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         Προσοχή !  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ 

 Ὑπάρχουν ὄχι τυχαία τυποποιημένα προϊόντα  στά σοῦπερ 

μάρκετ , κυρίως γνωστῶν ἀμερικανικῶν οἴκων διατροφῆς πού 

δημιουργοῦν συσσωρευόμενο  τοξικό  λίπος στόν 

ἄνθρωπο.   Γιά εὐνόητους λόγους πρός τό παρόν δέν τά 

ἀναφέρουμε, ἀλλά εἶναι τά γνωστά ἀνθυγιεινά, κυρίως 

ἀνήκουν στήν κατηγορία τῶν ''σνάκς'' καί τῶν 

ἀναψυκτικῶν.   Καί δέν εἶναι τυχαῖο πού 

οἱ  μεγαλομέτοχοι των ἔχουν κατηγορηθεῖ γιά ἀνηθικότητα 

καί ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, καί γνωρίζονται γιά 

τόν ἀντιχριστιανισμό τους (τά γεγονότα, ὅπως τίς διαφημίσεις 

των,  τήν γενικώτερη δημόσια δράση τους) ˙ὅπως καί 

σχετίζονται ἄμεσα μέ τά δῆθεν ……………………… 

θεραπευτικά σημερινά  ἰατρικά  παρασκευάσματα τους.   

Αὐτό  (τό τοξικό λίπος) σύμφωνα μέ ὅλο καί περισσότερες 

σοβαρές νεότερες ἐπιστημονικές ἀναφορές καί 

ἀποδείξεις  ἐνεργεῖ  ὡς ἀποθηκευτική δεξαμενή   γιά νά 

πυροδοτεῖ τόν κορονοϊό στά ὕψη .  Εἶναι ἡ πρώτη αἰτία 

εἰσαγωγῆς ἀσθενῶν στά ἑλληνικά νοσοκομεῖα, καί 

τόν ἐπακόλουθο θάνατο ἀπό τά  ἀναπνευστικά   προβλήματα, 

τά ὑποκείμενα νοσήματα, τίς ἐπακόλουθες 

νοσοκομειακές λοιμώξεις, σύν ὅλα 

τά ἀπαράδεκτα "θεραπευτικά" ἀπάνθρωπα καί 

ἀντιεπιστημονικά πρωτόκολλα τῶν νοσοκομείων πού 

δέν βοηθοῦν καθόλου τούς ἀσθενεῖς.  

Θά πρέπει ὅμως ἐάν εἴμαστε σοβαρό κράτος καί εὐσυνείδητοι 

πολίτες νά τά φανερώσουμε ὀνομαστικά 

μέ  συλλογική προσπάθεια πολλῶν ἀτόμων (πολιτικοί , 

δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημότες καί πολίτες 
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μαζί) ,   καί ὄχι λίγων ἀτόμων,   ὥστε νά παρακινήσουμε 

(τήν ἐξουσία)  νά τά  ἀποσύρουν  ἄμεσα ἀπό τήν ἑλληνική 

ἀγορά.   Τουλάχιστον θά ἐνημερωθοῦν οἱ καταναλωτές. 

Ἄς μήν γελιόμαστε, δέν κερδίζουμε τόν πόλεμο ἐάν 

κερδίσουμε μόνο μία μάχη= αὐτή τόν μή ἐμβολιασμό μας μέ 

τά τερατουργήματα, διότι πίσω ἀπό ἐκεῖνα ἐλλοχεύουν τά 

τέρατα.    Ξεκίνησαν τήν επιθεση τους ;   Θά τούς πᾶμε τώρα 

μέχρι τῆς τελευταίας ἀτιμίας των πίσω, καί θά τούς 

ὑποχρεώσουμε νά ὀπισθοχωρήσουν, νά κρυφτοῦν,   θά 

ἐξοριστοῦν ἀπό τήν κοινωνία  κατά τήν προτροπή τοῦ Ἁγίου 

Παΐσιου, διότι ὅπως εἶχε πεῖ : μολύνουν,  ἀλλά κατά 

προτροπήν καί τοῦ μακαριστοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη σέ 

νῆσον ἀποκατάστασης καί μετανοίας τοῦ κακοῦ χαρακτήρα 

των, διότι πορνεύουν ποικιλοτρόπως (καί ὄχι μόνον 

πολιτικίζοντας-μαϊμουδίζοντας).  

