
O Κίσσινγκερ έλεγε ότι *αν μάθουν οι Έλληνες τη πραγματική τους  

ιστορία και τον πολιτισμό θα γίνουν μεγάλοι και τρανοί*… ΩΡΑ ΝΑ ΤΗΝ  

ΜΑΘΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ !!! 

 

Δεν πρέπει ποτέ να μάθουν οι Έλληνες ότι: Δημόκριτος, Πυθαγόρας,  

Ηράκλειτος διατύπωσαν απόλυτα τη θεωρία της Πυρηνικής Φυσικής και της  

Ειδικής Σχετικότητος, ενοποιώντας σε ενιαίους μαθηματικούς τύπους τον  

Ηλεκτρισμό, την Βαρύτητα, τον Μαγνητισμό, την Αστρονομία, και τα  

Ασθενή Ρεύματα Πυρήνων Ατόμων. 

 

*Δεν πρέπει ποτέ να μάθουν οι Έλληνες ότι: οι Αστρονόμοι –  

Μαθηματικοί, Εύδοξος, Κάλλιπος, Αρίσταρχος, Ευκλείδης, Αρχιμήδης,  

Κόνων, Ίππαρχος, Κλεομήδης, Απολλώνιος, Πτολεμαίος, θέων, Υπατία,  

Πάππος, είχαν εξαντλήσει τα όρια της ανθρώπινης νοημοσύνης επιλύοντας  

ΝΟΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ εξισώσεις 12 αγνώστων (δώδεκα 

εξισώσεις  

δώδεκα αγνώστων) ενώ το όριο των σημερινών Η/Υ είναι «7 εξισώσεις 7  

αγνώστων»*. Διότι πρέπει να προβληθούν οι κλεπταποδόχοι αρχαίας γνώσης  

Κέπλερ, Γαλιλαίος κλπ… 

 

Δεν πρέπει οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι : οι Μηχανικοί – Τεχνικοί  

Ευπαλίνος, Σώστρατος, Ήρων, Ζώσιμος, Καλλίνικος, κατασκεύαζαν  

τοπογραφικά όργανα τριγωνομετρικής τοπογραφήσεως, αυτόματους  

μηχανισμούς και όργανα ηλεκτρικών εφαρμογών, διότι πρέπει να προβληθεί  

ο κλεπταποδόχος Έντισον ως εφευρέτης του …ηλεκτρισμού, αν και οι  

ανωτέρω Έλληνες μηχανικοί χρησιμοποιούσαν το Ήλεκτρον (κεχριμπάρι) ως  

φυσικό συσσωρευτή στατικού ηλεκτρισμού σε τεχνικές εφαρμογές… 

 



Δεν πρέπει οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι : οι Γεωγράφοι – Εξερευνηταί  

Σκύλαξ, Πυθέας, Εύδοξος, Στράβων, Παυσανίας, Κοσμάς Ινδικοπλεύστης,  

Εκαταίος, είχαν χαρτογραφήσει όλη την επιφάνεια του πλανήτη, διότι  

*υπάρχει κίνδυνος να μάθουν οι Έλληνες ότι η Ατλαντίδα και η  

Αμερικανική Ήπειρος ανήκαν διοικητικά στους Δελφούς, ενώ η Ασία ανήκε  

διοικητικά στις Σάρδεις, με κεντρικό συντονιστή το Απολλώνειο Κέντρο  

Δήλου,* στο οποίο οι Υπερβόρειοι Έλληνες (Βόρεια Σιβηρία) έστελναν ως  

ένδειξη αναγνώρισης «κάθε έτος, εκλεκτά σιτηρά», μέσω των Ελλήνων  

Αριμασπών και Ισσηδόνων και Μασαγετών Κεντρικής και Νοτίας Σιβηρίας. 

 

Δεν πρέπει οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι οι Έλληνες Ιατροί, Γαληνός,  

Κέλσος, Ηρακλείδης , Ηρόφιλος, Πραξαγόρας, Αγνοδίκη, Κτηρίας,  

Ιπποκράτης, Εριβιώτης, προέβαιναν σε ιάσεις «εξισορροπήσεως  

ηλεκτρομαγνητικών ρευστών του σώματος» ρυθμίζοντας την αλκαλικότητα  

και την οξύτητα των οργάνων. Ότι προέβαιναν σε ιάσεις με χρήση  

«αριστερόστροφων αμινοξέων» (αντιβιοτικών) λαμβανόμενων από φυτά,  

γνωρίζοντας πλήρως ότι μόνον τελευταία ανακάλυψε η μοριακή βιολογία,  

για την δράση – αντίδραση των αριστερόστροφων αμινοξέων (αντιβιοτικών)  

με τα δεξιόστροφα αμινοξέα (πρωτεΐνες οργανισμών). 

