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Η ΜΑΣΟΝΙΑ  ΚΥΒΕΡΝΑ  ΔΥΣΤΥΧΩΣ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ ΜΑΣ.           

ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ  ΝΑ  ΤΟΥΣ  ΕΚΔΙΩΞΕΙ  ΣΕ 

ΟΠΟΙΑ  ΒΡΩΜΟΤΡΥΠΑ ΚΑΙ  ΑΝ  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ. 

ΟΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ   ΕΙΝΑΙ  ΜΑΣΟΝΟΙ,  ΚΑΙ  ΟΙ  ΜΑΣΟΝΟΙ  

*ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΕΚ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ.   ΑΥΤΟ  ΜΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ  ΟΙ  ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ  ΓΕΡΟΝΤΕΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ, ΙΕΡΕΙΣ  ΚΑΙ   ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙ  ΜΑΣ. 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ:*   ὑποβάλλω. σχηματίζω στόν 

ψυχικό κόσμο κάποιου μία ἰδέα ἤ ἐντύπωση μέ ἔμμεσο 

τρόπο.  Στήν περίπτωση ὑποβολή ἐκ δαιμόνων αὐτή 

πραγματοποιεῖται μέ τήν δαιμονική ἐνέργεια.   

Συσχετισμός: 1) παραπληροφόρηση,  οἱ ψευδεῖς εἰδήσεις ἀπό 

τήν τηλεόραση, τό ραδιόφωνο, τό διαδίκτυο, κλπ.                    

2) Ὁ κόσμος «ξέφυγε» , γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες 

ἀπίστευτων περιστατικῶν.  

Ὑποβολή  δαιμονική διενεργεῖται μέσω τῶν ψευτοεμβολίων 

μέ τά ἐκτρώματα ἐμβρύων μέσα τους, πού πυροδοτοῦν μία 

σειρά τελετουργικῶν μαγικῶν πρίν τήν παράδοση τους στό 

κοινό,   καθώς  καί μαγνητίζονται, = εὑρίσκονται  εὔκολα 

ἀπό  ἐπιρροή φυσική (ἠλεκτρομαγνητικοί πομποί), ἀλλά καί 

ἀπό ὅτι δείχνουν τά στοιχεῖα  ἐπηρεάζεται ὡς ὕλη (τό 

ψευτοεμβόλιο)  πλήρως καί ἀπό τήν  δαιμονική *ἐνέργεια 

( *ἐνσωματώνεται δηλαδή ἡ φυσική ἐνέργεια ἐπάνω στήν 

δαιμονική  ἐκ τῶν ἐγκληματικῶν  πράξεων = θάνατο ἐμβρύων, 

πού προέβησαν οἱ κατασκευαστές τους, καί φυσικά καί ἐκ τῶν 

μαγικῶν  τελετουργικῶν ἐκ τῶν μασόνων-σατανιστῶν πού  τά 

καθιστοῦν ὁλοφάνερα πλέον ὡς μαγικῶν στοιχείων 

ὁπλοστάσιο = σατανικῶν ὅπλων πού ἔχουν μέσα τους τά 

ψευτοεμβόλια).   
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                           ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Μετά τόν προγραμματισμένο θάνατο τῶν προϊόντων, μέ 

πρῶτο καί γνωστό ἐκεῖνο μέ τίτλο : ἡ  συνωμοσία τῶν 

λαμπτήρων (βλέπετε βίντεο παρακάτω) ἦρθε νά κρέμεται  

κυριολεκτικά  ἀπό μία  κλωστή ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι 

