
Και... Τι θα συμβεί με την Αντιστροφή των Πόλων 

 

 Ξεκινάμε την αναφορά μας με τα Ορφικά κείμενα. Σε αυτά μέσα διαβάζουμε ότι έφτιαξε, 
λέει, ο Θεός έναν κόσμο μεγάλο, τον οποίο οι θεοί τον ονομάζουνε Σελήνη και οι άνθρωποι 
Μήνη. 

Λέει επίσης πως εκεί πάνω στη Σελήνη είδαμε ότι έχει πολλά όρη, πολλές πόλεις, καθώς και 
πολύ μεγάλα κτίρια! 

 

Αυτά τα πράγματα είναι αναμφίβολα γραμμένα μες στα Ορφικά κείμενα και ήταν για πολύ 
καιρό θαμμένο... Ξαφνικά όμως βγήκε στην τηλεόραση και ο κόσμος είδε τι ήταν γραμμένο 
στα Ορφικά κείμενα!... Άρχισαν τότε μερικοί να λένε: μα τι πράγματα γράφανε οι αρχαίοι 
Έλληνες στα Ορφικά;; Αμφέβαλλαν δηλ. ότι στη Σελήνη ήταν δυνατόν να έχει τέτοια 
πράγματα... 

 

Η αλήθεια ποια είναι; Πως έχουμε αναφορές στην αρχαία ελληνική γραμματεία πρώτα απ 
όλα για Προσέληνους Σελλούς και για Προσέληνους Αρκάδες. Συγκεκριμένα οι αναφορές 
αυτές λένε ότι όταν πρωτοχτιστήκανε οι πρώτες πόλεις στην Αρκαδία... ΔΕΝ υπήρχε η 
Σελήνη!!! 

 

Η Σελήνη  λένε πάντα τα αρχαία ελληνικά κείμενα εμφανίστηκε μετά!...  

  

Ας δούμε όμως τώρα και τι λέει η επιστήμη. Ποια είναι δηλ. η θέση των σύγχρονων 
επιστημόνων. Αυτοί πιστεύουν ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν έπεσε ένας πάρα πολύ 
μεγάλος μετεωρίτης (ή κάτι άλλο παρόμοιο) πάνω στη Γη. Τότε ένας πολύ μεγάλος όγκος 
αποτελούμενος από υλικό σκόνης έφυγε από τον πλανήτη μας και κατευθύνθηκε προς το 
διάστημα. 

Το υλικό αυτό περιστρεφόμενο γύρω απ τη Γη διαμόρφωσε σε ταχύτατο χρόνο (ίσως και 
μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο!) τη Σελήνη, η οποία στην πορεία με την πάροδο δηλ. του 
καιρού σταθεροποιήθηκε [έγινε δηλ. συμπαγές ουράνιο σώμα]...  

  

Όσον δε αφορά τις αντιρρήσεις ορισμένων ότι αυτά τα παραπάνω δύσκολα στέκουν και ότι 
η Σελήνη είναι πάρα πολύ παλιά, υπάρχει η απάντηση, που είναι σύμφωνη με τις ιστορικές 
αναφορές της αρχαιοελληνικής γραμματείας και με ό,τι πιο σύγχρονο στην επιστήμη. Και 
είναι σίγουρο ότι όλα αυτά συνέβησαν πριν από δισεκατομμύρια ίσως χρόνια! 

Το βασικό ερώτημα που μπαίνει εδώ είναι πώς άραγε οι Αρκάδες ζούσαν πριν την 
δημιουργία της Σελήνης; Αλλά και πώς άραγε τα Ορφικά κείμενα μιλούσαν με απόλυτη 
ακρίβεια για τις εκλείψεις της Σελήνης, τις οποίες και τις χρονολογούν (πάμε 48.000 χρόνια 
πριν...); Αλλά και πώς επίσης μιλούσαν τα ίδια αυτά κείμενα των αρχαίων Ελλήνων για 



πράγματα και καταστάσεις που ακόμη και σήμερα εκπλήσσουν τους επιστήμονες 
(αστρονόμους, μαθηματικούς, φυσικούς κτλ.);...  

  

Η Γη βεβαίως είναι 4,5 δισεκατομμυρίων ετών στο σύνολο. Και για να φύγει ένα 
οποιοδήποτε σώμα από τη Γη, λόγω κρούσης, να αποσπαστεί δηλ. απ αυτή και έπειτα να 
γίνει σφαιρικό, θα πρέπει να είναι ρευστό (αλλιώς δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση 
να γίνει σφαιρικό). Υπάρχει επίσης η αντίρρηση ότι η Γη δεν ήταν τότε σε κατάσταση να 
μπορεί να έχει στερεό φλοιό και συνεπώς δεν υπήρχαν άνθρωποι πάνω στον πλανήτη μας! 
Σ αυτό όμως μπορούμε να απαντήσουμε: εξαρτάται ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ άνθρωποι υπήρχαν πάνω στη 
Γη!...  

  

Και πώς άραγε γνώριζε το κοινό των αρχαϊκών Ελλήνων, των Προελλήνων κτλ. ότι η 
Άμφισσα (δηλ. η Αμφί Ίση) ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται στο κέντρο της Πανγαίας 

Διότι στις σύγχρονες μελέτες που κάνουμε όταν ξεδιπλώνουμε τα κομμάτια της Πανγαίας 
και διαμορφώνονται έτσι οι ήπειροι, βλέπουμε με θαυμασμό ότι το σημείο που είναι 
ακριβώς στο κέντρο είναι αυτό το μέρος: δηλ. η Άμφισσα! 

