
                        Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ (?) ΚΡΙΣΗ 
 
                                                                       Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
                                             ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
     Θα έχετε ακούσει για επερχόµενη οικονοµική κρίση, ή και για επερχόµενη 
δικτατορία (παγκόσµια). Εµείς εδώ θα διαπραγµατευθούµε και τις δύο θέσεις, αλλά 
και θα κρίνουµε την παγκόσµια κατάσταση. 
 
                                            Η ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
 
     Καθώς βγαίνει η τετραετία του Μπούς και που πιθανό να µην επαναληφθεί, είναι 
µερικοί που πιστεύουν ότι αυτός είναι ένα προφητευµένο πρόσωπο. Είναι 
αναµφισβήτητα το πρόσωπο επί του οποίου έπεσαν οι πύργοι στην Ν. Υόρκη και 
κάποιοι είπαν ότι είναι αυτός ο υποκινητής της κατάστασης, για να έχει δικαίωµα να 
επεµβεί στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Άκουσα ότι περιστοιχίζεται από 40 περίπου 
Εβραίους που τον συµβουλεύουν και να όπου σηκώσεις πέτρα θα βρεις ένα Εβραίο 
υποκινητή των πραγµάτων! 
     Θα διαβάσατε για επερχόµενη δικτατορία, αλλά εγώ συνειδητοποίησα (πώς?) ότι η 
επερχόµενη υποθετική δικτατορία, αφορούσε κατά κύριο λόγο την Ελλάδα. Κάποιοι 
πατριδοκάπηλοι υποτιθέµενοι αντισιωνιστές προδότες, στην ουσία υποκινούµενοι 
από την Σιών, επεδίωκαν δικτατορία στην Ελλάδα. Και βέβαια η Ελλάδα θα είχε το 
τίµηµα όπως το 74 στην Κύπρο. Και για να σας δώσω µία άλλη διάσταση, σκεφτείτε 
ότι εκείνοι οι πατριδοκάπηλοι που δηµιούργησαν την κρίση των Ιµίων, µήπως 
ηθεληµένα ή άθελα θα προκαλούσαν την σύρραξη µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και 
την πιθανή κίνηση για δικτατορία! Και βέβαια µε εθνικό τίµηµα και πολλούς νεκρούς 
εκατέρωθεν! Ασφαλώς βέβαια δεν έπρεπε να πούµε ευχαριστώ σε εκείνους που 
πιθανόν υποδαύλιζαν την κρίση. Θυµηθείτε ότι και ο κ. Σηµίτης κατηγορήθηκε ότι 
είναι Εβραίος και ότι τον Μπους περιστοιχίζουν Εβραίοι! 
      Απολογούµενος τώρα θα µου πείτε πως αποφεύχθηκε εκείνη η κρίση. Εγώ 
σηµειώνω ότι είµασταν υπαίτιοι εµείς και εµείς έπρεπε να πληρώσουµε την ανοησία 
κάποιου ή κάποιων που υποκίνησαν την κρίση! Κοιτάζω τώρα τον ουρανό και βλέπω 
την οµάδα Έψιλον να επεµβαίνει πάνω στην γη για να αποφευχθεί µία εθνική 
περιπέτεια και βλέπω από πάνω  ότι για να µπερδέψουµε την κατάσταση λέµε και 
ευχαριστώ στους Αµερικάνους και οι πατριδοκάπηλοι που υποτίθεται ότι περιµένουν 
την επέµβαση των Έψιλον και την τιµωρία των Εβραίων, να σιωπούν και να θάβουν 
την επέµβαση του διαστήµατος (βλέπετε οι επεµβάσεις δεν γίνονται όπως θα ήθελαν 
αυτοί). 
      Ήµουν κάπου και κάποιος µου είπε ότι µία επιστηµονική κίνηση µπορούν να την 
χρηµατοδοτήσουν µερικοί και οι µερικοί έκρυβαν πίσω τους την δικτατορία που δεν 
έγινε µε τα Ίµια. Σοκαρίστηκα και αισθάνθηκα ότι αυτός ζητάει την άδεια για να γίνει 
δικτατορία! Είχα και άλλες πιέσεις, αλλά εγώ δεν θα έβαζα την χώρα µου σε 
περιπέτειες! Η ∆ηµοκρατία έχει µειονεκτήµατα, αλλά η δικτατορία επιφυλάσσει 
συµφορές! Κοιτάζοντας πάνω στον  ουρανό, αλλά και κοιτάζοντας κατάµατα τους 
συµπατριώτες, νοιώθω ότι στάθηκα δίπλα από το δίκαιο και τις αξίες. 
     Η παγκόσµια δικτατορία που προφητεύτηκε λοιπόν, αφορούσε άµεσα την πατρίδα 
µας και φαίνεται ότι ήταν σχεδιασµένο από κάποιους, η δεύτερη τετραετία του 
Μπους, να εύρισκε δικτατορία στην Ελλάδα. Και αυτοί οι κάποιοι σχεδίαζαν ένα 
µεγάλο τροµοκρατικό χτύπηµα στους Ολυµπιακούς και θα δίνονταν η ευκαιρία στον 



