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Κεφ. 2ον.
Άπαντα Θρησκειών :
Βέδες.
Βιβλιογραφία….: Εγκ/δεια Χ. Πάτση.

■ Ινδουισμός :
Εξελικτικοί σταθμοί του Ινδουισμού : 1) Βεδισμός, 2) Βραχμανισμός, 3) Φιλοσοφικός Ινδουισμός,
4) Αιρετικός Ινδουισμός και 5) Μεταγενέστερος Ινδουισμός….!
// …..χξς΄, ανεμομαζώματα κι ανεμοσκορπίσματα….. και στον Ινδικό λαό τουρλού -- τουρλού ραπίσματα….:
θρησκευτική σχιζοφρένια σε δόσεις….! Κι από σταθμό σε σταθμό….. έχασαν, ‘’όλοι’’, το….. ’’σταθμό’’….! //
===================================================
1) Βεδισμός….:
Ινδo -- ιρανική θρησκεία….: θρησκευτικές δοξασίες των Δραβιδών, Αρίων ή Αριανών….,
που εγκαταστάθηκαν στην Ινδία στα μέσα της 2ης χιλιετηρίδας π. Χ….,
και που…., περνώντας από πολλά στάδια….. επεξεργασίας, εξέλιξης και δοκιμασίας….,
βρήκαν την έκφρασή τους μέσα στα (!;) ιερά κείμενα των Ινδών….,
τα οποία ονομάσθησαν «Βέδες» ( ιερή γνώση )….,
και που, ύστερα από μακρόχρονη (!;) προφορική παράδοση, καταγράφτηκαν γύρω στον 8ο αι. π. Χ
και φαίνεται ότι υπέστησαν κατά καιρούς διάφορες φθορές,
πριν από την τελική συλλογή και καταγραφή τους….! (!;)
{ …..εμ, μεταλλαχτκά πράματα φέρνει, και σ’ αυτά εδώ, η ‘’βασιλοβραχμανόπλαστη’’ ‘’μοίρα’’….!
’’Περαστικά’’ σας, ω όσοι ‘’τέτοιοι’’, χμ, με την….. κάθε λογής….. «ιερή γνώση»…..τους….! }
===================================================
2) Βραχμανισμός….:
Διαμορφώθηκε από τους βραχμάνους -- ιερείς….!
*** …..ε, εμ, κι έτσι, και, οι Βέδες ‘’μεταλλάχτηκαν’’ σε βραχμάνες,
’’ζέμπρες του Αρχικερατά’’ Μάρα…., + και - σε ‘’συνουσία’’….! ***
▪ Η κάστα των Βραχμάνων -- ιερέων….:
Σύμφωνα με τα ιερά ινδικά κείμενα (!;) δεν επιτρέπεται στο Βραχμάνο να ασχολείται με κάποιο επάγγελμα….!
[ …..εχ, τα μανικιούρια τους δεν πρέπει να σπάζουν και τα άσπρα χέρια τους να τους ξεχωρίζουν….,
αλά Ι. Χήδες : Παυλιανιστές….! Έι, αυτά τα ‘’πλούσια αέρια’’, ωχ, «πτωχά αέρια» είναι χωρίς ‘’υγρασία’’…!; ]
Τα στάδια της ζωής του Βραχμάνου είναι τέσσερα….: α) ως κατηχούμενος…., β) ως οικογενειάρχης….,
γ) ως ιερέας…., λίγο κοσμικός και λίγο ασκητής…., και δ) ως ασκητεύων στοχαστής κι αγαθοεργών….!
( …..α, χμ, κι έλεγα κι εγώ…., το πώς προέκυψαν τόσο άγιοι….. εξεξεξουσιαστές….!
Μα…., χα, υπάρχουν και οι, καμουφλαζιζέ, άγιοι του….. Μάρα : Σατανά….!
Αγαθοεργίες –τους να, θα, δείτε και να, θα, τυφλωθείτε….! )
Οι Βραχμάνοι με την πάροδο του χρόνου είχαν αποκτήσει μεγάλη δύναμη και κύρος
και με τα ‘’εφόδια’’ αυτά πέτυχαν να δώσουν στον Ινδουισμό μία άλλη, καινούργια, μορφή, (!;)
// …..ωχ, κοινωνική παραμόρφωση να δείτε οι….. ’’παραμορφωμένοι’’ του Αρχικερατά Μάρα….!
Του ‘’εκδιδόμενου’’, στον Μάρα : Σατανά, βραχμάνου το ‘’κάγκελο’’….! //
κύρια χαρακτηριστικά της οποίας ήσαν ο αυστηρός διαχωρισμός του λαού
σε τέσσερις τελείως ξεχωριστές κατηγορίες, τις ‘’κάστες’’,
|| Εμ…., κι εδώ…., όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα….,
που, ασφαλώς, χμ, το κωλοδάχτυλο : ο βραχμάνος, υπερέχει…., όχα, υπέροχα….! ||
που (!;) απαγορευόταν να έχουν μεταξύ τους μία οποιαδήποτε σχέση,
{ Ε, οι "μιαροί" με τους «μιαρούς»….. κι η κοπριά στους ανίερους και δολοπλάνους βραχμάνους….! }
καθώς και η σπουδαία σημασία της θυσίας και του τρόπου που τελείται….! (!;)
*$ …..Θύτες οι τετράποδοι….,/ --- Καθεστώς….. Βραχμανοκρατία….. ---/ θύματα τα δίποδα….,/
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νόθο πίνουν το κρασί τους….,/ τα μεθύσια τους γιατροί τους…../ κι ίσια τα ανάποδα….!….. *$
Οι Βραχμάνοι αποτέλεσαν το ανώτερο (!;) και εκλεκτότερο στρώμα της κοινωνίας
|/ Όχα, που, πάντα, η ‘’σκόνη’’ : «αερομίχλη» και «νεφελόνια» ξεκινούσε απ’ τα ρετιρέ…., α, κι η μπόχα….! /|
και (!;) μόνον αυτοί είχαν το δικαίωμα να μελετούν και να διδάσκουν τα ιερά βιβλία,
[[ Ε, φανταστείτε τι ‘’τυφλοσούρτες’’ έδιναν στα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας τους τα ‘’Καδμοαέρια’’….! ]]
που γι’ αυτήν την μορφή του Ινδουισμού είναι οι (!;) ‘’Βραχμάναι’’, που γράφτηκαν γύρω στα 700 π. Χ,
και δίδεται σ’ αυτές για (!;) πρώτη φορά η ιδέα της ‘’υπέρτατης αρχής του σύμπαντος’’, του Βράχμα….!
(/ Εμ, πώς αλλιώς…., χωρίς Θεό, Βράχμα…., θα….. αυτο,ισο,θεοποιούνταν τα φανεροσατανίδια…!; /)
Με την πάροδο του χρόνου οι βραχμάνοι ιερείς απέκτησαν καταπληκτική δύναμη
σε σημείο που να μπορεί ένας Βραχμάνος να κατηγορήση ένα κοινό θνητό ως κακό
και να του πάρη την περιουσία του….! (!;)
[ Ω, γ….. κι έδερναν και λογαριασμό δεν έδιναν…., εξού και γαμαλληλούια : αινείτε το Σατανά -- Μάρα….! ]
Είχε ακόμα το (!;) δικαίωμα να εξαναγκάζη οποιονδήποτε Σούντρα….,
άνθρωπο, δηλαδή, που ανήκε στην κατώτερη κάστα…., να τον δουλεύη ακόμη κι αν δεν τον είχε αγοράση….!
● …..να, και κερατούχοι….. και δουλούχοι….. οι μη δουλεύοντες ‘’δουλεύοντες’’ βραχμανο’’τέτοιοι’’….!
Αλλά…., ως και στους Γιαχβετζήδες, Αλλαχτζήδες κ. λ. π…., ο Θεόςςςςς τα επιτρέπει κι αυτά….,
που τους το είπε….: σ’ αυτούς εδώ με ‘’σκουριασμένο τηλέφωνο’’….,
ενώ σε άλλους μέσω Internet…., σε άλλους με ασύρματο…., σε άλλους με F. A. X….,….!
Θα ήθελα, όμως, κι εγώ, να ξέρω….. περί των, του σήμερα, ‘’αντιστοιχιών’’ των ‘’τοιούτων’’…..
τι δουλειά θα έκαναν…., κυρίως, αν τους ‘’άδειαζε’’, και, ο Καίσαρ και τους έπαυε το μισθό….,
πόσοι θα έμεναν στον ιερόοοοο τους χώρο…., παντού της Γης….,
μα και πόσοι, μέσω αυτών βολευόμενοι, πιστοί θα ήταν έτσι…., ’’αδυνάμων’’ όντων αυτών….! ●
Επίσης ούτε ο (!;) βασιλιάς είχε τη δυνατότητα να πειράξη την περιουσία των Βραχμάνων,
[/ Όχα, κι αυτόν, στην ουσία, τον εξέλεγαν οι βραχμάνοι, απ’ τους, κατωτέρους τους, Ξαντρίγια….! /]
οι οποίοι στην περίπτωση που ανακάλυπταν κάποιον θησαυρό τον κρατούσαν ακέραιο,
// …..ε…., ιερογράφοι…., άρα, χμ, και ιερόπρακτοι…., χα, οι «ιερογνώστες»….! //
ενώ αν συνέβαινε κάτι ανάλογο σε κάποιον μαχαραγιά
ο τελευταίος (!;) υποχρεωνόταν να τον μοιρασθή με τους Βραχμάνους….!
{ Α, σαν δεν έχει δουλειά ο Διάβολος, να, ’’πηδά’’ τα αποπαίδια του, μα και τα παιδιά του, κι όχι μόνο….! }
Όταν κάποιος βραχμάνος ιερέας διέπραττε αδίκημα κρινόταν με (!;) μεγάλη επιείκεια
και δε καταδικαζόταν (!;) ποτέ σε θάνατο, (!;) όσο κι αν ήταν βαρύ το αδίκημα ή το έγκλημα που είχε κάνει,
γιατί προστατευόταν από (!;) ειδικούς νόμους….!
♠ …..ααααα…., τους, πάντα ευαίσθητουςςςςς, βραχμάνους δεν τους τραυματίζουν….. ψυχικά….,
που, χμ, ως ’’άτομα με ειδικές ανάγκες’’, προστατεύονται από ειδικό νόμο…., σαφώςςς, θείο…., βρε….!
Σκάστε, ρε σκουπιδοκουρέλια Βραχμάνοι, μη σας ακούσει κανείς….. Πέτρος….,
ή Παύλος, χμ, ο Νομοϋπόβλητος…., ή και κάθε άλλο απόβλητο ρέστο του Σατανά….,
και ξαναπεί τα ίδια σε άλλους χαχόλους….,
σε ανάλογες περιπτώσεις του : Ανανιοσαπφειρικές και άλλες….! ♠
Μάλιστα στην περίπτωση που ένας Βραχμάνος κατείχε ολόκληρη την Ιερή Γραφή : τις Βέδες,…..
▌…..έι, παντού, σε κάθε εποχή, οι, χμ, ιεροπολυγνώστες «φιλόσοφοι»
ήσαν οι πρώτοι κόθορνοι των υψηλών αρχοντονάνων των βοθροβάθρων….,
που…., τους κωδικοποιητέςςςςς αυτούς….,
καθώς ‘’έπαιζαν’’ με τις Γραφές…., που, ’’πάντα’’, μόνο, ’’χοντρικά’’ τις ήξεραν οι αρχοντονάνοι….,
τους χρειάζονταν, εξαιρετικά, οι ‘’αστοιχείωτοι’’ και «μη φιλόσοφοι» βαθρούχοι….,
αφού, ιδίως, αυτοί ’’έπλαθαν’’…., στα ‘’μυστικά’’ εργαστήρια ‘’παρα,κατα,σκευής’’ μυθο’’θεών’’ κ. λ. π….,
τους ‘’τέτοιους’’ και τα καθελογής ‘’τέτοια’’ κωδικικά τους…., ε, εξού και δεν τους σκότωναν, όταν….! ▌
δεν (!;) μολυνόταν οποιαδήποτε κακή πράξη κι αν έκανε, | Ναι…., μα μολυνόταν οι κακές πράξεις….! |
( …..βρε…., Ερινύες δεν είχε η….. μυθολογία τους…., να τους κυνηγήσουν, τουλάχιστον, αυτές…!;
Και σκάστε, ω σκουπίδια Βραχμάνοι, μη σας ακούσει κανείς….. Πέτρος, Παύλος,….. μιμητικά ‘’ζα’’ γαρ….! )
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ακόμη κι αν δεχόταν τροφή από άνθρωπο ταπεινής καταγωγής, που το θεωρούσαν πολύ φριχτό….! (!;)
*// …..α πα -- πα...., τι φρίκη που υφίσταντο, φορές, οι καημένοι…., ω Θεέ και Θεέ μου….!
Ως κι εκ τούτου, λοιπόν, μετά από μια τέτοια τους φρίκη, επίτρεψέ μου να τους κεράσω, και, αυτούς,
ένα ‘’φιρφιρίκι’’, ή μια….. ’’πάστα’’, χμ, στην πρώτη κάστα…., νααααα….! Ξου και χξς΄ςςςς….! //*
[ «Οι Βραχμάνοι / επί κατακτήσεων των τόπων τους / (!;) κατόρθωσαν
να συμμορφωθούν με τις περιστάσεις
και να βρουν καινούργιους τρόπους επικύρωσης
και ‘’επιδιόρθωσης’’ της παλαιότερης κατάστασής τους»….! ]
█ …..ω…., ’’φρόνιμα και τακτικά…../ πάν’ με όποιονε νικά’’….,/ φρίκη…., μα και αηδία….,/
πρώτοι από όλους τους αυτοί….,/ δεν θα σ’ το πει παπάς στ’ αυτί….,/ ούτ’ η αρχοντο’’ïστορία’’….!
Νίκη η νίκη τους εδώ…., μα ήττα νίκη σε….. Εξωουρανό : Εξωσύμπαν….!
Κι αφήστε κατά μέρος, ρε σύγχρονοί μας ‘’τέτοιοι’’,
τα άκρως ελαχιστότατα φωτεινά παραδείγματα της κάστας σας…., χμ, τα ’’άλλοθί’’ σας….,
εξαιρέσεις γαρ…., και ουστ….. και οξαποκεί τα γκουρ και γκαρ, που δεν τα κάνουμε γαργάρ’….! █
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{##{ Ακριτέοι και κριτέοι σε γη, προθανάτια, και σε ουρανό, μεταθανάτια….,
ως….. θεοκατάγωγοι, θεογνώστες, ισόθεοι,…..
▼ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα θρησκειών --- Βέδες….: Ινδία :
▪ Βραχμάνοι :
ιερείς με κοινωνικοπολιτική υπερδύναμη, ισχυρότεροι έναντι των άλλων,
ακόμα και του βασιλιά ή του μαχαραγιά…., δουλούχοι και με περιουσία απειραχτή για οιονδήποτε λόγο….,
ιδίως, όταν κατείχαν τις Γραφές --- Βέδες….,
παντοκριτές, μα ακριτέοι…., που, όταν κρίνονταν, ακόμα και πασιφανώς δίκαια, τιμωρούσαν
τον κριτή τους βάναυσα,…..
[ ▪ Κώδικας Μανού : η σοβαρή προσβολή Βραχμάνου επέσυρε (!;) τον θάνατο του προσβλητή….,
η ύβρις σε έναν Βραχμάνο σήμαινε (!;) κάψιμο της γλώσσας
ή των αυτιών ή του στόματος του προσβλητή….,
---- …..χα, «κάτι σαν»….. Ηρακλής Ρινοκλούστης : μυτοκόφτης….! ---θεωρούνταν δε προσβολή (!;) το να υποδείξη κάποιος,
κυρίως, απ’ τις (!;) κατώτερες τάξεις, τα καθήκοντα του Βραχμάνου….! ]
ποτέ θανατωτέοι…., βολεμένοι ακόμα και επί των κατακτητών της χώρας τους….,….! (!;)
▪ Βούδδας : Κανόνας επιβαλλόμενος στις καλόγριες : «Από αυτήν την ημέρα οι μοναχές
δεν θα έχουν το δικαίωμα να κατηγορήσουν επίσημα τους μοναχούς,
μα οι μοναχοί θα έχουν το δικαίωμα να κατηγορήσουν τις μοναχές»….! (!;) ▲
▬ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
▪ Πλάτων : Πολιτεία, 294a : «το δ’ άριστον ου τους νόμους εστίν ισχύειν
αλλ’ άνδρα τον μετά φρονήσεως βασιλικόν»….,
ήτοι, ο μονάρχης βρίσκεται υπεράνω των νόμων
και κυριαρχούν όχι οι νόμοι, αλλά «ο βασιλικός ανήρ»….! (!;)
▪ Πλάτων : Γοργίας, 422 : «ου δυνάμενοι εκπορίζεσθαι ταις ηδοναίς πλήρωσιν
επαινούσιν την σωφροσύνην και την δικαιοσύνην διά την αυτών ανανδρίαν»….,
ήτοι, όποιος κατέχει εξουσία έχει δικαίωμα να ικανοποιεί όλες του τις επιθυμίες του
και μόνο οι αδύναμοι ισχυρίζονται ότι η ακολασία είναι αίσχος : «αισχρόν δη φασίν είναι την ακολασίαν»….,
και από ανανδρία, επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους,
επαινούν τη σωφροσύνη και τη δικαιοσύνη….! (!;)
▪ Πλάτων : Για τους υπερέχοντες άνδρες, γράφει, εννοώντας τους μονάρχες, δεν ισχύει ο νόμος,
γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι ο νόμος και γιατί θα ήταν γελοίος όποιος θα αποπειράτο
να νομοθετήσει εναντίον των βασιλέων….: «κατά δε των τοιούτων ουκ έστι νόμος, αυτοί γαρ εισί νόμος
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και γαρ γελοίος αν είη νομοθετείν τις πειρώμενος κατ’ αυτών»….,
και ότι είναι, ο μονάρχης, ανάλογος προς τον θεόν απέναντι στους ανθρώπους….:
«ώσπερ γαρ θεόν εν ανθρώποις εικώς είναι τον τοιούτον»….: Πλάτων Πολιτικά, 128a….! (!;)
Τα ίδια έλεγαν, βέβαια, και οι πιο ξακουστοί συγγραφείς, Έλληνες και μη,
αυλοκόλακες και τυραννόδουλοι διανοούμενοι,
θεοποιητές αχρείων μοναρχών…., Ελλήνων, Ρωμαίων, Βυζαντινών,…..
ως, λ.χ, οι….: Ξενοφών, Ισοκράτης, Πίνδαρος, Αισχύνης, Πλούταρχος,
Ανάξαρχος, Πτολεμαίος, Ξενοφάνης, Βακχυλίδης,
Απολλώνιος ο Αθηναίος, Σιμωνίδης, Ηρόδοτος, Στράβων, Παυσανίας, Αρριανός, Πολύβιος,…..
Βιργίλιος, Οράτιος, Οβίδιος, Σενέκας, Σουητώνιος, Τάκιτος,…..
μα κι απόστολοι, πατριάρχες και πατέρες της εκκλησίας,
δάσκαλοι υποταγής στους βασιλείς και αυτοκράτορες….,
ως, λ. χ, οι : Παύλος, Πέτρος, Ευσέβιος Καισαρείας, Λακτάντιος, Ιουστίνος, Θεόφιλος Αντιοχείας,
Γρηγόριος Νύσσης, Ιωάννης Χρυσόστομος, Γρηγόριος Ναζιανζηνός,
Πλίνιος πεσβύτερος, Πλίνιος νεώτερος,….! ▬
▌ Κοράνι :
▪ Κεφ. Οι συνασπισμένες φυλές : Εμείς : Πιστοί, μη φέρεστε σαν αυτούς που συκοφάντησαν το Μωυσή.
Ο Αλλάχ (!;) τον απάλλαξε από τη συκοφαντία και τον εξύψωσε….! ▌
♣ Καινή Διαθήκη : Επιστολές Αποστόλων :
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3, 4 :
«Ως προς εμέ, μου είναι όλως αδιάφορον να κριθώ από σας ή από ανθρώπινον δικαστήριον,
αλλ’ ούτε εγώ κρίνω τον εαυτόν μου∙ διότι δεν συναισθάνομαι τίποτε κατά του εαυτού μου,
αλλά με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος∙ εκείνος που με κρίνει είναι ο Κύριος.». (!;)
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 2, εδ. 15, 16 : «Αλλ’ ο πνευματικός / τσς, ο μη φυσικός / άθρωπος
κρίνει (!;) όλα τα πράγματα, ο ίδιος όμως δεν κρίνεται από (!;) κανέναν. Διότι, Ποιός εγνώρισε
την σκέψιν του Κυρίου, ώστε να τον διδάξη; Εμείς όμως έχομεν νουν Χριστού.»….! (!;) ♣
◘ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο :
Αίγυπτος : ο / …..χα, όλοι οι βασιλιάδες θεοκατάγωγοι….. / βασιλιάς δεν συναντά τον Όσιρι δικαστή….,
(!;) επειδή συγκρίνεται με τον αθάνατο Όσιρι…., παρά, μόνον, αφού πριν εξαγνίζεται αναγκαστικά
κι απαντά σε μαγικούς στίχους, σε ένα μυστικό ερωτηματολόγιο….! ◘ }##}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Η κάστα των Ξαντρίγια -- πολεμιστών….:
Ερχόταν αμέσως ύστερα από τους Βραχμάνους και τα μέλη της είχαν τεράστια προνόμια….!
*** Εεεεε….,/ πρώτα τσιράκια…../ στα βραχμανάκια….,/ κι άμα ‘’σκουλήκια’’….,/ να, τα οφίκια….!
Αυτά τα ‘’πλούσια αέρια’’, ωχ, «πτωχά αέρια» είναι με ‘’υγρασία»…!; ***
Από τους Ξαντρίγια ο ηγεμόνας διάλεγε τους υπουργούς και τους στρατηγούς του,
μα που ήσαν απλώς (!;) εκτελεστικά όργανα
και δεν διέθεταν την ίδια….. οικονομική, κοινωνική και πολιτική….. βαρύτητα….!
▪ Η κάστα των Βαΐσια….:
Την αποτελούσαν οι επαγγελματίες…., όσοι δηλαδή ασχολούνταν με….. το εμπόριο, τη γεωργία,
την κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία….. και σχημάτιζαν τα μεσαία στρώματα της ινδικής κοινωνίας….!
/ …..ε…., ‘’νερά’’, χμ, με λίγες ‘’νεροφυσαλίδες’’ αυτοί…., μα ‘’επιφάνεια’’ λαός….. κι όχι ‘’πάτος’’ λαός….! /
Απαγορευόταν ρητά να ασχολούνται άτομα από άλλες κάστες με τις δικές τους ασχολίες….! (!;)
{ Χμ…., κι εδώ και ‘’τώρα’’…., με μοιρασμένους ρόλους…., για ξύπνιους και χαχόλους….!
Όλα κληρονομικά…., και τέτοια και τόσο βάρβαρη ’’θεο’’κρατική τρομοκρατία,
σπανιότατα, έβγαλε η….. Ιστορία….! }
▪ Η κάστα των Σούντρα….:
Αποτελέσθηκε από εκείνους που δούλευαν για τις άλλες τρεις κάστες
και οι οποίοι ανέχονταν ως φυσική την δουλεία τους,
που δεν μπορούσαν να την αποτινάξουν με κανένα τρόπο….!
|/ Ωχ, και τι να έκαναν οι καημένοι, που το είδος των ’’Φωτισμένων’’ δεν ευδοκιμούσε τότε, επί σκηνής,
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εκεί κι έτσι….! ‘’Νερά’’, χμ, χωρίς ‘’νεροφυσαλίδες…., ‘’πάτος’’ λαός είναι οι Σούντρα….! /|
Το καθεστώς αυτό, που οριζόταν από τον κώδικα ‘’Μανού’’, εφαρμοζόταν, μέχρι το 1860,
ακόμη και σε περιοχές που ανήκαν στην αγγλική αυτοκρατορία….!
[ …..αχ…., μέχρι τότε…., ούτε ένας….. ‘’φωτισμένος’’ να τους ξεσκεπάσει….! Αλλά κι αν ναι…., τί…!;
Ούτε οι…., χμ, χμ, χμ, πολιτισμένοι Άγγλοι…., έστω, και λίγο…., δεν….! Αλλά κι αν ναι…., τί…!;
Όμως…., πολεμά ο Σατανάς τον….. άλλο εαυτό του….! Ουχί, βεβαίως….!…..
Ουστ…., ρε βρωμοάποικοι…., ’’πρωτο’’μπόχα της Καββάλ Ιστορίας…., φαλλικής, βεβαίως….,
της Κίρκης Ιστορίας των αρχόντων….,
που….. τους ψηλούς τους κονταίνει και στους νάνους δίνει μπόι….! ]
Κατά τον κώδικα αυτόν όποιος πρόσβαλε σοβαρά έναν βραχμάνο (!;) καιγόταν ζωντανός….,
ο Σούντρα που έβριζε ένα από τα πρόσωπα που θεωρούνταν ιερά καταδικαζόταν σε κάψιμο της γλώσσας
ή, σε ελαφρότερη περίπτωση, του έβαζαν πυρακτωμένο σίδερο στο στόμα….! (!;)
Ακόμη, όποιος τολμούσε να υποδείξη σ’ ένα βραχμάνο τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους
■ …..α, τόσο πια….! Καλέ σεις, επιτρέψτε μου να σας υποδείξω τον τρόπο….. αυτοκτονίας σας….,
σαφώς, χμ, με ευγενικό θράσος ή με θρασεία ευγένεια…., ω τραγιερά τέρατα -- τραγιερά ‘’μούτρα’’….!
Και….. δε σας χέζω…., που δεν συνηθίζω να λερώνω τα σκατά μου…., και, εγώ….,
ούτε καν σας φτύνω…., μη λερωθεί το φτύμα μου….!
Ε, να, απλά κι αποκαλύπτοντάς σας, σας ’’εκμηδενίζω’’ εξάπαντος, χμμμμμ….! ■
καταδικαζόταν σε κάψιμο των αυτιών και του στόματος με ζεματισμένο λάδι….! (!;)
( …..χα…., κι οι Άγγλοι…., ως κι οι Μεγαλεξανδρινοί και οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’….,
για εκπολιτισμό των βαρβάρων πήγαν κι εκεί…., αφού, χα, εκπολίιιιιτισαν τους ’’ομοεθνείς’’ τους….,
που….. όμοιος στον όμοιο….. κι η κοπριά σε….. ομογενοποίηση….! )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{&&{ Δουλεία,…..
► Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
▪ Πλάτων : τυραννόφιλος-- αντιδημοκράτης : Επικρίνει το δημοκρατικό πολίτευμα,
επειδή αφαιρεί περιουσίες των πλουσίων και τις μοιράζει στο λαό :
«τους έχοντες την ουσίαν αφαιρούμενοι, διανέμοντες τω δήμω»….: Πλάτων : Πολιτεία, 565a….! (!;)
Δεν δέχεται την ισότητα αρχόντων και αρχομένων,
θεωρεί τη γενίκευση της ελευθερίας στην πόλη πολύ επικίνδυνη,
επειδή θα μεταδοθεί και στις οικογενειακές σχέσεις….: «Θα εισχωρήσει στους κόλπους της οικογένειας
και τελικά το μίασμα της αναρχίας θα μεταδοθεί ακόμα και στα κατοικίδια ζώα»….:
«και καταδύεσθαί γε εις τε τας ιδίας και τελευτάν μέχρι των θηρίων
την αναρχίαν εμφυομένην»….: Πλάτων : Πολιτεία, 562 c – d….! (!;)
Υπάρχουν, όμως, προσθέτει ο Πλάτων, και χειρότερες συνέπειες
από τη γενίκευση των δημοκρατικών ελευθεριών.
Οι δούλοι και οι δούλες θα απολαμβάνουν τις ελευθερίες των αφεντικών τους….:
«οι εωνημένοι και αι εωνημέναι μηδέν ήττον ελεύθεροι ώσι των πριαμένων»….:
Πλάτων : Πολιτεία, 563b….! (!;)
Κι ακόμα τα άλογα και τα γαϊδούρια, συνηθισμένα να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους,
πέφτουν επάνω σε όσους συναντούν αν δεν παραμερίσουν. Χαίρονται κι αυτά την ελευθερία….:
«και τ’ άλλα πάντα ούτω μεστά ελευθέρας γίγνεσθαι»….: Πλάτων : Πολιτεία, 563 c – d….! (!;)
▪ Αριστοτέλης : γράφει ότι οι Ασιατικοί λαοί, οι επιλεγόμενοι βάρβαροι, ταυτίζονται με τους δούλους….:
«ως ταυτό φύσει βάρβαρον και δούλον ον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1252b….! (!;)
▪ Ευριπίδης : γράφει ότι το σωστό είναι να κυβερνούν οι Έλληνες τους βαρβάρους
και όχι οι βάρβαροι τους ΄Ελληνες : «βαρβάρων δ’ Έλληνας άρχειν εικός,
αλλ’ ου βαρβάρους, μήτερ, Ελλήνων» : Ευριπίδης : Ιφιγένεια εν Αυλίδι, στ. 1400….,
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ως και….. «βάρβαροι δ’ όντες γένος Έλλησιν άρξουσιν;»….: Ευριπίδης : Ανδρομάχη, στ. 665….,
κι οι δύο, Αριστοτέλης και Ευριπίδης, ως κι άλλοι αρχαιοέλληνες, ιδεολογικοί πρόδρομοι της αποικιοκρατίας….!
▪ Ισοκράτης : γράφει, αποικιοκράτης κι αυτός, πως….. χρέος της εξουσίας είναι
να καταστήσει μεγαλύτερη τη χώρα….: «και μεγάλην εκ μικράς ποιήσαι»….:
Ισοκράτης : Προς Νικοκλέα, 9…., ασκώντας βία ή πολεμικές επιχειρήσεις….! (!;) ◄
♣ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Έξοδος : 21 : 1, 2 : Γιαχβέ / προς Μωυσή / ….: «Να εκθέσης δε ενώπιον αυτών / του λαού /
τας ακολούθους διατάξεις. ’’Όταν αγοράσης Εβραίον δούλον πρέπει να εργάζηται ούτος διά σε
επί (!;) έξη έτη· το (!;) έβδομον όμως έτος να αφεθή ελεύθερος δωρεάν’’»….! (!;)
▪ Έξοδος : 21 : 20, 21 : Γιαχβέ / προς Μωυσή / : «Εάν δε άνθρωπος κτυπήση τον δούλον
ή την δούλην του με ράβδον, ώστε να αποθάνη υπό την χείράν του, ούτος να τιμωρηθή.
Εάν όμως επιζήση μίαν ή δύο ημέρας, να μη τιμωρηθή·
διότι είναι (!;!;!;!;!;) κτήμά του»….!
▪Το βιβλίον των παροιμιών του Σολομώντος,….: 29 : 19 : Σολομών :«Ο δούλος δεν δύναται
να διορθωθή με λόγους· κατανοεί μεν, αλλά δεν υπακούει»….! (!;)
▪ Ησαΐας Α΄ : 31 : 8 : Καταστροφή της Ασσυρίας :
«Τότε η Ασσυρία θα πέση με ρομφαίαν, όχι ανθρώπου·
ρομφαία όχι ανθρώπων θα καταφάγη αυτήν. Θα φεύγη προ της ρομφαίας
και οι νεανίαι της θα περιέλθουν εις σκληράν δουλείαν»….! (!;) ♣
● Κοράνι :
▪ Κεφ. Αυτή που ικέτευε : Εμείς : Αυτός / …..ο αθετήσας σεξουαλική εντολή….. / που δεν έχει σκλάβο
θα νηστεύσει επί δύο διαδοχικούς μήνες πριν αυτός και η γυναίκα του αγγίξουν ο ένας τον άλλο….! (!;)
▪ Κεφ. Οι Έλληνες : Εμείς : Ακούστε αυτή τη σύγκριση που λαμβάνετε από τις ίδιες τις ζωές σας.
Μοιράζονται οι σκλάβοι σας μαζί σας με ίσους όρους τα πλούτη που σας έχουμε Εμείς δώσει;
(!;) Τους φοβάστε εσείς όπως φοβάστε ο ένας τον άλλο;
(!;) Έτσι κάνουμε σαφείς τις αποκαλύψεις Μας σε ανθρώπους με φρόνηση….! ●
▐ Καινή Διαθήκη :
▪ Λουκάς : 17 : 7, 8, 9, 10 : Ιησούς Χριστός : Ι. Χ :
/ …..προς τους 12, όσους δουλούχους, μαθητές του….. /
«Ποιός από σας που έχει ένα δούλον διά να οργώνη το χωράφι ή να βόσκη τα πρόβατα,
θα του ειπή, όταν επιστρέψη από το χωράφι εις το σπίτι, ’’Έλα αμέσως και κάθησε να φας’’; (!;)
Δεν θα του πει μάλλον, ’’ετοίμασε τι θα φάω και ζώσου την ποδιά να με υπηρετήσης
ώς που να φάω και να πιώ και ύστερα θα φας εσύ και θα πιης’’; (!;)
Μήπως θα είναι ευγνώμων εις τον δούλον εκείνον, επειδή έκανε ό,τι τον διέταξε; (!;)
Δεν νομίζω. (!;) Έτσι και σεις, όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν διαταχθή,
να λέτε, ’’Είμεθα ανάξιοι δούλοι· εκάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνωμε’’»….! (!;)
▪ Ματθαίος : 20 : 1 έως 16 : Η Παραβολή των εργατών του αμπελώνος : Ιησούς Χριστός :
οι δουλέψαντες πολλές ώρες
και, μάλιστα, μες στη ζέστη στον αμπελώνα του σκληρού αμπελουργού
πήραν τα ίδια χρήματα με τους δουλέψαντες το απόγευμα και μες στη δροσιά…., άρα, λιγότερα….,
έστω, κατά προηγούμενη συμφωνία τους…., κατά το κέφι του αμπελουργού,
που….. «είχε το δικαίωμα να κάνη ό,τι ήθελε εις την περιουσίαν του»….! (!;)
▪ Λουκάς : 12 : 47, 48 : Ιησούς : «Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του κυρίου του
και δεν ετοίμασε ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ. (!;)
Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός θα δαρή ολίγον»….! (!;)▐ }&&}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………………….
==================================================================
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3) Φιλοσοφικός Ινδουισμός….:
Είναι αποτέλεσμα της αναζήτησης των Ινδών, που προσπαθούσαν να βρουν
μια βαθειά και σοβαρή εξήγηση της πραγματικότητας, οπότε, έτσι δημιουργούνται οι Ουπανισάντς….! (!;)
{ Ωχ…., ‘’αυτοί’’…., οι ‘’θαμμένοι’’ λόγω τε και έργω και ζωή….,
το προσπαθούσαν και το κατάφερναν όσον επιτυχώς…., μα οι ’’παντεπόπτες’’ Επιστάτες…., όλα τους….,
’’τα περνούσαν από το….. τελωνείο τους…., για….. κωδικικό εκτελωνισμό’’ ή….! ’’Περαστικά’’ ‘’σας’’….! }
▓ Ουπανισάντς :
Από τη διδασκαλία των κειμένων αυτών
απορρέει η διαπίστωση ότι το αντικειμενικό σύμπαν που ονομάζεται ’’Βράχμα’’
και το υποκειμενικό ‘’Άτμαν’’ ταυτίζονται στην μονιστική ή πανθεïστική έννοια του Βράχμα,
που είναι η μόνη ύπαρξη και πραγματικότητα, που περικλείει μέσα της τα πάντα….!
[ …..χμμμμμ…., ’’αφηρημένο’’….. και ‘’συγκεκριμένο’’….:
‘’συγκεκριμένο’’ ‘’αφηρημένο’’….. και ‘’αφηρημένο’’ ‘’συγκεκριμένο’’….: ’’αφηρημένο’’ αφηρημένο….,
εξού και το «υπάρχω, χωρίς να υπάρχω | Ε, ως ανενσάρκωτη ιδέα….! | »…., ννναι, ω μιγαδοδιάστατοι….! ]
Αποτέλεσμα της γνώσης της ψυχής ότι ταυτίζεται απόλυτα με το Βράχμα
είναι η είσοδός της στην Νιρβάνα, την τέλεια μακαριότητα, που δεν είναι δυνατόν να περιγραφή….! (!;)
// …..εμ…., αν δεν ‘’της έβαζαν χέρι’’ κι οι….. ‘’αέρινοι’’ βραχμανο’’τέτοιοι’’….,
οι ‘’Πνευματούχοι’’ : «Πνευματικοί» του ‘’Τελωνείου του Πνεύματος’’….,
θα ήταν δυνατό, και, να περιγραφτεί κι αυτή….! //
Ακόμη πρέπει να σημειωθή ότι τα βιβλία των Ουπανισάντς περιλαμβάνουν
και το δόγμα της δημιουργίας και της καταστροφής του σύμπαντος σε περιοδικά διαστήματα….!
| Ε, αφού είναι δόγμα…., χμ, μόνον, οι ‘’μύγες τσε -- τσε’’ περνούν από το βραχμανο‘’Τελωνείο’’….! |
Βασικά κι άμεσα συνδεδεμένα με το δόγμα αυτό είναι και το δόγμα της Σαμσάρα και της Κάρμα….!
( …..δόγματα και πτώματα….. και….. Καρμο·Σαμσάρα και Μαρίκα η συφιλιάρα….,
α, και….. Άρα -- Μάρα κουκουνάρα…., χμ, να, το μασονιζέ καββαλιζέ σύμβολο του Μάρα η κουκουνάρα….! )
Το πρώτο, το δόγμα της Σαμσάρα, είναι το δόγμα της μετεμψύχωσης ή της μετενσάρκωσης….,
κατά το οποίο οι ψυχές…., μετά από ένα διάστημα ύπνου ή αδράνειας….,
ή όπως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρισθή η περίοδος
ανάμεσα σε μία καταστροφή και μία αναδημιουργία του κόσμου….,
έρχονται και μπαίνουν μέσα σε φυτά, ζώα, δαίμονες, θεούς και ανθρώπους….! (!;)
▼ …..όχααααα…., οι γυναίκες…., χμμμμμ, άκου, ρε φαλλικέ…., δεν έχουν ψυχή….,
συνεπώς, και η μετεμψύχωση είναι θέμα φυλικό….,
να, κατ’ εξοχήν, φαλλικό…., ήτοι, του φαλλού ο χαβάς….,
ενώ οι άνδρες μετεμψυχώνονται σε άνδρες….!
Χα, ευτυχώς…., που, αλλιώς, θα ήσαν ‘’κινούμενα φυτά’’…., ως οι γυναίκες….,…..
ή, επίσης, μετεμψυχώνονται σε θεούς και δαίμονες….,…..
---- …..Έιιιιι, κάλέ, υπάρχουν και θηλυκές θεότητες…., προσοχή….,
μη μετεμψυχωθείτε σ’ αυτές….. και μας βγείτε γυναίκανδροι του γυναίκανδρου ιμπεριαλισμού….!
Ή, κι αυτές, οι θεές, δεν κάνει να έχουν ψυχή….,
παρά, μόνο, το ‘’αιθέριο’’ Σόμα, το αιώνιο θήλυ, η κοσμική ψυχή…!;
Εχ…., απ’ την πολλή φαλλοκρατορία…., φαλλός φύτρωσε, αρχαιόθεν, μες στα ανδρικά κρανία…..
και, και γι’ αυτό, γίνεται, ανά τους αιώνες, του φαλλού….!
Άντε και του αιδοίου…., ρε αιδοιοξέσματα…., κοινώς, μουνογδάρματα….! ---σε ζώα…., εχ, εξού και ανθρωπόμορφα κτήνη ‘’τέτοιοι’’….,….. ώς και σε φυτά….,…..
// …..κάλέ…., μήπως, κι εδώ, πρόκειται για….. δίποδα….. «αλληγορικά ζώα, φυτά,…!; //
που, χμ, και, γι’ αυτό…., μη πατάτε τη χλόη…., μη πονέσουν κι οι….. πιτρίες των νεκρών τους….!……
Άσε που…., σε λατρευτικές παγανοεκδηλώσεις, και, τους….,
όταν ανάβουν φωτιές, για να τις προσελκύσουν έτσι….,
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πάνε και κάθονται οι πιτρίες : οι προγονικές ψυχές….,
χξς΄ςς, ώς και οι Ασούρας, οι αόρατοι δεσπότες του κόσμου…., εκεί και τότε….,
οπότε…., χα, σάμπως «εν τόπω χλοερώ»…., να αιωρείστε…., και, για λιγότερα ατυχήματα….,
μην αρχίσουν και….. αναστενάζουν σε….. αναστενάρια….,
που ούτε με αι να γράφονταν το τε….. δεν θα ανασταίνονταν καμιά ψυχή, και, τους….! ▲
Το δεύτερο, το δόγμα της Κάρμα,
*/ Α, έχει και….. το τρίτο δόγμα…., το πιο ‘’τέτοιο’’…., μα δεν μας το λένε οι….. πουριτανοί ‘’τέτοιοι’’….! /*
αναφέρεται στα έργα εκείνα που προσδιορίζουν
το σε τι θα ενσαρκωθή η ψυχή στην νέα παραμονή της στην ενεργό κατάσταση
και με το δόγμα αυτό ταίριαζε το κοινωνικό σύστημα του χωρισμού
σε τέσσερις τελείως ξεχωριστές κάστες….! (!;)
/// …..ωχ…., αλίμονο τώρα…., να, και εδώ, κι ο ‘’μετά θάνατον’’ ρατσισμός….!
Ινδικός ουρανός….. και της ινδικής κοινωνίας οι αντανακλάσεις….!
Ναι, να…., κι άντε, ρε ινδοκόπαδο, κι εσύ, να τους κλάσεις, κι αυτούς….! ///
Το γεγονός ότι κάποιος βρισκόταν σε ανώτερη ή κατώτερη κοινωνική κατάσταση
ήταν απόλυτα φυσικό και αναντίρρητα αποδεκτό,
| …..Όχααααα…., ρε Μπόχααααα!!!!! |
αφού ήταν αποτέλεσμα ή πληρωμή για όσα κανείς είχε κάνει σε μια παλαιότερη ζωή του….! (!;)
[ …..Έι, ’’χασίς και ψευδαισθήσεις’’….. ή….. μπούρδα με ούρδα…., για λαïκή κατανάλωση…!;
Και οι κλητήρες που γίνονται δήμαρχοι κι οι δήμαρχοι κλητήρες….. τί…!; ’’Διπλή μερίδα’’…., + και -…!;
Και, και, ο τσομπάνης Δαυίδ…., στους Ισραηλίτες…., λ. χ, που έγινε, ’’θαυματικά’’, βασιλιάς….. τί….!;….. ]
================================================================
4) Αιρετικός Ινδουισμός….:
Κάθε αμφισβήτηση της Κάρμα είναι αίρεση….!
|/ …..ρε…., αμφισβητούνται τα….. «απόλυτα φυσικά και αναντίρρητα αποδεκτά»…!; /|
Τον 6ο αι. π. Χ, περίπου, ο Βούδας και ο Μαχαβίρα διατύπωσαν δύο απαντήσεις
πάνω στο πρόβλημα της Κάρμα
/ …..«τη λύτρωση από τον τροχό της Κάρμα, τον τρομερό νόμο των αλλεπάλληλων καθόδων στη ζωή» /
που διαμορφώθηκαν κατόπιν σε (!;) αυτοτελείς θρησκείες…., τον Βουδισμό και τον Γιαννισμό….!
Με λίγα λόγια, θα μπορούσε κανείς να δώση την ουσία των δύο αυτών αιρέσεων του Ινδουισμού ως εξής….:
* Ο Βουδισμός διδάσκει ότι στη Νιρβάνα οδηγεί η κοινή λογική
και η μέση οδός ανάμεσα στην ακολασία και την αυστηρή άσκηση….! (!;)
Η μέση αυτή οδός έχει οκτώ σκαλοπάτια, οκτώ βαθμίδες :
** Ω Βούδδα…., προσοχή…., μη σου βγούνε τα βραχμανοτετράποδα βραχμανοοχταπόδια….,
ή μη σου ‘’πάνε’’, με τόσα ‘’μέσα’’, από λανθασμένη ‘’αναρρόφηση’’ του λόγου σου….! **
την ορθή πίστη, την ορθή φιλοδοξία ή σκοπό, την ορθή ομιλία,
την ορθή συμπεριφορά, τον ορθό τρόπο βιοπορισμού,
την ορθή προσπάθεια, την ορθή κυριαρχία της σκέψης και τέλος την ορθή περίσκεψη ή απορρόφηση….!
[ Ε, κι οι Βραχμάνοι, από οχταπλή ‘’ορθότητα’’ θα νιρνανοποιηθούν : ανυπαρκτοποιηθούν, επιγείως….! ]
* Μαχαβίρα διδάσκει ότι για να ξεφύγη κανείς και να απαλλαγή
από τον νόμο των συνεχών μετεμψυχώσεων πρέπει να αφοσιωθή σε αυστηρό ασκητισμό
και να αποφεύγη να κάνη κακό σε κάθε ζωντανό ον….!
([ …..ε, βέβαια…., μιλούν για μετεμψύχωση…., επειδή δεν πιστεύουν στον Παντοπλάστη Θεό….,
οπότε…., αν το πίστευαν και το πρέσβευαν…., δεν θα μιλούσαν διόλου, και, περί αυτής….,
που, και, με Θεό, δεν έχει κανένα απολύτως, λογικό, νόημα κι αυτή….,
όντας δε χωρίς συνείδηση των πρώην ζωών του….,
που, ίσως, και, γι’ αυτό, κι αυτοί, να ισχυρίζονται ότι ξέρουν, τάχα, προηγούμενες ζωές τους….!
Και…., χμ, τι ‘’κάθαρση’’ να γίνεται, έτσι και τότε, στην ψυχή….,
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που, τότε κι ακόμα, ούτε σ’ αυτήν πίστευαν, κι αυτοί….,
μάλιστα, σε μετεμψύχωσή της σε….. φυτά, ζώα,…!; ])
Και οι δυο αυτές (!;) αιρέσεις δίνουν στον άνθρωπο τον ίδιο τη δυνατότητα
να διαγράψη το μέλλον και τον προορισμό του,
ρίχνοντάς ‘τον να αγωνισθή με τις δικές του δυνάμεις και μη περιμένοντας βοήθεια από τους (!;) θεούς….!
|| Εχ, ρε εγωιστέςςςςς…., χα, άθεοι ‘’θε’’ϊστές ή έν’’θεοι’’ άθεοι….,
χρειάζεται λίιιιιγο και η….. ’’Αθηνά’’…., όταν ‘’θαλασσο’’πνιγόσαστε….,
που, τότε, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ’’την’’ επικαλείστε, κρυφά ή φανερά, ω «δυνατοί» υποκριτές….! ||
Παράλληλα πρέπει να τονισθή ότι τόσο ο Γιαννισμός όσο και ο Βουδισμός
αρνούνται το απαραβίαστο και τη σπουδαιοφάνεια των Βραχμάνων
όσο και το γεγονός ότι οι Βέδες είναι έργο θεόπνευστο….! (!;) / …..έι, ’’διπλωματικός ελιγμός’’ ή…!; /
=====================================================================
5) Μεταγενέστερος Ινδουισμός….:
Έτσι
[ χωρίς να αγνοήση τελείως τις διδασκαλίες τόσο του Γιαννισμού όσο και του Βουδισμού….. ]
/ ο Ινδουισμός / κατόρθωσε…., παίρνοντας (!;) ορισμένα στοιχεία απ’ τις καινούργιες αυτές θρησκείες
και μεταπλάθοντας ή διαμορφώνοντας καινούργια δόγματα…., να επικρατήση….! (!;)
♦ Εχ, πάντα, το Σύστημα βρίσκει, τουρλού -- τουρλού, τρόπους να αναπαράγεται και να διαιωνίζεται….!
---- …..άλλωστε, ‘’φερτή’’ : «σπαρτή» : ‘’προκάτ’’ χρεωκοπία….,
ε, και στροφή, τότε κι έτσι, προς τη ‘’θρησκεία’’…., ως συνήθως….: ’’νόμος’’….!
Ννννναι…., κι ας μην καυχώνται οι ‘’ρασοτοιούτοι’’ ότι αξίζουν κι αυτοί κι η ‘’θρησκεία’’ τους
και κατορθώνουν, έτσι και γι’ αυτά, να ‘’ελκύουν’’ τους λαούς κοντά στον, χμ, κοντινό τους, ‘’θεό’’….! ---Σ’ αυτό, και ο σκοπός, χα, αγιάζει τα μέσα, μα και τα μέσα αγιάζουν το σκοπό….! Πω -- πω….! ♦
Το στάδιο αυτό του Ινδουισμού διατυπώνει τρεις δρόμους, οι οποίοι οδηγούν στη σωτηρία του ατόμου….!
* Ο πρώτος, ο δρόμος των έργων, των πράξεων, περνά μέσα από (!;) θυσίες στους θεούς,
(!;) προσφορές στα πνεύματα των προγόνων, μελέτη των Βεδών, φιλοξενία,….!
{ Ε, δώστε τους να φάνε και να σκάσουν οι λαορουφιάνοι : ‘’θεοί’’, ‘’πνεύματα’’ και βραχμάνοι,….. χξς΄….! }
* Ο δεύτερος δρόμος είναι εκείνος της γνώσης της ταυτότητας του εγώ ( Άτμαν ) και του Βράχμα
|/ …..ω…., και….. προσοχή στην ισοθεοποίησή σας…., όσοι, χμ, ‘’φτάσετε’’….! /|
και περνά μέσα από στάδια ανάλογα με εκείνα που διατυπώθηκαν στον τρόπο ζωής του βραχμάνου ιερέα….!
// Έιιιιι…., αλλάξτε….. δρόμο…., μην και….. βραχμανοποιηθείτε….,
που δεν μπορεί να είναι βραχμάνοι όλοι…., σαν….. μπρος πάνε τα ‘’τέτοια’’ και πίσω οι κώλοι….! //
* Ο τρίτος δρόμος είναι η αφοσίωση και λατρεία ενός ορισμένου θεού….!
[…..χμ…., οι ‘’θεοί’’…., ξου, ως ξόανα…., ’’ορίζονται’’…., μα ο όντως Θεός όχι -- ‘’όχι’’….!
Γι’ αυτό, 3 δρόμοι….. 3 ‘’υπονόμοι’’….! Καλή σας νύχτα, ω πρόσφυγες στις γειτονιές του ‘’Άδη’’….! ]
Με βάση τη μορφή αυτή της Ινδουιστικής θρησκείας έχουν διατυπωθή αρκετά φιλοσοφικά συστήματα….!
Παράλληλα με την πάροδο των αιώνων και την επαφή και την επίδραση άλλων θρησκειών
παρουσιάσθηκαν και συγκρητιστικές κινήσεις….! (!;)
* Να, θρησκοπολυσαλάτα…., με υλικά…., φανερά, πια…., εισαγόμενα και με ημερομηνία λήξης….! *
======================================================================
█ Η βεδική θρησκεία μέσα από ένα κείμενο…..
Ο Βεδικός υμνωδός παρομοιάζει την φύσιν με ένα διαφανή πέπλον,
οπίσω από τον οποίον κινούνται δυνάμεις θεïκαί, μη σταθμηταί….!
Αυτάς τας δυνάμεις επικαλείται, τας λατρεύει, τας προσωποποιεί,….! (!;)
|*| Έι, επίκληση σε αστάθμητες δυνάμεις…., προφανώς, χωρίς συνείδηση…., τί νόημα έχει, βρε…!;
Όταν, όμως, το κατάλαβαν και τις θεοποίησαν…., χμ, αφού, πριν, τις χειραγώγησαν…., όσον….,
τις έδωσαν / …..και, αλά αρχαίους Έλληνες κι Εβραίους….. / και συνείδηση…., σταθμητές, πια….,
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όσον ανάλογη, και, με το βαθμό της χειραγώγησής τους….,
[ Έι, σχεδόν, πάντα, και, ο φόβος προκαλεί ανύπαρκτα φαντάσματα, ’’θεότητες’’,….: ’’ξόανα’’….! ]
ε, και, τότε, έχει νόημα κι η επίκληση…., ως και το ανόητο αποκτά νόημα….!
Σώρρυ…., δεν κάνω τον ξύπνιο…., ούτε και παρεξηγώ ορισμένουςςςςς….,
μα το έχουν παραχέσει το πράμα και ‘’τρέλαναν’’ κόσμο κι υπόκοσμο οι παντεμπαίχτες υπερκόσμιοι….!
Παραείναι καιρός να….. ’’εξαφανιστούν’’…., ννναι…., και οι μπερδευτές και τα μπερδευτικά τους….! |*|
Η έννοια του Άγκνι και του Σόμα εμπερικλείει τα δύο βασικά στοιχεία του Σύμπαντος….,
συμφώνως προς τας δοξασίας της εσωτερικής θεωρίας καθώς και κάθε ζωντανής φιλοσοφίας….,
ο Άγκνι είναι το Αιώνιον Άρρεν, ο Δημιουργός Νους, το Αγνόν Πνεύμα….!
Το Σόμα, το Αιώνιον Θήλυ, η κοσμική ψυχή, η αιθέριος ύπαρξις,
η μήτρα όλων των ορατών και αοράτων κόσμων,
η φύσις τέλος ή η υπέρλεπτη ύλη εις τας ατέρμονας μεταμορφώσεις της….!
Η τέλεια ένωσις των δύο αυτών στοιχείων είναι το Υπέρτατο Ον, η ουσία του Θεού….! (!;)
{ …..ω, αυτό, πια, κι αν είναι είδωλο θεός….!
Ναι, βρε…., ’’άλλο το, ασυνείδητο, φως της λάμπας…., άλλο η, ασυνείδητη, λάμπα….,…..
κι άλλο η, ενσυνείδητη -- ‘’ενσυνείδητη’’, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού’’ : Δ. Ε. Η….!
Βέβαια, η συμπαντική Δ. Ε. Η ‘’υπάγεται’’ στον, εξωσυμπαντικό, Διευθυντή της, προ·νόμω….!….. }
Χάριν της δημιουργίας κάθε υπαρκτού το Υπέρτατον Ον θυσιάζει εαυτό,
αυτομερίζεται διά να εξέλθη από την ενότητά του….!
/// …..α, πολύ ‘’φακιρικό’’ ‘’μυρίζουν’’ κι αυτά….! Ο, Η…., νερό : Η2Ο…., εξαέρωσή του…..
και….. Ο, Η….. κ. ο. κ….! Και προσοχή, ω ‘’ανάποδοι’’, μη και ‘’προκύψετε’’ «κροτούντα αέρια» : Ο2Η….! ///
Η ουσία αυτή χαρακτηρίζεται ως το ζωτικόν σημείον όλων των λειτουργιών της Φύσεως….!
* …..τί…., μ’ άλλα λόγια…., η Συντέλεια του Σύμπαντος σημαίνει κι αυτοκτονία του Υπέρτατου Όντος…!; *
Διά τον Βεδικόν και τον Βραχμανιστήν ιερωμένον οι Ασούρας, οι αόρατοι δεσπόται,
και αι Πιτρίαι ή ψυχαί των προγόνων, έρχονται και κάθονται επάνω εις την χλόην
κατά την ώραν της θυσίας προσελκυόμεναι από το πυρ,τα άσματα και τις δεήσεις….! (!;)
( …..χμ, γι’ αυτό…., οι ναοί να μην έχουν χλόη…., ούτε βρύα….,
παντού γυμνό χώμα….. ή….. τσιμέντο…., μάρμαρο που αντανακλά το φως….,…..
καθώς το φως των καντηλιών, των κεριών,….. προσελκύει πιτρίες και Ασούρας…..
και υπάρχει, τότε κι έτσι, κίνδυνος ατυχήματος….,
χα, που υπάρχουν και πιτρίες και Ασούρας….. μειωμένης όρασης, ω ’’μεγαλοματάκηδες’’….! )
Ως προς την αθανασίαν της ψυχής, αι Βέδαι την βεβαιώνουν ρητώς και κατηγορηματικώς :
«Υπάρχει κάτι μέσα στον άνθρωπο που δεν πεθαίνει»….!
|// Χξς΄…., αναμφίβολα…., χωρίς τους ‘’τυφλωτές’’ βραχμάνους…., ναι, και συν αγίοις ‘’–τους’’ ασκηταίς….,
θα το διαπιστώνατε νωρίτερα…., κι εσείς, κι αυτό, ω….. ινδο,βραχμανο,κόπαδα….! //| █
=======================================================================
=======================================================================

5 --- 2 )
Ο ΒΟΥΔΑΣ. // προσωνύμιο του Ινδού πρίγκιπα Σιντάρτα Γκοτάμα //
Ο Βούδας, ο ιδρυτής του βουδισμού, ούτε προσπάθησε ούτε διανοήθηκε
να δημιουργήση μία θρησκεία και δεν ενδιαφέρθηκε παρά να ‘ναι ο ίδιος μία απλή ανθρώπινη ύπαρξη….! (!!!!!)
/# …..ωχ…., άλλοι, όμως…., οι ’’αναμείκτες’’…., λένε άλλα…., αντιθέτως….,
και δείχνουν πως είπε…., μα κι έπραξε αλλιώς…., άλλα λόγια ο….. Βούδας….,
ανάλογα ‘’υποστηρικτικά’’ της, αντίθετης, άποψής τους….!
Και, και, εδώ…., Βούδας….. κι όχι…. Βούδδας…., χμ, με δύο, ιμπεριάλ, δ….! #/
Η διδασκαλία (!;) του περιστρέφεται γύρω από το πρόβλημα του ανθρώπινου πόνου
και προσπαθεί να βρη μία λύση σ’ αυτό, χωρίς όμως να μεταχειρίζεται ορατά μέσα ή υπερφυσικές δυνάμεις….!
* …..ε…., σεβαστά αυτά…., ’’όπως’’ και να τα είπε…., όποιος, τσς, Βούδ,δ,ας τα είπε….! *
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Σε διάστημα 25 αιώνων ο βουδισμός (!;) αναμείχθηκε με τις τοπικές δοξασίες διάφορων χωρών….!
Με τα ιστορικά γεγονότα (!;) αναμείχθηκαν πάμπολλοι μύθοι και θαυμαστές διηγήσεις….,
τα παλαιά γραπτά κείμενα δέχθηκαν, με την πάροδο των αιώνων, τέτοιες επεμβάσεις,
ώστε να δίνεται αρχικά η εντύπωση ότι οι διηγήσεις για τον Βούδα
δεν ήσαν παρά ο Ηλιακός μύθος, που είναι πολύ διαδεδομένος στις Άριες φυλές,
με τις αναγκαίες στην περίπτωση αλλαγές….! (!;)
[ …..εμ, και, με μύθους ντύνοντας την πραγματικότητα….,
πλην…., έτσι, άλλοι, ’’αφελώς’’…., και για ωραιοποίηση….,
την εκμηδενίζουν οι, κατά το βολεύειν –τους, μυθοπλάστες της εξεξεξουσίας….!
Ννναι…., έτσι…., πολλά ιστορικά πρόσωπα…., υπαρκτά…., έχασαν, την ιστορικότητά τους….! ]
|| Τα γενέθλιά του γιορτάζονται σήμερα από τους Βουδδιστές στην (!;) πανσέληνο του Μάιου….! ||
( Ναι…., που, τότε, στην πανσέληνο…., έχει πιο πολύ δρόσο -- Έρση : κόρη αέρος και Σελήνης….!
Και σαν πολύ ύποπτο κι αυτό κι εδώ…., όταν, μάλιστα, πρόκειται για τον Ηλιακό μύθο Βούδα….,
ω σεληνότροποι…., μα κι εσείς οι ηλιότροποι….! )
Ως συμβαίνει στις περισσότερες θρησκείες…., ως προς τους ‘’Ιδρυτές τους’’…., ως προς τις μυθολογίες,…..
έτσι κι εδώ και με τον Βούδα έχουμε θαυμαστά συμβάντα γύρω από τη γέννησή του…., και πριν….,
γύρω από τη ζωή του…., μα και γύρω από το θάνατό του…., και μετά….!
[ Α, μύθος και επόμενη αμφισβήτηση έως και εκμηδένιση της ιστορικότητας μιας πραγματικότητας…!; ]
Είδε, λοιπόν, ‘’η ενάρετη και ευσεβής γυναίκα’’, η μητέρα του Βούδα, στο όνειρό της,
ότι οι (!;) άγγελοι την οδήγησαν σ’ ένα (!;) χρυσό (!;) σπήλαιο,
όπου μπήκε κι ένα μωρό με μορφή μικρού άσπρου ελέφαντα,
| Α, γι’ αυτό ήταν παχύδερμος ο γκαστρόκοιλος….! |
και τότε έγιναν και διάφορα θαύματα….!
Η Μάγια διηγήθηκε το όνειρό της στον άντρα της ---- Ε, στεγνός ‘’αέρας’’….. στείρος ‘’αέρας’’…., κι εδώ….! ---κι αυτός, μη μπορώντας να εξηγήση το μήνυμά του, κάλεσε 64 Βραχμάνους
για να του δώσουν μία απάντηση….!
Οι ιερείς αποφάνθηκαν ότι πρόκειται να γεννηθή ένα ένδοξο παιδί
προορισμένο να γίνη ή παγκόσμιος άρχοντας
/ …..έι…., όνειρο -- στόχος…..: θρησκευτικός ιμπεριαλισμός…., κατ’ αντιγραφήν άλλων…., ή…!; /
ή μεγάλος ασκητής….!
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Βούδας, όταν ‘’συνελήφθη’’ στη μήτρα της μητέρας του,
[ …..άσπορα και υπερφυσικά….: Βραχμάνοι : «μια αμετάβλητη μονάδα μπαίνει στη μήτρα της…..»….. ]
κατέληξε στην τελευταία ενσάρκωσή του,
| Χμ, ήταν που ήταν, αυτή, η τελευταία, ’’τέτοια’’, βασίλισσα παρθέεεεενα…., που, αλλιώς, να, πάλι….! |
γιατί είχε προηγουμένως άλλες (!;) 6 τουλάχιστον φορές ενσαρκωθή ( Α, σύνολο, ιμπεριάλ 7 μετεν’’τέτοιες’’….! )
σύμφωνα με την…., ’’τότε’’, όμως…., θεωρία της μετεμψύχωσης….!
{ Ε, βολευτική, και, εδώ και τώρα, η ιδέα -- θεωρία της μετεμψύχωσης στους εκάστοτε κρατούντες….!
Δόσεις -- δόσεις η, χξς΄, ’’θεογνώση’’…., προσαρμοσμένη στα συμφέροντα και τις αδυναμίες τους….,
όχα, κι ο επόμενος Βούδδας που θα ξανάρθει…., θα μας πει κι άλλα ‘’τέτοια’’….,
που…., όταν ‘’μας’’ βολεύει η μονοθεΐα…., ε, τότε, τον ‘’κάνουμε’’ και πρεσβευτή της….,
αλλά και πρεσβευτή και, απεσταλμένο Του, ‘’υιό’’ του Θεού…., Σιλωάμ : θεωρό : Ναβί :….,
κι ας αυτός ο Βούδδας, αλλού και κατ’ άλλους μυθοπλάστες, δεν έλεγε ‘’τέτοια’’….! }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{%%{ Μυστικές ‘’συλλήψεις’’ -- κυοφορίες -- γεννήσεις -- παρθενικοί τοκετοί -- ….:
▄ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο :
▪ Αρχαία Αίγυπτος : Η Ίσις καταφέρνει να μείνει έγκυος από τον (!;) νεκρό (βασιλιά) Όσιρι,
από όπου έλκει την καταγωγή του ο Φαραώ!
▪ Ινδία : Ζαïνισμός : Μαχαβίρα : Αφού συνελήφθη (ο Μαχαβίρα) στο Μπιχάρ
σε μια οικογένεια (!;) Βραχμάνων…., το έμβρυό του μεταφέρθηκε από το (!;) θεό Ίντρα
στη μήτρα της πριγκίπισσας Τρισάλα…., ώστε το παιδί να γεννηθεί σε (!;) βασιλική οικογένεια….,
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που, δήθεν, 14 ή 16 όνειρά της προειδοποιούν τη μητέρα για τη θαυμαστή γέννησή του, του Μαχαβίρα,
που, από την κοιλιά της μάνας του, πριν γεννηθεί, θαυματουργεί….!
[ Ε, έτσι, θαυματουργός ο θρησκευτικός ιμπεριαλισμός….: εδώ, ακόμα, εσωτερικός ιμπεριαλισμός….! ]
▪ Ιράν : Ζουρβανισμός : Ζουρβάν : Είναι, κατά δοξασία, και, των αρχαίων Ιρανών, μυθικό ον….:
αντρόγυνος, γυναίκα και άντρας μαζί…., αυθύπαρκτος…., που αυτογκαστρώνεται στο ‘’μητρικό του στήθος’’
και γεννά, τότε κι έτσι, τον Ωρομάσδη / Αχούρα Μάσδα / και τον Αριμάν….!
▪ Μεσοποταμία : Βασιλιάς Γιλγαμές του Νουρούκ : τάχα, ήταν κατά τα 2/3 θεός και κατά το 1/3 άνθρωπος….!
▪ Κίνα : Κομφούκιος : Η μητέρα του προσευχήθηκε στο πνεύμα του βουνού
κι έμεινε (!;) ανεξήγητα έγκυος στον Κομφούκιο….!
( Εμ, βουνό : πλούσιος άρχοντας την….. ‘’εισάκουσε’’….. κι είχε, χμ, ακουστικήηηηη σύλληψη….,
ννναι…., κι όχι λοφίσκος : φτωχός λαουτζίκος….! )
▪ Κίνα : Λάο Τσε : (μύθος) Η 81 ετών μητέρα του τον συλλαμβάνει από μια ακτίνα ήλιου
κι ύστερα από 81 έτη, στα 162 της χρόνια, τον γέννησε κάτω από μια δαμασκηνιά,
μένοντας 81 χρόνια έγκυος….! (!;)
|/ …..όχα…., αλλού….: 62 χρόνια ‘’έγκυος’’….. στον θρησκευτικό ιμπεριαλισμό ‘’της’’….! /|
▪ Κινεζικός Οικουμενισμός : Χου Σι : Ο υπέρτατος άρχων, ο θεός Σάνγκ,
που μια φορά, μόνο, έγινε ανθρωπόμορφος,
συνομιλεί, τότε, με τον βασιλιά….. κι εκεί που περπάτησε στα ίχνη του η μητέρα του Χου Σι,
προπάτορος της Δυναστείας των Σου Κι, έμεινε έγκυος σ’ αυτόν,
τον Χου Σι, υιό του Ουρανού, υιό του Θεού….! (!;) ▀
►Ζαν Ρισπέν : Ελληνική Μυθολογία :
▪ Αφροδίτη : Η Γαία κι ο / Τιτάνας γιος της / Κρόνος καταδικάζουν τον Ουρανό
σε | Ε, ιμπεριάλ….! | ανικανότητα : (!;)
με την κοπή του πέους του, που το κομματιάζει ο Κρόνος,
και το πετά στη θάλασσα, οπότε, έτσι, γεννιέται η Αφροδίτη….!
( Σύμφωνα με άλλο μύθο, τον του Ομήρου, η θεά γεννήθηκε στις ακτές της Κύπρου,
«που η υγρή πνοή του Ζέφυρου
την έσπρωξε πάνω στο μαλακό αφρό, ανάμεσα στα κύματα της βουερής θάλασσας»….! )
▪ Ήφαιστος….. (Αθηνά)….: κατ’ άλλους είναι γιος του Δία και της συζύγου του Ήρας,
και κατ’ άλλους είναι μόνο γιος της Ήρας, «δίχως σαρκική σχέση», δίχως πατέρα….,
ως η Αθηνά είναι κόρη, μόνον, του Δία, «δίχως σαρκική σχέση», δίχως μητέρα,….! (!;)
▪ Διόνυσος : ο θεός Διόνυσος, καρπός του παράνομου έρωτα του Δία με τη θνητή Σεμέλη,
αφού πεθαίνει, προώρως, (!;) πριν συμπληρώσει εννιά μήνες κύησης, μαζί με την έγκυο σε αυτόν μάνα του,
παίρνεται απ’ την κοιλιά της νεκρής μάνας του και κλείνεται
( ….. κυοφορείται, ράβοντάς ‘τον, τότε, μετά απ’ την από ατύχημα αποβολή του….. )
μέσα στον μηρό του για (!;) εννέα μήνες και τον γεννά / 2α παρ,απ,ουσία…!; / σε ‘’δεύτερη γέννησή του’’….! (!;)
▪ Ήβη : η Ήρα, σ’ ένα γεύμα που την είχε καλέσει ο Απόλλων, έφαγε άγρια μαρούλια,
κι έμεινε έγκυος με την Ήβη….! (!;)
▪ Τυφωέας : η Ήρα…., μετά από μια προσευχή της : στη Γη, στον Ουρανό
και στους…., μένοντες στα έγκατα της γης, γύρω απ’ τον μεγάλο Τάρταρο…., θεούς Τιτάνες….,
γεννά, καθώς το ήθελε κι ευχόταν, το τέρας και μάστιγα των θνητών Τυφωέα….,
χωρίς τη συμμετοχή του Δία…., που γέννησε, κι αυτός, την Αθηνά…., χωρίς τη συμμετοχή της….! (!;)
---- Στο Ναύπλιο υπήρχε παράδοση πως η Ήρα έκανε (!;) κάθε χρόνο, στην πηγή Κάναθο,
ένα λουτρό που της ξανάδινε (!;) την / Ε, την ιμπεριάλ….! / παρθενιά της….! ---▪ Εριχθόνιος : Ο Ήφαιστος επιχειρεί να βιάσει την παρθένο Αθηνά κι αποτυγχάνει….,
χύνοντας, όμως, το σπέρμα του στη γάμπα της….,
που, αηδιασμένη, το σκουπίζει με ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα, που το πέταξε, έτσι, καταγής….,
οπότε και γεννιέται, μόνο, με το σπέρμα του Ηφαίστου, ο Εριχθόνιος….! (!;)
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▪ Άρης : γιος του Δία και της Ήρας, ενώ κατά τον Οβίδιο η Ήρα έμεινε έγκυος με τον Άρη,
δίχως να συμβάλει σ’ αυτό ο άντρας της,
με την απλή επαφή ενός θαυματουργού λουλουδιού του κάμπου του Ωλεανού….!….. (!;) ◄
▬ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Ησαΐας Α΄ : 7 : 14 / ο Κύριος προς Άζαχ, βασιλέα του Ιούδα, ήτοι της Ιουδαίας και ‘’οίκο’’ του Δαυίδ /
«Διά τούτο αυτός ο Κύριος θα σας δώση σημείονּ Ιδού η (!;) παρθένος
θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα ονομάση αυτόν Εμμανουήλ = μεθ’ ημών ο Θεός.»….!
( ▪ Καινή Διαθήκη : Ιησούς Χριστός : Ματθαίος : 1 : 18…..23 :
«Αφού η μητέρα του Μαρία | του Ιησού---Εμμανουήλ |
αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου, πριν να συνευρεθούν.»….. (!;)
«Ιδού η παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ…..»….! )
---- Βογόμιλοι : ακουστική σύλληψη του Ιησού Χριστού….! ---- (!;)
▪ Ησαΐας Β΄ : 66 : 8, 9 : «’’Ποίος ήκουσε τοιούτον πράγμα, ποίος είδε πράγμα όμοιον προς αυτό;
Δύναται χώρα τις να γεννήση (!;) εις μίαν ημέραν; Δύναται έθνος να γεννηθή (!;) αμέσως; Αλλ’ η Σιών,
ευθύς ως εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τέκνα της. (!;) [ Εμ, από ιμπεριάλ γαμήσια –τους, ιδού κι οι κ,χ,ώ,ό,ρες….! ]
Εγώ θα φέρω εις γένναν και δεν θα ελευθερώσω;’’ λέγει ο Κύριος…..»….! (!;) ▬
♥ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : 22, 23, (29) : Είναι (!;) γραμμένον, ότι ο Αβραάμ είχε δυο υιούς,
ένα από την δούλην του και ένα από την ελευθέραν.
(!;) Αλλ’ ο υιός της δούλης / ο Ισμαήλ της Άγαρ / εγεννήθηκε (!;) κατά τον φυσικόν νόμον,
(!;) ενώ της ελευθέρας / ο Ισαάκ της Σάρρας / εγεννήθηκε (!;) δυνάμει της υποσχέσεως του Θεού : (29) :
(!;) «κατά το Πνεύμα»….! ♥
● Κοράνι :
▪ Κεφ. Απαγόρευση : Εμείς : Και με το παράδειγμα της Μαρίας της κόρης του Ιμράν,
που διατήρησε την αγνότητά της και στης οποίας τον κόλπο (!;) εμφυσήσαμε το πνεύμα Μας….! ● }%%}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τη γέννησή του Βούδ,δ,α συνόδευσαν πολλά θαύματα, ενδεικτικά της ανώτερης φύσης του….!
/ …..τσς, ως συνέβη, τάχα, και με τον θάνατό του….: θαύματα, σεισμοί κ. α. λ….. /
Έτσι λέγεται ότι όταν ήλθε στη ζωή έκανε (!;!;!;!;!;) επτά βήματα με κατεύθυνση προς το Βορρά και είπε :
«Είναι η τελευταία γέννησή μου. Είμαι ο μεγαλύτερος από τα όντα»….! (!;)
|$| …..χα…., ’’από κούνια’’, λοιπόν, προεξάρχων της αυτοέπαρσης….! Λέτε…!;
Ρε, και, αυτό αποδείχνει, κι εδώ, ότι ήταν το….. μεγαλύτερο προκατασκεύασμά –‘’σας’’ κι ουδέν άλλο….!
Και τα 7 ιμπεριάλ βήματα τα έκανε προς το Βορρά…., ε, ναι, να, και στην….. 7η μετενσάρκωσή του….,
γιατί, γι’ αυτούς που τα μυθοποίησαν έτσι, κάποιες, ’’ευειδείς’’, χ,κ,ώ,ό,ρες…., Βόρεια της Ινδίας….,
ήταν και ο πρώτος στόχος του….. μυστικοπαθούς θρησκευτικού –τους ιμπεριαλισμούουουουου….! |$|
Τότε φωτίστηκε το Σύμπαν και χάρισε στο νεογέννητο τα (!;) τριανταδύο σημεία της υγείας….!
//* …..χξς΄…., και, και, το βαρυστομάχιασμα κι η ‘’εξασθένηση’’ από αγριογουρουνοφαγία….,
κέρασμα του σιδηρουργού Κούντα…., μα κι η φιλασθένεια του…., τί σημείον ( μασονιζέ, 33ο…!; ) ήταν…!; *//
Πολλοί τυφλοί βλέπουν, τότε, ξανά, πολλοί κουφοί ακούν, σταματούν τα ποτάμια να κυλούν,
ο ήλιος στέκεται…., χμ, ακίνητος…., τα φυτά ανθοβολούν,….!
{ …..εχ, ’’τέτοια’’, Διικά, σταματήματα συμβαίνουν με τόσο….. ‘’κουνιστούς’’ λόγους….!
Και….. «αλληγορικά….: τυφλοί, κουφοί, ποτάμια, ήλιος,…..»…., ε….! }
Η μητέρα του Βούδα πέθανε (!;!;!;!;!;) 7 μέρες μετά τη γέννησή του, για να μείνη ‘’ιερή και αμόλυντη’’….!
( Ω, άλλοι λένε ακριβώς το αντίθετο…., ότι, επειδή συνουσιάσθηκε, λεχώνα, με τον βασιλιά, πέθανε….!
Και να που μας μαθαίνουν πως η μη διαφύλαξη της ‘’παρθενίας’’…., χμ, της ανώτερης κι από τη ζωή….,
είναι δικαιολογημένη αιτία του / …..έι, κατά πρόκληση ποίου και γιατί…!; / θανάτου της ‘’παρθένου’’….! )
Όπως μαρτυρούν τα βουδιστικά κείμενα το πνεύμα του κακού, ο διάβολος, που στα ινδικά ονομάζεται Μάρα,
[ Βράχμα και Μάρα….: ο βασιλιάς, ‘’μαζί και αντιβασιλιάς,…..’’ με τα 666 : 777 : 888 μαφιόζικα μούτρα….! ]
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τον έβαλε στον πειρασμό να μη αποκαλύψη στον κόσμο αυτά που εκείνος με τόσο κόπο είχε αποκτήσει….! (!;)
Επενέβη όμως τότε ο θεός Βράχμα (!;) Σουχαμπάτι
// Να, ως πάντα, και, οι μαφιόζοι ‘’αντιβασιλικοί’’ κρύβονται πίσω από πολλά….. ψευδώνυμα, επίθετα….! //
και μεσολάβησε για το καλό των ανθρώπων….!
* Ε, σαν αποκτούν τέτοια, Σουχαμπατιέ, επίθετα οι Βράχμαδες,
μεσολαβούν, Σαμπαθαηιζέ, για το καλόοοοο μας….! *
◘ ▪ Βούδας / προς Βράχμα / : «Ας ανοίξη δι’ όλους η θύρα της αιωνιότητας.
όποιος έχει αυτιά, ας ακούση τον λόγον και ας πιστεύση»….!
|/ Χμ…., ωτολόγοι ήσαν οι, κουφοί κουφαντές, Βούδδας και Ι. Χ…., α, κι οι ‘’ξεκουφαντές’’ –τους….! /|
( ▪ Βούδας / προς μαθητές και κόσμο / : «Δεχθήτε τα λόγια μου, μόνον αφού θα τα έχετε εξετάσει.
Μην τα δέχεσθε απλώς γιατί αισθάνεσθε σεβασμό για μένα»….! | Α, αλλού, λένε πως έλεγε άλλα….! |
«Ο Βούδας μόνο σημείωσε το δρόμο, σεις οφείλετε να κάνετε οι ίδιοι την προσπάθεια»….!
/ …..Έιιιιι…., συνυπογράφω….. και σας το χαρίζω…., ε, ως προς τα δικά μου….! / ) ◘
Τάχθηκε εναντίον του πολέμου και της δουλείας και κατήγγειλε τις ονομαζόμενες ιερές πράξεις,
που περιλάμβαναν και θυσίες ζώων ή και (!;!;!;!;!;) ανθρώπων ακόμη….!
// Εχ, αυτό έλλειπε…., το να μην….! …..Π. Δ --- Μ. Ο ή Κ. Δ --- Μ. Ο…!; //
Αντιπαθούσε τις ταξικές διακρίσεις και το σύστημα της κάστας και βοηθούσε όποιον είχε την ανάγκη του….!
Όπως τονίζει και ο / καθηγητής / Σαντχατίσσα, ο Σιντάτρα Γκοτάμα Βούδας
( Α, ο Βούδας….. κι όχι ο ιμπεριάλ Βούδ,δ,ας….! Α, ο Βουδισμός….. κι όχι ο ιμπεριάλ Βουδ,δ,ισμός….! )
συμβούλευε τους μαθητές του να μη ζητούν να επιτύχουν και να νιώσουν
μία κατάσταση ‘’ειρήνης’’ με….. προσευχές, θυσίες και με τη μεσολάβηση των ιερέων, (!;)
αλλά με διαρκείς προσπάθειες και με αργό αλλά μεθοδικό και τέλειο αλτρουισμό….!
Γι’ αυτό και η διδασκαλία του Βούδα δεν είναι θεολογία, (!;)
αλλά μία θέση αντιμετώπισης του ανθρώπου, της ζωής και των προβλημάτων που συνδέονται μαζί τους….!
Αντίθετα μ’ άλλες θρησκείες ο Βουδισμός δεν στράφηκε προς τα συμπτώματα αλλά προς την ίδια την αιτία….!
Ενώ στον Βραχμανισμό, το Νιρβάνα πραγματοποιείται όταν η ατομική ψυχή
ενώνεται με την παγκόσμια ψυχή…..
και ενώ ο Ζαïνισμός παραδέχεται πως η κατάσταση του Νιρβάνα
υπάρχει από τη στιγμή που η ψυχή και η ύλη, και οι δύο αθάνατες, έχουν αποχωρισθή,
ξαναβρίσκοντας έτσι την ισορροπία τους,
ο Βουδισμός θεωρεί το Νιρβάνα, σαν (!;) το τέλος των μετενσαρκώσεων….!
Η λέξη Νιρβάνα σημαίνει, και, ‘’σβήσιμο’’….!
{ Νιρβάνα : το ’’τελοφασικό’’ της Θεανθρωποποίησης….. στο 1Β12 --- 1Β….: Ιδές 1ο Σιωπολόγιο….! }
Όπως μαρτυρούν τα παλαιότερα βουδιστικά κείμενα η αφηρημένη έννοια ‘’Νιρβάνα’’
εμφανίζεται ως δευτερεύουσα μπροστά στην ιδέα του ιδεώδους ανθρώπου, του νιμπούτα….!
*/ …..ε…., μάλλον…., το κατόρθωμα -- η Νιρβάνα να βλέπεται ως δευτερεύον…..
και ο αγώνας…., κι η ιδέα, που κάνει ιδεώδη τον άνθρωπο…., να βλέπεται ως πρωτεύον….! /*
■ Βούδας :
«Από την άγνοια προέρχονται οι σχηματισμοί
από τους σχηματισμούς προέρχεται η γνώση
από τη γνώση προέρχονται οι έξη περιοχές
από τις έξη περιοχές προέρχεται η επαφή ( ανάμεσα στις αισθήσεις και τα αντικείμενα )
από την επαφή προέρχεται η αίσθηση
από την αίσθηση προέρχεται η δίψα ( ή η επιθυμία )
από τη δίψα προέρχεται η προσκόλληση ( στην ύπαρξη )
από την προσκόλληση προέρχεται η ύπαρξη
από την ύπαρξη προέρχεται η γέννηση
από τη γέννηση προέρχονται τα γηρατειά κι ο θάνατος, πόνος και στεναγμός,
θλίψη, στενοχώρια και απελπισία. Αυτή είναι η προέλευση όλου του κράτους του πόνου»….!
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▬ Απαισιόδοξες οι / τελικέςςςςς / διαπιστώσεις αυτού του Βούδα…., ότι «όλα είναι πόνος»….,
μα όχι μόνο δεν προτείνει…., εδώ κι αυτός ο Βούδ,δ,ας…., τη ‘’λιποταξία’’ απ’ τη ζωή ηττοπαθητικά….,
αλλά προτρέπει σε αγώνα για την ανακάλυψη της αιτίας που προκαλεί κάθε πόνο….! ▬
|**| «Ευτυχής είναι όποιος επιμένει στην επιμέλεια του σώματος», λέγει η βουδιστική διδασκαλία….!
( …..«νους υγιής….. σε σώμα υγιές…..»…., ναι….,
μα….. και…., όταν ξέρει κανείς να ‘’χρησιμοποιεί’’, και, την αρρώστια ‘’σιωπηλά : ’’μυστικά’’….,
κι αυτή…., από ‘’βάλτος’’…., γίνεται, αναλόγως, ‘’εφαλτήτρας’’….. για ουρανοπετάγματα….!
Χμ, κι είναι αυτός που…., χωρίς αρρώστια…., άρρωστος είναι….,
ο αυτοπειραματιζόμενος…., μα, σαφώς, ο που δεν την προκαλεί….! Ε, όχι κι εκ Θεού οι αρρώστιες….! ) |**|
Η ηθική του αποτελείται από απαγορεύσεις, και όχι από εντολές….!
// Α, άλλο απαγόρευση κι άλλο εντολή….! Και….. η ευθεία απαγόρευση, έτσι, δεν είναι πλάγια εντολή…!; //
Συνιστά στον άνθρωπο να μην κάμη το Κακό, αλλά δεν τον διατάζει να κάμη το Καλό….!
Από τον λόγο αυτόν προέρχεται μια βαθιά και θαυμάσια γαλήνη, που εκπλήσσει με την ψυχρή αταραξία,
που συχνά φθάνει ώς την αδιαφορία για τα δεινά του πλησίον….! (!;)
[ Ε…., και η, σε στάδια, ‘’αποκτηνωτική’’ απάθεια….,
χμ, το ανενεργό….. συμ·’’πάθος’’ του ’’εξουδετερωμένου’’…., ’’ακαταλόγιστο’’….,
είναι, κι αυτή, ανάλογη, απόρροια της αδιαφορίας….: ’’ψύχωση’’…., θετιστική ή αρνητιστική….! ]
*# Ο Ζαρατούστρας στην Περσία, ο Λάο Τσε κι ο Κομφούκιος στην Κίνα, προφήτες στο Ισραήλ,
Ίωνες φιλόσοφοι στον ελληνικό χώρο….,….: σύγχρονοι του Βούδα….!
Βουδιστικές ιεραποστολές, μέσα κι έξω απ’ την Ινδία,
με σκοπό τη διάδοση του Βουδισμού σ’ όλον τον κόσμο….! #*
| Χμμμμμ, και λίγο ιμπεριαλο’’τέτοιο’’ Νο 888, ρε….! |
Ο Βουδισμός δεν επιτάσσει πίστη σε κάποιον θεό, ούτε επισείει κάποιον φόβο….!
[ …..έιιιιι…., ποίος από όλους τους….. Βουδ,δ,ισμούς…!; Αν το βρείτε…., ’’σφυρίξτε’’ μου….! ]
▪ Βούδας :
«Μίλα την αλήθεια, μην υποχωρείς εις την οργήν, δίδε, όταν σου ζητούν το λίγο που έχεις.
(!;) Έτσι θα πλησιάσεις (!;) τους θεούς.
Οπωσδήποτε διά την λύτρωσιν είναι αναγκαίον να νικήση κανείς εαυτόν»….!
◘ Διδασκαλία Βούδα….:
Περί φύσης του….:
Βούδδας : | …..προς κάποιον βραχμάνο, που τον ρωτά για το ποιος είναι….. |
«Βραχμάνε, αυτές οι εκπορεύσεις με τις οποίες θα μπορούσα να είμαι ένας ντέβα, / …..θεότης….. /
ένας γκαντάρβα, / …..πρίγκηπας…!; / ένας γιάκκχα, / …..ιερέας…!; / ή ένα ανθρώπινο ον,
αν δεν ήσαν καταστρεμμένες, έχουν καταστραφή μέσα μου, έχουν κοπή από τη ρίζα
και μοιάζουν με ένα κούτσουρο από φοίνικα που δεν μπορεί πια να πάρη άλλη υπόσταση.
{{ …..ε, τότε, ω Βούδα…., αφού….. ούτε….. ούτε….,
μάλλον, χμ, σαν πολύ να έμεινε η ψυχή σου στο …..+- -+0 του άυλου σώματός της….,
το….. ληθογόνο, λιποθυμιογόνο, αμοκογόνο, νεκροφανειογόνο, σχιζοφρενιογόνο,….!
Και….. στο νόμο της διακυμαντότητας….. υπόκεινται και ‘’υποκύπτουν’’, ’’μοιραία’’, όλοι….,
ακόμα και ο θεανθρωποποιηθείς…., που κι η ζωή έχει αξεπέραστη δυναμική σε πολλά….!
Ναι…., ακόμα και ο θεανθρωποποιηθείς…., πλην, μόνον, του, ’’αδιακύμαντου’’, Θεού….!
Χα, όταν το «κούτσουρο» θα υποτροπιάσει, στην άλλη σου μετενσάρκωση, θα το ιδείς….!…..
Ιδές, χμ, ε σ ύ, και, σχέδια με το 1Α, 1ο, και 1Β, 2ο, ψυχοD. N. A…., στο 1ο Σιωπολόγιο….! }}
Όπως ένα λουλούδι λωτού γαλάζιο, κόκκινο ή άσπρο που γεννήθηκε στο νερό
και αναπτύχθηκε στο νερό κρατιέται στην επιφάνεια του νερού χωρίς να ρυπαίνεται όταν ανοίγη,
[// …..έιιιιι…., και, Βούδα…., ρίχνει και κάτι λασποβροχές η ‘’ζωή’’….,
κάτι λασπονέρια κατεβάζουν οι πλημμύρες και τα κύματα….,
μα και οι ίδιοι οι λωτοί…., σε κάτι υποτροπές ρύπων…., προ, έτσι, άνθησής τους αποκτηθέντων….,
ανεβάζουν ρύπους, κι απ’ τις ρίζες τους, και μολύνουν το όποιου χρώματος λωτολούλουδο….!
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Ουδείς αδιακύμαντος…., έι, Βούδδα, κι εσύ….,
μα, αν δεν κάνω λάθος, μεγαλύτερη σημασία έχει το να μην ‘’ανθίσει’’ ο λωτός μες στο νερό…..
και να αγωνιστεί να ανθίσει στην επιφάνειά του….,
να τον ιδεί….. ανθίζοντα και ανθισμένο….. κι ο ήλιος….. και να….. ‘’σταματήσει’’….!
Και, κι εδώ και παρομοιαστικά, νερό = λαός και όχλος, έθνος και γλώσσα…!; Και….. λωτός = ‘’αέριο’’…!; //]
έτσι και εγώ, βραχμάνε, που γεννήθηκα στον κόσμο, μεγάλωσα στον κόσμο,
δε ρυπάνθηκα απ’ τον κόσμο και νίκησα τον κόσμο. Μάθε, βραχμάνε, ότι είμαι ένας Βούδας»….!
// …..αχ, Βούδα, κι εσύ…., είναι φορές που η πολυδύναμη κι ‘’αφαιρετική’’ ‘’ζωή’’…..
σου αφήνει, μονάχα, το τελικό….. ς, και, στο ‘’προσωνύμιό’’ σου…., και ‘’καταντάς’’ ο κύριος….. S….!
Είναι να μην ‘’πέσεις’’ σε….. ’’τυφώνα’’….! //
( …..τσς, πολλάκις, εδώ, αγνωστικιστής…., ε, ως Βούδας….. κι όχι ως Βού,δ,δ,ας….,
κι όχι δογματικά παντογνώστης και παναπαντησάκιας, ως ο Ι. Χ κι άλλοι….! )
▪ Ο μισογυνισμός του Βούδα….:
Οκτώ κανόνες που επιβάλλονται στις καλόγριες….:
…..«Από αυτήν την ημέρα οι μοναχές (!;) δεν θα έχουν δικαίωμα να κατηγορήσουν επίσημα τους μοναχούς,
μα οι μοναχοί (!;) θα έχουν το δικαίωμα να κατηγορήσουν τις μοναχές. || Ουστ, ρε, φαλλο’’τέτοιε’’….! ||
Αυτός είναι ένας κανόνας που πρέπει…..»….!
** Βούδδας….: / προς αγαπημένο του μαθητή Άναντα, για το που οι γυναίκες διάλεξαν,
’’τώρα’’, τη μοναχική ζωή….. / «…..’’τώρα’’…., η θρησκεία δεν θα διαρκέση πολύ :…..»….! **
|| Ε, σκάσε, ρε, αντροκράτη Βούδ,δ,α…., και, με το ρατσισμό φύλου…., μη σε ακούσουν κι οι Ι. Χήδες….,
και, προπαντός, κανένας, χμ, φεμινιστήςςςςς, Μωάμεθ…., αργότερα…., ---- …..ε, φαλλικοί όλοι….! ---και έρθει κατά εκεί….. και….. ’’σας κάνει χανουμάκια’’….!
Και είναι απορίας άξιον το πώς, με ‘’τέτοια’’, τόσες γυναίκες
καταδέχτηκαν να σας ’’ακολουθήσουν’’ και να…., αντί να σας ‘’φτύσουν’’ απαξιωτικά….! ||
[ Αυτό / …..το να δεχτεί και το γυναικείο μοναχισμό, κάτι που δεν ήθελε….. /
το αποφάσισε για χάρη της αδελφής της μητέρας του, η οποία τον είχε μεγαλώσει
και η οποία με επιμονή του ζητούσε να γίνει μέλος της κοινότητας και του τάγματος / των μοναχών /….! ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{**{ Μισογυνισμός, αντροκρατισμός…..
► Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
▪ Αριστοτέλης : / ως κι ο μισογύνης Ευριπίδης / :
Από τη φύση τους το αρσενικό είναι κυρίαρχο πάνω στο θηλυκό….:
«το τε άρρεν φύσει του θήλεος ηγεμονικώτερον»: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1259b….! (!;)
Στα δύο φύλλα, το αρσενικό είναι υπέροχο και το θηλυκό κατώτερο,
το αρσενικό ασκεί εξουσία και το θηλυκό υπακούει….: (!;)
«έτι δε το άρρεν προς το θήλυ φύσει το μεν κρείττον το δε χείρον, το μεν άρχον το δε αρχόμενον»….:
Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1254b….! ◄
█ Κοράνι :
▪ Κεφ. Χρυσά Στολίδια : Εμείς : Θα διάλεγε ο Αλλάχ κόρες για Αυτόν τον ίδιο και γιους για εσάς; (!;)
▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Οι γυναίκες θα έχουν με δικαιοσύνη
δικαιώματα όμοια με αυτά που ασκούνται σε βάρος τους,
αν και οι άντρες (!;) έχουν μια θέση ανώτερη από τις γυναίκες….!
▪ Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : Οι άντρες εξουσιάζουν τις γυναίκες
επειδή ο Αλλάχ τους έκανε (!;) ανώτερους από τις γυναίκες,
και επειδή ξοδεύουνε τα αγαθά τους για να τις συντηρήσουν. Οι καλές γυναίκες είναι υπάκουες.
Κρύβουν τα απόκρυφά τους επειδή ο Αλλάχ τα έχει κρύψει.
Αυτές δε που φοβάστε πως είναι ανυπάκουες, να τις συμβουλεύετε,
να τις στέλνετε σε χωριστά κρεβάτια και να τις χτυπάτε. (!;)

17
Έπειτα αν σας υπακούουν, να μην κάμετε καμία άλλη πράξη εναντίον τους….!
Ο Αλλάχ είναι ανώτερος, υπέρτατος….! █
♣ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Εφεσίους : κεφ. 5, εδ. 22 :
Οι γυναίκες να υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας, όπως εις τον Κύριον,
διότι ο άνδρας (!;) είναι κεφαλή της γυναίκας….!
▪ Παύλου : Προς Τιμόθεον Α΄ : κεφ. 2, εδ. 11, 12, 13, 14 :
Η γυναίκα πρέπει να διδάσκεται με ησυχίαν και (!;) πλήρη υποταγήν.
Εις την γυναίκα (!;) δεν επιτρέπω να διδάσκη ή να εξουσιάζη τον άνδρα αλλά να μένη ήσυχη,
διότι ο Αδάμ επλάσθηκε πρώτος, έπειτα η Εύα, (!;)
και δεν απατήθηκε ο Αδάμ αλλ’ απατήθηκε η γυναίκα και έγινε παραβάτις….! (!;)
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 11, εδ. 9 :
Και δεν εδημιουργήθηκε ο άνδρας διά την γυναίκα, αλλά η γυναίκα διά τον άνδρα….! (!;) ♣
---- Χμμμμμ…., μπρος στο χατίρι των ‘’κολλητών’’…., αλλάζει κι ο ‘’θεόςςςςς’’ ‘’χρησμόν’’….! ---- }**}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Βούδας :
«Και όσο καιρό, ω μοναχοί, δεν κατείχα (!;) αυτές τις τέσσερις Άγιες Αλήθειες με πλήρη σαφήνεια,
…..δεν είχα φθάσει στην υπέρτατη σειρά του Βούδα.
Αλλά, ω μοναχοί, από τότε (!;) που αυτές τις τέσσερις Άγιες Αλήθειες κατέχω με πλήρη σαφήνεια,
…..επέτυχα την υπέρτατη σειρά του Βούδα. Και τον (!;) αναγνώρισα και τον (!) είδα.
[ Βούδ,δ,ας : ενσαρκωτής της ιδέας Βούδ,δ,ας…., ε, ως και, και, ο Ιησούς Χριστός….!
Και με ’’Αιθέρα’’ μυαλό : γνώση ‘’αιθέρια’’ : μη ‘’ατμική’’, ‘’νερική’’,….. τς, να κι η ιδέα Βούδ,δ,ας αιθέρας….! ]
|| Χα, ’’έτσι’’, αν κι ο 666ψέματος Ιησούς ανεγνώριζε κι έβλεπε, ’’συνελάμβανε’’, τον Χριστό….,
και όχι, ’’μόνον’’, τον….. Ηλία…., ε, τότε, θα γίνονταν….. 888άληθος ‘’Ι. Χ’’….! ||
Η ψυχή μου είναι για πάντα απελευθερωμένη.
---- …..βρε…., άντε και….. δούλος της Λευτεριάς….! ---Τούτο αποτελεί την τελευταία μου γέννηση. Δεν υπάρχουν πια για μένα νέες γεννήσεις»….!
* …..ω…., ανάγκα βασιλέων….. και Βούδ,δ,ες αναγεννώνται…., ’’εκ δευτέρου’’,….! *
■ Ο μέσος δρόμος / Αρχές….: η ηθική, η περίσκεψη και η φρόνηση….. / :
▪ Βούδας : «Σόνα, μήπως όταν ήσουν οικογενειάρχης έπαιζες (!;) λαούτο;».
|// Βούδδας προς μοναχό Σόνα, που…., απογοητευμένος από τους αυτοβασανισμούς του,
για να εξαγνίσει, έτσι, το πνεύμα του…., σκέφτονταν να αποσχηματιστεί και να ξαναγίνει κοσμικός….,
κάνοντας, όμως, το καλό…., κάτι που ο Βούδας το διέγνωσε…., βλέποντάς ‘τον να ασκείται….. //|
▪ Σόνα : «Μάλιστα, Κύριε».
▪ Βούδας : «Όταν οι χορδές του λαούτου ήσαν πολύ τεντωμένες,
αυτό ήταν καλά κουρδισμένο και έπαιζε καλά;».
▪ Σόνα : «Όχι, Κύριε».
▪ Βούδας : «Και όταν αυτές ήσαν πολύ χαλαρωμένες, το λαούτο ήταν καλά κουρδισμένο και έπαιζε καλά;».
▪ Σόνα : «Όχι, Κύριε».
▪ Βούδας : «Ωστόσο, όταν οι χορδές δεν ήσαν ούτε πολύ τεντωμένες ούτε πολύ χαλαρωμένες,
αλλά βρίσκονταν στη διαπασών, το λαούτο σου ήταν καλά κουρδισμένο και έπαιζε καλά;».
{ Ω, ναι, μα τι ‘’κάλλιστα’’, άηχα, που παίζει το λαούτο με ’’τέρμα’’ έως τέρμα τεντωμένες τις χορδές του….,
που….. ούτε σπάζουν…., τότε, ’’θαυματικά’…., ούτε κι ‘’ενοχλούν’’ το….. ’’εξώγειο’’ ακροατήριο
του…., θετικότατου ή του αρνητικότατου, αναλόγως…., λαουτιέρη….!….. Όμως, επι,ριψο,κίνδυνο….! }
▪ Σόνα : «Μάλιστα, Κύριε».
▪ Βούδας : «Το ίδιο και εδώ, Σόνα, η πολλή επιμονή οδηγεί στη διατάραξη και η λίγη επιμονή στην τεμπελιά.
Γι’ αυτό, Σόνα, μάθε να διαλέγης το σωστό μέτρο της επιμονής»….!
[ ▪ Βούδας : «Η δοξασία μου, είναι ένας δρόμος, που βρίσκεται στη μέση. Αποφεύγει τα άκρα»….! ]
■ Παραβολές….: σχεδίας, οκταπλού μονοπατιού,….!
▪ Βούδδας : «Αυτή η παραβολή, ω μαθητές, έχει την εξής έννοια :…..»….!
/ …..Α…., έτσι…., να τις εξηγείς τις παραβολές σου…., ‘’ως’’ κι ο Ι. Χ…., χα….! /
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* «Τότε ο Μάρα, ο πονηρός, / ο Διάβολος / είχε μια ιδέα.
‘’Γιατί να μη απευθυνθώ σ’ αυτόν τον ερημίτη Γκαουτάμα, / τον Βούδα /
τη στιγμή που διδάσκει τους μοναχούς σχετικά με τη νιρβάνα, για να τον ανησυχήσω λίγο;’’…..
Και έτσι ο Μάρα, ο πονηρός, πήρε τη μορφή χωρικού,…..»….!
{ Ω, ανάποδα…., ο χωρικός ‘’πήρε’’ τη μορφή του πονηρού, του Μάρα, έστω, ως….. δαιμονισμένος….!
Είναι όπως λέμε στους κακίζοντές μας….: «τώρα, μοιάζεις με διάβολο….!»….,
ή στους καλίζοντές μας….: «τώρα, μοιάζεις με άγγελο….!»…., χμ….! Α, και τι ‘’φλερτ’’ ο Μάρα στον….! }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{ Πειρασμοί ‘’θεανθρώπων’’ από το Διάβολο…..
● Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
▪ Βέδες : Ο Μάρα, με φοβέρες και υποσχέσεις, παρακινεί τον Βούδδα να αλλάξει απόφαση
και να μην ψάχνει την αλήθεια, αρχικά…., μα αργότερα, τον παρακινεί να μπει στη Νιρβάνα,
για να μείνει κρυφή στους ανθρώπους η θεωρία για τη σωτηρία….!
---- Επενέβη όμως τότε ο θεός Βράχμα Σουχαμπάτι και μεσολάβησε για το καλό των ανθρώπων….! ---- ●
▼ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο :
Ασκείται, ο Βούδδας, κάτω από μια συκιά, / αλλού, μηλιά / [ Ε, «υπό συκή», «υπό μηλιά», «υπό άμπελο»,….! ]
τον επιτίθεται ο Μάρα, ο Διάβολος ή Θάνατος, τον νικά….. και γίνεται Βούδδας, κάτοχος των 4 Αληθειών….! ▲
█ Καινή Διαθήκη :
▪ Ματθαίος : 4 : 1, 2, 3….: Τότε ο Ιησούς ωδηγήθηκε (!;) υπό του Πνεύματος εις την έρημον, ( Α, τεστ…!; )
διά να πειρασθή από τον διάβολον και, αφού ενήστεψε σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες,
κατόπιν επείνασε. Και τον επλησίασε ο διάβολος και του είπε,
«Εάν είσαι Υιός του Θεού, πές να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί.»….!..... █ }}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Βούδας : «Έτσι λοιπόν, ω μαθητές, από εμένα έχει ανοιχθή το καλό, το ασφαλές μονοπάτι,
από το οποίο μπορεί κανείς σίγουρα να περάση. Ο ψεύτικος δρόμος έχει καταστραφή,
ο βαλτώδης δρόμος, το βαλτώδες μονοπάτι έχει εξαλειφθή.
Κάθε τι που μπορεί να κάνη, ω μαθητές, ένας δάσκαλος που επιζητεί την ευτυχία των (!;) οπαδών του,
ο οποίος τους συμπαθεί, το έχω κάνει για σας»….!
/ …..χα, κι εδώ…., ιδιόλογος ο Ι. Χ….! /
▪ Λατρεία….: Προσφορές, προσευχές, ναοί,….:
Αρχικά, όχι….: έλλειψη θεών…., αφού ο Βούδας δίδασκε ότι η λύτρωση επιτυγχάνεται
από τις προσπάθειες του ανθρώπου και μόνον….! (!;)
Πολύ μετά το θάνατο του Βούδα…., όταν οπαδοί του και μοναχοί,
που ονομάζονταν, πλέον, ιερείς…., τον θεοποίησαν….,….. ναι….: θεοί, λατρεία,….! (!;)
|/ Αργότερα οι μοναχοί του παντρεύονταν κιόλας….,
ενώ οι μεγαλόσχημοι βουδιστές μοναχοί απέκτησαν και κοσμική εξουσία ….,….! /|

---- !!!!! ----

Πρώτο στοιχείο λατρείας του Βουδισμού ήταν τα λείψανα του Βούδα, που έμειναν από τη φωτιά,
τα μαλλιά του….: μαγικά τυπικά λατρείας….,….!
*/ …..Έιιιιι…., με μαγεία και με μπούρδα…., τι θυμίζει, πια, τον….. Βούδ,δ,α… !; Τρίχεςςςςς….! /*
Αφέλεια και μυστικισμός, πνευματικότητα και προλήψεις, συμπλέκονται σε ένα τελετουργικό κύκλο από….:
τελετές, χορούς, κινήσεις, ύμνους, γκόγκ, καμπανάκια και μάντρας,….. μύλους προσευχής,
που, περιστρεφόμενοι, ‘’απαγγέλλουν’’, εύκολα, αμέτρητες προσευχές ανά λεπτό….! ( Ε, κι οι Εβραίοι έτσι….! )
Πλούσιοι έχτιζαν τα ενδιαιτήματα, πλησίον των πόλεων, για τα μοναχικά τάγματα, τους ναούς,….! (!;)
/ Α, χμ, φτωχός….. και από πλούσιο ευεργεσία…., ε, ώς και ‘’πτωχοπροδρομιά’’….. κι αυτολογοκρισία….! /
========================================================================
▪ Κινέζοι Βουδιστές….:
πνευματολάτρες, προγονολάτρες,….: στην οροφή του σπιτιού τους άφηναν τρύπα,
για να μπαίνουν τα πνεύματα…., ως και στους τάφους τους, για να βγαίνουν….! (!;)
[ …..χα, οι τρύπες ήσαν μεγέθους ανάλογου με τον όγκο του πνεύματος…!;
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’’Τρελάνατε’’ τον κοσμάκη, ρε βραχμανο’’βόδια’’…., μα κι εσείς, χξς΄, με την….. επισημοποίησή τους….! ]
(|( ▪ Κομφουκισμός….:
επίσημη θρησκεία του Κράτους…., αν και ο Κομφούκιος ήταν αδιάφορος έως αρνητικός
ως προς τα θεολογικά ζητήματα…..κι αγνωστικιστής…., (!;)
καθώς η μόνη μεταφυσική που δεχόταν ο Κομφούκιος ήταν η εξερεύνηση των πραγμάτων,
η έρευνα της ενότητας μεταξύ όλων των φαινομένων…..!
*/ …..ε…., Κράτος χωρίς θρησκεία δεν γίνεται…., που….. πώς αλλιώς θα ήξερε ο λαός
ότι οι αρχιδοί του, σώρρυ, οι αρχηγοί του είναι….. αυτοκράτορες «ελέω Θεούουουουου»….! /*
Ο Κομφούκιος έγραψε (!;) με το χέρι του….,
{ …..α…., κι ο Παύλος, μερικές φορές, έγραφε….. με το χέρι του….,
να, όταν δεν του έγραφαν άλλοι τις ‘’τέτοιες’’ επιστολές του….! }
ενώ, και, ο Βούδας…., τάχα…., τίποτα….!
| Τσσσσς, χμ, που, και, τα κωδικοποιημένα μες σε κωδικοποιητήρια χειρόγραφά του το επιβεβαιώνουν….,
σαν όλα είναι του ίιιιιδιου προφορικού, σώρρυ, γραφικού χαρακτήρα….,
κι όχι ως σε άλλους….. αχαρακτήριστους…., χξς΄, που τους τα έλεγαν, σώρρυ, έγραφαν άλλοι….! | )|)
▪ Ταοïσμός….:
Θρησκευτικός και μαγικός….: Τάο = δρόμος….! Ιδρυτής ο Λάο Τσε….: προ Κομφούκιου….:
Ο θρύλος, (!;) επιβεβαιώνοντας το επώνυμό του, που σημαίνει ‘’γέροντας φιλόσοφος’’, μας λέει πως
γεννήθηκε μ’ άσπρα μαλλιά / Α, όντως, κι εγώωωωω…., μα δεννννν….! /
και πως η μητέρα του τον κράτησε στη κοιλιά της 62 χρόνια….!
[[ …..Γεννήθηκε μ’ άσπρα μαλλιά….,/ μα πέθανε με μαύρα….,/
κι ετούτα είναι ‘’μαγικά’’….,/ να, άμπρα και κατάμπρα….!
Κι η μάνα που τον ‘’γέννησε’’…../ τον κράτησε εις την κοιλιά…../ χρόνια εξήντα δύο….,/
κι εκείνος έμεινε μωρό….,/ μες στην κοιλιά της…., μα σοφός….,/ και πού ‘ναι το….. γελοίο…!;
Χμ…., ή τρελός από….. ’’πολύ κούνια’’…., ή σοφός από….. ’’πολύ κοιλιά’’….!
Και, και, εδώ, χρόνια και χρόνια, 62, έκαναν για να συστηματοποιήσουν κωδικιζέ
τον μυστικοπαθή θρησκευτικό ιμπεριαλισμό τους οι….. ιμπεριάλ ‘’«παρθένοι»’’ Ταοϊστέςςςςς….! ]]
▪ Λάο Τσε….: «Η φύση έκανε τους ανθρώπους απλούς και ειρηνικούς,
όταν όμως έφθασαν στη γνώση έχασαν την αγνότητα του πνεύματος και της καρδιάς τους»….! (!;)
( Ω, κοίτα αυτογνωσία ο Λάο, που κατάλαβε ότι οι εγγράμματοι
και, προπαντός, οι….. ενάριθμοι, χαλούν τον κόσμο,
χμ, μάλλον, που τα + και - ‘’τέτοια’’, γράμματα κι αριθμοί’’, είναι ’’Σατανιστόθεν εκτελωνισμένα’’….! )
▪ Σιντοïσμός….:
Πανθεïστική, κυρίως προγονολατρική, θρησκεία, με (!;) 800.000 θεότητες….:
χωρίς ειδικό ιερατείο και χωρίς ακόμα την παρηγοριά της αθανασίας….!
* Εχ…., χόρτασαν από 800.000 θεότητεςςςςς….. και….. τι τη θέλουν την παρηγοριά της αθανασίας….! *
Δεν απαιτεί καμιά δογματική πίστη ούτε καθορισμένο κώδικα ηθικής….! (!;)
Το τυπικό των ιεροτελεστιών της δεν είναι περίπλοκο
και το μόνο που ζητά από τους πιστούς του είναι ένα προσκύνημα σε ορισμένες ημέρες
και τον σεβασμό των προγόνων, του αυτοκράτορα και των παραδόσεων….!
============================================================
============================================================

