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ÁÁÕÕÑÑÉÉÏÏ  ÓÓÔÔÇÇÍÍ  ÅÅ..ÙÙ..

ÔÏ "ÓÊÇÍÙÌÁ
ÔÇÓ ÊÁËÏÃÑÉÁÓ"
ÐÑÏÊÁËÅÉ ÄÅÏÓ 
ÓÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ

44 Ç "ðñïöçôåßá" Ôóßðñá áðü ôï 2015 ðáßñíåé óÜñêá êáé ïóôÜ ôï 2017, óýìöù-
íá ìå Ýêèåóç ôùí áìåñéêáíéêþí ìõóôéêþí õðçñåóéþí  44 ¢ãéïò Ðïñöýñéïò:
"Ôï ÷ñÞìá êáé ç ìáóïíßá äéÝöèåéñáí ôïõò ðïëéôéêïýò, æïýìå ìéá åèíéêÞ ôñáãùäßá"

CIA:  ÁËËÁÆÅÉ  ÔÏ  ÐÏËÉÔÉÊÏ
ÊÁÈÅÓÔÙÓ  ÓÔÇÍ  ÅËËÁÄÁ!

Âéâëßï ãéá 
ôïí “Üãíùóôï”
Ê. ÌçôóïôÜêç

4 Áëëï Ýíá óçìÜäé ôçò áíáäõüìåíçò ïñèïäïîßáò 
ðñïêáëåß… ôáñá÷Þ óôïí ÅñíôïãÜí

4 Áíïßãïõìå ôá áñ÷åßá ôïõ Ãéþñãïõ ÐÜëìïõ: 
Ãéáôß êáôáóêåýáóáí ôç äéþñõãá ìðñïóôÜ áðü ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç ïé Ôïýñêïé; 

4 Ôï ó÷Ýäéï Ôñáìð ðñïâëÝðåé Êïõñäéêü êñÜôïò, ðïéïò ï ñüëïò ôïõ ÉóñáÞë

ÓÅË.
2-9

ÅËËÇÍÏÑÈÏÄÏÎÇ ÁÃÉÁ 1.100 ÅÔÙÍ!!!

Óôç ËÝó÷çÌðßëíôåñìðåñãêáðïöáóßæïõí ãéá åìÜò, ÷ùñßò åìÜò!

ÓÅËÉÄÅÓ 12,25,26,ÅÍÈÅÔÏ “ÍÅÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ”



ÃñÜöïõí ïé:
ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò 
Ëßëéáí ÊáñáâéôÜêç 

Ì
åãÜëá ãåãïíüôá êáé êïóìï-
ãïíéêÝò åîåëßîåéò äéáäñá-
ìáôßæïíôáé ìå êÝíôñï ôçí
Êùíóôáíôéíïýðïëç, ðñù-
ôåýïõóá ôïõ éóôïñéêïý Åë-

ëçíéóìïý êáé åê ôùí êÝíôñùí ôçò Ïñèüäï-
îçò ðßóôçò, ðáãêïóìßùò. Óôçí Ðüëç, üðïõ
äåóðüæåé ç ÁãéÜ ÓïöéÜ êáé Üëëá ìíçìåßá
ôïõ Åëëçíéóìïý êáé ôçò ×ñéóôéáíïóýíçò,
óõìâáßíïõí ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ðïëý "ðá-
ñÜîåíá" óçìÜäéá ôùí êáéñþí: üðùò ç êá-
ôáóêåõÞ… äéþñõãáò ðïõ ìåôáôñÝðåé ôçí
Ðüëç óå íçóß Þ ç ïéêïäüìçóç "íáïý" ðñïò
ôéìÞ ôïõ ÑåôæÝð Ôáãßð ÅñíôïãÜí ãéá íá á-
íáêçñýîåé ôïí åáõôü ôïõ "ôåëåõôáßï éìÜ-
ìç" ôïõ ÉóëÜì! Áðü ôï ìåãÜëï áñ÷åßï ôïõ
Ãéþñãïõ ÐÜëìïõ, ÐáôÝñá ôïõ éíóôéôïýôïõ
"Á÷Üíá-ÉÞ" êáé ôùí ¸øéëïí Åöåõñåôþí, á-
íáóýñïõìå Ýíá ðïëý åíäéáöÝñïí êåßìåíï
ðïõ åß÷å óõããñÜøåé ï áîÝ÷áóôïò ÐÜëìïò
ðñéí áðü êÜðïéá ÷ñüíéá, ôï ïðïßï Ý÷åé ùò
åîÞò: 
"Ç áðïéêßá ôùí ÌåãáñÝùí ç Êùíóôáíôé-
íïýðïëç ðÝñáí ôùí ìõóôçñßùí, ôá ïðïßá
åêêéíïýí áðü ôéò ôñåßò Üãíùóôåò ðõñáìß-
äåò ôùí ÌåãÜñùí, ôéò ïðïßåò åìåßò åñåõ-
íïýìå ìå ôïí óõíåñãÜôç ìáò ôïí Ðáíá-
ãéþôç ðïõ ìÝíåé åêåß, Ý÷åé ôç ìåãáëýôåñç
åîÝëéîç áð' üëåò ôéò ðüëåéò ôïõ êüóìïõ,
ùò ðñïò ôï üôé åðéôÝëåóå åðß 1100 ÷ñüíéá
ðñùôåýïõóá ìßáò áõôïêñáôïñßáò óôéò ðéï
ìáêñü÷ñïíåò áõôïêñáôïñßåò óôçí éóôïñß-
á ôïõ ðëáíÞôç. 
Ëüãù ðñïäïóßáò êáé óöáëìÜôùí ôùí Âõ-
æáíôéíþí ï ÷þñïò áõôüò ðåñéÞëèå óôïõò
ÔïõñÜí, ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷ïõìå ÷Üóåé
åìåßò 70 åêáôïììýñéá ¸ëëçíåò, åÜí äåí
åß÷áíå ðÜñåé ïé Ôïýñêïé ôçí Ðüëç êáé åß÷å
ìåßíåé óå åëëçíéêÜ ÷Ýñéá, äéüôé áõôÞ èá Þ-
ôáí ç ðëçèõóìéáêÞ áíÜðôõîç ôïõ åëëçíé-
êïý óôïé÷åßïõ!... Åßíáé ëïéðüí, Ýíá ðïëý
óçìáíôéêü ãåãïíüò, áëëÜ êáé ãéá Üëëï ëü-
ãï: äéüôé ïýôå ï ÌùÜìåè ï ÐïñèçôÞò Þôáí
Ôïýñêïò! ÐñÜãìáôé, âñÝèçêå ï ôÜöïò
ôïõ, Þôáí ÷ñéóôéáíüò êé ç ìçôÝñá ôïõ Þôáí
Åëëçíßäá... ÁëëÜ ïýôå ïé óôñáôçãïß ôïõ Þ-
ôáí Ôïýñêïé, åííÝá óôïõò äÝêá Þôáí ¸ë-
ëçíåò, ïýôå ï óôñáôüò ôïõ Þôáí ôïõñêé-
êüò! Ïé ìåí ãåíßôóáñïé Þôáí êáôÜ áðïêëåé-
óôéêüôçôá ðáéäéÜ áð' ôïí Åëëáäéêü ÷þñï
(50.000 ôïí áñéèìü), áëëÜ õðÞñ÷áí êáé
50.000 ìéóèïöüñïé ¸ëëçíåò, ïé ïðïßïé Þ-
ôáíå êáôÜ ôïõ ÐÜðá. ¢ñá ëïéðüí, áõôïß
ðïõ ðÞñáí ôçí Ðüëç èÝôù óå áìöéóâÞôç-
óç üôé Þôáí Ôïýñêïé! Äéüôé ïé óôáôéóôéêÝò
ôçò ßäéáò ôçò Ôïõñêßáò ëÝíå Üëëá ðñÜãìá-
ôá... 
Ôþñá âÝâáéá, õðÜñ÷åé áõôü ôï üíåéñï ôçò
ðñïöçôåßáò, üðïõ êÜðïéá óôéãìÞ, íá áðï-
êáëýøù êáé êÜôé, üôáí åß÷å óõìâåß ôï ðåñé-
óôáôéêü óôá ºìéá, êÜðïéïò ôçò "Å" ñþôçóå
ôïí Óçìßôç åÜí èÝëåé õðïóôÞñéîç. Åêåßíïò
ôïõ åßðå "ôé ìðïñåßôå íá êÜíåôå" êáé ðÞñå
ôçí áðÜíôçóç "ìðïñïýìå íá ðÜñïõìå ôçí
Ðüëç"!!! Ï Óçìßôçò åßðå ôüôå:  "Êáé ôá 25 å-
êáôïììýñéá ðëçèõóìïý ôçò Ðüëçò ðïéïò
èá ôïõò ôáÀóåé"; Åßíáé Ýíá ãåãïíüò áõôü,
üôé ïé êÜôïéêïé ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò
ôçò Ðüëçò åßíáé ðåñß ôá 25 åêáôïììýñéá,
åê ôùí ïðïßùí ïé ðåñéóóüôåñïé åßíáé
ÊïõñäéêÞò êáôáãùãÞò... 
ÏðùóäÞðïôå üìùò, ïé åîåëßîåéò ôñÝ÷ïõí,
ç áíôéðáñÜèåóç ìåôáîý Ðïýôéí êáé ëåãï-
ìÝíùí äõôéêþí äõíÜìåùí (ïõóéáóôéêÜ
óéùíéóôéêþí äõíÜìåùí) Ý÷åé ðÜñåé ìßá åé-
êüíá áíïé÷ôÞò ðëÝïí áíôéðáñÜèåóçò  ìå
ôï Óõñéáêü êáé ôï Ïõêñáíéêü! Óôï Óõñéá-
êü üðùò ðñïáíÞããåéëå ìå åðßóçìç áíá-

êïßíùóç ç "Å" ðñéí äýï ÷ñüíéá êáé äçëþ-
óáìå üôé èá ÷Üóïõí ôïí ðüëåìï ïé ëåãüìå-
íïé äõôéêïß, ôïí ÷Üíïõí ôåëéêÜ ôïí ðüëå-
ìï!... Ôï äå Ïõêñáíéêü ìÝ÷ñé óôéãìÞò äåí
Ý÷åé êõñßáñ÷ï "ðñüóùðï": ïé ðåñéóóüôå-
ñïé áíáãíùñßæïõí üôé ó' áõôü ôï èÝìá ôá
Ý÷åé ðÜåé êáëýôåñá ï Ðïýôéí! 
Ïðüôå ïé åîåëßîåéò äåß÷íïõí åìðëïêÞ ôçò
Ôïõñêßáò óå áíôéðáñÜèåóç ìå ôïõò ÓéÀôåò,
ðüëåìï äçëáäÞ ôçò Ôïõñêßáò ìáæß ôïõò...
Áð' ôçí Üëëç ðëåõñÜ õðÜñ÷åé ðéèáíüôçôá
íá áíáãêáóôïýí ïé ÁìåñéêÜíïé íá õðïóôç-
ñßîïõí ôïõò ÓéÀôåò ëüãù ôùí óõíèçêþí
óôï ÉñÜê êáé åðßóçò ìðïñïýìå íá äïýìå
êáé ôï áðñüóìåíï ãåãïíüò, ïé äõíÜìåéò
ôùí 1500 áð' ôï Íáãêüñíï ÊáñáìðÜ÷ ðïõ
ìÜ÷ïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ìáæß ìå ôéò äõíÜ-
ìåéò ôïõ Éñáêéíïý óôñáôïý, ìå äýï ôÜãìá-
ôá êáôáäñïìÝùí ôïõ ÉñÜí ðïõ Þäç Ý÷ïõí
ðÜñåé åíôïëÞ íá ðåñÜóïõíå óôç ãñáììÞ
ìÜ÷çò êáé ìå ôá âïìâáñäéóôéêÜ ôùí Áìåñé-
êÜíùí, íá ðïëåìÞóïõíå ìáæß åíáíôßïí ôùí
Éóëáìéóôþí åêôåëåóôþí, ïé ïðïßïé Ýêáíáí
ðñüóöáôá ôçí åîáéñåôéêÜ ðåôõ÷çìÝíç åðß-
èåóç óå äýï óôñáôüðåäá ôïõ ÉñÜê, áëëÜ
êáé ìåãÜëåò óöáãÝò êáé Ýêëåøáí áðü ôéò
äõíÜìåéò ôçò ðåñéï÷Þò 2 äéóåêáôïììýñéá
äïëÜñéá... 
¢ñá, ëïéðüí, õðÜñ÷åé ìßá ðñïïðôéêÞ ôåëé-
êÞò áíôéðáñÜèåóçò Ôïõñêßáò-Óéúôþí ìå
ôïí Ðïýôéí öõóéêÜ íá õðïóôçñßæåé ôïõ Óý-
ñéïõò, ôïõò ÓéÀôåò êáé ßóùò êáé ôï ÉñÜí...
Êáé âÝâáéá óôçí áíôéðáñÜèåóç áõôÞ äåí
îÝñïõìå ðëÝïí ôïí ñüëï ôçò ÁìåñéêÞò,
ãéáôß Ý÷åé ìðåé óå áíïé÷ôÞ áíôéðáëüôçôá ìå
áõôïýò óôïõò ïðïßïõò ìÝ÷ñé ÷èåò ôïõò Ý-
äéíå üðëá êáé áõôü åßíáé öáíåñü áðü ôá á-
ðïôåëÝóìáôá óôï ÉñÜê óÞìåñá". 
ÁõôÜ Ýãñáøå ï Ãéþñãïò ÐÜëìïò ðñéí áðü
ìåñéêÜ ÷ñüíéá êáé ôá ðáñáèÝóáìå åäþ áõ-

