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https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1774872445866301&id=97908445877
8441

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ αγαπητά μου Ελληνόπουλα.

Έχω γράψει στο παρελθόν, πως τα γεγονότα που βιώνει 
σήμερα η ανθρωπότητα, τα επηρεάζουν  δύο βασικοί  
παράγοντες. 

Ο πρώτος είναι το Ισραήλ, που τα επηρεάζει αρνητικά και 
επιτίθεται κατά της ανθρωπότητας, επιδιώκοντας  να 
εκπληρώσει την μεγάλη πολιτικοθρησκευτική του ιδέα. 

Αυτή είναι η δημιουργία του «μεγάλου Ισραήλ» που 
θέλουν να έχει  σύνορα από τον Νείλο ποταμό μέχρι τον 
Ευφράτη και αυτό θα γίνει παράλληλα με το τρίτο χτίσιμο
του Ναού του Σολομώντα και με την παρουσίαση του 
αναμενόμενου «μεσσία» τους. (αντίχριστου)
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Για να γίνει αυτό, επειδή το «μεγάλο Ισραήλ» παίρνει όλα 
τα εδάφη της Ιορδανίας, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου 
και μεγάλα μέρη της Συρίας του Ιράκ της Σαουδικής 
Αραβίας, της Αιγύπτου και μικρό της Τουρκίας, 
καταλαβαίνετε πως για να γίνει αυτό, πρέπει όλη η 
περιοχή αυτή να γίνει ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ. 

Επίσης για να χτίσουν οι Σιωνιστές τον Ναό του 
Σολομώντα στο σημείο που σήμερα βρίσκεται χτισμένο το
Τέμενος του Αλ Ακσά στην πλευρά  της Ιερουσαλήμ που 
ανήκει στους Παλαιστίνιους, καταλαβαίνετε  πως πρέπει 
πρώτα να αφανίσουν τους Παλαιστίνιους και να 
ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ με κάποιο τρόπο το Τέμενος. (σχεδιάζουν 
τεχνητό σεισμό)



Ό άλλος μεγάλος παράγοντας που επηρεάζει τα σημερινά 
παγκόσμια γεγονότα, αλλά αυτός τα επηρεάζει  υπέρ της 
ανθρωπότητας, είναι η Ελλάδα. 

Και τα επηρεάζει θετικά, διότι χαλάει τα σχέδια των 
Σιωνιστών που προσπαθούν με διάφορους δόλιους 
τρόπους να μας κατακτήσουν και έτσι ΤΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ 
ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ και το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ της 
ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

Και αυτό συμβαίνει διότι όπως έχω γράψει πολλές φορές,  
οι Σιωνιστές δεν θέλουν να ξεκινήσουν τον παγκόσμιο 
πόλεμο, με την Ελλάδα «θεατή» και ουσιαστικά 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ. 

Και όταν τα γεγονότα πάνε να "ξεφύγουν" τότε τα 
"μαζεύουν" και έτσι καθυστερούν.

Γιατί θέλουν πρώτα να  τελειώσουν με την Ελλάδα  και 
μετά να ξεκινήσουν την εκκαθάριση των αιώνιων εχθρών 
τους, για να τους πάρουν τα εδάφη. 

Έτσι λοιπόν την έπαθαν και καθυστέρησαν με την Συρία 
και τώρα αναγκαστικά έδωσαν διαταγή να τελειώσει το 
κεφάλαιο που λέγεται Συρία και να ξεκινήσουν τα 



γεγονότα της εκκαθάρισης των Παλαιστινίων από την 
Ιερουσαλήμ, γιατί κανονικά βάση του σχεδίου τους έπρεπε
τώρα τον Απρίλιο του 2018 να χτίζουν τον Ναό του 
Σολομώντα.

Και με την Συρία έχουν συμβεί τα εξής:
Η Συρία καταρχήν ήταν ο υπ. αριθμόν 2  κίνδυνος για το 
Ισραήλ, με αριθμό 1 την Ελλάδα.
Η Συρία έχει μικρό Χριστιανικό στοιχείο, αλλά  έχει 
πυραύλους "skud"  και βρίσκεται Γεωγραφικά δίπλα από 
το Ισραήλ
και οι “skud”  μπορούν να πλήξουν τις κρατικές υποδομές 
του Ισραήλ με καταστροφικά αποτελέσματα.
Εκτός από αυτό, η Συρία είναι και ένα κράτος 
που  πρέπει απλά να ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ,
γιατί το παίρνει σχεδόν ολόκληρο το σχέδιο της 
δημιουργίας του νέου ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΣΡΑΗΛ.