Πρόκειται ἀπό ὅτι φαίνεται γιά ἕνα πολύ καλά 

ἐνορχηστρωμένο ὀργανωμένο πρόγραμμα , 

περί  προμελετημένου διεθνοῦς ἐγκλήματος (ἡ πρώτη φάση) , 

καί ὁλοκληρώνεται μέ τόν τεχνητό κορωνοϊό τῶν 

ἐργαστηρίων (ἡ δεύτερη φάση).   Ἡ τρίτη φάση εἶναι ὁ 

γνωστός ἐγκληματικός τρόπος τῶν κυβερνήσεων πού 

ἀντιμετωπίζουν τό ὅλο πρόβλημα.   

Μέ λίγα λόγια τί κάναν οἱ σατανιστές ὑπ' τίς ὁδηγίες τοῦ 

ἀρχηγικοῦ πονηροῦ πνεύματος ; (τόν Σατανά): μετάλλαξαν τά 

γονίδια διά τῆς μεταλλαγμένης καί ἐπικινδυνώτατης 

διατροφῆς , καί τώρα σοῦ λένε οἱ «φωστῆρες» ἐπιστημονίσκοι 

καί πολιτικάντηδες νά ἀλλάξεις τό dne σου ἄνθρωπε μέ τό 

ψευτοεμβόλιο πού σοῦ τό ἀλλάζει  . .  γιά νά μήν σέ πιάσει ὁ 

κορωνοϊός .    Ὅμως, δέν λένε πῶς ἐάν συμβῆ αὐτό ‘’χαιρέτα 
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μου   τον πλάτανο’’ ἡ ὑγεία πάει . . περίπατο, τό ὅπλο 

ἀπασφάλισε πλέον.  

Οἱ παρενέργειες τῶν  ὀνομαζόμενων ὡς ἐμβολιασμένων ἡ 

ἀρχή μόνο τοῦ παγόβουνου,  καθώς ἐπέρχονται γιγαντιαῖες 

χιονοστιβάδες γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ὄχι λοιπόν 

ἀνόητοι-ἀμετανόητοι .  Ἤδη οἱ θάνατοι παγκοσμίως ἔχουν 

αὐξηθῆ (στατιστικές ἀναφορές) σέ ὅλο τόν κόσμο ἀπό τόν νέο 

αὐτόν «ἐμβολιασμό» τῶν  ἀνθρώπων. Τυχαῖο ;   

Ἀφήνει ὁ Θεός πιστεύουμε ναί, καί πολλούς ἀνεμβολίαστους 

νά νοσοῦν, ἀλλά ἀφήνει καί ἐμβολιασμένους νά νοσοῦν, 

γιατί ἄραγε; δέν διερωτηθήκαμε; Διότι ἀγαπητοί 

συνάνθρωποι ἀλλάζοντας τό dne σου δέν ἐξασφαλίζεις τήν 

ὑγεία σου, μπορεῖ νά προσπερνᾶς προσωρινά τό πρόβλημα, 

ἀλλά θά ἔρθει πίσω σου ὡς χιονοστιβάδα ἄμοιρε !  

Καθῆκον μας λοιπόν νά  ἐπαναφέρουμε τό  dne ὅπως τό 

ἔφτιαξε ὁ Θεός, μέσω τῆς φύσεως, και μετά θά γίνει ἡ 

ὀρθόδοξη θεραπεία, καί ὄχι νά ἀκολουθήσουμε τό σατανικό 

πρωτόκολλο σας, αὐτό πού θέλετε ἐσεῖς.    Δέν θά σᾶς 

περάσει.   