λοιπόν ἡ συνωμοσία τῶν λαμπτήρων τό  1920-1924 

προγραμματίσθηκε ἀπό τήν τρισκατάρατη μασονία˙  ἡ 

σκοτεινή ἰδέα ἦταν  ὅπως μειώσει τό πάχος τοῦ μεταλλικοῦ  

νήματος πού φωτίζει τήν λάμπα !    Μειώνοντας τό πάχος 

αὐτό (πού ὁμοιάζει σάν λεπτή κλωστή) μετά ἀπό κάποιες 

ὧρες θά κοβόντανε αὐτή (ἡ μεταλλική κλωστή) στόν 

λαμπτήρα, καθώς φθείρεται ἀπό τήν θερμότητα καί τό 

εἰδικό ὑλικό μετάλλου,  καί ἔτσι θά ἀναγκάζονταν ὁ 

καταναλωτής νά ἀγοράσει  ἄλλο λαμπτήρα.   Ἀντί λοιπόν οἱ 

χῶρες στήν ὑφήλιο, διά  τῶν ἡγετῶν τους, σεβόμενοι τούς 

πολίτες τους , ἀλλά καί τα σωματεῖα τῶν καταναλωτῶν  νά 

παρακινηθοῦν  ἔχοντας φιλότιμο νά διακόψουν αὐτά τά 

ἄτιμα συμφέροντα κάποιων κακούργων τραπεζιτῶν-

μασόνων, καί νά τούς ποῦνε οἱ πολιτικοί:   « ἀλλάξτε 

δουλειά», καί «βρεῖτε τίμια ἐργασία νά κερδίζεται  τά 

χρήματα σας», θεώρησαν καλό  νά εἰσπράττουν καί ἐκεῖνοι 

τόν φόρο  τῶν ἀγορῶν ἀπό τήν ἀτιμία των,  ὅπως τό 

εἰσπράττουν ἀπό τά πορνεῖα (οἴκους ἀνοχῆς)  καί τά 

πορνοπεριοδικά, τούς εἶχαν στό χέρι διότι κρατοῦσαν καί τίς 

τράπεζες.   Ἔτσι αὐτοί  (οἱ κακοῦργοι χαραμοφάηδες μασόνοι) 

ὅπου  χρειάζονταν ζεστό  χρῆμα τό ἔπαιρναν ἀπό τό 

κεφάλαιο τῶν τραπεζῶν, δηλαδή ἀπό τά χρήματα τοῦ 

κόσμου πού τά ἔδιναν οἱ ἐργαζόμενοι νά τούς τά  φυλᾶνε οἱ  

ἀνθρωπόμορφοι  ἅρπαγες λύκοι.   Νά λοιπόν γιατί οἱ 
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τράπεζες  πού ὑπόκεινται στό σύστημα τῆς 

κακουργηματικῆς μασονίας (βλέπετε καί ἔντυπο τοῦ 

ὀρθόδοξου τύπου: Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ) πρέπει νά 

ἀνήκουν στούς δήμους, ἤ σέ νομούς στήν χώρα μας, ὑπό 

τήν ἐποπτεία δημάρχων , δημοτικῶν συμβούλων, καί 

ἐλεγκτικῆς ἐπιτροπῆς πολιτῶν τοῦ δήμου , καί τό 

κεφάλαιο τῶν τραπεζῶν νά ἐπενδύεται ὀρθοδόξως (μέ 

χρονική διάταξη)  γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν.   