ôïýóéá, ÷ùñßò êáìßá áëëáãÞ. Ðüóåò êáé
ðüóåò öïñÝò äåí "åßäå" ìðñïóôÜ óôï ìÝë-
ëïí ï ÐÜëìïò… Åðßóçò, ðñéí ëßãá ÷ñüíéá,
ôï 2014, ìå áöïñìÞ ôï îÝóðáóìá ôüôå
ôïõ èÝìáôïò ôçò Ïõêñáíßáò êáé ôçò Êñé-
ìáßáò, ï Ãåþñãéïò ÐÜëìïò åß÷å ðñïâëÝøåé
ôá ðáñáêÜôù, ðïõ ðáñáèÝôïõìå åðßóçò å-
äþ áðü ôï ôüóï ðëïýóéï óå âÜèïò êáé óç-
ìáóßá áñ÷åßï ôïõ: 
"Ç ÜðïøÞ ìáò åßíáé üôé èá ðñÝðåé íá ìçí
öôÜóïõìå óå ìßá áíïéêôÞ áíôéðáñÜèåóç
ôçò óõììá÷ßáò Êßíáò-Ñùóßáò åíáíôßïí ôçò
ÁìåñéêÞò êáé ôùí óõììÜ÷ùí ôçò, ãéáôß áõ-
ôü èá Þôáí êáôáóôñïöéêü ãéá ôïí ðëáíÞ-
ôç! Êáé öõóéêÜ ìéëÜìå ãéá ìßá Êßíá ç ïðïß-
á åßíáé ðñþôç óå ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç êáé
ç ïðïßá Ý÷åé ôçí äõíáôüôçôá áõôÞ ôç óôéã-
ìÞ íá êáôáóêåõÜæåé üðëá êáé ãéá ôïõò ß-
äéïõò ôïõò... ÁìåñéêÜíïõò (!), áöïý óôçí
Êßíá ôá ïðëéêÜ óõóôÞìáôá áõôÜ êïóôßæïõ-
íå ôÝóóåñéò öïñÝò öôçíüôåñá áð' ü,ôé êï-
óôßæïõí óôïõò ÁìåñéêÜíïõò... ¸ôóé Ý÷ïõ-
ìå ìßá äáðÜíç 660 äéóåêáôïììõñßùí ôï
÷ñüíï  ãéá áìõíôéêÝò äáðÜíåò ôùí Áìåñé-
êÜíùí, Ý÷ïõìå ìßá äáðÜíç ôÝóóåñéò öï-
ñÝò êÜôù ôùí ÊéíÝæùí, áëëÜ óáò åßðáìå
êáé ðÜëé üôé ïé ÊéíÝæïé Ý÷ïõí ôï ðëåïíÝêôç-
ìá üôé ôá êáôáóêåõÜæïõí ðïëý öôçíüôå-
ñá. Åíþ ìüíï ï ãõíáéêåßïò óôñáôüò ôçò
Êßíáò åßíáé ãýñù óôá 350 åêáôïììýñéá,
äçë. ßóïò (ìðïñåß êáé ìåãáëýôåñïò) ìå
ôïí ðëçèõóìü ôùí ÇÐÁ! 
Óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áíôéðáñÜèåóç Êßíáò êáé
Éáðùíßáò åßíáé êÜôé ðïõ ðñïöáíþò èá óõ-
íå÷éóôåß. ¼óï ç Êßíá éó÷õñïðïéåßôáé, ôüóï
áäéáöïñåß ãéá ôçí ðßåóç ôùí ÁìåñéêÜíùí
êáé öõóéêÜ ç Êßíá Ý÷åé áãïñÜóåé åäþ êáé
äýï ÷ñüíéá ôç ãñáììÞ ðáñáãùãÞò åíüò
Óïâéåôéêïý áåñïóêÜöïõò ìå ðõñçíéêïýò
ðõñáýëïõò ðïõ åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï íá

êáôáóôñÝöåé áåñïðëáíïöüñá, ðñÜãìá
ðïëý óçìáíôéêü ãéá ôï èáëÜóóéï ÷þñï á-
íÜìåóá óå Êßíá êáé Éáðùíßá. 
ºóùò íá õðÜñîïõíå êáé Üëëåò åóôßåò áíÜ-
öëåîçò óôï ìÝëëïí ðÝñáí ôçò Ïõêñáíßáò,
üìùò åìåßò âëÝðïõìå üôé ïé åîåëßîåéò èá
åßíáé ñáãäáßåò, êõñßùò óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ
ÊïõñäéóôÜí, ìå ôçí ßäñõóç ôïõ Êïõñäé-
êïý êñÜôïõò. Áõôü èá åßíáé ôï êõñéüôåñï
óôïé÷åßï äéáöïñïðïßçóçò ôùí äõíÜìåùí
ôá åðüìåíá ÷ñüíéá êáé íïìßæïõìå üôé ç
Ôïõñêßá äåí èá ìðïñÝóåé íá áðïöýãåé êÜ-
ðïéåò äõóÜñåóôåò  åîåëßîåéò. ¸÷åé Þäç
ôñïìïêñáôçèåß áðü ôéò áðïêáëýøåéò ôçò
ïìÜäáò "Å Åöåõñåôþí" ó÷åôéêÜ ìå ôá õðå-
ñüðëá êáé ìéá åðéèåôéêÞ ðïëéôéêÞ, Ý÷ïõí
âÜëåé íÜñêåò óôïí ¸âñï , åíþ Ý÷ïõíå ïñ-
ãþóåé ìßá ôÜöñï, ìßá äéþñõãá Ýìðñïóèåí
ôçò Êùíóôáíôéíïõðüëåùò, ãéá íá ìçí ìðï-
ñåß íá ðåñÜóåé ï åðåëÜóùí åëëçíéêüò
óôñáôüò! ÅÜí åßíáé äõíáôü áõôü ôï ðñÜã-
ìá íá Ý÷åé êÜðïéá ëïãéêÞ âÝâáéá... 
ÏðùóäÞðïôå üìùò ãéá íá êÜíïõí áõôÝò
ôéò êéíÞóåéò Ý÷ïõí ôñïìïêñáôçèåß, êáé öõ-
óéêÜ áõôü ïöåßëåôáé êõñßùò óôï óýóôçìá
"Å2-92", ðïõ ïõóéáóôéêÜ áêõñþíåé ôçí
ôïõñêéêÞ áåñïðïñßá êáé ðïõ åýêïëá ìðï-
ñåßôå íá âñåßôå êáé íá äåßôå ôé åßíáé ìðáßíï-
íôáò óôï äéáäßêôõï, óôï "Defencenet". Å-
êåß õðÜñ÷åé ó÷åôéêÞ äÞëùóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý óôç ÂïõëÞ ãéá ôï óýóôçìá áõôü. Åßíáé
ëïéðüí ìßá ðñïïðôéêÞ íá Ý÷ïõìå åîåëßîåéò
ãéá ìáò èåôéêÝò ùò ðñïò ôçí Ôïõñêßá, áë-
ëÜ íá Ý÷ïõìå ßóùò êáé åîåëßîåéò  èåôéêÝò
ùò ðñïò ôçí êáôÜóôáóç ãåíéêüôåñá ôçò é-
óïññïðßáò äõíÜìåùí óôá ÂáëêÜíéá êáé
óôçí ðåñéï÷Þ, åÜí êáé åöüóïí ôá áðïôåëÝ-
óìáôá ôçò áíôéðáñÜèåóçò óôçí Ïõêñáíßá
ìáò åõíïÞóïõí, äéüôé ç áíôéðáñÜèåóç áõ-
ôÞ öáßíåôáé íá åßíáé óßãïõñç"… 

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ,  ÓÕÑÉÁ,  ÏÕÊÑÁÍÉÁ  ÊÁÉ  ÐÏÕÔÉÍ!  
Ãéáôß êáôáóêåýáóáí ôç äéþñõãá ìðñïóôÜ áð' ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç ïé Ôïýñêïé; 
Ãéáôß îÝñïõí… üôé áðü åêåß èá ðåñÜóåé ï Åëëçíéêüò Óôñáôüò! 

ÐáñáóêåõÞ 2 Éïõíßïõ 2017   ÅËÅÕÈÅÑÇ ÙÑÁ 25



ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

9 ÉÏÕÍÉÏÕ
2017           

37ï ÅÔÏÓ 
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(10881) 4281

TIMH 1 ÅÕÑÙ

EEÐÐÉÉÓÓÇÇÌÌÏÏ!!

ÁÃÉÏ  ÏÑÏÓ:
ÐÔÙ×ÅÕÓÇ
ÊÁÉ  GREXIT
TO  2017  ME
ÐÏÈÏÕÌÅÍÏ
ÔÏ  2018!
Ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ôùí äñáìáôéêþí åîåëßîåùí óôçí ÅëëÜäá

Ï ÐÁÐÁÓ
“ÉÄÑÕÓÅ”...
ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ
ÅÊÊËÇÓÉÁ!

ÌÅÃÁËÇ ÁÐÏÊÁËÕØÇ
ÅôïéìÜæáìå åéóâïëÞ

ìáæß ìå ôç Óåñâßá óôá
Óêüðéá ôï 1992, ãéá
íá ôá ìïéñÜóïõìå!

ÄÑÁÌÁÔÉÊÇ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÄÉÐËÙÌÁÔÇ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ:

"ÅÐÏÌÅÍÏÓ 
ÓÔÏ×ÏÓ ÔÙÍ

ÔÆÉ×ÁÍÔÉÓÔÙÍ
Ç ÅËËÁÄÁ"!

4 Áñ÷åßï Ãéþñãïõ ÐÜëìïõ:
ÓáôáíéóôÝò óôï êÝíôñï 
ôçò ÁèÞíáò ëáôñåýïõí
ôïí äáßìïíá ÌðáèïìÝô!