Την επίθεση κατά της Συρίας την ξεκίνησαν το 2011
με τους τρελούς του Ισλάμ και τους τυχοδιώκτες του 
κόσμου
που και "καλά" υποστήριξαν την αντιπολίτευση της 
Συρίας
και παρουσίασαν αυτήν την επίθεση σαν "εμφύλιο" 
πόλεμο.

Την επίθεση κατά της Ελλάδος την είχαν ξεκινήσει έναν 
χρόνο πριν,
όχι όμως με σφαίρες και βόμβες, αλλά μέσω των διεθνών 
τοκογλύφων του ΔΝΤ
και πιστέψτε με ήταν μία μέθοδος "ειρηνικής" 
κατάκτησης κρατών, που έχανες την πατρίδα σου, χωρίς 
να καταλάβεις ότι δέχτηκες επίθεση
και αυτήν την μέθοδο την "σπούδαζαν" 50 χρόνια πριν 
μας την φέρουν στην Ελλάδα.



Η Συρία μέσα σε τέσσερα χρόνια πολέμου, έγινε όλη 
σχεδόν ερείπια 
και θα έπεφτε στους Ισλαμιστές το 2015,
γιατί τον Αύγουστο του 2015 οι Ισλαμιστές είχαν φθάσει 
στα περίχωρα της Δαμασκού.

Η πτώση της Συρίας θα έφερνε αλυσιδωτές αντιδράσεις 
στην περιοχή, 
και με τον Λίβανο και με την Ιορδανία.

Τα γεγονότα δηλαδή ξέφευγαν και πήγαιναν σε γενίκευση.
Φυσικά το γνώριζαν αυτό οι Ισραηλινοί 
και την ήθελαν την γενίκευση των πολεμικών γεγονότων 
στην περιοχή
για να ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ οι αιώνιοι τριγύρω εχθροί τους.

Αλλά αυτήν την γενίκευση την ήθελαν, 
ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
γιατί τα σχέδιά τους ήταν να "πέσει"  πρώτα η Ελλάδα.
Δεν την ήθελαν την γενίκευση του πολέμου, με την 
Ελλάδα «θεατή» των γεγονότων.

Και μπορεί στην Συρία τα πράγματα να πήγαιναν όπως 
ακριβώς τα δρομολογούσαν χρονικά.
ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Το 2015 το είχαν οι Σιωνιστές ως το έτος που θα έπεφτε 
και η ΕΛΛΑΔΑ και η ΣΥΡΙΑ..
Την Ελλάδα θα την χρεοκοπούσαν και θα την έριχναν στο 
χάος στις σφαγές από τους  εισαγόμενους  Ισλαμιστές και
στον εμφύλιο πόλεμο,
και αυτό θα γινόταν μέχρι τα μέσα του 2015.
Δηλαδή πρώτα σχεδίαζαν την πτώση της Ελλάδος
και κατά το τέλος του 2015 θα έπεφτε η Συρία.



Στις εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 που ανέλαβε με 
Αντισυνταγματικές διαδικασίες η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ -
και λέω Αντισυνταγματικές, γιατί συμφώνησαν για την 
συγκυβέρνηση στις 11 το βράδυ των εκλογών, ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πρώτο
κόμμα, διερευνητική εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης -, 
αυτή η συγκυβέρνηση δεν έγινε με ορίζοντα 
μακροχρόνιας Κυβέρνησης, 
αλλά έγινε για να οδηγήσουν την χώρα στην χρεοκοπία 
και στο χάος
και να αναλάμβαναν την μακροχρόνια διακυβέρνηση, μετά
την χρεοκοπία, 
αφού αυτοί θα ήταν οι "καλοί" που αντιστάθηκαν στους 
"κακούς" Γερμανούς 
και οι ¨"κακοί" Γερμανοί τους χρεοκόπησαν.

Ήταν το βασικό σχέδιο των ΗΠΑ κατά της Γερμανίας και 
κατά του ευρώ,
που θα το έφερναν σε πέρας η συγκυβέρνηση συριζα-ανελ
μαζί με το δεξί χέρι του Σόρος τον Βαρουβάκη 
που έφυγε αμέσως μετά από την συγκυβέρνηση,
αφού το σχέδιο "κάηκε" και δεν προχώρησε.