Οἱ τεμπέληδες, οἱ μή ἱδρώνοντας ποτές στήν ζωή τους μέ 

χειρωνακτική ἐργασία  καί ἀδούλευτοι μασονοτραπεζίτες τί 

κάνουν;  ἔχουν ὅποτε τό θελήσουν τό κεφάλαιο,  τοῦ 

ἐργαζόμενου λαοῦ, τόν ἱδρώτα καί τό αἷμα τοῦ λαοῦ ἀπό 

τίς ἐργασίες τους γιά νά κάνουν «μπίζνες», ὅπως ἐκεῖνες 

μέ τούς  λαμπτῆρες .   Οἱ μασόνοι τραπεζίτες (γιατί 

ὑπάρχουν κι οἱ καλοί πού εἶναι θύματα τοῦ συστήματος) ὅμως 

δέν εἶπαν ἀκόμα τήν τελευταῖα λέξη τους, θά δεῖτε νά 

ἀπολύουν τούς ἐργαζόμενους στίς τράπεζες τους, νά βάζουν 

αὐτόματες μηχανές,  νά βασανίζουν τούς πελάτες τους 

καταθέτες, νά εἰσπράττουν μεγάλα ποσά γιά πληρωμές 

τρίτων, ἀκόμα καί ἄλλων πολλῶν, καί θά ἀπαγορεύσουν καί 

τήν εἴσοδο στούς ἀνεμβολίαστους (τό  σχεδιάζουν ἤδη : 

Σεπτέμβριος 2021 καί γιά τήν χώρα μας).    

Καί σήμερα φθάσαμε νά φονεύουν τούς μελλοντικούς 

συνταξιούχους , πρώην ἐργαζόμενους,  καί ὄχι μόνον, γιά νά 

μήν ἀποδοθοῦν σέ αὐτούς οὔτε ἡ σύνταξη τους, τά 

ἀποταμιευμένα χρήματα  γιά τά γεράματα τους.  Ἤδη ἐάν 

ἐρευνήσει κανείς θά διαπιστώσει ὅτι τά χρήματα πού 

ἀποταμιεύονταν γιά τίς συντάξεις ἔχουν ἐξαφανισθῆ.   
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Ἐπιτέλους ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἐργαζόμενοι, μιλῆστε μέ τούς 

δημάρχους σας, καί ζητήσατε νά σᾶς φυλάγουν τόν ἱδρώτα 

σας  οἱ δημοτικές τράπεζες ὑπό τήν ἐποπτεία πολιτῶν. 

Πάρτε τά χρήματα σας ἀπό τους χαραμοφάηδες μασόνους, 

πού τό μόνο πού κάνουν εἶναι νά λογαριάζουν ποιά νέα 

ἐπένδυση-ἀτιμία θά κάνουν μέ  ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ, ΤΟΝ 

ΙΔΡΩΤΑ ΣΑΣ γιά νά σᾶς βάλουν στόν τάφο καί ζωντανοί 

ἀκόμα.  Καί ἐάν οἱ δήμαρχοι ἀντιδράσουν ἤ ἀρνηθοῦν, 

πετάξτε τους ἔξω, φέρτε ἄλλους, δέν  εἶναι  ἄξιοι  νά σᾶς 

ἐκπροσωποῦν .   

Ἑπομένως νά καί μία ἐκ τῶν βασικῶν αἰτίων πού σκοτώνουν 

μέσω τῶν ψευτοεμβολίων.  Ἔχετε ὑπ' ὄψιν σας ὅτι ἡ 

καινοτομία τῶν ψευτοεμβολίων στηρίζεται στό  νά 

λιγοστεύει  τά χρόνια τοῦ ἀνθρώπου.   Ἄπειρες ἔρευνες 

ἔγιναν πάνω σέ αὐτό.  Πηγαίνει δηλαδή ἡ ἀκίδα-πρωτεΐνη, 

καί τά ὑπόλοιπα φονικά στοιχεῖα τοῦ ψευτοεμβολίου 

(γραφένιο, ὑγρό τοξικό ὅπως γεννηθοῦν παράσιτα στό ἔντερο, 

κλπ) σέ κύτταρα καί πρωτεΐνες βασικῶν ὀργάνων τοῦ 

σώματος.   Ἐκεῖ μετά αὐτό πού κάνουν εἶναι εἴτε νά φέρνουν 

νωρίτερα (λόγω τῆς τοξικότητας τους) , ἕως καί 10-15 χρόνια 

(στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων) τό  ὑποκείμενο νόσημα, 

