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Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου αποτελεί πνευ-
ματική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου ΑΧΑΝΑ-ΙΗ και διατίθεται 
αποκλειστικά με την εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα». Απαγορεύ-
εται δε η μερική ή ολική αναδημοσίευση χωρίς την έγγραφη 
άδεια του δημιουργού.

Το παρόν κείμενο ουδεμία σχέση έχει με αναφορά σε πε-
ριοδικά έντυπα, βιβλία κτλ. περί ΕΨΙΛΟΝ, με αστικές μη κερ-
δοσκοπικές οργανώσεις, συλλόγους και ομάδες με ονομασίες 
ΕΨΙΛΟΝ και με οποιονδήποτε σύλλογο πραγματοποιεί ερά-
νους. Η συγκεκριμένη ομάδα εφευρετών, για την οποία ανα-
φορά γίνεται στο εν λόγω βιβλίο, ουδέποτε έχει πραγματοποι-
ήσει εράνους.

Όσοι θέλουν να προσφέρουν στοιχεία στις έρευνες του Ινστι-
τούτου ΑΧΑΝΑ-ΙΗ πάνω σε θέματα αρχαιολογικά, λαογραφικά, 
επιστημονικά κτλ., μπορούν να τα στέλνουν στην Ταχυδρομική 
Θυρίδα 67270, Τ.Κ. 15102, Μελίσσια.

Ο αείμνηστος Έλληνας εφευρέτης Γεώργιος Γκιόλβας, μαζί 
με τον Γεώργιο Πάλμο.
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Από την Προϊστορία στο Σήμερα...

Στη μεσοπαγετώδη περίοδο (γύρω στο 12.000 
π.Χ.) οι Άτλαντες έχουνε ήδη καταλάβει και 

έχουνε διατηρήσει μέχρι μέχρι το 9.600 π.Χ. την 
περιοχή του πρώτου μαντείου στην ιστορία του κό-
σμου: του Ιερού της Γαίας και του Ποσειδώνα, το 
οποίο ευρίσκετο στην Άμφισσα. 

Εκεί οι Άτλαντες δημιούργησαν τρία κοσμοδρό-
μια (εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη βρεθεί...), 
έχοντας ταυτόχρονα καταλάβει και τον υπόλοιπο 
πλανήτη με βάσεις σε πάρα πολλά σημεία του. Να 
θυμίσουμε ότι η Ατλαντίδα, όπως φαίνεται και από 
ένα παλιό αραβικό βιβλίο που μεταφράσαμε και το 
οποίο είχε ένα άγνωστο αρχαίο ελληνικό κείμενο, 
βρισκόταν στον υφαλαυχένα του Ατλαντικού ωκε-

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Δώρος Πάλμος
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ανού – απέναντι από το Βραζιλιανό υφαλολεκανο-
πέδιο – και έφτανε μέχρι το σημερινό Λας Πάλμας 
(που είναι και το πιο επικίνδυνο σημείο στον πλα-
νήτη, λόγω και της αναμενομένης κατολίσθησης 
του ηφαιστείου που υπάρχει εκεί...).

Έχουμε λοιπόν για την περίοδο εκείνη ένα «στά-
τους», με τους Άτλαντες να κυριαρχούν στον πλα-
νήτη, και με την αεροπορία των Ατλάντων να ετοι-
μάζεται να χτυπήσει τον Πειραιά και την Αθήνα! 
Ειδικά δε τον Πειραιά, όπου υπήρχε το παλιό νησί 
που τώρα το λέμε Ζέα και εκεί ακριβώς ήταν εγκα-
τεστημένος ο στόλος (και ο αεροπορικός και ο ναυ-
τικός) των Ιώνων. 

Ξεκινάει λοιπόν ο πόλεμος των Ατλάντων με 
τους Ίωνες, που είχε ως τελική απόληξη την βύθιση 
της Ατλαντίδας και την κατατρόπωση των Ατλάντων 
σε όλο τον πλανήτη! Όμως οι Άτλαντες δεν εξαφανί-
στηκαν και δεν χάθηκαν από το προσκήνιο... Αντι-
θέτως, άρχισαν να φτιάχνουν βάσεις (υπόγειες και 
υποθαλάσσιες), αλλά και πόλεις σε διάφορα ση-
μεία του πλανήτη. Από τα ευρήματα που έχουμε, 
όπως π.χ. στην Ιβηρική ή ακόμα και στην Σαχάρα, 
ξεχωρίζουμε τα εντυπωσιακά ντυσίματα των γυναι-
κών που φανερώνουν εντυπωσιακό επίπεδο αισθη-
τικής και τέχνης. Αλλά και αλλού, όπως στο Τρί-
γωνο των Βερμούδων, στην Ζάκυνθο και σε πολλά 
άλλα σημεία. Οι βάσεις αυτές και τα ευρήματα των 
Ατλάντων δημιουργούν και στην εποχή μας έντο-
νες απορίες...

Μετά τη νίκη λοιπόν ο Απόλλων και το ιερατείο 
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του ίδρυσαν τον διπλό ναό Διονύσου-Απόλλωνα, 
που βρίσκεται απέναντι απ’ την Γκιώνα και προς 
τη μεριά του Παρνασσού. Πιο κάτω απ’ τον διπλό 
αυτό ναό – που φτιάχτηκε ακριβώς απέναντι από το 
κοσμοδρόμιο «Στόλος» των Ατλάντων – ίδρυσαν το 
δεύτερο μαντείο του Απόλλωνα (ή Απάλλανα, όπως 
λεγότανε στην γλώσσα της εποχής εκείνης), που 
έγινε ακριβώς απέναντι από ένα άλλο κοσμοδρό-
μιο, το «Χάρα». Να σημειωθεί ότι αυτό είναι ακρι-
βώς πάνω από τον αρχαιότερο ναό που συνεχίζει 
να λειτουργεί στον πλανήτη: τον ναό των Ευμενί-
δων, που παλιά ονομαζότανε ναός των Ερινυών.

Από το δεύτερο αυτό μαντείο ξεκινάει η ιστορία 
της ομάδας Απόλλωνος-Ιή. «Ιή» σημαίνει «υπάρ-
χει», προέρχεται δε από το ρήμα «ειμί»-«εστί». 

Οι ιερείς του μαντείου αυτού – και στη συνέχεια 
οι ιερείς του τρίτου μαντείου, που είναι αυτό στο 
οποίο πάνε σήμερα οι τουρίστες και το οποίο φτι-
άχτηκε γύρω στο 1.500 π.Χ., όταν και είχε εμφα-
νισθεί η Λατώ, η Σκανδιναβή μητέρα του τετάρτου 
Απόλλωνα – δημιούργησαν ένα Ιερατείο, με πολυ-
ποίκιλη δράση. Τα δε υπερόπλα, τα οποία συνέ-
χιζαν να υπάρχουν και μετά τον πόλεμο με τους 
Άτλαντες, τα διαχειριζόταν αυστηρά το Ιερατείο με 
αποκλειστικό σκοπό να μην υπάρξουν προβλήμα-
τα διαρροής οπλικών συστημάτων, όπως είχε γί-
νει προηγουμένως με τους Άτλαντες που κοντέψα-
νε να καταστρέψουν τόσο τον ελληνικό πολιτισμό 
όσο και τον κόσμο ολόκληρο!...

Τα οπλικά αυτά συστήματα παρέμειναν, από την 
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εποχή του πολέμου των Ατλάντων (9.600 π.Χ.), σε 
χρήση μέχρι το 159 π.Χ., όπου τότε – με την συμ-
φωνία των Ιχθύων – απεσύρθησαν, οι δε διαχειρι-
στές αυτών των συστημάτων σταμάτησαν πλέον να 
συμμετέχουν στις πολεμικές αντιπαραθέσεις. Έτσι, 
μετά το 159 π.Χ. δεν έχουμε πια εμφανή χρήση 
αυτών των συστημάτων. 

Χρησιμοποιήθηκαν πάντως σε ορισμένες περι-
πτώσεις, όπως π.χ. στα «Φωκικά», δηλ. την εποχή 
της επίθεσης του Βρένου με τους Γαλάτες, καθώς 
και στην περσική επίθεση μετά. Και στις δύο αυ-
τές περιπτώσεις οι διαχειριστές των οπλικών αυτών 
συστημάτων, όπως π.χ. ο Αυτόνοος και ο Φύλακος, 
αντιμετώπισαν τους πολυπληθέστατους εχθρούς, 
τους οποίους και εξόντωσαν! Για όλα αυτά υπάρ-
χουν περιγραφές στα αρχαία ελληνικά κείμενα, 
αλλά και σε κείμενα ινδικά, π.χ. στη «Ραμαγιάνα», 
όπου μπορεί κανείς να βρει στοιχεία για την τεχνο-
λογική υπεροχή των Ελλήνων.

Την εποχή εκείνη, περί το 600 π.Χ., όταν και ο 
ελληνισμός αναπτυσσόταν σε πάρα πολλές περιο-
χές του πλανήτη, υπήρχαν περίπου 280 εκατομ-
μύρια Ελληνόφωνοι και 2.000 ελληνικές πόλεις. 
Μετά από αρκετά χρόνια, με τη ρωμαϊκή κατοχή, 
οι Ρωμαίοι έκαναν μία απογραφή στη Μεσόγειο 
και βρήκαν 1.350 μεσογειακές πόλεις ελληνικής 
προελεύσεως. 

Υπήρξε λοιπόν μία τρομερή συρρίκνωση του ελ-
ληνισμού, όπου τα 280 εκατομμύρια Ελληνόφωνων 
έγιναν λιγότερα από 28 εκατομμύρια και η συρ-
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ρίκνωση αυτή αφενός ξεκίνησε από την Φάση Β΄ 
των Ατλάντων (δηλ. την αναδιάταξή τους), οι οποίοι 
μετά την ήττα τους το 9.600 π.Χ. άρχισαν μεν να 
παίρνουνε πάλι πάνω τους, όμως άργησαν να πετύ-
χουν σημαντική οργάνωση των σχεδίων τους. Σχέ-
δια που εξυπηρέτησε πάρα πολύ η ύπαρξη ενός 
πολιτισμού από το 5.000 π.Χ. και μετά, που ήταν 
χομοβαρικός (σεληνιακής δηλ. κατευθύνσεως) της 
ουραλοαλταϊκής ομοεθνίας: πρόκειται για τον πο-
λιτισμό του Τουράν.

Από το Τουράν προήλθαν ως γνωστόν και οι 
Τούρκοι, ο δε πολιτισμός τους διεσώθη – όπως οι 
ίδιοι λένε – έπειτα από παρέμβαση της Αθηνάς και 
γι’ αυτό στην ταινία «Αττίλας» (προπαγανδιστική 
δουλειά που έχει χρηματοδοτηθεί κι από το ίδιο 
το τουρκικό κράτος) βλέπουμε τον ναό της Αθηνάς 
και το σπαθί του Άρεως! Ουσιαστικά δηλ. οι Του-
ράνες, στρεφόμενοι κατά της Ελλάδας, πρόδωσαν 
την σωτήρα τους την Αθηνά... Ρόλο βέβαια έπαι-
ξαν εδώ και οι Κενεάτες, οι οπαδοί δηλ. του Κενέα, 
που μαζί με τους Ιουδαίους (όπως αναφέρουν τα 
αρχαία κείμενα) προχώρησαν σε σφαγές των Ιώ-
νων της Ανατολίας, όπως και των ελληνικών πλη-
θυσμών της Μέσης Ανατολής που έγιναν από τους 
ανθρώπους του Μωϋσή, του Ιησού του Ναυή, του 
Δαβίδ κτλ. 

Τις σφαγές αυτές μπορεί κανείς να μελετήσει σε 
αρχαία και νεώτερα κείμενα, όπου και διαπιστώνει 
ότι οι Ιουδαίοι, στην προσπάθειά τους να επικρα-
τήσουν, υπήρξαν οι μεγαλύτεροι σφαγείς πληθυ-



10

Έψιλον Εφευρετών και Υπερόπλα

σμών στην ιστορία της ανθρωπότητας! Χειρότεροι 
ακόμα κι από τους οπαδούς του Τζένγκις Χαν...

Έχουμε λοιπόν μία αντεπίθεση διαφόρων λαών 
σεληνιακής αντίληψης, η οποία έφτασε στην κατά-
σταση να έχουμε την απόφαση για την τελική εξό-
ντωση των Ελλήνων το 1897. Μία απόφαση που 
για κάθε αρνητή είναι πασιφανές απ’ τα στοιχεία 
που έχουμε ότι μέσα σε 100 μόλις χρόνια απ’ την 
απόφαση του 1897 συρρικνώθηκε ο ελληνισμός σε 
ένα ποσοστό του... 80%!!! Αν κανείς δει τους χάρ-
τες συρρίκνωσης θα καταλάβει πόσο φοβερό υπήρ-
ξε αυτό το σχέδιο και πόσο εντυπωσιακό το αποτέ-
λεσμα!... 

Σαν κορύφωση της όλης υπόθεσης δε έχουμε το 
σχέδιο «Μπουλγκράβια», που κατήγγειλε ήδη από 
το 1984 ο Γιώργος Πάλμος σε αμφιθέατρο όπου δί-
δασκε σε φοιτητές! Τότε βέβαια θεωρήθηκε «ακραί-
ος», με αποτέλεσμα την εκδίωξή του από τις σχο-
λές που δίδασκε... Αλλά στην πορεία απεδείχθη, 
με παρέμβαση του αντιεισαγγελέα Αγγελή και κα-
τάσχεση 1,5 φορτηγού προϊόντων όπου και υπήρ-
χε βαλίτσα με όλο το σχέδιο «Μπουλγκράβια», ότι 
υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο αποκοπής της Μα-
κεδονίας από την υπόλοιπη Ελλάδα και δημιουρ-
γίας κράτους μαζί με τα Σκόπια και τη Βουλγαρία, 
το οποίο και θα ονομάζεται «Μπουλγκράβια»... [βλ. 
και τα σχετικά κεφάλαια στις σελ. 29 + 36]

Εδώ να σημειωθεί ότι για όλα τα παραπάνω 
έχουμε, εκτός από τα σχετικά βίντεο, τις δηλώσεις 
κτλ., και τα πρακτικά της δίκης που έγινε από το 
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1912 έως το 1933, όταν άτομα της Ομάδας ΕΕΕ 
(στρατιωτικοί-παρακλάδι της Ομάδας Απόλλωνος-
Ιή) αναγκάστηκαν να χτυπήσουνε Ιουδαίους της 
Θεσσαλονίκης και να καταστρέψουνε καταστήμα-
τα, έχοντας πληροφορηθεί ότι κάποιοι εξ ευτών – 
ηγετικά στοιχεία της κοινότητας – είχανε έρθει σε 
επαφή με τον βασιλιά της Βουλγαρίας με σκοπό 
να του παραδώσουν τη Θεσσαλονίκη, με ένα όμως 
αντάλλαγμα: να φύγουν οι Έλληνες και να κυριαρ-
χήσουν αυτοί στο εμπόριο! 

Για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο 
αθωώθηκαν τελικά οι κατηγορούμενοι Έλληνες της 
ΕΕΕ, δεν λένε φυσικά κουβέντα, όπως δεν λένε τί-
ποτα και για όσα έκαναν οι Ιουδαίοι σε βάρος των 
Ελλήνων της Θεσσαλονίκης!... Να θυμίσουμε εδώ 
το ντοκιμαντέρ, στο οποίο πρωτοστατεί ο γιος του 
ραβίνου της Θεσσαλονίκης, που κατά τον Β΄ πα-
γκόσμιο πόλεμο εξυπηρέτησε τα γερμανικά στρα-
τεύματα στο να επιλέξουν ποιους θα στείλουν στα 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως! Διότι δεν έστειλαν τον 
οποιονδήποτε εκεί, αλλά κυρίως τους εξ Ισπανίας 
Ιουδαίους, οι οποίοι εθεωρούντο αιρετικοί...

