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                                             ΠΡΟΛΟΓΟΣ    

 

     Εφαρμόστηκαν πολλά πολιτεύματα (βασιλεία, δημοκρατία, τυρρανία, δικτατορία, 
δικτατορία του προλεταριάτου) και όλα απέτυχαν. Τις μέρες μας διαπιστώνετε την αποτυχία 
του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπου ευδοκίμησαν η διαφθορά και η αναξιοκρατία και η 
κρίση δέρνει τις χώρες και κύρια την χώρα μας. Οι Εβραίοι χρησιμοποίησαν την 
«δημοκρατία» και με χρηματισμούς και μεθοδεύσεις, ανέδειξαν την πλειοψηφία των 
πολιτικών ηγετών, τους καθηγητές πανεπιστημίου, στρατιωτικούς, βουλευτές, ιερείς κλπ. 

Το σχέδιό τους η σιωνιστική δικτατορία και εμάς όλους μας θεωρούν υπανθρώπους και θα 
μας διοικήσουν σαν ζώα.  

 

                                 ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ    

 

    Ο Σωκράτης και ο Πλάτων, δύο από τα καλύτερα μυαλά του Ελληνισμού και ηθικότατοι, 
πρότειναν σαν το κατάλληλο πολίτευμα το αριστοκρατικό. Πολλοί αργότερα θεώρησαν ότι 
πρότειναν τους γεωκτήμονες και τους προύχοντες.  

    Αριστοκράτες είναι οι άριστοι των ανθρώπων. Είναι τα καλύτερα μυαλά και οι ηθικότεροι. 
Μπορεί να είναι το παιδί ενός εργάτη, ενός αγρότη, ενός μικρέμπορου , ή τεχνίτη κλπ. Αυτοί 
είναι οι άριστοι που πρέπει να διοικήσουν την κοινωνία.  

    Είναι οι καλύτεροι μαθητές, καθηγητές ή φοιτητές, σε μία κοινωνία αξιοκρατικών 
εξετάσεων και όχι διαβλητών όπου υπερισχύουν οι Εβραίοι. Έλεγα στον Αγρινιώτη 
καθηγητή που το παιδί του πήρε μέρος στην ολυμπιάδα μαθηματικών, ότι το παιδί του βγήκε 
11ο στην ολυμπιάδα, γιατί μόνο 19 Εβραιόπουλα της διασποράς είχαν μικρόφωνο στο αυτί, 
που μόνο εμείς εντοπίσαμε!! (ήταν όλη περιφρούρηση των εξετάσεων πιασμένη). 

    Με Εβραϊκή την επιτροπή Νόμπελ και στην πλειοψηφία με κλεμμένες θεωρίες, μόνο 
Εβραίοι παίρνουν το βραβείο, μία λαμπρή απόδειξη της ανωτερότητας των σιωνιστών. 

 

              ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΠΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 



    Ήδη με τον Έλληνα Κάδμο ήρθαν από την Φοινίκη και οι πρώτοι Εβραίοι και πολλοί 
εγκαταστάθηκαν πέραν της γέφυρας του Κηφισού  , οι Γεφυραίοι. Αυτοί μόλυναν την 
Αθηναϊκή δημοκρατία και ο Σωκράτης το κατάγγειλε (είναι τα καινά δαιμόνια). Αυτοί έγιναν 
αιτία να τον θανατώσουν.  

   Εβραίος ήταν και ο εφιάλτης που πρόδωσε στις Θερμοπύλες. Εβραίοι και οι 
Μαυρομιχαλαίοι και οι Μακροκορδάτοι, αίτιοι των Θανάτων του Καραϊσκάκη και του 
Καποδίστρια και της φυλάκισης του Κολοκοτρώνη.  

    Με διαδοχικές αποικήσεις στην Ελλάδα, οι κρυφοεβραίοι την ελέγχουν και την 
ποδοπατούν και επιδιώκουν τον αφανισμό του Ελληνικού έθνους.  

 

                               Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

    Όπως αναφέρει ο Απολλόδωρος ο Ρόδιος στην ιστορία του που εξαφάνισαν οι Εβραίοι, 
στο πρώτο πολιτισμό των ανθρώπων δημιουργήθηκε η ομάδα των Επιλέκτων Ελλήνων, το 
145.000 π.Χ. Η ομάδα αυτή πέτυχε τον έλεγχο της γης, όλοι έγιναν πανεπιστήμονες και 
αποίκησαν το διάστημα. Πέτυχαν την αθανασία και διαστημόπλοια βαρύτητας και 
αντιβαρύτητας. Στους επόμενους πολιτισμούς, κυριάρχησαν οι Έλληνες, αλλά 
αυτοκαταστράφηκαν (Ατλαντίδα, Θούλη κλπ). 