διότι γιά νά ἀποβιώσει ὁ ἄνθρωπος κάπου κάποτε θά 

νοσήσει, εἴτε νά τό γεννοῦν (τό νόσημα).  Εἶναι μία σατανική 

ἰατρική καινοτομία πού ὀνομάζεται καί  «ἀνιχνευτή 

ἀχίλλειας   φτέρνας»  ἤ «ἐγκυμονοῦσα ἀσθένεια», 

ἐπαυξάνοντας καί ἐπισπεύδοντας αὐτήν (τήν ἀσθένεια)  σέ 

πολλαπλάσιο βαθμό, καί φυσικά ἐπισπεύδοντας τόν χρόνο 

νόσησης.     Συμπερασματικά κάθε ἐπισπευδόμενη 

ἀσθένεια  τοῦ κάθε ἀνθρώπου ,  καί κάθε θάνατος του (σέ 
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ὁλόκληρη την ὑφήλιο) , ὅλων ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων πού 

ἔπεσαν στήν παγίδα νά ἐμβολιαστοῦν  νά προσμετρᾶτε 

ὡς φυσικό αἴτιο:  τό ψευτοεμβόλιο τῶν ἀλιτήριων ἐκείνων.  

Δηλαδή ἐγκληματική πράξη, φόνος. 

Ὅσο ἀφορᾶ τήν γέννηση παρασίτων καί τήν μετάλλαξη 

ἀβλαβῶν ἰῶν πού ἔχει ὁ ὀργανισμός μας στηρίζεται στήν 

παρακάτω ἔρευνα:   Ἐπιστήμονες πῆραν ἕνα ἀβλαβῆ 

ὀργανισμό (βάκιλλο)  τοῦ παχέος ἐντέρου καί τόν διετήρησαν 

σέ ἕνα ὑγρό.  Ἐν συνεχεία ἔκαναν τό ὑγρό τοξικό, μέ 

ἀποτέλεσμα ὁ  βάκιλλος νά μεταβληθεῖ σέ βλαβερό μικρόβιο  

πνευμονίας, τύφου καί διφθερίτιδας.  Ἀκολουθώντας  

ἀντίθετη πορεία, ἄρχισαν νά κάνουν τό νερό λιγότερο  

τοξικό, μέ ἀποτέλεσμα  τό  βλαβερό μικρόβιο νά ἐπανέλθη 

στήν ἀρχική του ἀβλαβῆ μορφή !  Αὐτό τό πείραμα 

ἐπαληθεύτηκε μέ ἀπανωτά ἐπαναλαμβανόμενα πειράματα 

(γιά ἐπιβεβαίωση  100%) καί δημοσιεύθηκε ἐδῶ καί πάνω ἀπό 

20  χρόνια  στό ἀμερικανικό ἰατρικό περιοδικό journal of 

Franklin  institute.     Πόσο νομίζετε ὅτι ἀπέχει τό νά 

μεταλλαχτῆ ἕνας ἰός τῆς κοινῆς γρίππης σέ κορώνα ἰός ; γιά 

σκεφτῆτε λίγο.   Τό ψευτοτέστ γιά τόν κορώνα-ἰό δέν ἔβγαζε 

μήπως θετικούς καί ἐκείνους πού εἶχαν μία κοινή γρίππη ;  

Το διαβάσαμε ἄπειρες φορές νά το λένε ἄξιοι ἐπιστήμονες.  