5 --- 3 )
Βουδδισμός :…..
Βιβλιογραφία….: Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2.
* Κανονικά και μη κανονικά βουδιστικά κείμενα….:
«(!;) Έτσι άκουσα να το λέγη ο αφηγητής μάρτυς, ο αγαπημένος μαθητής του Βούδα, ο Ανάντα»….!
/_/…..χα…., άκουσε ο Τέτοιος από τον Τέτοιο στου Τέτοιου το τέτοιο ότι ο Τέτοιος είπε τέτοια….:
σκουριασμένο καλώδιο….. και το τηλέφωνο, ’’τελικά’’, άφωνο…., ω….. Γιουδανάντα, κι εσύ….!
Αφηγητής, λοιπόν…., πλην του Βούδ,δ,α…., κι ο Ανάντα…., ναι, να, και μη συγγράψαςςςςς….! /_/
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▪ Βούδας / ως Φωτισμένος, πια / : «Αναζητώντας τον χτίστη του σπιτιού
έτρεξα όλη τη διαδρομή μέσα σ’ ένα στρόβιλο…..
Κάτοχε του σπιτιού, σε βλέπω….. γιατί τώρα πια γνωρίζω το όνομα του χτίστη :
είναι η (!;) ψευδαίσθηση, η Μάγια»….!
[// Ε…., αφού δεν είδες….. τον σοβατζή, τον μαραγκό, τον βαφέα, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο,…..
α, τότε κι έτσι, χμ, την καλαμοκαλύβα του….. ’’γύφτου’’ Μάρα είδες….!
Σιγά μην είδες και τα σχέδια του….. μασονιζέ καββάλ αρχι τέκτονα….!
Και η ψευδαίσθηση της ψευδαίσθησης της αίσθησης…..
είναι η ίδια η αίσθηση….. ή μια χειρότερη ψευδαίσθηση…!;
Και ο εφιάλτης του εφιάλτη του ονείρου…..
είναι το ίδιο το όνειρο….. ή ένας χειρότερος εφιάλτης…!; Ε…!; //]
▪ Βούδας :
«Όποιος βλέπει το Νόμο (Ντάρμα ) βλέπει εμένα, και όποιος βλέπει εμένα, βλέπει το Νόμο»….! (!;)
/* …..ρε σεις…., ο Ι. Χ….. με τον….. Ελ Άτον Αδονάη Γιαχβέ….. ‘’ταυτίστηκε’’….. ή με τον Βούδ,δ,α…!; */
▪ Ανάντα….:
«Από όλα τα πράγματα που προήλθαν από μιαν αιτία η αιτία λέχθηκε από Εκείνον,
καθώς και η εξαφάνισή τους, που την απεκάλυψε ο Μεγάλος Προσκυνητής»….!
| Ανάντα θα πει, μεταθανάτιός του, Ντεβαντάττα Νο 1….: ΓιουδΑνάντα…., ΓιουδοΚριτίας,….. ε…!; |
▪ Βούδας :
«Αδέλφια!
( …..χμ…., στα….. εξεξεξαδέλφια έλεγε άλλα κι αλλιώς….. κι ας…., αυτός….. εδώ….! )
μπορώ τώρα να φανερώσω ικανότητες αναρίθμητες·
* Ωχ, ήταν να μη ‘’σου μάθουν’’…., μετά θάνατον, μάλλον…., να μετράς ώς το ιμπεριάλ 678…., κι εσένα….! *
όντας πολλοί γίνομαι ένας, καθώς από πολλούς που ήμουν, έγινα ένας.»….! | Άντε και….. Ένας….! |
Ορατός ή αόρατος, μπορώ να περάσω
μες από ένα / Α, κωδικοποιητηρίου τοίχο…!; / τοίχο ή ένα βουνό | Α, πλούσιο : βουνό…!; | σαν να ήσαν αέρας.
// …..έι…., αόρατο αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…., ω ορατέ….. ’’αιθέρα’’….! //
Μπορώ να περπατήσω πάνω στα ύδατα σαν να ήσαν στέρεη γη.
| …..χα…., σε ‘’πρόλαβε’’ ο Βιρακόσα…., όχα…., σε ‘’αντέγραψε’’ ο Ιησούς….! Σουςςςςς….! |
Μπορώ ν’ αγγίξω με τα χέρια μου τον ήλιο και το φεγγάρι ( …..τί, «αλληγορικοί αστέρες»…!; ) …..»….!
{ …..α, τελικά, ποίος φταίει…!; Ο συμβολοποιός….. ή ο, και, μυθοποιητής του, συμβολοπαίχτης…!;
Ε, μάλλον, οι που δέχονται : πιστεύουν και διαιωνίζουν τα ‘’τέτοια’’ των ‘’τέτοιων’’….! }
▪ Βούδας :
«Δεν είμαι ούτε ιερέας, ούτε πρίγκηπας, ούτε γεωργός, ούτε ο,τιδήποτε άλλο σ’ οποιοδήποτε βαθμό.
Διατρέχω τον κόσμο καθώς εκείνος που γνωρίζει και που δεν είναι κανείς
και που οι (!;) ανθρώπινες ιδιότητες (!;) δεν μολύνουν.
Είναι μάταιο να γυρεύετε να μάθετε το οικογενειακό μου όνομα»….! / Βούδας….. ή Βούδδας….. ή Ίντρα…!; /
[ Ρε Βούδδα, θα το βρουν κι αυτό….! Εκεί…., βρήκαν το γενεαλογικό δένδρο του Ι. Χ…., οι ματαιόδοξοι….,
και δεν θα βρουν, ’’εδώ’’, το οικογενειακό σου όνομα, και, οι βραχμο’’τέτοιοι’’,
σαν σε ‘’εκτελωνίσουν’’, βολευτικά –τους, ω, κι εσύ, αδιακύμαντε, αμόλυντε, Κανείς, κοσμοδρομέα,….! ]
▪ Βούδας : / …..για την ανέκφραστη Αρχή του Σύμπαντος….. /
«Υπάρχει ένα μη γεννημένο, ένα μη γινόμενο, ένα μη δημιουργηθέν, ένα μη σύνθετο
και, αν δεν επρόκειτο για τούτο το μη γεννημένο, το μη γινόμενο, το μη δημιουργηθέν, το μη σύνθετο,
δεν θα μπορούσε να υποδειχθή κανένας δρόμος φυγής
εκτός από τη γέννηση, το γίγνεσθαι, τη δημιουργία και τη σύνθεση»….!
|/ Χμ…., άθεε και μη παρακλητούχε εν ζωή, κι εσύ….,
θα έπρεπε να πεθάνεις…., για να μας ‘’παραπέμψεις’’….,
από τα τέσσαρα ‘’τέτοια’’…., στο μη τεσσαρούχο ‘’τέτοιο’’…!;
Και πολύ μας μπουρδομπερδεύεις…., κι εσύ, ως κι οι Ι.Χήδες ερμηνευτές….,
με….: γεννάσθαι και γίγνεσθαι…., εγεννήθη και εγένετο….,….! /|
▪ Βούδας :
«Ω μοναχοί : Εκείνος που θα επιθυμούσε να με φροντίση, ας φροντίση τον άρρωστο συνάδερφό του»….!
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▪ Ανάντα : «…..έτσι ό,τι έχει καλά λεχθεί, κάθε καλός λόγος, είναι λόγος του Μακαρίου»….!
// Ναι, χα, κι ο κακός….. αντίλογος έχει λεχθεί από σένα, ω Αλιμόνιε Γιουδανάντα….! Γράφτηκε κάτι…!; //
( Ο Βούδας εξηγούσε στους μαθητές του, μόνον, αυτά που θεωρούσε ότι οδηγούν στη Νιρβάνα….! )
/ Καλά, βρε μύστες…., χμ, Βουδ,δ,ιστής ήταν ο «μυσταγωγός» Ιησούς…., πριν γίνει….. Χριστιανός…!; /
▪ Βούδας :
«Ό,τι ο κόσμος παραδέχεται, το παραδέχομαι κι εγώ,
ό,τι ο κόσμος δεν παραδέχεται, δεν το παραδέχομαι ούτε εγώ.
Δεν βρίσκομαι σε αντίθεση με τον κόσμο. Ο κόσμος βρίσκεται σε αντίθεση με μένα,
γιατί ο κόσμος δεν είναι σύμφωνος με τον εαυτό του»….!
▓ …..συμφωνείς…., συμφωνώ….,….. διαφωνείς…., διαφωνώ….,…..
δεν σου αντιτίθεμαι…., μα με αντιτίθεσαι…., που σε αντιτίθεσαι….!
Εγώ είμαι εσύ…., αλλά εσύ δεν είσαι εγώ…., γιατί εσύ δεν είσαι εσύ….!
Δηλαδή, βρε Βούδα…., είσαι σίγουρος πως….. εσύ είσαι εσύ…!; Μήπως όχι….. και γι’ αυτό δεν…!;
Και…., χμ, ντε και καλά…., για να μη συγκρούεστε…., θα πρέπει να σου υποταχθούν…!;
Δές ‘το, όμως, κι αλλιώς…., ανάποδα….:
▪ Κόσμος….:
«Ό,τι ο Βούδας παραδέχεται, το παραδέχομαι κι εγώ,
ό,τι ο Βούδας δεν παραδέχεται, δεν το παραδέχομαι ούτε εγώ.
Δεν βρίσκομαι σε αντίθεση με τον Βούδδα. Ο Βούδας βρίσκεται σε αντίθεση με μένα,
γιατί ο Βούδας δεν είναι σύμφωνος με τον εαυτό του»….!……….
Ω Βούδα…., εντάξει…., έστω, ’’ως’’ τα λες λίγο πιο πάνω….:
όντας πολλοί / …..εαυτοί : αόρατοι κι αλλόφωνοι στο ‘’υποσυνείδητό’’ σου….. / ,
έγινες ένας, / …..εαυτός….. /
καθώς από πολλοί / …..εαυτοί : ορατοί κι αλλόφωνοι στο ενσυνείδητό σου…. / που ήσουν,
έγινες ένας / …..εαυτός….. / ….,…..
εντάξει…., ομονοιοποίησες τους ασύμφωνους εαυτούς σου….,
τους του συνειδητού σου….. με τους του υποσυνειδήτου σου….,
εσύ είσαι εσύ…., ‘’είσαι σύμφωνος με τον εαυτό σου’’…., πια…., έστω….,…..
αλλά…., ω ‘’ψυχογράφε’’…., δείξε και στον κόσμο, πρώτα, και, τους του ‘’υποσυνειδήτου’’ του
αόρατους κι αλλόφωνους εαυτούς….!
Και…., έτσι και τότε, κι αυτός…., θα πιστέψει πως «είσαι σύμφωνος με τον εαυτό σου»…..
και δεν θα είσαι, πια, σε αντίθεση με τον κόσμο…., ούτε ο κόσμος με σένα….,…..
και….. εσύ θα είσαι εσύ….. κι αυτός θα είναι αυτός….,
μα και….. εσύ θα είσαι αυτός….. κι αυτός θα είναι εσύ….,
ένα….. εσύ κι αυτός….. και συνάμα όχι ένα….,
χώρια μεν….. μαζί δε…., μαζί μεν….. μαζί δε….,
και, ποτέ, μαζί μεν….. χώρια δε…., χώρια μεν….. χώρια δε….!….. ▓
▪ Βούδας :
«Δεν πρέπει να δέχεσθε το νόμο μου από σεβασμό.
Πρέπει πρώτα να τον θέσετε υπό δοκιμασίαν καθώς το χρυσάφι στη φλόγα»….!
* Έι, προσοχή….: τα καράτια του….. βασιλέα των μετάλλων….. χρυσαφιού…..
να ‘’συμβαδίζουν’’ με τους βαθμούς θερμοκρασίας της φλόγας….! *
▪ Ανάντα / ή Βούδας / : «Ο Βούδας δεν λυτρώνει τους ανθρώπους.
Όμως τους διδάσκει πώς να λυτρωθούν οι ίδιοι, καθώς λυτρώθηκε ο ίδιος»….!
[ Εχ…., έτσι…., από το να τους πας, έτοιμα, ψαρεμένα σου, ψάρια…., που κάποτε θα πεθάνεις….,
μάθε ‘τους, βρε, να ψαρεύουν…., χα, κυρίως, γραπτώς…., κι αυτοί το ίδιο σε άλλους….. κ. ο. κ…..! ]
▪ Βούδας :
«Καθώς, ω βραχμάνε, όταν μια κότα έκαμε οκτώ ή δέκα ή δώδεκα αυγά
και η κότα κάθισε πάνω τους και τα κράτησε ζεστά και τα κλώσησε αρκετά…..
και ένα από αυτά τα πουλάκια, το πρώτο, τρύπησε με το ράμφος ή το πόδι του το κέλυφος
και βγήκε σώο μέσα από το αυγό, πώς θ’ αποκαλέσουμε το πουλάκι; το πρωτότοκο ή το πιο νέο;
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// Βρε, το πουλάκι…., αν έτσι…., μπας και πίστευε στην κότα --- Βράχμα
κι ήταν κοτιστής --- βραχμ,αν,ιστής…!; Ίντρα : ‘’Θεός’’ : ‘’Μεγάλος Αδελφός’’…!; Βούδ,δ,ας : γιος του…!; //
Έτσι, ω βραχμάνε, ανάμεσα στα όντα που ζούνε μέσα στην άγνοια
και είναι κλεισμένα και φυλακισμένα μέσα σ’ ένα αυγό, έσπασα το κέλυφος της άγνοιας
και μόνος στον κόσμο απέκτησα την υπέρτατη και πλήρη Φώτιση.
Γι’ αυτό είμαι ο (!;) πρωτότοκος και ο πλέον (!;) ευγενής ανάμεσα στα όντα»….!
{[ …..και, και, το, όσον, εύστοχο αυτό…., το ‘’σχετικό’’ με τον…., ως ‘’απάντηση’’ στους Ι. Χήδες….!
---- Α, ο Ιησούς Χριστός ή ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής του, έσπασε πρώτος το αυγό της κότας Γιαχβέ και…!; ---Επίσης, όσον, εύστοχο, ’’σχετικό’’, και το….. «Σπήλαιο»
του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Σωκράτη…., που, όμως, «εδόκει τω…..»…., και που….!
Και….. προσοχή, ω Ετεοκλή, σώρρυ, Ησαύ, σώρρυ, Ιωάννη …., ωχ, σώρρυ, πρωτότοκε Βούδδα….,
μην πουλήσεις τα «πρωτοτόκια» σου στον Πολυνείκη, σώρρυ, Ιακώβ, σώρρυ, Ιησού,
ε, σώρρυ, στον όποιο «δευτερότοκο» ‘’τέτοιον’’….. και γίνεις αντιβασιλιάς…., αντί για βασιλιάς….! }]
▪ Βούδας :
«Η μοναδική αιτία όλων των κακών, όλων των πόνων και όλων των φόβων του κόσμου τούτου,
είναι το αίσθημα ή αγάπη του εαυτού μας : πρέπει να την απαρνηθούμε.
Δεν μπορούμε ν’ αποφύγουμε τον πόνο παρά βγαίνοντας από το ‘’εγώ’’ :
δεν μπορούμε ν’ αποφύγουμε το κάψιμο παρά βγαίνοντας από τη φωτιά.
Αν δίνουμαι στον πλησίον, αν υιοθετώ τον πλησίον σαν ένα άλλο και αληθινό εαυτό μου,
είναι τόσο για να απαλύνω τον δικό μου πόνο όσο και να απαλύνω τον πόνο του πλησίον.
Αν πραγματικά αγαπώ τον εαυτό μου, δεν πρέπει να τον αγαπώ.
Αν θέλω να προφυλάξω τον εαυτό μου, δεν πρέπει να προφυλάξω τον εαυτό μου»….!
▼…..Αχ…., βρε Βούδα…., αυτό κάνω κι εγώ…., 56 τόσα χρόνια τώρα….,
μάλιστα, από, χμ, 7 χρονών ο αντιθρησκειοϊμπεριάλας….,
’’αλλιώς’’ και….. τόσο, όσο, αναλόγως…., έστω, και με ‘’διακοπές’’….,
που έζησα χωρίς να ζήσω…., ‘’μα και χωρίς να προσφέρω στους δικούς μου όσα τους άξιζαν’’….,
αφού έζησα, σχεδόν, ’’απολύτως’’, έκτοτε, για τον ‘’έξω’’ μου εαυτό : τον κόσμο, μόνη έγνοια μου, ω κι εσείςςς….,
σαν, μετά από ένα σοκ, βγήκα ---- …..‘’με έβγαλαν’’…!; ---- από τη μέσα μου φωτιά….!
Μα, ήδη, ήμουν ’’τσουρουφλισμένος’’ και πονεμένος….,
όσο, φυσικά, και, τα της ηλικίας των, χμ, 7 χρόνων τα ‘’επέτρεπαν’’ κι αυτά….!
Και…., έτσι καθώς το έξω μου εγώ…., όσον από αυτό…., είναι…., σήμερα, ιδίως….,
καυτό και πονοφόρο πολύ εγώ…., ο ‘’εαυτούλης’’ του…., δεν…., δεν…., δεεεεεν….!…..
Κι ό,τι κάνω, τώρα, πια, είναι, προπαντός, γιατί έδωσα το λόγο της τιμής μου, και, στο Θεό….,
που τον κρατώ…., και, γι’ αυτό, ξαναμπαίνω στη μέσα μου φωτιά…., ξαναβάζω το εγώ μου στη θέση του…..
κι ας έλθει το έξω μου εγώ να καεί στη φωτιά που άναψε στη φωτιά μου, χμ,….! Ε, πια….! Ε…!; ▲
▪ Βούδας :
«Η θύρα της αιωνιότητας είναι για όλους ανοικτή. Όποιος έχει αυτιά ας ακούση το Λόγο και ας πιστέψη»…..!
{ Α, έτσι και κατ’ αντιγραφή σου, κι ο Ι. Χ…., έστω, ως τα λένε….,
ο, μάλιστα, οπαδός κάποιου, και, ’’Βουδ,δ,ισμού’’….! Και….. οι πριν, 6, Βούδ,δ,ες είχαν λόγο…!; }
▪ Βούδας :
«Δεν υπάρχουν όντα που να φανήκαν εδώ στη γη από κάποια υπερφυσική γέννηση.
[ Εμ, συ…., ω επτάκις μετεμψυχωθέντα Βούδ,δ,α με τα χίλια πρόσωπα και τις χίλιες θεωρίες…., τίιιιι…!; ]
Κανείς ιερωμένος, κανείς βραχμάνος δεν ανακάλυψε την αλήθεια
/ …..ναι…., την αλήθεια της Αλήθειας όχι…., μα το ψέμα του Ψέματος : ‘’«Αλήθειας»’’….. ’’ναι’’….! /
και δε μπορεί να βεβαιώση από προσωπική γνώση τους ηθικούς νόμους τούτου του κόσμου
και την ύπαρξη μιας άλλης ζωής….. (!;)
[ …..χα…., πλην σου…., ως λένε, αλλού κι άλλοι, πως το ομολογούσες….! ]
Τρελοί και σοφοί, σαν το σώμα διαλύεται χάνονται όλα για πάντα, δεν υπάρχουν μετά θάνατο»….! (!;)
*// Βρε άθεε…., χμ, εδώ…., Βούδα…., το ζητούμενο είναι η αθανασία της ψυχής….,
η….. υφιστάμενη : δεδομένη….,
η οποία, μετά απ’ τον αποχωρισμό της απ’ το βιοκορμί που την φιλοξενεί, ήτοι, στο θάνατό του….,
πλην από την εγκεφαλική βιο’’ψυχή’’ που παίρνει μαζί της…., ’’αγκαζέ’’ και ‘’σιαμαία’’….,
παίρνει μαζί της και το….. βιοκορμί της…., εεεεε, χμ, το….. ’’ονειρικό’’ βιοκορμί της….!….. //*
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▪ Βούδας :
«Μη ζητάτε τίποτα από τους ανίσχυρους θεούς. (!;)
Μην προσεύχεσθε, αλλά μάλλον ενεργείτε, γιατί το σκοτάδι δεν θα φωτισθή. (!;)
Μην ζητάτε τίποτε από τη (!;) σιωπή, δεν πρόκειται ν’ ακούση, ούτε να μιλήση»….!
|/ Χμμμμμ…., μίλα στον κωφάλαλο με….. ’’νοηματική’’…..
και, μόνον τότε και μόνον έτσι, θα σ’ ακούσει και θα σ’ απαντήσει….,
οπότε….. έως και θα ιδείς ήχους….. και θα ακούσεις εικόνες….! /|
▪ Ανάντα :
Κι ο πατέρας, που γίνεται μοναχός
/ …..μετά το θάνατο του Βούδα οι μοναχοί παντρεύονταν….! / ---- …..έιιιιι…., κι οι μοναχές…!; ---λέγει στη γυναίκα του : «Κι αν ακόμη έρριχνες το παιδί μας στα τσακάλια ή τους λύκους,
πάλι, ω αθλία, δεν θα κατόρθωνες να με κάνης να γυρίσω στο σπίτι γι’ αγάπη του παιδιού.
Γιατί, αν αγαπά κανείς κάτι ή κάποιον, αγελάδες, παιδί ή σύζυγο, είναι για το ‘’εγώ’’ του,
που όταν ικανοποιηθεί από τον ίδιο του εαυτό δεν υπάρχει λόγος ν’ αγαπά»….!
( …..βρε Βουδδανάντα, κάτσε στο σπιτάκι σου εσύ κι αρκεί….!
Αυτή η αυτοπροσφορά είναι για τους ανύπαντρους κι άτεκνους….!
Όταν, όμως, εκπληρώσεις όλες τις υποχρεώσεις σου….,
ιδίως, απέναντι στα παιδιά σου…., ε, τότε, ‘’έ σ τ ω’’, ’’ντουγρού’’…., και με την ευχή της κυράς σου….,
που ο Θεός…., σαν έφτιαξε, ’’φιλελεύθερα’’, τον κόσμο…., χρειάζεται ‘’αποκλειστικά’’ ‘’ενεργούμενα’’….! )
▪ Βούδας :
«Εκείνον….. που ελευθερώθηκε από κάθε σπίλο, ακόμη και οι θεοί τον ζηλεύουν….! (!;)
{ …..εμ…., τέτοιοι, ξόανα, ’’θεοί’’…., βεβαίως, μάσκες του Μάρα….,
ω, εδώ, πολυθεϊστήηηηη Βούδδα, δεν ζηλεύουν μόνο….!
Πάντως, και, ο όντως Θεός, τότε κι έτσι, ως προς κάποιον άσπιλο, μόνο, χαίρεται….! }
Ζούμε σε τέλεια χαρά, υγιείς ανάμεσα σε αρρώστους· ( Τί, κι εδώ, αρρώστια = μεγάλη ανομία τω ‘’Βράχμα’’…!; )
ανάμεσα στους αρρώστους παραμένουμε χωρίς αρρώστια»….!
|/ …..εμ, τον απόηχο, κι αυτού, του λόγου ‘’σου’’…., του της αυτοέπαρσης….,
άκουσε κι ο Ι. Χ…., α, κι ο Παύλος κι ο Μωάμεθ,….. και μας κόμπλαραν οι, ακόμα, ’’αμουντζούρωτοι’’….! /|
▪ Βούδας :
Πρέπει να διαλογίζεσθε και να καταλαβαίνετε τα σημεία της δοξασίας που είναι καταληπτά :
πρέπει να πιστεύετε και να παραδέχεσθε τα άλλα, λέγοντας :
«Τούτο ανήκει στην περιοχή του Βούδα και δεν είναι προσιτό σε μένα»….! (!;)
[ Εχ, πάντως, ω Ι. Χήδες, σώρρυ, ω Βουδ,δ,ιστές, ’’μακριά’’ από….. δόγματα και ‘’τυφλοσούρτες’’….!
Και, όλοι, σχεδόν, θα μπορούσαν να ’’το’’ μπορούν…., κι αυτό…., τόσον, όσον, αναλόγως….! ]
▪ Βούδας :
«Τα θαύματα μπορούν να προκαλέσουν και να ενισχύσουν τους καλούς,
αλλά παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα στους άπιστους που τα αποδίδουν στη μαγεία»….!
{ Ε, μέγιστο θαύμα θα ’ναι η απομυθοποίηση των καθελογής, «συμβολικών», τρικς : φακιρικών ‘’–σας’’….! }
▪ Βούδας :
«Αυτό που θα βεβαιώσετε, θα είναι αυτό που εσείς οι ίδιοι θα έχετε αναγνωρίσει,
σεις οι ίδιοι θα έχετε ιδεί, σεις οι ίδιοι θα έχετε αντιληφθεί»….!
// …..όχα…., έλα, όμως, που σας ‘’μυρίστηκαν’’, ω ‘’άφταστοι’’ και τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες,
και ‘’το’’ βεβαιώνουν, αντιγραφικά…., χμ, που, τάχα, αυτοί οι ίδιοι….. αναγνώρισαν, είδαν, αντιλήφθηκαν,….! //
▪ Βούδας :
«Παίρνω επάνω μου, πάνω στο ίδιο μου το σώμα, τις πράξεις όλων των πλασμάτων.
Παίρνω τον πόνο, τον υφίσταμαι, δεν τον αποφεύγω, δεν οπισθοχωρώ, δεν τρέμω, δεν φοβούμαι.
Και γιατί; Γιατί είναι ανάγκη να σηκώσω εγώ το φορτίο όλων των όντων.
Έχω υποσχεθεί να σώσω, να λυτρώσω όλα τα όντα, να σώσω το σύνολο των όντων.
Πρέπει να βοηθήσω όλους, να διασχίσουν το δάσος της γεννήσεως, του γήρατος, της αρρώστιας,
του θανάτου και της αναγεννήσεως, όλων των πληγών, της αγνοίας,…..
Παίρνω επάνω μου όλες τις οδύνες, όλων των όντων, κι είμαι αποφασισμένος
να υποστώ όλες τις δοκιμασίες σε όλα τα σύμπαντα, όπου υπάρχει πόνος και να μείνω αιώνια στην κόλαση.
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Και γιατί; Γιατί είναι προτιμότερο να υποφέρω μονάχα εγώ και όχι αυτό το άπειρο πλήθος των πλασμάτων.
Δίνω τον ευατό μου (!;) σαν αντάλλαγμα. Εξαγοράζω το σύμπαν από το δάσος τούτο της κολάσεως.
Δέχομαι να γίνω (!;) λύτρο σε όλα τα όντα, για το συμφέρον όλων των όντων.
Λέγω την αλήθεια και θέλω να με πιστεύουν…..»….! |/ …..έιιιιι…., αφιερωμένο μου, κι αυτό, εξαιρετικά….! /|
/// Ωχχχχχ, καλά, τόσο Βουδιστήςςςςς ήταν κι ο Ι. Χ, πριν γίνει Χριστιανός…., ε, από Βουδο’’μίμηση’’….,
ο, τάχα, φιλόλαος, κι αυτός…!; ///
▪ Βούδας :
«Αν το σώμα υποφέρη, είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Αν η ψυχή υποφέρη, είναι εξαιτίας της άγνοίας»….!
[ Όχα…., αν η άγνοια είναι αμαρτία…., τότε…., για να μην υποφέρει….. και το σώμα και η ψυχή….,
θα πρέπει να πειστεί ο κόσμος, και, για το ποιος υπόκοσμος…., τάχα, υπέρκοσμος….,
τον διδάσκει, με πλάνη και δόλο, κωδικική άγνοια….. καρναβαλο,καββαλο,ντυμένη ‘’γνώση’’….! ]
▪ Βούδας :
«Τίποτε δεν υπάρχει εκτός από τη σκέψη, απηλλαγμένη από…..
υποκείμενο, αντικείμενο και πράξη γνώσεως. Η πραγματική αλήθεια, είναι η (!;) σιωπή»….!
*[[ Ε, χμ, τώρα, ω ’’σιωπηλέ’’, αν μάθεις να αποκωδικοποιείς, επαρκώς, και, γι’ αυτό, τη….. ’’σιωπή’’….,
θα ιδείς ότι….. πέρα από τη σκέψη…., την απαλλαγμένη από το :
«εγώ ξέρω κι έκανα, ή κι είπα, αυτό…..»….,
υπάρχει και το : «εγώ δεν ξέρω και δεν έκανα, ή δεν είπα, αυτό…..»….,
οπότε…., το πραγματικό ψέμα είναι ο ‘’λόγος’’…..
και το συγκεκριμένο αφηρημένο της ‘’σιωπής’’ είναι η πραγματική αλήθεια….! ]]*
▪ Βούδας : [ Έιιιιι, μήπως, κάθε ‘’τελειοποίηση : εμψύχωση’’ ‘’λόγου’’ –τους και μία μετεμ,ν,ψύχ,σάρκ,ωση…!; ]
«Χωρίς να κάνουμε λόγο για τον άλλο κόσμο,
// Έλα, ντε…., έ σ τ ω…., που, χμ, θα πρέπει να πιστεύουμε στον Κριτή Θεό….,
για να είμαστε….. άνθρωποι….. και να ζήσουμε, όλοι, τότε, ανθρώπινα….! //
δεν κινδυνεύει το συμφέρον μας σε τούτον αν ο υπηρέτης δεν εκτελή το έργο του
ή αν ο κύριος δεν πληρώση το ημερομίσθιο του υπηρέτη του;»…..!
▌ Α, αν…., και, έτσι…., το είπε ο Βούδας…., μάλλον, αυτός εδώ…., χμ, κι όχι οι άλλοι….. Βούδδες….,
ε…., μάλλον, και πίστευε στο Θεό…., έστω στον σαν τον Βράχμα ‘’του’’….,
και περίμενε, ανάλογή του, καλή του, ανταμοιβή, επίζωα ή μεταθανάτια, Βραχμόθεν : Θεόθεν,….!
Ναι, μάλλον, αυτός ε δ ώ, βλέποντας τα ρεζιλίκια, και, των βραχμάνων, χα, ιερέων…., δεν ήθελε….,
κι ας το έκαναν τα κρυπτοσατανίδια με μάσκα θεïστική οι βραχμάνοι, μεταθανάτιά του….,
να συνδεθεί η ‘’θεωρία’’ του με τον Βράχμα…., και –τους….,
( …..’’τελικά’’…., ως και με τον Ι. Χ…., ο Βούδδας τους είναι ‘’σιαμαιοποίηση’’ Βουδών και Βουδδών….! )
που οι ως άνω βραχμάνοι, ξου, ιερείς τον….. ’’καπηλεύονταν’’….,
και, και, γι’ αυτό….. έδωσε…., ως ‘’διπλωματικά’’, τάχα, άθεος….,
την όσον κι όπου επιτυχημένη θεωρία του….,
για να οδηγήσει…., ’’κρυφά’’ κι ‘’ανυποψίαστά’’ τους…., τους πιστούς του στο Θεό….,
έτσι που…., εφαρμόζοντάς ‘την…., θα τους ‘’έστελνε’’ σ’ Αυτόν….,
χωρίς διόλου κι όποιους μεσάζοντες….,
πράγμα που, βέβαια, θα του αρκούσε…., προσέχοντας επιμελώς….. μη ‘’μειώσει’’ το Θεό….! ▌
▪ Βούδας :
«Τώρα, αν κάποιος πει για μένα, ( λέγει ο Βούδας ), γνωρίζοντας και βλέποντας,
πως η υψηλή αρειανή επιστήμη μου και η εσωτερική μου ενόραση δεν είναι υπερανθρωπίνης φύσεως, (!;)
[ Χμ, αν και δεν είχες υπερφυσική γέννηση, ω, έστω, Βούδα, εσύ….,
υπερφυσικοποιείς, και, την αρειανή επιστήμη….! ]
ότι διδάσκω έναν Νόμο βγαλμένο από τη λογική και την πείρα
και που η έκφρασή του, είναι κάτι απόλυτα προσωπικό,
*[[ Ε, και τα ‘’δυο’’ είναι, βρε συ, περισσότερο δικά σου…..!
Μα, επειδή δεν λες το, το Σωκρατικό, «δοκεί μοι»
και ‘’τα βάζεις στο στόμα του Θεού’’…., απολύτως όλα…., και, συ ε δ ώ….,
ε, τότε, σωστά και λάθη…., όλα είναι….. ’’περιφρονητέα’’…., ως ‘’υλικά’’ ‘’θρησκείας’’…., έστω….! ]]*
αν αυτός δεν ανακαλέση, κι αν δεν μετανοιώση και δεν εγκαταλείψη τούτη την σκέψη,
θα υπάγη στην κόλαση»….! (!;)
{ …..έιιιιι…., οι έτσι απειλούντες ‘’θεοί’’….. είναι ’’αυτοκτονούντες’’….! }
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♣ …..’’τελικά’’, ρεεεεε…., σαν θέλουν…., σαν δεν θέλουν….,….. και σε όποιον κι όπως αρέσουμε…., έστω….!
Και….. τί κι αν επιδιώκουμε, εμείς, το….. ’’τέλειο’’…!;
Δεν γίνεται να είναι ο δότης, συνεχώς, πάνω από το κεφάλι του κάθε επίδοξου λήπτη….!
Εμείς κάνουμε τον αγώνα μας…., με….. σωστά, μα και με λάθη κι ατέλειες…., ως ανθρώπινον….,
ιδίως, τον της αποκωδικοποίησης της ‘’σιωπής’’ μαρτυρικό -- σταυρικό…., τον αξιομίμητο….,
λέμε τόσα…., όσα ξέρουμε και δεν είναι ή γίνονται επικίνδυνα, κυρίως, για το λαό…., ’’συν Θεώ’’….,
φτύνοντας τα βασιλοβραχμανεία : καισαροπαπεία :….,
ζώντας απλά και με όσο λιγότερα και μέτρια λάθη…., λόγοις τε και έργοις…., τα δίνουμε….. και….!
Άλλωστε…., ’’όπως’’ ορισμένα χάπια αλληλοεπιδρούν…., διαφορετικά στον καθένα….,
και δρουν αναλόγως, και, των ασθενειών του λήπτη…., κάθε φορά….,
έτσι κι εδώ…., ανάλογα με το τι έχει στην ψυχή του
ο τυχόν και όπως δήποτε κι όσον λήπτης…., συν άλλους παράγοντες…., τότε και μετά….,
ε…., ανάλογα θα είναι και τα αποτελέσματα…..! ♣
▪ Βούδας :
«Εκείνος που έχει ‘’καταλάβει’’, γνωρίζει ότι η άμμος και το χρυσάφι έχουν την ίδια αξία»….!
( …..ναι…., χμ…., μα….. θα ‘’καταλάβει’’, άραγε’’, και το πως…..
κι εκείνος που βγάζει χρυσάφι από την άμμο έχει, αν όχι περισσότερη,
την ίδια αξία με | …..ε, τα αλληγορικά….. άμμο και χρυσάφι….! | την άμμο και το χρυσάφι…!; )
Διακήρυξε ο Βούδας : «Έδειξα στους (!;) οπαδούς μου με ποια μέσα μπορούνε να (!;) δημιουργήσουν,
ξεκινώντας από τούτο το σώμα, ένα (!;) άλλο σώμα από μια ουσία (!;) πνευματική»….!
/[ Έιιιιι…., Ι. Χήδες -- Παυλιανιστές -- …., ποιός «πνευματικός» αντιγράφει ποιον….. έως κι αυτολεξεί…..
και τα παρουσιάζει….. ή ως δικά τουουου ή ως εκ Θεούουου…!; ]/
==============================================================
==============================================================

5 --- 4 )
Ελληνική Μυθολογία.
Βιβλιογραφία…: Ζαν Ρισπέν.
▪ Ελληνική Μυθολογία….:
(!;) θεοί με….. μορφή και πάθη ανθρώπου….,
( Ω του Κυρίου Κυριακοί, για κυριολεξία, με τα του Κατθρώπου και δη του Σατανοκατθρώπου πάθη οι δίποδοι! )
προσιτοί σ’ αυτόν, κι όχι, ως τους μυστικιστές, απρόσιτοι, ’’χαμένοι’’ μέσα στο άπειρο, στο άγνωστο….,
απ’ όπου πηγάζουν οι θρησκείες τους….,….: κατ’ εικόναν και ομοίωσίν ‘’τους’’….! (!;)
*// …..α, έτσι ή αλλιώς…., και οι μεν….. και οι δε…., που έκαναν τη ‘’θεολογία’’
μέσον εδραίωσης της βρώμικης εξεξεξουσίας τους…., καθώς, σχεδόν, πάντα….,
μα κι οι λαοί τους…., πιστοί ή και μη…., υπέστησαν τα….. ’’ανάλογα’’…., κι ας….! //*
▪ Ηρόδοτος :
«Αυτό που ξεχωρίζει ανέκαθεν τον | «λογικό» | Έλληνα από τον / «μυστικιστή» / Βάρβαρο,
είναι πως ο Έλληνας ρέπει ανέκαθεν προς τη γνώση
και είναι (!;) λιγότερο προσιτός στις παράλογες ευπιστίες»….!
/// Χμ…., ω κωδικο’’τέτοιοι’’….. δοτοί της Ήρας…., να…., οι ’’απρόσιτοι’’ απόγονοι του….. Νάρκισσου….! ///
------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------▪ Ησίοδος….: Θεογονία….:
«Πριν από κάθε άλλο είταν το Χάος· έπειτα η ευρύστερνη Γαία / Γη /…..κι ο Έρως…..»….!
Το Χάος….:
«Είναι ένα διάστημα, αλλά ένα διάστημα που περιέχει ‘’εν σπέρματι’’ όλα όσα θ’ αποτελέσουν το σύμπαν»….!
( Χμ…., έι, τί…., και ο….. από μη φυσικό φως….. Θεός….. κ. τ. λ….. από αυτό προέκυψαν….,
ως προϋπάρχουσα η ύλη του μη φυσικού φωτός…., έστω, και του φυσικού…!; Και, μετά, τί και πώς…!;
Ε…., αν έτσι πιστεύετε…., συν Ησιόδω…., κι εσείς…., έχουν δίκαιο αυτοί που λένε πως…..
οι ’’τέτοιοι’’ αρχαίοι Έλληνες ήσαν άθεοι…..
και τα της μυθολογίας τους…., τα των εκάστοτε και διαρκώς και συν αρχόσι, ιδίως….,
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ήσαν, απλά, ‘’αντανάκλαση’’ των στην τότε Ελλάδα τεκταινόμενων….!….. )
Πρώτα / το Χάος : πρωταρχικό και δημιουργό στοιχείο / γέννησε το Έρεβος….. και τη Νύχτα….!
---- …..ε, πανχωροχρόνος κι αφόρτιστα μη φυσικά αιθερόνια : Έρεβος / Νύχτα / ήταν αυθύπαρκτα….. ---Το Έρεβος κι η Νύχτα γεννούν με τη σειρά τους τον Αιθέρα….. και την Ημέρα….!
--//-- …..ε, σαν φορτίστηκαν τα ως άνω….. μη φυσικά….. αιθερόνια προέκυψε ο από μη φυσικό αιθέρα
Ένας και όντως Θεός / φως : Ημέρα /….! Ιδές στο 1ο Σιωπολόγιο…., στα περί Θεογονίας….. --//-[ Κατά τον Όμηρο, δημιουργός του Σύμπαντος είταν ο Ωκεανός, που είχε για σύζυγο τη Θέτιδα….!
Ο Ωκεανός….: Είχε 3.000 γιους και 3.000 κόρες….. ]
( Τί, πιο πολλά ‘’παιδιά’’ κι απ’ τον Σολομώντα…!; Μα….. λιγότερα απ’ τον Κρίσνα με τους 180.000 γιους….!
Ιμπεριαλισμός Νο 666….. ή, σπαστά, Νο 333 Χ 2 = 666…!; Ή 666 : 3 = 222….,
χμ, που οι ‘’τέτοιοι’’ κάνουν από όλες τις….. φακιροπράξξξξξεις…!; )
Η Γαία, με τον / ‘’ως αξίωμα---αρχή’’ / Έρωτα, γέννησε, πρώτα τον ουρανό, που τον κάνει σύζυγό της
(/ …..χμ, λοιπόννννν….., γη και ουρανός…., ως γήινος κι ο κάθε κι όπου ‘’ουρανός’’….: γεωουρανός….,
ε, και από εξατμισμένο : εξαερωμένο νερό : λαό κι ο κάθε κι όπου ‘’τέτοιος’’ ‘’Θ,θ,εός’’ :
αιθέρας, αέρας, κάθε λογής αέρια,….. ννναι…., από….. γεω,νερο:λαο,θάλασσα….! /)
και συγκροτεί μαζί του την 1η θεïκή δυναστεία….! | 1η θεϊκή δυναστεία των Ουρανιδών, ε, των ’’αιθέρινων’’….! |
Γεννούν τους 12 Τιτάνες, 6 αρσενικούς και 6 θηλυκούς, τους 3 Κύκλωπες και τους 3 εκατόγχειρες….!
Η Γαία και ο / Τιτάνας γιος της / Κρόνος καταδικάζουν τον Ουρανό σ’ ανικανότητα….!
[ …..έιιιιι…., βασιλιάδες…., για ένα Βάθρο…., την ‘’Ελλάδα’’ ‘κάναν Βόθρο….!
…...Και, ω θαυματουργή σχιζοβασίλισσα και του γυναικείου ιμπεριαλισμού Ήρα, σώρρυ, Γαία….,
γιατί δεν τον μεταμορφώνεις σε Τζιτζίκι και τον τυραννάς….,
ως μεταμόρφωσε σε Τζιτζίκι η Ηώ : Αυγή τον άντρα της Τιθωνέα…., χμ, στα γεράματά του….,
οπότε δεν μπορούσε να….. συνουσιαστεί μαζί της…., και, ιμπεριαλιζέ : γαμησιιζέ :….,
ννναι…., και να κατακτήσει ιμπεριαλιζέ : γαμησιιζέ : γαμαλληλουιαϊζέ λαούς -- μικρές, φυλές…!; Γιατίιι…!; ]
●● …..με την κοπή του πέους του, που το κομματιάζει, ο Κρόνος,
// Ε, περιτομή -- περικοπή : αρχή ιμπεριαλισμού….! Κοπή -- τομή : τέλος ιμπεριαλισμού του Κρόνου….!
Αφροδίτη : σύμβολο τέλους της ιμπεριάλ Δυναστείας των Ουρανιδών
κι αρχή της Δυναστείας των άλλων….!
Και, ω εορτόλαγνοι, είναι αμαρτία που δεν γιορτάζετε το ιμπεριάλ πέος : φαλλό του Ουρανού….,
χμ, να μάθετε…., που, ακόμα, δε μάθατε, αν και ‘’το’’ πάθατε…., τι εστί κάθε ιμπεριάλ λαογαμήσι….! //
και, σαν το πετά στη θάλασσα, γεννιέται η Αφροδίτη….! ●●
…..Ο Ουρανός, λοιπόν, σώζει τον εγγονό του Δία,
γιο του Κρόνου και της, επίσης Τιτάνος, αδελφής του Ρέας, / 2η θεïκή δυναστεία…., ε, των ‘’αέρινων’’….. /
που, τελικά, μετά από πολέμους και νίκη του ενάντια στους Τιτάνες και τους Γίγαντες,
και με τη βοήθεια, και, των Κυκλώπων, γίνεται οριστικά κύριος του Ολύμπου….,
τόπου κατοικίας, κυρίως, των θεών….,
| Οριστικά…!; Αληθινά ψέματα…., που καμιά βασιλική, ωχ, θεïκή δυναστεία δεν υπήρξε ως οριστική….! |
[ 3η, τελευταία, θεïκή δυναστεία των Ελλήνων, η των Ολυμπίων…., ε, των ‘’ατμικών’’….! Αέρααα….! ]
μετά από τον εκθρονισμό του πατέρα του Κρόνου,
του φάγου των παιδιών του, για να μη του πάρουν το θρόνο….: μύθοι, παραλλαγές,….! (!;)
* …..πω -- πω…., ’’θεϊκή’’, βασιλοπαπική, ’’μυθοσαλάτααααα’’….! *
-------------------------------------------%%%%%----------------------------------------◘ Ο, φιλάνθρωπος, Προμηθέας…., | Τίιιιι…., μνημονιο’’σπάστης’’…!; |
ο, κατά μερικούς, / Ε, ανα δημιουργός της τότε κοινωνίας –τους….! / δημιουργός του ανθρώπινου γένους,
γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της Ωκεανίδας Κλυμένης,
// …..χμ, ή γιος της Ήρας από βιασμό της απ’ τον Γίγαντα Ευρυμέδονα….! //
[ Ε, έστω, ως γιος Τιτάνα και Ωκεανίδας…., καθώς κι ο Δίας ήτο Τιτανογιός…., ‘’υγραέριο’’ κι ο Προμηθέας….,
μα κι ο αδελφός του Επιμηθέας…., ξεπεσμένοι απόγονοι, μάλλον, ‘’κάποιας’’ θείας Δυναστείας τους….,
ίσως, και διεκδικητών του Θρόνου του Δία…., ναι…., άντε και Αιθέρας….!
Και….. προσοχή, ω ‘’νερά’’, στους επίδοξους ‘’νερο’’,λαο,πατέρες…., τους σικέ ‘’συνδικαλιστέςςς’’….! ]
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ξεγελά με απάτη, σαν σε ‘’πλάκα’’, τον | Τίιιιι…., τον Μνημονιομανή…!; | Δία, μπροστά σε θεούς και θνητούς,
ενώ ήσαν μαζεμένοι στη Μυκώνη, για ν’ αποφασίσουν σχετικά με τ’ αμοιβαία προνόμιά τους, θεών και θνητών,
και ειδικά, για τη διανομή των σφαγίων στις θυσίες,…..
( Βασιλιάδες και παπάδες….,/ κι όλοι οι λοιποί ‘’μπαγάσες’’….,/
αγκαζέ λαοφονιάδες….,/ για τα φράγκα και τις μάσες….! )
…..βάζοντάς ‘τον να διαλέξη μες απ’ ένα πελώριο βόδι -- δέρμα βοδιού όποιο κομμάτι του βοδιού
θα ήθελε αυτός…., που, τελικά, διαλέγει τα, με πονηριά του Προμηθέα,
σκεπασμένα με γυαλιστερό λίπος κόκκαλα….,….!
{ Τίιιιι…., μύθος : ‘’μύθος’’ ‘’αντιστοιχία’’….. του….. περί Σίσυφου, Λαέρτη / : λαού, εδώ / κι Αυτόλουκου…!; }
{ Ε, όχι κι ο Προμηθέας, αρχισυνδικαλιστής κι εκπρόσωπος του λαού, τόσο αντιστοιχία του Σατανά….!
Απλά, να, ο Δίας δεν ήταν Δίας, μα ‘’Λοξίας’’….,
και, τότε κι εκεί και τελικά, μυθολογικός….. ’’Ιστορικός Συμβιβασμός’’ τους….! }
Τότε ο Δίας, γελοιοποιημένος, εξοργίζεται, που ζημιώνεται με αυτόν τον τρόπο προς όφελος των ανθρώπων,
---- …..χμ, που, πιθανόν, γέλασαν…., ε, οι…..αντι,εκ,πρόσωποι του λαού…., εις βάρος του Δία,
αφού δεν δείχνεται, εδώ, ενοχή και συμπαιγνία τους : των του λαού….! ---■ * Α, ρε ‘’νερένιε’’, εγγράμματε αρχισυνδικαλιστή κι ένα απ’ τα ‘’αριστερά’’ ‘’χέρια’’ του Δία, Προμηθέα….,
// …..έι…., φορές…., ο υπουργός….. εργασίας…., οικονομικών…., ’’τεχνοκράτης’’….,…..
ήταν γενικός γραμματέας τους, ’’εργατοπατέρας’’…., μάλλον, που ο Ερμής ακόμα ‘’δεν’’ γεννήθηκε…!; //
κοτζάμ….. ’’αέρινο’’ Δία…., πώς τον κατάφερες να ψηφίσει ‘’τέτοιο’’, λαοσύμφορο, νομοσχέδιο….,
που, όμως, χμ, ’’θα το πάρει πίσω’’…., σε άλλες, πιο βολικές του, συγκυρίες…., ’’ειρήνης’’….,
και που, αλλιώς, Κρόνος Δίας που έφαγε τα λαοαποπαίδια του….,
σαφώς, κι εδώ, συν ‘’ιερεύσι’’ και τσιρακίοις του….,
μα και σένα, τον προς Βάθρο ‘’έξυπνα’’ ανερχόμενο και λαïκής, έστω μεσοαστικής, καταγωγής….! * ■
και τους εκδικείται, [ Τίιιιι…., σ,Σ,τυγερά…!; ] αφαιρώντας ‘τους το πολύτιμο δώρο της φωτιάς! (!;)
[ Χα, ’’φωτιούλα’’…., που αυτός είχε το μονοπώλιο της ’’καυτής’’ τεχνογνωσίας : φωτιάς, κι εδώ….! ]
Έτσι, παράλληλα, οι, θνητοί, άνθρωποι έχασαν, έστω, την έως τότε ακέραιη ευτυχία τους,
/$/ …..Εχ…., καταπώς κι εμείς εδώ, σήμερα, με ‘’τέτοιον’’ τεχνο’’πολιτισμό’’…., σε ‘’Διο’’μονοπώλιο….,
που κοπιάζουμε…., σοσιάλ καπιταλίσμ ή καπιτάλ σοσιαλίσμ, ή όπως άλλως….,
και ‘’δε φτάνουμε’’…., ’’καιόμενοι’’, ιδίως, Δουνουτου’’Υμιρ’’ικάαα, στην Ε. Ε : Ένωση Εγκληματιών….!
Και…., έστω, χμ, έτσι…., ’’πλάστης’’ που έτσι εκδικείται το ‘’πλάσμα’’ του….,
ήταν ‘’τέτοιος’’ και πριν ‘’πλάσει το πλάσμα’’ του….!
Και….. τα ‘’χασίσια’’ στους ‘’πρεζάκηδες’’…., ουουουουουστ….! /$/
αφού, μάλιστα, ο Δίας τους έκρυψε το μυστικό μιας λιτής ζωής και τιμωρώντας τους, έτσι και τότε,
με την, κοπιαστική τώρα, εργασία….!
([ Ωωωωω…., ή έπαυσε να τους δίνει, και, πολεμικά λάφυρα….,
είτε κλοπιμαία από άλλους, ’’υποπόδιους’’, λαούς του….,
ή τους επέβαλε κι εξαντλητικούς φόρους ο φορομπήχτης λαοβάμπιρος με την τραγία κλίκα του….,
και, για να ανταπεξέρχονταν, θα χρειάζονταν, μάλλον, να δουλεύουν περισσότερο…., ε, και φαίνεται….! ])
--------------------------------------%%$%%-----------------------------------------█ Αισχύλος | …..για την μετά την….. πτώση τους ζωή….. | ….:
«Είχαν μάτια και δεν έβλεπαν, αυτιά και δεν άκουαν…..
/_/ Εμ, απ’ το ‘’θεϊκό’’ ‘’ματοστράβωμα’’ και ‘’αυτιοξεκούφιασμα’’….. έχασαν, και, τον παράδεισο….!
Πάντωςςςςς…., σήμερα…., για να δείτε φως από τα ‘’αέρια’’…., και για να ‘’γίνουν καπνός’’….,
‘’κάψτε ‘τα’’ με….. ’’προσοχή’’…., να…., δημοκρατικάαααα…., α ψηφώντας ‘τα….! /_/
…..ολόκληρες (!;) χιλιάδες χρόνια τίποτα δεν είταν ξεκάθαρο γι’ αυτούς,
όλα συγχέονταν, όλα είταν θολά…..
Για κατοικίες τρύπες, καμιά ξεκάθαρη αντίληψη…., τίποτα δεν ξεχώριζαν απ’ ό,τι έκαναν…..
Όταν αρρώσταιναν, καμιά περίθαλψη, ούτε τροφή, ούτε αλοιφή, ούτε ποτό.
Από έλλειψη φαρμάκων πέθαιναν»….!
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*// …..εχ…., τόσο και για τόσα, χιλιάδες, χρόνια, πια, σαδιστής βασιλιάς….! Α…., η ενσαρκωτή ιδέα Δίας….!
Βέβαια, έχει, ως προς την αγριοποίηση τ’ ανθρώπινου γένους, την ‘’αντιστοιχία’’ του…., μα όχι κι έτσι….!
Κι αυτά….. στις ‘’πρώτες’’ κοινωνίες τους…., κι εκεί και τότε…., εεεεε, κάτι σαν από Εδέμ της Π. Δ….! //* █
----------------------------------------------%%$%%--------------------------------------------Ώσπου, τότε, έρχεται, επίκουρος της ανθρωπότητας, ο Προμηθέας….,
κλέβει, ’’έξυπνα’’, τη φωτιά από τον Δία κι ευεργετεί τους ανθρώπους, ξαναδίνοντάς ‘την ‘τους….!
[ …..εμ…., αγώνα στον αγώνα…., αναλόγως…., καταφέρνουν οι λαοί, έστω, και, συν ‘’Προμηθεύσι’’,
να επαναφέρνουν, και, λαïκά νομοσχέδια…., μα και να ρίχνουν θεïκές δυναστείεςςς….. κ. ο. κ….! ]
Τότε ο Δίας βάζει τον Ήφαιστο
*[ …..χα, που κατ’ άλλους είναι γιος του Δία και της συζύγου του Ήρας,
και κατ’ άλλους είναι γιος, μόνο, της Ήρας, «δίχως σαρκική σχέση», δίχως πατέρα….,
ως η Αθηνά είναι κόρη, μόνον, του Δία, ’’δίχως σαρκική σχέση’’, δίχως μητέρα….!
…..Ε, σαν μόνοι/νες ‘’πιάνουν’’ και γεννούν γιους ή κόρες….: όλα τους χώρες -- ‘’χώρες’’….,
μόνοι/νες τις κατακτούν….. ή και τις φτιάχνουν εκ του μηδενόςςςςς….! ]*
{ Εχ…., από τα αρχαία χρόνια….,/ το ‘’κέρατο’’ αόρατο…../ και το γκαστρί ‘’παπάρι’’….,/
κι ο κόσμος το ‘χε τούμπανο….,/ κι ‘’αυτοί’’ κρυφό καμάρι….!
Ρε, μπας και που ήσαν, όλοι, οι βασιλείς ‘’κερατάδες’’ τους έκαναν / : Π. Δ / κι «αλληγορικά κέρατα»…!; }
και του φτιάχνει, από χώμα και νερό, / Ε, λαϊκιά και για το λαοξεγελάν….! / την όμοια με θεά, Πανδώρα,
με τη βοήθεια, μερικών, θεοτήτων.
| …..μεταξύ των οποίων ο Ερμής…., που της εμπνέει την τέχνη της ψευτιάς και της δολοπλοκίας….! |
{ …..γιατί, βρε, τζούφιο σπέρμα είχε ο, Σατάνιος, Ήφαιστος….. κι η ‘’κυρά’’ του ‘’παρτουζιάστηκε’’….,
ώστε η Πανδώρα / ενσαρκωτή ιδέα / να μη ξέρει ποιος είν’ ο αληθινός πατήρ της, ωχ, το, προκάτ, καημένο…!; }
Τότε, τη στέλνει…., διά του Ηφαίστου, πάλι…., ως, τάχα, δώρο στους ανθρώπους,
κι αυτήν και ένα με δώρα δοχείο…., μα….. για να τους εκδικηθεί….!
*// …..ε, σιγά, ρε Δία, μην ξεπεράσεις, και, ως προς την εκδίκηση, και, τον….. ’’αξεπέραστο’’ Γιαχβέ….:
τετράποδο δίποδο καραβανοβασιλιά, χμ, μπουλουκιοαυτοκράτορα,…..
ξου, κι αυτός, μετά τον θάνατό του, ενσαρκωτός Κύριος -- Πνεύμα…., ’’Μούτρο’’ προς μίμηση, χα….,
| …..που, κι οι ‘’επιτροπές τους, όποιον κι όποτε τους βόλευε, ‘’αθανατοποιούσαν’’, ’’έργω τε και λόγω’’….! |
και, χμ, εν ζωή, Δεσποινίδος -- Φλέγμα του όντως Σατανά….! //*
Έτσι, την δίνει, ως δώρο από τον Δία, στον Επιμηθέα, αδελφό του Προμηθέα κι επίσης μισητό από τον Δία,
κι αυτός, γοητευμένος, την παίρνει για σύζυγο,
[ Χμ, εκεί, και, ο Νταβατζής Αβραάμ ‘’πούλησε’’, ιμπεριαλιζέ, τη Σάρρα στο Φαραώ και τον Αβιμέλεχ και….! ]
παρόλο που ο Προμηθέας του συνέστησε να μην πάρει, ποτέ, τίποτε από τον Δία….! (!;)
{ …..χξς΄…., μια ‘’μεγαλοαστή’’ λαϊκιά…., από «αερομόρφωση»…., ’’Εύεια’’ ’’Δουρεία αλόγα’’…..
κι ένας ‘’μεσοαστός’’ λαϊκός…., ’’Αδάμειο’’ ’’Τρώον παρ·άλογον’’….:
ρίσκο γάμος…., βρε λιγούρη και ‘’θεαινό’’,μεγαλοαστό,λαγνε Επιμηθέα….! }
Ανοίγοντας, λοιπόν, από περιέργεια κι αδιακρισία, και πριν απ’ τον Επιμη/υ/θέα,
η Πανδώρα το με τα δώρα δοχείο, ξέφυγαν από εκεί μέσα τρομερά δεινά,
|| …..παγίδες ‘’νομοσχέδια’’….,/ για ‘’κλωτσοσκούφι’’ του λαό…..,/
στου Άρχοντα τα ‘’σχέδια’’….,/ ω, και, αρχαίο Πνεύμα Ελληνικό….,…../
που, αρχικά, έχει το ‘’μέλι’’….,/ μα, ’’τελικά’’, το ‘’κουρδουκέλι’’….!
Ναι, αρχαία η κατάρα σου….,/ ω Ελλάδα…., κι η ‘’αερ’’αντάρα σου….! ||
που πλάκωσαν έκτοτε την ανθρωπότητα, και μονάχα η ελπίδα έμεινε στο βάθος του δοχείου….!
▼ Εδώ, κι έστω έτσι, ’’στερνή’’ ελπίδα στο λαό ‘’του’’ ο ‘’ηλεκτραγγέλτης’’ -- φωτιοδείχτης Προμηθέας….!
Πάλι, μα για τελευταία τους φορά…., που ακολούθησε ’’Ιστορικός Συμβιβασμός’’…., ως συνήθως….,
κι ο λαός, πάλι, ορφανός από ‘’προστάτη’’…., μετά….,
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οπότε αρχίζουν τα ‘’σικέ’’’, και, ως προς τον Προμηθέα….,
του…., κι αυτού, σαφώς, ’’διαχρονικού’’…., ενσαρκωτή….. ιδέας ενσαρκωτής….!
Αλλού, οι ηλεκτροθέτες, ήσαν φωτιοβάλτες στους λαούς, ‘’τους’’ ’’Ι. Χήδες’’ έτσι….! Ήλεκτρον:φωτιά….! ▲
// …..άλλοι συγγραφείς, σε αντίθεση με τον Ησίοδο, λένε πως το δοχείο δεν περιείχε δεινά, μα αγαθά….. //
---- Ε, Διόδοτοι αυτοί…., όπως, και, με τους Ισραηλίτες…., ως προς παρόμοια κρυπτοσατανιστικά….,
ήσαν, αδιαμφισβήτητα, Διοτσανακογλείφτες…., στη….. βασιλευομένη Δικτατορία του Δία….! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{ Δολώματα ωραίες γυναίκες---‘’δούρειοι ίπποι’’…..
▌ Ε. Μ : Ζαν Ρισπέν :
( …..πλην της ωραίας Πανδώρας, δώρου του Δία στον μισητό –του Επιμηθέα, αδελφό του Προμηθέα….. )
Στον αγώνα του Δία κατά των Γιγάντων…., η Αφροδίτη χρησιμοποιεί τα θέλγητρά της
για να παρασύρει τους Γίγαντες σε μια σπηλιά, που είναι μέσα ο Ηρακλής και τους σκοτώνει όλους….! ▌
◘ Παλαιά Διαθήκη :
1) Το βιβλίο της Ιουδίθ…., 2) Το βιβλίο της Εσθήρ….:
// Σάρ,ρ,α….: Γένεσις : 12 : 19 : ο Αβρ,α,άμ ‘’πασάρει’’ στον Φαραώ τη Σάρ,ρ,α, που την παντρεύεται….,
ως…., ’’έτσι’’ : μόνο, ‘’πασάρει’’…., και στον Αβιμέλεχ….: Γένεσις : 20 : 12….,….! //
Ωραίες Εβραίες -- δολώματα….! Ιουδίθ, Εσθήρ,….. αναλαμβάνουν να σώσουν την πατρίδα τους,
τάχα, με τη βοήθεια του Θεούουουουου….! ◘ }}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------◘ Ο Προμηθέας δίδαξε στους ανθρώπους : αστρονομία, γεωργία, ναυτιλία, ιατρική,
μαντεία, γράμματα κι αριθμούς, ως κι άλλα….,
*[ …..χμ, ’’διαρροή’’, και, της τεχνογνωσίας στο λαό…., σε ‘’αποδυνάμωση’’ της βασιλείας…., ή…!;
Και, σαφώς, και, αυτά….. γίνονταν επί αιώνες…., ε, επί ’’διαχρονικών’’ ’’μετεμψυχώσεών’’ τους….! ]*
που, και, γι’ αυτό τον αλυσοδένει σε βράχο,
/ Έι, ω Δία, δώσε ‘του του, τελικά, εξαγοραστού μια σατραπεία, χα, να ησυχάσεις….! /
διά του Ηφαίστου, πάλι, στην κορφή του Καύκασου όρους,
|/ …..χμ, νά ‘τος, πάλι, ο τζουφιόσπορος…., ο της «ασπόρου συλλήψεως» Ήφαιστος….,
να, στα, συνήθη εξορίσια, Κιμμέρια όρη του Άδη…., ω, σώρρυ, στο Καύκασον όρος….! /|
όπου ένας από τον Δία σταλμένος αετός
// …..εχ, τόσο σαδιστής ο σταλμένος αιμοβόρος ‘’ασφαλίτης’’ --- «αλληγορικός αετός»…!; //
του έτρωγε το…., ε, το αλληγορικό συκώτι του…., συκώτι τη μέρα, που τη νύχτα ξαναφύτρωνε….!
( Α…., ’’συμπέθερε’’, πια…., Προμηθέα…., για να ‘’τσιμπήσεις’’ υπουργείο…., πάλι….,
και να μην ‘’πεθαίνεις κι ανασταίνεσαι εναλλάξ’’….,
υπόγραψε ‘’δήλωση μετανοίας’’…., από το….. ’’ξερονήσι’’-- εξορίσι, κιόλας….!
Κάνε ό,τι σου λέει ο μεσάζων συμπέθερός σου Ήφαιστος και θα ιδείς…., χμ….! )
Τελικά, ο γιος του αλαζόνα Δία και της Αλκμήνης Ηρακλής,
[ …..ααααα, ’’χοντραίνει’’ το παιχνίδι…., εκτός κι αν ετοιμάζεται πραξικόπημα….! ]
αφού πριν σκότωσε τον / …..ε, δίποδο αετό…., ίσως, ‘’αερικό’’…., χα, αερόβιο μαζί και υδρόβιο….! / αετό,
|| Εμ, τί νόμιζες, ρε Προμηθέικο αντικατάστατο : σωσία του Προμηθέα, σώρρυ, ρε Προμηθέα…!;
’’Σερβιέτα’’ μιας χρήσης ήσουν στον γυναίκαντρο Δία, που ‘’το παράκανες’’….! ||
και διά του Ηφαίστου, πάλι, έσπασε τις αλυσίδες, τον ελευθέρωσε,
με τη συγκατάθεση, (!;) από συμφιλίωση, του Δία….!
*// Στα μεγάλα ζόρια, ιδίως, σε ξεσήκωμα του λαού, ’’βάζουν νερό στο κρασί τους’’ κι οι βασιλείς….! //*
{{ …..πω, πω…., τι….. συγκαταθετικός και συμφιλιωτικός ‘’Ιστορικός’’ Συμβιβασμός….!
Και τι επαναφορά του ξεπεσμένου μεγαλοαστού στην….. ’’Οικογένεια’’…., ε, των μαφιόζων….!
---- …..νερό…., ατμός…., νερό…., ατμός….. κ. ο. κ…., σαν αλλάζει τάξεις ο Προμηθέας….! ---Και τι διάψευση του λαού….! Κι είπα…., κι εγώ ο ‘’εύπιστος’’…., πως….!…..
Και, α, ο Ηρακλής, ο γιος της Αλκμήνης τον ελευθέρωσε…!;
Γιατί….. η Τιτανίδα Θέτις είπε στον Προμηθέα….: «ο γιος | …..α, ο Ιησούς Χριστός…!; | μιας Μαρίας
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// …..χμ, εξέχουσας λαϊκής : υδάτινης : νερένιας μορφής…., μάνας του Ιησού Χριστού…!;
Νηρηίδαςςς : Υδρίδαςςς : Νεράιδαςςς…!; //,
που θα πει (!:!;!;!;!;) πριγκίπισσα των υδάτων, αυτός θα τον ελευθερώσει»….! }}
Τότε κι έτσι…., ο Δίας τον Προμηθέα…., τον δέχεται στον Όλυμπο, παίρνοντας τη θέση του κενταύρου Χείρωνα,
---- Ναι…., λιγότερο υγρός αέρας : ‘’πτωχόν αέριον’’ με υδρατμούς…., άρα, χμ, θνητός….!
Όμωςςς, «κατά μερικούς», «δημιουργός του ανθρώπινου γένους» ο Γιαχβέ, σώρρυ, ο Προμηθέας….,
άρα…., Αιθέραςςςςς…., άρα…., αθάνατοςςςςς….! ---// Χμ, πριν ‘’αποσχηματιστεί’’ ή μετά…!; Και….. χήρεψε ή ζωντοχήρεψε ο ‘’θρόνος’’ του και…!;
Ε…., έχει και….. αναίμακτους ανασχηματισμούς Κυβερνήσεων….! //
αφού πριν αυτοκτόνησε | Αυτοκτονία, ε…!; | με την άδεια / το ‘’άδειασμα’’ / των θεών και θεαινών, / ο Χείρων /
καθώς είχε ένα βασανιστικό κι ανίατο τραύμα,
[ …..εμ…., η, πιθανόν κι εδώ, φιλολαïκότητα είναι ανίατο τραύμα : θανάσιμο αμάρτημα τω Διί….!
Τώρα…., για να του το ‘’θεράπευσε’’ ο, ’’μετανοιοδηλωσίας’’, Προμηθέας….,
θα του έγινε….. καλή ‘’θεραπευτική’’ ‘’αγωγή’’ του….. ’’ανάγωγου’’ τοις θεοίςςςςς Χείρωνα….! ]
ενώ, τότε κι έτσι, η αθανασία του Χείρωνα περνά στον Ηρακλή….!
|_| Ω…., αυτός θα έγινε….. υπουργός επί….. τιμή….. και κέρδισε την αθανασία….,
ε, ως ξερός αέρας : ‘’πτωχόν αέριον’’ χωρίς υδρατμούς…., άρα, χμ, αθάνατος….!
Εχ…., τον έγραψε κι η ‘’Ιστορία’’ των….. ενσαρκωτών ‘’θεών’’ κ. λ. π….. βασιλιάδων….!
Κάπου ‘’θα τον βρείτε’’ κι αυτόν σε αυτήν…., ’’αντιστοιχιακά’’….,
ως….. ’’ιστορικό’’, ’’διαχρονικό’’, πρόσωπο…., πλην από μυθολογικό….!
Πάντωςςςςς…., αν δεν τον βρείτε εκεί…., ψάξτε ‘τον στην….. Αλ Χημεία τους….,
μόνο που ο ‘’ατμοσφαιρικός αήρ’’, πια, είναι μείγμα πιο πολλών αερίων : «ευγενών» και μη…..
και περιέχει, «πάντοτε», υδρατμούς…., ναι, και στον αίθριο ουρανό….. κι ‘’ουρανό’’….! |_|
Επίσης, πάλι, ο Προμηθέας / …..και, πάντα, (!;) κατά…., ε, ‘’μπαλωματική’’…., ‘’παράδοση’’….. /
σώζει, με προειδοποίησή του, το ανθρώπινο γένος [ Χμ, τους αντιφρονούντες του σχιζάκια Δία, ιδίωςςςςς….! ]
από την απ’ τον Δία επιδιωκόμενη ριζική εξόντωση των ανθρώπων με κατακλυσμό….!
● Έιιιι, υποτροπή συνείδησης -- ‘’Ερινυών’’ του ‘’μετριοπαθή’’ και «μη ενός μεσίτη» Ι. Χ, ωχ, Προμηθέα….,
μα και των, πεπτωκότων, ’’συνσυνδικαλιστών’’….,
ή, πάλι, ‘’θεατρική’’, αντίθεση του Προμηθέα με τον τύραννο βασιλιά Δία….,
για την άκρα τυραννικότητά του, κυρίως, εις βάρος του λαού….,
μα και των ‘’συν αυτώ’’, όσο, υποταγμένων και ’’διαπλεκομένων’’ του…., πλην και για την ανατροπή του….,
[ Οράματα : μεγαλεπίβολα σχέδια….. Όνειρα : μικρεπίβολα σχέδια….! Και ‘’ιερή διπλωματία και μπλόφα’’…!; ]
καθώς η πάλη των μεγαλοαστών για την κατάληψη του θρόνου συνεπάγονταν….. από…..
πατροκτονίες και παιδοκτονίες….. έως ό,τι αισχρό μπορεί να φανταστεί κανείς…!; ●
◙ Ο γιος του Προμηθέα, λοιπόν, Δευκαλίων κι η κόρη του αδελφού του Επιμηθέα Πύρρα, η πρωτεξαδέλφη του,
---- …..Δευκλίων και Πύρα…., πριν απ’ το ιμπεριαλιστικό τους ‘’τέτοιο’’…., αλά Αβρ,α,ά,μ και Σάρ,ρ,α…!; ---*/ Όχα…., διπλά : από γιο κι ανεψιά συμπέθερος με τον…., εξώγαμο του Δία, μα Διόκυπτο…., Ήφαιστο,
κι εσύ, ρε Προμηθέα,….. και, μμμμμ, σαν να ‘’μας τα χαλάς’’….. μπερδέ μπουρδέ….! /*
κατασκευάζουν μια (!;) κιβωτό, καθ’ υπόδειξη του Προμηθέα, /Ίσως, και του Δία/ και καταφεύγουν εκεί μέσα….!
♠♠ …..πέφτουν του Δία οι κεραυνοί…../ και βγάζουνε ‘’νεφέλια’’….,/
κι ο σώζων εαυτόν σωθείτω….,/ ω σεις λαοτζικάρια….,/ πληγμένα από ‘’αφέλεια’’….,…../
γι’ αλλού, με τα μπουλούκια τους,/ ’’αράζουν’’ οι μεγαλαστοί….,/
γι’ αλλού, με τα μπουλούκια τους,/ ’’αράζουν’’ κι οι μεσοαστοί….,/
---…..διάσπαση και διαίρεση….! ---….!
Κι ώσπου να ‘’του τη φέρουνε’’/ του Δία του ‘’πανδύναμου’’….,/ ’’θυσίες’’ και παζάρια….!
|| Βέβαια…., το ότι…., μετά κι εκεί κι όπου κι όπως…., επεκτάθηκε η δυναστεία του βασιλιά Δία….,
που οριστικοποιήθηκε ‘’θεοτυπικά’’….,
δεν σημαίνει πως ήταν ο ίδιος Δίας που πήρε τον, ‘’θεοτυπικό’’, οριστικό του τύπο,
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σε μονιστική, ως Ένας Θεός, διάσταση…., μα ήταν το, χμ, αθάνατο, Πνεύμα του Δία…., ο Κύριος….,
με το οποίο, αυτο ή ετερο, ταυτίστηκαν, ‘’αντιστοιχιακά’’, πολλοί, και, εκ των, έστω, διαδόχων του….,
σαφώς, στην ‘’ιστορική’’ παράμετρο του μύθου…., ως πάντα και παντού, εκεί κι αλλού κι άλλοτε….!
Ε, θνητός ο Κύριοςςς…., χμ, ο Θεόςςς…., μα το Πνεύμα του Κυρίιιου, ο άλλος Κύριοςςς, αθάαανατο….,
ω, κι ο….. άλλοςςς Κύριος, ο Πνευματοφόρος, αθάνατος κι αυτός…., α, ως ενσαρκωτή ιδέεεα….! || ♠♠
Εννιά μερόνυχτα βολοδέρνουν πάνω στα κύματα, { Έι, μήπως 9 έτη, που ‘’πάτησαν’’ τον όρκο της Στύγας…!; }
ώσπου αράζουν στον Παρνασσό, ή, κατ’ άλλους στον Όρθυ….! (!;)
| Άλα λαομπουλούκια….! Μα αλλού λέγονται αλλιώς…., εξού και άλλες μυθο‘’εκδοχές’’….! |
Πρώτη τους φροντίδα είναι να προσφέρουν (!;) θυσία στον, πανσεξομανή, θεέραστο και θνητέραστο Δία….,
*[[ …..χξς΄…., τον….. έτσι, χμ, ’’θεανθρωπόγεννο’’ -- ‘’ημιθεόγεννο’’….!
Εχ, ρε, κι ο λαός : νερό ‘’βγάζει’’ ‘’αέρινους’’ ‘’θεανθρώπους’’, φορές, ‘’ετερούσιους’’ :
Διούσιους και με ‘’επιμειξία’’, ως εδώ…., μα κι ‘’αυτούσιους’’…., χωρίς ‘’επιμειξία’’, ως αλλού….,
και, ενίοτε, αλλού κι άλλοτε, ’’θεούς’’…., χμ, έως και….. αυτούσιους….!
Σαφώςςςςς…., είναι θέμα εξαερωτικής : εξατμιστικής ιδιότητας του νερού….,
που όλα τα νερά : λαοί δεν έχουν την ίδια ‘’τέτοια’’ : ιδιότητα «’’αεριο’’ποίησης»….:
άλλα τα θαλάσσια αρμυρά…., άλλα τα βουνολιμνικά γλυκά….,…..!
Ναι, άλλο τα ‘’ύδατα βροχής’’….,
άλλο τα ‘’ύδατα εδάφους’’ : ‘’πηγών’’, βαθέων ή μη ‘’φρεάτων’’….,
άλλο τα ‘’ύδατα επιφανείας’’ : ρεόντων ‘’ρυακιών’’ και ποταμών
ή στάσιμων ‘’τελμάτων’’ και ‘’λιμνών’’…..
κι άλλο τα ‘’ύδατα θαλάσσης’’….,….. ααααα, χξς΄, κι άλλο το….. ’’βασιλικόν ύδωρ’’….,….! ]]*
που, διά του αγγελιαφόρου των θεών Ερμή, τους λέει να εκφράσουν μια ευχή,
και αυτός τους εγγυάται πως θα την πραγματοποιήσει….!
| …..ωχ, τα ‘’παπάρια’’ συνεχίζουν τα….. Έρμεια ‘’παζάρια’’….! Υποταγή, λοιπόν, και μπερεκέτια….! |
Ο ‘’Νώε»», σώρρυ, ο Δευκαλίων ζητάει τη δημιουργία μιας καινούργιας ανθρώπινης φυλής….!
(// …..χμ, ’’σκληρό καρύδι’’ ο γιος του Προμηθέα Ιησούς, σώρρυ, Δευκαλίων…., ω Γιαχβέ, σώρρυ, Δία….,
’’σκληρό παζάρι’’ κάνει….. και….. ’’πολύ νερό θα βάλεις στο κρασί σου’’…., τώρα πια….,
‘’θα σε φέρει στα νερά του’’….: θα σε ελκύσει προς τις ιδέες του και θα αλλάξεις τις ιδέες σου….!
Ννναι…., και θα κάνεις και «βάπτισμα εν ύδατι»…., ρε πνευματοβαπτισμένε….,
ώστε, τελικά κι έτσι…., χμ, βασιλευόμενη δημοκρατίιιιια….,
αν δεν σ’ ‘’αναγκάσει να κόψεις το ποτό’’ και δεν αυτονομηθεί, ή τον αυτονομήσεις ‘’σατραπικά’’,
ο ‘’κορυφαίος’’ εκ των ‘’αποστατών’’ Νώε…., σώρρυ, Δευκ,α,λίων….!
Εποικισμό τους, λοιπόν, σε αποικία σου και ’’νέα φυλή’’, σε ’’νέα εύφορη γη’’…., κάτι σαν….. ’’Εδέμ’’….! //)
Ο Ζευς αναθέτει αυτό το έργο στον Δευκαλίονα και την Πύρρα….!
// Ε…., ’’βασίλειο’’ του Δευκαλίωνα…., μάλλον, ’’παραφυάδα’’ του Βασιλείου του Βασιλιά Δία, όμως….! //
Απ’ τις πέτρες που θα πετάξει πίσω του ο Δευκαλίων θα γεννηθούν άνδρες, / Τι λαοπολεμιστέςςςς….! /
από εκείνες που θα πετάξει η Πύρρα θα γεννηθούν γυναίκες….! / Τι λαονοικοκυρέςςςςς….! /
▬ Χμ, ως θα έλεγε κι ο Ιησούλης Χριστούλης…., ο Ι. Χ, κάλέ….., ο όντως Ι. ΑΧ : Ιησούς Αντίχριστος….,
σώρρυ, κι ο Ιωάννης Βαπτιστής…., το πως…., αν θα παρακαλούσε τον Πατέρα του, τον Ουράνιοοο….,
θα έκανε….. από τις Ισραηλίτικες πέτρες….. του Ιορδάνη…., εκεί και τότε…., παιδιά για τον Αβραάμ….,
ήτοι, για τους του οίκου των απογόνων του Αβραάμ….!
Ε…., και, γι’ αυτό…., μπορεί να μην έκανε/ναν ‘’τέτοιους’’….,
μα ‘’κατόρθωσε/σαν να κάνει/νουν’’ πετρόμυαλο λαό, κι εκεί…., κι ας τα λένε αναποκωδικοποίητα….! ▬
Έτσι θα δημιουργηθεί αυτούσιος ένας καινούργιος λαός, | Πω -- πω αποπαίδια ‘’θεïδίων’’ : ‘’πάτος’’ λαός….! |
ξεχωριστά από τους καθ’ αυτό απογόνους του Δευκαλίονα και της Πύρρας….!
[ …..πω -- πω….. παιδιά θεïδίων….: ‘’επιφάνεια’’ λαός…., χα, βαμπίρια «υδραράχνες»….,
χμ, κάτι σαν ‘’μόνιμοι’’, βαθρικοί, υδρατμοί….. επί των υδάτων….:
νεροκάθιστοι…., ως «η πόρνη Βαβυλών»…., ως ο Βιρακόσα κι ο/η κάθε ‘’τέτοιος/τοια’’….!
Και….. ’’τύφλα να έχουν’’ οι….. καινές δημιουργίες
των….. ’’Χριστιανών’’, των ‘’Ισλαμιστών’’,….. δηλαδή….! ]
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Είναι μία διαφορά καταγωγής, που οι Έλληνες έδιναν σ’ αυτήν ιδιαίτερη σημασία.
Όλες οι βασιλικές και ηγεμονικές οικογένειες ισχυρίζονταν πως κατάγονταν από τον Δευκαλίονα και την Πύρρα
*[ Μπα, χρίστηκε βασιλιάς ή σατράπης, Διόθεν κι αλλού, πριν αυτονομηθεί, κι ο Προμηθέας, και…!;
Και….. τόσο λίγοι…., ’’σόι’’, ως με τον Νώε…., έφυγαν μαζί του, στον ‘’κατακλυσμό’’…., ώστε να…!; ]*
και πως δεν είχαν τίποτα κοινό με τον απλό λαό που καταγότανε από τις πέτρες που είχαν πετάξει πίσω τους
{ Ε, στο δρόμο για ‘’τη νέα γη και τη νέα δημιουργία’’, σατραπεία, ’’άδειασαν’’ πολλούς ‘’σόι’’ μη σόι….!
Ωχχχχχ…., ας γίνει ο λαός….. ‘’αερο’’,’’πότης’’, ’’φάγος’’…., να ‘’γίνει αέρας’’ ο ‘’αέρας’’….,
χμ, ναι…., ‘’το νερό οξυγονούχο’’…., κι έτσι και με….. ’’οξυγονο’’θεραπεία να γιατρευτεί….,
τσς…., αρκεί να μην τον/το ξανααφήσει να απελευθερωθεί….. ως ‘’τέτοιο’’ ‘’Τζίνι’’ και….! }
ο γιος του Προμηθέα και η γυναίκα του….!
( Λοιπόν, για να κατανοηθεί πιότερο, σε μια παλάμη χεριού, το κωλοδάχτυλο είναι η μεγαλοαστική τάξη….! )
// Χα, κι αυτό, ανάλογο σεξουαλικό υπονοούμενο έχει
ως προς το, ιμπεριάλ, ψυχο’’τέτοιο’’…., Διόθεν….. λαώ : δακτύλοις….! //
Ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος απαριθμεί τους προγόνους όλων των βασιλικών γενεών
της ελληνικής χερσονήσου, από τον Έλληνα και τον Αμφικτύονα ώς τον Ορεστέα, βασιλέα της Αιτωλίας….! (!;)
[ Καληνύχτα σου, ακριβέεεστατε Απολλό,δωρε,δοτε…., βασιλογενεαλογιογράφε των….. τρΕλλήνων….!
Τύφλα νά ‘χει, και, ο, επίσης, βασιλογενεαλογιογράφος Μωυσής και άλλοι….!
Και…., η, τσσσσς, ’’Ιστορία’’…., μυθολογική ιστορία μαζί και ιστορική μυθολογία….,
όχι μόνον επαναλαμβάνεται, μα και, ’’μυστικά’’ και παράλληλα και σύγχρονα, ’’κλωνοποιείται’’….! ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{ Γενεαλογίες…..
▌Καινή Διαθήκη :
Γενεαλογία του Ιησού Χριστού : Ματθαίος : 1 : 1 έως 17, Λουκάς : 3 : 23 έως 38….! ▌
► Παλαιά Διαθήκη :
▪ Παραλειπόμενα : Περί γενεαλογικών καταλόγων των 12 φυλών του Ισραήλ….,
περί πίνακος κατοίκων της Ιερουσαλήμ….!
▪ Νεεμίου : Περί καταλόγων ιερατείου, περί καταλόγου των αρχηγών των εν τη Ιερουσαλήμ οικογενειών,….!
▪ Σοφονίου : Περί προγόνων του βασιλέως Εζεκίου….!….. ◄
▀ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο :
Η γενεαλογία του Μωάμεθ απετέλεσε, κι εδώ, αιτία σχίσματος….!
*// …..χμ, ως και με τον Βούδδα, που κατάγεται, τάχα, από θεοποιημένους βασιλιάδες….,
αν κι ο ίδιος ο Βούδας φέρεται να λέει : «Είναι μάταιο να γυρεύετε να μάθετε
το οικογενειακό μου όνομα»…. : Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2....! //* ▄ }}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------♣ Ορισμένοι αρχαίοι συγγραφείς
| …..τί…., αντιγιαχβικοί, σώρρυ, αντιδιїκοί…!; |
φτάνουν στο σημείο να θεωρούν τον Προμηθέα όχι μονάχα ευεργέτη,
αλλά και δημιουργό του ανθρωπίνου γένους….!
{{ Ε, ’’αυλο’’κόλακες κι αυτοί….. οι συγγραφείς…., ’’παιχνίδια παίζουν’’…., σαφώς, ’’με το αζημίωτο’’….,
για να γίνουν και λαοκόλακες…., ώστε να καλμάρουν το λαό και να ‘’τον ρίξουν’’, κάθε φορά που….!
Ελάτε, βρε λαοί…., όλο και κάποιο ‘’αιμοσφαίριο’’ ‘’Διïκό’’ θα έχετε κι εσείς στο αίμα σας….,
που, για να το διαπιστώσετε, το ότι είστε και ‘’γαλαζοαίματοι’’,
θα πρέπει να ’’χτυπηθείτε και να μελανιάσετε’’….!
Άλλωστε…., χα…., πώς να εξηγηθεί η….. τόση αρχηγική τάση σας….,
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σε άλλους ενεργός και σε άλλους υπολανθάνουσα…., βρε ‘’υποτασικούλια’’….,
που λίγοι έχουν ‘’αλλεργία’’….. σε βοθροβάθρα και σε βοθροβαθρική εξεξεξουσία…., και ξου….!
Ναιαιαι…., ξέρω εγώ…., ο….. ’’υδατο’’σκόπος, ‘’αιθερο’’σκόπος, ‘’αεριο’’σκόπος, ‘’ατμο’’σκόπος,….!
Ννναι…., ελάτε κατά το….. ’’υδατο’’,’’αιθερο’’,’’αεριο’’,’’ατμο’’,….. σκοπείο μου….,
εμπρόςςςςς…., και δεν θα πάθετε….. ’’υδρ’’,’’αιθερ’’,’’αερι’’,’’ατμ’’,…..αιμία….! }}
Ο Παυσανίας αφηγείται πως στην Πανόπεια της Φωκίδας, έδειχναν κάτι πέτρες
---- …..Εμ…., ‘’τέτοιες’’, Παυσάνειες, σκεψαυνανίες….. για τις ‘’πέτρες’’ είναι….,
να τις ‘’ακινητοποιούν’’ και…., φορές και ’’θαυματικά’’…., να τις κάνουν….. στάσιμα κι ακίνητα ‘’νερά’’….,
χμ, που, ‘’μόνο’’, με ‘’σεισμό’’….. ’’το κουνάνε’’…., α, κι όταν τα ‘’χορεύουν στο ταψί’’….! ---που είχαν την ίδια οσμή με το ανθρώπινο δέρμα : είσαν, όπως διατείνονταν, απομεινάρια από τον πηλό
που είχε χρησιμοποιήσει ο Προμηθέας για να πλάσει τους ανθρώπους….! (!;)
// Ω, έκαναν κάτι ‘’μπάζα’’, ’’αρπαχτές’’, οι εκεί αρχιδερείς, σώρρυ, αρχιερείς, του Προμηθέωςςςςς….,
που, μες στα αρχοντόσπιτά τους, οι ‘’νηστεύουσες’’ ‘’νηστικόψιρες’’, έγιναν ‘’γκαστρόκοιλοι’’….,
χμ, από τα ‘’θαύματα’’….. κι απ’ τις ‘’νηστείες’’….!
Ε, ’’φώκιες’’ οι Φωκιδιώτες ιερείς…., εξού και νηστεία, σ’ αυτούς, σήμαινε, χμ, έλλειψη αφαγίας….! //
Ένας (!;) χαριτωμένος θρύλος, που τον αναφέρει ο Αίσωπος, λέει πως
ο / Α, ποίος Προμηθέας…!; Ο Διομεταλλαγμένος ή ο μη ‘’τέτοιος’’…!; / Προμηθέας είχε χρησιμοποιήσει δάκρυα
για να μουσκέψει τον πηλό, μ’ αυτόν που είχε φτιάξει τον πρώτο άνθρωπο…..!
([ …..α…., γι’ αυτό, χμ, ’’χαριτωμένα και ‘’θρυλικά’’, κλαίνε, ’’συνεχώς’’, οι ‘’εδώ’’ λαοί….!
---- …..εμ, ’’έτσι’’ : ‘’αντιγραφικά’’…., κι οι από πηλό και Γιαχβική πνοή Ισραηλίτες…..εκπνέουν….! ---Και….. ’’χαριτωμένος’’ ο θρύλος…., μα κι ο Αίσωπος ‘’χαριτωμένοςςςςς’’….!…..
‘’Ας είναι καλά’’, πάντως, όσοι Διόδοτοι, ’’Διέμμισθοι’’, ‘’Κιρκο’’καλαμαράδες
χύνουν, κροκοδείλια, δάκρυα σε κάθε κηδεία, και σε κάθε ‘’κηδεία’’, του κάθε λαού….,
που, για…., ετεροσυνειδησιακό, κυρίως…., άλλοθι, και τότε,
γράφουν κι ωραίους επικήδειους, ως και ‘’επικήδειους’’, στους νεκροφανείς λαούς….,
καθώς….. θύτες, συνθύτες και ηθικοί αυτουργοί των ‘’θυσιών’’
πάνε, πάντα, σχεδόν, στις κηδείες των θυμάτων τους….,
νεκρών…., μα και νεκροφανών όντων….. των θυμάτων τους….! ]) ♣
========================================================
========================================================

5 --- 5 )
▀ Ζευς….:…..
█ ▪ Λατρεία και ιερά του Δία, εντός της Ελλάδας….!…..
|// Χμ, η μετάστασις του Πνεύματος, του Κυρίου…., ως λεν «η μετάστασις του καρκίνου»…., ε….!
Βέβαια, αυτή, γίνεται ποικιλοτρόπως, μέσω παροικιών -- κοινοτήτων, ’’τηλεπαθητικά’’ -- ‘’μυστικά’’….! //|
-------------------------------------------------------------#$%#$%---------------------------------------------------------▼ …..μα κι εκτός αυτής λατρεία κι ιερά του….,
|/ Εμ, ενισχυτικές τους ‘’ιδέες’’ ψάχνουν οι Άρχοντες….,
α, κι οι ‘’ξενομανείς’’ λαοί…., ν’ ανασάνουν λίγο….. εισαγόμενο…., ’’ουρανό’’θεν…., θείοοοο οξυγόοονο….! /|
όπου οι κυριότερες ελληνικές θεότητες, θεοί και θεαινές, ιδίως, προσαρμόζονται, ανάλογα, (!;)
*[ Χμ, βλέπε, ανάλογη ‘’μετάσταση καρκινικών κυττάρων’’…., σαφώς, εδώ, υψηλής ποιότηταςςς….,
και με ανάλογη ’’θεραπεία’’,….. έως και αντικαταστασιακή των ντόπιων….. ‘’καρκίνων’’….,
ή της χαμηλής ποιότητας ‘’τέτοια’’ ’’μπουλουκιοεποικιστικά’’….!
Ε, να, και ρατσισμός ‘’καρκίνου’’….: ’’καρκίνος’’ πολυτελείας, ’’καρκίνος’’ ευτελείας, μεσο’’καρκίνος’’,….!
Ωχ, έγιναν, ανά τους αιώνες, κάτι απερίγραπτες ‘’αλλαξοκωλιές’’,
καθελογής, ’’καρκίνων’’ στα κοινωνιοD. N. A….! ]*
σε ξένες μυθολογίες, ως στη Ρώμη κ. α. λ…., σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που να εκτοπίζουν, αναλόγως, (!;)
τις ντόπιες θεότητες, θεούς και θεαινές,….. βέβαια, και (!;) μετασχηματιζόμενοι….! ▲
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/_/ …..ως, λατρεία και ιερά, και των άλλων θεών, θεαινών και ημιθέων -- κατά τόπους μυθικών ηρώων,
ξου, ολύμπιων, θαλάσσιων, γήινων, υπογήινων,….. | …..εντός κι εκτός Ελλάδας….. |
μα που, μερικοί, αλλάζουν, αναλόγως, τόπο κατοικίας,
σαν πάνε, έως και στα άααααστρα….: αστρικέεεεες θεότητεςςςςς,…..
όλοι, σχεδόν, με δικαιοδοσίες και σφαίρες κυριαρχίας, αναλόγως, στη γη, στον άδη κ. λ. π….,
μα και με πολλαπλές όψεις της προσωπικότητάς τους….! /_/
♠ Βρε….. αναποκωδικοποίητοι…., οι ‘’εξωγήινοι’’….. είναι πρώην μεγαλοαστοί, βασιλιάδες κ. λ. π….,
ελέω Βάαλ : Βήλου βαλέδες, βαλήδες : ’’Βααλήδες’’,…..
εκτοπισθέντες εκτός ‘’ελληνικών’’ συνόρων…., έξω, ‘’ελληνικής’’, γης….,
που, εξαναγκαστικά, άλλαξαν τάξη…., μα και βιλαέτι…., όχι εκμηδενισθέντες, τότε, αυτοί….!
Και μη ‘’τα ζαλίζετε’’ τα του λαού…., έως και σήμερα….,
ρε παραμυθ’’αρπάχτρες’’ U.F.Oλόγοι…., ρε ’’Διο’’τσιράκια ουφολαοναρκώτρες….,
που, μάλλον, χμμμμμ, σε λίγο, όλοι λαός θα καταντήσετε…., οικτρά ή μη….,
αναλόγως με το τι ρόλο θα διαλέξετε να παίξετε….,
στην καινή δημιουργία…., στο καινό κοινονιωD. N. A….,
που…., αν δεν το επιδιώξετε…., και μόλις προλαβαίνετε, ως όλα δείχνουν….,
θα….. ’’κονιορτοποιηθείτε’’…., χμ, ’’θεϊκά’’….. κι αντι’’θεϊκά’’….! ♠
-----------------------------------------------------------#$%#$%---------------------------------------------------------…..Έτσι, ’’τελικά’’, στην (!;) Ελλάδα…., αφού επιβάλλεται, ο Δίας, σ’ όλους τους θεούς και θέαινες του Ολύμπου
και εξευμενίζεται (!;) με θυσίες των ανθρώπων….,
| Εχ,’’έτυχε’’….. παλλαϊκήςςς, ‘’θυσιαστικήςςς’’, υποδοχήςςς η βασιλείειεια του Γιαχβέ, σώρρυ, του Δία….! |
ηρεμεί και αποκτά…., δηλαδή, του δίνουν οι ιερείς και μύστες των ιερών…., τον….. οριστικό τύπο του….:
/ …..έστω…., προσωποποίηση της ιδέας περί Θεού, που είχαν, ’’τελικά’’, οι αρχαίοι Έλληνες….! /
[ Όχα, όχι ο αρχικός Δίας, μα το Πνεύμα του, και, ουσιαστικά, με ποικίλες, μα μικρές, μεταλλάξεις….!
Και…., όποτε νομίζουν πως ‘’καλουπιάζονται : τυποποιούνται’’ επαρκώς οι ψυχές των λαών τους….,
ε, τότε, κι αυτοί, παίρνουν οριστικό τύπο…., χξς΄, τον, από υλικό, πνευματικόοοοο….! ]
εφορεύει την με καλά και κακά ανάκατη ζωή των ανθρώπων, σύμφωνα με τους νόμους της
( …..της ‘’Μεγαλάδελφης’’…!; Έι, ανήκε, κι ο Δίας, σ’ Άλλον ‘’Μ. Α’’ : ‘’Μεγάλο Αδελφό’’…!; )
ειμαρμένης, που και αυτός / …..ο ‘’μεγαλαδελφογιός’’…!; / δεν της ξεφεύγει….! (!;)
{{ Ε, η, ειΜαρμάγκα, Ειμαρμένη, που σ’ έφαγε, και, σήμερα, βρε ’’Μεγαλάδελφε’’ σκατομάγκα Δία….,
και σένα και το σκατένιο Πνεύμα σου…., Αρχηδέ…., σώρρυ, Αρχηγέ…., τάχαμου Μοιραγέτη….,
που, μόνο, το…., ’’αμετεμψυχωτό’’, πια…., πλάνο φάντασμά σου πλανάται επί της Γης….,
έτσι που, αυτή, σου ‘’κατέβασε τα ρολά’’…., ρε άτυπε ‘’αρχικαρκίνε’’….!
Σαφώς…., τινές ‘’μετεμψυχώσεις’’ σας…., μα και οι….. των άλλων, υικών, σατανοΚυρίων σας….,
που ακόμα υπάρχουν ως απόσκατά σας…., θα κουραδοποιηθούν, αναλόγως, ως πανξέμασκοι….,
αφού «ο καλύτερος βασιλιάς είναι ο τελευταίος»….! Αέρααααα….! }}
▪ Μαντεία και χρησμοί….:
ως, λ. χ, το ξακουστότερο μαντείο του Διός Άμμωνος, σε όαση της Λιβύης,
/ Σύγχρονοι Δίες….. κι ο μέγιστος Ε,ε,ιμαρμένη των μικροτέρων…, εεεεε….! /
όπου, κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος να συμβουλευτεί τους προφήτες του….!
|*| …..χμ…., ως θα λέγονταν….: πήγε το απόσκατο…., ξεραμένο σκατό….,
στον κώλο…., ήτοι, σε ένα από τα ‘’αντίγραφα’’ του κώλου….,
---- …..χξς΄…., μάλλον, πριν….. πήγε και σε ‘’ντόπιους’’ κώλουςςς…., μα….. δυσκοίλιουςςς….! ---να ρωτήσει αν και πώς η, χμ, ευοσμία του απόσκατου και τέως σκατού
θα καλύψει…., πλην και της, κι εξαιτίας του, χμ, εύοσμης Ελλάδας…., ολάκερη τη Γη….!
Και….. τι δοτοίοιοιοιοι φιλόοοοοσοφοι….: Ηρόδοτοι, Απολλόδωροι, Διόδωροι,…..
μα Λαόδοτος…., ή Λαόδωρος : αυτοπροσφερόμενος -- αυτοδωριζόμενος στο λαό…., ουδείςςςςς….! |*|
Εκεί, ο θεός, ο Δίας, (!;) δι’ ενός γέρου προφήτη, του λέγει να γίνει πιστός του, που, αφού το δέχεται,
/ Ε, μες στο….. ’’διεθνιστικό’’….. ’’συμμαχο’’κόλπο και, και, αυτός ο….. κωλόγερος κάλό·γερος….! /
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♥ Α, και ’’ψοφούσαν’’ για ‘’μυστικά’’ Ελλήνων ‘’μυστών’’ οι Λίβυοι κωλο’’τέτοιοι’’ : Λίβυοι….. Κάδμοι….,
οι ’’τέλειοι’’ επεξεργαστές, κυρίως, του Διικού Πνεύματος, οι ‘’γύπες’’ του ‘’Μεγάλου Τέτοιου’’….,
αν και….! Ε, στην ευρύτερη εκεί περιοχή…., ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ : ο ‘’Μεγάλος Τέτοιος’’…., τότε….,
που, σαφώς, του/τους τα πούλησε…., κι εδώ…., ο Μ. Έλκανδρος…., σώρρυ, ο Μ. Αλέξανδρος….,
‘’παζαρέ’’ κι επί ανταλλάγμασι….. και….. ολίγον τι, τώρα, και, ‘’Λιβυοϋποταγμένος’’….! ♥
του διαβεβαιώνει, του Δία ο Αλέξανδρος, πως θα (!;) διατάξει στο εξής να λέγεται γιός του,
αν θελήσει να του παραχωρήσει την κυριαρχία της γης….! (!;)
( Χμ, ναι…., μα ‘’απ’ την….. κωλοτρυπίδα της γης / …..ίσως και της Γης….. / και πάνω’’….! )
Έτσι, λοιπόν, εκεί στο άδυτο του ιερού…., του μαντείου του Άμμωνος Διός….,
και όσο βημάτιζαν αυτοί που σήκωναν το άγαλμα του Δία,
* Ωχ…., ρε αρχιγκαστρόκοιλε ‘’Δία’’…., τους μεσόπιασες τους μαζοχο’’τέτοιους’’ πιστούς ‘’σου’’….! *
και σύμφωνα με ορισμένα σημεία της φωνής του θεού….,
//…..άλα εγκαστρίμυθος κι ο πιστοκάθιστος κωλόγερος μεταφήτης….! //
του διαβεβαίωσε / ο γεροπροφήτης του Μεγαλέξανδρου / πως ο θεός, ο Δίας,
του παραχωρούσε αυτό που είχε, πριν λίγο, ζητήσει….,….!….. (!;) / Α, ’’τα βρήκαν’’….. τα χαμένα….! / █
▪ Ζευς….:
«Μια κρυφή γέννα….: του Δία»…..
[ …..γέννα του βασιλιά κρυφή….,/ και ο λαός ‘’αποβολή’’….,/ παιδιά και αποπαίδια….,…../
μυστήριο μη μυστήριο….,/ για ‘’Άδη’’ εισιτήριο….,/ στην Άγνοια προπαίδεια….! ]
♦ Όσο ο Δίας μεγάλωνε, οι δυνάμεις του αύξαιναν, μαζί με το θάρρος του….. / Αχ, κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ έτσι….! /
…..Η Ρέα επικαλέστηκε τη μητέρα της τη Γαία -- Γη κι αυτή έκανε να αναβλύσει μια πηγή από ένα βράχο,
ώστε να έχει νερό για να πλύνει τον νεογέννητο γιο της Δία….. ♦
---------------------------------------------&&&&&--------------------------------------------▪ «Το κέρας της αφθονίας»….:
Η….. κατσίκα Αμάλθεια, γαλατοτροφός του Δία,
( …..«η τρομερή και Ηλιοκατάγωγη νύμφη»….! Αλλού : Αχελώος και Ηρακλής…., ελαφίνα η Αμάλθεια….! )
|/ Χα, ως η αγελάδα Αουντχούμλα…, χμ, η νύμφη -- σατράπισσα που έθρεψε τον Γερμανό Υμίρ….! /|
του κρυμμένου….,
για να μην τον γκρεμίσει, κι αυτόν, στα έγκατα της Γης ο παιδοκτόνος πατέρας του Κρόνος….,
// …..έιιιιι…., Κρόνος….. ή…., χμ, κάποιος….. Ήλιος…!; Α, κι ο Υμίρ ‘’κρυμμένος’’…., για να μην…!; //
από φόβο μην του πάρει το θρόνο….,
σφάζεται….. και το θαυματουργό δέρμα της το φορά ο Δίας ως αιγίδα, προστασία,
και γίνεται, έτσι και τότε, άτρωτος….!
[[ …..οι μάσκες σώζουν άρχοντα…../ κι άτρωτος μένει τράγος….,/
λύκος κοπαδοφύλακας/ και σούπερ παντοφάγος….,/
σαν της κατσίκας, του λαού,/ βυζαίνει αυτός το γάλα…../
και σαν τα κατσικάκια της/ δεν πίνουνε μια στάλα….!
Ναι, ο γαμπρός με τις νύφες του….!
Τέτοια, λοιπόν, ’’σκληρόδερμα’’ και λαο’’κερατικά’’….. ‘’νομοσχέδια’’, ‘’Τζινικά’’, ο σουβλιστός τράγος….!
…..Ναι…., εδώ ‘’πάει’’ και λένε : «.αμώ το κέρατό σου…..
κι άμα λάχει και την αιγίδα σου…., ρε πουτσόμουνε, γυναίκαντρε, Δία….!»….! ]]
Έτσι, το κέρας της, που το χαρίζει, μετά, στις νύμφες, το προικίζει με θαυματουργές ιδιότητες….,
ώστε, με μια απλή ευχή του κατέχοντός ‘το, να γεμίζει από όλα τα καλά της γης….!
([ …..της αφθονιάς το ‘’κέρατο’’…../ στου Ρήγα τα τσιράκια…,/
εύκολη λεία ο λαός….,/ σαν ‘’τα ‘καναν πλακάκια’’….,/
θαυματονόμοι έμμασκοι….,/ προίκα στα αστοπαίδια….,/
‘’βουρ’’ στα Σεληνοπρόβλητα….,/ ’’γιούργια’’, λαέ, με ‘’Αναίδεια’’….! ])
--------------------------------------------------&&&&&-------------------------------------------------
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● Νύμφες…:
οι κόρες σε ώρα γάμου…., αρχικά…., μα…., μετά, σε αντιδιαστολή με τις νύμφες…..
των νερών, των βουνών, των αγρών,….. οι θεές….!
|[ Έι…., αρρενωπές γεροντο’’κόρες’’ τοποτηρήτριες σατράπισσες…..
και χαρά στους ‘’τριχό’’λαγνους ιμπεριάλ ‘’γαμπρούς’’….!
Ε, μούσια είχαν κι αυτές….. και οι μυθολόγοι κωδικο’’τέτοιοι’’ ‘’μούσια πουλούσαν’’….! ]| ●
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι νύμφες είχαν επωφεληθεί για να φέρουν σύγχυση στο νου των θυμάτων τους
και να τους μεταδώσουν αθεράπευτη τρέλλα….!
---- …..τί…., χειρότερη σύγχυση από την του Πύργου της Βαβέλ -- Συγχύσεως….,
αυτήν που, σε ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’, Γιαχβέ : Θεός και Αντιχιαχβέ : Σατανάς κατάφεραν…!;
Ή χειρότερη από την των 12 μαθητών του Ι. Χ κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στους…!; -----*-- Μεταμορφώσεις του Δία….:
για διάφορους σκοπούς, σε…..ζώα, πουλιά, σάτυρο, χρυσή βροχή, ανθρώπους,…..
ως, κι ο Δίας, μεταμορφώνει άλλους, δι’ απλής επαφής ή και διά του λόγου του, σε….. ζώα, πουλιά,….! --*-( Α, όμωςςς…., όταν του έδωσαν τον οριστικό του τύπο….. κι έγινε πνευματικόςςς ο υλικός βάμπιρος….,
εκεί να ιδείτε….. ’’«αερομόρφωση»’’ το….. ’’υδρ’’όβιο ’’φυτό’’ : η….. ’’υδρ’’αράχνη….! ) ●
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{ Μεταμορφωνόμενοι και μεταμορφωτές (Μεταμφιέσεις)….:
◘ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Ο Δίας, παίρνοντας τη μορφή του απουσιάζοντος συζύγου της Αλκμήνης,
περνά μαζί της μια νύχτα «που την κάνει να κρατήσει όσο τρεις συνηθισμένες νύχτες».
Κατά διαταγή του, ο ήλιος δεν εμφανίζεται μια μέρα….!
{ Τί, μόνο 1…!; Συνηθισμένη…!; Κι ανάμεσα στις 3 συνηθισμένες νύχτες μεσολαβεί 1 μέρα…!;
Ε, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον…., ούτε και τα κωδικικά ‘’απόκρυφα’’ ιμπεριάλ κερατο.αμήσια….! }
▪ Ο Ποσειδώνας μεταμορφώνεται σε κριάρι και ενώνεται
με την αγαπημένη του | Τί, φτωχή χώρα : ‘’μαχαλάς’’ : …!; Δίας = ‘’Δούρειος ίππος’’…!; | θνητή Θεοφανώ,
που την είχε κάνει προβατίνα. Έτσι / Α, κι από ιμπεριάλ διασταύρωση ιδεών…!; Μπρς, μπε….! / γεννήθηκε
το κριάρι με το χρυσόμαλλο δέρας…., τον Ερμή…., ωχ, σώρρυ, το θαυματουργό αυτό δέρας
που οι Αργοναύτες εκστράτευσαν για να το πάρουν….!
|/Τί, μετά από ‘’διασταύρωση’’, διάπλεξη ‘’μάλλινου’’ και ‘’αρχαχνοΰφαντου’’ ‘’πέπλου’’ λαονάρκωσης…!; /|
[[ Εχ…., γι’ αυτά τα ’’θαυματουργά’’, ‘’υδρατμικά’’ ’’Τζινικά’’, κλεμμένα ‘’απόκρυφα’’…..
έγιναν κάτι….. διαπλεκό ‘’Αραχνικές’’….. κωδικικέςςς εξεξεκστρατείεςςς….!
Και….. μεταμόρφωση θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
χμ, κάτι σαν βασιλευόμενη Δημοκρατία…., κάτι σαν «βάπτισμα εν πνεύματι μαζί και ύδατι»….,
ε, για το καλμάρισμα : γαλήνεμα της λαο,νερο,επανάστασης…., ναι, έτσι το ‘’ρετιρέ’’ στο ‘’ισόγειο’’….! ]] ◘
▬ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
▪ Βέδες….:
Ο Διάβολος, ο Μάρα, παίρνει τη μορφή ενός χωρικού και πειράζει τον Βούδδα….!….. ▬
( …..ο σκοπός τραγιάζει τις μάσκες….,/ που τους χάνους λαούς ξεγελούν….,/
κι οι Αρχοί…., ’’μαγικοί’’ μεταλλάχτες….,/ τους ‘’γλεντούν’’ και, μετά, τους πετούν….! ) }}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ «Ο Ζευς εκθρονίζει τον πατέρα του», «Η οριστική εγκαθίδρυση του Δία».
|| …..χμμμμμ….,/ πάν’ σε Βάθρο που αίμα στάζει…../ κι ο καλός αιμοβοριάζει….! ||
█ Οι 2 /συνωμότες/ αδελφοί του Δία, (!;) κατόπιν συμφωνίας τους και με κλήρους, ο Ποσειδών κι ο Πλούτων….,
γίνονται κυρίαρχοι της θάλασσας και του Άδη, αντίστοιχα, κι ο Δίας γίνεται κυρίαρχος του (!;) Ουρανού….,
ενώ η γη κι ο μεγάλος Όλυμπος έμειναν (!;) κοινό μερίδιο στους τρεις…., (!;) κατά τον Όμηρο….!
( …..διαχωρισμός ‘’υδάτων’’…..,/ διαμοιρασμός ’’υδάτων’’….:/ η ‘’διαίρεση’’ των ‘’αθανάτων’’….! )
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*** …..τσιφλίκι Εξουσία….,/ λαός κληρονομία….,/ ‘’κλήρα’’ «ελέω» βασιλεία….,…../
‘’τον παίζουνε στα ζάρια’’….,/ τα Ομηροπαπάρια….,/ κι όλο αναστενάρια….!
Μοιρασιά ’’καραγκιοζέ’’’….,/ οι μεν Σεράι…., οι δε Μπερντέ….!….. ***
Έτσι και τότε, δέχτηκε ο Δίας και άλλους θεούς πλάι του…., (!;)
[ Νααααα….,/ σόι σορολόι….,/ από ίδια ‘’πάστα’’….,/ το σκυλολόι….:/ Εξουσιολόι….! ]
αλλά με τον (!;) όρο πως αυτοί θα είναι ταπεινοί υπήκοοί του,
---- ….. Ουστ…., ρε ‘’αέρια’’…., ‘’κάντε ‘τά ‘του αέρα’’…., του ‘’Αιθέρα’’….!
Εμείς δε τα ‘’νερά’’….. του λέμε «κρα»….. του….. Ρα…., τον λέμε, νααααα, και….. Κρααααα….! ---που έχει συγκατατεθεί να τους μεταβιβάσει ένα μέρος από την εξουσία του…..
κι όποτε τους χρειάζεται τους ανακαλεί στην (!;) πραγματικότητα….!
* …..ρεάλ πολιτίκ και τρίχες….,/ μάσκες ‘’Νέας Τάξης’’ είχες….! *
Ναι, να…., ο Δίας….: «ο πρώτος και ο τελευταίος,….. η βάση της γης και του ουρανού,…..
( Χξς΄…., σιγά μην είναι και το συναρχότελο του πανχωροχρόνου…., βρε….. ναρκισσοτρέλληνεςςςςς….! )
ο αρσενικός….. και επίσης μια νύμφη αθάνατη…..»….! (!;)
{ …..νύφη ή γαμπρός….,/ ’’πηδάει’’ ή ‘’πηδιέται’’….,/
’’πάντα’’, ’’πηδά’’ αυτός….,/ ’’ποτέ’’ του δε ‘’μαδιέται’’….! } █
▪ «Αμέτρητες οι ερωτικές περιπέτειες του Δία»…..
( …..ωχ…., στα πλουραλιστικά βασιλοκέρατα…., ’’βογκά’’ ο λαός…, σε ‘’σημεία και τέρατα’’….! )
====================================================================
====================================================================
5 --- 6 έως 5 --- 9 )
5 --- 6 )
◘ Ζευς και Αθηνά….,….:
«Γέννηση της Αθηνάς»….:
// Έι, ψιτ…., οι ενσαρκωτές ιδέες γεννιούνται πρώτα και μετά οι ενσαρκωτές τους….. ή ανάποδα…!; //
Η Αθηνά, λέει ο ομηρικός ύμνος, «ξεπήδησε πάνοπλη από το αθάνατο κεφάλι,
| …..χμ, ’’πολεμικό αέριο’’ κι αυτή…., αέριας μορφής…., ε, άνευ….. ’’υγρασίας….! |
πάλλοντας ένα αιχμηρό δόρυ.
{…..να και Άρης ‘’θηλυκός’’….,/ ’’τύφλα νά ‘χει’’ ο «αρσενικός»….,/ αγκαθοβασιλικός….,…../
η τέχνη των ‘’αθάνατων’’….,/ Πόλεμος των ‘’εγγράματων’’….,/ ’’Ειρήνη’’ των ‘’αγράμματων’’….! }
Ο μεγάλος Όλυμπος σείστηκε απ’ τα θεμέλιά του κάτω από το βάρος της γαλανομάτας θεάς,
κι ολόγυρα η γη αντιλάλησε μ’ ένα τρομερό βουητό. [ …..α, χμ…., έγινε, κιόλας, ‘’κροτούν αέριον’’ : Ο2Η….! ]
Αναταράχτηκε κι η θάλασσα // Τί, πάλι, νερο,λαο,επανάσταση…!; //, και τα σκοτεινά της κύματα υψώθηκαν,
|| …..κούνιες σείστρες των ρηγάδων….,/ των του ρετιρέ Μπουγάδων….,/
και….. στ’ άλλα τα πατώματα….,/ ανάλογα, τα ‘’πτώματα’’….! ||
ώσπου η νεαρή (!;) παρθένα Παλλάς --- Αθηνά
( Ε, τι άλλο από του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού, εσω ή εξω, ιμπεριαλισμού :
οικονομικού : Νο 666….. ή μη….:: εδαφικού : Νο 777…., ιδεολογικού : Νο 888….,….!
Σιχτίρ, ρε -- μαρή, σιχτίρ κι εσύ κι ο Παρθεν,Αχυρ,ώνας σου, σώρρυ, Παρθεν,Οχυρ,ώνας σου….! )
έβγαλε από τους αθανάτους ώμους της τα θεïκά της όπλα….. κι ο συνετός Δίας αναγάλλιασε»….!
([ …..αναγαλλιάζει ο Υπουργός…../ της Εθνικής Αμύνης….,/
σαν βλέπει, χα, με σύνεση,/ να υπερέχει σ’ όπλα….,/
‘’έξυπνα’’ κι από έξυπνο….,/ και στον εχθρό πανούκλα….! ])
▪ …..«Τότε η Ήρα, αδελφή και σύζυγος του Δία, | …..ε, αλά Σάρ,ρ,α κι Αβρ,α,άμ….! |
επινόησε ένα καινούργιο μαρτύριο για την άτυχη αντίζηλή της, την ερωμένη του Δία Ιώ…..»….!
*|| …..σε Διομύθους και Γιαχβομύθους…../ μαρτυρικά τα κέρατα….,/ πώς ‘’πάν’ σύννεφο’’ κοίτα….,/
μα δες και τους μυθόλαγνους….,/ που ‘’παραμύθα’’, όλο, ’’μασούν’’….,/
πώς τους ‘’μασά’’, ανεπαίσθητα,/ αόρατη ‘’Μαρμίτα’’….! ||*
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[ Ο ποταμός Άσωπος, που είχε είκοσι κόρες, κάνει να αναβλύσει μια πηγή, στη στέρφα Κόρινθο….! ]
( …..σαν προσωποποιούνται τα φυσικά….,/ α, κι ανθρωπομορφίζονται….,/
ώς και τα υπερφυσικά…../ ή χάνουνε το ‘’πρόσωπο’’…../ ή τερατομορφίζονται….! )
---- Α, και…., τώρα πια, ω ‘’ατμο’’ειδή Άσωπε με τα είκοσι ‘’ρυάκια’’ : λαομαχαλάδες σου….,
θα μπορείς να….. ’’υδρο’’μαστεύεις : λαοαρμέγεις κι από άλλη : την 21η ….. πηγή…., σταθερή….! ---▪ Η Αιτωλή βασιλοπούλα Λήδα δίνεται ερωτικά, την ίδια νύχτα,
([ …..ααααα…., με διαταγή του Δία…., αυτή η νύχτα κράτησε όσο τρεις ασυνήθιστες μέρες…..
και η Σελήνη δεν εμφανίστηκε μια νύχτα…., ε…., που ‘’κατέβηκε το ρετιρέ
στον ‘’αμέσως’’ πιο κάτω όροφο του θείουουου Μπορδέλου….. γαμαλληλουιαϊζέ…..’’…..! ])
και στον άνδρα της Τυνδάρεω και στον Δία….. και γεννά δύο….. αυγά.
Από το ένα βγήκε η Ελένη. Από το άλλο, που είχε μέσα δύο σπέρματα, ένα του Δία κι ένα του Τυνδάρεω,
γεννήθηκαν οι Διόσκουροι: Κάστωρ και Πολυδεύκης….!
|| Χμ, κάτι σαν….. Ιακώβ και Ησαύ….: γιοι -- χώρες….. δίδυμες : σε ταυτόχρονη γέννηση -- ‘’γέννηση’’….,
βασίλεια μοιρασμένα στα δυο…., αλ χημειστί…., χα, σε….. συνουσίες ‘’αερίων’’….!
Ω, ναι…., και σαν πολύ καββαλέ κωδικιζέ ‘’μας σπάτε τα ωά’’…., ρε ‘’ωο’’σπάστες μυθο’’τέτοιοι’’….!…..
Και….. η βασιλειούχος Λήδα πήρε το….. τρίτο ‘’τέτοιο’’…., το Ελένειο βασίλειο…!; ||
▪ Ο Δίας, παίρνοντας τη μορφή του απουσιάζοντος συζύγου της Αλκμήνης, θνητών αμφοτέρων,
περνά μαζί της μια νύχτα «που την κάνει να κρατήσει όσο τρεις συνηθισμένες νύχτες». (!;)
{ Χμ, εδώ, στην ελληνική Παλαιά Διαθήκη….,
// Ε, που δεν έχει Καινή Διαθήκη…., αφού, με τη διαθήκη : συμφωνία Ελληνιστών κι Εβραίων, οι Εβραίοι….! //
και σε αντίθεση με την εβραίικη ‘’τέτοια’’, μα και νεο’’τέτοια’’….,
μια ουράαανια νύχτα….. εξεξεξισούται με, χα, τρεις γήηηινες ‘’τέτοιες’’…., ‘’μαχαγιουγκασέ’’….,
ω, που….. ’’είναι να μη κατεβεί το ρετιρέ, και, στο….. ισόγειο….. γαμαλληλουιέ’’….! }
Κατά τη διαταγή του, ο ήλιος δεν εμφανίζεται μια μέρα….! (!;)
[ …..ω…., αυτό είναι θείειειο θαύμα…., χμ, το να μεσολαβεί ένας ήλιος ανάμεσα σε τρεις νύχτες….!
Εμ…., όταν ‘’πηδούν οι «πάντα γόνιμοι» αθάνατοι των ρετιρέ τους θνητούς των κάτω πατωμάτων’’….,
ώς κι η ‘’Δ. Ε. Η’’ κάνει, ’’τέτοια’’, ‘’στάση εργασίας’’….,
χα, να μην αποκαλυφθεί το….. κοινό Έγκλημα….! ]
(!;) Παραξενεμένος ο Αμφιτρύων απ’ την ψυχρή υποδοχή της Αλκμήνης,
που δεν του δίνει πειστικές απαντήσεις,
απευθύνεται στο μάντη Τειρεσία, για να ξεδιαλύνει αυτό το μυστήριο….!
*[ Άμπρα κατάμπρα, ρε….. επτάφυλε Τειρεσία : πολυπράκτορα, άφυλλο το τετράφυλλο τριφύλλι….!
Α, και πες στον Αμφιτρύονα πως το βασιλικό ‘’κέρατο’’ είναι τζάμπα εισιτήριο για τον Όλυμπο….,
ω Τειρεσία, κωδικοποιητή κι αποκωδικοποιητή εσύ των ‘’τέτοιων’’ των ‘’τέτοιων’’….! ]*
( Κι εδώ…., γιοι -- χώρες…., χμ, η Ηράκλεια και η Ιφίκλεια…., ε, από….. Αλκμήνεια προδοσία….!
Σαφώςςςςς…., τότε και, και, εδώ…., ακόμα κι ένας….. ’’αυτόνομος’’ μαχαλάς : φυλή λέγονταν χώρα….,
ε, όπως οι….. «πόλεις -- κράτη»….! )
-&---------------------------------------------------#$%#$%----------------------------------------------------&▪ Ζευς και Γανυμήδης….:
Ο «ωραιότερος των θνητών» Γανυμήδης προκαλεί, ανεπιδίωκτά του, ασίγαστο ερωτικό πάθος στο Δία….,
// Να…., δούλα των θεώωων ο Γανυμήδης…., Γανυμηδούλα…., αντικαταστάτης, πια, της Ήβης….,
( …..όμορφη : εύφορη κι η ‘’αρμεχτή’’ χώρα του…., χμ, με τον, με ‘’προπαγάνδα’’, ‘’φιλοδιικό’’ λαό της….! )
χμ, κάτι σαν δουλοπαροικία Γανυμηδούλα…., ‘’άγονη’’ κι ακατάκτητη μεν…., χρησιμοποιητή δε….!
Ε…., κι ας ζητούσε απ’ την ωραία Ελένη, την ‘’έτσι’’ ‘’θαυματουργό’’, να τον κάνει άσκημο….,
ώστε, τελικά, να μη….. σερβίρει…..’ ’σερβιρόμενος’’….! Αυτός/ή/ό….. ’’τάφος’’ στα ‘’απόκρυφα’’….! //
που, μεταμορφωμένος σε αετό, τον απάγει στον Όλυμπο και τον κάνει σερβιτόρο των θεών,….!
|| …..στου κάθε είδους τις ‘’αρπαχτές’’….,/ μεταμορφώσεις σε αρπαχτικά….,/
να, βρε…., και σήμερα και χτες….! ||
Έτσι και τότε, έπαυσε απ’ αυτή τη θέση την κόρη αυτού και της Ήρας…., δοθείσης ‘’αφορμής’’….,
όταν, δηλαδή, αυτή / η Ήβη / γλίστρησε, σερβίροντάς τους, κι έπεσε, ώστε η, άθελά της, θέα της γύμνιας της
σκανδάλισε τη σεμνότητα των κατοίκων του Ολύμπου,
{ …..Έι, μωρή Ήρα…., μα κι εσύ Δία…., τί….. αποκαλυπτικέςςςςς
των…., διαιωνιστικών της εξουσίας σας…., νεκτάριων κι αμβρόσιων αποκρύφων σας κόρες ‘’έβγαλες’’…!;
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Ήβη και Άγγελος….. και γίνατε περίγελως…., ναι…., κι η αλήθεια σας….. γυμνή….!
Άντε, πια, ξαναντύστε ‘την με κωδικικά ρούχα….. και βουρ, όλοι, στην πηγή Κάναθο : Κωδικοποιητήριο…..
για λουτρό κι επανάκτηση, έτσι, της, ιμπεριάλ, ‘’«παρθενίας»’’ σας….! }
που την έκριναν ανάξια να τους προσφέρει το νέκταρ, μα και την αμβροσία,
που τους εμπόδιζε να γεράσουν….! (!;)
*$ …..στων ανώμαλων τα βίτσια….,/ ουστ τα ομαλά κορίτσια….,/
αφορμή να βρουν μονάχα….,/ που προκάτ του Διός η αιτία….,/
ρετιρέ κι Υποκρισία….,/ Δίας και Συνεργασία….,/
των Εταίρων Εταιρία….,/ ’’δυο που κάνουνε τα τρία’’….!
Ε…., και, και, ανορθόδοξος : ανώμαλος ‘’τέτοιος’’ ιμπεριαλισμός….. και ‘’τέτοια’’ βασιλικά .αμήσια….! $*
Ο Πλάτων ισχυρίζεται μάλιστα πως οι Κρητικοί είχαν νόμους
[ Α, μάλλον το…., πια, αναμεταξύ τους : μεταξύ….. ομοφύλων…., ‘’τέτοιο’’ πλιάτσικο είχαν θεσπίσει….,
αλά….. Λακεδαιμόνιους, Πέρσες,…..
ναι…., κατά Ξενοφώντα….: Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 11, 7….. και Κύρου Παιδεία, Α΄, 6, 31 -- 32….! ]
σχετικά μ’ αυτό το θέμα, της ομοφυλοφιλίας, νόμους καθόλου απαγορευτικούς. (!;)
|| Ο νομοθέτης είχε επιτρέψει αυτό το ερωτικό είδος, για να περιορίσει την αύξηση του πληθυσμού,
κρατώντας τους άντρες μακριά από τις γυναίκες….! ||
( Ε, αφού δεν μπορούσαν τότε, ‘’με σπασμένα τα καράβια τους’’, να πλιατσικάρουν τους εκτός Κρήτης….,
‘’το έκαναν’’ αναμεταξύ τους…., ομοφύλως και ομοφυλοφίλως….!
Ναι…., κι αν ήξεραν οι Κρητικοπούλες πως κι η Αθηνά ‘’έπαιρνε’’, εσωιμπεριαλιζέ, τη νύμφη Χαρικλώ….,
σώρρυ, πως έπαιρνε το μπάνιο της μαζί με τη νύμφη Χαρικλώ…., θα ‘’το έκαναν’’ έτσι : ‘’νυμφικά’’ κι αυτές….,
εκεί….. κι όχι στη….. Λέσβο…., ναι…., που….. «και η θεά ούτω πως εποίησεν»….! )
Και για να καλυφθούν οι κάτοικοι της Κρήτης, είχαν επινοήσει
το μύθο της απαγωγής του Γανυμήδη από τον Δία. (!;)
{ Εμ…., με του πέους και του αιδοίου το χαβά…..
ανάλογες είναι και οι ιδιότητες της ‘’Κεφαλής’’ τους…., νααααα….! }
Πώς να τους μεμφθεί κανείς για ένα πάθος, που τόχε συνήθεια κι ο ίδιος ο βασιλιάς των θεών; (!;)
/// Εχ, χμ…., φυσικό πράμα, πια, το παρά φύσιν….. των των κάτωθεν του ρετιρέ πατωμάτων κ. λ. π….,
όταν, μάλιστα, είναι….. υπερφυσικό το ‘’τοιούτον’’….. των του ρετιρέ…., ρεεεεε….!
Ε, «και ο θεός ούτω πως εποίησεν»…., ιμπεριαλιζέ ή μη….!
Και, άραγε, οι άντρεςςςςς ‘’θεοί’’ ‘’το έκαναν’’ αναμεταξύ τους ‘’γαμπρικά’’….. ή, μόνο, με…!; ///
-&------------------------------------------------------#$%#$%--------------------------------------------&--------------------------------------------------&&&&&&&&&&---------------------------------------------------▼Η Ηρα, σ’ ένα γεύμα που την είχε καλέσει ο Απόλλων, έφαγε άγρια μαρούλια,
κι έμεινε έγκυος με την ΄Ηβη….!….. (!;)
*[ Χα…., ‘’έπιασε’’…., ‘’τσίμπησε’’ κόρη : νέα ή παλιά, χώρα αντίδωρο..... η Σατραπειούχος….!
…..άγριοι τύποι….: γευστικές, οσφρητικές, απτικές, ακουστικές, οπτικές….,
πάντως, αισθητικές…., φυσικές….,
μα ‘’το πιάσιμο’’…., χα, υπεραισθητικό…., ω αφελείς κι ‘’αφελείς’’….,
που, έτσι, ’’μυστηριακά’’, ’’καλύπτονται’’ τα φυσικά ‘’κέρατα’’, με υπερφυσικά ‘’σημεία και τέρατα’’,…..
α…., και στα ψηλά πατώματα…., μα, φορές, και στα χαμηλά ‘’τοιαύτα’’….! ]*
Αναφέρουν και μίαν άλλη κόρη της Ήρας και του Δία, την Άγγελον, που τη μεγάλωσαν οι νύμφες.
Οι σχέσεις μεταξύ μητέρας και κόρης δεν είταν περίφημες. Η Άγγελος έκλεψε από την Ήρα μια αλοιφή,
που η Ήρα τη θεωρούσε πολυτιμότατη, / Ε, ως της…., μάλλον, ναυτιλιακής…., πολεμοτεχνογνωσίας….! /
και την έδωσε στην Ευρώπη στην κόρη του Φοίνικα.
{_{ Να, εδώ, θηλυκός, πτωτικός, ‘’Προμηθέας’’…., η Άγγελος…., διάτανος ή αγία του Διατάνου, λες….,
χμ, σαν παληοδιαθηκικός πτωτικός αρσενικός άγγελος…., εσωτερικός….. μυστικοπροδότης….!
Ε, με τέτοια, δυναμικότερη κι ομορφότερη, βασιλομήτορα….,
μάλιστα, πρώτη, και, ‘’μαρουλο’’βήτορα…., σαφώς, λυσσάρα ‘’γκομενο’’κλέφτρα….,
ποια, λιγότερο δυναμική κι όμορφη, βασιλοπούλα….,
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προφανώς, από αντιζηλική, ιμπεριάλ, εκδικητικότητα….,
δεν θα….. ’’έπεφτε’’ σε, χμ, ’’Γιουδική’’….. παρα·πτώση…!; Ναι, ιμπεριαλιστικές αντιζηλίες και….!
Και έτσι κι από τότε η Ευρώπη, οι Σούπερ της, είδε ‘’αεριό’’φως….. από καιόμενα….. ’’φωταέρια’’….,
που πριν ήταν σε….. ’’αεριο’’σκότος…., ναι…., χα, νά ‘τη και….. πρωταγία τους η Άγγελοςςςςς….,
ναι…., οι….. ειδωλολάτρες : «εθνικοί» κατά Ι. Χ…., μα οι λαοί της, πάλι, σε….. ’’αεριο’’σκότος….! }_}
Η Ήρα οργίστηκε τρομερά.
[ Εμ, χξς΄, η ιδέα -- μυστικό λίφτινγκ : συντήρησης της εξεξεξουσίας, αλά αμβροσία, δεν προδίνεται….! ]
Η Άγγελος κατάφυγε στην αρχή στο δωμάτιο μιας (!;) λεχώνας, ---- Α, τί κωδικο’’τέτοιο’’ εγέννησε αυτή…!; ---και μη βρίσκοντας τρόπο να γλιτώσει από το θυμό της μητέρας της
προσκολλήθηκε στις πομπές των (!;) ψυχών.
( Χα, το έμψυχο σώμα της το συνόδευε ο Απόλλων….. και την έγκορμη ψυχή της ο Ερμής….! )
Τέλος υποβλήθηκε σε καθαρμό από τους Καβείρους, / Τί, προστάτες της ναυτιλίας…., αλά Διόσκουρους…!; /
στις όχθες του Αχέροντα, και από τότε ανήκε στον υποχθόνιο κόσμο….!
|*| …..εμ, παν κάθαρμα εξαγνίζεται με απλό καθαρμό…., πλην, μόνον, των θυμάτων των καθαρμάτων….,
των εξαγνιζόμενων με πολύπλοκο καθαρμό….,
να, ως κι ο Σατανάς των Γιαχβετζήδων κ. λ. π ‘’τέτοιων’’….!
Εξορία της, λοιπόν, στα εξορίσια του Άδη….. / Α, ‘’ως’’ ο «κοιμώμενος εν τη κονιορτώ» Προμηθέας…!; /
και ‘’πέθανε’’ «εξάπαντος» : ‘’ψυχοποιήθηκε’’….,
όχι «άπαξ» εις θάνατον φυλάκιση…., μα πλέον εις θάνατον φυλάκιση…., «θανάσιμο αμάρτημα» γαρ….,
ε, και χωρίς ανάσταση : αποφυλάκιση….,
εχ, που, ίσως, μαζί με τον Προμηθέα, «ο γιος μιας Μαρίας….. να τους ελευθερώσει : αναστήσει»….! |*| ▲
---------------------------------------------------&&&&&&&&&&------------------------------------------▪ Η (!;) ειμαρμένη είναι ο, θεσπισμένος (!;) από τον ίδιο τον Δία, νόμος που διέπει τον κόσμο
και που κι αυτός υπόκειται σε αυτόν….!
[ Α, μπας και υπάγονταν, ‘’αποκρύφως’’, κι ο Δίας, σε Άλλον….: ‘’Μ. Α’’ : ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ : ‘’Θεό’’…!; ]
Είναι, από τον Απολλόδωρο, γνωστό, ότι ο κυρίαρχος του Ολύμπου
μάταια προσπάθησε να σώσει τον γιο του από την Λαοδάμεια Σαρπηδόνα
{ …..ε, όχι τον άλλο κι ομώνυμο γιο του απ’ την Ευρώπη Σαρπηδόνα…., τον πιο αγαπητό του….! }
από το θάνατο και τελικά αναγκάστηκε να υποκύψει σε μια ανώτερη δύναμη,
δηλαδή στη δύναμη των (!;) Μοιρών….!
( …..να, όμως, που κι η ‘’Ιστορία’’ ‘’μας’’ διδάσκει πως….. κι αυτός κι οι συν αυτώ ‘’τοιούτοι’’…..
υπέκυψαν, οικτρά κι ανεπιστρεπτί, στο….. Μοιραίο…., η βοθροβαθροκλίκα των….. Υποκειμένων….,
ως, έτσι, προσεχώς, κι όλα τα άλλα, ‘’απομεινάρια’’, παντού της Γης ‘’τοιαύτα’’ φαντάσματα….!
Φευ, χαμένε από….. Σαμσάρα : Ειμαρμένη Ζευ…., χα, συ με τα ‘’διακριτικά’’ ‘’κερατο’’γούστα σου….!
Έιιι…., μήπως κι ο Δίας είχε δίποδο ‘’Θεό’’ : Μοίρες….. κι ήταν, ‘’κρυφά’’ ‘’μας’’, υποτακτικός του…!; )
▪ Όλυμπος….: Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν έξι βουνά με αυτό το όνομα….:
// …..6…..66 Σινά, ωχ, Όλυμποι…., ’’χτες’’….., και….. 6…..66 νεο’’Ολυμπιστές’’…., σήμερα….,
να, ρε…., ουστ, ρε Ολυμποκοπρόλαγνοι…., Σινοκοπρόλαγνοι,….. σαχλοχλαμιδάτοι κρυπτοφασίστες….! //
στη Θεσσαλία, στην Αρκαδία, στην Ήλιδα, στη Μυσία, στην Κιλικία
και, το….. υψηλότερο όλων, στη Μακεδονία….,
|| Εχ…., και η υπερίσχυση είναι θέμα ύψους….! ’’Χάιλ’’, ω, σώρρυ,’’Χαίρε’’ ύψος δυσανάβατον….! ||
όπου κι είναι το παλάτι του Δία και οι κατοικίες άλλων θεών,….!
[ …..χα…., στον ιμπεριάλ επτάπυλο Όλυμπο….!
Και….. σύμπτωση, τάχα, που….. οι πιο Μεγάλοι Κάλοι….. στο πιο Μεγάλο ‘’Τέτοιο’’…!; ]
Έτσι…., το κάθε φύλο είχε την (!;) προσωπική του μυθολογία, που διέφερε ξεκάθαρα από τις (!;) άλλες,
κάτι που δείχνεται κι από τους διαφορετικούς τύπους λατρείας…., κατά τόπο και φυλή…., (!;)
[ Α…., όταν τα φύλα αποκτούν ‘’πρόσωπο’’…., αποκτούν και προσωπική μυθολογία….,
ω, ναι, και απρόσωπη ‘’ιστορία’’….! ]
που μερικές έκαναν, επί αιώνες, και ανθρωποθυσίες στους θεούς….,….! (!;)
( Εμμμμμ…., έεεεετσι, με αιματόλουτρο, όμωςςςςς, θεράπευαν την….. «ελεφαντίασή» τους….,
ως θεράπευαν με πόση αίματος τράγου οι Ρωμαίοι κι οι Εβραίοι την….. «ουρολιθίασή» τους….!
Ούρααααα…., ρε καννιβάλ καβάλ Γιομκιππούρια κελεπούρια….! )
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*// Ε…., λοιπόν…., θυσιάστε τους, φανταστικούς, σχιζοθεούς σας…., τα ξόανα είδωλα….,
για να πάψουν κι οι καθελογής…., πραγματικές…., και, ανθρωποθυσίες….!
Αποδεσμευτείτε, ω θύτες και θύματα, για να λευτερωθείτε….. εν τω Ενί, πραγματικώ, Θεώ….! //*
----------------------------------------------------------**********--------------------------------------------------------▪ Το μαντείο της Δωδώνης….:
Σχετικά με την ίδρυση του μαντείου της Δωδώνης…., σύμφωνα με τον Ηρόδοτο….,
«Δυο περιστερές είχαν πετάξει από τις Θήβες της Αιγύπτου, η μια στη Λιβύη, η άλλη στη Δωδώνη.
|| …..χξς΄…., Αιγύπτιοι….. ’’εκόμισαν περιστεράς’’ δύο…., μίαν εις Λιβύην και ετέραν εις Δωδώνην….,
ε, και άλλοι…., αλλοεθνείς…., εις Αθήναν, ’’γλαύκαν εκόμισαν’’ μίαν….,
αλλόειδον της εκεί εντοπίας…. , προς ιμπεριάλ Νο 678 ‘’συνεύρευσίν’’ των και….! ||
Αυτή η τελευταία εκάθησε πάνω σε μια (!;) βαλανιδιά,
| …..τσς, ντόπια, δίποδη ‘’νερο’’μαστεύτρα ‘’βαλανιδιά’’….. και δη….. με ράσα : ιέρεια ή ιερεύς….. |
και παίρνοντας ανθρώπινη φωνή, είπε στους Δωδωναίους
πως έπρεπε να ιδρύσουν σ’ αυτό το μέρος ένα μαντείο του Δία.
{ …..α…., αληθινό ψέμα…., κι αυτό…., που βεβαιώνεται από του Λόγου το ψευδές αληθές….!
Μαντείο στον….. Γιαχβέ είπε, το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, να ιδρύσουν….. κι όχι στον Δία….!
Αιδώς, Δωδωναίοι, Αιδώς….,
χμ, που έχει ο καιρός γυρίσματα, να πληρωθούν τα ‘’καλλιστειακά’’ πείσματα…., Εβραïστί,….! }
Ο λαός (!;) κατάλαβε πως αυτό το μήνυμα είταν θεïκό, κι έκανε αμέσως ό,τι παράγγειλε ο θεός.
[ Εχ, ρε, Δοτέ της Ήρας, Ηρόδοτε, τί μας λες…!; Τόσο έξυπνος ήταν, τότε, ο αποβλακωμένος –σας λαός…!; ]
Η άλλη περιστερά πρόσταξε τους κατοίκους της Λιβύης να ιδρύσουν ένα μαντείο του Άμμωνα»….!
// Ωχ, ’’πάνε κι αυτοί’’…., σε σύγχρονο ‘’πηγαιμό’’ με τους τρΈλληνες, όσους τρ…., ‘’από περιστέρια’’….! //
Η παράδοση λέει, πως…..«τα νερά της
| της πηγής, που ανάβλυζε στα πόδια της ιερής βαλανιδιάς του μαντείου της Δωδώνης |
έσβηναν τους αναμμένους πυρσούς,
αλλά ξανάναβαν τους σβησμένους, όταν τους πλησίαζες στην επιφάνειά της».
( Εχ, σιγά το ‘’θαύμα’’…., που αλλού : Ισραήλ άναβαν τους αναμμένους κι έσβηναν τους σβησμένους….! )
Εξού η (!;) υπόθεση πως στη Δωδώνη ερμήνευαν / οι εκεί ιερείς και ιέρειες, που τις έλεγαν Πελειάδες /
τον (!;) ψίθυρο του νερού της ‘’θαυματουργής’’ πηγής, ---- …..ε, τα μυστικά σχέδια των ‘’νερών’’….! ---ως και το θρόισμα των φύλλων, | Ε, και τα Υμίρεια φύλλα ήσαν δίποδα….. |
σα να εκφράζανε τη θεïκή θέληση….!
*// Έι, γουρ -- γουρ -- γουρ….. και φλου -- φλου -- φλου…., οι χαφιέδες….. ’’εξεξεξομολογητές/γήτρες’’….,
γκαρ και γκουρ….. και….. φλου αποκωδικοποίηση ‘’υποφυσικής’’ ‘’αρνητικής σιωπής’’…., ρε….! //*
Αρχικά η γλώσσα τους ήταν ακατάληπτη, που έμοιαζε με την των περιστερών….!
Μονάχα αργότερα εκφραζότανε με ανθρώπινη γλώσσα, δηλαδή με τρόπο καταληπτό….,
όταν, δηλαδή, αυτές, ερμήνευαν τους χρησμούς
[ …..α, ως, έτσι, και με το πέταγμα της περιστεράς…., με τους ήχους ιερών κρεμασμένων σκευών,
που χτυπούσαν μια λεκάνη, που ανάδιδε ήχους χρησμικούς….! ]
και φανέρωνε στους θνητούς τη θέληση του Δία….,….!….. (!;)
|| …..ωρέεεεε….. ’’αθώες περιστερές’’…., ω ένοχα φίδια…., κρύψτε ‘τα…., φανερωμένα και κρυφά….,
κι αποκαλυφτείτε…., ω άηχοι και σκουριασμένοι τενεκέδες….,
ω θεομπαίχτες και λαομπαίχτες…., ω μπόχας σκουπίδια…., να, σεις οι θρηκο’’τέτοιοι’’….,
πριν σας κατακαταλάβουν και εκφραστούν….. κατθρωπίνως λιντσαρισματιζέ….,
ω κρυπτοσατανίδια ‘’μαγίδια’’…., ρεεεεε….! ||
Η ιέρεια, αφού έπινε από την πηγή του Δία, άρχιζε να μιλάει.
[ …..με….. ένστιχες γαργάρες….,/ χρησμολαλούν γαïδάρες….,…../
με γκαρ και γκουρ….. ανομοιοκατάληκτα….,/ όχα…., καταληπτά είναι ώς και τα ακατάληπτα….! ]
Εκφραζότανε σε στίχους, που οι πρώτοι ήταν : «Ο Ζευς είταν, ο Ζευς είναι, ο Ζευς θα είναι, ω μεγάλε Ζευ!»….!
{ …..Πού ‘σαι, ρε Δία Αρχηγέ….,/ τάχαμου, Μοιραγέτη….,/
ποια Μοίρα σ’ έχει ‘’φάει’’, βρε….,/ πού ‘ν’, και, το φάντασμά σου….,/ ‘’αλιά μας’’ και αλιά σου….!
Α…., κι εσύ Εβραίε, ’’τέτοιε’’…., συ, χμ, «ο ων, ο ην και ο ερχόμενος»….! Ξουουου και χξς΄ςς….! }
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Βέβαια, απαντώντας στα ‘’απίθανα’’ ερωτήματα των πιστών τους, έβρισκαν και τον μπελά τους….,
ως, λ. χ, μία Πελειάς με τους Πελασγούς, που,
αφού τη ρώτησαν τι θα πρέπει να κάνουν ώστε να νικήσουν τους εχθρούς τους Βοιωτούς
κι αυτή τους απάντησε : «Μια θυσία θα σας χαρίσει τη νίκη», οι Βοιωτοί την έκαψαν ζωντανή….!
||…..εμ…., ας πρόσεχε…., όταν πρόσεχε…., να έβλεπε και το μέλλον της….. και να μην….! ||
-------------------------------------------------------**********-------------------------------------------------█ Στο…., υπερπολυτελές, ως, σχεδόν, όλα τα ιερά…., ιερό του Διός στην Ολυμπία….,
[ Εμ, δώστε, ρε….. οι μη προνομιούχοι ’’δεκαδικοί’’…., να έχουν οι προνομιούχοι ‘’ακέραιοι’’….! ]
οι χρησμοί έβγαιναν από μια (!;) τρύπα….!
{ Ω, τρύπια τρύπα τρύπησε τρυπητής τρυπότρυπος….. και ’’φλιτ’’ και ’’μυγοδιώξτε’’, διά παντός….! }
●● …..ερμηνεύονταν δε, οι χρησμοί, κυρίως, με την εξέταση των σπλάχνων των σφαγίων,
{ …..ή και των τομαριών τους οι πλέον ειδικοί….,
| Εχ, και πού να βλέπατε τους εξεταστές των ταυρικών ‘’αμελέτητων’’…., νααα κάτι χρησμούς….! |
που με θυσίες στον Δία τον Μυγοδιώχτη, τον απόμυιο Δία,
έφυγαν, ’’διά παντός’’ οι μύγεςςς από την Ολυμπία, ως αναφέρει, σχετικά, ο Παυσανίας,….!
/ …..χξς΄, παύσε τα ‘’τοιαύτα’’, ρε στραβό γλειφοσκουλήκι του εκεί και τότε βασιλιά ‘’Δία’’ Παυσανία,
και μη λες μύγεςςς τους πρόσφυγεςςς, γιατί φλιτ και ‘’παστός’’, συ, από αστός…., Παυσαυνανίας….! / }
ως και με την παρατήρηση της φλόγας που έβγαζε η πυρά των θυσιών….,
ενώ, για τις θυσίες τους οι ιερείς (!;) έπρεπε να χρησιμοποιούν μονάχα ξύλο λεύκας,
σε ανάμνηση του Ηρακλή, που είχε φέρει δεμένο τον Κέρβερο από τον Άδη,
στεφανωμένος με κλαδί λεύκας….!
[ Έι, και χρήση λαπατόφυλλων, εις ανάμνησιν, που με τέτοια σκουπίζονταν…., σαν, ‘’μας’’, έχεζε….! ]
---- Ννναι…., εις ανάμνησιν…., και προσοχή…., λευκής λεύκης…., κι όχι μαύρης λεύκης….,
που αυτές είναι για τους της, χμ, μαύρης μαγείας,….. τους αναμνηστικούς Εβραίους….! ---- ●●
Έτσι…., το λειτούργημα της ερμηνείας των χρησμών του Δία
είχε ανατεθεί, σαν σε (!;) κληρονομικό προνόμιο, σε τρεις οικογένειες,
*// Α, να και η σκαιώδης, ‘’γήινη’’, Αγία Τριάς των….. μαφιοζο·Οικογενενειών….,
«μία και σύμφωνος»…., ως θα έλεγε κι ο Ιωάννης….: Ιωάννου Α΄ : 5 : 6, 7, 8….!
Εχ…., ‘’μαγέψατε και την κάτω, τριμελή, οικογένεια’’…., ε, την των αντρών….! //*
που, οι μεν της μίας, ισχυρίζονταν πως κατάγονταν κατευθείαν από τον Απόλλωνα….,
αφού, τάχα, μια πρόγονός τους, η Ευάδνη, είχε αποπλανηθεί από αυτόν (!;)
|| …..ωχ, βρε, πώς παραπλανούν οι «ελέω Διός» αποπλανημένοι…., χμ, κατευθείαν Ευαγνώς….! ||
και γέννησε έναν γιο, που, κατά την προφητεία του θετού πατέρα της Αιγύπτου,
θα γινόταν ο περιφημότερος μάντης μεταξύ των θνητών, και πως (!;) ποτέ δε θα έσβηνε η γενιά του….,
/// Ε, αυτό κι αν είναι Θαύμα, το να ανυπαρκτοποιηθούν οι ‘’τέτοιοι’’ : το να πεθάνουν οι ‘’αθάνατοι’’…..
και οι υπαρκτοί θνητοί ‘’τέτοιοι’’ : μπάσταρδοι απόγονοί τους
να ερμηνεύουν τους ανύπαρκτους χρησμούς των ανύπαρκτων….! ///
οι δε της άλλης πως κατάγονταν….. από τον ξακουστό ήρωα και μάντη Αμφιάραο….,….! █
▪ Ο γλύπτης Φειδίας, τάχα, αφού τελείωσε το άγαλμα του Δία, σήκωσε τα χέρια του στον Δία,
ζήτησε από τον Δία να του μαρτυρήσει ένα σημάδι, αν είταν ευχαριστημένος από την εργασία του.
Από τον ασυννέφιαστο ουρανό μιαν αστραπή διαπέρασε τη στέγη του ναού.
Μια μαύρη κηλίδα / …..τί, «από….. ’’νεφέλια’’ κι αλά Ι.ΑΧήδες…!; / πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο του ναού,
έδειχνε, λέγανε, το μέρος που είχε πέσει ο κεραυνός, και πάνω εκεί είχαν τοποθετήσει μια υδρία….!
[ Α, Θαύμα…., που….. υπερφυσικός ήταν ο κεραυνός και τα «νεφέλιά» του…., μα η κηλίδα φυσική….,
να…., κι ο Φειδίας να παίζει, και, με τα αγάλματα…..
και να περιπαίζει τα νερά, σώρρυ, τις πέτρες, σώρρυ, το λαό,….! ]
Στο ιερό του Άμμωνος Διός στη Λιβύη, το άγαλμα του Δία είναι με κεφάλι κριού, συμβόλου ανδρισμού,
/[ Χμ, κι ο Ι. Χ στη 2η παρ,απ,ουσία του….: «αρσενικός» κριός, πια, κι όχι αλά γυναίκαντρο Δία….! ]/
με τα κέρατα καμπυλωμένα προς τα κάτω και προς τα εμπρός….!
|| …..ε…., ναι…., ως «αρσενικός και, συνάμα, νύμφη αθάνατη»…., μάλιστα, μηρόγκαστρη….,
μα το πιο εύστοχο θα ήταν το αν ήταν, κι αυτό το άγαλμα του γυναίκαντρου,
με ένα, στραβό, κέρατο τράγου και ένα, ίσιο, κέρατο κατσίκας….! ||
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Κατά τις λιτανείες, έκανε, λένε, νοήματα με το κεφάλι του, (!;)
( Α, το άγαλμα, ’’καμακονεύματα’’ στας ωραίας θνητάς…., μα και σε ‘’τέτοιους’’ θνητούς….,
ο αυτοβέβηλος μες στο κούφιο αυτό παπάςςςςς….! )
και πως οι τρεμουλιαστές ανταύγειες
από τα πολύτιμα πετράδια που είταν σκεπασμένο, είταν κι αυτές ενδείξεις της θεïκής θέλησης, του Δία…! (!;)
*// …..ε…., ή το άγαλμα κουνιούνταν….. ή τρεμόπαιζε η….. λάμπα….! //*
Του Δία…., που…., αφού επέβαλε, στην Ελλάδα, την κυριαρχία του επί όλων των θεών,
| …..και, και, αλά Γιαχβέ….! |
/ Ναι, εξού και το «Βασιλεύς των βασιλέων ή Θεός των θεών»….. και ξου…., ρε βασιλο,’’θεο’’,’’τέτοιοι’’….! /
κι ενώ, στην αρχή, ήταν εχθρός των ανθρώπων…., δεν είναι πια εχθρός τους (!;)
και δεν τους καταδιώκει πια η εκδικητική οργή του…., (!;)
οπότε κρατούσε τον κεραυνό τυλιγμένο στο χέρι του ή κοντά στα γόνατά του….,….!
{ Χα, ο που γάιδαρο δεμένο….,/ το σαμάρι ‘’πεταμένο’’….!
Α, και, από υλικός Δίας, να, πνευματικόςςςςς….. Γιαχβέ….,
α…., κι ο κεραυνός, πια, χωρίς….. ’’νεφέλια’’….: ‘’τζούφιοςςςςς’’….! }
▪ Στο ιερό του Δία στην Ολυμπία, το λειτούργημα της ερμηνείας των χρησμών του Δία
είχε ανατεθεί, και, στις Τελλιάδες….: οικογένεια μάντεων….! ---- …..ε, κάτι σαν Πελειάδες….! ---▪ Στο ιερό του Δία στο Λύκαιον όρος της Αρκαδίας, γίνονταν (!;) ανθρωποθυσίες….!
▪ Στο ιερό του Δία στη Δωδώνη, οι ιερείς ονομάζονταν….. Σελλοί, Ελλοί και Τόμουροι…..
Ήσαν ασκητές και δεν έπλεναν ποτέ τα πόδια τους….!
---- …..α, ως….. Λεβέντες τινές του όντως Θεού….. ασκητές των Ι. Χήδων κ. α. λ….! ---▪ Μια πέτρα / …..ελαφρό,’’νερό’’,πετρα : χαμολαïκιά….. / έμεινε έγκυος, απ’ το Δία,
και γέννησε (!;) εξαμηνίτικο γιο….!
/$$/ …..εεεεε, όχι και….. εξαμηνίτικο….,
απλά, την πλήρωσε την πρωτόβγαλτη 666 νομίσματα ο του Νο 666 ερωτικού ιμπεριαλισμού….,
που, επιτέλους, βρήκε μια θνητή με αιδοίο σφιχτό σαν πέτρα….,
κι όχι σαν το της χαρχάλως ξέμουνης νυμφομανούς Ήρας το ‘’τέτοιο’’….!
Ναι…., κι ας του ράγισε το επί μία….. τρίνυχτη νύχτα ανορθωμένο πέος….,
που, μετά και επί 678 μέρες, ‘’δεν έκανε κου -- κου’’ ο κούκος του Κούκου Δία….,
αφού, πριν, στης Ήρας το ξεχαρβαλωμένο αιδοίο ‘’του έπεφτε’’ σύντομα
και «έχυνε έξω»…., ως έλεγε για τον Αυνάνα ο Μωυσήςςςςς….,
ω ρασο’’τέτοιοι’’ εσείςςς τράγιες Χάριτες «της σεμνής ηδονής» και του άσεμνου πουριτανισμού….,
ναι…., και τότε κι έτσι…., γεννούσε εννιαμηνίτικους….. Ερυχθόνιους….!
Α, και τότε ήταν που αναφώνησε με στεντόρια φωνή, την του Στέντορα, ο Δίας τη γνωστή φράση :
«Πονάω…., μα μ’ αρέσει….. και χαλάλι τα λεφτά…..»…., και τον άκουσε η Ήρα και….!
Ή μήπως είχε και κύκλωμα εκπόρνευσης γυναικών λαϊκής : πετρικής καταγωγής ο Νταβάς…!; /$$/
[ Χμ, από ‘’τέτοιες’’ πέτρες θα έφτιαχνε παιδιά για τον Αβραάμ ο Γιαχβέ…., ω Κίρκες Ι. Χ και Ι. Β…!;
Πάντως, να προσέχετε να μη σας γεννηθούν, έτσι : θαυματικάαααα, Κυβέλες Αμαζόνες και….! ]
▪ Κατά τον Παυσανία, ο Δίας έπαθε μια νύχτα αυτό που οι γιατροί ονομάζουν σπερματική απώλεια,
// Χμ, δηλαδή, δεν πίστευε, ούτε σε ενύπνιο όνειρό του, το πως θα κατακτούσε, την….. Αγδίστεια…!; //
το προϊόν της οποίας έπεσε στη γη.
( Α, αν εκτινάσσονταν, ως το γάλα της Ήρας, στον ουρανό…., θα προέκυπτε
κι άλλο ένα, παράλληλο, σύμπαν….! Μα ευτυχώς που δεν…., γιατί κι άλλοι θα υπέφεραν έτσι….! )
Το αποτέλεσμα είταν να γεννηθεί ένα ερμαφρόδιτο πλάσμα,
| Ε, έχει και ερμαφρόδιτο ιμπεριαλισμό Νο 678 -- 876….! |
που ονομάστηκε Άγδιστη….! [ …..έι…., ονείρωξη ή αυνανισμός…!; Αυνάν, Ήφαιστος και Εριχθόνιος,….. ]
▪ Σ’ ένα βουνό της Φρυγίας, η Κυβέλη γεννήθηκε από μια….. πέτρα. ( Α, πέτρα….: δίποδη, θνητή, λαϊκιά…!; )
Είχε ανεγερθεί στην Αθήνα ένας ναός προς τιμήν της «Μεγάλης Μητέρας», της Κυβέλης, το Μητρώον,
όπου κατάθεταν τα αρχεία του Κράτους….! { …..αχό, και γεννεαλογικά, Υμίρεια, δέντρα των ‘’τέτοιων’’…!; }
========================================================

