόστροφους, ὅμως φταίει καί ὁ λαός μας πού σᾶς 

ἀνέβασε μέ τήν ψῆφο του ἐπάνω.  Ἡ ἀπουσία ὀρθῆς 

πίστεως, Θείας ἐξομολόγησης καί Θείας Κοινωνίας ἔχει 

ἐπιφέρει τόν σκοτισμό τοῦ νοῦ σας, καί ἐπιζητῆται ΤΩΡΑ 

τό μαῦρο σκοτάδι σας νά  μᾶς ρουφήξει ΟΛΟΥΣ.    Τυφλοί 

ὁδηγοῦν τυφλούς.  Κύριε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Φώτισε τόν 

λαόν Σου.    Λίγη ἀλήθεια δέν ὑπάρχει στίς θρησκεῖες τοῦ 

κόσμου, ἤ λίγο μόνο ψέμα,  στό σύνολον μίας πίστης, 

ὑπάρχει μόνον ὁ δόλος ὡς ἀλήθεια, καί ὁ δηλητηριασμός 

τοῦ ὅλου= συνόλου ἀκόμα καί μέ τό ἕνα ψεματάκι  της 

μέσα της, ὡς ἕνα ποτήρι φαινομενικά καθαρό νερό , 
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ἀλλά μέ σταγόνες δηλητηρίου μέσα του, καί συνεπῶς 

ἀκατάλληλον πρός πόσιν.   Θά ἤθελα λοιπόν νά σέ 

καλέσει κάποιος σοφός πρός διάλογο κύριε Φίλη, καί τήν 

ὥρα πού θά σοῦ φέρουν ἕνα ποτήρι νερό δίπλα σου νά 

βγάλει ὁ συνομιλητής σου ἕνα μικρό μπουκαλάκι ἀπό τό 

σακάκι του, καί μπροστά στά μάτια σου νά σοῦ ρίξει στό 

ποτήρι σου δυό μόνο σταγόνες˙  ΕΚΕΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ 

ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΖΟΥΜΑΡΕΙ  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ Η  

ΚΑΜΕΡΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ. Ὅλες λοιπόν οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου 

εἶναι  φαινομενικά ποτήρια μέ καθαρό νερό μέσα τους, 

καί ἡ ἀνίχνευση= ἡ μελέτη τοῦ περιεχομένου τους, δηλαδή 

τά δηλητήρια , εἶδος, ποσότητα, κλπ, τά εὑρίσκομε μέ τήν 

ὀρθόδοξη ἔρευνα καί τήν ὀρθήν διάκριση στήν κατάσταση 

(βαθμό) ἐπικινδυνότητα τους. Ἐάν δέν τό γνωρίζεις λοιπόν 

αὐτό κύριε Φίλη εἶσαι ἀκατάλληλος γιά ὑπουργός 

Παιδείας, καί πολύ περισσότερο εἶσαι ἀκατάλληλος γιά 

Ἕλλην ὑπουργός παιδείας καί θρησκευμάτων, διότι ἡ 

Ἑλλάς εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν καλῶν ἐπιστημῶν, ὅπως 

καί ἡ χώρα πού κατέχει τήν ἀληθινή πίστη, καί καλῆται 

ἀπό τόν Θεό μας νά τήν διατηρήσει, ἀλλά καί νά τήν 

μεταδώση ὡς τό ἀληθινό Φῶς τοῦ κόσμου.  Καί ἐάν δέν 

πιστεύεις ὅτι κατέχουμε τήν μόνη ἀλήθεια τῆς πίστεως 



17 
 

δέν εἶσαι μόνον ἀκατάλληλος ὡς ὑπουργός Παιδείας καί 

θρησκευμάτων καί πᾶσα ἑλληνικῶν ὑπουργείων, ἀλλά 

καί ἀκατάλληλος καί ντροπῆς ὄνειδος στό νά ὀνομάζεσαι 

Ἕλλην.  Εἶσαι  λοιπόν λίαν ἐπικίνδυνος  στό νά κατέχεις 

μία τόσο ὑψηλή θέση στήν ἑλληνική κοινωνίαν.  Διότι 

ὅταν ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = ἡ ἁγία Γραφή μᾶς λέγει : 

«πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» ἐννοῆται ὅτι οἱ 

δαίμονες ἀσχολοῦνται μόνον μέ τό πῶς  θά προκαλέσουν 

τό ἑκάστοτε ἔγκλημα.  Ἡ μασονία εἶναι ἀναμφισβήτητα ἡ 

μητέρα ὅλων τῶν πλανεμένων θρησκειῶν, εἶναι ἐκείνη 

πού ἀσχολῆται ὡς θρησκεία μέ τήν μαγείαν, θά 

χρησιμοποιήσει ἑπομένως (σύν τῶν πολλῶν) και ἕναν 

δυνατό κλάδο της, καί εἰδικό γιά αὐτήν τήν περίσταση, 

τήν γοητείαν (κλάδος τῆς μαγείας), καί ἔτσι θά πλανέψει 

τά ἀνενημέρωτα παιδιά μας γιά τό ποιόν καί τήν 

προέλευση αὐτῶν τῶν θρησκειῶν.   Ὑπάρχει λοιπόν 

ἀντίδοτο; ἔναντι τῆς πλανεμένης ὡραιφανοῦς ἤ 

ἀποκρυπτομένης μέ τά βλαβερά της θρησκειολογία; Ναί!!!  