Ἰδού λοιπόν γιά ἐκείνους πού λένε ψευδῶς ὅτι οἱ 

ἀνεμβολίαστοι στηρίζονται σέ θεωρίες συνωμοσίας, ὄχι 

λοιπόν τά εὑρήματα μας στηρίζονται στήν ἰατρική ἐπιστήμη 

καί στήν ἐπιστήμη τῆς ἐγκληματολογίας.   Γι' αὐτό οἱ 

ἀστυνομίες  καί τά δικαστήρια ὅλων τῶν χωρῶν θά 

πρέπει νά  ἐκδώσουν  ἔνταλμα  συλλήψεως  τους .   Οἱ δέ 

ἐμπορικές  ἑταιρεῖες  καταναλωτικῶν εἰδῶν,  καί  τά 



6 
 

ἱδρύματα τους  πού ἀντιπροσωπεύονται ἀπό αὐτούς νά 

κλείσουν,  δεσμεύοντας τήν ὅλη περιουσία τους  (χρήματα, 

ἀκίνητα, κινητά, κλπ)  ὡς προϊόντα  ἐγκληματικῆς  

ἐνέργειας  καί σκοποῦ, ὡς προϊόντα καί ὑλικά πολέμου 

γιά ἐγκληματικές πράξεις κατά τῆς ἀνθρωπότητας.        

Τά χρήματα τους θά κλείσουν κάποιες πληγές στό σῶμα 

τῆς  ἀνθρωπότητας, ἐνῶ τώρα δουλεύουν γιά τήν 

σταύρωση της. Ἔτσι θά σωθεῖ ἡ  ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτόν  

τόν ἀνθρωπόμορφο καρκίνο, τήν σαπίλα τῆς κοινωνίας μας.  

Ὅταν λοιπόν γιά κάποιο λόγο σήκωναν οἱ πολίτες  τά 

χρήματα τους ἀπό τίς τράπεζες  ἐκεῖνοι (οἱ κακούργοι 

μασόνοι τραπεζίτες)   τό ἀντικαθιστοῦσαν τό ποσό ἀπό 

ἄλλες τράπεζες, ἀκόμα εἶχαν καί τό πάνω χέρι νά κόβουν 

νέο νόμισμα (χρήματα ἄνευ ἐργασίας προερχόμενα), καί ἔτσι 

νά ἀναπληρώνουν προσωρινά τό ἐξερχόμενο χρῆμα ἐκ τῶν 

τραπεζῶν.   Ἔτσι λοιπόν μετά  ἀπό ἐκείνη τήν σιχαμερή 

συμφωνία τῶν καρτέλ (πού ἦταν μασόνοι), τήν γνωστή 

συνωμοσία τῶν λαμπτήρων,  φθάσαμε  στήν μεθοδευμένη   

ἐλάττωση τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν , κρατώντας τους ὅμως 

στήν ζωή, (γιά νά κερδίζουν οἱ μασόνοι ἀπό τά φάρμακα 

τούς διατηροῦσαν τίς   ἀσθένειες φέρνοντας καί ἄλλες , 

βλέπετε:  παρενέργειες φαρμάκων), ἔτσι λοιπόν ,  δέν τούς 

θεράπευαν, ἴσα-ἴσα τούς χαπακῶναν μέ τά δηλητήρια 

τοξικά φάρμακα τους (ὅπως τό τοξικό ποντικοφάρμακο 

πρόσθετο στά φάρμακα μέ τήν ὀνομασία ἀσπαρτάμη)  γιά νά 

σέρνονται (κατ' αὐτούς : ὡς ζωντανοί-νεκροί = ζόμπι) μέ τά 

σοβαρά προβλήματα ὑγείας  των   σέ κάθε χώρα μέσω 

δεκάδων μαθηματικῶν χημικῶν ἐφαρμογῶν 

παρεκκλίσεως τῆς ὑγείας  (μία ἄγνωστη σατανική ἐπιστήμη  
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πού δέν βγαίνει στό φῶς) , ὅπως τά τσιγάρα, τά  τοξικά 

πρόσθετα φάρμακα καί τά τοξικά πρόσθετα τῶν  τροφῶν,  

τίς καπνοβιομηχανίες, τίς ἐπιδημίες μέ τήν χρήση τῶν 

τοξικῶν στίς καλλιέργειες , τά  μεταλλαγμένα κυρίως, καί 

φυσικά καί τήν προσθήκη τῆς μαγείας  (βλέπε, ἀλχημεῖες, 

ὁμοιοπαθητική, κλπ, ὅλα  μέ μαγικό χαρακτήρα, ὅπου ἀκόμα 

καί ἐποχῆς τοῦ κίτρινου αὐτοκράτορα τής Κίνας ρίχνανε 

ὑδράργυρο στίς καλλιέργειες, μέ νόμο ἐπιβάλανε τόν 

δαιμονικό βελονισμό  - ὅπως σήμερα τόν ψευτοεμβολιασμό - , 

καί ἄλλα πολλά).  