Οι ίδιοι κύκλοι που εμφανίζουν την Θεσσαλο-
νίκη σαν εβραϊκή πόλη προσπάθησαν κατά και-
ρούς επίσης να εμφανίσουν τη δήθεν εύρεση ενός 
τάφου του Χριστού στο Κασμίρ (κάνοντας μάλιστα 
και ανάλυση DNA των οστών!), αλλά και το δήθεν 
Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής, τα γνωστά παραμύθια 
περί κώδικά Da Vinci κτλ. Για όλα αυτά τα θέματα 
ο Γιώργος Πάλμος έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές 
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εκπομπές, πρωτοσέλιδα στον τύπο κτλ.
Έχουμε λοιπόν την ιστορία αυτή με τις σέκτες, 

που είναι πολλές, είναι εισαγόμενες και δεν είναι 
παρά αποτέλεσμα μιας συμφωνίας που κάνανε οι 
Άγγλοι με τους Αμερικάνους. Στην συμφωνία αυτή 
οι απελευθερωμένοι πλέον Αμερικανοί δεν μπο-
ρούσαν να ασκήσουνε εξωτερική πολιτική – την 
ασκούσε αντί αυτών, που ήτανε μέλη της Βρετα-
νικής Κοινοπολιτείας, η ίδια η Μεγάλη Βρετανία – 
αλλά μπορούσαν να παράγουν και να εξάγουν σέ-
κτες. Μέχρι τώρα έχουν εξάγει 40 συνολικά προς 
τον ελληνικό χώρο, που σαν στόχο βέβαια έχουν 
να διαλύσουνε τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, ο 
οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακριβέστατη 
συνέχεια του δωδεκαθεϊστικού τελετουργικού, της 
ελληνικής αρχιτεκτονικής και των αρχαίων κειμέ-
νων. [βλ. και τα σχετικά κεφάλαια στις σελίδες 42 
+ 48]

Εδώ να σημειώσουμε ότι και η υπόθεση της Γ΄ 
Μικρασιατικής καταστροφής (διότι από τους Ιου-
δαίους οι Έλληνες έχουν υποστεί 3 Μικρασιατι-
κές καταστροφές!), αυτής δηλ. με τον Κεμάλ, έχει 
σημεία που πρέπει να ξεδιαλύνουμε στο μέλλον. 
Όπως π.χ. ο ρόλος του Κεμάλ στην Καλλίπολη, 
αλλά και του Τσώρτσιλ που έστειλε στον θάνατο χι-
λιάδες Άγλλους για να ανεβάσει τον Κεμάλ... Ενός 
Κεμάλ, τον οποίο βοήθησε επίσης ο Λένιν, ο οποί-
ος μετά το μεταξύ τους σύμφωνο του έδωσε χρυσό, 
κανόνια κτλ. Από την άλλη μεριά οι ιουδαϊκής κα-
ταγωγής Στάλιν και Χίτλερ είχαν για ένα διάστημα 
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τον ίδιο δάσκαλο στη Βιέννη, όπου και ζούσαν!
Μας έχουν αποκλείσει από την πραγματική 

ιστορία, που τουλάχιστον στον Β΄ παγκόσμιο πό-
λεμο η αλήθεια είναι πως οι βρετανικές μυστικές 
υπηρεσίες, αφού απαίτησαν απ’ την Ελλάδα συμ-
μετοχή στον πόλεμο αυτό (ενώ η Ελλάδα δεν είχε 
κανέναν λόγο να εμπλακεί!), φρόντισαν ο πράκτο-
ράς τους – όπως οι ίδιοι απέδειξαν πρόσφατα... 
– Μουσολίνι να επιτεθεί στην Ελλάδα! Και αυτό 
ακριβώς για να υποχρεώσει την Ελλάδα σε συμ-
μετοχή στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, όταν δε ο Με-
ταξάς ήρθε σε συζήτηση με τους Γερμανούς για να 
σταματήσει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο, έχο-
ντας κερδίσει όλα τα εδάφη που ο ελληνικός στρα-
τός είχε κερδίσει στη Βόρειο Ήπειρο, τότε... δολο-
φονήθηκε ο Μεταξάς! Βέβαια μετά έστησαν και τον 
εμφύλιο, για τον οποίο δεν ευθύνονται φυσικά οι 
αριστεροί που είχαν πάει στην Βάρκιζα για να πα-
ραδώσουν τα όπλα, ο οποίος ήταν για την Ελλάδα 
συνέχεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου... Κι αυτό, 
διότι το 1947 είχαμε επίθεση δύο αμερικανικών 
στόλων στην βάση της Ομάδας Απόλλωνα-Ιή που 
βρίσκεται στην Ανταρκτική και η οποία υπήρχε 
από παλιά. 

Τότε έγινε κάποια αεροναυμαχία, στην οποία 
οι Αμερικανοί κατατροπώθηκαν από την υπερτε-
χνολογία της βάσης (ταχυμετρικά σκάφη, λέιζερ 4 
ιντσών κτλ.) και έτσι έχουμε μία συνέχεια όπου οι 
εχθροί της Ομάδας δολοφονούν πολλά πρόσωπα: 
των οικογενειών Κένεντι, Ωνάση, Γεωργιάδη και 
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Κουρή...
Υπάρχει και μια άμεση σχέση ανάμεσα στην 

αγορά του νησιού του Σκορπιού από τον Βησσα-
ρίωνα τον Πάλμο στον Ωνάση και στις ιστορίες του 
Τζέιμς Μποντ του Γιαν Φλέμινγκ! Ο Φλέμινγκ ήταν 
φίλος του Ωνάση και είχε ενημερωθεί για την πρό-
θεση του τελευταίου να αγοράσει νησί και να το 
κάνει αρχηγείο της Ομάδας. 

Έγραψε δε τα σενάριά του ακριβώς πάνω σ’ αυτό 
το σχέδιο, όπου ο πρώτος αντίπαλος του Τζέιμς 
Μποντ είναι ο «Σταύρος» (υπονοεί βέβαια τον γνω-
στό εφοπλιστή και συγγενή του Ωνάση, τον Σταύρο 
Νιάρχο), ενώ ο επόμενος αντίπαλος λέγεται «Σκα-
ραμαγκάς»!... Εδώ να πούμε ότι ο Σκορπιός ήταν 
το πρώτο νησί στον κόσμο που ηλέγχετο από δο-
ρυφόρο και δεν μπορούσε κανείς να το επισκεφτεί 
χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Πρέπει εδώ να μιλήσουμε και για το τι είδους 
συμμετοχή είχε ο αείμνηστος Γεώργιος Γκιόλβας 
στον πόλεμο της Σερβίας και στον πόλεμο των Φό-
κλαντς. Ο Γκιόλβας έκανε τότε μία προσπάθεια να 
τελειοποιήσει το υπερόπλο «Μπάβατρον», αλλά η 
συμμετοχή του δεν ολοκληρώθηκε δυστυχώς σω-
στά, επειδή δεν υπήρχε ο χρόνος... Αυτό όμως που 
πέτυχε η Ομάδα, δια του Βασιλείου Κυρατζόπου-
λου, ήταν να στείλει εκπροσώπους στο παγκόσμιο 
συνέδριο για τις γενοκτονίες του 2007 στη Βοσνία, 
όπου και πετύχαμε την πρώτη απόφαση στον κό-
σμο καταδίκης της Τουρκίας για γενοκτονία!

Το Ινστιτούτο ΑΧΑΝΑ-ΙΗ, που ιδρύθηκε στις 
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18 Σεπτεμβρίου του 1971, και ο Σύνδεσμος Φί-
λων Ελληνοαραβικού Πολιτισμού, που ιδρύθηκε 
στις 13 Οκτωβρίου του 1971, αποτελεί συνέχεια 
αυτών των περασμένων προσπαθειών της Ομάδας! 
Το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 
948 αποστολές σε 138 χώρες, έχει δε τη δυνατό-
τητα να φτιάξει πάρα πολλά DVD για διάφορα θέ-
ματα (έχει φτιάξει βέβαια ήδη μερικά...), με ντο-
κιμαντέρ για υπόγειες πόλεις, για μούμιες και για 
διάφορα άλλα θέματα. Η Ομάδα, μαζί με την Δελ-
φική Ένωση, εξέδωσε τον Ιούνιο του 1999 το πε-
ριοδικό «Δελφοί», που ήταν προορισμένο να πάει 
στα περίπτερα 78 χωρών και εξεδόθη για την δελ-
φική ιδέα και τον Απόλλωνα. Δηλ. για την επανα-
λειτουργία-επανέναρξη των Δελφικών αγώνων (που 
υπήρξαν καλλιτεχνικοί, μουσικοί κτλ. αγώνες της 
αρχαιότητας).

Πέραν αυτών υποστηρίξαμε και την πραγματο-
ποίηση παγκοσμίου συνεδρίου εφευρετών και ευ-
ρεσιτεχνιών τον Νοέμβριο του 2010 στο Περιστέρι, 
το πρώτο συνέδριο αυτού του χαρακτήρα που έγι-
νε ποτέ στην Ελλάδα. Παρά την δράση μας αυτή, 
και ενώ είχαμε ήδη συμμετοχή για λόγους ενημέ-
ρωσης του ελληνικού κοινού σε περισσότερες από 
1.000 τηλεοπτικές εκπομπές, σε ραδιοφωνικές εκ-
πομπές, αλλά και δεκάδες πρωτοσέλιδα εφημε-
ρίδων, αντιμετωπίσαμε την ιδιόμορφη στάση των 
κρατικών καναλιών και ιδιαίτερα της ΕΤ-3. 

Τα κανάλια αυτά, ενώ μας ζητούσαν ντοκιμα-
ντέρ για να τα προβάλλουν, επί πληρωμής μάλι-
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στα, όταν είδαν την εμπλοκή μέσα στα ντοκιμαντέρ 
της Ομάδας του Ινστιτούτου ΑΧΑΝΑ-ΙΗ, όχι μόνο 
αρνήθηκαν να τα προβάλλουν, αλλά δεν δέχτηκαν 
καν την περαιτέρω επί του θέματος συζήτηση...

Αξίζει εδώ να κάνουμε μία παρουσίαση του αξέ-
χαστου μεγάλου Έλληνα εφευρέτη Γεωργίου Γκι-
όλβα (απ’ τη Σκοτίνη Ολύμπου). Ενός εφευρέτη, ο 
οποίος είχε αριστερές γενικότερα απόψεις και γι’ 
αυτό τον λόγο καθηγητές του Πολυτεχνείου του εί-
χαν δώσει λεφτά για να πάει να σπουδάσει στην 
Ιταλία. Διότι, εάν έμενε στην Ελλάδα θα γνώριζε σί-
γουρα απίστευτο πόλεμο... 

Ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει 69 σημαντικές 
εφευρέσεις, όπως είναι το πρώτο Τηλεκατευθυνό-
μενο Όχημα: ένας πύραυλος, ο οποίος έφυγε από 
την Ελευσίνα και έφτασε στην Ρόδο τη δεκαετία 
του 1950! Αλλά και όπως είναι η Αντιπυραυλική 
Ασπίδα, το λεγόμενο HAARP, το οποίο – όπως και 
την προηγούμενη εφεύρεση – το ελληνικό κράτος, 
αντί να τα κρατήσει, τα έδωσε στους Αγγλοαμερικά-
νους... Όπως επίσης είναι το Υποηχητικό Κανόνι, 
που επίσης δεν δέχτηκε να παραλάβει το ελληνικό 
κράτος και το προσέφερε στο Ινστιτούτο «Πρεβό» 
της Γαλλίας. 

Και όπως, τέλος, είναι το Ίλιον 2000, ένα τρόπον 
τινά πυροβόλο που προκαλεί χωροχρονική μετα-
τόπιση του στόχου (πιθανότατα σχετιζόμενο πειρα-
ματικά με το περίφημο Πείραμα της Φιλαδέλφει-
ας), αλλά και το Άρτεμις και άλλες 7 στρατιωτικές 
εφευρέσεις. Εφευρέσεις που ο Γκιόλβας τις έδω-
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σε στο ελληνικό κράτος και, φυσικά, το ελληνικό 
κράτος τις προώθησε στους... αφεντάδες του!

Υπάρχουνε τρία βίντεο στην Ομάδα, καταγραμ-
μένα με τον Γκιόλβα να αναφέρεται στα θέματα της 
Ομάδας, και από αυτά μόνο απ’ τα δύο έχει δο-
θεί από ένα κομμάτι (3,5 λεπτών περίπου το καθέ-
να) μέχρι τώρα. Τα υπόλοιπα θα βγουν στον αέρα 
εν καιρώ. Σ’ αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε 
τις επιστολές της κυρίας Αικατερίνης Αξάρη-Γκιόλ-
βα, με την πρώτη επιστολή να μην την δέχονται να 
την δημοσιεύσουν τα ΜΜΕ του Συστήματος, επει-
δή έτσι... χαλάει το «γιαούρτι» του Κατεστημένου! 
Την δε δεύτερη επιστολή της, την πιο πρόσφατη 
(του 2011), αν και ήταν επιστολή αποκατάστασης, 
εν τούτοις δεν δέχτηκε η εφημερίδα «Ελεύθερος 
Τύπος» να την δημοσιεύσει!!! [συμπεριλαμβάνεται 
όμως σ’ αυτό το βιβλίο στις σελ. 74-79]

Όταν «έφυγε» από τη ζωή ο Γκιόλβας, στις 23 
Νοεμβρίου του 2003 έγινε το νέο Πενταμελές της 
Ομάδας ερευνητών, έχοντας ως πρόθεση να παρου-
σιάσει όλα αυτά τα στοιχεία σύντομα, διότι πρέπει 
να βοηθηθεί η χώρα για να συνέλθει από εκεί που 
την έφεραν οι άνθρωποι της μασονίας και οι πρά-
κτορες των ξένων δυνάμεων! 

Επίσης η Ομάδα είχε κάνει μελέτες για το ποιοι 
έφαγαν τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ, ποιοι δι-
ακινούν τα ναρκωτικά και προωθούν την πορνεία 
και την αρχαιοκαπηλεία κτλ. 

Ο αείμνηστος Γκιόλβας είχε συγκεντρώσει τότε 
περίπου 10.000 φακέλους με τέτοια θέματα!... 
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Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να έρ-
θουν στην επιφάνεια. Όπως επίσης θα πρέπει να 
γίνει φανερό ότι υπήρξανε περίπου 20 απατεώνες 
και μη, συγγραφείς βιβλίων για την Ομάδα Έψι-
λον, υπονοώντας βέβαια την Ομάδα εφευρετών, δι-
ότι όνομα «Ομάδα Έψιλον» δεν υπήρξε ποτέ! Αυτή 
είναι μία ονομασία που έδωσε ο συγγραφέας Αρίων 
Νασιάκος και την χρησιμοποίησε μετά και ο Γιάν-
νης Φουράκης, καθώς και μερικοί άλλοι...

Ο Φουράκης βέβαια προ του θανάτου του, για 
να σώσει την ψυχή του, αποφάσισε να κάνει μια 
δήλωση-βόμβα! Μίλησε λοιπόν για απατεώνες μα-
σόνους και για διασπάθιση των μυστικών κονδυλί-
ων του κράτους από αυτά τα κυκλώματα (σχετικό 
βίντεο κυκλοφορεί από πολύ καιρό στο Ίντερνετ)... 
Βέβαια επί εποχής Γκιόλβα υπήρξε και άλλη δρά-
ση και εδώ αξίζει να θυμήσουμε ότι ο μεγάλος αυ-
τός εφευρέτης υπήρξε αρχηγός της Ομάδας μετά 
τον Ωνάση, που και αυτός με την σειρά του ήταν 
μετά από τον Κένεντι. Τότε επρόκειτο να γίνει αρ-
χηγός ο αδελφός του Κένεντι, αλλά δολοφονήθη-
κε... Ύστερα επρόκειτο να γίνει ο γιος του Ωνάση, 
αλλά... δολοφονήθηκε και αυτός! Έτσι έγινε αρχη-
γός ο Γκιόλβας, που παρέμεινε επί πολλά χρόνια 
σ’ αυτή τη θέση.

Την εποχή που αρχηγός ήταν λοιπόν ο Γκιόλβας 
υπαρχηγός ήταν ο Χριστόδουλος και υπήρξε συμ-
μετοχή μελών της Ομάδας στην λεγόμενη «Ομάδα 
των 100» του Χριστόδουλου, η οποία ήτανε χωρι-
σμένη σε 10 τομείς: είχε δηλ. τομεάρχη παιδείας, 
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τομεάρχη ελληνικής γλώσσας, τομεάρχη αμύνης 
κτλ. Τομεάρχης δε επί των ΜΜΕ ήταν επί 7 χρόνια 
εκλεγμένος ο Γεώργιος Πάλμος.

Η Ομάδα έχει εμπλακεί και στο Κυπριακό, ταυ-
τόχρονα δε έγινε μια προσπάθεια για να επιλύσου-
με το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα... Την ίδια περίοδο 
η Ομάδα πραγματοποίησε ημερίδες στα πανεπι-
στήμια, που αφορούσαν την στρατιωτική υπερτε-
χνολογία και άλλα παρόμοιας φύσης θέματα. 

Η Ομάδα δεν δίστασε σ’ αυτό το πλαίσιο να απο-
καλύψει και ορισμένα πράγματα του ΝΑΤΟ, όπως 
για παράδειγμα την ύπαρξη αμερικανικής βάσης 
στον Μαραθώνα, που υποτίθεται ότι είχε φύγει από 
την Ελλάδα! [βλ. και σχετικό κεφάλαιο στη σελ. 52] 
Ταυτόχρονα δεν δίστασε, μέσα σ’ αυτή την τόσο δύ-
σκολη φάση που βρίσκεται τώρα η χώρα, να προ-
τείνει και επίλυση όλων των σοβαρών ζητημάτων 
που μας απασχολούν.

