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                                                                    Του Αλεκου Χαραλαµπόπουλου 

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Καθόµαστε µε τον συνταξιούχο εκλεκτό φίλο και  πρώην συνάδελφο Βασίλη 

∆αβράζο, οπαδό της Ν∆ και πίναµε καφέ!! Βασίλη , του λέω, εσείς τιµάτε τον ιδρυτή 

του κόµµατό σας και ιδρύσατε ινστιτούτο Κων/νος Καραµανλής, αλλά δεν γνωρίζετε 
την πραγµατική αξία του αρχηγού σας! Αλλά , του λέω, ο Κων/νος Καραµανλής, δεν 

είναι Ν∆, είναι ο πατέρας του γένους των Ελλήνων!! 

 

                                         ΛΙΓΑ, ΠΡΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

    Όπως συνήθως, η ιστορία βαδίζει µε το κεφάλι  κάτω, γιατί οι πρωτοµάστορές της 
συνωµότες το επιτάσσουν!! Εδώ θα γνωρίσετε την συνωµοσία των Εβραίων της 
Ελλάδας λίγο, ενάντια στο έθνος που σήκωσε και σηκώνει την γη και τον Θεό στην 

πλάτη του!! 



     Ο Ε. Βενιζέλος (Μπεν Ζελόν) , δεν κατάλαβε, ούτε του επισήµαναν οι 
στρατιωτικοί, ότι οι στρατιώτες και κουρασµένοι και λίγοι ήταν, για να φθάσουν 

µέχρι την Μογγολία! Ούτε κατάλαβε ότι είναι εθνική προδοσία να κάνει εκλογές εν 

µέσω πολέµου και έτσι σφαγιάστηκε ο Ελληνισµός την Μικράς Ασίας! Κατά τις 
πληροφορίες, αυτό έγινε σε άριστη µυστική συνεργασία του, µε τον Εβραιοντολµέ 
της Θεσσαλονίκης, Κεµάλ Αττατούρκ!!!   

 

                                    Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
 

        Ο Εβραιοποιηµένος γέρος της (∆ηµοκρατίας!!!!), σύζυγος της Εβραιοπολωνέζας 
Μινέϊκο, πρώτος µετακατοχικός πρωθυπουργός, έγινε η αιτία και υπογράφηκε η 

συνθήκη της Βάρκιζας , αλλά και των ∆εκεµβριανών!!! Αλλά να ένας «πατριώτης» 

Έλληνας, ο Μπάµπης Κλάρας, δεν κατάλαβε ότι η συνθήκη της Γιάλτας που έδινε 
στην επιρροή των ΗΠΑ την Ελλάδα, ούτε ότι ήταν προδοσία του Εβραίου Στάλιν, 

ούτε ότι ήταν µάταιη η αιµατοχυσία! Εκεί οδήγησε την Ελλάδα, µαζί µε τον µαέστρο 

της ∆ηµοκρατίας!!  820.000 Έλληνες αλληλοεσφάγισαν, όσοι στον β’ παγκόσµιο 

ιµπεριαλιστικό πόλεµο , αλλά φταίνε οι Άγγλοι και όχι αυτοί που σας υπέδειξα!! 

 

        Η ΕΛΠΙ∆Α ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΠΑΙΝΕΙ   ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

 

     Μέσα στις αρχές της δεκαετίας του 50-60, ένας τετραπέρατος δικηγόρος, γίνεται 
υπουργός!! Λέγεται ότι είχε σχέσεις µε την βασίλισσα!!  Ο υπουργός αργότερα 

γίνεται ηγέτης της ΕΡΕ και πρωθυπουργός της χώρας, µιλάµε για τον Κων/νο 

Καραµανλή, τον πρωθυπουργό της «επάρατης» δεξιάς, που οι συνωµότες της 
χρέωσαν τον εµφύλιο πόλεµο!!   Το 1959 η Ε∆Α παίρνει 29 % στις εκλογές, σε αυτήν 

δουλεύει το παράνοµο ΚΚΕ , µεταπολεµικό δηµιούργηµα του Εβραίου Ζαχαριάδη, 

αλλά και του από τους πρωτοϊδρυτές του, Αβραάµ Μπεναρόγια!! 

