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ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ - 8/5/2010 11:11:13 μμ

οι αρχαιοι κινεζοι πραγματοποιησανε γενοκτονια απεναντι στην ελλαδα? ισχυει?
καλησπερα κυριε χαρδαβελα κ αγαπητοι φιλοι των ανεξηγητων θεματων ,ειδα ενα βιντεο στο γιουτιουμπ που περιεγραφε μια αρχαια γενοκτονια
κινεζων απεναντι στους ελληνες , ξερετα αν αληθευει κατι τετοιο?κ συγκεκριμενα ελεγε οτι στην κινα πριν ενα χρονικο διαστημα γερμανοι αρχαι
ανακαλυψανε δωδεκα αρχαιες ελληνικες πολεις τις ξεθαψανε κ μολις ενημερωθηκανε οι αρχες τις κινας τους απελασανε σε λιγες ωρες κ καλυψ
χωμα τα ευρηματα κ τοποθετησανε χορτο ταχειας αναπτυξης??

Sofia - 9/5/2010 9:05:44 μμ

RE:οι αρχαιοι κινεζοι πραγματοποιησανε γενοκτονια απεναντι στην ελλαδα? ισχυει?
Γιατί βρε?? Μα οι Κινέζοι? Που μας αγαπάνε τόσο, που να θέλουν να μας χαρίσουν! λεφτά?? :P
Πέρα απο την πλάκα, πρώτη φορά το ακούω. ;)
ced
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Υ.Γ.Kαλά το "γιουτιουμπ" έγραψε!!
If you keep your mind sufficiently open, people will throw a lot of rubbish into it. -William A. Orton.
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gogos888 - 10/5/2010 8:28:54 πμ

RE:οι αρχαιοι κινεζοι πραγματοποιησανε γενοκτονια απεναντι στην ελλαδα? ισχυει?
Πελασγικές Πυραμίδες και άλλα αρχαία ελληνικά ευρήματα στην Κίνα.
ced
er