Μία πρώτη πρόταση είναι η πρωτοκολλημένη 
αναφορά της Ομάδας προς τον υπουργό ναυτιλίας, 
αλλά και τον υπουργό αμύνης, σχετικά με την συ-
μπαραγωγή υπερελαφρών αεροσκαφών με πυρο-
βόλα λέιζερ. Τα αεροσκάφη αυτά ήταν αποτέλεσμα 
των εργασιών της Ομάδας εφευρετών Πάλμου (που 
διαδέχτηκε την Ομάδα εφευρετών Γκιόλβα) και τα 
οποία περιβαλλόμενα από στροβιλιζόμενο ιονισμέ-
νο πλάσμα μπορούν να αποφύγουν τον εντοπισμό 
τους, ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουνε δέσμες 
ηλεκτρομαγνητικών παλμών ή μικροκύματα υψη-
λής ισχύος και άλλα πολλά. 



20

Έψιλον Εφευρετών και Υπερόπλα

Απάντηση γι’ αυτήν την πρόταση συμπαραγω-
γής δεν υπήρξε εισέτι, παρά τα πρωτοσέλιδα που 
κάναμε στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα» και τις 
τηλεοπτικές εκπομπές που κάναμε... [αναφορές 
2049 και 2051 με ημερομηνία πρωτοκόλλησης 
στο υπουργείο: 13 Δεκεμβρίου 2011, στις σελ. 41 
+ 59. Επίσης, βλ. και την συνέντευξη του Γιώργου 
Πάλμου στον Ησαΐα Κωνσταντινίδη στη σελ. 67]

Άλλη πρόταση είναι ένα μοτέρ, το οποίο κα-
ταργεί την ανάγκη για καύσιμα και θεωρείται από 
το υπουργείο ανάπτυξης (που το είδε πριν μερι-
κά χρόνια) σαν... η μεγαλύτερη ανακάλυψη όλων 
των εποχών! Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε 2.500 
μηχανές και μηχανισμούς: από κασετόφωνο μέχρι 
θερμάστρα και από κουζίνα μέχρι αεροπλάνο!... 

Η Ομάδα πρότεινε την συμπαραγωγή αυτού του 
συστήματος, του Παλμικού Κινητήρα Αιθερικού 
Κενού, να εφαρμοστεί σε όποιο πλοίο έχει ελληνι-
κή σημαία και ελληνικό πλήρωμα. Με αποτέλεσμα 
το ποσοστό των ελληνικών σκαφών στην παγκόσμια 
ναυτιλία αυτή τη στιγμή, που με 4.043 πλοία έχει 
υπό ελληνική σημαία περίπου το 7% (μαζί με τα 
υπό ξένη σημαία ελληνικά πλοία είναι το 18% της 
παγκόσμιας ναυτιλίας), θα έφτανε το... 98% του 
παγκοσμίου στόλου!!! 

Κι αυτό, διότι δεν θα μπορούσε φυσικά κανείς 
να ανταγωνιστεί σκάφη που κινούνται χωρίς καύ-
σιμα... Και αυτή η πρόταση της Ομάδας δεν έτυχε 
απαντήσεως, αν και το σύστημα αυτό θα μπορούσε 
να βοηθήσει στο να στηθούν 2.500 εργοστάσια που 
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να παράγουν 2.500 διαφορετικά προϊόντα (από τη-
λεόραση μέχρι ελικόπτερο) και τα οποία δεν θα 
χρειάζονταν παροχή ρεύματος ή άλλο καύσιμο, 
αφού θα είχαν τον Κινητήρα... Θα απασχολούσαν 
δε 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, οπότε θα επιλυόταν 
και το πρόβλημα της ανεργίας!

Επίσης είναι θα λέγαμε περίεργο το ότι σε ανα-
φορές για μηχανισμούς εκμηδένισης μάζας σε κα-
τασκευές υψηλής πολικότητας δεν υπήρξε ενδια-
φέρον... Φυσικά θα λέγαμε ότι στην Ελλάδα δεν 
έχει υπάρξει ενδιαφέρον σε τίποτα, όταν αυτό δεν 
εμπεριείχε μίζες στους ενδιαφερόμενους!... Παρ’ 
όλα αυτά να θυμίσουμε ότι η Ομάδα διαθέτει το 
HAARP 2 (μετεξέλιξη της Αντιπυραυλικής Ασπί-
δας), με το σύστημα Ίλας που δημιουργεί τυφώνες 
και το σύστημα Άργκους που δημιουργεί σεισμούς, 
αλλά και το Αέλιος 4 (ταχυμετρικό σκάφος). Είναι 
εντυπωσιακό που σε ερώτηση προ μερικών ετών 
φιλοξενουμένου στην εκπομπή του κ. Χαρδαβέλλα 
στο ALTER γιατί οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν εμφα-
νίζουνε τα Ελληνικά Υπερόπλα, υπήρξε η απάντη-
ση ότι... δεν τους αφήνουν! Ποιοι είναι όμως αυ-
τοί που δεν αφήνουν να παρουσιαστεί η Ελληνική 
Υπερτεχνολογία;

Να πούμε εδώ ότι σε εκπομπές της 18ης Οκτω-
βρίου του 2004 και της 21ης Φεβρουαρίου του 
2009 υπήρξε προσπάθεια προσώπων που εφιλοξε-
νούντο στον τηλεοπτικό σταθμό ALTER να δυσφη-
μήσουν τον αείμνηστο Γεώργιο Γκιόλβα, την σύ-
ζυγό του Αικατερίνη Αξάρη-Γκιόλβα, καθώς και 
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τον Γεώργιο Πάλμο. Περιέργως την δεύτερη ως άνω 
ημερομηνία (21 Φεβρουαρίου του 2009) υπήρξε 
και προσπάθεια δυσφήμησης του γνωστότερου Έλ-
ληνα μυστικού πράκτορα, του Ντάνου Κρυστάλ-
λη. Επίσης ο Σωκράτης Γκιόλιας, που γνώριζε γι’ 
αυτά τα πράγματα, ήταν ο μόνος που έκανε θέμα 
στο ραδιόφωνο το πολύ σοβαρό θέμα του θανάτου 
του εφοριακού, που έπεσε από ψηλά «αυτοκτονώ-
ντας»...

Άξιο να αναφερθεί είναι η συμμετοχή του Γεωρ-
γίου Πάλμου και άλλων δύο ατόμων της Ομάδας 
στη δραστηριότητα των Κούρδων του Βορείου Ιράκ, 
οι οποίοι τους διόρισαν – με επίσημο έγγραφο του 
κουρδικού κοινοβουλίου – αντιπροσώπους τους 
στον δυτικό και υπόλοιπο κόσμο. Υπήρξε μέσα σ’ 
αυτό το πλαίσιο συνεργασία του Πάλμου με τον 
Σαρμπάζ Ζαχολί (του εκπροσώπου δηλ. των Κούρ-
δων στη Δύση) από το 1991 μέχρι το 2003. 

Αλλά και πολλές ενέργειες που γίνανε υπέρ των 
Κούρδων, όπως π.χ. η Κουρδική Εβδομάδα με τον 
Δήμο Αθηναίων, καθώς επίσης και ενέργειες ενί-
σχυσης του κουρδικού ζητήματος. Μέσω μάλιστα 
του Γεωργίου Πάλμου πήγαν και ορισμένοι εκ-
παιδευτές στο Κουρδιστάν, που εκπαίδευσαν τους 
Κούρδους στη διαχείριση αρμάτων και αεροπλά-
νων μέχρι και καταδρομές...

Μία άλλη σημαντική προσπάθεια είναι η πρό-
ταση δημιουργίας του ευρωπαϊκού Hollywood στην 
Ελλάδα, που αφορά ένα Hollywood πολύ καλύτερο 
απ’ το αμερικανικό και πλέον σύγχρονο. Κι αυτό 
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στην χώρα με την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στον κό-
σμο, με 98 επιδοτήσεις της ΕΟΚ, για να παράγει 
τέχνη και ταινίες του ελληνικού πολιτισμού που να 
διανέμονται σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς η προ-
σπάθεια αυτή του ευρωπαϊκού Hollywood εκκρε-
μεί ακόμα, παρότι υπάρχει μία σημαντική εξέλιξη. 
Και εκκρεμεί ακόμα, διότι το 2003 οι αρμόδιοι ζή-
τησαν για να δώσουν επιδότηση – και ενώ ο νόμος 
προβλέπει ποσοστό επιδότησης 25% - μίζα προ-
σφέροντας επιδότηση 50%, δηλ. 1 δισεκατομμύ-
ριο δολάρια!

Πέραν αυτών πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρ-
ξε καταγγελία από τον Γεώργιο Πάλμο, έχοντας 
στη διάθεσή του DVD και CD με 1.700 ονόματα 
υπουργών, συμβούλων και άλλων στελεχών των τε-
λευταίων περίπου 40 ετών, την εξαγωγή χρημάτων 
που έκαναν όλοι αυτοί από τη χώρα μας στην Ελ-
βετία και αλλού. Όμως το κράτος, μετά από αλ-
λεπάλληλες τηλεοπτικές εκπομπές, άρθρα κτλ., 
του απάντησε ότι είναι 72.000 τα άτομα που έχουν 
εξάγει χρήμα σε 42 χώρες! Από τον έλεγχο δε που 
έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της εφορίας βρέ-
θηκαν 30.000 παραβάτες που έχουν εξάγει χρή-
ματα και όμως μέχρι στιγμής κανένα πρόστιμο δεν 
έχει επιβληθεί και τίποτα δεν έχει γίνει για να ει-
σπράξουμε τα 200 δις. ευρώ περίπου που πρέπει 
να εισπράξουμε από όλους αυτούς...

Τίποτα δεν έγινε και για τον χρυσό της Χαλκιδι-
κής, παρά τις καταγγελίες του Γεωργίου Πάλμου... 
Από τον χρυσό της Χαλκιδικής αναμένεται να κερ-
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δίσει καθαρά η Ελλάδα 3,5 τρις ευρώ, αν το δια-
χειριστεί μόνη της! Ήδη όμως, μετά από μερικές 
συναντήσεις του κ. Τζορτζ Σόρος με τον κ. Γιώρ-
γο Παπανδρέου, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες 
ότι... έχουνε παραχωρηθεί τα εδάφη αυτά σε εται-
ρείες κυρίως αλλοδαπών, άρα τα υπερκέρδη αυτά 
θα τα καρπωθούν οι ξένοι και όχι οι Έλληνες!... 
[βλέπε και στο σχετικό κεφάλαιο στη σελ. 60]

Να τονιστεί ότι σε πρωτοκολλημένη αναφορά 
προς τον υπουργό ναυτιλίας, στις 13 Δεκεμβρίου 
του 2011, η Ομάδα πρότεινε να ανασύρουμε από 
κρύπτη που έχουμε εντοπίσει 1.200.000 χρυσές 
λίρες των ανταρτών του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. 
Αυτές τις είχαν συγκεντρώσει για να αγοράσουν αε-
ροπλάνα και, όταν ανασυρθούν, μπορούν να δια-
νεμηθούν ανάμεσα στο κράτος, που θα πάρει το 
75% και στο Ινστιτούτο ΑΧΑΝΑ-ΙΗ (25%). Απάντη-
ση σ’ αυτό το θέμα επίσης δεν υπήρξε... [βλ. και το 
σχετικό έγγραφο στη σελ. 73]

Η Ομάδα έχει κάνει καταγγελίες και για ορι-
σμένες υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας, όπως είναι η 
μεγάλη υπόθεση της Σχοινούσας, της καταστρο-
φής της πινακίδας του Δισπηλιού, της υπονόμευ-
σης αρχαιολογικών χώρων λόγω του κωπηλατοδρο-
μίου κτλ. Αλλά υπάρχει και δράση της Ομάδας σε 
παραπλήσια θέματα, όπως είναι η κόντρα που έχει 
με τους Μορμόνους των ΗΠΑ σχετικά με την πα-
ρουσία των Ελλήνων στην Αμερική: οι έρευνες του 
Ινστιτούτου ΑΧΑΝΑ-ΙΗ έχουν δείξει ότι οι Έλληνες 
ήταν οι πρώτοι που κατοίκησαν τον χώρο!
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Αλλά οι έρευνες της Ομάδας δεν σταματάνε 
εκεί. Πάμε στην Σουηδία, όπου έγιναν σημαντικές 
έρευνες σχετικές με την ύπαρξη ναού του Απόλλω-
να, αλλά και στην Κεντρική Αφρική, με σημαντικές 
ανακαλύψεις, καθώς και στο Ναουτζέο (Ναός της 
Γαίας) του Μπανγκλαντές με ιστορία 25.000 ετών 
(όπως βεβαιώνει και η Ακαδημία της χώρας αυ-
τής)! Όμως επίσης στοιχεία της Γαίας και του Διός, 
44.000 ετών, στην Αυστραλία και παρόμοια ευρή-
ματα στην Τουρκία, την Αρμενία, το Καζακστάν και 
σε άλλες περιοχές. Όλα αυτά ανάγκασαν και τον 
Άδωνι Γεωργιάδη το 2004 να κοινοποιήσει τηλε-
οπτικά ότι οι ανακαλύψεις του Ινστιτούτου ΑΧΑ-
ΝΑ-ΙΗ ανατρέπουν την ιστορία, πηγαίνοντας 7.000 
χρόνια πίσω την ελληνική ιστορία!

Η Ομάδα είναι και η μόνη στον πλανήτη που 
έχει βρει γιγαντογλυπτά (37 στην Ελλάδα) και βέ-
βαια για όλες αυτές τις ανακαλύψεις το τελευταίο 
συνέδριο των Αχέπανς που έγινε στην Ελλάδα κά-
λεσε την Ομάδα να παρουσιάσει τις ανακαλύψεις 
της. Μετά το πέρας της παρουσίασης έγινε συζήτη-
ση, όπου αρχαιολόγοι και πανεπιστημιακοί ρώτη-
σαν συγκεκριμένα πράγματα για τα τεράστια αυτά 
θέματα.

Να σημειωθεί εδώ το μεγάλο ενδιαφέρον της 
Ομάδας για την ελληνική γλώσσα. Ο ίδιος ο Γεώρ-
γιος Πάλμος την προελληνική γλώσσα την ονόμασε 
Λάγαν και να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή βάλ-
λεται η ελληνική γλώσσα! Και η προελληνική, και 
τα αρχαία ελληνικά, αλλά και η νεοελληνική από 
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κυβερνήσεις που θέλουνε να καταργήσουνε τα φω-
νήεντα (να τα πάνε στα πέντε) και να εμφανίσουνε 
την γλώσσα μας σαν «φοινικική»... Να θυμίσουμε 
ότι ο Φοίνιξ ήταν γιος του Αγήνορος, η γυναίκα του 
ήταν η Τηλέφασσα και συνδέεται με τον Κάδμο, 
την Ευρώπη κτλ. (είναι μια ιστορία του 1600 π.Χ.). 
Η ελληνική γραφή αποδεδειγμένα, από ένα πιάτο 
παλαιότερο της επιγραφής του Δισπηλιού που βρέ-
θηκε στην Βουλγαρία, είναι τουλάχιστον του 6000 
π.Χ.!

Η Ομάδα βρήκε και στην νήσο Τάφο τον... τάφο 
(!) του Ομήρου ασύλλητο, όπου Μαντόνα, Ρότσιλντ, 
Αμπράμοβιτς και άλλοι έχουν πάει στο νησί αυτό 
να αγοράσουν γη και να φτιάξουνε βίλες.

Στο σημείο αυτό να γίνει και μία αναφορά σχε-
τικά με το DNA των Ελλήνων. Επί Χίτλερ, και στην 
πρόθεσή του να δείξει ότι οι Έλληνες είναι απόγο-
νοι των Σλάβων, έστειλε το 1942 στην Χαλκιδική 
τους δύο μεγαλύτερους επιστήμονες βιολογους του 
κόσμου τότε. Αυτοί έκαναν έρευνες επί τρία χρό-
νια, εκδίδοντας το 1945 το βιβλίο εκδόσεων της 
Βέρμαχτ «Η καταγωγή των Ελλήνων», όπου αποδει-
κνύεται ότι οι Έλληνες (προς έκπληξη των Γερμα-
νών!) είναι απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλή-
νων σε ποσοστό πάνω από 97,5%!!! 

Πέραν αυτού 4 εργαστήρια μοριακής βιολογί-
ας στον κόσμο, σε προσπάθεια που έκανε το Ιν-
στιτούτο ΑΧΑΝΑ-ΙΗ, δώσανε στοιχεία από έλεγχο 
του DNA των Ελλήνων, τα οποία και παρουσίασε ο 
τέως πρόεδρος της δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζε-
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τάκης στην τηλεόραση. Και αυτά αποδεικνύουν ότι 
υπάρχει μία σημαντική διαφοροποίηση στο ελλη-
νικό DNA, αλλά και ο έλεγχος του IQ από το έτος 
1975 έδειξε ότι τα εξυπνότερα άτομα στον πλανή-
τη βρίσκονται στη μέση και κατωτέρα τάξη της Άμ-
φισσας!...