Μήν σταματώντας ὅμως ἐκεῖ,  φθάσαμε σήμερα στήν 

λέπτυνση τῆς «κλωστῆς τῆς ζωῆς»,  δηλαδή ἡ ζωή τοῦ 

ἀνθρώπου νά κρέμεται ἀπό μία λεπτή κλωστή, καθώς τό 

ψευτοεμβόλιο τήν λέπτυνε αὐτή τήν κλωστή, ἀκριβῶς ὅπως 

μέ τίς λάμπες τό 1920-1924.    Καί μετά ;   ἀρχίσαν τά γνωστά. 

Ὀξειδωτικό στρές, μέσω τῶν σιχαμένων Μ.Μ.Ε., 

τρομοκρατία καί ἀπειλές ἀπό τούς πολιτικούς καί τό 

σκυλοσυνάφι τους, καί ἕνα σωρό ἄλλα.      Αὐτή εἶναι μία 

πολεμική  πού ὁμοίως βασίστηκε στούς λαμπτήρες  τότες.   

Τό απεχθές τότες ἔγκλημα μεταφέρθηκε ἀπό τό ἄψυχο 

ἐμπορικό ὑλικό (οἱ λαμπτῆρες) στό ἔμψυχο, στόν ἴδιο τόν 

ἄνθρωπο, γινόμενο πιά τό ἔγκλημα φρικιαστικώτατο.   

Δηλαδή, οἱ λάμπες δέν καίγονται μόνον ὅταν ὑπερβοῦν 

κάποιο χρονικό ὅριο (πού ἔθεσαν), ἀλλά καί ἀπό τίς ἔκτακτες 

τεχνικές ἀνωμαλίες (προγραμματισμένοι τεχνικοί ὑλικοί καί 

ψυχολογικοί  «τυφῶνες»)  στό ἠλεκτρικό ρεῦμα.     

Παράδειγμα, ὅταν διακοπῆ τό ρεῦμα σέ μία περιοχή, καί 

ἐπανέλθει ἀμέσως μετά ἀπό 1-2 λεπτά, κλπ., θά φέρει τέτοια 
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ὁρμή πού ὅποιες λάμπες εἶναι νά καταρρεύσουν μετά ἀπό 

ἕνα μήνα θά καοῦν αὐτοστιγμεί.  Μασονική καταιγίδα.   

Κέρδος;   Χιλιάδες  οἱ νέες λάμπες ἀγοράστηκαν μετά ἀπό 

μία  τέτοια  τεχνική  διακοπή ρεύματος, διότι θά τρέξουν 

οἱ  καταναλωτές,  ὅπως εἶναι φυσικό ἑπόμενο, νά τίς 

ἀγοράσουν,  ὅπως καί γιά τίς καμένες ἀντιστάσεις κάθε 

ἠλεκτρικῆς  ἤ  ἠλεκτρονικῆς συσκευῆς πού δέν ἄντεξε στούς 

μασονικούς τεχνητούς «κεραυνούς» των.  Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ 

ἡ τηλεόραση,  διότι ἐκείνη μετά τό 1970 σταδιακά 

μελετήθηκε καί ἀποφασίστηκε νά ἔχουν ἀνθεκτικά 

κυκλώματα καί ἀντιστάσεις ὥστε νά μήν διακόπτεται  ἡ 

παραπληροφόρηση   καί  ἡ διδασκαλία διαστροφῆς καί 

ἀνωμαλίας  σέ μικρούς ,  ἐνήλικες καί  ἡλικιωμένους.               