ÓÅËÉÄÅÓ 8,10,12,24-27

ÓÅËÉÄÅÓ 4-7
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ÃñÜöïõí ïé:
ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò 
Ëßëéáí ÊáñáâéôÜêç 

Á
ðü ôï ôåñÜóôéï áñ÷åßï ôïõ Ãå-
ùñãßïõ ÐÜëìïõ âëÝðïõìå
ôïõò ìåãÜëïõò áãþíåò ðïõ Ý-
äùóå ï ÐáôÝñáò ôïõ éíóôéôïý-
ôïõ "Á÷Üíá-ÉÞ" åíáíôßïí ôùí

áéñÝóåùí ðïõ óôñÝöïíôáé êáôÜ ôçò Ïñ-
èïäïîßáò êáé ôïõ Åëëçíéóìïý! ÌåãÜëïõò
áãþíåò ðïõ äüèçêáí êáé óôï ðëåõñü ôïõ
Áñ÷éåðßóêïðïõ ×ñéóôüäïõëïõ, ôïõ ïðïß-
ïõ ï ÐÜëìïò õðÞñîå óôåíüò óõíåñãÜôçò.
Ï Ã. ÐÜëìïò åß÷å ðñïåéäïðïéÞóåé, óôï
ðëáßóéï ôùí áíôé-áéñåôéêþí ôïõ åñåõíþí,
ãéá ôçí ýðáñîç óáôáíéóôéêþí êõêëùìÜ-
ôùí, ðïõ êéíïýíôáé óå õøçëÜ åðßðåäá ôçò
ÅëëçíéêÞò êïéíùíßáò, ðñáãìáôïðïéþíôáò
ôåëåôÝò êëð. ×áñáêôçñéóôéêÞ åßíáé ç ðá-
ñáêÜôù áðïêÜëõøÞ ôïõ, ðïõ ðñïêÜëåóå
óåéóìü üôáí âãÞêå óôç äçìïóéüôçôá, ôï
2012, êáé ðáñáìÝíåé åðßêáéñç ôþñá… êáé
ãéá ðÜíôá… ¸ãñáøå ëïéðüí ï Ãéþñãïò
ÐÜëìïò ôá åîÞò óçìáíôéêÜ: 
"Ïé Äáßìïíåò Þ ÄáÀìïíåò åßíáé üëïé ôïõò
ïíôüôçôåò ôçò åëëçíéêÞò ðñïúóôïñßáò êáé
ôçò êëáóéêÞò ÅëëÜäïò. Ï ßäéïò ï ÐáôÝ-
ñáò ôçò öõóéêÞò, äçë. ï Äçìüêñéôïò, á-
íáöÝñåôáé óôïõò ÄáÀìïíåò, óçìåéþíï-
íôáò ìÜëéóôá ôçí ýðáñîç 39.000, ôùí ï-
ðïßùí ãíþñéæå êáé ôá ïíüìáôá! Óçìåéþíåé
åðßóçò üôé ïñéóìÝíá "áéèåñéêÜ üíôá" Ý-
÷ïõí çëéêßá 10.000 åôþí... ×ùñßò åäþ íá
ìðïñïýìå ðÜíôùò íá äéåõêñéíßóïõìå áí
ïé Äáßìïíåò Þ ÄáÀìïíåò åíôÜóóïíôáé óå
áõôü. 
Åñ÷üìåíç ç åðéêñÜôçóç ôïõ åëëçíï-å-
âñáúêïý ìïíôÝëïõ, äçë. ôïõ ìïíôÝëïõ
ðïõ ïé Åâñáßïé õðÝêëåøáí ôçí åëëçíéêÞ
ìõèïëïãßá êáé ôçí åëëçíéêÞ ðñïúóôïñßá
êáé Ýöôéáîáí Ýíá "ðáêÝôï" ôï ïðïßï óõ-
ìðåñéëáìâÜíåé êáé Äáßìïíåò, Ý÷ïõìå ôüôå
ìßá áëëáãÞ ôùí ïíïìÜôùí ôüóï ôùí Áã-
ãÝëùí üóï êáé ôùí Äáéìüíùí... Ìå áðïôÝ-
ëåóìá áõôÞ ôç óôéãìÞ, åßíáé æÞôçìá íá õ-
ðÜñ÷ïõí ðÜíù áðü ôñßá Üôïìá ðáãêïóìß-
ùò ðïõ íá ãíùñßæïõí ôá ïíüìáôá ôùí Áã-
ãÝëùí (êáé ôùí 7 Áñ÷áããÝëùí), áëëÜ êáé
ôé áêñéâþò åßíáé áõôïß ïé Áñ÷Üããåëïé! Äéü-
ôé åíþ õðïóôçñßæåôáé üôé åßíáé "ïõäÝôåñá
üíôá", åí ôïýôïéò åßíáé áñóåíéêÜ êáé èçëõ-
êÜ, Üó÷åôá ìå ôï áí ç Öáëëïêñáôßá äåí
èÝëåé íá ìéëÜìå ãéá èçëõêÝò ïíôüôçôåò õ-
øçëïý åðéðÝäïõ. ¼ìùò êáé ôï Åëëçíéêü
ÐÜíèåïí, ìå 6 áñóåíéêÝò êáé 6 èçëõêÝò
èåüôçôåò, óå ü,ôé áöïñÜ ôï ÄùäåêÜèåï,
êáé ç ×ñéóôéáíéêÞ èñçóêåßá (ìå ôçí Ðáíá-
ãßá êáé ðëÞèïò Üëëùí Áãßùí ãõíáéêþí),
äßíïõí ïõóéáóôéêÜ ìßá éóüôçôá ôçò ãõíáß-
êáò ìå ôïí Üíäñá. ÌÜëéóôá ôï Åëëçíéêü
ÐÜíèåïí äßíåé áêüìá êáé ìéá ðñùôïðïñßá,
ìßá õðåñï÷Þ èá ëÝãáìå, óôç ãõíáßêá! 
¸ôóé ëïéðüí áðïêáëýðôù óÞìåñá êÜôé
ðïõ åëÜ÷éóôïé óôïí êüóìï ãíùñßæïõí (ëé-
ãüôåñïé áðü ôá äÜ÷ôõëá åíüò ÷åñéïý...),
üôé ôüóï ïé ¢ããåëïé üóï êáé ïé Äáßìïíåò
öÝñïõí åëëçíéêÜ ïíüìáôá!... ÅîÜëëïõ Ý-
íá äá÷ôõëßäé ìå ôï óýìâïëï 666 (äçë.
ôñåéò êåñáõíïýò, ôñßá ôåëéêÜ "ò") öïñïý-
óå ï ßäéïò ï âáóéëéÜò ôùí Åâñáßùí, ï Óï-
ëïìþí, ãéá íá åëÝã÷åé êÜðïéïõò óõãêå-
êñéìÝíïõò Äáßìïíåò. Ï Óïëïìþí âÝâáéá
ïõäåìßá ó÷Ýóç åß÷å ïõóéáóôéêÜ ìå ôçí ü-
ëç éïõäáúêÞ åéêüíá ôçò ìïíïèåúóôéêÞò áõ-
ôÞò èñçóêåßáò, åöüóïí - óõí ôïéò Üëëïéò
- åß÷å êáé êáìéÜ... ÷éëéáñéÜ ãõíáßêåò! 
¸÷ïõìå ëïéðüí áñ÷éêÜ ôïõò Äáßìïíåò,
áëëÜ êáé ôç ãëþóóá ôçò ìáãåßáò, óôá åë-
ëçíéêÜ (êáé ìüíï óôá åëëçíéêÜ!). Ç äå
ðñïóðÜèåéá ìåôáôñïðÞò ôçò ãëþóóáò
ôçò ìáãåßáò óôçí éïõäáúêÞ - ç ïðïßá äåí

åßíáé ôßðïôá Üëëï áðü ìßá ðñïÝêôáóç ôçò
åëëçíéêÞò... - Ý÷åé öÝñåé ùò åðáêüëïõèï
ïé åðéêëÞóåéò óõíÞèùò íá ìçí åßíáé áðï-
ôåëåóìáôéêÝò... Ç åëëçíéêÞ ìáãåßá áóêåß-
ôï äõíáìéêÜ êáé åðß Ñùìáßùí. Ìå ôïõò
Äáßìïíåò óõíäÝåôáé, ìåôÜ ôçí êáôÜëçøç
ôçò ÉåñïõóáëÞì áðü ôïõò Óôáõñïöü-
ñïõò, êáé ç äçìéïõñãßá ôïõ ôÜãìáôïò ôùí
Íáúôþí Éððïôþí. Íá óçìåéùèåß ðùò ïé
ÍáÀôåò Þôáí õðïôßèåôáé öñïõñïß ôïõ áñ-
÷áéïåëëçíéêïý Íáïý ðïõ åß÷å åîåëé÷èåß
óå Íáü ôïõ Óïëïìþíôïò êáé ìåôÜ óå Üë-
ëåò êáôáóêåõÝò, óÞìåñá äå åßíáé ìùáìå-
èáíéêüò Íáüò. Áõôïß ëïéðüí ïé ÍáÀôåò, ïé
ïðïßïé êáôÝâçêáí óôá õðüãåéá êáé âñÞ-
êáí ôïí áñ÷áßï åëëçíéêü Íáü, âñÞêáí å-
ðßóçò - åí ìÝóù êáé Üëëùí óçìáíôéêþí
ðñáãìÜôùí - êáé Ýíáí Êåñáóöüñï Äáßìï-
íá! 
Áõôüí ôïí Êåñáóöüñï Äáßìïíá åìåßò ôïí
ãíùñßæïõìå ìå ôï üíïìá ÌðáèïìÝô (Þ
Ìðá÷ïìÝô). Ç óýíèåóç ôïõ ïíüìáôïò áõ-
ôïý ôïõ Äáßìïíá åìðåñéÝ÷åé ôÝóóåñéò åë-
ëçíéêïýò öèüããïõò. Ç ìåôÜëëáîç Ýãéíå
áðü ôïõò Éïõäáßïõò êáé ç åîÝëéîç åßíáé íá
öÝñïõí áõôüí ôïí Äáßìïíá óôçí Åõñþðç,
áëëÜ êáé ðïëëÝò ôåëåôÝò ðïõ óõ÷íÜ Ý-
÷ïõí ïñãéáêü ÷áñáêôÞñá... Ï Äáßìïíáò
áõôüò Ý÷åé ðñùôïóôáôÞóåé êáé óå åêêëç-
óéáóôéêÜ áíÜãëõöá, áëëÜ êáé óå óõãêå-
íôñþóåéò ðïõ ãßíïíôáí êáé óõíå÷ßæïõí íá
ãßíïíôáé áêüìá êáé óôçí ÅëëÜäá! 
¸íáí áðü áõôïýò ôïõò ÷þñïõò óõãêå-

íôñþóåùí - ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÁèÞíá,
êïíôÜ óôï ÐåíôÜãùíï - åß÷á êáôáããåßëåé
ðñï ðïëëþí åôþí ìå ðñùôïóÝëéäï, ðïõ
åß÷å êÜíåé ðïëý ìåãÜëï "íôüñï". Áêïëïý-
èçóå Ýñåõíá üëùí ó÷åäüí ôùí ôçëåïðôé-
êþí óôáèìþí, üðïõ ïé äçìïóéïãñÜöïé
êõñßåò ÐáíáãéùôáñÝá êáé Ëáìðßñç åß÷áíå
ðñï÷ùñÞóåé ðåñéóóüôåñï ôçí Ýñåõíá.
ÖõóéêÜ óôï éíóôéôïýôï Á×ÁÍÁ-ÉÇ Ý÷ïõìå
üëï ôï áñ÷åßï ôùí óõãêåêñéìÝíùí åêðï-
ìðþí. 
Óôçí áñ÷Þ ëïéðüí ìïõ æçôÞèçêå íá áðï-
ëïãçèþ ãéáôß åß÷á ðåé üôé åßêïóé ðåñßðïõ
ìåãÜëïé êáé äéÜóçìïé ¸ëëçíåò êáëëéôÝ-
÷íåò Ý÷ïõíå ðÜíù ôïõò ôáôïõÜæ ôïõ
ÌðáèïìÝô êáé ýóôåñá ìïõ Ýãéíå ç åñþôç-
óç ãéáôß äåí âãáßíù íá äçìïóéåýóù áíïé-
÷ôÜ áõôüí ôïí êáôÜëïãï ìå ôïõò êáëëéôÝ-
÷íåò (üëá ôá ïíüìáôá êôë.). ¾óôåñá áðåß-
ëçóáí íá ìïõ öÝñïõí ðñïò áíôéðáñÜèå-
óç ôïí ßäéï ôïí äçìéïõñãü ôùí ôáôïõÜæ,
óôï ôÝëïò äå ìïõ ôïí Ýöåñáí óå ìéá ôç-
ëåïðôéêÞ åêðïìðÞ: Þôáí Ýíáò ãéãáíôüóù-
ìïò ëåâÝíôçò, ðïëý êáëÜ ãõìíáóìÝíïò
êáé ðïëý Ýîõðíïò. ¼ôáí ôïí ñþôçóáí ôé
Ý÷åé íá ðåé ãé' áõôÜ ðïõ åãþ êáôÞããåéëá,
áðÜíôçóå üôé Ý÷ù áðüëõôï äßêéï êáé üôé
áõôïß ïé áíüçôïé (üðùò ôïõò áðåêÜëåóå)
ôïí êÜíáíå ðëïýóéï, ìüíï êáé ìüíï áðü
ôá ôáôïõÜæ ðïõ ôïõò åß÷å êÜíåé!... Ï ãíù-
óôüò áõôüò "ôáôïõáæÜò" Ý÷åé ìéá ìåãÜëç
éóôïñßá, áëëÜ êáé õðÞñîå êáé ðÜëé áíáöï-
ñÜ ðñüóöáôá óôéò åöçìåñßäåò ãé' áõôüí. 