Επίσης, τα 37 εργαστήρια μοριακής βιολογίας 
του Ισραήλ και που είναι πολύ υψηλού επιπέδου, 
έχουνε διαπιστώσει ότι το μιτοχονδριακό DNA των 
ολίγων αυτοχθόνων Σημιτών-Ισραηλινών είναι μεν 
καταγωγής ιουδαϊκής, το πατρογονικό DNA όμως 
είναι ελληνικής καταγωγής (λόγω των συχνών σχέ-
σεων στην αρχαιότητα των Ελλήνων της θάλασσας 
με τις γυναίκες του Ισραήλ)! 

Με αποτέλεσμα ο γλωσσολόγος Γιαχούντα να 
υποστηρίξει ότι η εβραϊκή γλώσσα είναι ελληνικής 
προελεύσεως και, μετά από έναν χρόνο, να... βρε-
θεί σκοτωμένος!!! Οι έρευνες αυτές αποδεικνύουν 
ότι έχει επηρεαστεί γονοτυπικά η εβραϊκή φυλή 
από τις επισκέψεις των Ελλήνων της θάλασσας 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τελικά, μόνο 
το 17% των κατοίκων του Ισραήλ είναι σημιτικής 
καταγωγής και από τους υπόλοιπους ένα 60% εί-
ναι χαζαρικής και άλλοι – πολλοί – απ’ το Μαρό-
κο...
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Το σχέδιο Bulgravia όπως βρέθηκε 
από την Εισαγγελική έρευνα.



29

Το Σκοτεινό Σχέδιο «Μπουλγκράβια» 
που προωθεί την Αυτονόμηση της 

Ελληνικής Μακεδονίας!!!

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Μέσα από τα άρθρα μας, που δημοσιεύουμε 
εδώ και καιρό από τις στήλες της «Ελεύ-

θερης Ώρας», προσπαθήσαμε να κάνουμε ευρύτε-
ρα γνωστά, χρησιμοποιώντας γλώσσα εκλαϊκευμέ-
νη, ορισμένα σχέδια παγκοσμίων δυνάμεων που 
εντάσσονται στη λογική της γεωπολιτικής ανάπλα-
σης της περιοχής μας. Τα εν λόγω κείμενά μας 
προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. 

Βασικά προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών κα-
θαρών πατριωτών, οι οποίοι κατάλαβαν τον απώ-
τερο σκοπό της τακτικής μας, πράγμα που όντως 
ισχύει, εφόσον οι μελέτες μας δημοσιοποιούν στοι-
χεία ΜΠΡΟΣΤΑ από την εποχή τους, επηρεάζοντας 
σε πολύ μεγάλο βαθμό τις παρασκηνιακές διεργα-
σίες που πραγματοποιούνται μακριά από τα φώτα 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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της δημοσιότητας. Αλλά προκάλεσαν επίσης το μί-
σος και την κακία εναντίον μας μερικών εθνοπρο-
δοτών, οι οποίοι – κατανοώντας ότι σε κείμενά μας 
τους «φωτογραφίζαμε» με σαφήνεια – τρομοκρατή-
θηκαν, διότι φυσικά δεν είναι σε θέση να γνωρί-
ζουν πόσο μεγάλο είναι το βάθος των στοιχείων που 
έχουμε στα χέρια μας και τα οποία αποδεικνύουν 
το μέγεθος της εσχάτης προδοσίας που έχουν δια-
πράξει!...

Αυτό το τελευταίο ισχύει κυρίως για το θέμα 
των Ελληνικών Υπερόπλων, το οποίο βγάλαμε από 
την «Ε.Ω.» σε συνεργασία με τον σπουδαίο Έλληνα 
ερευνητή κ. Γεώργιο Πάλμο. Πράγματι, η ένωση 
των δυνάμεών μας μαζί με αυτές του Πάλμου πανι-
κόβαλλε σε τεράστιο βαθμό τους Γραικύλους απα-
τεώνες, σε σημείο μάλιστα να ακουστεί στο πολύ 
βαθύ παρασκήνιο η φωνή: 

«Όταν ένα ζωντανό υπερόπλο όπως ο Πάλμος 
αποφασίζει να βγάλει στο απόλυτο φως αυτά τα στοι-
χεία, τότε... στήνονται ήδη νοητά τα ικριώματα των 
προδοτών του έθνους»!!! 

Αυτή τη φράση, που ειπώθηκε από γνώστη των 
πραγμάτων, την «αφιερώνουμε» στους σάπιους 
εκείνους, οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να θάψουν 
την πατρίδα μας και οι οποίοι οφείλουν να γνωρί-
ζουν ότι «έχουν γνώση οι φύλακες», σε ό,τι αφορά 
τις ανομίες και τις απάτες τους!...

Σήμερα λοιπόν, και με δεδομένη την ιστορικό-
τητα των στιγμών που ζούμε, αποφασίσαμε να προ-
βούμε σε μια ακόμα δημοσίευση ενός ανθελληνι-
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κού σεναρίου, επεξεργασμένου στα «εργαστήρια» 
ξένης μυστικής υπηρεσίας, το οποίο σενάριο απερ-
γάζεται την πλήρη διάλυση της χώρας μας! 

Τον διαμελισμό δηλ. της ελλαδικής επικράτει-
ας και τη συρρίκνωση της γεωπολιτικής ισχύος της 
Ελλάδας προς όφελος φυσικά ξένων και εχθρικών 
προς τον ελληνισμό δυνάμεων... Άλλωστε και άλ-
λοτε έχουμε προβεί σε παρόμοιες αποκαλύψεις, 
όπως π.χ. πέρσι, όταν και μιλήσαμε (μόνοι απ’ όλο 
τον Τύπο!) για το πρόγραμμα «Φάρος της Ανατο-
λής», που προβλέπει κυριολεκτικά τη μετάλλαξη 
της περιοχής μας μέσω ιδιότυπης «πλαστικής εγ-
χείρησης». Μάλιστα στις τότε αποκαλύψεις μας δεν 
διστάσαμε – παρά τις «φιλικές συμβουλές» ορισμέ-
νων – να κατονομάσουμε δημόσια τη «στοά» από 
την οποία εκπορεύεται το εν λόγω σχέδιο, καθώς 
και το πρόσωπο-κλειδί του όλου προγράμματος! 
Φυσικά όλοι οι παραπάνω εχθροί της Ελλάδας 
«λούφαξαν» από τα όσα γράψαμε και δεν τόλμησαν 
να προβούν ούτε καν σε μια τυπική διάψευση (και 
πώς άλλωστε, αφού ΟΛΑ όσα βγάλαμε στη φόρα εί-
ναι πέρα για πέρα αληθινά;)...

Ο ερευνητής Γιώργος Πάλμος (του οποίου τη 
μεγάλη προσφορά στον ελληνισμό σημειώσαμε 
και άλλοτε) είναι ο άνθρωπος που πρωτομίλησε σε 
ευρύ κοινό για ένα άλλο υποχθόνιο σχέδιο ανθελ-
λήνων: το περιβόητο σχέδιο «Μπουλγκράβια»! Ας 
πάρουμε λοιπόν μια «γεύση» για το τι περίπου εί-
ναι αυτό το σχέδιο που στρέφεται ευθέως κατά της 
πατρίδας μας. Έγινε γνωστό καταρχάς ότι το σχέ-
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διο «Μπουλγκράβια» υφίσταται εδώ και τουλάχι-
στον μια εικοσαετία, δηλ. από τις αρχές της δε-
καετίας του 1990, όταν και ξέσπασε η θύελλα του 
νεώτερου «μακεδονικού» ζητήματος (τυχαία άρα-
γε;...). Ειπώθηκε συγκεκριμένα – χωρίς να διαψευ-
στεί – ότι εν έτει 1995 ο αντιεισαγγελέας Αγγελής 
κατάσχεσε από «μυστική προδοτική οργάνωση» πε-
ρίπου... 1,5 τόνο υλικού (!), μέσα στο οποίο βρέθη-
κε και ένας μυστηριώδης φάκελος. Η ετικέτα του 
πύκνωσε ακόμα περισσότερο το μυστήριο: ΣΧΕΔΙΟ 
ΜΠΟΥΛΓΚΡΑΒΙΑ.

Το εν λόγω σκοτεινό σχέδιο θα πρέπει να βλέ-
πεται σε συνδυασμό με την εσωτερική κατάσταση 
που επικράτησε έκτοτε στην Ελλάδα. Κύρια δε θα 
πρέπει να το συνδέσουμε με το σημαντικό για τη 
χώρα μας πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης (σε 
μερικά εκατομμύρια υπολογίζονται ήδη ΜΟΝΟ οι 
μουσουλμάνοι μετανάστες στην Ελλάδα αυτή τη 
στιγμή!). Δηλ. το θέμα της λαθρομετανάστευσης 
θεωρείται από τους εμπνευστές του σχεδίου ως ο 
βασικός του «μοχλός». Και πάνω σ’ αυτό το σημείο 
θα πρέπει να κινηθεί η σκέψη μας...

Τι προβλέπει λοιπόν το σχέδιο «Μπουλγκρά-
βια»; Σε αρχική φάση προβλέπεται η λαϊκή εξέγερ-
ση στην Ελλάδα, λόγω των διαρκώς αυξανόμενων 
αντιλαϊκών μέτρων (με την επίφαση-δικαιολογία 
δήθεν του Μνημονίου), που οδηγούν σε απευθεί-
ας εξαθλίωση και καταστροφή των Ελλήνων! Αυτή 
η εξέγερση του έθνους, ο παλλαϊκός ξεσηκωμός, 
που είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στο τέλος του το 
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άθλιο και ελεεινό σύστημα της Μεταπολίτευσης, 
είναι πια θέμα χρόνου να γίνει (ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΥ χρό-
νου πλέον!)... Και τότε, με το ξέσπασμα της δίκαιης 
λαϊκής οργής, θα δημιουργηθεί στη χώρα γενική 
«αναμπουμπούλα», μια κατάσταση πραγματικού 
χάους! Μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τη μετα-
πολεμική Ευρώπη... Αλλά όλοι το ξέρουμε πολύ 
καλά: «Στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται»!...

Οι δημιουργοί λοιπόν του σκοτεινού σχεδίου 
«Μπουλγκράβια» το έχουν προβλέψει: στο γενικό 
ελληνικό χάος που θα επικρατήσει θα επέμβει (σαν 
έτοιμος από καιρό!) ο παράγων «ξένοι λαθρομετα-
νάστες»! Όπως έγινε σε μικρογραφία τον Δεκέμβριο 
του 2008, έτσι και τη φορά αυτή οι ανεξέλεγκτοι 
αλλοδαποί «εισβολείς» θα δράσουν με πλιάτσικο, 
καταστροφές, αλλά και με γενικότερη εγκληματι-
κή δράση που θα συντείνει στην ανάπτυξη ενός ευ-
ρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού ολέθρου της Ελ-
λάδας!... Και αυτό θα γίνει όχι μόνο στην Αθήνα, 
αλλά – και εδώ είναι το εκπληκτικό – ΚΥΡΙΩΣ στη 
Θεσσαλονίκη! Το σχέδιο «Μπουλγκράβια» προβλέ-
πει ότι οι λαθρομετανάστες της «συμπρωτεύουσας» 
θα έχουν φτάσει τότε στο 35% του πληθυσμού της 
πόλης και θα προβούν σε... μαζικές δολοφονίες 
των Ελλήνων κατοίκων!!! Με δυο λόγια σε μια «νεω-
τεριστικού» τύπου γενοκτονία, με σκοπό βέβαια να 
εξολοθρεύσουν το ελληνικό στοιχείο της Θεσσαλο-
νίκης και να την εκκενώσουν, έτσι ώστε να έρθουν 
ύστερα να την κατοικήσουν κάποιοι «άλλοι»...

Και, αμέσως μετά, να τι προβλέπει το σχέ-
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διο «Μπουλγκράβια»: «Αφού τα ελληνικά σώμα-
τα ασφαλείας δεν θα μπορούν να επιβάλλουν την 
τάξη και θα χαρακτηριστούν ανίκανα, θα χρεια-
στεί να επέμβει το ΝΑΤΟ. Μεταφέρονται (σταδια-
κά) περί τα 4,5 εκατομμύρια κόσμου στην Θεσσα-
λονίκη. Τότε μέσα από αυτό το καζάνι των 7-7,5 
εκατομμυρίων, που θα έχει γίνει η Θεσσαλονίκη, 
θα βγεί ένα ψήφισμα που θα ζητά την αποκοπή 
της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Μακεδονίας 
από την ελληνική επικράτεια. Έτσι θα έχουμε την 
δημιουργία νέου κράτους, μέσα στο οποίο η πλει-
οψηφία δεν θα είναι Έλληνες, αφού σε αυτό θα 
συμπεριλαμβάνονται η Π.Γ.Δ.Μ. και η Βουλγαρία. 
Το νέο αυτό κράτος θα έχει την ονομασία «Μπουλ-
γκράβια» και πρωτεύουσά του θα είναι η Θεσσα-
λονίκη»!...

Τα παραπάνω είναι πράγματι πολύ φοβερά! 
Είναι βέβαια σε γνώση των φρουρών του έθνους, 
όμως δεν παύουν να προκαλούν σοκ για την ωμό-
τητά τους και τον έντονα ανθελληνικό τους χαρα-
κτήρα... Και τώρα τι; Θα βγουν και πάλι τα γνω-
στά «παπαγαλάκια» των γνωστών μας ανθελληνικών 
κέντρων να ψιθυρίσουν πισώπλατα και ανώνυμα 
(αφού δημόσια και με επώνυμο ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 
να διαψεύσουν τίποτα!) ότι εμείς και ο κ. Πάλμος 
λέμε τάχα «υπερβολές»; 

Προειδοποιούμε λοιπόν αυτούς τους θρασύδει-
λους υπηρέτες σκοτεινών αφεντικών ότι έχουμε 
ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ του ποιοι είναι και γιατί κρύβονται 
πίσω από ανώνυμους «ψευτοπατριώτες»! Δυστυχώς 
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γι’ αυτούς ο Γιώργος Πάλμος, ο οποίος προβαίνει 
– προς τιμήν του! – στις συγκλονιστικές αυτές απο-
καλύψεις είναι ένας πολύ σοβαρός ερευνητής και 
αποδεδειγμένα πατριώτης!... Οπότε μάταιη θα εί-
ναι η όποια προσπάθειά τους να κηλιδώσουν με 
συκοφαντίες τις προσπάθειες τις δικές μας και του 
κ. Πάλμου! Υπάρχουν, ευτυχώς, δυνάμεις που δεν 
θα επιτρέψουν ποτέ την εφαρμογή προγραμματι-
σμών ή σεναρίων που υπονομεύουν το έθνος και 
την τάξη-ασφάλεια αυτού εδώ του τόπου!...

Τα Βαλκάνια μετά την υλοποίηση του σχεδίου BULGRAVIA
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Εξαθλιώνουν τους Έλληνες 
εσκεμμένα για να μας πάρουνε την 

Μακεδονία και τον χρυσό της Ελλάδας !!!

Γιώργος Πάλμος

Κάποια στιγμή, το 1984, δίδασκα σε ανώτερες 
και ανώτατες σχολές κινηματογράφου κτλ. Συγκέ-
ντρωσα κάποια στιγμή τους μαθητές από τις σχο-
λές σ’ ένα αμφιθέατρο, γιατί κάναμε κάποιες μορ-
φωτικές συναντήσεις, όπου είχανε ελεύθερα το 
δικαίωμα να ρωτήσουν ό,τι θέλουν και εγώ να τους 
δώσω απαντήσεις. Μπήκε λοιπόν το «Μακεδονικό» 
ζήτημα, ένα ζήτημα άγνωστο τότε στο πολύ κοινό... 
Τους απάντησα ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρό-
γραμμα αποκοπής της Μακεδονίας από την υπό-
λοιπη Ελλάδα και δημιουργίας νέου κράτους, το 
οποίο θα συμπεριλαμβάνει την ελληνική Μακεδο-
νία, την σερβική Μακεδονία και την Βουλγαρία!...

Βέβαια, είχε φανεί ήδη επί εποχής Τίτο ότι 
υπήρχε μία «κινητικότητα» γύρω από το θέμα και 
μάλιστα εγώ είχα έρθει σε επαφή με Γιουγκοσλά-
βους αντιπάλους του Τίτο στις αρχές της δεκαετί-
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ας του 1970. Αυτοί μου ζητήσανε να μεταβώ στην 
χώρα τους με ένα μηχάνημα έρευνας μετάλλων 
(κατασκευής Γκιόλβα) για μία μεγάλη ποσότητα 
χρυσού, την οποία θέλανε να «σηκώσουν», για να 
μην την υπεξαιρέσει ο Τίτο. Έτσι λοιπόν, γνωρίζο-
ντας κάποια πράγματα, ανέφερα ενώπιον των μα-
θητών μου ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα μεταφοράς 
πολλών εκατομμυρίων αλλοδαπών στην Θεσσαλο-
νίκη και δημιουργίας μιας πόλης περισσοτέρων 
από 5 εκατ. κατοίκων. Και ταυτόχρονα την δημι-
ουργία του νέου αυτού κράτους, με την Ελλάδα να 
φτάνει μέχρι τον Όλυμπο. Πιθανή δε ονομασία αυ-
τού του νέου κράτους θα ήταν το «Μακεδονία»...