Μπους να µιλάει για ασφάλεια που θα παρέξει και να ζητά πάλι την επανεκλογή του. 
Όµως λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο! Ούτε φύλλο δεν κινήθηκε στην Ελλάδα και τα 
Ζέπελιν δεν αντιµετώπισαν τα 7 µποφόρ που γκρίνιαξαν µερικοί και κύρια και ας µην 
το πιστέψτε : αν κάποιος υποκινούσε τροµοκρατικό κτύπηµα, ήταν ταυτόχρονα 
καταδικασµένος, άσε που πάρθηκαν µέτρα για να µην το υποκινήσει! Κοιτάζω πάνω 
στον ουρανό και βλέπω την οµάδα Έψιλον να ασκεί προστασία και εκείνους τους 
πατριδοκάπηλους να λένε ότι δεν θα γίνουν οι Ολυµπιακοί αγώνες, γιατί βλέπετε ένα 
τροµοκρατικό κτύπηµα θα τους µαταίωνε! Κατά τα άλλα, δηµοσίως λέµε ότι δεν θα 
γίνουν οι αγώνες και συνεπώς (τι άλλο?) τους σαµποτάρουµε και βέβαια είµαστε και 
πατριώτες! Αλλά το τροµοκρατικό κτύπηµα δεν έγινε, οι υποτιθέµενοι πατριώτες 
απεδείχθησαν ανθέλληνες και προδότες! Και η δικτατορία ,γιατί αυτό είναι το θέµα, 
δεν έγινε ούτε θα γίνει. 
 
                                Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ (?) ΚΡΙΣΗ 
 
      Θα βλέπετε τις τιµές του πετρελαίου που ανεβαίνουν και πολλοί 
αναρρωτηθήκαµε γιατί η τεχνολογία ως καυσίµου του Υδρογόνου ακόµη δεν 
εµφανίστηκε στην γη και ας ανακαλύφτηκε το 65 και ας είναι γνωστό ότι τελειώνουν 
τα αποθέµατα του πετρελαίου και ότι υπάρχει αυξανόµενη ζήτηση. 
     Θα είδατε την επεκτατική πολιτική του Μπους για ανάκαµψη της οικονοµίας των 
ΗΠΑ και την δηµιουργία µεγάλων ελλειµµάτων . Τώρα µε τεράστια ελλείµµατα και 
µε ύφεση  της οικονοµίας, µήπως περιµένουµε την οικονοµική κρίση? Αν γίνει έχει 
προφητευθεί , είναι κάτι σχεδιασµένο! Οι κύριοι επιχειρηµατίες των ΗΠΑ είναι 
Εβραίοι και αυτοί παρ΄όλη την επεκτατική πολιτική δεν επενδύουν, κρατούν το 
χρήµα, ετοιµάζουν την κρίση και τις συνέπειές της! 
      Τώρα καθήµενος µπροστά στον υπολογιστή µου που γράφω, σκέπτοµαι ότι οι 
Εβραίοι έρχονται σε σύγκρουση µε την πολιτική του διαστήµατος και θεωρώ 
αναπόφευκτες τις συνέπειες! Είµαι αισιόδοξος ότι οι επιχειρηµατίες γενικά, θα 
δράσουν για να διαψεύσουν τους Εβραίους και τους Εβραίους να τιµωρούνται κάτω 
από τα ευθυτενή µάτια των Έψιλον. 
 
                                  ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ? 
 
      Κάποιος θα µπορούσε να πει, καλά δεν έγινε δικτατορία στην Ελλάδα, µάλλον θα 
αποφευχθεί και παγκόσµια, τροµοκρατικό κτύπηµα δεν έγινε στους αγώνες και 
πιθανόν να µην γίνει οικονοµική κρίση, δεν αποτυχαίνουν αυτοί που τα µαγείρεψαν? 
Μήπως αυτοί µαγειρέψουν µία πυρηνική καταστροφή? 
     Αλλά εγώ θα βάλω το ερώτηµα: µήπως µέχρι τώρα δεν έγιναν 10 περίπου 
πυρηνικές κρίσεις  και αποφεύχθηκε ο πόλεµος? Υπάρχουν κάποιοι που 
προστατεύουν και τιµωρούν! 
    Στο υπόβαθρο, υπάρχει η οµάδα Έψιλον που επιβλέπει την παγκόσµια ασφάλεια 
και το διάστηµα που επιθυµεί την αναβάθµιση του ανθρώπου και την επιβίωσή του! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


