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υπό Κοσμά Μιλτ. Μαρκάτου, καθηγητού ΤΕΙ
(Ιδρυτού της Λεξαριθμικής θεωρίας – kmmarkatos@gmail.com)
Έχει δειχθεί διά της Λεξαριθμικής Θεωρίας – εν αντιπαραθέσει μετά της
επιστημονικής Θεωρίας - ότι η δορυφοροποίηση της σελήνης υπό της
γης δεν έγινε προ 4,5 δισεκατομμυρίων ετών (χρόνος δημιουργίας και
του ηλιακού μας συστήματος), αλλά λίαν προσφάτως (50000 έτη π.Χ.,
συν ή πλην 15000 έτη). Δημοσιεύω δύο χωρία εκ της σχετικής εργασίας
υπό τον τίτλον «Η προέλευση, η έλευση της σελήνης και οι προσέληνοι
Αρκάδες», που εδημοσιεύθη στο περιοδικόν Πολιτισμού Φρυκτωρίες,
αρ.19, Ιούλιος 2016, και ανηρτήθη στην ιστοσελίδα μου «www.hellenesmarkatos.gr»:
«Η δορυφοροποίηση της σελήνης δεν μπορεί να έγινε 4,5 δυσεκατομμύρια έτη
πριν, διότι προσκρούει σε δύο σημαντικά γεγονότα, το ένα μυθολογικόν και το άλλο
ιστορικόν. Το μυθολογικόν αναφέρεται στην περιπετειώδη σύλληψη (έλξη) της σελήνης υπό του θεού Πανός: Η μυθολογική αναφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει την εμβέλειαν της μνήμης του έμφρονος ανθρώπου (homo sapiens), τού οποίου η εμφάνιση
είναι σχετικώς πρόσφατος [βλέπε πρηγουμένως], και τούτο διότι η έλευση της σελήνης - λαμβάνοντες υπ’ όψη και τις ιδιαίτερες ιδιότητες, πού χαρακτηρίζουν την δομήν
και την σύσταση της ύλης της, καθώς και τις ιδιαίτερες αστρονομικές σχέσεις, που
συνδέουν αυτήν, με την γην και τον ήλιον – σχετίζεται με την εμφάνιση του έμφρονος ανθρώπου (homo sapiens),καθώς και με την Ατλαντίδα.
«Το ιστορικόν γεγονός αναφέρεται στην περιβόητον φράση «Αρκάδες προσέληνοι» (Αριστ.Αποσπ. 549), η κυριολεκτική σημασία της οποίας είναι «Αρκάδες, οι προ
της σελήνης, οι αρχαιότεροι της σελήνης». Οι μυθολόγοι, οι φιλόλογοι, οι ετυμολόγοι,
οι ιστορικοί καί οι σχολιαστές, λαμβάνοντες υπ’ όψη τό δεδομένον ότι οι Αρκάδες
ανεγνωρίζοντο ως πολύ παλαιοί κάτοικοι της Ελλάδος, έναντι των άλλων Ελλήνων,
παρείδον καί τελικώς ηγνόησαν τήν δύναμη των συνθετικών στοιχείων τού ονόματος
προσέληνος, δηλαδή της προθέσεως πρό καί του ονόματος Σελήνος, Σελήν (Σελήνοι
ή Σεληναίοι, οι εκ της σελήνης). Η πρόθεση πρό χρονικώς αναφέρεται σ’ ένα πολύ
σημαντικόν γεγονός, το οποίον διαιρεί την ιστορίαν (προσωπικήν, συλλογικήν, εθνικήν, ηπειρωτικήν , παγκόσμιον) σε δύο ευδιάκριτα μέρη, «προ και μετά» (π.χ., προ
και μετά την Ελληνικήν Επανάσταση, προ και μετά τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον,
κλπ.): Οι Αρκάδες υπήρχον προ της σελήνης, προ της ελεύσεώς της, τού ερχομού
της, τής εμφανίσεως της, εν τω πεδίω ελξεως της γης (δευτέρα εμφάνιση - δορυφοροποίηση), γεγονός χαρακτηρισθέν ως κοσμοϊστορικόν γεγονός». Έτσι, όταν η επιστημονική αλήθεια καταφέρει να εγκαταλείψει την λήθην, τότε θα λέγομεν «προ και
μετά την έλευση της σελήνης».

