
Ç ÁËÇÈÉÍÇ
ÐÁÔÑÉÙÔÉÊÇ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

Ì.ÄÅÕÔÅÑÁ
2 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2018

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4516 (11116)

TIMH 1 ÅÕÑÙ

ÏÑÈÏÄÏÎÇ    
ÃÅÑÏÍÔÉÊÇ
ÁÐÁÍÔÇÓÇ
"ÁÁÍÍÔÔÉÉ××ÑÑÉÉÓÓÔÔÅÅ  
ÅÅÑÑÍÍÔÔÏÏÃÃÁÁÍÍ"!!

ÌÅÃÁËÏ ÁÖÉÅÑÙÌÁ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ  
ÐÁËÌÏÓ

ÅÍÁÓ  
×ÑÏÍÏÓ  
ÌÅÔÁ…

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ  
ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ-ÐÐÑÏÔÕÐÏ

ÓÏÊÁÑÅÉ  
Ï  ×ÁÌÏÓ  
ÔÔÏÏÕÕ  ÓÓÊÊËËÁÁÂÂÅÅÍÍÉÉÔÔÇÇ

ÓÅËÉÄÅÓ 12,21

ÓÅËÉÄÅÓ 6-11,26

ÊÇÑÕÎÅ 
ÉÅÑÏ ÐÏËÅÌÏ

ÌÁÃÁÑÉÆÏÍÔÁÓ 
ÔÇÍ ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ

4 Ç êëçñïíïìéÜ ôùí "¸øéëïí" 
åßíáé åäþ, ðéï æùíôáíÞ áðü ðïôÝ

Ìå óôïëÞ 
á ëá ÊáììÝíïò
åêèÝôåé 
ôïí Ôóßðñá!





2 Δευτέρα 2 Απριλίου 2018/14

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 
ΕΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ… 

Τ
ο απόγευμα της Δευτέρας 3 
Απριλίου 2017, στις 5:10 μ.μ., 
κοιμήθηκε ο μεγάλος Έλληνας 
ερευνητής (αλλά και πολλά πα-
ραπάνω…), Γεώργιος Πάλμος, 
σε ηλικία 63 ετών. Ο Γ. Πάλμος 

τους τελευταίους μήνες της γήινης παρου-
σίας του ταλαιπωρήθηκε από την ασθένεια, 
αλλά δεν το έβαλε κάτω, αγωνιζόμενος 
έως και την τελευταία στιγμή να νικήσει το 
Κακό… Με το τέλος της υλικής του υπόστα-
σης, πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη, περνάμε 
σε μια εντελώς καινούρια εποχή, με τον Γ. 
Πάλμο να έχει ήδη μετουσιωθεί σε πνεύμα. 
Όλοι όσοι ζήσαμε από κοντά τον Γιώργο 
Πάλμο, όχι απλώς μάθαμε πάρα πολλά από 
αυτόν, αλλά δεν θα ήταν υπερβολή εάν λέ-
γαμε ότι μαζί του άλλαξε ο ίδιος ο τρόπος 
ζωής μας, η ίδια η προσωπική μας πορεία 
και μοίρα… 
Ο Γιώργος Πάλμος, ο ΠΑΤΕΡΑΣ όπως τον 
αποκαλούσαν οι πολυάριθμοι μαθητές του 
(χιλιάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό), δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρω-
πος. Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 
1954 στη Ζέα του Πειραιά, σ’ αυτόν τον 
ιερό τόπο που οι αρχαίοι μας πρόγονοι εί-
χαν αφιερώσει στον θεό Δία, «πατέρα των 
θεών». 
Ο πατέρας του Γ. Πάλμου καταγόταν από 
τις Τηλεβοήδες νήσους της Λευκάδας, έχο-
ντας σπίτι στο Βαθύ της νήσου Τάφου, ο δε 
προπάππος του με τον αδερφό του είχαν 
έρθει το 1897 από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, όπου είχαν μεταναστέψει εκεί για 
κάποια χρόνια. Έκαναν μεγάλη περιουσία 
και για τον λόγο αυτό δώρισαν ένα μεγάλο 
μέρος του παραθαλασσίου μακρόστενου 
οικοπέδου που αγόρασαν στο Βαθύ για 
να κτιστεί η εκκλησία του χωριού (Άγιος 
Βησσάριος). Ο ίδιος ο Γιώργος Πάλμος, 
μέχρι την ηλικία των οχτώ ετών, περνούσε 
τα καλοκαίρια στον Σκορπιό, νησί το οποίο 
ανήκε στους συγγενείς του προτού αγορα-
στεί από τον Αριστοτέλη Ωνάση. Το πλήρες 
όνομα της οικογενείας, αλλά και ιδιαίτερα 

του παππού του, ήταν Γιώργος Πάλμος 
Χαραμής, διότι ως γνωστόν στη Λευκάδα 
συνηθίζονται τα δύο επίθετα. Στο Ηρώων 
του χωριού (Βαθύ) αναγράφονται δύο ονό-
ματα Παλμέων που έπεσαν κατά τον Πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο και τη Μικρασιατική εκ-
στρατεία, και ενός Σκλαβενίτη… 
Η μητέρα του πατέρα του ήταν από την 
οικογένεια Κατωπόδη, κόρη παπά και δα-
σκάλου και αδερφή ιατρού ταξιάρχου του 
στρατού, ο δε πρόγονος της γιαγιάς ήταν 
στενός φίλος του μεγάλου Έλληνα λογοτέ-
χνη και διανοούμενου Αριστοτέλη Βαλαω-
ρίτη. Η οικογένεια αυτή είχε οικόσημο και 
είχαν κάποιους τίτλους πριν την απελευθέ-
ρωση των Επτανήσων. 
Ο Γεώργιος Πάλμος Χαραμής ήταν φύλα-
κας των φυλακών στην Κεφαλονιά, στην 
Πρέβεζα και αλλού και ήταν τόσο έντιμος 
που στον μεγάλο σεισμό της Κεφαλονιάς 
πολλές γυναίκες του έδωσαν τα χρυσαφικά 
τους για να τα φυλάξει χωρίς αποδείξεις! 
Οι έντονες χριστιανικές πεποιθήσεις του 
φάνηκαν και όταν επί ιταλικής κατοχής, 
επειδή ήταν διάσημος ως τεχνικός χαρτο-
παίκτης, κέρδισε 1,5 εκατομμύρια λίρες 
από τον Τσιάνο, συγγενή του Μουσολίνι, 
και τα χάρισε στους φτωχούς!... Ο πατέρας 
του εργάσθηκε σαν επαγγελματίας ψαράς 
από παιδί και αργότερα συμμετείχε στον 
ΕΛΑΣ και σε άλλες αντιστασιακές οργανώ-
σεις, ήταν δε μαθητής του Φέτση -που ήταν 
μαθητής του Βέλφερ του αρχαιολόγου-, ο 
οποίος Φέτσης του είχε αφήσει το αρχείο 
του. Το αρχείο όμως αυτό το έκλεψαν αρ-
γότερα μέσα από το σπίτι αρχαιοκάπηλοι… 
Η μητέρα του Γ. Πάλμου, Παρασκευή Γε-
ωργιάδου, ήταν κόρη του Δημητρίου Απο-
στολίδη και της Πηνελόπης Σαρόγλου ή 
Σαραγλίδου. Ο Δημήτριος Αποστολίδης 
καταγόταν από την Ίγδη και Καισάρεια της 
Καππαδοκίας, έχοντας συγγενείς από τη 
Λήμνο, την Ανατολική Θράκη και αλλού, 
είχε δε μεγαλώσει στο Φανάρι της Πόλης. 
Είχε τρεις επιχειρήσεις, σπίτι και βίλα στα 
Πριγκιποννήσια, αλλά όταν ανακάλυψαν οι 
Τούρκοι ότι ήταν αρχηγός ομάδας που έκα-
νε σαμποτάζ στα τουρκικά κανόνια, στην 
προσπάθειά του να διαφύγει σκότωσε δύο 
Τούρκους και ήρθε στην Ελλάδα με τη δε-

καεφτάχρονη τότε αρραβωνιαστικιά του, 
η οποία κατάφερε να φέρει το κουτί με τα 
χρυσαφικά της. Έχασε όμως το σπίτι με τα 
δεκαοχτώ δωμάτια που ήταν  δίπλα στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Πατρι-
αρχείο της Πόλης… 
Κατά τρόπο περίεργο η μητέρα της, για-
γιά του Γ. Πάλμου, μετέφερε πάρα πολλές 
γνώσεις για τη λεγόμενη Πατρώα θρησκεία 
και την αρχαία Ελλάδα που είχαν στο σπίτι 
τους στο Φανάρι. Αυτό φαίνεται από κά-
ποιες εικόνες, πως κατοικούσαν δηλ. εκεί 
από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
ή λίγο αργότερα τα άτομα αυτά μιλούσαν 
πολλές γλώσσες τότε (οχτώ συνολικά), 
στα δε γένη αυτά των Χαραμέων, των Σα-
ρόγλου, Αποστολίδη κλπ. υπήρχαν πολλοί 
εφοπλιστές ή πλοίαρχοι. Ο παππούς του Γ. 
Πάλμου, Αποστολίδης, όταν αποκαλύφθη-
κε η δράση του κατά των Τούρκων αναγκά-
στηκε να δώσει στον αρχηγό της αστυνομί-
ας για να τον βγάλει καινούργια ταυτότητα 
με το όνομα Γεωργιάδης. Λόγω της δράσης 
τους κατά την κατοχή, πέθαναν και οι δύο 
(τόσο ο παππούς όσο και η γιαγιά του Πάλ-
μου, εκ μητρός), ενώ η μητέρα του έκανε 
αγώνα για να μεγαλώσει τα τρία μικρότερα 
αδέρφια της… 
Το 1971, ο πολύ νεαρός τότε Γιώργος Πάλ-
μος, μαζί με άτομα του οικογενειακού και 
του φιλικού του περιβάλλοντος, ίδρυσε 
το ινστιτούτο «ΑΧΑΝΑ-ΙΗ» με την ομάδα 
«ΑΣΑΝΑ», η οποία μέχρι τώρα έχει πραγ-
ματοποιήσει συνολικά 4.010 αποστολές, 
σε Ελλάδα και εξωτερικό! Συνολικά, έχουν 
συλλέξει κατά καιρούς στοιχεία από 138 
χώρες του πλανήτη μας… Ο βασικός στό-
χος του Ινστιτούτου αυτού, που φέρει τα 
ιερά και πραγματικά ονόματα της Αθηνάς 
(«Αχάνα») και του Απόλλωνα («Ιή»), ήταν να 
συγκεντρωθούν και να καταδειχθούν στοι-
χεία του ελληνικού πολιτισμού σε όποια 
χώρα και αν ευρίσκοντο αυτά. Το ινστιτού-
το από απόψεως νομικής είναι μια αστική 
μη κερδοσκοπική οργάνωση, με καταστα-
τικό προσαρμοσμένο στις διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007, και με 
αλλαγή στο καταστατικό το 2016, όπου 
προσετέθησαν μέλη, ενώ αποχώρησαν δύο 
από τα παλαιότερα. 

