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Η Παναγία της Φατιμά εμφανίστηκε 13 Μαΐου 1917  να προειδοποιήσει ότι η ορχοφουσκία προωθηθεί  Ισλάμ και Κομμουνισμό, απορρίπτοντας
την πρωτότυπη αμαρτία (με τη τάχα προπατορική), για τούτο λόγο πολεμούμε σταυροφορία έναντι Αίρεση του Φωτίου από το 1853 (εκδικούντας
 την πτώση του Ναπολέοντας στα όπλα του τσάρου)  όπως μας είπε και η Παναγία του Μεστογώργου άλλα οι Τσυπριώτες συνεχώς μακελείονται
για τους Ρώσκους. Μόλις αποσπάστηκαν οι Έλληνες από τον άγιο πάτερα έκαμαν λειτουργία αδελφοποιήσεως δηλ πουστοπαντρειά. Η Σικελία
και Νάπολη, δηλ Μάνια Γρέζια, ήταν καθαρά μονό Σπαρτιάτική  αποικία. Οι Σπαρτιάτες ήταν οι πρωτοπόροι μαφιοφασίστες παιδεραστές που
μόλυναν και δυσφήμισαν τον ένδοξο  λαμπερό  Ιταλικό λάο. Το όνομά Αχαΐα αποδείχνει ότι είναι απόγονοί του χαμ, το καταρεμένου ίου το Νώε.
Όλοι οι βρουκλιδες είναι αχαΐες του χαμ. Η Σπάρτη έτρωγε σιτάρι από  Ιταλία, αλλά Αθηναίοι  από  Σκυθία, δηλ Πολωνία. Οι Σκύθες ήταν βαριά
ελληνοποιημένοι.  Μετά την  σφαγή  εξήντα χιλιάδων Λατινοφρόνων  στη Κωνσταντινούπολης,το Απριλίου 1182, οπού  τέσσερά χιλιάδες
πωλήθηκαν ως δούλοι στο τουρκό σουλτανάτο τους του Ρούμ,  Δάνδολος κατέκτησε την  Κωνσταντινούπολη το 1204 και ο Γιογκάιλα την Κίευα -
για αυτό έβγαλαν τον Κοσμά Αειτρελό προστάτη της γενοκτονίας, και έκρυψαν Μλάδιτς και Καράτζιτς στα χέστικλασμού οφθαλμοσκοπικά
δαιμοναστήρια του Άθω. Ο  Μάρκος Πόλος μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, ίος  Λατίνων αναμορφωτών. Όταν τα γρεκούλια αρνήθηκαν τουτι
επανόρθωση και τους έδιωξαν ο Μάρκος  Πόλος πήγε να καμη συμφωνία με τον Τούρκο Κουβλακάνι να χωρίσουν Ελλάδα και Ρωσία μετάξι
Λατίνων και Τούρκων.  Οι Ρώσκοι διέρρηξαν την συνθήκη της Φλωρεντίας για να έχουν τα στενά με τους συνμογγόλους των τους Τούρκους, μα οι
Τούρκοι ήταν ανώτεροί. Πρέπει τα γρεκουλια να είναι ευγνώμων ότι οι Βενετοί και Οθωμανοί προστάτευσαν τα στενά από τους Ρώσκους. Οι
Ρώσκοι αναμιγνύξαν με  Βίκιγκ Βάραγγους  και Μαγώγ Τατάροι (Ρωσκά Γράμματα τζ ц ע και ση щ ש είναι ιουβρεήκα) και  βοήθησαν τους
Τούρκους και   Άραβες να μόλυνούν τον Ελληνικό Χριστιανισμό για τούτο οι αληθινοί κληρονόμοι της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατικής
παράδοσης είναι ο ένδοξος  λαμπερός Πολωνός λαός.    Ο σφετεριστής Καντακουζηνός πρωτέφερε Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη οπότες
αρνήθηκαν να φύγουν μετά! Άλλα οι Ρώσκοι τον βγάζουν άγιο με τον Γρηγόρη Παλαμά διότι τους έκαμε την χάρη και έφερε και τον βουδιστικό
χεστικλασμό.  Να μας τιμωρήσουν για τον κριμαϊκό πόλεμο, δηλ Σταυροφορία έναντι την Αίρεση  Φωτίου, έδιωξαν τον λαμπερό ένδοξο Όθωνα
και έφεραν μαλάκα πάντρε Ρώσκα. 