Το 1994 ο Γερμανός ερευνητής Χάρτιγκ Χάουσντορφ επισκέφθηκε την Κίνα, όπου ταξιδεύοντας στην επαρχία Σενσί της Κεντρικής Κίνας, ανα
την ύπαρξη πυραμίδων οι οποίες ήταν άγνωστες στον δυτικό κόσμο. Το χρονικό της ανακαλύψεως ξεκινάει το 1912 και έχει ως εξής...
Την εποχή εκείνη δύο αυστραλοί έμποροι ταξίδευαν στις απέραντες πεδιάδες του Κιν-Τσαν, στην επαρχία Σενσί της Κεντρ. Κίνας. Εκεί ανακά
την ύπαρξη άνω των εκατό πυραμίδων. Όταν ρώτησαν τον ηγούμενο ενός τοπικού βουδιστικού μοναστηριού γι' αυτές, τους πληροφόρησε ότ
σύμφωνα με τα αρχεία της μονής, οι πυραμίδες αυτές θεωρούνταν πολύ αρχαίες. Τα αρχεία αυτά, όπως τους είπε, ήταν ηλικίας τουλάχιστον
ετών, οπότε από τη στιγμή που μνημόνευαν τις πυραμίδες ως «πολύ αρχαίες», αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο παλαιές θεωρούνταν. Συνεχίζ
είπε στους εμπόρους ότι είχαν κτισθεί την εποχή που βασίλευαν στην Κίνα οι Αρχαίοι Αυτοκράτορες, οι οποίοι εθεωρούντο ως υιοί Θεών και
στην περιοχή με πύρινους ιπτάμενους δράκοντες. Όλα αυτά οι δύο έμποροι τα σημείωσαν στο ημερολόγιο τους, κανείς όμως εκείνη την εποχ
ασχολήθηκε με το θέμα.
Τον Μάρτιο του 1994 ο Χάουσντορφ που είχε διαβάσει το ημερολόγιο τους έφθασε στην περιοχή αυτή που συμπεριλαμβάνεται στις απαγορε
περιοχές της πόλεως Ξιαν του Σενσί, κατορθώνοντας να λάβει άδεια από την κινεζική κυβέρνηση να περιηγηθεί στην περιοχή. Πράγματι βρή
θρυλούμενες πυραμίδες και φωτογράφησε μερικές από αυτές, ενώ τον Οκτώβριο του 1994 επέστρεψε στην περιοχή έχοντας μαζί του και βιντ
με την οποία τράβηξε ταινία διάρκειας 18 λεπτών. Παρακολουθώντας προσεκτικά την βιντεοταινία και με βάση τις παρατηρήσεις που είχε διε
επιτοπίως, υπολόγισε ότι υπάρχουν πάνω από εκατό πυραμίδες σε μία έκταση 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, τις οποίες και περιγράφει.
Οι πυραμίδες είναι φτιαγμένες από άργιλο και χώμα, όχι πέτρινες, με το πέρασμα όμως των αιώνων το υλικό κατασκευής έχει σκληρύνει αρκε
Αρκετές είναι κατεστραμμένες είτε από την διάβρωση, είτε επειδή οι τοπικοί αγρότες καλλιεργούσαν πάνω τους και γι' αυτόν τον λόγο φαίνον
πρώτης όψεως ως φυσικοί λόφοι με δέντρα και βαθμιδωτές καλλιέργειες. Από τις φωτογραφίες όμως που έφερε ο Χάουσντορφ είναι ολοφάν
δεν πρόκειται για φυσικούς σχηματισμούς, αλλά για ανθρώπινα κατασκευάσματα. Πολλές έχουν επίπεδη κορυφή, σε μερικές όμως υπάρχουν
ιερά στην κορυφή. Το ύψος τους κυμαίνεται από 25 έως εκατό μέτρα και βρίσκονται όλες στην πεδιάδα του Κιν - Τσαν. Όλες
εκτός από μία που βρίσκεται βορειότερα στην κοιλάδα Κιν-Λιν και είναι γνωστή ως η «Μεγάλη Λευκή Πυραμίδα». Η πυραμίδα αυτή έχει κολοσ
διαστάσεις με ύψος που πλησιάζει τα 300 μέτρα και ο Χάουσντορφ την θεωρεί μητρική πυραμίδα των υπολοίπων. Υπάρχει επίσης και μία π
πυραμίδα στο Σαντόγκ με ύψος περί τα 17 μέτρα, η οποία κατά τον Χάουσντορφ είναι κτισμένη με βάση τον Χρυσό Λόγο (Δηλαδή τον αρμον
φ=1,618 της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής).
Κατά την διάρκεια της έρευνας του ο Χάουσντορφ συνάντησε αρκετές δυσκολίες από τις κινε ζικές αρχές για να πάρει άδεια συνεχίσεως των
του, ενώ δεν του επετράπη να ερευνήσει την Μεγάλη Λευκή Πυραμίδα, επειδή όπως αυτός υποθέτει στα περίχωρα βρίσκεται ερευνητικό κέντ
Κινεζικού Διαστημικού Προγράμματος. Η Κυβέρνηση έχει επίσης απαγορεύσει οποιεσδήποτε ανασκαφές στην περιοχή, χωρίς να διευκρινίζει
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα μαρτυρεί ο Χάουσντορφ: «Η μόνη πληροφορία που μπόρεσα να λάβω είναι από έναν κινέζο αρχαιολόγο, τον κα
Ξια-Νάι που είπε ότι οι ανασκαφές θα μπορούσαν να αποτελέσουν έργο της επόμενης γενεάς των κινέζων επιστημόνων. Ήδη όμως η κυβέρ
Κίνας έχει προχωρήσει σε δενδροφυτεύσεις ταχέως αναπτυσσομένων δένδρων πάνω στα τοιχώματα των πυραμίδων, ώστε σε είκοσι έτη απ
μπορούν να ισχυρισθούν ότι πρόκειται απλώς για φυσικούς λόφους με δένδρα πάνω τους. Αναρωτιέμαι τι προσπαθούν να κρύψουν».
Ο Χάουσντορφ σημειώνει και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Οι Κινεζικές πυραμίδες παρουσιάζουν εκπληκτική ομοιότητα με αυτές της Κεντρ
Αμερικής, στο Μεξικό και την Γουατεμάλα, τις οποίες ο ίδιος έχει δει αυτοπροσώπως και όπως αναφέρει όταν πρωτοανακαλύφθηκαν ήταν επ
