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Το παρακάτω άρθρο αποτελεί συρραφή
αποσπασμάτων παλαιότερων άρθρων, η χημική
ένωση των οποίων δίνει μια νέα και ακόμα
πιο ενδιαφέρουσα διάσταση.
Παντολέων Φλωρόπουλος

Θ’ αποδείξουμε ότι: Οι λέξεις «Έλλην» και «άνθρωπος» έχουν
αρχετυπικά την ίδια ακριβώς σημασία. Θ’ αποδείξουμε επίσης ότι
οι φέροντες τις ιδιότητες «Έλλην» και «άνθρωπος», έλκουν την
καταγωγή τους από την Ανδρομέδα. Θ’ αποδείξουμε ακόμα ότι η
λέξη «Έλλην» δεν έχει σχέση με τον τόπο που κατοικεί κάποιος,
δεν έχει καμία σχέση με το κράτος του οποίου είναι πολίτης. Οι
λέξεις «Έλλην» και «άνθρωπος» είναι έννοιες ισότιμες της λέξης
«θεός», είναι δε υπεράνω των εννοιών που στις μέρες μας είναι
αποδεκτές ως δηλωτικές της φυλής, του έθνους, του λαού, εν
τέλει του κράτους. Η προσέγγισή μας είναι καθαρά ετυμολογική.
Τίποτε άλλο…..

Η λέξη «Έλλην» είναι σύνθετη από το Ελ και το λην. Όπου Ελ
είναι ο (θεός) Ήλ – ιος, ο ζωοδότης, ο φωτοδότης. Η κατάληξη
της λέξης «ήλ ιος» σημαίνει ότι αυτό το ουράνιο σώμα που δίνει
ζωή στη γη, αντλεί το φως του από τον Ελ ή Ηλ, δηλαδή τον Θεό.
Ο Ήλιος δεν ήταν Θεός, ήταν αυτός που αντλούσε ή δεχόταν φως
από το Θεό και, με τη σειρά του αυτός το έδινε στη γη.

Ελ ή Ηλ, όπως: Ηλεία, δηλαδή η χώρα του Ήλιου. Η Ελ υμπία ή
Ολυμπία δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται στην Ηλεία. Όπως και ο
Όλυμπος δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται στην Ελ λάδα.

Και λην, είναι απαρέμφατο του ρήματος λάω, που σημαίνει βλέπω.
Έλ – λην δηλαδή σημαίνει «αυτός που (μπορεί και) βλέπει τον
Ήλιο», δηλαδή αυτός που (μπορεί και) βλέπει τον θεό ή «αυτός
που ζει σύμφωνα με τις ιδιότητες του Ήλιου», δηλαδή του θεού,
είναι ο ευσεβής. Έλλην είναι αυτός που ζει σύμφωνα με τους
νόμους (και τις δυνάμεις) του Φωτός και Ελλάνιος είναι αυτός
που κατάγεται από τους προγόνους, οι οποίοι ζουν σύμφωνα με
τους νόμους του Φωτός ή είναι ο κάτοικος αυτού τούτου του
(Ουρανίου) Φωτός.

Αυτά, διότι: Ελ (ηλ) ιος είναι αυτός που κατάγεται από το Φως,
από το αρχέγονο Φως, από την Πρώτη Δύναμη, εκείνη που
δημιούργησε τα πάντα.

Έλ λην και Ελ λας. Όπου λας είναι η πέτρα (εξ ου και λατομείο)
άρα Ελ –λας σημαίνει «η πέτρα των θεών» ή «ο θρόνος των θεών»
ή Ελλάς είναι «ο γήινος τόπος που είναι κατοικία των θεών»,
όχι μόνο, Ελλάς μπορεί να είναι και «το υλικό σώμα εντός του
οποίου κατοικεί το Φως», δηλαδή Ελλάς μπορεί να είναι το σώμα
όπου κατοικεί η ψυχή, όπου κατοικεί ο (ενσαρκωμένος) θεός, η
ψυχή που έλκει την καταγωγή της από τον Ελ (Ηλ) ιο, είναι «ο
άνθρωπος με ψυχή» σε αντίθεση μ’ εκείνο το σώμα που δεν είναι
τόπος κατοικίας του Φωτός, δηλαδή της ψυχής. Το λέει ο Ερμής ο
Τρισμέγιστος: «Ο άνθρωπος είναι θνητός θεός και ο θεός είναι
αθάνατος άνθρωπος».

Κατ’ αυτά, Έλληνες είναι εκείνοι που (προ)φέρουν τον Έλληνα
Λόγο και δη όχι όσοι ομιλούν, αλλά όσοι αισθάνονται την
Ελληνική γλώσσα, όσοι μπορούν να την αποκωδικοποιήσουν και να

διεισδύσουν στα άδυτα των αδύτων. Έλληνες, εν τέλει, ΔΕΝ είναι
εκείνοι που κατοικούν στην Ελ λάδα, αλλά εκείνοι που (όπου και
αν βρίσκονται, σε όποιο σημείο της γης και αν κατοικούν) προ –
φέρουν τον Ελληνικό Λόγο, ζουν δηλαδή με βάση τους νόμους του
Ήλιου, τους νόμους του Φωτός, τους νόμους του θεού.

Από το «λας» βγαίνει και το «λαός». Λαός σημαίνει «πλήθος από
πέτρες». Ο Δευκαλίων και η Πύρρα κατά συμβουλήν του Διός μετά
τον κατακλυσμό έριχναν πέτρες πίσω τους, οι οποίες
μεταμορφώθηκαν σε ανθρώπους κι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι
πρόγονοι του σημερινού ανθρωπίνου γένους. Μπορεί εύκολα να
υποθέσει κανείς, ότι πριν από τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα
υπήρχε κάποιο πρότερο ανθρώπινο γένος που δεν ιστορήθηκε, μέλη
του οποίου ήταν οι πρόγονοί μας, οι διασωθέντες Δευκαλίων και
Πύρρα. Λοιπόν, οι πέτρες του Δευκαλίωνα έγιναν άντρες και οι
πέτρες της Πύρρας έγιναν γυναίκες. Ίσως η παροιμία «έριξε
μαύρη πέτρα πίσω του» να κρατάει από τότε ως ζευγάρι με το
μύθο του Δευκαλίωνα και (ίσως) να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο
της δημιουργίας, δηλαδή το ρημαδιό, έναν τόπο, ένα σπίτι που
έμεινε χωρίς τους ανθρώπους του.

Συνοπτικά, η λέξη «Έλλην», σημαίνει «αυτός που (μπορεί και)
βλέπει τον θεό». Αυτός δηλαδή του οποίου η υψηλή κραδασμική
συχνότητα είναι ίδια μ’ εκείνη του Φωτός, άρα του επιτρέπει να
«βλέπει» την αντίστοιχη συχνότητα, στην οποία γίνονται ορατοί
οι θεοί. Έλλην είναι η εξελιγμένη πνευματικά οντότητα και
καθόλου βέβαια ο πολίτης ενός κράτους, το οποίο εντελώς
αυθαίρετα και καταχρηστικά ονομάζεται «Ελλάς». Οι ξένοι έχουν
δίκιο που το λένε Γραικία ή Ιωνία. Οι πολίτες του κράτους που
ονομάζεται «Ελλάς» δεν είναι Έλληνες. «Ελλάς» ήταν κάποτε,
πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, ήταν τότε που είχαν κάνει τον
τόπο αυτό δικό τους τόπο, θρόνο τους, έδρα τους. Ουδεμίαν
σχέσιν έχουμε εμείς με εκείνους. Με τους Έλληνες δεν είχαν
σχέση ούτε καν οι αρχαίοι πρόγονοί μας, ναι, αυτοί της
κλασσικής περιόδου. Ακόμα και τότε ήταν λίγοι Έλληνες ανάμεσά

τους. Πάντα ήταν λίγοι οι Έλληνες ανάμεσα στους πολλούς, διότι
έργο τους εδώ στη γη δεν ήταν άλλο από την διδαχή και τη
διάδοση της Γνώσης. Έλληνες ήταν οι δάσκαλοι. Οι διδάσκαλοι.
Αυτό βγαίνει από πολύ συγκεκριμένες αναφορές των αρχαίων
κειμένων, που δεν είναι της παρούσης στιγμής.