    Οι επίλεκτοι Έλληνες των κοινοτήτων του διαστήματος, επέλεξαν την αχρήματη κοινωνία 
και την υλική αφθονία.  

     Ο Πολυκράτης τύρρανος της Σάμου, στέλνει αντιπροσωπία στο ιερατείο της Ίσιδος και 
του Οσίριδος στην Αίγυπτο. Εκεί οι Έλληνες ιερείς φύλαγαν τα αρχέγονα μυστικά. Με τους 
πάπυρους που αντέγραψαν, ο Πολυκράτης έφτιαξε στην Σάμο βιβλιοθήκη (ο Ηράκλειτος 
ήταν ξάδερφος του Πολυκράτη). Στην βιβλιοθήκη αυτή μπήκε και η ιστορία του 
Απολλόδωρου. Τους κώδικες της βιβλιοθήκης ιδιοποιήθηκαν οι Εβραίοι της Χίου, με την 
υποδούλωση στους Τούρκους, που τόσο τους διευκόλυνε. Έτσι χάθηκε τεράστια ποσότητα 
γνώσεων για τους Έλληνες.                                                  

    Ο πρώτος πολιτισμός των ανθρώπων που αναφέρει ο Απολλόδωρος και ο Αλέξανδρος ο 
Πολυΐστωρ στις ιστορίες τους, ήταν Ελληνικός, ήταν ο πολιτισμός των «Θεών», του Δία, του 
Απόλλωνα , της Αθηνάς. Επιβιώνει γιατί κατήργησε το χρήμα, υιοθέτησε την αξιοκρατία και 
την ηθική και αυτοδίκαια περιόρισε τις φυγόκεντρες κοινωνικές τάσεις. 

 

                   ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 

     Την λαμπρή ιστορία των Ελλήνων και τις επιδόσεις μας, φθονεί ο περιούσιος λαός του 
φθονερού Γιαχβέ. Τώρα που θέλει πάσει θυσία την σιωνιστική δικτατορία, εξαπέλυσε της 
επίθεση ενάντια στην Ελλάδα. Τον δρόμο είχαν στρώσει οι Εβραίοι Παπανδρέου και 
Σημίτης, που καταχρέωσαν την Ελλάδα με σκοπό την τελική της χρεοκοπία. Σχεδιάζουν 
πολέμους και γενικό κραχ , με σκοπό την παγκόσμια σιωνιστική ηγεσία.  



    Ο γράφων, από τους Επιλέκτους Έλληνες, απευθύνει τα εξής ερωτήματα στους 
συνεπιλέκτους μας των κοινοτήτων του διαστήματος. Είμαστε εμείς που δεν μπορέσαμε να 
δώσουμε λύση στην ανθρωπότητα, ή το λάθος του Απόλλωνα να προτείνει την δημιουργία 
του περιτμημένου έθνους των Εβραίων στον Χαλδαίο από πατέρα και Ελληνίδα μητέρα 
Μωϋσή ; Είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι που οι Εβραίοι με την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος 
προσχώρησαν στις ορδές του εκπεσόντος Εωσφόρου, ή η ήττα του Εωσφόρου από τις 
ανορθωμένες κοινότητες του διαστήματος και η κάθοδός του στην γη και στον οποίο οι 
Εβραίοι προσχώρησαν; Είμαστε εμείς οι ανίκανοι, ή η μύηση στους Εβραίους να κάνουν 
συναγωγή από τον Δαυίδη και πριν προσχωρήσουν στον Εωσφόρο; 

Είμαστε εμείς οι ανίκανοι, ή προδότης ο εθνικός Μελχισεδέκ που τους δίδαξε να δίνουν την 
δεκάτη στους ραβίνους; 

    Ο Απόλλων έπρεπε να εκτιμήσει την πιθανή προσχώρηση των Εβραίων στον Εωσφόρο και 
να μας αφήσει εμάς χωρίς τέτοιο αντίπαλο, να ανορθώσουμε την γη. Δεν ήταν ικανοποιητικό 
το βότανο που έδωσαν στον Δημόκριτο, με το οποίο γεννήθηκαν χωρίς συνουσία γυναίκες.  

    Οι κοινότητες του διαστήματος, να αναλογιστούν των ευθυνών τους και ανάλογα να 
πράξουν.   