44
■ Ήρα….:
Η Ήρα…., μετά από μια προσευχή της : στη Γη, στον Ουρανό
και στους…., μένοντες στα έγκατα της γης, γύρω απ’ τον μεγάλο Τάρταρο…., θεούς Τιτάνες….,
γεννά…., καθώς το ήθελε κι ευχόταν…., το τέρας και μάστιγα των θνητών Τυφωέα….,
/* Γιός της….. ή γιος της Γαίας…., χμ, ο νευροκόπτης : ‘’απονευρωτής’’ του Δία Τυφωέας…!; */
|/ Τέρας από ‘’κέρας’’….. κι ενώ φταίει ο γάιδαρος…., πάλι, την πληρώνει το σαμάρι….!
Λυσσάρα…., που ποιος μεγαλο’’μάρουλος’’ θνητός ‘’σου την έκανε τ,κ,ερατωτικά καρφωτικά’’….! /|
χωρίς τη συμμετοχή του Δία…., που γέννησε, κι αυτός, την Αθηνά…., χωρίς τη συμμετοχή της….!
// Ω…., ναι…., έχει και….. σοφά τέρατα….. από….. συνετά ‘’κέρατα’’, ιμπεριάλ ή μη, της «σεμνής ηδονής»….!
Ε, χώρισαν τα ‘’τσανάκια’’ τους : γιοι ή κόρες = χώρες…., που, αν κι αντρόγυνο, με άλλο ‘’κλήρο’’ ήσαν….! //
Η Ήρα…., που όποιος θνητός, ’’τυχόν’’, βύζαινε γάλα από τα στήθια της, ώς και για στιγμές, γινόταν αθάνατος,
ως, λ. χ, στον ύπνο της και με ‘’τέχνασμα’’, ο Ηρακλής, γιος του Δία και της θνητής Αλκμήνης,….! (!;)
{ Ναι…., οι Κύριοι ‘’πέφτουν’’…., μα….. ο Κύριός τους : Πνεύμά τους μένει…., μετεμπνευματωτικά….!
Χμ, κι οι δημοκρατίες, που αντιγράφουν τις βασιλείες λαοβυζαίνοντας, ’’αθανατοποιούνται’’….! }
Θύματα της Ήρας….: κυρίως, οι αντίζηλές της….,….!
* Νααααα…., μια ζωή στα κέρατα…., μια ζωή με θύματα….! Α…., βασιλικά πράματα τα Πράματα….! *
Σύμφωνα με μια (!;) παράδοση που αναφέρει ο Παυσανίας, η Ήρα κι ο αδελφός της Ποσειδών
είχαν φιλονικήσει για την κατοχή της Αργολίδας κι ένα δικαστήριο, θνητών, αποφάνθηκε υπέρ της Ήρας….!
[*[ Ουστ, ρε, άααααυλοι : πνευματικοίοιοιοιοι….! Ντροπή σας να σκυλοφαγώνεστε για υλικά πράγματα,
σεις οι ουράνιοι και πνευματικοί, που τι θείειειειειο παράδειγμα
θα δώσετε στους γήινους κι υλικούς, ρε ξεπεσμένοι….!
Και, άραγε, ο Ποσειδών μισούσε, έκτοτε, την Τιτάνα Θέμιδα, που εκπρόσωποί της, εδώ, τον ‘’άδειασαν’’,
ως, ευθύς πιο κάτω, τον ‘’άδειασαν’’ και οι του δικαστηρίου των θεών θεοί με την Αθηνά,
που, αντί σε αυτόν, της έδωσαν την….. Αθήνα….,
που, γι’ αυτό, ο εκδικητικός αυτός…., αλά Γιαχβέ και Δία….,
πλημμύρισε…., θυμωμένος ο ‘’μυγο’’,προσφυγο,στάλτης…., τον εκεί τόπο…., ε, ‘’εποικιστικά’’…., ή…!;
Ρε, πώς, κι αναίμακτα, κατακτούσαν οι θεοί/ές : βασιλείς/ισσες….,
χμ, όταν, φυσικά, ήσαν ανίσχυροι/ρες οι προς κατάκτησιν….,
που, αλλιώς, προφήτες : πρεσβευτές : θεωροί :…..
και προφητείες : πολεμικά διαγγέλματα : προγραφές….. και βουρ…., αν δεν….!
Και…., τι ντροπή…., α πα-- πα…., Θεοί πράμα να δικάζονται από δικαστήριο θνητών….,
τη στιγμή, μάλιστα, που υπήρχε….. δικαστήριο των θεών….!
Εχ…., άκου ‘τα…., ρε Παύλε…., που δεν παραδεχόσουν, κι εσύ, τα ‘’τέτοια’’ δικαστήρια….! ]*]
Στο Ναύπλιο υπήρχε η παράδοση πως η Ήρα έκανε κάθε χρόνο, στην πηγή Κάναθο,
---- Έι, στο…., και, νεοδιάθηκο…., Ισραήλ…., πώς λέγονταν η ‘’τέτοια’’ πηγή : κωδικοποιητήριο :…!; ---ένα λουτρό που της ξανάδινε την παρθενιά της….! (!;)
|/ Ωχ, ρε παρθενολόγοι Διατζήδες, κι εσείς, οι του δόγματος της παρθενίας του θρησκειοϊμπεριαλισμού….,
άλλο….. σύσφιγξη….. κι άλλο παρθενόρραψη….! Και….. μη πολύ….. μας…., για να μη σας….! /|
▪ Γαλαξίας :
γάλα της Ήρας εκτινάσσεται από τα στήθης της στον ουρανό,
όταν την βύζαξε κρυφά της και για αθανασία του ο Ηρακλής…., και έτσι έγινε ο….. Γαλαξίας….!
( Ε, αφού με βύζαμα από τα σεπτά στήθη μιας αθάνατης….. γίνονταν αθάνατα τα βυζαχτάρια της….,
γιατί τα έκαιγαν…., ως η θεά Δήμητρα τον Τριπτόλεμο…., η θεά Θέτις τον Αχιλλέα…!;
Από σαδισμό…!; Ή για να παραμένουν στητά τα στήθια τους…!;
Ε, όχι δα…., που 678άκις βυζοτραβιούνταν όλες οι τραβιόλες θεέςςςςς….! )
▪ Η φιδαποστολέας Ήρα…., || Χμ, που, μάλλον, θα ήθελε άταφο τον Ηρακλή…., τσς, το κλέος της Ήρας….! ||
επειδή ο Φιλοκτήτης στοίβαξε τα ξύλα της πυράς….,
όπου πάνω της θα καιγότανε η σωρός του γιου του Δία και της Αλκμήνης Ηρακλή….,
έστειλε ένα φίδι / ε, δίποδο φίδι, χμ, μάλλον, πύθωνας…., αυτό που δάγκωσε τον Παύλο….. / , που τον δάγκασε.
Από την πληγή του αναδινότανε μια τόσο φριχτή δυσοσμία, που οι Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν
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τον δύστυχο στην τύχη του, εντελώς αβοήθητο, στη Λήμνο….! / Ε, όλα τα σκάνδαλα βρωμούν….! /
▪ Κούκος….: σύμβολο του έρωτα της Ήρας με τον Δία…., επειδή ο Δίας μεταμορφώθηκε σε κούκο….!
[ …..εχ, πού ‘σαι, ρε Ειμαρμενόθανε αθάνατε Δία…., να μας πεις αν, ακόμα, ‘’σου κάνει κούκου’’….! ]
==========================================================
■ Αθηνά….:
▪ Ο Ήφαιστος επιχειρεί να βιάσει την (!;) παρθένο Αθηνά κι αποτυγχάνει….,
χύνοντας, όμως, το σπέρμα του στη γάμπα της….,
--//-- …..ααααα, Ήφαιστε…., κι αν έχεις συ ιμπεριάλ πούτσο…., μα….. κουτσό….,
‘’δεν θα πάει’’ δα, ούτε, και με σένα τον….. «άσκημο» ’’μούτσο’’ η/ο/το «Τριτογένεια»….!
Άλλωστε, όλοι κι όλες οι/οι τριαδικοί/ικές παραμένουν «παρθένοι/νες»…., ννναι, ως κι ο Ιησούςςς….!
Άσε που μπορεί και μόνη της και χωρίς ιμπεριάλ αιμομειξίες να χωροκατακτά η ‘’σεξ’’αυτάρκης….,
χα…., που…., αν χρειαστεί δανεικές ‘’πέτρες’’ : ‘’νερά’’ για τον ‘’καταπέλτη’’ : ‘’υδροβολέα’’ της….,
ο μπαμπάς της Γιαχβέ, σώρρυ, Δίας θα της διαθέσει της Ιησούλας, ωχ, της Αθηνούλας
678 ‘’πετρο’’,’’βροχο’’’’νερο’’,πολεμιστο,λεγεώνες για να κατακτήσει χώρες : ‘’γαίες’’….!
Και…., και, γι’ αυτό…., ‘’παίξ’ ‘το’’ μόνος σου….. ή ψάξε αλλού για ‘’συμμαχικό’’ ταίρι….! Χξς΄….!
Ναι, ρε συ…., δεν ‘’περπατά’’ στέρεα ο ‘’κουτσός’’ ιμπεριαλισμός σου….,
ως ο ‘’«αρτιμελής»’’ ιμπεριαλισμός των άλλων ‘’θεών’’…., που άλλων ‘’περπατά’’ κι άλλων ‘’πετά’’….,
σάμπως ο του δολοπλόκου : πεπλοπλόκου φτερωτού Ιαννού Ερμή…., ννναιαιαι….! --//-που, αηδιασμένη, το σκουπίζει με ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα,
|| …..ννναι…., μάλλινο…., ως μάλλινο και το….. κωδικικό….. πέπλο….. μυστηρίου….. της Αθηνάς….! ||
που το πέταξε, έτσι, καταγής….,
/ …..ε, απόπειρα συμβασιλείας….! /
οπότε και γεννιέται, μόνο με το σπέρμα του Ήφαιστου, ο Εριχθόνιος….,….! (!;)
( Χα…., στα μεγάλα ‘’ουράνια’’ κεφάλια…., αδύνατον να….. συνευρεθούν όλα τα…. ’’πνεύματα’’….! )
▪ Η Αθηνά κι ο Ποσειδώνας διεκδικούν την κυριαρχία του πέριξ της Ακροπόλεως τόπου, της, μετά, Αθήνας….!
Ο Ποσειδώνας, με ένα χτύπημα με την τρίαινά του πάνω στην Ακρόπολη,
κάνει να αναβλύσει μια πηγή αλμυρό νερό /….. κατά (!;) άλλο μύθο ξεπήδησε ένα άλογο….! /
κι η Αθηνά, που ήρθε ύστερα, φύτεψε ένα ελαιόδεντρο….,
( Τί…., «πολεμικά αέρια» βγάζει το δέντρο της ειρήνηςςςςς…!; Πολεμική ειρήνη ή ειρηνικός πόλεμος…!; )
διεκδικώντας κι αυτή αυτόν τον τόπο…., που, τελικά, το δικαστήριο των θεών δικαιώνει την Αθηνά….,….!
Μα, κατά (!;) άλλο μύθο, [ …..ωχ…., μύθο στο μύθο…., ε, πάει κι η ιστορικόοοτητα του….. μύθουουου….! ]
γίνεται ψηφοφορία και με υπερψήφιση της Αθηνάς δικαιώνεται αυτή…., οπότε ο εκδικητικός Ποσειδώνας,
θυμωμένος γι’ αυτό, πλημμύρισε τον τόπο….,….!
/ Τί, τον….. νερο,λαο,πλημμύρισε με πρόσφυγες : μύγες : εξωνερό : εξωλαό :….. …!; /
{ Α…., μυστικοπαθής θρησκευτικός ιμπεριαλισμός των ‘’θεών’’…., με κλήρο, εδώ….,
και….. ανάλογα δώρα από Πανδώρες στους εκεί άκληρους….! }
▪ Η Αθηνά, όχι λιγότερο σεμνή από την Αρτέμιδα, τιμωρεί με αγιάτρευτη τύφλωση τον Τειρεσία,
που, από αδιακρισία, την είδε ολόγυμνη , / …..α, άλλο το γυμνή : χωρίς ρούχα…., μα με εσώρουχα….! /
ενώ έκανε το λουτρό της μαζί με τη νύμφη Χαρικλώ, (!;) αγγίζοντας με τα χέρια της τα μάτια του αδιάκριτου,….!
{[ Εμ…., αυτόν τον αδιάκριτο ‘’ματάκια’’ τον τιμώρησε με τύφλωση’’….,
/ …..κάλέ…., έιιιιι…., στην Πηγή : κωδικοποιητήριο Παρθένιο…..’’λούζονταν’’…!; /
μα τον ‘’βιαστή’’ της Ήφαιστο η ’’διακριτική’’ σατράπω τον τιμώρησε με….. ’’ποδαρική αρτιμέλεια’’….:
θείοςςςςς ρατσισμός κι αυτή η τιμωρία….. και….. τι μωρία.….!
Ε, από συνήθεια ‘’ματάκιας’’ κι εκβιαστής ο δυναμούχος κωδικοποιητής μάντης Τειρεσίας, κι εδώ….!
…..Ναι…., κι αυτά και σε πρώτη δόση παθαίνουν όσοι κρυφοβλέπουν,
και, τις λεσβιακές συνευρέσεις των ιμπεριάλ σατραπισσών….,
χμ, χάνουν, μια κι έξω, την πρόσβαση στο φως των, ’’ντυμένων’’ πια, μυστικών αρχείων τους….,
οπότε, πια κι ‘’αλά’’ Κασσάνδρα με τον Απόλλωνα, προφητεύουν ‘’στα τυφλά’’ και με υποθέσεις….,
χμ, για των θεών και των θεαινών τις ιμπεριάλ «παρθένες» προγραφικές προθέσεις….,….! ]}
Η Χαρικλώ την ικέτεψε να ξαναδώσει το φως στον Τειρεσία.
Αυτό ήταν πια αδύνατον, ( Μπα…., γιατί αδύνατον…., που, τελικά, επτά φορές τυφλώθηκε….. κωδικικά….! )
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αλλά σε αντιστάθμισμα «του καθάρισε την ακοή, { Πώςςς…!; Με σάλιο…., ως ο Ιησούς Αθηνά Χριστός…!; }
ώστε να καταλαβαίνει τη γλώσσα των πουλιών
[ …..τί…., μόνο, θα κωδικο·ωτακούει, πια, ο/η/το…!; ]
// …..τσίου -- τσίου, ρε δίποδα κοράκια των κωδίκων…., ρε πουλιά -- κωδικο∙ποιητές,….! //
και του έδωσε ένα ραβδί από ξύλο….. σουρβιάς
( …..αγκαθωτής, αγριομηλιάς…., χμ, κάτι σαν φραγγομηλιά…., σατάν….. )
που μ’ αυτό μπορούσε να βαδίζει με τόση ασφάλεια όσο κι οι άνθρωποι που βλέπουν…..!
|| Ε, ασφαλώς, αφού κι άλλες φορές, μετά, ξανα’’είδε’’ ’’απόκρυφα’’…., μα ’’σκόνταψε’’ και τον/την/το….! ||
*|* …..κατ’ άλλους μυθογράφους, η Χαρικλώ ήταν παιδαγωγός του / και, ιδέας / Τειρεσία….,
μα γεννήθηκε | …..αναγεννιόταν…!; | ως κορίτσι….,
// Ε, κωδικοποιητής, και, του γυναικείου ιμπεριαλισμού…., χμ, που 7 ιμπεριάλ φορές άλλαξε φύλο….,
τη μια του γυναικείου ιμπεριαλισμού Νο 777…., την άλλη του αντρικείου ιμπεριαλισμού Νο 777 κ. ο. κ….! //
που όταν έγινε….. επτάαααα χρονών, η Τειρεσία, την αγάπησε ο / Ε, και παιδεραστής….! / Απόλλων,
που της έμαθε την μαντική
( …..α, ήδη, ήταν μυημένη από τη Χαρικλώ….! )
με τη συμφωνία να γίνει δική του. Αλλά σαν της έμαθε την τέχνη της μαντικής
[ …..χμμμμμ…., της Ιησούλας Δαλάι Λάμα Τειρεσίας….. ]
δεν κράτησε το λόγο της κι ο Απόλλων, για να την εκδικηθεί, τη μεταμόρφωσε σε άντρα.
Τότε ο Τειρεσίας έγινε διαιτητής μεταξύ του Δία και της Ήρας.
Η απάντησή του / για το ποιος, ο άντρας ή η γυναίκα, νιώθει περισσότερη ηδονή στη συνουσία….. /
δυσαρέστησε την Ήρα, που τον μεταμόρφωσε πάλι σε γυναίκα….. *|*
▪ Το άγαλμα της Πολιάδος Αθηνάς πίστευαν πως είχε πέσει από τον ουρανό….!
/ Εμ, φορές, έχει καλύτερους και ‘’συμφερότερους’’ αγαλματοποιούς στο εξωτερικό απ’ τους ντόπιους….! /
Στο Άργος, η Αθηνά Σάλπιγξ τιμότανε σαν θεά της πολεμικής σάλπιγγας….!
|| Ναι, και στην Πάτμο, χμ, ο ’’αλλιώτικος’’ νεοδιαθηκικός…., ως….. ο της ειρηνικής ‘’αγγελο’’σάλπιγγας….!
Εεεεεε…., βουρ…., πορδικά αέρια….. στα….. ’’πολεμικά και κροτούντα αέρια’’….! Πρρρρρτ….! ||
Αγάλματα της Αθηνάς….: ο καθιστός τύπος, που πρόβαλε τον ειρηνικό χαρακτήρα της….,
| Ε, και, για τη Χαρικλώ που….! |
κι ο όρθιος τύπος, που πρόβαλε τον πολεμικό χαρακτήρα της : / Εχ, και, για τη Χαρικλώ που δεν….! /
Αθηνά Σάλπιγξ Άργους -- θεά πολεμικής σάλπιγγας….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▌Στάση…., κυρίως, στα αγάλματα…., θεών, θεαινών, ’’θεανθρώπων’’,…..
Ειρηνικός ή πολεμικός χαρακτήρ…..
▪ Δίας : ειρηνικός…., οπότε κρατούσε τον κεραυνό τυλιγμένο στο χέρι του ή κοντά στα γόνατά του….!
♠ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : Κεφ. 10, εδ. 1….:
«Ύστερα είδα άλλον άγγελον δυνατόν να κατεβαίνη από τον ουρανόν,
σκεπασμένον από ένα σύννεφο…..» : πολεμικό : ‘’συννεφένιο’’ : ‘’νεφελ,ι,ούχο’’ διάγγελμα του ‘’Ιωάννη’’….!
▪ Ησαΐου Α΄ : 19 : 1, 2 : Όρασις κατά της Αιγύπτου. Ιδού· ο Κύριος επιβαίνει
επί νεφέλης ταχείας και θα έλθη προς την Αίγυπτον,
[ Όι Γιαχβέ….. νεφελο,πλουσιο,εγέρτη….! ]
και τα είδωλα της Αιγύπτου θα σεισθούν ενώπιον αυτού
και η καρδία της Αιγύπτου θα διαλυθή εντός αυτής….! ♠ ▌
*// Ω…., καθιστά….. και ειρηνικός πόλεμος….. και….. όρθια….. και πολεμικός πόλεμος….! Βούδ,δ,εςςςςς….!
Αστεία πράματα…., κυρίως, για, «αόριστους» γελοίους τύπους…., τους της….. άτυπης αγνοίας….,
ε, και σοβαρά…., χμ, για «οριστικούς» σοβαρούς τύπους…., τους της έντυπης….. γνωσιοκρατίας….! //*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Παρουσιάζεται στους πιστούς της, κυρίως, μέσα σε όνειρα….,
|/ …..ε, και, σαφώς, στους άπιστούς της παρουσιάζεται, πάντα εμμέσως,
μέσα σε….. ’’ονειρώξεις’’….. η πλέον, κι από φόβο, μυστικοπαθής….! /|
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καθώς δεν της άρεσε να προσφεύγει σε μεσάζοντες για να εκδηλώσει τη θέλησή της….:
( …..α, έτσι, και ο Γιαχβέ…., όποτε δεν είχε πολύ έμπιστους αγγέλους : μηνυματοφόρους….,
ως, λ. χ, στον του Ι. Χ Ιωσήφ, σε όνειρο….: με προφορικό μήνυμα κι όχι γραπτό και με σφραγίδα του….,
ναι…., για κάθε….. ενδεχόμενο…., και, που….. ’’κρατούσαν πισινή’’ τα….. θρασίμια….!
Φορές δε πήγαιναν κι οι ίδιοι….: οράματα…., μα….. και δήθεν….. σε δήθεν οράματα των δηθενών….! )
εξού και το που δεν είχε κανένα ιερό--μαντείο, για το φανέρωμα του μέλλοντος στους θνητούς,….!
// …..εμ…., άμα μου κρύβεις το παρόν…., τι θε να ιδώ στο μέλλον…., μωρή μαλλινο’’πεπλ’’ούχα….! //
▪ Ήταν, κατ’ απόφαση της μοίρας, χμ, ‘’της Μήτιδας’’, (!;) ίση με τον πατέρα της το Δία
σε δύναμη και φρόνηση….: Τριτογένεια Αθηνά….!
---- …..κατά μία παράδοση, ο Προμηθέας άνοιξε το κεφάλι του, για να γεννηθεί η Αθηνά….. ---( Α, έτσι : ίσος με τον πατέρα του Γιαχβέ, κι ο μονογενής, Τριτογένειος, Ι. Χ….: τρ,Αγία Τρ,αγ,ιάς….! )
* Οι Πέρσες καίνε μαζί με το Ερεχθείο και το ιερό δέντρο της Ακρόπολης / την ελαία /, μα δεν εξαφανίστηκε.
/// …..α, κι η «φλεγόμενη βάτος» του Μωυσή….. ‘’έτσι’’….,
μάλιστα, αποτυπώθηκε, θαυματικάαααα στους εκεί βράχους….,
χμ, για να φανερώσει ο Γιαχβέ κι αλά Αθηνά ότι δεν τους εγκατέλειψε, χξς΄, «εξάπαντος»….! ///
Την επόμενη της πυρκαγιάς πέταξε καινούργιους βλαστούς. | …..η ελαία : ‘’ελαία’’….. |
Η θεά φανέρωσε με αυτόν τον τρόπο πως (!;) δεν τους εγκατέλειψε….!
[[ …..Ε, όλοι –τους κρατούσαν αντίγραφα των κωδικικών –τους ελαιών, σώρρυ, αρχείων….,
και, για το ενδεχόμενο καύσης τους….! ]}
{{ Η Αθηνά απαγόρευε να κόβουν τις ελιές….. Όποιος έκοβε ελιά τον καταδίκαζε σε θάνατο….!
/ …..έι, μωρή ‘’τέτοια’’…., ακόμα κι αν ήταν άκαρπη…!;
Κι ο Ι. Χ που ξέρανε την άκαρπη συκιά…., άραγε, τί τον έκανε ο συκεουργός Αντιγιαχβέ…!; / }}
( * Οσχοφόρια : γιορτή τρύγου, αφιερωμένη….. στην Αθηνά, στον Διόνυσο,….! )
[ Α, Οσχοφόρια και για τον «αρσενικό και παρθένο» «τρυγητή» Ι. Χ της Απο,Επι,κάλυψης του Ιωάννη…!; ]
(*( Ο ιερός πέπλος / Ε, το πέπλο μυστηρίου, που καλύπτει τα κωδικικά ‘’μυστήρια’’ της Αθηνάς….! /
ήταν….. μάλλινος
// Εμ, τί, διαφανής…!; Οι ‘’ματάκηδες’’ των ‘’αποκρύφων’’ της Τειρεσίες ήσαν πολλοί, και, τότε….! //
και γινότανε με τη μεγαλύτερη επιμέλεια και την επίβλεψη της ιέρειας της Πολιάδος Αθηνάς,
που είχε στις διαταγές της δυο αρρηφόρους και μερικές άλλες κοπέλες….,
μα που μια νεαρή Λυδή, η / κωδικωποιήτρια κι αποκωδικωποιήτρια / Αράχνη, ύφαινε καλύτερο πέπλο.
{ Ε, και θνητοί, συνειδητά, και, κωδικοποιούν : υφαίνουν πέπλα…., διαφανή μεν…., αδιάφανα δε….! }
Και καυχιότανε γι’ αυτό…., λέγοντας πως δε φοβότανε τη σύγκριση
μεταξύ της δικής της εργασίας και της εργασίας της θεάς….,
ώσπου…., τελικά κι επειδή πράγματι ήταν καλύτερος ο πέπλος της θνητής,
όπερ κι η Αθηνά το διαπίστωσε…., την μεταμόρφωσε σε αράχνη….,
[ …..τί…., ’’υδρ’’αράχνη ή ‘’αερ’’αράχνη…., ρε -- μαρή τραβέστω Απόλλωνα Αθηνέ/Αθηνά…!;
Και….. το με ενέργεια πλάνης πέπλο των….: Γιαχβέ, Σίβα κ. λ. π ‘’τέτοιων’’ πώς ήταν…!; ]
(!;) «που δεν αρέσει στους θεούς, και στις θεές, να τους προκαλούν»….! )*)
▪ Στη γιορτή της καλλιέργειας της γης, ο ιερέας της Αθηνάς,
ο επιφορτισμένος να χαράζει το ιερό αυλάκι στους πρόποδες της Ακρόπολης, απάγγελνε αυτά τα λόγια
που τα χαρακτήριζε ένας (!;) τόσο ανώτερος ανθρωπισμός :
«Δε θα αρνηθείς σε κανένα νερό ή φωτιά, δε θα δείξεις σε κανέναν άλλο δρόμο, εκτός από τον σωστό,
δε θ’ αφίσεις κανένα κορμί άταφο, / Τί…., και τα των….. Πυθώνων…., ω σεις οι του άθεου Δωδεκάθεου…!; /
δε θα σκοτώσεις τον ταύρο που τραβάει το αλέτρι»….!
(// Αχ, καλέ Ζαν Ρισπέν, τί μας λεςςςςς….! Μωρέ, θα τα χαρακτήριζε πιοοοοο ανώτερος ανθρωπισμός
αυτά τα ‘’τέτοια’’ λόγια…., αν προσέθετε ο ιερεύςςςςς, και, το του Μωυσή :
«Δε θα κλείσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει»….: Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 9 : 9….,
χμ, που αυτόςςςςς…., μάλλον κι έστω αλληγορικά και καθώς ο Παύλος θέλει….,
θα ήθελε να μπεί άγκανο στο στόμα του βοδιού και να ψοφήσει….!
Ννννναι…., κωδικικάαααα…., μα, μόνο, τα δίποδα, «αλληγορικά», βόδια,
που δεν προσέχουν στην επεξεργασία : αλωνισμό….. και ‘’λίχνισμα’’….. των κωδίκων….!
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Και….. τι υπογραμμισμένα, μαύρα και παχιά γράμματα, στη μετάφραση και σε αυτό το αλωνιστικό….,
στο του Παύλου πονηρό…., μα ατυχώς επαναλαμβανόμενο, που για κανονικά βόδια ομιλεί ο Μωυσής….,
στο που αναθεωρεί το του Ι. Χ δημαγωγίστικο «δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε»….,
χμ, για να δικαιολογήσει τις υλικές ‘’μισθο’’δοσίες των πιστών τους στους πνευματικούς αυτούς….,
να, όταν πλιατσίκευε οικονομικά αγαθά από τους εκτός Ισραήλ, αλλοεθνείς, πιστούς τους….,
ο του Νο 666, οικονομικού, ιμπεριαλισμού Φαύλος Παύλος….! //)
*[ Τα Αθήναια έγιναν Παναθήναια…., όταν οι Αθηναίοι ( Ω Ισραηλίτες, σεις πότε τα Πανισραήλια…!; )
αποφάσισαν να συνενώσουν σε έναν δήμο τους…..12 δήμους της Αττικής….!
---- …..ε, κι εδώ, αλά Ισραήλ, κάθε μαχαλάς και δήμος…., κάθε δήμος και βασίλειο….,….! ---- ]*
===========================================================
■ Απόλλων….:
// Τί…., το 2ο λ του είναι ιμπεριαλιστικό Νου 777…., ως το α του Αβρ,α,άμ…., το ρ της Σάρ,ρ,ας κ. α. λ…!; //
Κατά τον / ‘’Ευαγγελιστή’’ / Όμηρο, ο Απόλλων, γιος του Δία και της Τιτατανίδος Λητούς,
(!;) ηλιακός θεός, κυρίως, της μαντικής,…..
[ Εμ…., κάτι ιμπεριάλ ‘’ηλ’’ιακό ‘’τέτοιο’’ απόμεινε κι απ’ την, ’’Διόθεν’’, εκθρόνιση κι εκτόπιση
του πρώην, ‘’θεοποιημένου’’ κι αυτού, βασιλιά Ήλιου….!
Ννναι…., Ηλί, Ηλί….. και του Ιησού Απόλλωνα το περιτμημένο κι άκοπο ιμπεριάλ ‘’λιλί’’….!
Ε…., κι αφού είναι….. ηλιακός ‘’τέτοιος’’…., αυτός…., είναι ‘’πολεμικό αέριο’’ χωρίς ‘’υγρασία’’….! ]
είταν μονάχα τεσσάρων ημερών σαν όρμησε από το ύψος του Ολύμπου για να κάνει το ταξίδι
που θα τον έφερνε στις πλαγιές του Παρνασσού.
(// Χμ, 4 ασύμβατων ημερών και 4 συμβατών νυχτών…., ρε αριθμο,λογο,φακίρη Απολλόμηρε….!
Ε, και ‘’φρέσκια’’ ιμπεριαλοϊδέα : ιμπεριαλοσχέδιο ‘’ενεργοποιείται’’ εκ ‘’γενετής’’….,
μα ατυχώς…., που ο ’’άγουρος, τετραήμερος : ‘’κουτσός’’, καρπός ιμπεριάλ ιδέας είναι τζούφιος…..’’….,
ενώ ο ώριμος : οχταήμερος ‘’τέτοιος’’ είναι μεστός και επιτυχιοφόρος…., ως ‘’αρτιμελής’’….!
Και….. γεωιμπεριαλισμός Νο….. 888 : 222 = 4 : ιδεολογικός….. κι όχι γεωιμπεριαλισμός Νο 777…!;
Μήπως….. ήταν 7 ημερών, και, αλά «βορρό,χωρό,λαγνο» Βούδ,δ,α….,
τον με δύο δ και του γεωιμπεριαλισμού Νο 777…!; //)
Μα η νύμφη Τελφούσσα που εξουσίαζε αυτή την περιοχή, αποτρέπει το θεό απ’ το σχέδιό του….!
|| …..Άλα απαράβατο η Σατράπω νύμφη με το….. ’’Ήρειον’’ , σώρρυ, ‘’Αμάλθειον κέρατον’’….!
Χα…., γκόμενα, ’’κέρατο’’, και σατραπεία…., να το, σατραπούχο, Βασίλειον του Δία….!…..
Και, ιδού, ’’παράρτημα’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού του στα σπάργανα….,
‘’εξού’’ και, αρχικά,….. ξου…., αποτυχές…., μα, τελικά, που ξανα’’όρμησε’’ ο Απόλλων, επιτυχές….! ||
▪ Ο Πλούταρχος αναφέρει με (!) αηδία ( Χξς΄, ρε αρχιιμπεριάλα…., λες κι ήσουν…. αντιιμπεριαλιστήςςς….! )
τις αφηγήσεις των ποιητών για τους Έρωτες του Απόλλωνα
με….. τον Υάκινθο, τον Άδμητο, τον Ιππόλυτο τον Σικυώνιο,….!
{// …..έεεεελα, ρε συ, βασιλο’’τέτοιε’’….,
που, χμ, κυρίως, για….. πνευματικόοοοο έρωτά τους : ιδεοεπιμειξία μιλούν κι αυτοί….,
πουρό του Σατάν Δία, χα, που τα άλλα, τα σαδιστικά τους στους λαούς τους δεν σε αηδίασαν,
παρά, έστω, της Ήβης η άθελη….. γύμνια : ‘’γύμνια’’….. μπρος στους πόρνους 12 και….!
Α…., και να προσέχεις την Αηδία….. από τα ‘’τέτοια’’ του τροφού σου Δία….!
’’Χαίρε’’, λοιπόν, ’’Ευαγγελιστή’’ Πλούταρχε….,
Αρχέ του πλούτου, αλλαξόταξε από «αερομόφωση», πια…., χμ, πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’….,
ναι…., ‘’τέως’’ ‘’Πτωχοπρόδρομε’’, νυν επί μισθώ αυλοκόλακα, Μυθοπνίχτη της Ιστορίας….! //}
[ Ανθρωποθυσίες….: κυρίως, καταδίκων, που τα πτώματά τους τα μετέφεραν μακριά….,
και μαζί με αυτούς τα (!;) αμαρτήματα (!;) όλων των κατοίκων του νησιού Λευκάδα….! ]
*** Ε, αφού με ζωοθυσίες μεταφέρονταν, έτσι, μόνο, χα, τα μισά αμαρτήματα των Λευκαδιτών…., τί άλλο…!;
Μπουρ -- μπουρ -- μπουρ’’….. και Γιομ Κιππούρ….,/ έκαναν τη Γη….. Αχούρ’….! ***
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▪ Οι ιέρειες των μαντείων του Απόλλωνα….,
μαντεία που ήσαν οι μεγαλύτερες τράπεζες του ελληνικού κόσμου…., (!;)
| Ρε, φτωχομπινέδες ’’χλαμιδάτοι’’, άει και, χμ, ’’δανειστείτε’’ από τα Μπορδέλα –τους : σας….! |
από το στόμα των οποίων, και εν εκστάσει τους,
έβγαιναν (!;) μονάχα (!;) άναρθροι και συγκεχυμένοι ήχοι, που τους σημείωναν ιερείς εξηγητές τους….,
/ …..ναι, οι ιερείς…., που….. ό,τι κάνει κρα -- κρα….. δεν είναι οπωσδήποτε και κόρακας….! /
περνούσαν τη νύχτα, πριν τις χρησμοδοτήσεις τους, στο ναό….,
όπου τις (!;) επισκεπτότανε ο θεός Απόλλων, (!;) τουλάχιστο στον ύπνο τους….!
[ Α, στον ξύπνιο πόσο η ‘’βίζιτα’’…!; ]
// Ωχ, άλλο το του Ηγούμενου….. κι άλλο το του καλόγερου…., που έβλεπαν, έτσι, πολλά….. ’’άστρα’’….! //
▪ Ένας μύθος αναφέρει πως μόλις γεννήθηκε ο Απόλλων, οι Υπερβόρειοι είχαν στείλει δυο κόρες,
την Υπερόη και την Λαοδίκη, να φέρουν στο θεό τα πρωτόλεια των καρπών τους,
τυλιγμένα μέσα σε άχυρα….. σιταριού….!
{ Ε, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, οι της Διεθνούς Συνωμοσίας ανέκαθεν συνεργάζονταν….,
ναι…., και σε ‘’Ιστορικούς Συμβιβασμούς’’….. και σε ‘’Μυθολογικούς Συμβιβασμούς’’….!
Και….. οι 3 μάγοι….. που πήγαν στον Ι. Χ….. πόσοι ήσαν, τελικά…., που κανείς δεν το λέει…!; }
Σ’ αυτήν τη χώρα πήγαινε κάθε χρόνο ο Απόλλων να περάσει πολλούς μήνες….!
/ Α, διακοπές πλάι στον παπού και τη γιαγιά…, χμ, ο υπουργός, και, πολιτισμού…!;
Ννναι…., που η μαμά του η Λητώ είχε έρθει από μια χώρα που ονομάζονταν Υπερβόρεια….! /
( Α, κι ο Ι. Χ….. πήγε σε μια μακρυνή του Ισραήλ χώρα για 18 χρόνια…., απ’ τα 12 έως τα 30 του….,
ε, μάλλον, στην πατρίδα της μαμάς του Μαρίας της….. Αιγυπτίας…., που ονομάζονταν, χμ, Υπονότεια….,
για να επαληθετεί η του ‘’πατέρα’’ του Γιαχβέ προφητεία : «Και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου»….! )
▪ Ο Ηρακλής, μετά το φόνο του Ιφίτου, βαριά άρρωστος,
[/ Ε, άρρωστος : άνομος τω Γιαχβέ, ωχ, τω Διί….!
Εμ, γι’ αυτό τιμωρήθηκε σ,Σ,τυγερά με υποταγή στον | Τί, «παιδαγωγός σατάν» κι αυτός…!; | Ευρυσθέα….,
χα, που ήθελε να έχει ιμπεριάλ ’’ευρεία θέα’’…., να, κι αυτός, για την ενάντια στο Δία συνωμοσία….! /]
πήγε στους Δελφούς για να ρωτήσει το μαντείο πώς θα μπορούσε να γιατρευτεί.
Αλλά η Πυθία Ξειόκλεια αρνήθηκε ν’ ανέβει πάνω στον προφητικό τρίποδα.
Τότε ο Ηρακλής, μεσ’ στο θυμό του, άρπαξε τον τρίποδα κι έφυγε….!
Μόλις πληροφορήθηκε την αρπαγή ο Απόλλων αρχίζει να καταδιώκει τον Ηρακλή.
// …..τί, οι ενσαρκωτές των ιδεών Ηρακλής κι Απόλλων σε εναντίωση…., και, αλά Ι. Β και Ι. Χ, αντίστοιχα…!; //
Επεμβαίνει τότε ο Ζευς, που είναι πατέρας και του Απόλλωνα και του Ηρακλή :
ο κεραυνός πέφτει ανάμεσά στους δύο αντιπάλους,
που καταλαβαίνουν (!;) τι νόημα έχει αυτή η εκδήλωση μιας ανώτερης θέλησης.
( Ω Δία…., και, ο Απόλλων, μάλλον, δε σε φοβήθηκε…., που, αλλιώς, δε θα συνωμοτούσε ενάντιά σου….! )
Ο Ηρακλής υποτάσσεται, δίνει πίσω τον τρίποδα, [ Α, τι, ‘’συμπλεγματική’’, ‘’Αγία Τριάδα’’…., Τετράδα, πια….! ]
αλλά και η Πυθία δέχεται να κάνει τη φωνή του μαντείου να μιλήσει για τον Ηρακλή.
Από τότε, ο θεός κι ο ήρωας, μόνο φιλικές σχέσεις θάχουν μεταξύ τους….!
---- Ε, σχεδόν, πάντα, μπροστά στον ‘’Πατέρα’’ ‘’Μεγάλο Αδελφό’’ ‘’πάπιες’’ τα εγκάθετα οι γιοι του….! ---▪ Η κόρη του βασιλιά Πριάμου και της Εκάβης Κασσάνδρα υποσχέθηκε
να ενδώσει στις επιθυμίες του Απόλλωνα, με τον όρο να της μάθει τη μαντική τέχνη.
// …..εμ, τη ‘’μύησε’’ στα….. ’’απόκρυφά’’ του…., πριν της δείξει τα….. απόκρυφά του….! //
Ο Απόλλων δέχεται, μα εκείνη αθετεί το λόγο της. Το χάρισμα που της είχε δώσει ο θεός είταν (!;) ανέκκλητο,
[ …..ννναι…., ανέκκλητο…., αλλά….. ώσπου να αλλάξει τα κωδικικά των ‘’αποκρύφων’’ του….! ||
μα ο Απόλλων βρήκε τρόπο να το εξουδετερώσει.
( Ε, τον της αλλαγής των κωδίκων των ‘’αποκρύφων’’ του…., όπου κι αυτή είχε πρόσβαση έως τότε….! )
Ζήτησε από την Κασσάνδρα να του δώσει τουλάχιστον ένα φιλί. Εκείνη, ανύποπτη, δεν του το αρνήθηκε.
Ο Απόλλων επωφελήθηκε για να φτύσει μέσα στο στόμα της, αφαιρώντας της έτσι την ικανότητα να πείθει.
|| Τί, με σάλιο στη σβήστρα έσβησε τα κωδικικά των ‘’απόκρυφων’’ αρχείων της…!; Α, ‘’έτσι’’, κι ο Ι. Χ….! ||
Διατήρησε το χάρισμα να προλέγει το μέλλον, μα είταν ένα χάρισμα άχρηστο,
γιατί κανένας δεν πίστευε στις προφητείες της….!
{ Ε, σαν αλλάζουν…., που, και, γι’ αυτό τους αλλάζουν…., τους κώδικες…., ποίος και τί να προφητέψει…!; }
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▪ Ο Απόλλων μεταμορφώνει τη βάρκα της νύμφης Ωκυρρόης…., που αρνήθηκε τον έρωτά του
και την κατεδίωκε…., σε βράχο….. και τον βαρκάρη σε ψάρι….!
|/ Ε, από πλούσια χώρα η βάρκα έγινε φτωχή και, μοιραία, ταξική υποβάθμιση του χωρικού -- βαρκάρη και….! /|
▪ Ο Απόλλων καταράστηκε τον κόρακα που του έφερε αυτή την είδηση,
(/ …..την της απόρριψης του | …..εχ, και, ιμπεριάλ έρωτας….! | έρωτά του από την Κορωνίδα….. /)
και τον έκανε μαύρο από άσπρο που είταν πρωτύτερα….! ( …..χμ, ‘’ίδιος’’ ο Ι. Χ με την «άκαρπη συκιά»….! )
▪ Ο Απόλλων δίνει στις 3 κόρες του Άνιου το χάρισμα να παράγουν με αφθονία….. κρασί, δημητριακά και λάδι.
/_/ Ε, ως γνώστης της οινοποιίας…., έβγαζε, πια, από 10 κιλά σταφύλια, 5 κιλά κρασί, έστω….,
μάλιστα, χωρίς να ξινίζει…., ενώ άλλοι, από 10 κιλά σταφύλια, 2 κιλά….. και κακής ποιότητας….!
Α, είναι και θέμα της επεξεργασίας των στέμφυλων -- τσίπουρων….! /_/
Τις ονόμασαν «οινοτρόπους», δηλαδή εκείνες που μπορούν να μεταβάλουν
το νερό / Τί, τον μούστο…!; Ή μεταβολή νερών : λαïκών, από αντιβασιλικούς, σε βασιλικούς…!; / σε κρασί….!
(// …..α, λυπού…., ω Ανία αλεπού Ι. Χ…., εξ αντιγραφής σατανοφακίρη «οινοτρόπε» της….. Κανά….!
|| …..να, μωρέ Ι. Χ…., που από μικρός πολλαπλασίασες έναν….. Δημητριακό….. σιταρόσπορο
και χόρτασες, έτσι, κόσμο κι υπόκοσμο…., ίσως κι υπέρκοσμο…., χξς΄ και ξου, ‘’αρτοτρόπε’’….! ||
Λυπού, ω αλεπού ‘’ελαιοτρόπε’’ Ελισσαιέ, εξ αντιγραφής πολλαπλασιαστή του λαδιού της χήρας,….! //)
{ ▪ Όταν κυριεύτηκαν οι Θήβες από τους Επιγόνους, ( …..τους απογόνους των….. Επτά Αρχηγών….. )
η /: κι αυτή, Μάντισσα!;/ Μαντώ, κόρη του ξακουστού μάντη Τειρεσία, είχε συμπεριληφτεί από τους νικητές
(!;) στο μερίδιο από τα λάφυρα, που προοριζότανε για το μαντείο των Δελφών.
Έγινε ιέρεια και ερωμένη του Απόλλωνα….! (!;)
---- Α, τον/την μπαμπά : ‘’μαμά’’ δεν ‘’τον/την…..’’….,
μα την κόρη…., χα, νααααα κάτι ιεράαααα ‘’τέεεεετοια’’, και, της «σεπτής ηδονής»….! ---- }
▪ Ο έφηβος Λευκάτας, που ο θεός Απόλλων τον καταδίωκε με τις ερωτοτροπίες του,
προτίμησε το θάνατο από την ατίμωση. Ρίχτηκε στη θάλασσα από έναν βράχο της Λευκάδας….!
Σ’ αυτό το μέρος ιδρύθηκε ένα (!;) ιερό του Απόλλωνα, που πρέπει να ανάγεται σε παλαιότατη εποχή,
επειδή για πολύν καιρό θυσίαζαν….. ανθρώπους. (!;)
Είταν μια θυσία εξιλασμού, για ν’ αποτραπεί η οργή του Απόλλωνα. (!;)
Διάλεγαν έναν κατάδικο, που τον πετούσαν από κει πάνω στη θάλασσα.
Αργότερα, με την εξημέρωση των ηθών, αυτό το βάρβαρο έθιμο, δίχως να εκλείψει ολότελα,
διατηρήθηκε μονάχα προσχηματικά / εικονική θυσία /….!
--//-- …..χμ, όποτε ήθελαν κι άλλες θυσίες οι θεοίοιοι…., ιδού άλλος ένας ‘’τέτοιος’’ μύθος : ‘’μύθος’’….,
ιδού μια ‘’τέτοια’’ ανάβλυση πηγής και δίπλα της ένας ναός αφιερωμένος σ’ αυτούς….,
‘’ως’’, και, με τον μύθο : ‘’μύθο’’ του Απόλλωνα με τον εραστή του Υάκινθο….,
που, σαν πέθανε, επέβαλε, ο ενσαρκωτής της ιδέας Απόλλων, τριήμερες γιορτές….:
1η μέρα ως μέρα λύπης…., 2η μέρα ως μέρα χαράς….. και 3η μέρα ως μέρα θυσιών σ’ αυτόν….! --//-◙ ▪ Η Φημονόη, η πρώτη Πυθία στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, λέγονταν έτσι,
γιατί «αυτή κατανοούσε τις φωνές»….!
*** Ε, κι οι 12….. παρανόες….. μαθητές του Ι. Χ….,
---- …..οι 12 Μούσες του «Μουσαγέτη» Ιησού Απόλλωνα Χριστού….,
χμ, του «Διδυμαίου»…., ννννναι…., κι όχι από το δίδυμος με τον Θωμά ή άλλον….,
μα ως….. εκπορευόμενος….. εκ των….. διδυμιών του Δία, σώρρυ, του Γιαχβέ….! ---κατανοούσαν τη φωνή του θήλεως περιστεριού : Αγίου Πνεύματος….,
ειδικά, όταν αυτό μεταμορφώθηκε σε άρρεν, αλά Τειρεσία…., χα, από Πελειάδα σε Τελλιάδα….,
κι έγινε ο «άλλος Παράκλητος, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας», που τα θηλυκά είν’ ψεύτρες Εύες….! *** ◙
▪ Ο Απόλλων ξαναπάει στη σατραπεία της Τελφούσσας στη Βοιωτία
( Α, πριν, είχε ξαναπάει «μόλις γεννήθηκε : τετραήμερος» / Ε, ιμπεριάλ, κι εδώ, το 4…., και, 8 : 2 = 4….. /
για να την καταλάβει, μα τον απέτρεψε από το σχέδιό του….. )
και την καταλαμβάνει…., παραμερίζοντας ώς και την «αχτινοβόλο δόξα της»….!
Ο Απόλλων είναι τώρα κύριος του τόπου, αλλά βρίσκεται ολομόναχος.
«Αναρωτιέται ποιους (!;) μυημένους ανθρώπους να φέρει για να γίνουν λειτουργοί του».

51
Κοιτάζοντας προς το μέρος της «σκοτεινής θάλασσας», βλέπει ένα «γοργοτάξιδο καράβι»
αρματωμένο από Κρητικούς που πήγαιναν στην Πύλο….!
[ Χξς΄, ο «δέλφινος» Ι. Χ διαλέγει τους 12 ‘’μυητές’’, σώρρυ, μαθητές…., αλιείς ανθρώπων : ψαριών….. ]
Τους κρατά, μη αφήνοντάς τους να επιδημήσουν : επιστρέψουν στην πατρίδα τους την Κνωσό
και τους μαθαίνει «όλα τα σχέδια των αθανάτων», ώστε, «με τη θέλησή τους / των αθανάτων /
να είναι αιώνια τιμημένοι»….!
[ Βρε…., μπας και ‘’έτσι’’ και για ‘’μύηση’’ σε ναό του κι ο τότε Αρχιβασιλιάς Γιαχβέ…., ή Γιαχβίδιό του….,
ο συνεργαζόμενος, εναντίον εχθρών του, μ’ άλλους…., ως, λ. χ, με Σπαρτιάτες εναντίον Ρωμαίων….,
‘’αιχμαλώτισε’’ Κρητικούς Φιλισταίους | Φιλιστιίμ…!; | ναυτικούς και τους μετακόμισε εκεί μεριά….,
που…., μετά…., οι απόγονοί τους ‘’ξέπεσαν’’, ως άγγελοι πεπτωκότες της Π. Δ,
και συνουσιάστηκαν με ωραίες Εβραίες….. κι έτσι προέκυψαν στους Εβραίους οι γίγαντές τους…!; ]
---- ▪…..«όμφαλος Γιαχβέ»…., αλά….. «όμφαλο Δία»….!
Ομφαλός είταν μια άσπρη πέτρα, σε σχήμα αυγουλωτό / Χα, σαν το….. αυγό του φιδιού….! /
και σκέπαζε το σώμα του Ηρώδη, σώρρυ, του Πύθωνα,
του φιδιού που σκότωσε ο Απόλλων και σάπιζε με δυσοσμία πάνω στη γη, εξού και Πύθων….. ---▪ Οι Έλληνες, κατά τον Ησίοδο, πίστευαν «πως οι τελλουρικές / των Τελλιάδων μάντεων / αναθυμιάσεις
και προπάντων οι πηγές, που αναβλύζουν από το έδαφος, είναι ικανές να ρίξουν τον άνθρωπο
σε υπερφυσική παράκρουση»….!
---- Ω θυμιατιζόμενοι Ι. Χήδες, προσοχή…., μη παρακρούσετε υπερφυσικά από το πολύ θυμίαμα….,
αλλά και μη θυμιατίζετε πολύ και τον Σατανά…., μη παρακρούσει πιότερο και σας….! ---▪ «Η Πυθία, μεθυσμένη από τους ατμούς του άντρου και κυριευμένη από το θεό Απόλλωνα,
έπεφτε αμέσως σε έκσταση. / Μαντείο των Δελφών /
(!;) Αυτή η νευρική κρίση (!;) δεν είταν πάντα (!;) προσποιητή : την εποχή του Πλουτάρχου,
μια Πυθία πέθανε πάνω σε μια τέτοια νευρική κρίση»….!
* Η απάντηση των θεών, έπρεπε να περάσει από κάμποσους ενδιάμεσους,
ώσπου να φτάσει στ’ αυτιά του πιστού που πήγαινε στα μαντεία για να τους συμβουλευτεί….:
Πυθία, ιερείς, προφήτες, σημειωτές των άναρθρων και συγκεχυμένων ήχων που ‘βγαιναν απ’ το στόμα της….! *
[ Χα, τα σατάν παιδία παίζουν το ’’σκουριασμένο τηλέφωνο’’…., ε, και να πρόσεχαν οι «ικέτες» θεατές….! ]
▪ Ο σάτυρος Μαρσύας, περήφανος για το
|/ Α, έχει, εμβατηριακή μουσικότητα ο ιμπεριαλισμός….! /|
μουσικό ταλέντο του, προκάλεσε τον Απόλλωνα σε διαγωνισμό, με κριτές (!;!;!;!;!;) «το….. βουνό Τμώλο
([ Εχ, πλούσιος άρχοντας το βουνό…., ενώ το όρος ζάπλουτος Άρχοντας….,
να…., σαν τα, αλλόπιστα και πλούσια, βουνά που θα ισοπέδωνε ο Μπουλντόζας Ιωάννης Βαπτιστής,
για να βαδίζει, μετά, σε ισόπεδο ο Ιησούλης….,
να…., σαν το, αλλόπιστο και πλούσιο, βουνό που πήγε στο Μωάμεθ…., για την ‘’αιτία’’ του Αλλάχ….,
αφού ο Μωάμεθ δεν πήγε σ’ αυτό….,
ε, ναι, νααααα…., που…., αν έτσι και με τόσα ‘’τέτοια’’ βουνά…., η Γη θα ήταν πιο ανώμαλη….!
Κάλέ…., όλοι –τους πλάι στα τρισκατάρατα βουνά και όρη…., πλούσιους και ζάπλουτους….:
ο Βούδδας, ο Ι. Χ κι οι μαθητές του, ο Μωάμεθ, ο «βουνοκορφόβιος» Διόνυσος,….: «μαμωνοχρήστες»….!
Α, κι οι ευαγγελιστάδες –τους….. ’’ίδιοι’’ οι πλουτοκράτες : βουνοκράτες αρχαιοέλληνες φιλόοοοοσοφοι….,
μα, αυτοί…., ιδίως, οι της Π. Δ και Κ. Δ των Εβραίων και οι του Μωάμεθ…., πιο δόλια καλυμμένα….,
χα, οι των Κυρίων Κυριακοί…., που, ‘’ποτέ’’, δεν κυριολεκτούν….. κι όλο αλληγοριοπαίζουν….,
μη λέγοντας….. τα σύκα….. σύκα και τα σταφύλια….. σταφύλια…., μα ‘’σύκα’’ και ‘’σταφύλια’’….,….! ])
και το βασιλιά της Φρυγίας Μίδα.
Ο πρώτος αποφάνθηκε υπέρ του Απόλλωνα. [ Ε,ως ‘’ γλείφτης’’…., της ‘’διαπλοκής’’, τώρα κι έτσι, πια….! ]
Αντίθετα, ο Μίδας βράβεψε τον Μαρσύα.
Ο θεός Απόλλων, για να τον τιμωρήσει, του μεταμόρφωσε τ’ αυτιά / του ωτακουστή / σε αυτιά γαïδάρου»….,
που «δεν αρέσει στους θεούς να τους προκαλούν»…., «ενώ έγδαρε ζωντανό τον Μαρσύα…..»….!
[/ Α, έτσι : ως ακριβώς και με τον Τμώλο, σκότωσε και τον πατέρα του Άδωνι βασιλιά της Κύπρου Κινύρα….! /]
( Ναι…., χμ, εξού και δυο….. ωτακούστριες….. βουνοκορφές της Φρυγίας έχουν σχήμα γάιδαρου….! )
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// …..έι…., και, ο Ι. Χ τί έκανε στους προκλητές του…., ‘’ματά,αυτά,κηδες’’…!; //
---- …..Χαίρε ωτακουστή Μάλχε, σώρρυ, Πέτρε…., συ ρε ωτοκλούστη : αυτιοκόφτη….! ---▪ Ο Απόλλων…., θεός του φωτός και της διαύγειας…., που τον συνέχεαν με τον Ήλιο….,
/ Εγώ θα τον συν χέσω με τη Σελήνη…., κι ας οι δωδεκαθεïστές ‘’μου ρίξουν αρά’’….! Ούρα, ρεεεεε….! /
προσωποποιεί την πολύ υψηλή και πολύ ευγενική ιδέα του εξιλασμού και της συγγνώμης. (!;)
Ο ίδιος χρειάστηκε
// Τί, μετά απ’ τη συνωμοσία : ρυπαροφόρο αμάρτημα ενάντια στον Δία…!; //
να υποβληθεί σε εξιλασμό πριν να συγχωρεθεί.
[ Χμ, οι θεοί τον έπλεναν με νερό, για να του φύγουν οι ρύποι του «ρυπαρού» Ιησού, σώρρυ, Απόλλωνα….,
τον έντυσαν με καθαρά ενδύματα και του έδωσαν, πλην από ένα….. πέπλο, και….. ζώνη χρυσή….. ]
Οι άνθρωποι (!;!;!;!;!;) οφείλουν να τον έχουν σαν παράδειγμα και να μην ντρέπονται
να εξαγοράζουν τα σφάλματά τους, αφού ένας θεός αναγκάστηκε να κάνει το ίδιο….!
{ Μωρέ άντροπε κωδικο…..’’ποιητή’’ Ζαν Ρισπέν…., τί μας λες ή μεταφέρεις….. παραδειγματικάαααα…!;
Οι άνθρωποι δεν είναι, χμ, υπεράνθρωποι : μεγαλοκτήνη…., ως οι ‘’τέτοιοι’’ θεοίοιοι, που τόσο θαυμάζεις….!
Ε, ναι, μωρέ, αν, κατά το «και ο θεός ούτω πως εποίησεν», εποίουν ούτω και οι άνθρωποι…., τότε τί…!; }
● «Αρότριος Απόλλων»….: καταπολεμά τις ακρίδες και τους αρουραίους….,
// …..α, έτσι κι ο τσομπάνης «Νόμιος» Ι. Χ της Α. Ι καταπολεμούσε τα δίποδα τρωκτικά κ. λ. π….! //
προστατεύει το σιτάρι από τη σκωρίαση….!
[ Αχ, εμάς τα….. ’’σκληρά μέταλλα’’….. ο όντως Θεός να μας φυλάει…., που κι εμείς φυλαγόμαστε….,
από τα σατάν….. ’’οξυγόνα’’…., μην ‘’πέσουν πάνω μας’’ και ‘’σκουριάσουμε’’ και δεν….! ] ●
Η δουλεία του Ηρακλή, σώρρυ, του Απόλλωνα στον Ευρυσθέα, σώρρυ, στον Λαομέδοντα,
στις Μυκήνες, σώρρυ, στην Τρωάδα, δεν έχει για σκοπό τον εξιλασμό από κάποιο φόνο.
Είταν συνέπεια της….. (!;) συνωμοσίας της Ήρας, του Ποσειδώνα και του Απόλλωνα κατά του Δία,
που ήθελαν (!;) να αποτινάξουν το ζυγό του. Ο κυρίαρχος του Ολύμπου Δίας εξουδετέρωσε τη συνωμοσία
χάρη στη Θέτιδα, που τον ειδοποίησε κι έφερε σ’ επικουρία του τον Εκατόγχειρα / …..Τί, εκατόνταρχου…!; /
γίγαντα Βριάρεω. Για να….. εξαγοράσουν το αμάρτημά τους υποχρεώθηκαν να μπουν
στην υπηρεσία του Λαομέδοντα. Ο Απόλλων φύλαγε τα κοπάδια του Λαομέδοντα στο βουνό Ίδη,
*// …..Ηρακλέεεα, σώρρυ, Απόοολλωνα, ωχ, σώρρυ, Ιησούουου….,
όντας συ «υπό την συκήν»…., με ποιές δίποδες συκιές και φραγκοσυκιές
συνωμοτούσες εναντίον του στάφυλου ή φραγγοστάφυλου Γιαχβέ και σε ‘’άδειασε’’…!;
Απόοολλωνα, σώρρυ, Πέεετρε…., που ‘’τρισαγαπούσες’’ τον Απόλλωνα Ιησού….,
τί συνωμοτούσες και σε….. ’’έζωσε’’…., τότε που σε βρήκε κωδικιζέ ‘’γυμνό’’ στην παραλία…!;
Τίιιποτα…!; Ε, τότε, «βόσκε τα πρόβατα»…., καταπώς σου είπε, τότε, ο Νόμιος Απόλλων Ιησούς….!
Παύλεεε…., ωχ…., αν πω…., «ουκ έσται τέλος» των συνωμοτών ενάντια στους συνωμοτούντες….!
Και, στον «μυστικό δείπνο», σας έπλυνε τα πόδια ο Ιησούς για τους ρύπους της συνωμοσίαςςς…!; //*
όσο ο | Εχ, όχι ο ίδιος…., μα, μάλλον, άλλοι και με τα χρήματά του….! | Ποσειδών έχτιζε τα τείχη της Τροίας….!
[ Έι, την Ήρα…., που δυο ή τρεις φορές ‘’παράτησε’’ τον Δία : άτυπο διαζύγιο…., πώς την τιμώρησε…!;
Με….. ’’τυπικό’’ διαζύγιο…!; Παίρνοντας τη Θέτιδα για σύζυγο…!;
Α, όχι…., χμ, που, κατά τον Πίνδαρο, αυτή ήταν η πρώτη σύζυγος του Δία…., ννναι, κι αέραααα….! ]
Σε άλλη / ‘’μπαλωματική’’ / περίπτωση, ο Απόλλων, σκοτώνοντας το τέρας,
|| …..να, τον θηλυκό Ηρόσταλτο Πύθωνα, που καταδίωκε τη μάνα του Λητώ, ώστε να μη γεννήσει
αυτόν και την αδελφή του Αρτέμιδα…., λεςςςςς….!
Ο Δράκος της Α. Ι, που κυνηγά την ετομόγεννη γυναίκα ‘’Λητώ’’…!; Και, πάλι, εξώγαμο, ω Ιωάννη…!; ||
είχε ρυπανθεί. [ …..εμ, το έμαθε ο Δίας το που τον/την θέλατε, μάλλον, στη συνωμοσία σας ενάντιά του….! ]
Για να καθαριστεί από τον ρύπο, καταδίκασε τον εαυτό του σ’ εξορία ενός χρόνου κατά τους μεν,
οχτώ χρόνων λένε άλλοι, στην κοιλάδα των Τεμπών, και περιπλανιόταν εκεί
( Α, έτσι : σ,Σ,τυγερά, κι ο Ι. Χ νηστεία και ‘’πειρασμός’’ από τον….. ’’Διάβολο’’ : ‘’συκεουργό’’….! )
δίχως κανένα γόητρο και δίχως καμιά αίγλη. Όταν τελείωσε ο εξαγνισμός του, γύρισε στους Δελφούς
δαφνοστεφανωμένος και μ’ ένα κλωνί δάφνη στο χέρι….! { Α, έτσι, κι οι της Π. Δ και Κ. Δ ‘’τέτοιοι’’….! }
============================================================
============================================================
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5 --- 7 )
◘ Άρτεμις….:
Σεληνιακή θεά…., δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα….,
// Χμ, του ηλιακού θεούουου….! + και - σε συνουσία…., ε, να, δίδυμη αηδία….,
α, δίδυμες κι οι χώρες που κατάκτησαν ‘’ταυτοχρόνως’’ : με μια ‘’μέρα’’ διαφορά….! //
[ …..όχα…., ω σεληνότροποι…., να…., δίδυμα ‘’φεγγάρια’’….. και διδυμιά παπάρια….!
Τουρλού -- τουρλού τα πρώην πνευματο’’τέτοια’’ με τα νυν πνευματο’’τέτοια’’….,
μα η ζυγαριά με την Κήρα
/ όλες οι Κήρες είναι «δαιμονικά πνεύματα και δορυφόροι του Άρη» /
γέρνει Σελήνη μεριά, πάντα, κι εδώ, που σεληνότροπος είναι κι ο Δίας….! ]
που, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε μία μέρα / …..χμ, ’’συμβατή’’…!; / πριν από τον αδελφό της,
και βοήθησε μάλιστα τη μητέρα της να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της….!
{[ …..ω…., άμα τη γέννα….. και μαμά παρθένα…., έτσι….,
που οι σκληρές κυνηγοί γενιούνται πριν από τους μαλακούς ‘’τέτοιους’’….,
α, και, για το αειπάρθενον της ‘’μαμάς’’….,
α…., χξς΄, και που οι, ‘’τέτοιοι’’, σεληνιακοί….. γεννιούνται πριν απ’ τους, ’’τέτοιους’’, ηλιακούςςςςς….!
Α…., και, εδώ, οι δίδυμοι ‘’τέτοιοι’’ σε ομόνοια
κι όχι ως οι δίδυμοι Ιακώβ και Ησαύ : «δίδυμοι γιοι -- δίδυμες χώρες» σε διχόνοια από την κοιλιά….!
Ννναι, χώρες κι οι δυο και αντιτασσόμενες από την κοιλιά : πριν απ’ τη δημιουργία τους από τον Γιαχβέ….,
να, κι αυτό, έτσι, με επιλογή του Γιαχβέ…., που εξυπηρετεί τα ιμπεριάλ σχέδιά του….: Γέν.: 25 : 23….!
Ναι, μωρέ ‘’χλαμιδάτοι’’ και μη ‘’τέτοιοι’’…., ναι, έτσι το ‘’θρησκειακό’’ συμπλήρωμα, το μεταλλαχτικό….!
Και, σαφώς, η, και, ιδέα Άρτεμις ‘’σιαμαία’’ με την, και, ιδέα Απόλλων….:
αρχηγοί των δύο, αρχικά, χωρών τους…., αλληλοσυμπληρούμενες κι αλληλοβοηθούμενες….,
που η πρώτη είναι βασικότατη προϋπόθεση της επιβίωσης της δεύτερης…., να, έτσι και με ‘’τέτοια’’….! ]}
[ ▪ Πολλοί θεοί και θεές…., όταν οι θνητοί τους τις ξεχνούσαν στην προσφορά θυσίας…., (!;)
οργίζονταν και τους τιμωρούσαν ποικίλα και βάναυσα…., αυτούς, τις πόλεις και τη φύση τους…., (!;)
από μεταμορφώσεις τους σε (!;) ζώα κ. λ. π….. έως ήττες τους σε πολέμους τους με εχθρούς τους,….! ]
*** …..χξς΄ςςςς….,/ αν μου δώσεις…., θα σου δώσω….,/ κι αν μου πάρεις…., θα σου πάρω….,/
μα…., κι αν δεν μου δώσεις….,/ έρχομαι αγκαζέ με Χάρο….,/ ε, να σου ‘’τα’’ πάρω….!
Ποιούς Γιαχβαλλαχδίες, ’’θεο’’βασιλείς,/ ’’μου’’ βάζεις να λατρεύω,/ ρε Θρήσκαρχε, Παπάρω….!; ***
---------------------------------------------------%%%&&&-------------------------------------------------▪ Επίσης, κατά τον ποιητή Καλλίμαχο, «οι νόμοι του Κρόνου ορίζουν,
πως όποιος δει έναν απ’ τους αθανάτους, (!;) δίχως τη θέληση του θεού, το πληρώνει πολύ ακριβά….!
{ …..ποιητής και αυλοκόλαξ….,/ ’’Πτωχοπρόδρομος’’ βρυκόλαξ….,/
γιούρια, ουστ, Ζουγκλά της Ζούγκλας…../ και ρουφιάνε της Πανούκλας….!
Εμ, τι άλλο από «οξείδωση» : ‘’σκούριασμα’’ τα….. κωδικοπερίεργα….. ‘’μέταλλα’’….,
ναι, και τα σκληρά, ‘’«αγενή»’’, ‘’μέταλλα’’…., σαν ‘’πέσει’’ πάνω τους….. ’’οξυγόνο’’…., α, κωδικικά….! }
Π. χ, ο Ακταίων, που μεταμορφώθηκε σε (!;) ελάφι από τη θεά Αρτέμιδα,
που ταυτόχρονα έκανε να λυσσάξουν τα πενήντα (!;) σκυλιά που τον συνόδευαν
[ Ε, οι 50 αλλαξοπιστήσαντες ‘’νερένιοι’’ δίποδοι σύντροφοί του, και με το αζημίωτο, ‘’σε ’«αερομόρφωση»’’….,
( που…., κι ο πλούσιος Ιώβ, σώρρυ, Ακταίων….. κατάντησε / τον κατάντησαν / ένα φτωχό ελαφάαακι….. )
χμ…., που τα ‘’θεό’’σκυλα…., τώρα κι έτσι πια….,
μη αναγνωρίζοντάς ‘τον τα πλιάτσικα…., ε, χμ, «’’τυφλωμένα’’ από τη λάμψη της ‘’πανοπλίας’’ του»….,
δεν του άφησαν ούτε….. ‘’σώβρακο’’….: τον ‘’αποτέλειωσαν’’….! ]
και που τον κατασπάραξαν, ως ελάφι, (!;) μη αναγνωρίζοντας σ’ αυτό τον παλιό τους αφέντη….,….!
( Κρονονόμοι τρομονόμοι….,/ απ’ την τράγια τους την κάστα….,/
μόν’ σκατά κι οι υπονόμοι….,/ Βόθροι κι όλα τους τα Βάθρα….! )
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▪ Της Καλλιστώς, (!;) έστω κι αν την αποπλάνησε ο ίδιος ο Ζευς,
η παράβασή της / το να χάσει την (!;) παρθενία της / της στοιχίζει την ζωή….!
{/ …..’’λύσσα’’ δώδεκα μποφόρια…../ τ’ άρχοντα γαμπρού κι εμπαίχτη….,/
νύφη ο λαός με ζόρια….,/ ’’του ‘κατσε’’…., μα ‘’αυτήν’’ θεν φταίχτη….!
Ε,’’τέτοια’’ συνέβαιναν στους αντιστεκόμενους…., νεοκατάχτητους…., νυμφειο,σατραπειο,λαούς….,
απ’ τους θρησκειοϊμπεριάλες Δίες….. και, ιδίως, απ’ τις αντίζηλούς τους Αρτέμιδες….,
σαν δεν συμμαχούσαν ’’με το καλό’’….: ’’νέες γαίες’’ και νέες δημιουργίες’’, κατοχές κι εποικισμοί….! /}
-----------------------------------------------------%%%&&&---------------------------------------------------…..Έτσι, πάλι, η οργή της θεάς Αρτέμιδος εκδηλώνεται με γενική στειρότητα, στην Πάτρα,
(/ Ο Ι. Χ, ως ‘’παιδί’’, πάντως, στ’ ‘’απόκρυφα ευαγγέλια’’, μόν’ ένα ‘’παιδάκι’’ στείρωσε : «ξέρανε» ‘’έτσι’’….! /)
επειδή μια νεαρή παρθένος κι ιερουργός της θεάς ενώθηκε μέσα στον ίδιο το ναό με τον ωραίο Μελάνιππο,
[ Εμ, κι αυτοί τι ‘’νέο’’ ‘’μυστικοπαθή θρησκευτικό ιμπεριαλισμό ‘’μαγείρευαν’’ στον….. ’’φούρνο’’ της….! ]
κι έτσι από τότε πρόσταξε να θυσιάζουν οι Πατρινοί κάθε χρόνο έναν νέο και μια νέα, από τους ωραιότερους….!
( …..ε…., ‘’εις ανάμνησιν’’ : ‘’προς γνώσιν και συμμόρφωσιν’’….! )
** …..για του Δία την ’’αιτία’’…../ και των θεαινών τα αιδοία….,/
τι ανάντεχη Αηδία….,/ στείρα ιμπεριαλαρχία….,/ ’’άδειασμα’’ στη Βεβηλία….,/
στους σατράπες ‘’τσάτρα πάτρα’’ ….,/ στείρα μήτρα….. στείρα π,Π,άτρα….! **
* Ο Αγαμέμνων, για να κατευνάσει τον θυμό της Αρτέμιδας, καθώς αθέτησε σε όρκο του,
αναγκάστηκε να προσφέρει θυσία την ίδια του την κόρη, την Ιφιγένεια.
Τη στιγμή που θα θυσιαζότανε, η θεά την (!;!;!;) αντικατέστησε με άλλο θύμα, | …..έι, τεστ….. ή σικέ τους…!; |
( …..πολλοί που ‘’θυσιάστηκαν’’…../ δεν ήταν οι ‘’Μεσσίες’’….,/
ήταν τα αντικατάστατα….,/ σαν βρίσκανε….. σωσίες….,…../ τι….. ταξικές ‘’θρησκείες’’….! )
κι απ’ την ελληνική Αυλίδα τη μετάφερε στο βάθος του Ευξείνου Πόντου,
στην Ταυρική Χερσόνησο….,….! Η Άρτεμις είχε εκεί ένα ιερό κι η Ιφιγένεια έγινε ιέρειά του.
{ Ω Ιφικλή…., σώρρυ, Ιφιγένεια…., μήπως έμοιαζες στην ‘’καρφο’’κόρη του Δία και της Ήρας Άγγελον
και….. ’’μακιγιάρισες’’, κωδικιζέ, κωδικοπερίεργον ξένον τινά με….. ιμπεριάλ ’’αλοιφή’’…!; }
Σ’ αυτό το μέρος η λατρεία της θεάς είχε χαρακτήρα βάρβαρο κι αιμοχαρή. (!;)
Κάθε ξένος που έφτανε σ’ εκείνα τα παράλια (!;) έπρεπε να θυσιαστεί,
κι αυτό το καθήκον |/ Ε, ‘’εις ανάμνησιν’’ : ‘’προς γνώσιν και συμμόρφωσιν’’….! /| είχε ανατεθεί στην Ιφιγένεια,….!
[ …..ρε μασονιζέ καββάλ κανίβαλοι…., άει…., μη σας χέσω….. ’’θεïκά’’…., και μου λερώστε τα σκατά….! ]
Φορές, λατρεία της Αρτέμιδος με όργια απ’ άνδρες….! (!;)
|| …..χμ, και, και, αυτά, μωρή ‘’τραβέστω’’, γαμπρονύφη ή νυφόγαμπρε,
δεν σ’ ενοχλούσαν και δεν τους ‘’στείρωνες’’…!;
Ή συμμετείχες κι εσύ / Ε, κι η όποια κι όπου μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωσή σου….! /, σαφώς, ως ενεργητική….,
που υπάρχει…., πλην απ’ τον λεσβιακό…., και πούστικος κι ‘’ευνουχικός’’, εσω ή εξω, ιμπεριαλισμός…!; ||
▪ Η Άρτεμις, (!;) από λύπη, μεταμορφώνει τις μελεαγρίδες…., τις αδελφές του Μελέαγρου, που σκοτώθηκε
και τον θρηνούν νύχτα -- μέρα, μη ξεκολλώντας από τον τάφο του…., σε φραγγόκοτες : μελεαγρίδες….,
τα γνωστά πουλιά, που «και σήμερα ακόμα λες και θρηνούν τον αδελφό τους….. κάθε άνοιξη»….!
[/ Έι, οι μοιρολογούσες και κλαίουσες τον σταυρωθέντα….. άνοιξη Ι. Χ….: μελεαγρίδες, φραγγόκοτες τί…!; /]
▪ Ποιητής Καλλίμαχος….: Άρτεμις / προς, ομόρατσο, πατέρα της Δία / :
«Ευδόκησε, πατέρα μου, ευδόκησε να μείνει η κόρη σου πάντα….. παρθένος
[ Α, ποίου ιμπεριαλισμός δεν ξε’’παρθενιάστηκε’’…., χξς΄…., και θα μείνει αειπάρθενος ο δικός σου…!; ]
και νάχει διάφορα ονόματα, τόσα, που κι ο ίδιος ο Φοίβος / ο Απόλλων /
να μην μπορεί να διεκδικήσει τα πρωτεία»….!
( Ε, οι….. μαφιόζοι του καθελογής ιμπεριαλισμού έχουν, αλλάζουν, κι αυτοί, πάμπολλα ονόματα….!
Πάντως, μωρή τραβέστω, το μόνο όνομα, από όλα που σου απέδωσαν, που σου ταιριάζει
είναι το….. Απαγχομένη : Απαγχονισμένη….! )
▪ Παυσανίας….: «Κοντά στο χωριό (!;) Κονδυλέα της Αρκαδίας υπάρχει ένα ιερό δάσος της Αρτέμιδας
μ’ ένα ναό της θεάς, που ονομαζόταν (!;) Κονδυλεάτις….! / Τί, απ’ τα ‘’κρεβατώματα’’ τα ‘’κονδυλώματα…!; /
Μερικά παιδιά, παίζοντας κοντά στο ναό της θεάς, βρήκαν ένα σκοινί, που το δέσανε στο λαιμό της θεάς
/ Ε, του αγάλματός της / κι άρχισαν να φωνάζουν πως η θεά είχε απαγχονιστεί. ( «Απαγχομένη Άρτεμις»….. )
Οι Καφυάτες, που είδαν τι είχαν κάνει τα παιδιά, (!;) τα σκότωσαν με λιθοβολισμό.
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Αμέσως ξέσπασε μια επιδημία, κι οι γυναίκες γεννούσαν μονάχα θνησιγενή παιδιά»….!
[ Εχ…., προτού να της ‘’σπάσουν την παρθενία»…., μάλλον, τη ‘’βίασαν’’ τα πολυ’’σπαστικά’’ τεκνία…..
και της ‘’κόλλησαν’’….. κονδυλώματα…., ννναι, κι απέβαλε, έτσι, τα ιμπεριαλιστικά παιδιά : όνειρα….! ]
…..Η αρκούδα : ιερό ζώο της Αρτέμιδας παίζει, πράγματι, σημαντικό ρόλο
στα προς τιμήν της Αρτέμιδας Βαυρώνια Μυστήρια,
που τα γιόρταζαν κάθε πέντε χρόνια, αρχικά στη Βαυρώνα, αργότερα στην Ακρόπολη των Αθηνών….!
Ο ( …..τί, κωδικοποιητήςςς Λεξικού…!; ) λεξικογράφος Σουίδας, διηγείται για την προέλευση αυτής της τελετής,
πως μια εξημερωμένη (!;) αρκούδα, που κυκλοφορούσε ελεύθερη, κατασπάραξε μια νέα
που την είχε κακομεταχειριστεί. Τα αδέλφια του θύματος σκότωσαν την αρκούδα.
Αμέσως πλάκωσε μια τρομερή επιδημία / στην Αθήνα /…..»….!
|| Α, εσύ Ελισαιέεεεε…., «φαλακρέεεεε» την ξέρεις την προέλευση…!; «Ανάβα», λοιπόν, και κρύψου….! ||
▪ Το ιερό της Αρτέμιδας στα ασιατικά παράλια του Αιγαίου
το τοποθετούσαν, και τότε, μεταξύ των….. ( …..έι, ιμπεριάλ επτά…!; ) επτά θαυμάτων του κόσμου….!
---- …..εμ, τι άλλο…., τα μνημεία : αχυρώνες : Παρθενώνες του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο 777….,
ως και τα ‘’τέτοια’’ Νο 666 και Νο 888…., θαύματα θεωρούνταν απ’ τους ‘’τέτοιους’’….! ---===================================================================
◙ Ερμής….:
Νόθος γιος του Δία και της Πλειάδος Μαίας, κόρης του Άτλαντα και της Πληιόνης….,
// Χα, ‘’τέτοιοι’’ ‘θεοί’’ και ‘’θεαινές’’ έχουν, μόνο, νόθα παιδιά και γνήσια κωλοπαίδια…., νααααα….!
Εμ, και με τόσα και ‘’τέτοια’’, και, πνευματο’’κέρατα’’….,
τί είναι γνήσιο και τί νόθο…., τί είναι….. ντόπιο και τί ξένο…., ωρέ καθαρό’’αιμοι’’ Έλληνεςςς…!; //
που πριν να προαχθεί σε θεότητα του Ολύμπου,
[ Να, και τσομπάνικο ταπεινό πνεύμα, αλά Δαυίδ, στο τουρλού του υπερήφανου Δία,
και, προς κολακεία του λαού…., του που ελπίζει σε….. δημοκρατικό….. θαύμα εξουσιοποίησής του….! ]
είταν, μάλλον, ένας καθαρά τοπικός θεός / της Πελοποννήσου /….,
{ Ε, κάτι πολλά θα διάβασε απ’ τα κλεπτικά των….. Κυρικών Περσών, σώρρυ,των ‘’σπαρτών’’ Σπαρτιατών….! }
αρχικά, ταπεινός τσομπάνης και, τελικά, τελετάρχης του Ολύμπου κι ευεργέτης των ανθρώπων….! (!;)
/_/ …..ε…., ταπεινότητα και τοπικότητα….. και….. επικυπτότητα και ‘’παγκοσμιότητα’’….,
χα…., ’’που είναι να μη μεταλλαχθούν οι κάμπιες σε….. πεταλουδίτσες’’….,
α…., κι ο ‘’υγρός αέρας’’ χαμηλού υψομέτρου σε ‘’ξηρό αέρα’’ υψηλού υψομέτρου….,
εχ…., από «γήινος θεός»….. «ουράνιος»…., | …..χξς΄, υπουργός οικονομικών, λεςςςςς….! |
να, κάτι σαν Ι. Χ…., τον, μετά, Ι. ΑΧ με μάσκα Χ…., τον, απ’ τα ‘’βουνοπλάγια’’, σε ‘’κορφοβούνια’’….! /_/
♦ Τις στάχτες από τα ζώα που θυσίαζαν εκεί πάνω, στο Πελοποννήσιο Όρος Κυλλήνη -- Ζήρεια,
δεν τις σκόρπιζε ο άνεμος. Ύστερα από ένα χρόνο, τις έβρισκαν όπως τις είχαν αφήσει
στην προηγούμενη θυσία….!
*/ Α…., ‘’τώρα’’ που καταφαίνεται πως είστε, ω ‘’θεοί’’ και ‘’θεαινές’’, Υπερτέρατα προς θυσίαν….,
με ένα φύσημα του αγέρα…., θα πάει κι η στάχτη σας….. Υπερπέραν….! /* ♦
Μόλις γεννήθηκε ο Ερμής, αρχίζει να θαυματουργεί. «Γεννήθηκε την αυγή,
/ Ε, οι Εωσφόροι γεννιούνται την Αυγή -- Ηώ -- Έω, που τη φ,έ,ορούν, μόλις πέφτει η Σεληνοδρόσος….! /
την ίδια μέρα έπαιζε | ….έι…., των κλασικών ή των πολεμικών αερίων….: κλασική ή πολεμική…!; | κιθάρα
[ Εμ, θα τον μεταμόρφωσε η Ηώ:Αυγή:Έως, ως, αλλιώς, τον άντρα της, σε υμνωδικό : ‘’Μουσ’’ικό τζιτζίκι’’….! ]
και το βράδυ έκλεψε τα ( Τί, τα….. «αλληγορικά βόδια» του…!; ) βόδια του Απόλλωνα», λέει ο ομηρικός ύμνος.
Έτσι, την ίδια μέρα που γεννήθηκε, έδωσε την απόδειξη της εφευρετικότητας και της πονηριάς του.
// Α, μόλις ολοκληρώθηκε η σύλληψη της ιμπεριάλ ιδέας Ερμής…., αμέσως εφαρμόστηκε και πέτυχε….! //
█ …..εξού και θεός του εμπορίου και προστάτης των κλεπτών….,
/ Ναι, ω εικονομοιώσεις του δολοπλόκου : ‘’πεπλο’’πλόκου, ‘’υδρ’’Αράχνης Ιαννού Ερμή Έλληνεςςς, όσοι….! /
καθώς, κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, «ανακάλυψε πρώτος τα μέτρα και τα σταθμά,
το κέρδος και την απάτη»….! ( Ε, απλά, ‘’1ος’’ τις συστηματοποίησε και, άμα τη εφαρμογή, επιτυχία….! )
Κατά τον Λυκιανό, όλοι σχεδόν οι θεοί (!;) παραπονιόντουσαν πως κάτι έκλεψε απ’ τον καθένα ο Ερμής….!
// Αχ, καλέ σεις ‘’διαπλεκό’’, χμ, θα σας τα ξαναδώσει, πολλαπλάσια, διά άλλης, ’’νομικής’’, οδού….! //
Η αλήθεια είναι πως οι θεοί ήταν πρώτοι και καλύτεροι να ενθαρρύνουν τον Ερμή να τους κλέβει,
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όποτε είχαν κάποιο συμφέρον….! (!;) [ …..εμ, που τους έκλεβε 10 και, ‘’τοκιστικά’’, τους έδινε 100….! ]
(/ Ω, ’’Θαύμα’’ το πλιάτσικο….. κι ο μικροπλιάτσικας εκπαιδεύεται : προκατασκευάζεται….. ’’θεïκά’’….,
για ‘’θείος’’ Αρχιπλιάτσικας….! Ιδέα λαϊκού ή ιδέα βασιλιά -- βασιλιάδων και συμβούλων του --- τους,
που ενσαρκώνεται, προκάτ, στο πρόσωπο λαϊκού, κατ’ ανάγκην και βασιλοζόρι…!;
Χα…., να, νέος…., και, τοκογλυφικός…., νόμος…., που ‘’μπάζει’’ απ’ τα….. ’’παράθυρα’’….!
Και….. τι ‘’θέατρο’’, και τότε, οι γελόκλαυτοι κι οπορτούνες….. ’’πολιτικάντηδες’’
του….. «Ου ποιήσω….!»…., ’’δηλαδή’’, «Ποιήσω….!»….! ) █
Καθώς βγήκε από τη σπηλιά του, ο Ερμής βρίσκει μια (!;) χελώνα,
( Ε, κι ο λογοκλέφτης Σολομών χελώνα : ‘’αργό’’στροφο κωδικομουσουργό βρήκε
και μελοποίησε τα χελωνικά : ποιητικά του….. ποιητή…., που ‘’έγινε λαγός’’…., ε, με «σεπτή βία»….! )
που θα του χρησιμέψει για να φτιάξει τη λύρα….,
και δίχως να χασομεράει αρχίζει να παίζει το όργανο που επινόησε,
και να τραγουδάει τους / Ε, και, ιμπεριάλ….! / έρωτες της μητέρας του και του πατέρα του….!
***…..«…..Τα ‘’κέρατά’’ σας τραγουδώ….,/ παίζοντας τ’ ‘’όργανό’’ μου….,/
μάνα μου και πατέρα μου….,/ απ’ το γεννησιμιό μου….,…../
γω που γεννήθηκα αυγή….,/ ως κάθε….. Εωσφόρος….,/
γω τέκνο σας επάξιο….,/ του Σατανά ο σπόρος….,…../
εικόνα και ομοίωση…../ εγώ…., που θα σας μοιάσω….,/
θα γίνω πρώτος Κερατάς…../ και θα σας ξεπεράσω….!»….!
Και…., καλά…., ο μουσικοσυνθέτης του Αρχιπλιάτσικα
υλικών και πνευματικών αγαθών Σολομώντα, σώρρυ, Ερμή
ήταν ‘’χελώνα’’…., μα ο στιχουργός τί ζώον ήταν…., ω δωδεκαθεїστέςςςςς…!; Λαγός…!; ***
Με το ηλιοβασίλεμα κινάει για την Πιερία, «εκεί που τα αθάνατα βόδια των μακάριων θεών
(( Α, τα ‘’μη αλληγορικά βόδια’’ είναι εκτός των στάβλων : κωδικοποιητηρίων των μακάριων θεώωωννν….,
που τρώνε, φορώντας ματογυάλια με πράσινους φακούς, το ξανθό άχυρο για πράσινο τριφύλλι….,
ννναι…., να…., ανΑποκάλυπτα βόδια και….. πράσινα Αποκαλυπτικά άλογα…., ω θνητά βόδια….!
Και….. προσοχή, ω βόσκοντα στα λιβάδια δίποδα βόδια, στα κωδικικά άγκανα του κωδικικού άχυρου….,
που το τριφύλλι δεν έχει άγκανα…., ε, και γι’ αυτό το τρώνε, μόνο, τα ‘’κορφοβουνίσια’’ ‘’τέτοια’’….,
εχχχχχ, κατά τον νόμο του «Νόμιου» : αρχιβοσκού Ιησού, σώρρυ, Ερμή….,….! ))
έχουν τους στάβλους τους και βόσκουν σε χαρωπά βοσκοτόπια που ποτέ δε θερίζουν».
[ Εμ, όποιος τολμά και πάει να κωδικοθερίσει στα θεία λιβάδια…., ‘’θερίζεται’’ Ι. Χίστικα και ‘’Χαρ’’ωπά….! ]
Αρπάζει 50 δαμάλια, που τα παίρνει μαζί του, φροντίζοντας να μπερδέψει με τέχνη τα χνάρια….!
{ Εμ, η κλοπή των….. ’’μυστικών’’ πνευματο·ιδεών -- ‘’τέτοιων’’ ‘’βοδιών’’ γίνεται νύχτα….,
ενώ η κλοπή των ‘’φανερών’’ πνευματο·ιδεών -- ‘’αλλιώτικων’’ ‘’πετρών’’ γίνεται όποτε δήποτε….!
Αυτό είναι, που δεν το λένε, που οι ‘’Μεγάλες Ιδέες -- Πνεύματα’’
κλέβουν, από γεννησιμιού τους και συνηθέστατα,
τις λιγότερο Μεγάλες, ξένες, ’’τέτοιες’’…., ω πνευματοπλιάτσικα ‘’τέτοια’’…., μα κι αντίστροφα….! }
Τέλος,…..γυρίζει βιαστικά στην κούνια του. Μπαίνει στην κατοικία του «από την κλειδαρότρυπα,
---- …..εχ…., αφού έκλεψε κλειδιά : κώδικες…., από πού αλλού…., πλην από κλειδαρότρυπα….! ---σαν φθινοπωρινή πνοή ή σαν ατμός»….!
|| Εεεεε…., ας ήταν το….. κλειδί στην κλειδαρότρυπα….,
και θα τον βλέπαμε, τον τρυπότρυπο, έρμαιο….. ‘’μαύρης τρύπας’’….!
Και…., πριν…., πριν από αυτήν την….. ’’επαναερομόρφωσή’’ του, τί ήταν…!; ‘’Νερό’’ ή ‘’πάγος’’…!; ||
▪ Οι μαθητές του διάσημου φιλοσόφου Πυθαγόρα / πρωταγωνιστή της θεωρίας της μετεμψύχωσης /
ισχυρίζονταν…., με βάση τον | …..α, βουδ,δ,ιστικό μύθο…!; | μύθο του Αιθαλίδη,
σύμφωνα με τον οποίο ζήτησε από τον Ερμή
να διατηρεί την ανάμνηση απ’ όλα όσα θα του συμβούν στα διάφορα σώματα
απ’ όπου θα περνούσε διαδοχικά η ψυχή του….,
πως η ψυχή του Αιθαλίδη είχε ενσαρκωθεί στον Πυθαγόρα….!
* Χμ…., κι ύστερα σου λένε πως δεν γίνεται οι μαθητές να γίνουν ανώτεροι απ’ τους δασ κάλους τους….! *
▪ Φόρτωσαν στον, (!;) γήινο θεό, Ερμή κι άλλες ερωτικές περιπέτειες,
[ Εμ, ευγενείς…., από θεία κι ευγενικά : «σεπτά» γαμήσια….! ]
με το φανερό σκοπό να μπορούν ορισμένες οικογένειες να ισχυρίζονται πως έχουν επιφανή καταγωγή….! (!;)
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// Ρε, μπας και οι επιφανείς επίγονοι ήσαν πιότερο ερπετά απ’ τους κατα,αληθο,φανείς προγόνους….,
χμ, ως ο Ελληνιστής Αντίοχος ο….. Επιφανής από τον πρόγονό του Έλληνα Μ. Α : Μεγαλέξανδρο…!;
Ω, τι Επι,Θεο,φάνεια…., χμ, ‘’ένα κι ένα’’ για….. Αφάνεια….! //
▪ Η δράση του, του μεσολαβητή μεταξύ θεών και ανθρώπων, απλώνεται
στις ουράνιες σφαίρες που κατοικούν οι θεοί,
[ Ννναι, βρε, στον….. ’’υπόγειο’’….. ’’ουρανό’’ οι Κ,κ,άτθρωποι….,
α, κι ο Αρχάγγελος Ερμής με τα φτερά και τα πίπουλα….! ]
στον υποχθόνιο κόσμο και στη γη που ζουν οι άνθρωποι….!
{ Έιιιιι, ω ά,Ά,νθρωποι…., καιρός για αντίδραση…., ενάντια σε όλα τα επίπεδα των κ,Κ,ατθρώπων….!
Κι εδώ…., ουρανός….. και, και, εξωτερικό…., ως αλλού….,
μα και η υψηλή άρχουσα τάξη : συνεξουσία…., χμ, μετά, πνευματικός/ική : ιδέα….,
ενώ….. γη και υπογή….. και, και, χώρα τους, ως αλλού….,
μα και η χαμηλή κι υποχαμηλή αρχόμενη τάξη -- τάξεις….! }
--------------------------------------------------#$#$#$------------------------------------------------------▪ «Κατά τον Ηρόδοτο», γράφει ο Απολλόδωρος, «ο Τειρεσίας είχε βρει στην Κυλλήνη
δυο | …..τί, αλληγορικά…..και δίποδα φίδια…!; | φίδια ζευγαρωμένα, τα πλήγωσε και τότε έγινε γυναίκα.
{[ Εμ…., αν ήταν, ‘’μεταμορφωμένοι’’ σε φίδια, αθάνατος με θνητή,
σε, ’’αποκριάτικο’’, ζευγάρωμα…., και τα….. εξέθεσε…., ε, νααα, νέμεσις….!
Κρυφό και κωδικικό, ζευγάρωμα ιμπεριάλ ιδεών, ή και ενσαρκωτών τους….,
’’ματάκιας’’ η ιδέα Τειρεσίας, ή ο Τειρεσίας…., αντίθεση και τιμωρία του ‘’ματάκια’’ με ‘’αλλαγή φύλου’’ :
αποκλεισμό από κωδικικό ‘’ζευγάρωμα’’, και, με το θηλυκό, ‘’σατάν’’, ‘’φίδι’’….: δίαιτα ο Κωδικοποιητής….,
ώσπου ‘’έδεσαν το δεσμό τους’’ και, σαν δεν ξαναμίλησε ο αδιάκριτος, ‘’θείος’’, κωδικο‘’ματάκιας’’,
ξανάβρε το λαφυροφώς : φύλο του με διαιτησία…., ε, και ξανάπαιρνε λάφυρα κι η κόρη του Μαντώ….! ]}
Ύστερ’ από λίγο καιρό ξαναβρήκε αυτά τα ίδια φίδια ζευγαρωμένα και ξανάγινε άντρας.
// Χμ, να, ’’ηδονική’’ κάθαρση των καθαρμάτων…., στην ‘’Καθαρά Δευτέρα’’ του λαο’’πηδήματος’’….!
Άντε και ‘’καλό Μεγαλοβδόμαδο’’…., ω σύγχρονοί μας, σεις, ‘’τέτοιοι’’….! //
Για τούτο ο Ζευς κι η Ήρα, μια μέρα που φιλονικούσαν για το ποιος αισθάνεται μεγαλύτερη ηδονή στον έρωτα,
ο άντρας ή η γυναίκα, πήραν τον Τειρεσία για διαιτητή.
[// …..χξς΄…., στης ιμπεριαλογκαύλας τη φιλοσοφία…., πρώτοι τα ‘’κέρατα’’ οι θεοί κι οι θεαινές….,
που το μυαλό τους κει, που λες….!
Και, ααα, ο γυναικείος ιμπεριαλισμός ηδονικότερος, κι ασφαλέστερος, κατά 1/19, απ’ τον αντρικείο….!
Ε…., ίσως, γι’ αυτό ο Δίας ήταν, ιμπεριάλ, ‘’γυναίκαντρος : αντόγυνος’’….,
ναι…., και δεν έμοιαζε τους, μόνον, του αντρικείου ιμπεριαλισμού παπού και πατέρα του :
Ουρανό και Κρόνο, αντίστοιχα,…… που δεν ήθελαν βασιλειούχες ή σατραπειούχες τις γυναίκες τους :
Γαία και Ρέα, αντίστοιχα….! Άλλωστε, ο Δίας είχε πιο πολλά βασίλεια και σατραπείες από αυτούς…..
και χρειάζονταν κάποιον πιο δικό του…., να τα κουμαντάρει….! //]
Ο | …..τί…., κωδικοποιητικό κι αποκωδικοποιητικό πειραματόζωο ο/η/το…!; | Τειρεσίας αποκρίθηκε πως
από τα δεκαεννιά μέρη που αποτελούν την ερωτική ηδονή, η γυναίκα αισθάνεται τα δέκα κι ο άντρας τα εννιά.
/_/ …..χμ, τιμωρία στους άντρες…., που αυτοί, συνήθως, ‘’πατούνε’’ τον όρκο της Στύγας….!
Και….. το 999 είν’ το τέλος της ιμπεριάλ τιμωρίας και η αρχή του ιμπεριαλισμού Νο 666…., ή 678…!; /_/
([[ Εχ, όντως…., βρε νουμερόπαιχτα νούμερα…., το κωδικοϊμπεριάλ Νο 19 είναι σημείον φιλονικίας….,
ως λέγει, στο Κοράνι, κι ο Μωαμεθάραρος….,
’’αναφερόμενος στα 19 κέρατα : σατραπείες του Δαυίδ’’….!
Ω…., και τι ιμπεριάλ ‘’ιερή γεωγραφία’’…., σε ουρανό με άστρα :
εξωτερικό με βασίλεια/βασιλιάδες και γη : εσωτερικό….,
ε, και, μετά και ‘’χαρτογραφικά’’, και στον όντως ουρανό….,
φυσικό και μη…., αντιστοιχιακά : αντανακλαστικά….:
’’άλυτος’’ ‘’παιζο’’γρίφος…., ε, κι ο χαζολαός ‘’τζίφος’’….!
Ε, και μόνο που υπάρχουν τόσες κοινές κωδικοποιήσεις σε όλες τις θρησκείες και μυθολογίες…,
μα και στις επίσημες Ιστορίες…., τί άλλο από δημιουργήματα
του παναιώνιου Διεθνούς Σατανείου : Διεθνούς Συνωμοσίας είναι…!; Ή, αφού έτσι, χμ, ο Θεός τα…!; ]])
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Η Ήρα θύμωσε για την ετυμηγορία (!;) και τον τύφλωσε, αλλά ο Ζευς τον προίκισε με την τέχνη της μαντικής».
[ Εχ, μωρή Ήρα…., με τόση κωδικική πείρα…., πια…., δύσκολο του είναι,
του Αρχικωδικοποιητή Τειρεσία, το να ‘’σας διαβάζει κωδικικά’’ : αποκωδικοποιεί : μαντεύει…!; ]
Σύμφωνα μ’ έναν (!;) άλλο αρχαίο συγγραφέα, ο Τειρεσίας άλλαξε φύλο…..εφτά φορές….!
* …..7 φορές ‘’επήρε μάτι’’/ ’’φίδια’’ να ζευγαρώνουν…../ και 7 φορές φυλάλλαξε….,/
που 7 φορές….. ‘’μαρτύρησε’’….,…../ λαοί, φίδια σας ζώνουν….! *
------------------------------------------------------#$#$#$------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{$${ Κωδικοποιημένα….. σημεία, νούμερα,…..
▼ Ελληνική μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Διόσκουροι : Δυο (!;) άστρα, που όπως λέγανε αποσπάστηκαν από τον (!;) ουρανό,
|/ Ω συ του αστερισμού του Σκύλου : Σίριου ‘’πεφτάστρο’’ Παυσανία…., φωτοστέφανα ή σκοτοστέφανα…!; /|
πήγαν και κάτσανε ( Ε, αφού αυτοί οι 2 ‘’τους έκατσαν’’ πριν….! ) πάνω στα κεφάλια των δύο ηρώων.
(( …..των Διόσκουρων : Κάστορα και Πολυδεύκη, γιων του Διός
και λατρευόμενων, και, γι’ αυτό, ως θεών σωτήρων….,
που, κατά τον Παυσανία, τους τοποθέτησαν ανάμεσα στα άστρα….:
/ Χα, ‘’ιερή γεωγραφία’’ τους….. και ‘’ιερή πλάνη’’ σας…., α, κι αστρική σκόνη μες στα κρανία σας….! /
ζωδιακός αστερισμός των Διόσκουρων, που αποτελείται από (!;!;!;!;!;) δεκαεννιά (!;) άστρα….! ))
Αμέσως η τρικυμία σταμάτησε ως διά μαγείας και η θάλασσα έγινε λάδι….!
{ Και….. πούλπα γη…., θάλασσα λάδι…., φάγοι οι κάτθρωποι….. και αποφάγια οι άνθρωποι….:
Ιστορία σε ‘’παραμύθα’’ : αλληγορία ‘’Ιστορία’’ είναι….! Και….. θάλασσα = γη = νερά…!; }
|/ * …..κατά την Αργοναυτική εκστρατεία, σώζοντας, έτσι, απ’ την τρικυμία, το πλοίο Αργώ των Αργοναυτών
που πήγαιναν να πάρουν το….. χρυσόμαλλο δέρας….,….! /|
(( Α, ναι, ρε ‘’μυστικοπαθόπληκτοι’’…., όταν τα ‘’ουράνια’’ ’’άστρα’’ γίνονται ‘’πεφτάστρα’’ στη ‘’γη’’….,
καταπνίγονται ώς κι οι θαλασσοτρικυμίες : λαοεπαναστάσεις : λαο,νερο,τσουνάμια….,
χμ, με το ‘’ανεμο’’, επαναστασιο,πνιχτικό ‘’χρυσόμαλλο δέρας’’ της πολεμογνωσίας….,
ίσως και να ανασταίνεται κι ο….. ’’σφαγμένος’’ αντρικείος ιμπεριαλισμός….,
ο από ‘’θεό’’ : Ποσειδώνα : κριάρι και θνητή : Θεανώ : προβατίνα ‘’ουρανογήινος’’ ‘’δεροτέτοιος’’….!
Και….. για αέρα ‘’Ιδέα’’ εκστράτευσαν…., το ‘’στόμα’’ του Αίολου έφραξαν….. και τέρμα η τρικυμία….,
χμ, τζίφος το ‘’Τζίνι’’ ελιξήριο….. κι οι αθάνατοι ‘’την έβαψαν’’….: του Δία η Αηδία….! ))
Επίσης, κατά τα λεγόμενα του Πλούταρχου, οι Διόσκουροι εμφανίστηκαν σαν δυο άστρα
στην πρύμνη του καραβιού του Λύσανδρου, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου.
Τέλος, όλοι έχουν ακούσει για κείνο το φαινόμενο που οφείλεται στις ηλεκτρικές κενώσεις,
οπότε μπορείς να δεις φωτεινούς θυσάνους, ιδιαίτερα στις κορφές των καταρτιών….!
---- …..φαινόμενο που είναι γνωστό με το όνομα «φωτιά του αγίου Ελμ».
( Ελμ : παραφθορά του Ελένη, της αδελφής των Διόσκουρων Ελένης….!
| Α, μάλλον, διαφθορά του….. Ελωχείμ….! | )
Οι Έλληνες απόδιδαν το φαινόμενο στους Διόσκουρους,
που, σαν προστάτιδες θεότητες της ναυτιλίας, ταυτίστηκαν λίγο -- λίγο (!;) με τους Καβείρους….! ---[ Χξς΄…., φαινόμενα που δεν φαίνονται….. κολαούζο θέλουν….! ]
▪ Στυμφαλίδες όρνιθες :
Τα ξακουστά πουλιά της Στυμφαλίας, οι Στυμφαλίδες όρνιθες,
|/ …..κατά μία άλλη παράδοση, δεν ήσαν πουλιά, μα οι κόρες του Στύμφαλου, γιου του Αρκάδα,
και μιας άλλης γυναίκας που λεγότανε Όρνις….! /| --*-- Ψέεεεεματα…., πουλιάαααα ήταν….! --*-που…., όπως κι οι φοράδες του Διομήδη….,
// …..κατά μία άλλη παράδοση, ήσαν οι άσχημες κι ανθρωποφάγες κόρες
του Θράκα βασιλιά της φυλής των Βιστόνων Διομήδη….! // ---- Ψέεεεεματα…., φοράααααδες ήταν….! ----
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τρέφονταν με (!;) ανθρώπινο κρέας…., ( Χξς΄, νααα, κανιβάλα καββάλα…!; ) τάχε αναθρέψει, έλεγαν, ο Άρης….:
δορυφόροι του Άρη, ως η Έρις και τα δαιμονικά πνεύματα οι Κήρες….!
▪ Σφίγγα : Το τέρας Σφίγγα λέγανε πως είχε κεφάλι και στήθος γυναίκας, πόδια και ουρά λιονταριού
( …..ή γαμψόνυχα Άρπυας και μυτερή ουρά δράκοντα….! )
και φτερά αετού….! [ Ρεεεεε…., ‘’φλιτ’’, και, στα….. «αλληγορικά ‘’έντομα’’»…., πριν σας ‘’τσιμπήσουν’’….! ]
Λέγανε ακόμα πως η Σφίγγα είταν αρχηγός ληστών, που είχαν το λημέρι τους στο όρος Φίκιο
{ Εμ, λήσταρχος, και, το βουνό : πλούσιος άρχων Τμώλος, ωχ, Φίκιος…., εξού και….. Αρ,π,χ,υ,ι,άναξ….! }
και ότι ο Θηβαίος ήρωας Οιδίποδας τους νίκησε με πολεμιστές που έφερε από την Κόρινθο :
«Λέγανε πως ήταν λέαινα, (!;)
[ …..χμ, εξού κι ο Λέων της φυλής του τάδε….. ’’Γιούδα’’….. και ξου….! ]
επειδή είχε σκοτώσει πολλούς, πως είχε νύχια γύπα, (!;) επειδή έκανε πολλές αρπαγές,
/ …..ξξξξξιτ, ρε ψοφίμια γύπες, λαφυρο’’τέτοιοι’’….! /
πως είχε φτερά αετού, (!;) επειδή η συμμορία της έτρεχε εδώ κι εκεί και σκότωνε τους ταξιδιώτες»….!
---- …..Ψέεεεεματα…., τέραςςςςς ήταν….! ---{ …..’’ταξιδιάρικα φτερά…., άφτερη αετίνα….! Φτερά ατάξιδα…., ένφτερη αετίνα…..’’…., νααααα….! }
*// …..ωχ…., τα άλλα λόγια περιττεύουν…., που…..
Τέρας κι ο Γκοτζάμ….. τερατάκια και τα γκοτζαμούδια τσιράκια του και μη….,
αναλόγως ‘’διασταυρωματικά’’ τερατουργήματα…., δώθε -- κείθε….,
στα αντίπαλα στρατόπεδα…., μεν και δε…., με λόγια και πράξεις πλιατσικο’’τοιαύτα’’….,
α…., και με….. ψυχικές ιδιότητες…., ε, «κατ’ εικόναν και καθ’ ομοίωσιν…..»…., ουστ….! //*
▪ Ο Κορίνθιος ήρωας Σίσυφος μαρκάρισε τα ζώα του βασιλιά της Ιθάκης Λαέρτη κάτω από τις οπλές τους,
πράγμα που του επέτρεψε να αποδείξει πολύ εύκολα, ότι ο Αυτόλυκος είτανε ο κλέφτης….!
( …..ω, τι….. ζω…..όμορφο κωδικικό μακιγιάζζζζζ….. στα….. κωδικοποιητήρια : στάβλους….! )
Ο Αυτόλυκος, που είταν όπως λέγανε γιος του Απόλλωνα και μάστορας της απάτης, έκλεβε κοπάδια,
και, από τον Λαέρτη, κι έκανε αγνώριστα τα ζώα, βάφοντας το τρίχωμά τους….!
---- Α, και ο «Νόμιος» : Αρχιβοσκός Ι. Χ έτσι….. και με τα πρόβατά του εντός κι εκτός Ισραήλ….! ---- ▲
▌ Κοράνι :
▪Μωάμεθ : Νο 19 : σημείο φιλονικίας…., στα περί Δαυίδ….!
▪ Αστερισμός του Σκύλου -- Σείριου : αποτελείται από 19 άστρα….! ▌
■ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Δαυίδ : Ο Δαυίδ είχε 19 ερωμένες….,….!
/ …..ε, χμ, και 19 καταχτημένες ‘’χώρες’’ : σατραπείες : ανεπίσημες γκομενο·γυναίκες….! / ■
---- ▪ …..βήματα νεογέννητων : θρησκευτικός, 7:777:βήματος ιμπεριαλισμός : Απόλλων, Βούδδας,….!
▪ Σολομών : 666 τόνους χρυσού,….! ---- }$$}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Ο Ερμής, θεός της υγείας….:
Διηγούνταν, πως ο θεός Ερμής έσωσε την Τανάγρα από μία φοβερή επιδημία,
--/-- Τί, ουρολιθίαση…!; Ε, μάλλον, τους έμαθε να φιλτράρουν και ν’ απολυμαίνουν το αμμούχο νερό….! --/-περιφέροντας πάνω στους ώμους του έναν κριό γύρω στα τείχη της.
* Ω…., αν το….. έκανε με κατσίκα ο Ξεγελερμής….,
θα γλίτωναν, οι Ταναγραίοι, κι από άλλα…., πιο ‘’θαύματα’’ μεγάλα’’….! *
Σε αναμνηστική γιορτή που γινότανε κάθε χρόνο, ο ωραιότερος ταναγραίος έφηβος
έκανε το γύρο των τειχών μ’ ένα κριό στους ώμους του….!
|/ Έι…., και προσοχή τας ‘’τοιαύτας’’, αναμνηστικάς ή μη, παραδόσεις -- ‘’τάφους’’ σας,
τας σατάν προκάτ…., ω….. παραδομένοι –τους εορτάζοντες, ‘’τέτοιοι’’, λαοτζίκοι ή μη….!
Άντε, χμ, σε ανάμνηση, κι ο κριός να είναι….. ’’τέτοιας’’ ράτσας…., με….. φιδωτά κέρατα…., μην και….!
Και, χμ…., όποιος λαός ξεχνά τα υποταχτικά απ’ αυτά τους….,
τον απαυτώνουν τον ανυπόταχτο…., ναααα….! /|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{_{ Εις ανάμνησιν…..
♠ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ / Στο ιερό του Διός στην Ολυμπία….. / …..για τις θυσίες τους οι ιερείς
(!;) έπρεπε να χρησιμοποιούν (!;) μονάχα ξύλο λεύκας, σε ανάμνηση του Ηρακλή,
που είχε φέρει δεμένο τον Κέρβερο απ’ τον Άδη, στεφανωμένος με κλαδί λεύκας….!
▪ Σε ανάμνηση του θανάτου του φοβερού τέρατος -- σκύλου του Ωρίωνος, γιου του Ποσειδώνα, Σείριου,
που άθελά της τους σκότωσε η Άρτεμις, οι κάτοικοι της Κέω καθιέρωσαν στις κορυφές του νησιού τους
τη (!;) λατρεία του (!;) σκύλου Σείριου και του πρόσφεραν θυσίες κάθε χρόνο, σε μια ορισμένη εποχή….!
▪ Στην τελετή των Αγριονίων μυστηρίων, που γινότανε νύχτα και προς τιμήν του Διονύσου….,
σε ανάμνηση των τριών θυγατέρων του βασιλιά Μινύα, που τις τιμώρησε σκληρά
επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις προς τιμήν του λατρευτικές τελετές….,
ο ιερέας του Διονύσου καταδίωκε μ’ ένα γυμνό σπαθί στο χέρι
κι είχε το (!;) δικαίωμα να σκοτώνει όσες μπορούσε να φτάσει….:
υπόλειμμα από ανθρωποθυσίες που προσφέρονταν άλλοτε στο θεό….! ♠
▌Παλαιά Διαθήκη :
▪ Ιησούς Ναυή : 4 : 7….: «Όθεν οι ( 12 λίθοι : πέτρες -- ‘’πέτρες’’ από τον Ιορδάνη ποταμό / λίθοι αυτοί
θα χρησιμεύουν εις τους Ισραηλίτας ως αιωνία ανάμνησις
| της διάβασης του Ιορδάνη υπό των δώδεκα φυλών του Ισραήλ |»….!
▪ Αναμνηστική Εβδομάδα των αζύμων….: Οι Ισραηλίτες φορούσαν στα αυτιά τους σκουλαρίκια,
εις ανάμνησιν της δουλείας των εις την Αίγυπτον…., (!;)
τέτοια που ο Ααρών μάζεψε κι έκανε τον «Χρυσό μόσχο»….: Έξοδ.: 32 : 2, 3, 4….,….! ▌
► Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο :
οι αρχαίοι Γερμανοί απαγχόνιζαν πιστούς ή μη, (!;) αυτόθελα ή μη, σε δέντρα,
σ’ ανάμνηση ’’ανάλογων’’ απαγχονισμών :
’’απαγχονισμών’’ θεών από θεούς…., ή κι από αυτοκτονία τους…., για την κίνηση των άστρων….,….! (!;)
// …..χμμμμμ, ήτοι, για την διαιώνιση της εξουσίας των βασιλιάδων : θεών τους
σε καταχτημένες τους χώρες στο εξωτερικό : ουρανό….! // ◄ }_}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Το ενδιαφέρον του Ερμή για τους ανθρώπους τους παρακολουθούσε και στον ύπνο τους,
(!;) ακόμα και μετά το θάνατό τους.
|/ Α οι ‘’φάκελοι’’ των ‘’σημαδεμένων’’ δεν καταστρέφονται ούτε μεταθανάτιά τους, ε, για τους απογόνους….! /|
(!;) Έστελνε ( Τί…., χασίς ελπίδες : ψευδαισθήσεις : όνειρα : σφίγγειες ενέδρες…!; ) όνειρα στους θνητούς,
και μπορούσε (!;) να τους κοιμίζει και (!;) να τους ξυπνάει (!;) όποτε ήθελε.
[ Έιιιιι, κι εσύ, βρε ‘’Κοιμισμένε’’ Ιωσήηηφ…., σε κοίμισε ο ‘’μαστουρωτής’’ ‘’Εβραίος’’ Ερμής….,
μέσω ‘’ονειρικού’’ κι ‘’εγγαστρίμυθου’’ αγγέεελου του της απολύτου εμπιστοσύνης του….,
και ‘’το ‘χαψες το παραμύυυυυθι’’…!; ]
*// Χα….,’’τύφλα νά ‘χει’’ ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ της Νέας μας Τάξης Πραγμάτων, δηλαδή….,
που…., εδώ…., ρομπότ και μετά θάνατον…., παντοιοτρόπως ελεγχόμενοι, ως, και, παραδομένοι….!
Γι’ αυτό…., ω άνθρωποι…., όταν οι ‘’θεοί’’ κι οι κάτθρωποί τους σας λένε πως σας νοιάζονται….,
φωνάξτε βοήθεια και….. α ψηφίστε τους, χα, ’’δημοκρατικά’’….,
‘’εμφιαλώστε’’ τα θρασίμια και ‘’φακελωματικά’’ ‘’αέρια’’ και τις καθελογής ‘’ομίχλες’’ τους εσαεί….! //*
Σ’ αυτό λόγου χάρη οι Φαίακες, κατά την Οδύσσεια, έκαναν την τελευταία προσφορά
πριν ν’ αποσυρθούν για ύπνο. / Α, τόσο πια θρησκευτική τρομοκρατία…!; Του Εβραίου «Εκκλησιαστή»…!; /
Το είδωλο του θεού βρισκότανε κοντά στο κρεβάτι και είχαν το πρόσωπό τους γυρισμένο προς το μέρος του….!
( ’’Χαίρε’’, Όμηρε, ομηροποιέ…., κι εσύ…., ναι, μωρή κωδικοποιήτρια βασιλοτζουτζέκα λαοναρκώτρα….! )