¸ôóé ëïéðüí áðïäåß÷èçêå üôé õðÜñ÷åé ìå-
ãÜëï êýêëùìá ôïõ ÌðáèïìÝô, ðïõ óõíï-
äåýåôáé áðü üñãéá, óôï êÝíôñï ïõóéáóôé-
êÜ ôçò ÁèÞíáò (êïíôÜ óôï ÐåíôÜãùíï)!
Óôï êýêëùìá áõôü óõììåôÝ÷ïõí "ðñïóù-
ðéêüôçôåò"... Êáé âÝâáéá äåí åßíáé ç ðñþ-
ôç öïñÜ, áöïý õðÞñ÷å êáé Üëëï êýêëùìá
óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÐáëëÞíçò, óå ÷þñï
äéÜóçìï, ðïõ õðïôßèåôáé üôé åßíáé ãåìÜ-
ôïò... "öéëáíèñùðßá" (!) êáé õðÞñ÷å êáé
Üëëï Ýíá êýêëùìá óôçí Ðåëïðüííçóï.
ÁëëÜ êáé ðïëëÜ áêüìá óå üëç ó÷åäüí ôçí
ÅëëÜäá... 
ÅðïìÝíùò, èá ìðïñïýóáìå íá ðïýìå üôé
ï Äáßìïíáò ÌðáèïìÝô åßíáé ïõóéáóôéêÜ
ìßá áñ÷áßá åëëçíéêÞ ïíôüôçôá, ìå ðáñáë-
ëáãìÝíç-äéáóôñåâëùìÝíç ôçí éóôïñßá
ôçò êáé ôïí ôñüðï äñÜóçò. ÏñéóìÝíïé óôç
Öùêßäá êáé óå Üëëá ìÝñç, ôïí óõã÷Ýïõí
ìå ôïí ÍôåâÝôóêá, ï ïðïßïò ÍôåâÝôóêáò
åìöáíéæüôáí ìÝ÷ñé êáé ðñüóöáôá, ç äå
ðáñïõóßá ôïõ Þôáíå óõ÷íüôáôç óå ìßá
óðçëéÜ óôçí Ðáñíáóóßäá... ¢ñá ëïéðüí ï
ÍôåâÝôóêáò õðÜñ÷åé êáé èá ìðïñïýóáìå
íá ôïí ðïýìå êáé ÓÜôõñï, áëëÜ åðßóçò èá
ìðïñïýóáìå íá ôïí ðïýìå êáé Ìðáèï-
ìÝô, áí èÝëáìå íá êëåßóïõìå ôï èÝìá âéá-
óôéêÜ. Êáé èÝëïõìå íá ôï êëåßóïõìå âéá-
óôéêÜ, äéüôé áí ðïýìå ü,ôé îÝñïõìå èá õ-
ðÜñîåé îáíÜ Ýíôïíï ðñüâëçìá óôçí åëëç-
íéêÞ êïéíùíßá"!... 
Óôá ðáñáðÜíù ðïëý óïâáñÜ ðïõ åß÷å êá-
ôáããåßëåé ï Ã. ÐÜëìïò ðñéí áðü ðÝíôå

Áñ÷åßï  Ãéþñãïõ  ÐÜëìïõ:
ÓáôáíéóôÝò  óôï  êÝíôñï
ôçò  ÁèÞíáò  ëáôñåýïõí  
ôïí  äáßìïíá  ÌðáèïìÝô!  

ÓÔÇ ÌÕÊÏÍÏ ËÁÔÑÅÕÏÕÍ ÔÏ ÏÌÏÉÙÌÁ  
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÷ñüíéá, áîßæåé íá ðñïóôåèïýí ôá ðáñáêÜôù,
ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áð' ôï âéâëßï "¢ãéïò ÐáÀ-
óéïò" (óõããñáöÝáò: ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò,
åêäüóåéò M-Press, äåýôåñç âåëôéùìÝíç Ýêäï-
óç 2016), üðïõ ï ÃÝñïíôáò ÐáÀóéïò, ëÝåé ôá å-
îÞò ãéá ìéá ðáñÜîåíç (äÞèåí) "èåüôçôá" ðïõ
áêïýåé óôï üíïìá Êáíô: 
"ÓÞìåñá ç áñéóôïêñáôßá ðçãáßíåé óå äéÜöïñá
ìÝíôéïõì êáé ìÜãïõò êáé ÷ñçóéìïðïéåß ôï êÝñé-
íï ïìïßùìá ôïõ èåïý Êáíô. Ïé Üíèñùðïé áõôïß
æçôïýí íá âëáöôåß ï å÷èñüò ôïõò, åßôå óôá ìÜ-
ôéá, åßôå óôï êåöÜëé, åßôå óôá ðüäéá Þ ïðïõäÞ-
ðïôå. Ï ìÜãïò, ôüôå, êáñöþíåé ìéá âåëüíá ðÜ-
íù óôï êÝñéíï ïìïßùìá êáé ìÜëéóôá óôï óçìåß-
ï ðïõ æçôïýí íá ãßíåé ç âëÜâç êáé ðñáãìáôéêÜ
ôï Üôïìï ðñïóâÜëëåôáé áðü äáéìïíéêÞ åíÝñ-
ãåéá. Áõôü öõóéêÜ óõìâáßíåé ìüíï óå áìáñôù-
ëïýò êáé áíåîïìïëüãçôïõò". 
Áðü ôçí Ýñåõíá ðïõ êÜíáìå áñãüôåñá ðÜíù
óôï èÝìá, äéáðéóôþóáìå üôé üíôùò ï "èåüò"
Êáíô åêôéìÜôáé éäéáßôåñá áðü ôçí ëåãüìåíç "å-
ëßô" ôçò óýã÷ñïíçò êïéíùíßáò ìáò. Êõñßùò äå,
áðü êÜðïéïõò íåüðëïõôïõò ôçò ðåñéâüçôçò
"ëïýìðåí ìåãáëïáóôéêÞò ôÜîçò", ïé ïðïßïé øÜ-
÷íïõí ìáôáßùò äéÝîïäï óôá øõ÷ïëïãéêÜ êåíÜ
ðïõ ïé ßäéïé Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé ìå ôçí Üíåõ
íïÞìáôïò æùÞ ôïõò. Ðïëëïß áðü áõôïýò (êáé
åðåéäÞ Ý÷åé ãßíåé êÜôé óáí "ìüäá") áíáêÜëõøáí
ôïí "èåü" Êáíô, ôïí ïðïßï êáé ëáôñåýïõí ìå ôç
óõíïäåßá (ðÜíôá) êïêáÀíçò êáé Üëëùí áêñéâþí
êáé óêëçñþí íáñêùôéêþí ïõóéþí... 
Óôçí ðïñåßá ôçò ÝñåõíÜò ìáò ìÜèáìå ðåñéó-
óüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò óõíÜîåéò áõôþí

ôùí êáêïìáèçìÝíùí ðëïõóßùí, ðïõ ðáñéóôÜ-
íïõí ôïí "áöñü" ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. Ãéá
ðáñÜäåéãìá åíçìåñùèÞêáìå ãéá ôéò ôåëåôÝò,
ôéò ïðïßåò ðñÜôôïõí óõíÞèùò êÜèå ÓÜââáôï
âñÜäõ, áëëÜ êáé óå ðñïóöéëåßò óôïí ÓáôáíÜ
çìåñïìçíßåò, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá üðïôå óõ-
ìðßðôåé ÐáñáóêåõÞ êáé 13! Óôéò ôåëåôÝò áõôÝò
ãßíåôáé ìáýñç ìáãåßá áðü "åéäéêïýò" ìÜãïõò-
ôåëåôÜñ÷åò êáé ìÜëéóôá åíçìåñùèÞêáìå ãéá
ôñåéò åðþíõìåò ðñïóùðéêüôçôåò ôïõ êïéíùíé-
êïý ìáò âßïõ ðïõ ìåôåß÷áí óå ôÝôïéåò ôåëå-
ôÝò... 
ÅéäéêÜ ïé ôñåéò áõôïß óáôáíïëÜôñåò åíï÷ëÞèç-
êáí áðü ôá äçìïóéåýìáôÜ ìáò óôçí "Å.Ù." êáé
Ýêáíáí ôá åîÞò ðáñÜëïãá. ¸öôéáîáí ïìïßùìá
ðïõ õðïôßèåôáé üôé åßíáé ï åê ôùí óõããñáöÝùí
ôïõ Üñèñïõ (ï ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò) êáé ìå
äéÜöïñá ôóéìðÞìáôá ìå âåëüíåò, êáñöéÜ êáé
Üëëåò áíïçóßåò åîáðÝëõáí åíáíôßïí ìáò... êá-
ôÜñåò, þóôå íá ìáò âñåé êÜðïéï êáêü êáé íá
óôáìáôÞóïõìå íá åíï÷ëïýìå ôïõò åí ëüãù
óáôáíéóôÝò êáé ôïí "èåü" ôïõò!!! Âåâáßùò, üëá
áõôÜ åßíáé áóõíáñôçóßåò, äåß÷íïõí üìùò ôï
ìÝãåèïò ôçò óáðßëáò áõôÞò ôçò êïéíùíéêÞò
ìáò "åëßô" êáé ôéò äéáóôÜóåéò ôéò ïðïßåò ìðïñåß
íá ëÜâåé ç êáêßá ôïõò åíáíôßïí üðïéïõ äåí
ôïõò åßíáé áñåóôüò... 
Áñãüôåñá, óõãêåêñéìÝíá ôï êáëïêáßñé ôïõ
2013, óå óõíÜíôçóÞ ìáò (ôïõ ÇóáÀá Êùíóôá-
íôéíßäç) ìå ðïëý ãíùóôü ¸ëëçíá ôñáãïõäé-
óôÞ, Üñôé áöé÷èÝíôá áðü ôï íçóß ôçò Ìõêüíïõ,
áêïýóôçêå ç ðáñáêÜôù åíäéáöÝñïõóá éóôïñß-
á. Åßíáé âÝâáéá ôïéò ðÜóé ãíùóôü üôé óôç Ìý-

êïíï åéäéêÜ ôá êáëïêáßñéá ìáæåýïíôáé åêðñü-
óùðïé ôçò êïéíùíéêÞò ìáò "åëßô", ìåôáîý ôùí
ïðïßùí êáé óáôáíïëÜôñåò, üðùò áõôïß ðïõ
ðåñéãñÜøáìå ðéï ðÜíù. Ôï ôé ðåñßðïõ êÜíïõí
üëïé áõôïß åßíáé åðßóçò óå ãåíéêÝò ãñáììÝò
ãíùóôü, åöüóïí óôïí Ôýðï Ý÷ïõí êáôÜ êáé-
ñïýò äçìïóéåõèåß áñêåôÜ áðü ôá óêÜíäáëÜ
ôïõò, áëëÜ êáé êáôáããåëßåò êôë. 
Ï ùò Üíù äçìïöéëÞò ôñáãïõäéóôÞò ëïéðüí
ìáò áíÝöåñå, ìåôáîý Üëëùí, êáé ôï åîÞò åê-
ðëçêôéêü: Ðùò óôç Ìýêïíï åßäå ï ßäéïò üôé äå-
äïìÝíåò äçìüóéåò ðñïóùðéêüôçôåò... ëÜ-
ôñåõáí ôï êÝñéíï ïìïßùìá ôïõ "èåïý" Êáíô!!!
ÁõôÞò ôçò ðáñÜäïîçò "èåüôçôáò", ðïõ ðñéí á-
ðü ðïëëÜ ÷ñüíéá åß÷å áíáöÝñåé ï ÃÝñïíôáò
ÐáÀóéïò!... ÅðåéäÞ ëïéðüí ôï æÞôçìá åßíáé Ü-
êñùò óïâáñü êáé åðåéäÞ åß÷áìå êáé áõôÞ ôçí
ðëçñïöüñçóç (êõñéïëåêôéêÜ áðü ôï ðïõèå-
íÜ!), ðñïêýðôåé üôé ôüóï ôá ëå÷èÝíôá ôïõ ÃÝ-
ñïíôá Ðáúóßïõ üóï êáé ïé äéêÝò ìáò ðëçñïöï-
ñßåò áðü ôï ó÷åôéêÜ ðñüóöáôï ðáñåëèüí åßíáé
ðÝñá ãéá ðÝñá áëçèéíÜ! 
Äõóôõ÷þò áõôÞ åßíáé ç èëéâåñÞ ðñáãìáôéêü-
ôçôá. ¼ôé äçë. "êÜðïéïé" ëáôñåýïõí ôïí "èåü"
Êáíô êáé ôï åßäùëü ôïõ, ðñïóðáèþíôáò ìÜëé-
óôá (ìÝóù ìáýñçò ìáãåßáò) íá âëÜøïõí ôïõò
óõíáíèñþðïõò ôïõò êáé üóïõò ìéóïýí Þ áíôé-
ðáèïýí... Êáé áõôÜ ôá ßäéá ðñüóùðá ðñïóðá-
èïýí Ýðåéôá íá ìáò êÜíïõí "ìáèÞìáôá" êïéíù-
íéêÞò óõìðåñéöïñÜò êáé íá åßíáé ðñüôõðá ãéá
ôá ðáéäéÜ ìáò! ÐñÜãìáôé, æïýìå óå åó÷áôïëï-
ãéêïýò êáéñïýò, óå ìßá ðåñßïäï ðëÞñïõò ðá-
ñáêìÞò ôïõ êüóìïõ ìáò... 