Το ινστιτούτο έχει κάνει ένα τεράστιο 
έργο από το 1971 έως και σήμερα, με κυ-
ριότερο μέλημα την προσπάθεια διεύρυν-
σης του εγκεφάλου πολλών εκατοντάδων 
παιδιών με μεγάλη επιτυχία (ο Γ. Πάλμος 
ήταν γνωστός και ικανότατος ψυχολόγος, 
με δημόσιο έργο, σε νοσοκομεία και άλλα 
νοσηλευτικά ιδρύματα). Ένα λαμπρό πα-
ράδειγμα αποτελεί η Πηνελόπη Πέγκου, η 
οποία πήρε και το πρώτο πανελλήνιο βρα-
βείο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλόπουλο για ένα Multimedia 
κόμικ που έφτιαξε  με θέμα «Το κάπνισμα»! 
Η κοπέλα αυτή με την εκπαίδευση που 
πήρε από το ινστιτούτο εξελίχθηκε σε αρι-
στούχο μαθήτρια, ενεργητική θεραπεύτρια 
(θεραπευτικά χέρια) και άριστες επιδόσεις 
σε αθλητισμό (στίβο), κομπιούτερ, αγγλικά 
και θέατρο. Έλαβε και μέρος σε αποστο-
λές, αποδεικνύοντας την εξαιρετική ικανό-
τητά της να παρατηρεί κινδύνους από τη 
θέση του συνοδηγού. 
Ένας άλλος τομέας που ειδικεύεται το ιν-
στιτούτο και έχει υπάρξει η αφορμή των 
περισσοτέρων αποστολών (τουλάχιστον 
3.200) είναι η αρχαιολογική έρευνα. Οι 
αρχαιολογικές έρευνες του ινστιτούτου 
είναι οι σημαντικότερες από άλλον φορέα 
παγκοσμίως στους τομείς κοσμογονία, μυ-
θολογία, συγκριτική μυθολογία, μεταφυσι-
κή, οντολογία, γνωσιολογία και ηθική των 
όντων. 
Φυσικά ορισμένα μέλη του ινστιτούτου 
πρωτοστατούν και στη γνώση της πανάρ-
χαιας γλώσσας, της λεγόμενης «Λάγαν». 
Για τον τομέα αυτόν ο ίδιος ο σημερινός 
αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δη-
μοκρατίας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, έχοντας 
δει κάποια βίντεο για την προϊστορία της 
Φωκίδος δήλωσε κάποτε δημόσια ότι οι 
έρευνες της ομάδας Πάλμου ανατρέπουν 
την παγκόσμια ιστορία και πάνε 7.000 χρό-
νια πίσω την ελληνική ιστορία! Ανάλογες 
δηλώσεις έχουν κάνει κατά καιρούς για τις 
αρχαιολογικές ανακαλύψεις του Ινστιτού-
του, πρυτάνεις ξένων πανεπιστημίων και 
έφοροι αρχαιοτήτων. 
Συνολικά το ινστιτούτο στα αρχαιολογι-
κά θέματα έχει συγκεντρώσει περί τα 800 
ανεπεξέργαστα βίντεο, στα οποία αν προ-
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στεθούν τα απαραίτητα συμπληρώματα 
σε συνεντεύξεις, μοντάζ, ρακόρ, εταλονάζ 
κλπ. μπορούν να δομήσουν αρχαιολογική 
επιστημονική σειρά με στοιχεία από 140 πε-
ρίπου χώρες με κεντρικό θέμα τον ελληνικό 
πολιτισμό και την εξάπλωσή του. 
Στο ινστιτούτο και την «Ομάδα Εφευρετών 
Πάλμου» συμμετέχουν 85 εφευρέτες, οι 
οποίοι έχουν παράγει σημαντικό έργο εφευ-
ρέσεων. Η ομάδα αυτή, αν και δεν περιέχει 
παρά μόνο τέσσερα με πέντε πρόσωπα 
της παλαιάς ομάδας του θρυλικού Έλληνα 
εφευρέτη Γεωργίου Γκιόλβα, ουσιαστικά εί-
ναι συνέχεια της ομάδας Γκιόλβα, που είχε 
φτάσει τα 64 άτομα. Η ομάδα έχει οργανώ-
σει μέχρι τώρα περισσότερα των 2.500 τη-
λεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, εκ 
των οποίων στις μισές περίπου συμμετείχε 
ο Γιώργος Πάλμος με πιο γνωστή εκπομπή 
από αυτές, εκπομπή στο «Alter» που ξεκί-
νησε βραδινή με αρχισυντάκτρια την κυρία 
Φούτρου και που για διάφορους λόγους 
την συνέχισαν διάφορα άτομα. Ουσιαστικά 
η μορφή αυτής της εκπομπής μετά το κλεί-
σιμο του «Alter» συνεχίστηκε στο «Kontra», 
στο «Astra TV» του Βόλου και κάποια επει-
σόδια στο «Epsilon TV». 
Στο υπ’ αριθμόν ΤΚ 6411 καταστατικό, συ-
νέχεια του αρχικού με αριθμό 3575, προ-
βλέπεται η δημιουργία ελληνικού πανδιδα-
κτηρίου-πανεπιστημίου, ενώ από το αρχικό 
καταστατικό του ινστιτούτου προβλέπονται 
οι έρευνες στο διάστημα. Από το καταστα-
τικό προβλέπεται η δημιουργία ομάδας 
«Αγίου Όρους-Αρτέμιδος», με στόχο την 
υποστήριξη του Αγίου Όρους όπως είναι 
στη σημερινή του μορφή, τις έρευνες για 
αυτό και τη διάσωση των αρχαιολογικών 
του κειμηλίων. 
Η ίδρυση και λειτουργία της «Ομάδος 
Άλφα» των ψιονικών ατόμων με στόχο την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους προβλέπε-
ται και αυτή και είχε συνταχθεί στο κατα-
στατικό του ινστιτούτου. Παράρτημα δε 
του ινστιτούτου είναι και το Ελληνικό Γεω-
πολιτικό Κέντρο... Όλα τα παραπάνω, δεί-
χνουν περίτρανα πόσο μεγάλο, σε όγκο και 
σε ποιότητα, έργο ξεκίνησε από το 1971 και 
έπειτα, κύρια με πρωτοβουλίες και δραστη-
ριότητες του Γεωργίου Πάλμου. 

Ποια η σχέση του Γ. Πάλμου με τη μεγά-
λη παράδοση των «Έψιλον»; Ο αείμνηστος 
Πάλμος διαδέχθηκε, ως υπεύθυνος των 
«Έψιλον Εφευρετών», τον αξέχαστο Γεώρ-
γιο Γκιόλβα (κοιμήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 
2003), σε μια θέση ευθύνης, από την οποία 
είχαν περάσει πρόσωπα, όπως ο ίδιος 
ο θρυλικός Αριστοτέλης Ωνάσης (1906-
1975)! Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από 
την πολυποίκιλη και ιστορική δράση των 
«Ε» υπάρχουν στο πλέον αντικειμενικό και 
αληθινό βιβλίο που έχει εκδοθεί ποτέ για το 
τεράστιο αυτό ζήτημα, το οποίο κυκλοφό-
ρησε το καλοκαίρι του 2012 από την εφημε-
ρίδα «Ελεύθερη Ώρα». Τίτλος του: «Έψιλον 
Εφευρετών και Υπερόπλα» και υπότιτλος 
«Από τον Γκιόλβα στον Πάλμο». Στο βι-
βλίο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικότατα 
άρθρα για θέματα των «Έψιλον» και ένα 
ιστορικό της οργάνωσης. Επιμελητής του 
έργου είναι ο μεγάλος γιος του Γ. Πάλμου, 
Δώρος Πάλμος. 
Στα βόρεια προάστια των Αθηνών υπάρχει 
ένας χώρος 560 τετραγωνικών μέτρων, στον 
οποίο ξεχωρίζουν οι εφευρέσεις των «Ε», 
όπως ενός αγροτικού μηχανήματος, ενός 
ιατρικού μηχανήματος, του «ΜΠΑΒΑΤΡΟΝ 
ΗΛΙΟΝ 2000» (μηχάνημα δημιουργίας κε-
νού σε τέσσερις μορφές), υπερελαφρά αε-
ροσκάφη 157 κιλών αποσυναρμολογημένα, 
αποσυναρμολογημένο αεροσκάφος «ΔΙΟΣ 
ΑΕΤΟΣ» 480 κιλών, καθώς επίσης και εξαρ-
τήματα από το «ΛΑΧΑΡ 24» (αεροσκάφος) 
και πολλά ακόμη… Υπάρχει ακόμη μεγάλος 
αριθμός κιβωτίων επιβίωσης που απευθύ-
νονται σε μικρά παιδιά (πάνω από 8.000), 
καθώς και άλλο υλικό που αφορά κυρίως 
εφευρέσεις ή και υλικό αναρριχήσεων, κα-
ταδύσεων, όπως και κινηματογραφικό υλι-
κό. Ο εν λόγω χώρος βρίσκεται σε βάθος 
20 μέτρων από την επιφάνεια, αεροστεγώς 
κλεισμένος με στοιχεία που εμπεριέχουν 
φύλλα χαλκού. 
Εκεί δραστηριοποιήθηκε ο Γεώργιος Γκι-
όλβας επί πολλά έτη με συνολικά, κατά 
καιρούς, 64 βοηθούς-συνεργάτες. Εντός 
του χώρου υπάρχουν και μεγάλα αρχεία, 
βιβλιοθήκες και χάρτες από διάφορες πε-
ριοχές του πλανήτη. Στον χώρο υπάρχουν 
εκατοντάδες άλλα ενδιαφέροντα αντικείμε-

να και φωτογραφίες, καθώς και «ΝΤΕΞΙΟΝ» 
ύψους 8 μέτρων που περιέχουν προϊόντα, 
βίντεο, βιβλία, έγγραφα, φωτογραφίες κλπ. 
από την ιστορία της Ομάδας. 
Ο Γιώργος Πάλμος κατήγγειλε εγγράφως, 
αλλά και με άρθρα και τηλεοπτικές του 
παρουσίες κλπ., τη δράση των αιρέσεων 
στην Ελλάδα και την αντιχριστιανική τους 
τακτική! Επί σειρά ετών υπήρξε στενός συ-
νεργάτης (σύμβουλος) και πολύ φίλος του 
Αρχιεπισκόπου-«Κεραυνού» μακαριστού 
Χριστόδουλου, ενώ συνεργάστηκε επίσης 
με τον μακαριστό ιερέα Αντώνιο Αλεβιζό-
πουλο, πολέμιο των αιρέσεων και κάθε τι 
του αντιχριστιανικού. Ο Πάλμος «καυτηρί-
ασε» τις αιρέσεις και τη δράση τους κατά 
της Ορθοδοξίας και μέσα από τις σελίδες 
της «Ε.Ω.», όπως π.χ. με το πρωτοσέλιδο 
της 27ης Απριλίου 2012, όπου ξεσκέπασε 
πλήρως τα ανθελληνικά σχέδια που κρύβο-
νται πίσω από το προσωπείο αιρέσεων! Σ’ 
εκείνο το φύλλο υπήρξε αναφορά και στη 
«θρυλική» έκθεση της ΕΥΠ [Εθνική Υπηρε-
σία Πληροφοριών] του 1993 κατά των αιρέ-
σεων, ενώ ο Γ. Πάλμος αποδείχθηκε άξιος 
συνεχιστής του έργου του πατρός Αντωνί-
ου Αλεβιζόπουλου… 
Μέσα από την «Ε.Ω.» ο Γεώργιος Πάλμος 
αποκάλυψε σε όλες του τις διαστάσεις και 
το σκοτεινό ανθελληνικό σχέδιο «Μπουλ-
γκράβια», όπως π.χ. με το πρωτοσέλιδο 
της εφημερίδας μας, της 18ης Μαΐου 2012, 
το οποίο προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον 
πολλών και πολυσυζητήθηκε. Ο Πάλμος 
ήταν ο πρώτος που μίλησε για το εν λόγω 
σχέδιο ήδη από το… 1984, και γι’ αυτόν τον 
λόγο κυνηγήθηκε αμείλικτα από το ανθελ-
ληνικό καθεστώς της ψευτοδημοκρατίας, 
το οποίο τον έδιωξε από τα ανώτατα ιδρύ-
ματα στα οποία έως τότε δίδασκε. Δυστυ-
χώς όμως για τον ελληνισμό, αυτά που έλε-
γε ο Πάλμος πριν από 33 ολόκληρα χρόνια, 
τώρα πάνε να γίνουν μια εφιαλτική πραγ-
ματικότητα, αφού η χώρα μας όντως ζει τα 
«προεόρτια» του σχεδίου «Μπουλγκράβια», 
με τον κίνδυνο εδαφικού της ακρωτηρια-
σμού και αντικατάστασης των Ελλήνων από 
ξένους λαθρομετανάστες… 
Ο Γ. Πάλμος κατήγγειλε επίσης, με όλη 
τη δύναμη της ψυχής του και δημόσια, ότι 

υπάρχει ολόκληρο πρόγραμμα τελικής εξό-
ντωσης των Ελλήνων και εξάλειψης των 
στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού!!! Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα αυτό εκ-
πονήθηκε περίπου το 12.000 π.Χ., ξαναδια-
μορφώθηκε σε συνέδριο του 1897 με τίτλο 
«Τελική Σφαγή των Ελλήνων», του οποίου η 
εφαρμογή έχει συρρικνώσει τον Ελληνισμό 
τα τελευταία 120 έτη κατά 80%... Όπως εύ-
στοχα είχε αναφέρει ο Γ. Πάλμος: 
«Καμία ελληνική πλειοψηφία δεν υπάρχει 
σήμερα στις 3.600 ελληνικές πόλεις και με-
γάλα χωριά που υπήρχε ελληνική διαχείρι-
ση το 1897 σε Βόρεια Αφρική, Αλεξάνδρεια, 
Μέση Ανατολή, Νότια Ιταλία, Νότια Γαλλία, 
Ανατολική Ρωμυλία, Βόρειο Ήπειρο, Τουρ-
κία, Οδησσό και λοιπές Ουκρανικές και 
Ρωσικές περιοχές κλπ. Ιδιαίτερα, χαρακτη-
ριστικό είναι ότι σε έκθεση-απογραφή του 
γαλλικού στρατού το 1917 εμφανίζονται 
οι Άγιοι Σαράντα, η Χειμάρρα και δεκάδες 
άλλες πόλεις της Βορείου Ηπείρου χωρίς 
μωαμεθανικό πληθυσμό. Επιδιώχθηκε, 
τελευταίως, η άλωση-εξαφάνιση του ελ-
ληνικού πληθυσμού των Σκοπίων, της Βο-
ρείου Ηπείρου, της Βορείου Κύπρου, της 
Μακεδονίας και της Θράκης με το σχέδιο 
«ΜΠΟΥΛΓΚΡΑΒΙΑ», της Θράκης με το σχέ-
διο «Φάρος της Ανατολής», της Κρήτης με 
το κίνημα «Αυτόνομη Κρήτη» κλπ. Κακόβου-
λα σχέδια τα οποία τσάκισε η «Ε» και θα 
παρέμβει και για το ζήτημα της Κύπρου με 
το πρόγραμμα «ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΘΥΜΟΣ» (ένα 
πρόγραμμα αποκατάστασης της Κυπρια-
κής νομιμότητας και εφαρμογής των απο-
φάσεων του ΟΗΕ)»! 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο Γ. Πάλμος απο-
κάλυψε δημόσια, μέσα απ’ την «Ε.Ω.», ότι 
όλα αυτά τα βάρβαρα και αντεθνικά Μνη-
μόνια δεν αποσκοπούν παρά στο να μας 
αρπάξουν οι διεθνείς τοκογλύφοι τον ελ-
ληνικό χρυσό, τα διαμάντια, ρουμπίνια 
κλπ. της Χαλκιδικής, του Παγγαίου όρους, 
αλλά και άλλων περιοχών της τόσο πλού-
σιας ενεργειακά χώρας μας! Γι’ αυτό και 
το ανθελληνικό μιντιακό κατεστημένο «τι-
μώρησε» τον Γ. Πάλμο, ο οποίος ενώ άλ-
λοτε συμμετείχε συχνότατα σε τηλεοπτικές 
εκπομπές υψηλής τηλεθέασης, σε μεγάλα 
τηλεοπτικά κανάλια, εν τούτοις από τον 
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Δεκέμβριο του 2004 και ύστερα αποκλεί-
στηκε απ’ όλα αυτά… Γιατί άραγε; Μα, για 
τις μεγάλες αλήθειες που έλεγε και για τον 
αγώνα του υπέρ των ελληνικών ιδανικών 
και συμφερόντων! 
Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο απασχόλησε 
πολύ τον Γιώργο Πάλμο και τους «Ε», εί-
ναι αυτό της αρχαιοκαπηλίας. Ο Γ. Πάλμος 
ανέφερε στο παρελθόν πολλά εντυπωσιακά 
πράγματα, μερικά εκ των οποίων παραθέ-
τουμε εδώ: 
«Το 2004, το 2006 και το 2007, προς το 
υπουργείο πολιτισμού, καταγγείλαμε το 
γεγονός ότι έχουν εξαφανιστεί από τα 
σπήλαια της Ακροπόλεως, όπου και φυ-
λάσσονταν, κομμάτια του Φειδία, δηλ. 
της μετώπης, τα σημαντικότερα κομμάτια 
στην ιστορία της ανθρωπότητος! Μιλάμε 
για τα Ελγίνεια, τα υπόλοιπα των Ελγινεί-
ων!... Έγινε λοιπόν το εξής. Ο βουλευτής 
κ. Μιχάλης Καρχιμάκης υιοθέτησε την κα-
ταγγελία μου ότι αυτά τα κομμάτια έχουν 
εξαφανιστεί και ότι πρέπει να βρεθούν και 
να επιστρέψουν στο νέο μουσείο της Ακρό-
πολης. Επίσης, για το θέμα αυτό υπάρχει 
και σχετικό έγγραφο του τότε υπουργού κ. 
Δημήτρη Σιούφα. Μου τηλεφώνησε τότε ο 
έφορος Ακροπόλεως και μου είπε ‘’τι είναι, 
κύριε Πάλμο, αυτά που λέτε;’’... Τελικά, 
μετά την καταγγελία μας στον εισαγγελέα, 
και εν όψει του νέου μουσείου της Ακροπό-
λεως, κάποιοι αναγκάστηκαν να επιστρέ-
ψουν τα κομμάτια του Φειδία την τελευταία 
κυριολεκτικά στιγμή!!! Σαν συμπέρασμα: η 
δική μας παρέμβαση διέσωσε τα κομμάτια 
αυτά σε μία χώρα που ζητάει τα Ελγίνεια 
από τους Άγγλους και στην οποία χώρα οι 
ίδιοι οι άνθρωποι που τα φυλάγουνε τα... 
είχανε εξαφανίσει! Η καταγγελία μας είναι 
σοβαρότατη, διότι είναι απείρως σοβαρό 
να εξαφανίζει κάποιος τα υπόλοιπα των 
Ελγινείων, ό,τι δηλ. άφησε εδώ ο Έλγιν»!... 
Όσο για το ζήτημα των περίφημων «υπε-