61

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{**{ Πρακτοριλίκι, φακέλωμα, ιμπεριαλιστική κατασκοπεία,…..
█ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
Ο…., υμνημένος από δουλοπρεπείς αρχαίους, και, Έλληνες διανοούμενους….,
ως, λ. χ, Ξενοφών, Σιμωνίδης Κείος,…..
τύραννος Ιέρων είχε οργανώσει σύστημα καταδοτών, των λεγομένων «ωτακουστών»,
για να επισημαίνουν και να καταδίδουν κάθε επικριτική έκφραση κατά του δυνάστη.
Ακολουθούσαν συλλήψεις και βασανιστικός θάνατος….! (!;)
▪ Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία, VIII, 3 : Υιοθετεί ακόμα και την διά βίου παρακολούθηση των πολιτών
από τα κρατικά όργανα. Και υπογραμμίζει ότι η (!;) τυφλή υπακοή
«αποτελεί το μεγαλύτερο (!;) αγαθό για την πόλη, για τον στρατό και την οικογένεια»….! █
▼ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Γένεσις : 19 : 7, 8 : Λωτ :
[ …..προς Σοδομίτες, που του περικύκλωσαν το σπίτι,
ψάχνοντας τους δύο αγγέλους / άνδρες : πράκτορες / που ο Λωτ φιλοξενούσε στο σπίτι του….! ]
«παρακαλώ, φίλοι μου, μη πράττετε το κακόν. Ιδού, έχω δύο θυγατέρας,
αι οποίαι ουδέποτε ήλθον εις επαφήν με άνδραּ ας φέρω αυτάς έξω προς σας και κάμετε εις αυτάς
(!;) ό,τι σας φανή αρεστόνּ μόνον μη κάμετε τίποτε εις τους (!;) άνδρας αυτούς,
εφ’ όσον ήλθον υπό την στέγην της οικίας μου»….!
▪ Έσδρα Β΄ : 10 : 18 έως 44 : κατάλογος παραβατών -- τελεσάντων μικτό γάμο….: φακέλωμα….!
▪ Εκκλησιαστής : 10 : 20 : «Ακόμη και εις την (!;) κλίνην σου να μη δυσφημήσης (!;) βασιλέα
// Ω Φαίακεςςςςς…., να…., ο Εβραίος ‘’Ερμής’’….! //
ούτε εις τον κοιτώνα σου να μη δυσφημήσης (!;) πλούσιον άνθρωπον·
διότι δυνατόν να μεταφέρη τον ήχον (!;) πτηνόν αέρος και δυνατόν να είπη το πράγμα (!;) πτερωτόν ον»….!
---- Εεεεεε…., και κάτι ‘’νεροσταγόνες’’, ‘’εξεξεξατμιζόμενες’’ : ‘’αεριοποιούμενες’’, ‘’καρφώνουν’’….! ---▪ Αριθμοί : 13 : 1, 2 : ( Οι κατάσκοποι του Ισραήλ : κατάλογος και αι δι’ αυτών ειδήσεις ) :
Και είπεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν· ’’στείλε ανθρώπους, διά να κατασκοπεύσουν την γην της Χαναάν,
την οποίαν εγώ (!;) θα δώσω εις τους Ισραηλίτας·
να αποστείλης ένα άνδρα εξ εκάστης των προγονικών φυλών, έκαστον αρχηγόν μεταξύ αυτών’’»….! ▲
♣ Κοράνι :
▪ Κεφ. Μετάνια : Εμείς : «Αυτός / ο Αλλάχ / και ο απόστολός Του / ο Μωάμεθ /
παρακολουθούν (!;) όλες σας τις πράξεις. / των φυγοπόλεμων πλουσίων /
Θα επιστρέψετε σε Αυτόν που γνωρίζει το ίδιο το ορατό και το αόρατο,
και που θα σας φανερώσει αυτά που έχετε πράξει»….!
▪ Κεφ. Χρυσά Στολίδια : Εμείς : Αν είναι αποφασισμένοι να σε 2 / 2 : ω Μωάμεθ / καταστρέψουν,
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να καταστρέψουμε αυτούς.
Νομίζουν πως δεν μπορούμε να ακούσουμε τις μυστικές τους κουβέντες και τις κρυφές τους συνομιλίες; (!;)
Ναι! Οι (!;) άγγελοί Μας που βρίσκονται στο πλευρό τους τα καταγράφουν (!;) όλα….!
▪ Κεφ. Η Πένα : Εμείς : Τους πικράναμε 3 / 3 : τους Μεκκανούς /
όπως πικράναμε τους περιβολάρηδες που είπαν
πως θα κόψουν τους καρπούς τους το επόμενο πρωί, χωρίς να προσθέσουν κάποια επιφύλαξη 4
/ 4 : χωρίς να πουν : «Αν θέλει ο Αλλάχ» /. Ένας επισκέπτης σταλμένος από τον Αλλάχ κατέβηκε εκεί κάτω
όταν ήταν κοιμισμένοι και το πρωί τα περιβόλια ήταν μαυρισμένα σαν νύχτα»….! (!;)
// Χμ, κατά το ‘’«Ραντιείς με ησσώπω και καθαρισθήσομαι…..»’’….: θείααα βιοπολεμική κάθαρση….! // ♣
◘ Άγγελοι….. της Αποκάλυψης, της Καινής Διαθήκης,…..
πουλιά ή δράκοντες προπομποί του Μεγάλου Αλεξάνδρου,….: δίποδοι πρακτορο‘’τέτοιοι’’….! ◘ }**}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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♦ Ο ρόλος του θεού ψυχοπομπού αναπτύχθηκε ολοένα και περισσότερο.
// …..ε, λοιπόν, ρε έρμαια του κάθε Ερμή Δωδεκαθεϊστές…., καλό….. κατευόδιο….! //
Στο Άργος, λόγου χάρη, πρόσφεραν θυσία στον Ερμή τριάντα μέρες ύστερ’ από κάθε θάνατο,
(/ Α, με φτωχά : ψίχουλα ‘’κόλλυβα’’ δεν ανασταίνονται : αποφυλακίζονται
οι νεκροί : ψυχές : βαρυποινίτες φυλακισμένοι….!
Ννναι…., γι’ αυτό, κάνετε φίλους σας βουνά : πλουσίους, «χρησιμοποιούντες ορθώς τον άδικο μαμωνά»….,
για να σας δέχονται : εξαγοράζουν την ποινή σας στις αιώνιες σκηνές τους όταν ‘’πεθαίνετε’’….,
ως έλεγε ο Ι. Χ : Λουκάς : 16 : 9….,
ε, που με ξένα, πλούσια, ‘’κόλλυβα’’ έκανε το αποφυλακιστικό, αναστασιακό, ‘’μνημόσυνό’’ του….! /)
επειδή πίστευαν πως ασχολείται με τις ψυχές, όπως ο Απόλλων με τα σώματα….! (!;)
|| …..τί…., κι ο Ερμής : ποινικός κώδιξ για βαρυποινίτες
συνόδευε «τις πομπές των ψυχών» των θανατοποινιτών στον Άδη…!;
Και την νεκρή : θανατοποινίτισσα Άγγελο κι αυτός τη συνόδεψε έως τον Άδη…!;
Α, κι ο Απόλλων : ποινικός κώδιξ για ελαφροποινίτες με τους ‘’κοιμώμενους’’ : ελαφροποινίτες…!; ||
Έλεγαν πως αγαπούσε πολύ τα γλυκά κι έτσι του πρόσφεραν γλυκίσματα,
ως και τις γλώσσες των προς θυσία σφαγίων….!
*** …..χξς΄, ό,τι αγαπά ο υλοπαπάς…., αυτό κι ο αϋλοφαγάς….! Και, και, ’’χριστιανικά’’ πράματα, χα….!
Και, αχ, τι κρίμα, ρε Ερμή…., που δεν θα μπορείς κι εσύ….,
ως κι όλοι οι ‘’τέτοιοι’’ σου…., προσεχώς….,
να φας απ’ τα…., ’’τέτοια’’…., επιμνημόσυνά σου, και σου, κόλλυβα….,
χμ, τα με σκατοσαντιγύ σε σχήμα σφαγιογλώσσας….! *** ♦
{ ▪ Ο Ερμής είταν νόθος γιος του Δία και της Μαίας…., μιας από τις….. επτά Πλειάδες,
κόρης του Άτλαντα και της Πληιόνης….! / Ε, κι αυτός, πριν απ’ τη γέννα του ήταν….. επτάκις ιμπεριάλ….! / }
( ▪ Ο Ερμής…., όταν γυρνούσε από την Πιερία, από όπου έκλεψε 50 δαμάλια των μακάριων θεών….,
ανταμώνει στο δρόμο ένα γέρο, που θα μπορούσε νάναι μάρτυρας επικίνδυνος.
Ο Ερμής του συστήνει σιωπή. «Αν είδες, κάνε πως δεν είδες, κι αν άκουσες, κάνε τον κουφό»….! )
{ …..χα…., ε, κωδικική σιωπή…., ως κι ο Ι. Χ….. και οι….. ’’τυφλοί’’, ‘’κουφοί’’ και ‘’άλαλοι’’….,
που…., ενώ ήταν κόσμος μπροστά στα ξε,’’τυφλο,’’κουφο’’,’’λαλο’’,θαύματάαααα του….,
συνιστούσε, στους που έκανε ‘’θαύμααααα’’, να μην το/τα φανερώνουν πουθενά…., ε, ‘’ως’’ εδώ….! }
[ ▪ Παυσανίας : «Στις μυήσεις της θεάς μητέρας, αποδίδουν αλληγορική σημασία στον Ερμή και τον κριό του,
(!;) αλλά δεν μπορώ να την πω»….!….. ( Ω Παυσα,υνα,νία…., παύσε την σκεψ…..α,υνα,νία….! ) ]
=================================================================
=================================================================

5 --- 8 )
▀ Άρης….:
Γιος του Δία και της Ήρας…., ενώ (!;) κατά τον Οβίδιο η Ήρα έμεινε έγκυος με τον Άρη,
δίχως να συμβάλει σ’ αυτό ο άντρας της,
( Καλώςςςςς, ρε, ‘’Ηρόδοτε’’ Οβίδιε…., ‘’ολόδικιά’’ της η….. Αρ,Ηρ,εία χώρα….! Όχι….. Δι,Ηρ,εία….! )
με την (!;) απλή επαφή ενός θαυματουργού λουλουδιού του κάμπου του Ωλενού….!
{ …..ααααα…., α -- πα -- πα…., πα -- πα…., αυτές δεν είναι μυθολογίες…., είναι ‘’κερατολογίες’’….,
εδώ, «απλές», απτικές…., χμ, της παρθενόφιληςςςςς…., αλλού οσφρητικές…., αλλού ακουστικές….,…..
σαν απ’ όλα τα ‘’λελούδια’’ έχει ο μπαξξξές…., που ’’χάνει η μάνα το παιδί κι ο μπαμπάς το νόθο’’….!
Ρε, ουστ οξαποκεί, χμ, στου Άρη το λελουδοπαπάρι…., στο ‘’όπλο’’ του υφυπουργού εθνικής αμύνης….! }
▪ Τα ξακουστά πουλιά της Στυμφαλίας, οι Στυμφαλίδες όρνιθες,
που, όπως κι οι φοράδες του Διομήδη, τρέφονταν με (!;) ανθρώπινο κρέας, τάχε αναθρέψει, έλεγαν, ο Άρης….!
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▬ Α, αυτός ο Αρχιπλιάτσικας Βαμπίρ Άρης εκπαίδευσε τις πλιάτσικες και σατραπειόφιλες βαμπίρες….,
α, τις άσκημες κόρες του Στύμφαλου και της Όρνιθος…., ως και τις Διο·μήδειες ‘’τέτοιες’’,…..
χμ, άσκημες κόρες -- άσκημες χώρες…., εχ, από γεωγραφικής, στρατηγικής ή άλλης άποψης….!
…..Και…., προσοχή…., εχ Σατανο’’τέτοιοι’’ κάτθρωποι….,
παιχνίδια : πιστόλια, τάνκς, στρατιωτάκια,….. τα τεκνία σας…..
κι όχι παιχνίδια : πλαστικά λουλούδια, πουλάκια και ζωάκια…., κήπους να φτιάχνουνε με αυτά….,…..
μη σας προκύψουν ‘’αδελφούλες’’…., σπουργιτάκια…., μα δουλ,σπουργιτ,’’αδελφ’’,ούχοι….,
χα, κι όχι «αρσενικοί», να, «αλιείς και κυνηγοί» ανθρώπων….,
που, τότε κι έτσι, η κυνηγοεξεξεξουσία σας θα γίνει σπουργιτο,δουλο,εξουσία τους….,…..
ε…., μη σας προκύψει και κανένας…., ή και καμία…., γιατί όχι…., ανατροπιζέ Σατανιστοφάγος….! ▬
▪ Η γέννηση του Αερόπου, καρπού των ερώτων του Άρη και της Αερόπης,
( Ωχ, αέρααααα…., α, κι εντερικά αέρια….. στα θεία –τους ‘’αέρια’’…., α, και μια οπή στον….. ’’Αέρα’’….! )
στοίχισε τη ζωή στη μητέρα του, αλλά ο θεός του πολέμου, μ’ ένα θαύμα,
έκανε ώστε το νεογέννητο μπόρεσε να τραφεί θηλάζοντας το στήθος της νεκρής….!
// Ε, κι οι νεκροφανείς ’’ιδέες -- πνεύματα’’ βγάζουν ιμπεριάλ ‘’συντηρητικό’’, σώρρυ, συντηρημένο ‘’γάλα’’
κι ας….! Χα, ρε σειςςςςς, στην Αίγυπτο η Ίσις έμεινε έγκυος απ’ τον νεκρό άντρα της Όσιρι
και γέννησε φαραώ : βασίλειο….! //
▪ Τέλος, βρίσκουμε ένα / …..τί,«σπαρτό» «Αδάμ…..Κάδμο»…!; / γιο του Άρη ώς και στη Λιβύη : τον Λύκασσο,
που είχε τη συνήθεια να θυσιάζει στον πατέρα του όλους τους ξένους που έφθαναν στη χώρα του….!
*// …..ωωωωω…., η ιμπεριάλ διεθνοποίηση του αρχιβάμπιρου Τρέλληνα και βασιλορουφιάνου….!
Αρχαίο Πνεύμα….. αθάνατο…., αίμα και….. ’’γαμο’’κάματο…., να, του Γιλ γαμές και Γιλ δερνές….! //*
▪ Οι Έλληνες δεν αφιέρωναν στο θεό του πολέμου μεγάλους ναούς, ως στις άλλες θεότητες του Ολύμπου….!
[ Εχ, ναι…., όχι και ναούς του κατ’ εξοχήν : ακάλυπτου μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….!
Χα, παρεξηγήσιμο γαρ….! Μα, παρόλο κι αυτό, πώς….. εξεξεξείχαν…., κι αυτοί…., ε…!;
Όμωςςς…., να έναςςς….. πολεμο’’τέτοιος’’ «Παρθενώνας» στην πολεμο’’τέτοια’’ Αθηνά…., εεεεε….! ]
▪ Η Έρις και τα δαιμονικά πνεύματα οι Κήρες ήσαν οι κυριότερες δορυφόροι του Άρη….!
|| Εχ, πάντα και παντού, ’’ουρά’’ των ιμπεριάλ Νταβατζήδων τους
τα φίλαρχα ‘’κορίτσια’’ της ιμπεριάλ «σεπτής ηδονής»….,
ε, που έχει και, ‘’Μανταμίστικο’’, ‘’σεξουαλικό’’ ιμπεριαλισμό Νο 678…., κοινώς, λαογαμήσι….! ||
Κατά τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, κάθε άνθρωπος έχει την Κήρα του,
{ Ε, αγγελικές Κήρες έχει…!; Α, θα ρωτήσουμε τον Μωυσή, που ξέρει, κι αυτός, από Άρεια ‘’τέτοια’’….! }
παρούσα από τη γέννησή του έως το θάνατό του….! (!;)
// Εμ, οι σπιούνοι κάτθρωποι -- ‘’κορίτσια’’ δουλεύουν ακατάπαυστα….,
και, για να έχει ατάραχο ξύπνο κι ύπνο ο Νταβάς τους…., ναι, ω Κηρο’’τέτοιοι’’ μας….! //
Στην Ιλιάδα, βλέπουμε τον Δία να τοποθετή σε χρυσή ζυγαριά ( Ω θνητέ Δία στη ζυγαριά της Ειμαρμένης….! )
τις Κήρες των δύο στρατών, Τρωικού και Ελληνικού.
| Όμηρεεεεε…., αλαφροκάνταροοοοο…., κλέεεεεφτη πνευματικών αγαθών…., ου -- ου….! |
Τις ανυψώνει, κρατώντας την από τη μέση. Αμέσως η μοιραία μέρα των Αργείων υπερισχύει :
ο δίσκος τους κατεβαίνει και σταματάει στην καρπερή γη, των Τρώων ανεβαίνει ώς τον πλατύ ουρανό»….!
( Εμ, όποιος έχει, δαιμονική : ’’Μεγαλάδελφη’’, ‘’μοιρο’’πλάστρα Κήρα…., χμ, νααααα….! )
[ …..και….. τι ζυγαριές και κουραφέξαλα, ρε Χάχα Δία…., Αρχιθεός Πράμα….!
Εκεί, στο Ισραήλ, ο θνητός ‘’Καίσαρ’’ Μωυσής…., πάλι σε ’’στημένους’’, ’’Μεγαλαδελφόθεν’’, πολέμους….,
’’το έκανε’’ με ανύψωση χεριού…., ε, μάλλον, μεσοδακτύλου του Ι. Χ…., ο ‘’κρυπτο’’Κηρό,Αρό,λαγνος…..
κι εσύ, ακόμα, ‘’ζυγίζεις’’, ρε αλαφροκάνταρο…., χα, ω ‘’αέριο’’ με ‘’μηδενικό’’ βάρος…., λες, ‘’Υδρογόνο’’….! ]
{ …..έτσι…., | …..ε, προκάτ….! | και στον αγώνα του Αχιλλέα και τουΈκτορα…., πάλι, ο Δίας
ζυγιάζει τις Κήρες τους και «Η μοιραία μέρα του Έκτορα κατεβαίνει μέχρι τον Άδη»….!
* …..ζωή προκάτ…., θανή προκάτ…., εεε, ουστ κι οι από ‘’πάν’’’…., εεε, ουστ κι οι από ‘’κάτ’’’….! * }
( (!;) Όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς συμφωνούν, πως ο Άρης είταν ο μόνος νόμιμος γιος του Δία και της Ήρας….!
/ Ε, βιοd.n.aλόγοι, ναι…., αφού δεν είδαν ποτέ και πουθενά κανέναν Δία και καμιά Ήρα μη πολεμόχαρους….! / ))
===============================================================
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■ Αφροδίτη….:
Σύμφωνα με τον δεύτερο ομηρικό ύμνο, τον αφιερωμένο στην Αφροδίτη,
/_/ Ε, να, εισηγμένη θεά, και, δανεική ιδεολογία : συμλήρωμα του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού, και, εδώ….,
‘’σπρωγμένη’’ ‘’Ζεφυρόθεν’’ πάνω στον μαλακό αφρό : ‘’μαλακούς’’ τω ‘’Δία’’ ‘’υδρατμικούς’’ αρχηγούς
της λαο:’’νερο’’:θάλασσάς τους…., χμ, η οποία ‘’βοούσε’’….. επαναστατικά ενάντια στο ‘’Δία’’….! /_/
η θεά γεννήθηκε στις ακτές της Κύπρου / Τί, συμμαχία’’ Δία και Κύπρου…!; / , «που η υγρή πνοή του Ζέφυρου
την έσπρωξε πάνω στο μαλακό αφρό, ανάμεσα στα κύματα της βουερής θάλασσας».
[ Αχ, ποιά διανοούμενη πόρνη της σήμερον θα μπορούσε, άραγε,
να υπολογίσει, και, το πόσο ‘’πήγαινε’’ ο κάθε ‘’τέτοιος’’ ύμνος’’…., και δη ο ‘’λιβανιστός’’….,
να μας το πει και να μάθουμε οι άσχετοι….,
που η βασιλοντουντούκα προ,μετα,φήτης Όμηρος του τότε κι εκεί ‘’Δία’’ / …..ε, ο ‘’Διόμηρος’’….! /
δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους…., μα ούτε και με το παρόνομά τους….,
παρά, μόνο, τα γριφολέει κωδικιζέ και μαφιοζιζέ…., με το ψευδόνομά τους…!; ]
Οι ώρες με τις χρυσές ζώνες,
|/ …..ε, ωσάν την της Βασίλισσας των Αμαζόνων Ιππολύτης : «έμβλημα της εξουσίας της,
ζώνη, μα και ζωστήρ ξίφους…..»…., ή ωσάν την….. φαρδιά κι «αγία» ζώνη….. της μάνας του Ι. Χ….,
ννναιαιαι…., «αγία»…., που….. τα υποκείμενα….. αγιοποιούν ώς και αντικείμενα….! /|
τη δέχτηκαν χαρούμενα και την έντυσαν με αθάνατους χιτώνες….!
{ Όαα, ρε, όρα : ωραία από κωδικικό δημαγωγικό λίφτινγκ και ‘’μακιγιάζ’’ των κωδικοποιητριών Ωρών….,
χμ, των «αλωνιζόντων αλληγορικών βοδιών»…., χα, να μην την αγγίζει ο, και, ’’θεο’’κτόνος χρόνος….!
Όχι, βρε…., στόλισμα απ’ τις Ώρες σημαίνει ‘’αθανατοποίηση’’ θνητής…., χμ, ’’διαχρονο’’ποίηση….! }
Αλλά σε λίγο τέλειωσαν το στολισμό της και την οδηγούν στους αθανάτους.
Όλοι τη χαιρετούν και της δίνουν το χέρι.
// Άλα η λαοπλάνα : δημαγωγός Ιδέα -- Αφροδίτη -- ‘’δούρειος ίππος’’ τω λαώ…., χμ, και, ’’θε’’αγωγός….,
που….. Ιδέα : νόμος σέρνει και λαό….. Ιδέα : νόμος σέρνει και Αρχό….,…..
α, και τα αιδοία πέη….: τον αντρικείο ιμπεριαλισμό ο γυναικείος ‘’τέτοιος’’…., συνήθωςςςςς….!
Και τι χαρά οι Χαριτωμένοι ‘’θεοί’’…., που ‘’ανακάλυψαν’’ νέα : «σεπτή» μέθοδο για λαοσταύρωμα….! //
Ο καθένας θέλει να την κάνει γυναίκα του και να την οδηγήσει στην κατοικία του…..»….!
[{{ …..Να, με δανεικούς χιτώνες….,/ νύφη…., και με ‘’τέτοιες’’ ζώνες….,/ σταρ της ομορφιάς χωριάτω….,/
μπήκε στα ψηλά σαλόνια…../ και την κάναν άνω -- κάτω….,/ από την κορφή ώς τον….. πάτο….!
Α…., απ’ την αφάνεια….,/ στην επιφάνεια….,/ χα, θεοφάνεια….,/
Ζεφυρο’’σπρώξιμο’’/ κι Ωρομαντάμεμα….,/ ωχ, μανατζέρισμα/ κι απαθανάτισμα….!
Και….. τι όμορφα, νομικά, ‘’στηρίγματα’’ της βασιλοεξουσίας φορά η εισηγμένη….!
Εχ, μετά απ’ την κοπή του ιμπεριάλ πέους του της 1ης θείαςςς Δυναστείας των Ουρανιδών Ουρανού….,
που η Αφροδίτη την ‘’συμβολίζει’’…., ιδού και καμουφλαζιζέ λίφτινγκ ‘’πέους’’…., ω, και ‘’θεο’’’’πλακωτό’’….!
Και, ω Δία, πρόσεχε την ‘’εισηγμένη’’ Κρονία…., μη σου βγει πράκτωρ και σε….. εξεξεξαγάγει εκτός….!
Και, ω Δία, είσαι βέβαιος πως ο κωδικικός ιμπεριάλ λόγος των Κυπρίων
δεν σου έχει παγίδες : αινίγματα…., ναααα, ‘’Αδωνόθεν’’ και ‘’Κινυρόθεν’’…!; Ε, ρώτα τον Απόλωνα….! }}]
Στον αγώνα του Δία κατά των Γιγάντων, χρησιμοποιεί τα θέλγητρά της
για να παρασύρει τους Γίγαντες σε μια σπηλιά, που είναι μέσα ο Ηρακλής και τους σκοτώνει όλους….!
(// …..ε…., σιγά, ρε οξαποδώ…., που…., εκεί…., στη Παλιοδιαθήκη των οξαποκεί Νταβατζήδων…..
οι ‘’τέτοιες’’…., αν δεν τους παντρεύονταν δόλια…., σκότωναν, κάπως έτσι,
ώς και τις….. σκιές των ‘’τέτοιων’’….!
Σαφώς…., εδώ, στη Χαλκιδική…., στον πόλεμο του Δία κι άλλων βοηθών του θεών κατά των Γιγάντων….,
η Ή,Σάρ,ρα δεν παντρεύτηκε τον όσιο, σώρρυ, τον τράγιο Πορφύριο…., που του την ‘’πάσαρε’’ ο Δίας….! //)
Τέλος, ένας θνητός, / ο Αγχίσης / με τη θέληση (!;) των θεών και της μοίρας, κοιμήθηκε με μια αθάνατη,
| …..χα, ννναιαιαι…., εν αγνοία τηςςςςς….! |
μη ξέροντας ποια ήταν».
[ Ε, να προσέχουν κι οι ‘’θεό’’,’’μοιρό’’,βαλτοι λαϊκοί ιμπεριαλο’’συγγραφείς’’ τις ιμπεριάλ ιδεοεπιμειξίες….! ]
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Όταν ξύπνησε ο Αγχίσης, βλέπει μπροστά του τη θεά / την Αφροδίτη /
στολισμένη με όλα τα εμβλήματά της. Τρομαγμένος την ικετεύει να τον λυπηθεί,
«γιατί ο άνθρωπος που ενώθηκε με μιαν αθάνατη θεά
// Χμ, αθάνατοι και θνητοί…., ε, ‘’ναι’’, κάτθρωποι και άνθρωποι…, ουστ….! //
δε διατηρεί το σφρίγος της νιότης»….! ---- Εχ, γερασμένη νέα χώρα η ‘’απορροφημένη’’ της Αγχισία, πια….! ---|| Α, να…., η βασιλομητρομανία….. και….. αμβλεία η οξεία, στυτική, γωνία του ποπουλάρου…., ναι, βρε….!
Εμ, και τί γύρευες, ρε Αγχίση, κι εσύ, άνθρωπος πράμα, στα ‘’μυστικά αρχεία’’ των κατθρώπων…!;
Μήπως ήσουν έμπειρο ‘’κωδικοπειραματόζωο’’, αλά Τειρεσία, κι ήθελες να δεις τα 19 ηδονικά σημεία…!;
Αυτά…., ω της άγριας πλάκας τους ‘’υπνωτισμένο’’ ‘’κωδικοπειραματόζωο’’ και ‘’δόλωμα’’ εσύ….,
είναι, μόνο, για τους πλούσιους και μυημένους, ‘’ξύπνιους’’, μεγαλοαστούς κατθρώπους….,
που, για τους, φτωχούς κι αμύητους, «νήπια», ανθρώπους, τις ‘’κοιμισμένες’’ πέτρες,
είναι, ’’μόνο’’, τα, ’’εκτελωνισμένα’’ τους, ‘’φανερά αρχεία’’, ’’κρέμα χτυπημένη στο μίξερ τους’’….! ||
Τη βλέπουμε / την (!;) βασίλισσα : θεά Αφροδίτη, στον μύθο του Άδωνι,….. / πρώτα οργισμένη
που μια νεαρή (!;) παρθένος, η Σμύρνα ή Μύρρα, κόρη του βασιλιά της Ασυρίας Θείαντα,
* Ωχ, οι Ασύριοι κι αν ξέρουν από «παρθενικό» θρησκευτικό ιμπεριαλισμό…., ρε καμουφλαζιζέ δόλωμα….! *
δεν της πρόσφερε καμία θυσία, // Εμ, δώρα…., αντί βίαιας υποταγής και προσάρτισης….! //
να την εκδικείται με το σκληρότερο τρόπο.
Της εμπνέει ένα ακαταμάχητο ερωτικό πάθος για τον ίδιο τον πατέρα της….!
{ Α…., χα, το δαιμόνιο της ‘’ερωτικής’’ εξουσιοαρπαγής…., μάλλον, κι από τη μητέρα της….!
Χμ…., άραγε, και τις, άχωρες : άτεκνες, κόρες : χώρες του Λωτ στην Παλιοδιαθήκη των οξαποκεί….,
που δεν ενέδωσαν στο….. ‘’πατρονάρισμα’’….,
να τις ‘’μαγάρισε’’ καμιά ‘’τέτοια’’ κι οξαποκεί Μαντάμα…!; }
Άλλος μύθος / σχετικά με το θάνατο του, (!;) αναστηθέντος, Άδωνι, με τον οποίο η Αφροδίτη ήταν ερωτευμένη /
αποδίδει αυτόν τον φόνο στον Απόλλωνα | τον ερωτευμένο με την Αφροδίτη | .
[[ Ω, έρωςςςςς….! Ε, να, υπάρχει και ο, από εξουσιοτακίμιασμα, έρως,
χα, με λουκάνικο πολεμο,συννεφο,αέρος…., α, και δη του μυστικοπαθούς θρησκειοϊμπεριαλισμού….,
/ …..ε, και ‘’ναϊκού’’ : «μες στο ναό», ως πιο κάτω και με την Κτήσυλλα….! /
κάτι σαν απόπειρα, και, νόθευσης του βασιλο’’τέτοιου’’ με λαϊκά : θνητά στοιχεία,
λες, ‘’ως’’ πιο πάνω και με τον Αγχίση….: ιμπεριάλ βασιλευόμενη δημοκρατία…., θαρρείς….,
που, φορές, για να τα αληθοποιήσουν,
προκαλούσαν, πλην και σικέ, μέχρι και δολοφονικά, ενός ή και λαού, γεγονότα….,
σαφώς, και, για να τα προσαρμόσουν στα κωδικο’’τέτοια’’ τους….! ]]
Ο θεός θέλησε έτσι να εκδικίσει τον γιο του Ερίμανθο, που η Αφροδίτη είχε (!;) τυφλώσει,
| Όχα…., ’’γυμνή αλήθεια, χα, τυφλώτρια…., ντυμένο ψέμα ξετυφλώνει’’…., α, και ποίος μας σώνει….! |
επειδή την είχε δει να λούζεται βγαίνοντας από την αγκαλιά του Άδωνι….!
( Έι, τί….. αντιβασιλικό «ρεζίλεμα» ’’μαγείρευαν’’ συνωμοσιαζέ πάνω στο….. κωδικοποιητηριακό ‘’κρεβάτι’’
αυτοί οι δύο….. ’’γυμνοί’’ εραστές της….. ’’άλλης’’ εξουσίας…., ε, της των….. Ουρανιδών…!; )
// Χμ…., άραγε και οι ‘’τέτοιες’’ ‘’θαυματικές’’ τυφλώσεις…., όσες μη προκάτ….,
και, στην Παλιοδιαθήκη των οξαποκεί…., να έγιναν έτσι και για τα ‘’γυμνικά’’ ‘’τέτοια’’ των τυφλωτών…!; //
Κατά την τελετή του ενταφιασμού της Κτήσυλλας, / που ερωτεύθηκε τον Ερμοχάρη σε ναό της Αφροδίτης /
είδαν ένα (!;) περιστέρι να βγαίνει από το φέρετρο και να πετάει. Η πομπή σταμάτησε :
άνοιξαν το φέρετρο και το βρήκαν αδειανό.
* Α, ε, ι, ω…., ω τζούφιοι με την….. Λαζαρία σας….! *
Ο Ερμοχάρης / ο μνηστήρας της / πήγε να συμβουλευτεί το μαντείο, σχετικά με το θαύμα,
κι έλαβε τη διαταγή ν’ ανεγείρει ένα άγαλμα στην Αφροδίτη -- Κτήσυλλα….!
|/ Αχ, Ερμοχάρη…., χμ, η χάρη κάποιου Ερμή -- Αρχιερέα ‘’σου την έφαγε ζωντανή’’ τη σωσιούχο σου….,
ε, και γι’ αυτό ζει….. ’’θαυματικώς’’…., σικέεεεε…., που το αντικατάστατό της ‘’περιστέρι’’ πέθανε….,
όπως και με τους άλλους έτσι και ‘’τέτοιους’’…., αλλού κι άλλοτε….! /|
[[ Με την ανέγερση κάθε ιερού συνδεότανε γενικά ένας (!;) μύθος….!
Στο ιερό της Αφροδίτης στη Πάφο ο κάθε μύστης λάβαινε ένα φαλλό κι αλάτι
και τα κορίτσια, πριν απ’ το γάμο τους,

66
(!;) έπρεπε να θυσιάσουν την παρθενιά τους (!;) μέσα στο ναό της θεάς και προς όφελός του.
*/ Αχ, ω ‘’νυμφομανή’’ : εξουσιομανή φαλλοκόρη του Ουρανού Αφροδίτη…., ω, από οργασμό, οργία….,
δεν ανασταίνονται εύκολα οι ‘’παστωμένοι’’ ιμπεριάλ φαλλοί με ‘’τέτοια’’ ‘’παρθενικά’’….,
ναι, ω ‘’τέτοια’’ του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! /*
Ισχυρίζονται, μάλιστα, πως κάθε γυναίκα, (!;) τουλάχιστον μια φορά στη ζωή της,
(!;) έπρεπε να παραδοθεί στον (!;) πρώτο τυχόντα μέσα στο ιερό της Αφροδίτης….! ]]
{{ Ρε…., άει και….. α φαλλ ατωθείτε…., «πρώτοι τυχόντες» ιερείςςς, παρθενόλαγνοι Άγιοι Διαβόλου….!
Και…., ω σύγχρονοί μου ‘’χλαμιδάτοι’’…., κι εσείς, ’’απομεινάρια’’ τους….,
α φαλλ ατωθείτε…., μην και ‘’παστωθείτε’’…., ννναι, ω φαλλογιορτάζοντες….!
Ή θέτε να τους διώξτε τους ‘’τοιούτους’’ και να ‘’μας’’ αναλάβετε, θεοκρατικάαα, σεις με τα ‘’τέτοια’’ σας…!;
Ε, λοιπόν…., ω ‘’θρησκομαστούρια’’ λαοτζίκια…., αν δεν καταργήσετε όοολα τα ‘’τέτοια’’ χαζοέθιμά σας….,
τα του κάθε ιμπεριαλισμού….: εσωτερικού ή μη, πνευματικού ή μη,….. πάντα, θα ‘’σας τη φαλλίζουν’’….! }}
Τέλος, στην Κύπρο, σύμφωνα με την παράδοση, είχε καταφύγει η Αφροδίτη
για να γλιτώσει από το | Α, το….. ’’λελουδ,παπαρ,ικό’’…!; | ρεζίλεμα, ύστερ’ από την περιπέτειά της με τον Άρη.
// Τί…., κι ο Άρης….. Ουρανόφιλος -- Ουρανιδόφιλος…., άρα, αντιδιικός…!; Λες…!; Ε, συνωμότης….!
Βρε…., τα Ρεζίλια ρεζίλι δεν γίνονται…., όσο κι αν….. αποκαλυφτούν οι ‘’αιμομειξίες’’ τους….!
Κι άστε τα ξεφτιλιάρικα ‘’γαμο’’’’κουκουλλώματα’’…., ρε ξεφτίλες κωδικομυθοπλάστες….! //
Είχε κρυφτεί καλά και μάταια είχαν βαλθεί να την ψάχνουν όλοι οι θεοί.
[ Α, παντογνώστες αυτοί, και τόσοι μαζί, και να μη ξέρουν τα ‘’τέτοια’’….!
Τότε οι μάντεις τους τί ερμήνευαν…!; Την Άγνοιά τους…!;
Εχ, ο ‘’μπαμπάς’’ της Ουρανός, ο, μόνο, μάντις μετά την εκθρόνισή του, τους μπέρδευε και δεν….! ]
Μια γριά μαρτύρησε τον κρυψώνα της και η θεά, για να την τιμωρήσει,
τη μεταμόρφωσε σε (!;) πέτρινη στήλη, που την έδειχναν ακόμα ως μια ορισμένη εποχή….!
|| Ε, ταξικός υπέρ υποβιβασμός –της….! Εχ, αλατόπετρα : στήλη άλατος…., αλά γυνή του Λωτ….! ||
* …..ωχχχχχ…., κάπως ‘’έτσι’’, ’’μαρτυριάρικα’’, ’’φαλλο’’αλατομαρτύρησε
κι η ‘’μαρτυριάρα’’ των….. αγγέεελων γυναίκα του Λωτ στην Π. Δ των οξαποκεί….! *
Ο Θησέας, στην ακροθαλασιά, θυσίασε μια κατσίκα στη θεά,
// …..τί…!; Κατσίκα στην Τραγία…!; Ε, θαύμα θα κάνει…., χμ, ανάποδο….! Ναι, Τειρεσίας η Τειρεσία….! //
αλλά --- ω του θαύματος! --- η κατσίκα μεταμορφώθηκε σε ταύρο πάνω στον ίδιο το βωμό….!
|_| …..ω του….. Ι. Χίστικου, σώρρυ, Τειρεσιανικού….. θαύματος….!
’’Ταύρος’’ το αντικατάστατο της ‘’κατσίκας’’….!
Ναι…., που οι ‘’σκληροί’’ ναϊκοί ιερείς προτιμούν τον «αρσενικό», από τον «θηλυκό», ιμπεριαλισμό….!
Ε, και, ως προς το ποιας κοινωνικής τάξης ήταν αυτά…., ε, κι αν είχε, κι εδώ, ‘’αργυρόμαλλο δέρας’’’….,
α, κι αυτά, κοπιάστε, πια, να τα βρείτε εσείς…., ιδίωςςς, οι βωμικοί : ναϊκοί….! |_|
▪ Οι Χάριτες….. αλείφουν με «θείο λάδι, άφθαρτο», αλλάζουν με «ωραία φορέματα»
και στολίζουν με «χρυσά κοσμήματα» και «θαυματουργή ζώνη»….. τη θεά Αφροδίτη,
μόλις αυτή έφτασε στον Όλυμπο….! ---- Α, και τον «ρυπαρό» Απόλλωνα Ιησού της Π. Δ…., ‘’έτσιιιιι’’….! ---* Η / Τί, μη ιμπεριάλα, και, αυτή…!; / Αταλάντη, από απέχθεια για το γάμο,
υπέβαλε τους γαμπρούς σε μία δοκιμασία
που κατέληγε στο θάνατό τους….! || Α, έεεεετσι, σε συνεργασίες, κι η κόρη του Ραγουήλ στην Π. Δ…..! || *
================================================================
▀ Ήφαιστος….:
Ο ελληνικός ανθρωπομορφισμός | Ε, ως και ο εβραίικος….! | μας παρουσιάζει τον Ήφαιστο να υποτάσσει
τη φωτιά / «την εξαγνίστρα» / και να δημιουργεί θαύματα χάρη σ’ αυτή, όπως εκείνοι οι τρίποδες
που «πηγαίνουν μόνοι τους στη συνέλευση των θεών και ξαναγυρίζουν μόνοι στη θέση τους»….! (!;)
{ Ε, αφού τα δίποδα ετεροπηγαινοέρχονται…., χμ, πώς να μην αυτοερχοντοπάνε οι τρίποδες….!
Ω…., και….. θαύματα της ‘’υποταγμένης’’ ‘’αιθέριας’’ τεχνογωσίας….,
να, πατερίτσες της ’’κουτσής’’ : μη ‘’αρτιμελούς’’ τους Εξουσίας…., που όλο την ‘’κουτσαίνουν’’ οι λαοί….,
που βγάζουν και μη ‘’υδρ’’αράχνες Αράχνες…., μα κι ‘’αερ’’αράχνες Αράχνες…., ε, αντικωδικοποιήτριες….,
χμ, τις της, κωδικικής, αντιγνώσης γνώσης….! }
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* Ήρα….: «Ανάμεσα στους αθανάτους μονάχα ο δικός μου γιος είναι σακάτης, στραβοπόδαρος,
●● …..ο τρι’’ποδικά’’ ‘’κουτσός’’ Ήφαιστος…., / …..χμ, υφυπουργός έρευνας και τεχνολογίας, λεςςςςς….! /
ο, πριιιιιν, με ‘’κουτσό’’ τον ιμπεριάλ ‘’φαλλό’’ -- πόδι του…., μα όχι, τώρα πια…., και πού ‘σαι, Αθηνά….,
που επίμονα ζητά από τη μάνα του Ήρα να του φανερώσει με ποιον τον συνέλαβε…..
---- Ρε μουντζούρη ‘’μούτσο’’, με τον ‘’κουτσό’’ τον πούτσο, κι εσύ…., αν το ‘ξερε….. θα σου το ‘λεγε….,
που…., εκείνη τη μέρα…..που ήταν νύχτα…., ’’τριπλόφαγε’’, και, ‘’άγρια μαρούλια’’ η λυσσάρα….,
α, ίσως και χωριάτικη : θνητική σαλάτα….,
ννναι, χμ, η ‘’λυσσάζουσα’’ με όλα τα προσομοιάζοντα με….. μαρουλάγγουρα….! ---και που, και, γι’ αυτό, την πολεμά και την εκδικείται, πολλάκις και ποικιλοτρόπως….!
Ναι, και την εκβιάζει πως…., αν δε του δώσουν την Αφροδίτη για γυναίκα του, όπερ κι έγινε, τελικά….,
|/ …..ε, χμ, μάλλον, γιατί ‘’έπαψε’’, πια, να είναι….. Ουρανόφιλη : Ουρανιδόφιλη….! /|
δεν θα την ελευθερώσει από τον μαγικό τρίποδα με τα αόρατα δεσμά, / Ω, να, τρίποδας για λαό….! /
όπου την κρατούσαν καθηλωμένη….! ●●
*/ Εμ…., κι αν δεν την ελευθέρωνες…., χα…., θα ‘’το έκανε και τριποδάτο’’ η βασιλομητρομάνω Ήρα
κι εσύ, πάλι, θα σπερματολέρωνες, ‘’αιμομεικτικά’’ κι ολοένα, την «παρθένο» ‘’αδελφούλα’’ σου Αθηνά
και θα γέμιζε η γη Εριχθόνιους…., ω υποχθόνιε με το ‘’κουτσό’’….. ιμπεριάλ Πνεύμα….! /*
γιατί μόλις τον γέννησα, τον έπιασα με τα ίδια μου τα χέρια και τον γκρέμισα στην πλατιά (!;) θάλασσα.
Μα η κόρη του Νηρέα, η Θέτις η ασημοπόδαρη, τον περιμάζεψε
και τον ανέθρεψε μαζί μ’ όλες τις αδελφές της»….!
( …..ωχ, καλά, μωρή κλαψο’’θεά’’…., τόσα θαύματα κάνατε όλοι σας…..
και το κουτσό ποδάρι του…., ανεπιθύμητου, κι ως αγνώστου πατρότητος…., γιου σου δεννν…!;
Ή, αποκωδικοποιητικώςςς, είν, κι αυτό, αλά Ισραήλ και Μωυσή, ’’δουρειόιππο’’ ιμπεριαλοκόλπο…!; Ε…!; )
*[ Ο νάνος Κηδαλίων είταν επιτήδειος σιδηρουργός κι έμαθε την τέχνη του στον Ήφαιστο….!
---- Α, κι ο κοντός και πλούσιος αρχιτελώνης Ζακχαίος….,
χμ, που ανέβηκε στη μουριά για να δει τον Ι. Χ…., ο κωδικικά : παραπεμπτικά πανταχού παρών….,
έμαθε στον Ι. Χ το….. πώς να χρησιμοποιεί ‘’σωστά’’ τον άδικο Μαμωνά….,
χα…., και να τον….. ’’πολεμά’’….. εκ των έσω….! ---Όταν (!;) τυφλώθηκε ο Ωρίων, ο Κηδαλίων του χρησιμεύει για οδηγός, ώσπου φτάνει στη Λήμνο
και ξαναβρίσκει το / …..τί…., κωδικικό φως….. του Κωδικοποιητηρίου της Λήμνου…!; / φως του….! ]*
/_/ Εχ, κι ο Ζακχαίος ξε’’τύφλωσε’’ κωδικικά….. πολλούςςςςς…., χα, στη….. Λί,ή,μν,ο,η του Ισραήλ….! /_/
{ ▪ Οι | Χα, κάτι σαν Αζώτειες φ,Φ,ιλιππίνες….! | Τελχίνες : πνεύματα της φωτιάς ήσαν αμφίβια όντα….,
ζούσαν και πάνω στη γη και μέσα στα νερά….!
// Ε, ταξικά, τη μια ‘’αερομόρφωση’’….. την άλλη ‘’υδρομόρφωση’’…., επιβιώνουσες επί παντός ‘’καιρού’’….,
χα, οι που «είχαν επινοήσει πολλές τέχνες»…., ναι, χξς΄, αλλά και….. νεφθαλίμ : τεχνάσματα….! // }
[ ▪ Ο Δίας αντάμειψε την θεά Εστία για τον όρκο της στην αιώνια (!;) παρθενία με το να παίρνει
(!;) το λίπος από τις θυσίες των πιστών στους θεούς του Ολύμπου….: Όμηρος….!
---- Εμ, χα, ω ιμπεριάλ Δία, γι’ αυτήν ήταν, το λίπος με το οποίο τύλιξε ο Προμηθέας το βόδι στη Μυκώνη….! ---- ]
▪Τελετή των αμφιδρομιών….:
Την πέμπτη μέρα μετά τη γέννηση παιδιού / …..τί…., και του γιου και της κόρης…!; / , η παραμάνα του,
με το νεογέννητο στην αγκαλιά της, έκανε τρέχοντας το γύρο του τζακιού : της εστίας του σπιτιού….!
// …..α, τί είδους….. ’’περιτομή’’ ή ‘’χειλοτομή’’ είναι αυτή…!; //
==========================================================
■ Εστία….:
Πιθανόν, η θεά να εκπροσωπούσε την ιδέα της άσβηστης φωτιάς….!
[ Χα…., αυτή την εκπροσωπούσε…., χμ, μάλλον, προσωποποίησή της….,
κι οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’….. απροσωποπούσαν ιδέες….! Ρε παναιώνιοι, έσβησαν κι οι ‘’πυρσοί’’ σας, νααα….! ]
Μια από τις σπουδαιότερες πλευρές των μυστηρίων της Σαμοθράκης / των Καβειρίων /
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είταν οι ιεροτελεστίες του καθαρμού. Ένας (!;) ειδικός ιερέας εκτελούσε αυτή την υπηρεσία,
αλλά πριν δώσει άφεση αμαρτιών υπέβαλε τους πιστούς
σ’ ένα είδος (!;) εξομολόγηση, που αυτοί προσπαθούσαν
να την αποφύγουν | …..τί…., αυτοί με ποιούς ιμπεριαλιστές ήσαν…!; | με διφορούμενες απαντήσεις….! (!;)
*// …..ω…., κι οι Ι. Χήδες….. δίνουν στου ‘’τέτοιου’’ μυστήριου τις διφορούμενες ερωτήσεις
τριφορούμενες απαντήσεις….. και ’’καθαρίζουν’’, γενικώς κι ειδικώς, κι ως τι τους φαίνεται….,
που, έτσι, ώς κι ο Σατανάς, με ‘’τέτοια’’ θα ’’καθαρίσει’’ το Αρχικάθαρμα, που μας ’’καθαρίζει’’, λένε….,
εχμ, και θα γίνει….. Βούδας….! Μετάνοια και υποταγή…., ιδίως, οι ‘’άτακτοι’’….,
εξεξεξομολόγηση και ‘’φακέλωμα’’…., ρε, ουστ, φασκέλωμα….! //*
=============================================================
■ Ποσειδών….:
Ένας λαός ναυτικός όπως οι Έλληνες,
|/ Εχ…., οι ιμπεριαλοεφιάλτες δεν περιορίζονται στην ξηρά…., ούτε στους αθαλάσσιους ‘’τέτοιους’’….,
ε, και στους θαλάσσιους ‘’τέτοιους’’ δεν θα επεκτείνονταν…., τώρα….! /|
κατοικώντας μια χώρα, που οι θαυμάσια σχεδιασμένες ακτές της
προσφέρουν πολυάριθμα καταφύγια στους τολμηρούς θαλασσοπόρους,
δεν είταν δυνατόν να μην έχει θαλασσινές θεότητες….! (!;)
( Χα, εξού και ναυαγός….. στην ξηρά και στη θάλασσα…., α, και στον αέρα…., ξου κι αέραααα….! )
Από την ένωση του μεταμορφωμένου σε άλογο Ποσειδώνα
/ Ω, κι εδώ, και, ιμπεριάλ ιδέες σε καρναβαλοσυνουσία τους….! /
με την μεταμορφωμένη σε φοράδα Δήμητρα γεννήθηκε και το άλογο Αρείων,…..
// Ω, ίσως και Ριάννον, αλά Κέλτες….! Και….. ’’έβγαζαν’’ και κάτι ‘’αιμοφιλικά’’ ‘’βλαμμένα’’ οι αιμομείκτες….!
Και, ω Διόνυσε, το υποζύγιό σου ο ομιλών «αρσενικός» γάιδαρος ήταν γιος σου…!; //
ένα υπέροχο ζώο, προικισμένο με λογικό και (!;) με ανθρώπινη ομιλία, (!;)
όπως τα ξακουστά άλογα του Αχιλλέα….!
[ Α, κι εδώ, από αγράμματοι δικηγόροι : άλογα, εγγράμματοι δικηγόροι…., αλά Ι. Χ και 12….. αλιείς….! ]
/_/ …..εμ…., τότε…., άντε, χμ, και στον….. άλογο λόγο : ’’σιωπή’’….. και….. σκασμόςςςςς….!
Και τι χαριτωμένα και γοητευτικά τα λαγνειοφόρα σας μυθολογήματα….,
που σας ‘’σιγο’’καίνε…., ω σεξομυθόλαγνα λαοτζίκια….!
Ναι, που θεοποιημένους σατανοβασιλιάδες του «βαπίσματος, ‘’μόνον’’, εν Πνεύματι» λατρεύετε….,
χμ, σε πνευματικήηηηη μετάλλαξήηηηη τους, πια, ρε άξια ανάξια….!
…..Και προσοχή, ω αποβλακωμένα κι ανυποψίαστα λαοτζίκια,
στις ‘’μυστικές’’ κι ‘’υποβλητικές’’ επωνυμίες….. οργανώσεων, βραβείων, συμβόλων, λογότυπων,…..
ναι, που, ως διόλου τυχαίες, ’’πάντα’’, ’’δείχνουν’’ προθέσεις και ιμπεριάλ ‘’βλακο’’σκοπούς τους….,
εεεεε, και, γι’ αυτόοοοο, ’’επί σκοπόν’’…..! /_/
█ Γιοί του Ποσειδώνα….: ο Ανταίος στη Λιβύη…., ο Σκίρων στην Κακιά Σκάλα….,
ο Σίνις στην Κόρινθο…., ο Προκρούστης μεταξύ Αθηνών κι Ελευσίνας….,…..
έστηναν καρτέρι στα ανθρώπινα θύματά τους, ταξιδιώτες,
και τα υπέβαλαν, (!;) χωρίς αιτία κι αφορμή, στα πιο φριχτά βασανιστήρια….!
/[ Α, βασιλιάς Γιλ γαμές, γιοι Γιλ δερνές…., ε, στην, για το κέφι τους, σαδιστοϊμπεριάλ διεθνοποίησή τους….,
ναι…., όλοι άντρεςςςςς…., χα, πλην…., ίσως, Πούστης…., ο κομπλεξικός σαδιστής Προκρούστης….,
ε, ντε…., με αιτία κι αφορμή την ‘’ομοικαταληξία’’…., ωρέ ανομοιοκατάληκτοι, πεζοί, κωδικο’’τέτοιοι’’….! ]/
Εκτός από τους γιους του Ποσειδώνα, με την οικτρή φήμη για τα κακουργήματά τους,
υπάρχει και μια ολόκληρη σειρά από τέρατα που έστελνε ο θεός, όταν οργιζόταν κατά των ανθρώπων,
και που η καταστροφική τους δράση δεν είταν λιγότερο τρομαχτική….! (!;)
|| …..έιιιιι…., ένας καλός…., ρεεεεε….! Υπάρχει…!; Εμ, δεννν….!
Ρε βαμπιρόλαγνοι ’’Χλαμιδάτοι’’ Ολυμπιστές…., άντε και σε παρόμοια εξεξεξέλιξή σας…., ούουου….! || █
▌ Ο Ωρίων, γιος του Ποσειδώνα τοποθετήθηκε στον ουρανό
*** Χξς΄…., , η // Ε, κι η διαχρονική ενσάρκωση της ιδέας Άρτεμις….! // Άρτεμις
τον κατέστησε θεό στο ‘’εξωτερικό’’ : ουρανό…., εχ, όπου, είχε καταχτημένες ‘’χώρες’’ : σατραπείες….! ***
κατ’ αίτηση της Αρτέμιδας, απαρηγόρητης που τον σκότωσε άθελά της.
/ …..χξς΄, μάλλον, συμβολικό : αλληγορικό φόνο….! /
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Το ίδιο έκανε και για το σκύλο του Σείριο, φοβερό τέρας,
/\\ Ω, να, Τυφωείς : δίποδα τρομοτέρατα, τότε, τα κομματόσκυλα του ‘’βιοχημικού’’ σαμποτάζζζζζ….! /\\
που η πνοή του ξήραινε τη γη, έτσι που να μην παράγει πια καμία σοδειά….! (!;)
Σε ανάμνηση, οι κάτοικοι της Κέω καθιέρωσαν στις κορφές του νησιού τους τη λατρεία του Σείριου
και του πρόσφεραν θυσίες κάθε χρόνο, σε μια ορισμένη εποχή….!
|// Α, γαβ -- γαβ -- γαβ…., χμ, κι ο Γαβ ριήλ….. του αστερισμού του Σείριου, και, στον Μωάμεθ…., γαβ….!
Ε, βρε, ταπεινωμένα λαοτζίκια…., σκυλογιορτάστε και σκυλολατρεύστε….,
χμ, εις σκυλοανάμνησιν και προς συμμόρφωσίν σας…., μην και επαναλάβετε τα αντι’’τέτοια’’ σας….! //| ▌
▪ Ο Αχιλλέας θα πει στον Οδυσσέα : «Αν ο κραταιός Ποσειδών μας χαρίσει καλό ταξίδι,
την τρίτη μέρα θα φτάσομε στα καρπερά ακρογιάλια της Φθίας»….!
Απόλυτος κυρίαρχος της θάλασσας,ο Ποσειδών, (!;) τίποτα δε συμβαίνει στο βασίλειό του δίχως την άδειά του.
Κρατάει στα χέρια του την τύχη των καραβιών που οργώνουν τα νερά….!
// …..εχ, βασιλοκισμέτ παντούουου…., σε….. Γιαχβετζήδες, Αλλαχτζήδες, Βραχματζήδες,….: Αχτζήδες,….!
Ναι, ρε, ω, και, θαλάσσια Κτήνη, χμ, παντοδύναμα…., τυχοκράτορες όλων σας…., ξουουου….! //
Οι Έλληνες, σαν έγιναν δύναμη ναυτική και μετέφεραν τον πόλεμο στη θάλασσα,
απόδωσαν στον | Υπουργό ναυτιλίας…!; | Ποσειδώνα τις μεγάλες νίκες τους,
ιδιαίτερα κατά τους μηδικούς πολέμους.
Του απένειμαν την προσωνυμία «σωτήρ», όταν μια τρικυμία σκόρπισε τον περσικό στόλο….!
[ …..τσς, τω υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια…., χμ…., και τω αμάχω αντιστρατήγω τα ηττητήρια….! ]
Όλοι οι πορθμοί….. είταν στη (!;) φαντασία των Ελλήνων έργο του Ποσειδώνα….!
* …..εμμμμμ…., όπου τρύπα και σχισμή….. εκεί κι ο ξεσχισμένος σχιζοτρυπητής…., νααααα….! *
Κατά τον Όμηρο, «ο βασιλιάς των νεκρών, ο Άδης, στα υποχθόνια παλάτια του τρομάζει,
// …..εμ, ο Ποσειδών φτερνίζεται κι ο Άδης, να, ζαλίζεται…., ε, ω Ποσιδώνειε Όμηρε…., χμ, διαχρονικέ…!;
Ρε, ‘’θε’’όμηρε…., μήπως θες έναν….. έξαδο : εξάψαλμο…., να μας ‘’τα’’ ψάλλεις τα ‘’πηδο’’τέτοια μας….! //
πηδάει από το θρόνο του βγάζοντας μια κραυγή --- γιατί φοβάται
μήπως τα τρομερά χτυπήματα του Ποσειδώνα μισανοίξουνε τη γη
και φανερώσουνε στα μάτια ανθρώπων και θεών
τις φριχτές του σκοταδιού διαμονές, που κι οι θεοί ακόμα τρέμουν να τις σκεφτούνε»….! (!;)
|| Ωχ…., στις βαθιές κοιλάδες των βουνοκορφών…., στα εξορίσια των βαρυ,θανατο,ποινιτών….,
φριχτές είναι οι διαμονές των μελλοθανάτων…., ώς και βασιλιάδων, φορές….,
που τα μαύρα σκοτάδια τους τρώνε, ώσπου ‘’δήλωση μετανοίας’’ να υπογράψουνε’’…., όι, όι….! ||
▪ Το ιερό του Ποσειδώνα στη Μαντινεία….. δεν είχε πόρτα, / …..ρεεεεε, ’’πόρτααααα’’…., ν’ ανασάνουμε….! /
αλλά έκλεινε, μονάχα, με μια (!;) μάλλινη κόκκινη κλωστή. ( Τί…., με κλωστή ‘’καταπέλτη’’…!; )
(// …..«κόκκινη κλωστή δεμένη….,/ στην ανέμη τυλιγμένη….,/
δός ‘της κλώτσο να γυρίσει….,/ παραμύθι ν’ αρχινίσει….!»….!
Μαστούριααααα, θνητοίοιοιοιοι, γιούριααααα….,
που, όλα τους, λαοθαφτικά και μαλλινόπεπλα, κωδικοποιημένα είναι…., και φτου….!
Ναι, έκλεινε, μονάχα, με μια «λινή» μάλλινη κλωστή…., ε, απ’ το μαλλί της ερωμένης του προβατίνας Θεανώς….,
εξής και….. «χρυσόμαλλο δέρας»…., που τι ασφαλέστερο από μια ‘’τέτοια’’ ‘’φανερή’’ ‘’κάμερα’’….! //)
Κανένας, (!;) εκτός από τον ιερέα, δεν επιτρεπότανε να μπει στο εσωτερικό του,
| …..άλα πρόσβαση στα κωδικο’’τέτοια’’ ο ‘’ανοιχτομάτης : μη τυφλός’’ εξεξεξαιρετικόςςςςς πάπαρος….! |
που υπήρχε μια πηγή με αλμυρό νερό.
// Ε, αφού….. αυτοί : οι ιερείς ήσαν το…., λαο,θεο,μπαιχτικό…., «άλας» της εκεί γης….!
Ναι, οι που φορούν ‘’καλυπτικά’’ ‘’χρυσόμαλλα’’ +‘άμφια’-…., «σεμνά» και μακριά λινά ή μάλλινα ράσα….,
χμ, ανάλογα με τον ‘’καιρό’’ και όλα αδιαφανή….., οι μισούντες κάθε αποκαλύπτρα Ιάμβη….,
ε, σε ‘’μυστηριακή’’ ανάμνηση όλων των ‘’πεπλοκαλυμμένων’’…., α, και συμβολικώς οι Μ,ω,ο,υ,σίτσες….,
που καιρός είναι να αποκαλυφθούν με Αποκάλυψη…..
κι όχι με πρόστυχα λαο’’τυφλωτική’’ Ιωαννική Απο,Επι,κάλυψη….,
οι τράγιοι ρασοκόρακες αυτοί…., που έως και κάτω από το δέρας : δέρμα τους
κρύβουν «χρυσόμαλλους κώδικες : δέρατα»…., ννναιαιαι, τα Ποσειδώνια τέρατα με τα κέρατα….! //
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Κάποτε, ένας βασιλιάς, ο Αίπυτος, έκοψε την κλωστή και μπήκε στο ναό,
αλλά (!;) τυφλώθηκε από ένα νερό που εκτοξεύτηκε μέσ’ στα μάτια του κι ύστερα από λίγο πέθανε….!
{ Εμ, ’’τυφλοσούρτη’’, ιδίως, για το λαό του πήγε να κλέψει…., τύφλα και θανή, να, τού ‘ρθε, χα, θεόθεννν….,
α, από….. ’’καθαρτικό’’ ‘’νερό’’ : λαϊκό…., που οι ιερείς ματώνουν τα χέρια τους, ‘’μόνο’’ σε θυσίες….,
ε, και καμιά φορά σε….. άλλους φόνους…., να, τους «σεπτούς»….! }
▪ …..«Μα η Κίρκη, από ζήλια, δηλητηρίασε το λουτρό της Σκύλλας,
παρθένου -- νύμφης -- σατράπισσας -- νεράιδας -- πνεύματος της θάλασσας κι αντίζηλό της,
// …..νααααα…., από υπερφυσική ιμπεριάλ ομορφιά….. σε φυσική μη ιμπεριάλ φρίκη κι ασκήμια….,
χμ, που την ‘’έντυσε’’ η Σατράπω τη ‘’γυμνή’’ Σατράπω με δηλητηριασμένο, πια, ιμπεριαλισμό….! //
κι έτσι μεταμορφώθηκε σ’ ένα τέρας που αλληχτούσε, (!;) προσωποποίηση της φυσικής φρίκης
που εμπνέουν οι καρχαρίες και οι κίνδυνοι της θάλασσας της Σικελίας»….!
{ Ε, στα, εδώ, σκυλοφαγώματα…., ας μη μας πέσει λόγος…., χμ, ούτε κι αντίλογος….,
που, ωχ, μας καταντούν, κι εμάς,….. σούπερ ’’Κατίνες’’ με τα σούπερ κατινίστικά τους….! Τσς….! }
(**( ▪ «Ποσεδών Προσκλύστιος»….: ο που απωθεί την πλημμύρα….,
«Ποσειδών ο ασφάλιος»….: ο που στηρίζει τα θεμέλια της γης…., «Ποσειδών ο Σωτήρ»….,
«Ποσειδών ο σεισίχθων»….: ο που σείει : τραντάζει τη γη….,….!
|| …..α, κι ο «αλληγορικός» Ι. Χ : Προσκλύστιος…., κυματοκάμπτης, ανεμοκάμπτης, θαλασσογαληντής….,
ασφάλιος : «ο εν ύδασι /Χμ, εν ‘’αερίοις’’…!;/ την γ,Γ,ην ‘’κρεμάσας’’»….! Έιιι, Π. Δ και Κ. Δ = Ελ. Μυθ/γία…!; ||
Ο Ποσειδών, μάλιστα, θα παραχωρήσει αργότερα στους Διόσκουρους την εξουσία
(!;) να γαληνεύουν τη θάλασσα….!
|// Ε, έτσι, κι ο Γιαχβέ στον Ι. Χ…., που, χα, ηρεμούσε μέχρι και τη ‘’νερική’’ : θαλασσική : λαïκή οργή
ενάντια στους τυράννους του…., σαφώς, νεφθαλιμίως : τεχνάσματι….! //| )**)
▪ Από την ένωση του μεταμορφωμένου σε άλογο Ποσειδώνα και της μεταμορφωμένης σε φοράδα Δήμητρας,
γεννήθηκαν, μια κόρη, «που δεν επιτρέπεται να προφερθεί τ’ όνομά της»,
---- Εχμ, εγώ στα κέλτικα το προφέρω…., ναι, να….: Ριάννον…., μα στα ελληνικά….. όχι….. κι εγώ….! ---και το άλογο Αρίων….!
▪ Όμηρος : Οδύσσεια….:
Ποσειδών :
## …..προς | Ε, κι αυτή, ιμπεριάλα….! | Τυρώ, που την κοίμισε, αφού της έβγαλε την «παρθενική της ζώνη»,
( …..τίιιιι…., με τη βία…., ανταλλαγή «παρθενικών ζωνών κυριαρχίας» : χωρών…!; )
και ύστερα τη βίασε, καταστώντας ‘την έγκυο σε….. δίδυμους γιους : τον Πελία και τον Νηλέα….. ##
«Γυναίκα, να χαίρεσαι για τον έρωτά μου : ο έρωτας των αθανάτων δεν είναι ποτέ στείρος»….!
{ Κάλέ συ…., ποίος αμφιβάλλει…., που ώς και ‘’πέτρες’’ γκαστρώνατε…., και, επ’ αμοιβή Νο 666….! }
(/ Γόνιμος ερωτικός ιμπεριαλισμός Νο 678 και να 2 δίδυμοι γιοι : 2 δίδυμες χώρες το διδυμιό ο Ποσειδών….! /)
[/[ * …..δούλος του Αγκαίου προς Αγκαίο….: «πολλά μπορούν να συμβούν
|/ Εχ…., και, γι’ αυτό…., προσέξτε στα κεράσματα….,
ιδίως, σεις οι κερνώμενοι ‘’Πτωχοπρόδρομοι’’ των κρασο‘’τέτοιων’’…., χμ, οι ευτελείς ‘’αυλό’’δουλοι….! /|
ώσπου να πάει το κύπελλο / κρασιού / στα χείλη : «πολλά πέλει μεταξύ κύλικος / οίνου / και χειλέων»….! ]/]
▪ Οι ψαράδες του πρόσφεραν του Ποσειδώνα τα πρωτόλεια -- τα πρώτα ψάρια που έπιαναν….!
--//-- …..εχ…., που τα έτρωγαν οι ιερείς του ναού του….,
ε, κι έστελναν μερικά….. δευτερόλεια και στους συναδέλφους τους ‘’τέτοιους’’
στον, στην Αίγυπτο, ναό του γιου του με τη Λιβύη Βήλο ή Βηλ ή Βάαλ…., που κι εκεί αυτοί τα έτρωγαν….,
ναι…., ίσως και στην Περσία…., ώσπου τους αποκάααλυψε ο Εβραίος Δανιήλ στον Κύρο και δεν….! --//-▪ Τον Ποσειδώνα τον θεωρούσανε θεό….. όχι μονάχα του αλμυρού νερού…., μα και του γλυκού νερού….!
---- …..ε, ήταν….. κι αρσενική ‘’τέτοια’’…., και, του γλυκού νερού….! ---Μάλιστα, έκανε ν’ αναβλύζει μες στην αλμυρή θάλασσα πηγή γλυκού νερού, ως, λ. χ, η Δίνη στην Αργολίδα….!
( Ω, τι ‘’μικτή’’ κωδικοποίηση’’…., τι δινική : ζαλιστική….! Ε, μας ‘’τα’’ ζάλισες, ρε διδυμιοσείστη….! )
Είταν ο μόνος από τους θεούς του Ολύμπου, που εικονίζεται έφιππος….!
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Με ένα χτύπημά του ο Ποσειδών με την τρίαινά του άνοιξε την κοιλάδα των Τεμπών στη Θεσσαλία….!
* Ο Οβίδιος αφηγείται πως ο θαλάσσιος θεός | …..τί, αντιεπαναστάτης ήταν ο Τρίτων…!; | Τρίτων έκανε
να τραβηχτούν πίσω τα (!;) νερά, μ’ αυτά που ο Ζευς : Δίας απειλούσε να πνίξει τη γη με (!;) κατακλυσμό….. *
// Ε, κι ο Μωυσής με το ραβδί του, ‘’έτσι’’, την Ερυθρά Θάλασσα…., χμ, την με την ’’ερυθρά παλίρροια’’….! //
[ …..έι, κάλέ…., οι επτά σοφοί της αρχαίας Ελλάδας ήσαν….. επτά…!; Και Νο 678 ιμπεριάλ ‘’τέτοιοι’’…!; ]
// ▪ Ο Θησέας είχε θυσιάσει στις Κεγχρεές τον πρώτο ταύρο στον Ποσειδώνα….. //
---- Α…., ως κι ο Θησέας στο Θησείο, κι ο Παύλος έκοψε τις….. χρεοτρίχες του στις Κεγχρεές….,
που, αν έκανε ένα λουτρό στον εκεί ποταμό Κεγχριό, δεν θα ήσαν….. βρωμοτρίχες….! ---( ▪ …..Υπήρχαν άσυλοι ναοί, και, του Ποσειδώνα….! / Ε, εξού και ναϊκή ασυλία, και, οι ναϊκοί….! / )
{ ▪ Ο θεός Νηρέας έδωσε στον Πηλέα ένα φάρμακο (!;) κατά της πείνας….! }
[ Εχ, ρε Ιησούουου…., κανείς δε σου είπε γι’ αυτό το φάρμακο…., ώστε να μην κάνεις φαγοφακιρικά…!; ]
▪ Ο Πρωτέας….:
«ο γέρος της θάλασσας» που μπορούσε να πολυμεταμορφώνεται…., αιγυπτιακής προέλευσης θεός….,
αηδιασμένος για τη διαγωγή των γιων του, του Ποσειδώνα, που σκότωναν τους ξένους ταξιδιώτες….,
ζήτησε από τον Ποσειδώνα να τον γυρίσει πίσω στην Αίγυπτο κι ο Ποσειδών του έφτιαξε έναν δρόμο
πάνω από τη θάλασσα κι ο Πρωτεύς έφτασε στην Αίγυπτο δίχως να βραχεί….!
[ Ααααα, έτσι : δίιιιιχως να βραχεί, κι ο πολυμεταμορφούμενοςςς Ι. Χ…., μα σε….. λίιιιιμνη….!
Και μήπως, και, ο Πέτρος ήτο ‘’Ποσειδώνειο’’ τέρας και, στη λίμνη, φοβήθηκε τον, «φάντασμα», Ιησού και…!; ]
▪ Ο Γλαύκος….:
Θεωρούνταν γιος του Ποσειδώνα…., αρχικά, είταν απλός (!;) ψαράς…., μα, τελικά, (!;) θαλάσσια θεότητα….!
( Ε, κι οι 12 ‘’τέτοιοι’’ του Ι. Χ…., χμ, από ψαράδες ξεκίνησαν….. κι έγιναν θαλασσογύπες….! )
«Μια μέρα», λέει ο Οβίδιος, «ο Γλαύκος είχε πλαγιάσει σ’ ένα λειβάδι, για να ξεκουραστεί από το ψάρεμα,
πρόσεξε πως ένα από τα ψάρια που είχε πιάσει στα δίχτυα του, αφού άγγιξε το χορτάρι,
σ’ αυτό που κι ο ίδιος είταν ξαπλωμένος, ξαναζωντάνεψε ξαφνικά και ξαναβούτηξε στη θάλασσα.
[ Α, τί, θνητό ‘’ψάρι’’ ήξερε από τα κωδικικά ‘’τέτοια’’ των αθανάτων και…!; ]
Κατάπληκτος ο Γλαύκος, τρώει λίγο από το θαυματουργό χορτάρι και πηδάει κι αυτός στη θάλασσα.
Εκεί, τον δέχονται ο Ωκεανός και η Τηθύς, τον απογυμνώνουν από τη «θνητή φύση» του
και τον κατατάσσουν μεταξύ των θεών της θάλασσας.
Σύμφωνα μ’ έναν άλλο μύθο, ο Γλαύκος έπεσε στη θάλασσα, επειδή δεν είχε αποκτήσει,
μαζί με την αθανασία, και την αιώνια / ‘’παρθενία’’…!; / νεότητα»….!
Τέλος, κατά μια άλλη εκδοχή, ο Γλαύκος έγινε αθάνατος αφού λούστηκε σε μια θαυματουργή πηγή,
αλλά απελπισμένος που δε μπορούσε ν’ αποδείξει στους δύσπιστους την καινούργια του υπόσταση,
ρίχτηκε στ’ αβυσσαλέα νερά….!
[ Α, ω Γλαύκε…., αβυσσαλέα, ‘’νερένιε’’, πια…., παντού υπάρχουν δύσπιστοι…., καθώς και άπιστοι….,
ναι…., ως ο άπιστος Θωμάς με τον αβυσσαλέο Ι. Χ….,
ή, πάλι με τον Ι. Χ, κι οι δύσπιστοι έως άπιστοι Γραμματείς και Φαρισαίοι….,
που εκλάμβαναν τον 30άρη Ι. Χ για 50 χρονώ….,
χμ, λες και δεν του έδωσε…., αλά Ωκεανό…., ο Γιαχβέ…., τσς, μαζί με την αθανασία,
χξς΄, και την αιώνια νεότητα και μεγαλοέδειχνε το κουρασμένο από την ξεκούρασις Γιαχβίδιο….! ]
«Οι Έρωτες διασκεδάζουν (!;) πιλατεύοντάς ‘τον :
ο ένας τον τραβάει τα μαλλιά…., ο άλλος τον μπατσίζει. Κάποιες φορές γίνεται Γλαύκη…..»….!
---- Α…., και τον Ι. Χ τον….. πιλάτευαν οι….. Πιλάτοι και οι ‘’άλλοι’’…., χμ, ‘’ερωτικά’’ Νο 678….,
μα κι αυτό, μόνο, στην 1η του παρ,απ,ουσία…., που γίνονταν, και, Εμμανουέλλα -- Ιησούλα…,
αφού, κατά Ιωάννη τον Απο,Επι,καλυπτή….: Α. Ι : 12 : 5…., στη 2η απ,παρ,ουσία του,
δεν θα είναι γυναίκαντρος ή αντρόγυνος…., χμ, δίφυλο τριφύλι…., μα «αρσενικός»….,
α, και με «αρσενικό» όνομα που δεν θα μετατρέπεται σε θηλυκό….! ---Έλεγαν δε πως μετά την αυτοκτονία του εμφανίστηκε στον Μενέλαο….,
στους Αργοναύτες…., οπότε έλαβε μέρος στη ναυπήγηση του πλοίου τους, της Αργούς…., μα και σ’ άλλους….!
|/ Α, κι ο Ι. Χ εμφανίστηκε σε πάμπολλους ‘’τέτοιους’’, χξς΄, μετά ‘’θάνατον’’ : μετά βαριοφυλάκισιν….! /|
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Ο Ποσειδώνας, στη διαμάχη του με την Αθηνά, προστάζει τους δυο συντρόφους κι υπηρέτες του,
τον Δείμο και τον Φόβο…., προσωποποιήσεις του τρόμου και του φόβου, αντίστοιχα…., ‘’σαν’’ «πανικοί»….,
να στραφούν εναντίον της Αθηνάς….!
--//-- …..Δείμος -- Τρόμος : προσωνύμιο του Πασχώρ….. της Π. Δ….!
Και…., ω κωδικικά λεξικογράφε Σουίδα…., κι εσύ….,
μήπως….. το δήμιος / υπάλληλος του δήμου, που σκοτώνει τους καταδικασμένους σε θάνατο /
θα έπρεπε, χμ, επακριβέστερα, να γράφεται με ει….: δείμιος…!;
….. Έι, και, εσύ Κυριακέ : Ντομινικέ Σουίδα….,
που πρωτο‘’έδεσες’’ όλες, σχεδόν, τις λέξεις του Λεξικού με τα ‘’τέτοια’’ σύμβολα….,
ναι…., κι όλα, ώς και τα συναισθήματα, παρασύρονται εξακολουθητικά σαν σε….. ντόμινο έτσι….,
που….. ώς κι οι που σιχαίνονται τα κωδικοποιητικά –σας και τον κάθε, κι έτσι, κωδικοποιημένο λόγο
κωδικοποιούν…., ‘’ασύνειδα’’ και εις βάρος, και, των…., ‘’έτσι’’, το λόγο –τους….: ποίηση κ. λ.π….! --//-=================================================================
=================================================================

