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Τα γεγονότα ξεκίνησαν. Στήνονται και τα τελευταία πιόνια στην
σκακιέρα της Μεσογείου μ’ έπαθλο την βασίλισσα Ελλάδα. Το
«χιλιάρμενο» συγκεντρώνεται, οι εμπλεκόμενες μεσογειακές και
μη χώρες γίνονται περισσότερες, τα τρία «Κ» (Κύπρος,
Καστελόριζο, Κρήτη) παίρνουν φωτιά και το «ρέμπελο» ακονίζει
τα γιαταγάνια του, πιστό στις παραδόσεις του. Όλα είναι
έτοιμα.

Η Ελλάς απομονωμένη και απονευρωμένη περιμένει. Τι περιμένει;
Οι αρχηγοί όλων των τομέων του συγκροτήματος που λέγεται
«Ελλάς» περιμένουν να δικαιωθούν οι αντεθνικοί, οι άνανδροι
και δόλιοι αγώνες τους, πρωτοφανείς στην Ιστορία μας και που
συμβαίνουν εντός την περιποθήτου πατρίδος μας. Οι πολίτες
περιμένουν να τους σώσουν οι Ρώσοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το
ΝΑΤΟ, ο «φούφουτος» ή μερικοί άλλοι της ιδίας συνομοταξίας,
κάποιος άλλος τέλος πάντων, αρνούμενοι ν’ αντιληφθούν ότι όλοι
οι «σωτήρες» μας αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό και ότι
είμαστε μόνοι μας και διηρημένοι πολλαπλώς.

Παντού στην περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης συσσωρεύονται όπλα.
Πως βρέθηκαν τόσα όπλα όλα μαζί; Τι αξιοθαύμαστη και
αξιοπερίεργη παραγωγικότητα είναι αυτή των εργοστασίων

παραγωγής πολεμικού υλικού! Αν παραγγείλεις ένα απλό
αυτοκίνητο θα έρθει μετά από περισσότερους έξι μήνες ενώ το
πολεμικό αεροσκάφος ή η φρεγάτα έρχεται σε συντομότερο χρονικό
διάστημα. Αυτό αποδεικνύει το πόσο καλά είναι προσχεδιασμένα
τα επερχόμενα γεγονότα.

Όταν διάφοροι υπομονετικοί και υστερόβουλοι αξιωματούχοι
οδηγούσαν την Ελλάδα, μέσω της αντιχριστιανικής πάντοτε
Ευρώπης, στην οικονομικής μας εξόντωση, μας είχαν ανεβάσει
ψηλά, το έκαναν για να είναι οδυνηρότερη και μη αναμενόμενη η
πτώση μας. Αναλογισθείτε τι έκαναν. «Μαϊμού» ευημερία,
«μαϊμού» οικονομικοί δείκτες από «μαϊμού» οικονομολόγους υπό
των διαταγών «μαϊμού» ηγετών που προέκυψαν μετά από «μαϊμού»
εκλογές
και
οι
παπαγαλίζοντες
αναλυτές
επιπέδου
τσιπουροχαύνωσης δικαιολογούσαν τα πάντα και φθάσαμε εδώ που
φθάσαμε. Επί χρόνια εκπαίδευαν τον λαό σε μία πρωτοφανή
πλασματική ευημερία και όσο μεγάλο ήταν το ψέμα τόσο μεγάλη
ήταν και η οικονομική συμφορά την οποία μας πλάσαραν ως
αναγκαία λύση για το καλό μας.

Κάτι αντίστοιχο ετοίμαζαν, και ετοιμάζουν, και σε επίπεδο
εθνικής ασφάλειας και υπάρξεως. Μας έκαναν να νοιώθουμε
ασφαλείς για να είναι το προετοιμαζόμενο σοκ μεγαλύτερο.
Θυμάστε το κωμικό και εθνοβλαβές ότι υπάρχει κίνδυνος ΜΟΝΟ εξ
Ανατολών. Τι πήγε στραβά και κινδυνεύουμε τώρα από παντού;

Όσο περισσότερη ασφάλεια, ειρήνη, γαλήνη μέχρι λήθαργο,
αμεριμνησία, μας χορήγησαν αθροιστικά σε δόσεις για να είμαστε
αλλοπρόσαλλοι και να αισθανόμαστε ασφαλείς, το έκαναν για να
μας πάνε ξαφνικά στο άλλο άκρο των καταστάσεων. Όσο δόλια
εργάσθηκαν στον τομέα της οικονομίας, άλλο τόσο δόλια
εργάσθηκαν και στον τομέα της εθνικής ασφαλείας και επιβιώσεως
του έθνους. Ίδια λογική, ίδια τακτική. Το «δόγμα του σοκ» σε
πλήρη εφαρμογή.

