
Serafim de Pireu: “Adolf Hitler a fost un instrument al sionismului mondial finanŃat 

de către evreul Rotschild” 

 

Mitropolitul Serafim de Pireu 

Mitropolitul Serafim al Pireului a declarat pe postul de televiziune “Mega TV” că există o 

conspiraŃie pentru a subjuga Grecia. Acesta a susŃinut că evreii sunt  de vină pentru criza 

economică din Grecia şi de fapt, din întreaga lume. 

Mai mult, există o conspiraŃie a bancherilor evrei care au ca scop distrugerea Greciei şi a 

Bisericii ortodoxe. Tot conspiraŃia sionistă încearcă să distrugă familia, promovand 

monoparentalismul şi căsătoriile între homosexuali. 

Adolf Hitler  a fost organul sionismului internaŃional si a fost finanŃat de Rotschild 
cu scopul unic de a-i convinge pe evrei să plece din Europa şi să coboare în Israel ca să 

înfiinŃeze Noul Imperiu . El a adăugat că bancherii evrei ca: Rockefeller, Rothschild şi 

Soros au controlul sistemului bancar internaŃional care controleaza globalizarea. 

Aceste declaraŃii au fost făcute în direct la televizor de Serafim, invitat la o dezbatere 

despre criza economică şi protestele din Grecia. 

O bună parte din umanitate trăieşte dramatic epoca de maximă virulenŃă a 

imperialismului evreiesc al cărui scop este instaurarea Republicii Universale sub 

conducerea plutocratici iudaice. 

Cu un program istoric perfect etapizat, folosind o varietate largă de mijloace şi metode de 

la cele psihologice la cele economice, iudaismul a reuşit să stăpânească şi să folosească în 

vederea scopului propus trei state occidentale: FranŃa, Anglia şi Statele Unite care s-au 

transformat în portdrapelul desfiinŃării statelor naŃionale şi al federalizării lor în vederea 

realizării voinŃei conducerii supreme a iudaismului mondial concretizată în Republica 

Universală. 



Structurile acesteia au fost construite cu abilitate după cel de-al doilea război mondial. Se 

numesc: O.N.U.; Consiliul de Securitate; Fondul Monetar InternaŃional; Comunitatea 

Europeană; NATO; Banca Mondială. 

Comentariu Ortodox liber:  

Mitropolitul Serafim al Pireului nu este la prima sa interventie televizată de asemenea 

virulenŃă împotriva jidovilor care conduc acum lumea şi o supun la tot felul de 

experimente în vederea instalării împărăŃiei lui antihrist. Personal cred că nu o să 

“păŃească” nimic din partea Sinodului Ortodox al Greciei care încă mai are o Ńinută 

dreaptă în faŃa duşmanilor ortodoxiei. 

Sursa:Ortodox liber – Nihil sine Deo 

 