5 --- 9 )
■ Άδης….:
Χάρη στην «κυνήν», περικεφαλαία από δέρμα σκύλου, μπορούσε να γίνει αόρατος,
/_/ …..Γιούρια μαχοαιφνιδιασμός…., με άγνωστα : άορατα των αντιπάλων μέσα πολεμοτεχνογνωσίας….!
Ναι…., σαφώςςς…., κι όπου σκυλιά : γνώστες των «πολεμικών αερίων» και «νεφελ,ον,ίων»….:
πολεμική περικεφαλαία…., ε, της κάτω και ιμπεριάλ ‘’κεφαλής’’ : ιμπεριάλ ‘’φαλλο’’πνεύμα….: Τζίνι….!
Ναι, και αόρατος, ιδίως, από τα ‘’νερά’’ : με ‘’άσπαστους’’ κώδικες, εδώ «κυνικούς»….,
που, όμωςςς, να και με εμένα, ‘’σπαστούς’’…., ε, και ‘’σπάστε’’, ρε κομμάτια και θρύψαλα ‘’τέτοιοι’’….! /_/
τυλιγμένος μέσα σ’ ένα (!;) αδιαπέραστο σύννεφο….!
$ Ω, άντε και σε ανάληψη, κι εσύ ρε Γαβ Σείριε, χμ, και εν πολεμο’’νεφέλαις’’….,
α, μαζί κι οι ‘’νεφελο’’παρμένοι….. Ιωαννοαπο,επι,καλυπτικοί….,
που….. όπου ‘’σύννεφο’’ και ‘’σκύλος’’….. και το παραμύθι ‘’μύλος’’….!
Πάντωςςςςς…., θαρρώ πως το….. αποκωδικοποιητικό ’’αεροπλάνο’’ της ++ σιωπηλής μου γνώσης
διαπερνά : τρυπά επαρκώςςςςς τα αδιαπέραστα κωδικικά ‘’σύννεφα’’ της - - σιωπηλής σας γνώσης….!
Ε, ναι, να, ω πλάνοι σειςςςςς με την αναποκάλυπτη ‘’αιθέρια’’ κωδικογνώση ‘’νεφέλιοι’’ μεγαλοαστοί….,
που έχω, χμ, θα δείτε, και ‘’υδροπλάνο’’…., μα και….. ’’διαστημόπλοιο’’…., ως και ‘’εξωδιαστημόπλοιο’’….! $
▪ Ο βασιλιάς της Ιθάκης / ο Οδυσσέας / αφηγείται ο ίδιος το ταξίδι του στη χώρα του σκοταδιού….:
«…..Εκεί | στην αντικρυνή όχθη του, ποταμού, Ωκεανού με τις βαθιές αβύσσους |
υψώνεται η πόλη των Κιμμερίων : λαοί τυλιγμένοι πάντα μέσα σε σύννεφα και καταχνιές,
ποτέ ο ήλιος δεν τους κοιτάζει με τις αχτίδες του,…..»….!
[ Ε, ούτε το ‘’παραρτηματούχο’’ βασίλειο του τότε Άδη να ήταν, δηλαδή…., αποκωδικοποιημένα, ω σεις….! ]
---------------------------------------------------------%%%%%--------------------------------------------------------█ Σε μυθολογίες άλλων…., αλλού….,
άλλος τον θέλει, τον Άδη, τον μετέπειτα (!;) Πλούτωνα, με 1 κεφάλι, άλλος με 50, άλλος με 3,….! (!;)
{{ Ε, όχι και….. ’’συγκυβερνήτης’’ : βασιλοσατράπης…., βασιλοσατραπεία : υποβασίλειο….. και κεφάλι….!
’’Συγκυβερνήτης’’ και….. τρίχα της κεφαλής, χμ, ναι….!
Χαίρε, Βασιλεύ των βασιλέων και Κύριε των κυρίων, Άδη,….. χα, πλούσιο ‘’πτωχό αέριο’’, πια….!
Καλέ…., ούτε στην Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη : 16 : 9, 10 είναι τόσο πολυκέφαλα τα βασιλοτέρατα….:
Άγγελος / προς Ιωάννη / : «Τα (!;) επτά κεφάλια είναι (!;) επτά λόφοι, επί των οποίων κάθεται
η γυναίκα / η πόρνη Βαβυλών /. Παριστάνουν επίσης (!;) επτά βασιλείς»….! | Α, ιμπεριαλισμός Νο 777…!; |
Πάντως, τριαδικικώς, είτε με 1 -- 3 κεφάλι είτε με 3 -- 1…., τα έκανε της Βαβέλ Πεντηκοστής : 50ής….! }}
Ο Ησίοδος, πάλι, μιλάει για τα «Νησιά των Μακάρων», τοποθετώντας εκεί τους (!;) εκλεχτούς των θεών ήρωες
// Ε, 666.666, ήτοι, 144.000, ’’παρθένο’’’’τέτοιοι’’…., χμ, 666 ης γενιάς κατθρώπων και πέρα….! //
που γεννήθηκαν από την τέταρτη γενιά των ανθρώπων….,
| …..έι, οι των άλλων γενιών, μωρή αλιμονία βασιλοντουντούκα Ησίοδε, πού…!; Μετέωροι…!; |
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μα τελικά θα γίνουν δεχτοί όλοι όσοι έζησαν τίμια και δίκαια….,….
ενώ ο Τάρταρος θα θεωρηθεί διαμονή όλων των ασεβών κι όλων των ενόχων, μια αληθινή «κόλαση»….! (!;)
( Βουρ, σε πλουτώνια φέρετρα ξερονήσια -- εξορίσια οι αλιμόνιοι αμετανόητοι και πτωχοί τω πνεύματι….,
ενώ οι επίκυπτοι πλούσιοι τω πνεύματι σε θέρετρα του Πλούτωνα…., ε, ου, νααααα….! ) █
---------------------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------------------▪ Ο συγγραφέας Στράβων μιλάει για το ξακουστό ιερό του Άδη --- Πλούτωνα Πλουτώνιο στην Ιεράπολη
πως όποιο ζώο |/ Α, δίποδο και ‘’κωδικόλαγνο’’…!; /| μπει στον περίβολο του Πλουτωνίου πεθαίνει αμέσως….!
{ Εχ, σιγά, ρε Παστράβιε…., στο ‘’τέτοιο’’ της Σιώνος…., έτσι…., ώς κι οι….. ’’αιθέριοι’’ ‘’«άνθρωποι»’’….! }
Οι πιστοί του Άδη, κατά τη λατρεία του στο ναό του, για να τραβήξουν την προσοχή του θεού,
χτυπούσαν με τα χέρια τη γη ή και με τα πόδια….!
[ Χμ, χτυπάτε ‘’’τα’’…., ώσπου να εγχειρίσει τα με ‘’καταρράχτη’’ ‘’ενεργειο’’πλανεμένα γκαβά σας….!
Ώς τότε, θα ‘’τραβιέστε’’, ρε μαζόχια πιστοί –τους….. και –τους….. και –τους….! ]
▪ Άδης / προς Περσεφόνη / :
( Χα…., κάτι ‘’σαν’’ τον Ι. Χ στον….. Άδη…!; )
«Πάντα οι άδικοι άνθρωποι θα τιμωρούνται,
[ …..α…., υπάρχουν και οι κατά Σατανά άδικοι…., πλην από τους κατά Θεώ αδίκους….! ]
εκτός αν σ’ εξευμενίσουν με….. θυσίες, εκτελώντας τις….. πρεπούμενες ιεροτελεστίες»….! (!;)
---- ▪ …..«η σύγκρουση μεταξύ της Δήμητρας και του Άδη τελειώνει με συμβιβασμό»….! ---// Ε, πλην από ‘’Ιστορικούς Συμβιβασμούς’’, υπάρχουν κι οι ‘’Μυθολογικοί Συμβιβασμοί’’….! //
▪ Οι πιο γνωστοί απ’ τους ποταμούς, που χωρίζουν τον Άδη : κόσμο των νεκρών απ’ τον κόσμο των ζώντων
είναι ο Ωκεανός, η Στύγα κι ο Αχέρων….!
( …..α, ‘’σάμπως’’ ο της Εδέμ της Π. Δ διαχωριστής των υδάτων ουρανός : ουράνιος θόλος…!; )
|| …..ψψψψψιτ….., άραγε, ο Ι. Χ και, και, στον «Μυστικό Δείπνο»…..
έπλυνε με νερό της «μισητής από τους αθανάτους» Στύγας τα πόδια των 12 μαθητών του….,
χμ, για τα, ‘’κρυφά’’, στυγερά : επίορκά –τους εγκλήματα : ανομίες ως προς τον Γιαχβέ -- άμπελο…..
ή και ανομίες ως προς τον Αντιγιαχβέ -- συκή…., ή και ως προς τον κρυφοσυκοστάφυλο αυτόν…!;
Και…., σαφώςςςςς…., Γιαχβέ, έστω, ‘’+’’ -….. κι Αντιγιαχβέ, έστω, - - …., ναι, κι όχι - +….,….! ||
▪ Όμηρος : «Αν ένας από τους αθανάτους, που κατοικούν στη χιονισμένη κορφή του Ολύμπου,
φανεί επίορκος κάνοντας σπονδές, μαραζώνει μια ολόκληρη χρονιά, στερημένος την πνοή της ζωής,
δε γεύεται πια ούτε την αμβροσία ούτε το νέκταρ και μένει ξαπλωμένος στο κρεβάτι του,
δίχως ν’ ανασαίνει, δίχως να μιλάει, βυθισμένος σε νάρκη.
(/ …..«Όρκιος Ζευς», «Όρκιος Γιαχβέ»,….. /)
Όταν ύστερ’ από μια ολόκληρη χρονιά τελειώσει η περίοδος της….. ( …..τί, ανομίας…!;!;!;!;!; ) αρρώστιας του,
είναι καταδικασμένος σε καινούργια βάσανα : (!;) εννιά ολόκληρα χρόνια ζει χώρια από τους αθανάτους θεούς,
δίχως ποτέ να παίρνει μέρος στα συμβούλια ή στα τσιμπούσια τους
[ Α, έτσι, ο Ι. Χ, μόνο, 40 | Χα, σ,Σ,τυγερά…., 1 + 9 Χ 4 = 40…!; Και….. 40 : 10 = 4…!; | μέρες νήστεψε
και περιπλανήθηκε στην έρημο, πειραζόμενος απ’ τον….. αντίθεο….! ]
και μονάχα τον δέκατο χρόνο ξαναμπαίνει στην παρέα των θεών, που κατοικούν στον Όλυμπο.
Έτσι οι θεοί αφιέρωσαν στον όρκο το άφθαρτο νερό της Στύγας,
νερό που ‘ναι πάντα ψυχρό, / - - / καθώς κυλά από την κορυφή ψηλού βουνού / …..μήπως, ’’όρους’’…!; / »….!
{ Έι…., σ,Σ,τυγερά…., Ζαχαρίας του Ι. Β, Λάζαρος κ. α. λ….: ’’νεκρο’’,α,φανείς της ’’νεκρο’’,α,φάνειας…!; }
▪ Επειδή προκαλούσε φρίκη ο Άδης…., του άλλαξαν, εξευμενιστικά, το όνομα και του το έκαναν Πλούτων….,
( Α, κι οι Ι. Χήδες, στην Κ. Δ, ούτε μια φορά δεν αναφέρουν τον φριχτό υλικό Γιαχβέ : Χάρο….,
πλην, πάντα, τον / …..τον παραβολικά φριχτό….. / πνευματικό Θεόοοοο….!
Μα, στην Α. Ι, ακαλύπτως φριχτό…., χξς΄, και….. πιο κραχτό….! Κρα και ξουουουουου….! )
με το κέρας της αφθονίας –του θεός, πια, του πλούτου….. και έκτοτε του έχτιζαν και ιερά….!
// …..χμ, έτσι….. και οι Ερινύες της τιμωρίας γίνονται Ευμενίδες της συγγνώμης….,
οπότε οι πιστοί –τους «τους πρόσφεραν….. (!;) υδρόμελι»…., | …..τί, και, κωδικικό ‘’τέτοιο’’…!; |
κάτι ‘’σαν’’ το…..(!;) ’’αερό’’,’’δροσό’’,μελι : μάννα των Εβραίων….,
εχ, μα αντίιιιιστροφα εδώ….: οι ‘’γήινοι’’ στους ‘’ουράνιους’’…., ε, εξού και υδρόμελι….! //
{ …..α…., και του μανδύα του Άδη…., που ήταν κόκκινος : πορφυρόχρωμος,
χξς΄, απ’ το αίμα των πολεμιστών που έπεφταν στο πεδίο της μάχης….,
του άλλαξαν το χρώμα…., εξευμενιστικά…., χμ, όπως του Ι. Χ οι Ι. Χήδες…!; }
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▪ Στράβων….: «Συχνά, στα ιερά του Πλούτωνα ή Άδη, τα Πλουτώνια,
οδηγούν τους πελάτες τους οι ιερείς στη σπηλιά
// …..«άγγελοι παίρνουν τις ψυχές και ο | ‘’χαρο’’’’καμμένος’’…!; | παπάς τα φράγγα»….. //
και τους αφίνουν εκεί πλαγιασμένους, ακίνητους και νηστικούς, σαν μέσα σε τάφο, για πολλές μέρες.
{ Α, τί, μήπως και τη νηστεία την κάνουν….. για να μπορεί ο κάθε κι έτσι νηστεύων να ‘’προφητεύει’’…!; }
Συμβαίνει κι οι ίδιοι οι άρρωστοι να δουν όνειρα, αλλά καταφεύγουν στους ιερείς για να τους τα εξηγήσουν
και να τους συμβουλέψουν»….! [ Α, κι η Αγίιια Ελένη, έτσι, έναν Εβραίο…., για να βρει τον τίιιμιο σταυρό….! ]
▪ Στράβων….: «Όποιο ζώο / Ε, δίποδο ζώο….. / μπει στον περίβολο του Πλουτωνίου πεθαίνει αμέσως,
ακόμα και | Α, «αλληγορικοί…..»…!; | ταύροι, που τους βάζουν εκεί μέσα,
πέφτουν χάμω και τους βγάζουν νεκρούς.
Ωστόσο οι (!;) Γάλλοι ευνούχοι : ιερείς της Κυβέλης στη Μικρά Ασία μπαίνουν στον περίβολο
δίχως να παθαίνουν τίποτα…., / ούτε ασφυξία / είτε χάρη σε μια εύνοια της Θείας Πρόνοιας,
ευνόητη όταν πρόκειται για εκστασιασμό, είτε χάρη σε κάποιο αντίδοτο»….!
---- …..έιιιιι…., τί αντίδοτο έπαιρναν οι Γάλλοι : Φράγγοι και δεν…!;
Χμ, από φύλλα….. ’’φραγγοσυκιάς’’ ή από φύλλα….. ’’φραγγοστάφυλου’’…!;
Κι ο….. Γαλλίων : αδελφός του Σενέκα – ‘’κολλητού’’ φίλου του Παύλου….. κι η οικογένειά του….,
που πριν απ’ αυτούς τους 2 αδελφούς μυούνταν, και, στη Μικρά Ασία τί αντίδοτα έπαιρναν, ω Ι. Χήδες…!;
Και….. ο Γαλλίων με τους φίλους του Παύλου στην Αχαΐα ‘’μύησαν’’ τον Παύλο κ. λ. π στα…!;
Και, μήπως, στη Γαλλία ήσαν τα μυστικά αρχεία της Διεθνούς Συνωμοσίας…., και, έως τότε….,
εχ, όπως και επί….. Μωάμεθ…!; ---=================================================================
■ Διόνυσος….:
Η Σεμέλη, κόρη του βασιλιά Κάδμου και της Αρμονίας,
#$ Ω Σεμέλη…., συ με την ‘’πεσμένη’’ μήτρα, την ανίκανη να κρατήσει 9 / …..τί, μόνον, 9…!; / μήνες
το Διονυσιακό ιμπεριαλισμό….! Μα τι σε μέλλει…., που έχει ο Δίας μια….. ’’άπεφτη’’ μήτρα : μπούτι για….!
Ε, και ο εγγονός του Κάδμου καββάλ Ιησούς Διόνυσος είναι νέος «Αδάμ Κάδμος»….,
ως κι ο καββάλ Διόνυσος Ιησούς είναι «νέος Αδάμ»…., ε, μασονιζέ καββάλ «Αδάμ Κάδμος»….,
χα, κι οι δυο, συμπτωματικάαααα, Φραγγοστάφυλοι…., αλλά και Φραγγόσυκοι….,….!
Και…., ω Ιωάννη Απο,Επι,καλυπτή…., στην….. 678ή Διονυσιακή γέννα του «αρσενικού» ‘’τέτοιου’’,
με ‘’καισαρική τομή’’ θα είναι η φυσιολογική, σώρρυ, υπερφυσική γέννα –τουουουουου…!;
Μα πώς…., αφού…., ως πνευματικός : μη υλικός, πια, ο Γιαχβέ….,
που, και, στην Π. Δ ‘’έτσι’’ και πολυονόματο τον πολυγεννούσε…., λες, γαμπρονύμφη ή νυμφόγαμπρος….,
μόνο ως Ιδέα μπορεί να τον ανα·γεννήσει «σήμερα»…., εχχχ…., κι ατυχία μας…., ενσαρκωτή, όμωςςς….! $#
ήτο μητέρα του Διόνυσου στη πρώτη του γέννηση -- αποβολή |/ Έι, σ,Σ,τυγερά τον απέβαλλε η ιμπεριάλα…!; /|
κι ερωμένη του Δία : πατέρα και συνάμα μητέρα του Διόνυσου, καθώς τον κυοφόρησε, ράβοντάς ‘τον, τότε,
μετά από την από | …..έι…., σ,Σ,τυγερό…!; | ατύχημα αποβολή του, μέσα στον μηρό του….!
*** Εχ…., τι παραξενεύεστε, λοιπόν…., βρε….. ’’αποβεβλημένοι’’ τους….,
με τα ‘’τέτοια’’ της, αθάνατης, γαμπρονύφης…., ή νυφόγαμπρου Πουρούσα, σώρρυ, Γιαχβέ, ωχ, Δία….,
που, στους οξαποκεί, ο ανυπάκουος κι ανυπόταχτος Ιησούς, σώρρυ, Ιωνάς
έμεινε 3 μέρες στην κοιλιά του κήτους : φυλακή….,
χωρίς να σκάσει από έλειψη οξυγόνου ο αμφίβιος….. Τελχίνος….,
και αναγεννήθηκε : αναστήθηκε : αποφυλακίστηκε απ·ελεύθερος Κυριόσκυλος πρακτορο’’προφήτης,
υπάκουος και υποταγμένος του, πια….!
Χα, και, ’’από γεννησιμιού’’ του, ‘’ανοιχτομάτης’’ ο Διόνυσος…., ναι, και, ως ιμπεριάλ ιδέα Διόνυσος….,
ε, εξού και τον ‘’πρόσεξε’’ ο Δίας και τον….. αυτο’’αναγέννησε’’…., χα, τον, πριν, από….. επιμειξία….,
ώστε να νιώθει ασφαλής…., μην και ‘‘την πατήσει, και, με αυτόν τον….. «υπό πολλά δέντρα,…..»….!
Μα…., αφού ήταν εγγονός του εμφυλιο«σπάρτη»….. Κάδμου…., α, δύσκολα τα πράματα για τον Δία….! ***
▪ Όσο απλώνεται ο γεωγραφικός ορίζοντας των Ελλήνων,
μεγαλώνει παράλληλα κι ο κύκλος των μύθων, των σχετικών με τον Διόνυσο και τις εκστρατείες του….! (!;)
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|/ Εχ, κι ο ‘’τέτοιος’’ κύκλος, ως και το ‘’τέτοιο’’ ‘’τετράγωνο’’, είναι θέμα ποικιλίας οίνου της….. «αμπέλου»….!
Μεθύσι και, ανάλογος, Βαβελικός ιμπεριάλ μύθος…., ε, της ακατάληπτης, 50ής, κωδικογλωσσολαλιάς….,
να, για καλύτερο ‘’κουκούλωμα’’ φόνων,….! /|
Αυτό κάνει εντύπωση, προπάντων από την εποχή των καταχτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
που εμφανίζεται σαν άλλος Διόνυσος, προχωρώντας νικητής
ώς τα έσχατα όρια του τότε γνωστού κόσμου στους Έλληνες….!
*/ Χμμμμμ…., νααααα…., τα 3/5 του ‘’ουρανού’’ Διονυσιακά….!
Άντε και στ’ άλλα ουράνια 2/5…., Αμερική κι Αυστραλία μεριά…., ω οι του «Δωδεκάθεου» ‘’τέτοιοι’’….! /*
Ο Διόνυσος καταχτάει όλες τις χώρες, που οι Έλληνες είναι σε σχέσεις μ’ αυτές.
Τον βρίσκουμε τόσο στην Αφρική όσο και στην Ασία….!
[ Ννναι…., πάντα, μας εντυπωσίαζε ο, εκάστοτε, παρθένος μυστικοπαθής θρησκευτικός ιμπεριαλισμός….,
χα, ιδίως, ο εξερευνητικόςςς…., α, και πιο ιδίως ο του Νο 888 εκπολιτιστικόςςς των βαρβάρωννν….! ]
▪ Στην τελετή των Αγριονίων μυστηρίων, | Ουγκς, ρε, άγριοι μασ ώντες όνοι, νυχτοπαρτουζιάρηδες, ουγκς….! |
{ …..που γινότανε νύχτα και προς τιμήν του Διονύσου,
μάλιστα, σε ανάμνηση των τριών θυγατέρων του βασιλιά Μινύα, που τις τιμώρησε σκληρά,
επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις προς τιμήν του λατρευτικές τελετές….!
// …..ε…., ω ’’χλαμιδάτοι’’…., τιμή στους άτιμους, λοιπόν,….. και βουρ…., πάρτυ με….. οίνο….,
κολαστείτε…., μη σας τιμωρήσει, σκληρά κι ‘’αναμνηστικά’’, κι εσάς, ο Όργιος Ιμπεριάλας….! // }
ο (!;) ιερέας του Διονύσου καταδίωκε μ’ ένα γυμνό σπαθί στο χέρι
κι είχε το (!;) δικαίωμα να σκοτώνει όσες ‘’μπορούσε’’ να φτάσει….!
( Α, ιδίως, γι’ αυτό οι κόρες του Μινύα δεννν…..
κι αρνήθηκαν ‘’να του ψάλλουν τον ακάθιστο ύμνο’’ ως Μαινάδες του….! )
/ …..υπόλειμμα από (!;) ανθρωποθυσίες που προσφέρονταν άλλοτε στο θεό….. /
▪ Στο θέατρο του Διονύσου γινόταν και μια άλλη τελετή, πολύ (!;) συγκινητική.
// ‘’Αχχχχχ, δεν αντέχω κι άλλο κλάμα συγκίνησηςςςςς’’, ρε ’’χλαμιδάτοιοιοιοιοι’’….! //
Ανακοίνωναν τα ονόματα των αγοριών των Αθηναίων πολιτών, που σκοτώθηκαν στον πόλεμο….!
([ Ω, ’’τρισάγια’’ ‘’προσκλητήρια’’ νεκρών…., συνήθως, ‘’μυρίων’’ :
λαφυρο’’ζητών’’ του κάθε, και Διονυσιακού, πολέμου….,
εχ, κι αυτοί, ‘’παρθένοι’’ : του μυστικοπαθούς δόγματος της παρθενίας του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
αλά τους 144.000 ‘’παρθενο’’’’τέτοιους’’ του Ι. Χ : Ι. ΑΧ
στη 2η παρ,απ,ουσία του….. κατά Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη….,
ε, κι άντε κι ένα μνημόσυνο, χα, για τα της ‘’ειρήνης’’ θύματά τους…., μπας και….! ])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------► Ένας (!;) άλλος μύθος, σχετικός με τον Ορφέα, όχι λιγότερο διάσημος,
/ Ναιαιαι…., μα όχι και λιγότερο μπουρδέ λαομπερδέ….. μύθος….! /
είναι ο της κατάβασης του Ορφέα στον Άδη για να φέρει πίσω τη γυναίκα του Ευρυδίκη….!
Ο Ορφεύς, με τα (!;) τραγούδια του, κατόρθωσε να γοητέψει τον Άδη και την Περσεφόνη.
*** Έι, ποίος εκ των δύο υπόγραψε ‘’τραγουδιστικά’’, «είπε κι ένα τραγούδι», τη δήλωση μετανοίας
της εξεξεξόριστης στα Κιμμέρια όρη Ευριδίκης…!;
Ή, μήπως, και οι δύο τραγ·ούδησαν το ‘’μετανοιοδηλωσιακό’’ ποίημα…!; ***
Οι δυο υποχθόνιοι θεοί συγκατατέθηκαν να ξαναφέρει τη γυναίκα του ανάμεσα στους ζωντανούς,
/ …..ε, στους μη φυλακισμένους : στους μη εξόριστους : στους μη νεκρούς :….. /
με τον όρο να μην κοιτάξει πίσω του πριν ανεβούν στην επιφάνεια της γης.
Ο Ορφεύς δεν μπόρεσε ν’ αντισταθεί σ’ αυτό τον πειρασμό
(/ Εχ, δύσκολο ν’ αντισταθεί κανείς στον πειρασμό των μυστικών, και, της….. υποχθόοονιας εξουσίας….!
Ννναι…., που δεν μας λένε, όμως, πόσα σπυριά ροδιού έφαγε, ‘’απόκρυφα’’,
απ’ τον κωδικοκήπο της Εδέμ, σώρρυ, της Αδέμ, ωχ, του Άδη και τους ξανατιμώρησε αλά Περσεφόνη….! /)
και η (!;) σκιά της Ευρυδίκης εξαφανίστηκε για πάντα….! ( Α, τί…., η μόνη κι εσαεί στη Γη χωρίς σκιά…!; )
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|| Α…., φανταστείτε τι ‘’σωφρονιστικά’’ πέρασε η, αδιόρθωτη, καημένη….,
για να καταντήσει….. σκιά του πρώην εαυτού της….. «εσαεί»…., κι αυτή, μα κι η ‘’αντίστασή’’ της….!
Μα, να, που…., απ’ το προαύλειο του κήτους, σώρρυ, της φυλακής….,
‘’αντίσταση’’….. και φτου κι απ’ την αρχή : ‘’πάτος’’ λαός κι όχι ‘’επιφάνεια’’ λαός….,
ναι…., και καμιά, πια, εκδίκαση της ‘’αμαρτωλής’’ υπόθεσής της, χμ, για μείωση ποινής ή….! || ◄
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●♠● …..σε μύηση πιστών του Διονύσου επιζητούσαν να επικοινωνήσουν
με το θεό με διάφορες τελετουργίες, που κυριότερη είταν η «ωμοφαγία»,
ήτοι, να κομματιάζουν ζωντανά ( Ε, αλληγορικά, δίποδα, ζώα…!; ) ζώα και να τρώγουν το κρέας τους ωμό….!
Οι μύστες τρώγοντας αυτό το κρέας / από τον σφαγιασθέντα (!;) ταύρο και αγαπημένο ζώο του Διονύσου / ,
πίστευαν πως αφομοίωναν τη σάρκα του ίδιου του θεού κι έρχονταν έτσι σε (!;) απόλυτη επικοινωνία μαζί του.
** Ωχ, ουστ, ρε ‘’αφομοιωμένα’’ ζόμπι…., που θα ξεράσω…., με τα, αλλιώς, Ι. Χίστικα, Μιθρίστικα,…..
χμ, από το υψηλό, θείοοο, επίπεδο : κανιβάλ καββάλ σημείον….. αναγνώρισης….!
Ναι, ρε ζ·άγρα τους ‘’χλαμιδάτοι’’, λάβετε…., φάγετε…., τούτον ό εστί το σώμα και το αίμα τουουου….! **
Μετά το θάνατό τους, τους (!;) αναγνώριζε ο Διόνυσος Ζαγρεύς, // Α, έτσι, είναι στα του ρέζους αρνητικού…!; //
που ο Ορφέας του ίδρυσε τα ορφικά μυστήρια, και χάρη σ’ αυτόν περνούσαν μέσα σε άλλα σώματα,
επειδή οι ορφικοί πίστευαν στη μετεμψύχωση….! ( Ω Ορ,φ,χ,έα, η σκιά της Ευρυδίκης μετενσκιώνεται…!; )
[ Ε, και η ‘’θεία’’ : ‘’αιθέρια’’ Ιδέα είναι, ‘’αναμεταδοτή’’, ψυχή….: μετενιδέωση….,
μη ‘’έμβρυο’’…., μη ενωμένα : μη ενώσιμα ‘’σπέρματα’’…., αρχικά και στην….. αφαντασιά τους….,
ε, να, που…., σαν παίρνουν ‘’σάρκα και οστά’’ : εμφυτευτό ‘’έμβρυο’’…., και, ‘’μετενσάρκωσή’’ τους….! ]
// …..χξς΄…., ορ,φ,χιδ,ικά πράματα τα πράματα…., κι αυτά τα εμετικά ξεράσματα….!
Και….. πού είναι τα αντιεμετικά χάπια : θεωρίες σας…!; Ε, αν θέλετε, πάρτε τα δικά μου….! // ●♠●
▪ Ένας ομηρικός ύμνος λέει πως Τυρρηνοί πειρατές βλέπουν έναν νέο στο ακροθαλάσσι
και πάνε και τον απαγάγουν….!
Του περνούν αλυσίδες, μα….. τα δεσμά πέφτουν θαυματικά….,
/ …..ε, αλά Π. Δ και Κ. Δ….! /
οπότε μερικοί καταλαβαίνουν πως πρόκειται για το θεό Διόνυσο….!
Άλλοι πειρατές θέλουν να τον κρατήσουν κι άλλοι όχι….!
Σε μια στιγμή θαύματα φανερώνονται στα μάτια τους. Πλάι στο γρήγορο καράβι, θροΐζοντας,
κυλούνε κύματα εξαίσιο κρασί, μοσχάτο, που αναδίνει άρωμα θεïκό.
( Εμμμμμ…., κι ο «οινοτρόπος» Ι. Χ, στη ‘’θαυματό’’πληκτη Κανά, μυρωδάτο κρασί έ,π,κ,λασε….! )
Σ’ αυτό το θέαμα μένουν κατάπληκτοι οι ναύτες.
Την ίδια στιγμή, βλέπουν να σκαρφαλώνει ίσαμε την κορυφή του καταρτιού ένα κλήμα,
που ξεπετάει εδώ κι εκεί κλωνιά, φορτωμένα με πολλά τσαμπιά,
[ Ωχχχχχ…., ιμπεριάλ άμπελος με ιμπεριάλ κισσό…., φανταστείτε,
τι ‘’σφιχτάγκαλος’’ ιμπεριαλισμός προέκυψε, απ’ τους κωδικοποιητές μυθοπλάστες, στον….. πάπυρο….!
Ννναι…., με ‘’τέτοια’’ ‘’διασταύρωση’’ ιμπεριάλ ιδεών…., τι σταυρωτική μοίρα περιμένει τους λαούς….! ]
και γύρω στο κατάρτι τυλίγεται ολανθισμένος ένας κισσός με σκούρα φυλλωσιά.
// Α, γιατί, ρε ‘’απόκρυφοι’’ μασ ώντες όνοι, μας κρύβετε την….. κουκουναριά…!;
Μήπως θέλετε να σας μεταμορφώσει σε άφωνους όνους : γάιδαρους ο Ιησούς Διόνυσοςςςςς…!; //
Όλοι οι σκαρμοί της κουπαστής έχουν στεφάνια.
…..Ο Διόνυσος μεταμορφώνεται σε λιοντάρι πάνω στην πλώρη του πλοίου,
/ Ε, όπου κι όποτε μεταμόρφωση…., εκεί και τότε, και, αλλαγή ‘’πλεύσης πορείας’’….., χμ, και, αλά Ι. Χ….! /
τρομάζουν οι ναύτες και πέφτουν στη «θεïκή» θάλασσα,
γινόμενοι ( …..τί…., ‘’υποβιβασμό’’ οι επίδοξοι κωδικοκλέφτες…!; Μήπως σπουργίτια : δούλοι…!; ) δελφίνια,
ενώ ο Διόνυσος -- λιοντάρι έβαλε, «από αγάπη», μες στην καρδιά του τον τιμονιέρη του πλοίου….!
| Κανιβάλ καββάλ ‘’αγάααααπηηηηη’’….! |
---- …..ε, αυτός ο Γαλλίων, σώρρυ, ο τιμονιέρης θα του έδωσε Τυρρηνικούς ‘’μυστικούς’’ κώδικες….,
χμ, που δεν ήταν δα και τυχαίοι πειρατές αυτοί…., μα του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888….,
να…., κάτι σαν ‘’έμποροι’’ μαζί και ‘’ιεραπόστολοι’’…., 2, από τα 3 ιμπεριάλ Μ, σε ένα ….! ---▪ Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της λατρείας του θεού του κρασιού Διόνυσου
είναι κάτι σαν εκστατικό παραλήρημα που πιάνει τους πιστούς του,
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που τους φαίνεται, μέσα στη μέθη τους, πως κι οι ίδιοι συμμετέχουν στη θεïκή φύση
του γιου του Δία και της Σεμέλης….!
( …..α, σάμπως οι ‘’τέτοιοι’’ κατά την Βαβελομέρα της 50ής….! )
Έτσι, κυρίως, οι θνητοί αντλούν από τον γελαστό κύλικα του θεού (!;) τον ύπνο
και (!;) ξεχνούν τα βάσανά τους….! || Χα -- ουά…., γελαστοί στον ύπνο…., μα κλαυτοί στον ξύπνιο….! ||
Κατά τον Πλάτωνα, «οι λυρικοί ποιητές δε βρίσκουν στη νηφαλιότητα τους ωραίους στίχους τους,
πρέπει να μπουν μεσ’ στην ψυχή τους / των χορευόντων πιστών / η αρμονία και το μέτρο
και να τη μεθύσουν. Οι Βάκχες : Μαινάδες μόνο μέσ’ στην παράκρουσή τους
( Εχ, δεν υπάρχει λογική στην ‘’υδρο’’μάστευση : λαο’’βύζαξη’’…., που παν παράφρον σατανικόν εστί….! )
αντλούν απ’ τα ποτάμια το γάλα και το μέλι : η δύναμή τους
/ ….ε, των ποταμιών με τα νερά : λαούς….! /
τελειώνει μαζί με το παραλήρημά τους»….!
[ Εμ, και, με ‘’θεïκά μεθύσια’’, μαζί με λίγο όπιο, ιδού τα άγρια ‘’νερικά’’ : λαïκά γαμήσια των Αγριόνιων….. ]
…..Απ’ όπου περνάει ο θεός, συμβαίνουν θαυμαστά φαινόμενα.
Πηγές κρασιού και νερού αναβλύζουν από το έδαφος κι από τα βράχια και τα ποτάμια κυλούνε μέλι και γάλα.
{ …..χμμμ…., κι έτσι…., να έχουν κι άλλο μελόγαλο οι σχιζομαινάδες : σχιζοβάκχες να αντλούν….,
οι που με την ενέργεια των απόκρυφων δυνάμεων επενεργούν πάνω στα ‘’ύδατα’’, μα και στα ‘’αέρια’’….,
οι που με αισθησιακό μεθύσι παραπλανούν το λογικό των ‘’νερών’’, μα και των ‘’αερίων’’ ‘’άμα λάχει’’….!
Και…., ω Γιαχβέ…., απ’ αυτό το επι,συμ,μορφωτικό γάλα έβγαζες «βούτυρο» και τάιζες τον κάθε Ιησού…!; }
▪ Αγαπημένη διαμονή του Διόνυσου είναι τα κορφοβούνια
// Ε, κι ο Διόνυσος Ιησούς όλο στα ‘’όρη’’ και τα ‘’βουνά’’ διέμενε….: σε ζάπλουτους και πλούσιους….! //
κι εκεί τελούνται οι γιορτές του, κατά προτίμηση τη νύχτα….!
▪ Εμφανίζεται ως υπερασπιστής των αδυνάτων εναντίον εκείνων που τους καταπιέζουν….! ( Ε, κι ο Ι. Χ…!; )
Συμβολικά…., / …..χξς΄ςςςς….. / για να το υποστηρίξουν αυτό…., για μερικές ώρες…., ελευθέρωναν….,
εκείνη τη μέρα της Γιορτής του «ελευθερωτή θεού : Διονυσίου του Ελευθερέως»…., μερικούς δούλους….,
---- …..ααααα…., και….. κατά το Πάσχα των….. Εβραίων….. έτσι….! ---ενώ σε όλους τους άλλους παραχωρούσαν απόλυτη ελευθερία….,
πάλι, για μερικές ώρες κι εκείνη τη μέρα της Γιορτής….!
|| …..ε…., αφού αντλούν τον ύπνο από τον γελαστό του κύλικα και ξεχνούν έτσι
τα βάσανα και τις καθημερινές τους έγνοιες…., μπορούν να ονειρεύονται κι αποτίναξη του ζυγού τους….!
Άλλωστε…., έτσι και με ‘’τέτοιους’’ και με μεθύσι…., το Όνειρο γίνεται πραγματικότητα
στα στον ύπνο και στο μεθύσι όνειρα…., που, σαν ξυπνήσουν και ξεμεθύσουν, ξανά Εφιάλτης….! ||
▪ …..«Επικεφαλής της πομπής, ένας αμφορέας γεμάτος….. κρασί κι ένα κλαδί από….. κλήμα,
ύστερα ένας….. τράγος που κάποιος τον έσερνε, ύστερα ένα πανέρι (!;) σύκα που κάποιος άλλος το σήκωνε,
και τέλος ένας….. φαλλός»…., λέει ο Πλούταρχος….!
([ Ωχ…., απ’ όλα τα τράγια φρούτα έχει ο επί σκηνής μπαξές του Τράγου….: σταφύλια, σύκα….,
κάτι σαν….. «και υπό την άμπελον και υπό την συκήν» του Ι.Χ σε Π. Δ και Κ. Δ….,
ναι, και τα αγκαθερά φραγγόσυκα και φραγγοστάφυλα ‘’καλυμμένα’’ με ‘’πέπλο’’….. στο παρασκήνιο….!
Ναι, βρε λαοτζίκια πιστοί των ‘’τοιούτων’’….,
ναι, βρε μαζόχια στα σκληρά –τους χάδια : ‘’μαλακά’’ –τους χαστούκια….,
και, στο τέλος, νααααα ένας….. φαλλός στον….. κώλο….. της ψυχής σας….!
Χα, και να προσέχετε προσεκτικά…., όταν προσέχετε απρόσεκτα….,
για να έχετε λιγότερους έως καθόλου, εν ζωή σας, Επι’’τάφιούς’’ σας…., ω ‘’ζωντανοί’’ ‘’νεκροί’’….,
εχ, άντε και ‘’αναστηθείτε’’ : αποφυλακιστείτε…., για να μη σας ψάλλω, αλλιώς, «τα εξ αμάξης»….! ])
▪ …..Τα Λήναια είταν μια Διονυσιακή γιορτή σε ανάμνηση του πρώτου (!;) ληνού, πρώτου (!;) πατητηριού….!
---- …..χξς΄…., ληνό και Σειληνός Ληναίος….. και λινό και αοιδός Λινός : αδελφός του Ορφέα….:
χμ, κάτι σαν ο αγνώστου ονόματος «αρσενικός» ‘’τέτοιος’’ της Απο,Επι,κάλυψης του Ιωάννη….! ---▪ Ο Προάγων….: προανάγγελνε στο κοινό τα έργα των ποιητών
που θα παίζονταν στα Μεγάλα Διονύσια Μυστήρια….!
[ …..χα, κάτι σαν τον Ι. Β…., τον Προπομπό : Προάγοντα : Προαγωγό του Ι. Χ….,
που προανάγγελνε τις πράξεις του σήριαλ,
που θα έπαιζε, σε πρόβες ή μη, ο Μέγας Θεατρίνος Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! ]
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▪ Οι κοινοί θεατές κάθονταν σε κλιμακωτές θέσεις από ασβεστόλιθο,
--/-- …..τί…., γι’ αυτό ήσαν….. ’’πέτρες’’ ασβεστωμένες : ασβεστοπετροντούβαρα…!;
Εχ, όχι και θεατρικός ταξικός ρατσισμός…., μα…., ννναι…., νννα…., πραγματικόςςςςς….! --/-ενώ για τους αξιωματούχους, τους ιερείς και τις ιέρειες, προορίζονταν 67 καθίσματα από πεντελικό μάρμαρο….!
// Ε, όλοι τους ήταν του δόγματος της παρθενίας μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού Νο 678,
ναι…., 6 για τα χρήματα, 7 για τα εδάφη προς κατάκτηση…., α, και 8 για τον ιδεολογικό ιμπεριαλισμό,
εμ, προπαντός, γι’ αυτό το 8…., που ήταν πολιτιστικέςςςςς οι εκδηλώσεις…., κι ας μας το κρύβουν….! //
{ ▪ Ο «λεξικογράφος» Σουίδας δίνει, κι αυτός, σχετικές με τη λατρεία των Μεγάλων Διονυσίων πληροφορίες….!
---- Ε, και με το κωδικοποιημένο Λεξικό : «Κλειδί», και, του…., πιο αινιγματική η Σφίγγα –τους, πια….! ---- }
( ▪ Τα μέλη του Συμβουλίου των Πεντακοσίων, μαζί με τους χορηγούςςςςς,
διάλεγαν πριν ν’ αρχίσει η γιορτή των θεατρικών παραστάσεων και των διαγωνισμών,
στην κάθε μία από τις δέκα φυλές, έναν ορισμένο αριθμό πολιτών,
που θεωρούνταν ικανοί για να εκπληρώνουν αυτό το λειτούργημα, δηλαδή το των κριτών….! )
|| Χμ…., άραγε…., οι 500…., οι που τους φανερώθηκε μετά από την ‘’ανάστασή’’ του ο Ι. Χ….,
προορίζονταν για ‘’τέτοιον’’ ρόλο….,
τον «του Συμβουλίου των Πεντακοσίων»….. με….. αρχικριτές τους 12 μαθητές του Ι. Χ….,
μετά…., στην 3η….. / …..ε, 3η….: που αυτή : η μετ·αναστασιακή ήτο η 2η….! / παρουσιακή πράξη
του σήριαλ του Θιάσου των βρυκολάκων…!; ||
▪ Από ξύλο (!;) συκιάς είταν φτιαγμένα τα περισσότερα αγάλματα του θεού Διονύσου….,
καθώς η συκιά / …..η δύναμη του κακού…!; / ήταν το κατ’ εξοχήν αφιερωμένο σ’ αυτόν οπωροφόρο δέντρο. (!;)
Από το ίδιο ξύλο, το της….. συκιάς, έφτιαχναν τους….. φαλλούς, που κρατούσαν σε ορισμένες γιορτές….!
---- …..α, χμ…., αφού από συκιά…., ε, πούστικος : συκένιος ιμπεριάλ φαλλός….! ---Αργότερα, παραμερίστηκαν όλα….: οπωροφόρα ή μη δέντρα και λουλούδια…..
και αντικαταστάθηκαν από μια….. (!;!;!;) .κουκουνάρα…., από….. κληματόφυλλα και από φύλλα….. κισσού….!
Αργότερα εμφανίστηκε πλάι στην κουκουνάρα το μπουμπούκι του (!;) λωτού….!
|| Χμ, ναι…., που οι….. πλουραλιστές….. μασ ώντες όνοι….. επεκτάθηκαν και στο….. Ινδικό ‘’τουρλού’’….,
ε, το….. λωτικό…., ιμπεριάλ δέντρο κι αυτό…., λες, ως ο ιμπεριάλ Βούδ,δ,ας….! ||
[ …..άρα -- μάρα….. κουκουνάρα….,/ σύμβολο Σατάνα ‘’Μάρα’’….,/
καννιβάλ μασόν’ Καββάλα….,/ βουρ, βρε, βουρ…, «οι μύσται άλα»….! ]
▪ Γύρω στο σαν κατάρτι κοντάρι : θύρσο, τα αμπελόφυλλα και τα φύλλα του κισσού τυλίγονται σαν γιρλάνδες….!
Τέλος ο θύρσος χρησιμεύει ταυτόχρονα σαν όπλο και μαγικό ραβδί.
Αυτή η τελευταία ιδιότητα του αποδόθηκε του θεού κάτω από την επίδραση του ορφισμού,
---- …..ααααα, τι ειρηνικός και αποχαυνωτικός κι ο ορφισμός….: βλέπε : και, ορχεοïσμός….! ---που μας δείχνει τον Διόνυσο να χτυπάει τους πιστούς του με τον θύρσο,
για να τους εμπνεύσει τον ενθουσιασμό, που άγγιζε τα όρια της τρέλλας.
// Αχ, ω πιστοί –του, τι τρελά που σας….. εκπνέει ο οίστρος…., ε….!
Να…., ως κι ο Ιησούς Διόνυσος Χριστός : Ιησούς Διόνυσος Αντίχριστος τους πιστούς του….,
η κρυπτάγκαθη κλιματσίδα….,
α, ως κι οι 12 ‘’τέτοιοι’’ –του, οι 12….. Στάφυλοι, ιδίως, στην ημέρα της Πεντηκοστής….,
ναι, κατά τους ‘’4’’ ευαγγελιστάδες…., χα, που ό,τι γούσταραν πλιατσίκευαν, κι από εδώ,
και κωδικοποιούσαν….. 678 φορές μεθυστικά….! //
▪ Για όπλο, ο Διόνυσος κρατάει ακόμη καμιά φορά τον διπλό πέλεκυ,
που γύρω του τυλίγονται τσαμπιά σταφύλια….! (!;)
( Ε, κι ο μονός πέλεκυς Ι. Χ, ο του Ελισσαιέ, κρατούσε για όπλο την αμφίστομη : διπλή ρομφαία….! )
▪ …..Εικονιζότανε πλαγιασμένος μέσα σ’ ένα πανέρι για το λίχνισμα του σιταριού….!
---- …..χμ, νά ‘τος κι ο….. λιχνιστής Ιησούς Διόνυσος Αντίχριστος….! ---▪ Στις αναπαραστάσεις του Διονύσου…., που
/ …..ε, καταπώς διαπιστώνει ο μυημένος –τους κρυπτοκωδικο’’ποιητής’’ Ζαν Ρισπέν….. /
(!;) δεν έχουν υποστεί, μέσα στο κύλισμα του χρόνου, λιγότερες μεταβολές απ’ ό,τι η ιδέα που εκπροσωπούσε
και ο τρόπος της λατρείας του…., υπήρχαν και πολλά πολύ παλιά σύμβολα του Διονύσου….!
Ένα από τα περισσότερο τιμημένα είταν το ομοίωμα του Διονύσου Ελευθερέως,
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καθώς και του Διονύσου Μορίχου, που την εποχή του τρύγου το άλειφαν
με μούστο….. σταφυλιών και με φρέκα….. σύκα….!
( Ε, αφού ήταν, ως κι ο Ι. Χ, «και υπό την άμπελον και υπό την συκήν»….. )
▪ Στις Βρασιές υπήρχε ένα ομοίωμα του Διονύσου,
που μονάχα στις γυναίκες επιτρεπότανε να του προσφέρουν λατρεία….!
Απεικονίζεται κι ως….. ζωνοφόρος…., με ζώνη που σφίγγει τον….. πορφυρό μανδύα του….!
// …..χξς΄…., σαφώςςςςς…., ως όλοι οι ιμπεριάλ ‘’τέτοιοι’’ ζωνοφόροι…., πάντα και παντού….. //
----------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------------▪ Ακολουθία του Διονύσου….:
Οι νύμφες Μαινάδες ή Βάκχες…., που, ‘’θυσιαστικά’’, ξέσχιζαν (!;) ζώα και τρώγανε ωμές τις σάρκες τους
κι από τον φονικό τους ίλιγγο δε γλίτωναν ούτε οι άνθρωποι….,
---- …..τσς, αργότερα…., σαν ‘’τους έκραξαν’’ πολύ για τις εναίμακτες θυσίες τους….,
μερικοί ‘’τέτοιοι’’ έκαναν κι αναίμακτες θυσίες….: επίκληση προς Διόνυσο Ζαγρέα….: Ευριπίδης :
«Δέξου τούτη την αναίμακτη θυσία…..»….. χξς΄, ως, μετά, κι ο της αναίμακτης θυσίας Ιησούςςςςς….! ---ήσαν οι πρώτες διαπαιδαγωγοί του Διόνυσου…., που, μόλις τέλειωσαν τη διαπαιδαγώγησή τους,
άρχισαν να τον υμνούν, αφού, κατά έναν ομηρικό ύμνο, «αξίζει χίλιες φορές να τον υμνούν»….!
Επίσης, ακόλουθοί του είταν και οι….. Σάτυροι, οι Σεληνοί : πνεύματα δαίμονες
κι ο τραγοπόδαρος γιος του Ερμή με τα 2 κέρατα δαίμων Παν,
ο «λαγωβολοφόρος» : γκλιτσοφόρος Παν…., ο οποίος….. «Νόμιος»….. είχε….. ’’Παρθένιο’’….!
▓ Οι θεοί έδωσαν στο γιο του Ερμή
| Χμ, και γιο….. της νύμφης Δρυόπης ή της Καλλιστούς ή της Πηνελόπης ή της….. Καμμίας….! |
το όνομα Παν (όλο), «γιατί όλους τους χαροποίησε».
---- …..χμ, όπου θεοοονόθο….. και….. θεοοοχαρά και….. λαολύπη….!
‘’Ακάλυπτη’’ ή μη τυραννία….. και στη σκέτη βασιλεία και στη βασιλευόμενη δημοκρατία….,
ε, να, και στην αβασίλευτη ‘’τέτοια’’….!
Και….. όχι κι όλους τους χαροποίησε…., χα, που ούτε σε….. απτωτικό παράδεισο να ήταν….! ---/ Εμ, ’’τέτοιο’’ προïόν μιας ‘’τέτοιας’’, πνευματικής, πειραματοδιασταύρωσης, για λαοσταύρωση, τί άλλο…!; /
Ξεκινώντας από τούτη την (!;) ετυμολογική ερμηνεία,
[ Όχα, έι, με φακιρο‘’τέτοιες’’, και, ετυμολογικές ερμηνείες…., και, οι ‘’τέτοιοι’’ ιμπεριάλ νεο’’χλαμιδάτοι’’…..
φτάνουν στο σημείο να τα ‘’βγάζουν’’ όλα….. τρελληνο’’τέτοια’’….! Ουστ, ρε….. εβραιο’’αποκλεισμένοι’’….! ]
έφτασαν στο σημείο να θεωρούν τον, άλλοτε (!;) κερατούχο κι άλλοτε (!;) μη κερατούχο, Πάνα
παγκόσμια θεότητα, να βλέπουν σ’ αυτόν το μέγα Παν --- το σύμπαν….!
|| …..ε…., όχι, ρε ‘’κουφάλες’’ θρησκειοïμπεριάλες σχιζοορφικοί….!
Όχι και να μας ‘’κερατώσετε’’ κι όλο το Σύμπαν….!
Αμάν, πια…., Βλασφημία η ‘’τέτοια’’ Παγκοσμιοποίηση….! ||
Να, κάτι που εκφράζει ένας (!;) ορφικός ύμνος που λέει :
«Επικαλούμαι τον Πάνα, θεό ισχυρό,….. σύνολο του κόσμου,
ουρανό, θάλασσα, κυρίαρχη γη και αθάνατη φωτιά, γιατί αυτά είναι τα μέλη του Πάνα,…..
( …..Ξουουουουου…., του Γερμανού Υμίρ είναι…., ω Παν,Διονυσο,αστρούχοι σχιζο’’τέτοιοι’’….! )
θεού με τα χίλια ονόματα, / …..έιιιιι, ρε μαφιόοοοοζοι….! / (!;) απόλυτο κυρίαρχο του κόσμου,
που όλα τα γεννάει, όλα τα παράγει»….!
{ Εχ, αργήσατε λίγο, ω Εβραίοι, σώρρυ, ω Τρέλληνες…., μα…., να…., πιο τέλειος….. ομογενοποιητής….,
στο εγγύς μέλλον σας, ’’Πλανητάρχης’’ σας, Μέγας Εξεξεξερευνητής…., Μέγας ‘’Έλκανδρος’’, Μ. Α,….! } ▓
Ένας Σειληνός, ο σαλπιγκτής Σειληνός : γιος του Πάνα και μιας νύμφης διαπαιδαγώγησε τον Διόνυσο….!
* Α, αυτός, σατάν : παιδαγωγός, και, του Παύλου…., ω Κλήμεντα Αλεξανδρέα…!; *
Κατά τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα, οι Αρκάδες και κατά μια παράδοση,
πίστευαν πως ο Σειληνός ήταν πατέρας του Νομίου Απόλλωνα, δηλαδή του προστάτη των κοπαδιών…..!
---- …..Ε, κι ο Ι. Χ προστάτης κοπαδιών ήταν, ρε βρωμοκωδικοποιητή Κλήμεντα….! ----
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Γιος του Σειληνού θεωρούνταν ο μυθικός Στάφυλος, που πρώτος ανακάτεψε το νερό με το κρασί….!
// Εχ, όχι κι ο 1ος ‘’τέτοιος’’ ανακατωτής….! Ο ιστορικόςςςςς Στάφυλος Ι. Χ εν Κανά ήταν ο 1 ος ‘’τέτοιος’’….! //
Οι Σειληνοί βοηθούν στον τρύγο, μαζεύουν τα σταφύλια, τα φέρνουν στο πατητήρι και τα πατούν….!
( …..χμμμμμ…., ως κι οι 12 μαθητές του «πολεμιστή : τρυγητή» Ι. Χ, και, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη….! )
------------------------------------------------------------%%%%%----------------------------------------------------------▪ Ο Διόνυσος μπορούσε να προφητέψει, μονάχα, μεθυσμένος….!
{[ …..ε, κι οι Εβραίοι…., χα, μα «αμέθυστοι»…., και, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής : 50ής….!
Και, ω Δία, μπας και αυνανίστηκες και σου εκτινάχτηκε, ως το γάλα της Ήρας στον ουρανό, σπέρμά τι….,
που το πήραν, πλιατσικευτικά, οι με, μόνο, (!;) 22 βιβλία Εβραίοι και το ‘βαλαν στο ψυγείο : κωδικοποιητήριο,
ννναι, και, μετά, στη μήτρα της κυρίας Ίσιδος, σώρρυ, της δεσποινίς Μάρως
και τους προέκυψε, έτσι, ο Διόνυσος Ιησούς ‘’τέτοιος’’…!;
Να, γιατί σαν δίδυμοι σε διαφορετική γέννα είναι…., ε, σαν…., που έχει φωςςς του Φοίβου Απόλλωνα,….! ]}
▪ Ο Διόνυσος, κατά μύθο, είχε προικίσει μ’ ανθρώπινη φωνή ένα γάιδαρο που του ‘χε χρησιμέψει για υποζύγιο.
*// Βρε, μπας κι ήταν ο γάιδαρος…., ή μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωσή –του…., που διαβεβαίωνε στον κόσμο
ότι «ο Μωάμεθ είναι ο μεγαλύτερος εξ όλων των προφητών»…!;
Εχ, σιγά μην τους έλεγε πως από την κοιλιά του έως τη γη έχει έναν φυσικό πούλο γεωτρύπανο…..
κι απ’ τη ράχη του έως το Ναδίρ του ουρανού…., ναι, ως σατάν σατυρικός πολύ ‘’+’’ -, κι όχι έως το Ζενίθ….,
έχει έναν επίκτητο -- φορετό υπερυποφυσικό πούλο γεωτρύπανο του ερωτικού, προπάντων, ιμπεριαλισμού,
που ‘’τρυπά’’ όλες τις αρετές…., ως έλεγε ο Πίνδαρος για τον τύραννο Ιέρωνα….!
Α, μα ο Ιησούς δεν έκανε ‘’τέτοια’’ γαϊδουρίσια…., ε, που ‘’το’’ έκανε με μία ‘’μυγδαλόματη’’ περιστέρα….! //*
Αυτός ο γάιδαρος συναντήθηκε με τον Πρίαπο
και πιάσανε τη συζήτηση για τις διαστάσεις του ανδρικού οργάνου τους.
Ο θεός Πρίαπος σκότωσε τον γάιδαρο, που ο Διόνυσος τον τοποθέτησε ανάμεσα στα άστρα….!
---- …..α, τι γελάτε, ρε αναιδέστατοι…., κι αν είναι μεθυσμένοι…., σοβαρά μιλάνε οι κάτθρωποι….! ---====================================================================
====================================================================
5 --- 10 έως 5 --- 11 )
5 --- 10 )
■ Γαία….:
Στην Ολυμπία, από τους αρχαιοτάτους χρόνους υπήρχε ένα μαντείο της Γαίας
και μπορούσε να δει κανείς μέσα στο ναό μια μεγάλη (!;) ρωγμή του εδάφους,
// …..έιιιι…., ’’στήστε αυτί’’ σε μια σχισμή του Ήλιου…., χα, και….. Σιωπήηηηη….!
Ω, τι καλά που σεισμοβούλιαξε κι αυτός ο ναός…., όλος μια Τρύπα, πια,
κι ακούμε, αλλιώς, φυσικά τη φωνή της Γαίας : Γης….! //
απ’ όπου ακουγότανε η προφητική φωνή της θεάς….!
|| Ναι, έτσι φώναζε, και, τότε, η Γαία ή Γη….:
«Βοήθειααααα…., θα με σκοτώνουνε «εσαεί», πρωτίστως, οι….. πεζοί….. ‘’θεοί’’….,
σαν θα ’’με πατούν με τα λερωμένα τους πόδιααααα’’….! »….!
Ααα, κι ευτυχώς που την άκουσε ο σοφόςςς Σόλων και την έσωσσσε Ιαμβοκωδικο·ποιητικάαα….! ||
▪ Όμηρος : Γαία : «μάνα όλου του σύμπαντος»….!
Προσωποποίηση μιας κοσμικής αρχής, η Γαία θεωρείται από πολλούς
συμπαντική μητέρα των Θεών και των ανθρώπων….! / Ε, γήινοι, και, οι ουράνιοι…., χμ, του γεωουρανού….! /
================================================================
■ Δήμητρα….:
Οι μύστες των προς τιμήν της Δήμητρας Ελευσινίων μυστηρίων πηγαίναν τρέχοντας στη θάλασσα,
σέρνοντας ο καθένας τους κι ένα γουρούνι, «ένα είδος αποδιπομπαίου τράγου, που φορτώνανε
όλες τις βρωμιές | Ε, τις ‘’άσφαχτες’’ αντι’’τέτοιες’’ αμαρτίες τω….. Κυρίω….. | των ανθρώπων»….!
* …..Έιιιιι…., κι εδώ, αλά Γιομ Κιππούρ, Τοράχ,….. αλληγορικά γουρούνιααααα : αντι’’τέτοια’’….! *
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Το αίμα αυτών των ζώων εθεωρείτο ισχυρότατο μέσο (!;) κάθαρσης.
Πιστεύανε ότι τραβούσε με ακατανίκητη δύναμη τα κακά πνεύματα, | Εχχχ, ρε ’’τραβηγμένα’’ καθάρματα….! |
που κατοικούσαν μέσα στον άνθρωπο, και ότι δεν μπορούσαν πια να εγκαταλείψουν το σώμα του χοίρου,
{ Ε…., σκληρόπετσος γαρ ο χοίρος…., χμ…., άντε και κάντε ‘τα….. γαργάρ’….!
Και, ‘’τελικά’’, το θέμα δεν είναι το ποιος αντιγράφει ποιον…., μα οι όμοιες κωδικοποιήσεις τους….:
Διεθνής Συνωμοσία και Διεθνείς, και, θρησκευτικές κωδικοποιήσειςςςςς….! }
με αποτέλεσμα να μην επιστρέψουν ποτέ στην πρώτη τους λεία»….! (!;)
|| Α…., ’’τέτοια’’ : δαιμονιοτραβηχτικά : αλλαξοπιστικά των ‘’χοίρων’’ πίστευε κι ο Ιησούλης…, ο Ι. Χ….,
και ‘’καθάρισε’’ 2.000 ‘’εβραίικα’’ αντικυριακά….. ‘’γουρούνια’’….,
// Ε, δίποδα γουρούνια της λαοεπανάστασης…., ναι, κι εδώ, για να καλύψουν ανθρωποθυσίεςςς….! //
χα, ο κρυπτο·Γιομκιππούρας κρυπτο·καββάλ Τοράχος Ιησούς Άρτεμις Αδάμ Κάδμος….,
χμ, κι αργότερα, ο φουλ από κακά πνεύματα Μωαμεθάρας, δεν έτρωγε, ξου, γουρουνίσιο κρέαςςς….! ||
{ ▪Οι ελληνικές θεότητες-- θεές είναι (!;) σχεδόν όλες τους πολεμικές κι αυτό που τις απασχολεί, πάν’ απ’ όλα,
είναι οι τιμές που θα τις αποδοθούν, τα συμφέροντά τους, τα πάθη τους,…..
ενώ η Δήμητρα είναι (!;) βασικά μια (!;!;!;!;!;) ειρηνική θεά….! }
▪ Θύμα της «ιδιοτελούς αδηφαγίας» του πατέρα της Κρόνου, που την είχε καταπιεί….!
Η Δήμητρα ξαναείδε το φως της ημέρας, όταν ο Δίας νίκησε τον Κρόνο….!
[ …..έι, Δήμητρα : και ιδέα…., και, γεωργικός νόμος…!; Έι, και υπουργός γεωργίας…!; ]
▪ Ο ( …..κωδικοποιητής…!; ) «ποιητής των μεταμορφώσεων» Οβίδιος μας αφηγείται με πολλές λεπτομέρειες
την ιστορία του Ερυσίχθονα, γιου του Τρώπα,
που η Δήμητρα τον τιμώρησε με το πιο αβάσταχτο μαρτύριο, δηλαδή το μαρτύριο της πείνας,
επειδή τόλμησε να κόψει μια δρυ, αφιερωμένη σ’ αυτήν :
( …..χξς΄…., ο Ι. Χ, διά της κατάρας του, ξέρανε «την άκαρπη συκιά»….,
όχι από καταφρόνια στο δυνατό συκεουργό Αντιγιαχβέ, μα επειδή δεν του έδινε, και, κωδικικό ‘’κοκό’’….! )
«Ο Ερυσίχθων φερνότανε με καταφρόνια στους δυνατούς θεούς και δεν έστεργε να κάνει μια θυσία
να ευφρανθούν κι αυτοί (!;) την κνίσα / τσίκνα / απ’ το βωμό τους….! | Χα, αλά ‘’τσικνιάρη’’ Γιαχβέ κ. α. λ….. |
…..Ένας ανεμοστρόβιλος φέρνει την πείνα στο παλάτι του Ερυσίχθονα
και την απιθώνει μπροστά στο κατώφλι, η πείνα μπαίνει μέσα και πάει ίσα στο κρεβάτι του….!
[ Α, λιμός της Αιγύπτου του Φαραώ = ανάλογη, «σπαρτή» και σ,Σ,τυγερή, τιμωρία απ’ τον Κάδμο Γιαχβέ…!; ]
▪ Από τους στίχους που τραγουδούσε η….. νηστεύουσα Δήμητρα,
για το χαμό της «με την όμορφη….. ζώνη» κόρης της, της Περσεφόνης,
*[[ : για τον οποίο χαμό : αρπαγή της απ’ τον Άδη, τιμώρησε, ε, η «ειρηνική» τ’ ανθρώπινο γένος με λιμό….,
καθώς οι σπόροι που έσπερναν στη γη οι γεωργοί χάνονταν :
τους έκρυβε / …..ε, μάλλον, με βιοσαμποτάζ….! / η Δήμητρα…., να, μας πληροφορεί κι ο Ζαν Ρισπέν….!
Παρόλο, λοιπόν, που της προσφέρουν, τότε, πολλά δώρα «όλοι οι αιώνιοι μακάριοι θεοί»,
για να γαληνέψουν την τρομερή οργή της, δεν μεταπείθεται….! Ώσπου μεσολαβεί ο Δίας….,
ώστε «να μη ξεκληρίσει, καταπώς ήθελε, | Χα η «ειρηνική θεά»….! | τις αδύναμες φυλές των ανθρώπων
που γεννήθηκαν στη γη, κρύβοντας τους σπόρους μέσα στο χώμα
κι εκμηδενίζοντας έτσι τις τιμές / πρόσφορα : δεκάτες / των αθανάτων»…., [ Εμ, τι, από συμπόνοια…!; ]
και ο Άδης δέχεται, τότε, τη διαταγή του να αφήσει ‘’ελεύθερη’’ την κόρη της Περσεφόνη
να γυρίσει πίσω στη μάνα της…., λέει ένας ομηρικός ύμνος….!
Δηλαδή, ελεύθερη να μένει κοντά στους γονείς της τα δύο τρίτα του έτους,
ενώ το ένα τρίτο κοντά στον αρπαγέα κι άντρα της Άδη….,
ως αποτέλεσμα του που της κέρασε με τέχνασμα κι έφαγε σπυριά ροδιού αποχαιρετώντας ‘την….!
Μα, κατά τον Οβίδιο, η «με την όμορφη ζώνη» νηστεύουσα με νόμο αποχής από τροφή Περσεφόνη,
έκοψε ένα ρόδι από τον κήπο του Άδη κι έφαγε….. επτά σπυριά…., ( Χμ, ‘’κωδικοπόλεμος’’….! )
κάτι που είδε ο Ασκάλαφος και την μαρτύρησε στον Άδη,
που την καταδίκασε στο να μη επιστρέψει στον πάνω κόσμο….! | Ε, την έκανε ιμπεριάλ στείρα….! | ]]*
κατάγεται η (!;) ιαμβική ποίηση // η, κωδικικά, μισοκαλυμμένη και μισοακάλυπτη κι αλά ‘’στριπτιτζού’’ Ιάμβη //….!
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----------------------------------------------------------#####----------------------------------------------------------------♠ …..Κι ο Σόλων, ένας από τους….. 7 ιμπεριάλ σοφούς, έγραφε στίχους σε (!;) ιαμβικό μέτρο….,
ε, και το δημοκρατικόοοοο σύνταγμα της δημοκρατίιιιιας των Αθηνών,
που αυτός το «κωδικοποίησε ώς στις ελάχιστες λεπτομέρειές του», | Εμ, ως όλοι –σας οι ‘’τέτοιοι’’….! |
σαφώςςςςς…., το κωδικοποίησε….. ιαμβικά….: μισοκαλυμμένα και μισοακάλυπτα….. ο ‘’τέτοιος’’….!
Κι ο πονηρός, ως ‘’όλοι’’ –τους, κρυπτοκωδικο’’ποιητής’’ Ζαν Ρισπέν αναφωνεί με ξίππασμα αλεπούς :
«Ζήτω ο Σόλων! Ζήτω η Μυθολογία, όπου μονάχα ένας ποιητής μπόρεσε να απελευθερώσει
επιτέλους τη φτωχή γριά κι ωστόσο πάντα νέα Θεά -- Μητέρα, την αιώνια μάνα μας, τη μαύρη Γη!»….!
---- Ρε ελκοφόρε ιστορικέ ιέ στο στομάχι της Γης : Θύματός –σας Σόλωνα…., αν μπορούσε….,
το πρώτο που θα έκανε…., θα σας ξερνούσε όλους –σας τους ‘’τέτοιους’’ -- Κίρκες
σε μαύρη τρύπα του Σύμπαντος…., αυτή, που την κάνατε μητριά –μας
και την «’’κρεμάσατε’’ εν ‘’αερίοις’’»…., χμ, εν μεγαλοαστοίς -- ‘’αερίοις’’ : αστική δημοκρατία….,
ναι…., κι όχι «εν ‘’ύδασι’’» : εν λαοίς : λαïκή δημοκρατία…., ως, τάααααχα, ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ….!
Εχχχχχ…., τι σολομ,ω,ο,ν,τ,ική…., τι σολωνική…., τιιιιι….: ίδια, ‘’εύοσμα’’, σκατά….! ---Κι αυτό, το θαυμαστικό του Ζαν Ρισπέν για τον Σόλωνα, το διεκδικεί κι ίδιος ο Σόλων….,
δόξα γι’ αυτόν, για τον ρουφιάνικο άθλο του, με τους παρακάτω….. ιαμβικούς στίχους :
«Όσους πάνω στη γη βογγούσανε για τη σκληρή δουλεία και τρέμανε μπρος στον αφέντη,
τους έκανα ανεξάρτητους. ( Χα, ‘’με βάπτισμα και εν πνεύματι και εν ύδατι’’…., αλά Ι. Β…!; )
Μάρτυράς μου η Θεά Μητέρα, η μαύρη Γη,
[ Μωρέ, κι εσύ, μόνο, στις ιμπεριάλ ‘’πουτσότριχες’’ του Σατανά είσαι άξιος να ορκίζεσαι….! ]
που της ξερίζωσα τα οροθέσια, αυτή τη γη που είταν πρωτύτερα υπόδουλη
και από ‘δω και πέρα, (!;) χάρη σ’ εμένα, είν’ (!;) ελεύθερη»….!
// Ναι, έστω, απ’ τη σκλαβώτρια σκλαβιά, την - - …., τους πήγες στη λευτερώτρια σκλαβιά, την + -….!
Μόνο που υπάρχει και σκλαβώτρια λευτεριά, η - +…., ως κι η λευτερώτρια λευτεριά, η ++….,….! //
Ναι…., κυρίως, ο Σόλων…., έκανε κωδικιζέ το πιο ύπουλο «δημοκρατικό θρησκευτικό Κράτος»….,
σιαμαιοποίησε την κρατική με την εκκλησιαστική εξουσία…., τριαδικά ομο,ι,ούσιον και αδιαίρετον….,
εξού και φιγουράρει από τους πρώτους σε αγιογραφίες, και, των Ι. Χήδων….,
ως, λ. χ, στο….. τρΆγιον Όρος…., χμ, ως «ευχαριστώ», προπάντων, των κοσμικών ρασοτραγίων….,
που, νεφθαλιμίως : λογοτεχνάσματι, τους ισχυροποίησε, «ο Άγιος», την εξουσία και τους καθιέρωσε….!
Βέβαια…., τα αλεπουδίσια ξιπάσματα του Ζαν Ρισπέν είναι πολλά….,
και σε μο,υ,νωδία….. και σε δ,ι,υσ,ωδία…., ως, λ. χ, σαν αναφωνεί με τον επίσης ‘’τέτοιο’’ Παυσανία :
«Ήταν μια εποχή, που μπορούσε κανείς να μετρήσει στην Αθήνα περισσότερα αγάλματα
παρά κατοίκους. Τι υπέροχη και αδιάλειπτη εκπαίδευση με τα μάτια!»…..!
Κι ενώ αλλού ανακράζει ο κόρακας Ζαν : «Τι παρηγοριά για τη φτώχεια!»….,
εδώ…., φορώντας τα κωδικικά μάτια του λαο’’τυφλωτή’’ Παυσα,υνα,νία….,
δεν μας λέει πώς έγιναν αυτά τα αγάλματα…., τα αφιερωμένα στους λαονταβατζήδες θεούςςςςς….!
Με τι χρήματα…., ως κι οι ναοί, χμ, που έγιναν με….. ’’αποδεκάτιση’’ χτιστών κι εργατών….,
χα, που τους ‘’έβγαιναν τα μάτια’’….. καθώς υπέροχα και αδιάλειπτα….. εκ·παιδεύονταν….,
για να χτίσουν ναούς σε πούτσες και μουνιά θεούςςςςς και θεαινέςςςςς….,
σώρρυ, για να χτίσουν τα πελώρια μουνιά και πούτσες των θεαινών και των θεών….!
Ναι, που…., αν τα αξιοποιούσαν….. μη σολο,μ,ω,ο,ν,τ,ικά….: σολωνικά -- σολομωντικά,
δεν θα χρειάζονταν να κλαίαιαιαιαιει κι ο Ζαν για τους απαρηγόρητους, ‘’οροτσακισμένους’’, φτωχούς….,
χξς΄, με τόοοοοσο πολύ δάκρυ…., που του ξεβάφει το μακιγιάζ του….. το κωδικικό….! Χξς΄….! ♠
------------------------------------------------------------------#####------------------------------------------------------------------#[ Ααααα, κωδικοποιημένη και, και, η ιαμβική ποίηση…!; Μήπως κατάγεται από την Ιάμβη -- Βαυβώ….,
που, αλά Ήβη, αποκάλυπτε ‘’απόκρυφα’’ μυστικά…., με τα….. άσεμνα ξε’’γυμνώματά’’ της….,
| …..«ενώ δεν έπρεπε»…., τότε…., χμ, που, άλλες φορές, ‘’«έπρεπε»’’…., να, σαν δόλωμα στα ‘’ψάρια’’….! |
σε αντίθεση με τις «αγνές παρθένες και περήφανες» 4 κόρες του «συνετού» Κάδμου, ωχ, Φιλίππου,
ωχ, του βασιλιά της….. μυρωμένης Ελευσίνας Κελεού…., όπως κι ο Όλυμπος ήταν κωδικιζέ μυρωμένος…!;
( …..χμμμμμ…., ω μυρωμέεεεενε Βασιλιά Ιησού…., να…., μύρο : ο βασιλιάς των αρωμάτων….,
ως ο χρυσός : ο βασιλιάς των μετάλλων…., ως ο λέων : ο βασιλιάς των ζώων κ. ο. κ….! )
Αυτές τις 4, που τις συνάντησε η Δήμητρα, ψάχνοντας την κόρη της Περσεφόνη, στην πηγή….. Παρθένιο,
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// Ε, την της 7 φορές «Παρθένου»…., που 7 φορές ξε’’παρθενιάστηκε’’ και 7 φορές ‘’παρθενορράφτηκε’’….! //
χμμμμμ, μάλλον, του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
ε, που…., κι αυτές οι 4, ως κι η «ασύνετη» μάνα τους Μετάνειρα…., φορούσαν….. «φαρδιές ζώνες»….,
ζώνες κυριαρχίας…!; ]#
/ ▪ «Οι θεοί δε χύνουν ποτέ τους δάκρυα»….: Οβίδιος….. /
▪ Ο γέρος Κελεός, κατά τον Οβίδιο, ανταμώνει | Τί, τυχαία…!; | στο δρόμο τη Δήμητρα μεταμορφωμένη σε γριά.
Της (!;) εξομολογείται ότι ο γιος της είναι (!;) άρρωστος κι υποφέρει από αϋπνία και πόνους
[[ Α, τόσο μικρός….. κι άρρωστος : αντίθεος -- ασύνετος τοις θεοίς….. το φανατισμένο….. αντιδημητριακό…!;
«Ρηχή ασέβεια και ανοιχτό το στόμα…..»…., ε, αρρώστια…., να…., ‘’αϋπνία’’ και πόνος στο αντίθεο τεκνίο….,
χμ, που, μάλλον, κινδύνευε να «κοιμηθεί εν τη κονιορτώ» : να φυλακιστεί υπαίθρια και να πονέσει….,
---- …..ε, ως μικρό, αποκλεισμός στο….. νηπιαγωγείο του παλατιού η ‘’κοίμιση’’ αυτού….! ---πράγμα που στενοχωρούσε τον «συνετό» μπαμπά, και, που η «ασύνετη» μαμά το ‘’ξεσήκωνε»….,
και δεν ήξερε τι να κάνει, χα, πριν μαθευτεί απ’ τα σπιουνο‘’πτηνά’’ των θεώωων η αθυροστομία του….!
Ναι, η «ασύνετη» μαμά του θα του ‘’κόλλησε’’ αυτήν την αρρώστια…., χμ, κατά μάνα : κατά κυρά….,
ενώ ο συνετός μπαμπάς Κελεός ‘’κόλλησε’’ την υγεία της ‘’παρθενικής’’ «σύνεσης»
στις 4 κόρες του…., χα, κατά μπαμπά : κατά κύρη…., / ε, αμφότεροι οι γονείς άλλου δόγματος παρθενίας….. /
ναι, να…., «βαθύς σεβασμός και κλειστό το στόμα…..»…., ε, να, ‘’ύπνος’’ κι απονιά….! ]]
κι αυτή πάει μαζί του στην «καλύβα» του, όπου και (!;) θεραπεύει τον γιο του Τριπτόλεμο,
αγγίζοντας τα χείλη του με τα χείλη της, «γιατί οι αθάνατοι πολλά μπορούν να κάνουν
με μόνη την πνοή τους», λέει ο Οβίδιος….! (!;)
Στη συνέχεια κι όταν όλοι στο παλάτι κοιμόντουσαν,
πήρε αγκαλιά της τον Τριπτόλεμο, τον χάιδεψε….. τρεις φορές με το απαλό θεϊκό της χέρι,
επαναλαμβάνοντας τρεις φορές (!;) μαγικά λόγια, που στόμα κανενός θνητού δε θα μπορούσε να προφέρει….!
( Χμ, νααα…., τα προφέρω ο θνητός….: «Δαλάι Λάμα, Λάμα Δαλάι…., Γαμάει Γάμα, Γάμα Γαμάει….! )
Ύστερα πήγε το παιδί στο τζάκι και τόβαλε στη φωτιά, σκεπάζοντας με αναμμένα κάρβουνα
|| Ω, τι θεία και….. ’’τριπτική’’….. συνέτιση η ‘’νηπιαγωγός’’ θεά της «σύνεσης» στο βριζάκια Τριπτόλεμο….! ||
το μικρό κορμί του, για να καθαρίσουν οι φλόγες τη θνητή του φλούδα.
---- Χα, η εξαγνίστρα πασών των κατά Δία ανομιών και ρύπων φωτιά….!
Κι ο ρυπαρός Ιησούς έτσι, που «φωτιά το Πνεύμα : Κύριος»….: αλλαγή, ‘’αϋλοποίηση’’, συμβολισμών…!; ---Όμως μπήκε, τότε, η μάνα του Μετάνειρα και διέκοψε τη διαδικασία της αθανατοποίησής του
με αυτόν τον τρόπο, οπότε και παρέμεινε θνητός ο Τριπτόλεμος, λέει, πάλι, ο Οβίδιος….!
{ Α, ’’έτσι’’, Π. Δ, Κ. Δ,….! Και, ω Μετάνειρα, κρίμα…., που θα τον έχριζε λαογαμιά Δαλάι Λάμα….!
Και, ω βυζο’’τέτοια’’ Δήμητρα, γιατί δεν το βυζαίνεις το παιδί απ’ τα σεπτά σου στήθη….,
ώστε έτσι να γίνει αθάνατο…., ‘’ως’’ η Ήρα τον Ηρακλή…., και το καις, όπως η Θέτις τον Αχιλλέα…!;
Τί, φοβάσαι κι εσύ…., μη σου ‘’πέσουν’’ τα στήθη…!; Χμ…., έλα κατά εδώ…., κάλέ….,
και σου έχω μια μαγική αλοιφή ανόρθωσης στήθους και σύσφιγξης των ξεχειλωμένων σου….! }
▪ Ο Ηρόδοτος γράφει σχετικά με τα προς τιμήν της Δήμητρας Θεσμοφόρια μυστήρια τα εξής :
«Για τις μυστικές τελετουργίες που οι Έλληνες ονομάζουν θεσμοφόρια,
είμαι υποχρεωμένος και πάλι για λόγους θρησκευτικούς να μην πω λέξη,
[ Ναι, μηηηηη…., μη γίνει της «αρσενικής πουτάνας το κάγκελο», χα, για αντιθρησκευτικούς λόγους….! ]
εκτός από εκείνα που επιτρέπεται να λέει κανείς γι’ αυτό το θέμα.
( Εμ, η ‘’Μεγάλη Αδελφή’’ Ήρα…., ω….. Δοτέ της Ήρας Ηρόδοτε, κυρίως, γι’ ‘’αυτό’’ σε πλήρωνε….,
ναι, κι εσύ, επί χρήμασι εκδιδόμενη ιστορική αρσενική πουτάνα της Μαντάμας Διανόησηςςςςς….! )
Τις τελετουργίες αυτές έφεραν (!;) απ’ την Αίγυπτο οι κόρες του Δαναού και τις δίδαξαν στους Πελασγούς»….!
Οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, τονίζει ο Ζαν Ρισπέν, δεν είναι περισσότερο ανοιχτοχέρηδες σε λεπτομέρειες
απ’ τον φημισμένο ιστορικό.
---- …..Εχ, κι ο Ηρόδοτος άνοιγε τα ιστορικά του χέρια κι έβγαζε, για το λαό, μυθολογικά τέρατα….! ---Στα, συνήθως, τριήμερης διάρκειας Θεσμοφόρια, που γίνονταν σε όλη την Ελλάδα,
/ …..στην Πάτρα διαρκούσαν (!;) επτά ημέρες….. /
έπαιρναν μέρος μόνο παντρεμένες γυναίκες,
που, όσο διαρκούσε η γιορτή, έπρεπε να απέχουν από κάθε σαρκική επαφή….!
( Ε, αφού τις παρουσιάζονταν η θεά με μορφή αρσενικού φιδιού κι έκαναν πνευματικέςςς συνουσίες, τί…!; )
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▪ Τα προς τιμήν της Δήμητρας Ελευσίνια Μυστήρια χαρακτηρίζονταν και από το (!;) εσχατολογικό στοιχείο,
δηλαδή από αυτό που έχει σχέση με τους τελικούς σκοπούς του ανθρώπου, με τη μέλλουσα ζωή του….:
ενδιαφέρον των Ελλήνων για τα επέκεινα….! (!;)
Κατά τη Δήμητρα οι μυημένοι στα «σεπτά» μυστήριά της δεν επιτρέπονταν να τα παραμελούν,
ούτε να τα βυθομετρούν, μα ούτε και να τα κοινολογούν, «γιατί ο βαθύς σεβασμός σου κλείνει το στόμα»….! (!;)
Τη σύστασή της αυτή την τηρήσανε με υπερβολική ευσυνειδησία
οι / Ε, οι μες στο «ιερό κόλπο» της λαοπλάνευσης ‘’ευ,δισ,αγγελιστές’’ –τους….! / αρχαίοι συγγραφείς,
που δε γράψανε λέξη για τις ιερουργίες, παρ’ όλο που τις παρακολουθούσαν χιλιάδες άνθρωποι…., (!;)
ήτοι, γράψανε μόνο για την εξωτερική πλευρά των εορτών της Ελευσίνας κι όχι για την ουσία της λατρείας….!
[ Ωχχχχχ…., μία είναι η ουσία –τους….: ‘’τελικά’’, συνουσία : γαμήσι στο λαό….! ]
▪ Μικρά Μυστήρια της Άγρας : 1ος βαθμός μύησης : προκαταρκτική μύηση : προετοιμασία των υποψηφίων….,
που τους δίδασκε -- μυούσε ο ιεροφάντης, ο αρχιερέας της Ελευσίνας, αρχικά….,
ενώ, αργότερα, οι «μυσταγωγοί», που τους διαλέγανε από τις ελευσινιακές οικογένειες
των Ευμολπιδών και των Κηρύκων….!
{ …..έι, έτσι, και, ο Ι. Χ κι η μύηση, και, των 12 μαθητών του…!; }
▪ Μεγάλα Μυστήρια, της Ελευσίνας : 2ος βαθμός μύησης : εποπτεία : υψηλή μύηση….!
|| …..ανάμεσα στην απλή μύηση και την εποπτεία έπρεπε να περάσει ένας χρόνος….!
«Το πιο τέλειο μυστήριο της εποπτείας : ένα στάχυ σταριού, θερισμένο σιωπηλά»….! (!;)
Ο Τριπτόλεμος κρατάει στο χέρι στάχυα και κάθεται σε ένα άρμα ζεμένο (!;) με φίδια,
| Τί…., εξεξεξακίλυνδρο αυτοκίνητο, ‘’δωράκι’’, στο….. τεκνό…!; |
( Αχ, Μετάνειρα, ‘’τον έχασες’’, τελικά, τον γιο σου….! Ή έγινες, μετά, κι εσύ, Δημητριακιά…!; )
που μερικές φορές είναι φτερωτό, και με αυτό, το χαρισμένο | Α, ανταλλάγμασι…!; | από τη Δήμητρα,
διατρέχει όλη τη γη, ( : εχμ, ανάποδα…!; ) επιδαψιλεύοντας τις ευεργεσίες του
(!;) σε όλους τους κατοίκους της : παραστάσεις σε αγγεία….,
ως, έτσι, κι η Δήμητρα απεικονίζεται να κρατά….. στάχυα στο αριστερό της χέρι….!
---- Α…., ως ο Ι. Χ κι οι θεριστέςςςςς του…!; ---- ||
Οι υψηλά μυημένοι συνόδευαν τα με ‘’απόκρυφες’’ αναπαραστάσεις «ιερά αντικείμενα ή ιερά»
στην πομπή προς το προάστειο της Ιερής (!;) Συκιάς και μετά προς την Αθήνα….,
αυτά που τα είχαν προσεκτικά σκεπασμένα με (!;) πέπλα….,
ενώ όλες τις άλλες μέρες τα κλείνανε σ’ ένα μέρος του ναού,
όπου μόνο ο ιερέας της Ελευσίνας επιτρεπότανε να μπει, ο ιεροψάλτης,
που σε μια ορισμένη στιγμή τα ‘δειχνε στους μυημένους, που, πλην κι άλλων, νήστευαν κατά «κανόνα»….!
*[[ Αγυρμός : μάζωξη των μυστών στην Ποικίλη…..
και, μετά, επακολουθούσε η Πρόρρησις, δηλαδή η επίσημη απαγόρευση που εκδιδόταν
εναντίον των υποψηφίων που αποκλείονταν από την μύηση και που ήσαν οι με «βρώμικα χέρια»….:
εγκληματίες, ιερόσυλοι, δολοφόνοι και βάρβαροι…., μα κι οι….. ανορθόφωνοι….! *
* Θυσία….. «αλληγορικών χοίρων»…., ( Α, λες κι είναι οι δαιμονισμένοι, δίποδοι, χοίροι ‘’του Ι. Χ’’….! )
(!;) που είχαν κι αυτοί επίσης υποστεί κάθαρση, (!;) με την εμβάπτισή τους στη θάλασσα….,
όπως έτσι : με εμβάπτισή τους στη θάλασσα κι οι μύστες που τα έσερναν έως μες στη θάλασσα….,
ο καθένας από έναν χοίρο….: ένα είδος αποδιοπομπαίου τράγου,
όπου φορτώνανε τις αμαρτίες των ανθρώπων….! ]]*
/ …..χμμμμμ…., αλά ‘’τραγο’’θυσιαστικές γιορτές Γιομ Κιππούρ των Εβραίων…!; /
*// Η πομπή της επιστροφής των «ιερών», από την Αθήνα, στην Ελευσίνα ονομαζότανε Ίακχος.
Ο Ίακχος ήταν ένα (!;!;!;) είδος (!;!;!;!;!;) πνεύματος, που ηγείτο της ακολουθίας των μυστών
( Α, τι είδος πνεύμα είν’ αυτό με χέρια πυρσοφόρα…!; Ε, ενσαρκωτήςςς ιδέας : πνεύματος : κυρίου….! )
και ήταν επιφορτισμένος να οδηγεί το πλήθος των πιστών και, με τον πυρσό στο χέρι,
να δίνει το σύνθημα των χορών και των τραγουδιών….! //*
[ …..ωωωωω…., ο Ι. Χ, λες, κατά τη «θριαμβευτική» είσοδό του στα Ιεροσόλυμα….! ]
Μόνο αφού γίνονταν όλες οι σχετικές ιερουργίες, επιτρεπότανε στους μύστες να μπουν στο μέρος του ναού,
που λεγότανε Τελεστήριον, δηλαδή την αίθουσα των μυήσεων και των ιερών αγρυπνιών….!
Εκεί και τότε, η θεά Δήμητρα τους (!;) έδενε μαζί της βάσει συμφώνου
{ Ε, κι ο Γιαχβέ έδενε μαζί του, και, τους Ισραηλίτες, βάσει συμφώνου : Διαθήκης : Συμφωνίας : Μνημονίου….,
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α, μα ο Πέτρος, με εξεξεξαιρετικό προνόμιο από τον Ι. Χ, λυνοδέτης…., ννναι, κι όχι, μόνο, δέτης….! }
και τους αποκάλυπτε (!;) τα μυστικά των πέραν των κάτω περιοχών,
( …..άνω χώρες…., κάτω χώρες….,/ πώς….. ’’υιοθετούσαν’’ ‘’κόρες’’….! )
εξοπλίζοντάς ‘τους με τα μέσα, που θα τους εξασφαλίζανε τη σωτηρία τους
κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερής δοκιμασίας, ήτοι της….. καθόδου στον κάτω κόσμο….!
// Εμ, δοκιμασία είναι κι ο πόλεμος του ιμπεριαλισμού Νο 777…., χμ, κι όχι διακοπές αναψυχής….! //
Αμέσως μετά, ακολουθούσε η άφιξη «στα γελαστά λειβάδια των Ηλυσίων Πεδίων,
που τα έλουζε ένα μαγικό φως», όπου οι μύστες «βλέπανε μια εικόνα της ευτυχισμένης διαμονής,
την οποία οι δύο θεές Δήμητρα και Περσεφόνη είχαν υποσχεθεί στους πιστούς των».
[ Ω Δημητριακοί ‘’Μύριοι’’ : λαφυροζήτες…., θα ‘’τυφλωθείτε’’ από τη λάμψη των χρυσών λαφύρων
των κατακτημένων –σας…., α, και θα γεμίσει το άδειο στομάχι –σας από….. δημητριακά κ. α. λ….!
Ναι…., άει….. στο καλόοοοο…., ω μυημένα σατανίδια….. καθοδικοί ‘’Μύριοι’’ λαφυροζήτες….,
α, και να εκπολιτίσετε και τους πέραν κατωχωρίτες βάρβαρους…., ω κτήνη των γελαστών λιβαδιών….,
ννναι…., άντε και….. ’’καμικάζι’’ –της…., ρε….. θρησκειομαστούρια….! ]
Τη στιγμή εκείνη, γινότανε η πλέον επίσημη πράξη της μύησης.
Ο ιεροφάντης άνοιγε την πόρτα του ανακτόρου, δηλαδή του περεκκλησίου,
όπου είτανε κλεισμένα τα ιερά αντικείμενα, και μέσα σ’ ένα εκτυφλωτικό φως τα έδειχνε στους μύστες….,
( Εχ, όχι, βρε ‘’δουλεμένοι’’ μύστες…., που τα φο μπιζού : ψευδαντίγραφα
δεν εκπέμπουν τόσο εκτυφλωτικό φως…., όσο τα κατακρυμμένα, γνήσια, πρωτότυπα….! )
προφέροντας με τον ίδιο τόνο μυστικά λόγια : «τα απόρρητα»…., κάτι σαν άρθρα πίστης….,
// …..ήτοι, «τρία τριαδικά….. είναι τα δυο του Δία διδυμιά…..»….! Άει, τραγουδείστε ‘το ομο,ι,οτονικά….! //
αλλά και ξόρκια για να περάσουν ασφαλώς στα επέκεινα….,
{ Α, ω Δημητριακά προς θερισμό…., κάθοδό –σας διαβλέπω…., μα άνοδό –σας : επιδημία όχι….! }
ως κι ερμηνείες των εκεί συμβόλων και αναπαραστάσεων….!
Σύμφωνα με τον άγιο Ιππόλυτο,
( Χμ…., ρε ‘’Ι. Χήδες’’…., πολύ….. θεϊκά : δωδεκαθεϊστικά ‘’μυημένοι’’ οι τρ·άγιοι της εκκλησίας –σας….! )
ο ιεροφάντης, που περιέπιπτε σε κατάσταση ανικανότητας πίνοντας κώνειο,
ξανάβγαινε στη σκηνή και φώναζε : «Η θεϊκή Βριμώ γέννησε τον Βριμό,
δηλαδή η Δυνατή γέννησε τον Δυνατό»….. [ …..χα…., ως κι η μάνα του Ι. Χ….: Ύμνος της Μαρίας….! ]
===================================================================
▪ Ίρις….:
Άλλοτε μεσολαβητής μεταξύ των θεών κι άλλοτε μεταφέρει τα ουράνια μηνύματα στους ανθρώπους….,
αγγελιοφόρος των θεών που άλλοτε έχει (!;) φτερά κι άλλοτε όχι….!
[[ …..ε…., άφτεροι στην ‘’κάθοδο’’….. και ένφτεροι στην ‘’άνοδο’’….. και….. όλα άνω -- κάτω….,
χμ, σαν τους των Ι. Χήδων ‘’τέτοιους’’ και τέτοιους ‘’μυνηματο’’φόρους ‘’προφήτες’’ των βασιλαρχόντων….,
είτε μονοπράκτορες : με ένα ζευγάρι, σταφυλο ή συκο, φτερών…., σικέ ή μη….,
είτε διπλοπράκτορες : με δύο ζευγάρια, σταφυλοσυκο, φτερών…., λεςςς…., ννναι, και, πάντα, αναλόγως….!
Ε, τόσα….. όσα…., χμ, ανάλογα με τα προς κατάκτησιν από αυτούς βασίλεια :
άστρα του ουρανού : εξωτερικού….,
χα, που στον ουρανό : εξωτερικό πετούν ένφτερα….. και στη γη : εσωτερικό έρπουν άφτερα….!
Ω, και τι «πρέσβεις : θεωροί : Σιλωάμ : ναβί»…., χμ, με, ή χωρίς, φτεράαα και πίιιπουλα….! Κουναπίπι…!; ]]
▪ Τρεις Χάριτες….:
Τρεις πέτρες που πέσανε απ’ τον (!;) ουρανό,
( Α, τσς, τριαδικοί, αστεροειδείς απ’ τη Σελήνη θα ήσαν….!
Χμ, και….. ντόπιες ‘’πέτρες’’ λατρεύουν θεοποιημένες ‘’πέτρες’’ εισαγωγής….: λαϊκός μαζοχισμός….,
και δη εισαγωγής…., και, από συμπαιγνία ντόπιων και ξένων αρχοντο‘’τέτοιων’’….,
ε, να, και διπλή δεκατο,φορο,λόγηση του λαού…., χα, και απλό….. αποδεκάτισμά του….!
Ναι…., και, πέτρες : πετρώματα = ενώσεις οξυγόνου….,
μα και, και, ‘’πέτρες’’ : ‘’πετρώματα’’ = ενώσεις ‘’οξυγόνου’’….! )
λατρεύτηκαν / από τους Βοιωτούς / για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σαν προσωποποιήσεις των Χαρίτων
και μόνο στα χρόνια του Παυσανία αφιερώσανε στις θεές (!;) πραγματικά αγάλματα….!
{ Ε…., με προπαγάνδα του κάθε Παυσανία…., νά ‘τη κι αυτή η φορο,δεκατο,μπήχτρα Αυνανία….! }

