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                                              ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Υπάρχουν πολλές θεωρήσεις, για αρχαίους και προηγμένους πολιτισμούς, αλλά άλλοι θα 
πουν ότι αυτές είναι θεωρίες συνωμοσίας. Εμείς εδώ, με επιστημονικά επιχειρήματα, θα 
δούμε ότι τεκμαίρεται ότι υπήρξε ή υπήρξαν προηγμένοι πολιτισμοί που καταστράφηκαν και 
ελπίζουμε ότι και ο δικός μας δεν θα έχει την ίδια τύχη.  

 

                                           Η ΦΥΣΙΚΗ 

 

     Σύμφωνα με τις θεωρήσεις της «συνωμοσίας» και η φυσική είναι επανάληψη γνώσεων 
που έφθασαν προηγούμενοι πολιτισμοί. Είναι όμως έτσι; 

     Στον ηλεκτρομαγνητισμό υπάρχουν δύο σταθερές. Η διηλεκτρική σταθερά ε και η 
σταθερά της μαγνητικής διαπερατότητας του κενού μ.  

     Περί το 1780 μΧ ανακαλύφθηκε ο νόμος της δύναμης μεταξύ σωμάτων με ηλεκτρικό 
φορτίο F=q1.q2/4πεr^2. Όπως αναφέρει η φυσική των Halliday-Resnick, ήταν δύσκολο και 
δεν μετρήθηκε η σταθερά ε. Η σταθερά ε μετρήθηκε πολύ αργότερα, όταν κατασκευάστηκαν 
πυκνωτές με παράλληλους οπλισμούς και διατυπώθηκε η θεωρία για την χωρητικότητά τους. 
Τότε μετρήθηκε , (επαναλαμβάνω μετρήθηκε), το ποσό της διηλεκτρικής σταθεράς ε. 

    Ήδη όμως και πριν το 1820 μΧ, ο Ampere διατύπωσε τον νόμο έλξης παράλληλων 
ρευματοφόρων αγωγών, που διαρρέονται από ίσα ρεύματα, τον F=μ.i1.i2.L/2πd , όπου i1=i2 
τα ρεύματα που διαρρέουν τους δύο αγωγούς, d η απόσταση των δύο αγωγών και L το μήκος 
του αγωγού.  

     Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Η σταθερά μ, δεν μετρήθηκε, ούτε 
υπολογίστηκε, είναι αυθαίρετη και υποκειμενική και το ποσό της είναι, μ=4πx10^-7. Δηλαδή 
πριν το 1820 καθορίστηκε το ύψος της σταθεράς αυτής, έτσι ώστε όταν οι αγωγοί απέχουν 1 
μέτρο, τότε όταν μετράται δύναμη F=2x10^-7, το ρεύμα που διαρρέει τους αγωγούς είναι 1 
Amp.  

      Ήδη αποκομίσαμε ότι η διηλεκτρική σταθερά μετρήθηκε και η σταθερά της μαγνητικής 
διαπερατότητας του κενού είναι αυθαίρετη. 

 



                              Ο  MAXWELL ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΛΟΤΤΟ 

 

     Πολύ αργότερα, μετά το 1880, ο Maxwell στην Αγγλία διατυπώνει τις εξισώσεις του. 
Αυτές για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απορρέουν ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή 
και ισχύει, c^2=1/ε.μ . 

     Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό ήταν να διατυπωθεί η αυθαίρετη σταθερά μ και μάλιστα 
στο ύψος που αυθαίρετα ορίστηκε. Γιατί απλά αυτή η αυθαιρεσία θα επιβεβαίωνε την 
μελλοντική «ανακάλυψη»  c^2=1/ε.μ (που επαληθεύτηκε από τα πειράματα). Έτσι η φυσική 
έπιασε το λόττο. Τα πειράματα επαλήθευσαν την ταχύτητα του φωτός, που συνεισφέρει μία 
αυθαίρετη σταθερά. Αλλά και παράλληλα η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή.  

 

                ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ Ο ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΛΟΤΤΟ 

 

     Όταν η ταχύτητα του φωτός είναι μία σταθερά, αλλά ταυτόχρονα είναι και ανεξάρτητη 
από την κίνηση του παρατηρητή και ίδια για όλους, τότε παράγεται η θεωρία της 
σχετικότητας. Για να γίνει η παραγωγή της θεωρίας της σχετικότητας, χρειάστηκε το πείραμα 
Mickelson-Morley, που απέδειξε ότι δεν υπάρχει αιθέρας, εάν η γη κινείται γύρω από τον 
ήλιο. Δηλαδή, χρειάζεται ένα ηλιοκεντρικό σύστημα, για την παραγωγή της θεωρίας της 
σχετικότητας, που τώρα πλέον ήδη αντιλαμβάνεστε ότι οι γνώσεις ήταν προϋποτιθεμένες και 
δεν ήταν προϊόν άδολης έρευνας. Και φυσικά ο σιωνιστής και γνωστικιστής Αϊνστάϊν, 
καρπώθηκε την «ανακάλυψη» της θεωρίας της σχετικότητας. Αλλά έτσι, ούτε και ο 
διδάσκαλός του Κων . Καραθεοδωρή την δημιούργησε από το μηδέν, δύο γάϊδαροι μαλώνουν 
σε ξένο αχερώνα, ότι είναι δημιουργοί της.  