ρόπλων» (στρατιωτικών συστημάτων δηλ. 
προηγμένης τεχνολογίας), θέμα που σχε-
τίζεται άμεσα με την άμυνα της χώρας 
μας και με τη γενικότερη ισορροπία των 
ελληνοτουρκικών – και όχι μόνο – σχέσε-
ων. Κάτι το οποίο ιδιαίτερα σήμερα, σε 
μια περίοδο δηλ. μεγάλων ανακατατάξεων 
παγκοσμίως, αποκτά και άλλες πολύ σπου-
δαίες διαστάσεις... Είπε λοιπόν, και πάλι 
στην «Ε.Ω.», ο Γ. Πάλμος για το μείζον 
αυτό θέμα τα εξής: 
«Το ινστιτούτο μας έχει μία ομάδα εφευ-
ρετών, που είναι τρόπον τινά συνέχεια πα-
λαιότερης ομάδας υπό τον Γεώργιο Γκιόλ-
βα, και στην οποία συμμετέχει και η χήρα 
του Γκιόλβα. Η ομάδα αυτή, πέρα από τα 
όσα εκπληκτικά εφηύρε ο Γκιόλβας και 
μετά τον Νοέμβριο του 2003 που «έφυγε» 
ο Γκιόλβας, ασχολήθηκε έντονα με το να 
προσφέρει στον ελληνικό στρατό οπλικά 
συστήματα προηγμένης τεχνολογίας! Ένα 
οπλικό σύστημα, το οποίο επροσεφέρθη 
κάποια στιγμή στον ελληνικό στρατό εί-
ναι το Ε2-92. Το σύστημα αυτό «φοριέται» 
πάνω σε παλαιά αεροσκάφη τύπου Fantom 
και τύπου A7 Corsair, με συνέπεια τα αε-
ροσκάφη αυτά να αποκτούν αορατότητα 
ως προς τα σύγχρονα αεροσκάφη F-16 
κτλ.! Δηλαδή αν ο ελληνικός στρατός είχε 
αυτό το σύστημα θα είχε τη δυνατότητα να 
υπερνικήσει αστραπιαία την τουρκική αε-
ροπορία, της οποίας το 87% αποτελείται 
από τελευταίου τύπου αεροσκάφη F-16, 
μιας και το σύστημα αυτό έχει την ικανό-
τητα να εξαφανίζει στα ραντάρ των τουρ-
κικών F-16 τα ελληνικά παλαιού τύπου αε-
ροσκάφη»!... 
Κι όσο για τη συνέχεια και την κατάληξη 
αυτής της τόσο φιλόδοξης και ενδιαφέ-
ρουσας πρότασης, ο Γιώργος Πάλμος είχε 
αναφέρει στην εφημερίδα μας: 
«Υπήρξε μία αμφισβήτηση, όπως γενικά 
υπάρχει αμφισβήτηση στην Ελλάδα! Σας 

υπενθυμίζω εδώ ότι στο παρελθόν έχουν 
αμφισβητηθεί μεγάλες μορφές, όπως ο 
Σλήμαν, ο Καραθεοδωρής, ο Γκιόλβας και 
τόσοι άλλοι... Αυτή όμως η αμφισβήτηση 
εκάμφθηκε όταν έγινε άσκηση, στην οποία 
ελληνικά F-16 αντιμετώπισαν σε αερο-
μαχίες παλαιού τύπου, προς απόσυρση, 
αεροσκάφη. Τότε τα υπερσύγχρονα F-16 
ηττήθησαν κατ’ επανάληψη απ’ τα 50 και 
βάλε ετών αεροσκάφη που όμως έφεραν 
το σύστημα Ε2-92!!! Πιστοποιήθηκε έτσι 
ότι αυτό το σύστημα δίνει την απόλυτη 
κυριαρχία στην Ελλάδα επί του Αιγαίου, 
όχι μόνο στην αεροπορία, αλλά και στο 
ναυτικό μας! Κι αυτό, διότι δεν μπορεί το 
τουρκικό ναυτικό να αντιμετωπίσει «αό-
ρατα» αεροπλάνα!... Άρα έχουμε κερδίσει 
κατά κράτος την Τουρκία μ’ αυτό και μόνο 
το σύστημα! Το περίεργο είναι ότι από το 
2004, που εδόθη στην ελληνική αεροπορία 
αυτό το σύστημα δεν τέθηκε σε εφαρμογή, 
δεν τέθηκε σε χρήση! Πρόσφατα λοιπόν 
συνέβη κάτι το εκπληκτικό. Ενημερωμένος 
ο βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης για τα γε-
γονότα αυτά έκανε ερώτηση στη βουλή. Η 
απάντηση του κ. υφυπουργού δείχνει ότι 
δεν έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει 
αυτό το καταπληκτικό σύστημα! Θέτω λοι-
πόν το ερώτημα ‘’γιατί και ποιοι απαγορεύ-
ουνε τη χρήση αυτού του συστήματος’’»;... 
Ο Γ. Πάλμος, προ ετών, είχε πάρει μία 
ιστορική συνέντευξη από τον αείμνη-
στο στρατηγό Στυλιανό Παττακό, εκ των 
πρωτεργατών της επανάστασης της 21ης 
Απριλίου του 1967. Η συνέντευξη αυτή δη-
μοσιεύθηκε στην «Ε.Ω.» της 21ης Απριλίου 
2012, ενώ επαναδημοσιεύθηκε στο φύλλο 
της εφημερίδας μας, της 10ης Οκτωβρίου 
2016 (μετά την κοίμηση του Στ. Παττακού). 
Ενώπιον του Πάλμου ο Παττακός μίλησε 
για το δήθεν «ηρωικό Πολυτεχνείο», την 
τραγωδία της Κύπρου, τον κομμουνισμό, 
τη μασονία και πολλά ακόμη… Μία συνέ-

ντευξη-ντοκουμέντο, που είναι πραγματικά 
«θρυλική» για τα δημοσιογραφικά χρονικά 
της πατρίδας μας. 
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις φοβε-
ρές και τρομερές αποκαλύψεις του Γ. Πάλ-
μου (που ουδέποτε διαψεύστηκαν), που 
αναφέρονταν στα περί κατάρριψης από 
τους «Έψιλον» τουρκικών μαχητικών αερο-
πλάνων, τα οποία έπεσαν με «παράξενο» 
(ανεξήγητο) τρόπο, τόσο το καλοκαίρι του 
2013, όσο και την περίοδο 2014-15. Πλή-
ρης αναφορά στο ιστορικό αυτών των πτώ-
σεων έγινε από τον Πάλμο στο φύλλο της 
«Ε.Ω.», της 27ης Φεβρουαρίου 2015. Είναι 
ένα θέμα, το οποίο συνδυάζεται άμεσα με 
το ζήτημα των «ελληνικών υπερόπλων» 
που έγινε γνωστό από την τηλεόραση και 
τα υπόλοιπα ΜΜΕ μέσω κυρίως του Γεωρ-
γίου Γκιόλβα και του Γεωργίου Πάλμου… 
Τέλος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εδώ 
αναφορά και στο περιοδικό «Δελφοί», που 
εξέδωσε και κυκλοφόρησε ο Γ. Πάλμος τον 
Ιούνιο του 1999, το οποίο προέβαλλε στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό τον ελληνικό πο-
λιτισμό, συμβάλλοντας με τον τρόπο του 
στην αναβίωση των Δελφικών αγώνων και 
μυστηρίων, ως «συνεκτικό κρίκο» για την 
ένωση των απανταχού Ελλήνων. Πρόκειται 
για ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο και αισθητικά 
πετυχημένο έντυπο, το οποίο έχει σήμερα 
τεράστια συλλεκτική αξία. 
Τα παραπάνω, φίλες και φίλοι, δεν είναι 
παρά αποσπάσματα μόνο από το γιγάντιο 
έργο του Γιώργου του Πάλμου! Θα χρει-
άζονταν… τόμοι ολόκληροι να γραφτούν, 
για να καλύψουν το σύνολο του έργου και 
της προσφοράς του… Το έργο όμως του 
Γ. Πάλμου θα φανεί τούδε και στο εξής, 
μετά δηλ. τη μετουσίωσή του σε πνεύμα. 
Πράγματι, με την κοίμηση του Γεωργίου 
Πάλμου, ξεκίνησε η «εποχή Πάλμου», μια 
εποχή ανόδου και δόξας του σύμπαντος 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ… 
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Ο 
κ. Γιώργος Πάλμος, μία προ-
σωπικότητα οπωσδήποτε πο-
λυσύνθετη, είναι πασίγνωστος 
Έλληνας ερευνητής, με πολύ 
σημαντικό έργο και με πολύ 

ενδιαφέρουσες απόψεις γύρω από τα μυ-
θολογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά μας 
θέματα. Δεν υπήρξαν λίγες οι φορές που οι 
θέσεις και οι αποκαλύψεις του προκάλεσαν 
το δημόσιο ενδιαφέρον, αλλά ακόμα και 
αμφισβητήσεις ή και οξύνσεις... Υπενθυμί-
ζουμε εδώ το τεράστιο σίγουρα ζήτημα της 
Ομάδας Έψιλον, το οποίο εν πολλοίς έχει 
ταυτιστεί στη συνείδηση του μέσου Έλλη-
να με το πρόσωπο του Γιώργου Πάλμου. 
Όπως και να έχει το πράγμα, γεγονός είναι 
ότι μία εκτενής συζήτηση με τον κ. Πάλμο 
(ιδρυτή, ανάμεσα στα άλλα, του Ινστιτού-
του Ερευνών «Αχάνα ΙΗ») έχει πάντοτε τι να 
«βγάλει», είτε ως νέα γνώση είτε ως πολύτι-
μη πληροφορία!... 
Η κουβέντα μας με τον γνωστό και αξιόλο-
γο ερευνητή περιελάμβανε κάποια άκρως 
ενδιαφέροντα ζητήματα του σύγχρονου ελ-
ληνισμού. Μιλήσαμε καταρχήν για το βαρυ-
σήμαντο σίγουρα θέμα της επιγραφής του 
Δισπηλιού, για το οποίο εξάλλου και εμείς 
κάναμε σχετικές αναφορές στην «Ε.Ω.». 
Είπε σχετικά ο κ. Πάλμος: 
«Μετά την μερική καταστροφή της πινακί-
δας του Δισπηλιού Καστοριάς, και ευτυχώς 
για την Ελλάδα, μία ομάδα αρχαιολόγων, 
με τους οποίους είμαστε σε επαφή, ανα-
κάλυψε σε παραλία της Βουλγαρίας (της 
οποίας η αρχαιολογική υπηρεσία είναι η 
σοβαρότερη στον κόσμο!) ένα πιάτο του 
6000 π.Χ. – δηλ. παλαιότερο του Δισπη-
λιού – που φέρει ελληνική γραφή. Δηλ. έχει 
τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, 
με μια διαφοροποίηση σε 2-3 γράμματα. 
Άρα, παρά την καταστροφή της πινακίδας 
του Δισπηλιού, η βουλγαρική πλευρά είναι 
που πιστοποιεί ότι η ελληνική γραφή είναι 
η αρχαιοτέρα στον κόσμο και μάλιστα 2 με 
3000 χρόνια αρχαιοτέρα οιασδήποτε άλ-
λης γραφής! Τα ευρήματα αυτά τα έχουμε 
δημοσιεύσει στον ελληνικό και ξένο τύπο, 
υπάρχουνε στα αρχεία του ινστιτούτου μας 
και εξάλλου μπορεί να απευθυνθεί κανείς 

