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     Σε πολλές πολύτεκνες οικογένειες, οι γονείς διαπίστωσαν ότι ένα παιδί είναι πιο έξυπνο. 
Σε μία τάξη ένας ή λίγοι μαθητές είναι άριστοι. Ένα έθνος είναι άριστο, στην ηθική και στο 
μυαλό, το έθνος των Ελλήνων.  

 

                                       Η ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 

     Αρκετά μετά τον τελευταίο πυρηνικό πόλεμο και όλεθρο, ο Απόλλων θα κατέβει από τις 
Ελληνικές κοινότητες του διαστήματος και θα γίνει αγρότης στην Σαΐδα της Αιγύπτου και 
παντρεύεται. Η κόρη του Έλληνα Φαραώ μένει έγκυος εξώγαμα από δούλο Χαλδαίο, η 
παραμάνα της για να μην την σκοτώσουν την πάει σε χωριό όπου γεννά τον Ιόλαο. Βάζουν 
τον Ιόλαο σε καλάθι και η φαραοπούλα συλλέγει τον γιό της στον Νείλο και τον ονομάζει 
Μωϋσή (Μώη =γιός, σης=νερό). Ο Μωϋσής μεγαλώνει σαν φαραόπουλο , εισέρχεται σαν 
αρχιερέας στο (Ελληνικό) ιερατείο του Όσιρι και της Ίσιδος. Το ιερατείο μαθαίνει ένα 
πανέξυπνο αγρότη και κάνει έναν αρχιερέα τον Απόλλωνα. Ο τρίτος ο Βηρωσός που εξ 
άλλου ήταν αντίπαλος.  

 

                           Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΟΛΑΟΥ-ΜΩΫΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

 

     Ο Απόλλων θα επαναδημιουργούσε και στις ίδιες συντεταγμένες το Ελληνικό έθνος, ο 
Μωϋσής θα δημιουργούσε έθνος περιτμημένων, υπηρετών δηλαδή των Ελλήνων για την 
αχρήματη κοινωνία και επιστήμη. Από ένα πατριάρχη τους, τον Έβερ, ονομάστηκαν Εβραίοι. 

     Οι Εβραίοι την κατάλληλη εποχή και από Έλληνα, θα διδάσκονταν την συναγωγή να 
επιβληθούν πολιτικά και θα παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο έθνος της επιστήμης και του 
αλτρουϊσμού. Ίδρυσαν τάγμα με επί κεφαλής 12 Έλληνες και 12 Εβραίους, που από την 
Ελληνική λέξη μαζί, μεταγραμματίστηκε σε Ναζί, ήταν οι Ναζιραίοι , οι φύλακες της 
κιβωτού της συμφωνίας. Από το 1500 π.Χ. τότε, έδωσαν ραντεβού με τον ερχομό του ιχθύων, 
να αναδείξουν τον νέο Φορωνέα, δηλαδή τον νέο Δάμνωνα (δαμνάω=βάζω υπό έλεγχο), που 
αυτή την φορά δεν θα γίνονταν Αδάμ-νων.  

     Όμως λίγο πριν είχε γίνει ο δεύτερος συμπαντικός πόλεμος και ο γιός των τιτάνων 
Αστραίου και Ηούς Εωσφόρος, έπεφτε νεκρός και τα εναπομείναντα στρατεύματά του, 
άοπλα έπεφταν στο σημερινό Σουδάν και θα μετέβαιναν και ήλεγξαν την Βαβυλώνα.  



     Οι νεφέλιοι-σκοτεινοί αυτοί (Νεφελίμ) θα αναδείξουν τον Νεβρώδ, που πέθανε από 
κεραυνό και νόμισαν ότι αστρική ουσία έρευσε στην ζωή του και τον επονόμασαν 
Ζωροάστρη. Αυτός θα διδάξει ότι υπάρχουν δύο θεοί, ο θεός του Καλού Ωρομάσδης και ο 
θεός του Κακού Αριμάνειος (διαρχία) 

     Ο γιός του Απόλλωνα Ορφέας θα ιδρύσει τα μυστήρια της Δήμητρας και του Διονύσου 
(που αργότερα θα ονομαστούν Ελευσίνεια) και η απαρχή του Ελληνικού έθνους γίνεται. Θα 
διδάξει την μοναρχία, ένας θεός είναι και ποιητής του παντός. Στα Ελευσίνεια μυστήρια 
διδάσκονταν την ΠΤΩΣΗ, την πτώση του Εωσφόρου και του Δάμνωνος. Αυτή ήταν και η 
αιτία του κακού και ο θεός ένας και καλός.  