Είναι δύσκολο να το αποδεχτεί αυτό κάποιος σήμερα, επειδή έχει
περάσει στο πετσί του το ανιστόρητο και άσοφο εμφύτευμα,
εντούτοις έχει μεγάλη φιλοσοφική αξία να εντοπιστεί η αληθινή
έννοια της λέξης «Έλλην», διότι είναι αποκαλυπτική της Γνώσης
που απωθήθηκε, της Γνώσης που εκοιμήθη για «χίλια χρόνια»,
όμως δεν πέθανε ποτέ. Η Γνώση, δηλαδή η Μνήμη, θα
ενεργοποιηθεί και, εν τέλει, οι άνθρωποι, οι Έλληνες, θα
θυμηθούν. Δεν θα θυμηθούν την παλιά τους αυτοκρατορία, καθώς
νομίζουν πολλοί, αλλά την ταυτότητα και την αποστολή των όντων
που από τον ουρανό κατέβηκαν στη γη για ορισμένο και, φυσικά,
ανώτερο σκοπό.

Ας πάμε τώρα στη λέξη «άνθρωπος». Μας είπαν στο Σχολείο ότι η
λέξη «άνθρωπος» προέρχεται από το «άνω θρώσκω». Αγνόησαν
επιδεικτικά τις άλλες εκδοχές, διότι (για τους σκοπούς τους)
χρειάζονταν μία θεολογική ερμηνεία. Και είναι περιττό να
καταθέσουμε επιχειρήματα γιατί αυτός ο ισχυρισμός είναι λάθος.
Αλλά είναι σημαντικό να παραθέσουμε τα ευρήματα μιας άλλης,
όσο και αποκαλυπτικής προσέγγισης:

Η λέξη «άνθρωπος» προέρχεται (κατά το Liddel & Scott) από το
ανήρ + ωψ (γεν. ωπός, από το ρήμα ορώ) είναι «ο έχων όψιν ή
πρόσωπον ανδρός». Ανδρ – ωπός. Όπως πρόσ – ωπον. Δεν είναι
homo (χώμα), είναι «αυτός που είναι ανήρ κατά την όψιν» ή
ακόμα και «αυτός μόνο – και όχι άλλος – που μπορεί να δει τον
άνδρα», όπου ανήρ (άνδρας) είναι «αυτός που δεν είναι νηρός»,
δηλαδή νεαρός. Και (νηρός, νεαρός) σημαίνει πρόσφατος,
ακραιφνής (ακεραιο – φανής, δηλαδή, ακέραιος, καθαρός,

ανόθευτος) εξ ου το νηρόν, δηλαδή το νερόν, το ύδωρ, πρόσφατον
ή ψυχρόν ύδωρ, άρτι κομισθέν εκ της πηγής, το δροσερό νερό, το
φρέσκο νερό, ανήρ επομένως σημαίνει «αυτός που δεν είναι
νηρός, δεν είναι νεαρός, δεν είναι νέος, αλλά ενήλιξ, έχων
(σεβαστήν) ηλικίαν, αυτός που δεν έχει πλέον ανάγκη από
ενσαρκώσεις, έχει ολοκληρώσει την πνευματική του διαδρομή, ο
αρχαίος, ο σοφός, ο σεβάσμιος, ο φωτεινός. Δεν είναι ακραιφνής
(ακεραιοφανής) δηλαδή δεν φαίνεται ακέραιος, άρα δεν είναι
ορατός, αλλά αισθάνεσαι ίσως μία (φωτεινή) σκιά, ένα αερικό,
ένα πνεύμα. {Βλ. και Νηρεύς, ο αρχαίος θαλάσσιος άρχοντας (των
νηρών, νερών) της Μεσογείου, οι Νηρηίδες, οι κόρες του Νηρέα,
οι Νεράιδες (των παραμυθιών) στις πηγές και τα ρυάκια}.

Το νηρόν (νερό) αφήνει εκστατικό τον προσεκτικό ιχνευτή,
επειδή ως στοιχείο ταυτίζεται με την ουσία της νεότητος. Και,
όντως, το νερό είναι μεταγενέστερο (δηλαδή νεότερο) του
αντιθέτου του στοιχείου, του πυρός. Η παρατήρηση μπορεί να
οδηγεί και στο ότι ο ανήρ (αντίθετο του νηρού, νεαρού) ισούται
με το πυρ (αντίθετο του νερού) κατά την εξίσωση: Αν Α = Β και
Β = Γ, τότε Α = Γ. Συνεπώς ο ανήρ = πυρ, δηλαδή πυρφόρος,
αρχέγονος, θεός. Ανήρ, άνθρωπος, κατ’ επέκταση, σημαίνει
«αρχαίος στην όψη» ή «αρχαίος όταν τον βλέπεις» ή «αιώνιος, με
το πρόσωπό του σαν τη φωτιά, που μπορείς να τον δεις», δηλαδή
αθάνατος, φωτεινός, θεός ή «ομοίωση του θεού». Μπορεί και να
σημαίνει «το ον που μπορεί να δει τον Θεό σε αντίθεση με τα
άλλα όντα». Δεν είναι homo (χώμα) και τίποτε άλλο. Είναι πολλά
άλλα. Εκτός και αν (για να κάνουμε λίγο Αγγλικό χιούμορ) οι
Αγγλόφωνοι κάνουν αυτοκριτική ή κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια…

Συνοπτικά πάλι, η λέξη «άνθρωπος», όπως και η λέξη «Έλλην»
σημαίνει «αυτός που (μπορεί και) βλέπει τον θεό». Αυτός δηλαδή
του οποίου η υψηλή κραδασμική συχνότητα είναι ίδια μ’ εκείνη
του Φωτός, άρα του επιτρέπει να «βλέπει» την αντίστοιχη
συχνότητα, στην οποία γίνονται ορατοί οι θεοί. Έλλην ή
Άνθρωπος είναι η εξελιγμένη πνευματικά οντότητα και καθόλου

βέβαια ο πολίτης ενός κράτους, το οποίο εντελώς αυθαίρετα και
καταχρηστικά ονομάζεται «Ελλάς».

Η ανακάλυψη ότι οι δύο λέξεις «Έλλην» και «Άνθρωπος» (μοναδικά
στην Ελληνική Γλώσσα) έχουν ετυμολογικά την ίδια ακριβώς
αρχετυπική σημασία, οδηγεί σε νέα περιοχή αναζήτησης, κεντρικό
αξίωμα της οποίας είναι ότι ο Έλλην – Άνθρωπος είναι διάφορος
του βαρβάρου.