σχετικά και στη βουλγαρική αρχαιολογική 
υπηρεσία»... 
Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο τέθηκε στη 
συνομιλία μας με τον Γιώργο Πάλμο (επί-
καιρο μάλιστα ύστερα από την κλοπή πριν 
από μερικές ημέρες αρχαιοτήτων από την 
Αρχαία Ολυμπία), είναι αυτό της αρχαιο-
καπηλείας. Ο κ. Πάλμος μας ανέφερε πολ-
λά εντυπωσιακά πράγματα, μερικά εκ των 
οποίων παραθέτουμε εδώ: 
«Το 2004, το 2006 και το 2007, προς το 
υπουργείο πολιτισμού, καταγγείλαμε το 
γεγονός ότι έχουν εξαφανιστεί από τα 
σπήλαια της Ακροπόλεως, όπου και φυ-
λάσσονταν, κομμάτια του Φειδία, δηλ. 
της μετώπης, τα σημαντικότερα κομμάτια 
στην ιστορία της ανθρωπότητος! Μιλάμε 
για τα Ελγίνεια, τα υπόλοιπα των Ελγινεί-
ων!... Έγινε λοιπόν το εξής. Ο βουλευτής 
κ. Μιχάλης Καρχιμάκης υιοθέτησε την κα-
ταγγελία μου ότι αυτά τα κομμάτια έχουν 
εξαφανιστεί και ότι πρέπει να βρεθούν και 
να επιστρέψουν στο νέο μουσείο της Ακρό-
πολης. Επίσης, για το θέμα αυτό υπάρχει 
και σχετικό έγγραφο του τότε υπουργού 
κ. Δημήτρη Σιούφα. Μου τηλεφώνησε τότε 
ο έφορος Ακροπόλεως και μου είπε ‘’τι εί-
ναι, κύριε Πάλμο, αυτά που λέτε;’’... Τελικά, 
μετά την καταγγελία μας στον εισαγγελέα, 
και εν όψει του νέου μουσείου της Ακρο-
πόλεως, κάποιοι αναγκάστηκαν να επιστρέ-
ψουν τα κομμάτια του Φειδία την τελευταία 
κυριολεκτικά στιγμή!!! Σαν συμπέρασμα: η 
δική μας παρέμβαση διέσωσε τα κομμάτια 
αυτά σε μία χώρα που ζητάει τα Ελγίνεια 
από τους Άγγλους και στην οποία χώρα οι 
ίδιοι οι άνθρωποι που τα φυλάγουνε τα... 
είχανε εξαφανίσει! Η καταγγελία μας είναι 
σοβαρότατη, διότι είναι απείρως σοβαρό 
να εξαφανίζει κάποιος τα υπόλοιπα των Ελ-
γινείων, ό,τι δηλ. άφησε εδώ ο Έλγιν»!... 
Πέραν όλων αυτών των άκρως ενδιαφερό-
ντων, θέσαμε στον εκλεκτό μας συνομιλη-
τή το ζήτημα των περίφημων «υπερόπλων» 
(στρατιωτικών συστημάτων δηλ. προηγ-
μένης τεχνολογίας), θέμα που σχετίζεται 
άμεσα με την άμυνα της χώρας μας και 
με τη γενικότερη ισορροπία των ελληνο-
τουρκικών – και όχι μόνο – σχέσεων. Κάτι 

το οποίο ιδιαίτερα σήμερα, σε μια περίοδο 
δηλ. μεγάλων ανακατατάξεων παγκοσμίως, 
αποκτά και άλλες πολύ σπουδαίες διαστά-
σεις... Είπε λοιπόν ο κ. Πάλμος για το μεί-
ζον αυτό θέμα: 
«Το ινστιτούτο μας έχει μία ομάδα εφευρε-
τών, που είναι τρόπον τινά συνέχεια παλαι-
ότερης ομάδας υπό τον Γεώργιο Γκιόλβα, 
και στην οποία συμμετέχει και η χήρα του 
Γκιόλβα. Η ομάδα αυτή, πέρα από τα όσα 
εκπληκτικά εφηύρε ο Γκιόλβας και μετά τον 
Νοέμβριο του 2003 που «έφυγε» ο Γκιόλ-
βας, ασχολήθηκε έντονα με το να προσφέ-
ρει στον ελληνικό στρατό οπλικά συστήμα-
τα προηγμένης τεχνολογίας! Ένα οπλικό 
σύστημα, το οποίο επροσεφέρθη κάποια 
στιγμή στον ελληνικό στρατό είναι το Ε2-
92. Το σύστημα αυτό «φοριέται» πάνω σε 
παλαιά αεροσκάφη τύπου Fantom και τύ-
που A7 Corsair, με συνέπεια τα αεροσκάφη 
αυτά να αποκτούν αορατότητα ως προς τα 
σύγχρονα αεροσκάφη F-16 κτλ.! Δηλαδή αν 
ο ελληνικός στρατός είχε αυτό το σύστη-
μα θα είχε τη δυνατότητα να υπερνικήσει 
αστραπιαία την τουρκική αεροπορία, της 
οποίας το 87% αποτελείται από τελευταίου 
τύπου αεροσκάφη F-16, μιας και το σύστη-
μα αυτό έχει την ικανότητα να εξαφανίζει 
στα ραντάρ των τουρκικών F-16 τα ελληνι-
κά παλαιού τύπου αεροσκάφη»!... 
Ποια όμως η συνέχεια και η κατάληξη αυ-
τής της τόσο φιλόδοξης και ενδιαφέρου-
σας πρότασης; Ο Γιώργος Πάλμος μας 
απάντησε ευθέως: 
«Υπήρξε μία αμφισβήτηση, όπως γενικά 
υπάρχει αμφισβήτηση στην Ελλάδα! Σας 
υπενθυμίζω εδώ ότι στο παρελθόν έχουν 
αμφισβητηθεί μεγάλες μορφές, όπως ο 
Σλήμαν, ο Καραθεοδωρής, ο Γκιόλβας 
και τόσοι άλλοι... Αυτή όμως η αμφισβή-
τηση εκάμφθηκε όταν έγινε άσκηση, στην 
οποία ελληνικά F-16 αντιμετώπισαν σε αε-
ρομαχίες παλαιού τύπου, προς απόσυρση, 
αεροσκάφη. Τότε τα υπερσύγχρονα F-16 
ηττήθησαν κατ’ επανάληψη απ’ τα 50 και 
βάλε ετών αεροσκάφη που όμως έφεραν 
το σύστημα Ε2-92!!! Πιστοποιήθηκε έτσι 
ότι αυτό το σύστημα δίνει την απόλυτη κυ-
ριαρχία στην Ελλάδα επί του Αιγαίου, όχι 

μόνο στην αεροπορία, αλλά και στο ναυτικό 
μας! Κι αυτό, διότι δεν μπορεί το τουρκικό 
ναυτικό να αντιμετωπίσει «αόρατα» αερο-
πλάνα!... Άρα έχουμε κερδίσει κατά κράτος 
την Τουρκία μ’ αυτό και μόνο το σύστημα»! 
Και συνέχισε ο κ. Πάλμος την τόσο ενδια-
φέρουσα αναφορά του: 
«Το περίεργο είναι ότι από το 2004, που 
εδόθη στην ελληνική αεροπορία αυτό το 
σύστημα δεν τέθηκε σε εφαρμογή, δεν τέ-
θηκε σε χρήση! Πρόσφατα λοιπόν συνέβη 
κάτι το εκπληκτικό. Ενημερωμένος ο βου-
λευτής κ. Ηλίας Πολατίδης για τα γεγονότα 
αυτά έκανε ερώτηση στη βουλή. Η απά-
ντηση του κ. υφυπουργού δείχνει ότι δεν 
έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτό 
το καταπληκτικό σύστημα! Θέτω λοιπόν το 
ερώτημα ‘’γιατί και ποιοι απαγορεύουνε τη 
χρήση αυτού του συστήματος’’»;... 
Τα παραπάνω είναι βεβαίως συγκλονιστικά 
και – κατά την άποψή μας – χρήζουν της 
περαιτέρω έρευνάς μας... Αξίζει εδώ, χωρίς 
φυσικά να εξαντλούμε καθόλου το θέμα, να 
παραθέσουμε και μερικά ακόμα στοιχεία 
που μας ανέφερε σχετικά με τα θρυλικά 
«υπερόπλα» ο ερευνητής Γιώργος Πάλμος: 
«Υπάρχουν προτάσεις, εκτός από αυτή 
των εφευρετών του Ε2-92, των εφευρετών 
μας και για υπερ-αεροσκάφη, τα οποία δεν 
αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο: είναι 
Stealth, υπερελαφρά (βάρους 480 κιλών 
το πολύ), ταχύτατα, διαθέτουν κινητήρες 
που δεν θέλουνε καύσιμο, άρα μπορούνε 
να πετάνε εκατοντάδες ώρες με αυτόματο 
πιλότο και με ηλεκτρονικό σύστημα τηλε-
χειριζόμενο)!... Να μην ξεχνάμε ότι το πρώ-
το τηλεκατευθυνόμενο στρατιωτικό όχημα 
στον κόσμο εστάλη από την Ελευσίνα στη 
Ρόδο από τον Γεώργιο Γκιόλβα, παρουσία 
του βασιλιά, το 1956 αν θυμάμαι καλά! Άρα 
έχουμε ένα παρελθόν εμείς, το οποίο δεν 
πρέπει να το ξεχάσουμε, αλλά οφείλουμε 
να το συνεχίσουμε και να μπούμε πρώτοι 
στην παγκόσμια παραγωγή υπερόπλων, 
διότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε 
αυτό! Και όχι μόνο η δική μας ομάδα, αφού 
υπάρχουν και άλλες ερευνητικές ομάδες 
που έχουν αυτή τη δυνατότητα»!... 
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Τ
ο Φεβρουάριο του 2015, διαβά-
σαμε την παρακάτω είδηση που 
μετέδωσε το ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Reuters: «Δύο τουρ-
κικά πολεμικά αεροπλάνα RF-4E 

πετούσαν στην περιοχή Akcadag, 90 μίλια 
βόρεια με τα σύνορα με τη Συρία, με μυ-
στική αποστολή πολεμικές επιχειρήσεις 
εντός Συριακών εδαφών, όταν ξαφνικά... 
Μία απότομη εκτυφλωτική φωτοδέσμη 
πλάσματος εξέπεμψε από την Συρία, σχί-
ζοντας τον ουρανό, έκοψε σε κομμάτια τα 
δύο αεροσκάφη λιώνοντάς τα στον αέρα! 
Και οι 4 πιλότοι των τετραθέσιων μαχη-
τικών RF-4E σκοτώθηκαν επί τόπου! Το 
2012 η Συρία είχε καταρρίψει ένα τουρ-
κικό RF-4E πάνω από τη Μεσόγειο με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο». 
Το μυστικό αυτό όπλο, δεν είναι τίποτα 
άλλο από το θρυλικό «ΜΠΕΒΑΤΡΟΝ»!!! 
Ένα μεγάλο ενεργειακό κανόνι που εκ-
πέμπει μία πανίσχυρη φωτοδέσμη πλά-
σματος ικανή να καταστρέψει στη στιγμή 
και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του 
κόσμου. Το εφηύρε ο Γεώργιος Γκιόλβας, 
επιστήμονας μηχανολόγος και πυρηνικός 
φυσικός, ένα από τα πιό σπουδαία μέλη 
που απάρτιζαν την μυστική «Ομάδα Ε», 
ήδη από την δεκαετία του 1970. 
Οι επίσημες πληροφορίες που έχουν βγει 
δημόσια, κάνουν λόγο ότι μετά από δυ-
σάρεστες περιπέτειες για την μελλοντική 
τύχη του «ΜΠΕΒΑΤΡΟΝ» και με οριστική 
ομόφωνη απόφαση των «Ε», ο Γεώργιος 
Γκιόλβας το παρέδωσε στην Ρωσική πο-
λεμική βιομηχανία, όχι για να το πουλή-
σει αλλά για να το προστατέψει από τους 

προδότες πολιτικούς που κυβερνούν και 
ξεπουλούν μέχρι σήμερα την Ελλάδα μας. 
Να το χρησιμοποιούν για την άμυνά τους, 
αυτών και όλων των Ορθοδόξων λαών, 
συγγενών των Ελλήνων. Και με τελικό 
όρο, στους έσχατους καιρούς, το «ΜΠΕ-
ΒΑΤΡΟΝ» να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην επέλαση του Ξανθού Γένους, την 
καταστροφή και διαμελισμό της Τουρ-
κίας, την παράδοση της Βασιλεύουσας 
(της Κωνσταντινούπολης) στους Έλληνες 
και την αναλαμπή του Αρχαίου Ελληνικού 
Πνεύματος και της Ορθοδοξίας απαντα-
χού της Γης. 
Στην «κλασική» πια συνέντευξή μου στον 
Ησαΐα Κωνσταντινίδη, στην «Ελ. Ώρα», 
Φεβρουάριος 2012, είχα αναφέρει και τα 
εξής: «Το ινστιτούτο μας έχει μία ομάδα 
εφευρετών, που είναι τρόπον τινά συνέ-
χεια παλαιότερης ομάδας υπό τον Γεώρ-
γιο Γκιόλβα, και στην οποία συμμετέχει 
και η χήρα του Γκιόλβα. Η ομάδα αυτή, 
πέρα από τα όσα εκπληκτικά εφηύρε ο 
Γκιόλβας και μετά τον Νοέμβριο του 2003 
που «έφυγε» ο Γκιόλβας, ασχολήθηκε 
έντονα με το να προσφέρει στον ελληνικό 
στρατό οπλικά συστήματα προηγμένης 
τεχνολογίας! Ένα οπλικό σύστημα, το 
οποίο επροσεφέρθη κάποια στιγμή στον 
ελληνικό στρατό είναι το Ε2-92. Το σύ-
στημα αυτό «φοριέται» πάνω σε παλαιά 
αεροσκάφη τύπου Fantom και τύπου A7 
Corsair, με συνέπεια τα αεροσκάφη αυτά 
να αποκτούν αορατότητα ως προς τα 
σύγχρονα αεροσκάφη F-16 κτλ.! Δηλα-
δή αν ο ελληνικός στρατός είχε αυτό το 
σύστημα θα είχε τη δυνατότητα να υπερ-