86
Οι καλλιεργητές της περιοχής φέρναν στο Ναό των Χαρίτων, «δίκην δεκάτης», ένα μέρος απ’ τη σοδειά τους….!
*** Ω…., φορές…., και πέτρες -- χαμολαïκάντζες προηγμένες σε νεομεγαλοαστές…., χμ, υπο,επι,κύψει….,
κάτι σαν….. εξεξεξαγορασμένοι υπό του Σεληνοκαίσαρος εργατοπα,μη,τέρες…., ’’πτωτικοί/κές’’….,
αναβαθμίζονται…., υπουργοποιούνται -- πέφτουν ουρανόθεν…., ε, όπου σπούδασαν σπουδαρχήδισσες….,
αλλάζουν τάξη….. κι όλα τους εντάξει…., ως κάθε….. ’’τέτοιο’’ σεληνότροπο….,
χμ…., και….. από’’δεκατ’’ίζουν, κυρίως, τα πρώην ‘’συντρόφια’’ τους….,
οι ‘’«χορτασμένες ψίρες του γιακά»’’ : τα ‘’αεριο’’ποιημένα ‘’νερά’’….!
Βέβαια, σε….. Παυσάνειο μεσαιώνα, γίνονται μέχρι και αντιπρόεδροι κυβερνήσεων και…., ‘’νααααα’’….! ***
Οι «σεμνές», 3, Χάριτες είναι γνωστές σαν θεές της Χάρης, του θελγήτρου και της….. «σεμνής ηδονής»….!
## Ααααα, να κάτι σεμνά γαμήσια με σεμνή ηδονή οι ‘’θεούσες’’….,
πιο σεμνά κι απ’ το, και, του Φοίβου, σώρρυ, της….. Φοίβης στον «σαρκικό» Παύλο….,
που λεν οι ρασο’’τέτοιοι’’, μόνο, μεταξύ τους…., οι νεφθαλείμιοι ‘’κουκουλλωτές’’ των ‘’τέτοιων’’ –τους….!
Και…., επί τη ευκαιρία…., αυτήν…., την Φοίβη….,
|/ …..η με….. χάρες προγονή του Φοίβου Απόλλωνα, χόρεψε μαζί με τις 3 Χάριτες…., σαν ο Απόλλων
«έκρουσε τις / ιμπεριάλ 7 / χορδές της λύρας του, (!;!;!;) πριν καλά -- καλά προφτάσει να γεννηθεί»….! /|
χμ, μήπως την απήγαγες….. κωδικικάαααα…., ω Διόσκουρε, σώρρυ, Γιαχβόσκουρε Π,Φ,αύλε…!;
Και μήπως και, και, αυτή…., προπομπός –σου, λες…., συ, με τις 3 Χάριτες : Φοίβη, Φαβιόλα, Περπέτουα….,
που συνιστούσες στους ‘’τέτοιους’’ –σου να την υπακούουν….,
μήπως, λέω, είχε, ως η γιαγιά : προγονή του Φοίβου Απόλλωνα, Φοίβη, τη δικαιοδοσία, κει, στη Μικρά Ασία,
«να αποξενώνει τις ντόπιες : Δελφικές θεότητες, που προφήτευαν πριν από τον Απόλλωνα»…!;….. ##
* Γύρω από τις μεγάλες θεότητες του Ολύμπου περιστρέφονται δορυφόροι….,
θεράποντες και θεραπαινίδες τους…., όλοι τους σχεδόν με γυναικεία μορφή….! *
/// Α, κι ο Ι. Χ είχε ‘’τέτοιες’’ θεραπαινίδες…., που, μερικές, τις ‘’θεράπευε’’ από «άσεμνο ανοργασμό»….,
εεε…., αλληγορικά μιλώ, κι εγώ, ρε Ι. Χήδες : Ι. Αχήδες…., κωδικικά…., ναι, κι αποκωδικοποιείστε με….! ///
▪ Ώρες….:
Όταν καθιερώθηκε η διαίρεση του έτους σε 4 εποχές,
|/ …..έι…., ο διάχρονος πόσες Εποχές κι Ώρες έχει…!;
Χμ, όταν θα σ α ς ‘’στολίσουν’’…., ‘’α·θανατοποιώντας’’ –σας…., ’’αλά’’ Αφροδίτη….,
θα το ιδείτε οικτρά…., ε…., μεταθανάτιά –σας κι Εξωσύμπαν μεριά….! /|
οι καλλιτέχνες / Ε, κι η ζωγραφική τους είν’ κωδικοποιημένη ευτελώς δουλικά….! / αισθάνθηκαν την υποχρέωση
να συμμορφωθούν με το νέο αυτό δεδομένο (!;)
και από κει και πέρα δεν είταν ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 4 οι Ώρες που εικονίζανε….!
[ Εχ…., όσο οι επιστήμες διαψεύδουν τις σατανικές μυθοπλασίες των ασυμμόρφωτων αναίσθητων….,
‘’τόσο’’ αλλάζουν, ’’προσαρμοστικά των κι ‘’ανάλογα’’, κι ‘’αυτοί’’, και, τα μπουρδοδεδομένα τους…..
κι άλλο ‘’τόσο’’ η μυθολογία εισχωρεί, μεταλλακτικά της, στη Ιστορία, που γίνεται πιο ‘’Ιστορία’’….! ]
▪ Ήλιος….:
Στην ελληνική μυθολογία, που είναι προïόν του ανθρωπομορφισμού,
την πρώτη θέση την κατέχουν οι θεοί του Ολύμπου.
Ο Δίας κι η ακολουθία του παραμερίσανε ή αφομοιώσανε όλες σχεδόν τις προηγούμενες θεότητες. (!;)
{// …..ε…., πτώση του Ήλιου…., χμ, από ’’πτώση’’ του Δία…., κι άνοδος του Δία στην….. Εξεξεξουσία….,
χα, κατά τον εσαεί Νόμο της βασιλοζούγκλας….,
ήτοι, ’’γιος -- Πνεύμα που έφαγε…., κατοχικά κι αφομοιωτικά και….. Φοιβικά…., τους ομοίους του’’….,….!
Α, να, και στη ‘’νεκροφάνεια’’ τα πρώην….., να, και στην ζωντο,επι,φάνεια τα νυν…..
κι ο ‘’Παράδεισος’’…., μάλλον, πάλι…., Κόλαση….. για τα ‘’«διαχωρισμένα με ουράνιο θόλο νερά»’’….!
Εχ, έτσι, αλά Αβράμ και Σάρα, ως ιμπεριάλ : Αβραάμ και Σάρρα, και ο Δίας κι η Ήρα….,
χξς΄, Δίαας και Ήρρα…., α, και Βούδας…..Βούδ,δ,ας….,….. α, αρχαϊστί, κι ο λαός….. λάαος…., χμ….! //}
Υπήρξαν όμως και θεότητες που δεν εξαφανίσθηκαν τελείως.
/ Ε, ανάλογη υποχώρηση….. συνεπάγεται κι ανάλογη συναρχία και μη εξαφάνιση….! /
Μόνο που, ενώ κατείχαν την πρώτη θέση, περάσανε αργότερα σε δεύτερο πλάνο….!
Αυτή είταν κυρίως η περίπτωση του Ηλίου, της Ηώς -- Αυγής και της Σελήνης,
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|/ Χα, μάλλον, μη ελληνικές, και, αυτές…., ’’Μιθρικές’’….,
’’εισηγμένες’’ από χώρες, άστρα, του ουρανού : εξωτερικού….! /|
που είταν προσωποποιήσεις των ουρανίων σωμάτων….! (!;)
( …..χμμμμμ…., στον ‘’Κάδο ανακύκλωσης’’…., κι αυτές…., διά παν ενδεχόμενον….,
σαφώς, κατά το εκάστοτε δοκούν -- βόλεμά τους….,
ε, όποτε ήθελαν γήινες : ντόπιες θεότητεςςς, και, να ‘’μετακομίζουν’’ αστρικά…., ως, ’’τέτοιες’’, κι εδώ….! )
Κατά τον Οβίδιο ο Φαέθων πάει στον πατέρα του Ήλιο….. και του ζητά το άρμα του
και το δικαίωμα να το κρατήσει, (!;) μία μόνο μέρα, τα χαλινάρια των φτερωτών αλόγων του,
σαν χάρη που θα αποδείχνει ότι είναι γιος του, μιας κι αυτό αμφισβητείτο, και του το επιτρέπει….!
Τρέχοντας έτσι στην τύχη, με ανεξέλεγκτά του τα άλογα,
το άρμα του Ηλίου ανάβει παντού φωτιές και πυρκαγιές….!
/_/ Χα, ’’ως’’ κι ο ‘’άπειρος’’ στο εξουσιάζειν Γιαχβηλίας του Ηλιογιαχβέ….:
ο Γιαχβίας, και, επί αναλήψεως : ξενιτεμού : φυγής του εις τον ουρανό : εξωτερικό….,
χμ, με το πύρινο : ’’καυτό’’ άρμα της βασιλικής εξουσίας….! /_/
Για να αποτρέψει την καταστροφή ο πατέρας των θεών, ο Δίας,
αποφασίζει να κεραυνοβολήσει τον άμυαλο Φαέθονα, που έπεσε νεκρός στον Ηριδανό….!
[ Χμ, κι αυτός, ο αμφισβητούμενης πατρότητας Φαέθονας…., μα για το….. ‘’εφφέ’’ του αυτός….,
που….. «φωτιά ήλθε να βάλη στη γη…..»…., ο + και - ….,
ως άλλος, και, Ιησούλης…., μα για το βαθρομανικό ‘’ζηλοκαπρίτσιο’’ του αυτός….,
που την υπέβαλε…., τη γ,Γ,η…., σε θερμολουσία και ψυχρολουσία….,
’’εναλλάξ’’, ηλιασμό και σεληνιασμό, + και -….! ]
Από την ένωση του Ηλίου, θεού της αλήθειας και της σοφίας,
*** …..η Σελήνη τί…!;
// …..η που «σήμαινε ταυτόχρονα το άστρο και τη θεά
και της απευθύνανε….. χαιρετισμούς κι επικλήσεις….,
ιδίως (!;) οι Σπαρτιάτες, που λογαριάζανε πολύ τις φάσεις της,
όταν ετοιμάζονταν για στρατιωτικές επιχειρήσεις…..»….! //
Θεά του ψεύδους και…!; ***
και της κόρης της Αφροδίτης….. Ρόδης γεννήθηκαν ( …..α, ιμπεριαλιστές…!; ) εφτά γιοι, οι Ηλιάδες….,
που σε αυτούς συμπεριλαμβάνουν, άλλοι μύθοι κι αντί άλλου, τον Φαέθονα,
τον γνωστό με το άρμα του Ήλιου…., που, κατά τον Οβίδιο, φέρεται «μετανοιωμένος
που άγγιξε τα χαλινάρια του άρματος του πατέρα του Ήλιου,
που έμαθε την, αμφισβητούμενη, καταγωγή του απ’ αυτόν και που εισακούστηκαν οι παρακλήσεις του»….!
Ο μύθος λέει, ότι ο «αξεκούραστος» Ήλιος είχε θαυμαστά κοπάδια, που σύμφωνα με την Οδύσσεια,
βόσκανε στο | …..α, εκεί ήταν το….. ’’ζω,τ,ικό’’ και «παρθενικό» Κωδικοποιητήριό –του….! | νησί της Θρινακίας :
«Βόδια εκεί βόσκουνε πολλά κι αρνιά παχιά του Ήλιου (!;)
(!;) εφτά κοπές βοδιών, (!;) εφτά (!;) καλών αρνιών κοπάδια,
πενήντα καθεμιά κοπή, κι αυτά μήτε γεννούνε, και μήτε λιγοστεύουνε
και θεές τα κυβερνάνε, δυο νύφες ωριοπλέξουδες,…..»….!
( …..7 Χ 50 = 350….. ή 678….. πεμπάδες….! Ε, να, πάρτε μια μούντζα 5 κωλοδακτύλων : ‘’Πεμπάδα’’….! )
Κατά τον Αριστοτέλη, ο αριθμός 350, το σύνολο δηλαδή των εφτά κοπαδιών,
θα πρέπει να αντιστοιχούσε στις 350 μέρες (!;) του σεληνιακού έτους»….!
( Ρε Αρχικλέφτη πνευματικών αγαθών άλλων Αριστοτέλη, οι ιμπεριάλ νύχτες –τους πού αντιστοιχούν…!; )
Του θυσιάζανε, του Ήλιου, άσπρα άλογα κι αλλού του προσφέρανε σκέτες σπονδές, με βάση το….. μέλι….!
=======================================================================
▪ Σελήνη….:
Οι Έλληνες φαντάζονταν, ότι η επίδραση που ασκούσε η Σελήνη,
το άστρο Σελήνη μαζί κι η θεά Σελήνη, επεκτείνονταν στους πλέον διαφορετικούς τομείς.
*/ Ω, έτσι συμβαίνει με τον θρησκευτικό ιμπεριαλισμό…., σεληνιακή εξεξεξάσκηση κι επέκταση….! /*
Σ’ αυτήν οφείλονταν η δροσιά, εξ ού και ο μύθος σύμφωνα με τον οποίο η Έρση,
---- Τί, ’’ανάσταση’’, ή και ‘’μετενψύχωση : μετενιδέωση’’, της Σελήνης μέσω της κόρης της Έρσης…!; ----
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που ήταν η προσωποποίηση αυτού του φαινομένου, είχε πατέρα της τον Δία και μητέρα τη Σελήνη….!
([[ Α…., ή ανέβηκε εκεί πάνω και….. ή απ’ τον Όλυμπο αυνανίστηκε ανάσκελα ο ‘’Αιθέραςςς’’ Δίας
κι εκσπερμάτωσε προς τη Σελήνη…., που το επιστρέφει στη Γη ’’μεταλλαγμένο’’ σε ‘’δροσιά’’….!
Όχι, καλέ…., όπως οι Εβραίοι είχαν εξωτερικόθεν : ουρανόθεν δανεικούς γιους :
ενσαρκωμένες ή μη ιδέες, εισαγωγής….,
έτσι κι οι Έλληνες, επιπλέον, είχαν εξωτερικόθεν : ουρανόθεν δανεικές κόρες :
ενσαρκωμένες ή μη ‘’τέτοιες’’ ιδέες…., εισαγωγής….!
Ννννναι…., κι άντε και σεληνιαστείτε, προθανάτια εδώ στη Γη, όσοι….,
και, μεταθανάτια, όσοι…., στη Σατανοσελήνη….! )]]
{*{ Χα…., πρωί -- πρωί, με τη….. Σατάν --Σελήν δροσούλα….,
θα ξανάρθει, χμ, ουρανόθεν, ο ουράνιοςςς σεληνο,δροσο,’’τέτοιος’’ Ι. Χ…., ω αναποκωδικοποίητοι….,
ως λένε οι ‘’νεφελο : δροσο’’παρμένοι παλιοδιαθηκικοί και νεοδιαθηκικοί….,
που ήταν Ι. ΑΧ, ως δεν το λένε…., μα….. καταφαίνεται…., και τώρα πια, ω κρυπτοσεληνότροπα….!
Ννναι…., με την Ηώ : Αυγή…., την Έως…., χμ, ως….. Εωσφόροςςςςς ο Ι. Χ -- Ι. ΑΧ….!
Όψεσθε…., ω «πρωτότοκοι μεταξύ πολλών αδελφών»
και «χρισμένοι με έλαιον αγαλλιάσεως εσείς μάλλον παρά οι φίλοι σας»….,
ως λέγει, ‘’καρφωματικά’’, για τον γήινο : Δαυιδοσπερμόγενο Ι. Χ ο Παύλος….:
Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 29…., Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 9…..
και Παύλου : Προς Ρωμαίους : 1 : 3…., αντίστοιχα….! }*}
===========================================================
■ Ήρωες….:
Ο ήρωας ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους και γίνεται (!;!;!;!;!;) ισόθεος, έχοντας τις εξής ιδιότητες του….:
δυνατού, ρωμαλέου, γεροδεμένου, ευγενή, άξιου, μεγαλοπρεπή, ευφυή / εφευρέτη, κυρίως / και ωραίου….,
( Α, ως κι ο Ι. Χ : ‘’ευγενές αέριον’’, πια…., χμ, σε αντιδιαστολή με τα ’’εντερικά αέρια’’ : ανθρώπους….,
τους «εν αμαρτίαις κεκυημένους υπό των μητέρων των» φυσικούςςςςς….! )
όμοιος με θεό, υπερφυσικός…., που, για να (!;) τονίσει ο μύθος αυτήν την ομοιότητα,
αναφέρει ότι πατέρας του ήταν κάποιος θεός και μητέρα του κάποια θνητή….! (!;)
*// …..νοθογενείς….. και με συνύπαρξη μέσα τους της θείας και της ανθρώπινης φύσης….,
εξού και….. θαυματοποιοί, μάντεις, προφήτες,….! //*
---- …..α, κατ’ άλλους…., όμωςςςςς…., υπήρχαν και ηρωίδες…., ως, λ. χ, οι αμαζόνες,….! ---|| Ε, ’’πές μου τον μπαμπά σου…., α, και τη μαμά σου…., να σου πω ποιος είσαι και τι θα κάνεις…..’’….!
Και, να, κι εδώ, οι ‘’ιδιότητες’’ του κάθε….. υπερφυσικούουου ‘’Μεσσία’’….!
Και, ψιιιιιτ, όλοι οι ‘’θεοί’’ ήσαν : ωραίοι, ευφυείς,…!; Άσχημα ‘’τούβλα’’ δεν…!; Χμ, μόνο, ο Ήφαιστος…!;
Αχ, τι ωραία ευφυώς σας φορούν τα ματογυάλια της θρησκοληψίας, ρε χαριτωμένα λαούλια,
και βλέπετε τα παλιούρια για καινούρια….,
α, και με πράσινα ματογυάλια, και το άχυρο για τριφύλλι….! Ε, φάαατε…., ρε, και, κωδικοπαιγμένοι….! ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{ Μυθικά όντα, ’’πολιτισμικοί ήρωες’’,…..
▬ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε/Κουλιάνο :
▪ Ινδιάνοι Βόρειων περιοχών : Συναντάται, κι εδώ, ποικιλία μυθικών όντων
και, κυρίως, ο ‘’πολιτισμικός ήρως’’….!
▪ Αυστραλία : Γιος του Θεού : Ήταν, και, κατ’ αυτούς, ο ‘’πολιτισμικός ήρωας’’ ή και τα αυτογενή όντα
της ‘’ονειρικής περιόδου’’ : αλσέρα ή αλσερίνγκα…., τα υπεύθυνα για μια ‘’2η δημιουργία’’,
[ …..κατά την απόκρυφη λατρεία Κουναπίπι, και 3η, πολιτιστική και φαλλική, δημιουργία των Αβοριγένων….! ]
δηλαδή, για την οργάνωση του κόσμου σε (!;) κατοικήσιμο γεωγραφικό τόπο….,
αυτά, ως κι ο ‘’πολιτισμικός’’ ήρωας’’, που, με σκάλα ή με δέντρο, κινούνται λεύτερα μεταξύ γης κι ουρανού….!
▪ Θρησκείες Τροπικού Δάσους Ν. Αμερικής : Γιος του Θεού :
Ήταν ο (!;) ‘’πολιτισμικός ήρωας’’, με έντονη παρουσία….!
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▪ Ιράν : Ζουρβάν : είναι, κατά δοξασία, μυθικό ον των αρχαίων Ιρανών,
αυθύπαρκτος και αντρόγυνος -- γυναίκαντρος…., εξού και αυτογκαστρώνεται….! ▬
▼Παγκόσμιος Ιστορία των πέντε Μεγάλων Θρησκειών : Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ :
▪ Μωάμεθ : Το φως -- γνώση παρομοιάζονται με τον Μωάμεθ, υιό και λόγο του Αλλάχ,
απ’ όπου πηγάζουν όλα….! (!;)
▪ Μωάμεθ : «Ήμουν / Τί…., ως Ιδέα Μωάμεθ…., κι εσύ…!; / ήδη προφήτης
όταν ο Αδάμ βρισκόταν ακόμα ανάμεσα στο νερό και το χώμα»….! (!;) ▲
▀ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Γένεσις : 6 : 4 : Κατά τας ημέρας δε εκείνας, καθώς και μετά ταύτας, έζησαν επί της γης (!;) γίγαντες,
οι οποίοι εγεννήθησαν από τους υιούς του Θεού / τους αγγέλους : Γένεσις : 6 : 2 /
όταν ούτοι (!;) συνευρέθησαν με τας θυγατέρας των ανθρώπων
αυτοί ήσαν ήρωες, άνδρες ονομαστοί κατά την παλαιάν εποχήν….! ▄ }}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κατά τον Ησίοδο «ο Δίας, ο γιος του Κρόνου, δημιούργησε σε τούτην εδώ την (!;) εύφορη γη
{[ Εμ, σε εύφορα μέρη κάνουν σατραπείες οι ‘’τέτοιοι’’…., που σε ξερονήσια δεν κάνουν εποικισμούς….,
// …..χα, σήηηηημερα…., αν έχουν πετρέλαιο κ. α. λ., κάνουν και σε ξερονήσια ‘’εποικισμούς’’….! //
μα….. εξορίσια άδικων και ανενάρετων αντιφρονούντων –τους….,
χμ, ’’γήινων’’ ή και ‘’ουράνιων’’…., αντιηρώων…., ’’άθεων’’…., αντι’’τέτοιων’’….! ]}
μια τέταρτη φυλή, πιο δίκαιη και πιο ενάρετη, την ουράνια φυλή των ηρώων, / Χμ…., θε,αγγελ,ανθρώπων…!; /
που οι προηγούμενοι αιώνες τους είχαν ονομάσει ημίθεους μέσα στο απέραντο σύμπαν….! (!;)
[ …..α…., κι οι ‘’θεοί’’ θέλουν….. εξεξεξάσκηση….,
για την τέλεια επιτυχία του….. απέραντου….. θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου –τους…! Κουναπίπι…!; ]
Ο Ησίοδος δε φροντίζει να ξεχωρίζει τους ήρωες
|/ Χμ, ποίοι αντιήρωες ήρωες ήσαν ήρωες….. και ποίοι ήρωες αντιήρωες ήσαν αντιήρωες…., ε…!; /|
από τις άλλες προσωπικότητες που τις ονομάζει δαίμονες….!
/_/ Ε…., χξς΄…., ρε Γιαχβίδιο, μωρή βασιλοντουντούκα Ησίοδε,
πλιάτσικε : κλέφτη πνευματικών προïόντων άλλων….,
χμ, προς….. ’’παράφρασίν’’ των….: προς μασκοφορίαν των….,
άλλο είναι δαίμονας με μάσκα….. κι άλλο δαίμονας χωρίς μάσκα….!
Να, τάχα, άγγελοι και δαίμονες….: όλοι –τους….. κάτθρωποι…., αντιάγγελοι κι αντίθεοι….! /_/
----------------------------------------------------------&&%&&-------------------------------------------------------▓ …..ή, πάλι κατά τον Ησίοδο, και πνεύματα κηδεμόνες λέγονται | Ω Ησίοδε, πριν απ’ την ‘’πτώση’’ του Δία…!; |
οι χθόνιοι δαίμονες της πρώτης, παραδείσιας, γενιάς των ανθρώπων, ---- …..’’πτωτικών’’ ή μη…!; ---που η γη έκλεισε στα σπλάχνα της
( …..ωχ…., έχει κάτι μεγάλα σπλάχνα ο, άσπλαχνος, Δίας…., να, ’’Κάδο ανακύκλωσης’’….,
που, εκεί μέσα, «παραμερίζει ή αφομοιώνει» τους, βαθρικούς, προκατόχους του….! )
και γίνανε οι προστάτες και οι φύλακες που κηδεμονεύουνε τους θνητούς….!
[ Όχα…., φυλάγουν τα αρνιά λύκοι με μάσκα…., νααα…., νεφελοτυλιγμένοι….,
που ‘’κάθε μέρα’’….. ’’οβελιοΠάσχα’’ τα αρνιά…., ω ‘’ανακυκλωμένοι’’….!
Ναι, ρε Μαμωνίδια…., ’’όπως’’ κι οι συνεργάτες, «συμπαιδαγωγοί», Γιαχβέ : Θεός και Σατανάς :….! ]
Παρακολουθούν
/ …..ε, οι ήρωες…., που ηρωίδες : ‘’τέτοιες’’ δεν είχαν οι φαλλοκράτες φαλλοί….! /
τις καλές ή τις κακές τους πράξεις
// …..χμ, κι εδώ, καλό και κακό….. υποκειμενικό….: τα κατ’ αυτούς ‘’τέτοια’’….! //
και τυλιγμένοι σε ένα (!;) σύννεφο διατρέχουν όλη τη γη, σκορπώντας τον (!;) πλούτο :
( Ε, λαφυροπλούτο τοις ημετέροιςςςςς….! )
αυτό είναι το βασιλικό προνόμιο που έχουνε αποκτήσει….! (!;)
|| Χα…., ’’ξέ’’πτωση και….. βασιλική ανακύκλωση…., εκτόπιση και….. προνομιόδοση….! || ▓
--------------------------------------------------------------&&%&&----------------------------------------------------------Οι δυο αυτές κατηγορίες / του ήρωα και του δαίμονα / εξακολουθούν να έχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες
και σε μια μεταγενέστερη εποχή η έννοια του δαίμονα θα φτάσει να αντικαταστήσει την έννοια του ήρωα….!
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*/ Ε, ήταν….. όποτε τους έπεφτε η μάσκα, βρε…., εχ, και ‘’δεν τους πήγαινε άλλο’’….. το ‘’δούλεμα’’….!
Να, και, ταύτιση καλού και κακού, αγγέλου και δαίμονα ή Θεού και Σατανά….,’’αλά Βογόμιλους’’….! /*
Οι ήρωες διατηρούσαν και μετά το θάνατό τους τις ικανότητες και τα γούστα που είχαν όσο ζούσαν….!
// …..χμ, έτσι : ιμπεριαλιζέ συμβαίνει και σ’ αυτές τις, ξου, μετεμψυχώσειςςς ηρωικών ιδεών….:
‘’γκαστρώνουν’’ ώς και νεκρές…., χα, αλά….. Όσιρι…., αλά ανειλημένους της Π. Δ και Κ. Δ κ. λ. π….! //
Το κέντρο της λατρείας των ηρώων είναι ο τάφος τους….!
[ Ω, κι οι, ’’τέτοιες’’, παραδόσεις είναι τάφος παραδομένων αμαχητί ή μη λαών,
μάλιστα, ανοιχτός τάφος : φυλακή και….. «κονιορτούχος»….! ]
Ο Τροφώνιος είναι ένα παράδειγμα θεού, που ‘χασε το παλιό του μεγαλείο
και κατέβηκε στο επίπεδο του ήρωα….!
([ Ε, εκτοπισμένος κι αυτός ο ‘’άταχτος’’…., ο εκεί θεός…., Διόθεν…., ‘’αλά’’ Ιώβ και Γιαχβέ….,
‘’ατμός’’ από ‘’αέριο’’…., ‘’υδρομόρφωση’’, ξανά, ο ‘’αερομορφωμένος’’…., μη ισόθεοςςςςς, πια….,
άλλαξε, πια, κοινωνικοοικονομική, κυρίως, τάξη…., χμ, από….. ισόπεδο….. σε….. ’’ανισόπεδο’’….,
παραμερίστηκε -- εκτοπίστηκε κι αφομοιώθηκε στα σπλάχνα του καταχτητή, ’’εισηγμένου’’, Δία….!
Ανακυκλωμένος, πια, ο Τροφώνιος, σαφώς, και, στις εκάστοτε ‘’μετεμψυχώσεις’’ του…., α, διαχρονικά….,
χα, που….. θεωρία κατεβαίνει….. θεωρία ανεβαίνει….,…..
τζερτζελές να γίνεται….. και όλα να είναι ‘’ίδια’’….. κι αςςςςς….! ])
Όσοι φτάνανε στο άδυτο -- στοά του μαντείου του Τροφώνιου,
δε μάθαιναν το μέλλον με τον ίδιο τρόπο : άλλοι το βλέπαν κι άλλοι το ακούγαν. / Ε, χξς΄, κι οι Ι. Χήδεςςςςς….! /
Όλοι τους, όμως, γυρίζανε πίσω με τον ίδιο τρόπο : ξεπετιόταν από το άνοιγμα με τα πόδια μπροστά….! (!;)
--//-- Χμ…., στη γέννηση ανάποδα…., στην αναγέννηση ίσια….:
η πρώτη παστράβια….. κι δεύτερη παΐσια….! Ναι, ρε, ’’κρυπτο’’ανάποδοι…., ε, ως στη βιογέννα….! --//-{/ …..χξς΄ςςςς…., μαύρο σκυλί έπεσε…., μαύρο σκυλί ανέβηκε….,
σατάν λογοπραξοφακίρηδες…., θύτες σχιζοπειραματιστές και θύματα σχιζοπειραματόζωα….,
σε όλες κι όλων και πάντα και παντού τις παλιοδιαθήκες και νιοδιαθήκες τους….,
χα…., που οι τυφλοί τις ακούν….. κι οι κωφοί τις βλέπουν….,…..
α, κι οι κωφαλαλότυφλοι τις διαβάζουν γραπτές…., θαυματικό….. ’’τυφλοσούρτη’’ τους….,…..
ναι, να…., και, μόνο, τα ονόματα κι οι μάσκες τους αλλάζουν…., μαφιοζιζέ….! /}
---- …..θεωρείτο ως θαύμα το να φέρει κάποιος (!;!;!;!;!;) γραπτή απάντηση του θεού….!
|/ Χμ, ‘’τέτοιο’’ θαύμα…., μόνο, όταν είναι ‘’κρεμασμένος’’ σε μεσαιωνικό σκοτάδι ο λαός : νερό….! /| ---// …..επικίνδυνα πειράματα και δυστυχήματα….: νευρικός κλονισμός, μελαγχολία,….. //
[ …..εμ, προσέχουμε…., για να….. / ή να μην…., αναλόγως….. / έχουμε….! ]
▪ Οι αστρολόγοι ξέρανε την ημέρα και την ώρα που γεννήθηκαν οι ήρωες
και οι μεγάλες οικογένειες μπορούσαν να σου πουν με ακρίβεια, πόσες γενιές τους χώριζαν
από τον ηρωικό τους πρόγονο….! (!;)
Στις δυο πηγές του μαντείου : ναού : ηρώου του ήρωα Αμφιάραου οι πιστοί του «έπρεπε να ρίξουν
χρυσά ή ασημένια νομίσματα, για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους
[ Έιιιιι, έτσι, κι οι Ι. Χήδεςςςςς….! ]
για τις υπερφυσικές οπτασίες που τους πρόσφερε
και τη ( Ε, συγχώριο ανομιών τω θεώ ή τη θεά….! ) γιατρειά των αρρωστιών τους»….!
====================================================================
■ Ηρακλής….:
Η σύζυγος του Αμφιτρύωνα Αλκμήνη συνευρίσκεται με τον Δία και γεννά δυο, δίδυμους, γιους….,
τον Ιφικλή και τον Ηρακλή, που είταν (!;) προικισμένοι (!;) με διαφορετικό πνεύμα….,
| Τί, οινόπνευμα ή συκόπνευμα…!; Ποίος υπό την συκή και ποίος υπό την άμπελο…!; Ή Δίας = αμπελοσυκή…!; |
όπως και ο Ιφικλής είταν κατώτερος από τους άλλους ανθρώπους,
[ …..ε, αυτός, ο Ιφικλής, ήταν από σπέρμα του Αμφιτρύονα….,
που πριν δυο μέρες, οπότε έφυγε για μάχη, έκανε σεξ με την Αλκμούνα, σώρρυ, Αλκμήνη….!
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Ναι…., που το σπέρμα του άνδρα διατηρείται για 72 και πλέον μέρες μες στην μήτρα της γυναίκας….,
χα, που…., αν το ήξεραν, και, οι Αιγύπτιοι…., δεν θα έπλαθαν το μύθο με τον Όσιρι και την Ίσιδα έτσι….,
ότι, δηλαδή, νεκρού όντος αυτού, κατάφερε να μείνει έγκυος με αυτόν στον 1 ο Φαραώ –τους….,
αλλά θα έλεγαν πως η Ίσιδα είχε μήτρα….. σούπερ καταψύκτη και….! ]
ενώ ο Ηρακλής ανώτερος από όλους τους ήρωες….,
καθώς ο Δίας τον ήθελε κυρίαρχο πάνω σε όλους τους γειτόνους του….! (!;)
Η νόμιμη σύζυγος του Δία Ήρα, εκδικητική και ζηλότυπη καθώς ήταν, ως αφηγείται ο Όμηρος στην Ιλιάδα,
μεταχειρίστηκε δόλο για να κάνει τον γιο της Αλκμήνης Ηρακλή υποτακτικό ενός άλλου θνητού,
του Ευρυσθέα, πριν ακόμα δει το φως….!…..
▌ Ε…., άμα σε λένε Ιφικλή…., είτε Ησαύ…., που λένε….,
// Ε, ‘’άσκημοι’’ γιοι -- ‘’άσκημες’’ χώρες….: έθνη -- λαοί -- όχλοι -- γλώσσες : νερά….! //
και δε σε ιμπεριαλολένε Ηρακλή…., ή Ιακώβ…., καημένε….,
πριν γεννηθείς, ’’την έκανες’’…., Ηρόθεν ή Διόθεν,….. ’’κερατο’’’’κισμέτ’’ και φτου…., όθεν….,….!
Χμμμμμ…., κι εδώ, κατ’ αλληλοαντιγραφή, δίδυμοι κι οι μεν : Διιτζήδες κι οι δε : Γιαχβετζήδες….!
Και, άραγε, οι Ιφικλής και Ηρακλής συγκρούονταν / …..τη αλληγορική ’’προνοήσει’’ του Γιαχβοδία….. /
στην κοιλιά της Αλκμήνης, ως οι δυο γιοι της Ρεβέκκας, που τότε και γι’ αυτό πήγε, η Ρεβέκκα,
στον Κύριο Τειρεσία, σώρρυ, τη ‘’μαμή’’ Γιαχβέ για να της το εξηγήσει…., που τότε ο Κύριος της είπε :
«δύο έθνη είναι εις την κοιλιάν σου
και οι δύο λαοί αντιτάσσονται προς αλλήλους ήδη εν τη κοιλία σου. Ο είς λαός
θα εξουσιάζη τον άλλον και ο μεγαλύτερος θα γίνη δούλος του νεωτέρου»….: Γέν.: 25 : 23…!; ▌
…..Η Αλκμήνη τρόμαξε σαν είδε αυτό το θαύμα.
[ …..το που έπνιξε ο Ηρακλής μες στην κούνια του τα φίδια
| …..ε, δίποδα…., που τα έπνιξε η….. αόρατη Αμαλθειοειδής νύμφη και φύλακάς του…!; |
που είχε στείλει η Ήρα, για να τον εξοντώσουν….. ]
* Στις κούνιες των θεών και των ημιθέων, σσς, κι η σχιζοφρένια κι ο χρόνος τους ‘’μετράνε’’ ασυμβάτως….! *
Πήγε και συμβουλεύτηκε τον μάντη Τειρεσία, που της είπε :
«Ο γιος σου, όταν θα μεγαλώσει, θα γίνει ανίκητος ήρωας και θα ανέβει στον έναστρο θόλο,
αφού πρώτα εξοντώσει τα τέρατα των δασών | …..τί, τέρατα οι αντάρτεςςςςς στα δάση…!; | και στείλει
στον άλλο κόσμο τους πιο επικίνδυνους πολεμιστές. | Α, οι αντάρτες των πόλεων τί ήσαν…!; Κέρατα…!; |
Οι Μοίρες τού έχουν ορίσει άθλους…..
|/ Ρε, μπας και η ‘’1η’’ -- 1η παρ,απ,ουσία του Εβραίου ‘’τέτοιου’’ :
Παλιοδιαθηκικού ή Νεοδιαθηκικού…., προκάτ κι αυτού….,
έγινε εν….. Τρ,Τραγ,Ελλάδι….. κι η 2η -- ‘’2η’’ παρ,απ,ουσία του εν Ισραήλ…..
και μας το κρύβετε….. σεις….. οι ‘’κρυφά’’ ‘’συνεργαζόμενοι’’…., που, προσεχώς, θα….. ’’κρυφτείτε’’….! /|
Θα ‘ρθει μια μέρα, που ο πεινασμένος λύκος, βλέποντας το δειλό νεογέννητο ελάφι,
ξαπλωμένο στη μονιά του, δε θα τολμάει να του κάνει κακό.»….!
[ …..ω…., χμ, με ‘’φυλαγμένα’’ σύνορα…., να, ’’παραμύθα’’ για επικεκαλυμμένες….. ’’πέτρες’’….,
από σχιζοέλληνες….. Αποκαλυπτέςςςςς σχιζοΤζόβανους…., χμ, Πάτμιους +‘αμφι’- Τειρεσίες….! ]
** Κατά τον Απολόδωρο τον Αθηναίο, ο Ηρακλής, μετά τον φόνο των παιδιών του,
σε απώλεια των λογικών του, ως και της γυναίκας του Μεγάρας, αυτοκαταδικάστηκε σε εξορία….! **
| Ε, κι η, τάχα, αυτοκαταδίκη του, ιμπεριαλιστικό κόλπο…., να, και για επαλήθευση ‘’προ,μετα,φητείας’’….! |
Γίνεται, λοιπόν, ο Ηρακλής, υποτακτικός του Μυκηναίου Ευρυσθέα,
{ …..ω…., χμ, λες και για να εκπληρωθεί η σχετική ‘’προφητεία’’ της Ήρας….!
Α, μήπως, κι αυτή, κι αλά Απόλλωνα, η υποταγή ήταν σ,Σ,τυγερή τιμωρία απ’ τον Δία….. για αντιδιισμό…!; }
που, φοβούμενος μην του πάρει την εξουσία ο Ηρακλής,
---- Α, και πολύ ιμπεριαλισμόσφρητη ’’μύτη’’ ο Ευρυσθέας…., ως ‘’τέτοιος’’, κι αυτός….! ---τον βάζει, μέσω του κήρυκά του Κοπρέα, να επιτελέσει απραγματοποίητα πράγματα,
ελπίζοντας ότι ο Ηρακλής θα σκοτωθεί,
και, μόνο, τότε, αφού τους επιτελέσει τους 12 άθλους, να παρουσιασθεί μπροστά του….!
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Τους 12 άθλους…., που (!;) απ’ τον 4ο αιώνα κι ύστερα ανέφεραν οι συγγραφείς….,
// Ε, όλοι, σχεδόν, ξου, θεοί κι ημίθεοι….,
χα, ‘’προϊόντα’’ ’’του σωλήνα’’ των ’’τετοιο’’,κωδικο,παρασκευαστηρίων τους….,
θέλουν τον….. ’’Ανακυκλωτή’’ τους…., σαφώςςς, προς ισχυροποίησιν και διαιώνισίν τους….! //
μα κι αυτοί με, (!;) αντιφατικές, παραλλαγές….:
{ Όχα…., κατά το….. ’’συνέλαβεν μυν…., έτεκεν όρος’’…., και, αλά Γιαχβετζήδες….! }
Πλούταρχος, Απολλόδωρος ο Αθηναίος, Όμηρος, Σοφοκλής, Διόδωρος Σικελιώτης,….! | Ε, Ευαγγελιστές….! |
[ …..έιιιιι…., μπαξέ με τα….. ‘’λελούδια’’ σου -- ’’λίπασμα’’ στους….. ’’βασιλικούς’’….! ]
◙ Οι 12 άθλοι του….. Ηρακλή -- Σωτήρος -- Αλεξίκακου -- ….:
1) Ο Λέων της Νεμέας. ( Λέων…., «επειδή είχε σκοτώσει πολλούς»…., ως η Σφίγγα : αρχηγός ληστών…!; )
// …..ε, κι αυτός…., ως κι ο εκ της φυλής του Δαυίδ Λέων…., δίποδος….. βασιλιάς….,
Αλεξίκακος για το καλό των ‘’αερίων’’ κ. λ. π….. και Ελκόκακος για το κακό των ‘’νερών’’ κ. λ. π….! //
2) η Λερναία Ύδρα με τα εννιά κεφάλια, τα οχτώ θνητά και το ένα αθάνατο. [ Τί, πλούσια ‘’υδρική’’ : λαϊκιά…!; ]
*// …., εχ…., Τέρας : Σατράπισσα Κυρία 8 ‘’δεσποινίδων’’ και 1 κυρίου….. ό,τι κι όταν ‘’δεν μας κάνει’’….,
ως εχθρός…., χμ, με 8 συμμάχους ‘’κοινούς’’ θνητούς….. κι έναν, αθάνατο, βασιλιά ‘’τέτοιον’’….,
που…., όταν ξανασυμμαχούν με ‘’μας’’…., αποτερατοποιούνται και επανανθρωπομορφίζονται….,
κι ας κάνουν, μα σε άλλους κι όχι σε ‘’μας’’, τα σημεία και τέρατά τους….!
Και…., να…., δεν πρόλαβε να τα κάνει δέκα η επίορκη…., που ‘’πάτησε’’ τον όρκο της Στύγας….! //*
3) Η Κερυνίτις Έλαφος, που ο Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή να του την πάει ζωντανή.
---- …..τί…., ιμπεριάλ κι ανέλπιστά τους αποστάτις και ‘’κερατ’’ώτριά τους…!; ---{ …..ε…., ζωντανή να πάνε τη σατράπισσα…., που….. κάποιον….. κατασκοπευτικό -- αγγελικό ρόλο,
πάντα, αναθέτουν σε ‘’τέτοιες’’…., κρυπτοκερατούχες…., πριν ή μετά…., αναλόγως….,
πολλάκις και κατά περίσταση, προκάτ τους…., που, και, γι’ αυτό τις θέλουν, τότε κι έτσι ζωντανές….,
σαν όλοι, οι ‘’σύντροφοί’’ τους, σκοτώνονται…., ενώ αυτές, θαυματικώςςςςς, όχι….,
ω ανυποψίαστα συντρόφια των ‘’μετεμψυχώσεών’’ τους, ω, αμφότεροι, ανάλογες αντιστοιχίες τους….! }
4) Ο Ερυμάνθιος Κάπρος / ’’δαιμονισμένος’’ / , που, κι αυτόν, ο Ευρυσθέας
διέταξε τον Ηρακλή να του τον πάει ζωντανό.
5) Οι στάβλοι του βασιλιά της Ήλιδας Αυγεία.
| Αχ, τότε….. κοπριά…., τώρα….. πετρέλαιο, ουράνιο, υδρογονάνθρακες,…..
χμ, γήινα πράματα τα ουράαανια πράματα…., ρε γήηηινα δίποδα….! |
6) Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες, που, κατά μια άλλη παράδοση, δεν ήσαν πουλιά,
| Ε, άντε ρε μαλάκα συγγραφέα –τους, έχει και «αλληγορικά πουλιά»….! |
μα οι κόρες του Στύμφαλου, γιου του Αρκάδα, και μιας γυναίκας που λεγότανε Όρνις.
/ Εμ, κι αυτό, κι εμείς, το καταλάβαμε, ’’αμέσως’’ -- αμέσως…., βρε Ζαν Ρισπέν….,
και δεν περιμέναμε ‘’εσάς’’ τους, συνήθως, επίσης, χρισμένους κωδικο’’ποιητές’’ να μας το εξεξεξηγήσετε….! /
7) Ο Ταύρος της Κρήτης. * Ω, κάτι σαν δίποδος Ταύρος : Μινώταυρος : τσιράκι του βασιλιά Μίνωα….! *
8) Οι Φοράδες του Διομήδη, που, κατά μια άλλη παράδοση,
ήσαν οι άσχημες κι ανθρωποφάγες κόρες του Θράκα βασιλιά της φυλής των Βιστόνων Διομήδη.
{ Χα…., φοράδες κι όρνιθες…., ψηλά κι άσχημα κουμ…., όλες, ’’κουμάσια’’ από….. κουμάσια….! }
9) Η Ζώνη της Ιππολύτης, Βασίλισσας των Αμαζόνων, έμβλημα της εξουσίας της : ζώνη, μα και ζωστήρ ξίφους.
## Ω Βασιλομήτωρ ‘’Παναγιά’’ ζωνοφορούσα….,
συ ‘’κλέφτρα’’ της με το ίδιο τσιγκελάκι πλεγμένης ιμπεριάλ ζώνης της Ιππολύτης….,
ω Σ,Ζ,ώστη Βασιλέα των βασιλέων ‘’Χριστέ’’ ξιφοζωστηροφόρε…., πώς θα σας ζώσουν τα ’’φίδια’’….!
Και, ω…..’’γυμνέ’’ Πέτρε, μήπως πρόδωσες ‘’μυστικά’’, και, του Ι. Χ…..
και σ’ ’’έζωσε’’ με χιτώνα / Ε, όχι, ρε, ως τον της Δηιάνειρας….! /, ‘’γυμνό’’….: Ιωάν.: 21 : 1 έως 14…!;
Και….. η Ιππολύτη φορούσε πάνω της ολόκληρο εξουσιογόνο κωδικοποιητήριο : ζώνη : ζωστήρα…!;
Πάντωςςςςς…., αν δείτε μασ ώντες όνους, και, στη γιορτή της «Αγίας Ζώνης» της Παναγίας….,
αυτήν, την ‘’τέτοια’’ : ιμπεριάλ ζώνη, γιορτάζουν αυτοί…., εντελώς πιστά :«ορθόδοξα»….,
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[ Α, οι που διαβάζουν, συνεχώς, Π. Δ, Κ. Δ,….. μπας και τις κατααποκωδικοποιήσουν οι μικρο‘’μύστες’’….! ]
ναι, ω ‘’κρεμασμένοι στο τσιγκέλι τους’’ πιστοί : «ορθόδοξοι»….. ή και μη….! ##
10) Ο Ηρακλής και τα Βόδια του Γηρυόνη, του σιαμαιïκά τρισώματου.
// Α, αυτή κι αν είναι….. τριαδική συμμαχία…., αξεκόλλητοι οι τρεις -- ένας δίποδοι ‘’κολλητοί’’….! //
11) Τα Χρυσά Μήλα του Κήπου των Εσπερίδων, σε μια υπερβόρεια χώρα, μήλα μαγικά.
( Έιιιιι, τί μήλα…., πτωτικά…., χα, αυτά που έπεσαν κάτω απ’ τη μηλιά,
τα μήλα της κρυφής πολεμοτεχνογνωσίας…., ή….. μη πτωτικά….. φιρ·φιρίκια….,
που, ‘’ξεκομμένα’’, ανέβηκαν, ’’πέφτοντας’’, πάνω απ’ τη….. φιρ·φιρικιά…!; )
12) Ηρακλής και Κέρβερος : σκύλος φύλακας του Άδη,….!
---- …..’’πάνε’’ και τα ‘’σκυλο’’,’’ροδο’’,μυστικά της πολεμοτεχνογνωσίας του Άδη κι εύκολη λεία, πια….! ---// Αααααχ…., ’’πάνε’’, πια, κι οι….. 12 Τερατο’’φυλές’’ από τον Ιησού, σώρρυ, από τον Ηρακλή…., να….,
και, τώρα πια, ο Ευρυσθέας…., έχει, χμ, ευρεία θέα…., χα, και ‘’στενή’’ ‘’θεά’’….! //
♠ Ο Ηρακλής έδωσε στην Στερόπη, κόρη του Τεγεάτη Κηφέα, ένα βόστρυχο από τα μαλλιά της Γοργόνας,
που του είχε χαρίσει η Αθηνά. Ο βόστρυχος αυτός ήταν μέσα σε μια (!;) υδρία.
Της είπε πως, αν εμφανιζότανε στρατός / Αρκαδικός και κατά της πατρίδας της Τεγέας / ,
θα μπορούσε να τον τρέψει σε φυγή, δείχνοντάς του τρεις φορές τον βόστρυχο πάνω απ’ τα τείχη,
προσέχοντας μόνο να μην τον κοιτάξει η ίδια….! (/ Τί, δεν έμαθε τις κωδικικές λεπτομέρειες της κατασκευής…!; /)
// Χα, βιοτεχνολογικός πόλεμος, σε ’’εθνικό’’ επίπεδο, και μυθοβοστρυχοτρίχες ‘’τερατουργήματα’’….,
και, ’’αλά’’ Ιεζεκιήλ : 5 : 2….! Α, και πολύ συνεργασίιιιια οι κωδικοποιητέςςς ανά χώρας κι εποχάς….! // ♠
█ …..Ο Ηρακλής, ο εθνικός ήρωας της τότε Ελλάδας, φόρεσε αυτόν τον χιτώνα
( Α, κόκκινο χιτώνα : σημείο…., ως ο, «η αλεπού», Ηρώδης στο Ι. Χ, λίγο πριν απ’ τη σταύρωσή του…!; )
{[ …..αυτόν που η Δηιάνειρα άλλειψε με το (!;) ερωτικό φίλτρο, το από το σπέρμα και το αίμα του Νέσσου,
επίδοξου | …..ιμπεριαλιζέ…!; | βιαστή της γυναίκας του Δηιάνειρας,
του δολοφονηθέντος, γι’ αυτό, απ’ τον Ηρακλή,
που τον ζήλευε, σαν υποψιαζόταν πως είχε ( …..και, κωδικικές…!; ) ερωτικές σχέσεις
με την κόρη του Εύρυτου Ιόλη,….! }]
[ Ε, βιολογικός ‘’κερατο’’πόλεμος, σε συζυγικό επίπεδο, και ’’σπερματοαιματικά’’ ‘’κερατουργήματα’’….! ]
και πρόσφερε στον Κηναίο Δία τη θυσία του. «Όμως, μόλις ο χιτώνας ζεστάθηκε,
το δηλητήριο εισχώρησε στις σάρκες του, που άρχιζαν να σαπίζουν και να πέφτουν.
Ο Ηρακλής….. θέλησε να βγάλει τον χιτώνα, που είχε κολλήσει στο σώμα του,
μα, τραβώντας τον, ξεκόλλαγε και τις σάρκες του»….!
(// Αχ…., ω ά’’χωρε’’, πια, Ηρακλή…., Υφικλή της Δηιάνειρας…., χμ, και κλέος : κλαίος, πια, της Ήρας….,
τον βγάλεις δεν τον βγάλεις…., χμ, τον χιτώνα…., ’’σου την έφεραν’’, πια,…..
ως, κάπως έτσι….. και με τον Ηρώδη στην νεοδιαθήκη και με τα περί του Ιησούλη ‘’τέτοια’’….,
που εκεί…., Ηρώδη / :του που φόρεσε κόκκινο χιτώνα στον Ι. Χ….! / μεριά…., ’’φωνή λαού, οργή θεού…..’’
και….. εδώ….. ’’αφωνία κεράτου…., οργή κερατούς…..’’….! //) █
▪ Κατά τον Σοφοκλή, την ώρα που έκαιγε η πυρά, «ένα σύννεφο τύλιξε τον Ηρακλή
και τον μετέφερε στον Ουρανό, ενώ βροντούσε ο κεραυνός»….!
*** Ε, ‘’πάντα και παντού’’, εν ‘’νεφέλες’’ ’’αναλαμβάνονται’’ και ‘’καταλαμβάνονται’’ οι ‘’κερατοτοιούτοι’’….!
Ρε…., μπας και κι αυτός είχε σωσίες : αντικατάστατα
κι έφυγε : φυγαδεύτηκε, και, αλά Ι. Χ, στον ουρανό : εξωτερικό…., / Ε, όχι ως μετενσαρκωτή ιδέα….! /
συνοδευόμενος με ένοπλο ‘’συννεφο’’,’’κεραυνο’’,τράγημα του Τράγου Δία….,
ε, και για άλλα ‘’τέτοια’’ και ‘’εκ δευτέρου’’…!; ***
▪ Ο Ηρακλής συνδύαζε την δύναμη και την καλωσύνη, συμβόλιζε τον δίκαιο άνθρωπο
που ήταν κάτω από την τυραννία του δειλού και του κακού…..
{ Ααααα…., κι ο Ι. Χ, επίσηςςςςς….! }
Έτρωγε πάρα πολύ….. και, καθώς αναφέρει ο σατιρικός συγγραφέας Άλεξις, όταν ο Λίνος, ο δάσκαλός του,
είπε στον μαθητή του Ηρακλή να διαλέξει ένα από ένα σωρό τόμους,
ο Ηρακλής πήρε τον «Τέλειο Μάγειρο» του Σίμωνα. Ο Λίνος τον κατσάδιασε αυστηρά
για αυτή την έλλειψη γούστου και ο Ηρακλής τον σκότωσε : 1ος φόνος του….!
---- …..εχ, του Ηρακλή του άρεσαν τα ‘’μάλλινα’’….. και του Λίνου τα ‘’λινά’’…., χμ, που, τα λινά
«δηλούν τις προσευχές των αγίων»…., ως θα έλεγε κι ο Ιωάννης της Απο,Επι,κάλυψης….! ----
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▪ Απολλόδωρος : «Ο Ηρακλής έμεινε πενήντα μέρες στο παλάτι του βασιλιά των Θεσπών Θέσπιου.
Ο Θέσπιος είχε αποκτήσει πενήντα | Τί, 50 μαχαλάδες προίκα η…!; | κόρες
από την Μεγαμήδη, την κόρη του Αρναίου
και πολύ το ήθελε να γεννήσουν παιδιά του Ηρακλή. Γι’ αυτό, όσο ζούσε αυτός στο παλάτι του, κάθε βράδυ
που γύριζε απ’ το κυνήγι, έβαζε μια κόρη του στο κρεβάτι του Ηρακλή…..»….! / Τσς, αλά με Σαμπαθάη και….! /
Κατά τα λεγόμενα του Παυσανία και άλλων συγγραφέων, ο Ηρακλής έκανε μητέρες
όλες τις κόρες του Θέσπιου μέσα σε μια και μόνη νύχτα
|| …..πλην μιας, που τον απέρριψε και για τιμωρία την καταδίκασε να μείνει (!;) παρθένα
και να γίνει ιέρεια σε ένα ναό που έχτισε στις Θεσπιές….. ||
και ο συγγραφέας ενός επιγράμματος της Ανθολογίας λέει, (!;) πολύ σωστά,
ότι αυτός είταν ο πλέον επίπονος από τους άθλους του….!
--//-- …..ε, σιγά τα ωά, μωρές καπότες του Σατανά συγγραφείςςςςς…., χμ, ο μπαμπάκας του ο Δίας
έκανε να κρατήσει κι αυτή η νύχτα ίσαμε 50 νύχτες….,
ως τότε και με τη μαμά του Αλκμήνη…., που, αλλιώς, τί…!; Με αστείρευτη παραγωγή σπέρματος…!;
Με….. σωσίες –του…!; Εμ, με ‘’τέτοια’’ παθαίνουν…., πλην από αιμοσπερμία, και….. «θλασορχία»…..
που θα έλεγε κι ο τεθλασμενορχεολόγος οξαποδώ Μωυσής….!
Και τι σύμπτωση το να έχουν και οι 49 ‘’γόνιμες μέρες’’ εκείνη τη νύχτα, ώστε να ‘’πιάσουν’’….!
Μα, ννναι, έτσι συμβαίνει, κι εδώ, στον….. ερωτικό ιμπεριαλισμό….. Νο 678….! --//-[ «Ηρακλής ο Ρινοκλούστης»…., δηλαδή ο που κόβει μύτες…., / Πέτρος : Ωτοκλούστης : ωτοκόφτης…!; /
«Ηρακλής μαινόμενος»…., «Ηρακλής σωτήρ»…., «Ηρακλής Αλεξίκακος»…., «Ηρακλής μαχόμενος»….:
προσωνύμιά του….!
---- Ο Ηρακλής ήταν σεξομανής….! | Α, ο ‘’ομοιάζων αυτόν’’ Ι. Χ δεν ήταν σεξομανής, μα ανέραστοςςς….! | ---- ]
#$ Η βασίλισσα των Αμαζόνων Ιππολύτη, είχε μια μαγική ζώνη,
/ …..εχ…., μαγικά πολεμομυστικά του γυναικείου ιμπεριαλισμού κι αυτά….! /
που, απ’ ό,τι λέγανε, φαίνεται πως της την είχε δώσει ο Άρης….!
Ήταν έμβλημα της εξουσίας της….!
| Ε, στη….. ζώνη επιρροής της….! |
* Η Ελληνική λέξη ζωστήρ, σημαίνει ζώνη, αλλά και ζωστήρ ξίφους….! * $#
[ ▪ Απολλόδωρος ο Αθηναίος : «Το τέρας Γηρυόνης είχε τρία σώματα που αποτελούσαν ένα μόνο,
ενώνονταν από την κοιλιά και ξαναχωρίζανε από τα πλευρά και τους γλουτούς»….! / Τί…., Αγία Τριάς…!; / ]
* Ο σκληρόκαρδος μονάρχης βασιλιάς της Αιγύπτου Βούσιρις θυσίαζε στον βωμό του Δία όλους τους ξένους
που η κακή τους τύχη τους έφερνε στην Αίγυπτο.
// Ε, έδινε, ο πλιάτσικας, στον Δία μέρος απ’ τα αγαθά –τους…., χμ, ως τιμωρία για άλλες μη θυσίες….! //
Ο μύθος έλεγε, ότι ο Βούσιρις απόκτησε αυτήν την συνήθεια ύστερα από τα παρακάτω περιστατικά :
Ένας φοβερός λιμός μάστιζε τη χώρα του (!;) εννιά χρόνια συνέχεια,
( …..ε, εννιά….. σ,Σ,τυγερά….. χρόνια ‘’εμπάργκο’’ στον….. μη θυσιάζοντα, ‘’συνωμότη’’, στον Δία….,
μάλλον, και, που ήταν επίορκος…., καθώς έτσι συμβαίνει με τους ‘’πατητές’’ του όρκου της Στύγας….!
Όμωςςς, τον 10ο…., τέλος ‘’εμπάργκο’’….. και «συμμετοχή στα τσιμπούσια των θεών», και, οι θνητοί….! )
όταν κάποιος μάντης, που τον λέγανε Φράσιο και είχε έρθει από το νησί της (!;) Κύπρου, είπε στον βασιλιά
ότι το κακό θα σταματούσε, αν θυσιάζανε κάθε χρόνο έναν ξένο στον βωμό του Δία.
[ Εμ , μάλλον, ήξεραν οι, ξε‘’πληρώσαντες’’, αμαρτωλοί τω Διί συνωμότες Κύπριοι από «Νόμο της Στύγας»….! ]
Ο Βούσιρις, διέταξε αμέσως να συλλάβουν τον Φράσιο και να τον σφάξουν πρώτον….!
{ Ο Βούσιρις είχε στείλει πειρατές να απαγάγουν τις (!;) εφτά Ατλαντίδες ή Εσπερίδες.
Ο Ηρακλής συνάντησε αυτούς τους πειρατές, όταν επιστρέφανε, τους σκότωσε, λευτέρωσε τις αιχμάλωτες
και τις ξαναπήγε στον πατέρα τους , τον «βαστάζοντα τον ουρανό» Άτλαντα….! }
* Απ’ ό,τι λένε, ο Ηρακλής χρειάστηκε….. οχτώ χρόνια κι ένα μήνα, για να εκτελέσει
τους 12 άθλους που του όρισε ο Ευρυσθέας….! *
---- Εμ, έτσι είναι στον ‘’σπαστό’’ : 8 + 1….. σ,Σ,τυγερό….. ελληνικό ιμπεριαλισμό….. Νο 888,678….. ---*#* Σύμφωνα με μια πρόρρηση / προφητεία / της Γαίας, οι θεοί δε θα θριάμβευαν
στη μάχη τους εναντίον των γιγάντων, (!;) εκτός εάν επενέβαινε ένας θνητός.
( Ε, θνητός από άλλη χώρα…., χμ, προς κολακείαν των ‘’νερών’’ αυτής….,
να, για να τα στείλει, ο βασιλιάς τους, ως πολεμιστές του γιου της Γαίας Δία….!
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Α, και πολύ προφήτισσα η κουφάλα Γαία…., ε, ως ‘’υποψιαζόμενη’’ πολλές πιθανότητες κι εκδοχές….!
Χμμμμμ…., νααααα…., ως ο Ηρακλής σωτήρας του Δία…., κι ο Ιησούς σωτήρας του Γιαχβέ…!; )
Ο (!;) θνητός αυτός δεν είταν άλλος από τον (!;) Ηρακλή….! *#*
[ Έιιιιι, άραγε, και, από ‘’τέτοια’’ δεν ήταν κι η ανάγκη της γέννησης θεογιών…., όμωςςς, από ξένη χώρα…!; ]
{ * Ο βασιλιάς της Σπάρτης Ιπποκόων ήταν πατέρας 12 γιων….! / Α, ως, και, ο Ιακώβ : Ισραήλ….! / }
▪ Στον πόλεμο του Ηρακλή εναντίον των Δρυόπων, ο Ηρακλής είχε συμμάχους τους Μαλιείς,
που ο βασιλιάς τους ο Κήυξ, του έδειχνε πάντα μεγάλη φιλία.
Ο ήρωας έμεινε πολλές φορές στην Τραχίνα, πόλη των Μαλιέων,
που σύμφωνα με μια παράδοση, την είχε ιδρύσει ο ίδιος. Όταν παντρεύτηκε
ένα απ’ τα παιδιά του Κήυκα, είταν κι ο Ηρακλής στον γάμο….! [ Εχ, Ι. Χ και γάμος εν Κανά…., λεςςςς….! ]
▪ Για να ξαναπάρει πίσω το κέρατό του ο μεταμορφωμένος σε ταύρο γιος του Ωκεανού Αχελώος….,
αυτό που του το έσπασε σε πάλη τους ο Ηρακλής και του το πήρε…., έδωσε στον Ηρακλή
το κέρας της ελαφίνας / …..τί…., όοοοοχι κατσίκας…!; / Αμάλθειας, το φημισμένο κέρας της αφθονίας….!
▪ Ο Ηρακλής απέκτησε 49 γιους από τις κόρες του παππού της Δηιάνειρας Θέστιου
κατά τον Απολλόδωρο τον Αθηναίο….,
ενώ….. κατά τον Απολλόδωρο / …..εχ, τον Αθηναίο…., ρε Ζαν Ρισπέν…!; / 50 παιδιά
από τις κόρες του Θέσπιου και της Μεγαμήδης….!
{ ▪ Ο Παυσανίας λέει 49 παιδιά, που μια τον απέρριψε…., ( Και….. άλλος ο Θέστιος κι άλλος ο Θέσπιος….! )
[ Ω κωδικο’’τέτοιε’’ Ζαν Ρισπέν, Θέστιος ή Θέσπιος…!; Και….. από τη Μεγάρα και τις άλλες πόσα…!; ]
ενώ (!;) κατά τον Αριστοτέλη 72 παιδιά, από τα οποία μόνο το ένα είταν κορίτσι….,
ενώ, πάλι, άλλοι προσθέτουν σ’ αυτά και 2 γιους από την Ήβη…., σύνολο 74….! }
( * Γενεαλογία Ι. Χ : κατά Λουκά αποδίδονται στον Ι. Χ, ‘’ομοίωςςς’’, 74 …..πρόγονοί του μέχρι τον Αδάμ….,
ναι, κι όχι άμεσοι απόγονοί του, ως εδώ με τον Ηρακλή…., χα, που δεν ήταν, κατά Ιωάννη Αποκαλυπτή,
«αρσενικός» στην 1η του παρουσία….! )
▪ Οι απόγονοι του Ηρακλή, οι Ηρακλείδες, εισβάλανε νικητές στην Πελοπόννησο
«και κυρίεψαν όλες τις πόλεις. Μα εκείνη την εποχή αποδεκάτιζε τη χώρα, ένα χρόνο τώρα, ο λοιμός.
Το μαντείο είπε πως αυτοί είταν η αιτία του λοιμού, γιατί ξαναγύρισαν πριν από τη διορία που όρισαν οι θεοί (!;).
( Ε, ω…..σ,Σ,τυγεροί….. επίορκοι…., δώστε στους μεσάζοντες των θεών Ηρακλείδες θυσίες τοις θεοίς….,
χμ, και, έτσι, τέλος ‘’εμπάργκο’’…., αμέσως, ννναι, κι όχι στον 10ο χρόνο….,
που….. ποίος «Όρκιος» θεόςςς δεν επιορκεί έναντι της Στύγας….! )
Μετά απ’ αυτό οι Ηρακλείδες εγκατέλειψαν την Πελοπόννησο και πήγαν να εγκατασταθούν στο Μαραθώνα»….!
Ο Ηρακλειδεύς Ύλλος, (!;!;!;!;!;) «συνδετικός κρίκος αυτός κι οι απόγονοί του της μυθολογίας με την ιστορία»,
/ Α, όχι ο Θησέαςςςςς…!; / ρώτησε τότε το μαντείο «τι μέσα έπρεπε να χρησιμοποιήσει»
για να μπορέσουν να επιστρέψουν οι Ηρακλείδες στην Πελοπόννησο.
Ο θεός του απάντησε ότι έπρεπε να περιμένει ώς τους τρίτους καρπούς».
Πιστεύοντας ότι ο θεός εννοούσε τρία χρόνια ο Ύλλος εισέβαλε στο εχθρικό έδαφος,
μόλις πέρασε αυτό το χρονικό διάστημα…., μα αποτυγχάνει να κυριεύσει την Πελοπόννησο….,
όπως κι οι απόγονοί του μετά, σαν νικήθηκε και σκοτώθηκε….!
Τελικά και αργότερα οι απόγονοί του μαθαίνουν το (!;) αληθινό νόημα του χρησμού,
---- …..α, όσοι χρησιμοποιούν, ζαλιστικά, «αλληγορικά ‘’τέτοια’’»…., βρίσκουν για όλα απαντήσεις….! ---που έδωσε ο θεός στον Ύλλο. Η Πυθία τους είπε , πράγματι, «πως δεν καταλάβανε τον χρησμό
ότι λέγοντας καρπούς, (!;) δεν εννοούσε τους καρπούς της γης (!;) μα τους καρπούς των ανθρώπων,
δηλαδή τη γενιά και όταν έλεγε στενό και υγρό δρόμο εννοούσε τη θάλασσα
που βρίσκεται στα δεξιά του ισθμού»….! [Έι, οι….. Ι.Χ, Πέτρος, Παύλος,….: θερισμός σταριών ή ανθρώπων…!;]
▪ Πιερία….: Ο Ησίοδος, στην «Ασπίδα του Ηρακλή»…., μας πληροφορεί ότι ήταν «μια πόλη….. εφτάπυλη»,
ως….. «εφτάπυλος» κι ο Όλυμπος…., ως…..«εφτάπυλη» κι η Θήβα….! / Ε, του ιμπεριαλισμού Νο 777….! /
▪▪ Λέγανε ακόμα πως ο Ηρακλής είχε ιδρύσει τα υδρομαντικά μαντεία, ανοίγοντας ρωγμές στα βουνά και
κάνοντας ν’ αναβλύσει «νερό που έβγαζε έναρθρη φωνή»….! // Α, κελαριστοί καταρράχτες, και, ‘’αλά’’ Π. Δ…!; //
=================================================================
=================================================================
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5 --- 11 )
■ Θησεύς….:
Όταν έγινε έφηβος ο Θησέας πήγε στους Δελφούς,
( Χα…., μετά το Λύκειο…., όπου έμαθε το….. ’’ο κάτθρωπος για τον άνθρωπο λύκος…..’’….,
να…., με τριχοεξεξεξετάσεις…., στη Σχολή Ευελπίδων των Δελφών….,
εχ…., για να μάθει και το….. ’’ο Σατανοκάτθρωπος για τον Θεάνθρωπο Κτήνος…..’’….! )
να αφιερώσει στον Απόλλωνα τα μαλλιά του, που τάκοβε τότε για πρώτη φορά.
// Ε, σαφώς, χρεο….. κούρεψε τις τρίχες της κάτω κεφαλής του…., ο Φοίβος Απόλλων στη Φοίβη….,
| Α, κι ο Παύλος, στις Κεγχρεές, στης Φοίβης, χρεο….. κούρεψε τις της πάνω κεφαλήςςς του….,’’γι’ αυτό’’….! |
που ο Απόλλωνας…., ήταν…., και, κατωτριχανδρολάγνος : τριχοκωδικοποιητής ‘’τέτοιων’’….! //
Ο Πλούταρχος, βιογράφος του Θησέα, αναφέρει ότι το μέρος, όπου έγινε αυτή η ιεροτελεστία,
ονομάστηκε Θησεία.
( Τί, όχι Κεγχρεεία…., μωρή χρεία Λουκά, σώρρυ, Θησεόδοτε, σώρρυ, ‘’βουνό’’δοτε, ωχ, Πλούταρχε…!;
Χα, Πλούταρχος, ως Πτωχοπρόδρομος…., ναι, κι άντε και ζάπλουτο ‘’πτωχό αέριο’’….. στην Άζωτο….! )
Ο ίδιος συγραφέας ισχυρίζεται ότι τι έθιμο αυτό κατάγεται απ’ τη φυλή των Αβάντων, που κόβαν τα μαλλιά τους,
(!;) για να μην έχουν από πού να τους πιάσουν οι αντίπαλοί τους, όταν έρχονταν στα χέρια….!
[ Ννναι, ω τριχολόγε και τριχοπαραδότη ‘’Ευαγγελιστή’’ του Θησέως Πλούταρχε….,
χξς΄, Αρχέ του πλούτου από ‘’σκύψιμο’’….,
χμ, που….. όλα τα μετα,υπερ,φυσικά συμβολοπαίγνιά σας….. έχουν φυσικές….. τριχ·εξηγήσεις….! ]
Ο Θησέας, αφού σκότωσε, (!;) συν θεοίς, τον Μινώταυρο του Λαβυρίνθου του βασιλιά Μίνωα στη Κρήτη,
| Ε, δίποδο λάβρο ‘’πέλεκυ’’ Ι. Χ : Ι. Μ…., χμ, που «έπρεπε να πεθάνει, για να σωθούν οι…..»….! |
όπου οι Αθηναίοι ήσαν και φόρου υποτελείς….,
μα και φόρου αίματος 7 νέων και 7 νεανίδων, για 9 έτη, υποτελείς….,
[ Εμ, όσοι δεν προσφέρουν θυσίες στον του γυναικανδρικού ιμπεριαλισμού Νο 777 θεόοο Μίνωα….,
ννναιαιαι…., και, και, επιορκούν έναντι της….. Στυγός…., ω ‘’ξεπεσμένοι’’ επίορκοι Αθηναίοι….,
νννααα…., εννιαετές ‘’εμπάργκο’’ και….. ’’ομοφυλοφιλία’’ : ‘’ομοφυλοφαγία’’ : ‘’ομοφυλοκλεψία’’….!
Όμωςςς, τον 10ο χρόνο, τέλος ‘’εμπάργκο’’ και συμφαγία με το δυνατότερό σας, ‘’ανεβασμένο’’, θεόοο….! ]
απ’ τους οποίους 2 φόρους απάλλαξε, έτσι, τους Αθηναίους…., | Τί, απελευθέρωση = αρχή Ιστορίας –τους…!; |
γύρισε στην Αθήνα, όπου ανακηρύχτηκε βασιλιάς της και επέβαλε αρκετές μεταρρυθμίσεις,
που (!;!;!;!;!;) δεν έχουν σχέση με τη μυθολογία, αλλά (!;!;!;!:!;) με την ιστορία….!
---- Ω, τί αποκωδικικάαααα πράματα μας λες, κάλέ….. ‘’επτα : 7’’σφράγιστε Ζαν Ρισπέν…!; ---{[[ Ε…., χμ, αναντιρρήτως…., τα…., ετεροχρονισμένα ή μη…., γεγονότα
έχουν πραγματική σχέση με την ιστορία….,
|| Χα, ναι…., τόσο…., όσο κι ο Ηρακλής ήταν σύγχρονος με τον Θησέα….,
ε, που, αν έτσι, θα ήταν σύγχρονος κι ο Θησέας, και, με τον….. 1ο Δία και τους 1ους άλλους….!
Και….. γιατί άλλοι τους θέλουν σύγχρονους κι άλλοι όχι…!;
Χμ, και….. ποιοί θέλουν την ιστορία σύγχρονη / …..παράλληλη…!; / με τη μυθολογία…!; ||
μα….. αυτός εδώ ο Θησέας έχει πραγματική σχέση με τη μυθολογία….,
α, και νοερή σχέση με την ιστορία…., στον….. λεσβιακό….. γάμο της με τη μυθολογία….,
οπότε κι έτσι…., και, οι δυο…., μπήκαν σε….. εισαγωγικά….: ’’ιστορία’’ και ‘’μυθολογία’’….!
Και…., σαφώςςςςς…., πρώτα, συμβαίνουν / …..ή και δεν συμβαίνουν….. /, ‘’έτσι’’ γεγονότα…..
και, μετά και ξανά, ‘’συμβαίνουν, ‘’αλλιώς’’, μες στα κωδικοποιητήριά τους….,
ως και με τους ‘’χριστιανούς’’ και τις, επίσης, «αλληγορικές ιστορίες» τους…., ναι…., σε Π. Δ και Κ. Δ….! ]]}
▪ Σε ηλικία (!;) εφτά χρόνων ο (!;) «διπλής πατρότητας : από τον Αιγέα κι απ’ τον Ποσειδώνα» (!;) Θησέας
γνωρίζει τον Ηρακλή, που ο παπούς του Πιτθέας τον φιλοξενεί στην Τροιζήνα….!
// …..ε, τότε : στα….. 7 του, μάλλον, θα τον μύησε ο ιμπεριάλας Ηρακλής στον ιμπεριαλισμό Νο 777….. //
▪ Η μάνα του Αίθρα τον γέννησε σε μια τοποθεσία που λέγεται Γενέθλιον,
κοντά σε μια πηγή γλυκού νερού…., αφιερωμένη στον Ποσειδώνα…., μπροστά σ’ έναν ναό (!;) του Άρη….!
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▪ «Λένε ακόμα πως την ώρα που της πρόσφερε θυσία στην ακροθαλασιά, / ο ήρωας στη θεά Αφροδίτη /
μια κατσίκα μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε τράγο και γι’ αυτό η θεά επονομάστηκε Επιτραγία»….!
// …..ο Ι. Χ…., που, τάχα, κατά τη 2η παρουσία του και στην Α. Ι, ‘’μεταμορφώνεται’’
σε….. «αρσενικό» «αρχιτράγο : αρχιβασιλιά με κέρατα -- βασιλιείς» ήταν, έτσι, κατσίκα, πριν…!; //
[ ▪ …..Αφροδίτη Αριάδνη, Αφροδίτη Κτήσιλλα,…., ε, πολυονόματη…., κι αυτή…., ως μαφιόζα….! ]
▪ Ο Θησέας ανακηρύχτηκε βασιλιάς της Αθήνας και επέβαλε αρκετές μεταρρυθμίσεις,
που (!;) δεν έχουν σχέση με τη μυθολογία, (!;) αλλά με την ιστορία….!
| Ε, ο ιστορικός ‘’Θησέας’’ ήτο μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωση του μυθολογικού Θησέα, ως πάντα και παντού…..! |
[ ▪ Προσφορά βοστρύχου από μαλλιά….: ‘’«σύμβολο….. αγνότητας και παρθενίας»’’….. τω ‘’Κυρίω’’….! ]
▪ Στις γιορτές των Συνοικίων, που θέσπισε στην Αθήνα ο Θησέας, γίνονταν, π ι α, αναίμακτη θυσία….!
// Α, μήπως έβαλε όρους στον Δία και τους ‘’τέτοιους’’ του, αλά ‘’παζλ’’ Ι. Χ, για πνευματικές θυσίες…., π ι α…!; //
---- …..Ο Παυσανίας λέει ότι κι ο Κέκροψ αντικατέστησε τις ανθρωποθυσίες,
που γίνονταν στον βωμό του Δία, με ευγενέστερες προσφορές,
δηλαδή, με γλυκίσματα από άσπρο αλεύρι….! Χξς΄, Πνευματικόςςς Δίας, Πνευματικόςςς Γιαχβέ,….! ---▪ Παροιμιώδεις έμειναν οι εκφράσεις λατρείας των συμπατριωτών του Θησέα Αθηναίων :
«τίποτα χωρίς τον Θησέα» και «είναι ένας νέος Ηρακλής»….!
( Τίιιιι…., δεν ήταν σύγχρονοι…., έστω, λίγο μεγαλύτερος ο Ηρακλής από τον Θησέα…!; )
// Παύλος : «όλα δι’ αυτού | διά του Ιησού | εγένοντο»….! Και….. νέος Ιησούς ο της…..Κ Δ…!;
Ηρακλής, Ι. Χ,….: ιδέες ενσαρκωτές….. //
▪ Τα Χαννίδεια, είταν μια γιορτή που γινότανε προς τιμήν του Χαννίδα,
του παιδαγωγού του Θησέα στην Τροιζήνα….! ---- Ε, αυτήν κι αν τη γιόρταζαν οι….. χάννοι πιστοί….! ---|| Παύλος κ. α. λ….: παδαγωγός –τους ο Σατάν….! Τί…., μήπως και κρυφογιορτή….. Σατάνεια…!; ||
▪ Τα Επιτάφεια ήταν μια γιορτή αφιερωμένη στον Θησέα….: γιορτή των νεκρών,
όπου απαγγέλαν πιθανότατα το εγκώμιο του Θησέα κι όλων των πολιτών που πέσαν στο πεδίο της μάχης….!
( …..Α, έτσι κι οι Ι. Χήδες….: Επιτάφειος θρήνος, περιφορά επιταφείου
και, στις στάσεις, απαγγελία ονομάτων νεκρών….. του χωριού, της πόλης,….! )
=============================================================
► Ο Κορίνθιος ήρωας Σίσυφος // : ε, αυτός ο Σίσυφος….. // κατόρθωσε να νικήσει τον Θάνατο και να τον δέσει.
/ …..ε, το δίποδο λαοκτόνο ‘’τσιράκι’’ του Άρη…., χμ, ‘’ωσάν’’ τον Ι. Χ : Ι. ΑΧ της «Αποκάλυψης»….! /
Ύστερα απ’ αυτό, κανένας δεν πέθαινε πια πάνω στη γη. (!;)
* Εχ, και, βιολογικός πόλεμος και…., εκατέρωθεν των, πρακτορούχων, αντιπάλων…., δοτά κι αντίδοτα….! *
Ο Άρης έλυσε το θεό του θανάτου. // Χμ, πάλι, με βιολογικό πόλεμο, τους ξαναπέθαιναν τους Κορίνθιους….! //
Τότε ο Θάνατος έπιασε τον Σίσυφο και τον πήγε με το ζόρι στο βασίλειο του Άδη.
|| …..χξς΄…., φαρμακόπληχτος ο χαφιές ‘’επαναστάτης’’…., ε…., και εξορία Κιμμερία….,
‘’σαλμονέλα’’ στο νερό της ‘’γης’’…., φανερό το μυστικό του Άρη…., κι η νάρκη του κοσμάκη χιμαιρία….! ||
Μα «ο πιο της γης πανούργος» τα κατάφερε και δραπέτευσε….!
// Α, τώρα πια, μετά από ‘’τέτοιες’’ εξεξεξετάσεις, προαγωγή και….. διπλός, από απλός, πράκτορας….,
προκάτ, θαρρείς, κι ως απλός κατάσκοπος -- άγγελος, χμ, Πράκτωρ εισπράκτωρ του Θανάτου….! // ◄
============================================================
■ Ασκληπιός….:
Ο Ασκληπιός, λέει ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος,
«έχοντας γίνει πολύ επιδέξιος στη χειρουργική τέχνη, στην οποία εξασκήθηκε πολλά χρόνια,
[ Ε, τόσα εξεξεξασκητικά χρόνια, με τόσα πειράματα, ιδίως, σε, ’’κατάδικά’’ τους, δουλικά πειραματόζωα….,
πώς να μην….. εξεξεξελιχτεί σε….. επιδεξεξεξέξιο χειρούργο….. ο….. ποδούργος….! ]
όχι μόνο έσωζε πολλούς ανθρώπους από το θάνατο, μα (!;) ξαναζωντάνευε και νεκρούς.
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// …..εμ…., ’’προφήτης’’ χωρίς, και, νεκρανάσταση δεν γίνεται….,
χμ, που, υγιείς : ζωντανούς πέθαινε…..
και άρρωστους : νεκρούς τους έδινε ζωή…., χα, ’’Γοργονο’’ · ’’μεταμοσχευστικά’’….!
Ω, ‘’έτσι’’…., μα σε όραμα, που το λένε οι ‘’χριστιανοί’’ ‘’τέτοιοι’’ ως θαύμα…., και ο Ιεζεκιήλ….:
37 : 1 έως 14….: Όραμα των ξηρών οστών· Αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους….! //
Η Αθηνά του είχε δώσει το αίμα που έτρεξε κάποτε από τις φλέβες της Γοργόνας
κι αυτός χρησιμοποιούσε το αίμα των φλεβών της αριστεράς πλευράς
για να θανατώνει τους ανθρώπους
|| …..χμ, και ευθανασία και δυσθανασία ο εύζωος ‘’αθάνατος’’….! ||
και το αίμα της δεξιάς πλευράς για να τους γιατρεύει· με τον τρόπο αυτό ξαναζωντάνευε τους νεκρούς»….!
*[ Α, αριστερά πλευρά οι ’’κακοί’’ δότες, αυτούς που είδε και με τα δύο της μάτια η τερατοκατάσκοπος
και ‘’προμηθεύτρια οργάνων -- μοσχευμάτων’’ στην άρρωστη υψηλή κοινωνία…., λες….,
και δεξιά πλευρά οι ’’καλοί’’ λήπτες, χμ, στα τερατοχειρουργεία τους…., έστω και κωδικιζέ : αλληγοριαϊζέ….,
ωχ, κι ο, υγιής, δότης, πέθαινε…., είτε πετύχαινε η εγχείρηση….. είτε όχι….,
κι ο, άρρωστος, λήπτης ξαναζωντάνευε…., σαφώς, όταν, σπάνια κι ανάλογα, πετύχαινε η εγχείρηση….!
Ε, όχι, καλέ σεις, νεκρανάσταση : αποφυλάκιση….,
χα, κάτι ‘’σαν’’ Ηρακλή και Τεγεάτισσα Στερόπη…., ή, ίσως, και τα δύο….! ]*
Πριν γίνει θεός της ιατρικής, ο γιος του Απόλλωνα και της Κορωνίδας
θεωρήθηκε, ότι είναι μια θεότητα που κατείχε, κυρίως, μαντικές ικανότητες,
είταν δηλαδή σε θέση να δίνει χρησμούς.
Άλλωστε, ο Ασκληπιός, συνέχισε να δίνει τις συνταγές του με μορφή χρησμών, στους πολλούς πιστούς του,
που έρχονταν να τον ικετέψουν να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους.
// Ναι, ω άρρωστοι, κι η μαντική επιστήμη είναι…., που ερμηνεύει, χμ, ώς και την….. Άγνοια των θεών….,
εξού και η….. ευερμήνευτη προαγωγή των ασκούντων ‘την, των ιατρομάντεων, στη χάι σοσάιτυ….! //
Μήπως ο Ιπποκράτης δεν έγραφε, ότι «η ιατρική και η μαντική είναι (!;) ετεροθαλείς αδελφές,
γιατί και οι δυο αυτές επιστήμες έχουν τον ίδιο πατέρα, τον Απόλλωνα»;….!
{ Μμμμμ…., κι αυτός…., ο, χμ, ‘’οφιούχος’’ κι αυτοθαλής ‘’κομπογιανίτης’’ ιατρομάντις Ιπποκράτης….,
αλογο’’τέτοιος’’ ήταν…., Σχιζο’’τέτοιος’’…., αρχικά και τελικά…., κι ας….! }
Ο Πελοποννήσιος ήρωας Ασκληπιός, (!;) βρέφος ων, (!;) φωτίστηκε, (!;) στο κεφάλι του,
|/ Αααχ, κι ο ‘’«ιατρός των ψυχών»’’ Ιησούςςς, έτσι, με φωτοστέφανο, βρέφος ων στη φάτνη του σπηλαίου….! /|
από μια (!;) θεïκή λάμψη, την ώρα που ένας (!;) βοσκός έσκυψε να το πάρει από τη σπηλιά,
όπου το φύλαγαν μια κατσίκα, που το θήλαζε, κι ένας σκύλος, / Ε, ζευγάρι διπόδων….. /
καθώς η Μεσσήνια μάνα του, η βασιλοπούλα Αρσινόη….,
που το συνέλαβε με τον Απόλλωνα…., το άφησε έκθετο στο όρος Μύρτιο….: μεσσηνιακός μύθος…..
[ Εχ, ως συνήθως, έτσι συμβαίνει με τα θείααα νόθα και τους Μεσσιακούς μύθους, εξ αλληλοαντιγραφήςςς….! ]
---- * …..κατά τον Πίνδαρο ήταν γιος του Απόλλωνα και της Θεσσαλής Κορωνίδας….. ---Από τις κόρες του Ασκληπιού η σπουδαιότερη είναι η Υγίεια ή θεά της υγείας,
που σύμφωνα με τη γενικά παραδεγμένη άποψη, δεν είν’ παρά η προσωποποίηση μιας αφηρημένης ιδέας….!
( * «Αθηνά Υγίεια»….: χμ, κι εδώ, η αφηρημένη ιδέα : έννοια της υγείας αποκτά συγκεκριμένη μορφή….! )
Κορυφαίο σύμβολο τ’ Ασκληπιού είν’ (!;) το φίδι. // Α, γι’ αυτό κι οι χριστιανοί έχουν το σατάν φίδι σύμβολο….! //
Σύμφωνα με το μύθο, ο ίδιος ο Ασκληπιός είχε θρέψει το ζώο / …..τί…., ζώο κι όχι ερπετό…!; / αυτό στο Πήλιο
και οι ιερείς περιποιόνταν με μεγάλη φροντίδα τα φίδια στους ναούς του θεού.
Τα φίδια της Επιδαύρου ήταν ακίνδυνα, ενώ αλλού, και κυρίως σε μια μεταγενέστερη εποχή,
τα φίδια που τρέφανε στους ναούς είταν φαρμακερά….! { Έι, τα φίδια σε ναούς της Παναγίας είν’ ακίνδυνα…!; }
▓ Οι Ασκληπιάδες, συντεχνία ιατρομάντεων, που ισχυρίζονταν ότι είναι απόγονοι του Ασκληπιού,
για να μη χάσουν την πελατεία τους, αναγκάστηκαν να ικανοποιήσουν την κοινή γνώμη, (!;)
που ζητούσε άμεση επέμβαση του Ασκληπιού,
είτε με τη μορφή ενυπνίου, που φορές τα έβλεπαν, αντί των ασθενών, οι ιερείς,
που ήσαν (!;) εξουσιοδοτημένοι να βλέπουν όνειρα,
[ Ε, μάλλον, να προκαλούν χασίς ελπίδες : ψευδαισθήσεις : όνειρα : σφίγγειες ενέδρες….! ]
είτε με τη μορφή οπτασίας, οπότε ο οραματιζόμενος έβλεπε το θεό
να εμφανίζεται αυτοπροσώπως και να θεραπεύει τους αρρώστους.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{ Παρουσία θεών, θεαινών,….. σε όνειρα, οπτασίες,…..
▀ Eλληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν….:
▪ Αθηνά : Παρουσιάζεται στους πιστούς της, κυρίως, μέσα σε (!;) όνειρα….,
καθώς δεν της άρεσε να προσφεύγει σε (!;) μεσάζοντες για να εκδηλώσει τη θέλησή της….: (!;)
εξού και το που δεν είχε κανένα ιερό -- μαντείο, για το φανέρωμα του μέλλοντος στους θνητούς….!
▪ Ερμής : Το (!;) ενδιαφέρον του Ερμή για τους ανθρώπους τους παρακολουθούσε (!;) και στον ύπνο τους,
ακόμα και (!;) μετά το θάνατό τους.
Έστελνε ( Ε, χασίς ελπίδες : ψευδαισθήσεις : όνειρα…!; ) όνειρα στους θνητούς,
και μπορούσε να τους κοιμίζει και να τους ξυπνά όποτε ήθελε. (!;)
Σ’ αυτό λ. χ οι Φαίακες, κατά την Οδύσσεια, έκαναν την τελευταία προσφορά πριν αποσυρθούν για ύπνο.
Το είδωλο του θεού βρισκότανε κοντά στο κρεβάτι [ Ωχ, τι….. κρατική τρομοκρατία οι καημένοι Φαίακες….! ]
κι είχαν το πρόσωπό τους γυρισμένο προς το μέρος του….!….. (!;) ▄
▌Παλαιά Διαθήκη :
▪ Γένεσις : 46 : 3, 4….: Και είπεν ο Θεός / προς Ιακώβ -- Ισραήλ σε (!;) νυχτερινό του (!;) όραμα /,
«Εγώ είμαι ο Ελ (Θεός), ο Θεός του πατρός σου∙ μη φοβηθής να κατέλθης εις την Αίγυπτον
διότι θα σε καταστήσω εκεί μέγα έθνος. Εγώ (!;) ο ίδιος θα κατέλθω εις την Αίγυπτον μαζί σου,
και εγώ οπωσδήποτε θα σε επαναφέρω…..»….!….. ▌
► Καινή Διαθήκη :
▪ Ματθαίος : 2 : 19, 20….: Μετά τον θάνατον του Ηρώδη,
άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται, εις (!;) όνειρον, εις τον Ιωσήφ, όταν ήτο εις την Αίγυπτον, και του λέγει,
«Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και πήγαινε εις την γην του Ισραήλ,
διότι έχουν πεθάνει εκείνοι, που εζητούσαν την ζωήν του παιδιού»….!….. ◄ }}
|/ Όχα κι αχό…., «μεγάλο κόλπο»…., ναι…., μα και…., ιδίως, αλλιώς…., ’’πιο’’ ευσταθές….! /|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η διαδικασία αυτή /των Ασκληπειάδων/ προκάλεσε τα χλευαστικά
και σαν σ’ ανέκδοτα σχόλια των σκεπτικιστών,
αλλά και των σατιρικών συγγραφέων…., ως, λ. χ, ο Αριστοφάνης στο έργο του ‘’Ο Πλούτος’’, ο Αιλιανός,….!
/ Έι, τα ‘’εκδιδόμενα’’….. δεν είναι ούτε για ανέκδοτα…., παρά για τον ‘’Καιάδα’’…., που βλάπτουν….! /
Τελικά, οι Ασκληπιάδες περιπέσανε σε ανυποληψία, επειδή το παρακάνανε.
[ Ε, και, και, γιατί φανέρωσαν ‘’απόκρυφα’’ ‘’μυστικά’’ σε ‘’τυφλούς’’ και ξε’’τυφλώθηκαν’’ θαυματικάαα…!; ]
# Χα…., από κοινοί…., ήρωες….. κι έπειτα θεοί….,
| Εμ, αυτό : «υδατομόρφωση» παθαίνουν τα ‘’αέρια’’…., όταν αυτοεπ·αίρονται στη ‘’στρατόσφαιρα’’….! |
μα, μετά…., κι από θεοί…., ήρωες….. κι έπειτα, ξανά, κοινοί….,
που, πλην και του Απολλώνειου Δία, κι οι λαοί ‘’ανεβοκατεβάζουν’’ τα ‘’τέτοια’’ υποκείμενα….! #
Άρχισαν να ισχυρίζονται, ότι μπορούν και κάνουν θαύματα, ότι θεραπεύουν λόγου χάρη τους τυφλούς.
| Α, γιατί όχι έτσι : σε ανυποληψία κι ο έτσι λαομπαίχτης κωδικοπαίχτης Ι. Χ…!; |
Τότε, όσοι άνθρωποι διαθέτανε κοινό νου, αρχίσανε να τους κοροïδεύουν
κι ο σκεπτικισμός αντικατέστησε την εμπιστοσύνη….! / ’’Ψιλόγαζο τους δούλευαν’’, ’’ψιλόγαζο τους πήραν’’….! /
* …..α…., και….. γιατί όχι έτσι κι εσείς…., ωρέ απερίσκεπτοι…!;
Γιατί δεν τους κάνετε…., και, με ‘’ψηφοφτού’’…., ‘’κλειστομάτηδες’’….. τους ‘’ανοιχτομάτηδες’’…!;
Ρε, σουτ….. και γκόλ….! * ▓
==============================================================
// ▪ Η Γοργόνα Μέδουσα | τέρας | είχε δυο μεγάλα στρογγυλά μάτια που εξακοντίζανε αστραπές….!
Όποιος έπεφτε κάτω από το βλέμμα της, γινότανε πέτρα….! //
{ …..ωχ…., ωρέ ‘’κατάδικό’’ τους δουλικό…., είναι να μη σε εντοπίσουν
τα….. κατασκοπευτικά μάτια του, της ’’μαυραγορίτισσας’’, Τέρατος :
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παρα·θαλάσσιας σατράπισσας…., του/της πολύ αρνητικότατου/της : - -….,
που…., αν είσαι…., ’’ομοίως’’ της…., ’’αστός’’…., έτσι…., αλλάζεις τάξη :
λαο,πετρο,ποιείσαι…., εεε, ως αντί….,
ή…., άλλως…., αν είσαι….. πέτρα…., ‘’πάτος λαός’’…., που δεν λένε οι κωδικο·μυθο’’τέτοιοι’’….,
γίνεσαι…., τότε και γι’ αυτό…., εεε, ως αντί…., από σχιστόλιθος έως χαλίκι….,
να σε πατούν κι οι ξυπόλητοι….. και να….! }
---- ▪ Οι κάτοικοι της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, για να εξηγήσουν την καταγωγή τους,
επινόησαν, επί πολλές γενεές, διάφορους μύθους, όπου δρουν διάφορα πρόσωπα,
που μερικά απ’ αυτά, γίνανε από τα (!;) δημοφιλέστερα της ελληνικής μυθολογίας….! ---|_| Α, στους οξαποκεί παλιοδιάθηκους και νεοδιάθηκους, ωρέ οξαποδώ παλιοδιάθηκοι και νεοδιάθηκοι,
οι οξαποκεί ‘’Καδμικοί’’ ‘’τέκτονες’’…., και, για να επαληθεύουουουουουν ‘’προφητείες’’….,
τους λογοπραξοφακιροέκαναν απογόνους βασιλιάδων….,
να, τους θεοκτόνους -- βασιλοκτόνους…., που ήσαν και πρώην τσομπάνηδές τους….!
Εχ, ννναι…., και….. σιγά τις….. μετα·φυσικές, χα, Δαυιδικές, εξεξεξηγήσεις σας….,
ε, και σου, ρε ’’κρυφόλογε’’ παπαγάλε –τους Ζαν Ρισπέν,
ω υπερδόλια ‘’μυημένε’’ Γάλλε ’’συγγραφέα’’ της, εδώ, Ελληνικής Μυθολογίας, Ελληνόβαλτε χρήμασι….! |_|
▼ Για να γλιτώσει από το θάνατο ο ασθενής Μίνωας,
|| Α, να του ξεμαραθεί η, ιμπεριάλ, μαραμένη του ‘’Τζίτζικα’’ Τιθωνέα Μίνωα και να ψυχοξεμαραζώσει….,
ως…., να ‘’ψυχο’’ξεμαραζώσει…., κι η φαρμακο’’πατσαβούρα’’ του…., ήτοι, κάτι σαν πεοανάσταση….,
ή, έστω, κάτι σαν ανάσταση του μυστικοπαθούς θρησκευτικού -- μυθολογικού ιμπεριαλισμούουου….! ||
η ερωμένη του Πρόκρις έδωσε στον άπιστο Μίνωα : ’’«κέρατο»’’ να πιει
«νερό όπου είχε βράσει τη ρίζα του φυτού Κιρκαία»….! (!;)
// …..χμ…., μεταμορφωτικό -- ανα’’κερατωματικό’’ πράμα…., σαν την Κίρκη…., όνομα και πράμα….,
μωρή παρτουζοξεμυαλίστρα Ηώ, σώρρυ, Πρόκριδα, κι εσύ μωρή ‘’μοχλόσεξη’’ Κιρκαία, δουλικό της….! //
[ Κατ’ άλλους χρησιμοποίησε το γεννητικό όργανο μιας κατσίκας,
με αποτέλεσμα να απαλλαγεί ο | Α, ‘’ως’’ και με τον Αβραάμ….! | Μίνωας απ’ την τρομερή του ασθένεια….! ]
( Ε, κατ’ αντιγραφή του ‘’τέτοιου’’ της ιμπεριάλας Πασιφάης…., αντίδοτο ίδιο δοτό : ’’σεξοομοιοπαθητική’’….!
Χα, όλα για τις σατραπείες…., και οι κύριοι….. και οι κυρίες….! )
Αυτό το ποτό, το νερό με τη ρίζα Κιρκαίας,
εξουδετέρωσε το ποτό της γυναίκας του | Ε, ‘’αλά’’’ Σάρρα….! | Πασιφάης,
/ …..α, φανερά, υγιής, πια, έτσι…., μα, κρυφά, άρρωστος, πάλι, με μια δούλη -- κατσίκα της Πασιφάης….,
πασιφανής ‘’πάσα’’ της….: ’’παλιοδιαθηκικά’’ αιδοιοπράματα…., ω αιδοιοξέσματα του ΓιαχβοΔία….! /
που τον μισούσε για τις διαφθορές και τις απιστίες του….!
---- …..αυτό που του έδωσε κι ήπιε…., με αποτέλεσμα, μόλις έβλεπε άλλη γυναίκα,
* Χα, ξανά, οικιακός, από δημοτικός, Μπουγάς -- αρσενικιά ‘’τέτοια’’….! Αμ δε, ο πεοσερνάμενος….! *
εκτόξευε κατά πάνω της φαρμακερά αγρίμια και τη σκότωνε….,….. ---[ …..χξς΄ςςςς…., κέρατα κι αντικέρατα…., δοτά κι αντίδοτα….,….. διεγερτικά κι αντιδιεγερτικά…..,
ρε, ουστ ‘’κερατολόγοι’’ δασ κάλοι, μη σας….. δονήσω….,
που μας ‘’τα’’ διαφθείρατε…., ε, αλά Π. Δ : δούλη και αλά Κ.Δ : ελευθέρα….! ] ▲
// ▪ Νόμος των αντιποίνων ή Νόμος του Ροδάμανθυ, αδελφού του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα,….:
Είναι δίκαιο να υποφέρεις αυτό, που έκανες τον άλλον να υποφέρει»…..! //
| Ε, αυτά, και τα ‘’κέρατα’’ ’’σημειοτέρατα’’, τά ‘χουν στη μαφιοζοΟικογένεια….! Μωυσαίικα πράματα….! |
▌▪ Ο Γίγαντας Τάλως, κατά τον, μυθογράφο, Απολλόδωρο τον Αθηναίο,
δεν είχε παρά μια μονάχα φλέβα, που ξεκίναγε από το σβέρκο του και έφτανε στη φτέρνα,
όπου ένα χάλκινο καρφί εμπόδιζε το αίμα να χυθεί….! (!;)
|| …..τσς…., Εξεξεξουσία μονόφλεβη…., α, τουτέστιν, απ’ το Βάθρο….: καθίστρα του και κάτω του…..
έως τον χαλκοκαρφωμένο λαο,απο,πάτο…..
το γαλαζοαίμα της Δυνάστευσης, χμ, μεταγγίζεται ‘’μονορούφι’’….,
’’πλην’’ -- πλην στους οικείους,….: χάλκινη Χούντα….,….!
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Και φανταστείτε τι συνέβαινε στις χρυσές και τις σιδηρές ‘’τέτοιες’’….,
που ούτε ‘’κιχ’’ δεν ακούγονταν στις….. ανενάντερες….!
Ρε, απ’ τον, ‘’νευρο’’κόφτη του Δία, Γίγαντα Τυφωέα ο Δίας γλίτωσε…., μα ‘’αυτοί’’ όχι….! ||
Λέγανε μάλιστα πως είτανε και (!;) φτερωτός…. , πυράγκαλος….,….!
---- ….. Ο Γίγαντας Τάλως ανήκε στη φυλή των χάλκινων ανθρώπων….. ---( Ε, για άλλοθι ή για, ’’στρατηγικό’’, ξεγέλασμα, γίνονται, φορές, και ένφτερα τα φίδια της Εξεξεξουσίας….,
να…., από φίδια -- φίδια : τα της απόλυτης Δικτατορίας - -…., γίνονται και όσο + -….,
/ …..ε, όχι - + : χουντική δημοκρατία….. /
ήτοι, της δημοκρατικής : + Χούντας : -….: + -…., περιστερόφιδα….,…..
ω λαοί, που καίγεστε, σαν σας λένε….:
«Σ’ αγαπώ, έλα στην αγκαλιά μου….!»…., ε, να…., τα περιστερόφιδα : + - οι πυράγκαλοι….! )
Ο Τάλως, λέει ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος, βρήκε τη μασέλα ενός φιδιού [ Α, έχει και φιδοοδοντίατρους…!; ]
και τη χρησιμοποίησε για να πριονίσει ξύλα, πράγμα που τον οδήγησε στην ανακάλυψη του πριονιού….!
---- …..χμ, μήπως μ’ αυτό πριόνισε και τη φλαμουριά των Γερμανών θεών και…!; ----▐
♣ ▪ …..Ο Πίνδαρος (!;) βεβαιώνει ότι ο Αχιλλέας, μετά το φόνο του απ’ τον Πάρι,
καθόταν δίπλα στο Ροδάμανθυ….,
** …..α…., ναιαιαι…., προκάτ ήρωες….. σε προκάτ πολέμους….. με προκάτ θανάτους….,
χα, των αντικατάστατων των ηρώων…., ήτοι, των σωσιών των ‘’τέτοιων’’….!
Εχ, ρε…., άει σιχτίρ…., ή….. άει στο Ροδάμανθυ…., για πρακτοραμοιβή….,
ρε ανυπόφοροι κωδικο,Πινδαρο,’’τέτοιοι’’….,
α, και για πιότερη μελέτη του νόμου των αντιποίνων του Μωυσέως, σώρρυ, του Ροδάμανθυ….! **
ενώ άλλοι συγγραφείς (!;) λεν πως συνέχισε τη ζωή του στη Νήσο των Μακάρων ή στα Ηλύσια Πεδία,
που είναι (!;) δυο διαφορετικά ονόματα του (!;) ίδιου τόπου….,….! ♣
|/ Έιιιιι, μαφιοζονόματοι…., συνεχίστε…., συνεχίστε…., ω μακάριοι φτωχοί τω πνεύματι, θύματα….,
κι εσείς ω αλιμόνιοι πλούσιοι τω πνεύματι, θύτες,….. και ουστ, ξύπνιοι και χαχόλοι….! Ρεεε, ουστ….! /|
[ ▪…..Και, και, οι αρχαίοι Έλληνες, παρατηρώντας τα φυσικά φαινόμενα,
/ …..τί…., μόνον αυτά…!; Τα ‘’παραφυσικά’’ όχι…!; Γαμαλληλούιααααα….! /
τα μεταφράσανε σε γενικές έννοιες και τα δώσανε μορφή, προσωποποιώντας ‘τα….:
πολυθεïσμός κι ανθρωπομορφισμός,….! ]
|| Α, δηλαδή, ειδικός τερατομορφισμός…., ωρέ….. ξεφύσικοι….! Εχ, κι άντε και στον μονοθεϊσμό….!
Φτου…., κι ας μου λερωθεί το φτύμα….! Φτουουουουου…., χξς΄ςςςς….,….! ||
▪ Οι Σειρήνες….:
Σε ένα απόσπασμα της «Ελένης» του Ευριπίδη, η σύζυγος του Μενελάου επικαλείται τις Σειρήνες….:
«Φτερωτές παρθένες, θυγατέρες της γης, μελωδικές Σειρήνες, ελάτε να συνοδέψτε τους (!;) στεναγμούς μου
με τον θλιμμένο ήχο της σύριγγας και της….. λιβυκής φλογέρας,
έτσι που τα τραγούδια μου, ταιριασμένα με τα δάκρυα
και τ’ άθλια βάσανά μου, να στείλουν στην Περσεφόνη πένθιμες αρμονίες, αντίλαλο των θρήνων μου»….!
( Εχ, έτσι και το ‘’«παρθένο»’’ και Σειρηνικό Πνεύμα του Γιαχβέ μεσιτεύει για ‘’μας’’ με….. στεναγμούς….,
‘’καταπώς’’ έλεγε ο κλαίων γοερά για ‘’μας’’….. γόης Π,Φ,αύλος….! )
▪ Η Σκύλλα….:
Η απαίσια όψη της αποτροπιάζει ώς και τους θεούς : δώδεκα παραμορφωμένα πόδια
στηρίζουν ένα κορμί απ’ όπου βγαίνουν….. έξι μακρουλοί λαιμοί και….. έξι φριχτά κεφάλια.
Τρεις σειρές δυνατά και φριχτά δόντια γεμίζουνε τα στόματά της, λημέρι του σκοτεινού θανάτου….!
Η κατοικία της Σκύλλας βρισκότανε….. σε απόσταση βολής τόξου
από εκεί που έμενε ένα άλλο παρόμοιο τέρας, η Χάρυβδις….!
…..Ο Οδυσσέας αφηγείται πώς κατάφερε να σωθεί από τη Χάρυβδι….:
«Άδραξα τα κλωνιά της (!;!;!;!;!;) συκιάς κι έμεινα κρεμασμένος εκεί σαν νυχτερίδα,
δίχως να μπορώ ούτε να στηρίξω κάπου τα πόδια μου, ούτε ν’ ανέβω στον κορμό του δέντρου,
γιατί βρισκόμουν μακριά από τις ρίζες και κρατιόμουνα μονάχα από την άκρη των μεγάλων κλωνιών,
που με τις φυλωσιές τους σκεπάζανε το βάραθρο…..»….!
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[ …..Α, κι ο σαν νυχτερίδα «διπλομεσίτης» Ι. Χ….. υπό της συκής, σώρρυ, από την συκή πιάστηκε….,
ως όλοι οι ‘’τέτοιοι’’ στα δύσκολα…., και σώθηκε από τη Χάρυβδι Γιαχβέ…., που ‘’του τη φύλαγε’’….,
όταν ‘’το μυρίστηκε’’ ότι «είναι μεσίτης όχι ενός»….,
δηλαδή, ότι….. ‘’το έπαιζε’’….. και υπό την άμπελον : Χάρυβδιν….. και υπό την συκήν : Σκύλλαν….,
πότε Γλαύκος….. και πότε Γλαύκη…., πότε Στάφυλος….. και πότε Φραγγοστάφυλος….! ]
▪ Η Γοργώ….:
Η Γοργώ…., φριχτό τέρας, κόρη της Γαίας και του Ουρανού….,
είχε χέρια χάλκινα και χρυσά φτερά που της επιτρέπανε (!;) να….. υψώνεται στον αέρα….!
/ Α, ‘’σάμπως’’ ο Ι. Χ στην ανάληψή του….! Κατά τον Ευριπίδη, η ίδια η Αθηνά σκότωσε τη Γοργώ….! /
▪ Μούσες….:
Στον Φαίδρο του, ο Πλάτων
// …..ε…., φαιδρός έως γελοίος καθώς ήταν…., Φαίδρους έγραφε….! //
αναφέρει τον εξής μύθο : «Όταν γεννήθηκαν οι, (!;) 9, Μούσες και δημιουργήθηκε η μουσική,
μερικοί άνθρωποι της εποχής εκείνης γοητεύτηκαν τόσο πολύ,
που τραγουδούσανε συνέχεια κι ούτε τρώγανε ούτε πίνανε, μέχρι που πεθαίνανε σιγά -- σιγά, δίχως πόνο.
Από αυτούς κατάγονται τα τζιτζίκια, που ‘ναι ευνοούμενη φυλή των Μουσών
[ Α…., τί…., ανάποδος, λεςςςςς…., «Νόμος της Στυγός»…!; ]
και ζούνε χωρίς να υποφέρουν από πείνα, ζούνε χωρίς να τρώνε ποτέ, χωρίς να πίνουν,
τραγουδώντας από την πρώτη μέρα που θα γεννηθούνε μέχρι το θάνατό τους,
οπότε πηγαίνουνε στις Μούσες και λένε στην κάθε μια τους τα ονόματα των πιστών τους εδώ κάτω»….!
{ Α, και, ανυποψίαστα, χαφιέδες φακελωτές τα τζιτζίκια των Μουσών…., χμ, ως τα ‘’σκητούχα’’ τζιτζίκια….! }
[ * Ο άντρας της Ηούς : Αυγής, ο Τιθωνέας…., / Α, τέλος της ιμπεριαλιστικής του ικανότητας ο Δαυίδ…!; /
στα γεράματά του, οπότε δεν μπορούσε να συνουσιαστεί μαζί της…., μεταμορφώθηκε σε Τζιτζίκι….! ]
Εχ…., ως κι ο Ι.Χ…., # : Ι.Χ : περί των πτηνών του ουρανού…., «ουκ επ’ άρτον μόνον ζήσεται άνθρωπος» #
‘’αερό’’,‘’δροσό’’,μελι…., ω αερόβια : αεροφάγα τζιτζίκια, τρεφόμενα με αέρα και υγρασία του….! )
* Η Κλειώ έγινε τελικά η Μούσα της Ιστορίας. Τα κυριότερα σύμβολά της είναι η σάλπιγγα, η κλεψύδρα
και πάνω απ’ όλα ένα χειρόγραφο ( volumen) που ξετυλίγεται….!
* Η Ερατώ είναι η μούσα του υμεναίου : του γάμου…..!

---- …..Απόλλων : μουσαγέτης….. ----

* Η Πολύμνια είναι η υμνήτρια των θεών και των ηρώων…., που, συνήθως, την εικονίζανε
με έκφραση σκεφτική και κάποτε με το δάχτυλο στα χείλη. «Αυτά τα δάχτυλα που μιλάνε,
(!;) αυτή η εύγλωττη σιωπή, αυτές οι αφηγήσεις των χειρονομιών, θεωρούνται επινόηση της μούσας Πολύμνιας,
ήθελε να δείξει, ότι οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν τη θέλησή τους,
(!;) χωρίς να καταφύγουν στο λόγο»….: Κασσιόδωρος….!
Οι….. οκτώ εικονίζονται σε προφίλ…., ενώ η Καλλιόπη, η μούσα της ευγλωττίας και της….. επικής ποίησης,
|| Α, κι ο Ι. Χ της Α. Ι….. εύγλωττος : αμφίστομη ρομφαία…., επική : πολεμική…., μα «αρσενικόςςς»….! ||
που βαδίζει επικεφαλής, ως η πιο σεβαστή και η πρώτη απ’ όλες, εικονίζεται ανφάς και παίζει σύριγγα….!
▪ Ο Κέκροψ….:
Ήταν, κατ’ άλλους, διφυής, δηλαδή είχε διπλή φύση, μισός άνθρωπος και μισός φίδι….: διπλοφυσίτες….. (!;!;!;)
ή, κατ’ άλλους μυθολόγους, μονοφυής….: μονοφυσίτες : μια, ανθρώπινη, φύση….! (!;!;!;)
Κόρες του : η Έρση ή Δρόσος, η Πάνδροσος και η Άγλαυρος….!
/ …..χμ…., δροσόμελι : ανθρωποφιδόμελι : + -…., χμ, και πανδροσόμελι : κατθρωποφιδόμελι : - -….. )
=================================================================
▪ Ο Κάδμος….:
Θηβαίος ήρωας, με….. (!;) 4 κόρες…., κατά μυθογράφους γιος του Δία….,
[ Βήλος : βασιλιάς της Αιγύπτου και Αγήνορας : βασιλιάς της Φοινίκης : γιοι του Ποσειδώνα και της Λιβύης….! ]
που σκότωσε τον δράκοντα : γιο του Άρη….!
Τότε, λέει ο Οβίδιος, «Η θεά η Παλλάδα, η Αθηνά,
που προστάτευε τον ήρωα, τον Κάδμο, κατέβηκε από τα αιθέρια δώματα και εμφανίστηκε μπροστά του,
του δίνει διαταγή να σκάψει τη γη και να θάψει στον κόρφο της τα δόντια του φιδιού,
γιατί από τα δόντια αυτά / Τί, απ’ τη….. φιδομασέλα του…., ε, Κάδμειου…., Τάλω…!; / θα φυτρώσει ένας λαός.
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Ο Κάδμος υπακούει με το άροτρό του πάει και χαράζει αυλάκια και, ως του είπε η θεά, σπέρνει στη γη δόντια,
/ Α, τη μισή δρακοντοφιδομασέλα…, που….. την άλλη μισή την έδωσε στον Αιήτη…!; /
που θα γεννήσουνε ανθρώπους. Αμέσως, ω θαύμα απίστευτο! το χώμα αρχίζει να σαλεύει.
[ …..ε, τι ξιππάζεσαι μωρή καπότα του Σατανά Οβίδιε…., που κι ο….. ’’«Γιαχβέ Κάδμος»’’ έτσι….,
‘’γεννά’’ χώρες σε μια στιγμή και σε μια στιγμή τις εξαφανίζει….,
χα, εμφυλιακά…., σπέρνοντας σ’ αυτές….. δρακόντεια ‘’δόντια’’ : Ποσειδώνειες Έριδες….,
μα, χμ, αφήνοντας «υπόλοιπό» τους…., / Τίιιιι…., 5….. ‘’Πενταλφαϊκούς’’….. ‘’τέτοιους’’…!; /
για να έχει, παίζοντας, να περνά τον….. διάχρονό του….,
α, κάτι σαν το όραμα του Ιεζεκιήλ με τα ξηρά οστά που αποκτούν σάρκα κι αίμα….!
Α. Ι : δράκοντας και Ι. Χ….. και….. νέα / …..τί…., καββάλ Καδμεία…!; / δημιουργία του Ι. Χ…., έτσι…!; ]
Μές’ από τα αυλάκια ξεφυτρώνει στην αρχή ένα ολάκερο δάσος δόρατα,
αμέσως ύστερα , βλέπει κράνη με σειόμενες τις αστραφτερές τους ιππουρίδες κι ύστερα τους ώμους,
βλέπει και τα χέρια, φορτωμένα βέλη και μια ολάκερη σοδειά ασπιδοφόρων….!
Τον Κάδμο τον πιάνει τρόμος μπροστά σ’ αυτόν τον νέο εχθρό και τρέχει να πάρει τα όπλα του,
‘’μην τα παίρνεις, φωνάζει ένα από τα παιδιά της γης, και μην ανακατεύεσαι σ’ αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο’’….!
Όλα αυτά τα αδέλφια, που μόλις γεννηθήκανε και τώρα σκοτώνουν ο ένας τον άλλον,
οι νέοι πολεμιστές, που η μοίρα τόσο σύντομη ζωή τους είχε γράψει, πέφτανε μπρούμυτα
και ξεψυχούσαν πάνω στη ματωμένη μάνα γη. Μόνο (!;) πέντε απομείνανε πια·…..»….!
Κατά τον Απολλόδωρο τον Αθηναίο, από τους πέντε «σπαρτούς» κατάγονταν οι Θηβαίοι….!
Η πόλη των Θηβών είχε (!;) επτά πύλες, / …..χμ, όσες χορδές, 7, είχε κι η λύρα του Απόλλωνα,….. /
και ο Αμφίων, γιος του Δία και της Αντιόπης, έδωσε στις πύλες τα ονόματα των (!;) επτά θυγατέρων του
κι όχι τα ονόματα των (!;) επτά γιων του….!
Κατά μια παράδοση, / ο Κάδμος / ήταν άνδρας της Νιόβης…., με (!;) 6 κόρες και (!;) 6 γιους….,
|| Ε…., ως ο ιμπεριαλισμός Νο 777….. κι ως ο ιμπεριαλισμός Νο 666….! ||
που τους 6 γιους τους σκότωσε ο Απόλλωνας….. κι η Αθηνά σκότωσε τις 6 κόρες της….,
προκαλώντας ‘της μεγάλο πόνο, που έκλαιγε ασταμάτητα,
/ Εμ, εντελώς άφραγγη, -666, κι αυτή….! /
ώσπου ένας (!;) ανεμοστρόβιλος
την απίθωσε στην κορφή ενός (!;) βουνού και η Νιόβη έλυωσε και έγινε νερό
[ Τί, άλλαξε τάξη η, διπλοπαίγνιδη : διπλοδεντρο’’σκίαστη’’, μελεαγρίδα : φραγγόκοτα…!; ]
και τα δάκρυα βρέχουνε ακόμα το μάρμαρο του κορμιού της, μερονυχτίς….: Ιλιάδα του Ομήρου….! (!;)
Προσπάθησαν μάλιστα, πολλοί, να εξηγήσουν το θαύμα των δακρύων,
λέγοντας ότι ένας γλύπτης είχε λαξεύσει το άγαλμα της Νιόβης στον βράχο του όρους Σίπυλου
και ύστερα διοχέτευσε εκεί το νερό μιας γειτονικής πηγής,
έτσι που να σταλάζει απ’ τα μάτια του αγάλματος….! || Αχ, σαν τις εικόνες της δακρυρροούσης Παναγίαςςς….! ||
/*/ Η αμαζόνα Σφίγγα, γυναίκα του Κάδμου, έστηνε ενέδρες, και, στους Θηβαίους
και οι Θηβαίοι ονόμασαν τις ενέδρες αυτές (!;!;!;!;!;) α ι ν ί γ μ α τ α. Από κει κρατάνε οι εκφράσεις :
«Η Σφίγγα μας βασανίζει με το αίνιγμά της»
[ Ε, κι ο Σφίγγος Γιαχβέ Κάδμος, και της Π. Δ και της Κ. Δ, και, «δι’ αινιγμάτων» : δι’ ενεδρών βασάνιζε….!
Πάντως, ω θρησκοκάπηλοι θρησκοαινιγματάκηδες, εγώ δεν έχω πρησμένα πόδια…., ναι, και, γι’ αυτό,
θα σας ‘’τα’’ πρήζω ‘’αινιγματολυτικά’’, ώς να σας αγονοποιήσω τα ιμπεριάλ πέη ο ‘’Πεοκλούστης’’….! ]
και «κανείς δεν μπορεί να μας απαλλάξει από το αίνιγμα»….!
Ο μύθος λέει ότι, σαν ο Οιδίποδας έλυσε το αίνιγμα, |Ε, και σαν σκότωσε τους στήνοντες ενέδρες ληστές….!|
η Σφίγγα αυτοκτόνησε, πέφτοντας από τον ψηλό βράχο, όπου καθότανε….! /*/
▪ Γιοι του Θηβαίου ήρωα Οιδίποδα είταν ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης, που πάθανε μεγάλες συμφορές
εξ αιτίας της πατρικής κατάρας, ( Α, κι ο του Νώε Χανναάν έτσι…., από κατάρα του….. ’’γυμνού’’ Νώε….! )
και η μοίρα χτύπησε βαριά ακόμα και τις δυο κόρες του,
την Ισμήνη….. και την Αντιγόνη, την οποία Αντιγόνη, μετά, ο βασιλιάς των Θηβών Κρέων
«την έκλεισε σ’ έναν τάφο, / …..τί…., φυλακήηηηη…!; / , όπου εκείνη αυτοκτόνησε»….!
Ποιός είταν ο….. πρωτότοκος από αυτούς τους δυο γιους του Οιδίποδα;
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Οι αρχαίοι συγγραφείς δεν συμφωνούνε στο σημείο αυτό.
Άλλοι λένε πως είταν ο Ετεοκλής κι άλλοι πως ήταν ο Πολυνείκης.
Λέγανε πως οι δυο αδελφοί συμφωνήσανε να βασιλεύουν ένα χρόνο ο ένας κι ένα χρόνο ο άλλος, εναλλάξ.
«Είναι ορισμένοι που λένε πως ο Πολυνείκης βασίλεψε πρώτος
|| …..χμ, κάτι σαν τον «πρωτότοκο» Ι. Χ…., ενώ, έτσι, ο Ετεοκλής «δευτερότοκος»…., αλά Ι. Β…!; ||
και σαν πέρασε χρόνος, παράδωσε το στέμμα στον αδελφό του.
Άλλοι λένε πως βασίλεψε πρώτος ο Ετεοκλής,
// …..χμ, κάτι σαν τον «πρωτότοκο» Ι. Χ…., ενώ, έτσι, ο Πολυνείκης «δευτερότοκος»…., αλά Ι. Β…!; //
μα σαν πέρασε η διορία, δεν θέλησε να παραχωρήσει τον θρόνο».
Η παραλλαγή αυτή, που την αναφέρει ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος, / Χμ, αλά ευαγγελιστές της Κ. Δ….! /
είναι η επικρατέστερη. Η άλλη εκδοχή ---- σύμφωνα με την οποία τα δυο αδέλφια κάνανε μοιρασιά
και ο Ετεοκλής πήρε τάχα το στέμμα, ενώ ο Πολυνείκης αρκέστηκε
στο….. πέπλο και στον επενδύτη της Αρμονίας / συζύγου του ήρωα Κάδμου / ---αναφέρεται σε ελάχιστα κείμενα….! [ Ε, ο Ετεοκλής αλά Ι. Χ κι ο Πολυνείκης αλά Ι. Β…!; ]
Έχοντας υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τη Θήβα, ο Πολυνείκης έφτασε στο Άργος,
όπου βασίλευε τότε ο Άδραστος, που του υποσχέθηκε, τελικά, να ξαναπάρει το θρόνο του
και να ξαναγίνει βασιλιάς στη χώρα του…., οπότε και γι’ αυτό συγκεντώθηκε στο Άργος στρατός
και επικεφαλής του μπήκανε….. επτά αρχηγοί : οι….. επτά επί Θήβας….!
Ένας από αυτούς είταν κι ο Αμφιάραος…., που τον έπεισε ο Πολυνείκης….,
δίνοντας ο Πολυνείκης το περιδέραιο της Αρμονίας στη γυναίκα του Αμφιάραου Εριφύλη….,
με τη μεσολάβηση του Ίφι, γιου του Αλέκτορα….! ( Ω Πέτρε, πόσες φορές λαλούσε αυτός ο…. .Αλέκτωρ…!; )
▪ Ο Αχιλλέας….:
Θεσσαλός ήρωας…., (!;) έβδομο παιδί του «κατευθείαν απογόνου του Δία» Πηλέα και της θεάς Θέτιδος….,
που, σαν ήθελε να τον κάνει αθάνατο, λέει ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος, κάθε νύχτα τον έβαζε στη φωτιά,
κρυφά από τον Πηλέα, για να καεί ό,τι θνητό είχε πάρει από τον πατέρα του και κάθε μέρα
τον άλειφε με αμβροσία….! [ Εμ, κι έτσι, ως ιμπεριάλ 7ο παιδί τους ήταν του Νο 777 γεωιμπεριαλισμού….! ]
* Στο γνωστότερο ιερό του Αχιλλέα στη νήσο Λευκή, που δεν είχε κατοίκους,
οι γυναίκες δεν έπρεπε να πατήσουν στα χώματά του….! [ Α, ως και το γυναικάβατον του Αγίου Όρους….! ]
▪ Ο Ιάσων….:
Ο Θεσσαλός ήρωας Ιάσων ικέτευσε, μαζί με τους Αργοναύτες συντρόφους του, τη θεά Ήρα
να κατασιγάσει τη μανία των ανέμων. / …..έι, τί ανέμων…!; Επαναστατικών…!; /
Η θεά εισάκουσε τις παρακλήσεις που της απευθύνανε και η εύνοιά της εκδηλώθηκε με ολοφάνερα σημάδια :
«Ξαφνικά τα δέντρα γέμισαν καρπούς· όπου πατούσανε οι ήρωες, φυτρώνανε αμέτρητα λουλούδια·
τα λιοντάρια βγήκαν από τις σπηλιές τους, πλησιάζανε τους αργοναύτες και τους χαïδεύανε με τις ουρές τους.
[ …..ε, δίποδα δέντρα, σφαίρες καρποί…., λιοντάρια δίποδα, αντάρτες των σχισμών των βράχων….,
δίποδο : τετράποδο όρος, ένας : δυο πλούσιοι πολεμοχορηγοί…., σιαμαίοι δίδυμοι….,
δότες νερών, στρατιωτών : σταγονιδίων ‘’εκ των ιδίων’’…., α, και τα ‘’ξηρά κορφαέρια’’, πια, ‘’υγρά’’….! ]
Κι έγινε ακόμα ένα θαύμα, που τόβλεπες και δεν το πίστευες : ( Εχχχ, ρε, κι εγώ το πιστεύω….. και μην….! )
πάνω στο όρος (!;) Δίδυμο δεν υπήρχε ώς τα τότε καμιά πηγή,
(/ Ααααα, έτσι : ‘’ανεμό’’, επαναστασιό,παυση τη βοηθεία ‘’βουνών’’ : πλουσίων με ‘’νερά’’ : μισθοφόρους….,
ννναι…., έτσι, λοιπόν, και με όλους τους δίδυμους…!; /)
μα την ημέρα εκείνη ανάβλυσε από την ξερή κορφή
μια μεγάλη βρυσομάνα, που οι κάτοικοι της περιοχής τη λένε ακόμα πηγή του Ιάσονα….!
* Ο Ιάσων παρουσιάστηκε στο παλάτι του Αιήτη….,
μαζί με τον Τελαμόνα, τον Αγκαίο και τους δυο γιους του Φρίξου…., που τότε, του είπε….:
«Ο Ιάσων, αν θέλει να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας, πρέπει να ζέψει τους ταύρους και να σκοτώσει
τους γίγαντες που θα γεννηθούνε από τα δόντια του δράκου».
// Εδώ, όχι εμφύλιος των γιγάντων…!; Κι ο Κάδμος, τότε, δεν έσπειρε όλα τα δόντια του δράκοντα…!; //
Ο δράκος αυτός είτανε κείνος ο ίδιος, που είχε σκοτώσει ο Κάδμος.
Τα μισά του δόντια / Α, τη μισή δρακοντοφιδομασέλα…!; / τα είχε χαρίσει η Αθηνά στον Αιήτη.
Ο αρχηγός των Αργοναυτών δέχεται να υποβληθεί στη δοκιμασία….!
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* Όταν ο Ιάσων παντρεύτηκε την κόρη του Κρέοντα και της μάγισσας Μήδειας Γλαύκη,
[ …..χμ, την/τον Γλαύκη/Γλαύκο…!; ]
η ήδη παιδοκτόνος Μήδεια την έστειλε στον κάτω κόσμο, χαρίζοντάς της ένα δηλητηριασμένο φόρεμα,
που, μόλις το φόρεσε η Γλαύκη, πήρε φωτιά και κάηκε, καθώς και ο πατέρας της Κρέων
που έτρεξε να τη βοηθήσει, και ύστερα σκότωσε και τους δυο γιους της που είχε αποκτήσει με τον Ιάσονα.
Λέγανε πως ο Ευριπίδης / Ε, ως σούπερ κωδικο….. ποιητήςςς : διανοό πόρνη…..! / είχε πάρει πέντε τάλαντα
από τους Κορίνθιους για να επινοήσει αυτόν τον μύθο και να τους απαλλάξει έτσι από την κατηγορία,
ότι δολοφόνησαν αυτοί τα παιδιά της Μήδειας….! ( Ω, τι βασιλομπόχα….. Βυζαντινή,….! )
Όταν την έδιωξαν από την Κόρινθο, η Μήδεια κατέφυγε στην Αθήνα, όπου βασίλευε ο Αιγέας.
Ο γεροβασιλιάς ερωτεύτηκε την ξένη, την παντρεύτηκε και απόκτησε μαζί της ένα γιο, τον Μήδο….!
[ Α, την….. επτάκις ιμπεριάλα Μήδεια την ερωτεύτηκε ο, και κτηνοβάτης, Δίας, μα αυτή τον απέρριψε,
για να μην προκαλέσει την οργή της Ήρας….!
/ …..ε, η τότε κι ‘’εκεί’’ μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωση του Δία : ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ κ. λ. π….! / ]
* Κατά τον Πίνδαρο, η θεά Αφροδίτη φτιάχνει με λάδι και με πολύτιμους χυμούς μια σωτήρια (!;) αλοιφή,
που έχει την ιδιότητα να κάνει το σώμα του Ιάσονα απρόσβλητο από τον πόνο….!
( …..εμ, τέτοια αλοιφή πήρε κι η Μήδεια…., «αφού υποβλήθηκε….. επτά φορές σε καθαρμό…..
και….. επτά φορές επικαλέστηκε τη Βριμώ»…..! )
---- Α, και το μείγμα του Νικόδημου έκανε απρόσβλητο στον πόνο τον σωσία του Ι. Χ, σώρρυ, τον Ι. Χ,
όταν τον κάρφωσαν στο σταυρό….! ---▪ Οι 3 Προίτιδες….:
Οι κόρες του βασιλιά της Τίρυνθας Προίτου Προίτιδες, επειδή δεν θέλανε να δεχτούν τη λατρεία του Διονύσου,
ο θεός τις τιμώρησε…., όπως και τις Μινυάδες του Ορχομενού, πάλι, αυτός…., με παράκρουση,
μόλις μπήκανε στην εφηβεία τους : στα έμμηνά τους,
και γυρνούσαν στις ερημιές μουγγανίζοντας σαν αγελάδες….,
αρρώστια που μεταδόθηκε σε όλες τις γυναίκες τις Τίρυνθας….!
---- …..ε, με αλλαγή πνευματικής τροφής, από όσο ειρηνική : Λυσιστρατική σε όσο πολεμική : Αθηνική,
αλλάζει κι ο ψυχικός μεταβολισμός…., ‘’όπως’’ συμβαίνει σήμερα με τις «τρελές αγελάδες»….,
κι αποκτάς μια μορφή λύσσας…., που σε μεταμορφώνει σε….. Λυσ,σ,ιστράτη….! ---( Α, ‘’ως’’ ο Ι. Χ και το μόλις εμμηνούχο δωδεκαετές κουμ…., ε, κι ‘’ως’’ ο Ι. Χ και οι….. δαιμονισμένοι….! )
Ένας άλλος μύθος λέει, ότι έβαλε το χεράκι της η Αφροδίτη. Οι Προίτιδες περιφρονούσανε τους άντρες
και γι’ αυτό η θεά του έρωτα οργίστηκε και τους έστειλε μια (!;) αρρώστια, μια απαίσια λέπρα
με αποτέλεσμα να γεμίσει άσπρους λεκέδες : λειχήνες το δέρμα τους και να πέσουν τα μαλλιά τους….!
( …..βρε, μπας και κι η Μύριαμ, η γυναίκα του Ααρών, περιφρονούσε τον άντρα της
και τον παρέσερνε στα αντιγιαχβικά της…., έτσι που ο Γιαχβέ την ‘’λέπρωσε’’ και…!; )
▪ «Λαβύρινθος….: στα αιγυπτιακά η λέξη παράγεται απ’ το «lope -- ro -- hount»,
που σημαίνει : ο ναός της λίμνης,
ενώ στα κρητικά η λέξη παράγεται από τη λέξη «labrus », που στη γλώσσα της Καρίας σημαίνει πέλεκυς.
Έτσι ο λαβύρινθος της Κρήτης ήταν το ιερό του πελέκεως…..»….!
( …..Χαίρε….. λάβρε Ι. Χ : λαβύρινθε :
επί των υδάτων, της λίμνης Γεννησαρέτ, ιπτάμενε πέλεκυ….. του Ulysse / Οδυσσέα /, σώρρυ, Ελισ,σ,αιέ….! )
▪ Οι κάτοικοι της Τέμεσσας είχαν θανατώσει ένα σύντροφο του Οδυσσέα, τον Πολίτη,
επειδή αποβιβάστηκε στο τόπο τους,
μέθυσε και βίασε μια νέα. Η (!;!;!;!;!;) ψυχή του πολίτη στραγγάλισε πολλούς άνδρες….!
|/ Ε, συγκρατούμενους βαρυποινίτες…., αφού τον ‘’«θανάτωσαν»’’ και δεν τον σκότωσαν οι σκληρόδικοι….! /|
===================================================================
===================================================================