Ç ÇÃÅÓÉÁ ÔÇÓ
ÏÑÈÏÄÏÎÉÁÓ,

ÂÁÑÈÏËÏÌÁÉÏÓ
& ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ

ÃñÜöåé ï
ÁÍÔÙÍÇÓ ÃÑÕÐÁÉÏÓ
ÏìÜäá Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí
& ÃåùðïëéôéêÞò

Ó å êáéñïýò ÷áëå-
ðïýò ãéá ôçí ÅëëÜ-
äá, Ýëá÷å óôçí Ïñ-

èïäïîßá ç ÷åéñüôåñç çãå-
óßá óôçí Éóôïñßá ôçò.
Áõôü áðïäåéêíýåôáé áðü
ôá Ýñãá ôïõò, êáé ôéò ðñÜ-
îåéò ôïõò. Ç Óýíïäïò ôçò
ÊñÞôçò Þôáí êáô' åíôïëÞ
ôçò ÅâñáúêÞò ÓéùíéóôéêÞò
Ðáíèñçóêåßáò ôùí Óéùíé-
óôþí Ðáíôïêñáôüñùí êáé
Åðéêõñßáñ÷ùí ôçò Ãçò.
Ù!!! Üìïéñç ÅëëÜò ôé óïõ
ìÝëëåé íá ðÜèåéò, ëüãù á-
ðëçñïöüñçôùí ÅëëÞíùí
êáé Éåñáñ÷þí øçöïöü-
ñùí!!!
Ôá ßäéá óõìâáßíïõí óôçí
ðïëéôéêÞ, êáé óôéò ¸íï-
ðëåò ÄõíÜìåéò, üðïõ ôï
Óéùíéóôéêü å÷èñéêü ÍÁÔÏ
& ç Å.Å. êõñéáñ÷ïýí, êáé
êÜíïõí êïõìÜíôï óôçí
ÅëëÜäá!!! Äõóôõ÷þò ãéá
ôïõò ¸ëëçíåò, Åêêëçóßá,
Ðïëéôåßá, & ¸íïðëåò Äõ-
íÜìåéò åßíáé äéáâñùìÝíåò
áðü ôïõò ÓéùíéóôÝò Ðá-
íôïêñÜôïñåò ôùí ÑÏ-
ÔÓÉËÍÔ & Êßóéíãêåñ. ÊÜ-
èå öïñÜ ðïõ ï ÂÁÑÈÏ-
ËÏÌÁÉÏÓ åðéóêÝðôåôáé
ôçí ÅëëÜäá, åßíáé ãéá ôï
êáêü ôïõ Åëëçíéóìïý. 
Åßíáé ôá÷õäñüìïò êáêþí
åéäÞóåùí… ¸ìáèå üôé å-
ìåßò åäþ óôï ÅëëáäéóôÜí
ôá äßíïõìå üëá ôá ÷ñÞìá-
ôá óôïí ÑÏÔÓÉËÍÔ, êáé
Þñèå íá ðñïëÜâåé ðñéí
óùèïýí… Ôçí åðßóêåøç
óôç ËÅÓÂÏ ôùí ÐÁÐÁ-
ÂÁÑÈÏËÏÌÁÉÏÕ-ÉÅÑÙ-
ÍÕÌÏÕ ôçí Ýêáíáí êáôü-
ðéí äéáôáãÞò ôçò Ðáãêü-
óìéáò Äéêôáôïñßáò, áðï-
ôÝëåóìá;;; Öïýíôùóå ç
ëáèñïìåôáíÜóôåõóç!!!
ÓÞìá Êéíäýíïõ ðñïò Ìç-
ôñïðïëßôåò!!!
Ìçí øçößæåôå ôïõò åêëå-
êôïýò ôùí ÂÁÑÈÏËÏ-
ÌÁÉÏÕ-ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ, å-
êôüò åÜí èÝëåôå íá ãåìß-
óåôå ôçí ÏÑÈÏÄÏÎÉÁÍ
ìå Ìçôñïðïëßôåò - äïý-
ëïõò ôïõ ÑÏÔÓÉËÍÔ!!!!
Ìå áõôÜ ðïõ ðáñáèÝôïõ-
ìå, ðñïóðáèïýìå íá óþ-
óïõìå ôçí Ïñèïäïîßá êáé
ôïí Åëëçíéóìü áðü ôï
Óéùíéóìü. Ç ëÝó÷ç
BILDERBERG êáñáäïêåß
êáé áíáìÝíåé "Åíôüò ôùí
ôåé÷þí"…

 ÔÏÕ ØÅÕÔÏÈÅÏÕ ÊÁÍÔ…
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Γράφει η Λίλιαν Καραβιτάκη 

Η 
αστρολογία ήταν γνωστή από πολύ 
νωρίς στους αρχαίος Έλληνες προ-
γόνους μας, αφού στους Ορφικούς 
Ύμνους διαβάζουμε ότι οι «αστε-
ρισμοί ορίζουν το πεπρωμένο, 

ρυθμίζουν τη μοίρα αλλά και τη ζωή των αν-
θρώπων». Ο Ησίοδος, μάλιστα, πολύ πριν τους 
Στωικούς, συνιστούσε (εκείνη την εποχή) «οι 
γάμοι να γίνονται όταν ο πλανήτης Δίας είναι 
στο ζώδιο των Ιχθύων». Ο πατέρας της ιατρι-
κής Ιπποκράτης και ο μεταγενέστερος μεγά-
λος γιατρός Γαληνός αναφέρουν τις επιρροές 
που δεχόμαστε από την κίνηση ορισμένων 
άστρων και πλανητών, οι οποίες συμβάλλουν 
στην υγεία των ανθρώπων. 
Ο Δημόκριτος, που δεν ήταν γιατρός, έχει την 
ίδια γνώμη. Ο Πρόκλος, μάλιστα, μας παραδί-
δει πως ο ωροσκόπος του παγκοσμίου ωρο-
σκοπίου είναι ο Καρκίνος! Οι αρχαίοι Έλληνες 
γνώριζαν αυτό που εμείς σήμερα λέμε «κάρ-
μα» απλά το ονόμαζαν «αντιπεπονθός». Γνώρι-
ζαν και παρακολουθούσαν την πορεία της ψυ-
χής. Ο Πλάτωνας δίνει πολύ χαρακτηριστικές 
περιγραφές του ταξιδιού της. 
Πριν δύο χιλιάδες χρόνια είχε αναγνωριστεί 
(από τον Πτολεμαίο 140 μ.Χ.) ότι το σημείο το-
μής του ουράνιου ισημερινού με την εκλειπτι-
κή, από το οποίο περνά ο Ήλιος κατά την ημέ-
ρα της εαρινής ισημερίας (σήμερα στις 21/03), 
συνέπιπτε με την αρχή του ζωδιακού κύκλου, 
τον Κριό. Στην εποχή μας, όμως, εξαιτίας της 
μετάπτωσης των ισημεριών, όλα αυτά έχουν 
αλλάξει. Σήμερα την θέση του Κριού έχουν 
καταλάβει οι Ιχθείς, την θέση των Ιχθύων έχει 
πάρει ο Γανυμήδης (Υδροχόος) και γενικά τα 
ζώδια-αστερισμοί έχουν μετακινηθεί προς τα 
αριστερά ή αλλιώς προς τα πίσω. 
Τα ζώδια με τα σημερινά και αρχαία ονόματα 
είναι τα εξής: 

ΚΡΙΟΣ ή ΑΡΝΕΙΟΣ, σημερινή ονομασία ΚΡΙΟΣ 
Αναφέρεται στο αθάνατο χρυσόμαλλο κριάρι 
που μετέφερε τον Φρίξο και την Έλλη. Επι-
πλέον, στην Αιγυπτιακή Μυθολογία, το Κριάρι 
είναι σύμβολο του Άμμωνος-Ρα, καθώς απει-
κονίζεται με κέρατα ή ακόμα και κεφάλι κρι-
αριού. Ο Άμμων-Ρα, όπως γνωρίζουμε πολύ 
καλά ταυτίζεται, ήδη από τον 6ο π.Χ. αιώνα με 
τον Δία ως Ζευς Άμμων. Αλλά και ο Πίνδαρος 
στους Πυθιονίκες του, ταυτίζει τον Δία με τον 
Κριό, καθώς είχε μεταμορφωθεί σε κριάρι (το 
χρυσόμαλλο) ώστε να ξεγελάσει τους Γίγα-
ντες. Λέγεται ότι αντιπροσωπεύεται ή κυριαρ-
χείται από την θεά Αθηνά. 

ΣΙΔΩΝΙΟΣ ΤΑΥΡΟΣ, σημερινή ονομασία ΤΑΥΡΟΣ 
Είναι ο ταύρος, στον οποίο μεταμφιέστηκε 
ο Δίας ώστε να ξεγελάσει την, αφάνταστης 
ομορφιάς, Ευρώπη, κόρη του Φοίνικα και της 
Τηλεφάσας, από την Σιδώνα της Φοινίκης. 
Όταν εκείνη τον καβάλησε, ο Δίας πέταξε 
στην θάλασσα και ταξίδεψε έως την Κρήτη. 
Μαζί της, έκανε τρία παιδιά. Τον Ραδάμανθυ, 
τον Σαρπηδόνα και τον Μίνωα. Λέγεται ότι 

αντιπροσωπεύεται ή κυριαρχείται από την θεά 
Αφροδίτη. 

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ, σημερινή ονομασία ΔΙΔΥΜΟΙ 
Διόσκουροι (Διός κούροι) είναι τα δίδυμα παι-
διά του Δία και της Λήδας: οι φημισμένοι Λά-
κωνες Κάστωρ και Πολυδεύκης. Το σύμβολο 
ΙΙ με το οποίο παριστάνεται το ζώδιο-αστερι-
σμός τους, αποτελεί το έμβλημα που έφεραν 
οι Σπαρτιάτες στις μάχες. Με τους Διδύμους 
σχετίζονται οι Στήλες του Ηρακλή, αλλά και 
το «ποιούν» και το «πάσχον» (γιν-γιανγκ). Επι-
πλέον, συμβολίζουν τον θάνατο και την ζωή, 

καθώς ο Κάστορας ήταν θνητός και ο Πολυ-
δεύκης αθάνατος. Λέγεται ότι αντιπροσωπεύ-
εται ή κυριαρχείται από τον θεό Απόλλωνα, ή 
τον θεό Ερμή. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ, σημερινή ονομασία ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Ο Καρκίνος υπάρχει στον γνωστό μύθο της 
Λερναίας Ύδρας. Ο Ηρακλής ενώ προσπαθού-
σε να κόψει τα κεφάλια του τέρατος, εμφανί-
στηκε ένας κάβουρας (καρκίνος), σταλμένος 
από την Ήρα, με σκοπό να τον βλάψει. Ο Ηρα-
κλής τελικά κατάφερε και τον σκότωσε. Από 
τον Πλάτωνα θεωρείται ως η πύλη των ψυχών 

που εισέρχονται στην Γη. Λέγεται ότι αντιπρο-
σωπεύεται ή κυριαρχείται από τον θεό Ερμή, ή 
την θεά Άρτεμις. 

