
 

Όπως είχα υποσχεθεί (και αφου ήρθα σε συνενόηση με τον κ.Πάλμο), σας παραθέτω 
μερικές πληροφορίες για το Asana, φωτογραφίες από ανακαλύψεις του Ινστιτούτου και ένα 
μήνυμα από τον ίδιο τον κ.Πάλμο για τους χρήστες του esoterica. 

Δηστυχώς, μέσω διαδικτύου, δε μπορώ να παραθέσω περισσότερες πληροφορίες για τις 
ανακαλύψεις παρά μία απλή αναφορά.  
Φυσικά, υπάρχει πολύ υλικό (φωτό και βίντεο) για τις ανακαλύψεις και όποιος 
ενδιαφέρεται για κάποια από αυτές μπορεί να επικοινωνήσει με το ινστιτούτο. 
Επίσης πρέπει να πω ότι οι περισσότερες φωτογραφίες δημοσιεύονται για ΠΡΩΤΗ φορά και 
είμαι σίγουρος, τουλάχιστον για κάποιες από αυτές, ότι δε θα μπορέσει να τις αναγνωρίσει 
κανείς. 

Λοιπόν... 

Το Ινστιτούτο Ερευνών ΑSΑΝΑ ιδρύθηκε το 1971 στην ΧΑΜΑ της ΣΥΡΙΑΣ με ιδρυτικά μέλη 
τον Ι. Γεωργιάδη, Χ. Σιδηροπούλου, και επιστήμονες από 13 χώρες καθώς και τον ορισθέντα 
ως «Αρχηγό» των ερευνών Γ. Πάλμο. 
Το Ινστιτούτο πραγματοποίησε κατά το διάστημα 1972-2005 880 διαφορετικές έρευνες, 
ενώ εκκρεμούν 123 θέματα που αφορούν αποστολές και μελέτες εσωτερικού (Άμφισσα 
Ναός - Μαντείο Γαίας - Ποσειδώνα, Πανγαία και Ενωσήγαιος, Δελφοί υπόγεια τούνελ και 
Αιθερικά όντα Φαιδριάδων, Μυωνία - σκελετός Κενταύρου και Καρκάρια και Χορός 
Μουσών, Ιερό Ευμενίδων, Ιερό Θυάδων, μεγαλοστωϊκός σκελετός γίγαντα Γραβιάς, 
Πυραμίς Μαριολλάτας, φαινόμενο ΛΑΜ-Κύρφις, Τάφος Ομήρου Μεγανήσι, Δρακόσπιτα και 
Τούνελ σε 43 σημεία, προβλήματα υιοθετημένων, μεγαλιθικά Φλώρινας και αλλού, 
Κυκλώπεια και πύλη Άμφισσας, στοιχειωμένα οικήματα Ιτέας. Βυθισμένες αρχαίες πόλεις 
σε 13 νησιά, Ναύσταθμος Ζέας πιθανή καταστροφή αρχαιοτήτων στο Κωπηλατοδρόμιο, το 
Ολυμπιακό Κέντρο και Αεροδρόμιο Σπάτων, Τάφος Αλεξάνδρου και Τιτυού, FΙΧ, Ποσειδώνιο 
πηγάδι Ακροπόλεως, Ζιγκουράτ Κιάτου, Γενοκτονία και υπογεννητικότητα, εξελίξεις 
εργαστηριακής παραψυχολογίας. Οικόπεδο Καραγιάννη (Αλέξανδρος - Περσέας - Ηρακλής). 
Αιολική αρχική γλώσσα,αυτισμός και υψηλή νοημοσύνη κλπ. καθώς και ζητήματα 
εξωτερικού,παγκόσμια (με θέματα από την Ομάδα Α και εδώ) όπως: Σκάφη ταχυμετρικής 
προώθησης χρήσης κενού, κινητήρες υδραργύρου, κβαντική χρονοδυναμική, 
υπερδιαστασιακά τούνελ, δορυφορική ψυχοτρονική, λογοδυναμική, μορφοπλασία, 
μορφογενετικά παιδιά, διαχείριση αιθέρα, υπόηχοι, μαγνητικός παλμός, πλάσμα και 
κινητήρες - μηχανές, σκοτεινή ύλη, κοσμολογία, αποστολές Μαγαδασκάρη, Νεπάλ, 
ΝΥΟΥΝΑΣΧΑΜΝ, ΑΡΙΑΝΑ, ΑGΑRΤΗΑ, ΣΙΝΩΠΗ - ΣΙΒΑ (Ναταράγια). Αιολικές Νήσοι, 
Κρίστιανσαντ μετρήσεις ηφαιστείου Βορείου υφαλαυχένα Ατλαντικού, Xoκα’ί’ντο και άλλα 
πολλά.Το Ινστιτούτο έως το 2004 Δεκέμβριος, λόγω απαγόρευσης από το καταστατικό του, 
δεν επιδοτήτο, δεν εχρηματοδοτήτο, δεν δεχόταν δωρεές και σχέση με υπηρεσίες ΕΟΚ. 
Επιχειρείται η αλλαγή καταστατικού ώστε να δύναται χρηματοδότηση από τα υπουργεία 
πολιτισμού και εξωτερικών, την ΕΟΚ, ανώνυμες εταιρείες, σπόνσορες για τις ανασκαφές και 
τα video-ντοκιμαντέρ, καθώς και από ελληνοκεντρικούς που θέλουν να συμβάλλουν στην 
προσπάθεια. Από Ιούνιο 2004 άρχισε και η ανακοίνωση των πρόσφατωνανακαλύψεων από 
άρθρα περιοδικών και Τ.V  
Το Ινστιτούτο διαθέτει εξοπλισμό ερευνών, και συνεργάτες, φωτογράφους-
κινηματογραφιστές, ενώ υπάρχουν καταγραμμένοι και πολλοί συνεργάτες οδηγοί περιοχών 
όπως π. χ. Παρνασσίδα. Ο Ζ.Η. στην Γκιώνα, οι Άννα, Εύη και Α.Δ. στους Δελφούς, ο Δ. Σ. 
(τέως Σμήναρχος) Άμφισσα και αρκετοί άλλοι.  



Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με «ειδικούς» των ομάδων Α και Ε, ενώ έχει και 70 περίπου 
συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων.  

Ανακάλυψη διπλού ναού Διονύσου-Απόλλωνα στον Παρνασσό. 2004 

Ανακάλυψη 6 ναών (οι 3 ηλιακοί) με τη μέθοδο του τριγωνισμού στη Φωκίδα. 

Ανακάλυψη "δρακόσπιτου" στην Τήνο. Βρίσκεται στο τρίγωνο που σχηματίζουν επι χάρτου 
οι περιοχές Δρακονήσι-Δρακόλακα-Δρακοσπηλιά. 

Ανακάλυψη χθώνιου ιερού της Γαίας. Εδώ βλέπετε την είσοδο. 

Κυκλόπεια Πύλη στην περιοχή της Παρνασσίδας.  
Να σημειωθεί ότι φωτογραφίες από την εν λόγω πύλη είχε δείξει ο κ.Πάλμος σε 3 
συνεχόμενες εκπομπες του Χαρδαβέλα και παρ'όλο που υπάρχει πόλη κοντά και η πύλη 
είναι ορατή, δεν αναγνωρίσθηκε από κανέναν. Σαν να την έβλεπαν πρώτη φορά! 

Κτίσμα 6ου αιώνος π.Χ. στην περιοχή του Παρνασσού. 

Εσωτερική πύλη στην περιοχή της Άμφισσας.  

Ανακάλυψη ενός από τους εναπομείναντες 7 πύργους του αρχαίου φρουρίου της Μυωνίας 
Παρνασσίδος. 2003. 

Ανακάλυψη πανάρχαιου χθώνιου ιερού σε σπήλαιο στην περιοχή της Γκέζαινας. 2003. 

Αρχαίος χθώνιος ναός στο εσωτερικό σπηλαίου που βρίσκεται στην Παρνασσίδα. 2003. 
Το συγκεκριμένο αρχαίο ιερό λειτουργεί από το 12.000(!) π.Χ., κάτι που αναφέρεται στα 
αρχαία κείμενα και σε 2 βιβλία ιστορικών (1810 και 1920) 

Σπήλαιο Νεκροκεφαλή στη Γκιώνα, πλησίον ιερού Ευμενίδων. 

Λαξευμένος Τάφος βορείως της Μυωνίας Φωκίδος. 2004. 

Και άλλες δύο, η πρώτη για να προκαλέσω ...λίγο, και η δεύτερη για τους φίλους του 
παράξενου!  

Το πραγματικό σημείο που κυρήχθηκε η επανάσταση του 1821 από τον Ησαϊα των 
Σαλώνων 

Στοιχειωμένο σπίτι στην Ιτέα Φωκίδος.  
Δε μπορώ να πω τη διεύθυνση για ευνόητους λόγους, αλλά ίσως κάποιος που μένει στην 
περιοχή να μας το επιβεβαιώσει. 

Και το μήνυμα του κ.Πάλμου: 
Φίλοι του esoterica, 
Πρέπει να αναλογιστείτε σοβαρά γιατί εφόσον δίνουμε δωρεάν άρθρα με το σοβαρότερο 
υλικό ανακαλύψεων παγκοσμίως - μια που διαθέτουμε κινηματογραφικό συνεργείο και ό,τι 
βρίσκουμε το έχουμε σε φωτογραφίες, βίντεο και θερμοφωταύγεια – δεκάδες εφημερίδες 
και περιοδικά ΔΕ μας ζητούν πιεστικά να τους κάνουμε ΔΩΡΟ άρθρα με το σπάνιο υλικό. 
Μήπως επειδή το υλικό μας είναι το μόνο στον κόσμο που καταρρίπτει τα παραμύθια των 
σιωνιστών, illuminati, μασόνων και σία? 
Ας σημειωθεί ότι μέχρι και χρήση παρακρατικών χαφιέδων έκαναν πρόσφατα για να 
εμποδίσουν αυτή τη δραστηριότητα. 
Οποιοσδήποτε θέλει με σοβαρότητα να ασχοληθεί με την έρευνα, είτε είναι κοπέλα που 



ασχολείται με το internet, είτε είναι νέος με ελεύθερο χρόνο για ...βουνά και λαγκάδια, 
μπορεί να τηλεφωνήσει στο 6976205703 ή 2108035733. 

Γ. Πάλμος 

 

ΠΗΓΗ: 

http://www.esoterica.gr/forums/topic.asp?TOPIC_ID=6645 


