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                                                 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

    Ασφαλώς είδατε πλείστους αναξίους πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, καθηγητές 
παν/μίων κλπ και αναρωτηθήκατε αν αυτό θα διορθωθεί ποτέ, για να τύχετε και καλύτερης 
διαβίωσης, με ηθική την εξουσία. Εκείνο που ασφαλώς λείπει, οι ομάδες των επιλέκτων σε 
κάθε κράτος, από όπου θα αντλούνται οι ιθύνοντες. Επίλεκτοι στην ηθική και το πνεύμα, όχι 
αφιστάμενοι από τον λαό. 

 

                                      ΥΠΗΡΞΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ; 

 

    Στις πρώτες κοινωνίες των ανθρώπων, σχηματίστηκαν οι επίλεκτοι και ειδικά οι επίλεκτοι 
Έλληνες, που οδήγησαν την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία στην αθανασία των ανθρώπων και 
την αχρήματη κοινωνία. Την υλική αφθονία και η αλτρουϊστική κοινωνία όπου διοικούσαν οι 
άξιοι.  

    Ο πατέρας των Ελλήνων Δίας, οδήγησε τις ομάδες των επιλέκτων σε αρμονικές κοινότητες 
του διαστήματος, που αποικήθηκε. Ο Δίας διαδέχτηκε τον Κρόνο , αφού επιλέχτηκε από την 
ανώτατη επιτροπή σοφών, που παραγκώνισαν τον Εωσφόρο, συνδιεκδικητή της ηγεσίας.  

    Ο Εωσφόρος αποστάτησε και ήλθε σε ρήξη, στον πρώτο συμπαντικό πόλεμο. Νικήθηκε 
και περιορίστηκε σε τρεις αστερισμούς. Όπου εγκαθίδρυσε δικτατορία, σαν αυτήν που 
θέλουν να φέρουν οι σιωνιστές στην γη. Επινόησε και παρεισέφρυσε τα μικρόβια και τις 
γενετικές μεταλλάξεις και υιοθέτησε εγχρήματη κοινωνία ανισοτήτων και διαφθοράς. Ήδη 
διαπιστώνετε υλοποιημένο τον παράδεισο και που και την κόλαση. Την πτώση του 
Εωσφόρου διαδέχτηκε η γη, που έφτασε έτσι στον πρώτο πυρηνικό και σεισμικό, βιολογικό 
κλπ πόλεμο και ο πολιτισμός της καταστράφηκε. Ο παράδεισος απωλέστη και μετά τον 
όλεθρο ξεκίναγε ένας νέος πολιτισμός και οι κοινότητες του διαστήματος απαιτούσαν οι 
άνθρωποι στην γη, να ξαναφτάσουν στον παράδεισο και την αθανασία. 

 

                           Η ΓΗ ΔΙΑΝΥΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ 

 

     Και αυτοί καταστράφηκαν. Είναι οι πολιτισμοί της Μου και Λεμουρείας, της Ατλαντίδας 
και της αυτοκρατορίας των Αθηνών και των Σοδόμων και της Γομόρας. Δυστυχώς παντού οι 



κτίστες και οι καταστροφείς ηγέτες οι Έλληνες. Μόνο που τώρα δεν επρόκειτο για 
Επίλεκτους Έλληνες. 

 

                      ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ (ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ) 

 

    Θα διαβάσατε από την εφημερίδα μας και από το site τα ερωτήματα που βάλαμε στην 
ηγεσία των επιλέκτων των κοινοτήτων του διαστήματος. Ανατρέξτε να τα βρείτε. Οι αλλαγές 
που αθόρυβα θα έρθουν, είναι προϊόν αγώνων. Τώρα πλέον οι γη πρέπει να επανασχηματίσει 
τις ομάδες των επιλέκτων. Και θα ξεκινήσει από την Ελλάδα και μάλιστα από το Αγρίνιο. Οι 
συνθήκες ωριμάζουν, να δώσουμε τα ηνία με καλές προϋποθέσεις στους νεότερους, όπου οι 
επίλεκτοι θα διοικήσουν και θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα, στην θέωση του ανθρώπου. 
Γιατί ως θεοί είμεθα και πρέπει. 


