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     Με την εισδοχή του Υδροχόου, οι άνομοι σχεδίαζαν την επιβολή ενός παγκόσμιου 
δικτάτορα, τραπεζίτη, τον μεσσία των Ιεχωβάδων και των Εβραίων, τον αντίχριστο για εμάς. 
Προοιωνίζονταν ότι η Ελλάδα της Ορθοδοξίας θα ήταν ο αντίπαλος, όπως και έγινε. Και 
ματαιώσαμε πολλές φορές τα σχέδια της έλευσής του.  

 

                         ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

      Ήταν η δημιουργία εμφυλίου πολέμου στην χώρα και ταυτόχρονα προβοκάτσια και 
αφορμή να εισβάλλουν οι Τούρκοι στην χώρα. Και σε ότι απέμεινε εξαθλίωση οικονομική. 

     Τα σχέδια πάνε τόσο παλιά, ίσαμε την ανατροπή της κυβέρνησης της Κύπρου από τον 
Εβραίο δικτάτορα Ιωαννίδη και την εισβολή των Τούρκων στο νησί. Και την κύρηξη 
πολέμου της δικτατορίας εναντίον των Τούρκων, από μία αφοπλισμένη χώρα. Την χώρα 
έσωσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, με την στήριξη των φίλων Γάλλων και του 
προέδρου τους Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν.  

      Θα θυμάστε και την κρίση στα Ίμια που προκάλεσε ο ίδιος ο Σημίτης ή Aaron Avouri.  

     Η χώρα πέρασε και άλλους κινδύνους, αλλά οι Εβραϊκές κυβερνήσεις των Α. 
Παπανδρέου, Σημίτη, Γ. Παπανδρέου καταχρέωναν την χώρα, με σκοπό την χρεωκοπία ή 
εξαθλίωσή της.  

     Τα σχέδια του αντίχριστου ματαιώνονταν και ο χρόνος πέρναγε, μας κατάφεραν καίρια 
πλήγματα και ο Εβραίος Ιερεμίας-Γ.Παπανδρέου, βάζει την χώρα υπό την επίβλεψη του ΔΝΤ 
και της τρόϊκας. Η τρόϊκα «κάνει λάθη»  και βυθίζει την χώρα στην ανεργία και το κραχ.  

      Η Τουρκία ήταν έτοιμη να εισβάλλει στην Συρία, πράγμα που σήμαινε ένοπλη ρήξη με 
την Ρωσία και ένα γενικό μπαμ. Αυτό που θα σταμάταγε ο τραπεζίτης και θα έριχνε το χρήμα 
στην αγορά, να γίνει αρεστός από τις εξαθλιωμένες Ελληνικές μάζες, μια Ελλάδας που θα 
συμμετείχε στον πόλεμο.  

      Το πρώτο πράγμα που κάναμε, τότε υπουργός αμύνης ο Παναγιωτόπουλος, Έλληνας 
λαϊκός και ηθικός, ήταν να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα δεν θα μπει στον πόλεμο. Και το 
δεύτερο που καταφέραμε, να ματαιώσει η Τουρκία την εισβολή στην Συρία, αλλά όπως 
αντιλαμβάνεστε ματαιώθηκε και ο πόλεμος.  

     

                                   Η ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ 



     Διαβλέποντας τον κίνδυνο εμφυλίου, οι εξαθλιωμένες μάζες να εξεγερθούν και οι άνομοι 
να καιροφυλαχτούν να οδηγήσουν την χώρα στην σύρραξη. Τους εξυπηρετούσε άμεσα και 
αφειδώς σε αυτό η Χρυσή Αυγή και η «αγανακτισμένη» τακτική της, που οι Εβραίοι ηγέτες 
της γι αυτό την οδήγαγαν. Και μη μου πείτε ότι λίγοι εμφύλιοι έγιναν τα τελευταία τρία 
χρόνια. 

     Είμαστε εμείς με την πάλη μας από το ιντερνέτ, που φέραμε σε εγρήγορση την ΕΥΠ και 
τα κόμματα και η πολιτική τους δεν πυροδότησε τον εμφύλιο.  