Όλα αυτά πέρασαν έντονα σε συζητήσεις από το 
Κολωνάκι μέχρι τα Εξάρχεια και κάποια στιγμή 
σε τηλεοπτικές συζητήσεις μετά το 1991 ο αντιει-
σαγγελέας Αγγελής μπήκε σε μια μυστική οργάνω-
ση [ΣΗΜ.: γνωρίζουμε ποια, αλλά δεν αναφέρουμε 
εδώ την ονομασία της...], από την οποία κατάσχε-
σε... ενάμισι φορτηγό υλικό! Μες στο κατασχεθέν 
υλικό βρέθηκε μία τεράστια βαλίτσα με την επω-
νυμία «BULGRAVIA». Επρόκειτο για ένα πρόγραμ-
μα, το οποίο προέβλεπε την αποκοπή της Μακεδο-
νίας από την υπόλοιπη Ελλάδα και την δημιουργία 
νέου κράτους με την επωνυμία «Μπουλγκράβια», 
με μία Θεσσαλονίκη τεράστια (δηλ. με πολύ πλη-
θυσμό, κυρίως δε αλλοδαπούς)...

Το πρόγραμμα προέβλεπε ταραχές, όταν ο αριθ-
μός των αλλοδαπών θα ξεπερνούσε πλέον το 35% 
των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, και κάλεσμα του 
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ΝΑΤΟ για να επιβάλλει την τάξη, την οποία δεν θα 
μπορούσαν να επιβάλλουν οι ελληνικές Αρχές... 
Μετά από όλα αυτά θα γινότανε ψήφισμα αυτοδιά-
θεσης, στο οποίο η πλειοψηφία των αλλοδαπών θα 
ζητούσε την απόσχιση από την Ελλάδα-ανεξαρτη-
τοποίηση. Έτσι θα εδημιουργείτο αυτή η νέα, πο-
λυπολιτισμική, κοινωνία, η οποία θα αναδείκνυε 
ένα κράτος ουσιαστικά «εμπορικό κέντρο» (!) και 
βιομηχανικό άξονα των Βαλκανίων, με βαλκανική 
πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη...

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα στοιχεία που προέ-
κυψαν από την εισαγγελική έρευνα οδήγησαν σε 
κάποια δίκη. Εκεί είδαμε μία «περίεργη» υποστή-
ριξη των κατηγορουμένων από πρόσωπα που μετά 
έγιναν υπουργοί κτλ. (κυρίως του ΠΑΣΟΚ) και μά-
θαμε επίσης ότι έγινε και κάποιο σχετικό συνέδριο, 
όπου και προλόγισε κάποιο σημαντικό στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ! Στην πορεία ο συγγραφέας Αντώνης 
Μποσνακούδης έγραψε ένα βιβλίο, «Μισθοφόροι 
της Νέας Τάξης», που απλώς εμφανίζει τα στοιχεία 
της δικογραφίας. Το βιβλίο αυτό εντυπωσίασε και 
έκανε πολλές εκδόσεις. Μετά από αυτό κάναμε μια 
σειρά εκπομπών εγώ με τον Αντώνη τον Μποσνα-
κούδη, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην «άκρη»: 
στην ηγεσία δηλ. αυτών που είχανε εκπονήσει το 
πρόγραμμα. Έτσι μπορέσαμε να καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα αυτό, παρά την όλη 
ταραχή με την παρέμβαση του εισαγγελέα, μάλλον 
θα εφαρμόζετο...

Στην πορεία είδαμε ότι κάποιες ταραχές άρ-
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χισαν στην Αθήνα και αλλού. Ταραχές που ήτα-
νε προβλέψιμες και σχετιζόντουσαν με το «Μπουλ-
γκράβια»!... Το αποκορύφωμα όμως της συσχέτισης 
γεγονότων με το σχέδιο είναι πρόσφατο, πολύ πρό-
σφατο: θέμα που παρουσιάστηκε στην τηλεόραση 
της ΕΤ-3, όπου οι παρουσιαστές υποστήριξαν ότι 
στην Θεσσαλονίκη του 1912 οι Έλληνες αποτελού-
σαν μόλις το 12,5% του πληθυσμού και ότι δια... 
«γενοκτονίας» και με φασιστικές μεθόδους βίας 
εξεδίωξαν Βουλγάρους, Εβραίους και Τούρκους 
και κατάφεραν (οι Έλληνες) να κυριαρχήσουν στην 
πόλη αυτή!!! Και η αντίληψη αυτών των κύκλων 
που προωθούν το σχέδιο είναι ότι για να «εξιλεωθεί» 
η Ελλάδα γι’ αυτό της το «κακούργημα» θα έπρε-
πε αυτοί οι πληθυσμοί, και ειδικά οι Ιουδαίοι, να 
γυρίσουνε πίσω!... Έτσι υποτίθεται ότι θα αποκαθί-
στατο το «δίκιο», πράγμα που υποστήριξε και ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης, αλλά και 
οι δημοσιογράφοι της ΕΤ-3...

Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα αυτό προ-
χωράει. Προχωράει με εμπόδια βέβαια, που δη-
μιουργήσαμε εμείς και «άλλοι», με τον στόχο να 
φτάσουμε στην διάλυση της οικονομίας, στην βι-
ολογική εξόντωση του ελληνικού έθνους (δια της 
υπογεννητικότητας και της πείνας) και στην δια-
μόρφωση μιας κλειστής κοινωνικής στρωμάτωσης, 
όπου στον χώρο της Θεσσαλονίκης θα υπερτερούνε 
στην οικονομική διαχείριση και στα περιουσιακά 
στοιχεία οι αλλοδαποί! Γι’ αυτό και υπάρχουν και 
πάρα πολλές μεταβιβάσεις εξαθλιωμένων Ελλήνων 
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επιχειρηματιών προς αλλοδαπούς τα τελευταία 
χρόνια στην Θεσσαλονίκη, αλλά και αγορές αγρο-
τικής γης σε μια περιοχή που περιέχει και ρουμπί-
νια κτλ. Έχουμε βέβαια και τις γνωστές ιστορίες 
των μεταλλείων χρυσού, τα οποία έχουν αρχίσει να 
λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή και προς Χαλ-
κιδική... Τα θέματα αυτά τα παρουσιάσαμε και στο 
πρόσφατο παρελθόν με πρωτοσέλιδα στην εφημε-
ρίδα «Ελεύθερη Ώρα», καταγγέλοντας με συγκεκρι-
μένα στοιχεία τα γεγονότα.

Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η επιδίωξη αυτών των 
κέντρων (είναι τα ίδια κέντρα που έχουν εξάγει τις 
40 σέκτες προς την Ελλάδα μετά από ένα αγγλο-
αμερικανικό Σύμφωνο που έγινε προ 100 περί-
που ετών...). Τα κέντρα αυτά, δια των σεκτών και 
δια των πολιτικών που έχουνε εισχωρήσει σ’ αυ-
τές τις σέκτες, θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν 
αυτό το πρόγραμμα και το οποίο θα οδηγήσει – 
κατά την επιθυμία τους – σε μία Θεσσαλονίκη 5-
6 εκατ. κατοίκων και σε μία Μακεδονία, η οποία 
εξαθλιωμένη θα παραδοθεί σε ένα νέο σχήμα που 
θα συμπεριλαμβάνει τα Σκόπια και την σημερινή 
Βουλγαρία... Ένα νέο σχήμα, στο οποίο θα κυρι-
αρχούν μη Βαλκάνιοι, που θα είναι οι διαχειριστές 
αυτής της κατάστασης! Κυρίως πρόσωπα προερχό-
μενα από το Ισραήλ...

Θεωρώ απαραίτητο ο ελληνικός λαός να αντι-
σταθεί σ’ αυτό το πρόγραμμα και να συνδέσει την 
άρνηση των κυβερνήσεων για συμπαραγωγή υπε-
ρόπλων του Ινστιτούτου μας, ΑΧΑΝΑ-ΙΗ, με το 
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σχέδιο «Μπουλγκράβια», το οποίο απαγορεύει την 
ισχυροποίηση της Ελλάδος! Είτε αυτή είναι στρα-
τιωτική, είτε οικονομική, είτε είναι ισχυροποίηση 
μέσω της αύξησης των καθαρά ελληνικής καταγω-
γής κατοίκων...
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Ανθελληνικά σχέδια κρύβονται 
πίσω από το προσωπείο δεδομένων 

αιρέσεων!

ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΑΛΕΒΙ-
ΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ-ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΥΠ

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Το μείζον θέμα των αιρέσεων και των διάφορων 
παραθρησκευτικών ομάδων θα πρέπει να βλέπε-
ται όχι μόνο από την καθαρά θεολογική πλευρά 
του (της καθημερινότητας δηλ. του πιστού), αλλά 
και μέσα από ένα ευρύτερο πρίσμα: τη θέση του 
στις γεωπολιτικές εξελίξεις του σήμερα και του αύ-
ριο, μέσα σε έναν κόσμο, ο οποίος και εισέρχεται 
με ταχύ ρυθμό σε μια Νέα Εποχή για την ανθρω-
πότητα. Μια εντελώς καινούρια χρονική περίοδο, 
το πρώτο διάστημα της οποίας είναι βέβαιο ότι θα 
φέρει πάρα πολλές παρανοήσεις, μπερδέματα και 
ασάφειες, ένα κλίμα που είναι πολύ πρόσφορο για 
τους αιρετικούς διαφόρων τάσεων ως προς το να 
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αναπτύξουν τα υποχθόνια σχέδιά τους...
Ο γράφων το έχει δηλώσει ξεκάθαρα και δημό-

σια ότι σέβεται και αποδέχεται πλήρως την κάθε 
θρησκευτική δοξασία και την κάθε προσωπική 
κοσμοθεωρία του καθενός και, όπως δεν επιτρέ-
ψαμε ποτέ σε κανέναν να επέμβει στις δικές μας 
ατομικές αντιλήψεις, έτσι και ποτέ μας δεν κρί-
ναμε κάποιον άλλο για τις δικές του ιδέες. Όμως 
το έχουμε ξαναπεί ότι θα είμαστε ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ που 
θα καταδικάσουμε κάθε ενέργεια που στρέφεται 
προς θρησκευτικού τύπου προπαγάνδα και προ-
σηλυτισμό και που προέρχεται από ομάδες σκο-
τεινές, οι οποίες ξεφεύγουν από τα όρια του νόμου 
και στρέφονται κατά της πατρίδας και της πίστης 
μας! Άλλωστε στο έργο μας «Ελλάδα Άκρως Απόρ-
ρητο» έχουμε και ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Οι αι-
ρέσεις στην Ελλάδα», όπου και αναλύουμε το εν 
λόγω θέμα σε συσχετισμό με την εθνική ασφάλεια 
της χώρας μας.

Εδώ και αρκετό καιρό λοιπόν παρακολουθού-
με το θέμα της δράσης των αιρέσεων στον ελλαδι-
κό χώρο και εκείνο το οποίο κυρίως ερευνούμε εί-
ναι το κατά πόσο η δράση αυτή παραβιάζει τα όρια 
του νόμου και της δημοκρατίας μας, στρεφόμενη 
ουσιαστικά κατά των ελληνικών εθνικών συμφερό-
ντων. Διάφορες ομάδες, παραφυάδες και «φράξιες» 
έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί, με δράση και 
λειτουργία που δεν μπορούν να εξηγηθούν παρά 
μόνο ως εξαιρετικά ύποπτες. Πώς αλλιώς να ονο-
μάσουμε άραγε τις δραστηριότητες δήθεν «ανατο-
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λικογενών» αιρέσεων του Θιβέτ κτλ., που στις ψευ-
τοσυναθροίσεις τους δεν μαζεύουν πάνω από 4-5 
άτομα;... Συνεπώς άλλοι είναι οι βαθύτεροι σκοποί 
τους, τους οποίους μπορούμε άνετα να εντάξουμε 
στο σχέδιο εθνικής εξόντωσης του ελληνισμού, το 
οποίο εκπόνησε ήδη από το 1973 ο μεγάλος Αν-
θέλληνας και Εβραιοσατανιστής, πρώην υπουργός 
εξωτερικών της Κύπρου, Χένρι Κίσιντζερ...

Για το θέμα των αιρέσεων έχουμε πολύ υλικό 
στα χέρια μας, προερχόμενο από τους πλέον ει-
δικούς αναλυτές του ζητήματος ετούτου και είναι 
βέβαιο ότι παρακολουθούμε στενά τη δράση αυ-
τών των (ξενόφερτων) οργανώσεων που δρουν επί 
ελληνικού εδάφους. Για καλή μας τύχη – και για 
κακή τύχη των αιρετικών – οι ειδικοί αυτοί αναλυ-
τές είναι και δικοί μας συνεργάτες και έτσι έχουμε 
πλήρη γνώση του αντικειμένου. Ένας δε εξ αυτών 
είναι και ο μεγάλος σύγχρονος Έλληνας ερευνητής 
Γιώργος Πάλμος, τον οποίο προσωπικά θεωρούμε 
πανάξιο συνεχιστή του μακαριστού πατέρα Αντω-
νίου Αλεβιζόπουλου, που είχε παλαιότερα ξεσκε-
πάσει τους ανθελληνικά και αντιχριστιανικά δρώ-
ντες αιρετικούς μέσα από το ογκώδες και σπουδαίο 
έργο του!

Ο κ. Πάλμος, και από τη θέση του παλαιότερα 
στην Αρχιεπισκοπή στο πλευρό του «αρχιεπίσκο-
που-κεραυνού» Χριστόδουλου, προσέφερε τα μέ-
γιστα στον ελληνισμό, αποκαλύπτοντας πολλά μυ-
στικά των αιρέσεων. Ασχολούμενος με το θέμα ήδη 
από το 1971, η γνώμη του είναι εξαιρετικά βαρύ-
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νουσας σημασίας. Και επίκεντρο της θεώρησης του 
κ. Πάλμου – που έχει για μας μεγάλη αξία, εφόσον 
εμείς διασταυρώνουμε πάντοτε όλα τα στοιχεία μας 
– είναι ότι: υφίσταται κάποιο παγκόσμιο κέντρο, εκ 
του οποίου εκπορεύονται αιρέσεις, οι οποίες στην 
πορεία εισάγονται στην Ελλάδα (καθώς και σε άλ-
λες χώρες)!!! Η άποψη αυτή ενός εκ των πλέον ειδι-
κών στο θέμα των αιρέσεων έχει τεράστια γεωπολι-
τική σπουδαιότητα, με δεδομένη τη δυναμική των 
καιρών που ζούμε και τον απίστευτο πόλεμο που 
δέχεται η χώρα μας από «άορατους» κύκλους σε δι-
εθνές επίπεδο!...

Κατά τον Γιώργο Πάλμο το εν λόγω «κέντρο πα-
ραγωγής αιρέσεων» βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Προέκυψε δε έπειτα από μια συμφωνία-«μα-
μούθ» ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία 
(προφανώς στο πλαίσιο γεωπολιτικών μετασχημα-
τισμών στην επιφάνεια του πλανήτη). Η εν λόγω 
συμφωνία έγινε περίπου πριν από 100 χρόνια 
(γύρω δηλ. στην περίοδο του Α΄ παγκοσμίου πο-
λέμου) και παρήγαγε στην πορεία παραπάνω από 
40 αιρέσεις. Σκοπός αυτών των αιρέσεων είναι η 
άσκηση πολιτικής και η χρησιμοποίηση των λαών 
– και ιδιαίτερα του ελληνικού λαού – από κάποια 
συμφέροντα, τα οποία εδρεύουνε στις ΗΠΑ. Οι αι-
ρέσεις λοιπόν αυτές, οι οποίες εμφανίζονται είτε 
ως «σέχτες» είτε ως «θρησκείες», διείσδυσαν στα-
διακά στον ελληνικό χώρο με διάφορες «βιτρίνες», 
εξυπηρετώντας όμως ουσιαστικά τα ίδια συμφέρο-
ντα... Εδώ μόνο να σημειώσουμε στις παραπάνω 
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αποκαλύψεις του κ. Πάλμου ότι πράγματι δεν εί-
ναι καθόλου συμπτωματικό το γεγονός ότι ακριβώς 
εκείνη την περίοδο (δηλ. τη δεκαετία 1910-1920) 
εμφανίστηκαν για πρώτη φορά φοβερές και τρομε-
ρές αιρέσεις παγκοσμίου βεληνεκούς και οι οποίες 
δρουν ακόμα και σήμερα με ρυθμό μάλιστα αμεί-
ωτο. Χρέος λοιπόν των όσων γνωρίζουν είναι να δι-
αφωτίσουν τους συνανθρώπους μας για την πλήρη 
αλήθεια γύρω από τις εν λόγω ψευτοθρησκείες...