Η κομουνιστική πρώτομαία με το παλιό ημερολόγιο πέφτει 13 Μάιου. Στις 13 Μαΐου 1981, σοβιετικοί προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Άγιο
Πατέρα. Ο πατέρας της σεξουαλικής επανάστασης Παπανικολάου γεννήθηκε 13 Μαΐου του 1883. Ο Κουφοντίνας έκλεψε εξήντα πυραύλους από
το συκούριο διότι ήταν συμπέθερος του κεσερλαντάρτη Γούσιο. Παρεφθαρμένα γύρισε ο Γουσιος από το παραπέτασμα διότι υπήρχε από τότε η
σπείρα που έκρυψε τον Κουφοντίνα, για αυτό αποχώρισαν επιδόματά ανταρτόπληκτων.  Βάλε το πιτοκόθορο πίσω στο συρτάρι κεσερλήτισσα.
 Για αυτό την 61η επέτειο της φατιμά ο αντίχριστος παντρεύτηκε την πουτάνα του σατανά, τελώνισα που έγινε φαρισαία, κ'αυτή συμπεθέρα του
γούσιου, στο συκούριο,  εσπέραν οστά ανάδοχων στα γεράκια, και πάτησαν ξυπόλητοι στους εχινόκοκκους κεσερλιού να φυτευθούν εγκεφαλικά
τα δαιμόνια που πήγαν να σπείρουν στην πάρσονως της Φλασίνας. Η μητέρα του Παπανικολάου ήταν από την Τραπεζούντα κ’αυτή συμπεθέρα
του Κουφοντίνα. Ο Πουρδονικολάου πήρε γυναίκα αυτή που δεν της πείραζε να έχει τρίπια παπούτσια δια να μπαίνουν άνετα οι εχινόκοκκοι  να
σπέρνουν δαιμόνια στο μυαλό. Την είχε για πειραματόζωο αφού πουστούσε τον Ιάπωνα υπηρέτη του στο Δογλάστο της Φλασίνας. Ο ίδιος
Ιάπωνας στην ίδια οικία μεγάλωσε τα αλβανομασόνα δίδυμά Χιμάρας Τένετ, ιατρός και κατάσκοπος. Άμα οι καθολικοί δεν θύμωναν για της
βλασφημίες του Καζαντζάκη τα γρεκουλια δεν θα νοιαζόταν. Πριν από τον Καίσαρα κυριάρχησε  συμβουλή δυαρχία, εκτός από τον οχλαγωγία,
όπου διορίστηκαν δικτάτορες, όπως ο Καίσαρας και ο Ναπολέων. Αυτή είναι η προέλευση των σύγχρονων λατινικών δικτατοριών στα οποία
βασίστηκαν τα πραξικοπήματα το ένδοξου λαμπερού Βένετου Βενιζέλου (1909, 1917, 1923, 1935) και της χούντας που χρηματοδότησαν
 Νιάρχος και Σιδώνας (1967). Άλλα τώρα θα καθαρίσουν τον εν Ελλήνιο χώρο οι Πόλωνες και Φιλιππίνες υπηρέτριες με της μήτρες των!