Για κάποιους λόγους λοιπόν που δεν είναι του παρόντος 
να τους πούμε,
το σενάριο της χρεοκοπίας της Ελλάδος πήγε ανάποδα,

 η συγκυβέρνηση συριζα-ανελ  ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
μέσα σ΄ένα μόλις μήνα την εντυπωσιακή  «κολοτούμπα», 

ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Γλέζος ζήτησε συγνώμη από 
τον Ελληνικό λαό διότι συνήργησε σ΄αυτή την 
ψευδαίσθηση ...
και η Ελλάδα έμεινε όρθια χωρίς να πέσει στο χάος, 
κάνοντας τους Εβραίους Σιωνιστές, να μην μπορούν να 
καταλάβουν «τί έγινε».....!!!!



Στην Συρία όμως τα πράγματα πήγαιναν όπως τα είχαν 
σχεδιάσει
και η Συρία θα έπεφτε στο τέλος του 2015, 
αφού οι Ισλαμιστές τον Αύγουστο βρίσκονταν στα 
περίχωρα της Πρωτεύουσας Δαμασκού.

Υπό τον κίνδυνο λοιπόν να πέσει η Συρία και να 
γενικευτούν τα γεγονότα,
με την Έλλάδα να βρίσκεται απλός "θεατής",
βάζουν τους Ρώσους στον πόλεμο κατά των Ισλαμιστών 
στην Συρία, 
που αρχίζουν περί το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 τους 
βομβαρδισμούς κατά των θέσεων των ισλαμιστών 
και τους ανακόπτουν την προέλαση, χωρίς όμως να 
θέλουν και να τους αφανίσουν.

Γιατί αν είναι δυνατόν, να μην μπορεί  η πολεμική μηχανή 
της Ρωσίας,  σε δυόμιση χρόνια πολέμου 
να έχει διαλύσει όλες τις υποδομές των Ισλαμιστών 
και να τους έχει κάνει ..... παρελθόν.

Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, με την Ελλάδα  να μην 
"πέφτει", ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ,
φθάσαμε  στον Απρίλιο στο 2018 που είναι πολύ 
καθοριστικό έτος για το Ισραήλ 
και αφού δεν έχει πέσει ακόμα η Ελλάδα, δεν έχει πέσει 
φυσικά ούτε η Συρία.

Σίγουρα δεν τους αρέσει που η Ελλάδα είναι ακόμα 
«θεατής», αλλά  δεν μπορούν τώρα να περιμένουν άλλο, 
γιατί ήδη έχουν βγεί εκτός χρονοδιαγραμμάτων και τα 
πράγματα θα αναγκαστούν να τα "τρέξουν".

Έλεγαν οι σιωνιστές από το 2008 πως τον Απρίλιο του 
2018 θα έχτιζαν για τρίτη φορά τον Ναό του Σολομώντα
και είναι Απρίλιος του 2018 και ακόμα δεν έχουν πάρει 
την Ιερουσαλήμ
και στο όρος του Ναού βρίσκεται ακόμα το τέμενος του 



Αλ-Ακσά και όλα τελούν ακόμα υπό Παλαιστινιακή 
διοίκηση.

Γι’ αυτό και έχουν ξεκινήσει οι Εβραίοι τις δολοφονίες 
αμάχων στην Γάζα και έτσι ανοίγουν σιγά σιγά τους 
«ασκούς του αιόλου».

Οπότε τώρα αναγκαστικά θα αρχίσουν να "τρέχουν"
και αφού τώρα δεν μπορούν με τους Ισλαμιστές να πάρουν
ταχύτατα την Συρία,
για να πέσει η Συρία γρήγορα,
θα βάλουν τους Αμερικανούς να χτυπήσουν,
αν και προσωπικά θα περίμενα να χτυπήσει το "άλλο" 
μακρύ "χέρι" των Εβραίων
που είναι οι ΓΑΛΛΟΙ,
αλλά τώρα μάλλον δεν νοιάζονται και πολύ για το ποιός 
θα χτυπήσει, 

αφού θα τα "τρέξουν" υποχρεωτικά τα πράγματα,
με σκοπό την γενική ανάφλεξη της περιοχής.

Και αν δεν το έχετε παρατηρήσει στα εδάφη της Συρίας 
σήμερα, ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 6 
ΚΡΑΤΗ:  Οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Τουρκία, το Ιράν, η Γαλλία και
το Ισραήλ. 