Επίσης, πρέπει εδώ (για λόγους ιστορικής δικαι-
οσύνης) να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στη μεγά-
λη πράγματι εθνική προσφορά της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών, η οποία με την περί αιρέσεων 
έκθεσή της, του έτους 1993, πραγματοποίησε την 
απόλυτη σκιγράφηση του εν λόγω «καυτού» ζητή-
ματος, έναν λεπτομερή χάρτη των αιρέσεων που 
δρουν στον ελλαδικό χώρο. Τέτοιες εργασίες είναι 
όχι μόνο άκρως εθνωφελείς, αλλά και συνιστούν 
παράλληλα μοναδικές επιστημονικές μελέτες, πο-
λύτιμες για τον ιστορικό του μέλλοντος. Όσοι δε 
«προοδευτικοί θολοκουλτουριάρηδες» καταδικά-
ζουν την επιβεβλημένη αυτή δράση των αρμοδίων 
αρχών του κράτους ως... «τυραννική για τους καη-
μένους τους αιρετικούς» (!) αγγίζουν όντως τα όρια 
της εσχάτης προδοσίας!

Ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος γεννήθηκε 
στη Χαραυγή Μεσσηνίας το 1931. Ήταν το ενδέ-
κατο και τελευταίο παιδί πολύτεκνης οικογένειας. 
Απεφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπι-
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στημίου Αθηνών και αναδείχθηκε διδάκτωρ φιλο-
σοφίας του Πανεπιστημίου της Μαγεντίας και δι-
δάκτωρ θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νυμφεύθηκε την Αντωνία Λέντς, με την οποία 
απέκτησε τρείς γιούς.

Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από 
τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας 
Αθηναγόρα, το έτος 1962, στη Στουτγγάρδη της 
Γερμανίας και υπηρέτησε ως εφημέριος στο Αν-
νόβερο και την Κολωνία. Επέστρεψε στην Ελλάδα 
το 1968 και διορίστηκε εφημέριος στον Ι.Ν. Αγ. 
Τριάδος Αμπελοκήπων και στη συνέχεια στην Αγ. 
Παρασκευή Αττικής, όπου και υπηρέτησε ως την 
κοίμησή του.

Συγχρόνως διορίσθηκε Γραμματέας της Συνο-
δικής Επιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού και το 
1980 Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής επί 
των αιρέσεων. 

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, διευθυντής του Γρα-
φείου Ποιμαντικής Αντιμετωπίσεως των Αιρέσεων 
στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 

Συνέγραψε 40 βιβλία ποικίλου ποιμαντικού 
περιεχομένου, που καλύπτουν τους τομείς της 
ενοριακής δραστηριότητας, την οριοθέτηση της 
Ορθοδόξου Πίστεως και της ποιμαντικής στρατη-
γικής της Εκκλησίας έναντι των ποικίλων αιρέσε-
ων.
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Σκοτεινό παγκόσμιο κέντρο βρίσκεται 
πίσω απ’ τις αιρέσεις που δρουν 

στην Ελλάδα!...

Γιώργος Πάλμος

 Από τις έρευνές μου πάνω στο θέμα των αι-
ρέσεων βρήκα ότι αυτές τις 40 εισαγόμενες στην 
Ελλάδα θρησκείες και αιρέσεις ουσιαστικά τις πα-
ράγει ο ίδιος κύκλος ανθρώπων! Όπως για παρά-
δειγμα ο ίδιος ο «ταμίας» της Εκκλησίας του Σατα-
νά εμφανίζεται ταυτόχρονα και ως... ιδρυτής των 
Σαηεντολόγων, οι δε Σαηεντολόγοι εμφανίζονται 
ως «φιλάνθρωποι», «επιστήμονες» κτλ. Στην ουσία 
όμως έχουνε ιδρυτή ένα πρόσωπο το οποίο έχει ένα 
μαύρο παρελθόν.. Έχουμε περιπτώσεις όπως είναι 
φερ’ ειπείν η θρησκεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά, 
που είναι μια επίσημα αποδεκτή θρησκεία, όμως 
ο ιδρυτής της έχει ένα περίεργο και μαύρο παρελ-
θόν! Άφησε δε την περιουσία του σε κάποια άτο-
μα, των οποίων η συμπεριφορά δεν συνάγει καθό-
λου με χριστιανική συμπεριφορά... Έχουμε επίσης 
περιπτώσεις όπως είναι οι διάφορες ομάδες αρι-
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μανιστών (η σκληρή πλευρά του σατανισμού, με 
ανθρωποθυσίες κτλ.) με τις οποίες στο παρελθόν 
είχαμε πολλά θέματα: είτε για ομάδες αυτοκτονί-
ας – για σέκτες δηλ. που προέτρεπαν τους οπαδούς 
τους σε αυτοκτονία – είτε για ομάδες σατανιστικές 
που έκαναν ανθρωποθυσίες κυρίως νέων κοριτσι-
ών, αλλά και άλλα πολλά φαινόμενα...

Ένα πολύ σημαντικό χτύπημα δώσαμε στο πα-
ρελθόν σ’ αυτές τις ομάδες, όταν αποκαλύψαμε ότι 
υπάρχει το παιχνίδι των Vampires (το παιχνίδι των 
Βρυκολάκων!). Τι ήτανε αυτό; Ήτανε ένα παιχνίδι 
που το παίζανε τότε περί τα 150 με 200 χιλιάδες 
Ελληνόπουλα από το δημοτικό σχολείο μέχρι και 
το λύκειο, που όμως δεν ήταν παιχνίδι, αλλά... μια 
σατανιστική εγκληματική ιστορία που όμως επω-
λείτο ελεύθερα στα καταστήματα!... Μετά την κα-
ταγγελία που κάναμε όμως και με σχετικό πρωτο-
σέλιδο στον Τύπο ο τότε πρωθυπουργός Σημίτης 
έδωσε εντολή και κατασχεθήκανε από πολλά κατα-
στήματα τα πακέτα αυτά των παιχνιδιών Vampires 
(πάρα πολλά φορτηγά!)... Αυτό υπήρξε ένα με-
γάλο χτύπημα κατά των εν λόγω ομάδων που εί-
χανε προσελκύσει χιλιάδες νέους, ενώ ταυτόχρο-
να ένα μεγάλο χτύπημα δώσαμε και στις αιρέσεις 
που προσπάθησαν να αποβιβαστούν στην Ελλάδα: 
στην μία περίπτωση μάλιστα ερχόμενοι με πλοία 
από το Ισραήλ, όπου προσπάθησαν να φέρουν εδώ 
αιρέσεις των οποίων σκοπός ήτανε η λύτρωση μέσω 
της... αυτοκτονίας!

Ταυτόχρονα δώσαμε πολύ σκληρά χτυπήματα 
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σε ομάδες οι οποίες προωθούσαν ανοησίες όπως εί-
ναι η θεραπεία μέσω των... «αγγέλων»!!! Αυτή η «θε-
ραπεία» γίνεται τάχα μέσα από κάρτες στις οποίες 
εμφανίζεται μέχρι και ο Μπαθομέτ (ένας κερασφό-
ρος δαίμονας που εισήχθη στην Ευρώπη από τους 
Ναΐτες Ιππότες) και υπόσχονται π.χ. στις γυναίκες 
ότι από τις κάρτες αυτές θα βρούνε ακόμα και γκό-
μενους, ερωτικές επιτυχίες κτλ.!... Πρόκειται δηλ. 
για μία βιομηχανία απάτης, η οποία όμως φτάνει 
στα όρια του θρησκευτικού παραληρήματος...

Μία από αυτές τις 40 θρησκείες και αιρέσεις 
που ανέφερα είναι και οι Μορμόνοι, οι οποίοι αυτή 
τη στιγμή κάνουνε σκληρό πόλεμο στις ΗΠΑ ενα-
ντίον των ανακαλύψεων του Ινστιτούτου μας ΑΧΑ-
ΝΑ-ΙΗ σχετικά με το ότι οι Έλληνες πρώτοι αποί-
κισαν την Αμερική και ευρέθησαν σοβαρότατα 
στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού εκεί. Οι Μορ-
μόνοι λοιπόν προβάλουν την άποψη – η οποία δεν 
στηρίζεται πουθενά – ότι δήθεν πρώτοι οι Εβραίοι 
αποίκισαν την Αμερική πριν από 2 χιλιάδες χρό-
νια!... Μες στη διδασκαλία τους οι Μορμόνοι έχου-
νε και περίεργες απόψεις, όπως ότι ο Χριστός μετά 
την Ανάστασή του πήγε στην Αμερική και έφτια-
ξε εκεί πέρα «ράντζο», λειτουργώντας ως κτηνοτρό-
φος-καουμπόης κτλ.!!! Αυτά βέβαια που λέω δεν 
είναι καθόλου αστεία, γιατί οι Μορμόνοι είναι μία 
πολύ μεγάλη δύναμη και αυτή τη στιγμή υποψή-
φιος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι Μορμόνος...

Όλα τα παραπάνω αποτελούνε ένα «πακέτο», το 
οποίο παλαιότερα εγώ σε συνεργασία με τον μακα-
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ριστό πατέρα Αλεβιζόπουλο και μετά με τον Τσου-
ρό προσπάθησα να αντιμετωπίσω αυτές τις αιρέ-
σεις (και ως στενός συνεργάτης του μακαριστού 
αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου). Αποτέλεσμα ήτα-
νε να κάνω δεκάδες πρωτοσέλιδα στον Τύπο, να 
έχω συνεργασία με την ίδια την Interpol, να κάνω 
πολλές τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα τις αιρέσεις 
κτλ. Μάλιστα σε μία εκπομπή που κάναμε με τον 
κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο παρουσιάσαμε τους Σα-
ηεντολόγους και φτάσαμε στην ηγεσία τους, ενώ σε 
μία άλλη εκπομπή που έγινε σε συνέχειες με την 
κ. Λαμπίρη θίξαμε το θέμα των σατανιστικών τα-
τουάζ κάποιων πολύ γνωστών καλλιτεχνών, καθώς 
και των συγκεντρώσεων που κάνανε σε ένα χώρο με 
ίνδαλμά τους τον... δαίμονα Μπαθομέτ!

Γεώργιος Πάλμος
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Μυστικές Υποθαλάσσιες 
Βάσεις Ηλεκτρονικού Πολέμου 

προετοιμάζουν το έδαφος για την 
«Νέα Εποχή»!!!

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Γνωστή σε γενικές γραμμές είναι η ιστορία των 
βάσεων (δηλ. των στρατιωτικών εγκαταστάσεων) 
των ΗΠΑ στον ελλαδικό χώρο. Μια ιστορία μακρά 
σε βάθος χρόνου και πολύπλοκη στις λεπτομέρει-
ές της, που είναι εν πολλοίς συνυφασμένη με την 
ιστορία του Ψυχρού πολέμου ανάμεσα στις τότε 
υπερδυνάμεις του δυτικού και του ανατολικού 
μπλοκ. Μετά το 1990 και το πέρας του Ψυχρού 
πολέμου – με τη φαινομενική νίκη των ΗΠΑ και 
των συμμάχων τους – οι Αμερικανοί αναθεώρησαν 
το καθεστώς των βάσεών τους σε μια σειρά χωρών 
ανά τον κόσμο, μεταξύ δε άλλων και στην Ελλά-
δα και την Τουρκία. Πρέπει όμως για τις βάσεις να 
σημειώσουμε τις εξής λεπτομέρειες, οι οποίες συ-
νήθως «ξεφεύγουν» από τις αναλύσεις των συμβατι-
κών-συμμορφωμένων παρατηρητών:
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1. Οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλά-
δα ΔΕΝ είναι βάσεις του ΝΑΤΟ (δηλ. του στρατιωτι-
κού συνασπισμού, στον οποίο και μετέχει η χώρα), 
αλλά βάσεις ΗΠΑ! Άρα αυτές αυτομάτως υπάγο-
νται στον ευρύτερο – διοικητικό, στρατηγικό κτλ. 
– έλεγχο του αμερικανικού Πενταγώνου και εξυπη-
ρετούν άμεσα τα αμερικανικά γεωπολιτικά συμφέ-
ροντα στην περιοχή μας...

2. Ο Ψυχρός πόλεμος τελείωσε μεν το 1990-
1991 (με νομοτελειακή κατάληξη τη διάλυση της 
ΕΣΣΔ τον Δεκέμβριο του 1991), όμως οι Αμερι-
κανοί άρχισαν την απόσυρση μιας σειράς βάσεών 
τους στην Ελλάδα ΗΔΗ από το... 1985!!! Κι ενώ ο 
Ψυχρός πόλεμος ακόμα βρισκόταν σε εξέλιξη... Γι-
ατί άραγε;

3. Οι ΗΠΑ δεν γνώρισαν ουσιαστικά ΠΟΤΕ 
αμφισβήτηση, ούτε βέβαια και κλείσιμο, κάποι-
ας βάσης τους επί ελληνικού εδάφους... Μόνο στα 
λόγια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 
1980 απείλησε ότι θα τις διώξει, όμως – αντίθε-
τα από το πρόγραμμά του – υπέγραψε τη συμφω-
νία του 1983, η οποία ήταν ακόμα πιο συμφέρου-
σα από την προηγούμενη (του 1981), την οποία 
είχε μονογράψει η κυβέρνηση της ΝΔ (αρνήθηκαν 
όμως να την υπογράψουν οι ΗΠΑ, λόγω των εκλο-
γών στην Ελλάδα εκείνο το έτος)!... Αντίθετα στην 
Τουρκία υπήρξαν φορές που η κυβέρνηση της 
Άγκυρας έκανε πράξη το κλείσιμο των αμερικανι-
κών βάσεων, δημιουργώντας φοβερό πονοκέφαλο 
στην Ουάσιγκτον!
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Τι συνέβη όμως με τις βάσεις τους στον ελλα-
δικό χώρο που υποτίθεται ότι «έκλεισαν» (δηλ. κα-
τάργησαν) οι ΗΠΑ την πενταετία 1985-1990; Αυτές 
έχουν πράγματι απομακρυνθεί από την Ελλάδα; Ή 
μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;... Στο έργο μας «Ελ-
λάδα Άκρως Απόρρητο» λέμε και τα εξής (φυσικά 
γνωρίζουμε πολύ περισσότερα, αλλά για λόγους 
εθνικής ασφαλείας δεν τα κρίνουμε ως δημοσιο-
ποιήσιμα):

«Ένα άλλο ζήτημα που κατά καιρούς έχει τε-
θεί σχετίζεται με την άλλοτε αμερικανική βάση της 
Δράμας. Η εκεί στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ, 
όπισθεν του Κορυλόβου (που δεσπόζει ως ορεινός 
όγκος δίπλα στην πόλη), ειπώθηκε ότι εξυπηρετού-
σε τις έρευνες για χρυσό και διαμάντια στην περι-
οχή. Η αλήθεια πάντως είναι ότι κανείς δεν γνω-
ρίζει τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των 
μυστικών αυτών ερευνών των Αμερικανών στρατι-
ωτικών (και όχι μόνο). Κανείς, εκτός από τους ίδι-
ους. Παρ’ όλα αυτά, η βάση έχει τεθεί εκτός λει-
τουργίας (η αναστολή της λειτουργίας της ξεκίνησε 
από το 1985 με προοπτική να ολοκληρωθεί έως 
το 1990). Πολλοί παρατήρησαν ότι εκείνη ακρι-
βώς την εποχή της ανακοίνωσης του «κλεισίματός» 
της, τον Οκτώβριο του 1985, γνωστοποιήθηκε ότι 
οι Αμερικανοί ξεκινούν την οικοδόμηση υπόγειου 
κτίσματος εντός του χώρου του στρατοπέδου όπου 
φιλοξενούνταν η βάση! Πολλοί βέβαια αναρωτήθη-
καν το λόγο, δεδομένου ότι η βάση έπαυε επίσημα 
τη λειτουργία της...
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Πάνω σ’ αυτό το σημείο αξίζει να παρατηρηθεί 
κάτι το πολύ σημαντικό. Τον Αύγουστο του 1990 
ανακοινωθηκε από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και 
της Ελλάδας το «κλείσιμο» μιας σειράς αμερικανι-
κών βάσεων στο ελληνικό έδαφος, μεταξύ των οποί-
ων και της βάσης της Νέας Μάκρης. Πρέπει όμως 
να παρατηρηθεί ότι η αοριστία του γεγονότος αυτού 
(περί του αν «έκλεισαν» οριστικά, δηλαδή για πά-
ντα) προκύπτει και από τη λέξη-κλειδί: «κλείσιμο». 
Γιατί λοιπόν χρησιμοποιήθηκε η εν λόγω λέξη και 
όχι οι πιο κατηγορηματικές «απομάκρυνση», «κα-
τάργηση», «διάλυση», «μεταφορά» ή «οριστική δια-
κοπή»; Διότι, όπως παρατήρησαν κάποιοι, «κλείνω» 
κάτι δε σημαίνει ότι το καταστρέφω ή το καταργώ 
οριστικά. Αντίθετα, σημαίνει σταματώ προσωρινά 
ή αναστέλλω τη λειτουργία του, και φυσικά όποτε 
θέλω μπορώ να το «ξανανοίξω»...