Αλλά σε τι συνίσταται άραγε αυτή η διαφορά;

Συνίσταται μάλλον στο ότι όλα τα δίποδα όντα ομοιάζουν κατά το
σώμα, κατά τη μορφή και κατά το σχήμα, εντούτοις, όλα αυτά τα
σώματα δεν είναι πυρφόρα, δεν κατοικεί εντός τους το Φως, το
σώμα τους δεν είναι «Ελ λας», άρα δεν είναι όλοι «άνθρ ωποι».
Το ανθρώπινο σώμα είναι σκάφανδρο κατάβασης του θεού στο
επίπεδο της ύλης, υπάρχουν όμως τέλεια σκάφανδρα που (εντός
της ύλης) έγιναν «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν» των άλλων, δεν
έχουν όμως μέσα τους το πνεύμα, το θεϊκό εκείνο στοιχείο που
τα συνδέει με το Σύμπαν. Γι’ αυτό και δεν κατανοούν την Ουσία.
Διαχειρίζονται τα δεδομένα, μερικές φορές άριστα, όμως δεν
μπορούν να παρακολουθήσουν τη φυσική μεταβολή των δεδομένων.
Έτσι, βλέπεις ευφυείς να γίνονται καταγέλαστοι, όταν οι
συνθήκες γύρω τους αλλάζουν ξαφνικά…

Το πρώτο συνθετικό της λέξης «άνθρωπος» είναι ίδιο με το πρώτο
συνθετικό της λέξης «Ανδρομέδα». Δε μπορεί να είναι τυχαίο
κάτι τέτοιο. Ας το διερευνήσουμε:

Η λέξη «Ανδρομέδα» είναι σύνθετη λέξη. Αποτελείται από το
ουσιαστικό «ανήρ» (γεν. ανδρός, δηλαδή το πρώτο συνθετικό της
λέξης «άνδρ – ωπος» ή «άνθρ – ωπος») και το αρχαίο ρήμα

«μέδω», το οποίο σημαίνει: άρχω, κυβερνώ, βασιλεύω,
προστατεύω. Μέδων (συναντάται στον Όμηρο), Μεδεών (Δήμος
Μεδεώνος, στην Ακαρνανία), Μέδουσα. Πρόσφατα η Επιστήμη
ανακάλυψε την «αθάνατη μέδουσα». Η οποία αντί να πεθάνει,
ανανεώνει τα κύτταρά της και αρχίζει τη ζωή της από την αρχή…

Λοιπόν, «Ανδρο – μέδα» σημαίνει «ο (ουράνιος) τόπος, όπου
βασιλεύει ο άνθρωπος». Αυτός ο αρχαίος, ο φωτεινός, ο πύρινος,
ο αθάνατος, ο άνθρωπος, είναι Έλ – λην. Πύρινος; Ναι. Όπως και
η λέξη «Σείριος», η οποία (κατά το Liddell & Scott) σημαίνει:
“Ο κατακαίων, θέριος (καλοκαιρινός) θερμός, όνομα του
κυνάστρου, Λατ. Sirius (ίδε κύων V) επειδή ο αστήρ ούτος
χαρακτηρίζει την εποχήν της μεγίστης θερμότητος, δηλ. από 12
Αυγούστου μέχρι 12 Σεπτεμβρίου κατά το Ιουλ. Ημερολ.”.
Κατακαίων δε, καυτός, μπορεί να είναι ο Σείριος όχι εν τοις
πράγμασι, αλλά με την πνευματική έννοια. Εξ ου και ο όρκος του
Σωκράτη «μα τον Κύνα».

Ελλάνιος, Έλλην, Άνθρωπος, Ανδρομέδα, Σείριος, είναι πέντε
λέξεις που σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους, έχουν ετυμολογικά
την ίδια ρίζα, την ίδια καταγωγή, έχουν μάλλον κοινό
παρανομαστή. Η αποκωδικοποίηση αυτών των λέξεων οδηγεί σε μια
εντυπωσιακή αποκάλυψη, την οποία θα τολμήσουμε να παραθέσουμε
εδώ, αλλά με την συμβατική της ορολογία: Έλλην είναι ο
Ελλάνιος, ο Άνθρωπος, ο οποίος ήρθε στη γη από τον γαλαξία της
Ανδρομέδας! Αυτό – πέραν των θεωριών – μαρτυρούν οι λέξεις
«Άνθρωπος», «Ανδρομέδα», «Έλλην», αλλά και «Σείριος»!

Εις επίρρωσιν, παραθέτουμε εδώ ένα διασωθέν απόσπασμα από το
έργο του Ερμή του Τρισμέγιστου «περί φύσεως», όπου αναφέρεται
το εξής εκπληκτικό: «Δι’ ο τολμητέον ειπείν, τον μεν άνθρωπον
είναι θνητόν θεόν, τον δε θεόν αθάνατον άνθρωπον». Αλλά και οι
Ορφικοί έλεγαν: «Γης παις ειμί και ουρανού αστερόεντος»…

Ανήρ, ανδρός. Άνδρες. Όμως, άλλο «άνδρες» και άλλο «άρρενες».
Ο ανήρ περιέχει και το αρσενικό και το θηλυκό, επειδή η λέξη
αυτή εκπροσωπεί κάτι πολύ ευρύτερο από τον προσδιορισμό του
φύλου. Όταν ο ρήτωρ έλεγε στους δημόσιους λόγους του «άνδρες
Αθηναίοι…» δεν υποβάθμιζε, ούτε υποτιμούσε τις γυναίκες, όπως
νομίζουν ορισμένοι, εννοούσε «αρχαίοι, πανάρχαιοι, που σας
βλέπω σαν θεούς, απόγονοι των θεών», ήταν ένας αναγνωριστικός
τίτλος τιμής που τον απηύθυνε σε άνδρες και γυναίκες εξαιρέτως
και ανεξαιρέτως, σε θεούς και θεές, δεν τους ξεχώριζε σε δύο
φύλα, δεν θεωρούσε κατώτερες τις γυναίκες, ο τίτλος τιμής ήταν
ΕΝΑΣ, ας μην παρασύρονται οι αμφισβητίες από τις πολλές φυσικά
σκουριές, οι οποίες (μετά την αρχαία καταστροφή του πλανήτη)
επικάθησαν στο πνεύμα και δεν λένε να φύγουν μέχρι και σήμερα.

Ο πραγματικός άρα και φυσικός διαχωρισμός σε επίπεδο ρόλων
ήταν «άρρενα και θήλεα». Το «ανήρ» δεν αντιπαραβαλλόταν στη
«γυνή», αλλά στο «νηρό», δηλαδή το νεαρό. Ήταν η ωριμότητα
απέναντι στην ανωριμότητα. Αντανακλούσε τη τέλος των
ενσαρκώσεων, δηλαδή την θέωση, απέναντι στην ανάγκη για
ενσάρκωση, δηλαδή την πορεία προς την θέωση. Αυτό είναι
βέβαιο. Η «γυνή» δεν είχε ούτε ήταν κάτι τι το αντίθετο,
επομένως ο «ανήρ» δεν ήταν το αντίθετο, ούτε το συμπλήρωμα της
«γυνής». Είναι λάθος αυτό και προφανώς καταχωρείται ως τέτοιο
μεταγενέστερα, όταν επικράτησε ο δυισμός και συνέβη
αναπόφευκτα η απώλεια της πρωτογένειας των λέξεων.

