Επανελληνισμός - Epanellinismos.com
Δημιουργήθηκε: 26 July, 2015, 18:59
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Ο ΗΛΙΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
• Ο Ήλιος αποκαλείτο στην αρχαιότητα ως: «γιος του Θεού», «Φως του Κόσμου», «Σωτήρας της
ανθρωπότητας» κλπ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ:
• Ο HORUS ήταν το -3000 ο Θεός Ήλιος, αντίπαλός του ήταν ο ΣΕΘ
• Γεννήθηκε 25/12 από την Παρθένα Ίσιδα-Μαρία
• Στη γέννησή του το αστέρι ακολούθησαν οι 3 βασιλιάδες
• 30 ετών βαπτίσθηκε από τον Άναπα
• Είχε 12 μαθητές, έκανε θαύματα, θεράπευε αρρώστους, περπάταγε στο νερό
• Ήταν γνωστός ως: «Η αλήθεια», «Το φως», Ο αγαπημένος γιος Του», «Ο καλός ποιμένας», «Ο
αμνός του Θεού» κλπ
• Προδόθηκε από τον Τυφών
• Σταυρώθηκε
• Σε 3 ημέρες αναστήθηκε
ΦΡΥΓΙΑ
• Ο ΑΤΗΣ γεννήθηκε από την παρθένο Νάνα στις 25/12.
• Σταυρώθηκε
• Κλειδώθηκε σε τάφο
• Σε 3 ημέρες αναστήθηκε
ΙΝΔΙΑ
• Ο ΚΡΙΣΝΑ γεννήθηκε από την παρθένο Ντεβάκι
• Ένα αστέρι σήμαινε τη γέννησή του
• Έκανε θαύματα
• Αναστήθηκε μετά τον θάνατό του
ΕΛΛΑΔΑ
• Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ γεννήθηκε στις 25/12 από παρθένα
• Ήταν περιπλανώμενος δάσκαλος
• Έκανε θαύματα όπως το νερό κρασί
• Αποκαλείτο «Βασιλέας των Βασιλέων», «Μοναχογιός Του», «Α και Ω» κλπ
• Αναστήθηκε
ΠΕΡΣΙΑ
• Ο ΜΙΘΡΑΣ γεννήθηκε από παρθένα στις 25/12
• Είχε 12 μαθητές
• Έκανε θαύματα
• Μετά τον θάνατό του έμεινε 3 ημέρες θαμμένος και αναστήθηκε
• Αποκαλείτο «Η αλήθεια», «Το Φως» κλπ
• Ημέρα λατρείας του ήταν η Κυριακή
ΙΟΥΔΑΙΑ
• Ο ΙΗΣΟΥΣ (ΧΡΙΣΤΟΣ από το χρισμένος κατά την ελληνική απόδοση του Γιεχσούα), γεννήθηκε στις
25/12 από την παρθένο Μαρία στην Βηθλεέμ
• Το αστέρι ακολούθησαν οι 3 βασιλιάδες-μάγοι
• Στα 12 δίδασκε
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• Στα 30 βαπτίσθηκε από τον Ιωάννη
• Είχε 12 μαθητές
• Έκανε θαύματα, θεράπευε αρρώστους, περπάταγε στο νερό, ανέσταινε πεθαμένους
• Ήταν γνωστός ως «Ο Βασιλεύς των Βασιλέων», «Ο Υιός του Θεού», «Το Φως του κόσμου», «Το Α
και το Ω», «ο Αμνός του Θεού» κλπ
• Προδόθηκε από τον Ιούδα για 30 αργύρια
• Σταυρώθηκε
• Έμεινε θαμμένος για 3 ημέρες
• Αναστήθηκε
Ο ΣΕΙΡΙΟΣ
• είναι αστέρι της Ανατολής και πολύ λαμπρό
• 24/12 ευθυγραμμίζεται με τα 3 φωτεινότερα αστέρια της ζώνης του Ωρίωνα
• Τα 3 αυτά υπέρλαμπρα αστέρια λέγονταν «Βασιλιάδες»
• Στις 25/12 τα 3 αυτά αστέρια του Ωρίωνα με τον Σείριο δείχνουν την ανατολή του Ήλιου
ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ
• Είναι ο αστερισμός VIRGIN ή Παρθένος. Το αρχαίο λογότυπο για την Βίργκο είναι ένα
παραλλαγμένο m.