Κατά συμπέρασμα: πώς αυτό το γνώριζαν 700 εκατομμύρια χρόνια πριν 

Και μάλιστα όταν πια έχει βρεθεί και ο δεύτερος ναός του Απόλλωνα, ο 
προκατακλυσμιαίος;...  

Επίσης, σε ότι αφορά τις ενστάσεις ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι 700 εκατομμύρια χρόνια 
πριν: πώς ξέρανε λοιπόν ότι υπήρχε η Πανγαία που ξεκινάει από τότε και φτάνει κάπου 100 
με 200 εκατομμύρια χρόνια πριν; Αλλά και ακόμη: ποιος κατέγραψε ότι δεν υπήρχε η 
Σελήνη και διαμορφώθηκε μετά (κάτι που η σημερινή επιστήμη το αποδέχεται πλήρως) 

Άρα, αυτό το θέμα και πολλά άλλα που θα μπορούσαν να ειπωθούν δείχνουν ότι υπήρχαν 
κάποιοι με πολύ ισχυρή τεχνολογία, με προηγμένο πολιτισμό, με αντίληψη υψηλή, για τους 
οποίους δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να αποδείξουμε εάν ήταν Γήινοι ή εάν ήρθαν 
από άλλα σημεία του Σύμπαντος! 

Άλλωστε, όπως δέχεται και η επιστήμη, υπάρχουν χώροι στο διάστημα οι οποίοι 
δημιουργήθηκαν πριν από 12 δισεκατομμύρια χρόνια!...  

[Σημείωση Ησαΐα Κωνσταντινίδη: Στα παραπάνω άκρως σημαντικά του Γεωργίου Πάλμου 
αξίζει να γίνουν ορισμένες προσθήκες και διευκρινήσεις. Καταρχάς να σημειωθεί και αυτό 
είναι ένα κεντρικό σημείο ότι η Σελήνη, αυτό το μυστηριώδες και σαγηνευτικό ουράνιο 
αντικείμενο, πάντοτε εξασκούσε στον άνθρωπο μία ακατανόητη έλξη και επίδραση. 

Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι, από ένα σημείο τουλάχιστον και ύστερα, 
ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία επηρεάζεται από τις κινήσεις του δορυφόρου του πλανήτη 
μας! Για το αναμφίβολο αυτό γεγονός βρίθουν οι ιστορικές πηγές και οι αρχαιολογικές 
αναφορές από τα βάθη κιόλας των αιώνων...  

  

Είναι όμως τεχνητή η Σελήνη; Ακόμα περισσότερο... είναι κατασκευασμένη από κάποιου 
είδους συμπαντική νόηση (κάτι δηλ. σαν ιδιόμορφο διαστημόπλοιο ή σαν διαστημικός 



υπερσταθμός  αυτό το σημείο του γαλαξία, προφανώς για να παρακολουθεί τα επί της Γης 
δρώμενα) 

Σίγουρο είναι ότι η Σελήνη δεν υπήρχε ανέκαθεν και προέκυψε μάλλον ως επακόλουθο 
σύγκρουσης γιγάντιου μετεωρίτη πάνω στη Γη. Γ αυτό και ομιλούμε για Προσελήνιους 
ανθρώπους, οι οποίοι όταν κοίταζαν το βράδυ τον έναστρο ουρανό δεν έβλεπαν πουθενά 
κανένα Φεγγάρι! Δεν έβλεπαν τουλάχιστον το συγκεκριμένο Φεγγάρι που είναι γνωστό σε 
όλους μας...  

  

Όμως πρέπει εδώ απαραίτητα να συνδέσουμε το θέμα της Σελήνης με τα μέλλοντα να 
συμβούν στον πλανήτη μας κατά ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ! Στους καιρούς δηλ. 
που η χριστιανική Εκκλησία χαρακτηρίζει ως Εσχατολογικούς ή Αποκαλυπτικούς... Διότι δεν 
υπάρχει πλέον αμφιβολία σε κύκλους του διεθνούς παρασκηνίου ότι ο Αντίχριστος έχει πια 
έρθει και είναι εδώ! Επειδή δε η Σελήνη και οι τόσο παράξενες κινήσεις της (οι ασύνηθεις 
για φυσιολογικό ουράνιο σώμα, εφόσον δεν μπορούμε π.χ. να δούμε ΠΟΤΕ τη λεγόμενη 
σκοτεινή της όψη...) είναι έτσι κι αλλιώς συνδεδεμένες με την ιστορία της Γης και της 
ανθρωπότητας, θα πρέπει κατά την άποψή μας να περιμένουμε ότι η Σελήνη θα παίξει 
πρωτεύοντα ρόλο ΚΑΙ στο περίφημο τέλος της ιστορίας! 

 

Μέσω δηλ. της πολυαναμενόμενης αντιστροφής των πόλων της Γης, που θα προκληθούν 
έπειτα από ενισχυμένη σεληνιακή δραστηριότητα με επακόλουθο το λιώσιμο των πάγων, 
τη δημιουργία πελώριου τσουνάμι και την καταστροφή του πολιτισμού πάνω στον πλανήτη 
μας!.. 

 

Το πέρασμα αυτό στη Νέα Εποχή (ή εποχή του Υδροχόου με αστρολογικούς όρους) θα 
σημάνει την απαρχή της καινής Γης και του καινού Ουρανού, όπου πάνω από τον Νέο 
Κόσμο θα δεσπόζει και πάλι κάτι παλιό: η Σελήνη ως έδρα του αγκυλομύτη (κατά Ησίοδο) 
Κρόνου, που θα επιστρέψει και πάλι ως παντοκράτορας του κόσμου...].  

 

Γιώργος Πάλμος.....elora.gr 

 

ΠΗΓΗ: 

http://www.eglimatikotita.gr/2012/10/blog-post_2827.html 