      Το 1963, πριέργως η Ε∆Α συρρικνώνεται δραµατικά και η Ένωση Κέντρου του 

Εβραιοποιηµένου γέρου, (έ, όχι και της δηµοκρατίας ένας εκτελεστής προδότης 
της!!), παίρνει 53 %. Αρχίζει  µία «ανώµαλη» πολιτική περίοδος , η σατανίστρια 

όπως όλοι οι βασιλείς της γης, «υποστηρίζει» την επάρατη δεξιά, έχει γίνει η αιτία 

της εξορίας του Καραµανλή και οδηγείται η χώρα βαθµιαία και έντεχνα στην 

δικτατορία!! Πρωτεργάτης ο όσο και αν νοµίζετε αλλιώς,  γέρος της «∆ηµοκρατίας»! 

Ο Εβραίος Παπαδόπουλος αναλαµβάνει τα ηνία της συνεχούς προδοσίας της χώρας!! 
 

                                                      ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ     

 

 

        Στην ιστορία, υπήρχε µία οργάνωση µε ακατάλυτα µυστικά, στα χρόνια του 

Χριστού ονοµάζονταν Ναζιραίοι . Ο (Άγιος) Νεκτάριος Κεφαλάς, το 1927, καλεί τον 

έπειτα καθηγητή πανεπιστηµίου  Παναγιώτη Τρεµπέλα. Του ανακοινώνει τις 
προφορικές οδηγίες που είχε σαν διάδοχος του Ιωάννη του Θεολόγου (του αξιότερου 

αρχηγού των Ναζιραίων) και του αναφέρει ότι η µία µητέρα γεννήθηκε στην ορεινή 

τριχωνίδα, του ζητά να µεριµνήσει για την γέννηση της µέλλουσας άλλης µητέρας! 
Εκείνη αργότερα , γεννιέται στον Πειραιά!! Ο Τρεµπέλας θα είναι από τους 
αποφασιστικότερους αρχηγούς, που θα προδιαγράψει  την πανάρχαια αλλά 

πεπερασµένη µάχη µεταξύ του καλού και του κακού!! 

        Η µία µητέρα γεννά το 1955 το αγόρι και η άλλη το 1957 το κορίτσι, κάτω από 

το µακρινό βλέµµα του µύστη των ακαταλύτων µυστικών, στο Αγρίνιο, όπου και οι 
δύο συνεβρίσκονταν παντρεµένες, χωρίς να γνωριστούν ποτέ!!  Όµως η ελπίδα του 



γένους των ανθρώπων, είχε ήδη µπει αποφασιστικά στην πολιτική σκηνή!! Έτσι, όταν 

ο Τρεµπέλας µεταβίβασε την αρχηγία το 1961 σε έναν απλό ένθεο συνετό Αθηναίο, 

αρχηγό των 24 πρεσβυτέρων, Ναζιραίων της Αποκάλυψης Ιωάννου, αυτός σκέφτηκε 
να πλησιάσει και να ζητήσει την  συνδροµή του Κων. Καραµανλή!! Όµως όπως 
αυτός µάθαινε πολλά για τους σατανιστές, έτσι και αυτοί διέγνωσαν την πρόθεσή του 

και ότι γνώριζε την ηθική του εθνάρχου , που δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι!! Τώρα ήδη 

θα διαπιστώσατε, γιατί είναι επάρατος η δεξιά, και γιατί εξορίστηκε ο εθνάρχης!! 
Λέω τα αίτια, όχι τις αφορµές!! Στην εξορία ο εθνάρχης µαθαίνει τα ακατάλυτα 

µυστικά και από εκεί συντονίζει τον αγώνα της νίκης του Καλού! Αλλά και αυτό θα 

καταλάβατε ίσως, η δικτατορία έγινε το 1967, όταν ο υποφαινόµενος έγινε µαθητής 
της Α’ γυµνασίου!! Και διήρκεσε, µέχρι το  απολυτήριο από αυτό (1973). 

 

                                   Η ΥΠΟΥΛΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

 

       Ο Εβραίος Παπαδόπουλος δεν κατάλαβε ότι η χώρα χωρίς όπλα είναι έρµαιο 

επίθεσης των Τούρκων και πουλά και οπλισµό της, για να ασκήσει δήθεν κοινωνική 

πολιτική! Και δεν κατάλαβε το επικίνδυνο του άλλου Εβραίου Ιωαννίδη και αυτός 
είχε το καίριο πόστο της ΕΣΑ! 