Η Ατλαντίς ανακαταδύεται: Η φύση της ανακαταδύσεως της Ατλαντίδος (το να καταδύεται, καταβυθίζεται ένα πράγμα στην θάλασσαν και να
αναδύεται εξ αυτής υπό διάφορον μαρφήν, ύστερον από κάποιον κύκλον), βασίζεται στην αποκαλυφθείσαν Σχέση Διαπασών (ληφθείσαν εκ
της μουσικής: διά πασών τών φθόγγων: ντο, ρε, ,,, σι, ΝΤΟ, πηλίκον συχνοτήτων: ΝΤΟ / ντο = 2) της Λεξαριθμικής θεωρίας, η οποία εφαρμόζε-

ται, όταν δύο λέξεις (έννοιες) λεξαριθμούμενες, δίδουν πηλίκον τον αριθμόν δύο: (Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ) / (Η ΘΑΛΑΣΣΑ) = 900/450 = 2, και της οποίας η
ερμηνεία είναι: Το όν τού αριθμητού εκκινά (δημιουργείται, γεννάται) εκ
του όντος τού παρονομαστού, και καταλήγει σ’ αυτό, υπό διάφορον μορφήν, ύστερον από ένα κύκλον ή μίαν περιοδον, δηλαδή εδώ, η Ατλαντίς
εγεννήθη (γεννάται) εκ της θαλάσσης και κατέληξε (καταλήγει) σ’ αυτήν,
ύστερον από κάποιαν περίοδον.
Ένα διδακτικόν παράδειγμα, μη δυνάμενον ν’ αμφισβητηθεί, είναι η
Σχέση Διαπασών, (Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ) / (Η ΔΟΥΛΕΙΑ) = 1056/528 = 2:
Κάθε επανάσταση (μεταξύ δύ ατόμων, μεταξύ δύο ομάδων, μεταξύ δύο
εθνών, μεταξύ δύο ηπείρων, μεταξύ δύο κόσμων) εκκινά εκ της δουλείας
και καταλήγει σ’ αυτήν, υπό διάφορον μορφήν, ύστερον από ένα κύκλον
(1)
. Η αδιαμφισβήτητος αλήθεια τού διδακτικού παραδείγματος (ως καθολικού νόμου) δεν περιορίζεται σ’ ένα κύκλον επαναστάσεως – δουλείας,
αλλά σε απείρους, πρακτικώς, και δι’ όσον χρονικόν διάστημα υπάρχει ο
άνθρωπος, τα έθνη και οι κόσμοι. Επομένως και διά την Ατλαντίδα ισχύει
το ίδιον: η Ατλαντίς αενάως αναδύεται και καταδύεται(2)! Εδώ, θα περιγραφεί ο ένας κύκλος, αυτός που δύναται να διατηρηθεί στην μνήμην του
έμφρονος (ελλόγου) ανθρώπου (μέχρι 35000 έτη, περίπου).