     Από την αναφορά ότι και ο Εωσφόρος ήταν τιτάνας, Αιτωλός δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι 
όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους έγραψαν οι Έλληνες. Μέχρι την δημιουργία των 
περιτμημένων.  

 

                                              ΟΙ «ΠΡΟΦΗΤΕΣ» 

 

      Οι προφήτες του Ισραήλ ήταν Ναζιραίοι και προφήτευσαν αυτό που σχεδίαζε η 
οργάνωση. Τον νέο Φορωνέα που θα ένωνε τον κόσμο σε αχρήματη κοινωνία.  

     Αλλά η Βαβυλώνα των νεφέλιων επιτίθεται πρώτα στην Αίγυπτο, μετά στο κράτος του 
Ισραήλ, μετά στο κράτος του Ιούδα (και αργότερα στην Ελλάδα). Αιχμαλωτίζουν, μετοικούν 
στην Βαβυλώνα το 80% των Εβραίων, ανακαλύπτουν το ιερατείο τους και το σατανοποιούν. 
Και ο Κύρος τους εξαπολύει για να κυριεύσουν τον κόσμο, αφού ήδη ο Έλληνας Δαυίδης 
τους δίδαξε την συναγωγή.  

 

                                                 Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΜΑΖΕΙ 

 

     Η χώρα των φιλοσόφων αναδεικνύεται εκ νέου και ερίζει. Οι μεν υπάρχει αφθαρσία στην 
ύλη και συνεπώς δεν υπάρχει θεός, οι δε υπάρχει ο θεός και οι ιδέες παράλληλα σε αιώνια 
άφθαρτη ύλη και οι τρίτοι ο θεός δημιούργησε τον κόσμο από το μηδέν. Εγείρονται οι 
σκεπτικιστές, δεν μπορούμε να φτάσουμε την αλήθεια.  

     Η έριδα οδηγεί στην διαμάχη και ο κόσμος αντιπαρέρχεται με αφοσίωση στα μαθηματικά 
και άλλες επιστήμες. Ο Δημόκριτος ανακαλύπτει το βότανο που με αυτό η γυναίκα σε 
ωορηξία αναδιπλασιάζει το DNA και μένει έγκυος (και γεννά κορίτσι). Οι Ναζιραίοι 
επινοούν την παρθενογένεση και δόλια ανδρός. 

 

                                         Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ 

 



     Ο Αριστοτέλης (Ελευσίνεια, Ναζιραίος) διδάσκει στον Αλέξανδρο την ΠΤΩΣΗ και 
ετοιμάζει το παλικάρι να ενώσει τον κόσμο πριν τους ιχθείς. Αντίπαλοι είναι οι Πέρσες της 
Βαβυλώνος και της ΠΤΩΣΗΣ.  

     Ο Αλέξανδρος κυριεύει τον κόσμο, αλλά δεν μπορούν 50.000 Έλληνες να κυβερνούν 
αχανή αυτοκρατορία. Έρχεται η επιμειξία και η παράβλεψη του Αλέξανδρου να πάρει κόρη 
του ηττηθέντα Δαρείου, Εωσφορίστρια.  Αυτή το δηλητηριάζει και ο κόσμος χάνει την 
μοναδική ευκαιρία να ενωθεί και να γίνει αχρήματος. Οι επίγονοι δεν είναι αντάξιοι και 
έρχεται η παρακμή. Τώρα οι Ναζιραίοι αλλάζουν σχέδια, τώρα θα έρθει Μεσσίας και 
μάλιστα…. Εβραίος για να διδάξει στις συναγωγές.  

 

                                      Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 

 

     Αλλά ο Μεσσίας τι άλλο; πρέπει να είναι Έλληνας και γιός της Ιασούς από τηνΛαοδίκεια 
και του Φάνη του Μιλήσιου. Έτσι επινοείται η παρθενογένεση από την Εβραία Μαρία, όλων 
Ναζιραίων. Αλλά να η αυτοκτονία, ο Ιησούς περιτέμνεται έτσι , διδάσκει τον Νόμο και ότι 
είναι προφήτης (διδάσκει ότι οι φιλόσοφοι δεν έλυσαν το πρόβλημα της αλήθειας και ότι οι 
προφήτες πήραν από τον θεό  (αποκάλυψη) την αλήθεια. Και δεν είναι τίποτε άλλο από μία 
μορφή γνωστικισμού, ενοθεϊσμός και μοναρχία και αθάνατη ψυχή και κρίσι). Όμως ο 
Έλληνας από την φύση του αφέντης, μεταβάλλεται σε υπηρέτη των Εβραίων. Το ακολουθούν 
οι Πέτρος, Ιωάννης και Παύλος, που περιτέμνονται και τα Ελληνικά μυαλά υποχείρια των 
Εβραίων εγκαθιδρύουν τα κοινόβια-αχρήματη κοινωνία. Οι Εβραίοι ανακαλύπτουν ότι με 
υποχείρια Ελληνικά μυαλά θα επιβληθούν.  