νικήσει αστραπιαία την τουρκική αεροπο-
ρία, της οποίας το 87% αποτελείται από 
τελευταίου τύπου αεροσκάφη F-16, μιας 
και το σύστημα αυτό έχει την ικανότητα 
να εξαφανίζει στα ραντάρ των τουρκικών 
F-16 τα ελληνικά παλαιού τύπου αερο-
σκάφη»!... 
Έχουμε αναφερθεί λοιπόν και άλλες φο-
ρές στο άκρως νευραλγικό και σπουδαίο 
θέμα των ελληνικών υπερόπλων: δηλ. των 
οπλικών εκείνων συστημάτων-εφευρέσε-
ων που κατασκεύασαν ελληνικά εφευρε-
τικά μυαλά των Έψιλον, τα οποία όμως 
η ανθελληνική εξουσία που εδρεύει στην 
Αθήνα ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ να παραχθούν!!! Και 
έτσι δίνει τη  δυνατότητα στην Τουρκία 
να εξασφαλίζει μία εικονική υπεροπλία 
στον αιγαιακό χώρο έναντι της Ελλάδας, 
υποβοηθώντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην 
επιβολή νέας οθωμανοκρατίας στον τόπο 
μας και βιολογικής εξόντωσης του ελληνι-
κού έθνους!... Συνεπώς ΟΛΟΙ όσοι εμπο-
δίζουν την υλοποίηση των εν λόγω ελληνι-
κών εφευρέσεων εξυπηρετούν ξένους και 
εχθρικούς προς την πατρίδα μας σχεδια-
σμούς και είναι εθνοπροδότες! 
Από το πραγματικά απίστευτο σε βάθος, 
όγκο και σπουδαιότητα αρχείο του ινστι-
τούτου χρησιμοποιήσαμε και άλλοτε τρο-
μακτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τους 
παραπάνω ισχυρισμούς μας. Καρπός των 
κοινών εργασιών μας -Γεώργιος Πάλμος 
και Ησαΐας Κωνσταντινίδης- υπήρξε επί-
σης το εντυπωσιακό έργο «Έψιλον εφευ-
ρετών και υπερόπλα, από τον Γκιόλβα 
στον Πάλμο», με βασικό συγγραφέα τον 
Δώρο Πάλμο, που προκάλεσε πλήθος συ-

ζητήσεων και ακόμα και τώρα κουβεντιά-
ζεται σε παρασκηνιακούς κύκλους Ελλά-
δας και εξωτερικού (εξεδόθη με την «Ε.Ω. 
της Κυριακής», στις 22 Ιουλίου 2012). 
Πολλά και διάφορα τα έργα του Γκιόλβα 
και, γενικότερα, της περιβόητης ερευνητι-
κής Ομάδας Γκιόλβα ή, όπως πια λέγεται 
στα άδυτα των αδύτων, Ομάδας Πάλμου. 
Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί γι’ αυτά τα 
θέματα σε εφημερίδες, περιοδικά και βι-
βλία, αλλά έχουν εξίσου ειπωθεί πολλά σε 
διάφορες εκπομπές της τηλοψίας κτλ. Ο 
θόρυβος γύρω απ’ τα ελληνικά υπερόπλα 
ξεκίνησε βασικά 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (μέσα 
στο 1982), με εμπλοκή και του ονόματος 
του τότε υφυπουργού εθνικής αμύνης – 
αρμοδίου για τα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα – Γεωργίου Πέτσου. Συμπτωματικά 
(;) τον Πέτσο αποπειράθηκε να εκτελέσει 
τον Μάιο του 1989 η τρομοκρατική ομά-
δα 17 Νοέμβρη, που προηγουμένως είχε 
δολοφονήσει ένα ακόμη πρόσωπο που 
εμπλέχτηκε με το θέμα: τον βιομήχανο 
Αλέξανδρο Αθανασιάδη-Μποδοσάκη, στις 
1 Μαρτίου 1988... Αλλά επίσης είναι γνω-
στή η διάσπαση στους κόλπους της ελλη-
νικής μασονίας – το 1986 – με αφορμή τη 
διαμάχη φραξιών για τα ελληνικά εξοπλι-
στικά συστήματα! 
Το περίφημο «Ηχητικό Κανόνι» του Γιώρ-
γου Γκιόλβα ή, όπως επίσης λέγεται, ελ-
ληνική «Σάλπιγγα του Θανάτου», είναι 
μία από τις σημαντικότερες ελληνικές 
εφευρέσεις Έψιλον. Να τι γράφει, μεταξύ 
άλλων, στη γενική περιγραφή της κατα-
σκευής του ο ίδιος ο μεγάλος παγκοσμίου 
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βεληνεκούς εφευρέτης Γεώργιος Γκιόλ-
βας: 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Η εν λόγω συσκευή αποτελείται εκ των 
κάτωθι επί μέρους τμημάτων: α) Ενός 
αεροσυμπιεστού, β) Μιας σωλήνος συν-
δέσεως αεροθαλάμου, γ) Ενός κρουνού 
ρυθμίσεως του αέρος, δ) Ενός αεροθα-
λάμου πεπιεσμένου αέρος, ε) Ενενήκοντα 
οκτώ (98) σωλήνων εξ ειδικού κράματος, 
στ) Τέσσαρες (4) ειδικούς ρεγουλατό-
ρους ρυθμίσεως και κατευθύνσεως του 
αέρος, ζ) Ενενήκοντα οκτώ (98) σωλήνων 
λήψεως αντηχήσεως του ήχου, η) Χωάνης 
(κάνη) εξόδου ηχητικών κυμάτων, θ) Ενός 
ειδικού θαλάμου καλύψεως των σωληνώ-
σεων. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Θέτομεν εις κίνησιν τον αεροσυμπιεστήν, 
ΣΧΕΔΙΟΝ (Ι), Τμήμα Α, και, δια του σωλή-
νος (Β) μέσω του κρουνού (Γ) εισέρχεται 
πεπιεσμένος αήρ εις τον θάλαμον αέρος 
(Δ). Εκ του θαλάμου (Δ), ο πεπιεσμένος 
αέρας μέσω των δι’ ειδικού κράματος κα-
τασκευαζομένων σωλήνων (Ε) εισέρχεται 
ρυθμιζόμενος καταλλήλως δια των ρεγου-
λατόρων (Ζ) εις τους σωλήνας (Η) εντός 
των οποίων παράγονται δια της «αντηχή-
σεως» τα υπέρ χαμηλής συχνότητος ηχη-
τικά κύματα δυνάμενα να αναπτύξουν 

ισχύν άνω των δύο χιλιάδων (2.000) ΒΑΤΤ 
και να εκπέμψουν ακτινοβολίαν συχνότη-
τος κάτω των (4,2) ΧΕΡΤΖ. 
Τα εκπεμπόμενα κύματα κατευθύνονται 
εις τον στόχον μέσω της χωάνης (κάνης) 
(Θ) αφ’ ενός και αφ’ ετέρου δι’ ηλεκτρο-
μαγνητικών κυμάτων ειδικής συχνότητος 
παραγομένων εξ ειδικής συσκευής της 
οποίας τα σχέδια και την μελέτην θέλω 
καταθέσει εν καιρώ δια την χορήγησιν 
ετέρου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 
Τα παραγόμενα δια της ανωτέρω συσκευ-
ής μου ηχητικά κύματα υπέρ χαμηλής 
συχνότητος δύνανται να θέσουν σε «παλ-
μικές δονήσεις» ολόκληρον μεγαλούπολιν 
και να την μεταβάλουν εντός ελαχίστου 
χρόνου εις «ωκεανόν άμμου». 
Οι χειρισταί της εν λόγω «ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ ΘΑ-
ΝΑΤΟΥ» θα ενδυθούν ειδικάς στολάς δε-
δομένου ότι τα ηχητικά υπερκύματα προ-
καλούν εις τον ανθρώπινον οργανισμόν 
ανωμαλίας ως και γενικήν παράλυσιν του 
νευρικού συστήματος. 
Επίσης η δοκιμή του εν λόγω «ΗΧΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΟΥ» σ’ όλη την ένταση της δρά-
σεώς του πρέπει να γίνη πολλά χιλιόμε-
τρα μακρυά από κατωκημένας περιοχάς». 
Το υπερόπλο «ΜΠΕΒΑΤΡΟΝ» είναι ένα 
ακόμα φοβερό ελληνικό υπερόπλο. Το 
«Μπέβατρον», γνωστό και ως «Γοργόνειο» 
και «η κεφαλή της Μεδούσης», είναι ένα 
υπερόπλο, ένα σύστημα για τη σύντηξη  

του πλάσματος της ύλης -σε καμιά περί-
πτωση δεν το συγχέουμε με τη σύντηξη 
του πυρήνος της ύλης- και έχει φωτο-
δέσμη πλάσματος. Αυτό σημαίνει ότι το 
πλάσμα που προέρχεται από  τη σύντηξη 
της ύλης, εξερχόμενο απ’ το μαγνητικό 
πεδίο, γίνεται φωτοδέσμη, δηλαδή ακτι-
νοβολία. Το υπερόπλο αυτό βρίσκεται σε 
κάποια χώρα της Αφρικής ενώ οι Εβραιο-
σιωνιστές, το «παρουσίασαν» στην ξένη 
ταινία «Τζέημς Μποντ, πράκτωρ  007: 
Επιχείρηση «Χρυσά Μάτια» (James Bond, 
Goldeneye). 
Η προηγμένη τεχνολογία των Έψιλον, θα 
μπορούσε και τώρα να δοθεί στο Ελληνι-
κό κράτος, αλλά τα υψηλόβαθμα στελέ-
χη της «Ε» γνωρίζουν ότι αυτοί που κυ-
βερνάνε τον τόπο αυτή τη στιγμή, είναι 
απλώς πιόνια των Σιωνιστών. Έτσι έχουμε 
το  εξής συγκλονιστικό γεγονός:  Ενώ οι 
επιστήμονες της «Ε»  κατασκεύαζαν το 
«Μπέβατρον» , οι πολιτικοί κάλεσαν τον 
εκδότη της εγκυκλοπαίδειας  του «ΗΛΙ-
ΟΥ» Ιωάννη Πασσά, τον αστρονόμο Κων-
σταντίνο Χασάπη, τον πυρηνικό-φυσικό 
Γεώργιο Γκιόλβα κ.ά. και τους ζήτησαν 
τα σχέδια του αντιαεροπορικού σχεδίου 
«ΑΡΤΕΜΙΣ», το οποίο αποτελεί μέρος των 
σχεδίων του «Μπέβατρον». Οι Απολλώνιοι 
είχαν παραδώσει τα σχέδιά του και είπαν 
στους πολιτικούς ότι αυτός που θα τα 
προδώσει, θα εκτελεστεί αμέσως. 

Οι Έψιλον τώρα, μπορεί αφιλοκερδώς να 
κατασκεύασαν το υπερόπλο αυτό, αλλά οι 
πολιτικοί «ηγέτες» (όπως ομολόγησαν ο Ι. 
Πασσας κ.ά.) ΠΟΥΛΗΣΑΝ τα σχέδια στο 
Ισραήλ, το οποίο με τη σειρά του τροφο-
δοτεί το «ΑΡΤΕΜΙΣ» και σε άλλες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας 
(αν κάποιος έχει αμφιβολίες, ας διαβάσει 
το βιβλίο του Ι. Πασσά «Η αληθινή προ-
ϊστορία», σελ.26-28 και 56-58)! Με λίγα 
λόγια, οι της «Ε» το ένα βράδυ δίνουν τα 
σχέδια του συστήματος και το ίδιο βράδυ 
οι πολιτικοί τα παραδίδουν στους Ισραη-
λίτες! 
Τελειώνοντας, να πω ότι η Ομάδα Έψιλον 
έχει ανακαλύψει και άλλα κύματα, μη Ερ-
τζιανά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν 
εξασθενεί η δύναμή τους (δεν ισχύει ο 
νόμος των αντιστρόφων τετραγώνων). Τα 
κύματα αυτά έχουν τεράστια ισχύ, ώστε 
να δημιουργούν πυρήνες με ενεργειακές 
σφαίρες! Χρησιμοποιούνται σε υπερόπλο 
που αντλεί δύναμη από γεννήτριες ΜΟ-
ΡΑΥ, χρησιμοποιώντας εκρήξεις για την 
παραγωγή ενέργειας και επιπλέον έχει τη 
δυνατότητα να παράγει τετραδιάστατα 
κύματα σε κάθε σημείο του χωροχρόνου. 
Αυτά τα ανακάλυψε ο κορυφαίος Σέρβος 
φυσικός Νίκολα Τέσλα, μαζί με τον Έλ-
ληνα μαθηματικό Κωνσταντίνο Καραθεο-
δωρή, οι οποίοι -λένε- ήταν μέλη της «Ε». 
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Γ
ια την αρχαιολογική σημασία 
της Αττικής: «Αν ερευνηθούν τα 
τούνελ και γίνουν οι πρέπουσες 
ανασκαφές σε όλη την Αττική ο 
21ος αιώνας θα ονομαστεί αιώ-

νας της αρχαιολογικής έρευνας»!!! 