ὑπάρχει, ἡ ἐνημέρωση γιά τήν ἀλήθεια.  Καί ἡ ἀλήθεια 

καί τό ἀληθινό Φῶς τοῦ κόσμου εἶναι μόνον ὁ Κύριος μας 

ὁ Ἰησοῦς Χριστός.  Θά πρότεινα ἐπίσης νά ἐνημερωθοῦν 

μέ τά ὀρθόδοξα ἐκεῖνα ἔντυπα τοῦ ‘’ὀρθοδόξου τύπου’’, 

ὅπως «Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ», ΤΟ 
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ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΑΔΩΝ, καί πλῆθος ἄλλων 

ἀληθειῶν, ὅπως τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη,  

γιά νά ἐνημερωθῆ ὁ κόσμος καί μάθει γιά τό ποιοί τόν 

πολεμοῦν, νά μάθει τούς ἐχθρούς τῆς πίστεως μας, διότι 

αὐτήν πολεμοῦν μέ κάθε τρόπο καί μέσον τήν πατρίδα 

μας.  ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΜΩΣ. ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ.  ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΜΟΝΟΝ 

ΕΚΕΙΝΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΑ 

ΘΑΥΜΑΤΑ, καί ὄχι τά δαιμονικά , ἀπατηλά καί ψεύτικά 

τῶν δορυφορούμενων κακοδοξιῶν τῆς θρησκευόμενης 

σατανικῆς μασονίας.  Θέλεις λοιπόν κύριε Φίλη νά 

περάσεις τό μάθημα τῆς θρησκειολογίας στά σχολειά μας;  

ὡραῖα λοιπόν, γιά κόπιασε (ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ), καί ἡ 

θρησκεία τῆς μασονίας , ἡ θρησκεία τοῦ Σατανά πού εἶσαι  

λάτρης καί ὀπαδός της θά ἀποκαλυφθῆ, καί θά σέ 

ξεγυμνώσει τελείως γιά νά φανοῦν τά «κάλλη» τῆς 

ἀμορφωσιᾶς σου καί οἱ χοντράδες τοῦ σαρκικοῦ καί 

ἀπατηλοῦ πνεύματος σου.  

Οἱ μαθητές μας  κύριε Φίλη δέν θά μάθουν ἐν τέλη (ὅπως 

εὐελπιστεῖς καί νομίζεις) μόνον τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, 

μέ τόν τρόπο πού ἐσύ θέλεις, ἀλλά καί τήν ἄθλια μητέρα-
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τέρας  ὅλων αὐτῶν τῶν πλανεμένων θρησκειῶν πού εἶναι 

ἡ μασονία, διότι στά σχέδια τῆς κόλασις πρίν εἰσέλθουν οἱ 

θρησκεῖες τοῦ κόσμου στήν ἐπιφάνεια τοῦ κόσμου μας, ἡ 

μασονία προϋπῆρξε˙ τό δαιμονικό αὐτό βιβλίο 

ὀνομάζεται: ΜΑΣΟΝΙΑ, καί οἱ πλανεμένες θρησκεῖες τοῦ 

κόσμου ἀποτελοῦσαν μοναχά τά ἐπιπρόσθετα συνεχῶς 

κεφάλαια του.  

Οἱ μαθητές μας ὀφείλουν νά μάθουν ἐπιτέλους  τήν 

ἀλήθεια, ἀλλά καί  οἱ ἴδιοι οἱ μασόνοι, διαβάζοντας τίς 

σελίδες τῶν ἴδιων ἐντύπων, ἔντυπων πού εἶναι γραμμένα 

ἀπό τά τῶν χέρια τῶν μασόνων, θά ἀρχίσουν νά 

ἀμφισβητοῦν σοβαρά γιά τό παράξενο κράμα τῆς  

θεότρελης ἀφοσίωσης τους (βλέπε παρακάτω, σελίδα ἀπό 

ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 

ΤΥΠΟΥ : « Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ» τό τί 

ἀναφέρουν σέ μασονικό ἔντυπο τους οἱ μασόνοι).- 
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                                  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

                                  ΖΗ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ 

            https://www.youtube.com/watch?v=_Cl6muPn0vM 
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