       «Άδολα» ο δικτάτορας κηρύσσει από το Μεσολόγγι, ας γνωρίζουν εχθροί και 
φίλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αµπέλι, για να τρυγεί όποιος θέλει! Του είχε 
ζητηθεί να χρησιµοποιηθεί η βάση της Σούδας, όπως το 1967 που οι Εβραίοι 
κατέσφαξαν τους Άραβες! Τώρα όµως να, έγινε Ελληναράς και αρνήθηκε!! Έτσι να 

πως από στην ιστορία που γνωρίζετε, είχαν λόγο οι ιµπεριαλιστές να τον ρίξουν και 
να βάλουν επάνω το δήθεν βλάκα Ιωαννίδη, µετά το Πολυτεχνείο!! Εκείνος ακόµη 

πιο Έλληνας, διατάσσει την επιβολή της δικτατορίας στην Κύπρο, από τον 

Εβραιοκύπριο Σαµψών!! 

         Οι «απροειδοποίητοι» Εβραιοντολµέδες που διοικούν την Τουρκία, εισβάλλουν 

στο νησί!! Ο Εβραίος δοτός πρωθυπουργός Ανδρουτσόπουλος κηρύσσει έναν ήδη 

καταδικασµένο πόλεµο στην Τουρκία, που αυτό απέβλεπαν!! Όµως έστω και την 

ύστατη στιγµή, η φωνή της πατρίδας ακούγεται στην καρδιά του προέδρου 

στρατηγού Γκυζίκη!! Έντεχνα αυτός παγώνει τα πράγµατα και καλεί πρώτα τον Π. 

Κανελλόπουλο και µετά τον Γ. Μαύρο! Ήξερε ότι δεν θα δεχτούν να γίνουν 

πρωθυπουργοί!! Έτσι η πρόσκληση της απελπισµένης πατρίδας, δίνεται σε αυτόν που 

ήδη γνώριζε τα ακατάλυτα µυστικά! Ο εθνάρχης γνώριζε ότι το αγόρι, είχε γίνει 
φοιτητής και µέλος της ΚΝΕ, αλλά τίποτε δεν τον πτόησε!! Εκείνη την χρονιά 

«πεθαίνει» ο συνετός  Αθηναίος και τα ηνία αναλαµβάνει καθηγητής πανεπιστηµίου! 

Αυτός αµέσως φεύγει και θα γίνει ηγούµενος µονής στο Άγιο Όρος, Είναι ο 

µεγαλύτερος προδότης όπως αποκαλύφθηκε τελευταία, σατανιστής υπόδουλος του 

Κακού!!  

 

                                          ΜΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΙΖΕΤΑΙ 
 

      Ο εθνάρχης καταφέρνει να επιβιώσει σε πλοίο µέσα στον κόλπο του Πειραιά, 

µαζί του επιβιώνει και η Ελλάδα που αρχίζει να ανασαίνει, έστω ασθµαίνουσα!! 

Νοµιµοποιεί το ΚΚΕ και δίνει τέλος στον εµφύλιο που µένονταν ακόµη! ∆ηµιουργεί 
το σύνταγµα που έδωσε το δικαίωµα στον αντίπαλό του Α. Παπανδρέου να πάρει την 

εξουσία το 1981, γόνο και της ΜΙΝΕΪΚΟ, 100% Πολωνοεβραίας. Παντρεύεται την 

100% µαρκαρετ, µέλους της θανατηφόρας εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, που 

διοικείται από τον Ροκφέλερ αθέατα! 