Λοιπόν, η λέξη “άνθρωπος” δεν προέρχεται από το «άνω θρώσκω»
(είναι αυθαίρετη και αβάσιμη εντελώς αυτή η ερμηνεία) αλλά από
την γενική ή την αιτιατική του “ανήρ + ωψ”. Α + νηρ σημαίνει
κατά λέξη “αυτός που δεν είναι νηρός, δηλαδή νεαρός”, δηλαδή ο
παλαιός, ο αρχαίος, ανήρ δεν σημαίνει το αρσενικό που είναι σε
αντιπαράθεση με το θηλυκό. Η λέξη «ανήρ» (γεν. ανδρός ή
ανθρός) περιέχει και το αρσενικό και το θηλυκό, γι’ αυτό και
οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «άνδρες Αθηναίοι», δεν το έκαναν από
περιφρόνηση προς τις γυναίκες, όπως νομίζουν οι αδαείς…

Για την λέξη «Έλλην» στην Αγγλική γλώσσα ΔΕΝ υπάρχει
αντίστοιχη λέξη. Ας σκεφτούμε πονηρεμένα ότι είναι τουλάχιστον
περίεργο. Υπάρχει μόνο η λέξη Greek που περιέργως
μεταφράζεται… Έλλην. Από πού και ως πού, θα πεις! Ούτε για την
λέξη «Ελλάς» υπάρχει αντίστοιχη Αγγλική λέξη. Υπάρχει μόνο η
λέξη Greece. Που, αντίστοιχα, σημαίνουν «Γραικός» και
Γραικία». Αν – αντίστοιχα με την Ελλάδα – ήθελαν οι Αγγλόφωνοι
να πουν «Έλλην», όπως αντίστοιχα με την Γραικία είπαν «Greek»,
θα έπρεπε να γράψουν hellene ή heliin ή hallien ή halien ή
alien. Λοιπόν, τη λέξη alien ή eilien (όπως τη βρήκαμε στα
λεξικά) την κράτησαν για ν’ αποδώσουν μ’ αυτή τη λέξη την
έννοια «εξωγήινος». Μια λέξη που προφέρεται κάτι σαν «έλιεν».
Alien ή eilien σημαίνει αλλοδαπός, εξωγήινος, άγνωστος,
ξενικός. Αλλά ο ήχος αυτής της Αγγλικής λέξης τι σας θυμίζει;
Μήπως (μασημένα) … Έλλην;

Η λέξη hal-lien της Δύσης έχει την ίδια εννοιολογική σημασία
με τη λέξη «λας» (και Λάσσα του Θιβέτ) της Ασίας …Λοιπόν, η
Αγγλική λέξη Hell σημαίνει … «κόλαση»! Βάλε τώρα την κατάληξη
“as” και θα έχουμε τη λέξη Hellas, η οποία από τα Αγγλικά στα
Ελληνικά ερμηνεύεται πλέον κυριολεκτικά ως … «χώρα της
κόλασης»! Υπάρχει δε και λέσχη μοτοσικλετιστών στην Καλιφόρνια
των ΗΠΑ με τίτλο Hells Angels (οι Άγγελοι της Κόλασης)…

Τα «άλιεν» λοιπόν, που κινηματογραφικά αποδόθηκαν με την
εξωγήινη γλίτσα, είναι η συκοφαντημένη πρωτογενής έννοια της
λέξης «Έλλην». Με τον ίδιο τρόπο το βρώμικο μυαλό κάποιων
επινόησε την εξωγήινη γλίτσα «άλιεν», με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο επινόησε τον Σατανά και τον περιέγραψε ως τραγόμορφο
Πάνα, με τον ίδιο τρόπο ταύτισε και το Δία των Ελλήνων με τον
Αντίχριστο. Όλα τα όπλα του νικητή για την εξόντωση του
Ανδρομέδιου Ανθρώπου, του Έλληνα.

Συναφές θέμα είναι η λέξη «Γραικός». Η ετυμολογία της λέξης

είναι μάλλον άγνωστη. Πέραν της μυθολογικής, υπάρχουν διάφορες
εκδοχές, κυριότερη από τις οποίες είναι εκείνη των Λατίνων,
που ονόμασαν Γραικούς τους Έλληνες αποίκους στην αρχαία Ρώμη
και κατάγονταν από την πόλη Γραία της Εύβοιας.

Δεν θα ήταν όμως άνευ αξίας να επιχειρήσουμε κάποια
ετυμολογική προσέγγιση. Κατά τον Αριστοτέλη (στα Μετεωρολογικά
του) λέει ότι στην περιοχή της Δωδώνης κατοικούσαν οι Σελλοί,
που αποκαλούνταν Γραικοί και τώρα Έλληνες. Φαίνεται ότι η λέξη
«Γραικός» είναι αρχαιότερη της λέξης «Έλλην», έχει επομένως
σχέση ότι η λέξη «γηραιός» είναι συνώνυμο της λέξης «ανήρ». Τη
λέξη «ανήρ» την αναλύσαμε παραπάνω: ο μη νέος, ο παλαιός, ο
ειδωλολάτρης, ο κακός άνθρωπος, ο αντίχριστος, ο λωποδύτης,
δηλαδή ο παλαιός άνθρωπος, ο παλιάνθρωπος, ο Έλληνας, ο
Γραικός. Λοιπόν, γραυς, γραία, γριά. «Γραία» είναι θηλυκό της
λέξης «Γέρων». Γήρας. Και «γήρειον», δηλαδή το χνούδι κάποιων
λουλουδιών που αποξηραίνεται και το παίρνει ο αέρας. Στα
Λατινικά λέγεται «pappus». Εξ ου: Παππούς.

Με την προσέγγιση αυτή βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε στόχο
να βρούμε τη σημασία της λέξης «Γραικός» που σχετίζεται με την
λέξη «παππούς», δηλαδή αρχαίος, παλαιός.

Οι Γραίαι (γριές) ήταν θυγατέρες του Φόρκυος και της Κητούς
και φύλακες των Γοργόνων. «Γραικός» έγινε μετά την σύντμηση
της λέξης «γραϊκός» που σημαίνει «αυτός που μοιάζει με γριά».
«Γραίκες» είναι «οι των Ελλήνων μητέρες». «Γρέκι» στη λαϊκή
γλώσσα των ξωμάχων ακόμα σήμερα είναι το παλιό (συλλογικό,
μάλλον) καταφύγιο, όπου μπορείς να κοιμηθείς με ασφάλεια.

Υποψιαζόμαστε ότι ο Γραικός είναι αρχαιότερος του Έλληνος,
επειδή ο Γραικός δεν βλέπει τον θεό, όπως ο Έλλην. Αυτό μας
ειδοποιεί ότι ο θεός σε κάποια ιστορική φάση εμφανίστηκε στον

Γραικό και τότε ο Γραικός έγινε Έλλην. Πρόκειται μάλλον για
αλλαγή ιδιότητας του ιδίου γένους.

Εις επίρρωσιν του ισχυρισμού αυτού έρχεται η αφήγηση του
Απολλόδωρου που λέει ότι, όσοι άνθρωποι γεννήθηκαν από τις
πέτρες του Δευκαλίωνα και της Πύρρας αρχικώς ονομάζονταν
Γραικοί, εν συνεχεία όμως Έλληνες. Ο γνωστός μύθος ότι
πρωτότοκος γιος του Δευκαλίωνα ήταν ο Έλλην, φαίνεται να μη
μπορεί να εξηγήσει την άλλη εκδοχή του ιδίου μύθου ότι ο Έλλην
ήταν γιος του Δία. Ο μύθος λοιπόν ότι ο Έλλην έγινε γενάρχης
των Ελλήνων, προσπαθεί να εξηγήσει το ανεξήγητο, χωρίς να το
καταφέρνει. Αγνοεί ή απλώς δεν κατανοεί, ότι οι Έλληνες ήταν
συνοδοί και όχι υιοί του Διός. Άρα οι Έλληνες δεν έλκουν την
καταγωγή τους από τον Δία. Είναι απλά οι συνοδοί του και
όμοιοι με αυτόν, υπό την ηγεσία του όμως εκπολίτισαν τους
Γραικούς, δηλαδή τους γραϊκούς (ίσον, τους παλαιούς) τους
δίδαξαν και τους φώτισαν, τους έδειξαν το δρόμο για ν’ ανέβουν
επίπεδο ή, μάλλον, διάσταση.

Αν τώρα, οι Γραικοί (όπως διαφαίνεται από την αφήγηση του
Απολλόδωρου) απόχτησαν την ιδιότητα του Έλληνα μετά τον
Δευκαλίωνα, αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες είναι
μετακατακλυσμιαίο και όχι προκατακλυσμιαίο φύλο, όπως οι
Γραικοί. Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε το εξής:
«Έλληνες είναι οι φωτισμένοι Γραικοί». Ορισμός που μας
υποψιάζει για κάτι ακόμα, ότι: «Έλληνες δεν είναι όλοι οι
Γραικοί, αλλά όσοι από αυτούς φωτίστηκαν και ανέβηκαν στην
ανώτερη διάσταση, δηλαδή οι πεφωτισμένοι».