• Γιαυτό ΜΑΡΙΑ, ΜΥΡΡΑ (η μητέρα του Άδωνη), ΜΑΓΙΑ (η μητέρα του Βούδα).
• Η Βίργκο ήταν γνωστή ως «ο οίκος του άρτου» με αναπαράσταση μια παρθένο να κρατάει ένα
δεμάτι στάρι, συμβολίζοντας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο που είναι μήνες θερισμού.
ΒΗΘΛΕΕΜ
• Μεταφράζεται ως «ο οίκος του άρτου»
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
• Αλλάζει στις 25/12. Είναι φυσικό φαινόμενο. Από το εαρινό ηλιοστάσιο στο χειμερινό, οι μέρες
γίνονται μικρότερες και πιο κρύες. Κοιτώντας από το βόρειο ημισφαίριο, ο Ήλιος φαίνεται να
κινείται προς τον Νότο, να μικραίνει και να γίνεται τελικά ανεπαρκής. Οι μικρές ημέρες και η
εξάλειψη της σοδειάς, όπως πλησιάζουμε στο χειμερινό ηλιοστάσιο, συμβόλιζε για τον αρχαίο
κόσμο, την πορεία προς τον θάνατο και τη φυσική φθορά. Ήταν ο θάνατος του Ήλιου. Στις 22/12 ο
αφανισμός του ήλιου ήταν πια ολοφάνερος. Κινούμενος προς τον Νότο για 6 μήνες, ο Ήλιος φθάνει
στο χαμηλότερο σημείο του ορίζοντα 22/12 και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο: Σταματά να κινείται
νότια και μένει σχεδόν σταθερός για 3 ημέρες (22-23-24/12). Τις 3 αυτές ημέρες ο Ήλιος μένει στην
κλίμακα του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ή αλλιώς στον αστερισμό του Σταυρού, ο οποίος εμφανίζεται
ακριβώς πάνω από τον Ήλιο. Παράλληλα η ευθυγράμμιση του Σείριου με τα 3 λαμπρότερα αστέρια
του Ωρίωνα δείχνουν την Ανατολή του Ήλιου. Από τις 25/12 ο Ήλιος μετακινείται κατά 1ο προς τον
Βορρά πλέον, προμηνύοντας μεγαλύτερες ημέρες, ζεστασιά και την άνοιξη, ξεκινώντας την
αντίστροφη πορεία του.
• Ο Υιός (ο Ήλιος) δηλαδή, πέθανε στον Σταυρό (στον αστερισμό του Σταυρού του Νότου), έμεινε
νεκρός (στάσιμος) για 3 ημέρες μέχρι να αναστηθεί (και να σημάνει την αναγέννηση της φύσης και
της ζωής)
ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ (ΠΑΣΧΑ)
• Κατά την εαρινή ισημερία εορτάζονταν η ΑΝΑΣΤΑΣΗ του Ήλιου διότι ο ήλιος υπερνικά το σκότος
και η ημέρα αρχίζει να διαρκεί στο εξής περισσότερο από την νύχτα
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 12
• 12 Μαθητές του Ιησού. Το αστρολογικό του σύμβολο, δηλαδή οι 12 αστερισμοί του ζωδιακού
κύκλου. Ο Ιησούς είναι ο Ήλιος
• 12 Φυλές του Ισραήλ
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• 12 Αδέλφια του Ιωσήφ
• 12 Βασιλείς του Ισραήλ
• 12 Μεγάλοι Πατριάρχες κλπ
ΣΤΑΥΡΟΣ
• Μεγάλο παγανιστικό σύμβολο (Ένας σταυρός σε κύκλο)
• Ο Ιησούς απεικονίζεται πάντα με το σύμβολο αυτό στο κεφάλι του
ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΗΜΕΡΙΩΝ
• Κάθε 2150 χρόνια η εαρινή ισημερία ξεκινά από διαφορετικό αστερισμό του ζωδιακού κύκλου,
εξαιτίας της ελλειπτικής ταλάντωσης της γης γύρω από τον άξονά της.
• Ονομάζεται δε μετάπτωση, επειδή φαίνεται ότι οι αστερισμοί πάνε προς τα πίσω.
• Για μια πλήρη εναλλαγή και των 12 αστερισμών χρειάζονται 25765 έτη (περίπου 12Χ2150%800).