 Γιά ὅσους  παρεκκλίναν καί τούς πίστεψαν καί τώρα μᾶς 

πιστεύουν ἐδῶ θά ποῦμε τήν φράση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου : 

‘’πίσω ὁλοταχῶς, πλανηθήκατε’.    Καλοῦμε τούς ὑγιεῖς 

ἐπιστήμονες ἄμεσα νά ἀποτοξινώσουν τόν κόσμο  (θά 

ἐπακολουθήσουν ὁδηγίες θέλω νά πιστεύω) , καί νά 

ἐπαναφέρουν τό dne  των στό φυσικό του , ὅπως τό ὅρισε ὁ 

Θεός.   Ὅλοι οἱ ἐμβολιασμένοι   θά  πρέπει νά περάσουν μέσα 

ἀπό  ἐθνικό πρόγραμμα ἀποκατάστασης, κατόπιν ἐξέτασης 



4 
 

στό αἷμα τους, καί αὐτό θά γίνει μέσα ἀπό τήν διατροφή τους 

(Ἱπποκράτης: «το φάρμακο σου ἡ τροφή σου») .    

Ὅλα τά διατροφικά δηλητήρια θά πρέπει νά καοῦν στήν πυρά, 

ὅπως καί τά πνευματικά (βρώμικα βιβλία).   Ἔτσι μόνον θά 

διαδοθῆ ἡ ὀρθοδοξία στόν κόσμο ὅλο. Ὑπό τό βάρος αὐτῶν 

τῶν δηλητηρίων εἶναι ἀδύνατον νά διαδοθῆ στόν ὑπόλοιπο 

κόσμο. 

Ἐπίσης, ἄμεσα, ἀντί τά τέστ γιά τόν κορωνοϊό 

πού πληρώνει ὁ Ἕλληνας καί ἡ Ἑλληνίδα   ἀπό τόν φτωχικό 

οἰκογενειακό προϋπολογισμό των,   1000% πάνω ἀπό 

τήν κανονική τιμή,  θά ἔπρεπε οἱ ἄθλιοι κυβερνῆτες καί τά 

πολιτικά κόμματα μετά τῶν ἀθλίων βουλευτῶν των 

νά ξεκινήσουν ἐκστρατεία ἐνημέρωσης καί 

φροντίδας  κυρίως κατά τοῦ  παχύσαρκου ἑλληνικοῦ                

πληθυσμοῦ μας.  

Ἐθνικός προγραμματισμός.  Νά χορηγοῦνται δωρεάν  τέστ 

Dne -Γονιδιακοῦ ἐλέγχου παχυσαρκίας (διότι ἔτσι θά 

ἀναλύονται περισσοτερα ἀπό 77 γονίδια καί μεταλλάξεις, καί 

θά ἀποδείκνυαν ὅτι προέρχονται ἀπό αὐτές οἱ 

ὡρολογιακές διατροφικές βόμβες  ) .  

Χρέος τῶν κυβερνήσεων εἶναι νά φροντίζουν γιά ἐθνικούς 

προληπτικούς προγραμματισμούς ὑγείας, ὅπως 

κάποτε  ὁ Ἰωάννης Μεταξάς,  πού μερίμνησε νά δίδετε τό       

μουρουνέλαιο στά παιδιά. Ἐκεῖνος πού εἶπε τό ἱστορικό ΟΧΙ 

στόν ἐχθρό.  Ἐκεῖνος ὅμως ἦταν Ἕλλην, καί ὄχι Ναινέκος, 

γραικύλος ὅπως σήμερα οἱ πολιτικοί μας, οἱ προδότες τῆς 

μακεδονίας μας, καί  μέ τις χίλιες ἄλλες ἀτιμίες . 