ΛΕΩΝ ή ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ, σημερινή ονομασία ΛΕΩΝ 
Αποτελεί τον πρώτο άθλο του Ηρακλή, ο οποί-
ος εξαιτίας της φιλοδοξίας του, δεν σκότωσε 
το λιοντάρι της Νεμέας με τα όπλα του, αλλά 
με τα χέρια. Εικάζεται ότι στο μεταίχμιο του 
Λέοντα και της Παρθένου κατασκευάστηκε 
η αιγυπτιακή Σφίγγα –γι’ αυτό και είναι μισή 
άνθρωπος και μισή λιοντάρι! Συνδέεται με τον 
θεό Απόλλωνα, ενώ πολύ εύκολα θα μπορού-
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σε να συσχετιστεί με όλους τους αρχαίους 
θεούς ή ακόμα και (στις μέρες μας) τους αγί-
ους που έχουν σκοτώσει κάποιο δράκο ή πολύ 
μεγάλου μεγέθους ερπετό, όπως ο Ίντρα, 
ο Μίθρας, ο άγιος Γεώργιος κλπ. Λέγεται ότι 
αντιπροσωπεύεται ή κυριαρχείται από τον θεό 
Δία, ή τον θεό Απόλλωνα. 

ΔΙΚΗ, σημερινή ονομασία ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Η Δίκη (Αστραία) είναι κόρη του Δία και της 
Θέμιδος (ή κατά πάσα πιθανότητα του Αστραί-
ου και της Ηούς). Ήταν εκείνη που έδινε κάθε 
φορά τον κεραυνό στον Δία και φρόντιζε να 
βρίσκει τον στόχο του. Πρώτα ζούσε στην Γη 
με τους θνητούς. Όταν οι άνθρωποι δεν τη-
ρούσαν πια το δίκαιο και άρχισαν στάσεις και 
πολέμους, η Δίκη δεν διέμεινε μαζί τους. Ανέ-
βηκε στον Ουρανό, Γι’ αυτό και από πολλούς 
ταυτίζεται με την Νέμεση. Από την Δίκη φαί-
νεται πως ξεκίνησε η εποχή της μητριαρχίας. 
Με την νίκη της Αμαζόνας Υψιπύλης από τον 
Ηρακλή, ο τελευταίος έλαβε την σκυτάλη 
για την δημιουργία του πατριαρχικού συστή-
ματος. Είτε για την βοήθεια που προσέφερε 
στον Δία, είτε για το χάσιμο της εξουσίας του 
γυναικείου φύλου πάνω στο αντρικό, ο Δίας 
καταστέρισε την Δίκη. Λέγεται ότι αντιπροσω-

πεύεται ή κυριαρχείται από την θεά Δήμητρα. 

ΧΗΛΑΙ ΣΚΟΡΠΙΟΥ, σημερινή ονομασία ΖΥΓΟΣ 
Οι Χηλές (δαγκάνες) Σκορπιού είναι η συνέ-
χεια του Ζωδίου-αστερισμού του Σκορπιού. 
Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια ονομάστηκε Ζυγός. 
Λέγεται ότι αντιπροσωπεύεται ή κυριαρχείται 
από τον θεό Ήφαιστο, ή την θεά Ήρα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ, σημερινή ονομασία ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Μία από τις πολλές εκδοχές του ίδιου μύθου, 
τονίζει ότι τον Σκορπιό δημιούργησε η θεά Άρ-
τεμις ώστε να τσιμπήσει τον όμορφο Ωρίωνα, 
διότι σε κάποιο κυνήγι μαζί της προσπάθησε 
να την βιάσει. Λέγεται ότι αντιπροσωπεύεται ή 
κυριαρχείται από τον θεός Άρης. 

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ή ΚΡΟΤΩΝ, 
σημερινή ονομασία ΤΟΞΟΤΗΣ 
Κατά μία εκδοχή πρόκειται για τον Κένταυρο 
Χείρωνα. Άλλοι όμως λένε ότι πρόκειται για 
τον Κρότωνα, γιο της Εύφημης, της τροφού 
των Μουσών, ο οποίος εφηύρε το τόξο. Λέγε-
ται ότι αντιπροσωπεύεται ή κυριαρχείται από 
την θεά Άρτεμις, ή τον θεό Δία. 

ΠΑΝ, σημερινή ονομασία ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Είναι ο τραγόμορφος γιος του Αιγίπανα. Όταν 
ο Δίας εκστράτευσε εναντίων των Τιτάνων, ο 
Πάνας τους τρόμαξε τόσο ξαφνικά που άρχι-
σαν να τρέχουν πανικόβλητοι. Από το όνομα 
«Παν» δημιουργήθηκε η λέξη «πανικός» κι μετά 
από αυτό, ο Δίας τον τίμησε με καταστερισμό. 
Όπως προκύπτει από τον Πλάτωνα, θεωρείται 
ως η πύλη για την έξοδο των ψυχών. Συχνά 
συγχέεται με την Αμάλθεια, δηλαδή την κα-
τσίκα με το κέρατο της αφθονίας. Λέγεται ότι 
αντιπροσωπεύεται ή κυριαρχείται από την θεά 
Εστία. 

ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ, σημερινή ονομασία ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
Ο Γανυμήδης είναι ο οινοχόος των θεών. Ήταν 
τόσο ωραίος, που ο θεός τον απήγαγε και τον 
έφερε στον Όλυμπο. Εκεί, οι θεοί τον έκριναν 
άξιο να τους σερβίρει κρασί. Έτυχε αθανασίας 
που, τότε, ήταν άγνωστη στους ανθρώπους. 
Από την κανάτα που κρατάει δεν χύνεται νερό 
(υδροχόος) αλλά κρασί και πολλοί θεωρούν 
ότι είναι το νέκταρ που πίνουν οι θεοί. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο διανέμει το Διονυσιακό κρα-
σί σε κάθε συνδαιτυμόνα που είναι μία άλλου 
είδους Θεία Κοινωνία. Λέγεται ότι αντιπροσω-

πεύεται ή κυριαρχείται από την θεά Ήρα, ή 
τον θεό Ήφαιστο. 

ΙΧΘΥΕΣ, σημερινή ονομασία ΙΧΘΥΕΣ 
Όπως προκύπτει από την ελληνική μυθολογία, 
οι δύο Ιχθύες είναι η θεά Αφροδίτη και ο γιος 
της ο Έρωτας, οι οποίοι τρομοκρατημένοι από 
τους Γίγαντες και ειδικά τον Τυφώνα, εγκατέ-
λειψαν προσωρινά (όπως και οι άλλοι θεοί) 
τον Όλυμπο, μέχρι να ανασκουμπωθούν, και 
κατέφυγαν στην Αίγυπτο, όπου εκεί μεταμορ-
φώθηκαν σε ψάρια. Για να τιμήσουν τους δύο 
αυτούς ιχθύες, τους τοποθέτησαν στον ουρα-
νό με έναν σύνδεσμο αναμεταξύ τους (τους 
λεγόμενους «λινούς») για να δείξουν την συγ-
γένειά τους (μάνα και γιος). Άλλη εκδοχή θέ-
λει τους δύο ιχθύες να είναι τα δύο δελφίνια 
που συνόδευαν πάντα τον θεό Ποσειδώνα. 
Λέγεται ότι αντιπροσωπεύεται ή κυριαρχείται 
από τον θεό Ποσειδώνα. 
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37ï ÅÔÏÓ 
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ
(10893) 4293

TIMH 1 ÅÕÑÙ

Ï Ñüôóéëíô âãÜæåé ôïí Óýñéæá óôéò
ÁãïñÝò: "Èá êõâåñíÜìå 100 ÷ñüíéá"!

Ãéþñãïò ÐÜëìïò: Ôï "äüãìá Æüíåíöåëíô" âñßóêåôáé
ðßóù áð' ôá óçìåñéíÜ äåéíÜ ôïõ Åëëçíéóìïý!

ÓÅË. 
10-11

Ç ÄÉ×ÏÔÏÌÇÓÇ ÔÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ ÊÁÉ Ï ÑÏËÏÓ ÔÏÕ ÊÁÓÔÅËÏÑÉÆÏÕ

ÓÔÇÍ ÔÅÔÑÁÄÁ 
ÔÏÕ ÅÕÑÙÌÐÁÓÊÅÔ 
ÏÉ "ÔÑÅËÅÓ"
ÅËËÇÍÉÄÅÓ

Ñáøùäßá!

"Ï ÉÌÁÌÇÓ ÐÏÕ ÂÅÂÇËÙÓÅ ÔÇÍ
ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ Å×ÁÓÅ ÔÇÍ ÁÊÏÇ ÔÏÕ"!!! 

ÓÅËÉÄÅÓ 
4-9,26

Ç ÐÑÏÖÇÔÅÉÁ ÔÏÕ ÌÕÓÔÇÑÉÙÄÏÕÓ
ÊÁËÏÃÅÑÏÕ ÓÕÃÊËÏÍÉÆÅÉ:
"ÔÏ ÔÅËÏÓ ÔÇÓ ÔÏÕÑÊÉÁÓ 

ÈÁ ÅËÈÅÉ ÏÔÁÍ Ç ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ
ÌÅÔÁÔÑÁÐÅÉ ÓÅ ÔÆÁÌÉ"

ÁÐÏÑÑÇÔÇ  
ÅÊÈÅÓÇ  
ÔÇÓ  CIA  
ÃÉÁ  ÐÏËÅÌÏ  
ÅËËÁÄÁÓ-ÔÔÏÕÑÊÉÁÓ  

ÓÅËÉÄÁ 28
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ÃñÜöïõí ïé
ÇóáÀáò Êùíóôáíôéíßäçò 
Ëßëéáí ÊáñáâéôÜêç 

Ï
áîÝ÷áóôïò Ãåþñãéïò ÐÜëìïò,
ï ìåãÜëïò ¸ëëçí åñåõíçôÞò
êáé ìýóôçò, ï áðïêáëïýìåíïò
áðü ôïõò ìáèçôÝò ôïõ ÐáôÝ-
ñáò ôïõ éíóôéôïýôïõ "Á÷Üíá-É-