Στην αναζήτηση αυτή μπορεί να έχει σημασία και η ετυμολογία
της λέξης «Έλλοψ». Από τη λέξη αυτή βγαίνει και η λέξη «ελλά»,
που σημαίνει καθέδρα. Άρα: Ελλάς (ή Ελλανία) είναι «η έδρα των
θεών». Ελλοί ή Σελλοί, οι ιερείς της Δωδώνης. Έλληνες ή
Ελλάνιοι ή Ελλήνιοι είναι οι κάτοικοι της έδρας των θεών ή,

μάλλον, οι απόγονοί τους. Ελλοπία ήταν η χώρα της Δωδώνης.
Έλλοψ ήταν υιός του Ίωνος. Έλλοπες ήταν οι «ελλείποντες της
οπός, τουτέστιν άφθογγοι, άφωνοι και οι λεπιδωτοί και δασείς
και τραχείς».

Λοιπόν, αυτοί οι λεπιδωτοί και δασείς και τραχείς ήταν οι
πανάρχαιοι Γραικοί, αρχαιότεροι των Ελλήνων. Σε κάποια στιγμή
της Ιστορίας έγιναν αποδέκτες της Γνώσης, του φωτός (Ελ ή Ηλ)
ή του πυρός του Προμηθέα (Πύρρα) και μετατράπηκαν σε εκείνους
που μπορούσαν να δουν τον θεό, μετατράπηκαν δηλαδή σε «Έλ –
λην».

Οι σημερινοί κάτοικοι της καθέδρας των θεών, της Ελλανίας,
δηλαδή της Ελλάδας, δεν είναι Έλληνες, αλλά Γραικοί, διότι δεν
βλέπουν τον θεό, δε μπορούν να τον δουν, δεν επικοινωνούν μαζί
του, δεν έχουν επαφή με την Ανδρομέδα. Θα γίνουν Έλληνες, όταν
συμβεί ξανά εκείνο το υπέροχο που συνέβη κάποτε…

Μέχρι την ανάσταση της Ελληνικής γλώσσας, της Ελληνικής
σκέψης, μπορούμε συμβατικά να κρατάμε και να χρησιμοποιούμε
τον προσδιορισμό «Έλληνες» εννοώντας ότι είμαστε πολίτες αυτής
της χώρας που οι Δυτικοί ονομάζουν Greece (Γραικία) και οι
Ανατολικοί Γιουνανιστάν (Ιωνία) κι εμείς μόνο οι σύγχρονοι
καλούμε ασεβώς «Ελλάδα», κατ’ ουσίαν υβρίζοντες. Αλλ’ αυτό θα
γίνεται μόνο μέχρι εκείνη τη μεγάλη μέρα. Διότι, μετά απ’
αυτήν, η ανθρωπότητα θα μάθει ότι Έλληνες (ή, μάλλον,
Ελλάνιοι) είναι οι θεοί που επέστρεψαν στον πλανήτη.
Επέστρεψαν; Όχι! Ήταν πάντα εδώ, αλλά δεν τους έβλεπε, δεν
τους θυμόταν κανείς, δεν τους ήξερε, διότι αυτοί «μάθαιναν»
γράμματα στο «Κρυφό Σχολειό» που δεν διένειμε πτυχία και
τίτλους. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι θα δουν, θα νοιώσουν τους
Έλληνες θεούς, θα θυμηθούν το βασίλειό τους στο Γαλαξία της
Ανδρομέδας, την διαγαλαξιακή αυτοκρατορία τους στο διάστημα.
Μέχρι τότε… Έλληνες θα είναι «οι μετέχοντες της ημετέρας

παιδείας», ακόμα κι αν η παιδεία τους (η παιδεία μας) αυτή
είναι το σπληνάντερο και το κοκορέτσι, Έλληνες θα είναι όσοι
παίρνουν ένα πιστοποιητικό από τον μαχμουρλή ληξίαρχο ότι
γεννήθηκαν στον τόπο αυτό. Μετά όμως… Ε, μετά, Έλληνες θα
είναι μονάχα εκείνοι που κάποτε ήταν. Όχι εκείνοι που
γεννήθηκαν στον τόπο αυτό, αλλά εκείνοι που γεννήθηκαν στ’
άστρα. Εκείνοι που θα διδάξουν πάλι στην ανθρωπότητα τους
Νόμους και τις Αξίες που ξεχάστηκαν.

Πηγή

ΠΗΓΗ:https://tofanari.blogspot.com/2019/08/blog-post_69.html
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ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ.
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Σε τέτοια περίπτωση η Πράξη με ημερομηνία Φεβρ. 2012 της Ε.Ε.
περί ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας, στις σελίδες 25, 102 – 114 δηλώνει πολύ καθαρά
ποιές είναι οι ευθύνες των ΤραπεζικώνΥπαλλήλων στην περίπτωση
που έλθει εις γνώσει τους και μόνο ως υπόνοια,κυκλοφορία
παράνομου οικονομικού εργαλείου ή χρήματος και με ευκρίνεια
επιβάλλει όλα τα Κράτη Μέλη τί πρέπει να κάνουν για να
πορρίψουν αιτιολογημένα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και
τί επιπτώσεις έχουν εάν και εφόσον δεν δράσουν εμπρόθεσμα για
να σταματήσουν το εξελισσόμενο έγκλημα, πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά, εντός συγκεκριμένου χρόνου.

Β: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2:
ΕΑΝ Ο ΕΓΩ Ο Α. ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΤΗΣ και τα κατατεθέντα οικονομικά εργαλεία ΕΙΝΑΙ

ΚΑΘΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟ Ν’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ, τότε οι ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΙ,
καθώς διέπραξαν και συνεχίζουν να εκτελούν, ειδικά αλλά και
γενικά, μια τεραστίων διαστάσεων κατ’ εξακολούθηση Απάτη κατά
της Ελλάδος και του Ελληνισμού εν γένει, ήτοι αποδεικνύεται εξ
αμαχήτων εγγράφων, ότι η ΤτΕ και οι προστηθέντες αυτής,
συνεχώς αποκομίζουν, παράνομο περιουσιακό όφελος, κατ’
επάγγελμα και κατά συνήθεια, που υπερβαίνει τα 150.000 Ευρώ,
καθότι κατά πρώτον η σύμβαση τ ης Τ τΕ κ αι τ ου Ελληνικού
Δημοσίου, δια την διαχείριση των χρεών και πληρωμών αλλά και
συναφών άλλων προβλημάτων που προκύπτουν από την παρακολούθηση
των χρεών και
χρεώσεων, βασίζεται σε αναλογική αμοιβή, η οποία εάν δεν
υπάρχει το εξωτερικό χρέος, δεν υπάρχει ούτε η αμοιβή, (σημ.
όσο πιο δύσκολη και πολύπλοκη είναι η διαχείριση των χρεών πολλοί δανειστές, πολλά επιτόκια, πολλοί διαφορετικοί χρόνοι
πληρωμής κ.ο.κ. καθίσταται με αυτά πιο ακριβή η δική τους
διαχείριση και κατά δεύτερον όπου παράγεται οφειλή αράγεται
και κέρδος στον διαχειριστή αλλά και δανειστή).
Σελίδα 19 από 136

Με α υτόν τ ον τ ρόπο, η ΤτΕ, για όσο
διάστημα υπάρχει το χρεος,δημιουργούνται
μέσω αυτών οι προϋποθέσεις κέρδους για
αυτήν.
Αυτό βεβαίως συμβαίνει, βλάπτοντας συνάμα την περιουσία μου,
παρακωλύοντας και εμποδίζοντας το Κράτος στο οποίο είμαι
Πολίτης για την απορρόφηση της προσφερθείσης περιουσίας εμού