Η πρώτη κατάδυση (κάθοδος) της προϋπαρχούσης Ατλαντίδος στα
έγκατα του Ατλαντικού Ωκεανού προεκλήθη εκ της πρώτης ελεύσεως
(κάθοδος) της σελήνης στο ελκτικόν πεδίον της γης, οι ένοικοι της οποίας
(οι Σελήνοι ή οι Σελήνες ή οι Σεληναίοι), οι ουράνιοι Έλληνες(3) θεοί ως
υπερέλλογα όντα, αναμειχθέντες μετά των αλόγων ανθρωποειδών (ίσως
των Νεάντερταλ)(4), εδημιούργησαν στην Αιγαιίδα τα πρώτα έλλογα (έμφρονα) όντα, τους πρώτους μιγάδες γηίνους ανθρώπους, τους Έλληνες,
τους ανθρωπογεννήτορες(5)
Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των, η σελήνη μετ’ αυτών ανεχώρησε (πρώτη αναχώρηση ή άνοδος), προκαλέσουσα την πρώτην ανάδυση (άνοδον) της Ατλαντίδος. Έτσι έκλεισε ο πρώτος κύκλος. διά να
επανέλθει χιλιάδες έτη αργότερον και να καταστεί διά δευτέραν φοράν
δορυφόρος τής γης. Η δευτέρα έλευση (κάθοδος) προεκάλεσε την δευτέραν κατάδυση (κάθοδον, καταβύθιση) της Ατλαντίδος, πάλιν στα έγκατα
του Ατλαντικού Ωκεανού, όπως αναφέρεται υπό του Πλάτωνος στον Τίμαιον και στον Κριτίαν του. Ύστερον από χιλιάδες έτη θ’ακολουθήσουν η
δευτέρα αναχώρηση (άνοδος) της σελήνης καί η δευτέρα ανάδυση (άναδος) της Ατλαντίδος, ώστε νά ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος.
(1) Η Σχέση Διαπασών (ως φυσικός νόμος) είναι καθολικός, μπορεί όμως να παραβιασθεί - μόνον διά μικρόν σχετικώς χρονικόν ιάστημα - διά της διαρκούς επαναστάσεως, οπότε ο παρονομαστής αντικαθίσταται υπό του αριθμητού, οπότε ο λόγος
γίνεται η μονάς [βλέπε Φιντέλ Κάστρο, Διακυβέρνηση της Κούβας].
(2) Ο αέναος κύκλος αποτελεί θεοσοφικήν θέση [βλέπε Μπλαβάσκι, Τό Μυστικόν
Δόγμα [The Secret doctrin].
(3) Ίσως το όνομα Έλλην να παράγεται εκ του ονόματος ΣΕΛΉΝ > ΈΣΛΗΝ > ΈΛΛΗΝ (μετατροπή του Σ σε Λ)

(4) Είναι δεδομένον ότι οι Νεάντερταλ έχουν εξαφανισθεί.
(5) Η ελλογοποίηση ή η μετατροπή του αλόγου DNA των αλόγων όντων σε έλλογον
DNA υπό των υπερελλόγων όντων, των Ελλήνων, ισοδυναμεί με «εμφύσηση εννόυ
και αθανάτου ψυχής» σ’ αυτά.

Δια την πλήρη αποδεικτικήν διαδικασίαν, εκ της εφαρμογής της Λεξαριθμικής θεωρίας, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην ιστοσελίδα μου.
Σημείωση: Η σύνδεση της ανακαταδύσεως της Ατλαντίδος, μέ την άνοδον καί κάθοδον της σελήνης, οφείλεται στις προσφάτως ανακαλυφθείσες «ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΑΣΩΝ»: (1) (ΑΜΙΓΗΣ)/(ΗΕΛΛΗΝ) =2, (2) (Η ΑΜΙΓΗΣ)/(Η ΕΛΛΗΝ) =2 και (3) στήν αμφίδρομον κίνηση των Σελήνων, ΟΙ ΣΕΛΗΝΟΙ =453 (εκφράζει αμφίδρομον κίνηση).
Εκ της (1) συνεπάγεται ότι ο Έλλην καί η Έλλην το πρώτον εμφανίζονται ώς αμιγείς, δηλαδή θεοί (ουράνιοι), εκ της (2) ότι η πρώτη έλλογος γηίνη μιγάς ήτο θήλεια
(ύστερα από την ανάμιξη των θεών μετά των αλόγων) και εκ της (3) ότι οι Σελήνοι (οι
ουράνιοι Έλληνες) πηγαινοέρχονται (κάθοδος και άνοδος).