106

5 --- 12 έως 5 --- 14 )
5 --- 12 )
* Διανοοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….: Κυριάκος Σιμόπουλος…..
// Ε…., ‘’ως’’ και με τους άλλους…., που, ‘’βιβλιογραφικά’’, χρησιμοποιώ γραπτά τους…., κι ας τους….,
ευχαριστώ, ιδίως, τον Κυριάκο Σιμόπουλο…., που μεγάλο μέρος του Βιβλίου του παραθέτω εδώ….! //
● ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ….:
διαστρεβλωτές της αλήθειας -- της πραγματικότητας της Ιστορίας,….. παραχαράκτες, πλαστογράφοι,
διαιωνιστές ψεύδους, συγκαλυπτές και υμνητές εγκλημάτων, θεοποιητές Δυναστών….,
/ …..α, των, τάχα, ’’Διογενών’’, ’’Γιαχβογενών’’,….: ’’θεοκατάγωγων’’, ‘’ημιθεοκατάγωγων’’ Δυναστών….! /
ωραιοποιητές βαρβαροτήτων των πατρώνων τους, συναλλαγές τους με αυτούς και πλουτισμός τους,
παρεμβάσεις, πρακτόρευση, προπαγάνδα,….. αλληλοσπαραγμοί….: συγγραφέων, καλλιτεχνών, ναοποιών,
αγαλματοποιών, θεατρικών συγγραφέων, μαικηνών -- χορηγών, διαφθορείς του δημόσιου βίου,
διπλολογία, αλλολογία κι αλλοπραξία τους, για πολιτικά και σατραπικά αξιώματα,
μισθοφόροι, πράκτορες ξένων κι αλλοεθνών ηγεμόνων σε βάρος της πατρίδας τους, εθνοπροδότες,
διαρπαγείς του δημόσιου πλούτου, φοροαπαλλαγμένοι και προνομιούχοι,
ως κι οι μαικήνες, διεκδικητές της εξουσίας….,….! (!;) ●
[ Χα, έτσι, απολύτως, είναι στης Καισαροπαπικής Ιστορίας –τους το αίσχιστο Μπορδέλο….,
και περιττά, κι εδώ, τα πολλά σχόλια…., ναι,
και χξς΄, ρε ‘’μνήμονες’’ : κωδικοποιητές : ’’ιερογράφοι’’ :….. σχ·ιστορικοί…., φερέφωνα των Αρχόντων….! ]
■ ΞΕΝΟΦΩΝ….:
Μισθοφόρος, πράκτορας ξένων ηγεμόνων και προδότης της πατρίδας του…..
Ο Αθηναίος Ξενοφών εκφράζει το θαυμασμό και τη συμπάθειά του για τους Τριάκοντα Τυράννους,
που εγκατέστησαν στην Αθήνα το 404 -- 403 π. Χ καθεστώς βίας και τρομοκρατίας,
ανατρέποντας το δημοκρατικό πολίτευμα.
// Ε, κι οι Χούντες σε δόσεις : δημοκρατικές χούντες ή και χουντικές δημοκρατίες….. δημοκρατίες ονομάζονται,
κι εδώ κι αλλού και πάντα, από τους άλλους ‘’τέτοιους’’….! //
Ισχυρίζεται μάλιστα, ψευδόμενος, ότι η βάναυση εξουσία ενθρονίσθηκε με συγκατάθεση του αθηναïκού λαού.
Οι πολίτες, γράφει, αποφάσισαν «να εκλέξουν 30 άνδρες για τη σύνταξη των νόμων της πατρίδας τους»….:
«έδοξε τω δήμω τριάκοντα άνδρας ελέσθαι, οι (τους πατρίους) νόμους συγγράψουσι»….: Ελληνικά, Β : 3, 2….!
Εκφράζει επίσης το θαυμασμό του για τον Θηραμένη, έναν από τους Τριάκοντα Τυράννους,
που θανατώθηκε για τις κακουργίες του….: «κρίνω του ανδρός αγαστόν το του θανάτου παρεστηκότος
μήτε το φρόνιμον μήτε το παγνιώδες απολιπείν εκ της ψυχής»….: Ελληνικά, Β, 3, 56….! (!;)
Φιλολάκων και μοναρχικός συνεργάζεται με τους Σπαρτιάτες καταφρονώντας και διασύροντας την πατρίδα του.
Εξοργισμένοι οι Αθηναίοι για την προδοτική και τυχοδιωκτική συμπεριφορά του
τον καταδικάζουν σε ισόβια εξορία. (!;)
Οι Λακεδαιμόνιοι συνεργάτες και προστάτες του Ξενοφώντος θα τον ανταμείψουν
για την αντιαθηναïκή συνεργασία μ’ ένα μεγάλο κτήμα και μια πολυτελή έπαυλη στη Σκιλλούντα της Ήλιδος,….!
Ισχυρίζεται ότι για την εκστρατεία στο πλευρό των εχθρών της πατρίδας του Αθήνας
έλαβε συγκαταβατικό χρησμό από το μαντείο των Δελφών -- ψευδολογία ή εξαγορά….! (!;)
|// Διο’’τέτοιοι’’, Γιαχβο’’τέτοιοι’’,…../ ως και όλοι οι άλλοι ‘’τέτοιοι’’….,/
όλες τους τις ‘’παρεκκλίσεις’’…../ με των ‘’θεών’’ τους τις εγκρίσεις….! Ουστ….! //|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{$${ Λαφυραγωγία, φορολογία,…..
▼Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
■ Ξενοφών :
Η μισθοφορία του Ξενοφώντος, ως επιτελάρχης του Σπαρτιάτη μονάρχη Αγησίλαου το 396 π. Χ,
( …..τί…., «σπαρτός» Ξενοφών Κάδμος….. κι αυτός ο οξαποκεί…!; )
στην Ασία ---και των άλλων Ελλήνων--- ….: Πλούταρχος : Αγησίλαος, 18….,
αποτελούσε κερδοσκοπική επιχείρηση.
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Οι «Μύριοι» ήταν (!;) πενόμενοι Έλληνες από (!;) διάφορες πόλεις
που αξίωναν γενναίες αμοιβές από τους Ασιάτες ηγεμόνες
και προσδοκούσαν πλουτισμό από λαφυραγωγίες κατά τις πολεμικές εκστρατείες. (!;)
// Όι, όι, ρε ‘’καμικάζι’’ του θρησκευτικού ή μη ιμπεριαλισμού…., και τα παραμύθια σας αλλού….,
βουρ…., που….. «το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται»…., ως έλεγε κι ο Ησαΐας Α΄ : 8 : 1, 2….! //
[ * Γενική ήταν η πεποίθηση στον Αρχαίο κόσμο ότι ο πλούτος των Περσών
ήταν πρωτοφανής και μοναδικός : Ηρόδοτος : Ιστορία, Α΄, 136….! ]
Υποστηρίζει ο Ξενοφών ότι η πιο κερδοφόρα δράση των ηγεμόνων είναι η πολεμική επιτυχία, (!;)
η στρατιωτική νίκη που οδηγεί στην υποδούλωση των ηττημένων
και στην πλουτοφόρα λαφυραγωγία….: «τα δ’ άθλα της νίκης, ή μεν ημείς νικώμεν…..
οί τε πολέμιοι ημέτεροι και τα των πολεμίων αγαθά πάντα» : Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Β΄, 3, 2….,
«Ουδέν έστι κερδαλεώτερον του νικάν· ο γαρ κρατών άμα πάντα συνήπαρκε,
και τους άνδρας και τας γυναίκας και τα χρήματα και πάσαν την χώραν»…..:
Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Δ΄, 2, 26….!
(/ …..ε…., υποδούλωση….. υποδούλωση…., ναι…., αλλά, χα, κι ο εξελληνισμόςςς των βαρβάρων
‘’θεάρεστος’’ κι αυτός…., χμ, και μη λησμονητέος…., ω, εσαεί, πόρνες της σατανοδιανόησης….!
Α…., γι’ αυτό το «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε»…., για να έχουν πολεμιστές οι ‘’τέτοιοι’’….!
Σήμερα, όμωςςς, που οι πολυεθνικές εταιρείες –τους κερδίζουν, και, από το τηλέφωνο…., τίιιιι…!; /)
Κατά τον Ξενοφώντα η θεωρία του επεκτατισμού με εκστρατείες και σφαγές
έχει….. (!;) αγαθά κίνητρα και εξασφαλίζει (!;) τις ευλογίες των θεών,
που τοποθετούνται (!;) πάντοτε (!;) στο πλευρό των δραστήριων και ισχυρών.
|| Ωωωωω…., ως, και, του Γιαχβέ οι σατανοπροφήτες…., έτσι και του Δία οι καλαμαροκοπρίτες….:
ό,τι θυμούνται χαίρονται….. κι ό,τι ξεχνούν λυπούνται….! ||
(!;) Δικαιολογούνται, (!;) επομένως, οι πολεμικές κατακτήσεις, και ο εξαγνισμός των στρατιωτικών θριάμβων….:
«και ο θεός ούτως πως εποίησε»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Β΄, 3, 4….! (!;)
Χαρακτηρίζει τον κατακτητή---σφαγέα λαïκό ήρωα επειδή προσφέρει πλούτη, δόξα
και αξιώματα στους αχρείους συνεργάτες….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Β΄, 3, 8….!
Οι υπήκοοι (!;) πρέπει να πληρώνουν φόρους. Ο μονάρχης θα προσπαθήσει να τους καταστήσει φτωχούς,
αποστερώντας τους από τα μέσα που θα μπορούσαν να βλάψουν την εξουσία του (!;) ….: «βουλόμενος αυτούς
ως αμηχανωτάτους είναι, όπως ότι ταπεινότατοι και ευκαθεκτότατοι είεν»….:
Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Ζ΄, 5, 69….!
Ξενοφών : Ιππαρχικός : VIII, 3,….: Δεν υπάρχει, γράφει, καλύτερη και αποδοτικώτερη άσκηση από τον πόλεμο.
Ύστερα από μια νίκη οι θεοί στεφανώνουν τις ευημερίες από τη λαφυραγωγία πόλεις….! (!;)
■ Ισοκράτης : Με επιστολή του (!;) προτρέπει τον Φίλιππο
να εισβάλει στην Ασία επικεφαλής όλων των Ελλήνων
(!;) για λαφυραγωγία….: «και τας πλεονεξίας, ας νυν παρά των Ελλήνων αξιούσιν αυταίς γίγνεσθαι,
ταύτας ει παρά των βαρβάρων ποιήσασθαι βουληθείεν»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 9….!
Η εισβολή των Ελλήνων στην Ασία υπό τον Φίλιππο / που διεκήρυττε ότι είναι απόγονος του Ηρακλή /
θα πλουτίσει κατά τον Ισοκράτη τους Έλληνες με τη διαρπαγή….:
(!;) Πρέπει να εκμεταλλευθούμε, λέει, τον πλούτο της Ασίας --- «την Ασίαν καρπούσθαι»….:
Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 134….! ( Φίιιλιππε, το ½ των λαφύρων δώσε ‘το στον Μαντ,αμ,ώ Ισοκράαατη….! )
Η εισβολή και η κατάκτηση της Ασίας είναι προτιμότερο από την ειρήνη---«ειρήνης κρείττον εστί».
Και ο τελικός σκοπός : Να νικήσουν και να αποκομίσουν άφθονα πλούτη….: «τοις δ’ εκ των αλλοτρίων
μεγάλους πλούτους κατακτήσασθαι»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 182…!
Και συνεχίζει : «Είναι (!;) αισχρό να βλέπει κανείς την Ασία πιο ευτυχισμένη από την Ευρώπη
και τους βαρβάρους ευπορώτερους από τους Έλληνες….:
«Σκέψαι δ’ ως αισχρόν περιοράν την Ασίαν άμεινον πράττουσαν της Ευρώπης
και τους βαρβάρους ευπορωτέρους όντας των Ελλήνων»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 132….! (!;)
■ Αντίοχος Δ΄, ο Επιφανής :
ο που ταύτιζε τον εαυτό του με τον Δία, θα νυμφευθεί, σε επίσημη τελετή, τη θεά της Ιεραπόλεως! (!;)
Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής εορτής και του παλλαïκού συμποσίου που ακολούθησε,
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άρπαξε όλους τους θησαυρούς από τα ιερά της θεάς, με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για την (!;) προίκα της!…..
[ Ρε Ελληνιστολάτρεις…., κι όσα εβραιοαρπαγμένα άρπαξε απ’ τους Εβραίους….. τίνος προίκα ήσαν…!;
Αχ, καλέ χλαμιδάτοι, κι εσείς…., εμ ‘’τρύπα’’…., εμ προίκα….. ο ταμαχτιάρης…!; ]
Οι θρησκευτικές αναγωγές αποτελούν πανούργες μεθόδους για επηρεασμό και υποταγή των λαών. (!;)
■ Αντώνιος :
Η τοπική εξουσία, των Αθηνών, που υποδέχθηκε τον Αντώνιο ως νέο Διόνυσο,
υποσχέθηκε στον Αντώνιο γάμο (!;) με την Αθηνά.
( Ε, ο Αντώνιος ανάγκασε την τοπική εξουσία των Αθηνών να ‘’παίξει το ιμπεριάλ παιχνίδι –του’’ Νο 666….! )
Εκείνος δέχθηκε αλλά αξίωσε προίκα χιλίων ταλάντων! Υποχρεώθηκαν γι’ αυτό όλοι οι πολίτες
να συνδράμουν για τη συγκέντρωση του κολοσσιαίου ποσού---ένα εκατομμύριο αθηναïκές δραχμές….!
Κάθε χωριό έστελνε ένα ταύρο για θυσία στο νέο Διόνυσο, Αντώνιο,….: Πλούταρχος : Αντώνιος, 56….! (!!!!!) ▲
* Ω ‘’αρπαγμένοι’’…., Έξυπνοι Μπαμπέσηδες θύματα ψάχνουν….,
αέρα Μπαγάσηδες πουλούν και ‘’τ’ αρπάχνουν’’….! *
♠ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Γένεσις : 47 : 26 : Εθέσπισε δε ο Ιωσήφ διά την χώραν της Αιγύπτου περί τούτου νόμον,
ο οποίος υφίσταται μέχρι σήμερον, να περιέρχηται το εν πέμπτον της παραγωγής εις τον Φαραώ·…..
μόνον η γη των (!;) ιερέων δεν ανήκεν εις τον Φαραώ….!
*// …..Ελληνική Μυθολογία : Τρεις Χάριτες :
οι καλλιεργητές της περιοχής / της Βοιωτίας / φέρνανε στο Ναό των Χαρίτων,
«δίκην δεκάτης», ένα μέρος από τη σοδειά τους….! //*
▪ Αριθμοί : 31 : 32, 33, 34, 35 : Τα εναπομείναντα, λοιπόν, λάφυρα από την λεηλασίαν,
την οποίαν έκαμαν οι πολεμισταί / οι Ισραηλίτες / , ήσαν εξακόσιαι εβδομήκοντα πέντε χιλιάδες πρόβατα,
εβδομήκοντα δύο χιλιάδες βόες, εξήντα μία χιλιάδες όνοι και συνολικώς τριάκοντα δύο χιλιάδες κοράσια,
τα οποία ουδέποτε είχον συνευρεθή, κοιμηθείσαι με άνδρα….! (!;)
▪ Ιωήλ : 2 : 26 : ( Επιδαψίλευσις / …..πλιάτσικο, ως και πνευματικών αγαθών….. / υλικών αγαθών ) :
«Θα τρώγητε κατά κόρον και θα χορτάσητε και θα αινέσητε το όνομα του Κυρίου και Θεού σας,
ο οποίος έκανε θαυμαστά διά σας. Και ο λαός μου ουδέποτε πλέον θα καταισχυνθή»….! (!;)
▪ Ησαΐας Α΄ : 8 : 1, 2 : Και είπεν ο Κύριος προς εμέ· «λάβε μεγάλην πλάκα
και γράψε επ’ αυτής εις την συνήθη γραφήν, ‘’το λάφυρον σπεύδει, η λεία επείγεται’’.
Και λάβε δι’ εμέ αξιοπίστους μάρτυρας να επιβεβαιώσουν την γραφήν,
Ουρίαν ιερέα και Ζαχαρίαν τον υιόν του Βαραχίου»….! (!;) ♠
▬ Κοράνι :
▪ Κεφ. Καπνός : Εμείς : Όλα αυτά / πλούτη, παλάτια, αγαθά,…..των Αιγυπτίων / τα (!;) άφησαν | οι Αγύπτιοι |
και αυτά που κάποτε ανήκαν σε αυτούς τα δώσαμε Εμείς σε άλλους ανθρώπους / στους Ισραηλίτες /….! (!;)
▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : «Να μπείτε / ω πιστοί κι ακόλουθοι του Μωυσή Ισραηλίτες /
μέσα σε αυτήν την πόλη» / την των Αιγυπτίων / είπαμε Εμείς,
«και να φάτε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας»….! (!;)
▪ Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : Αυτός που εγκαταλείπει την πατρική του γη για την (!;!;!;!;!;) αιτία του Αλλάχ
θα βρει σαν καταφύγιο πολλούς τόπους στη γη και μεγάλη αφθονία….! (!;)
▪ Κεφ. Νίκη : Εμείς : Ο Αλλάχ (!;) ευχαριστήθηκε πολύ με τους πιστούς
όταν (!;) ορκίστηκαν να σε υπακούουν / Μωάμεθ / κάτω από το (!;) δέντρο. [ Α, συκή το ιμπεριάλ δέντρο…!; ]
Αυτός γνώριζε τι είχαν στις καρδιές τους.
Γι’ αυτό έστειλε ηρεμία σε αυτούς και τους αντάμειψε με μια γρήγορη νίκη
και με πολλά (!;) λάφυρα που είχαν λάβει. Μεγαλοδύναμος είναι ο Αλλάχ και σοφός. (!;)
[ Ναι, που «με ξένα κόλλυβα κάνει μνημόσυνα»….! Χαζός είναι να εξοντώσει τον ‘’ουράνιο’’ στρατό του…!; ]
Ο Αλλάχ σας έχει υποσχεθεί πλούσια λεία
και σας την έδωσε 1 / 1 : τη λεία που πήραν στο Χαγιαμπάρ / αμέσως.
|| Τί, όλη τη λεία…!; Ο ‘’Αλλάχ’’ τίποτα…!; Ε, πήρε κάτι ‘’ψιλά’’…., που τα ‘’χοντρά’’ ο Απόστολός του….! ||
Αυτός σας προστάτεψε από τους εχθρούς σας, / Ε, εξόντωσε και λίγουςςςςς δικούς του : ‘’πάτο’’ λαό του….! /
για να κάνει τη νίκη σας ένα (!;) σημάδι για τους αληθινούς πιστούς
και να σας οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι.
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Και ο Αλλάχ γνωρίζει για (!;) άλλα λάφυρα που δεν έχετε ακόμα πάρει.
Ο Αλλάχ εξουσιάζει όλα τα πράγματα….!
▪ Κεφ. Τα Λάφυρα : Εμείς : Σε ρωτάνε / ω Μωάμεθ / για τα λάφυρα. Να πεις :
«Τα λάφυρα ανήκουν (!;) στον Αλλάχ και τον απόστολο. Γι’ αυτό (!;) να φοβάστε τον Αλλάχ
και να σταματήσετε τις φιλονικίες σας. Να υπακούτε στον Αλλάχ και στον Απόστολό Του,
αν είστε (!;) αληθινοί πιστοί»….!
▪ Κεφ. Τα Λάφυρα : Εμείς : Να γνωρίζετε πως στον Αλλάχ, τον Απόστολο, τους συγγενείς του Αποστόλου,
στα ορφανά, στους φτωχούς, και στους ταξιδιώτες, θα ανήκουν το ένα πέμπτο από τα λάφυρά σας….!
// …..ε, όοοοοχι…., ανάποδα, ρε ανάποδοι…., τα 4/5 αυτοί…., έστω….! // ▬
▌Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 7 : 2 : «…..και εις αυτόν
|| …..τον Μελχισεδέκ, βασιλιά της Σαλήμ, ιερέα του Θεού του Υψίστου,
που….. «δεν έχει πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε γενεαλογίαν, αι ημέραι του δεν έχουν αρχήν
ούτε η ζωή του τέλος, αλλ’ εξομοιωμένος προς τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς παντοτεινά»….. ||
(// Χμ, ναι…., αυθύπαρκτος…., έεεεεστω…., χμ, για να μην πω….. χέσ’ ‘το….. Μελ χεσε δεκικά….!
Μα κι αυτογκάστρωτος στο «μητρικό του στήθος», ως το αυθύπαρκτο μυθικό ον των Περσών Ζουρβάν…!;
Και….. από ‘’νεφελό’’σκονη προέκυψε ο ‘’αυτόφωτος’’ ‘’αστέρας’’ «Super Nova»….,
χα, λες και δεν τελείωσε η….. αστερο,κοσμο,γονία –τους…., ε, μες στο κωδικικό ‘’αστρο’’μαιευτήριο…!; //)
ο Αβραάμ έδωκε το δέκατον από όλα τα λάφυρα»….! ▌ }$$}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο κυρίαρχος της χώρας, γράφει ο Ξενοφών, στέφεται ως φιλόσοφος!
[ Ωχ, παράφωνα φερέφωνα ρουφιάνους λιβανίζουν…., νααα, με το αζημίωτο, την κόπρο εξαγνίζουν….! ]
Μόλις εγκατασταθεί ο ηγεμών στ’ ανάκτορα φροντίζει για την προσωπική (!;) ειδική φρουρά….:
«φυλακής περί το σώμα ηγήσατο δείσθαι»….: Ξενοφών : Κύρου Παδεία, Ζ΄, 5, 64….!
Και τα μέλη της πρέπει να είναι (!;) ευνούχοι.
// Έι…., κι εσείς…., ψυχοευνούχοι λαοτζίκοι θαυμαστές, και, του τραβεστίστικου θρησκοϊμπεριαλισμού….,
ανοίξτε όλα τα γκαβά σας….. κι ας είν’ τα συμπεράσματα δικά σας….! //
Είναι οι πιο άξιοι και οι πιο πιστοί….: «ουδένες γαρ πιστότερα έργα απεδείκνυντο
εν ταις δεσποτικαίς συμφοραίς των ευνούχων»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Ζ΄, 5, 64….!
Χρειάζεται όμως και μια άλλη ένοπλη δύναμη
για τη διατήρηση της τάξης στην πρωτεύουσά του. | Ε, τις ‘’νεφέλες’’….! |
{ * Γνωστές οι σχέσεις του Πλάτωνος με τυράννους κι άλλους ηγεμόνες….! Ξενοφών, Πλάτων, Ισοκράτης,…..
εμμένουν στην ανάδειξη ενός μονάρχη που υπακούει στις συμβουλές κάποιου φιλοσόφου! }
Οι κατακτητές κατέχουν την επιστήμη του πολέμου….: Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία, ΧΙΙ, 4….,
και οι ηττημένοι (!;) πρέπει να ασχολούνται με αγροτικές εργασίες,
να πληρώνουν φόρους και να υποτάσσωνται στον νέο αυθέντη.
|/ …..ναιαιαι, ννναι…., ω Διάρια, Γιαχβάρια και τα λοιπά ’’τέτοια’’, των άλλων ‘’τέτοιων’’, παπάρια….!
Βρε…., σιωπείστε….. και αντιστοιχίστε τους τότε –τους με τους νυν –μας….! /|
Ο Κύρος γράφει ο Ξενοφών, (!;) πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε»,
(!;) για να ελέγχει τους υπηκόους του.
[ Α, σήμερα, όμωςςς, ένωνε και βασίλευε…., όλοι μες στο Χωνευτήρι της Παγκοσμιοποίησης…., λέεενε….! ]
Τη θεωρία αυτή θα υιοθετήσουν, ύστερα από αιώνες, οι Ρωμαίοι ιμπεριαλιστές….:
divite et impera / divite et regna / ….!
Με τα έργα του καλλιεργούσε την ιδέα ενός μοναρχικού πολιτεύματος στην Ελλάδα
και μιας (!;) πανελλήνιας εκστρατείας για κατάκτηση της Ασίας.
Επομένως, ο Ξενοφών υπήρξε ο πρώτος εμπνευστής των σχεδίων της μακεδονικής δυναστείας
για την υποδούλωση της Ανατολής.
Το σύγγραμμά του «Κύρου ανάβασις» υπήρξε στρατιωτικοπολιτικός οδηγός για τον Φίλιππο
και η «Κύρου Παιδεία» εγκόλπιο ιμπεριαλιστικής διδαχής για τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους του. (!;)
( …..χμ, λες κι είναι η Παλαιά Διαθήκη των Εβραίων….. σε μια, εκ των πολλών, τρΕλληνική έκδοση….! )
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Ο Ξενοφών, στο έργο του «Ιέρων», σε ένα διάλογο του τυράννου των Συρακουσών με τον ποιητή Σιμωνίδη,
(!;) εκθειάζει και ωραιοποιεί τον δικτάτορα.
Στην αυλή του τυράννου Ιέρωνος κατέφευγαν πολλοί (!;) Έλληνες διανοούμενοι,
όπως ο τραγικός ποιητής Αισχύλος, ο Ξενοφάνης, ο Επίχαρμος, ο Βακχυλίδης κ. α. λ,
ή ως ο ποιητής Σιμωνίδης ο Κείος, που πλούτισε προσφέροντας στίχους δοξαστικούς
σε δεσποτικούς ηγεμόνες, κυρίως, στον Ιέρωνα που τον συμβουλεύει….:
«Μη διστάζεις, Ιέρων, να πλουτίζεις (!;) τους φίλους σου, γιατί έτσι (!;) γεμίζεις πλούτη τον εαυτό σου»….:
«Αλλά θαρρών, ω Ιέρων, πλούτιζε μεν τους φίλους σου· σαυτόν γαρ πλουτείς»….: Ξενοφών : Ιέρων, ΧΙ, 13….!
// Χα, ’’τυφλός’’ ‘’τυφλόν’’ ωδήγαγε….. και στη….. Σελήνη πήγανε…., ε, ως σεληνότροπα «πτωχά αέρια»….! //
«Όσοι καταφθάνουν στην Αυλή των τυράννων», λέει ο Ιέρων,
«για προσφορά υπηρεσιών ---διανοούμενοι και καλλιτέχνες--- αποχωρούν σύντομα
εισπράττοντας πολλαπλάσια από όσα είχαν αποκτήσει σ’ ολόκληρη τη ζωή τους»….:
«αξιούσι πολλαπλάσια λαβόντες εν ολίγω χρόνω απιέναι παρά του τυράννου
ή όσα εν παντί τω βίω παρά πάντων των άλλων ανθρώπων κτώνται»….: Ξενοφών : Ιέρων, Ι, 13….! (!;)
Είχε οργανώσει, ο τύραννος Ιέρων, σύστημα καταδοτών, των λεγόμενων «ωτακουστών»,
για να επισημαίνουν και να καταδίδουν κάθε επικριτική έκφραση κατά του δυνάστη.
Ακολουθούσαν συλλήψεις και βασανιστικός θάνατος….!
( …..δηλαδή, ‘’τύφλα νά ‘χει’’ ο ‘’τέτοιος’’ κώδικας ‘’Μανού’’ των Ινδών….. Βραχμάνων κ. λ. π…!; )
Η στρατιωτική απολυταρχική μοναρχία που σχεδίαζε ο επίδοξος μονάρχης
του Περσικού θρόνου πρίγκηπας Κύρος…., μοναρχικό ίνδαλμά του : Ξενοφώντος….: Κύρου Παιδεία….,
αποτελούσε και το καθεστωτικό ιδεώδες του Ξενοφώντος, του εχθρού της δημοκρατίας….! (!;)
Χωρίς αρχηγό, έγραφε, που ενσαρκώνει όλες τις εξουσίες,
δεν γίνεται τίποτα ωραίο και χρήσιμο : Κύρου Ανάβασις….: ΙΙΙ, 1, 38….! (!;)
Και διακηρύσσει ότι όλοι οι Πέρσες της Αυλής του Κύρου, «του γενναιόδωρου προς τους συνεργάτες,
πράκτορες, αυλικούς και συμμάχους του», ήταν οι (!;) πιο άξιοι για την άσκηση εξουσίας….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{##{ Υπακοή στις ‘’ελέω Θεού’’ εξουσίες, στους ισχυρούς,…..
■ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
▪ Ξενοφών : Δεν διστάζει, και, ο Ξενοφών να γράψει ότι ο Κύρος ήταν (!;) θεïκής καταγωγής….:
Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, ΣΤ΄, 1, 24….!
*// Δεν είναι ο μόνος που παραμορφώνει τα γεγονότα και κακοποιεί την αλήθεια.
Και ο Ησαΐας της Παλιάς Διαθήκης εμφανίζει τον Κύρο (!;) ως «όργανο του Ιεχωβά»….:
«ο λέγων Κύρω φρονείν και πάντα τα θελήματά μου ποιήσει….: Ησαΐας, ΜΔ΄, 28…., «Ούτως είπε Κύριος…..
πάσας τας βασιλείας της γης έδωκέ μοι Κύριος ο Θεός του ουρανού»….: Έσδρας, Β΄, Α΄, 2….! //*
Πολιτικός αρχηγός είναι, κατά τον Ξενοφώντα, εκείνος που επιβάλλεται στο πλήθος.
Και διατυπώνει τον παραλογισμό ότι «σε οποιαδήποτε υπόθεση οι άνθρωποι υπακούουν
σ’ εκείνους που θεωρούν ανώτερους» : «οι άνθρωποι τούτοις μάλιστα εθέλουσι πείθεσθαι
ους αν ηγώνται βελτίστους είναι»….: Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Γ΄, 3, 9….! (!;)
Οι ηγεμόνες, γράφει, έχουν το χάρισμα να ασκούν (!;) όπως πρέπει την εξουσία!
Στα κείμενά του ο Ξενοφών εκφράζεται πάντοτε περιφρονητικά για τους λαούς,
«τους πένητας των πολιτών»….: Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Δ΄, 2, 37….!
Το πλήθος, γράφει, δεν έχει (!;) καμιά αξία, υποκύπτει (!;) μονάχα στην εξουσία.
Και υπογραμμίζει ότι (!;) η τυφλή υπακοή «αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό για την πόλη,
για τον στρατό και την οικογένεια»….: Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία, VΙΙΙ, 3….! (!;)
▪ Πίνδαρος : κατ’ αυτόν, ο τύραννος Ιέρων κρατάει «το σκήπτρο της δικαιοσύνης
τρυπώντας όλες τις κορυφές των αρετών» και «λάμπει η δόξα του»….! (!;)
Είναι ο (!;) προστατευόμενος των θεών….: Απόσπασμα από το ποίημα «Ιέρωνι τω Συρακουσίω κέλητι»….!
▪ Πλάτων : Οι πολίτες, γράφει, (!;) πρέπει να υπακούουν στον άρχοντα,
όπως τα μαντρόσκυλα στους τσοπαναραίους….:
«ώσπερ κύνας εθέμεθα υπηκόους των αρχόντων ώσπερ ποιμένων πόλεως» : Πλάτων : Πολιτεία, 440d….! (!;)
---- Εεεεε…., φυγοπόλεμα σκυλιά του ‘’Σείριου’’ είναι όλοι –τους…., της πολεμο,τεχνο,γνωσίας….! ----
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▪ Πλούταρχος : Ύπατος κι ευνοούμενος, και, του Τραϊανού, που τον θεοποιεί,
ως και τον «θεοεντεταλμένο» Αλέξανδρο….,
συνιστά δουλοφροσύνη και τυφλή υπακοή στην εξουσία, την μοναρχία, που την θεωρεί ιερή και επιβλητική….:
«ιερόν δε χρήμα και πάσαν αρχήν ούσαν και άρχοντα δει μάλιστα τιμάν»….:
Πλούταρχος, Πολιτικά Παραγγέλματα, 816Α….! (!;)
Ο πολίτης (!;) πρέπει να ανέχεται την «μπόττα» της εξουσίας στον αυχένα του….:
«αρχόμενος άρχει υποτεταγμένης πόλεως ανθυπάτοις Καίσαρος»….: Πλούταρχος : Ηθικά, 824f….! (!!!!!)
Ο ηγεμών, λέει, είναι (!;) εικόνα του θεού, ο νόμος αποτελεί (!;) δημιούργημα του άρχοντα….:
«νόμος δ’ άρχοντος έργον, άρχων δ’ εικών θεού του πάντα κοσμούντος»….: Πλούταρχος, Ηθικά, 811c….!….. ■
● Παλαιά Διαθήκη :
▪ Δανιήλ : 7 : 14 : / για τον Μεσσία Χριστό / Και εδόθη εις αυτόν εξουσία και δόξα και βασιλική δύναμις,
όπως πάντες οι λαοί, αι φυλαί και αι γλώσσαι ίνα υπηρετούν αυτόν. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία (!;) αιώνιος,
η οποία δεν θα παρέλθη και η βασιλεία αυτού δεν θα καταστραφή….! (!;) ●
♠ Κοράνι :
▪ Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : Πιστοί, να υπακούτε στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του
και αυτούς από εσάς που έχουν εξουσία….!
Αυτός που υπακούει τον Απόστολο υπακούει τον ίδιο τον Αλλάχ….! (!;) ♠
▌ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 13 : 1, 2, 3 : Παύλος : «Ας υποτάσσεται ο καθένας εις τας ανωτέρας εξουσίας,
διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά (!;) από τον Θεόν, και αι εξουσίαι που υπάρχουν έχουν ταχθή από τον Θεόν.
Ώστε εκείνος που αντιτάσσεται εις την εξουσίαν, αντιτάσσεται εις την διαταγήν του Θεού (!;)
και εκείνοι που αντιστάθηκαν θα κατακριθούν»….!
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 13 : 4 : Παύλος : «…..διότι δεν φέρει / η εξουσία / μαχαίρι (!;) χωρίς λόγον,
αλλά διότι είναι όργανον του Θεού, εκδικητής της οργής εναντίον εκείνου που κάνει το κακόν»….!
▪ Ματθαίος : 17 : 5 : ( Η μεταμόρφωσις : του Ιησού Χριστού )
[ Έι…., μήπως….. η «αερομόρφωση» του ‘’φυτού’’…!; ]
Ενώ αυτός | …..ο Πέτρος, που, κι αυτός, σχεδόν, ήταν έτοιμος να φύγει, ως κι άλλοι πριν, απ’ τον Ιησού….. |
ακόμη ωμιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό τους εσκίασε και μία φωνή από το σύννεφο έλεγε :
Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμαι. Αυτόν να ακούτε»….! (!;)
▪ Πέτρου Α΄ : 2 : 13,…..18 : Υποταχθήτε λοιπόν, σε κάθε ανθρωπίνην εξουσίαν χάριν του Κυρίου,
είτε πρόκειται διά τον βασιλέα, ως τον ανώτατον άρχοντα, είτε διά διοικητάς, ως απεσταλμένους απ’ αυτόν…..
Οι υπηρέται, να υποτάσσεσθε εις τους κυρίους σας, με τον οφειλόμενον σεβασμόν,
και όχι μόνον εις τους καλούς και επιεικείς αλλά και εις τους (!;) διεστραμμένους»…..! [ Έιιιιι, Πλάτων….! ]
▪ Λουκάς : 19 : 27….: ( παραβολή των μνων, του Ιησού Χριστού,
όπου αναφέρεται σε «κάποιον / …..ε, παραβολικά, στον εαυτό του το θρασίμι….. / από ευγενή καταγωγήν»,
που «επήγε σε μακρυνή χώρα (!;) διά να λάβη διά τον εαυτόν του βασιλικήν εξουσίαν
και ύστερα να επιστρέψη»….. ) «…..Αλλ’ όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς,
που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους, φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου» (!;!;!;!;!;)….! ▌ }##}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θεωρεί / ο….. Ηρακλειτόπληκτοςςςςς….. Ξενοφών / τον πόλεμο (!;) φυσικό μέσο πλουτισμού των κρατών….:
«δυνατόν έστι και από των πολεμίων την πόλιν πλουτίζειν…..
εάν τις αυτών κρείττων η· ήττων δε ων και τα όντα προσαποβάλλοι αν»….:
Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Γ΄, 6, 7….!
Δεν υπάρχει, γράφει, (!;) καλύτερη και αποδοτικώτερη άσκηση από τον πόλεμο.
Ύστερα από μια νίκη οι θεοί στεφανώνουν τις ευημερίες (!;) από τη λαφυραγωγία πόλεις….:
Ξενοφών : Ιππαρχικός, VΙΙΙ, 7….!
Κατά τον Ξενοφώντα, στο δημοκρατικό πολίτευμα, ο λαός συμπεριφέρεται στους πλούσιους
ως….. τύραννος και τους μεταχειρίζεται ως δούλους!
* Α…., γι’ αυτό, και, αυτά, και εσύ, ωρέ….. σωστέ ’’μαμωνοχρήστη’’ και ‘’Μεσσία’’ των πλουσίων….! *
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Είναι υπέρμαχος των (!;) μεγιστάνων του πλούτου, απαράλλακτα όπως σήμερα,
πολλοί άνθρωποι του πνεύματος υπηρετούν τα συμφέροντα των δεινοσαύρων του χρήματος
εξωραΐζοντας τον καταστροφικό ρόλο τους για τις κοινωνίες των λαών της οικουμένης….,
λέει…., κι εδώ…., ο συγγραφέας….. Κυριάκος Σιμόπουλος….!
Εχθρός της αθηναïκής δημοκρατίας ο Ξενοφών αναφέρεται καταφρονητικά
στην εκκλησία του δήμου, στις λαïκές δηλαδή συνελεύσεις.
Συμμετέχουν, γράφει ειρωνικά, υφαντές, παπουτσήδες, χτίστες, σιδεράδες, σκαφτιάδες και πραματευτάδες….:
«τους γναφείς αυτών και τους σκυτείς ή τους τέκτονας ή τους χαλκείς ή τους γεωργούς
ή τους εμπόρους ή τους εν αγορά μεταβαλλομένους και φροντίζοντας ό,τι ελάττονος πριάμενοι
πλείονος αποδώνται αισχύνει;»….: Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Γ΄, 7, 6….! (!;)
[ Ω, τι κατάντια το Αθηναίικο δημοκρατίιια…., που έκανε, τάχα, ίσα τ’ άλλα δάχτυλα με τα κωλοδάχτυλα….! ]
Σε άλλο σημείο εμπαίζει τους απλούς πολίτες που συμμετέχουν στις συνελεύσεις και συναποφασίζουν.
Αυτοί, γράφει, ξέρουν να σφυροκοπούν τα σιδερικά, ξέρουν να επεξεργάζωνται τα ξύλα,
να κατασκευάζουν υποδήματα, αγνοούν όμως το κυριώτερο, «το ωραίο και το δίκαιο»…..!
Γι’ αυτό είναι δουλοπρεπείς---«ανδραποδώδεις»….: «ανδραποδώδεις δικαίως κεκλήσθαι»….:
«οι πιο ανόητοι και ακατάλληλοι»….: Ξενοφών : Απομνημονεύματα, Α΄, 1, 16…., Δ΄, 2, 22….! (!;)
Υιοθετεί ακόμα και την διά βίου παρακολούθηση των πολιτών από κρατικά όργανα. (!;)
Δικαιολογεί την ελευθερία που παρεχόταν στους νέους να κλέβουν για να συμπληρώνουν τη διατροφή τους,
εξεικονίζοντας τους ευεργέτες του Σπαρτιάτες, τους «πλουσιώτερους των Ελλήνων»,
ως «υποδείγματα όλων των αρετών»….!
(!;) Υποστηρίζει δηλαδή ότι το δικαίωμα κλοπής ισχύει από την παιδική ηλικία.
Και προσθέτει ότι οι Λακεδαιμόνιοι τιμωρούσαν όσους συνελάμβαναν για κλοπή
επειδή έκλεβαν απρόσεκτα….: Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία, ΙΙ, 7….! (!;)
Αλλά και στην «Κύρου Παιδεία» γράφει ότι στην Περσία οι διδάσκαλοι παρακινούσαν τα παιδιά
να εξαπατούν και να κλέβουν – «εξαπατάν και κλέπτειν» -- αλλά ότι η αγωγή αυτή
απαγορεύτηκε όταν διαπιστώθηκαν οι συνέπειές της….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Α΄, 6, 31 – 32….!
{ Ε, εμπρός, λοιπόν, στο δρόμο που χάραξε ο ΙαννοΕρμήςςςςς…., κι εσείς, πλιάτσικοι Ερμέλληνεςςςςς….!
Αααααα…., και καλά βόλια….. στο κέντρο της Σελήνηςςςςς…., χα, συμβολικάαααα….! }
==================================================================
■ ΠΙΝΔΑΡΟΣ….:
Λάτρης και υμνητής τυράννων…..
Μα και ο, Βοιωτός, Πίνδαρος, ο επιφανής ποιητής του Ε΄ αιώνα π. Χ.,
εγκωμιάζει τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα.
Στον «Τρίτο Πυθιονίκη» υμνολογεί τον Ιέρωνα --- «τον Ανταίο φίλο μου» --με προκλητικούς και απεχθείς στίχους : «βασιλιάς στις Συρακούσες κυβερνά (!;) ήμερος τους λαούς του,
χωρίς φθόνο για τους καλούς και θαυμαστός από τους ξένους σαν πατέρας». [ Βοήθειααααα…., ο Ιέρων….! ]
Εξωραΐζει ο ποιητής το βάναυσο και αιματοβαμμένο δυνάστη :
«Κλήρος σου εσένα δόθηκε η ευδαιμονία και βασιλιά λαοπρόβλητο σε βλέπει η Μοίρα η Μεγάλη»….! (!;)
---- Α, μήπωςςς, ο ‘’Μεγάλος Αδελφός’’ του : ‘’Πατήρ’’ του…!; Και….. η Ειμαρμένη πώς τον είδε…!; ---Κατά τον Πίνδαρο, ο τύραννος Ιέρων κρατάει «το σκήπτρο της δικαιοσύνης
τρυπώντας όλες τις κορυφές των αρετών» και «λάμπει η δόξα του».
// …..εμ, από τότε ήσαν ‘’τρύπιες’’ οι αρετές κι οι ‘’κορυφές’’ τους…., χξς΄….! //
Είναι ο (!;) προστατευόμενος των θεών….: Από το ποίημα «Ιέρωνι τω Συρακουσίω κέλητι»….!
Ωδές αφιέρωσε ο Πίνδαρος και στον τύραννο Θήρωνα….: Ολυμπιακός Β΄ και Γ΄….,
αλλά και σε (!;) πολλούς ισχυρούς της εποχής αφιέρωνε παιάνες, διθυράμβους, ύμνους και επινίκεια.
Αριστοκρατορικής καταγωγής { …..έι…., ’’πτωχόν αέριον’’ ή πλούσιος ‘’ατμός’’…!; } ο ίδιος
είχε διασυνδέσεις με Αυλές ηγεμόνων.
Επισκεπτόταν συνεχώς τυράννους και μονάρχες, όπως τον Αρκεσίλαο της Κυρήνης….! (!;)
========================================================
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■ ΠΛΑΤΩΝ….:
ο επιφανής φιλόσοφος, τυραννόφιλος και υπέρμαχος της μοναρχίας…..
Η ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος
και η εγκατάσταση στην Αθήνα της δικτατορίας των τριάκοντα τυράννων,
έφεραν στην εξουσία δύο (!;) συγγενείς του, (!;) αριστοκρατικής καταγωγής, Πλάτωνος,
τον Χαρμίδη και τον Κριτία, που άνοιγαν το δρόμο για την ενεργό ανάμιξή του στον δημόσιο βίο….:
«τριάκοντα δε πάντων άρχοντες κατέστησαν αυτοκράτορες· τούτων δη τινές οικείοι όντες
και γνώριμοι ετύγχανον εμοί»….: Πλάτων : Επιστολή Ζ΄, 324c….!
| …..χμμμμμ…., σόι σορολόι Εξουσία : ουρανός το βαμπιρολόι στο λαό : γη :…., εσαεί….! |
Πίστεψα, γράφει, ότι θα διοικούσα την πόλη απαλλάσσοντάς την από την….. άδικη ζωή!
Γράφει, επίσης, ότι τον (!;) κάλεσαν οι πραξικοπηματίες για συμμετοχή στην εξουσία….:
«και δη παρεκάλουν ευθύς ως επί προσήκοντα πράγματά με»….: Πλάτων : Επιστολή Ζ΄, 324d….!
Στο απολυταρχικό καθεστώς των Τριάκοντα Τυράννων ο Πλάτων έδειξε «ευπιστίαν»
προσδοκώντας την καθιέρωση….. κράτους δικαίου….: «ωήθην γαρ αυτούς εκ τινος αδίκου βίου
επί δίκαιον τρόπον άγοντας διοικήσειν δη την πόλιν….: Πλάτων : Επιστολή Ζ΄, 324d….!
Θα αποσιωπήσει, ωστόσο, τα εγκλήματα και τις αχρειότητες των Τυράννων
στο έργο του «Μενέξενος»….: Πλάτων : Επιστολή Ζ΄, 324d….! (!;)
Ζήτησε μάλιστα να (!;) παραγραφούν και να λησμονηθούν οι κακουργίες τους,
αυτών που ήταν συγγενείς και φίλοι του.
---- Έιιιιι, σήμερα κι εδώ, πώς / Ε, με αισχρό Νόμο….! / παραγράφονται οι ‘’τέτοιες’’ των ‘’τέτοιων’’…!;
Παρελθόντος του καθυστερημένου –τους χρόνου…., θαυματικάαααα…!;---Πρόσταξε τον Σωκράτη να συλλάβει ένα πολίτη
και να τον οδηγήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα ---«βία άξοντα ως αποθανούμενον»--με σκοπό (!;) να ενταχθεί στην παράταξη των τυράννων….: Πλάτων : Επιστολή Ζ΄, 324e….!
Ταυτίζει το δημοκρατικό πολίτευμα με την αναρχία : «πολιτεία άναρχος»….!
Παντού στα έργα του λοιδορεί τη δημοκρατία.
Είναι, γράφει, τέλεια αναρχία, αφού μοιράζει ισότητα σε ίσους και άνισους….:
«άναρχος και ποικίλη, ισότητα τινά ομοίως ίσοις τε και ανίσοις διανέμουσα….: Πλάτων : Πολιτεία, 458c….! (!;)
{ …..α, ωρέ, κι εσείς, ναι…., χμ, δεν είναι δα και ίσα τα άλλα δάχτυλα με τα κωλοδάχτυλα….! }
Θεωρεί μάλιστα πηγή της τυραννίας τη….. δημοκρατία….: «τίς τρόπος τυραννίδος γίγνεται;
Ότι μεν γαρ εκ δημοκρατίας μεταβάλλει σχεδόν δήλον»….: Πλάτων : Πολιτεία, 562c….! (!;)
*// …..εμ, από χουντική δημοκρατία - +…., να, δημοκρατική χούντα + -….. ή και χουντική Χούντα - -….!
Και μην ξεχνάτε τη….. δημοκρατική δημοκρατία ++….,
την της αυτοθυσίας…., ιδίως, των αρχόντων….: συμβόλαιο με το λαό,…..
ε, τη δημοκρατία των καλλίστων ….. ’’δικτατόρων’’…., ναι, των της ‘’Αυτοθυσίας’’….! //*
Το ύψιστο αγαθό της δημοκρατίας, η ελευθερία, γράφει ο Πλάτων,
το πάθος για ελευθερία --- «η του τοιούτου απληστία» --οδηγεί στην κατάπτωση του δημοκρατικού πολιτεύματος και καθιστά αναγκαίο το καθεστώς της τυραννίας….:
«και ταύτην την πολιτείαν μεθίστησίν τε και παρασκευάζει τυραννίδος»….: Πλάτων : Πολιτεία, 562c….!
[ …..ω λεξοπαίχτη λαομπαίχτη και θεομπαίχτη, κι εσύ, Πλάτωνα….,
πού η λευτερώτρια λευτεριά…., ++, πού η σκλαβώτρια λευτεριά…., - +,…..
πού η λευτερώτρια σκλαβιά…., + -, πού η σκλαβώτρια σκλαβιά…., - -,…..
να…., αντίστοιχα…., στη δημοκρατική δημοκρατία…., ++, στη χουντική δημοκρατία…., - +,…..
στη δημοκρατική χούντα…., + -, στη χουντική χούντα…., - -…!;….. ]
Δεν δέχεται την ισότητα αρχόντων και αρχομένων, θεωρεί τη γενίκευση της ελευθερίας στην πόλη επικίνδυνη,
επειδή θα μεταδοθεί και στις….. οικογενειακές σχέσεις….:
«Θα εισχωρήσει στους κόπλους της οικογένειας και τελικά το μίασμα της αναρχίας
θα μεταδοθεί ακόμα και στα κατοικίδια ζώα»….: «και καταδύεσθαί γε εις τε τας ιδίας
και τελευτάν μέχρι των θηρίων την αναρχίαν εμφυομένην»….: Πλάτων : Πολιτεία, 562 c—d….! (!;)
Υπάρχουν ,όμως, προσθέτει ο Πλάτων, και χειρότερες συνέπειες
από τη γενίκευση των δημοκρατικών ελευθεριών.
Οι δούλοι και οι δούλες θα απολαμβάνουν τις ελευθερίες των αφεντικών τους….:
«οι εωνημένοι και αι αιωνημέναι μηδέν ήττον ελεύθεροι ώσι των πριαμένων»….: Πλάτων : Πολιτεία, 563b….!
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Κι ακόμα τα άλογα και τα γαïδούρια, συνηθισμένα να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους,
πέφτουν επάνω σε όσους συναντούν αν δεν παραμερίσουν. Χαίρονται κι αυτά την ελευθερία….:
«και τ’ άλλα πάντα ούτω μεστά ελευθέρας γίγνεται»….: Πλάτων : Πολιτεία, 563c---d….! (!;)
Τελικά, οι πολίτες, απολαμβάνοντας την ελευθερία,
αγανακτούν και εξεγείρονται και στην ελάχιστη υποψία καταναγκασμού….:
«κάν οτιούν δουλεία προσφέρηται, αγανακτείν και μη ανελέσθαι»….: Πλάτων : Πολιτεία, 563d—e….! (!;)
Από αυτό το πολίτευμα της ελευθερίας, καταλήγει ο φιλόσοφος, προέρχεται το τυραννικό καθεστώς….:
«Αύτη μεν τοίνυν η αρχή, ουτωσί καλή και νεανική, όθεν τυραννίς φύεται, ως εμοί δοκεί»….:
Πλάτων : Πολιτεία, 563d—e….! (!;)
( Ε, με ‘’τέτοια’’ και με ‘’αλλιώτικα’’, πλιατσικευτικά του και μη, πώς να μη θαυμάζεται και προβάλλεται
απ’ το εκάστοτε διεθνές Σατανείο της Γης, και, αυτός ο Μέγαςςςςς τρΈλλην Σατάν Φιλόσοφοςςςςς….! )
Επικρίνει, επίσης, το δημοκρατικό πολίτευμα επειδή αφαιρεί περιουσίες των πλουσίων
και τις μοιράζει στο λαό….:
«τους έχοντες την ουσίαν αφαιρούμενοι, διανέμοντες τω δήμω»….: Πλάτων : Πολιτεία, 565a….! (!;)
// …..εχ, όχι δα και το….. ο έχων δύο χιτώνας δίνει τον έναν….! Δεν αρκεί το….. ’’μανίκι’’…!; //
Κατηγορεί μάλιστα τους κυβερνώντες ότι πλουτίζουν οι ίδιοι από αυτή τη φορολογία | την των πλουσίων |
καρπούμενοι το μεγαλύτερο μέρος του χρήματος….: «το πλείστον αυτοί έχειν»….: Πλάτων : Πολιτεία, 565a….!
Υποστηρίζει, ακόμα, με απύθμενο θράσος ότι «ισχυρή πολιτική εξουσία»
υπάρχει μόνο στην πόλη όπου κυβερνά τύραννος….: «τυραννουμένην μοι δότε πόλιν»….:
Πλάτων : Νόμοι, 709e….! (!;)
Αρκεί ο τύραννος να είναι νέος, ανδρείος, μορφωμένος, μεγαλοπρεπής στην εμφάνιση….:
«έστω νέος και μνήμων και ευμαθής και ανδρείος και μεγαλοπρεπής φύσει»….: Πλάτων : Νόμοι, 709e….!
Ταυτίζει δηλαδή ο φιλόσοφος την ευρυμάθεια και το ήθος με τη θηριωδία όλων των τυράννων! (!;)
Ο Πλάτων πιστεύει ότι η τυραννία είναι το «ωραιότερο πολίτευμα»
και ο τύραννος ο «άριστος ανθρώπινος χαρακτήρας»….:
«η καλλίστη πολιτεία τε και ο κάλλιστος ανήρ τυραννίς και τύραννος»….: Πλάτων : Πολιτεία, 562a….!
Και θεωρεί το τυραννικό καθεστώς συνέπεια της απληστίας για ελευθερία
που παρατηρείται στο πολίτευμα της δημοκρατίας….: Πλάτων : Πολιτεία, 562c….! || …..Τσς και χξς΄….! ||
Σχετικά με το τυραννικό καθεστώς επικαλείται τη «βαθυστόχαστη», ως τη χαρακτηρίζει, φράση του Σοφοκλή,
«οι τύραννοι γίνονται επειδή συναναστρέφονται με σοφούς» : «σοφοί τύραννοί εισί των σοφών συνουσία»….:
στίχος από την τραγωδία «Αίας ο Λοκρός» που έχει απωλεσθεί….!
[ …..ουφ, καλάαα…., από ‘’συνουσία’’ : λαο.αμήσι άλλο τίποτα….! Και πού να ιδείτε κι άλλα ‘’τέτοια’’
σ’ άλλες τραγωδίες, κωμωδίες και λοιπά, χμ, θεόοοπνευστα βαθυστόοοχαστα….,
ννναι, και σατανόοοπνευστα υψοστόοοχαστα….! ]
Υπενθυμίζει ότι τον τύραννο τον αποκαλούν (!;) ισόθεο πάμπολλοι ποιητές, ως ο Ευριπίδης ….:
«και της ισοθέου τυραννίδος»….: Ευριπίδης : Τρωάδες, στ. 1169….,….! (!;)
Και προσθέτει ότι υπάρχουν ποιητές που εξυμνούν τους τυράννους :
«ά τε τυραννίδος υμνητάς» : Πλάτων : Τρωάδες, 568b….,
εισπράττοντας πλούσιες αμοιβές και εξασφαλίζοντας αξιώματα….:
«μισθούς λαμβάνουσι και τιμώνται»….: Πλάτων : Τρωάδες, 568c….! (!;)
Στην «Πολιτεία» διατυπώνει το ερώτημα ποιο από τα πέντε πολιτεύματα,
το «βασιλικόν», το «τιμοκρατικόν», το «ολιγαρχικόν», το «δημοκρατικόν» και το «τυραννικόν»,
είναι προτιμότερο. Και αποφαίνεται ότι το «βασιλικώτατον» είναι το «άριστον και δικαιότατον»….:
στο έργο του «Πολιτικός» θεωρεί ανώτερο και σημαντικώτερο όλων των εξουσιαστών τον μονάρχη.
Όποιος κατέχει τη «βασιλική τέχνη», γράφει, είναι (!;) σωστό να προσαγορεύεται βασιλιάς….:
«βασιλικώς ορθώς προσρηθήσεται»….: Πλάτων : Πολιτικός, 259b….! (!;)
/ …..εχ, ή σε φέρετρο ή σε ‘’θέρετρο’’….. ο κάλλιος από δαύτους….! /
Ο μονάρχης κυβερνά με το πνεύμα….: «της γνωστικής πρακτικής οικειότερον είναι»….:
Πλάτων : Πολιτικός : 259d….!
* …..να, βρε, και τα μοναρχικά σκουπίδια πνεύμα πουλούν και….! *
Οι υπήκοοι του μονάρχη είναι δίποδο κοπάδι -- «δίπους αγέλη»….: Πλάτων : Πολιτικός, 276c….! (!!!!!)
( Χμ, αν γίνονταν κοπάδι κι οι όνοι που μασούν, θα υπήρχε και «τετράπους αγέλη», ω άποδο ερπετό….! )
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█ Ενοχλείται από το δικαίωμα των απλών πολιτών ---χτιστάδες, χαλκάδες, πραματευτάδες --να ανεβαίνουν στο βήμα, κατά τις συνελεύσεις της εκκλησίας του δήμου
και να μιλούν για τα προβλήματα της πόλης. Τους περιφρονεί και τους καθιβρύζει. (!;)
Είναι όλοι ακατάλληλοι. Δεν αποκρύπτει την εχθρότητά του επειδή οι πολίτες στερούνται ειδικής παιδείας.
Και απορεί (!;) πώς τους ανέχεται η συνέλευση….:
«και τούτοις ουδέν τούτον επιπλήττει….. ότι ουδαμόθεν μαθών,
ουδέ όντος διδασκάλου ουδενός αυτώ έπειτα συμβουλεύειν επιχειρεί»….: Πλάτων : Πρωταγόρας, 319d….!
Κατά τον Πλάτωνα (!;) λαός είναι οι χειρώνακτες και οι φτωχοί….:
«όσοι αυτουργοί και απράγμονες, ου πάνυ πολλά κεκτημένοι»….: Πλάτων : Πολιτεία, 565a….! (!;)
Θεωρεί τις λαïκές μάζες σκουπιδαριό, συρφετό χωρίς καμιά αξία….: «εάν συρφετός συλλεγή δούλων
και παντοδαπών ανθρώπων μηδενός αξίων πλην ίσως των σώματι ισχυρίσασθαι»….:
Πλάτων : Γοργίας, 489c….! (!;)
Οι πολίτες (!;) πρέπει να υπακούουν στον άρχοντα, όπως τα μαντρόσκυλα στους τσοπαναραίους….:
«ώσπερ κύνας εθέμεθα υπηκόους των αρχόντων ώσπερ ποιμένων πόλεως»….: Πλάτων : Πολιτεία, 440d….!
|| …..γαβ, γαβ, γαβ…., ρε σατανόσκυλο Πλάτωνα…., ουρςςςςς….!
…..Έι, –εσείς, λαούλια…., αυτός σας βρίζει, και, γιατί δεν ‘’τους’’ υποτάσσεστε….,
μα….. εγώ σας μαλώνω, ’’βρίζοντάς’’ σας,
ιδίως, που ‘’τους’’ υποτάσσεστε και δεν τους χέζετε….. α ψηφώντας τους ‘’δημοκρατικά’’….! || █
Και προσθέτει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη και ανώτερη τέχνη από τη μοναρχία,
την επιστήμη άσκησης εξουσίας….: «ουδεμία αν εθελήσειεν ετέρα μάλλον και προτέρα της βασιλικής φάναι
και κατά πάντων ανθρώπων αρχής είναι τέχνη»….: Πλάτων : Πολιτικός, 276d – e….! (!;)
Ο μονάρχης βρίσκεται (!;) υπεράνω των νόμων.
// Βρε…., κάτω, και, το υπεράνω του υποκάτω….!
Χμ, κάτι σαν «τον ανώτερο από τον Μωυσή και τους ‘’αγέλλους’’ Ι. Χ»….!
Όμως…., υπάρχει, εξωσυμπαντικά, και μη φυσικός Αιθέραςςςςς….! //
Κυριαρχούν όχι οι νόμοι, αλλά ο «βασιλικός ανήρ»….: «το δ’ άριστον ου τους νόμους εστίν ισχύειν
αλλ’ άνδρα τον μετά φρονήσεως βασιλικόν»….: Πλάτων : Πολιτικός, 294a….! (!;)
Θεωρεί ο Πλάτων ως καλύτερη λύση στο πολιτειακό πρόβλημα
να γίνωνται oι άρχοντες και οι εξουσιαστές «πραγματικοί φιλόσοφοι»….:
«όταν οι ως αληθώς φιλόσοφοι δυνάσται, ή πλείους ή εις εν πόλει γενόμενος»….: Πλάτων : Πολιτεία, 540d….!
Και φρονεί ότι ο λαός (!;) οφείλει να αναγνωρίζει την τέχνη του κυβερνάν στους ηγεμόνες---δυνάστες
που ασκούν εξουσία είτε με τη βία, είτε με τη θέληση των πολιτών….: [ …..Πέτροοοοο…., ο ‘’δικός’’ σου….! ]
«εάντε εκόντων αντ’ ακόντων άρχωσιν….. κατά τέχνην ηντινούν αρχήν άρχονται»….:
Πλάτων : Πολιτικός, 293a….! (!;)
Ο Πλάτων αποδέχεται την κατάκτηση της εξουσίας από ηγεμόνα που αυτοτοποθετείται πάνω από τους νόμους.
*…..ε, «τετράπους θυταγέλη» είναι, και, αυτή….! *
Νομιμοποιεί την ατομική υπεροχή των ισχυρών
«προσφέροντας τη δύναμη (της εξουσιαστικής) τέχνης τους, ισχυρότερη από τους νόμους»….:
«την της τέχνης ρώμην των νόμων παρεχομένων κρείττω»….: Πλάτων : Πολιτικός, 297a….! (!;)
Η προσήλωσή του Πλάτωνος στα πολιτεύματα της τυραννίδος και της μοναρχίας
και τα κίνητρά της επιβεβαιώνονται από τις σχέσεις και τη συνεργασία του
με δεσποτικά καθεστώτα του Δ΄αιώνος π. Χ.
Ταξίδεψε τρεις φορές --- μεταξύ 389 και 361 π. Χ --- στη Σικελία
προσκεκλημένος των τριών τυράννων των Συρακουσών, του Διονυσίου Α΄, του Διονυσίου Β΄ και του Δίωνος.
Θα τύχει (!;) πανηγυρικής υποδοχής και θα (!;) εγκατασταθεί στα ανάκτορα των απεχθών δυναστών.
Επιζητούσε την εύνοια των τυράννων, ως σύμβουλος και προπαγανδιστής,
προνόμια και, φυσικά, πηγές πλουτισμού. (!;)
[ Α, με το μελανοδοχείο στην τσέπη, σάμπως ο Ερμής….. τί άλλο από ‘’τέτοια’’ οι κονδυλοφόροι –τους…!; ]
Εκθειάζει τους τυράννους και νομιμοποιεί τις δεσποτικές εξουσίες….!
{ Ο Τύραννος Διονύσιος Β΄ θα επιφυλάξει στον Πλάτωνα, κατά την άφιξή του στις Συρακούσες,
το 376 π. Χ, μεγαλειώδη υποδοχή, υποδοχή ήρωα….: Πλούταρχος : Δίων, 13, 1--4….! }
Σκοπός των επισκέψεων του Πλάτωνος στις Συρακούσες
ήταν η εύνοια των τυράννων και τα παρεπόμενα ανταλλάγματα.
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Και φαίνεται πως ήταν πλούσια τα δώρα. Εμφανίσθηκε στην Αθήνα ως χορηγός με χρήματα του Δίωνος….:
«αλλά και εχορήγησεν Αθήνησι Δίωνος αναλίσκοντος»….: Διογένης Λαέρτιος : Βίοι φιλοσόφων, Γ΄, 1, 3….! (!;)
Με τις χρηματικές παροχές των τυράννων απέκτησε σημαντική περιουσία :
τα δύο μεγάλα κτήματα στις Ιφιστιάδες και τις Ειρεσίδες, έξω απ’ την Αθήνα….:
Διογένης Λαέρτιος : Βίοι φιλοσόφων, Γ΄, 41 — 42….! (!;)
Ο Πλάτων ισχυρίζεται ότι σκοπός των διαδοχικών επισκέψεων
και η παραμονή του στην Αυλή των Τυράννων της Σικελίας
ήταν να πείσει τους δυνάστες για μετατροπή του τυραννικού καθεστώτος σε μοναρχία,
/ Χξς΄, ω παναπαντησάκια….! /
ωσάν να υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα δυο αποτρόπαια πολιτεύματα.
Δεν υπάρχει, γράφει, «πιο άθλια πόλη από εκείνη που εξουσιάζεται από τύραννο
ούτε πιο ευτυχής από εκείνη που κυβερνά βασιλεύς»….:
«και δήλον παντί ότι τυραννουμένης μεν ουκ εστιν αθλιωτέρα,
βασιλευομένης δε ουκ ευδαιμονεστέρα»….: Πλάτων : Πολιτεία, 576e….! (!;)
Διατυπώνει επίσης την άποψη ότι (!;) η τυραννία είναι το πιο κατάλληλο έδαφος
για την εδραίωση ενός τέλειου πολιτεύματος επειδή, για τη μεταρρύθμιση των ηθών της εξουσίας, ο τύραννος,
ακολουθώντας τις εισηγήσεις των φιλοσόφων, «θα δώσει το καλό παράδειγμα»….:
«Εκ τυραννίδος αρίστην φης γενέσθαι πόλιν αν, ως φαίνει, μετά νομοθέτου γε άκρου και τυράννου κοσμίου,
και ράστά τε και τάχιστ’ αν μεταβαλείν εις τούτο εκ του τοιούτου»….: Πλάτων : Νόμοι, 710d….! (!;)
Επειδή ο φιλόσοφος δέχθηκε επικρίσεις για τη φιλοτυραννική του συμπεριφορά,
έσπευσε να εκφράσει, σε επιστολή του, μεταμέλεια. Ομολογεί την «πλάνην και ατυχίαν» (!;)
στις σχέσεις του με τους τρεις δυνάστες των Συρακουσών
και για τις τρεις επισκέψεις στην Αυλή τους….: Πλάτων : Επιστολή Ζ΄, 350d….!
|/ Χμ, κι η διανοό πουτάνα, άμα γεράσει, ’’μετανοεί’’ και δυο φορές θέλει ν’ αγιάσει…,
ως κι άλλοι ‘’τέτοιοι’’…., μα, έστω, και ‘’αλλιώτικοι’’, αλλού…., κατάντησαν άγιοι….. ’’Θεού’’ Διαβόλου….! /|
▄ Είχε όμως και τους υμνωδούς του, ο Πλάτων, όπως οι μεγιστάνες της εξουσίας. (!;)
Ο ανηψιός του, φιλόσοφος Σκεύσιππος, τον αποκαλεί υιό του Απόλλωνος :
Διογένης Λαέρτιος : Βίοι φιλοσόφων, 3, 2….!
( Ω, της μαμάς του το ‘’Απολλώνιον’’ ‘’μανίκιον’’ φιδίσιο….,
ε, να, και το ανάποδο ίσιο…., χμ, ο, νόθος, θεογιόςςςςς Πλάτων….! )
Φιλομοναρχικός ο Πλάτων εγκωμιάζει (!;) όλα τα απανταχού βασιλικά καθεστώτα,
τα των (!;) «Μεγάλων» και «αθανάτων»….: Σόλωνος, Δαρείου κ. α…..
// …..χα…., διανοό παγκοσμιοποίηση…., ξου, να, και του λαού η διανοό εκποίηση…..! //
και, προπαντός, του Λυκούργου και του Κύρου, που σε επιστολή του
στον Τύραννο των Συρακουσών Δίωνα τους θεωρεί πρότυπα ηγεμόνων….:
«παρασκευάζου τον τε Λυκούργον εκείνον αρχαίον αποδείξων και τον Κύρον,
και ει τις άλλος πώποτε έδοξε ήθει και πολιτεία διενεγκείν»….: Πλάτων : Επιστολή Δ΄, 320d….! (!;) ▀
Οι μαθητές του Πλάτωνος ήσαν (!;) όλοι τέκνα (!;) αριστοκρατικών οικογενειών. | Και πολλοί ήσαν τύραννοι….. |
Και κατηγορούσε τους σοφιστές που δέχονταν μαθητές από όλες τις τάξεις χωρίς διακρίσεις. (!;)
* Εχ…., όχι και όλα τα τέτοια θύματα μαφιόζοι….! Και, και, αυτό, μόνον, οι από….. ’’Οικογένεια’’ θύτες….! *
Τους αποκαλεί χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές που διαθέτουν απερίσκεπτα «την τροφή της ψυχής»….:
«πωλούντες και καπηλεύοντες…..και τούτων αγνοίεν αν πωλώσιν
ό,τι χρηστόν ή πονηρόν προς την ψυχήν»….: Πλάτων : Πρωταγόρας, 413a….! (!;)
Στον «Γοργία» ο Πλάτων ισχυρίζεται ότι όποιος κατέχει εξουσία έχει δικαίωμα
να ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες του! (!;)
// Ναι, έτσι ακριβώς, που το λεν, ’’καλυμμένα’’ ή μη, και όλα, σχεδόν, τα, ξου, θεόπνευστα Βαγγέλια….!
Ε, στο σαδισμό έχουν δικαίωμα, μόνον, οι άρχοντες…., ενώ στο μαζοχισμό, μόνον, οι λαοί…., χα….! //
Μόνο οι αδύναμοι ισχυρίζονται ότι η ακολασία είναι αίσχος : «αισχρόν δη φασίν είναι την ακολασίαν»,
και από ανανδρία, επειδή δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους,
επαινούν τη σωφροσύνη και τη δικαιοσύνη….: «ου δυνάμενοι εκπορίζεσθαι ταις ηδοναίς πλήρωσιν
επαινούσιν την σωφροσύνην και την δικαιοσύνην διά την αυτών ανανδρίαν»….: Πλάτων : Γοργίας, 422….! (!;)
{ Α, άλλο το κόμπλεξ της ανωτερότητας, έστω…., κι άλλο το κόμπλεξ της κατωτερότητας, έστω….! }
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Ακόμα και τον (!;) πόλεμο θεωρεί «τέχνη» της πολιτικής….: «πολιτικήν γαρ τέχνην ούπω είχον
ης μέρος πολεμική»….: Πλάτων : Πρωταγόρας, 322b….!…..
[ Ε…., αν όχι χέσ’ ‘τα…., και τ’ άλλα του ‘’τέτοια’’ : πολεμο’’τέτοια’’ κι ‘’ειρηνο’’’’τέτοια’’…., ψάξε και βρες ‘τα….! ]
===================================================================
■ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ….:
εχθρός της Δημοκρατίας…..
Φιλομοναρχικός υπήρξε και ο φιλόσοφος Αριστοτέλης,
που (!;) αποστρεφόταν το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας.
Λαμπρό το έργο (!;) του σε ποιότητα…., λέει, κι εδώ, ο συγγραφέας Κυριάκος Σιμόπουλος : Κ. Σ….,
( …..έιιιιι…., διαμάντια μέσα στα σκουπίδια….. ή σκουπίδια μέσα στα διαμάντια…!;
Και….. έργο του….. ή έργο τους --- του…!;
‘’Επιδαψιλευτής’’ : πλιάτσικας πνευματικών έργων άλλων γαρ…., και ευχέρως η βασιλοντουντούκα….,
ε, ναι, και ‘’ δεν το κάνουμε γαργάρ’ ‘’…., βρε κ. Κ. Σ….! )
πολυποίκιλο και γενικής εμβέλειας, με βαθύτατη ανάλυση
/ …..ανά, κατά, διά, παρά,….: μάσκες….. προθέσεις….! /
και κριτικό πνεύμα των πολιτειακών θεσμών και του κοινωνικού βίου.
Αλλά οι διασυνδέσεις του με τυράννους και η εξάρτησή του από Αυλές μοναρχών
μεταφέρονται στο έργο του με κρίσεις υπονομευτικές για τη δημοκρατία.
Μετά το θάνατο του Πλάτωνος, του διδασκάλου του, | και μαθητή του Σωκράτη |,
κατέφυγε στην Αυλή του Αταρνέως της Μυσίας Ερμία, όπου παρέμεινε επί τετραετία.
Θα γράψει εκεί έναν παιάνα πανηγυρικό, θα νυμφευθεί την ανηψιά του τυράννου
και θα γίνει μέτοχος της δεσποτικής εξουσίας. (!;)
Ο Ερμίας θα προσφέρει στον φιλόσοφο της Αυλής του, ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες του, την πόλη Άσσος.
Μετά τον θάνατο του τυράννου, ίδρυσε ο αυλοκόλαξ Αριστοτέλης λατρευτικό βωμό
και έγραψε ύμνο για τον προστάτη του. (!;)
|| …..μμμμμ, πολύφωνο το φερέφωνο των σατανοφερεφώνων….! ||
Ο Φίλιππος, ο δυνάστης της Μακεδονίας, κάλεσε στην Αυλή του τον Αριστοτέλη
και τον διόρισε διδάσκαλο του Αλεξάνδρου.
Όχι επειδή ήταν φιλόσοφος αλλά εξαιτίας των σχέσεων και συναλλαγών του με τον Ερμία. (!;)
Η πόλη---κράτος του τυράννου ήταν η γέφυρα της εισβολής στην Ασία που προετοίμαζε ο Φίλιππος.
Ο Αριστοτέλης πρότεινε στον μονάρχη της Μακεδονίας συμμαχία με τον τύραννο, συγγενή και είδωλό του.
* …..όλοι τους καθάρματα…., είδωλα και ινδάλματα….! *
Για τους υπερέχοντες άνδρες, γράφει, εννοώντας τους μονάρχες, δεν ισχύει ο νόμος,
γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι ο νόμος….: «κατά δε των τοιούτων ουκ έστι νόμος, αυτοί γαρ εισί νόμος
και γαρ γελοίος αν είη νομοθετείν τις πειρώμενος κατ’ αυτών»
| και γιατί θα ήταν γελοίος όποιος θα αποπειράτο να νομοθετήσει εναντίον των βασιλέων | ….! (!;)
Και το πιο ελεεινό : Ισχυρίζεται ο Σταγειρίτης φιλόσοφος,
{ …..ο εκ Σταγείρων, που ο Φίλιππος τα κατέστρεψε, ’’τη συναινέσει’’ του, για την εισβολή του στην Ασία,
αλλά και στον ελληνικό χώρο, όπου, κι εδώ, η ηγεμονία της μακεδονικής δυναστείας
θεωρούνταν κι από αυτόν αναπότρεπτη, πράγμα που προπαγάνδιζε….! }
ότι ο υπεράνω όλων, ο υπερεξουσιαστής, είναι (!;) «ανάλογος προς τον θεό απέναντι στους ανθρώπους»….:
«ώσπερ γαρ θεόν εν ανθρώποις εικώς είναι τον τοιούτον»….: Πλάτων : Πολιτικά, 128a….!
[ …..Διάτανος τον ενέπνευσε….. κι ως διάτανος εξέπνευσε….! ]
Ο Αιγύπτιος φιλόσοφος, ο ιερέας του Άμμωνος --- Ρα, που προσφώνησε τον Αλέξανδρο,
κατά την επίσκεψή του στη Σίβα,
ως υιόν του Διός και του Ηλίου, δίδασκε ότι «κάθε άτομο που κυριαρχεί είναι θεός»….! (!!!!!)
/ Ω ‘’Μεγάλε Αδελφέ’’ της «μακρυνής χώρας», συ με τα χρισμένα ‘’μεγαλαδελφούδια’’ σου…., ’’εσαεί’’….! /
Μετά την εισβολή του Αλεξάνδρου στην Ασία ο Αριστοτέλης
έγινε (!;) πράκτορας του Αντιπάτρου, του «σατράπη» της Μακεδονίας.
Κατά την παραμονή του στην Αθήνα συγκέντρωνε πληροφορίες
και τον ενημέρωνε με πολυάριθμες επιστολές, που κατατάσσονται σε εννέα βιβλία, (!;)

118
για τις αντιδράσεις των Αθηναίων, της αντιμακεδονικής μερίδος,
των υπέρμαχων της ανεξαρτησίας και της Δημοκρατίας,…..
καθώς και για τη στάση των άλλων ελληνικών πόλεων….: Διογένης Λαέρτιος : Βίοι φιλοσόφων, 5, 27….!
( …..ε…., άμα είσαι….. ’’εισπράκτωρ’’…., γίνεσαι και χαφιές πράκτωρ….! )
Ύστερα από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου και την υποδούλωση των ασιατικών λαών
ο Αριστοτέλης θα απευθύνει στον παλαιό «μαθητή» του ένα υπόμνημα
με τίτλο «Αλέξανδρος ή υπέρ των αποίκων» στο οποίο τον συμβουλεύει
να συμπεριφέρεται στους Έλληνες ως μονάρχης και στους άλλους ως τύραννος.
Και να μεταχειρίζεται τους κατακτημένους λαούς ως ζώα και φυτά»….:
«τοις μεν Έλλησιν ηγεμονικώς, τοις δε βαρβάροις δεσποτικώς χρώμενος, και των μεν ως φίλων
και οικείων επιμελούμενος, τοις δε ως ζώοις και φυτοίς προσφερόμενος»….: απόσπασμα 658….! (!;)
{ Ω…., ’’τέτοιοι’’ δασ κάλοι…., κι οι μαθητές τους ‘’φάγοι’’ κάλοι….!
Και το ευθύς ως άνω του εν λόγω πεπαιδευμένου : ‘’μορφωμένου’’ ζωντανού ψοφιμιού είναι χειρότερο…..
ή το….: «Ερωτηθείς δε Αριστοτέλης τίνι διαφέρουν οι πεπαιδευμένοι των απαιδεύτων,
όσω, είπεν, οι ζώντες των τεθνηκότων»…!;
Πάντωςςς…., ιδίως σήμερα…., οι ‘’ζωντανοί’’ σκοτώνουν τους ‘’πεθαμένους’’….! }
Προβάλλοντας τον Αλέξανδρο ως προπαγανδιστής ο Αριστοτέλης
| κι ο πατέρας του Αριστοτέλη είχε δεσμούς με τον Αμύντα Β΄ | διατυπώνει απόψεις χυδαίου δεσποτισμού.
Απαράδεκτη η ψήφιση νόμων εναντίον των ισχυρών. (!;)
Εκείνοι, γράφει, που θα αποτολμούσαν μια τέτοια νομοθεσία θα είχαν την τύχη των λαγών
που αξιώνουν ίσα δικαιώματα με τα λιοντάρια….: «τους λέοντας δημηγορούντων των δασυπόδων
και το ίσον αξιούντων πάντας έχειν»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1264, 15….!
// …..ααααα…., Τέλη, Τέλη…., ‘’Μανού’’ Κάδμε Αριστοτέλη…., συ, του Σατανά τζουτζέλι….,
κάλλιο λαγός στο στόμα του λέοντος….,
παρά τσανακογλείφτης και συμμέτοχος στη μερίδα του λέοντος….! //
Προτείνει ο Αριστοτέλης να ψηφισθεί νόμος που θα παρέχει σε όσους διαθέτουν ωρισμένη περιουσία
να συμμετέχουν σε αντίστοιχα αξιώματα….:
«τώ τε κτωμένω το τίμημα μετέχειν εξείναι της πολιτείας»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1320, 26….! (!!!!!)
[ …..πω -- πω -- πω μεγαλοφιλοσοφία….! Οι στα πάνω πατώματα….. στα βάθρα και με αξιώματα….! ]
Υποστηρίζει επίσης ότι ο μονάρχης έχει το (!;) πλεονέκτημα να σκέπτεται ορθότερα από όλους
και να αποφασίζει για όλα….: «περί των καθέκαστα κάλλιον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1285a….!
// …..α, ναι, βρε ανάγωγοι….! Έτσι, χμ, μόνο, τα θεοκατάααααγωγα Σολομωντίιιιιδια….! //
Κατά τον Αριστοτέλη ο τύραννος (!;) πρέπει να συνεργάζεται με τους ισχυρούς.
Σ’ αυτούς (!;) πρέπει να προσφέρει αξιώματα ώστε να μην αναγκάζεται ούτε να ελευθερώνει τους δούλους
ούτε να ασφαλίζει τους πολίτες….: «οπότεροι δ’ αν ώσι κρείττους τούτοις
ιδίους μάλιστα ποιείσθε της αρχής, ως δ’ αν υπάρξη τούτο τοις πράγμασιν ούτε δούλων
ελευθέρωσιν ανάγκη ποιείσθαι τον τύραννον ούτε όπλων παραίρεσιν»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, V, IX, 19….!
Και αναγνωρίζει ότι ο άρχοντας είναι ο προστάτης της δικαιοσύνης….:
«έστι δ’ ο άρχων φύλαξ του δικαίου»….: Αριστοτέλης : Ηθικά Νικομάχεια, V, 6, 5….! (!;)
*** …..εμ, γι’ αυτό, δικαίωςςςςς, φέρει μάχαιραν…., ως θα έλεγαν και τα Πετράρια, Παυλάρια,…..
να, και τα καθελογής, ’’τέτοια’’…., και τα του Γιαχβέ…., Φαυλάρια….! ***
Υποστηρίζει ότι στις δημοκρατίες (!;) πρέπει να προστατεύωνται οι….. πλούσιοι και τα εισοδήματά τους….:
«δει δ’ εν μεν ταις δημοκρατίαις των ευπόρων φείδεσθαι, μη μόνον τω τας κτήσεις μη ποιείν αναδάστους,
αλλά μηδέ τους καρπούς»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1309a….! (!;)
{ …..ε, σώστε, λοιπόν, τους θύτες σας, βρε άσωστα, χμ, και, Αριστοτελικά, θύματα….. κι άντε και….! }
Και αναφέρεται στις Συρακούσες, όπου επί τυράννου Διονυσίου, μέσα σε πέντε χρόνια
όλες οι περιουσίες των πολιτών έγιναν ιδιοκτησία του δυνάστη….: «εν πέντε γαρ έτεσιν επί Διονυσίου
την ουσίαν άπασαν εισενηνοχέναι συνέβαινεν»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1313a….! (!;)
Ισχυρίζεται επίσης ότι «η βία που επιβάλλεται από την εξουσία δε στερείται ηθικού στοιχείου»….:
«ώστε δοκείν μη άνευ αρετής είναι την βίαν»….: Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1255a….! (!;)
|| …...χα…., ο σκοπός τα μέσα αγιάζει…., κι ας τα ‘’έξω’’ τα τρ·αγιάζει….! ||
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Δεν αποκρύπτει, επίσης, και το μισογυνισμό του, χαρακτηριστικό της ανδροκρατικής κοινωνίας.
Από τη φύση τους, γράφει, το αρσενικό είναι κυρίαρχο πάνω στο θηλυκό….:
«τό τε άρρεν φύσει του θήλεος ηγεμονικώτερον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1259b….! (!;)
Στα δύο φύλα, το αρσενικό είναι υπέροχο και το θηλυκό κατώτερο,
το αρσενικό ασκεί εξουσία και το θηλυκό υπακούει….:
«έτι δε το άρρεν προς το θήλυ φύσει το μεν κρείττον το δε χείρον,
το μεν άρχον το δε αρχόμενον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1254b….! (!;)
( Εχ…., Πέτρος, Παύλος, Βούδδας, Μωάμεθ,….. κι ο Φαύλος Αριστοτέλης….! Ουστ,Φα,ύ,λ,λοί….! )
===================================================================
■ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ….:
ο ρήτορας, εξωνημένο όργανο της μακεδονικής δυναστείας…..
Υπέρμαχος του πανελληνισμού, δηλαδή, της συνένωσης
όλων των ανεξάρτητων κι αυτόνομων ελληνικών πόλεων
και της συγκρότησης ενός ενιαίου κράτους,….. αλλά υποταγμένο στη μακεδονική δυναστεία του Φιλίππου, (!;)
με σκοπό την εκστρατεία στην Ανατολή, για την κατάκτηση της Ασίας και υποδούλωση των λαών της….!
[ Χμμμμμ…., ’’ομογενοποίηση’’ και….. κατά γιο κι ο κύρης….!
Ε, λοιπόν, τι πανελληνισμός, τι πανεβραïσμός, τι πανρωμαïσμός, τι πανισλαμισμός….,
τι…., τι…., τιιιιι….! Ίιιιιδια σκατογεύση….! ]
Ο Ισοκράτης, ολιγαρχικών φρονημάτων και κενόδοξος,
είχε αναπτύξει σχέσεις με τυράννους του ελληνικού και δυτικού χώρου,
προφανώς με οικονομικά ανταλλάγματα. Έγινε (!;) πάμπλουτος.
Συνεργαζόταν με τον τύραννο των Φερών Ιάσονα που αποτελούσε το ίνδαλμά του….,
με τους μονάρχες της Κύπρου Ευαγόρα και Νικοκλή…., / έγραψε γι’ αυτούς ειδικούς παραινετικούς λόγους / (!;)
με τον τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο Α΄…., με τον βασιλέα της Σπάρτης Αρχίδαμο…..
--- οραματιζόταν την κυριαρχία των Λακεδαιμονίων στον ελληνικό κόσμο --- (!;)
και τελικά έγινε πράκτορας, λάτρης και προπαγανδιστής
του αιμοσταγούς μονάρχη της Μακεδονίας Φιλίππου….!
/ Ε, σ’ όποιονε δίνει πιο πολλά…., νά ‘τονε…., γίνεται ουρά….! Ούρααααα…., ρε ‘’Καδμο’’«σπαρτέ»….! /
{ * Για τον Ισοκράτη ο φρικαλέος τύραννος των Συρακουσών έπρεπε να αναδειχθεί σε πρότυπο,
σε υπόδειγμα εξουσίας για όλους τους ηγέτες των ελληνικών πόλεων!
Και, όπως προκύπτει από επιστολή του, θεωρούσε τον Διονύσιο τον πιο κατάλληλο αρχηγό
για την ασιατική εκστρατεία και την υποδούλωση των λαών της Ανατολής….! }
Στον λόγο του «Προς Φίλιππον» ανυμνεί τον μονάρχη της Μακεδονίας
--- είναι πράκτορας και όργανό του --- και τον καλεί (!;) να υποτάξει όλες τις ελληνικές πόλεις.
«Καταλαβαίνω ότι σε συκοφαντούν εκείνοι που σε φθονούν»….:
«αισθάνομαι γαρ σε διαβαλλόμενον υπό των σοι μεν φθονούντων»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 73….!
«Όλοι αυτοί διαδίδουν ότι τρέφεις εχθρικά σχέδια εναντίον μας»….: «πάσιν ημίν επιβουλεύεις»….!
Και τον καλεί για ένοπλη επέμβαση με στόχο την υποταγή της Πελοποννήσου.
«Έτσι θα γίνεις εύκολα κυρίαρχος και των υπόλοιπων Ελλήνων»….:
«ως και των άλλων Ελλήνων ραδίως κρατήσεις»….! (!;)
// Ιμπεριάλ, κυρίως, κρατική πολεμική φιλοσοφία, που άλλοι κι αλλού….: Ισραήλ, Ρώμη, Ισλάμ κ. α. λ….,
την ανήγαγαν ξεδιάντροπα σε ιμπεριάλ, κατ’ εξοχήν, εκκλησιαστική πολεμική φιλοσοφία….,
ε, καλυμμένη και μη…., σαφώςςςςς, αλά, ‘’Ιαννικώς’’, πρωτοδιδάξαντα….. Ηράκλειτο….! //
Και θεωρεί (!;) ανόητους όλους τους επικριτές της μακεδονικής δυναστείας
που προετοίμαζε την υποδούλωση των Ελλήνων
και την προσάρτηση όλων των ελληνικών πόλεων στο βασίλειό του….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 73 – 75….!
Έγινε έτσι ο Ισοκράτης ο πυρήνας της φιλομακεδονικής παράταξης στην Αθήνα
που συγκροτήθηκε από εξωνημένους (!;) διανοουμένους….!
[ Σ’ αυτήν την αντιλαïκή, αντιδημοκρατική και προδοτική
«φιλομακεδονική παράταξη» πρακτόρων κι εγκωμιαστών
συγκαταλέγονται, εκτός του Ισοκράτη, και ο Αισχίνης, ο Φωκίων, ο Εύβουλος, ο Φιλοκράτης κ. α….! ]
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Προτείνει θρασύτατα στον Φίλιππο να αναλάβει την ηγεσία του ελληνισμού
--- με την υποδούλωση, φυσικά, των ανεξάρτητων ελληνικών πόλεων --και να επιχειρήσει εκστρατεία κατά των Περσών….: Ισοκράτης : Επιστολή 6….!
Και παρομοιάζει τις σχέσεις Ελλήνων και «βαρβάρων» με τις σχέσεις ανθρώπων και ζώων….:
«και γαρ αυτοί προέχετε και διαφέρετε των άλλων….. τούτοις οίσπερ η φύσις
η των ανθρώπων των άλλων ζώων και το γένος το Ελλήνων των βαρβάρων»….! (!;)
|| Ω…., αν είναι για εξελληνισμό των δίποδων ζώων…., χμ, τι να πει κανείς, παρά….. να φτύσει….,
για να μη ματιαχτούν τα σατανιστοπρόβλητα, χξς΄, θεόοοπνευστα δίποδα τετράποδα, κι εδώ….!
Και…., άραγε…., μπόρεσε κανείς –τους να κάνει….. Έλληνεςςςςς….. τους Έλληνεςςςςς…!; ||
Προτείνει, επίσης, στον αυθέντη του Φίλιππο να γίνει κυρίαρχος «των περισσοτέρων βαρβάρων»….:
«των δε βαρβάρων ως πλείστον άρχειν»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 154….,
να καταλύσει ολόκληρη την περσική αυτοκρατορία, να χτίσει πόλεις,
να εγκαταστήσει εκεί όλους τους φτωχούς Έλληνες….: «όλην την βασιλείαν ανελείν…..
και κατοικίσαι τους νυν πλανωμένους δι’ ένδειαν»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 120 – 121….! (!;)
{ Α, και, ξεφόρτωμα των ξεζουμισμένων τους φτωχών…., προσφυγο,μυγο,ποίησή τους…., λοιπόν….,
ε, και πλούσιος….. εξελληνισμόςςςςς….! }
Επίσης, προτείνει να υποδουλώσει όλους τους «βαρβάρους»
παρομοιάζοντάς τους με τους είλωτες της Λακωνίας….:
«όταν τους μεν βαρβάρους αναγκάσης ειλωτεύειν τοις Έλλησι»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, Επιστολή Γ΄, 5….!
Ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος κατά των Περσών θα αποτελέσει το μοναδικό δραστικό κίνητρο
για την ενότητα των Ελλήνων και ότι η εκστρατεία εναντίον τους είναι «ιερός πόλεμος»….! (!;)
*// Χα….., όλα τα ανίερα εγκλήματα σε ‘’τέτοιους’’ ‘’ιερούςςςςς’’ πολέμους έχουν γίνει….,
εξού κι οι ανίεροι Εγκληματίες κατάντησαν, αυτό ή ετερό, Τρ·άγιοί τους, σας,….. α, και θεοίοιοιοιοι….! //*
Γράφει με καταφρόνηση εναντίον των λαών της Ανατολής,
υποστηρίζοντας ότι άβυσσος τους χωρίζει από τους Έλληνες. (!;)
Και προχωρεί στην επιπόλαιη, αβάσιμη και αντιιστορική κρίση
ότι οι Έλληνες διακρίνονται για το πνεύμα και την παιδεία τους,
πράγματα άγνωστα και απρόσιτα για τους Πέρσες….:
«διαφέρετε των άλλων….. το γένος των Ελλήνων των βαρβάρων,
τω και προς την φρόνησιν και προς τους λόγους άμεινον πεπαιδεύσθαι των άλλων»….:
Ισοκράτης : Περί αντιδόσεως, 293….!
( Ρε, ουστ, θρασίμι σατανιστόσκυλο, που μιλάς, κι εσύ, για βαρβαρότητα, χμ, ιερόφυλο Διογιαχβίδιο….! )
► Ο Αριστοτέλης γράφει ότι οι Ασιατικοί λαοί, οι επιλεγόμενοι βάρβαροι, ταυτίζονται με τους δούλους….:
«ως ταυτό φύσει βάρβαρον και δούλον ον»….: Αριστοτέλης : Πολιτικά, 1252b….! (!;)
Και ο Ευριπίδης : «Το σωστό είναι να κυβερνούν οι Έλληνες τους βαρβάρους
και όχι οι βάρβαροι τους Έλληνες»….:
«βαρβάρων δ’ Έλληνας άρχειν εικός, αλλ’ ου βαρβάρους, μήτερ, Ελλήνων»….: Ευριπίδης :
Ιφιγένεια εν Αυλίδι, στ. 1400….! (!;)
Και σε άλλο έργο του : «Αυτοί που (!;) γεννήθηκαν βάρβαροι θα κυβερνήσουν τους Έλληνες;»….:
«βάρβαροι δ’ όντες γένος Έλλησιν άρξουσιν;»….: Ευριπίδης : Ανδρομάχη, στ. 665….!
Είναι οι ιδεολογικοί πρόδρομοι της αποικιοκρατίας….!
// Α, τα λάφυρα του Σατανά μιλούν για βαρβαρότητα….!
Φυλλαχτείτε, ω ‘’βάρβαροι’’, απ’ τους λίαν ‘’βαρβάρους’’…., εμμμμμ….! // ◄
Με επιστολή του προτρέπει τον Φίλιππο να εισβάλει στην Ασία
επικεφαλής όλων των Ελλήνων για (!;) λαφυραγωγία….:
«και τας πλεονεξίας, άς νυν παρά των Ελλήνων αξιούσιν αυταίς γίγνεσθαι,
ταύτας ει παρά των βαρβάρων ποιήσασθαι βουληθείεν»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 9….!
Αυτός ο πόλεμος θα συντελούσε, κατά τον Ισοκράτη, στην αποκατάσταση της ειρήνης,
της ομόνοιας και της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών πόλεων. (!;)
Είναι η νέα μέθοδος που έκτοτε επικαλούνται όλες οι διεφθαρμένες εξουσίες
για να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους σε διάφορες γειτονικές χώρες….! (!;)
( Έι, κάλέ σεις…., ποιούς μας διδάσκουν στα σχολειάαααα οι δασ κάλοι…!;
Παλαιοδιαθηκικά πράματα τα πράματα του ένλοξου αρχαίου τρΕλληνικού ‘’πολιτισμού’’ κι όχι του Ελληνικού….! )
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Η εισβολή των Ελλήνων στην Ασία υπό τον Φίλιππο
θα πλουτίσει κατά τον Ισοκράτη, τους Έλληνες με τη (!;) διαρπαγή….:
Πρέπει να εκμεταλλευθούμε τον πλούτο της Ασίας --- «την Ασία καρπούσθαι»….:
Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 134….! (!;)
Ο Ισοκράτης καλεί τον Φίλιππο να εκστρατεύσει στην Ασία
με τελικό σκοπό την μεταφορά του πλούτου της Ανατολής και όλων των αγαθών στην Ευρώπη….:
«την δ’ ευδαιμονίαν την εκ της Ασίας εις την Ευρώπην διακομίσαιμεν»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 187….! (!;)
Επιβάλλεται, γράφει, να αγανακτούμε και να μελετούμε προσεκτικά
με ποιον τρόπο θα εκδικηθούμε για τα παθήματα του παρελθόντος….:
«όπως τών τε γεννημένων δίκην ληψόμεθα»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 181….! (!!!!!)
|/ Ε…., και προφάσεις εν αμαρτίες τα πλιάτσικα ‘’τέτοια’’…., να, που όλα για «τα συμφέροντά τους»….,
ννναιαιαι…., οι μασονιζέ Ελληνοκαββάλ «Αδάμ Κάδμοι»….! /|
Ο πόλεμος θα εξυπηρετούσε σημαντικά τα (!;) συμφέροντά μας….:
«εύροι ταύτας τας πράξεις μάλιστα λυσσιτελούσας ημίν»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 183….!
Η εισβολή και η κατάκτηση της Ασίας είναι προτιμότερη από την ειρήνη --- «ειρήνης κρείττον εστί». (!;)
Και ο τελικός σκοπός : Να νικήσουν και να αποκομίσουν άφθονα πλούτη….:
«τοις δ’ εκ των αλλοτρίων μεγάλους πλούτους κατακτήσασθαι»….: Ισοκράτης : Πανηγυρικός, 182….! (!;)
Και συνεχίζει : «Είναι αισχρό να βλέπει κανείς την Ασία πιο ευτυχισμένη από την Ευρώπη
και τους βαρβάρους ευπορώτερους από τους Έλληνες….:
«Σκέψαι δ’ ως αισχρόν περιοράν την Ασίαν άμεινον πράττουσαν της Ευρώπης
και τους βαρβάρους ευπορωτέρους όντας των Ελλήνων»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 132….! (!;)
( …..εεεεε…., Αίσχοςςςςς…., ω λαφυρο’’τέτοιοι’’ βάρβαροιοιοιοιοι….! )
Διακηρύσσει ότι «ο Φίλιππος είναι απόγονος (!;) του Ηρακλή και ευεργέτης ολόκληρης της Ελλάδας»….:
«ός απάσης κατέστη της Ελλάδος ευεργέτης»….: Ισοκράτης, Φίλιππος, 31, 76….!
Της Ελλάδας που αιματοκύλησε με τον επεκτατισμό του προς νότον.
Υπενθυμίζει στον χρηματοδότη του τις μυθικές εκστρατείες του Ηρακλή κατά της Τροίας
και τη σφαγή των βασιλέων στα παράλια των δύο ηπείρων --- «άπαντας απέκτεινε».
«Γιατί να μη σε παρακινούν όλα αυτά και να προσπαθήσεις να γίνεις όμοιος με τον πρόγονό σου;»….:
«πώς ουν εικός υπ’ αυτού σε παροξύνεσθαι και φιλονικείν,
όπως τω προγόνω σαυτόν παρασκευάσεις;»….: Ισοκράτης : Φίλιππος, 113….! (!;)
[ Ρε τερτράποδο, κι εσύ, Παλαιά Διαθήκη και προφητάδεςςςςς Εβραίων διάβασες και…., ή ανάποδα…!; ]
Ο Ισοκράτης ήταν πρόδρομος των μοναρχικών θεοποιήσεων. (!;!;!;!;!;)
Στον συμβουλευτικό λόγο του «Φίλιππος», που αποτελεί όνειδος για την ελληνική ιστορία,
τον συγκρίνει με τους θεούς, τον θεωρεί ανώτερο από τους ήρωες και ημιθέους
και τον διαβεβαιώνει ότι υποτάσσοντας τους «βαρβάρους» της Ασίας θα ανακηρυχθεί θεός….:
«ουδέν γάρ εσται λοιπόν έτι πλην θεόν γενέσθαι»….: Ισοκράτης : Επιστολή Γ΄, 5….! (!;)
/ …..ααααα…., ουστ, ρε Μωυσάριο, με τους ‘’θεούουουουους’’ των βοθροβάθρων….! /
Την φιλομοναρχική αυτή αντίληψη διατυπώνει στο έργο του «Ευαγόρας»,
όπως ο Ξενοφών στα έργα του «Κύρου Παιδεία» και «Ιέρων»….!
Υποστηρίζει θρασύτατα ότι η εξουσία υπερέχει της δικαιοσύνης (!;)
και ότι είναι προτιμότερο να αδικεί κανείς παρά να αδικείται….: Ισοκράτης : Παναθηναïκός, 117 – 118….! (!;)
// Ισοκράαατη, κράτει τα ίσα…., χμ, να ‘σαι όνομα και πράμα, που, έτσι, μόνο, στραβόκρατο πράμα είσαι….! //
Χρέος της εξουσίας είναι να καταστήσει μεγαλύτερη τη χώρα….: «και μεγάλην εκ μικράς ποιήσαι»….:
Ισοκράτης : Προς Νικοκλέα, 9…., ασκώντας βία ή πολεμικές επιχειρήσεις….! (!;)
Κατά τον Ισοκράτη, για τη συνένωση των ελληνικών πόλεων,
με σκοπό την κοινή ασιατική εκστρατεία υπό τον Φίλιππο, απαιτείται άσκηση (!;) βίας.
Και παροτρύνει τον μονάρχη της Μακεδονίας να υποδουλώσει την Ελλάδα,
εύκολη πραγμάτωση αφού οι ελληνικές πόλεις είναι πια ανίσχυρες….: Ισοκράτης : Φίλιππος 40….! (!;)
[ Α, ανέκαθεν, ως και τώρα, η τρ·Ελλάδα κινδύνευε πιότερο απ’ τους τρΈλληνες, παρά απ’ τους άλλους….! ]
Οι μισθοί που καταβάλλονταν για τις διάφορες υπηρεσίες (!;) πρέπει να καταργηθούν, / Ξουουουουου….! /
και τα δημόσια αξιώματα, έγραφε, πρέπει να τα κατέχουν οι πλούσιοι….! (!;)
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Η ίδια δουλοπρέπεια και αυλοκολακεία και προς τον Αλέξανδρο.
Γράφει ο Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης σε επιστολή υμνολογώντας τον :
«Ακούω δε σε πάντων λεγόντων ως φιλάνθρωπος ει και φιλαθήναιος, ουχ άφρονος αλλά νουν έχοντος»….!
( Εχ, η ρουφιανιά ποτέ δεν μένει άνεργη…., μήτε κι οι ρουφιάνοι….! )
==============================================================
■ ΑΙΣΧΥΝΗΣ….:
Καταισχύνη η πολιτική διαφθορά του…..
Φιλοχρήματος και πράκτορας του Φιλίππου, ως και ο Φιλοκράτης που τον ακολούθησε.
Και τους δυο τους κατηγορεί ο Δημοσθένης ότι πλούτισαν με τις παροχές του Φιλίππου, ιδίως ο Αισχίνης,
που είχε….. σπίτια, ξυλεία, στάρια, μεγάλα κτήματα, καλλιεργήσιμα εδάφη, όλα πλουτοφόρα….:
«οικίας, ξύλα, πυρούς….. κτήματα και γεωργίαι παμπληθείς»….: Δημοσθένης : Περί παραπρεσβείας, 145….!
Ο Φίλιππος / …..ε, κι ο Χίτλερ έτσι…., μάλιστα δε το ανήγαγε σε φιλοσοφία….! / , καταγγέλλει ο Δημοσθένης,
προσπάθησε να εξαγοράσει όλα τα μέλη της αθηναïκής πρεσβείας στην Πέλλα. «Μας δοκίμασε όλους.
Έστειλε δώρα στον καθένα χωριστά και μας προσέφερε μεγάλες ποσότητες χρημάτων….:
«εκείνος ημάς διεκωδώνιζεν άπαντας· τίνα τρόπον; Εκάστω προσπέμπων ιδία και πολύ γ’, ω άνδρες Αθηναίοι,
διδούς χρυσίον»….: Δημοσθένης : Περί παραπρεσβείας, 167….!
Όλοι αρνήθηκαν να εξαγορασθούν, εκτός από τον Αισχίνη που ταυτίζεται με την καταισχίνη….! (!;)
Ο Αισχίνης δεν υπήρξε πράκτορας και αυλοκόλαξ μόνο του Φιλίππου της Μακεδονίας.
Είχε ταξιδέψει και στη Σικελία, όπου εξασφάλισε την εύνοια του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου….:
«και προς Αισχίνην δε τινα φιλοτιμίαν είχε, φασίν,
ότι δη περ και αυτός ευδοκίμει παρά Διονυσίω»….: Πλάτων, Γ΄, 36….! (!;)
[ …..Χα, χα…., η διεθνοποίηση της ύπουλης τρΕλληνικής διανόησης και με αυτό το….. πράμα….! ]
===================================================================
===================================================================