του του Αρτέμη Σώρρα, προκαλώντας έτσι εκουσίως και από
πρόθεση, πολλαπλώς ζημία σε όλη την Ελλάδα αλλά και σ’εμένα
Προσωπικά.
Από Ισολογισμό 2016 της ΤτΕ φαίνεται ένα μέρος του ποσού υπό
διαχείριση και επί του οποίου αναλογικά παράγεται το κέρδος
της
που
αναφέρω
παραπάνω.__…….ypomnima.artemissorras.grΥπόμνημα του Αρτέμη Σώρρα | Κατέβασε απόσπασμα
εδώΚατέβασε το απολογητικό υπόμνημα του Αρτέμη Σώρρα όπως
κατατέθηκε στον ανακριτή και κατέρριψε κάθε κατηγορία εναντίον
του ίδιου και της…Ε.ΣΥ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/08/18/logiki-einai-protiaxia-ston-anthropo-poy-meso/

“Ο
ΚΑΠΝΟΣ
ΩΣ
ΜΕΣΟ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ”
Ο ΚΑΠΝΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ”

Είναι απίστευτο το μένος με το οποίο επιτίθενται εναντίον του
καπνίσματος.

Σε σημείο που εγείρονται πολλές υποψίες ότι κάτι άλλο κρύβεται
πίσω από την μανιώδη και έντονη αντικαπνιστική εκστρατεία.

Είναι φυσικό να είμαστε καχύποπτοι διότι πήραν φόρα και
εφαρμόζουν απροκάλυπτα τις αρχές της Νέας Τάξης εν αγνοία των
λαών που υποτίθεται ότι τους εκλέγουν.

Δεν γίνεται αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν τον πληθυσμό να
είναι εναντίον του τσιγάρου.

Δεν γίνεται αυτοί που έδωσαν τόσες και τόσες καρκινογόνες
ουσίες και υλικά σε ευρεία χρήση να κατηγορούν το τσιγάρο ότι
δημιουργεί καρκίνο.

Δεν γίνεται αυτοί που μόλυναν τα τρόφιμα και τα έχουν
μεταλλάξει ώστε να είναι βλαβερά και νοσογόνα να είναι αθώα
και το τσιγάρο όχι.

Δεν γίνεται
ναρκωτικά.

να

διώκεται

το

τσιγάρο

εντονότερα

από

τα

Δεν γίνεται αυτοί που κατηγορούν το τσιγάρο ως εθιστικό να
δημιουργούν το φέισμπουκ και να επιτρέπουν τα οινοπνευματώδη.

Δεν γίνεται αυτοί που έκτισαν κτήρια και κατασκεύασαν Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς μέσα στα οποία αναπνέεις αέρα μόνο από
κλιματισμό να λένε ότι το τσιγάρο βλάπτει τους πνεύμονες.

Δεν είναι δυνατόν να ωθούν πλήθη ανθρώπων στα ψυχοφάρμακα που

έχουν τόσες παρενέργειες και το τσιγάρο που έχει και
καταπραϋντικές ιδιότητες να διώκεται ως τόσο βλαβερό.

Ας μας πουν, αν έχουν στοιχεία, πόσοι απ’ τους συνανθρώπους
μας που αυτοκτόνησαν ήταν καπνιστές και πόσοι όχι. Ας μας πουν
πόσοι σκοτώθηκαν με το αυτοκίνητό τους επειδή κάπνιζαν και
πόσοι σκοτώθηκαν επειδή ασχολιόντουσαν με το κινητό ή ήταν
πιωμένοι ενώ οδηγούσαν.

Κάπου αλλού είναι η παγίδα. Διότι δεν υπάρχουν καλά ή κακά για
τους παγκοσμιοποιητές όπως τα εννοούμε εμείς. Γι αυτούς,
«καλά» είναι ότι τους συμφέρει και «κακά» όλα τα υπόλοιπα. Δεν
μπορεί ο καρκίνος που προκαλείται από άλλα μέσα να είναι καλός
και από τσιγάρο κακός!

Παλαιότερα, όταν ο καπνός, το φυτό καπνός, δεν εμολύνετο με
φυτοφάρμακα, αλλ’ ούτε φυσικά το χαρτί περιτυλίγματος, τα
τσιγάρα δεν επέφεραν αποτελέσματα όπως σήμερα. Μήπως τα άσχημα
αποτελέσματα του καπνίσματος οφείλονται κυρίως στο ότι είναι
μολυσμένη η πρώτη ύλη του τσιγάρου, ο καπνός;

Στις μέρες μας, επιδιώκουν να βλέπουμε το θέμα «τσιγάρο» με
παρωπίδες. Αν όμως δούμε το πρόβλημα του τσιγάρου από άλλη
οπτική γωνία, ευρύτερη, τότε μπορεί να εξηγηθεί γιατί διώκεται
τόσο πολύ. Θα το δούμε από μία γενικότερη άποψη.

Το πρόβλημά τους δεν είναι ο καπνός που εισπνέεται. Το
πρόβλημά τους είναι ο καπνός που εκπνέεται και γενικότερα ο
καπνός που διαχέεται στον αέρα. Ο καπνός, όχι μόνο του
τσιγάρου, διώκεται γενικώς. Η εκστρατεία τους δεν είναι
αντικαπνιστική, αλλά αντικαπνική. Θέλουν τον αέρα, την
ατμόσφαιρα, χωρίς κανένα είδους καπνό, και αυτό το κάνουν όχι

φυσικά γιατί μας θέλουν υγιείς.

Τώρα προωθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί τα προωθούν τώρα;
Την τεχνογνωσία την είχαν πριν από πολλά χρόνια. Αλλά τα
απαγόρευαν καθόσον το πετρέλαιο στήριζε το δολάριο και έπρεπε
να καταναλώνεται, ενώ τώρα στην οικονομία της Νέας Τάξης, αυτό
θα καταργηθεί. Τώρα δεν θέλουν τους ρύπους στον αέρα διότι
τους δημιουργούν προβλήματα στην χειραγώγηση των πληθυσμών. Θα
δούμε παρακάτω ποια είν’ αυτά.

Το ότι έχουν πρόβλημα με τον καπνό στον αέρα μας το
αποδεικνύουν οι ίδιοι που αποφασίζουν για τον πλανήτη. Ενώ
πρώτα έλεγαν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ασφαλές, τώρα
μας λένε το αντίθετο. Δεν το θέλουν διότι βγάζει καπνό στον
αέρα. Τώρα επίσης έβγαλαν και οικιακούς απορροφητήρες που δεν
βγάζουν τους καπνούς μαγειρέματος έξω.

Προωθείται η καύση αερίου γενικώς, διότι το αέριο δεν βγάζει
καπνό. Θα θυμάστε φαντάζομαι τι αγώνα έκαναν στην αρχή της
κρίσης να πείσουν τον κόσμο ότι πρέπει να κρυώνει και να μην
ανάβει τα τζάκια. Δεν ήθελαν τον καπνό στην ατμόσφαιρα! Ο
κόσμος φυσικά δεν υπάκουσε αλλά είχαν λύση. Είχαν αρχίσει
έντονους αεροψεκασμούς (το θυμάστε;), ώστε να δημιουργούνται
άνεμοι και να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Θα έχετε αντιληφθεί
ότι έχουν αυξηθεί οι άνεμοι τα τελευταία χρόνια. Θέλουν καθαρή
ατμόσφαιρα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι, ενώ υπάρχει ηλιοφάνεια,
άλλοτε «καίει» ο ήλιος και άλλοτε όχι. Αυτό συμβαίνει διότι
υπάρχει μία μεμβράνη αλουμινίου στην ατμόσφαιρα (από
αεροψεκασμούς) το οποίο αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου με
αποτέλεσμα την χαμηλότερη θερμοκρασία και δημιουργία ανέμων.
Φυσική Γυμνασιακού επιπέδου είν’ αυτά. Με την διαφορά
θερμοκρασιών στην ατμόσφαιρα δημιουργούν τους ανέμους για να
καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, και όχι μόνο.