Έλα όμως που το «δόγμα του σοκ» θα το ζήσουν αυτοί που
επιβουλεύθηκαν την Ελλάδα. Διότι η Ελλάς θα γίνει πρώτη ξανά.
Οι προφητείες μας το λένε ξεκάθαρα αλλά και τα γεγονότα πλέον.
Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στην περί ημών περιοχή, υλικές
και συμφεροντολογικές, είναι τέτοιες που είναι αμφίβολο ότι θα
είναι διαχειρίσιμες. Η μεγαλύτερη όμως δύναμη, άσχετα αν δεν
το ξέρουμε ή δεν το παραδεχόμεθα, η οποία δεν κάμπτεται και
δεν κάμφθηκε ποτέ μέχρι τώρα είναι η Ελλάς. Αυτή είναι το
έπαθλο και ο στόχος.

Αυτοί, οι μισούντες μας, έκαναν ήδη πολλά λάθη διότι είναι
παγιδευμένοι στις δοξασίες τους και στο ότι θέλουν την
συναίνεσή μας σε ότι κάνουν, έστω και με πλάνη. Εμείς όμως δεν
περατώσαμε την φιλάνθρωπο αποστολή μας. Αποστολή μας είναι η
εξάπλωση της Ορθοδοξίας και της φιλανθρωπίας σε όλον τον
πλανήτη, για να μην έχει κανείς δικαιολογία ότι «δεν ήξερε».
Τυχαία μας επιτρέπει ο Θεός και υπάρχουμε ακόμη, μολονότι τον
έχουμε απογοητεύσει ως λαός. Επιπλέον, πολλοί πλανεμένοι
πνευματικά Έλληνες, έχουν ταχθεί απολύτως εχθρικά εναντίον
Του, γεγονός που αποτελεί την απόλυτη ύβρη. Αλλ’ ο Θεός έχει
το σχέδιό του.

Αν ο Χριστός δεν βασισθεί στο υπέροχο σόι του (από την πλευρά
της Μητέρας του σαρκικώς) για να διαδοθεί η Αλήθεια παντού, σε
ποιόν θα βασισθεί, στους θανασίμους Θεοκτόνους εχθρούς του και
αμετανοήτους διώκτες του; Φυσικά θα βασισθεί στο σόι του. Αυτή
η συμπαντική «οικογενειοκρατία», είναι η μοναδική που
εργάζεται άδολα για το καλό όλων των ανθρώπων της Γης. Η νίκη
της Ελλάδος είναι μονόδρομος στο σχέδιο του Θεού.

Για να είναι επιτυχής η αποστολή της Ελλάδος, θα πρέπει η νέα
Ελλάς να έχει ένα Διοικητικό σώμα αποτελούμενο από έλληνες στο
σώμα και την ψυχή. Και, για να βοηθηθεί η Ορθοδοξία στον
επικείμενο πρωτεύοντα ρόλο της, να εξοβελισθεί η Πεντάτευχος

του Οσαρσίφ («Μωυσής» είναι το «άλλο» όνομα, και προτρέπω κάθε
έρευνα επ’ αυτού) από την Αγία Γραφή. Όλα πρέπει να γίνουν
σωστά από την αρχή ώστε η αποστολή της Ελλάδος να είναι
επιτυχής και δοξασμένη όπως θέλει η Παναγία μας.

Το 2020 ας έχουμε έτοιμα τα εθνικά λάβαρα για την ένδοξη
επιστροφή στις πατρίδες μας, βιώνοντας εμπαθώς την γλυκύτερη
μετακόμιση της Ιστορίας μας.
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