       Ο εθνάρχης επιλέγει τους καλύτερους υπουργούς, από εδώ τον Γ. Σταµάτη και 
τον Στράτο! Στον Στράτο θα γίνει ιδιαίτερος δηµοσίων σχέσεων ο εξαδερφός µου 

δηµοσιογράφος Γιώργος Χαραλαµπόπουλος! Ο υποφαινόµενος µετά το στρατιωτικό, 

το 1980 δίνει εξετάσεις στο υπουργείο Οικονοµικών σε γενόµενο διαγωνισµό!! Μία 

σοφή κίνηση κάνει και επισκέπτεται τον υπουργό Σταµάτη! Η κίνηση ήταν σοφή, 

γιατί θα γνώριζε έτσι την βοήθεια που έτσι και αλλιώς θα είχε!! Έγραψε λίαν καλώς, 
αλλά η δύναµη του Κακού, οδήγησε να περάσει επιτυχών από τους τελευταίους!! 
Συνετέλεσε σε αυτό, οι προφορικές εξετάσεις που έδωσε ! Ενώ σε µία ερώτηση δεν 

απάντησε αλλά σε τέσσερις έδωσε σωστές, ο καθηγητής τον βαθµολόγησε µε 2 στα 

10 και του είχε δώσει συγχαρητήρια κιόλας! Οι 180 διορίστηκαν και οι υπόλοιποι θα 

περιµέναµε την σειρά µας , όπως το υπουργείο είχε πρακτική! Όµως το ΠΑΣΟΚ 

ανεβαίνει στην εξουσία και αγνοεί τις υποσχέσεις ότι θα διορίσει τους επιτυχόντες!! 
Ο υποφαινόµενος µε ντουντούκα πλέον στην πανεπιστηµίου, να συµπαρίσταται στους 
απεργούς πείνας!! Μία µητέρα να παθαίνει γαστρορραγία  και να αρνείται τον 

διορισµό και από το νοσοκοµείο να γυρίζει στον αγώνα! Ή όλοι ή κανένας θα 

διοριστεί!! Η πρώτη νίκη ενάντια στους σατανάδες που εσκεµµένα το ΠΑΣΟΚ θα 

καταργούσε τον διαγωνισµό, ήδη καταλαβαίνετε το γιατί!!  
      Όµως ο νεοδιοριζόµενος που επίκειτο, θα ήταν έτσι ανεξάρτητος οικονοµικά και 
χωρίς προϊσταµένους που θα τον γονάτιζαν!! Τότε ακριβώς συµβαίνει το «ατύχηµα». 

∆ιαρροή υγραερίου του προκάλεσε εγκαύµατα 53% και εγκαύµατα µέχρι και 3
ου

 

βαθµού (κάρβουνο). Επέζησε γιατί ο Τάσος Παπαστράτος, ήδη είχε «στρατολογηθεί» 

από τον εθνάρχη!! Με χρηµατά του και ενέργειές του, τα φάρµακα έρχονταν µυστικά 

από την Γαλλία και ο συγγραφέας , επέζησε και διορίστηκε µετά! Η ελπίδα του 

εθνάρχη που του έφερε «τυχαία» την τώρα πλέον γυναίκα απόφοιτο , το 1980, έγινε 
γεγονός! Το µικρό τεινιασµένο κορίτσι, τώρα γυναικάρα ηθικότατη παρθένα, να 

κολλάει χαλκοµανία στον τοίχο τον γράφοντα υλιστή, που άνετα αυτός µε τα 

υλιστικά του επιχειρήµατα , θα κολλούσε και νοµπελίστα ένθεο στον τοίχο. Ο 

παράφορος έρωτας για την αθώα Βη , έγινε µοιραίος! Ο βρωµόγερος αθέατος  
αρχηγός της εκκλησίας, κατέβηκε από το Άγιο Όρος να συντονίσει τον αγώνα και να 

διαλύσει τους δύο νέους! Μία ολόκληρη κοινωνία έπεσε πάνω στον συγγραφέα και η 

ανύποπτη και απογοητευµένη Βη που δεν έβλεπε για καιρό το συγγραφέα, υποκείπτει 
στις ασφυκτικές πιέσεις και παντρεύεται τον σατανιστή στρατιωτικό!! Οι αφελείς 
γονείς της, δεν µπορούσαν να φανταστούν την ραδιουργία στελεχών σατανιστών της 
εκκλησίας, που τους προέτρεψαν γι αυτό! Ούτε ότι έγιναν αιτία , η Βη να 

συγκατοικήσει µε την αργότερα αρχιέρεια του σατανά από το 1979 σαν φοιτήτριες!!!  
 