     Νομίζουμε ότι σας αποδείξαμε, ότι η γνώση στην φυσική ήταν μεθοδευμένη και από πριν 
γνωστή. Σημειώνεται, ότι όλα τα γυροσκόπια (όργανα φυσικής) πάνω στην γη δεν αλλάζουν 
τις γωνίες τους κατά την διάρκεια της μέρας, συνεπώς η γη είναι ακίνητη και το σύστημα 
γεωκεντρικό. Εξ άλλου δεν υπάρχουν ρεύματα νερού ή αέρα, που λόγω περιστροφής της γης 
θα δημιουργούνταν, εξ αιτίας της αδρανούς των μάζας. Το σύστημα είναι γεωκεντρικό, όλα 
τα πειράματα και τα φαινόμενα το αποδεικνύουν, αλλά ένα ηλιοκεντρικό σύστημα χρειάζεται 
στην θεωρία της σχετικότητας, που με μανία την «επιβεβαιώνουν».   

 

                                     ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

    Πολλοί φιλόσοφοι, ο Θαλής, ο Πυθαγόρας, ο Δημόκριτος, ο Πλάτων κ.α. πήγαν στην 
Αλεξάνδρεια και διάβασαν κείμενα που φυλάσσονταν στο ιερατείο του Οσίρεως και της 
Ίσιδος. Ο Πολυκράτης, τύρρανος της Σάμου, εξάδελφος του Ηρακλείτου, στέλνει 
αντιπροσωπεία στην Αλεξάνδρεια. Αντιγραφείς αντιγράφουν κείμενα και ο Πολυκράτης 
ιδρύει την περίφημη βιβλιοθήκη, που ήδη ο Πεισίστρατος τύρρανος Αθηνών, έχει 
δημιουργήσει στην Αθήνα με τον ίδιο τρόπο. Ο Ηράκλειτος που ποτέ δεν έφυγε από την 



Έφεσο, μυείται την αρχέγονη γνώση και διατυπώνει την καινοτόμα κοσμοθεωρία του (που 
σημειώσεις άλλων συγγραφέων διέσωσε, αφού ο βλάκας αυτοκράτορας Κων/νος κατέκαψε 
την αρχαία γνώση). Οι φιλόσοφοι ξεπηδούν στην Ελλάδα και διαγράφεται η πορεία ενός νέου 
πολιτισμού. Όμως ο Αλέξανδρος δολοφονείται στην Βαβυλώνα και ο αρχαίος πολιτισμός 
καταρρέει κάτω από την επέλευση των αγροίκων Ρωμαίων.  

     Η ιστορία πλέον διαγράφει μελανή πορεία, οι Εβραίοι έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα 
από τον Κάδμο ήδη. Με την επέλευση της Τουρκοκρατίας, τα κείμενα της βιβλιοθήκης του 
Πολυκράτη, πέφτουν στα χέρια της Εβραϊκής συναγωγής της Χίου. Και έτσι αρχίζουν τα 
ηλιοκεντρικά συστήματα και οι Ισαάκ και λοιποί, που διαμόρφωσαν την γνωστή φυσική.  

 

             Η ΜΟΝΗ ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 

 

     Η μόνη καινοφανής κοσμοθεωρία στον πολιτισμό μας, είναι ΤΟ ΙΔΙΟΝ του συγγραφέα. 
Στηρίχτηκε σε ώμους γιγάντων, αλλά είναι καινοφανής επινόηση. Όλες οι άλλες γνώσεις, 
είναι επαναλήψεις προηγούμενων πολιτισμών, ή τροποποιήσεις των . 

 

                                      ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ   

 

    Η δόμηση της φυσικής αποδεικνύει όπως έγινε, ότι προέρχεται από γνώσεις και κείμενα 
προηγούμενων πολιτισμών. Η Ατλαντίδα, τα Σόδομα και η Γόμορα, η Μου και η Λεμουρεία, 
η Πανγαία , είναι σταθμοί προηγούμενων πολιτισμών, που καταστράφηκαν. Αυτοί 
αντέγραψαν τον πολιτισμό των «θεών», των Ολυμπίων. Δεν δόθηκε μόνο η γνώση 
παραγωγής της τεχνητής βαρύτητας, αλλά και ούτε μία ρεαλιστική κοσμοθεωρία όπως ΤΟ 
ΙΔΙΟΝ. Οι Ολύμπιοι περιμένουν την άνοδο του ανθρώπινου γένους σε «θεούς» όπως αυτοί, 
αθάνατους, και την απόρριψη του κακού που έφερε η αποσκίρτηση και η συνωμοσία του 
Εωσφόρου, που απορρίφτηκε στην επιλογή της ηγεσίας των κοινοτήτων του διαστήματος, 
όταν εξελέγη ο Δίας.        