      Αλλά οι άνομοι διαρκώς βύθιζαν την χώρα και την σιωπηλή υποστήριξη των 
κυβερνήσεών της που είναι Εβραϊκές. Το παρακράτος των ΗΠΑ ηττημένο στην επιβολή του 
αντίχριστου, καθοδηγούσε την συμμορία των Εβραίων Μέρκελ-Ρεν-Ντάϊσεμπλουμ να 
βυθίσει την χώρα στην εξαθλίωση.  

 

                      ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ 

 

        Η «ευεργετική» πολιτική της τρόϊκας και μετά την επιβολή δύο κουρεμάτων του χρέους, 
αύξησε αυτό από ότι ήταν το 2011 που ανέλαβε και καθίζησε το εθνικό εισόδημα, ώστε το 
χρέος σαν ποσοστό του εισοδήματος να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Και υπάρχουν βαριές οι 
υποψίες ότι υπουργοί οικονομικών, κατέκλεπταν το προϋπολογισμό μιάς ωδυνούσης χώρας. 

     Το μεγάλο κτύπημα είναι αυτό που επίκειται. Η μη χρηματοδότηση των συντάξεων από το 
κράτος που επιβάλλει η τρόϊκα, συνταξιοδοτικών ταμείων που τους κατακλάπηκαν τα 
αποθεματικά, θα φέρει δραματική μείωση των συντάξεων. Και η μείωσή τους θα φέρει 
μείωση των εισφορών στα ταμεία και πάλι μείωση των συντάξεων και δεν ξέρουμε που θα 
καταλήξει. Αυτά θα φέρουν μείωση του εθνικού εισοδήματος, μείωση της ζήτησης, αύξηση 
της ήδη υπέρογκης ανεργίας και αύξηση του ποσοστού του χρέους. Και τα προστατευόμενα 
μέλη των συνταξιούχων που πολλές φορές συντηρούν οικογένειες, θα έρθουν σε οικτρή θέση. 

 

          Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 

       Ίσως διαβάσατε το άρθρο όταν δημοσιεύτηκε με αυτό τον τίτλο. Επρόκειτο για την 
εξολόθρευση των υπογείων και σε μερικές περιοχές του σύμπαντος μεταλλαγμένων, ζόμπις. 
Από τις κοινότητες του διαστήματος. Όμως τώρα οι κοινότητες συνήλθαν και απέκτησαν τις 
αναγκαίες γνώσεις των σατανιστών και Εβραίων της γης.  

      Ο Αρχιερέας και τρίτος επίτιμος πρόεδρος των κοινοτήτων του διαστήματος Ιησούς 
Χριστός, αρχικά συνέστησε 50 δικαστήρια για τους σατανιστές. Στις κοινότητες ισχύει ποινή 
μέχρι δεκάκις εις θάνατο και οι σατανιστές δεν έχουν δικαίωμα να απολογηθούν και 
δικάζονται ερήμην. Οι ποινές ακολουθούν, όσες μαθαίνετε και όσες όχι. 

 

                                          ΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ 



    Στην αρχαία Αθήνα ψήφιζαν με όστρακα την εξορία των προδοτών. Εδώ βέβαια δεν θα 
πάμε στις ακρογιαλιές, αλλά οι περισσότεροι από τις 463.000 κρυφοεβραίων της Ελλάδας θα 
λάβουν ένα μήνυμα φυγής. Αλλά ας το αγνοήσουν. 

      Η θηλιά επικρέμαται πάνω από τα κεφάλια της Εβραϊκής ηγεσίας, ντόπιας ή ξένης, που 
δολοφόνησαν την χώρα. Και θυμίζουμε ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός κ. Λι Κεσιάνγκ, 
πρότεινε την έξοδο από το μνημόνιο και την εκδίωξη της τρόϊκας. Η Κινεζική κυβέρνηση 
θα΄αγόραζε σε χαμηλά επιτόκια, τα ομόλογα που θα εκδίδονταν    