Ένας τέτοιος κύκλος λέγεται και κύκλος του «Μεγάλου Ενιαυτού»
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
• -4300 έως -2150 «Εποχή του Ταύρου»
• -2150 έως +1 «Εποχή του Κριού» (Μωϋσής, σφάζει τον Ταύρο – Μίθρας)
• +1 έως +2150 «Εποχή των Ιχθύων» (Ιησούς, χριστιανικό σύμβολο 2 ιχθύες, ψαράδες μαθητές κλπ)
• +2150 έως +4300 «Εποχή του Υδροχόου»
ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
• «..θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες έως της συντελείας του αιώνος..» δηλαδή θα είμαι μαζί σας
έως της συντέλειας της εποχής (των ιχθύων), δηλαδή έως το +2150 (Ματθ 28,20)
• «..τότε ακολουθείστε αυτόν με την υδρία..», προαναγγέλλοντας την αλλαγή της εποχής
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
• Στο Λούξορ της Αιγύπτου βρέθηκαν επιγραφές σε ναό 3500 ετών με εικόνες του ευαγελισμού της
Θεοτόκου, με την Άσπιλη σύλληψη,με τη γέννηση και τη λατρεία του Θεού Ήλιου Ώρου (HORUS). Οι
εικόνες ξεκινούν με την ανακοίνωση ότι θα συλλάβει τον Horus με τον Νέφθυ (Άγιο Πνεύμα) το οποίο
αφήνει έγκυο την παρθένα και συνεχίζονται οι παραστάσεις με τη γέννηση και τη λατρεία του Horus
κατά πανομοιότυπο τρόπο με την ιστορία του Ιησού. Οι ομοιότητες του χριστιανισμού με την
αιγυπτιακή θρησκεία είναι εντυπωσιακές όπως και οι παραλλαγές τους.
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ
• Αυτούσια παρμένη από την αιγυπτιακή θρησκεία.
• 200 σχετικές αναφορές μεγάλων πλημμυρών στον αρχαίο κόσμο.
ΕΠΟΣ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ
• -2600: Πανομοιότυπη ιστορία
ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΩΥΣΗ
• Τοποθετήθηκε σε καλάθι από καλάμια και αφέθηκε σε ποτάμι για να γλυτώσει την βρεφοκτονία.
• Σώθηκε από μια βασίλισσα και μεγάλωσε σαν πρίγκηπας.
• Πιστή αντιγραφή του Σαργώνος από την Ακκάδ το -2250 τον οποίο έσωσε η βασίλισσα Ακκή.
ΜΩΥΣΗΣ: 10 ΕΝΤΟΛΕΣ
• Η ιδέα της παράδοσης θεϊκών εντολών σε βουνό από τον θεό σε κάποιον εκλεκτό, είναι πολύ
παλιά:
• Στην Ινδία ο Μανού, ως μεγάλος νομοθέτης.
• Στην Κρήτη ο Μίνωας, όπου ο Δίας του έδωσε τους Νόμους στο όρος Δίκτυ
• Στην Αίγυπτο ο Μύσης
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• (Μανού – Μίνωας – Μύσης – Μωϋσής)
• Οι 10 εντολές είναι παρμένες αυτούσιες από το Βιβλίο των Νεκρών της Αιγύπτου
• Ιωσήφ
Γεννήθηκε από θαύμα
Είχε 12 αδέλφια
Πουλήθηκε για 20 αργύρια
Ο αδελφός Ιούδας προτείνει την πώληση
Ξεκίνησε να εργάζεται στα 30
• Ιησούς
Γεννήθηκε από θαύμα
Είχε 12 μαθητές
Πουλήθηκε (προδόθηκε) για 30 αργύρια
Ο μαθητής Ιούδας προδίδει τον Ιησού
Ξεκίνησε να εργάζεται στα 30

ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ
• 4 μεταγενέστεροι ιστορικοί προσπάθησαν να αποδείξουν την ύπαρξη του Ιησού. Οι 3 πρώτοι με
λίγες λέξεις στην καλύτερη περίπτωση και οι οποίοι αναφέρονταν σε ιδιότητα: Χριστός =
Μυρωμένος. Ο τέταρτος κατά σειρά είναι γνωστό ότι αποτελεί πλαστογραφία:
• Ο Πλήνειος ο νεώτερος
• Ο Σουϊτώνιος
• Ο Κορνήλιος Τάκιτος
• Φλάβιος Ιώσηπος (πλαστότητα των πηγών)
ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• +325, Συμβούλιο Νίκαιας: Αναγνώριση και αναγκαστική επιβολή χριστιανικού Δόγματος ως
επίσημη Θρησκεία.