Αυτοί που λένε ότι κάποτε θα μπει φόρος στον αέρα που
αναπνέουμε έχουν δίκαιο. Η ατμόσφαιρα πρέπει να έχει παντού
την ίδια σύνθεση, και για να πειστούμε πρέπει να το
πληρώσουμε, γιατί μόνο έτσι θα το εκτιμήσουμε.

Θα πουν οι αντιρρησίες, τότε γιατί καίνε τα δάση; Μας καίνε τα
δάση διότι αλλάζει το κλίμα, και το κλίμα πρέπει να γίνει
εμπόρευμά τους και να το χρησιμοποιούν όπως τους συμφέρει, και
ένα δάσος ενώ καίγεται στην στιγμή, αναπληρώνεται σε δεκαετίες
ή ποτέ. Στην δε Ελλάδα προτιμούν να καίνε τα πευκοδάση λόγω
των πευκοβελονών, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Το ότι ο καπνός στην ατμόσφαιρα τους κάνει κακό, φαίνεται και
από ένα συμβάν το οποίο περιγράφω τώρα αμέσως. Με το συμβάν
αυτό οι σύμμαχοί μας και φίλοι μας αμερικανοί, μας έδωσαν
έμμεσα πληροφορία που στα δύσκολα που έρχονται μπορεί να φανεί
χρήσιμη έως και σωτήρια για κάποιους. Ας την έχουν στον νου
τους.

Συνέβη το εξής σε περιοχή του Βόλου στην οποία υπάρχουν πολλές
φιστικιές. Κατά τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου με αρχές
Δεκεμβρίου, οι αγρότες κλάδεψαν τις φιστικιές. Μετά το κλάδεμα
θέλησαν να κάψουν τα κλαδιά, γιατί αν δεν τα κάψουν
δημιουργούνται μύκητες και καταστρέφονται τα δένδρα.

Ήθελαν να κάνουν αυτό που έκαναν κάθε χρόνο. Αλλά με το που
άναψαν φωτιά, σε 5 λεπτά πήγε σ’ έναν αγρότη, στο χωράφι του,
μια Υπηρεσία. Ποια Υπηρεσία νομίζετε ότι θα μπορούσε να πάει;
Όσες Υπηρεσίες και να υποθέσετε, δεν θα την μαντέψετε. Πήγε η
Στρατονομία! Μάλιστα! Η Στρατονομία. Πήγε και του είπε να
σβήσει αμέσως την φωτιά και μόλις πήγε να διαμαρτυρηθεί ο
αγρότης του είπε να την σβήσει αμέσως διότι αν δεν το κάνει
τώρα θα έλθει η Πυροσβεστική και θα επιβαρυνθεί και με

6.000(!!!) ευρώ πρόστιμο.

Όταν τους ρώτησε ο αγρότης γιατί το κάνουν αυτό φέτος και όχι
τα προηγούμενα χρόνια, αυτοί απάντησαν διότι αυτό είναι
απαίτηση των Αμερικανών. Βλέπετε ήρθαν οι Αμερικανοί στην βάση
ελικοπτέρων του Στεφανοβικείου Βόλου.

Το κρυφό σημείο του γεγονότος αυτού είναι το εξής. Την περίοδο
εκείνη, λόγω των βροχών και της πολλής υγρασίας στην περιοχή,
ο αγρότης ο οποίος άναψε φωτιά για να κάψει τα κλαδιά, έβαλε
ανάμεσά τους και λάστιχο αυτοκινήτου. Μπορεί και κάποιοι άλλοι
να έκαναν το ίδιο, διότι εκείνη την ώρα είχαν ανάψει 4-5
φωτιές. Ο καπνός από το λάστιχο προφανώς περιείχε κάποια
στοιχεία που δημιουργούσαν προβλήματα στα συστήματα των
Αμερικανών και για αυτό απαίτησαν να σβήσουν άμεσα όλες οι
φωτιές.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια συστήματα είχαν πρόβλημα. Αλλ’
απ’ ότι συμπεραίνεται θα είχε πρόβλημα η απ’ ευθείας
δορυφορική εικόνα και οι επικοινωνίες. Ποιος μπορεί να ξέρει
τι άλλο, αλλ’ αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει όμως να
ευχαριστήσουμε τους Αμερικανούς για την πολύ κρίσιμη
πληροφορία που μας έδωσαν. Ας την κρατήσουν κάποιοι, αχρείαστη
να ‘ναι. Ποια ειν’ αυτή; Όταν η κατάσταση στην χώρα θα είναι
πολεμική, η καύση των ελαστικών αυτοκινήτων δημιουργεί
προβλήματα σε τηλεπικοινωνίες ή και σε άλλα συστήματα, όσο
προηγμένης τεχνολογίας και αν είναι.

Επίσης πρέπει να ειπωθεί ότι ο καπνός έχει ενίοτε και
ευεργετικά αποτελέσματα. Δεν ευνοεί την μετάδοση των ιώσεων.
Όταν στην αρχαιότητα υπήρχε επιδημία, καίγανε ξύλα για να
πληρωθεί η πόλη με καπνό και έτσι σταματούσαν την επιδημία.
Στις μέρες μας ακόμη, κάποιοι κτηνοτρόφοι όταν τα ποίμνιά τους

προσβληθούν από καταρροϊκό πυρετό, τα κλείνουν στο μαντρί και
καίνε άχυρα. Ο καπνός σταματάει την αρρώστια. Τα μικρόβια δεν
μεταδίδονται σε περιβάλλον καπνού. Το να ειπωθεί από κάποιους
ότι αυξάνονται οι ιώσεις επειδή μειώνεται ο καπνός στην
ατμόσφαιρα, μπορεί να έχει κι αυτό κάποια λογική.

Ας θεωρηθούν όλ’ αυτά επουσιώδους σημασίας, τότε γιατί διώκουν
τόσο πολύ το τσιγάρο;

Η απάντηση είναι η εξής. Διότι με τον καπνό στον χώρο
μεταβάλλονται οι συχνότητες των μικροκυμάτων με τα οποία μας
βομβαρδίζουν συνεχώς. Τα μικροκύματα εκπέμπονται από κεραίες
κινητών, κινητά, τηλεοράσεις, ρούτερ και όλων αυτών των
δυναστών συσκευών που μας περιβάλουν. Όταν αλλάζει η συχνότητα
τότε δεν μπορούν προγραμματίσουν το μυαλό μας, τα αισθήματά
μας, τις διαθέσεις μας και τις συμπεριφορές μας. Η ύπαρξη
δηλαδή καπνού, εφ’ όσον αλλοιώνει τις συχνότητες, αχρηστεύει
τις προσπάθειές τους. Ο κεραυνοβολισμός με μικροκύματα που
υφιστάμεθα πρέπει να είναι συνεχής, γι αυτό το τσιγάρο πρέπει
ν’ αφανισθεί από παντού. Από τους ανοικτούς χώρους μέχρι τους
πιο μικρούς που χρησιμοποιούντα προσωπικά. Πρέπει ν’ αφανισθεί
απ’ όλους τους χώρους που δραστηριοποιείται ο άνθρωπος.

