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    Βρήκα σε αρχαίο λεξικό, ότι οι γίγαντες ήταν εύσωμη Ελληνική φυλή, με έδρα την μικρά 
Ασία. Για την φυλή των τιτάνων, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ένα αόρατο χέρι έσβησε τις 
πηγές, γιά την χώρα καταγωγής της φυλής των τιτάνων. 

 

                            Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 

     Όπως ο μύθος που έφτιαξε τον ΄Αη Γιώργη να σκοτώνει τον δράκοντα, έτσι και τότε η 
μυθολογία έπλασε την τιτανομαχία και την γιγαντομαχία.  

     Κατά την Ελληνική μυθολογία ο Κρόνος και η γυναίκα του Ρέα ήταν της φυλής των 
τιτάνων. Και τα παιδιά του, ο Ποσειδών, ο Πλούτων, ο Δίας, η Ήρα, η Αφροδίτη και όλοι οι 
«θεοί» του Ελληνικού πανθέου, ήταν τιτάνες. Ο Δίας συγκρούστηκε με τον Κρόνο με τον 
οποίο συντάχτηκαν οι τιτάνες και τον νίκησε και τον διαδέχτηκε στην ηγεσία.  

     Στην πραγματικότητα η διαδοχή του Κρόνου έγινε ειρηνικά και η διαδοχή στους «θεούς» 
γίνεται κάθε 2000 χρόνια περίπου, με την αλλαγή των αστερισμών. Οι σοφοί των επιλέκτων 
των κοινοτήτων του διαστήματος , επέλεξαν τον Δία διάδοχο, αξιοκρατικά τον πιο άριστο. 

      

                      ΟΙ «ΘΕΟΙ» ΑΠΟΙΚΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 

 

     Την πρώτη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, την κοινωνία της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, διοικούσαν οι άριστοι (ευτυχώς τότε δεν υπήρχαν Εβραίοι!). Ήταν από το 
140.000 π.Χ. και τότε οι άνθρωποι βρήκαν την επιστήμη και παραμένουν αθάνατοι από 
βιολογικό θάνατο και ονομάστηκαν «θεοί». Αυτοί αποίκησαν το σύμπαν και δημιούργησαν 
νέα ζωή στην γη.  

      Η νέα ζωή θα υποστεί την πτώση, την πτώση του τιτάνα γιού του Αστραίου και της Ηούς 
Εωσφόρου, που ηττήθηκε από τον Δία στην διαδοχή. Και αποστάτησε και με τους οπαδούς 
του ήρθε στον πρώτο συμπαντικό πόλεμο με τους επίλεκτους, που διοικούσε η αξιοκρατικά 
καλύτερη φυλή των τιτάνων. Ο Εωσφόρος κατασκεύασε τα μικρόβια , η πτώση επήλθε και 
στην γη και η νέα ζωή φτάνει στον πρώτο γήϊνο παγκόσμιο πόλεμο.  

     Ο πόλεμος ήταν πυρηνικός, σεισμικός , βιολογικός και χημικός και επηρεάστηκε το DNA 
των ανθρώπων. Οι σεισμοί αποκόλλησαν την Πανγαία που ήταν η μόνη ήπειρος. Και μετά 



τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο γήϊνο παγκόσμιο πόλεμο, η γη έφτασε όπως είναι 
σήμερα γεωγραφικά.  

 

                        ΑΙΤΩΛΙΑ Η ΓΗ ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ 

 

    Ο χώρος όπου βρίσκεται η Αιτωλία, η Ευρυτανία, η Άρτα και η Φωκίδα, ήταν ο χώρος της 
αμφικτιονίας του Θέρμου, η αμφικτιονία των Αιτωλών , η χώρα της φυλής των τιτάνων, η 
χώρα που οι συντεταγμένες της ήταν ο χώρος της φυλής των τιτάνων. Τώρα πλέον ξέρετε τον 
λόγο γιατί έσβησαν της προσωπικότητες της Αιτωλίας οι πλαστογράφοι της ιστορίας.  

 

                    Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΡΟΓΕΝΕΣΗ 

 

     Στον Δημόκριτο που αγαπούσαν, φτάνει μία Αβδηρίτισσα και του λέει ότι η Ελένη 
γέννησε και όταν πριν 9 μήνες συνέλαβε, ο άνδρας της ταξίδευε και ότι δεν τον απάτησε. Ο 
Δημόκριτος ανακαλύπτει το βότανο, που σε εμμηνο-ωορρηξία αναδιπλαζιάζει το DNA και το 
κορίτσι που γεννιέται έχει εξαιρετικές ιδιότητες. Ο Δημόκριτος ήταν Ναζιραίος όπως ο 
Σωκράτης, στον οποίο το ανέφερε όταν πήγε στην Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε η 
Ιασώ, η μητέρα του Ιησού και σύζυγος του Φάνη του Μιλήσιου. Δεν μπόρεσα να μάθω γιατί 
οι Ναζιραίοι επέλεξαν την Παλαιστίνη για να φέρουν τον Ιησού. Πιθανόν για να είναι κοντά 
στους Εβραίους και να Εβραιοποιηθεί και να μπει στις συναγωγές και να διδάξει.  

      Πάντως σε αναμονή της εισδοχής του Υδροχόου, οι Ναζιραίοι για να φέρουν τις 10 
μητέρες (5 αρρένων και 5 θηλέων παιδιών) , τι άλλο, επέλεξαν την αμφικτιονία του Θέρμου, 
την φυλή των τιτάνων.      