5 
 

Τά βλαβερά ἐκεῖνα προϊόντα  λοιπόν θά πρέπει νά 

ἀποσυρθοῦν ἄμεσα.   Ὁ κορωνοϊός δέν εἶναι μόνον 

ὅτι δημιουργεῖ πρόβλημα σωματικῆς ὑγείας,   τό σημερινό 

μεγάλο πρόβλημα ὑγείας,  ἀλλά καί πνευματικό πρόβλημα, 

οὔτε μόνον  τά ἀκατάλληλα  ὀνομαζόμενα ὡς 

«ἐμβόλια», διότι μαζί μέ τό σωματικό πρόβλημα ὑγείας  πού 

ἐνέκυψε δημιουργοῦν  ἐπιπλέον καί μαγαρισμό  (πνευματικό 

πρόβλημα).    Οἱ ψυχοπάθειες καί οἱ παρανοήσεις ἔχουν 

αὐξηθῆ σέ ἀπειλητικό βαθμό γιά τήν κοινωνία μας.  

 Ὁ  μαγαρισμός πλέον ἔχει ἐξελιχθῆ 

σέ  πολυποίκιλο ἔγκλημα (ὅπως ἡ ἀπάτη, ἡ αἰσχροκέρδεια, ἡ 

αἰσχρή ἐκμετάλλευση, κυρίως ἡ μαγεία, καί ἡ κάθε 

κακουργία) .  Εἶναι ὁ  κατεξοχήν ὑπ' ἀριθμόν ἕνα 

ἀνυποψίαστος Δούρειος ἵππος καί ἐχθρός τῆς πατρίδας μας.  

Ὁ  Ἅγιος Κοσμᾶς εἶχε μιλήσει γι' αὐτό τό φαινόμενο , ἄς 

τά θυμηθοῦμε μερικά ἀπό ἐκεῖνα πού εἶπε :  {. .   Καί ἄν σοῦ 

δώση κρασί ἤ ρακί ὁ Ἑβραῖος. .  (ἐννοεῖ ὄχι μόνον τούς 

Ἑβραίους πού σταύρωσαν τόν Χριστό, ἀλλά καί τόν  κακό 

ἄνθρωπο, τήν  εὐρέως ἐπεκτεινόμενη ἁμαρτία-λαίλαπα) , εἶνε 

ἀδύνατον νά μή τό μαγαρίση πρῶτον·   καί ἄν δέν προφθάση 

νά κατουρήση μέσα, θά πτύση.   Ὅταν ἀποθάνη κανένας  

Ἑβραῖος . .   (ἐννοεῖ ὁ δικός τους  κακός ἄνθρωπος), τόν βάζουν 

μέσα εἰς ἕνα σκαφίδι μεγάλο καί τόν πλένουν μέ ρακί, καί τοῦ 

βγάνουν ὅλην του τήν  βρώμα, καί ἐκεῖνο το ρακί το φτιάνουν 

μέ μυριστικά (δέν ἀποκλείεται νά γίνεται σήμερα αὐτό  μέ 

μερικά καλλυντικά, ὅπως κολώνιες, κλπ) , καί τότε τό 

πωλοῦν εἰς τούς χριστιανούς εὐθηνότερον, διά νά τούς 

μαγαρίσουν.    Πωλοῦν οἱ Ἑβραῖοι  (ἐννοεῖ οἱ κακοί 

ἄνθρωποι , οἱ ἀμετανόητοι ἀπόγονοι ἐκείνων πού σταυρῶσαν 

τον Χριστό μας) ψάρια εἰς τήν πόλιν  ἀνοίγουν το στόμα τοῦ 
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ὀψαρίου καί κατουροῦν μέσα, καί τότε το πωλοῦν εἰς τούς 

χριστιανούς.. }    

Τά προϊόντα λοιπόν αὐτά θά πρέπει νά ἀποσυρθοῦν 

ἄμεσα.   Τό καταναλωτικό κοινό νά τά μποϋκοτάρει, νά τά 

περιφρονήσει, καί νά ἐργασθῆ νά ἐξαφανισθοῦν ἀπό κάθε 

ἐμπορικό ράφι.   