Þ", Þôáí áðü ôïõò ðñþôïõò êáé åëÜ÷éóôïõò
óôçí ÅëëÜäá ðïõ áðïêÜëõøáí äçìüóéá êáé
êáôÜããåéëáí îÝíá áíèåëëçíéêÜ ó÷Ýäéá ðïõ
óôï÷åýïõí óôçí åîáöÜíéóç ôïõ ¸èíïõò
ìáò! ÌÝóá áðü ôçí "Å.Ù." óôï ðáñåëèüí ï Ã.
ÐÜëìïò åß÷å áðïêáëýøåé ôüóï ôï ó÷Ýäéï "Ôå-
ëéêÞ ÓöáãÞ ôùí ÅëëÞíùí", ðïõ åß÷áí áðïöá-
óßóåé óå óõíÝäñéü ôïõò ïé óéùíéóôÝò ôï 1897,
üóï êáé ôï ó÷Ýäéï "ÌðïõëãêñÜâéá" ãéá ôïí á-
êñùôçñéáóìü ôçò ÅëëÜäáò. Ï Ãéþñãïò ÐÜë-
ìïò åðÝìåíå ðùò õðÜñ÷ïõí åíáëëáêôéêÜ
ó÷Ýäéá äéÜëõóçò ôçò ÅëëÜäáò êáé åîüíôù-
óçò ôùí ÅëëÞíùí, ôá ïðïßá ïé "åðéêõñßáñ÷ïé"
åöáñìüæïõí áíÜëïãá ìå ôá óõìöÝñïíôÜ
ôïõò êáé ôéò åðéêñáôïýóåò óõíèÞêåò êÜèå å-
ðï÷Þò. ¸íá áðü áõôÜ, ðïõ åõèýíåôáé óå ìå-
ãÜëï âáèìü ãéá ôá óçìåñéíÜ äåéíÜ ìáò, åßíáé
ôï óéùíéóôéêü ó÷Ýäéï ãåíïêôïíßáò ôïõ Åëëç-
íéêïý ¸èíïõò, "äüãìá Æüíåíöåëíô"!!! 
Ùò ãíùóôü, ôï ÓåðôÝìâñéï ôïõ 1994 ï áí-
èÝëëçíáò óéùíéóôÞò ×Ýíñé Êßóóéíãêåñ, åß÷å
ðåé üôé: "Ï åëëçíéêüò ëáüò åßíáé äõóêïëïêõ-
âÝñíçôïò êáé ãé' áõôü ðñÝðåé íá ôïí ðëÞîïõ-
ìå âáèéÜ óôéò ðïëéôéóìéêÝò ôïõ ñßæåò. Ôüôå ß-
óùò óõíåôéóèåß. Åííïþ, äçëáäÞ, íá ðëÞîïõ-
ìå ôç ãëþóóá, ôç èñçóêåßá, ôá ðíåõìáôéêÜ
êáé éóôïñéêÜ ôïõ áðïèÝìáôá, þóôå íá åîïõ-
äåôåñþóïõìå êÜèå äõíáôüôçôÜ ôïõ íá áíá-
ðôõ÷èåß, íá äéáêñéèåß, íá åðéêñáôÞóåé, ãéá íá
ìç ìáò ðáñåíï÷ëåß óôá ÂáëêÜíéá, íá ìç ìáò
ðáñåíï÷ëåß óôçí ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï, óôç
ÌÝóç ÁíáôïëÞ, óå üëç áõôÞ ôç íåõñáëãéêÞ
ðåñéï÷Þ ìåãÜëçò óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò ãéá
ìáò, ãéá ôçí ðïëéôéêÞ ôùí ÇÐÁ". 
ÐÜíù ó' áõôü, ï Ã. ÐÜëìïò èåùñïýóå ðùò
åßíáé âáñýôáôá êáé áäéÜëåéðôá ôá ðëÞãìáôá
ðïõ äÝ÷åôáé ç ÅëëÜäá ôéò ôåëåõôáßåò äåêáå-
ôßåò êáé äç ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. ×ôõðÞìáôá,
ôá ïðïßá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôïí ðñïáéþíéï å-
÷èñü ôïõ Åëëçíéóìïý, ôïí åâñáúóìü-óéùíé-
óìü. Êõñéüôåñïò óôü÷ïò ôïõò, ç åîüíôùóç
ïðïéïõäÞðïôå Åëëçíéêïý óôïé÷åßïõ óôïí
ðëáíÞôç Ãç êáé ç ïñéóôéêÞ åðéêñÜôçóÞ ôïõò,
óå êÜèå åðßðåäï. Ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôùí å-
ðáßó÷õíôùí áõôþí óôü÷ùí ëåéôïõñãïýí, ðß-
óôåõå ðÜíôá ï ÐÜëìïò, ìå õðï÷èüíéåò ìåèï-
äåýóåéò êáé ýðïõëåò ôáêôéêÝò, êÜôé ðïõ öáß-
íåôáé áðü ôá áíèåëëçíéêÜ "Ðñùôüêïëëá" êáé,
åí ãÝíåé, áðü ôá äéÜöïñá äüãìáôÜ ôïõò... 
¼ìùò üëá áõôÜ ôá ðáñáðÜíù åßíáé óå ãíþ-
óç ôïõ Ðáíåëëçíéóìïý! Ïé ̧ ëëçíåò ̧ ó÷áôïé
Ìá÷çôÝò ôá ãíùñßæïõí üëá åäþ êáé ðÜñá ðï-
ëý êáéñü, ðñïåéäïðïéïýí êáé -öõóéêÜ- ëáìâÜ-
íïõí ôá ìÝôñá ôïõò ãéá ôçí óùôçñßá ôïõ Åë-
ëçíéóìïý, ðïõ êéíäõíåýåé áðü ôá óáôáíéêÜ
ó÷Ýäéá ôïõ Å÷èñïý!... ÓÞìåñá ëïéðüí åßíáé
êáëü íá áðïêáëýøïõìå êáé íá èõìçèïýìå
îáíÜ ôá üóá Ýãñáøå ðñéí áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá
-óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1980- ï áåß-
ìíçóôïò ìýóôçò ÉùÜííçò ÐáóóÜò, ï äéáíï-
ïýìåíïò-óõããñáöÝáò ôçò èñõëéêÞò "Áëçèé-
íÞò Ðñïúóôïñßáò" êáé éèýíùí íïõò ôçò êëáóé-
êÞò Åãêõêëïðáßäåéáò ôïõ "Çëßïõ". ÖõóéêÜ, ï
ÐáóóÜò èåùñåßôáé Ýíá áðü ôá ðéï õøçëü-
âáèìá óôåëÝ÷ç ôùí ¸øéëïí êáé Ýíáò áðü
ôïõò ðåñßöçìïõò Öýëáêåò ôçò ÅëëÜäáò êáé
ôïõ Ëáïý ôçò. 
Áò äïýìå ëïéðüí ôé Ýãñáøå ï ÉùÜííçò Ðáó-
óÜò óå Ýíá Üëëï êëáóéêü ôïõ óýããñáììá,
"Ôï ̧ ãêëçìá ôçò ÅðéóôÞìçò", ðïõ ãéá ðñþôç
öïñÜ åêäüèçêå ðñéí áðü ó÷åäüí 35 Ýôç. ¸-
ãñáøå ó' áõôü ôï âéâëßï ôïõ ï ÐáóóÜò ôá å-

îÞò áêüëïõèá óçìáíôéêÜ: 
"Ïé Åâñáßïé Óéùíéóôáß âáóéæüìåíïé åéò ôáò á-
ðïêñýöïõò êáé ìõóôéêéóôéêÜò áõôÜò ðáñá-
äüóåéò ôùí, ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé åéò ôá "Ôáë-
ìïýä" êáé ôçí "ÊáìðÜëáí" äéåìüñöùóáí ôçí
êïóìïèåùñßáí ôùí êáé ôáò åðéäéþîåéò ôçò
öõëÞò ôùí êáôÜ ôçí íåùôÝñáí åðï÷Þí, óõ-
ìðëçñþóáíôåò áõôÜò ìå ôá ðáñáããÝëìáôá
"ôùí Ðñáêôéêþí ôùí Óïöþí ôçò Óéþí" ðïõ
óõíåôÜ÷èçóáí ôï 1987 åéò ôï Á´ óõíÝäñéïí
ôùí Óéùíéóôþí, ðïõ Ýãéíå åéò ôçí Âáóéëåßáí
ôçò Åëâåôßáò ôçí 29 Áõãïýóôïõ 1897 êáé åéò
ôï ïðïßïí ðáñÝóôçóáí, ðñïóÞëèïí, 206 á-
íôéðñïóùðåßáé Åâñáúêþí êïéíïôÞôùí, áðü ü-
ëáò ôáò ÷þñáò ôïõ êüóìïõ. Åäçìïóéåýèç-
óáí äå ïëßãïí áñãüôåñïí, ðéèáíþò ôï 1902,
Þ ïðùóäÞðïôå ôï 1912, åéò ôçí ÑùóéêÞí, äéá
ðñþôçí öïñÜí"... 
Êáé ï áåßìíçóôïò ÉùÜííçò ÐáóóÜò óõíÝ÷éóå
ëßãï ðéï êÜôù, óôï ßäéï êåßìåíü ôïõ, ãñÜöï-
íôáò êáé ôá åîÞò áêüëïõèá: 
"Ôá êåßìåíá áõôÜ åßíáé áñêåôÜ áðïêáëõðôéêÜ
êáé êáôÜ ðåñßåñãïí óýìðôùóéí, ðñïäéáãñÜ-
öïõí êáé ðñïëÝãïõí áðü ôüôå -1897- ðïëëÜ
áðü ôá äéáäñáìáôéóèÝíôá êáôüðéí åéò ôïí
äéåèíÞ ÷þñïí, áëëÜ êáé äé' üóá óõìâáßíïõí
óÞìåñïí. Êáé óõíåðþò êáôÜ êÜðïéïí ôñüðïí
âåâáéþíïõí üôé áé åîåëßîåéò ðïõ åß÷ïí åí ôù
ìåôáîý óçìåéùèÞ åéò ôçí äéåèíÞ ðïëéôéêÞí,
ôçí äéåèíÞ ïéêïíïìßáí êáé ôçí äéáìüñöùóéí
ôùí íåùôÝñùí êïéíùíéþí, åß÷ïí Ýêôïôå ðñï-
ãñáììáôéóèÞ êáé êáôçõèýíïíôï, õðü ôïõ äéå-
èíïýò Óéùíéóìïý, (Ìáñîéóìüò, Êïììïõíé-
óìüò ê.ô.ë.) üðùò áðïäåéêíýïõí áé åðéäéþ-
îåéò êáé ôá ðáñáããÝëìáôá ôùí êåéìÝíùí áõ-
ôþí. ÅêäÞëùóéò äå ó÷åôéêÞ êáé óáöåóôÜôç,
ðåñß ôùí åðéäéþîåùí áõôþí ôùí Óéùíéóôþí,

Þôï êáé ôï áðïêáëõöèÝí ðñü ôéíïò äüãìá
ÓÏÍÍÅÖÅËÍÔ ôïõ óôåíïý óõíåñãÜôïõ ôïõ
Êßóóéíãêåñ, ôïõ ðáóßãíùóôïõ Åâñáßïõ Óéù-
íéóôïý êáé äñþíôïò çãÝôïõ ôùí Óéùíéóôþí
ôçò ÁìåñéêÞò". 
Áðü áõôÜ ðïõ Ýãñáøå ðñéí áðü 30 ôüóá
÷ñüíéá ï áåßìíçóôïò ÐáíÝëëçíáò ÉùÜííçò
ÐáóóÜò óõãêñáôïýìå ìåñéêÜ ðïëý óðïõ-
äáßá óôïé÷åßá, áðü åêåßíá ðïõ áðïäåéêíýïõí
ãéáôß ï Åëëçíéóìüò óÞìåñá êéíäõíåýåé ìå...
âéïëïãéêÞ åîáöÜíéóç! Ðñþôá áð' üëá ãßíåôáé
ëüãïò ãéá ôï óéùíéóôéêü óõíÝäñéï ôïõ 1897,
ìå ôïí Èåüäùñï ×åñôóë, ôïí óõããñáöÝá -Ý-
íá ÷ñüíï ðñéí, äçëáäÞ ôï 1896- åíüò Üëëïõ
êëáóéêïý âéâëßïõ ôïõ óéùíéóìïý: "Ôï åâñáú-
êü êñÜôïò". Åêåß ï óéùíéóôÞò ×åñôóë ðñïôåß-
íåé ôçí äçìéïõñãßá ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë,
ðïõ Ýãéíå ôåëéêÜ ðñáãìáôéêüôçôá ìåôÜ ôïí Â´
Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, äçëáäÞ ðÜíù áðü ìéóü
áéþíá áñãüôåñá. 
Óýìöùíá ìå ôïí ìåãÜëï ¸ëëçíá åñåõíçôÞ
Ãåþñãéï ÐÜëìï, ôï 1897 ïé ÓéùíéóôÝò áðï-
öÜóéóáí ôçí Ãåíïêôïíßá ôùí ÅëëÞíùí! Äçëá-
äÞ, ðñéí áðü áêñéâþò 120 ÷ñüíéá ïé Å÷èñïß
ôçò ÅëëÜäïò áðïöÜóéóáí ôï ðþò íá êáôá-
óôñÝøïõí ôï Åëëçíéêü ¸èíïò, ôïí ðñïáéþ-
íéï Å÷èñü ôïõò, åîáöáíßæïíôáò âéïëïãéêÜ
êÜèå ôé ôï Åëëçíéêü... Óýìöùíá ìå ôïí Ãåþñ-
ãéï ÐÜëìï, áõôü Ýãéíå êáé óõíå÷ßæåé íá ãßíå-
ôáé, ãéáôß ï Åëëçíéóìüò Þäç Ý÷åé óõññéêíùèåß
ôñïìåñÜ óå ó÷Ýóç ìå ôï 1897. 
Ôüôå, ¸ëëçíåò õðÞñ÷áí ðáíôïý êáé ç åõñý-
ôåñç ðåñéï÷Þ ìáò Þôáí ãåìÜôç áðü Åëëçíé-
êÝò ðüëåéò. Ôþñá, ï Åëëçíéóìüò -âÜóåé ôïõ
Óéùíéóôéêïý ó÷åäßïõ åîïëüèñåõóçò ôùí Åë-
ëÞíùí- Ý÷åé åîáöáíéóôåß åíôåëþò áðü ôçí
Ôïõñêßá, ôçí Áßãõðôï, ôçí Âïõëãáñßá ôçí