Εάν σ’ ένα χωριό π.χ. βλέπουν ποδόσφαιρο σε μια «ομιχλώδη» από
καπνό ατμόσφαιρα, ντουμάνι, οι εκπεμπόμενες συχνότητες από
κινητά, οθόνη ή οθόνες τηλεοράσεων, ρούτερ ή αποκωδικοποιητές,
δεν έχουν την προγραμματισμένη επίδραση στους ανθρώπους
αυτούς. Η ψυχοθεραπεία τους θα είναι ευεργετική. Δεν θα είναι
απόλυτα υγιεινό το περιβάλλον αλλά θα είναι καλύτερο από το να
υφίστανται οι θαμώνες τον βομβαρδισμό των μικροκυμάτων. Οι
νέου τύπου ψηφιακές τηλεοράσεις και παντός τύπου οθόνες, που
έχουν μπει παντού, εκπέμπουν μικροκύματα και πρέπει να
λειτουργούν σε χώρους χωρίς καπνό. Έχουν δημιουργήσει οι
παγκοσμιοιποιητές ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα μέσων και

καταστάσεων με το οποίο επηρεάζουν σκέψεις και διαθέσεις
πληθυσμών. Άρα τους χειραγωγούν όπως θέλουν.

Αν, τελείως υποθετικό το ερώτημα προς το παρόν, αν μια
κυβέρνηση βγει και πει ότι θα καταργήσει τις ψηφιακές εκπομπές
και θα τις κάνει αναλογικές, τότε ή θα «πέσει» αστραπιαία, ή
πόλεμο θα έχει ή «φυσική» καταστροφή, ή θα έρθει αντιμέτωπη με
άλλες θανάσιμες καταστάσεις.

Το είδαμε από τον φίλο:
Αιας Αλευράς
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ…

Στην σημερινή μας εποχή, οι λέξεις έχουνε χάσει το πραγματικό
τους νόημα. Μιλάμε για Δημοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα
έχουμε μια επαίσχυντη κομματοκρατία. Μιλάμε για δικαιοσύνη,
ενώ στην πραγματικότητα έχουμε ένα καθεστώς, το όποιο μόνο
άδικο παράγει. Μιλάμε για ισότητα μεταξύ των πολιτών, αλλά
αυτό που βιώνουμε είναι μια απέραντη ανισότητα, η οποία
διαχέεται σε κάθε μέρος της ζωής μας και δηλητηρίαζει κάθε
γωνιά της ίδιας μας της ύπαρξης.

Αυτό το άδικο, αυτή η ανισότητα, αυτό το κομμάτιασμα της
κοινώνιας έχουν επιφέρει τόσο μεγάλο πόνο μέσα στα ανθρώπινα
κοινωνικά σύνολα και μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο ξεχώριστα, ο
οποίος προτίμησε να ξεχάσει για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο
να αντέξει. Να αντέξει αυτόν τον πόνο, ο οποίος έχει γίνει
αβάσταχτος καθώς έχει ποτίσει τις μνήμες όλων των ανθρώπων με
αίμα μέσα στο περάσμα των αιώνων.

Έτσι λοιπόν, όλα πλημμύρισαν με αίμα! Κάθε γνώση βυθίστηκε
μέσα σε αυτό το κόκκινο ποτάμι για να μπορέσει έτσι ο άνθρωπος
να επιβιώσει. Πνίξαμε κάθε κραυγή για να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε.

Αλλά να προχωρήσουμε ΠΩΣ; Να προχωρήσουμε ΠΟΥ; Να προχωρήσουμε
με ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ, σε ρώταω αδελφέ μου. Αφου ξεχάσαμε ποιοι
είμαστε!!

Θάψαμε την μνήμη μας, τον χάρτη της ίδιας μας της γνώσης και
τώρα πασχίζουμε καθημερινά να βρούμε προορισμό. Δηλαδή να
ορίσουμε κάτι από πριν και να βάλουμε στόχο και σκοπό να το
φτάσουμε.

Μα πως να το κάνουμε αυτό, αφού σβήσαμε το μονοπάτι που μας
συνέδεε με αυτόν τον προορισμό;

Τώρα όμως αδελφέ μου, είναι η δίκαιη ώρα να θυμηθείς! Και να
ενθυμήσεις μαζί και όλα τα αδέλφια σου. Και μόνον τότε θα
βρεις το νήμα το οποίο σε συνδέει με αυτόν τον προορισμό. Θα
βρεις δηλαδή το νόημα όλων αυτών των λέξεων που ενώνουν το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ενώνουν δηλαδή τον Ιστό της
Ροής μας, την ίδια την Ιστορία μας και μας θυμίζουν με νόηση
ποιοι είμαστε.

Είμαστε πάνω από όλα άνθρωποι, που ξεχάσαμε τι θα πει να είσαι
άνθρωπος. Ξεχάσαμε πως γεννιόμαστε με ένα αξιακό σύστημα το
οποίο φέρουμε όλοι ανεξαιρέτως μέσα μας και το οποίο μας
καθοδηγεί στον προορισμό μας.

Αυτό το αξιακό είναι η ΛΟΓΙΚΗ, η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, η ΑΡΕΤΗ,

η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, η ΙΣΟΤΗΣ, η ΑΦΘΟΝΙΑ, η ΑΛΗΘΕΙΑ, η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ,
η ΑΡΜΟΝΙΑ, η ΑΝΔΡΕΙΑ, η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ, το ΓΝΩΘΙ Σ’ΕΑΥΤΟΝ.

Αναγνώρισε αυτό που έχεις έμφυτο μέσα αδελφέ μου! Επανέφερε
αυτήν την γνώση που φέρεις μέσα σου και ζήτα μόνο αλήθειες!
Και ζήτησε τες με την ίδια την φω-νή σου! Με το Φως του Νου
σου! Φώναξε το άδικο και κάψτο με το δικό σου Φως! Έχεις τόση
απέραντη γνώση μέσα σου, όσο άπλετο είναι και το ίδιο σου το
Φως.

Μην μένεις άλλο μέσα στο σκοτάδι, που δεν είναι άλλο παρά αυτή
η ανισότητα που κομματιάζει άδικα την ύπαρξή σου. Ζήτα τους
νόμους που σιωπηλά σε σκοτώνουν. Ζήτα κάθε συμφωνία που έγινε
για εσένα χωρίς εσένα. Ζήτησε τα δικά σου και τα δίκαια σου.

Έλληνα αδελφέ σε ΚΑΛΩ να αναγνωρίσεις το δίκαιο που έχεις μέσα
σου και να ζητήσεις όλες αυτές τις αποδείξεις, όλες αυτές τις
αλήθειες που σου έχουν κρύψει. Δεν ζητάω τίποτα περισσότερο
και τίποτα λιγότερο.

Σε ΚΑΛΩ να έρθεις μαζί μας! Σε ΚΑΛΩ στην ένωση όλων των
ανθρώπων. Μια ένωση που είναι και γνώση. Μια γνώση που είναι
και μνήμη. Μια μνήμη που είναι και δημιουργία. Και όλα αυτά
μαζί είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μια Δημοκρατία, η οποία ως φορέας φέρει
όλους τους πόλιτες μαζί και κάθε πολίτης φέρει μέσα του
τεράστιες αξίες, αναλλοίωτες στα βάθη του χρόνου.

Αυτό μας ζήτησε και μας ζητάει καθημερινά ο ΕΛΛΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ , ο οποίος λοιδωρείται άδικα από ένα
καθεστώς το οποίο σε σκοτώνει αδελφέ μου.

Μόνο εσύ μπορείς να σταματήσεις αυτό το άδικο. Σεβάσου την
ίδια σου την ύπαρξη και μην την αγνόεις. Και πάλεψε με ανδρεία
για τους προγόνους σου, για τους απογόνους σου, για τον
συνάνθρωπό σου. Παλεψε για ΕΣΕΝΑ. Γιατί Ε.ΣΥ. είσαι η ίδια η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
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