• Τα επόμενα 1600 χρόνια το Βατικανό επέβαλε την πολιτική του επικυριαρχία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ
• 1913: Ίδρυση Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ ) (στην Αμερική). Μέχρι τότε χρήμα εξέδιδε μόνο το
Κράτος. Τώρα χρήμα εκδίδει μόνο η ΚΤ
• Δηλαδή άρχισε το Κράτος να δανείζεται χρήμα από αυτή χρήμα το οποίο εξέδιδε η ΚΤ
• Ως γνωστό η οικονομία ρυθμίζεται κυρίως από τον έλεγχο των επιτοκίων και από το χρήμα που
κυκλοφορεί στην αγορά (έλεγχος νομισματικής κυκλοφορίας), ρυθμίσεις πλέον τις οποίες έκανε η
ΚΤ, δηλαδή οι εβραίοι τραπεζίτες (Ροκφέλερς κλπ)
ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
• 1ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 1914 (1 χρόνος μετά)
o Μεταξύ ΑΓΓΛΙΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
o Οι Αμερική έψαχνε αφορμή για να συμμετάσχει στον πόλεμο και γιαυτό στέλνει επίτηδες το
κρουαζιερόπλοιο ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ με 1200 επιβάτες σε γερμανικά ύδατα! Όπου τορπιλήσθηκε.
o Αποτέλεσμα: 323.000 Αμερικανοί πεθάναν. 30 δις δολλάρια το κόστος της συμμετοχής του
πολέμου στο αμερικανικό κράτος. Κέρδη 200 εκατομμυρίων δολλαρίων (εκείνη την εποχή!) για τους
Ροκφέλερς.
• 2ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 7/12/1941
o Αφορμή: ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ (Υπάρχει καταγεγραμμένη μαρτυρία ότι η Αυστραλιανή Κυβέρνηση
ειδοποίησε την Αμερικανική για την επικείμενη επίθεση των Γιαπωνέζων, αλλά αυτή σκόπιμα
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αδράνησε
o Τραπεζίτες τότε ήταν η οικογένεια ΡΟΥΣΒΕΛΤ. Επίσης Πρόεδρος της Αμερικής ήταν ο
ΡΟΥΣΒΕΛΤ
o Οι αμερικανικές Τράπεζες (ΡΟΚΦΕΛΕΡΣ) χρηματοδοτούσαν τους ΝΑΖΙ.
o Η (αμερικάνικη) STANDARS OIL πούλαγε ειδικά χημικά για καύσιμα των μαχητικών των ΝΑΖΙ, τα
οποία βομβάρδιζαν και τους Αμερικάνους.
o Την STANDARS OIL την είχε ο ΠΡΕΣΚΟΤ ΜΠΟΥΣ (παππούς του σημερινού ΜΠΟΥΣ)
• 1964 ΒΙΕΤΝΑΜ
o Αφορμή: Δήθεν επίθεση σε 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Βόρειο Βιετνάμ στον κόλπο του
ΤΟΝΚΙΝ (το περιστατικό δε συνέβη στην πραγματικότητα)
o Αποτέλεσμα: 58.000 Αμερικανοί πέθαναν και 3.000.000 βιετναμέζοι.
o Τεράστιο οικονομικό κόστος και ανάλογα κέρδη για τις Τράπεζες που χρηματοδοτούσαν τις
ανάγκες του πολέμου.
• ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΦΟΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ:
ΧΙΤΛΕΡ:
o Έκαψε το Γερμανικό Κοινοβούλιο
o Νομοθέτησε εξαλείφοντας κοινοβουλευτικές ελευθερίες
o Έκανε προληπτικούς πολέμους
ΑΜΕΡΙΚΗ:
o ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΥΡΓΟΙ – ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ – ΙΡΑΚ κλπ
(παρόμοια περίπτωση)
Σημείωση: Η παρούσα αναφορά περιέχει πολύ συνοπτικά τα κυριότερα σημεία από το VIDEO
«Zeitgeist» - «Πνεύμα της Εποχής»,
μια ενδιαφέρουσα παραγωγή του Peter Joseph.
Όσοι θέλουν να δούν το ίδιο το video, το οποίο είναι καταπληκτικό, μπορούν να το “σηκώσουν” μέσα
από την ιστοσελίδα του Μιχάλη Καλόπουλου:
http://www.greatlie.com/gr/
και συγκεκριμένα από τα “Άρθρα”.

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008
Νίκος Κυρίτσης
============================================================================
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