                                 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

 

      Μέσα σε υπερκοπώσεις πνευµατικές, ο συγγραφέας θέλει να µάθει την απόλυτη 

αλήθεια, την οποία έθεσε σαν ιδανικό από τα 13 του! Η  Βη που ήταν το ήσσον από 

τότε ιδανικό του για συντροφό του, ήταν η αιτία της επανεξέτασης των πραγµάτων 

και η αιτία της θέασης του απροσίτου φωτός! Μέσα σε βάβαρες κοινωνικές 
καταστάσεις, φθάνει το 1990 να γράψει το «Η απόλυτη θεωρία της φιλοσοφίας!» 

Πρωτόλειο έργο που το στέλνει και στον εθνάρχη πρόεδρο! Ο εθνάρχης σε ιδιόγραφο 

µπιλιέτο µε την υπογραφή του, και µε την προεδρική πένα δίνει στον συγγραφέα 

κουράγιο για τον αγώνα!! Ο συγγραφέας από το 1985 ήταν στην εφορία Αγρινίου, ο 

Τάσος σε  επικοινωνία µυστική µε τον διευθυντή µου της εφορίας Καπνού Αθηνών 
Πασχάλη Μαγγίδη και τον Θερµιώτη επιθεωρητή Ηλία Κοντό, τον µετάθεσε στην 

γενέτειρα! 



      Ο εθνάρχης που πήρε το βιβλίο, αντιλαµβάνεται ότι ο γράφων µία µέρα, θα 

επινοήσει την θεωρία που ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη προφήτευσε!! Η εµπιστοσύνη 

του συνετού αρχηγού Αθηναίου, έδωσε τα ακατάλυτα µυστικά στον εθνάρχη και 
αυτός µε το απέρριτο βλέµµα του, έβλεπε επερχόµενη την νίκη του Καλού που αυτός 
µεθόδευε!! Ήξερε σαν αρχηγός της ΕΥΠ πολλά πράγµατα και ήξερε ότι θα λείψει 
µόνο αυτό που συνέπλεξε να γίνει, για να δοθεί στον γράφοντα για την τελευταία 

έφοδο και οριστική νίκη του Καλού η πληροφορία!  

       Η χειµαζόµενη ολοκληρωτικά Βη, ουδέποτε δόθηκε στον σατανιστή σύζυγο 

ψυχικά και στις λίγες sex συνευρέσεις, απόκτησε τα δύο παιδιά που είχε για 

παρηγοριά !! Την κορούλα την πήρε µαζί της στην πρόσκληση του Βασίλη 

Καρούζου. Αυτός ήταν επικεφαλής της φρουράς του εθνάρχη, στρατιωτικός «φίλος», 

του στρατιωτικού «συζύγου». Ο εθνάρχης παρέσχε δείπνο προς τιµή κράτους!! Ο 

Καρούζος τοποθέτησε το ζευγάρι δίπλα στον πρόεδρο και η αθώα Βη δεν κατάλαβε 
ότι αυτή τιµάται, η καλύτερη Ελληνίδα να κάθεται δύο θέσεις δεξιά του προέδρου! 

(∆εξιά, κάθεται ο ανώτερος για όσους γνωρίζουν!) . Σε «τυχαία» σύγχιση και απόντος 
του προέδρου, ακούει την κορούλα να λέει: « Μπαµπά δεν ντρέπεσαι να τρως από το 

πιάτο του προέδρου;» ! Ήταν το πρώτο  ηχηρό µήνυµα που θα έστελνε τις ύστατες 
µέρες του αγώνα, στον υποφαινόµενο, ο ανώτερος πολιτικός ηγέτης όλων των 

εποχών, ακόµη και τον Περικλή!!  

        Αλλά σε δεύτερη πρόσκληση, δεν δόθηκε γραπτή αλλά προφορική!! «Τυχαία» 

την επισκέφτηκε η «καλύτερη» φίλη της και ο «σύζυγος», εκείνος την προσκαλεί να 

πάνε χωρίς την κορούλα στο δείπνο!! Τώρα ίσως καταλάβετε πως και γιατί σώθηκε η 

Ελλάδα!! Γιατί είχε τον τετραπέρατο ηθικότατο ηγέτη που τώρα αντιλαµβάνεστε!!  
       Φθάνουν οι τρεις µπροστά στην πύλη του προεδρικού µεγάρου, αλλά ευγενικά ο 

φρουρός, χωρίς πρόσκληση γραπτή λυπάµαι!! Η καλύτερη Ελληνιδα σφοδρά 

λυπηµένη,  ποτέ δεν θα µπορούσε να ξαναδεί τον σωτήρα µας από κοντά! Όµως 
κράτησε στην µνήµη το γεγονός και ο υποφαινόµενος παραδίδει την πρωθιέρεια του 

σατανά στα χέρια του δικαίου! Το βιβλίο έχει γραφεί και θα το βρείτε στο site µου ,  

 www.omas-e.gr,  «ΤΟ Ι∆ΙΟΝ».  