Για τη δημιουργική γεωπολιτική: «Δημι-
ουργική γεωπολιτική ονομάζεται η σύγχρο-
νη τακτική διάλυσης κρατών, βασισμένη 
σε ανάγκες που προκύπτουν από το νερό, 
το πετρέλαιο και διάφορα εβραϊκά δήθεν 
εθνικά παραληρήματα, μιας και οι Εβραίοι 
αποδείξανε ότι δεν υφίστανται ως έθνος». 

Για την κοινωνική μηχανική: «Κοινωνι-
κή μηχανική λέγεται ο τομέας της παρα-
πλάνησης των λαών, που υποβοηθά στην 
επιτυχία των νέων χωροταξικών διαμορ-
φώσεων, οι οποίες για να επιτευχθούν 
χρειάζεται ένα παραμύθι που να υποβοηθά 
στους στόχους». 

Για το Ισλαμικό Κράτος (ISIS): «Είναι φα-
νερό ότι η υπόθεση της ISIS είναι εβραιο-
αμερικανικής προελεύσεως, με «νονό» τον 
Ερντογάν»… 

Για την επιδιωκόμενη κατάργηση του Τρι-
αδικού Θεού από το Σύνταγμα της Ελλά-
δας: «Η κατάργηση του Τριαδικού Θεού 
από το Σύνταγμα θα ξεπεράσει τα όρια της 
αντοχής στον αμοραλισμό». 

Για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελ-
λάδας: «Σε αυτόν τον λαό, τον οποίο τον 
έχουνε οργανωμένο τσακίσει, θα έπρεπε 
να έχουμε σύνθημα ’’ΚΑΝΤΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ 
10 ΠΑΙΔΙΑ’’»! 

Για τον εθνικό και θρησκευτικό του Αγώ-
να: «Ο Θεός θα μας δικαιώσει αν είμαστε 
σωστοί». 

Στο ερώτημα «Μπορείς να αμαρτήσεις με 
πολλούς τρόπους, ποια είναι η λύση;», 
απάντησε: «Να είσαι τόσο πολύ ειλικρινής, 
τόσο πολύ πιστός, τόσο πολύ σοβαρός, 
που να μπορείς να πάρεις απαντήσεις από 

αυτούς που μπορούν να στις δώσουν. Για-
τί αυτοί που μπορούν να δώσουν απαντή-
σεις, άμα σε δουν να παίζεις πινγκ-πονγκ, 
σήμερα είμαι με τον Θεό και αύριο με τον 
Γιώργο Παπανδρέου, δεν γίνεται. Το πινγκ-
πονγκ δεν βοηθάει»! 

Για το τεράστιο βάθος της ιστορίας των 
Ελλήνων: «Αν περπατήσεις επάνω σε 
ΑΥΤΗ την Γη κι αισθανθείς αυτό που βγά-
ζει, τότε θα σου βγάλει τους ήχους από 
τους τριγμούς από τα κόκαλα των προγό-
νων, από τους ήρωες, τους ημίθεους, τους 
τιτάνες που περάσανε από αυτόν τον τόπο, 
τους γίγαντες, τις γυναίκες του Ζαλόγγου, 
τους άντρες της Σαμαρίνας και τότε ίσως 
καταλάβεις το ότι να πατάς σ’ αυτό το ιερό 
έδαφος είναι μεγάλη ευθύνη». 

Για την ανάγκη ενότητας του Ελληνισμού: 
«Ένα δυνατό σύνολο αποτελείται από μο-
νάδες ΕΝΩΜΕΝΕΣ». 

Για την εβραιοσιωνιστική επιβουλή της 
Πατρίδας μας: «Τα μόνα οικόπεδα που 
επιτρέπουμε να αγοραστούν και να διαχει-
ριστούν οι Εβραιοσιωνιστές μεσίτες είναι 
τα οικόπεδα της Κολάσεως, τα οποία δια-
θέτουν δωρεάν κεντρική θέρμανση». 

Για τον πνευματικό πλούτο των εκτός ση-
μερινής Ελλάδος αρχαίων ελληνικών έρ-
γων: «Υπολογίζουμε το σύνολο των έργων 
της αρχαίας δραματουργίας από αποικίες 
της Ιταλίας από την Ελλάδα, Βόρειο Αφρι-
κή, βαλκανικές χώρες, αμερικανική ήπειρο 
και κυρίως Ανατολία που είχε πάμπολλα 
θέατρα, σε περισσότερα από 4000 έργα 
στο δράμα, το σατυρικό δράμα και την κω-
μωδία». 

Για τη σημερινή Βουλή των Ελλήνων: «Το 
σύνολο των σημερινών βουλευτών ευθύνε-
ται απόλυτα για την κατάσταση που υπάρ-
χει στα οικονομικά, αλλά και στην άμυνα 
της χώρας, στην παιδεία, στην υγεία και 
στην απασχόληση»!!! 

Για την προσπάθεια των Τούρκων να με-

τατρέψουν την πόλη σε… νησί, με τη δη-
μιουργία διώρυγας: «Οι Τούρκοι άνοιξαν 
διώρυγα μπροστά απ’ την Κωνσταντινού-
πολη, για να… μην περάσει ο επελάσων 
ελληνικός στρατός»!!! 

Για την Κωνσταντινούπολη και τον ελ-
ληνικό πληθυσμό: «Λόγω προδοσίας και 
σφαλμάτων των Βυζαντινών ο χώρος αυ-
τός περιήλθε στους Τουράν, με αποτέλε-
σμα να έχουμε χάσει εμείς 70 εκατομμύρια 
Έλληνες, εάν δεν είχανε πάρει οι Τούρκοι 
την Πόλη και είχε μείνει σε ελληνικά χέρια, 
διότι αυτή θα ήταν η πληθυσμιακή ανάπτυ-
ξη του ελληνικού στοιχείου»!... 

Για τις διαχρονικές σιωνιστικές συνωμο-
σίες σε βάρος του Ελληνισμού: «Ιουδαί-
οι με χρήματα της Δουκίσσης Πλακεντίας 
σκότωσαν τον Καποδίστρια και σκοτώνουν 
μέχρι σήμερα το ελληνικό έθνος»! 

Για την ισλαμοποίηση της Ελλάδας: «Εί-
ναι προφανές ότι το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα της χώρας είναι τα έξι εκατομμύρια αλ-
λοδαπών που συνεχώς αυξάνονται και που 
γεννούν ανά οικογένεια τέσσερα έως οκτώ 
παιδιά (!) έναντι του 0.6 που είναι οι γεννή-
σεις των ελληνικών ζευγαριών»!... 

Για το σχέδιο «Bulgravia»: «Από το 1984 
έχω ανακοινώσει το σκοτεινό σχέδιο διαμε-
λισμού της Μακεδονίας, δια το οποίο μετά 
από δεκαετείς καταγγελίες μου παρενέβη 
ο αντιεισαγγελέας Αγγελής, κατάσχοντας 
ενάμιση φορτηγό υλικό μέσα από το οποίο 
προέκυψε και η βαλίτσα για το σχέδιο 
«Μπουλγκράβια». Το σχέδιο αυτό προέ-
βλεπε μετά από επεισόδια αλλοδαπών την 
παρέμβαση ξένων ειρηνευτικών δυνάμεων 
στη Θεσσαλονίκη, αποκοπή δια δημοψη-
φίσματος -αφού θα έχουν μεταφερθεί και 
πάρει την υπηκοότητα κάποια εκατομ-
μύρια αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη- της 
Μακεδονίας και δημιουργία νέου κράτους 
με Βουλγαρία και Σκόπια με την επωνυμία 
«Μπουλγκράβια», το οποίο νέο κράτος θα 
εβραιοκρατείται»… 

Για τους σαϊεντολόγους του ΚΕΦΕ: «Οι 
σαϊεντολόγοι, να το σημειώσουμε αυτό το 
πράγμα, είναι μια προέκταση του κύκλου 
του Ρο Χάπαρτον, που ήταν ταμίας στην 
«Εκκλησία του Σατανά»! Άρα από αυτό και 
μόνο το γεγονός, είναι εμφανές το τι ρόλο 
παίζει η σαϊεντολογία»… 

Για τους «περίεργους» θανάτους των 
Τούρκων κομάντος στα Ίμια και άλλων 
Τούρκων που έβλαψαν τον ελληνισμό: 
«Να ποιος τιμωρεί τους Τούρκους Δολο-
φόνους των Ελλήνων!!!... Η Άγνωστη Ελ-
ληνική Δύναμη»! 

Για την προδοσία των Ελληνικών Υπερό-
πλων (που οι «ελληνικές» κυβερνήσεις 
αρνήθηκαν και… χάρισαν στους ξένους!): 
«Εσχάτη προδοσία διέπραξαν αυτοί που 
στέρησαν από την Ελλάδα τα Υπερόπλα!!! 
Διατάραξαν τη γεωπολιτική ισορροπία της 
περιοχής και του πλανήτη»… 

Για τις αιρέσεις στην Ελλάδα, και όχι μόνο: 
«Υφίσταται κάποιο παγκόσμιο κέντρο, 
εκ του οποίου εκπορεύονται αιρέσεις, οι 
οποίες στην πορεία εισάγονται στην Ελλά-
δα (καθώς και σε άλλες χώρες)»!!! 

Για τις αληθινές αιτίες της ελληνικής Κρί-
σης, των Μνημονίων κτλ.: «Εξαθλιώνουν 
τους Έλληνες εσκεμμένα για να μας πά-
ρουνε την Μακεδονία και τον χρυσό της 
Ελλάδας»!!! 

Για το υποχθόνιο σχέδιο το Αιγαίο μας 
να μετατραπεί σε «δαντική κόλαση» ενός 
Γενικού Πολέμου: «Εκρήξεις μικρών ατο-
μικών βομβών στον πυθμένα του Αιγαίου 
θα επανενεργοποιήσουν το ηφαίστειο της 
Θήρας μέσα σε συνθήκες Γ΄ παγκοσμίου 
πολέμου»!!! 

Για τον επερχόμενο Γ΄ παγκόσμιο πόλε-
μο: «Ο Τραμπ ετοιμάζεται να χτυπήσει την 
Κίνα!!! Έρχεται παγκόσμιος πόλεμος»… 
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Γράφει ο Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης 

Με τον αξέχαστο Έλληνα ερευνητή, Γιώργο 
Πάλμο, αυτόν τον μεγάλο πατριώτη, ο οποί-
ος άφησε πίσω του ως πνευματική κληρο-
νομιά ένα τεράστιο σε αξία και όγκο έργο, 
είχαμε συνεργαστεί -ο γράφων και άλλοι 
συντελεστές της «Ε.Ω.»- επί σειρά πολλών 
ετών, αναδεικνύοντας μεγάλες και συγκλο-
νιστικές αποκαλύψεις, αλλά και πολλά πρω-
τοποριακά θέματα. Τα εν λόγω πρωτοσέλι-
δα της εφημερίδας μας είχαν προξενήσει 
πολλές συζητήσεις σε διάφορους κύκλους, 
ενώ σε βάθος χρόνου οι προβλέψεις που 
είχε επιχειρήσει ο Γ. Πάλμος επιβεβαιώθη-
καν εντυπωσιακά, μέχρι κεραίας… 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα γεωπολιτικά 
ζητήματα, ο αείμνηστος Πάλμος είχε εστι-
άσει ιδιαίτερα στον κίνδυνο του τουρκικού 
επεκτατισμού και πολλές φορές έβγαλε 
σημαντικότατες αποκαλύψεις, μέσα απ’ την 
«Ε.Ω.» και τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες 
μπορεί μεν να… αγνοήθηκαν πλήρως από 
τους προδότες του (δήθεν) «συνταγματικού 
τόξου», πλην όμως λήφθηκαν στα σοβαρά 
υπ’ όψιν από όσους νοιάζονται για τον ελ-
ληνισμό. Ήδη στη «θρυλική» συνέντευξη 
που μας είχε δώσει, τον Φεβρουάριο του 
2012, επισήμανε τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζεται με επάρκεια και αποτελε-
σματικότητα η τουρκική απειλή στο Αιγαίο! 
Τις δε αποκαλύψεις εκείνες του Γ. Πάλμου 
επιβεβαίωσε αργότερα, με συνέντευξή του 
που δημοσιεύτηκε στην «Ε.Ω.» το 2015, και 
ο πρώην υπουργός άμυνας, πρέσβης Γε-
ώργιος Γεωργίου. 
Σήμερα, τις τόσο κρίσιμες αυτές στιγμές, 
παραθέτουμε ένα μοναδικό ντοκουμέντο. 
Είναι τα όσα είπε στον εξαιρετικό ερευνητή 
κ. Νίκο Αργυρίου ο Γιώργος Πάλμος, κυρι-
ολεκτικά λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του, 
στις 3 Απριλίου του 2017, για την αντιμε-
τώπιση της προκλητικότητας των Τούρκων 
στο Αιγαίο! Το ντοκουμέντο αυτό, που πρέ-
πει να διαβάσει κάθε Έλληνας (δεν αναφε-
ρόμαστε στους προδότες πολιτικάντηδες, 
διότι αυτοί ΔΕΝ είναι Έλληνες!), το παρα-
θέτουμε εδώ αυτούσιο και έχει πολύ μεγά-
λη αξία, εφόσον ό,τι είχε πει παλαιότερα 
περί των ελληνοτουρκικών ο Πάλμος επα-
ληθεύτηκε εκπληκτικά… Ας δούμε λοιπόν τι 
ακριβώς ανέφερε ενώπιον του κ. Νίκου Αρ-
γυρίου ο Γιώργος Πάλμος, λίγο καιρό μόνο 
πριν την κοίμησή του: 
«Ένας αληθινός ΗΓΕΤΗΣ για την Ελλάδα 
δεν θα επέτρεπε σε κανέναν να κλέβει, άρα 
η χώρα μας θα ήταν πάμπλουτη -γιατί είναι 
πάμπλουτη-, και θα είχε οργανώσει ισχυρό 