Ἡ τηλεόραση ἦταν τό σοῦπερ ὅπλο τους, καί ἀπαγορεύτηκε 

πᾶσα διακοπτόμενη ἐμπλοκή του ἐκ τεχνολογικῆς πλευρᾶς. 

Ἔχει πάει κανένας τήν τηλεόραση του γιά ἐπισκευή ποτές ;  

Ὄχι φυσικά.  Τά  περιστατικά εἶναι σπανιώτατα νά χαλάσει 

σέ κάποιον ἡ τηλεόραση  του, ἰδίως ἡ νέας τεχνολογίας . 

Κάποτε χαλοῦσε πού καίγονταν οἱ λάμπες του,  οἱ παλαιοί 

θά ἐνθυμοῦνται πού ἔρχονταν καί ὁ τεχνικός στό σπίτι, μέ τό 

βαλιτσάκι του, ἔχοντας τούς νέους λαμπτῆρες πρός 

ἀντικατάσταση,   ὅμως αὐτές ἀντικαταστάθηκαν πρό 

πολλοῦ μέ χοντρά νήματα ἀσφαλείας, κάτι πού φυσικά δέν 

φρόντισαν ἐσκεμμένα νά κάνουν μέ τίς λάμπες τῶν 

νοικοκυριῶν. 

Σημείωση:  τό ἀντίχριστον σύστημα ἐπέφερε αὐτό τό τραπεζικό 

μασονικό σύστημα , τό ὅτι χαρακτηρίζουμε ἀντίχριστη τήν  μασονία 

(δηλαδή τοῦ Ἀντιχρίστου) αὐτό πρεσβεύει καί ἡ Ἐκκλησία μας, καί   

ἀρκεῖ ὅτι δέν κατηγοροῦμε ἀδίκως τήν μασονία,  ἀντιγράφουμε ἀπό 
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τό διαδίκτυο:   Η εκκλησία της Ελλάδος δια του συνοδικού πολιτεύματος το 

οποίο ιδρύθηκε και παραδόθηκε διαδοχικώς από τους άγιους απόστολους, 

καταδικάζει το φαινόμενο του Μασονισμού το 1933, το 1972 και το 1996 με 

τους  εξής λόγους: 

«Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος… ἐπιληφθεῖσα τῆς… ἐξετάσεως τῆς 

Μασονίας, τοῦ διεθνοῦς τούτου μυστικοῦ ὀργανισμοῦ,… κατέληξε ὁμοφώνως εἰς 

τά ἑπόμενα… συμπεράσματα: Ἡ Μασονία δέν εἶναι ἁπλή τίς φιλανθρωπική 

ἕνωσις ἤ φιλοσοφική Σχολή, ἀλλ’ ἀποτελεῖ μυσταγωγικόν σύστημα, ὅπερ 

ὑπομιμνήσκει τάς παλαιᾶς ἐθνικᾶς μυστηριακᾶς θρησκείας ἤ λατρείας… 

Ἀποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, ὅλως διάφορος… καί ξένη τῆς 

Χριστιανικῆς Θρησκείας…». 

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 12-10 1933 συν τοις 

άλλοις υπογραμμίζει ότι ο Τεκτονισμός «υπομιμνήσκει τας παλαιάς εθνικάς 

μυστηριακάς θρησκείας ή λατρείας, από των οποίων κατάγεται και των οποίων 

συνέχειαν και αναβίωσιν αποτελεί» (Περ. Εκκλησία 48, (4-12-1933), σ. 1). 

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Νοέμβριο του 1972 

επαναλαμβάνει «ότι η Μασωνία είναι αποδεδειγμένως θρησκεία μυστηριακή, 

προέκτασις των παλαιών ειδωλολατρικών θρησκειών, όλως ξένη και αντίθετος 

προς την εξ αποκαλύψεως σωτηριώδη αλήθειαν της Αγίας ημών Εκκλησίας.  