        Ο Καρούζος πέθανε στα 50 του και ο εθνάρχης από απανωτά εγκεφαλικά! Η 

πρωθιέρεια που κλείστηκε από έξω, έγινε η αιτία του θανάτου του, όπως και των 

τόσων εγκληµάτων στην γη! ∆εν έφτανε ο υποφαινόµενος το 2005 να ανακαλύψει 
και εξουδετερώσει τους επικεφαλής 27 σατανιστές , της βαβυλωνιακής αδελφότητας! 
Ο εθνάρχης διέβλεψε, και διέγραψε τις συνθήκες επαναπροσέγγισης του συγγραφέα 

µε την Βη, την φύσει γυναίκα του!! Και του έδωσε την πληροφορία, της οριστικής 
νίκης του Καλού, που διέβλεψε ότι θα του διαφύγει!! Την πρωθιέρεια του σατανά που 

έκλεισε έξω από την πύλη!!  

       Ο υποφαινόµενος έγινε η αιτία, το ΠΑΣΟΚ από δηµοσκόπηση του 26 % , να 

πάρει το 44 %. Τώρα µπροστά στα µάτια σας βλέπετε την συνωµοσία!! Υπουργός 
Εθνικής Αµύνης ο Μπεν Ζελόν ! Της δηµόσιας τάξης ο Χρυσοχοΐδης, που τότε 
υπουργός διοικούσε την ΕΥΠ, που υποβίσε ο Σηµίτης!! Αυτή στον ανηλεή αγώνα να 

µην γίνει τροµοκρατικό χτύπηµα και να εξαρθρωθεί η 17 Νοέµβη!! Και ο υπουργός 
περί άλλα τύρβαζε και µεθόδευε τους Ολυµπιακούς αγώνες!! Κατά τις πληροφορίες 
όλοι αυτοί σατανιστές, ίσως µε τις προαγωγές να µεθοδεύουν πάλι πραξικόπηµα, 

όπως ο γέρος της «δηµοκρατίας» που δεν καταλάβατε! Αυτό που οι πληροφορίες 
λένε, ότι ο Σηµίτης προσπάθησε τρεις φορές! Και σε εµφύλιο η Ελλάδα από το 

πραξικόπηµα! Και έντεχνη προβοκάτσια στον Έβραιο! Και δίκαια οι 
Εβραοντολµέδες της Τουρκίας, θα σφαγίαζαν τους Έλληνες! Και θα σταµατούσαν 

στην Θεσσαλία!! Αλλά κάτω από την ασφυκτική πίεση, θα υποχωρούσαν µέχρι την 

θράκη!! Ο όρος θα ήταν , το χώρο που θα εγκατέλειπαν να γίνει Σκοπιανό τµήµα! 



Και οι τεθλιµµένοι Ισραηλίτες, ανασφαλείς από τα στυγερά εγκλήµατά τους ενάντια 

στους Παλαιστίνιους και όλους τους Άραβες, στα νέα Σκόπια θα εύρισκαν καταφύγιο 

και θα ξανάκτιζαν εκεί την βιβλιοθήκη. Με το ήδη κέντρο των Σεφερδίµ , την 

Θεσσαλονίκη!! Και το καλύτερο αντιπυρηνικό καταφύγιο του κόσµου ,έξω από το 

Τελ Αβιδ  εκεί και µε τα µυστικά και τα γενεαλογικά δένδρα όλων των Εβραίων µετά 

τον Χαλδαίο Μωϋσή που τους κατασκεύασε!! 
 

     ΣΕΒΑΣΤΕ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΘΝΑΡΧΑ, Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΤΑΓΏΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΎ!! ΕΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!! Ο ΘΕΟΣ Ο Ι∆ΙΟΣ ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ!! 
 