ΔΕΝ πρέπει οι Έλληνες να μάθουν ότι τα σύμβολα “ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ  

ΣΒΑΣΤΙΚΑ” και “ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΣΒΑΣΤΙΚΑ” ήταν σύμβολα φυσικής και  

μαθηματικών, με τα οποία οι Έλληνες Πυθαγόρας και Δημόκριτος και  

Αρίσταρχος εξέφραζαν δεξιόστροφους και αριστερόστροφους πυρήνες  

ατόμων, πλανήτες, ηλιακά συστήματα, γαλαξίες και συμπαντικούς τομείς  

συνόλων γαλαξιών. 

 

 



*Πριν από 2500 χρόνια ο Ιπποκράτης έκανε εγχειρήσεις στον εγκέφαλο και  

στην καρδιά*… Παρά τα σχεδόν ανύπαρκτα μέσα της εποχής του, ο  

Ιπποκράτης πραγματοποιούσε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις. Εκείνος  

και οι μαθητές του, αντιμετώπιζαν με επιτυχία περιστατικά της  

ορθοπεδικής, της καρδιοχειρουργικής και της βασικής χειρουργικής.  

Ακόμα και επεμβάσεις στο ανθρώπινο κρανίο πραγματοποιούσε ο  

Ιπποκράτης, όπως διαβάζουμε σε αρκετά από τα έργα του…. Εκτός από την  

ίδια την επέμβαση, ο Ιπποκράτης έδινε μεγάλη σημασία στην προετοιμασία  

του ασθενούς και του χειρουργείου. … Στο έργο του "Κατ’ ιατρείον",  

περιγράφει αναλυτικά πώς πρέπει να ετοιμάζεται ο ασθενής πριν την  

επέμβαση, πώς αποστειρώνονται τα εργαλεία, πως διαμορφώνεται ο χώρος,  

αλλά και πώς χρησιμοποιείται το τεχνητό και το φυσικό φως κατά την  

επέμβαση…. Αμερικανοί αρχαιοβοτανολόγοι μπόρεσαν για πρώτη φορά να  

μελετήσουν και να αναλύσουν το περιεχόμενο χαπιών που έφτιαχναν οι  

γιατροί στην αρχαία Ελλάδα και τα οποία ανακαλύφθηκαν προ 20ετίας, σε  

ένα ναυάγιο Ελληνικού πλοίου στα ανοιχτά της Τοσκάνης……*Οι αναλύσεις  

DNA έδειξαν ότι κάθε χάπι ήταν ένα μείγμα από τουλάχιστον δέκα  

διαφορετικά εκχυλίσματα φυτών, όπως ο ιβίσκος και το σέλινο*. “Για  

πρώτη φορά έχουμε, πια, φυσικά στοιχεία όσων περιέχονται στα γραπτά  

των αρχαίων Ελλήνων γιατρών Διοσκουρίδη και Γαληνού”, δήλωσε ο Αλέν  

Τουγουέιντ του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ινστιτούτου  

Σμιθσόνιαν στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το New  

Scientist….arxaia-ellinika. 

 

ΣΧΟΛΙΟ : *Μετά από όλα αυτά που διαβάσατε προβληματίζεστε ακόμα,* 

“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη  

ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν  



αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.” 

 

*Όλη η διδασκαλία του Ιησού ταυτίζεται απόλυτα με την αρχαίαν  

Ελληνικήν φιλοσοφίαν και σκέψιν και ως προς αυτό υπάρχει σωρεία  

παραδειγμάτων*. Ιησούς: “ Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών  

εαυτόν υψωθήσεται.” Χείλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ.): “Τα μεν υψηλά  

ταπεινούν (ο Θεός), τα δε ταπεινά υψούν.” Ιησούς: “ Αγαπάτε τους  

εχθρούς υμών” Ματθ.κεφ.5 §44 Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε  

εχθρόν φίλον ποιείν.” Ιησούς: “ Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν”  

Ματθ.κεφ.5 §44. Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν  

ευεργετείν”. Ιησούς: “ *Ουκ επιορκήσεις*” Ματθ.κεφ.5 §33. Πυθαγόρας:  

(580 π. Χ.) “*Σέβου όρκον*.” Ιησούς: “ Μακάριοι οι πεινώντες και  

διψώντες την δικαιοσύνην.” Πλάτων (427 π.Χ.): “Η δικαιοσύνη είναι το  

μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν.” Ιησούς: “Όλα όσα θέλετε να  

σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σείς τα ίδια σ΄αυτούς.”Ματθ.κεφ.7  

§12 Ισοκράτης (430 π.Χ.): “Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία  

εσείς θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας.” 

 

  *Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα μετά Χριστόν τα λόγια του Ιησού  

περισσότερον από κάθε άλλη φορά πρέπει να γίνουν ο Φάρος που θα μας  

οδηγήσει δια της αρετής και της δικαιοσύνης εις την αναζήτησιν του  

Θείου…* 