Ας δούμε τώρα τι έγραψε ο φίλος και συνεργά-
της μας, σπουδαίος Έλληνας ερευνητής κ. Γιώρ-
γος Πάλμος για το θέμα της ύπαρξης υποθαλάσσι-
ας βάσης ηλεκτρονικού κτλ. πολέμου και επίγειων 
δραστηριοτήτων στον Μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη 
της Αττικής, με επιστολή που απηύθυνε στον τότε 
υφυπουργό εθνικής άμυνας κ. Βασίλειο Μιχαλολι-
άκο, στις 28 Αυγούστου του 2004. Να σημειώσου-
με εδώ ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις στις ως άνω περιοχές (υποτίθεται ότι) έχουν 
καταργηθεί ήδη από τη δεκαετία του 1990 και μέ-
ρος των λειτουργιών τους κτλ. μεταφέρθηκε σε άλ-
λες, αναβαθμισμένες πλέον, βάσεις, όπως π.χ. στη 
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Σούδα της Κρήτης. Ιδού το πλήρες κείμενο της επι-
στολής του Γιώργου Πάλμου:

«Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνί-
ας προ πενθημέρου και μετά το τηλεγράφημα που 
μου στείλατε το οποίο ήτο και αφορμή να θυμη-
θώ το ζήτημα που σας ανέφερα τηλεφωνικώς, ανα-
λυτικότερα θέλω να σας ενημερώσω ότι σε έρευνες 
προ 5-6 ετών στην περιοχή μεταξύ Πεταλιών και 
Μαραθώνος, σημείο που αναφέρεται εις τα Ορφικά 
ως κόλπος Γερεσού ή όρμος κτλ. σε μια αναφορά 
περί Ορτυγίας ή Αστερίας (επιστήμονες συνεργάτες 
υποστήριζαν την άποψη ύπαρξης ηλεκτρομαγνη-
τικής πύλης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δια 
ταχύτατη αποστολή στρατιωτικών μηνυμάτων χω-
ρίς δυνατότητα υποκλοπής εις Λάνγκλεϋ ΗΠΑ και 
άλλα σημεία, σχετιζόμενο θέμα με σπήλαιο Διός – 
Πεντέλη) διαπιστώσαμε ύπαρξη βυθισμένου στρα-
τιωτικού υλικού, και ολοκληρώνοντας την έρευνά 
μας σε συνομιλία με εντοπίους διαπιστώσαμε ότι 
όντως άτομα της περιοχής ήταν αυτόπτες μάρτυρες 
της καταπόντισης υλικού 3-5 κοντέϊνερ από σκά-
φος προφανώς του Αμερικανικού Ναυτικού.

Στις 24/4/04 και 25/4/04 συνεργάτες μου πα-
ρακολούθησαν δυο ελικόπτερα μετά πολεμικού 
σκάφους και μικρότερου ταχυπλόου και πλοιαρί-
ου να αναπτύσσουν δράση στην εν λόγω περιοχή, 
επί 24ωρον και άνω.

Το σκάφος (χωρίς αριθμό και χαρακτηριστι-
κό ταχύπλοον) ελλημενίσθη εις Νέαν Μάκρη στις 
13:54΄ μ.μ. 25-4-04 πιθανόν αποπερατώνοντας 
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την δράση του. Ως ενημερωθήκαμε από τους εντο-
πίους δεκάδες φορές παρόμοια σκάφη ανέπτυξαν 
δραστηριότητα εις την περιοχήν, δημιουργώντας 
το ερώτημα μετά κάποιων επιγείων δραστηριοτή-
των κεραιών κλπ. εάν όντως έκλεισε η βάση των 
ΗΠΑ Νέας Μάκρης, ή ήτο ένα τέχνασμα του ΠΑ-
ΣΟΚ προς τον Λαό!

(Δι’ αυτό και τηλεφωνικώς σας ρώτησα εάν γνω-
ρίζετε κάτι δια το θέμα)

12:32΄ βράδυ ξημερώνοντας η 25-4-04 εκ του 
ελικοδρομίου Μαραθώνα (περιοχή Κοτρώνι – Σχο-
λή Ελικοπτέρων) απογειώθηκαν ελικόπτερα πιθα-
νόν προς το σκάφος αλλά την ημέρα και ειδικά 
12:30 – 13:00 μ.μ. έγινε εξαιρετικά ορατή η δράση 
τους. Περισσότερα στοιχεία θα σας καταθέσω μόλις 
τα λάβω, σε μια προσπάθεια υποστήριξης του κυ-
βερνητικού έργου.

Την Κυριακή 1:30 μ.μ. τηλεφώνησα στο Λιμενι-
κό Ραφήνας το οποίο έστειλε περιπολικό στην πε-
ριοχή μη γνωρίζοντας τα περί σκάφους. Ο κ. Ηλι-
όπουλος (Αξ/κός φρουράς) δεν ήτο και μίλησα με 
τον κ. Χαιρετάκη. Περιπολικό της αστυνομίας ως 
με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου κατευθύνθηκε 
άμεσα στην περιοχή και ιδιαίτερα στην περιοχή 
ελλημενισμού του πιθανόν στρατιωτικού σκάφους, 
ταχύπλοου.

Εξ’ αυτού εξήλθαν άτομα μη στρατιωτικής εν-
δύσεως.

Ο Α/Φ Λιμεναρχείου Ραφήνας με ενημέρωσε 
αργότερα ότι επρόκειτο δια την Φρεγάτα «Ψαρά» 
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πιθανόν που έκανε ασκήσεις.
Απορία μας προξένησε η συνεχής πτήση των 

ελικοπτέρων πέριξ εξαιρετικά υψηλής κεραίας επί 
της Ευβοίας».

Τα παραπάνω, που τα έγραψε ο κ. Πάλμος σε 
ανύποπτο χρόνο, έρχονται σε ΠΛΗΡΗ συμφωνία με 
τις πληροφορίες της δικής μας έρευνας επί του εν 
λόγω θέματος! Φυσικά πρόκειται για τεράστιο και 
πολύπλοκο ζήτημα, με το οποίο και θα ασχολη-
θούμε και πάλι. Στο παρόν όμως πρέπει να αναφέ-
ρουμε (έστω και αν... ανησυχήσουμε ορισμένους!) 
τα όσα αναφέρει μια τελευταία ενημέρωση που εί-
χαμε από αξιόλογη πηγή μας. Σύμφωνα μ’ αυτή 
οι αμερικανικές επίγειες βάσεις σε διάφορα ση-
μεία της ελλαδικής επικράτειας – συμπεριλαμβα-
νομένων του Μαραθώνα, της Νέας Μάκρης, αλλά 
και της Δράμας που είδαμε πιο πάνω – έχουν μεν 
εκκενωθεί, πλην όμως... αντικαταστάθηκαν από 
άλλες, πολύ πιο υπερσύγχρονες, που βρίσκονται 
καλά κρυμμένες μέσα στο έδαφος της γης!!! Είναι 
δηλ. υπόγειες (μυστικές) βάσεις, οι οποίες – κατά 
την πηγή μας – «πρόκειται να φέρουν τη γεωπολιτι-
κή ανάπλαση της περιοχής μας, προετοιμάζοντας 
τον δρόμο για τη Νέα Εποχή»!...

Αλλά το εκπληκτικό που μας ειπώθηκε είναι 
το παρακάτω: ότι αυτές οι βάσεις... ΔΕΝ είναι πια 
αμερικανικές, αλλά ότι έχουν περάσει στη δικαιο-
δοσία μιας άλλης υπερδύναμης, στο πλαίσιο «αό-
ρατης» συμφωνίας των ΗΠΑ με τη χώρα αυτή προ 
κάποιων ετών! Αυτό για εμάς σημαίνει ότι σύντομα 
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αυτή η υπερδύναμη θα εμφανιστεί – με δικαιολο-
γία τη χρεοκοπία της Ελλάδας που είναι πια στο 
«παρά ένα»! – και θα κυριεύσει την πατρίδα μας, 
εγκαθιδρύοντας στη χώρα μια δική της Νέα Τάξη 
Πραγμάτων... 
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300 εκατ. τόνους Χρυσού-Χαλκού
χάρισε η Κυβέρνηση σε «δικούς της»!!!
Τελειωμό δεν έχει το ξεπούλημα που κά-

νουν στην Πατρίδα μας οι Εθνοπροδότες Γραι-
κύλοι...

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

 Πολύ θετικά σχόλια και τεράστιο το ενδιαφέ-
ρον που προκάλεσαν όλα τα μέχρι στιγμής κείμενά 
μας, που – σε συνεργασία με τον σπουδαίο Έλληνα 
ερευνητή Γιώργο Πάλμο – αποκαλύπτουν στοιχεία 
νευραλγικής φύσης για τη χώρα μας και το μέλλον 
της, προερχόμενα από το πλούσιο ερευνητικό του 
αρχείο. Στοιχεία, τα οποία είναι αναμφισβήτητα 
και δεν επιδέχονται καμίας απολύτως διάψευσης, 
εφόσον βασίζονται αφενός πάνω σε ντοκουμέντα 
και αφετέρου πάνω σε πολύ αξιόπιστες πηγές... Γι’ 
αυτόν τον λόγο άλλωστε κανείς από εκείνους που 
ενοχλούνται από τα εν λόγω δημοσιεύματά μας 
(και οι οποίοι είναι βαστάζοι και ευνοούμενοι των 
εθνοπροδοτών πολιτικάντηδων) δεν τόλμησε ούτε 
μία φορά να βγει δημόσια και να αντιπαραβάλλει 
κάτι έστω έναντι των όσων εμείς έχουμε την τόλμη 
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και βγάζουμε στη φόρα!
Ερχόμαστε τώρα σε ένα ακόμα άκρως σημαντι-

κό ζήτημα για τη χώρα μας και το μέλλον του ελ-
ληνισμού: το άκρως ευαίσθητο θέμα των ελληνικών 
θησαυρών, βασικά δε των φυσικών πλουτοπαραγω-
γικών πηγών που υπάρχουν στην ελληνική γη και 
που θα μπορούσαν άνετα να καλύψουν για... εκα-
τοντάδες χρόνια (δηλ. για πάντα!) τις ανάγκες της!!! 
Και φυσικά να αποσβέσουν άμεσα το χρέος που 
δημιούργησαν οι προδότες και να καταστήσουν την 
Ελλάδα «συμπαντική ζώνη ευημερίας» και κράτος-
«κιβωτό πολιτισμού», τον δε ελληνικό λαό από τους 
πλέον οικονομικά ευτυχείς του πλανήτη!...

Αυτά όμως είναι σχέδια που αντιτίθενται στον 
ανθελληνικό προγραμματισμό της Νέας Παγκό-
σμιας Τάξης και προσκρούουν δυναμικά στα μι-
κροσυμφέροντα «Ελλήνων» πολιτικάντηδων. Και 
γι’ αυτό όλοι ετούτοι έχουν το απύθμενο θράσος 
να... «απαγορεύουν» (!) κάθε δημοσιοποίηση του 
θέματος, ενώ χαρακτηρίζουν ως δήθεν «γραφικό» 
τον κάθε έναν που, από πατριωτικά κίνητρα ορ-
μώμενος, προσπαθεί να προβάλλει δημόσια όλα 
αυτά τα εθνωφελή (είδαμε αυτούς που είναι... «σο-
βαροί» και όχι «γραφικοί» πού έφτασαν τη χώρα με 
την ολέθρια πολιτική τους!)... Όμως εμείς, ακριβώς 
επειδή αδιαφορούμε για τις ψευτοαπειλές αυτών 
των καραγκιόζηδων και δημοσιεύουμε πάντα ό,τι 
είναι χρήσιμο για το μέλλον του τόπου μας, έχου-
με ΗΔΗ από το 1995 προβεί σε σχετικές έρευνες, 
τα πορίσματα των οποίων βγάλαμε στη δημοσιότη-
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τα, σε εφημερίδες και περιοδικά. Μάλιστα και στο 
έργο μας «Ελλάδα Άκρως Απόρρητο» υπάρχουν ει-
δικές αναφορές και εκεί πέρα γράφουμε, μεταξύ 
άλλων, και τα εξής:

«Είναι φυσικό οι διάφορες υπηρεσίες πληρο-
φοριών να έχουν κατά καιρούς δείξει ενδιαφέρον 
για το εν λόγω ζήτημα, που ταυτίζεται άλλωστε με 
την οικονομική ευρωστία και την εθνική ασφά-
λεια μιας χώρας. Δεν είναι λίγες λοιπόν οι εκθέ-
σεις των ελληνικών και ξένων μυστικών υπηρεσιών 
που σχετίζονται με το θέμα αυτό, προσδίδοντάς του 
ευρύτερες διαστάσεις γεωπολιτικού και μεταφυσι-
κού ενδιαφέροντος. Κοινή συνιστώσα των αναλύ-
σεων των υπηρεσιών πληροφοριών αποτελεί η δι-
απίστωση ότι το ελληνικό υπέδαφος είναι πλούσιο 
σε θησαυρούς και ορυκτό πλούτο. Χρυσός, διαμά-
ντια, ρουμπίνια, ουράνιο, αλλά και πετρέλαιο απο-
τελούν ένα μόνο τμήμα των αμύθητων θησαυρών 
που φιλοξενεί η ελληνική γη. Η Ελλάδα κατατάσ-
σεται στις σπουδαιότερες σε πλουτοπαραγωγική 
αξία χώρες και μάλιστα καταλαμβάνει περίοπτη 
θέση στην τελική κατάταξη.

Να σημειωθεί ότι τα πολύτιμα κοιτάσματα είναι 
διάσπαρτα σε όλη σχεδόν την επικράτεια της χώ-
ρας, ειδικότερα στα διαμερίσματα της Μακεδονί-
ας και της Θράκης. Επίσης, υψίστης σημασίας για 
την ασφάλεια, αλλά και για την οικονομική ανα-
γέννηση της χώρας, αποτελούν τα χρυσοφόρα κοι-
τάσματα πετρελαίου του Αιγαίου. Πρέπει ακόμη να 
αναφερθεί πως η κατάσταση αυτή που επικρατεί 
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στην ελληνική γη χαρακτηρίζει και όλη τη βαλκα-
νική χερσόνησο (και ιδιαίτερα τη Βουλγαρία και 
την πρώην Γιουγκοσλαβία).

Πέραν λοιπόν του καθαρά ερευνητικού και επι-
στημονικού ενδιαφέροντος στο ζήτημα των ελληνι-
κών θησαυρών, υπεισέρχεται και ο γεωπολιτικός-
γεωστρατηγικός παράγοντας, αφού είναι «ηλίου 
φαεινότερο» ότι κάτω από προϋποθέσεις η Ελλάδα 
θα ήταν το επίκεντρο όλης της βαλκανικής χερσο-
νήσου και όχι μόνο. Γίνεται λοιπόν εύκολα κατα-
νοητό γιατί η χερσόνησος του Αίμου θεωρείται ση-
μαντικότατη και γιατί μέσα σ’ αυτή ξεσπούν κατά 
καιρούς «κόντρες» πολιτικής ή οικονομικής υφής. 
Με το παραπάνω συμπέρασμα είναι συναφής και η 
θεωρία, η οποία θέλει τους θησαυρούς της ελληνι-
κής γης να συνδέονται με παράξενα φαινόμενα και 
υπερφυσικές καταστάσεις»!

Επικεντρωνόμαστε σήμερα, έχοντας υπόψιν και 
τα αποκαλυπτικά στοιχεία-ντοκουμέντα του Γιώρ-
γου Πάλμου, ιδιαίτερα στην περιοχή της Χαλκιδι-
κής. Μια περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, που την 
καλύπτει πολύ πυκνό μυστήριο, αλλά και διάφο-
ρες ιστορίες και θρύλοι που συνδέονται με τους 
φυσικούς της θησαυρούς (και να μην ξεχνάμε ότι 
η ανατολικότερη χερσόνησος της Χαλκιδικής εί-
ναι το Ιερό Βουνό της Ελληνορθοδοξίας, το Άγιο 
Όρος). Έχουμε και παλαιότερα αναφέρει ότι στο 
Άγιο Όρος βρίσκονται καλά κρυμμένοι στα υπό-
γεια των μοναστηριών αμύθητοι θησαυροί της αρ-
χαιότητας. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι, οι οποίοι 
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θεωρούν ότι το έντονο ρωσικό (και όχι μόνο) ενδι-
αφέρον για την εν λόγω περιοχή μόνο τυχαίο δεν 
είναι, αν μάλιστα προστεθεί και η αποδεδειγμένη 
ύπαρξη μεγάλης σπανιότητας αρχαιότατων χειρο-
γράφων... Στη δε ευρύτερη Χαλκιδική πρωτογενής 
χρυσός εντοπίστηκε κατά καιρούς στην Ολυμπιά-
δα, το Στρατώνι και την Ουρανούπολη. Συνεπώς, η 
γεωστρατηγική (όπως φαίνεται και από τον χάρτη, 
ως γεωγραφική «πύλη» της μακεδονικής ενδοχώ-
ρας) και η γεωοικονομική αξία της Χαλκιδικής εί-
ναι τεράστια και δεδομένη!