5 --- 13 )
■ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Ο Αλέξανδρος, κατά την εισβολή του στην Ανατολή, συνοδευόταν από στρατιά διανοουμένων και καλλιτεχνών
--- φιλοσόφων, ποιητών, ρητόρων, ιστορικών, γλυπτών,ζωγράφων --(!;) που αναλάμβαναν με πλούσια ανταλλάγματα να ικανοποιούν τη μεγαλομανία του
μυθοποιώντας και εξωραΐζοντας τις φρικαλεότητες της εκστρατείας. (!;)
Ανάμεσά τους ο Καλλισθένης, (!;) ανεψιός του Αριστοτέλη, ο Αναξαγόρας, ο Αρτεμίδωρος εξ Εφέσου,
ο Σικελός Κλέων κ. α, απαξάπαντες διεφθαρμένοι και ευτελείς κόλακες….!
*/ Τσςςςςς, ’’τύφλα να ‘χουν’’ και, και, οι Εβραίοι προφητάδεςςςςς κι Ευ,Δυσ,αγγελιστάδεςςςςς, δηλαδή,….! /*
Σε ένα δείπνο διαβεβαίωσαν τον αυθέντη τους «στρατηλάτη» ότι
οι άθλοι του Ηρακλή, του Κάστορος και του Πολυδεύκη ήταν μηδαμινοί μπροστά στα δικά του κατορθώματα!
( Ε, όχι και μηδαμινοί….! Απλώς, μικρότερα εγκλήματα απ’ τα του Μεγάλου Αλεξάνδρου : Έλκανδρου….! )
Ο Αλέξανδρος χρειαζόταν έναν καινούργιο (!;) Όμηρο για να καταγράψει τους πολεμικούς του θριάμβους.
Το έργο αυτό ανέλαβε ο (!;) Καλλισθένης, που, τελικά, θα θανατωθεί από τον πάτρωνά του.
Γράφει ότι ο Αλέξανδρος ακολούθησε το δρομολόγιο του Περσέως και του Ηρακλή μ’ οδηγούς δύο (!;) κοράκια!
/_/ …..κρα, κρα κι οι σπιούνοι πράκτορες…., οι «θεωροί»….,
να…., του, τότε κι εκεί : εν Αιγύπτω κι εδώ, ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ τα δίποδα κοράκια….,
κάτι αντίστοιχο με τους ‘’τέτοιους’’ τσαλαπετεινούς του Σολομώντος,
που κι ο Μωάμεθ αναφέρει, κωδικοποιημένα, στο Κοράνι ‘’του’’….,
ή με τους αγγέεεεελους της Π. Δ και Κ. Δ….,
ή, έτσι, όλοι οι μυθολόγοι ‘’προφήηηηητεςςςςς’’ όλων των μυθολογιών όλων των χωρών κι εποχών,
που, εξελικτικά, κατάντησαν θρησκείες για θύτες και για θύματα…., μα….. διφορούμενεςςςςς….! /_/
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Κατά τον Αρριανό, ο ίδιος ο Καλλισθένης έλεγε ότι από αυτόν εξαρτάται η φήμη του Αλεξάνδρου,
από τις μυθοπλαστικές δηλαδή εξιστορήσεις της εκστρατείας του….:
«υφ’ αυτώ είναι απέφαινε και τη αυτού ξυγγραφή Αλέξανδρόν τε και τα Αλεξάνδρου έργα»….:
Αρριανός : Αλεξάνδρου Ανάβασις, Δ΄, 8….! (!;)
Στη μάχη κατά του Δαρείου, γράφει ο Πλούταρχος, ένας (!;) αετός πετούσε πάνω από το κεφάλι του
του Αλεξάνδρου και τον οδηγούσε κατά του εχθρού….: «αετόν υπέρ κεφαλής Αλεξάνδρου
συνεπαιωρούμενον και κατευθύνοντα τη πτήσει επί τους πολεμίους»….: Πλούταρχος : Αλέξανδρος, 33….!
/// Χμ, αετοί τα κοράκια εδώ…., ωρέ με τρικς κι άθλιους συμβολισμούς εμπαιζόμενοι λαοτζίκοι….!
Και….. πολλά «αλληγορικά πουλιά» το Αρχιερπετό ο Μέγας Αλέξανδρος Κάδμος….! ///
----------------------------------------------------------%%%%%-------------------------------------------------------▓ Αλλού, με την εμφάνιση του Αλεξάνδρου, γράφει, πάλι,ο Πλούταρχος,
στα περί της διάβασης της στρατιάς του στα στενά των ακτών της Παμφυλίας,
η φουρτουνιασμένη θάλασσα, ξαφνικά, γαλήνεψε εντελώς και τα στρατεύματα πέρασαν με άνεση
από την επικίνδυνη στενωπό --- «κρημνώδη και παρερρωγότα»….! (!;)
|| Χα, ούτε Ερυθρά θάλασσα να ήταν…., με το ‘’θαύμα’’ του φαινομένου της….. «κόκκινης παλίρροιας’’….!
Και….. ποιός Ποσειδώνειος Διόσκουρος ‘’κυματο’’κάμπτης ηρέμησε τη ‘’νερική’’ : λαïκή οργή κι εξέγερση
ενάντια στους τυράννους τους….. νεφθαλιμίως : τεχνάσμασι…!; Ο….. Τρίτων…!; ||
Ο φιλόσοφος Ανάξαρχος, μέλος της συνοδείας, κι αυτός «Αλεξανδροκόλακας», υποστήριζε
πως είναι δικαιότερο να θεωρείται ο Αλέξανδρος (!;) θεός παρά ο Διόνυσος και ο Ηρακλής….:
«ως πολύ δικαιότερον αν θεόν νομιζόμενον Αλέξανδρον, Διονύσου τε και Ηρακλέους»….:
Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Δ΄, 10, 6….!
// …..ααααα…., χμ, άλλο θεάνθρωπος….. κι άλλο σατανοκάτθρωπος…., ρεεεεε….! //
Όταν κάποτε ξέσπασαν αστραπόβροντα ο Ανάξαρχος ρώτησε τον Αλέξανδρο : «Εσύ βροντολογάς έτσι;» :
Ήταν «υιός του Διός» επομένως κι αυτός «υψιβρεμέτης»….: Πλούταρχος : Αλέξανδρος, 28, 2….! (!;)
[ * Ο Αλέξανδρος εξεικονιζόταν και ως Ζευς Κεραυνοφόρος,….! ]
*// …..εχ…., έχει δεν έχει δουλειά ο σατάν Ανάξαρχος μας ‘’δουλεύει’’…., μα όχι και τον Αλέξανδρο,
που ήταν σκηνοθετημένη τους…., κι αυτή, ως κι άλλες ‘’τέτοιες’’….,
παράσταση….. για τους εκεί και τότε παρευρισκόμενους της….. βοανεργέσικης….. «Πεντηκοστής»,
ώστε να ‘’πλανηθούν’’ και να το πιστέψουν, κι αυτό, χμ, το θείοοο : πνευματικόοο βροντοκλάαασιμο….,
ε, κι αλά Γιαχβετζήδες Π. Δ και Ν. Δ….,
ννναι…., που και τα κεραυνοφόρα ‘’πολεμικά αέρια’’ έχουν εντερικά αέρια…., α, και ‘’νεφέλια’’….! //*
Μετά την κατάκτηση της Περσίας, ο Αλέξανδρος, αντικατέστησε τη μακεδονική ενδυμασία
με τη στολή των βασιλέων της.
---- …..α…., ναι…., και, πρωτοπόρος μπλοφατζής τηςςςςς….. «ιερής διπλωματίας»….! ---Αλλά η περιγέλαστη παρουσία του είχε και συνέχεια. Εμφανιζόταν σε πανηγυρικές επιδείξεις
ντυμένος με τα φορέματα των μυθικών ηρώων και θεών : ως Ηρακλής, ως Ερμής, ακόμα και ως Άρτεμις.
[ Αχ, πλάκα που θα είχε….. ο, η, το…., ιδίως, ως Άρτεμις….,
μάλιστα, με τον Ηφαιστίωνα ‘’πλάι’’, χμ, Έλκανδρος λεςςςςς…., ανδρόγυνο ή γυναίκανδρο Διίδιον….! ]
Κάθε τόσο μεταμορφωνόταν σε Δία Άμμωνα με κέρατα στην κεφαλή.
| Ε, αυτά δεν του έλειπαν του κερατούχου κερατά : του βασιλιά : «κεράτου»….! |
Και επειδή ήταν αλκοολικός παρουσιαζόταν στο στράτευμα, όπως γράφει ο Πολύκλειτος, ως Βάκχος
πίνοντας αδιάκοπα κρασί, ( Εμ, έτσι, ω Πολύκλειτε, κι επειδή ήταν ‘’αμφι’’ : ’’τοιούτος’’, ντύνονταν ‘’θεά’’…!; )
ενώ γύρω του ηχούσαν τα διονυσιακά μουσικά όργανα….! // Εχ, Μπαγάσας ο αρχιθεατρίνος….! //
Στη Μέμφιδα ντύθηκε και στολίσθηκε ως Φαραώ της Αιγύπτου
και εμφανίσθηκε καθισμένος σε θρόνο ως θεός Ώρος.
Στη Βαβυλώνα εγκολπώθηκε τις θρησκευτικές παραδόσεις των Περσών
προσφέροντας θυσίες στον θεό Μαρδούκ
για να αναγνωρισθεί πολιτικός και θρησκευτικός κυρίαρχος της αυτοκρατορίας.
Φρόντισε μάλιστα να ανακαινήσει τους παλαιούς και να ιδρύσει νέους περσικούς ναούς….:
Αρριανός : Αλεξάνδρου Ανάβασις Γ΄, 16, Ζ΄, 17….! (!;)
* …..άλα διπλωματική προσαρμοστικότητα η…..‘’Σφίγγα’’….. Χαμαιλεονταρίνα….! * ▓
--------------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------
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Κατά τον Πλούταρχο ο Αλέξανδρος ήταν (!;) «σύνθεση όλων των αρετών»….,…..
Πλούταρχος : Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής, Α΄, 11….:
«νηφάλιος, λογικός, φιλόσοφος, όμορφος, σωματικά δυνατός, ανδρείος, δίκαιος,
σώφρων, πράος, ανδρείος, φιλάνθρωπος,…..»….,
οπότε, σε κάθε του πράξη, που ήταν, γράφει ο Πλούταρχος, αποτέλεσμα όλων αυτών των αρετών,
ως ενσαρκωτής τους, αυτός, ο Πλούταρχος, αναφωνούσε :
«Ιδού ένας φιλόσοφος», γιατί σ’ αυτή τη λέξη περιλαμβάνονται όλα….:
«Καμοί δη ταις Αλεξάνδρου πράξεσιν, έπεισιν επιφωνείν αεί «φιλοσόφως»
εν τούτω γαρ πάντ’ ένεστι»….: Πλούταρχος : Περί Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής : Α΄, 11e….! (!;)
|/ Α, όλες οι αρετές στη συσκευασία του ενός….,
ναι, να…., που, ’’μόνο’’, ο λογοφακίρης ‘’ευαγγελιστής’’ του Πλούταρχος θα το έκανε….!
Ναι, ρε…., προπαντός, σόφρων….: ‘’επί’’ Αιγυπτίων Αιγυπτιόφρων…., ‘’επί’’ Περσών Περσόφρων….,
‘’επί’’ Βαβυλωνίων Βαβυλωνιόφρων….,….. ε, ‘’τελικά’’, Χίτ λέρα, σούπερ παράφρων κι αρχαίος Χίτλερ….! /|
Ο Πλίνιος γράφει ότι ο Αλέξανδρος ανέθεσε (!;) αποκλειστικά στον Λύσιππο
να φιλοτεχνήσει ανδριάντες του, στον Απελλή τις πρωσοπογραφίες του και στον Πυργοτέλη τη χάραξη
της εικόνας του σε νομίσματα και άλλα αντικείμενα….: Naturalis Historia, VII, 125….!
Σκοπός η ωραιοποίηση του αλαζονικού και απάνθρωπου μονάρχη
με την αποτύπωση θεïκών χαρακτηριστικών κάλλους και μεγαλείου.
Την τακτική αυτή θα υιοθετήσουν αργότερα οι διάδοχοί του μονάρχες της ελληνιστικής περιόδου,
οι Ρωμαίοι δικτάτορες, στρατοκράτες και αυτοκράτορες και οι ηγεμόνες της χριστιανικής εποχής….! (!;)
[ Εχ, «τα ‘’Ναπολεόντεια’’ σκουλήκια» ευδοκιμούν παντού και πάντα, χμ, κι επί παντός καιρού….! ]
Οι ιστοριογράφοι αυλοκόλακες του Αλεξάνδρου συναγωνίζονται σε μυθολογικά δοξολογήματα.
Ο Πτολεμαίος που περιγράφει την ασιατική εκστρατεία, ισχυρίζεται ότι
κατά την πορεία με στρατιωτική συνοδεία στην έρημο Σίβα, προς το ιερό του Άμμωνος Διός,
έχασε τον δρόμο εξαιτίας ανεμοθύελλας.
Και τότε εμφανίσθηκαν δύο (!;) δράκοντες και τον οδήγησαν ουρλιάζοντας στο μαντείο….:
«δράκοντας δύο ιέναι προ του στρατεύματος φωνήν ιέντας,και τούτους Αλεξάνδρου κελεύσαι έπεσθαι»….!
Ο Αριστόβουλος, άλλος «ιστορικός», γράφει ότι τον Αλέξανδρο οδήγησαν στο μαντείο δύο (!;) κοράκια….:
«κόρακας δύο προπετομένους προ της στρατιάς, τούτους γενέσθαι Αλεξάνδρω τους ηγεμόνας»….:
Αρριανός : Αλεξάνδρου Ανάβασις, Γ΄, 3….!
|| …..χμ, κι εδώ, οι περιγραφές των πρακτόρων…., τσς, αγγέλων παλαιοδιαθηκικά….,
είναι ανάλογες με τα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά που ο κάθε καλαμαράς τους προσδίδει…..,
να, αντιφατικά…., ε, κι Αυνανίας το Κεφάλαιον πρόσχετε, ω χλαμιδάτοι και μη, που Μ. Α θέτε, να σας….! ||
Κατά τον Πλούταρχο, ο Ζευς, για να καταστήσει άνετη και ασφαλή την πορεία του Αλεξάνδρου στην έρημο,
έστειλε νερό / …..ε, και μάααααννα εξ ‘’ουρανού’’….! / πόσιμο και αδιάκοπες βροχές
[ Ε, και, δανεικό, ‘’νερό’’ : λαό….. συμπολεμιστή του…., χα, αλά Γιαχβέ και με τον Ηλία….! ]
που εξαφάνισαν τον (!;) καύσωνα και καθάρισαν την (!;) ατμόσφαιρα….:
«εκ Διός ύδωρ πολύ και διαρκείς υετοί γενόμενοι τον τε της δίψης φόβον έλυσαν
και την ξηρότητα κατασβέσαντες της άμμου…..εύπνουν τον αέρα και καθαρώτερον παρέσχον»….!
Κι όταν έχασαν τον δρόμο φάνηκαν (!;) κοράκια που ανέλαβαν την καθοδήγηση της πορείας.
Πετούσαν μπροστά κι όταν καθυστερούσαν ο Αλέξανδρος και η συνοδεία, περίμεναν….:
«κόρακες εμφανέντες υπελάμβανον την ηγεμονίαν της πορείας…..
και σπεύδοντες υστερούντας δε και βραδύνοντας αναμένοντες»….: Πλούταρχος : Αλέξανδρος, 27….!
([ Κρα -- κρα….! Και, σαφώς, κι αυτά εδώ…., ως και πάμπολλα άλλα ‘’τέτοια’’, ’’μαργαριτάρια’’,
που θα μπορούσατε να τα βρείτε, αν ψάχνατε, ω τυφλοσουρτοσερνάμενοι θρησκειοφανατισμένοι….,
παρατίθενται, ιδίως, για να μπείτε στο παμπόνηρο νόημα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης των Εβραίων,
του Κορανίου των Ισλαμιστών κ. λ. π ‘’τέτοιων’’…., αφού δεν βγήκατε, ακόμα, απ’ το ανόητό τους….,
ώστε, και, να μη σκυλοφαγώνεστε, ιδίως, ‘’θρησκειολογικά’’…., ε, ναι, ρε, ουστ, ’’θεοκτόνοι’’….! ])
Κατά τον Καλλισθένη, τον υμνητή και θύμα του Αλέξανδρου, όταν μερικοί από τους συνοδούς του μονάρχη
έχαναν τον δρόμο κατά την νυχτερινή πορεία, τα κοράκια, με κρωξιές,
τους οδηγούσαν στην κανονική πορεία….:
«ταις φωναίς ανακαλούμενοι τους πλανωμένους νύκτωρ και κλάζοντες»….: Καλλισθένης : Αλέξανδρος, 27….!
Πρόκειται για επανάληψη του αρχαίου μύθου που αναφέρεται στην κατάκτηση της Αφρικής από τον Διόνυσο.
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Όπως γράφει ο Έρμιππος, κι ο Διόνυσος σώθηκε από τη δίψα
που τον τυραννούσε στην έρημο χάρη σ’ έναν ( …..α, το «αγαπημένο του ιερό ζώο»…!; ) τράγο.
[ Ε, οι τράγιοι από, με ‘’νερά’’ ‘’διψο’’διώχτη, τράγο σώζονται…., εχ, και από τους….. σωσίες τους….! ]
Αυτός τον οδήγησε στην όαση Σίβα όπου έχτισε τον ναό του Άμμωνος Διός….!
{ Χμ, αλλού και σε άλλες θρησκείεςςςςς θεοποιήθηκαν κι αγιοποιήθηκαν ‘’σκνίπες’’….,
ε, και δεν θα θεοποιούνταν κι αγιοποιούνταν ‘’αλογόμυγες’’ πράκτορες, άγγελοιοιοιοιοι, εδώωωωω….,
ω…., χλαμιδάτα, ρασάτα κ. λ. π …..–άτα…., Έρμαια….. παρ·αλόγων….! }
Ακολούθησε η εντολή του Αλεξάνδρου για (!;) θεοποίησή του.
Αξίωσε επίσης να τον προσκυνούν όλοι, Μακεδόνες και Ασιάτες, γονατιστοί
και ακουμπώντας το μέτωπο στο έδαφος.
* …..να…., ’’την έκανε ψιτ’’ ο σατανοκάτθρωπος και….. σχιζοσατανίζει….! *
Οι Πέρσες συμμορφώθηκαν αμέσως έντρομοι από τις σφαγές και τα άλλα δεινοπαθήματα. (!;)
Αλλά οι Έλληνες θεώρησαν ταπείνωση, προσβολή και εξευτελισμό την προσκύνηση. (!;)
Ακόμα και ο Καλλισθένης, ο αυλικός υμνητής του, απέκρουσε την χαμερπή αυτή δουλοπρέπεια
με αποτέλεσμα να θανατωθεί….! / Α, πού μέση, πια, και, για άλλες, ‘’τέτοιες’’, επικύψεις κι αυτό το ‘’τέτοιο’’….! /
[ * Θα εγκλεισθεί σε σιδεροκλωβό, όπου θα βρει φριχτό θάνατο, ύστερα από διαπόμπευση στα στρατόπεδα,
με στρεβλώσεις και απαγχονισμό….: «στρεβλωθέντα και κρεμασθέντα αποθανών» :
Αρριανός : Αλεξάνδρου Ανάβασις, Δ, 14….! ]
/ Χμ, κι ο Ιούδας μάλωσε τον Ι. Χ, για το ακριβό μύρωμα, και τον έκαναν…..προδότη –τουουου….! /
Αλλά και ο Κλείτος, επίσης αυλικός του Αλεξάνδρου,
χλευάζει την αξίωσή του να λατρεύεται ως θεός και τον εκπερσισμό του.
Και θανατώνεται με λόγχη από τον ίδιο κατά τη διάρκεια συμποσίου.
Ο Φιλώτας, χαρακτηρίζει απάτη τον «χρησμό» περί Αλεξάνδρου «υιού του Άμμωνος Διός».
Θα τιμωρηθεί με λιθοβολισμό….!
|| Α, να πρόσεχε, όταν πρόσεχε….! ||
/ …..ωχ, όπως κι ο στρατηγός Παρμενίων, μα κι άλλοι…., ώς κι από μια υποψία ότι τον συκοφαντούν….! /
► ■ Αλέξανδρος….: 356 π. Χ έως 323 π. Χ….!
▪ Παράδοση….: Σημείον γέννησης : πυρκαγιά στο ναό της Αρτέμιδος της Εφέσου….,
νίκη Φιλίππου σε δύο μάχες….!
// Α, προσθέστε, ως σημείον, και το που μια αλογόμυγα γέννησε, τότε, γαïδουρόμυγα….,
χμ, στα ‘’τέτοια’’, ’’διασταυρωτικά’’, πειράματα του Αριστοτέλη….,
μάλιστα, προφητεμένο, κι αυτό, χμ, από….. παρθένο ιέρεια του μαντείου των α·Δ,ε,ό,λφών….! //
▪ Πάθος του….: η ανάγνωση του Ομήρου με τις μάχες….. και η ταύτισή του με τον Αχιλλέα….!
*// Ω Μεγαλεξανδρο’’τέτοιοι’’…., σεις οι θαυμαστές του εν λόγου ακατανόμαστου….,
προσοχή…., μην του μοιάσετε, ταυτιστικά, και επαναλάβετε τα τράγια εγκλήματά του….,
α, και χαθεί το είδος των βαρβάρων που δεν πρόλαβε αυτός να εξεξεξελληνίσει, ρε σατάνες….!
Και….. τον Ηφαιστίωνα τον ‘’διάβαζε’’ χωρίς πάθος ο αναμάρτητοςςςςς «Μεσσίας»…!; //*
▪ Πόλεμοι….: για τα στενά της θάλασσας….!
▪ Σατραπείες : γεωκτήμονες και ευγενείς από τη μια : σατράπες -- βασιλείς αυτόνομοι ή συμβασιλείς….:
πολεμική αριστοκρατία και οικονομική αριστοκρατία….,…..
και ακτήμονες δουλοπάροικοι γεωργοί από την άλλη….:
αγροτικό σύστημα…., αλλά με βαρειά φορολόγησή τους….! (!;)
** Ρε σεις…., έτσι και γι’ αυτά…., αρχαιοελληνοφιλείς….,
καπιταλιστικός σοσιαλισμόςςς ή σοσιαλιστικός καπιταλισμόςςς…!;….. **
Για την κηδεία του φίλου του Ηφαιστίωνα ξόδεψε μυθικά ποσά, σε αγάλματά του κ. α. λ….,
(!;) επιβάλλοντας τη (!;) θεοποίησή του….!
[ Ωρέ, τι κάνει ο Έρωςςςςς….! Ακόμα και το ‘’λουκάνικο’’ ‘’ξηράς’’ το κάνει ‘’λουκάνικο’’ ‘’αέρος’’….!
Ω Μεγάλε Έλκανδρε…., ου -- ου….!…..
Βρε Μ. Α, μήπως, όταν, ως έφηβοι, εξεξεξασκούσασταν στην πάλη, ‘’παρεκουμβηστήκατε’’ ελκτικά και…!; ]
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♠ Ο Λουκιανός, που δεν ανεχόταν τη θεοποίηση, και, των ηγεμόνων,
στιγματιστής των «αγυρτών και απατεώνων» ρωμαιόδουλων διανοουμένων,
μα και αυτοκρατόρων, δολοφόνων σφηκών των αδυνάμων, ο αντιδουλοκράτης,…..
αναφέρεται και στην τερατώδη εντολή του Αλεξάνδρου
για θεοποίηση του (!;) ερρωμένου του Ηφαιστίωνος, μετά το θάνατό του….:
«Αμέσως οι πόλεις έσπευσαν να ανεγείρουν ναούς και βωμούς για τον νέο θεό,
να καθιερώσουν θυσίες και τιμητικές τελετές αλλά και ειδικούς όρκους στο όνομα του Ηφαιστίωνος. (!;)
Αν κάποιος αποτολμούσε να μειδιάσει σ’ αυτές τις εκδηλώσεις
ή απέφευγε τη λατρευτική συμμετοχή καταδικαζόταν σε θάνατο.(!;!;!;!;!;)
Οι κόλακες αξιοποιούσαν τη νεανική διαφθορά του Αλεξάνδρου
και κατέγραφαν εμφάνιση, σε όνειρα, του Ηφαιστίωνος, ακόμα και χρησμούς επ’ ονόματί του! (!;)
( Ε, έχει και….. ομοφυλοφιλικούς : πούστικους χρησμούουουςςς…., ως και, και, ‘’τέτοιες’’ Ιδέεςςς….! )
Ο Αλέξανδρος, υπερφίαλος, απολάμβανε με αλαζονεία την εκτέλεση των εντολών του
και το γεγονός ότι είχε τη δύναμη να καταστήσει (!;) θεούς πρόσωπα της αρεσκείας του»….:
Λουκιανός : Περί του μη ραδίως πιστεύειν τη διαβολή, 8….! (!;)
// …..ω, μη μειδιάτε, θρησκειομαστούρια…., που, κι εσείς, πολλούς ‘’τέτοιους’’ λατρεύετε….! // ♠
Έστελνε στον Αριστοτέλη σπάνια φυτά, ζώα, πουλιά,….. για μελέτη….!
Ψευδοαριστοτέλης, Ψευδοκαλλισθένης,….:
μύθοι,δοξασίες,….: παραλλαγές ανά χώρας κι εποχάς…., αναλόγως….,
(!;) έως κι ο αναμενόμενος Μεσσίας, τάχα, ότι ήταν….,….!
Βυζαντινοί….: άγιος, οσιομάρτυρας, ασκητής, ιδρυτής κοινοβίων,….!
Εβραίοι κι Άραβες : Ισκέν δερ….! Πέρσες : Σικαντέρ….!….. (!;) ◄
* Χα, τα σκουλήκια βρίσκουν παντού την ‘’αξία’’ τους από παρόμοιούς τους Αρχ,η,ιδ,γούς,
μα κι από κουτοπόνηρους λαοτζικο’’τέτοιους’’, ως, πια, μεταλλαγμένες πεταλουδίτσεςςςςς….! *
====================================================================
■ ΑΥΛΟΚΟΛΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
ΘΕΟΠΟΙΟΥΝ ΑΧΡΕΙΟΥΣ ΜΟΝΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ…..
Στη μεταλεξανδριανή περίοδο εμφανίζεται μια νέα γενιά θεοτήτων,
με πρώτο τον Μακεδόνα εκδουλωτή των λαών | Αλέξανδρο |.
(!;) Όλοι οι μονάρχες ανακηρύσσονται σε θεότητες….:
ο Δημήτριος Πολιορκητής ως Απόλλων Ήλιος….: Αθήναιος….!
Οι πρέσβεις των ελληνικών πόλεων μετονομάσθηκαν «θεωροί» -- απεσταλμένοι….:
Πλούταρχος : Δημήτριος, 13….!
// Χμ, Σιλωάμηδες : ’’θεό’’σταλτοι κι οι κερατο,εισ,πράκτορες‘’….. «Ναβί»….!
Πρέσβεις : θεωροί…., Σιλωάμ : Ναβί…., ε, κι οι λαοί ‘’τσιβί’’….! //
Στα χρυσά νομίσματα ο τύραννος της Αθήνας Δημήτριος, ο Πολιορκητής,
εμφανιζόταν με την περικεφαλαία της Αθηνάς,
«της μεγάλης αδελφής του», ως έλεγε….: Κλήμης Αλεξανδρεύς : Προτρεπτικός, 4….!
Διασκέδαζε καθημερινά….. εμφανιζόμενος ως νέος Διόνυσος….:
Διόδωρος Σικελιώτης : Ιστορική Βιβλιοθήκη, 20, 92, 4….!
Σε πολλά αγάλματα του Δημητρίου οι γλύπτες πρόσθεταν στην κεφαλή του μικρά κέρατα ταύρου,
ένα από τα σύμβολα του Διονύσου. Στα τετράδραχμα, κάτω από τη μορφή του,
υπήρχε η επιγραφή «Ποσειδών Δημήτριος». (!;)
Το σημείο όπου κατέβαινε ο τύραννος από το άρμα του (!;) καθαγιάσθηκε και έγινε ιερό. | Αχαχούχουουου….! |
Θα ανεγερθεί εκεί ένας βωμός αφιερωμένος στον «Δημήτριο Καταιβάτη», προσωνυμία του Διός
που εκτόξευε κεραυνούς….: Πλούταρχος : Δημήτριος, 12 και Κλήμης Αλεξανδρεύς : Προτρεπτικός….!
«Σωτήρ», «Ευεργέτης», «Θεός Σωτήρ», «σύνναος θεός», «Καλλίνικος», «Μεγάλος»,…..
«Θεός Χρησμός»….: «κάθε φράση του είχε τη δύναμη νόμου και πάντοτε δίκαιη για τους ανθρώπους»…..
διαβεβαίωναν τους Αθηναίους οι κόλακες διανοούμενοι….: Πλούταρχος : Δημήτριος, 27….! (!;)
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Βωμοί, χρυσοί ανδριάντες, λατρεία από ειδικό ιερατείο,
υποδοχή στην επιστροφή απ’ τα ταξίδια του από τους Αθηναίους,
εξευτελιστικά και εκδικητικά, που ήσαν αντιμακεδονικοί,
/ …..αχχχχχ…., κι ύστερα λένε οι Εβραίοι για τον ξένο –τους Αντίοχο τον Επιφανή….! /
με θυμιάματα, στεφάνους, προσωδιακούς ύμνους, χορούς και άσματα γύρω από το άρμα του,
κραυγάζοντας πως είναι ο αληθινός θεός….: Δημοχάρης : Ιστορίαι, βιβλ. 21….,…..
πομπές, παιάνες, αγώνες, παραστάσεις,….. αναγκαστικά….,….! (!;)
Οι παλλακίδες του Δημητρίου, η Λέαινα κι η Λάμια, ως κι άλλες του, λατρευόταν ως θεές….: ηρώα….! (!;)
[ …..ενσαρκώσεις της Αφροδίτης….: Ναοί της Αφροδίτης Λάμιας : Αθήναιος : Δειπνοσοφισταί, 253b….,
μα και της μητέρας του Φίλας : ναός της Αφροδίτης Φίλας….: Αθήναιος : Δειπνοσοφισταί, 255a….! ]
Οι Πτολεμαίοι είναι απόγονοι του Διός και του Διονύσου,
οι Σελευκίδες του Απόλλωνος, οι Ατταλίδες του Διονύσου.
Ο Διονύσιος, τύραννος της Ποντοηράκλειας, διατυμπάνιζε πως ήταν γιος του Απόλλωνος.
Γεννήθηκε, έλεγε, από μητέρα Δωρίδα και (!;) σπέρμα του Απόλλωνος….:
( Τίιιιι…., εκ σπέρματος Δαυείδ, σώρρυ, Απόλλωνος κατά σάρκα…., κι αυτός ο Σατάν σχιζάκιας…!; )
«Δωρίδος εκ μητρός Φοίβου κοινώμασι βλαστών»….! (!;)
Το 326 π. Χ ο «στρατηλάτης», ο Αλέξανδρος, στις όχθες του ποταμού ΄Υφαση,
έστησε δώδεκα γιγάντιους βωμούς και στο κέντρο έναν ορειχάλκινο κίονα με την αφιερωματική επιγραφή :
«Στον πατέρα μου Άμμωνα, στον αδελφό μου Ηρακλή, στον αδελφό μου Απόλλωνα…..»….! (!;)
{ …..Λόγια δεν βρίσκω ν’ αντιμιλήσω….,/ μα ούτε σάλιο για να φτύσω….!
Ωρέ θρησκειοκοπάδια, στοιχισμένα στη σειρά, αντιστοιχίστε με τα θρησκειο’’τέτοια’’ σας και….! }
Ένας αλεξανδρόπληκτος συγγραφέας της εποχής, ο Δερκυλίδας, γράφει
ότι ο (!;) ελέφας του βασιλιά της Ινδίας Πώρου
συμβούλεψε τον αυθέντη του να υποταχθεί στον Αλέξανδρο επειδή ήταν «γιος του Διός»….! (!;)
*[ Α, ο γάιδαρος του Μωάμεθ, το περιστέρι του Ιωάννη του Βαπτιστή του Ι. Χ, το άλογο Αρείων,
ο γάιδαρος του Διονύσου….. κ. τ. λ….. / Εχ, βαρέα ή μη, δίποδα ‘’τέτοια’’ όλοι….: ζωο,πτηνο,φανή….. /
ήσαν, πάντως, καλύτεροι επιβεβαιωτές…., και, εγκαστρίμυθοι…., χμ, με πνεύμα εν είδει ‘’τέτοιων’’….! ]*
Κατά τον Στράβωνα, όλα τα κείμενα των ιστοριών που αναφέρονται στον Αλέξανδρο,
όπως του Μεγασθένη και του Ονησίκριτου, είναι (!;) μυθιστορήματα
που αποβλέπουν στην εξύμνηση και στην κολακεία….: Στράβων : Γεωγραφικά, 15, 1. 5. 9….!
[ Εχ, ‘’τώρα’’ που ‘’σου στράβωσε’’, βρε Σατανόστραβε Στράβωνα, μας τα ισιώνεις, τάχα, τα πράματα
περί των πραμάτων των Πραμάτων σου…., που, έως ‘’τώρα’’, ‘’τα’’ υπηρετούσες τυφλά….,
δολίως προσαρμοστικά, πια, σε άλλες καταστάσεις,
χμ, αλλάζοντας αφέντη : Κύριο : ’’θεό’’ : ’’Μεγάλο Αδελφό’’ :…, ρε Χαμαιλέοντα….! ]
Πιο διαβρωμένοι αποδείχθηκαν οι νεοπυθαγόρειοι.
Ο Ιπποδάμας και άλλοι ισχυρίζονταν ότι η μοναρχία έχει θεïκό, επομένως τέλειο χαρακτήρα, (!;)
επειδή αποτελεί απομίμηση της….. ουράνιας κυριαρχίας….: Στοβαίος : Ανθολόγιον, Δ΄, 1, 95….! (!;)
Ο Συρακούσιος Νεοπυθαγόρειος Έκφαντος διακηρύσσει ότι
ο μονάρχης είναι το ενδιάμεσο μεταξύ θεού και ανθρώπου. (!;)
Γενικά τα φιλοσοφικά ρεύματα της ελληνιστικής εποχής συγκρίνουν τη θεïκή εξουσία με τη μοναρχία.
Υιοθετούν τις απόψεις του Ομήρου για την εξουσία : «Δεν αξίζει νάχεις πολλούς αρχηγούς.
Ένας μόνο πρέπει να είναι αφέντης, ένας μόνο πρέπει να είναι βασιλιάς,
εκείνος που θα πάρει από τον γιο του Κρόνου, ο πονηρός, αυτός είναι ο ρήγας»….:
«ουκ αγαθόν πολυκοιρανίη· είς κοίρανος έστω, είς βασιλεύς, ω δώκε Κρόνου πάις αγκυλομήτεω
σκήπτρό τ’ ηδέ θέμιστας, ίνα σφίσι βασιλεύη»….: Όμηρος : Ιλιάς, Β΄, στίχοι 204 – 206….! (!;)
/ Ωχ, κακόμοιροι του Σατάνα Όμηροι…., ωχχχχχ….! /
Οι κυνικοί φιλόσοφοι συγκρίνουν τον μονάρχη με τον Ηρακλή!
Οι περιπατητικοί υποστηρίζουν τη θεωρία της «καλής βασιλικής τύχης»,
που προσφέρει βασιλιά «αγαθό και θεïκό προστάτη»….!
---- Εχ…., βασιλιάδες της τύχης….: Ζουρβάν, Γαδ,….. που σας τυχαίνουν…., ννναι…., κι αράξατε….! ----
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Στην Αίγυπτο οι «Αστρολόγοι» διδάσκουν ότι ο μονάρχης είναι θεός
και ότι η….. «σοφία» του τον καθιστά «κοσμοκράτορα» αντάξιο του Ήλιου….! (!;)
|/ Χα…., ο κάλλιος απ’ αυτούς ο τελευταίος…., χμ, ή όλοι ‘’καλοί’’…., μα, μόνον, ως τέως….! /|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▀ Άλλοι θεοποιημένοι μονάρχες -- τύραννοι….:
▪ Ο Πτολεμαίος Λάγου στη Ρόδο, με τέμενος,….: «Σωτήρ»….:
Διόδωρος Σικελιώτης : Ιστορική Βιβλιοθήκη, ΧΧ, 100, 3 και Παυσανίας : Ελλάδος Περιήγησις, Ι, 8, 6….,
[ * Το 304 π. Χ οι Ρόδιοι έστειλαν αντιπροσωπεία στην έρημο Σίβα για να ερωτήσουν το μαντείο
του Άμμωνος Διός --- «πατρός του Αλεξάνδρου» --- αν πρέπει να λατρεύουν τον Πτολεμαίο ως θεό! (!;)
Μετά την καταφατική απάντηση θα ανεγερθεί ένα κυκλικό μνημείο τριγυρισμένο με κίονες
και θα ονομασθεί «Πτολεμαίον»….: Διόδωρος Σικελιώτης : Ιστορική Βιβλιοθήκη, 20, 100….! ]
στη Δήλο και τα άλλα νησιά του Αιγαίου, ώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, επιβλητικά,….!
( …..εεεεε…., με την έγκριση της κλίκας του ‘’Μεγάλου Αδελφού’’, του….. του Άμμωνος Διός,
θεόςςςςς κι ο εκάθετός τους Πτολεμαίος…., ως ‘’έτσι’’ και τώρα ανά την Γην άπασαν, σχεδόν….! )
▪ Ο Πτολεμαίος Β΄ και η αδελφή και γυναίκα του Αρσινόη : «θεοί αδελφοί»….!
{ * Ο Θεόκριτος, στο εγκώμιό του για τον Πτολεμαίο Β΄, χαιρετίζει και εκθειάζει τον «ιερό γάμο»
με την αδελδφή του, που θυμίζει, όπως γράφει, την ένωση του Διός με την, αδελφή του, Ήρα….:
Θεόκριτος : Ειδύλλια, 17, στ. 132 – 133….!
// Ωχ, αν έχεις κρίση θεού, Θεόκριτος θα είσαι…., χξς΄….! // }
Οι κόλακες διανοούμενοι αποκαλούσαν τον Πτολεμαίο Β΄
«Θεό», «Κύριο», «Μέγα», «Νέο Διόνυσο», «Φιλοπάτορα», «Φιλάδελφο» και «Αυλητή»….!
Στην παλλακίδα του, που διαδέχθηκε την Αρσινόη, αφιερώθηκε ναός που ονομάζεται Βιλιστίχη Αφροδίτη….!
◙ Κάθε νέος μονάρχης φροντίζει για τη λατρεία των προκατόχων του
ώστε να ισχυροποιήσει τη δική του εξουσία….! (!;)
Δρόμοι και πλατείες με ονόματα θεοποιημένων δυναστών,….!
Θα καθιερωθεί κατά την ελληνιστική εποχή και ο βασιλικός όρκος των πολιτών.
«Ορκίζομαι εν ονόματι του βασιλέως Πτολεμαίου και της Αρσινόης Φιλαδέλφου θεών αδελφών»….! ◙
▪ Οι νεκροί ηγεμόνες της Περγάμου ανεβαίνουν στον ουρανό --- γίνεται «μετάστασις» --και λατρεύονται ως θεοί «Σωτήρες» και «Ευεργέτες»….! (!;)
| Έιιιιι, προσοχή στις μεταστάσεις των φάγων καρκινικών κυττάρων στο κοινωνιοD. N. A σας….! |
# Κατά τη διάρκεια επιδεικτικής πομπής στις Αιγές της Μακεδονίας, ο Φίλιππος,
χρησιμοποιώντας υποτακτικούς του στοχαστές και καλλιτέχνες, θα διακηρύξει ότι είναι δέκατος τρίτος θεός….:
«συν δε τούτοις αυτού του Φιλίππου τρισκαιδέκατον επόμπευε θεοπρεπές είδωλον,
σύνθρονον εαυτόν αποδεικνύοντος του βασιλέως τοις δώδεκα θεοίς»….:
Διόδωρος Σικελιώτης : Ιστορική βιβλιοθήκη, ΙΣΤ΄, 92, 5…..! / Χα, της οχιάς το τρισκαιδέκατον αστρίτης….! / #
* Νααα, ’’όποιον θένε ανεβάζουν….. κι όποιον θένε κατεβάζουν’’…., ’’προφητάδες’’ ‘’σου τη βάζουν’’….,
που…., στων ‘’προφητάδων’’ τα παράλογα…., και του ‘’Θεού’’ τα ‘’κέφια’’ ανάλογα….! *
(( ▪ Ο Θεόκριτος γράφει ότι η Αφροδίτη, μόλις πέθανε η Βερενίκη,
η θεοποιημένη απ’ τον Πτολεμαίο Β΄ σύζυγος του Πτολεμαίου Α΄,
την άρπαξε, πριν διασχίσει τον Αχέροντα για την κατάβαση στον Άδη, και την εγκατέστησε σ’ ένα ναό:
Θεόκριτος : Ειδύλλια, 17, 46 – 50….!
|| Ω αρπαγμένοι, εν νεφέλαις, Ι. Χήδες, χλαμιδάτοι,….! Όι….! ||
Ο Καλλίμαχος εξεικονίζει την Αρσινόη Β΄ να αναρπάζεται από τους Διόσκουρους
και να οδηγείται στον ουρανό για την «εκθέωσή» της….: Καλλίμαχος : Διηγήσεις, Χ, 10….!
Η Βερενίκη έγινε καινούργιο άστρο από την Αφροδίτη….: «Κύπρις εν αρχαίοις άστρον έθηκε νέον»…. :
Καλλίμαχος : Βερενίκης Πλόκαμος, στ. 64….! / Ω αστρολόγοιοιοιοιοι….! / ))
{ ▪ Μονάρχες, ελληνιστές, της Αιγύπτου….: αντιγράφοντας τον Αλέξανδρο,
εμφανίζονται όλοι ως «ζώντες θεοί», ελληνοαιγυπτιακοί….: Ζευς, Ώρος, Όσιρις, κ. λ. π….!
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Στον λίθο της Ρωσέττης | από μαύρη βασάλτη | ο δυνάστης αποκαλείται «ζωντανή εικόνα του Άμμωνος Διός».
Ιδού μια επιγραφή σε ιερό για τον Πτολεμαίο Δ΄ : «Ο βασιλιάς του Νότου και του Βορρά,
κληρονόμος των Θεών Ευεργετών. Ζωντανή εικόνα του Άμμωνος, υιός του Ήλιου, Πτολεμαίος ο Αθάνατος,
ο αγαπημένος της Ίσιδος»….: P. Montet, Les nouvelles fouilles de Tanis, Paris 1933, s. 135….! }
* Ω ψοφίμια : λαομπαίχτες, θεομπαίχτες,….. και, Ζήβας : Ζωντανός που θα σας στείλει στον αγύριστο….! *
============================================================
■ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΑΠΟΘΕΩΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΚΤΟΝΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ…..
Αρχή θεοποίησης Ρωμαίων ηγεμόνων….: Β΄ αιώνας π. Χ….!
Θεοποιημένοι….: Ύπατος Τίτος Φλαμινίνος : υποδούλωσε την Ελλάδα το 196 π. Χ….!
Μνημεία, χτισμένα, και αυτά, από ντόπιους ‘’διαπλεκόμενους’’ (!;) πλουσίους ανά τις κατακτήσεις,
(!;) διορισμένα ιερατεία από υμνητές του ποιητές, που τον ‘’έχριζαν’’ υιό του Απόλλωνα,
[ …..χα, και οι Εβραίοι το ίδιο έκαναν, και, με τον Μεγάλο Αλέξανδρο….,
πλην και απ’ άλλες ‘’συναλλαγές’’…., κωδικικές : ’’μυστικές’’ : ‘’απόκρυφες’’ : Σ.Ο.Α…., και πέρασε αμαχητί….! ]
λατρευτικές τελετουργίες με ύμνους γραμμένους από ποιητές….:
«Πίστιν δε Ρωμαίων σέβομεν ταν μεγαλειοτάταν όρκοις φυλάσσειν μέλπετε κούραι, Ζήνα μέγαν Ρώμαν τε
Τίτον θ’ άμα Ρωμαίων τε πίστιν…..ω Τίτε σώτερ»….: Πλούταρχος : Τίτος Φλαμινίνος, 16….!
-----------------------------------------------------$$#$$-------------------------------------------------------▓ Ναός στη….. «θεά Ρώμη» στη Σμύρνη…., γλυπτά, πίνακες και ειδικές εορτές,
τα λεγόμενα «Ρωμαία»….: στους Δελφούς, στην Αθήνα, στη Ρόδο, στη Μήλο, στην Ηλία,
στη Θεσσαλονίκη,….. στη Λέσβο : η ποιήτρια Μελινώ την υμνεί,…..
στα Μέγαρα τα «Πύθεια Ρωμαία», στη Λοκρίδα τα «Αιάντεια Ρωμαία»,
στη Μαντινεία τα «Ποσίδαια Ρωμαία», στην Αίγινα τα «Αιάκεια Ρωμαία»,…..
από την Κέρκυρα έως τη Μ. Ασία και τη Β. Αφρική,….!
▪ Λατρεία αυτοκρατόρων, ανθυπάτων κ. α. λ….:
Σύλλας, Πομπήιος, Αντώνιος, Αύγουστος, Καρακάλλας, Σεβήρος, Καλιγούλας, Κλαύδιος,
/ …..η 3η γυναίκα του Κλαύδιου, με απόφαση της Συγκλήτου, θα θεοποιηθεί….: Τάκιτος : Annales, 12, 62….! /
o Nέρων…., που ενυμφεύθη σε δημόσια θρησκευτική τελετή έναν κίναιδο…., (!;)
Δομιτιανός, Τραïανός, Αδριανός,
|| …..συνδεόταν, ο Αδριανός, με τον κίναιδο Αντίνοο, που, όταν πέθανε,
ίδρυσε προς τιμήν του την Αντινοούπολη, / Έι, ω Μ. Α ή Μ. Ε, εσύ γιατί όχι έτσι στον Ηφαιστίωνα…!; /
αφού προηγουμένως τον ανακήρυξε «θεό»
και «σύνθρονο όλων των θεών της Αιγύπτου»….: Δίων Κάσσιος : Ρωμαïκή Ιστορία, 69, 16, 2….! (!;)
(!;) Υποχρέωσε όλες τις ελληνικές πόλεις να ανεγείρουν βωμούς λατρευτικούς.
Ο Αντίνοος λατρευόταν περισσότερο από τους αυτοκράτορες.
Το όνομά του δόθηκε σε αστερισμό, έγινε χρησμός και απαθανατίσθηκε σε νομίσματα….! (!;) ||
Μάρκος Αυρηλιος, Κόμμοδος,….!
([ * …..επιθυμώντας, ο Κόμμοδος, ν’ αναπαραστήσει τον μύθο των Στυμφαλίδων, με πρωταγωνιστή τον ίδιο,
έδωσε εντολή στη φρουρά του να συγκεντρώσει ένα πλήθος άρρωστων
και να προσδέσει στα γόνατά τους την εικόνα του δράκοντα.
Ύστερα χύμηξε καταπάνω τους ως Ηρακλής και τους θανάτωσε όλους με το ρόπαλο :
Δίων Κάσσιος, Ρωμαïκή Ιστορία, 72, 17….! / Χξς΄ςςςς…., Γιαχβέ, λεςςςςς!;!;!;!;!; / )]
▪ Καίσαρας : «Ιούλιος Ζευς»….: Ο Σουητώνιος έγραψε ότι όταν πέθανε ο Ιούλιος Καίσαρ,
εμφανίσθηκε στον στερέωμα ένας κομήτης. Οι κόλακες έσπευσαν να διακηρύξουν
πως ήταν η ψυχή του Καίσαρος που υποδέχονταν οι θεοί….: Σουητώνιος : Ιούλιος, 88, 1 – 2….! (!;)
Ο Οβίδιος έγραψε ότι κατέφθασε η Αφροδίτη στη Ρώμη και οδήγησε την ψυχή του Καίσαρος στον ουρανό….:
Οβίδιος : Μεταμορφώσεις, στ. 745….! | …..Χμ, πάει, γέμισε η Σελήνη από θείειειειεια σκουπίδια….! |
Ο Κόιντος Σερτώριος ισχυρίσθηκε ότι η Άρτεμις, διαμέσου μιας άσπρης σκύλας,
τον αναγνώρισε ως θεό….: Πλούταρχος : Σερτώριος, ΙΒ΄, 13….! (!;)
[ Σατανόοοοοκυλααααα….! ] ▓
----------------------------------------------------------$$#$$-------------------------------------------------------{[ ▪ Και, και, κατά τον φιλόσοφο Σενέκα
/ …..χμμμμμ, τον κολλητόοοοο του Αποστόλου Π,Φ,αύλου….! /
ο αυτοκράτορας είναι «ζωτικό πνεύμα», ενοποιητικό στοιχείο του κράτους,
η ψυχή της κοινωνίας….: De Clementia, 1, 3, 5 και 4, 1….! (!;)
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Για να πραγματοποιήσουν, επομένως, την αποστολή τους πρέπει να μιμούνται τους θεούς
αφού είναι οι επί γης αντικαταστάτες τους και τα υποδείγματα για τους πολίτες….:
De Clementia, 1, 2 και 7, 1….! (!;) /…..Εμ, έτσι και με ‘’τέτοια’’…., μας έρχονται ‘’μπερκέτια’’….! / ]}
▪ Κατά τον Σουητώνιο ο πατέρας του Αυγούστου Οκτάβιος ονειρεύτηκε
πως από το στήθος της συζύγου του εκτινάσσονταν ηλιακές ακτίνες….: Σουητώνιος : Αύγουστος, 90….! (!;)
[ Χα, αυτοί με όνειρα….. κι εσείς σε εφιάλτες….! ]
Η μητέρα του ζευγάρωσε με ένα θεïκό (!;) δράκοντα ενώ κοιμόταν στον ναό του Απόλλωνος
και γέννησε τον Αύγουστο, όπως η Ολυμπιάς τον Αλέξανδρο….: Σουητώνιος, Αύγουστος, 94, 7….!
Τον μύθο αυτό καταγράφουν και οι ποιητές Οβίδιος, Οράτιος, Προπέρτιος κ. α. λ….!
Ο ποιητής Catulus γράφει πως είδε στο (!;) όνειρό του τον Δία να παίρνει στα γόνατά του τον μικρό Οκταβιανό,
προμήνυμα πως θα γινόταν Αύγουστος – θεός….: Σουητώνιος : Αύγουστος, 94, 7….! (!;)
Ο πατέρας του πάλι ονειρεύτηκε πως ο γιός του κρατούσε
κεραυνό και σκήπτρο και στο κεφάλι στέμμα ακτινωτό,
όπως ο Απόλλων, πάνω σε άρμα που έσερναν 12 λευκά άλογα, όπως στους θριάμβους….:
Σουητώνιος : Αύγουστος, 94, 8….! (!;)
// Έιιιιι…., ψιιιιιτ…., παραμύθια….. ή του κεράτου τους η αλήθεια…! Και τα δικά σας ‘’τέτοια’’ τίιιιι…!; //
Μετά το θάνατό του κάποιος αυλόδουλος ισχυρίσθηκε
πως όταν έθεσε τη σορό του αυτοκράτορα στην πυρά είδε την ψυχή του….,
( Aχ, τι κρίμα που δεν μας την περιέγραψε, έστω, από τότε,….. να μην ψάχναμε για ψυχοD. N. A….! )
του Αυγούστου, που είχε, ως όλοι τους, πρότυπο τον Αλέξανδρο,
καθώς χρησιμοποιούσε ως σφραγίδα την εικόνα του Αλεξάνδρου…., να βγαίνει και να πετά μ’ έναν αετό.(!;)
Ένας παλαιός πραίτωρ, ο Numerius Atticus, // …..ωωωωω…., τι….. Συγκλητοκίνητο Αττικό Νούμερο….! //
ορκίσθηκε πως είδε τον Αύγουστο να ανεβαίνει στον ουρανό….:
Δίων Κάσσιος : Ρωμαïκή Ιστορία, 56, 46 και Σουητώνιος : Αύγουστος, 100….!
Αμέσως η Σύγκλητος τον ανακήρυξε θεό του ρωμαïκού κράτους….:
Δίων Κάσσιος, Ρωμαïκή Ιστορία, 56, 41, 1….! (!;)
# ▪ Αλλά και ο (!!!!!) Περικλής ( Ε΄αιώνας π. Χ ) περιστοιχιζόταν
από ομάδα φιλοσόφων, οργάνων της εξουσίας του. Ανάμεσά τους και ο Αναξαγόρας.
Προσκαλούσε επίσης στην Αυλή του διαπρεπείς ποιητές και φιλοσόφους :
τον Αισχύλο, τον Πίνδαρο, τον Βακχυλίδη, τον Σιμωνίδη, τον Ξενοφάνη κ. α….!
* …..ε, τσς, αυτά είναι χουντοδημοκρατικά πράματα….. κι όχι τυραννικά ή μοναρχικά…!; *
Ο Ηρόδοτος καταγράφει και τις αντιδράσεις του υπερμάχου της απολυταρχίας και αχρείου Μεγάβυζου :
«Δεν υπάρχει τίποτα πιο επιπόλαιο και αδιάντροπο από τον άχρηστο λαό….:
«ομίλου γαρ αχρηίου ουδέν έστι ασυνετώτερον ουδέν υβριστότερον»….: Ηρόδοτος : Ιστορία, Γ΄, 81….!
Και αποκαλεί τον λαό «ακόλαστον όχλο»….! (!;)
| Εμ, τί άλλο από έναν….. δοτό της λαομισούσης Ήρας…!; | #
[ ▪ Ο Απολλώνιος ο Αθηναίος ήταν αυλόδουλος του Σεπτίμιου Σεβήρου….!
Μερικοί, αυλόδουλοι φιλόσοφοι και ποιητές,
πλην του που διορίζονταν σε σημαντικές δημόσιες θέσεις, στη Ρώμη και στην περιφέρεια,
καταλάμβαναν το αξίωμα του «επί των απορρήτων» -- ab epistulis….! / Ε, κωδικοποιητέςςς ‘’μυστικών’’….! / ]
▪ Οι Ρωμαίοι ηγεμόνες επέβαλαν και την προσκύνηση, τη γονυκλισία όλων των υπηκόων,
που είχε καθιερώσει ο Αλέξανδρος.
Ο Πλούταρχος θεωρεί την προσκύνηση (!;) φυσική εκδήλωση αυτοταπείνωσης
μπροστά σ’ εκείνον που θεωρεί κάποιος αυθέντη του….: Πλούταρχος : Ηθικά, 173c….!
// …..εχχχχχ…., βρεεεεε, για όλα τα πράματα έχουν εξηγήσεις, ’’τέτοιες’’, τα σατάν πράματα….! //
Ακόμα και στην Καινή Διαθήκη θεωρείται λογική, φυσιολογική και εμπρέπουσα
η «προσκύνησις» των δούλων, ύστερα από προσαρμογή των αποστόλων
στο ρωμαïκό απολυταρχικό καθεστώς : «Πεσών δε ο δούλος προσεκύνει αυτόν λέγων :
’’Κύριε, μακροθύμησον επ’ εμοί και πάντα σοι αποδώσω’’»….: Κατά Ματθαίον, ιη΄, 29….!
==============================================
==============================================
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5 --- 14 )
■ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΥΛΟΥΣ ΜΟΝΑΡΧΕΣ…..
▪ …..Ρωμαιόφιλος και ο Ρόδιος στωικός φιλόσοφος Παναίτιος (Β΄αιώνας π. Χ) που εγκαταστάθηκε στη Ρώμη
εξασφαλίζοντας την προστασία πολιτικών μεγιστάνων και στρατοκρατών.
Και ενώ ο δημιουργός της φιλοσοφίας των Στωικών Ζήνων είχε ταχθεί υπέρ μιας ισότιμης
πανανθρώπινης κοινωνίας, / Α, αυτού τα έργα σώθηκαν ή όχι…., ως όχι του Επίκουρου…!; /
ο Παναίτιος δίδασκε ότι οι ισχυρότεροι πρέπει να απολαμβάνουν την εξουσία.
Αποκαλεί μάλιστα τους μεγιστάνες «αρίστους». (!;)
| Να, καλέ σεις, κι ένας μαθητής ανώτεροςςςςςς από το δάσκαλό του….! Κι ύστερα λένε….! |
Είναι οι Ρωμαίοι που (!;) δικαίως υποδουλώνουν και κατατυραννούν τους αδυνάμους λαούς.
Υποστηρίζει ότι η ρωμαïκή κυριαρχία αποτελεί ανθρωπιστική αποστολή
που συμβάλλει στην ευδαιμονία της οικουμένης! (!;)
Ενθουσιασμένος ο Κικέρων μεταφέρει τις ρωμαιόδουλες διακηρύξεις του Παναίτιου σε έργο του….:
De officiis, II, VIII, 60 : Παναίτιος….!
* Χα, η Παλαιά Διαθήκη των Εβραίων…., αλλά Ρωμαίικα εδώ και ξου….! *
▪ Ο «αυλότροφος» στωικός φιλόσοφος Ποσειδώνιος (Β΄αιώνας π. Χ) εγκωμιάζει τον στρατοκράτη Πομπήιο
και καταδικάζει κάθε αντιστασιακή εκδήλωση των Ελλήνων κατά της ρωμαïκής κατοχής….! (!;)
Θεωρεί τον ιμπεριαλισμό θεïκή επιταγή και οικουμενικό θεσμό. (!;)
Οι υπόδουλοι (!;) πρέπει να θεωρούν «προστάτες» τους ξένους επικυριάρχους….:
F. Jacoby, Fragmenta der Griechischen HistoriKer….!
// Χμ, κι αυτός κατά τους : Ησαΐα, Δανιήλ, Ιουδήθ, Ιερεμία, Ιεζεκιήλ και κάθε ‘’τέτοιο’’ ‘’κερατο’’δουλικό….! //
▪ Ο Αθηναίος φιλόσοφος Κορνεάδης (Β΄αιώνας π.Χ) διευθυντής της Ακαδημίας,…..
δικαιολογεί τη βαρβαρότητα των Ρωμαίων χαρακτηρίζοντας ανοησία
την προσήλωση στις αρχές της «ανύπαρκτης» δικαιοσύνης,
| υποστηρίζοντας ότι το δίκαιο ταυτίζεται με το (!;) συμφέρον |
γιατί θα οδηγήσει στην απώλεια και την ένδεια.
Για να πλουτίσεις (!;) πρέπει να αφανίσεις λαούς και να λαφυραγωγήσεις τις πόλεις και τα χωριά τους.
Για δικαιοσύνη ομιλούν μόνο οι αδύναμοι, θεωρώντας ‘την ασπίδα εναντίον των ισχυρών. (!;)
Ο Κορνεάδης εντάσσεται στην ιμπεριαλιστική και βάναυση πολιτική της Ρώμης
--- το πλατωνικό «το του κρείττονος συμφέρον», υπεράνω όλων….:
«το μεν του κρείττονος συμφέρον το δίκαιον τυγχάνει ον»….: Πλάτων : Πολιτεία, 344c….!
Είναι το ευαγγέλιο των ηγεμόνων και τυραννικών εξουσιών επί δύο χιλιετίες….! (!;)
// Ε, και των λαφυρολόγων ιδρυτών, έστω, των θρησκειών της Γης, καλυμμένα ή μη,….. και ουουουστ….! //
▪ Ο γεωγράφος Στράβων (64 π. Χ – 19 μ.Χ), εντελώς εκρωμαïσμένος, αφιερώνει το περίφημο σύγγραμμά του,
με τα πλούσια εθνογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία, στους κορυφαίους Ρωμαίους στρατοκράτες….:
«προς τους εν υπεροχαίς»…., ως εργαλείο πολύτιμο για τις εκστρατείες τους.
Εγκρίνει την υποδούλωση των λαών και την τυραννία της Ρώμης,
θεοποιώντας τον Καίσαρα --«Καίσαρ ο θεός»-και εμφανίζοντας κάθε Ρωμαίο δικτάτορα ως «πατέρα» και «εκπολιτιστή». (!;)
Και το χειρότερο : Υποστηρίζει ότι οι Έλληνες, υποτελείς των Ρωμαίων,
είναι πανευτυχείς και ζουν, για πρώτη φορά, πλούσια και ειρηνικά….:
«ουδέποτε γουν ευπορήσαι τοσαύτη ειρήνης και αφθονίας αγαθών»….: Στράβων : Γεωγραφικά, 288….!
[ …..αχ, άτυχοι που δεν ζήσαμε τότε οι δύστυχοι κι εμείς….! ]
▪ Ο Παυσανίας, που δοξολογεί όλους τους Ρωμαίους αυτοκράτορες,
τους οποίους χαρακτηρίζει «θεοσεβείς» και «φιλανθρώπους»….,
λέει, κι εδώ, ο συγγραφέας κ. Κυριάκος Σιμόπουλος….! (!;)
{ ▪ Στη Ρώμη του επεκτατισμού το όνομα Αλέξανδρος είχε αποκτήσει μαγική σημασία.
Τα νομίσματα με τη μορφή του χρησιμοποιούνται ως φυλακτά…., (!;)
και π. Χ, μα, προπαντός, και μ. Χ…., οπότε, πολλοί, τον παραλλήλιζαν με τον Χριστό….! (!;) }
* Χμ, θαυμάστε, μα σχολιάστε τους, τους σατανοϋμνητές…., ε, κι αντιστοιχίστε τους, και, με τους νυν….! *
========================================================================
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■ Ο ΜΑΙΚΗΝΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ…..
O Μεσσάλας και ο Μαικήνας, μεγιστάνες αμφότεροι του πλούτου, ανέλαβαν τη στρατολόγηση
διανοουμένων για προπαγανδιστικό ρόλο υπέρ της Ρωμαïκής απολυταρχίας. (!;!;!;!;!;)
{ Ωχ, πού να είχαν και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με τους δημοσιογράφους…., ως οι σήμερα ‘’τέτοιοι’’….! }
Ο Μαικήνας ήταν πολιτικός συνεργάτης του Αυγούστου.
(!;) Θύματά του οι περισσότεροι Λατίνοι | και Έλληνες | συγγραφείς που με πλούσιες δωροδωκίες
μεταβάλλονταν σε γλοιώδεις προσκυνητές, πράκτορες και υμνολόγους του αυτοκράτορα….! (!;)
● …..Μα οι περισσότεροι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι η αποστολή του ήταν
η «επισήμανση και ανάδειξη των κορυφαίων στον χώρο των Γραμμάτων και της Τέχνης»…..
και χαρακτηρίζουν τους αυλοκόλακες συγγραφείς ειλικρινείς, ενθουσιώδεις και εναρέτους….! (!;)
| Ε, πάντα και παντού, και, οι ‘’τέτοιοι’’ ‘’τέτοιους’’ ‘’τετοιώνουν’’ και πείθουν, και, τα πειθήνια ‘’όργανα’’….! |
Ο ίδιος ο Αύγουστος διαφημιζόταν ως «προστάτης των Γραμμάτων και των Τεχνών»….! ●
▪ Ο Βιργίλιος, κατά τον Λατίνο Γραμματικό Σέρβιο, (!;) πτωχεύσας, πια, τότε,
αφιέρωσε, σαφώς, με υπόδειξη του Μαικήνα, πλην και άλλων έργων του, δυο έργα του,
τα «Γεωργικά», όπου αποκαλεί τον Αύγουστο «δημιουργό των νόμων και ημίθεο»,
και την «Αινιάδα», προïόν λεηλασίας των ομηρικών επών,….! (!;)
▪ Ο Οράτιος, που τον στρατολόγησε και κατέστησε αυλικό ποιητή ο Μαικήνας,
έγινε πάμπλουτος με τα δώρα του Αυγούστου --- χρυσό και φέουδα --δοξάζει, πλην του Μαικήνα, και αποθεώνει τον Αύγουστο, «τον νέο Ρωμύλο»,
συγκρίνοντας την επίγεια ισχύ του με τη δύναμη του Διός….: Οράτιος : Odes, I, 12, III, 4 και 5….!
Είναι ο ίδιος θεός….: Οράτιος : numen August…., και μάλιστα «θεός σωτήρ»….! (!;)
/ Α, φτυστός ο Δίας…., βρε άσωστα θύματα των σωσμένων θυτών και τσιρακιών τους….! Φτουουου….! /
▪ Ο φιλόσοφος Σενέκας έγινε (!;) πάμπλουτος εξαιτίας της αυλοδουλείας του….
[ Π,Φ,αύλεεεεε…., ο….. Μαικήνας σου…!; ]
Έγραφε προς τον αυτοκράτορα Κλαύδιο : «Αντικρύζοντας τη θεïκή και υπέρλαμπρη μορφή του
εξαφανίζεται αμέσως κάθε θλίψη σου….: Consolatio ad Rolybius, 2….! (!;)
( …..χμ…., έχω στην καρδιά μου θλίψη…., για τα δεινά του αύριο….!
Φέρτε φωτό του Κλαύδιου…., να μου την εξαλείψει….! Και τι ωραίο ‘’δούλεμά’’ –σας….! )
▌ Έτσι και ο ιστορικός Πολύβιος, λάτρης των Ρωμαίων και ευτυχής για την υποδούλωση των Ελλήνων….,
// Έι, προκάτ ή μετακάτ…!; Α, για να το καταλάβετε, πρέπει να μελετήσετε Παλαιές και Καινές Διαθήκες…! //
ο που αποκαλεί τη δημοκρατία «θηριώδη οχλοκρατία»….: «μεθίσταται δ’ εις βίαν
και χειροκρατίαν η δημοκρατία»….: Πολύβιος : Ιστορίαι, ΣΤ΄, 9…..κι αντικρύζει τους λαούς με αποστροφή.
Επειδή το πλήθος, λέει, έχει μέτρια μόρφωση και ξεχειλίζει από παράνομες επιθυμίες και παράλογη οργή….:
«παν πλήθος έστι ελαφρόν και πλήρες επιθυμιών παρανόμων, οργής αλόγου,θυμού βιαίου»….:
Πολύβιος : Ιστορίαι, ΣΤ΄, 56….,
δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συγκρατηθεί (!;) από την τρομοκρατία.
«Γι’ αυτό οι παλαιοί ανακάλυψαν τις ιδέες για τους θεούς και τον Άδη»….:
«Διόπερ οι παλαιοί δοκούσι μοι τας περί θεών εννοίας και τας υπέρ των εν Άδου διαλήψεις
ουκ εική και ως έτυχεν εις τα πλήθη παρεισαγαγείν»….: Πολύβιος : Ιστορίαι, Στ΄, 56, 12….! (!;)
// …..α…., γι’ αυτό η κρατική τρομοκρατία…., ως έτσι κι η θρησκευτική…., ε…!; Ξου….! //
| …..χμ, θηριοδαμαστική φιλοσοφία και μακροζωία….. και μη χειρότερα…., που έχει και χείριστα….! | ▌
{ ▪ Όλοι οι ελευθερόφρονες και ανυπότακτοι Ρωμαίοι διανοούμενοι
θα υποστούν διωγμούς από τους αυτοκράτορες.
Συγγραφείς θανατώνονταν, φιλόσοφοι εξορίζονταν,
άλλοι ρίχνονταν στις φυλακές, κατηγορούμενοι για προδοσία….: Λουκανός, Πετρώνιος,….! (!;)
* …..ε…., παλιά τους τέχνη κόσκινο…., νέα τους τέχνη….. κόσκινο…., νααααα….! * }
▓ …..Επίσης, έτσι : λάτρης της Ρωμαϊκής τυραννίας κι ο εκρωμαïσμένος Βοιωτεύς Πλούταρχος….,
ο που, αφελληνισθείς, (!;) αλλάζει όνομα….: Μέστριος Φλώρος…..
και γίνεται ύπατος κι ευνοούμενος του Τραïανού, που τον θεοποιεί,
όπως και τον «θεοεντεταλμένο» Αλέξανδρο….! (!;)
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Συνιστά δουλοφροσύνη και τυφλή υποταγή στην εξουσία,
την ιδεώδη μοναρχία, που τη θεωρεί ιερή και επιβλητική….:
«ιερόν δε χρήμα και πάσαν αρχήν ούσαν και άρχοντα δει μάλιστα τιμάν»….:
Πλούταρχος : Πολιτικά Παραγγέλματα, 816Α….! (!;)
/ …..χξς΄…., κατά Πέτρο, κατά Παύλο….,….. ε, χέστε κι αυτόν τον….. ’’φλώρο’’ Φαύλο….! /
Ο πολίτης, λέει, πρέπει να ανέχεται τη «μπόττα» της εξουσίας στον αυχένα του….:
«αρχόμενος άρχει υποτεταγμένης πόλεως ανθυπάτοις επιτρόποις Καίσαρος»….:
Πλούταρχος : Ηθικά, 824f….! (!;)
Το ταξικό και δημαγωγικό στοιχείο είναι απαραίτητο για την άσκηση εξουσίας….:
«Πώς είναι δυνατόν ένας ιδιώτης με χυδαία εμφάνιση να κυριαρχήσει και να κυβερνά το πλήθος;»….:
Πλούταρχος : Ηθικά, 801c….! (!;)
* Α πα -- πα -- πα -- πα….! Χυδαία πράματα….! Έι…., ηθική ανηθικότητα ή ανήθικη ηθικότητα…!; *
Κατά τον Πλούταρχο οι φιλόσοφοι (!;) πρέπει να συνομιλούν και να συνεργάζωνται
με τους ηγεμόνες και τους τυράννους…: Πλούταρχος : Ηθικά, 317b--c….!
Ο ηγεμών είναι εικόνα του θεού, ο νόμος αποτελεί δημιούργημα του άρχοντα….:
«νόμος δ’ άρχοντος έργον, άρχων δ’ εικών θεού του πάντα κοσμούντος»….: Πλούταρχος : Ηθικά, 811c….! (!;)
Πανηγυρίζει για τον σκλαβωμό των Ελλήνων (!;).
Γράφει στο υμνολόγιό του για τον Ρωμαίο ύπατο Τίτο Φλαμινίνο που υποδούλωσε τις ελληνικές πόλεις :
«Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, με τη βοήθεια (!;) βέβαια του θεού,
όλα είχαν υποταχθεί στους Ρωμαίους….: «ώστε εν βραχεί χρόνω τάχα που και θεού συνεφαπτομένου,
πάντα αυτοίς υπήκοοι γενέσθαι»….: Πλούταρχος : Τίτος Φλαμινίνος, 12….!
Και ισχυρίζεται αναιδώς….. ότι απελευθέρωσε την Ελλάδα….: «επί τη της Ελλάδος ελευθερώσει»….! ▓
=====================================================================
■ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠΟΘΕΩΝΟΥΝ ΠΑΝΚΑΚΙΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ…..
[ ▪ Αποστολική οδηγία του Γ΄ μ. Χ αιώνα διακηρύσσει ότι όποιος ενδιαφέρεται για μελέτη της ιστορίας
πρέπει να ασχοληθεί με την ανάγνωση των «Βασιλειών» της Παλαιάς Διαθήκης. (!;)
Όποιος επιθυμεί να διαβάσει φιλοσοφικά κείμενα πρέπει να μελετήσει τα βιβλία των προφητών της Βίβλου! (!;)
Και όποιος προτιμά τους ύμνους να διαβάζει τους Ψαλμούς….! (!;!;!;!;!;)
/ Ω, τα διαβάσαμε, κι αυτά, φρίξαμε κι αναφωνήσαμε : «Χαίρε βάθος….. χωρίς ύψος!»….! Οψόμεθα….! / ]
▪ Η εκκλησία, αρχικά επί Κωνσταντίνου, έγινε παράρτημα της μοναρχίας,
σύμμαχος και εξωνημένος κήρυκας της διεφθαρμένης εξουσίας.
Ήταν το σατανικό εύρημα του Κωνσταντίνου που η ιστορία τον εμφανίζει ως χριστιανό,
ενώ υπήρξε διά βίου ειδωλολάτρης, και τον ανυψώνει σε άγιο, ενώ βαρύνεται με αποτρόπαιες κακουργίες.
Και το πιο επαίσχυντο : εξαγόρασε τους επισκόπους
και τους κατέστησε όργανά του για να διασφαλίσει την υπακοή των χριστιανών υπηκόων. (!;)
Οι θρασείς κι ανέντιμοι υμνολόγοι του, με κοσμικά προνόμια και πηγές πλουτισμού, επίσκοποι κ. α,
διακηρύσσουν ότι τον επέλεξε (!;) ο θεός, ως εκπρόσωπο και τοποτηρητή του,
εκχωρώντας την επί της γης εξουσία : «δώρο του Υψίστου»
και ότι υπήρξε συμπαραστάτης σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του! (!;)
▪ Οι χριστιανοί αυτοκράτορες ακολουθούν την πολιτική συμπεριφορά
των ειδωλολατρών προκατόχων για να λαμπρύνουν την εξουσία τους. Φορούν διαδήματα και διεκδικούν
την παγκόσμια κυριαρχία, κρατώντας στο χέρι μια γήινη σφαίρα. ( Χίτ λέρεςςςςς…!; )
Αξιώνουν λατρεία, με προσκύνηση, γονυκλισία και ασπασμό πορφύρας και των υποδημάτων….:
Ευσέβιος, επίσκοπος Καισαρείας….! Οι υπήκοοι λαοί θεωρούνται δούλοι της απολυταρχίας….! (!;)
●● Έι, Ι. Χήδες, ο Κωνσταντίνος, που με στιλέτο δολοφόνησε το γιο του Κροίσπο σε ταξίδι τους προς Ρώμη,
τάχα, από φόβο…., λέει, δικαιολογών ‘τον ο τράγιος Ιερώνυμος…., μη και του πάρει το θρόνο…., ξου….,
ο Κωνσταντίνοςςς, που δολοφόνησε τη γυναίκα του Φαύστα….,
μα και τον απ’ αδελφή του γαμπρό του Λικίνιο….,
μα και τον 14χρονο ανεψιό του Λικιανό….,
μα και τον πεθερό του Μαξιμιανό…., ναι, ο….. κτ,ο,η,νάγιος….,
αυτός, ρε, που τον κατάντησαν άγιο οι σχιζοΙ. Χήδες καββάλ ‘’τέτοιοι’’….,
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που, στο μεγάλο του σαδισμό, επινόησε να ρίχνουν τους ανθρώπους,
ιδίως, τους αιχμαλώτους πολέμου, στα θηρία….,
χμ, για να διασκεδάζει…., όπως και διασκέδαζε έτσι….: θέατρο Τρεβήρων….,….!
Ο Κωνσταντίνος, ο πότε ειδωλολάτρης και πότε χριστιανός, πάντα κατά το βρωμερό του βόλεμα….,
που το 321 μ. Χ διέταξε την κατεδάφιση του ναού της Αρτέμιδας στον Άθω….,
οπότε κι ονομάσθηκε (!;) Άγιον Όρος….,
ενώ καλόγεροι και παπάδες, που τους έδωσε τότε μεγάλη εξουσία,
βίασαν και θανάτωσαν τις ιέρειές της….!
Ναι, και σ’ ανάμνηση αυτού έβαλαν και μια σχετική αγιογραφία στη Μονή της Αγίας Λαύρας της Παναγίας
να πιάνει από το μανίκι την, επίσης ‘’τέτοια’’, θεά Αρτέμιδα και να την διώχνει από τον Άθω….,
που η ‘’εξαρχής’’ μωροφιλόδοξη ιμπεριάλα έποικη αυτή το έκανε περιβόλι της….,
ναι…., κήπο με τα πάμπολλα γαϊδουράγκαθα και τα λίγα ανάγκαθα λουλούδια….,
ναι, και ξου και ουστ και χξς΄ςςςς…..! ●●
▪ Ο Λακτάντιος και ο επίσκοπος Καισαρείας Ευσέβιος, ο εμπνευστής του (!;) καισαροπαπισμού,
οι αυλοκόλακες συγγραφείς του Κωνσταντίνου…., του παιδοκτόνου, συζυγοκτόνου,…..
τον δοξολογούν ως «ύπαρχο» του θεού, ως τον «μόνο φιλόσοφο βασιλέα»,
«των όλων θεό», «καλλίνικο» κ.α….: Ευσέβιος….: Εις Κωνσταντίνο τριακονταετηρικός, πρόλογος, V….,
συνεχίζοντας τις αχρειότητες των Ρωμαίων διανοουμένων….! (!;)
▪ Ευσέβιος….: Εις Κωνσταντίνον, Τριακονταετηρικός, πρόλογος,ΙΙΙ….:
«κάπειτα της ουρανίου βασιλείας εικόνι κεκοσμημένος, άνω βλέπων κατά την αρχέτυπον ιδέαν
τους κάτω διακυβερνών ιθύνει, μόναρχον δυναστείας μιμήματι κραταιούμενος
τούτο γαρ ανθρώπου φύσει των επί γης μόνη ο των απάντων δεδώρηται βασιλεύς
Νόμος γαρ ούτος βασιλικής εξουσίας ο την κατά πάντων μίαν αρχήν οριζόμενος.
Μοναρχία δε πάντων υπέρκειται συστάσεώς τε και διοικήσεως
αναρχία γαρ μάλλον και στάσις η εξ ισοτιμίας αντιπαρεξαγομένη πολυαρχία.
Διό δη είς θεός….. είς βασιλεύς και ο τούτων λόγος, και νόμος βασιλικός είς»….:
Δηλαδή, κατά τον Ευσέβιο, η μοναρχία αποτελεί το ύψιστο πολίτευμα,
ενώ η δημοκρατία σημαίνει αναρχία και πολυαρχία! Γι’ αυτό χρειάζεται ένας βασιλιάς.
Ο Κωνσταντίνος είναι εκπρόσωπος του «ουρανίου βασιλείου» που κυβερνά απολυταρχικά τον κόσμο….! (!;)
*[[ Ρε, άει στα γκρέμνα, τράγιε Πάπαρε και βασιλοντουντούκα, κι εσύ Ευσέβιε….!
Κάλέ, ο Ευσέβιος, που, ως σούπερ μισέλληνας, (!;) διόοορθωσε πρώτος τα ελληνόγλωσσα ευαγγέλια….,
και μετά (!;) τα έεεεεκαψε…., χμ, για να μην ξαναγίνουν….,
ως επί Ελληνιστών, κυρίως, επί Αντιόχου του Επιφανούς….,
οι Εβραίοι Έλληνες…., ενώ, μετά, (!;) έεεεεγραψε, κατά το δοκούν του, και τους, εκκλησιαστική ιστορία….,
όπου αναφέρει εκατό και πλέον φορές το γνωστό ….. όραμααααα του Μεγάλου Κωνσταντίνου….,
που, όμωςςς, δεν τ’ αναφέρει καθόλου στη βιογραφία του, την του Μεγάλου Κωνσταντίνου….! Χξς΄….! ]]*
[ * Λακτάντιος….: «είναι, ο Κωνσταντίνος, ο πρώτος Ρωμαίος ηγεμόνας
(!;) που αποστρέφεται την πλάνη (!;) και αναγνωρίζει το μεγαλείο του Θεού»….:
Divine Institutiones, I, 1….!….. ]
Ευσέβιος….: «είναι, ο Κωνσταντίνος, ομοίωμα του αυτοκράτορα της οικουμένης, του Χριστού»….!
Η ψυχή του, γράφει, ξεχείλιζε από «αυτοκρατορική αρετή»
και είναι ομοίωμα του κυριάρχου του Σύμπαντος….: Μεσσίας»….:
Εις Κωνσταντίνον τριακονταετηρικός, V, 2, 13 και VII, 13….! (!;)
Ευσέβιος….: «Δύο ευλογημένες ρίζες, η ρωμαïκή αυτοκρατορία
και το δόγμα της χριστιανικής ευσέβειας ευεργέτησαν την ανθρωπότητα»….:
«Δύο μεγάλαι προελθούσαι δυνάμεις ημέρωσάν τε και εις φιλίαν συνήγαγον,
ή τε Ρωμαίων αρχή μόναρχος εξ εκείνων φανθείσα και η του Χριστού διδασκαλία,
ομού και κατά το αυτό συνακμάσαι αλλήλαις»….: Ευσέβιος : Εις Κωνσταντίνον τριακονταετηρικός, ΧVI….! (!;)
▓ Ε, να χαίρεστε τους τόσους χριστιανοφασίστες τραγίους σας, ρε χαζοχαρούμενοι Ι. Χήδες, κι εσείς….!
Και, ειδικά, σεις οι Τρέλληνες ανθέλληνες…., να χαίρεσθε αυτούς τους μισέλληνες κι αφοριστές των Ελλήνων….,
χμ, που συνιστούσαν τα πιο φριχτά βασανιστήρια
σε όποιους έπεφταν στην κατάρα των Ελλήνων…., όπως ο Πατριάρχης Γενάδιος Σχολάριος….,…..
ως τους τραγίους….: Ευσέβιο Κωνσταντινουπόλεως, Ρωμανό Μελωδό, Γρηγόριο Ναζιανζηνό,
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Ιωάννη Χρυσόστομο, Άγιο Δαμασκηνό, Μέγα Αθανάσιο, Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο,
Άγιο Μέγα Θεοδόσιο, Ιουστινιανό,….. ουστ, και ουκ έστι τέλος….,…..
ενώ, όσοι τους αντιστέκονταν, ήσαν κατ’ αυτούς αιρετικοί και παραβάτες….,
χμ, όπως ο αυτοκράτωρ Ιουλιανός «Παραβάτηςςς»….,
που…., παρόλο που κυνηγήθηκε από τους χριστιανούς….,
(!;) δεν τους εκδικήθηκε, όταν έγινε αυτοκράτορας, (!;) και ήταν ανεξίθρησκος….,….! ▓
Δεν ανέχονται διαφωνίες και αντιρρήσεις και όσοι εκφράζουν διαφορετικές απόψεις
για τα δογματικά και κοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσοιο της νέας θρησκείας,
θεωρούνται εχθροί, αποκαλούνται αιρετικοί
και αντιμετωπίζουν εξοντωτικούς διωγμούς και βασανιστικό θάνατο….! (!;!;!;!;!;)
-------------------------------------------------------$$$$$----------------------------------------------------► Βοήθειααα…., και, οι, τσς, Χριστιανοί…., οι με τον κώδικα ‘’Μανού’’ των Ινδών Βραχμάνων….,
α, κι οι προστάτες των Ελληνικών Γραμμάτων 3 Χ 222 ιεράρχες….:
* Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός….: αυτός που ισχυρίζονταν ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν έφτιαξαν τίποτα….,
ούτε γράμματα, ούτε τέχνες, ούτε επιστήμες,….. (!;!;!;!;!;) όλα εξ αντιγραφής άλλων….,
μάταιη, αέρας, πλάνη, εφεύρημα δαιμόνων, μέθη, παραλήρημα,…..
η μιαρή κι αναίσθητη Ελληνική σοφία των….:
«του παιδεραστή Σωκράτη, των ανοήτων Ορφικών, των ηδονόφιλων Επικούρειων»,
χα, που δεν τους καταδίκασε η Στ΄ Οικουμενική Σύνοδος….,
παρά, μόνον, τα σεξουαλικά όργια των Εβραίων ‘’χριστιανών’’ στις….. ‘’Αγάπες’’ / Απάτες / τους….,
ούτε και τους των 7 εκκλησιών Οργιοαγίων αγγέλων -- επισκόπων της Μικράς Ασίας…..
ή όσους «πόρνους» ‘’όργιους’’ αναφέρει κι ο Παύλος στις επιστολές του….,….!
Χμ, που τους αντέγραψαν, όπου τους βόλευε, τους αρχαιοέλληνες φιλοσόφους…., ε, και, κωδικικά….,
και που, όμως, πονηρά, τους βάζουν πλάι σε αγιογραφίες τους στο Άγιον Όρος,…..
χμ, χαρακτηρίζοντας τους Εβραίους, σοφότερους απ’ τους Έλληνες και τους Αιγύπτιους….,
χξς΄, τους Εβραίους, έστω, με τα 22 μ ό ν ο βιβλία της Π. Δ μέχρι τον Ι. Χ….!
Βρε…., αυτός που συνιστούσε στους αρρώστους να πηγαίνουν στον παπά για ευχέλαιο παρά στο γιατρό….,
που….. όσους εύρισκαν γιατρικά κι ‘’εμβόλια’’ κατά ασθενειών…..τ ους αφόριζε,
γιατί εμπόδιζαν έτσι τη θεία θέληση…., ( Εχμ, πού να ήξεραν κι αυτοί από «μυστικό σχέδιο του Θεού»….! )
ενώ παράλληλα συνιστούσε τους πιστούς τους να προσκυνούν τους αυτοκράτορες….,
χα, γιατί είναι άγγελοι του φωτός και μεγάλοι προφήτες και εικόνα ζώσα του Χριστούουου….,….! (!;)
* Ο Ιωάννης Χρυσόστομος…., ναι, Χρυσόστομοςςςςς…., γιατί έβριζε χρυσόστομα τους Έλληνες….,
ω Εβραιοεγκάθετοι προδότες ‘’Έλληνες’’….,
που φανάτιζε τους εξουσιούχους άγριους μοναχούς να καίνε ό,τι ελληνικό….,
ως το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο….,
μα και να σκοτώνουν άτυπτα Έλληνες αρχαιοελληνοφιλείς….,
καθώς διεκήρυττε πως τα ελληνικά πνευματικά δημιουργήματα είναι τα αχρηστότερα της ζωής…..
και πως μέσα στους ελληνικούς ναούς κατοικούν δαίμονες…., γιατί οι Έλληνες είναι δαίμονες….! (!;)
Ε…., και γι’ αυτό, χμ, ήταν αυτός που όρισε να δίνονται εβραίικα ονόματα κι όχι ελληνικά….,
ρε…., ο μισογύνης αυτός…., που έλεγε για τη γυναίκα πως είναι….:
σκουλήκι που σέρνεται, κόρη του ψέματος, εχθρός της ειρήνης, ελαφρόμυαλη, φλύαρη,
ακόλαστη, που ο θεός, γνωρίζοντας την ελεεινή της φύση, την προίκισε με το όπλο της σεξουαλικότητας….,
ναι, ουστ, κι άει….. ’’σεξουαλίσου’’ Βοθρόστομε φαλλοκράτη….,….. (!;)
* Ο Μέγας Βασίλειος…., που διεκήρυττε πως η ελληνική σοφία μωράνθηκε από το θεό
και το διάβασμά της είναι ματαιοπονία και έργον άχρηστον….,….: ‘’έτσι’’ -- έτσι….! ◄
---------------------------------------------------------$$$$$----------------------------------------------------------▪ Ιωάννης Χρυσόστομος….: «Όταν χρειάζεται κάτι καλό από ψηλά,
ο αυτοκράτορας πρέπει να καταφεύγει στον ιερέα και όχι ο ιερέας στον αυτοκράτορα»….:
Ιωάννης Χρυσόστομος : Ομιλία Γ΄, Patrologia Graeca, 49, στ.50….! (!;)
[ * Έτσι και ο Αμβρόσιος…., ενώ ο επίσκοπος Optatus διεκήρυσσε ότι η εκκλησία
ανήκει στο κράτος, στη Ρωμαïκή αυτοκρατορία : Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 26, 74….! ]
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Μα τo 398 ο Χρυσόστομος αλλάζει νοοτροπία κι εκφράζεται κολακευτικά για την αυτοκρατορική οικογένεια….!
// Ε…., κι αυτός, με την πανσέληνο, τρώει ‘’μαïδανό και σέληνο’’….! Χα, τραγιακό δίπορτο….!
Και…., σαφώςςςςς…., για να διασκεδάσουμε την πιο πάνω ρήση του….,
το που κατέφυγε αυτός στον αυτοκράτορα, κι όχι ο αυτοκράτορας σ’ αυτόν, τον αρχιοπορτούνα….,
ήταν το που χρειάζονταν κάτι…. κακό από….. χαμηλά, ε, Ι. Χήδες…!;
Ε…., παλαίψτε, ρε σατανοεξουσίες…., κοσμική κι εκκλησιαστική…., και ρέψτε….! //
▪ Οι επίσκοποι (!;) αξιώνουν ελευθερία διωγμού των αντιφρονούντων στα θεολογικά ζητήματα.
Εχθροί οι ειδωλολάτρες, οι Εβραίοι και οι λεγόμενοι αιρετικοί….:
θανάτωση με βασανιστήρια από πλήθος χριστιανών της Αλεξανδρινής φιλοσόφου Υπατίας,….! (!;)
Η εκκλησία διεκδικεί αυταρχική εξουσία στον δικό της χώρο
και, φυσικά, δεν καταδικάζει την αυτοκρατορική απολυταρχία.
* …..ε, αυτή : η εκκλησία, παντού και πάντα, φρόνιμα και τακτικά, πάει με όποιονε νικά…., α, α, α….! *
Το ζωτικό πρόβλημα είναι : σε ποιον ανήκει η απόλυτη εξουσία,
στους ηγεμόνες ή στους ηγήτορες της εκκλησίας….! (!;)
▪ Στη βασιλική του Βατικανού, ένα μωσαïκό του Δ΄αιώνα μ. Χ εξεικόνιζε τον Χριστό
πάνω σε τέθριππο άρμα, όπως ο Απόλλων Ήλιος.
Η ίδια παράσταση θα χαράσεται και στα νομίσματα των χριστιανών αυτοκρατόρων….!
/ Ε, απόλυτα εύστοχο…..: Ι. Χ, Ι. ΑΧ, χξς΄, «αρσενικός» πολεμιστής στην Α. Ι….. και μη μας ‘’τα’’….! /
▪ Ο Ευσέβιος ικετεύει τον Κωνσταντίνο να γνωστοποιήσει, σε ώρες ανάπαυσης,
τα μηνύματα που δέχεται στον ύπνο του από τον θεό….: «συ γαρ ημίν αυτός, βασιλεύ,
σχολής δοθείσης είποις αν βουληθείς μυρίας του σου σωτήρος θεοφανείας,
μυρίας καθ’ ύπνους παρουσίας»….: Ευσέβιος : Εις Κωνσταντίνον τριακονταετηρικός, ΧVIII….! (!;)
|| Πω -- πω -- πω τράγιο ‘’δούλεμα’’ οι θεομπαίχτες και λαομπαίχτες….! Ουουουουουστ….! Χξς΄ςςςς….! ||
▪ Ο Αθανάσιος στα εγκώμιά του για τους γιους του Κωνσταντίνου Κωνστάντιο και Κώνστα
αποκαλεί τον Κωνστάντιο «επίσκοπο εκτός», ενώ δεν είχε προσχωρήσει στη νέα θρησκεία….! (!;)
▪ Στην Κωνσταντινούπολη έκαιγαν λιβανωτό μπροστά στον ανδριάντα του νεκρού Κωνσταντίνου
και τη νύχτα τον φώτιζαν με καντήλια….: Φιλοστόργιος, Ιστορία, ΙΙ, 8….! (!;)
/ …..χμ, επιτέλους, λίγο φωςςςςς μες στη μεσαιωνική βυζ,μποχ,αντιονύχτα…., τσς και χξς΄….! /
■ Πατέρες της εκκλησίας….:
▪ Ιουστίνος….: διδάσκει προσκύνηση και λατρεία για τον θεό και υποταγή στον αυτοκράτορα….! (!;)
|| …..έι…., η ‘’μαστούρα’’ είναι τίνος…., που ‘φτιαξε κι ο Ιουστίνος…!;
Εχ, τι ωραία και ταπεινωτικά σας εκδικούνται τα πονηρότερά –σας Γιαχβούδια, ω Ι.Χούδια Ελληνούδια,
με Ιησού Χ -- Ιησού Α.Χ….. ‘’«Δούρειο ίππο»’’’ της ‘’«ιερής μπλόφας»’’….! ||
▪ Θεόφιλος Αντιοχείας….: φρονεί ότι στον θεό ανήκει το «προσκυνείσθαι»
και στον αυτοκράτορα το «τιμάσθαι»….! (!;)
Αναγνωρίζει ότι οι χριστιανοί πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στον αυτοκράτορα….:
Θεόφιλος : Ad Autolycum, I, II (P. G., 6, 1041)….! { Εχ, ‘’τύφλα να έχει ο Σατανόφιλος, δηλαδή, χα….! }
▪ Κατά τον Ειρηναίο, οι βασιλείς κατακτούν τους θρόνους με συγκατάβαση του θεού (!;)
«για το καλό των ανθρώπων»….: Ειρηναίος : P. G., 7, 1186 – 1188….! [ Ωχχχχχ, Ειρήηηηηνη υμίννννν….! ]
▪ Ο Ιουστινιανός, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, διακηρύσσει ότι η απολυταρχία του
αποτελεί δώρο του θεού….: Ιουστινιάνειος Κώδιξ, Ι, 17, 1….,
που επιβάλλει την κυριαρχία του πάνω σε όλους τους ανθρώπους. (!;)
Και προσθέτει ότι ο αυτοκράτορας εξαιρείται από κάθε νομοθετικό έλεγχο,
επειδή ο θεός υπέταξε τους νόμους στον ηγεμόνα, ο αυτοκράτορας είναι ο ίδιος «έμψυχος νόμος»….! (!;)
/ …..ε, αφού το λέει κι αυτόςςςςς…., έτσι είναι…., χα, και σκασμόςςςςς οι διαφωνούντεςςςςς….! /
▪ Ο αυτοκράτορας και το άγαλμά του ταυτίζονται, δέχονται την ίδια λατρεία από τους υπόδουλους λαούς. (!;)
Οι πατέρες της Εκκλησίας συγκρίνουν το θεό με τον αυτοκράτορα, (!;)
ως….. ο Αναστάσιος Αντιοχείας, ο Ιωάννης Δαμασκηνός κ. α….!
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Γράφει ο ιεράρχης Αθανάσιος : Όπως στη χριστιανική διδασκαλία υπάρχει Πατήρ και Υιός, Θεός και Χριστός,
έτσι και στην εγκόσμια εξουσία υπάρχει ο αυτοκράτορας και το άγαλμά του. (!;)
Όποιοι βλέπουν τον ανδριάντα αντικρύζουν τον ίδιο τον αυτοκράτορα
κι όποιος βλέπει τον αυτοκράτορα αναλογίζεται το άγαλμά του! (!;)
Όποιος επομένως γονατίζει μπροστά στον ανδριάντα, προσκυνεί τον ίδιο τον μονάρχη….:
«ο γουν προσκυνών την εικόνα, εν αυτή προσκυνεί και τον βασιλέα»….:
Αθανάσιος : Κατά Αρειανών, Ομιλία, ΙΙΙ, 5 P. G., 26, 332….! (!;)
// Εεεεε…., γιούρια, ρε Μητέρες ‘’μουουουουου’’….! //
▪ Kατά τον Γρηγόριο Νύσσης ο αυτοκράτορας είναι ζωντανό άγαλμα---«έμψυχος εικών»….: P. G., 94, 136….!
▪ Ο ιεράρχης Βασίλειος γράφει ότι τα αγάλματα των αυτοκρατόρων
δεν σημαίνουν ότι υπάρχουν δύο αυτοκράτορες. Αρχή και εξουσία ένα και το αυτό….! (!;)
{ Ωχ, καλά που μας το εξεξεξήγησες…., ρε αρχιτράγε Μπίλλυ…., που, αν όχι, θα τα συγχέ,ζ,αμε….! }
▪ Κατά τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό, τα στέμματα, τα διαδήματα, οι πορφύρες και το πλήθος των σωματοφυλάκων,
(!;) δεν αρκούν για την αναγνώριση της κυριαρχίας των αυτοκρατόρων.
Χρειάζονται «αι δημόσιαι εικόνες» και η «προσκύνησις» του Αλεξάνδρου! (!;)
Πρέπει να προκαλεί δέος η θέα των ανδριάντων….: P. G., 35, 605….! (!;)
* …..εμ, με αυτά και με άλλα ‘’τέτοια’’ τους, κατάντησαν τρ άγιοι οι τσανακογλείφτες –τους….! *
------------------------------------------------##$##-----------------------------------------------█ ▪ Ο Κωνσταντίνος ενσάρκωνε, κατά τον αυλόδουλο Ευσέβιο, τη θεïκή εξουσία
και κυβερνά τον κόσμο με πρότυπο τη θεïκή παντοκρατορία. (!;)
Φρονεί ότι η αυτοκρατορική εξουσία είναι αναγκαία για την ευημερία της ανθρωπότητας
και ταυτίζει τη ρωμαïκή κυριαρχία με τη χριστιανική πίστη….:
«ή τε των Ρωμαίων αρχή και η ευσεβής διδασκαλία»….: Ρ. G., 20, 1424….! (!;)
Τις φρικαλέες αυτές διαπλοκές θα εγκολπωθούν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας. (!;)
Κηρύσσουν, όπως γράφει ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ότι η ευθυγράμμιση αυτοκρατορίας και θεού
διασφαλίζει την παγκόσμια ειρήνη….: Γρηγόριος Ναζιανζηνός : Ομιλία IV….! (!;) / Ουστ, ρε Ναζί ‘’τέτοιε’’….! /
▪ O Ωριγένης, απολογητής του χριστιανισμού (Γ΄ αιώνας μ. Χ ),
σχολιάζοντας την εντολή του θεού της Παλαιάς Διαθήκης
να μην προσκυνούν | ούτε να λατρεύουν | οι πιστοί τα είδωλα….:
«ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς»….: Έξοδος, Κ΄, 5….,
παρατηρεί ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη «λατρεία» και την «προσκύνηση».
Ο γνήσιος πιστός όχι μόνο λατρεύει αλλά και προσκυνεί….: P. G., 12, 354….! (!;)
( Βρε…., αν είναι να τυφλώνουν, ώστε να βολεύονται κι αυτοί οι παναπαντησάκηδες μαυροφούστανοι….,
στο πι και φι φτιάχνουν τσίμπλες θεωρίες…., οι, ξου, θεόοοοοπνευστοι, +‘αμφι’-…..οπορτούνεςςςςς….! )
▪ Μέγας Θεοδόσιος….: με ειδικό νόμο έδωσε το δικαίωμα στους κάθε λογής φυγάδες
να καταφεύγουν στους, κούφιους, ανδριάντες του που αναγνωρίζονταν ως άσυλο για δέκα ημέρες….!
◘ Έιιιιι, ρεεεεε…., όπου κι αν κρυφτείτε, τώρα πια, οι ‘’τέτοιοι’’, θα ‘’τη βρείτε’’ οικτρά, παντεμπαίχτες….!
Αχ, τι κρίμα που δεν υπήρχαν και στη Θεσσαλονίκη ‘’τέτοια’’ αγάλματά του, του Σατανοδόσιου Θεοδόσιου….,
ή και της τρ αγίας αδελφής του Πουλχερίας…., ίδιας Τραγίας Θεοδώρας….,
ώστε να κρύβονταν οι 15.000, ή 3.000, γυναικόπαιδα στον ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης
και να μην τα έσφαζαν οι μισέλληνες και ελληνοκτόνοι δικοί του για θρησκευτικούς λόγους….,….!
Καλέ…., Ι. Χήδες Έλληνεςςςςς…., έτσι, να…., κι ο Τράγιος Θεοδόσιος….,
που με διατάγματά του, και αυτός, διεκήρυσσε την καταστροφή, ώς και τη δήμευση της περιουσίας τους,
των ελληνικών ναών και ιερών…., διωγμούς των μη χριστιανών, εμπρησμούς βιβλιοθηκών….,
ως του Σεράπειου της Αλεξανδρείας : της μεγαλύτερης βιβλιοθήκης του κόσμου….,
όπου, μετά και στις θέσεις τους, διέταζε να χτίζονται χριστιανικές εκκλησίες,….. ω, και άλλα χειρότερα….!
Φυσικά…., υπήρχαν και γυναίκες αυτοκρατόρισσες ‘’τέτοιες’’…., ε, Τράγιες….,
με προεξεξεξάρχουσα την Αρχιτραγία Ειρήνη την Αθηναία….,
που…., για να στεφθεί ο άντρας της Λέων Δ΄ ο Χάζαρος αυτοκράτορας….,
συνέλαβε τους 4 αδελφούς του, τους τύφλωσε και τους έκοψε τη γλώσσα τους…..
και μετά τους εξόρισε και τους φυλάκισε στην Ακρόπολη των Αθηνών….!
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Μα και τον άνδρα της Λέοντα Δ΄ τον Χάζαρο, μόλις έγινε αυτοκράτορας, τον σκότωσε με δηλητήριο
κι ανέβασε στο θρόνο τον 9ετή γιο της Κωνσταντίνο ΣΤ΄….,
που κι αυτόν…., που τον πάντρεψε μικρό, μόλις ενηλικιώθηκε…., διέταξε τους ιερωμένους να τον συλλάβουν…,
πράγμα που οι υποτακτές της ιερείς το έκαναν….. κι η ίδια τον τύφλωσε και, μετά, τον σκότωσε….,
κλείνοντας σε μοναστήρι τη λαϊκής καταγωγής γυναίκα του Μαρία….,
ενώ το ιερατείο, που την είχε ως την πιο αγαπημένη κι ελέω θεού αυτοκράτειρα,
της συγχώρεσε όλα τα εγκλήματά της…., (!;!;!;!;!;)
ουστ, γιατί ήταν θεόσταλτη και τελούσε με θεία εξουσία και όσο ζούσε (!;) έπρεπε να κυβερνά….! Ξουουου….!
Ναι…., κι ήταν αυτή που το 787 μ. Χ συνεκάλεσε την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο….,
όπου διατυπώθηκαν τα….. (!;) 7 αναθέματα (!;) σε βάρος της Ελλάδος….: ‘’έτσι’’ -- έτσι….! ◘ █
============================================================
■ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΩΝ…..
Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επέτρεψε στους επισκόπους και μοναχούς να λεηλατήσουν
και να κατεδαφίσουν τα αρχαία ελληνικά μνημεία και να πυρπολήσουν ελληνικά συγγράμματα….: (!;)
Ι. Σιμόπουλος : Η λεηλασία και καταστροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων, σελ. 112 κ. λ. π….!
Ο Ουλεντιανός (Δ΄ αιώνας μ. Χ) κατέστρεψε όλα τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων,
κυρίως τα αναφερόμενα στην τέχνη και στο δίκαιο.
Αμέτρητες βιβλιοθήκες πυρπολήθηκαν επί χριστιανών αυτοκρατόρων.
Ακόμα και κάτοχοι αρχαίων συγγραμμάτων ρίχνονταν στις φλόγες.
Ο Κωνσταντίνος θανάτωσε στην πυρά τον φιλόσοφο Σώπατρο….! / Βοήθειααα, οι, ξου, χριστιανοίοιοι….! /
Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιοβιανός (Δ΄ αι. μ. Χ) πρόσταξε να πυρποληθεί
η βιβλιοθήκη της Αντιόχειας που ίδρυσε ο Ιουλιανός.
Το 392 ο Θεόφιλος, πατριάρχης Αλεξανδρείας, έδωσε εντολή να συντριβεί το περίφημο άγαλμα του Σάραπι.
Θα πυρποληθεί και η βιβλιοθήκη του μνημείου.
Ακολούθησαν πολυάριθμοι εμπρησμοί, όπως στο ιερό της Κανώβου της Αιγύπτου και στο Μαρνείο της Γάζας.
Το 727 μ. Χ ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Λέων Α΄ έδωσε εντολή να πυρποληθεί η Οικουμενική Σχολή,
το σημαντικώτερο πνευματικό ίδρυμα του Βυζαντίου,
όπου στεγαζόταν η βιβλιοθήκη με τους αρχαιοελληνικούς πολιτιστικούς θησαυρούς.
/ …..εεεεε…., όοοοοχι και τόοοοοσο πολιτιστικούςςςςς….! /
Ο αυτοκράτορας πρόσταξε, επίσης, να εξοντωθούν, να καούν ζωντανοί,
όλοι οι διανοούμενοι, διδάσκαλοι κ.α.λ του ιδρύματος….! (!;)
Ο πάπας Γρηγόριος Ζ΄ πρόσταξε το 1073 να πυρποληθούν όλα τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων
που αναφέρονταν στον έρωτα, χαρακτηρίζοντάς ‘τα αισχρά και ακόλαστα.
Στην πυρά η Σαπφώ, ο Αλκαίος, ο Δίφυλος, ο Ανακρέων,…..
|| …..Πάπαροι, τα παπάρια σας…., πατριάρχες τα τομάρια σας…., ωρέ τομάριααααα….! ||
συντάσσοντας, μάλιστα, και κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων, ο διαβόητος Index του 1248….! (!;)
/ Εχμ, αφού υπήρχε το, υπέρ γελοίο, ερωτικό Άσμα ασμάτων του Σολομώντα, τι ήθελαν κι έγραφαν κι αυτοί….! /
Το 1463 ο πατριάρχης Γεννάδιος, ως αναφέρει ο Γεώργιος Σχολάριος,
έρριξε στην πυρά το βιβλίο του Πλήθωνος Γεμιστού «Νόμοι»,
επειδή δεν ανεχόταν τις προτάσεις του για κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίζεις….! (!;)
[ Μμμμμ…., οι σε οίκο ανοχής….. έχουν όρια ανοχής….! Χαρείτε τους…., ανεκτικάαααα….!
Και…., πάντα, με συντήρηση…., στην Εξεξεξουσία τους η διατήρηση….! ]
=====================================================================
■ ΦΑΥΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΞΑΓΙΑΖΟΥΝ ΜΙΑΡΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ…..
▪ Οι αυλικοί ζωγράφοι των Βυζαντινών ηγεμόνων της μετακωνσταντινής εποχής--απ’ τον Ε΄ αιώνα-φιλοτεχνούσαν και λατρευτικές εικόνες των αυτοκρατόρων.
Πλάι στην εικόνα του Χριστού τοποθετούσαν την προσωπογραφία του μονάρχη.
Η προσωπογραφία ήταν ζωντανή παρουσία του αυτοκράτορα – «ώστε τον ενορώντα τη εικόνι
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oράν αυτή τον βασιλέα», έγραφε ο ιεράρχης Αθανάσιος….: Patrologia Graeca, 32, 149….! (!;)
/ Α, γάτα ο πόντιξ, σώρρυ, ο ποντήφιξ Αθανάσιος, που ‘ξερε τι έστιν, κρυπτοϊμπεριάλας και Ι. ΑΧ, ο Ι. Χ….! /
* Tοιχογραφίες στους ναούς με τη μορφή αυτοκρατόρων….: Λέων Α΄….:
«εν τη εικόνι εν θρόνω η δέσποινα ημών πανάχραντος Θεοτόκος και εντεύθεν αυτή Λέων
και Βερενίκη βασίλισσα και του ιδίου υιοί»….: Revue des Erudes Byzantines, X, 1952, s. 51….!
Στο παραπέτασμα της Αγίας Σοφίας απεικονίζεται ο Χριστός που ευλογεί τον Ιουστινιανό και τη Θεοδώρα….!
Σε βυζαντινά νομίσματα οι αυτοκράτορες εξεικονίζονται ως «Χριστόστεπτοι»,
«Παναγόστεπτοι», «αγγελοφρουρούμενοι», κρατούντες (!;) τη γήινη σφαίρα (!;) με σταυρό,…..
[ Εχμ, οι που θέλουν να ‘’κρεμάσουν’’ τη Γη….. εν ‘’αερίοις’’….! ]
κάτι που μιμούνται και οι όμοιοί τους της Δύσης….! *
|| * Νικηφόρος Β΄, Ιωάννης Β΄ Κομνηνός,….:«θεόσταλτοι»….: ύμνοι γελοίοι, αυλοδουλικοί,….! ||
-----------------------------------------------------------%%&%%---------------------------------------------------------▼▪ Ο αρχιεπίσκοπος Νικαίας Βησσαρίων, εξωμότης και εθνοπροδότης, εγκωμιάζεται από ιστορικούς,
| …..ιδίως, ιστορικοί του ΙΘ΄ αιώνα, που τον τίμησαν, δίνοντας το όνομά του σε οδούς της πρωτεύουσας….. |
που προσχώρησε…., μετά τη Σύνοδο της Φλωρεντίας το 1439
για την «ένωση των δύο εκκλησιών, καθολικών και ορθοδόξων»,
όπου πήγε επικεφαλής μαζί με τον αυτοκράτορα…., στον καθολικισμό….,
που έγινε τυφλό όργανο του πάπα…., που διορίσθηκε καρδινάλιος
και μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως έγινε παπικός πατριάρχης,
καλώντας τους χριστιανούς να προσχωρήσουν στον καθολικισμό….,….! (!;)
{ …..για το καλό του Βυζαντίου, «που έβλεπε, ως μοναδική σωτηρία του, τη συμμαχία του με τη Δύση»….:
Ελληνική «Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια» : σελίδα 847….! }
// …..εχ, τα ρασοσκουπίδια δεν έχουν τέλος…., εδώ αυτοί….. κι αλλού οι άλλοι….! Γιούχα, ρε….! //
▪ Πριν από την άλωση ο ιεράρχης Γενάδιος Σχολάριος,
που καταδίκαζε την «ενωτική» συμφωνία της Φλωρεντίας, τάχθηκε με το μέρος των Τούρκων.
Και μετά την άλωση θα αναδειχθεί πατριάρχης, με έγκριση του Μωάμεθ Β΄,
εξαιτίας της τουρκοφροσύνης του….! (!;)
Έλεγε ο «μέγας δουξ» Λουκάς Νοταράς, πριν από την Άλωση :
«Καλύτερα σαρίκι τούρκικο στην Πόλη παρά λατινική καλύπτρα»….:
«κρειττότερον εστί ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκου ή καλύπτραν λατινικήν»….! (!;)
Κατά τον πατριάρχη Γεννάδιο, η συμφορά του Βυζαντίου και η υποδούλωση στους Τούρκους
ήταν θεïκή τιμωρία για τη φιλολατινική συμφωνία της Φλωρεντίας….! (!;) ▲
-------------------------------------------------------%%$%%----------------------------------------------------▪ Ο πάπας Γρηγόριος Α΄, 590 -- 604 μ. Χ, θεωρούσε
ως το καλύτερο και το πιο αποτελεσματικό μέσο προσηλυτισμού στη νέα θρησκεία το (!;) σπαθί.
Πρώτα ο πόλεμος και ύστερα ο χριστιανισμός….:
σταυροφορίες στην Ανατολή, ’’Ιερά εξέταση’’, κοσμική εξουσία,….!
Στις αίθουσες υποδοχής των ανακτόρων τους οι πάπες φρόντιζαν
να εικονογραφηθεί ο μύθος του Κωνσταντίνου,
που, κρατώντας τις εικόνες του Παύλου και του Πέτρου, χάριζε στον πάπα Σίλβεστρο την κοσμική εξουσία
και τον οδηγούσε έφιππο ---και εκείνος πεζός--- στη Ρώμη….! (!;)
▪ Ο Ζωγράφος Τiziano….: ταξιδεύει από ανάκτορο σε ανάκτορο της Ευρώπης,
για να δοξάσει με τις προσωπογραφίες του αυτοκράτορες, μονάρχες, δούκες και δόγηδες,
καθώς και τους εκκλησιαστικούς ηγεμόνες…., | …..ακόμα και τον Τούρκο Σουλεïμάν….! |
εξωραΐζοντάς ‘τους…., σαν τους εμφανίζει με τον Χριστό, την Παναγία, τους αγγέλους, τους αγίους,….! (!;)
Επίσης…., κι αυτούς…., έτσι, μα και αλλιώς….: με τον Αλέξανδρο, τις 4 αρετές,…..
κι ο Piero della Francesca, 15oς αιώνας μ. Χ….!
[[ Σε άλλη τοιχογραφία, ο ίδιος, στον ναό του Αγίου Φραγγίσκου,
εξεικονίζει τον μύθο της μητρός του Κωνσταντίνου Ελένης που ανακάλυψε δήθεν τον σταυρό του Χριστού.
Πώς; Έδωσε η Ελένη εντολή να εγκλεισθεί ένας Εβραίος, ονόματι Ιούδας,
στον πυθμένα ενός άδειου πηγαδιού. Ύστερα από φυλάκιση έξι ημερών,
χωρίς τροφή και νερό, αποκάλυψε το σημείο όπου είχε ενταφιασθεί ο σταυρός….! (!;!;!;!;!;)
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*// Χα και χου, ω ’’διπλοπαίγνιδη’’ φακίρω Ελένη, Σατανού….!
Ε, λοιπόν, νηστέψτε και προφητέψτε…., χξς΄….!
Α, ‘’κάπως σαν’’ τους Καββάλ Εβραίους…., που, κάθε έτος, θυσίαζαν έναν Έλληνα πραματευτή
και, μετά, τον έτρωγαν, ορκιζόμενοι μίσος εναντίον των Ελλήνων, ε, κατά διαταγή του Γιαχβέ….:
Ζαχαρίας : 9 : 13, 14, 15…., ως μας πληροφορούν οι….: Ιώσηπος : VIII : 89 και Σουίδας….! //* ]]
▪ Κι ο Έλληνας ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο El Greco, θα καταλήξει σε μοναρχική αυλή.
Θα φιλοτεχνήσει έναν τεράστιο πίνακα με τον Φίλιππο Β΄ της Ισπανίας μπροστά στην Αγία Τριάδα. (!;)
Θα τον προσφέρει στο βασιλιά για να εξασφαλίσει την προστασία του.
Πλούσιος πια ο El Greco αγόρασε από έναν αριστοκράτη 24 διαμερίσματα
και τα καταστόλισε με τοιχογραφίες και αντίγραφα έργων του. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων του
μια μισθωμένη ορχήστρα έπαιζε μουσική….! / Ελ, Ελωχείμ,….. Κρα -- κρα….! /
===========================================================
■ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ…..
Σ’ όλες τις Αυλές της Ευρώπης, κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, υπήρχαν συγγραφείς,
χρονικογράφοι και καλλιτέχνες που εγκωμίαζαν, δοξολογούσαν και απαθανάτιζαν
τους, πάτρωνές τους, τυράννους άρχοντες της εξουσίας…., (!;)
που μερικοί εξ αυτών ονειρεύονταν μια νέα αυτοκρατορία, ιμπεριαλιστική, με παγκόσμια κυριαρχία….! (!;)
▪ Ο Ιταλός ιστορικός και πολιτικός φιλόσοφος Μακιαβέλλι, στο έργο του «Ο ηγεμών»,
καλλιεργεί την παράδοση της βίας, της απανθρωπίας, του δεσποτισμού, της αλαζονείας.
Είναι διδάσκαλος και συνένοχος των διεφθαρμένων εξουσιών….! (!;)
Ο ηγεμόνας, γράφει, (!;) πρέπει να εξασκηθεί στην τέχνη, της (!;) υποκρισίας,
να εμφανίζεται στο κοινό ως ενάρετος κι ας ακολουθεί επονείδιστη πολιτική. (!;)
Αν είναι πραγματικά δίκαιος και ενάρετος οδηγείται, αργά ή γρήγορα, στον αφανισμό. (!;)
Η εξουσία θεμελιώνεται στη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και το φανταχτερό προσωπείο. (!;)
| Χμμμμμ…., θρησκευτικά πράματα το Πράμα….! |
Η ηθική, γράφει ο Μακιαβέλλι, δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική, δηλαδή με την εξουσία. (!;)
Ο ηγεμόνας «πρέπει να είναι ικανός να επιχειρεί το κακό, όταν είναι υποχρεωμένος να το κάνει». (!;)
/ Α, ο σκοπός τραγιάζει τα μέσα, ως θα έλεγαν κι οι τράγιοι….! /
Κατά τον Μακιαβέλλι «ο ηγεμόνας πρέπει να γνωρίζει πώς πρέπει να μεταχειρίζεται ζώο και άνθρωπο. (!;)
Επειδή κυβερνά μισο—ανθρώπους και μισο—ζωντόβολα»,
πρέπει να αντιμετωπίζει τους υπηκόους ως κατώτερα όντα, ως υπανθρώπους. (!;)
Και το κυριώτερο : Δεν πρέπει ποτέ να συμπεριφέρεται με καλωσύνη». (!;)
| Ναιαιαι, ρε Κτήνος…., σαδιστές οι κάτθρωποι….. και μαζοχιστές οι άνθρωποι….! |
Φρονεί επίσης ότι ο ηγεμόνας «πρέπει, στις σχέσεις του με τα άλλα κράτη,
να μην υπολογίζει ούτε νόμους ούτε δίκαιο αλλά μόνο το δίκαιο του ισχυροτέρου»….,
αφού…..«η πολιτική δεν έχει καμιά σχέση με την ηθική»….! (!;)
/ Α, και μη χειρότερα…., που γράφει και τρισχειρότερα….! /
{***{ ▪ Βολταίρος….: «ο Μακιαβέλλι υπήρξε ένα από τα μεγάλα πνεύματα,
/ …..εεεεε…., παράφωνα φερέφωνα ρουφιάνους λιβανίζουν….! /
που σπάνια προσφέρει ο θεός, για να προσελκύσει το ανθρώπινο γένος στην αρετή»….! (!!!!!)
▪ Ουγκώ….: «Θα καλέσω τον Χριστό και τον Βολταίρο στο τραπέζι μου»….!
[Έι, ρε, δε χόρτασες, κι εσύ, με τόσα σκατά και συσκατοφάγους…!; Ουγκς, ω ‘’αρσενικιά’’ Ούγκα : Γαϊδάρα….!
Ουγκ/γ/ς, ξου στη Γαϊδαριά:Ουγ/κ/γάντα:Ουγ/κ/γαρία, συν τρΑγίω Πνεύματι εν είδει Ούγκας:Γαϊδάρας ‘’Αθηνάς’’!]
▪ Βολταίρος | προς τσαρίνα Αικατερίνη της Ρωσίας | :
«Γονατίζω στα πόδια Σας με θαυμασμό και ειδωλολατρεία»…., (!;)
«Φιλώ τα πόδια Σας με μεγαλύτερη ευλάβεια από όση τα πόδια του πάπα»….!
Έτσι και ως προς την τσαρίνα Αικατερίνη κι ο Diterot….,….!….. }***}
// …..ωωωωω…., εσείς, και, Αριστοτέλη….. κι αυτοί, και, Μακιαβέλλι….. κι άντε χορέψτε τσιφτετέλι….! //
====================================================================
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■ ΒΕΒΗΛΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΓΗΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ…..
Η Βενετία των δόγηδων δοξολογείται από συγγραφείς και καλλιτέχνες
για τις ιμπεριαλιστικές κακουργίες τους, με κάθε λογής μνημεία και έργα τέχνης.
Είναι η «Γαληνοτάτη Δημοκρατία» της βίας, των σφαγών και της απανθρωπίας,
η «αγία Δημοκρατία» που συγκέντρωνε λατρευτικά κείμενα αυλοκολάκων διανοουμένων….! (!;)
Πάπες και κοσμικοί άρχοντες εμφανίζονται, και, στους τοίχους του ναού
σε κοινές διαπλεκόμενες παραστάσεις….! (!;)
Το θρησκευτικό στοιχείο αναμειγνύεται, κι εδώ, βάναυσα με το ειδωλολατρικό.
/…..ωχχχχχ…., τί άλλο από ειδωλολατρεία είναι όοοοολα…!; /
Πρόσθεταν και ανάγλυφα με τον Ηρακλή, τον Αλέξανδρο κ. α…., προïόντα λαφυραγωγίας,
για επίδειξη μεγαλοπρέπειας, ισχύος και πλούτου, χωρίς ίχνος ηθικών αρχών….!
Η εκκλησία και οι ναοί αποτελούσαν όργανα και σύμβολα της κυριαρχίας των δόγηδων….! (!;)
Κυριαρχούν οι συμβολικοί φτερωτοί λέοντες, με (!;) φωτοστέφανο, αλλά και γυμνά του Canova.
▪ Ο πάπας Αμβρόσιος εξεικονίζεται ενθρονισμένος και γύρω του, στη βάση του θρόνου,
πολλοί άγιοι και άγγελοι που παίζουν μουσικά όργανα! (!;) ---- …..α, εσείςςςςς, τί….. όργανο παίζετε…!; ---Υπερμονάρχης ο πάπας, θρησκευτικός αρχηγός αλλά και «πολέμαρχος» με κατακτητικές εκστρατείες.
Σε άλλη τοιχογραφία, ο πάπας εμφανίζεται με φρουρούς πλάι του
που υψώνουν τις σπάθες, με Τούρκους αιχμαλώτους,
αλλά και αγίους -- σε χαμηλότερο επίπεδο….: Ναός του Αγίου Μάρκου….!
# ▪ Έτσι κι οι Δόγηδες, και, στο ανάκτορό τους….: υποδοχή του δόγη απ’ τον ευαγγελιστή Μάρκο….! (!;)
Άγγελος στεφανώνει τον δόγη, ενώ ο Χριστός, ιπτάμενος ανάμεσα σε αγγέλους, τον ευλογεί….! (!;)
Σε ένα πίνακα η Θεοτόκος (!;) συνιστά στον θεό τον πάπα Κάλλιστο Γ΄….! / Έτσι και στα νομίσματά τους….! / #
▪ Giangiorgio Trissino, 1524….: δόγης : «η εικόνα του θεού επί της γης»….! (!;)
▪ Luigi Groto….: «ο δόγης έχει πατέρα τον ευαγγελιστή Μάρκο, όλους τους συγκλητικούς τέκνα του
και τη Δημοκρατία σύζυγό του» : Grangipane, 1577,….: δόγης : «ιερό είδωλό μας»,….! (!;)
|| …..εχ, τις παλλακίδες και τα εξεξεξώγαμα δεν μας τα φανερώνεις, ρε Λουί….!
Και, που έφτυσα πολύ πιο πάνω, στέγνωσα από αηδία και δεν έχω σάλιο να φτύσω κι εδώ….! ||
===========================================================
■ ΕΝΔΟΞΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΗΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ΄ ΑΙΩΝΑ Π. Χ ΄ΕΩΣ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ…..
Αντί ν’ αξιοποιούν τις πνευματικές ικανότητές τους…., λέει…., ως, σχεδόν, παντού εδώ…., ο Κ. Σιμόπουλος….,
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη και της κοινωνικής ευημερίας,
αντί να καταγγέλλουν τις αντιλαïκές αχρειότητες των κυβερνώντων,
γίνονται οι ίδιοι συνεταίροι και συνένοχοι, των πατρώνων τους, | κράτους κι εκκλησίας |
επιτυγχάνοντας «αναγνώριση», «προβολή», «δόξα»
και διαχρονική κατοχύρωση της «πνευματικής προσφοράς»….! | και χρήμα | (!;)
▪ Ναπολέων | για τους καθελογής πνευματικούς ανθρώπους | ….:
«Μαζεύονται γύρω μου σαν σκουλήκια»….: Cambridge Modern History, 1906, τ. Θ΄, σ. 132….! (!!!!!)
// * Γερμανός φιλόσοφος Hegel --1762 έως 1814-- για τον Ναπολέοντα….: «ψυχή του κόσμου»….! //
▌▪ Ο Μπετόβεν θα του αφιερώσει το έργο του «Eroica» ή, αρχικά, «Συμφωνία -- Ναπολέων», 1804,….!
▪ Ο Παγκανίνι έδωσε τον τίτλο «Ναπολέων» σε μια σονάτα του, 1805,….!
▪ Ο Σουηδός Edward Pratte αφιέρωσε στον Ναπολέοντα, Βοναπάρτη,
ένα μελόδραμα με τίτλο «Ο Ναπολέων στην Αγία Ελένη»….!
▪ O Αυστριακός Josef Haydn αφιέρωσε ένα τραγούδι υμνητικό που αναφέρεται στις κακουργίες του Βοναπάρτη,
κατά την εκστρατεία του στη Μ. Ανατολή με τίτλο «Η μάχη του Νείλου», 1798,….!
▪ O Γερμανός συνθέτης Carl—Maria von Weder του αφιέρωσε μια «καντάτα» με τίτλο «Μάχη και Νίκη»….! (!;)
( Έιιιιι…., αφιερώστεεεεε…., ω ερπετόλαγνοι χαμαιλέοντες….. και ουστ…., χξς΄ςςςς, ρε μασ ώντες όνοι….! )
▪ Στις δυο δικτατορίες του Μουσσολίνι και του Χίτλερ ιδρύονται στην Ιταλία και τη Γερμανία
κρατικές ορχήστρες με αποκλειστικό σκοπό την επιθετική προπαγάνδα,
την καλλιέργεια φιλοπόλεμης ψυχολογίας με τα στρατιωτικά εμβατήρια….: Ηerbert Von Karajan,….!
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▪ Rishard Strauss : όπερα -- χιτλερικός ύμνος, που ανέβηκε στη Βιέννη
παρουσία του Χίτλερ, «Η ημέρα της ειρήνης»,….! (!;) ▌
[ ▪ Γερμανός φιλόσοφος Καντ -- 1724 έως 1809 --….:
Όλοι οι άνθρωποι είναι, ως υπήκοοι ίσοι και έχουν το δικαίωμα διαφωνίας.
Ένας μόνο ξεφεύγει από τους γενικούς κανόνες. Ο μονάρχης «που δεν είναι μέλος της κοινότητας
αλλά δημιουργός της και ο μόνος που μπορεί να ασκήσει καταναγκασμό
χωρίς να υπόκειται ο ίδιος σε πιέσεις»….! (!;)
Η αρχή της ισότητας δεν ισχύει για τους ηγεμόνες.
Ο Καντ καταδικάζει κάθε επαναστατική απόπειρα κατά της εξουσίας….!
▪ Hegel….: «Η παγκόσμια ελευθερία δεν προσφέρει θετικό έργο.
Της απομένει μόνο η αρνητική δράση, η μανία της καταστροφής»….:
Phenomenologie de l’ Esprit, II, σ. 135….! (!;) ]
▪ Ο Πλούταρχος υποστηρίζει ότι πίσω από κάθε «επιτυχημένο ηγέτη» υπάρχει πάντοτε ένας σοφός σύμβουλος.
Και αναφέρεται σε δύο τυράννους….:
στον Δίωνα των Συρακκουσών με συμπαραστάτες τον Πλάτωνα και τον συγγενή του Σπεύσιππο, (!;)
τον επικεφαλής της Ακαδημίας, που θεοποίησε τον Πλάτωνα αποκαλώντας ‘τον «υιόν του Απόλλωνος»….,
και στον Αλέξανδρο με «διδάσκαλο» τον Αριστοτέλη
| και σύμβουλό του τον ανεψιό του Αριστοτέλη Καλλισθένη | .
Αλλά και στις δυο περιπτώσεις ο ρόλος των φιλοσόφων αποτελούσε προσωπική καταισχύνη,
και, γιατί συνδυαζόταν με εύνοιες και παροχές….!
{ ▪ Γράφει ο Διογένης Λαέρτιος : Βίοι Φιλοσόφων, Ζ΄, 122…..για τον φιλόσοφο Αρίστιππο :
«Κάποτε παρακαλούσε τον Διονύσιο ---- τον τύραννο των Συρακουσών ---- για κάποιον φίλο του.
Και επειδή εκείνος αδιαφορούσε έπεσε στα πόδια του.
Όταν τον επέκριναν για τη χαμέρπειά του, ο φιλόσοφος απάντησε :
’’Δεν φταίω εγώ αλλά ο Διονύσιος που έχει τα αφτιά στα πόδια του’’»….! (!;) | …..χα, χα, χααααα….! | }
● ▪ Ο ισχυρισμός | έτσι και για τον Αλέξανδρο | ότι οι Έλληνες διανοούμενοι που μετανάστευσαν στη Ρώμη
μετέδωσαν τον ελληνικό πολιτισμό στους Ρωμαίους αποτελεί παραχάραξη της ιστορίας.
Όλοι σχεδόν είχαν απαρνηθεί την ελληνική πολιτική της ελευθερίας και της δημοκρατίας
και είχαν προσαρμοσθεί στο καθεστώς της ρωμαïκής απολυταρχίας και του ιμπεριαλισμού.
Όλοι οι διαπρεπείς φιλόσοφοι --- Στωικοί, Επικούρειοι, Περιπατητικοί και της Ακαδημίας --είχαν ενστερνισθεί την πολιτική της αυτοκρατορικής Ρώμης….! ●
* Εμ, γι’ αυτό τους καθιέρωσαν διεθνώς οι του διεθνούς Σατανείου : Συνωμοτείου…., μεταλλαγμένους….,
βολευτικά τους…., που, αλλιώς, εις το πυρ το εξεξεξώτερον…., ναι, κι αυτοί και τα βιβλία τους….! *
▪ Στη Δύση, από την εποχή του Λουδοβίκου ΙΔ΄….,
που διεκήρυσσε : «Το Κράτος είμαι εγώ» : l’ etat s’ est moi….,
επικρατεί μια σιωπηλή συμφωνία ανάμεσα στη μοναρχία και τους διανοούμενους.
Τα γράμματα ταυτίζονται με την υμνολογία κάθε δυναστείας.
Στον πνευματικό κόσμο κυριαρχεί η γάγγραινα της εύνοιας των εξουσιών --- «οι ευνοούμενοι των Μεγάλων».
Είναι η εποχή του «Πεφωτισμένου Δεσποτισμού» : Despotism eclaire….! (!;)
▪ Κατά τον Άγγλο φιλόσοφο Thomas Hobbes (IZ΄ αιώνας) όποιος αποτολμά
να προβάλει αντίσταση στον ηγεμόνα και γενικώτερα στην εξουσία, δεν παραβιάζει μόνο τους νόμους
---- και φυσικά (!;) πρέπει να τιμωρηθεί σκληρά ---- αλλά επαναστατεί εναντίον του θεού! (!;)
Η θρησκεία αποτελεί (!;) «αναίμακτο κακό» ή στην καλύτερη περίπτωση, ένα εξάρτημα της εξουσίας,
όπως το εκκλησιαστικό σύστημα σε όλα τα πολιτεύματα….:
F. G. Wilson, Public opinion and the Intellectuals, 1960, σ. 293….! (!;)
===================================================
■ ΣΑΠΡΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΥΜΝΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ…..
▪ Ο Αμερικανός ποιητής Ezra Pound….: εγκωμιαστής του Μουσσολίνι,
που πίστευε ότι ο φασισμός θα επαναφέρει στην Ιταλία την Αναγέννηση,
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προετοιμάζοντας ένα μεγαλειώδες μέλλον….! (!;)
/ Έιιιιι, σατανοσχιζάκια…., έιιιιι, σατανοσχιζάκια…., ‘’κρυπτο’’Εβραίε…., που σας….! /
▪ Ο Ιταλός «φουτουριστής» Marinetti, | προφήτης | πρόδρομος
και θεμελιωτής του φασισμού και των βαρβαροτήτων….: «Manifesto del Futurismo» του 1909….:
«Θέλουμε να δοξάσουμε τον πόλεμο, τη μοναδική υγιεινή του κόσμου,
τη στρατοκρατορία και τον πατριωτισμό κι ακόμα την περιφρόνηση των γυναικών…..
Θέλουμε να καταστρέψουμε τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες, όλες τις ακαδημίες,
να τσακίσουμε την ηθικολογία και τον φεμινισμό…..
Η λογοτεχνία υμνολογεί την πνευματική αδράνεια, την έκσταση και τον ύπνο.
Θέλουμε να επιβάλλουμε την επιθετικότητα, την πυρετώδη αγρύπνια,
το επικίνδυνο άλμα, το ράπισμα και τη γροθιά….»….! (!!!!!)
// Εχ, ’’σχεδόν’’, Κοράνι, Παλαιά Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννη,….. όλα πολεμικά διαγγέλματα,…..
και….. τα κι εδώ ‘’τέτοια’’….. πνευματικάαααα τους παιδιά….! //
Marinetti….: «Ο πόλεμος; Ναι! Είναι η μοναδική ελπίδα μας, ο λόγος, που ζούμε, η μοναδική θέλησή μας!
Ναι, ο πόλεμος! Πόλεμος εναντίον σας, θα πεθάνετε σιγά--σιγά…..
Ναι, τα νεύρα μας απαιτούν πόλεμο και περιφρονούν τη γυναίκα…..
Προτιμούμε τον βίαιο θάνατο και τον δοξολογούμε. Είναι το μόνο που αξίζει για τον άνθρωπο…..
Αγαπάμε τον πόλεμο, ανυπομονούμε για πόλεμο, υπέροχη φλόγα ενθουσιασμού
και γενναιοφροσύνης, ευγενικό λουτρό ηρωισμού…..»….! (!!!!!)
/ Βοήθειααααα….! /
[ * Ο πάπας Πίος ΙΑ΄ υπερασπιζόταν με πάθος τον Μουσσολίνι κι ευλογούσε το φασιστικό καθεστώς….! ]
▪ Το 1934 διαλαλούσε αλαζονικά και αναίσχυντα ο Ιταλός συγγραφέας Luigi Pirandello :
«Ήμουν ο πρόδρομος του φασισμού. Χρειάζονται Καίσαρ και Οκταβιανός, Αύγουστος αλλά και Βιργίλιος».
Το 1935 θα τιμηθεί με το βραβείο (!;!;!;!;!;) Νόμπελ!
---- …..ε…., ως συνηθεστάτως…., με πολεμο’’τέτοια’’…... και το πολεμο‘’τέτοιο’’….! ---Τον είχε παρουσιάσει ο Μουσσολίνι το 1923 στο Palazzo Ghigi εκφράζοντας θαυμασμό για το έργο του, (!;)
για να εξασφαλίσει την προσχώρησή του στον φασισμό. Ήταν μια μέθοδος προσηλυτισμού διανοουμένων….!
Ο ίδιος ο Pirandello δήλωσε σε συνέντευξή του : «Υπήρξα πάντοτε ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Μουσσολίνι
και είμαι ένας από τους λίγους που αντιλαμβάνονται το δημιουργικό του έργο»….:
Idea Nazionale, 23 Οκτωβρίου 1923….! (!;)
Έτσι τον έκανε, κι αυτόν, όπως και τον Marinetti, μέλος της Ιταλικής Ακαδημίας το 1926,
που, μετά απ’ την εισβολή του Μουσσολίνι στην Αιθιοπία, δήλωσε, ο Pirandello για τον Μουσσολίνι….:
«Το κατόρθωμά του σημαίνει πως είναι μεγάλος ποιητής, ένας αληθινός άνθρωπος του θεάτρου,
ένας θεόδοτος ήρωας που ο Θεός χάρισε στην Ιταλία την κατάλληλη στιγμή»….! (!;)
/ Ω, τι θεόδοτη θεοπνευστίιια, κι αυτή….! Ξου και ουστ, φασισταράχνη ταραντούλα : ‘’υδρ’’,’’αερ’’,αράχνη….! /
▪ Το 1929 ο Μουσσολίνι αναγνώρισε την κυριαρχία του πάπα στο Βατικανό
και αποκατέστησε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν κατασχεθεί το 1860.
Το Βατικανό μεταβάλλεται σε κράτος --- οικονομικό κέντρο --- με πλούσιους πόρους.
Οι πάπες αναλαμβάνουν έκτοτε αντικοινωνικές και απάνθρωπες πρωτοβουλίες.
Η συμφωνία με το Βατικανό εξασφάλισε στον Μουσσολίνι την υποστήριξη των καθολικών….!
▪ Το 1935 ο πάπας Πίος ΙΑ΄ υπέγραψε «κονκαρδάτο» (σύμβαση) με τον Χίτλερ
για παραχώρηση στο Βατικανό των δικαιωμάτων που είχε συμφωνήσει ο Μουσσολίνι,
με αντάλλαγμα την αναγνώριση της νομιμότητας του φασιστικού καθεστώτος και τις παπικές ευλογίες….! (!;)
* …..χα, χα, χααααα….! Ευλογείτε και….. ευπράττετε, ωρέ Παπάρια, κι εσείς….! *
▪ Ο Carl Gustav Jung | για τον εμπρησμό εκατομυρίων βιβλίων, σε όλη τη Γερμανία,
μπροστά σε χιλιάδες Γερμανούς που πανηγύριζαν, από ναζιστές πυρπολητές | ….:
«Πριν τέσσερις αιώνες άναβε φωτιές η Εκκλησία (εννοεί την Ιερά Εξέταση), τώρα τις ανάβει το κράτος.
Τότε οι φωτιές προκαλούσαν αγαλλίαση στον ουρανό, τώρα οι πυρές προσφέρουν επίγεια ευτυχία»….! (!;)
/ …..ωχ, προσεχώς…., αν δεν…., μάλλον, θα ευτυχήσετε ξανά από ‘’τέτοιους’’ κι έτσι….! /
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▪ Ο Γερμανός φιλόσοφος Φρειδερίκος Νίτσε | 1844 -- 1900 | είχε ταχθεί
εναντίον της παιδείας των λαïκών τάξεων.
[ * …..Στο 1ο μου σιωπολόγιο, ‘’παλιά’’, χαρακτήρισα….. ο ηλίθιος….. ε γ ώ
παρεξηγημένο και διαστρεβλωμένο…., και, τω έργω…., το σίχαμα Νίτσε….,
κι αυτό γιατί διάβασα, παλιά και έφηβος ων, ένα βιβλίο του με….. ’’ωραία’’ επιλεγμένα αποσπάσματα,
μάλλον, από τις προ της αποκτήνωσής του ιδέες του…., ε, και….. ‘’την πάτησα’’….!
Τέλος πάντων…., ανακαλώ με λύπη μου…., που βιάστηκα να συμπαθήσω και, και, αυτόν….,
μη γνωρίζοντας κι αυτά εδώ τα σαδιστοσχιζό του….,
που, με βδελυγμία, τα αποκηρύσσω…., ως και αυτόν….! ]
Η εκπαίδευση, γράφει, πρέπει να αποτελεί προνόμιο των ολίγων….:
Νίτσε : Τάδε έφη Ζαρατούστρας, σελ. 67….! (!;)
Κατά τον Νίτσε, πρόδρομο και διδάσκαλο του φασισμού, οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι. (!;)
Περιφρονεί την ευσπλαχνία. Είναι, γράφει, νοσηρή αδυναμία, ταιριάζει μόνο στους σκλάβους. (!;)
Τέλειος άνδρας είναι ο πολεμιστής. Ο πόλεμος και η γενναιότητα
προσφέρουν περισσότερα από όσα οι άξιοι άνθρωποι.
Οι άνδρες πρέπει να εκπαιδεύονται για τον πόλεμο και οι γυναίκες για την αναπαραγωγή πολεμιστών! (!;)
Η άποψη για ισοτιμία ανδρών και γυναικών είναι βλακεία.
Πρέπει να τις μεταχειριζόμαστε ως ιδιοκτησία, ως δούλες, ως οικιακά ζώα….:
Νίτσε : Πέραν του καλού και του κακού. Διατριβή διά μίαν φιλοσοφίαν του μέλλοντος
(Harmondsworth 1973, σ. 71, 102, 121, 149, 185)….! (!;)
Ο Νίτσε, «απόστολος» του ναζισμού, υποστηρίζει ότι «το σώμα είναι πιο σοφό από το πνεύμα».
Πρέπει να εμπιστευόμαστε, διδάσκει, τις σκέψεις που σχηματίζονται
«μόνο όταν χρησιμοποιούμε τα μούσκλια μας»….: Νίτσε : Τάδε έφη Ζαρατούστρας, σελ. 61….! (!;)
---- …..’’φαλλικές’’ ιδέες…., ω Νί,Πού,Ντού,τσε….! ---Ο Νίτσε, υπέρμαχος των ισχυρών ηγεμόνων, γράφει στο έργο του «Ο πόθος της εξουσίας», σ. 476 :
«Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει δικαίωμα ζωής,
αποτελεί ατυχία για τους ανώτερους ανθρώπους»….! (!!!!!)
Και σε άλλο σημείο, σ. 389, 504,….: «Είναι ζωτικό να απαγορευθεί η ζωή
στους ανθρώπους της παρακμής»….! (!!!!!)
Στο έργο του «Ανθρώπινο πολύ ανθρώπινο» γράφει ότι
για να θεμελιώσει η Ευρώπη την ισχύ της πρέπει να καταφύγει στη βία….! (!;)
Στο έργο του «Πέραν του καλού και του κακού» προβάλλει δύο τύπους ηθικής,
την ηθική της εξουσίας, που ενδιαφέρεται για την υπεροχή, και την ηθική των δούλων….! (!;)
Ο Νίτσε έβλεπε τους λαούς σαν «κοπάδι από ζωντόβολα», ένα σμήνος από «δηλητηριώδεις μύγες».
Κανένα ανθρώπινο στοιχείο στο λαïκό «τσούρμο». Μόνο οι ολίγοι, οι εκλεκτοί, οι ισχυροί
είναι άξιοι επαίνου και θαυμασμού. (!;) Χλευάζει την επιθυμία του όχλου—κοπαδιού
«για ένα παγκόσμιο λιβάδι ευτυχίας, με ασφάλεια, άνεση και καλύτερη ζωή». (!;)
Και προσθέτει : Η στάνη θέλει να σωθεί από τα βάσανα «ενώ γνωρίζει πως το φυτό,
για να μεγαλώσει, πρέπει να υποφέρει»….: Νίτσε : Πέραν του καλού και του κακού, σ. 53—54….! (!!!!!)
Στο έργο του «Τάδε έφη Ζαρατούστρα», σ. 147, συμβουλεύει τους άνδρες :
«Επισκέπτεσθε γυναίκες; Μην ξεχνάτε τον βούρδουλα»….! (!;)
[[ ▪ Ο Αμερικανός συγγραφέας William Tuge (1928) αποκαλεί τον δημοκρατικό πολίτη «ένα είδος πιθήκου»! (!;)
▪ O Άγγλος συγγραφέας George Orwell (1903 – 1950) χαρακτηρίζει βρώμικη την εργατική τάξη….,
κατηγορεί εκείνους που την εγκωμιάζουν
και ισχυρίζεται ότι «η ρυπαρότητά τους είναι αξιέπαινη»….: The Road to Wigan Pier (Harmondsworth 1971)….!
▪Ο Αμερικανός ποιητής Ezra Pound / Ω ‘’κρυπτο’’Εβραίε καββαλιστή, Γκόιμ : σχιζοκτήνος, Κοράκι, κι εσύ….! /
ισχυρίζεται ότι η ανθρωπότητα, με εξαίρεση τους καλλιτέχνες,
αποτελεί «ένα κοπάδι από χαζούς, ένα ‘’σκυλολόι’’ (Rabble),
έρημο και κοπριά, όπου φυτρώνουν τα δέντρα της τέχνης»….: The Cantos (London 1986, s. 61)….! (!;)
/ …..ε, να…., σχιζολόι το σκυλολόι τους….. και τα λοιπά σχόλια δικά σας….! / ]]
==================================================================
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▪ Πολλοί λαοί αρέσκονται, με πρόσχημα την εθνικοφροσύνη, σε ιστορικούς μύθους
και δοξολογήματα κατάπτυστων…., εξαιτίας της εγκληματικής συμπεριφοράς,
της απανθρωπίας και της απαιδευσίας…., κορυφαίων της εξουσίας, απ’ την αρχαιότητα ώς τον εικοστό αιώνα.
|/ Ε, προσέχουμε, για να μην έχουμε ‘’τέτοιους’’ και με ‘’τέτοια’’ ’’αναμνηστικά’’…., που, αλλιώς, νααα….! /|
Ένοχοι πάντοτε οι ιστορικοί που εξωραΐζουν τις φαυλότητες
αντί να επισημαίνουν αποκλειστικά, με σχολαστικότητα, ευθύτητα και αμεροληψία, την αλήθεια,
τα ανθρώπινα επιτεύγματα, τις αρετές και τις θυσίες των λαών….!
▪ Οικονομικός | Α, του Νου 666…!; | ιμπεριαλισμός :
παγκόσμια κυριαρχία του πλούτου--των «οικονομικών μαφιών»,….!
Homo homini lupus : Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος….! (!;)
## …..Όι -- όι…., ‘’απορροφήθηκαν’’ και ιστορικοίοιοι….,…..
‘’απορροφήθηκαν’’ και φιλόοοοοσοφοι….,…..
‘’απορροφήθηκαν’’ και όοοοοντως Άγιοι….,
που….. τινέςςς της Εκκλησιαστικής Ιστορίας ‘’ιστορικοί’’…..
διαστρέβλωσαν…., κατά το δοκούν τους και κατά το κωδικοποιείν τους….,
τη ζωή, τις πράξεις και το λόγο τους….,
πλην και που, φορές, κι αυτοί οι ίδιοι και μάλλον από αφέλεια -- ‘’αφέλεια’’ κωδικοέγραψαν
‘’τοιούτως’’ και σε πολλά σημεία…., εχ, μοιραία, και, χρησιμοποιώντας, και, σύμβολά τους….,…..
‘’απορροφήθηκαν’’ και όντως επαναστάτες…., κι αυτοί εύπιστοι κι ‘’αφελείς’’ -- αφελείς, θαρρείς….,
ναι, και, και, απ’ τα ‘’μασκοφόρα’’ Κομμουνιστικά Κόμματα ανά τη Γη…., κι αυτά Εβραιόθεν ιδρυμένα….,
χμ, του….. Κομμουνισμού του Εβραίου Καρλ Μαρξ….,…..
’’απορροφήσεις’’ παντού και πάντα….,
πλην, όμωςςςςς, των ουδέποτε και πουθενά εντεταγμένων σε ‘’τέτοια’’ κι από ‘’τέτοιους’’….,
ναι…., που αυτοί μένουν όρθιοι μπροστά τους…., με γνώση αντίδοτο στη ‘’γνώση’’ τους….,….! ##
▪ Οpus Dei :
Έργο του Θεού : παραεκλησιαστική οργάνωση, όργανο του Βατικανού, «Ιερά Μαφία»,
μυστικό όργανο του ποντίφηκος, φασιστική, εγκωμιάστρια του Χίτλερ,….!
Ο ‘’σημερινός’’ πάπας, ύστερα από την ενθρόνισή του με συμπαράσταση της οργάνωσης,
έσπευσε να αγιοποιήσει τον πρώτο αρχηγό της συμμορίας, Eseriva de Balaguer….! (!;)
‘’Σήμερα’’ περιβάλλεται από μέλη της οργάνωσης και δεν διστάζει να ανακηρύσσει επισκόπους
πολλά στελέχη της Opus Dei στη λατινική Αμερική….! (!;!;!;!;!;)
[ Παπάριαααααααααα….!………. ]
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