Διαδηλοί κατηγορηματικώς ότι η ιδιότης του Μασώνου υπό οιανδήποτε μορφήν 

είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα του χριστιανού μέλους του Σώματος του 

Χριστού» (Περ. Εκκλησία 50, (1973), σ. 17). 

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Οκτώβριο του 1996 

την θωρεί «παγανιστική θρησκεία» ασυμβίβαστη με το χριστιανισμό και τη 

χαρακτηρίζει «ως αντίχριστον σύστημα» (Περ. Εκκλησία 73(1996), σσ. 673-674). 

 

           ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  (στό μονοτονικό): 

                  Ο προγραμματισμένος θάνατος των προϊόντων. 

Συνωμοσία του λαμπτήρα και προγραμματισμένη βραχυβιότητα. Το 

ντοκυμαντέρ διηγείται την άγνωστη ιστορία της «συνωμοσίας του 

λαμπτήρα» από την αφετηρία της το 1920 μέχρι και σήμερα, 

προβάλλοντας το συνεχώς αναπτυσσόμενο πνεύμα αντίστασης των 

καταναλωτών, αλλά και την αντιστοιχία ανάμεσα στα απεριόριστα 

υλικά αγαθά και τον -- ορισμένου χρόνου ζωής -- πλανήτη μας.             

https://tvxs.gr/news/kosmos/o-programmatismenos-thanatos-ton-proionton
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Τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν; Το φαινόμενο της «συνωμοσίας 

του λαμπτήρα», της σκόπιμης δηλαδή αχρήστευσης ενός προϊόντος 

με σκοπό την αύξηση της ζήτησής του από τους καταναλωτές, έχει 

κάνει την σύγχρονη οικονομία να κάθεται πάνω σε μια ωρολογιακή 

βόμβα. Από τις λάμπες και τα εσώρουχα από νάιλον, μέχρι τους 

εκτυπωτές και τα iPod, οι κατασκευαστές φτιάχνουν τα προϊόντα 

τους έτσι ώστε κάποια στιγμή να χαλάνε, ενθαρρύνοντας 

παράλληλα τους καταναλωτές να τα αντικαθιστούν αντί να τα 

επισκευάζουν.  Στον πυροσβεστικό σταθμό της πόλης Livemore 

στην  Καλιφόρνια, βρίσκεται μια κοινή λάμπα που καίει αδιάκοπα 

από το 1901. Το 2001 μάλιστα, οι κάτοικοι της πόλης διοργάνωσαν ένα 

μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουν το «αιώνιο» φως της.Πρόκειται για 

έναν κοινό λαμπτήρα των 5 watt, από φυσητό γυαλί, που 

κατασκευάστηκε στα τέλη του 1890 από την Shelby Electric Company 

και αποδεικνύει περίτρανα, πως η αρχική σύλληψη των απανταχού 

εφευρετών, ήταν πάντοτε η δημιουργία των αγαθών που θα 

κρατούσαν για μια ζωή. Γιατί όμως αυτή η λάμπα δεν παράχθηκε 

ποτέ μαζικά; 

Η ιστορία : Το καρτέλ των εταιρειών παραγωγής λαμπτήρων, 

θορυβημένο από την παρουσία της ενοχλητικής λάμπας, σε 

συνάντηση του στη Γενεύη το 1924 αποφάσισε ότι ο λαμπτήρας αυτός 

ήταν ένα επιστημονικό ατύχημα και γι’ αυτό καθόρισε και επέβαλλε 

στις εταιρείες παραγωγής λαμπτήρων ότι η μέση διάρκεια τους δεν 

πρέπει να ξεπερνά τις  1.000 ώρες. - 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ   :https://www.youtube.com/watch?v=hRLI0yi3kEE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hRLI0yi3kEE