στρατό με Υπερόπλα! Αλλά θα είχε επίσης 
την δυνατότητα να παρέμβει άμεσα στις 
17 κοινότητες, μειονότητες και εθνότητες 
οι οποίες αποτελούν τη σημερινή Τουρκία 
-διότι οι γνήσιοι Τούρκοι είναι μόνο το 3% 
έως 5%!- και θα δημιουργούσε έτσι μία 
κατάσταση ανυπόφορη στους Τούρκους. 
Έτσι, θα τους στερούσε από κάθε εναντίον 
μας επιθετικότητα ή, αν ποτέ γινόταν κά-
ποιου είδους πρόκληση κατά της Ελλάδας, 
τα αποτελέσματα θα ήταν υπέρ μας και όχι 
υπέρ τους. 
Ο λόγος που η χώρα μας δεν μπορεί να τα 
κάνει όλα αυτά, είναι ότι οι άνθρωποι αυ-
τοί που μας κυβερνάνε είναι βαλτοί για να 
καταστρέψουνε το έθνος των Ελλήνων και 
την χώρα μας!!! Και απόδειξη είναι αυτό 
που είχε πει πριν από μερικά χρόνια ο πρό-
εδρος των Ελλήνων φαρμακοποιών, ότι οι 
πολιτικάντηδες θέλουνε να κλείσουνε όλα 
τα φαρμακεία, για να πάρει όλη την αγορά 
μία εβραϊκή εταιρεία! Οι άνθρωποι αυτοί 
δουλεύουνε για ξένα συμφέροντα»… 
Αυτά επακριβώς είχε πει λοιπόν στον κ. Ν. 
Αργυρίου ο Γιώργος Πάλμος, αλλά ελά-
χιστο καιρό μετά «έφυγε» από αυτόν τον 
προσωρινό κόσμο. Όμως τα όσα είπε ΚΑΙ 
τότε, επιβεβαιώνουν ότι η πατρίδα μας 
έχει μεν τη δυνατότητα να αποτρέψει τον 

τουρκικό κίνδυνο και να συντρίψει κάθε 
εχθρό που επιβουλεύεται την εδαφική μας 
ακεραιότητα, αλλά έχει τη δυστυχία να κυ-
βερνάται από ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ, που εμείς 
τους ονομάζουμε και είναι ΟΛΕΣ οι δυνά-
μεις που συγκροτούν το (δήθεν) «συνταγ-
ματικό τόξο», δηλ. από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον 
Καμμένο μέχρι τη Νέα Δημοκρατία και το 
ΠΑΣΟΚ… 
Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε 
ακόμη εδώ ένα παλαιότερο κείμενο, με 
πληροφορίες κτλ., του Γ. Πάλμου, που ανα-
φέρεται στη «Γαλάζια ακτίνα Ίλιον 2000-4 
BAVATRON» και την πτώση δύο αντιαρμα-
τικών ελικοπτέρων στην Κύπρο: 
«SN35 ισπανικής κατασκευής μεταγωγικό 
της τουρκικής αεροπορίας με 33 εκ των 
συμμετεχόντων εις Ίμια κομάντος καταρρί-
πτεται προ ετών από γαλάζια ακτίνα!!! Με 
αφορμή την πτώση του κυπριακού αντιαρ-
ματικού κυρίως στρατιωτικού ελικοπτέρου 
(πιθανότατα με την χρήση μυστικού οπλι-
κού συστήματος) θυμηθήκαμε την προ 
ετών πτώση τουρκικού ελικοπτέρου στο 
Βόσπορο, με επιβάτες 2-3 κομάντος εκ των 
συμμετεχόντων εις τα γεγονότα των Ιμίων 
και ακολούθως την πτώση δυο τουρκικών 
F16 και ενός μεταγωγικού αεροσκάφους 
SN35 ισπανικής κατασκευής, το οποίο με-
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τέφερε εις το Κουρδιστάν τους εναπομεί-
ναντες κομάντος της ομάδος των Ιμίων (30-
33 άτομα). 
Πολλά άρθρα έχουν γραφεί εις τις τουρκι-
κές εφημερίδες περί γαλάζιας ακτίνας που 
έριξε το SN35 και «φίμωση» των κατοίκων 
της περιοχής που είδαν τι έγινε. Το θέμα 
ανακοινώσαμε σε 8-10 εκπομπές (υπάρ-
χουν τα video) έκτοτε αλλά ουδείς θαρ-
ραλέος δημοσιογράφος [ΣΗΜ.: πλην της 
εφημερίδας «Ελεύθερη Ώρα»] βρέθηκε να 
το κάνει πρωτοσέλιδο, ώστε να έχουμε πε-
ρισσότερα και ακριβέστερα στοιχεία από 
τις αντιδράσεις. Μάλιστα και τηλεοπτικό 
διάλογο Πάλμου-Βερυβάκη είχαμε για το 
θέμα. 
ΠΟΙΟΣ ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥ-
ΡΑΝ; Είναι γνωστό ότι συνεργαζόμεθα 
με εφευρέτη που είχε δημιουργήσει την 
λεγόμενη ΑΣΠΙΔΑ ΟΥΡΑΝΟΥ που τμήμα 
της εργασίας εξελίχθηκε στο γνωστό 
HAARP. Είναι γνωστό ότι είχαν γίνει δο-
κιμές και στην γαλάζια ακτίνα (ακτινοβό-
λο όπλο με επικεντρωτή εγκλωβιστή στό-
χου). Έχουμε αναφερθεί τηλεοπτικά στο 
ΙΛΙΟΝ 2000-4 που μεταφέρει ολόκληρες 
πόλεις σε άλλη διάσταση (εξέλιξη πειρα-
μάτων TESLA). 
Φαίνεται όμως ότι και πολλοί άλλοι εκκι-

νώντας από τους Έλληνες εφευρέτες και 
τον Τέσλα έχουν κατασκευάσει τέτοια 
οπλικά συστήματα μικρής όμως εμβέλει-
ας. Έχει ακουσθεί ότι προ αρκετών ετών 
Έλληνας βοηθός μεγάλου εφευρέτη στις 
έρευνες πυροβόλου πλάσματος, προσε-
λήφθη εκ των ΗΠΑ ως διευθυντής του 
Κέντρου Ερευνών Πλάσματος με 2 εκ. 
δολάρια το χρόνο. Όμως απ’ ότι ξέρουμε 
οι Αμερικανοί πυροβόλο πλάσματος σε 
ψυχρώ δεν μπόρεσαν εισέτι να λειτουρ-
γήσουν. 
Άρθρο στην εφ. «Α1» μας έδωσε την υπο-
ψία ότι ίσως οι Άγγλοι έχουν πετύχει κάτι 
με μικρή εμβέλεια με στόχο κυρίως την 
προστασία των βάσεών τους στην Κύ-
προ. Η πτώση παλαιότερα ρωσικής κατα-
σκευής ελικοπτέρου με επιβάτη τον Αρ-
χηγό της Εθνικής Φρουράς και τώρα με 
επιβάτη Ρώσο βαθμοφόρο μας δημιουρ-
γεί απορίες, δεδομένου του ρόλου των 
Άγγλων αλλά και των Ισραηλινών στην 
Κύπρο. Αν αυτό συμβαίνει, τότε μετά την 
επιθετική ενέργεια εις την Κρήτη κατά 
των S300, έχουμε και δεύτερη επιθετική 
ενέργεια σε σύντομο χρονικό διάστημα 
με δράστες αγνώστους, σε ένα χώρο που 
δρουν Ισραηλινοί κατάσκοποι και ενερ-
γούν επί 34 χρόνια οι Βρετανοί υπέρ των 

Τούρκων. Άραγε πόσοι Άγγλοι πιλότοι 
έλαβαν μέρος στον Αττίλα με εντολή του 
Μακαρίου; 
Σχετικά με την πρόσφατη πτώση του F16 
δημοσιεύσαμε άρθρο, αλλά και γνώμες 
πολλών που υποστηρίζουν την άποψη 
της επίθεσης δυο F16C της 192 βάσης 
και ενός F4E/RF-4E Phantom II απογει-
ωθέντα από το αεροδρόμιο Dalaman φέ-
ρον το F4 ατρακτίδιο ζεύξης δεδομένων 
του κατευθυνόμενου βλήματος αέρος-
εδάφους popeye. 
Επρόκειτο δηλαδή για εκπαίδευση στην 
προσβολή των S300 PMU1 με χρήση 
F-4E Terminator 2020 σε συνδυασμό με 
βλήμα popeye, της ισραηλινής Rafael, 
το οποίοε είναι εξοπλισμένο με πολεμι-
κή κεφαλή 750 λιβρών με πιθανό σφάλμα 
τριών μέτρων! Το F-4E Terminator 2020 
με ραντάρ EL/M 2032 από 60 μίλια με λει-
τουργία SAR εντοπίζει τον στόχο και οι 
συντεταγμένες του μεταβιβάζονται στο 
βλήμα popeye. Το βλήμα κατευθύνεται 
μέσω GPS και INS. Όταν φθάσει στην 
περιοχή στόχου ενεργοποιείται TV ή IIR 
που μεταφέρει την εικόνα στο αεροσκά-
φος. Ο χειριστής πραγματοποιεί την τε-
λική κίνηση. 
Το ραντάρ Synthetic Aperture Radar 

(SAR) είναι της ισραηλινής ELTA EL/M 
παρέχοντας εικόνες με ευκρίνεια 1 μέ-
τρου από τα 60 μίλια. Άσκηση προσβο-
λής λοιπόν από τους συμμάχους! Κάποια 
στιγμή πρέπει να γίνει ένα άρθρο για 
το πλάτος συνεργασίας των συμμάχων 
Ισραήλ-Τουρκίας στα εξοπλιστικά. Τα 
πράγματα έχουν ξεφύγει και τα φωνήε-
ντα με τις γαλάζιες ακτίνες θα απελευ-
θερώσουν τις δυνατότητές τους όπως 
πάμε. Άραγε το «Βρετανοτουρκικό κο-
ντοσούβλι» πώς μυρίζει; Ερώτηση προς 
Ε49. 
Πιστεύουμε ότι είναι καιρός να σοβαρευ-
τούν οι Αγγλο-Τουρκο-Εβραιοσιωνιστές 
διότι μια όξυνση παρά τις χορεύτριες 
που διαχειρίζονται εδώ κάποια πράγμα-
τα, μπορεί να ενοχλήσει και τα αλλοδαπά 
φωνήεντα και κάτι τέτοιο θα οδηγήσει 
σε γενοκτονία τους κατά μεγάλο μέρος 
ελληνογενείς πληθυσμούς της Ανατολί-
ας και της Βρετανίας από παράπλευρες 
απώλειες. (Ο μη Έλλην εις την ελληνικήν 
είναι ποταπός και όχι αλλοδαπός). 
Οι κραυγές ΑΕΡΑ και ASANA έχουν μία 
διαφορά. Ο Αέρας σηκώνει ό,τι μπορεί, η 
ASANA ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΗΚΩ-
ΝΕΙ που λέει ο λαός ΟΛΟΥΣ! ΙΩΚΗ ΜΕΤΑ 
ΑΙΓΙΔΟΣ ΘΗΣΑΝΟΕΣΣΑΣ». 
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ÃñÜöåé ï
Äñ. ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò 

Å
íþ ïé åëëçíéêÝò Ýíïðëåò äõíÜ-
ìåéò êÜíïõí… ðåñéêïðÝò -åëÝù
ìíçìïíéáêþí "äåóìåýóåùí"-,
êáé óå ëßãï äåí èá Ý÷ïõí ïýôå
êáí áíôáëëáêôéêÜ, ïé áíôßóôïé-

÷åò ôçò Ôïõñêßáò ðåñíïýí ðéá óå öÜóç
"íÝáò ðïëåìéêÞò åðï÷Þò", åôïéìÜæïíôáò íá
âãÜëïõí ìðñïóôÜ ôá äéêÜ ôïõò ÕÐÅÑÏ-
ÐËÁ, ìå óôü÷ï íá ôïõñêïðïéÞóïõí ôï Áé-
ãáßï êáé íá åðåêôåßíïõí ôïí ôïõñêéêü "æùôé-
êü ÷þñï" ðñïò äõóìÜò: åêåß äçë. üðïõ

âñßóêåôáé ç ÅëëÜäá! Áõôü ôïõëÜ÷éóôïí
ðñïêýðôåé, Ýðåéôá áðü ôéò íÝåò åíôõðùóéá-
êÝò êéíÞóåéò óôïí ôïìÝá ôçò óôñáôéùôéêÞò
ôå÷íïëïãßáò, óôéò ïðïßåò ðñïÝâçóáí ôéò
ðñïÜëëåò ïé Ôïýñêïé. 
¸íá íÝï ôñïìáêôéêü õðåñüðëï, ëïéðüí, Ý-
÷åé ðëÝïí óôá ÷Ýñéá ôïõ ï ÑåôæÝð Ôáãßð
ÅñíôïãÜí, ðïõ åßíáé éêáíü íá áëëÜîåé ôéò é-
óïññïðßåò óôï Áéãáßï, áëëÜ êáé óå ïðïéï-
äÞðïôå Üëëï õäÜôéíï ðåñéâÜëëïí! Êé áõôü,
äéüôé ç Ôïõñêßá áíáêïßíùóå üôé åíéó÷ýåé ôï
ïðëïóôÜóéü ôçò ìå Ýíá êáéíïôüìï üðëï,
ðïõ äåí åßíáé Üëëï áðü Ýíá åíôõðùóéáêü
õðïâñý÷éï drone. Ðñüêåéôáé óôçí ïõóßá