Τι συμβαίνει λοιπόν με τον χρυσό της Χαλκιδι-
κής; Γνωστές είναι βέβαια οι αναφορές ιστορικών 
των αρχαίων χρόνων για τα απίστευτα μεταλλεία 
χρυσού που υπήρχαν εκεί στην εποχή του Φιλίπ-
που και του Αλέξανδρου, αλλά και πιο πριν. Αυτά 
όλα είναι αναμφισβήτητα. Εκείνο όμως που τώρα 
συμβαίνει, σύμφωνα και με τον κ. Γιώργο Πάλμο, 
είναι μία πρωτοφανής, ανήθικη και ανθελληνική 
εκχώρηση του πλούτου της περιοχής σε ξένες άδη-
λες δυνάμεις, οι οποίες είναι έτοιμες να αρπάξουν 
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Χαλκιδικής, 
εξαιτίας της εθνικής προδοσίας στην οποία – για 
πολλοστή φορά!!! – προβαίνουν οι σημερινοί κυ-
βερνώντες μας!... Ας δούμε λοιπόν τις τελευταίες 
άκρως προωθημένες πληροφορίες, που αποτελούν 
καρπό έρευνας του μεγάλου ερευνητή Γιώργου 
Πάλμου, θέτοντας παράλληλα τα δικά μας ερωτή-
ματα σχετικά με την καινούρια προδοσία των Γραι-
κύλων.
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Πολύ πρόσφατα λοιπόν (και αυτό είναι επίσης 
αδιάψευστο ντοκουμέντο) σε εκπομπή του γνω-
στού δημοσιογράφου Νίκου Ευαγγελάτου, μίλησε 
ο κ. Τόλης Παπαγεωργίου, γνωστός τοπικός παρά-
γοντας της περιοχής της Χαλκιδικής, και ανέφερε 
το εκπληκτικό: ότι «σκοτεινές» δυνάμεις καταστρέ-
φουν επίτηδες το φυσικό περιβάλλον της εν λόγω 
περιοχής – για την εξυπηρέτηση των δικών τους 
σκοπών – και η κυβέρνηση των Γραικύλων χάρι-
σε... 300 εκατομμύρια τόνους ατόφιου χρυσού και 
χαλκού (από τα οποία και βρίθει η Χαλκιδική) σε 
«δικούς της», προκειμένου να συνεχίσει να έχει την 
εύνοια των ξένων υποχθόνιων κέντρων, τα οποία 
άλλωστε και την στηρίζουν!!! Να σημειώσουμε εδώ 
ότι, σύμφωνα και με δικούς μας υπολογισμούς, 
αυτός και μόνο ο απίστευτος φυσικός θησαυρός 
από τα «σπλάχνα» της γης της Χαλκιδικής θα αρ-
κούσε για να αποπληρωθεί... 30 ολόκληρες φο-
ρές το επαχθές ελληνικό χρέος και ο μέσος μισθός 
στην Ελλάδα να έφτανε περί τα 3.000 ευρώ!...

Συγκεκριμένα, ξένοι κύκλοι, που απεργάζονται 
την αγορά «αντί πινακίου φακής» της Ελλάδας και 
τη μετατροπή της χώρας μας σε... «Μπουζουκιστάν» 
(στο οποίο θα κατοικούν Ασιάτες, εφόσον οι ντόπιοι 
πληθυσμοί θα έχουν γενοκτονηθεί ή μεταναστεύ-
σει!), έχουνε βάλει στο μάτι ολόκληρη την επίμαχη 
περιοχή, όπου και υπάρχουν σαφείς καταγγελίες 
για «τέρατα και σημεία» που πραγματοποιούνται 
στον χώρο: επιφανειακές ανασκαφές βάθους 20 
μέτρων, αλλά και καταστροφή του υδάτινου ορίζο-
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ντα, μέσω πυραμιδοειδούς μορφής συγκέντρωσης 
ή σύμπτηξης υδάτων (αυτό το τελευταίο, επειδή η 
συγκέντρωση υδάτων θεωρείται απαραίτητη για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό)... Και ας μην τολμήσουν να 
μας διαψεύσουν οι δήθεν «τεχνοκράτες» και κοιλα-
ράδες υψηλόμισθοι «αρμόδιοι» (αυτοί οι άχρηστοι 
που απομυζούν σε βάρος του έθνους), διότι εμείς 
ό,τι δημοσιεύουμε το στηρίζουμε πάνω σε μεγά-
λες αποδείξεις, οπότε είναι μάταιος ο «κόπος» τους! 
Εξάλλου... «άξιος» τόσα χρόνια ο μισθός τους από 
τα αφεντικά τους, εφόσον είναι και οι ίδιοι συνερ-
γοί στα εθνικά εγκλήματα που έγιναν και ως τέτοι-
οι θα αντιμετωπιστούν την ημέρα της Κρίσης: την 
«ημέρα Χ»!...

Εδώ να σημειώσουμε επίσης ότι ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΤΥΧΑΙΕΣ οι 3-4 μυστικές συναντήσεις που έκα-
νε μεταξύ 2009 και 2011 ο τότε πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, Γ.Α.Π., με τον γνωστό παγκόσμιο κε-
φαλαιοκράτη Τζορτζ Σόρος. Τι άραγε συζήτησαν τα 
δύο αυτά πρόσωπα; Τι ακριβώς ειπώθηκε ανάμεσα 
στον πρωθυπουργό ενός κράτους και έναν πλανη-
τικού βεληνεκούς μεγαλοεπιχειρηματία; Γιατί δεν 
βγήκε τίποτα από όλα όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους 
στη φόρα; Διότι θα μπορούσε κάποιος πιο «πονη-
ρός» (και σε συνάρτηση με άλλα στοιχεία) να ρω-
τήσει: μήπως στις ως άνω συναντήσεις... αποφα-
σίστηκε η εκχώρηση της Χαλκιδικής στον Σόρος 
και η δημιουργία μίας «Νέας Μακεδονίας» (Σκό-
πια, δηλ. περιοχή Βαρδάρη συν «Μακεδονία του 
Αιγαίου») made in… “Open Society”;;;
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΜΟΣ:
«ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝΕ ΤΗ ΧΡΗ-

ΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΔΙΝΑΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ;»

Συνέντευξη στον Ησαΐα Κωνσταντινίδη

Ο κ. Γιώργος Πάλμος, μία προσωπικότητα 
οπωσδήποτε πολυσύνθετη, είναι πασίγνωστος Έλ-
ληνας ερευνητής, με πολύ σημαντικό έργο και με 
πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις γύρω από τα μυθο-
λογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά μας θέματα. 
Δεν υπήρξαν λίγες οι φορές που οι θέσεις και οι 
αποκαλύψεις του προκάλεσαν το δημόσιο ενδια-
φέρον, αλλά ακόμα και αμφισβητήσεις ή και οξύν-
σεις... Υπενθυμίζουμε εδώ το τεράστιο σίγουρα ζή-
τημα της Ομάδας Έψιλον, το οποίο εν πολλοίς έχει 
ταυτιστεί στη συνείδηση του μέσου Έλληνα 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 
Ινστιτούτου Ερευνών «Αχάνα ΙΗ») έχει πάντοτε τι να 
«βγάλει», είτε ως νέα γνώση είτε ως πολύτιμη πλη-
ροφορία!...
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Η κουβέντα μας με τον γνωστό και αξιόλογο 
ερευνητή περιελάμβανε κάποια άκρως ενδιαφέρο-
ντα ζητήματα του σύγχρονου ελληνισμού. Μιλή-
σαμε καταρχήν για το βαρυσήμαντο 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 πινακίδας 
του Δισπηλιού Καστοριάς, και ευτυχώς για την Ελ-
λάδα, μία ομάδα αρχαιολόγων, με τους οποίους εί-
μαστε σε επαφή, ανακάλυψε σε παραλία της Βουλ-
γαρίας (της οποίας η αρχαιολογική υπηρεσία είναι 
η σοβαρότερη στον κόσμο!) ένα πιάτο του 6000 
π.Χ. – δηλ. παλαιότερο του Δισπηλιού – που φέρει 
ελληνική γραφή. Δηλ. έχει τα γράμματα του ελλη-
νικού αλφαβήτου, με μια διαφοροποίηση σε 2-3 
γράμματα. Άρα, παρά την καταστροφή της πινα-
κίδας του Δισπηλιού, η βουλγαρική πλευρά είναι 
που πιστοποιεί ότι η ελληνική γραφή είναι η αρ-
χαιοτέρα στον κόσμο και μάλιστα 2 με 3000 χρό-
νια αρχαιοτέρα οιασδήποτε άλλης γραφής! Τα ευ-
ρήματα αυτά τα έχουμε δημοσιεύσει στον ελληνικό 
και ξένο τύπο, υπάρχουνε στα αρχεία του ινστιτού-
του μας και εξάλλου μπορεί να απευθυνθεί κανείς 
σχετικά και στη βουλγαρική αρχαιολογική υπηρε-
σία»...

Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο τέθηκε στη συνο-
μιλία μας με τον Γιώργο Πάλμο (επίκαιρο μάλι-
στα ύστερα από την κλοπή πριν από μερικές ημέ-
ρες αρχαιοτήτων από την Αρχαία Ολυμπία), είναι 
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αυτό της αρχαιοκαπηλείας. Ο κ. Πάλμος μας ανέ-
φερε πολλά εντυπωσιακά πράγματα, μερικά εκ των 
οποίων παραθέτουμε εδώ:

«Το 2004, το 2006 και το 2007, προς το υπουρ-
γείο πολιτισμού, καταγγείλαμε το γεγονός ότι 
έχουν εξαφανιστεί από τα σπήλαια της Ακροπό-
λεως, όπου και φυλάσσονταν, κομμάτια του Φει-
δία, δηλ. της μετώπης, τα σημαντικότερα κομμά-
τια στην ιστορία της ανθρωπότητος! Μιλάμε για τα 
Ελγίνεια, τα υπόλοιπα των Ελγινείων!... Έγινε λοι-
πόν το εξής. Ο βουλευτής κ. Μιχάλης Καρχιμάκης 
υιοθέτησε την καταγγελία μου ότι αυτά τα κομμά-
τια έχουν εξαφανιστεί και ότι πρέπει να βρεθούν 
και να επιστρέψουν στο νέο μουσείο της Ακρόπο-
λης. 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 Ακροπόλεως, 
κάποιοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν τα κομ-
μάτια του Φειδία την τελευταία κυριολεκτικά στιγ-
μή!!! Σαν συμπέρασμα: η δική μας παρέμβαση δι-
έσωσε 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... είχα-
νε εξαφανίσει! Η καταγγελία μας είναι σοβαρότατη, 
διότι είναι απείρως σοβαρό να εξαφανίζει κάποιος 
τα υπόλοιπα των Ελγινείων, ό,τι δηλ. άφησε εδώ ο 
Έλγιν»!...
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Πέραν όλων αυτών των άκρως ενδιαφερόντων, 
θέσαμε στον εκλεκτό μας συνομιλητή το ζήτημα 
των περίφημων «υπερόπλων» (στρατιωτικών συστη-
μάτων δηλ. προηγμένης τεχνολογίας), θέμα που 
σχετίζεται άμεσα με την άμυνα της χώρας μας και 
με τη γενικότερη ισορροπία των ελληνοτουρκικών 
– και όχι μόνο – σχέσεων. Κάτι το οποίο ιδιαίτερα 
σήμερα, σε μια περίοδο δηλ. μεγάλων ανακατατά-
ξεων παγκοσμίως, αποκτά και άλλες πολύ σπου-
δαίες διαστάσεις... Είπε λοιπόν ο κ. Πάλμος για το 
μείζον αυτό θέμα:

«Το ινστιτούτο μας έχει μία ομάδα εφευρετών, 
που είναι τρόπον τινά συνέχεια παλαιότερης ομά-
δας υπό τον Γεώργιο Γκιόλβα, και στην οποία συμ-
μετέχει 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 προηγ-
μένης 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 τύπου 
A7 Corsair, με συνέπεια τα αεροσκάφη αυτά να 
αποκτούν αορατότητα ως προς τα σύγχρονα αε-
ροσκάφη F-16 κτλ.! Δηλαδή αν ο ελληνικός στρα-
τός είχε αυτό το σύστημα θα είχε τη δυνατότητα να 
υπερνικήσει αστραπιαία την τουρκική αεροπορία, 
της οποίας το 87% αποτελείται από τελευταίου τύ-
που αεροσκάφη F-16, μιας και το σύστημα αυτό 
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έχει την ικανότητα να εξαφανίζει στα ραντάρ των 
τουρκικών F-16 τα ελληνικά παλαιού τύπου αερο-
σκάφη»!...

Ποια όμως η συνέχεια και η κατάληξη αυτής 
της τόσο φιλόδοξης και ενδιαφέρουσας πρότασης; 
Ο Γιώργος Πάλμος μας απάντησε ευθέως:

«Υπήρξε μία αμφισβήτηση, όπως γενικά υπάρ-
χει αμφισβήτηση στην Ελλάδα! Σας υπενθυμίζω 
εδώ ότι στο παρελθόν έχουν αμφισβητηθεί μεγά-
λες 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 αερομαχίες πα-
λαιού τύπου, προς απόσυρση, αεροσκάφη. Τότε τα 
υπερσύγχρονα F-16 ηττήθησαν κατ’ επανάληψη 
απ’ τα 50 και βάλε ετών αεροσκάφη που όμως έφε-
ραν 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 μπο-
ρεί το τουρκικό ναυτικό να αντιμετωπίσει «αόρατα» 
αεροπλάνα!... Άρα έχουμε κερδίσει κατά κράτος 
την Τουρκία μ’ αυτό και μόνο το σύστημα»!

Και συνέχισε ο κ. Πάλμος την τόσο ενδιαφέρου-
σα αναφορά του:

«Το περίεργο είναι ότι από το 2004, που εδό-
θη στην ελληνική αεροπορία αυτό το σύστημα δεν 
τέθηκε σε εφαρμογή, δεν τέθηκε σε χρήση! Πρό-
σφατα λοιπόν συνέβη κάτι το εκπληκτικό. Ενημε-
ρωμένος ο βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης για τα 
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γεγονότα αυτά έκανε ερώτηση στη βουλή. Η απά-
ντηση του κ. υφυπουργού δείχνει ότι δεν έχει απο-
φασίσει να χρησιμοποιήσει αυτό το καταπληκτικό 
σύστημα! Θέτω λοιπόν το ερώτημα ‘’γιατί και ποι-
οι απαγορεύουνε τη χρήση αυτού του συστήμα-
τος’’»;...

Τα παραπάνω είναι βεβαίως συγκλονιστικά και 
– κατά την άποψή μας – χρήζουν της περαιτέρω 
έρευνάς μας... Αξίζει εδώ, χωρίς φυσικά να εξα-
ντλούμε 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 (βά-
ρους 480 κιλών το πολύ), ταχύτατα, διαθέτουν κι-
νητήρες που δεν θέλουνε καύσιμο, άρα μπορούνε 
να πετάνε εκατοντάδες ώρες με αυτόματο πιλότο 
και με ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειριζόμενο)!... 
Να μην ξεχνάμε ότι το πρώτο τηλεκατευθυνόμε-
νο στρατιωτικό όχημα στον κόσμο εστάλη από την 
Ελευσίνα στη Ρόδο από τον Γεώργιο Γκιόλβα, πα-
ρουσία του βασιλιά, το 1956 αν θυμάμαι καλά! 
Άρα έχουμε ένα παρελθόν εμείς, το οποίο δεν πρέ-
πει να το ξεχάσουμε, αλλά οφείλουμε να το συνεχί-
σουμε και να μπούμε πρώτοι στην παγκόσμια πα-
ραγωγή υπερόπλων, διότι έχουμε τη δυνατότητα να 
το κάνουμε αυτό! Και όχι μόνο η δική μας ομάδα, 
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αφού υπάρχουν και άλλες ερευνητικές ομάδες που 
έχουν αυτή τη δυνατότητα»!...
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Το παραπάνω Δελτίο Τύπου, το απέστειλε η κ. 
Αξάρη Γκιόλβα, στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 
προς αποκατάσταση της αλήθειας. Όμως η εφημε-
ρίδα δεν το δημοσίευσε, αντιδεοντολογικά, αν και 
έγιναν τέσσερις σχετικές τηλεοπτικές εκπομπές. 
Βλέπετε η μασονία δεν επιτρέπει τον ελεύθερο διά-
λογο ούτε και την αποκάλυψη της αλήθειας...

Εμείς όμως δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα ή εξαρ-
τήσεις και δημοσιεύουμε τα πάντα χωρίς φόβο, 
αλλά με πάθος!
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Η Ε24 Μόρα, βασικό στέλεχος της Ομάδας.
(Προσωπογραφία).
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