Καί ἐάν δέν τό κάνει αὐτό τό ἄθλιο κράτος μας μέ τούς 

πολιτικούς του καί τά ἐνορχηστρωμένα ὄργανα τους 

νά εἶναι σίγουρο ὅτι θά ζητηθεῖ  ἡ εὐθύνη ἀπό τούς ἰδιοκτῆτες

 τῶν σοῦπερ μάρκετ.    Ἔχουν τό δικαίωμα νά ὁρίζουν το τί θά 

μπεῖ στό μαγαζί  τους.     

Ἐπιλογή τους εἶναι.  Γνωρίζουμε ὅτι  ἤδη  ἐπιλέγουν 

(διάφορες μάρκες, κλπ.)    Καθῆκον τους λοιπόν νά ἐρευνοῦν, 

καί ὄχι μόνον νά πωλοῦν , καί νά λένε «αὐτό δέν εἶναι δική 

μου δουλειά»   Ναί!  δική σου δουλειά  εἶναι ἐπιχειρηματία, 

τό κατά δύναμιν,  καί κυρίως ὅταν εἶναι ‘’φῶς φανάρι’’ 

τό ἐπικίνδυνο  ὅπου πουλᾶς στόν συνάνθρωπο σου  γιά χάριν 

τοῦ κέρδους σου.   Πῶς δηλαδή ἐπιλέγεις (κατά τήν κρίση σου) 

ποιά μάρκα συσκευῆς ἠλεκτρικῆς θά βάλης στό μαγαζί σου;  

καί δέν μπορεῖς νά διακρίνεις καί νά ἐπιλέγεις τό διατροφικό 

προϊόν (τήν διατροφική μάρκα –τῶν ἀπογόνων ἐκείνων πού 

σταυρῶσαν τόν Χριστό μας, καί τῶν ὀργάνων τους κακῶν 

ἀνθρώπων)  πού θά βάλης στό μαγαζί σου;    

Τό  προσωπικό συμφέρον μάθε ἐπιτέλους  νά εἶναι καί 

κοινωνικό συμφέρον.  Γεννήθηκες Ἕλλην, βαφτίστηκες 

ὀρθόδοξος χριστιανός, μήν προδίδεις τό βάπτισμα σου.   Μήν 

προσκυνᾶς καί ὑποτάσσεσαι  στόν Μαμμωνᾶ.                            
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Θά δώσεις   καί  λόγο γιά αὐτό , ἐάν δέν τό κάνεις, στήν 

μεταθανάτια Μεγάλη Κρίση.      

Καί ἐάν δέν τό κάνουν γιά νά προστατεύουν τόν Ἕλληνα  καί 

τήν Ἑλληνίδα, τήν ἑλληνική οἰκογένεια, τά παιδιά τοῦ κόσμου 

καί γενικώτερα τόν ἄνθρωπο νά γνωρίζουν ὅτι ὁ ἑλληνικός 

λαός  καί   ἡ ἱστορία  (αὐτό εἶναι ἐπερχόμενο ὅτι συμβῆ) θά 

τούς   κατανείμει   στόν  ἴδιο  βρωμερό χῶρο μέ 

τά  πολιτικά  παλιοτόμαρα  τῆς  χώρας μας,  διότι καί ἐκεῖνοι 

δέν θεωροῦν καθῆκον τους  νά προστατέψουν τόν πολίτη.   

Τό  ‘’ἐπιχειρῆν’’ τολμῆσαν καί αὐτοί, εἰς  στήν πολιτικήν, 

τό  ‘’ἐπιχειρῆν’’ τολμᾶτε καί ἐσεῖς, καί ἄς 

μήν  εἶσθε πολιτικοί.   

Ἐκεῖνο πού εἶναι καθῆκον σας εἶναι νά 

μήν γίνετε ὄργανα ἐγκληματικῶν  ἀνθρώπων, εἴτε ἐκεῖνοι  

λέγονται   πολιτικοί , κατασκευαστές, καλλιτέχνες, 

κλπ.   Καθῆκον συνείδησης .   - 

 

 