ãéá ìéá õðïâñý÷éá êéíçôÞ íÜñêç, ç ïðïßá
åßíáé óå èÝóç íá áíáôéíÜîåé ôá å÷èñéêÜ ðï-
ëåìéêÜ ðëïßá êáé ìÜëéóôá Ý÷åé ôç ìïñöÞ…
óáëá÷éïý! ÌïéÜæåé ìå èáëÜóóéï ðëÜóìá
ôüóï óôçí üøç üóï êáé óôçí êßíçóÞ ôïõ, ãé'
áõôü êáé ðïëý äýóêïëá ìðïñåß êÜðïéïò íá
ôï îå÷ùñßóåé áðü ðñáãìáôéêü óáëÜ÷é, ìå
áðïôÝëåóìá íá ðåñíÜ ó÷åäüí áðáñáôÞñç-
ôï êÜôù áðü ôïí âõèü. 
Ôï "óáëÜ÷é" áõôü, ðïõ åßíáé êáôáóêåõáóìÝ-
íï áðü áëïõìßíéï êáé ôéôÜíéï, åíþ åßíáé êá-
ëõììÝíï åî ïëïêëÞñïõ ìå óéëéêüíç, Ý÷åé
ðïëëáðëÝò äõíáôüôçôåò: áðü ôï íá åîáðï-
ëýóåé ìéá ðïëý öïíéêÞ åðßèåóç ìÝ÷ñé êáé

íá åêôåëÝóåé áðïóôïëÞ êáôáóêïðåßáò óå
ïðïéáäÞðïôå èÜëáóóá! Äýï êÜìåñåò åßíáé
ôïðïèåôçìÝíåò óôç èÝóç ôùí "ìáôéþí" ôïõ,
åíþ ìðïñåß íá êéíåßôáé ìå ôá÷ýôçôá 5,5
êüìâùí êáé íá Ý÷åé ðëÞñç áõôïíïìßá 12 ù-
ñþí. Ïé äå çëåêôñïìáãíÞôåò ìå ôïõò ïðïß-
ïõò åßíáé åöïäéáóìÝíï, ìðïñïýí íá ôï ìå-
ôáôñÝøïõí óå íÜñêç êé Ýôóé äýíáôáé íá á-
íáôéíÜîåé Ýíá å÷èñéêü óêÜöïò ìå ìéá áðëÞ
åíôïëÞ, êáé ìüíï! Åî' ïõ êáé åãåßñïíôáé óï-
âáñÝò áíçóõ÷ßåò ãéá ôï Áéãáßï êáé ôçí åë-
ëçíéêüôçôÜ ôïõ, áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ç ôïõñ-
êéêÞ ðñïêëçôéêüôçôá Ý÷åé "÷ôõðÞóåé" ðëÝïí
êáôáêüêêéíï… 

ÔÏ ÖÏÍÉÊÏ "ÓÁËÁ×É", ÔÏ ÍÅÏ ÌÕÓÔÉÊÏ

ÔÔÏÏÕÕÑÑÊÊÉÉÊÊÏÏ……  "ØØÁÁÑÑÉÉ  ÔÔÏÏÕÕ  ÓÓÁÁÔÔÁÁÍÍÁÁ"
ÌÌÁÁÓÓ  ÐÐÁÁÉÉÑÑÍÍÅÅÉÉ  ÔÔÏÏ  ÁÁÉÉÃÃÁÁÉÉÏÏ!!
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Åôáéñåßá êáôáóêåõÞò ôïõ "óáëá÷éïý" áõ-
ôïý, ðïõ ïé Ôïýñêïé ïíïìÜæïõí åðßóçò…
"ôï øÜñé ôïõ ÓáôáíÜ" (!), åßíáé ç êáèáñÜ
ôïõñêéêþí óõìöåñüíôùí "Albayraklar
Savunma", ç ïðïßá Ý÷åé ÊÉ ÁËËÁ áíÜëïãá
ó÷Ýäéá ãéá ôï ìÝëëïí, áöïý öéëïäïîßá ôçò
¢ãêõñáò åßíáé ç Ôïõñêßá íá êáôáóôåß ç á-
ðüëõôç õðåñäýíáìç óôïí 21ï áéþíá! Óýì-
öùíá, ëïéðüí, ìå ôçí åôáéñåßá êáôáóêåõÞò
"Albayraklar Savunma", ôï "óáëÜ÷é" ìðïñåß
íá ðáßîåé ôïí ñüëï õðïâñý÷éáò êéíçôÞò
íÜñêçò ìå äõíáôüôçôá áíáôßíáîçò ðïëåìé-
êþí ðëïßùí ÷Üñç áêñéâþò óôïõò çëåêôñï-
ìáãíÞôåò ìå ôïõò ïðïßïõò åßíáé åöïäéá-

óìÝíï, êáèéóôþíôáò ôï ùò ôï ðñþôï áðåé-
ëçôéêü õðïâñý÷éï drone ôïõñêéêÞò "êáôá-
ãùãÞò". Åðßóçò, óýìöùíá ìå ôçí ôïõñêéêÞ
åöçìåñßäá "Daily Sabah", ôï óõãêåêñéìÝíï
õðåñüðëï, åêôüò áðü åðéèåôéêü ìðïñåß íá
ëåéôïõñãÞóåé êáé ùò êáôáóêïðåõôéêü, êé
áõôü åðåéäÞ ìÝóù êñõðôïãñáöçìÝíùí á-
êïõóôéêþí êõìÜôùí (óáí áõôÜ ðïõ ÷ñçóé-
ìïðïéïýí ôá äåëößíéá êé ïé öÜëáéíåò ãéá íá
åðéêïéíùíÞóïõí) ìðïñåß íá óôÝëíåé ðëçñï-
öïñßåò. 
ÐáñÜëëçëá, üôáí äåí âñßóêåôáé óå êÜðïéá
áðïóôïëÞ, ôï "óáëÜ÷é" ìðïñåß íá… "êïéìÜ-
ôáé" êÜôù óôïí âõèü, ðåñéìÝíïíôáò íÝåò å-

íôïëÝò, üíôáò "áðåíåñãïðïéçìÝíï", êé áõ-
ôü ÷ùñßò íá áíçóõ÷åß ìÞðùò ìðåé óôï óôü-
÷áóôñï ìåãÜëùí øáñéþí, áöïý Ý÷åé ôç äõ-
íáôüôçôá íá áõôïðñïóôáôåýåôáé áðü ôá
ìåãÜëá øÜñéá êáé ôéò åðéèÝóåéò ôïõò ìå "åé-
äéêÝò" åéäïðïéÞóåéò ðïõ äÝ÷åôáé üôáí áõôÜ
ðëçóéÜæïõí! ¸÷åé äçë. áíåðôõãìÝíç êáé
ôçí áßóèçóç ôçò áõôïóõíôÞñçóçò! 
ÐñÝðåé äå, ïðùóäÞðïôå íá óçìåéþóïõìå
åäþ ðùò ôï íÝï áõôü ôïõñêéêü õðåñüðëï
êáôáóêåõÜóôçêå áðü ôçí åôáéñåßá "Al-
bayraklar Savunma", ðïõ áíáöÝñáìå, óå
óõíåñãáóßá ìå ôï Ðïëõôå÷íåßï ôïõ Ðü-
íôïõ (Êáñáíôåíßæ), ðïõ åäñåýåé óôçí Ôñá-

ðåæïýíôá, êé áõôü Ýãéíå ìÝóá óå ìüëéò äõï
÷ñüíéá… Ôçí þñá ëïéðüí ðïõ ç ÅëëÜäá
ìåôáôñÝðåôáé áðü ôïõò ÁËÇÔÅÓ ÐÑÏÄÏ-
ÔÅÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÕÓ ôïõ (äÞèåí) "óõíôáãìá-
ôéêïý ôüîïõ" óå ôñéôïêïóìéêÞ áðïéêßá ôïõ
÷åéñßóôïõ åßäïõò, ç Ôïõñêßá áðïêôÜ õðå-
ñüðëá, åíþ ðáßæåé Ýíá üëï êáé ðéï åíåñãü
ðáé÷íßäé óôï äéåèíÝò ãåùðïëéôéêü ðåñéâÜë-
ëïí. Íá ìçí ðïýìå ðùò ôçí þñá ðïõ ç Åë-
ëÜäá äçìïãñáöéêÜ öèßíåé êáé êáôÜíôçóå
Þäç Ýíá Ýèíïò ãåñüíôùí, ç Ôïõñêßá ðÜåé
íá îåðåñÜóåé, ìÝóá óôçí åðüìåíç äåêáåôß-
á, ôá 100 åêáôïììýñéá ðëçèõóìïý, ðïõ
óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõ åßíáé íåáíéêüò… 

Ç åëëçíéêÞ 
áðÜíôçóç: 
Ôá åëëçíéêÜ 
õðåñüðëá! 

Ð
ïéá èá ìðïñïýóå íá åßíáé ç ÅËËÇ-
ÍÉÊÇ ÁÐÁÍÔÇÓÇ óôá ôïõñêéêÜ Õ-
ðåñüðëá; Ìá, ôá… ÅëëçíéêÜ Õðå-

ñüðëá, áõôÜ ðïõ Ý÷åé åäþ êáé ÷ñüíéá êáôá-
óêåõÜóåé ç ÏìÜäá "Å-Åöåõñåôþí", êáé ãéá
ôá ïðïßá ëüãï êÜíáìå ÐÑÙÔÏÉ êáé ÌÏÍÏÉ
åìåßò, Þäç áðü ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2012,
êáé ôç óõíÝíôåõîç ðïõ åß÷áìå ðÜñåé ôüôå
áðü ôïí áåßìíçóôï Ãéþñãï ÐÜëìï! Ï ïðïß-
ïò ìáò åß÷å ðåé, ÌÅ ÔÏ ÍÉ ÊÁÉ ÌÅ ÔÏ ÓÉÃ-
ÌÁ, ðþò ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß ï ôïõñ-
êéêüò åðåêôáôéóìüò óôï Áéãáßï, áëëÜ êáé
ðþò ìðïñåß ç ÅëëÜäá íá êáôáóôåß ç áðü-
ëõôç êõñßáñ÷ïò, êáé ãéá ðÜíôá, óôïí ôüóï
êñßóéìï ãåùóôñáôçãéêÜ ÷þñï ôïõ Áñ÷éðå-
ëÜãïõò… 
Óçìåéþíïõìå åäþ ðùò ôá åëëçíéêÜ Õðå-
ñüðëá åßíáé åöåýñåóç ôïõ åðßóçò áîÝ-
÷áóôïõ Ãåùñãßïõ Ãêéüëâá, ï ïðïßïò å-
íþ ôá åß÷å ðñïôåßíåé óôïõò ÐÑÏÄÏÔÅÓ
ðïëéôéêÜíôçäåò, ïé ôåëåõôáßïé… ôá á-
ðÝññéøáí (!), ìå ôåëéêÞ óõíÝðåéá íá ðÝ-
óïõí ôá ó÷Ýäéá ôùí õðåñüðëùí óå îÝíá
÷Ýñéá êáé îÝíåò äõíÜìåéò íá åêìåôáë-
ëåýïíôáé óÞìåñá, óå ü,ôé áöïñÜ ôç
óôñáôéùôéêÞ ôå÷íïëïãßá, ôéò ìåãÜëåò
åõñåóéôå÷íßåò ôùí ÅëëÞíùí. Ìá, ôüóç
ðéá ÐÑÏÄÏÓÉÁ; Áðü ÏËÏÕÓ, äéüôé ÁÐÁ-
ÍÔÅÓ åßíáé óõíõðåýèõíïé áõôþí ôùí
ðñïäïóéþí, áöïý óôç Ìåôáðïëßôåõóç
ôüóï ïé êõâåñíÞóåéò ôïõ ÐÁÓÏÊ üóï
êáé ôçò ÍÄ ðñüäùóáí ôï èÝìá ôùí åë-
ëçíéêþí õðåñüðëùí, ÷áñßæïíôáò Ýôóé
ôçí ðñùôïâïõëßá ôùí êéíÞóåùí óôçí
ôïõñêéêÞ ðëåõñÜ… Áò áöÞóïõí ëïéðüí
ïñéóìÝíïé ôá ðåñß "ëéãüôåñïõ êáêïý"
êôë., äéüôé "äåîéïß" êé "áñéóôåñïß" åßíáé
ÓÕÍÕÐÅÕÈÕÍÏÉ ôïõ ìåãÜëïõ êáêïý
ðïõ Ýñ÷åôáé! Óôá… ëýìáôá, äåí îå÷ùñß-
æåéò ðïéï åßíáé ôï ðéï âñùìåñü êáé ðïéï
ôï ëéãüôåñï!  
¢îéïò óõíå÷éóôÞò ôïõ Ýñãïõ ôïõ ìåãÜëïõ
åöåõñÝôç Ãêéüëâá õðÞñîå ï ÐÜëìïò, ï ï-
ðïßïò ìáæß ìå ôçí ïìÜäá ôïõ äçìéïýñãçóå
ðïëëÝò íÝåò áíÜëïãåò êáôáóêåõÝò, ðïõ ü-
ìùò åß÷áí ôçí ßäéá (ìáýñç) ôý÷ç ìå ôéò
ðñïçãïýìåíåò. Ç ðïëéôéêÜíôéêç áëçôåßá
ôçò øåõôïäçìïêñáôßáò ôïõò äåí Ý÷åé üñéá.
Ãé' áõôü êáé óÞìåñá ç Ôïõñêßá, ìå ôá äéêÜ
ôçò Õðåñüðëá, åßíáé Ýôïéìç íá êáôáëÜâåé
ôï ìéóü -ôïõëÜ÷éóôïí- Áéãáßï êáé íá ìåôá-
ôñÝøåé ôçí ðáôñßäá ìáò óå íåï-ïèùìáíéêü
äïñõöüñï… 

ÕÐÅÑÏÐËÏ ÔÇÓ ÔÏÕÑÊÉÁÓ…
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