Ñïõìáíßá, ôçí Ðáëáéóôßíç, ôçí Éôáëßá êôë.
Êéíäõíåýåé íá ÷áèåß êáé óôçí Áëâáíßá, óôçí
ÅëëçíéêÞ ãç ôçò Âïñåßïõ Çðåßñïõ... 
¼ìùò õðÜñ÷åé êáé óõíÝ÷åéá. ¼ðùò áíÝöåñå
ï ÐáóóÜò, óôï âéâëßï ôïõ "Ôï ¸ãêëçìá ôçò
ÅðéóôÞìçò", ï Æüíåíöåëíô -ôïí áíáöÝñåé
ÓÏÍÍÅÖÅËÍÔ- áõôüò ï ÓéùíéóôÞò óôåíüò
óõíåñãÜôçò ôïõ ÁíèÝëëçíá Êßóóéíãêåñ, âá-
óéóìÝíïò óôï ó÷Ýäéï ôïõ 1897, åðåîåñãÜ-
óôçêå ìáæß ìå ôïí Êßóóéíãêåñ ôï óýã÷ñïíï
ó÷Ýäéï Ãåíïêôïíßáò ôùí ÅëëÞíùí! Áõôü äç-
ëáäÞ ðïõ æïýìå óÞìåñá, ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ
êñßóç êáé ôçí åêðïßçóç ôçò ÷þñáò ìáò óå îÝ-
íåò ÁíèåëëçíéêÝò äõíÜìåéò. Áõôü ôï ó÷Ýäéï
ôùí ðáíïýñãùí Óéùíéóôþí ðñÝðåé íá ãñÜ-
öôçêå êÜðïõ ôï 1973 êáé -áìÝóùò ìåôÜ- Üñ-
÷éóáí ôá "üñãáíá": ç "ìåôáðïëßôåõóç" ìå ôçí
ÊõðñéáêÞ ôñáãùäßá, ôï öáýëï êáèåóôþò
ôùí ðïëéôéêÜíôçäùí êáé ç êáôáóôñïöÞ ôçò
ÅëëÜäáò... Óôü÷ïò: ç õðïôáãÞ ôçò Ðáôñßäáò
ìáò óôïí Óéùíéóìü êáé ç óöáãÞ ôùí ÅëëÞ-
íùí, ìÝ÷ñé íá åîáöáíéóôåß âéïëïãéêÜ ôï Åë-
ëçíéêü ¸èíïò... 
ÁõôÜ áðïêÜëõøáí ìåãÜëïé ¸ëëçíåò, üðùò
ï ÐÜëìïò êáé ï ÐáóóÜò… ̧ ëëçíåò ðïõ ËÅÉ-
ÐÏÕÍ ðñáãìáôéêÜ óÞìåñá, óå áõôÜ ôá öï-
âåñÜ êáé ôñïìåñÜ ðïõ ðëçóéÜæïõí óôéò æù-
Ýò ìáò… ¼ìùò ï Ãéþñãïò ÐÜëìïò, üðùò åß-
ìáóôå ìÜñôõñåò åìåßò ðïõ ôïí æÞóáìå åðß
÷ñüíéá áðü êïíôÜ, Þôáí óßãïõñïò ðùò: Ï
ÅËËÇÍÉÓÌÏÓ ÈÁ ÍÉÊÇÓÅÉ! Ïé óêïôåéíÝò êáé
êáôá÷èüíéåò áíèåëëçíéêÝò äõíÜìåéò ôåëéêÜ
èá óõíôñéâïýí êáé ôï ìåãÜëï ðáíåëëçíéêü
Ðíåýìá ôùí "¸øéëïí" èá åðéêñáôÞóåé îáíÜ
óôïí êüóìï, öùôßæïíôáò ôçí áíèñùðüôçôá
êáé åêðïëéôßæïíôáò ôïõò Ëáïýò ôçò ïéêïõìÝ-
íçò! ÅÓÓÅÔÁÉ ÇÌÁÑ… 

ÔÏ ÓÉÙÍÉÓÔÉÊÏ Ó×ÅÄÉÏ ÃÅÍÏÊÔÏÍÉÁÓ ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÅÈÍÏÕÓ!

Áñ÷åßï Ãåùñãßïõ ÐÜëìïõ: Ôï "äüãìá Æüíåíöåëíô"
âñßóêåôáé ðßóù áð' ôá óçìåñéíÜ äåéíÜ ôïõ Åëëçíéóìïý!
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Γράφει η Λίλιαν Καραβιτάκη 

Ε
ίναι γεγονός, πως η θέση πολλών 
Ελλήνων επιστημόνων (Άρης Που-

λιανός κλπ.) που επέμεναν με τα 
στοιχεία των ερευνών τους, ότι ο 
πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη 

μας εμφανίστηκε στην Πατρίδα μας, την Ελ-

λάδα, έως πρόσφατα λοιδορούνταν από τους 
εχθρούς του Ελληνισμού. Βλέπετε, η Ελληνι-
κή μας Ιστορία είναι τόσο μεγάλη σε ιστορικό 
βάθος, και φυσικά σε ποιότητα, ώστε σιωνι-
στές και άλλοι επιστήμονες του εξωτερικού, 
αλλά δυστυχώς και «Έλληνες» γενίτσαροι, 
προσπαθούσαν να «κόψουν» ό,τι μπορούν από 
το Ελληνικό μεγαλείο, για να το «κοντύνουν» 
και να το περιορίσουν. Όμως δεν καταφέρ-

νουν τίποτα, όπως δείχνουν οι νέες επίσημες 
επιστημονικές ανακαλύψεις που παρουσιά-

ζουμε στις παρακάτω παραγράφους (από την 
Δήμητρα Κυρανούδη): 
«Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι η εξέλιξη του 
ανθρώπινου είδους ξεκίνησε στην Αφρική. 
Ωστόσο σύμφωνα με νέα γερμανική έρευνα ο 
πρώτος άνθρωπος μπορεί να είχε εμφανιστεί 
στα Βαλκάνια, ίσως στην Ελλάδα. 
Ο διαχωρισμός του ανθρώπινου είδους από 
τους ανθρωποειδείς πιθήκους ενδεχομένως 
να είχε ξεκινήσει μερικά εκατοντάδες χιλιάδες 
χρόνια νωρίτερα από ότι πιστεύαμε μέχρι σή-

μερα. Μάλιστα η διαδικασία αυτή ενδέχεται να 
είχε γίνει στην Ευρώπη και όχι στην Αφρική, 
όπως υποστήριζε μέχρι σήμερα η κρατούσα 
θεωρία. Αυτή η νέα υπόθεση παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά σήμερα σε μια δημοσίευση 
στο περιοδικό «PLOS One» από ερευνητική 
ομάδα του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης υπό 
την Μαντλέν Μπέμε -ειδικότερα από το Κέ-

ντρο Ερευνών για την Εξέλιξη του Ανθρώπι-
νου Είδους και της Παλαιοπεριβαλλοντολογί-
ας (HEP). 
Η επιστημονική ομάδα βάσισε την έρευνά 
της σε δύο απολιθώματα που ήταν ήδη γνω-

στά και τα οποία μελετήθηκαν ενδελεχώς σε 
σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που, 
βάσει υποθέσεων, επικρατούσαν πριν από 
πολλά εκατομμύρια χρόνια στα σημεία που 
εντοπίστηκαν τα απολιθώματα. 

Από Ελλάδα και Βουλγαρία τα απολιθώματα 

Πού και πότε ακριβώς αναπτύχθηκαν τα πρώ-

τα ανθρωποειδή δεν έχει ακόμη απολύτως 
ξεκαθαριστεί. Με βάση τα σημερινά δεδομένα 
ο χιμπατζής θεωρείται ο πλησιέστερος συγ-

γενής του ανθρώπου. Σύμφωνα με πολλούς 
ειδικούς η εξελικτική γραμμή των προγόνων 
των χιμπατζήδων και των ανθρωποειδών δια-

χωρίστηκε πριν από περίπου 5 με 7 εκατομ-

μύρια χρόνια. Η ερευνητική ομάδα από την 
Τυβίγγη εστίασε τις μελέτες της στα τα δύο 
μοναδικά απολιθώματα του ανθρωποειδούς 
που είναι γνωστό επιστημονικά με την λατινι-
κή ονομασία Greacopithecus (γραικοπίθηκος). 
Ας σημειωθεί ότι στα ανθρωποειδή συγκατα-

λέγονται γενικά τόσο οι ανθρωποειδείς πίθη-

κοι (ή αλλιώς πονγκίδες) όσο και οι μακρινοί 

απόγονοι του ανθρώπου (προάνθρωποι). 
Τα δύο απολιθώματα που εξέτασε η ομάδα 
της Μ. Μπέμε βρέθηκαν το ένα στην Ελλά-

δα (πρόκειται για απολίθωμα κάτω γνάθου) 
και το άλλο στη Βουλγαρία (απολίθωμα δο-

ντιού). Μετά από λεπτομερείς αναλύσεις, οι 
ερευνητές είναι σε θέση να υποθέσουν ότι ο 
Graecopithecus αποτελεί έναν άγνωστο μέχρι 
πρότινος πρόγονο του ανθρώπου (προάνθρω-

πο). Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι οι ρίζες 
των δοντιών του συμπλέκονται μεταξύ τους, 
κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα 
του ανθρώπου και των μακρινών προγόνων 
του. Αντίθετα στους ανθρωποειδείς πιθήκους 
οι ρίζες των δοντιών είναι ξεκάθαρα διαχωρι-
σμένες. «Μείναμε έκπληκτοι και εμείς οι ίδιοι 
από τα αποτελέσματα των ερευνών μας, διότι 
πρoάνθρωποι μέχρι πρόσφατα είχαν εντοπι-
στεί μόνο στην Αφρική, νότια της ερήμου Σα-

χάρας», ανέφερε ο Γιόχεν Φους, ένας από τους 
ερευνητές που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Μια μεγάλη σαβάνα στην ευρωπαϊκή ήπειρο; 
Οι αναλύσεις των ιζημάτων, από τα οποία 

αποσπάσθηκαν τα συγκεκριμένα απολιθώμα-

τα, οδήγησαν τους επιστήμονες στην εκτίμη-

ση ότι η κάτω γνάθος που εντοπίστηκε στην 
Ελλάδα είναι ηλικίας 7,175 εκατομ. ετών, ενώ 
το βουλγαρικό δόντι 7,24 εκατομ. ετών. Τα 
ευρήματα αυτά εκτιμάται ότι είναι ακόμη πιο 
παλιά κι από τα παλαιότερα ευρήματα αφρι-
κανικού προανθρώπου, γνωστού στα λατινικά 
ως Sahelanthropus (Σαχελάνθρωπος), η ηλι-
κία του οποίου υπολογίζεται μεταξύ 6 και 7 
εκατομ. ετών. Η γερμανική επιστημονική ομά-

δα καταλήγει σήμερα στο ότι ο διαχωρισμός 
προανθρώπων και χιμπατζήδων έλαβε χώρα 
νωρίτερα σε σχέση με όσα ήταν γνωστά μέ-

χρι σήμερα, και μάλιστα όχι στην Αφρική αλλά 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, εξαι-
τίας δραστικών κλιματικών μεταβολών που 
παρατηρήθηκαν εκεί την ίδια περίπου περίο-

δο. Μάλιστα στα ιζήματα που εντοπίστηκαν τα 
δύο απολιθώματα οι ερευνητές εντόπισαν και 
ίχνη κόκκινης, λεπτόκοκκης λάσπης, η οποία 
απαντάται στην έρημο. Μεταξύ άλλων εντό-

πισαν και διαφορετικά είδη αλάτων σε υψηλή 
περιεκτικότητα. Υποθέτουν ότι έχουν φτάσει 

εδώ από τη Β. Αφρική. 
«Τα στοιχεία αυτά μπορεί να προέρχονται 
από τη Σαχάρα, η οποία πριν από 7,2 εκα-

τομμύρια χρόνια ήταν εξαπλωμένη (προς τον 
βορρά). Οι καταιγίδες της ερήμου μπορεί να 
μετέφεραν κόκκινη σκόνη με άλατα μέχρι τις 
βόρειες ακτές της τότε Μεσογείου», εξηγεί η 
Μ. Μπέμε. Επίσης είναι πιθανό, σύμφωνα με 
τους ερευνητές, οι σφοδρές κλιματικές αλλα-

γές να δημιούργησαν στην Ευρώπη ένα κλίμα 
τύπου σαβάνας, κάτι που επιβεβαιώνεται από 
αντίστοιχα απολιθώματα φυτών. «Σε γενικές 
γραμμές οι έρευνες σκιαγραφούν από κλιμα-

τολογική άποψη την εικόνα μιας σαβάνας. Σε 
μια τέτοια εικόνα ταιριάζουν τα απολιθώματα 
του γκραικοπίθηκου, αλλά και απολιθώματα 
προγόνων της καμηλοπάρδαλης, της γαζέ-

λας, της αντιλόπης, του ρινόκερου», αναφέρει 
τέλος από την πλευρά του ο Νικολάι Σπασόφ 
από την Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, 
που συμμετείχε επίσης στην ίδια έρευνα». 
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