 

                                  ΛΙΓΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

     Ο Εβραίος παιδοκτόνος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, έγινε μέγας από τους Έλληνες 
στρατηγούς Βαλισσάριο και Ναρσή. Ο Εβραίος σουλτάνος Σολομών-Σουλεϊμάν κάνει 
αρχιβεζύρη τον Πάργα-λη (από την Πάργα γενίτσαρο) και κυριεύει όλη σχεδόν την γη! Ο 
πουλημένος Έλληνας Καραθεοδωρή με τις θεωρίες του κάνει ένα βλάκα τον Αϊνστάϊν μεγάλο 
(τώρα πλέον που ξέρετε την αλήθεια θα λέτε Αϊστάϊν τον βλάκα). 

     Οι Εβραίοι επικυριαρχούν με τις θεωρίες και τις ικανότητες των Ελλήνων.  

 

                                                ΑΛΛΑ 1821 

 

     Και οι παππούδες μας με αίμα απελευθερώνουν την Ελλάδα (όση). Μία νέα σιωπηλή 
κατοχή των κρυφοεβραίων, θα σκιάσει τον κόσμο και την Ελλάδα.  

 



                                                    ΟΜΩΣ 

 

     Όμως ο Ιωάννης αρχηγός των Ναζιραίων άφησε την εντολή. Οι μανάδες που θα 
γεννηθούν χωρίς συνουσία , δεν θα βάλλουν τα αγόρια τους σε καμία οργάνωση, ούτε των 
Ναζιραίων (γιατί ο Ναζιραίος Ιησούς δεν έδωσε την λύση). Έτσι με τον ερχομό του 
Υδροχόου τα παιδιά μόνα τους θα έβρισκαν τον δόμο. Και την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (Ιωάννου) .  

Φρόντισε ο Ιωάννης, τα βιβλία των αρχηγών των Ναζιραίων (Κλήμη Ρώμης, Ιουστίνου, 
Ιππολύτου Ρώμης, Ειρηναίου Λουγδούνου, Κλήμη Αλεξανδρέα, Ωριγένους, Επιφανείου 
Σαλαμίνας κ.α να μην καούν. Ο προδότης αρχηγός των Ναζιραίων Αθανάσιος, ζητά από τον 
βδελυρό Κωνσταντίνο να εξαιρέσει από την πυρά αυτά τα βιβλία και αυτός κατακαίει όλη 
την αρχαία φιλοσοφία με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αλλά εμείς τις εξαιρέσεις βρήκαμε, των 
Ναζιραίων τα βιβλία βρήκαμε και ξεσκεπάζουμε την αλήθεια.  

        Η συναγωγή και ο Εβραϊσμός, δρουν συλλογικά, συνωμοτικά, εγκληματικά, ραδιούργα. 
Ο Έλληνας αναδεικνύει Σωκράτη, Δημόκριτο, Ευκλείδη. Και από έναν από αυτούς βρίσκει 
το οδυνηρό τέλος του και η Ελλάδα εν τέλει θα αναστηθεί.  

 

                                     2018 ΤΟ ΟΔΥΝΗΡΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ 

 

      Η γη πέρασε σε ποιότητα γνώσης τις Ελληνικές κοινότητες του διαστήματος, 
συμπλήρωσε τους όρους της παλινόστησης. Το 2017 λήγει ο χρόνος εμφάνισης του Εβραίου 
Μεσσία (και των Ιαχωβάδων) και η παγκόσμια Εωσφορική δικτατορία ματαιούται. 
555.000.000 Έλληνες των κοινοτήτων του διαστήματος εκπαιδεύονται για την κάθοδο-
συνοδία της παλινόστησης του Δία. Του Δία που κατάγεται από το επίνοιο Αλβιών του 
Τριχωνείου των 2.500.000 κατοίκων, πρωτεύουσας της Πανγαίας.   

   

  