Και εκτός της Τουρκίας και του Ιράν που επιχειρούν για 
τα δικά τους συμφέροντα  και διεκδικούν  ΟΤΙ ΜΕΙΝΕΙ από 
το κουφάρι της Συρίας που την πάνε για πλήρη διάλυση, 



όλοι οι υπόλοιποι επιχειρούν υπέρ των συμφερόντων του 
Ισραήλ.

Και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους Ισραηλινούς,
είναι να αποδυναμωθούν οι υποδομές των βαλλιστικών 
πυραύλων  της Συρίας,
για να μην μπορούν να  πλήξουν το Ισραήλ
και αυτόν τον ορατό κίνδυνο για το Ισραήλ

τον εκμηδενίζουν με τρόπο  οι Ρώσοι,
γιατί ουσιαστικά αυτοί κρατάνε τον Άσαντ και τον 
αποτρέπουν απ’ το να τους χρησιμοποιήσει,
μέχρι να υποστεί  τελικά τέτοιο πλήγμα στις υποδομές 
του,
που και να θέλει μετά να τους χρησιμοποιήσει, πλέον δεν 
θα μπορεί.

Τα γεγονότα πάντως στην Συρία 
όπως και στην περιοχή μας των Βαλκανίων θα αρχίσουν 
υποχρεωτικά να "τρέχουν" 
και εμείς μέχρι τον Ιούνιο θα είμαστε "θεατές",
παρά τις "φιλότιμες" προσπάθειες που καταβάλει ο 
διεθνής Σιωνισμός για να μας εμπλέξει.

Αυτό το προσπαθεί μέσω του ΝΑΤΟ 
και σε συνεννόηση με τους εδώ προδότες του ΓΕΕΘΑ,
αλλά και με τους ΑΝΤΙ-ΕΡΝΤΟΓΑΝΙΚΟΥΣ στρατηγούς της 
Τουρκίας 
με σκοπό να  δημιουργήσουν σοβαρά ΘΕΡΜΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 
στο Αιγαίο
και να εκβιαστεί με αυτόν τον τρόπο και ο Ερντογάν να 
απαντήσει
αφού ως γνωστόν ο Ερντογάν δεν θέλει καμία 
στρατιωτική εμπλοκή, 

ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΤΕ ΜΕ ΡΩΣΙΑ.



Ότι είναι να γίνει μεταξύ της Τουρκίας με την ΅Ελλάδα, 
ή της Τουρκίας με την Ρωσία
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ,
αλλά όταν θα κυβερνούν την Τουρκία 
οι Αντι-έλληνες και Αντι-ρώσοι Στρατηγοί της Τουρκίας.

Για να καταλάβετε και την προπαγάνδα που γίνεται,
Η CIA παρουσιάζει τους στόχους και την τακτική που θα 
ακολουθήσουν στην Συρία 
και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ........... δημοσιεύει στον δημόσιο 
λογαριασμό του....!!!!!
τις προθέσεις του για την επίθεση.

Είναι για να γελάς με την CIA την NSA και τις λεγόμενες 
μυστικές υπηρεσίες 
που έχουν ξεφτιλίσει κάθε έννοια μυστικότητας πολέμου 
΄και την έχουν μετατρέψει σε προπαγάνδα.

Μέχρι τον Ιούνιο πάντως θα είμαστε προσευχόμενοι 
"θεατές"..
Μετά όπως είπε και ο πρώην Μητροπολίτης Σιατίστης, 
μακαριστός Αντώνιος Κόμπος,
"τα γεγονότα μετά την Συρία έρχονται στην Ελλάδα"
και αυτό το είπε πριν κοιμηθεί το 2005, όταν η Συρία 
όπως και η Ελλάδα ζούσαν μέσα στην μέθη του 
πλούτου...!!!

Τα γεγονότα στην Συρία ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ με την οριστική 
πτώση του Άσαντ και την διάλυση της Συρίας και μετά 
ΈΡΧΟΝΤΑΙ για μας.
Και όπως θα παρατηρείτε,
τίποτα γύρω μας δεν μας προειδοποιεί και δεν μας 
προετοιμάζει για την επίθεση που μας ετοιμάζουν με τους
λαθρο-ισλαμιστές.
Το αντίθετο συμβαίνει. Τα πάντα μας πλανούν και μας 
κοιμίζουν..........................



Εσείς όμως να μην ακούτε τους πλάνους και να 
ετοιμάζεστε.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Ελληνόπουλα

Ιωάννης Λαμπρόπουλος
συγγραφέας-ερευνητής-αρθρογράφος
giannis_lampropoulos@yahoo.com