Μόλις ιδρύθηκε ελληνική εκκλησία, στης 2 Ιουλίου 1956 έγινε οι μεγαλύτερή πυρηνική έκρηξή  της ανατολικής Αμερικής με θόριο συλαβανίας  στο
Βαβρίζι της Φλασίνας και από αυτό δημιουργήθηκαν τερατωμένα μυαλά να σπείρουν δαιμόνιες. Και μετά έβαλαν Ανδρέα Ζωρζή να πείσει
κυβέρνησή ότι η ραδιενέργεια ήταν από την γη και το κρυολόγημα δεν είναι από κάιρο, αφού ο Ζωρζής ήταν αυτού όταν ο Γάσουρας έσκασε την
βόμβα και βγήκε η κόρη του από το κεφάλι του Θωρ οπός η Αθηνά. Οι πιο προκομμένη Έλληνες ήταν πράγματι Αλβανοί, σαν τους μέγα
Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος και Αθηναγόρας, Κουντουριώτης, Μπουμπουλίνα, Πάγκαλος. Ο ρωμαϊκός ναποκλιανικός νομός είναι δίκαιος και
εκδικητικός όχι μαλακίες συνχορεσεως σαν του ιουβρέους. Ηλίθια συγχώρηση ειναί του δευτερονομικού νομού τον ιουβρέουν και Άγγλων.   Οι
Ρωμαίοι μπερδεύτηκαν από το γρεκούλιο θέατρο. Είπαν ότι αν θέλουμε να δούμε έναν άνθρωπο να πεθαίνει, τον σκοτώνουμε, ίσως να τον
ταΐζουμε στο λιοντάρι, αλλά οι γρέκουλοι προσποιούνται ότι πεθαίνουν. Πρόκειται για μαλακία. Αυτά τα παιχνίδια μυαλού είναι γιατί όλες οι
αιρέσεις ξεκίνησαν στην γρέκουλη ανατολή. Φιλοσοφία μαλάκια. Τα γρεκουλια, άγγλοι, ιουβρέοι επιμένουν στην απλότητά, αλά ο φυσικός νομός
τον Ρωμαίων απαιτεί πολύπλοκα πράγματά σαν το καθαρτήριο. Γρεκούλια δεν δέρνουν τα παιδιά τους γιατί πιστεύουν στην προπατορική αντί
πρωτότυπη αμαρτία. Τα παιδιά γεννιόνται κακά, θέλουν πάντα ξύλο να σκληραγωγηθούν, πρέπει να θυσιαστούν για τους γέρους ακόμα και να
φαν οι γέροι τα παιδιά. Οι Ρωμαίοι βάζουν πάντα τους γέρους πρώτα μα οι γρέκουλοι και οι ιουβρέοι βάζουν μπροστά πάντα το παιδιά και την
παιδεία.  Ο μονός τρόπος που μπορούν τα γρεκούλια να φανούν έμπιστα να βρουν δουλεία στην Αμερική είναι να παντρευτούν με καθολικούς,
στο κάτω κάτω μονό οι ιταλίδες έχουν σωστά βυζιά όχι οι γρεκούλες. Η χιδέα αστική, εμπορική, μορφωτική νοοτροπία των γρεκούλιων  αρνούντε
τον φυσικό νομό της πολεμικής και αγροτικής αρετής.  Οι οργανοκλάστες και αγαλμοκλάστες είναι όσο μεχμεξμένη όσο και οι εικονοκλάστες.
Επιστροφή στη φύση απαιτεί κόπρο φαγιά οπός κάμουν όλα τα ζώα και όχι λιπάσματα και σαχλή καθαριότητά τον ιουβρέων. Οι Ρωμαίοι
καθαριζόταν, ξύνοντουσαν με λάδι όχι σαπούνια. Οι Τούρκοι πλενόντουσαν στη χέστρα με το δερμάτινο παγούρακι.   Ο άγιος πατέρας δεν
πιστεύει στο οικουμενισμός, μονό υποβολή, πρέπει τα γρεκούλια να αφήσουν τον αλαζονισμο των και να ασπασθούν τον άγιο πάτερα, Μονό τότε
μπορούμε να τους λέμε Έλληνες αντί για γρεκούλια! 
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