καλυμμένες με βλάστηση, ίδιες και απαράλλακτες με αυτές, του Κιν-Τσαν, αναρωτώμενος αν κτίσθηκαν και αυτές από τους ίδιους «Γιους των
ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ
Η αλήθεια της ιστορίας του Χάουσντορφ είναι αδιαφμισβήτητη, όπως αποδεικνύουν μεταξύ άλλων και οι φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει.
όμως το ερώτημα ποιοι κατασκεύασαν αυτά τα κτίσματα. Είναι βέβαιο κατ' αρχήν ότι δεν φτιάχθηκαν από τους κινέζους, αφού ο μοναχός που
μνημονεύει ο Χάουσντορφ ανέφερε ότι κατασκευάσθηκαν από μία φυλή που την αποκαλούσε «Υιοί των Θεών», την εποχή όπως ανέφερε πο
διοικούσαν την Κίνα κάποιοι αρχαίοι αυτοκράτορες. Ο Χάουσντορφ θεώρησε ότι αυτή η φυλή ήταν μία εξωήϊνη φυλή που εποίκισε και εκπολ
Κίνα πολύ πριν από όρους στην Δύση. Πρώτος εξ' αυτών ήταν, σύμφωνα με το αρχαίο κινεζικό κείμενο Ιτζίνκ, ο κοσμοκράτωρ βασιλεύς Ουρ
σύζυγο την Βανγκ-Μου, την Μεγάλη Μητέρα βασίλι σα της Δύσεως. Γι' αυτό και οι αρχαίοι αυτοκράτορες αποκαλούνται στα κινεζικά κείμενα
του Ουρανού. Οι αρχαίοι αυτοί βασιλείς και Θεοί είναι οι ίδιοι με αυτούς των μυθολογιών άλλων λαών της Γης και ταυτίζονται σαφέστατα με τ
αρχαίους Έλληνες Θεούς-βασιλείς της προκατακλύσμιαίας εποχής, που εκπολίτισαν την Οικουμένη. Ο βασιλεύς Ουρανός της Κίνας είναι ο
κοσμοκράτωρ 'Ελλην βασιλεύς Ουρανός, ενώ η χώρα της Ευδαιμονίας στην Δύση είναι φυσικά η Ελλάς και το όρος-έδρα των Θεών, είναι ο Ό
Η Βαγκ-Μου είναι η Ρέα-Κυβέλη-Αφροδίτη, ενώ αναφέρεται και ο σοφός Φου-Χι, που ταυτίζεται με τον Ερμή τον Τρισμέγιστο.
Αλλά και πλήθος άλλων αρχαιολογικών, ιστορικών και άλλων στοιχείων μαρτυρούν την ελληνική επίδραση και κυριαρχία στην Κίνα:
Στην επαρχία του Σινκιάνγκ της Β.Δ. Κίνας, κοντά στην πόλη Ουρούμτσι, ανακαλύφθηκε μυκηναϊκό νεκροταφείο. Σε απόσταση μερικών χιλιο
ανακαλύφθηκαν και μούμιες λευκών ανθρώπων, στις οποίες η ύφανση των υφασμάτων είναί ευρωπαϊκή (ελληνική δηλαδή) και όχι κινεζική. (
σκωτσέζικης τεχνοτροπίας σύμφωνα με ξένες ιστοσελίδες!)
Νεολιθικά ευρήματα που ευρέθησαν στην Κίνα, όπως κούπες, αγάλματα και θυμιατήρια θυμίζουν εκπληκτικά αντίστοιχα ευρήματα του Σέσκλο
Φυλακωπής και του Φραγχθίου στον ελληνικό χώρο. Στην Κίνα και την υπόλοιπη Άπω-Ανατολή, χρησιμοποιούνται από την απώτατη αρχαιό
σήμερα πολλά ελληνικά σύμβολα όπως ο μαίανδρος, ο ισοσκελής σταυρός, ο αγκυλωτός σταυρός, η τρίαινα, ο ρόδαξ, ο διπλός πέλεκυς, ο ο
και ο δεκαεξάκτινος ήλιος κ.α.
Στην Κίνα υπάρχει η μεγάλη επαρχία Γιου-νάν, δηλαδή Ιωνία (Στην Ανατολή Γιουνάν σημαίνει 'Ελλην).
Στην Ιαπωνία υπάρχει η Λευκή Φυλή των Αϊνού (προφανώς εκ του Ίωνες), φυλή μεσογειακής καταγωγής, απομεινάρι των πανάρχαιων Ελλή
αποίκων.
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Κίνα σε πανάρχαιες εποχές εκπολιτίσθηκε και κυβερνήθηκε από τους
νους του Ουρανού, το κάλλιστον από τους Αιγυπτίους ιερείς της Σά'ίδος, γένος των Ελλήνων.
Επομένως αυτοί που κατασκεύασαν τις κινεζικές πυραμίδες είναι όχι κάποια εξωγήινα όντα, αλλά οι πανάρχαιοι Έλληνες (Πελασγοί). Από τη
αναφορά του μοναχού ότι ήδη προ 5.000 ετών, σύμφωνα με τα φυλασσόμενα στην μονή αρχεία θεωρούνταν πολύ αρχαίες και ότι κτίσθηκαν
εποχή των Θεών, (σημ.: εποχή δυναστείας Θεών - Ημίθεων κατά Μανέθων) δηλαδή προ του 9.500 π.Χ. , εποχή κατά την οποία με βάση αστ
δεδομένα κτίσθηκε και η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Ο Χάουσντορφ πάντως θεωρεί ότι κτίσθηκαν το αργότερο πριν από 4.500 έτη. Αξίζει
σημειωθεί ότι και στην κινεζική επαρχία Γιουνάν έχουν ανακαλυφθεί ορισμένες πυραμίδες, βυθισμένες στην λίμνη Τούνγκ-Φλινγκ. Η καταβύθ

http://www.pyles.tv/Forums.aspx?forumid=13&fpage=5&threadid=15539[21/10/2011 8:43:58 μμ]

Pyles.tv - Forum
συνέβη λόγω ενός σεισμού πριν από 3.000 έτη, σύμφωνα με κινέζους αρχαιολόγους, μεταξύ των οποίων και ο καθηγητής Τσι Πεν Λάο του Π
μίου του Πεκίνου. Και αυτές δηλαδή οι πυραμίδες είναι παμπάλαιες και φυσικά πρόκειται περί ελληνικής κατασκευής.
Δυστυχώς βέβαια παραμένουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την λειτουργία και την χρησιμότητα αυτών των πυραμίδων, που όσο η κινεζι
νηση παρεμποδίζει τις ανασκαφές, πολύ δύσκολα θα απαντηθούν. Φαίνεται ότι οι Κινέζοι δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η πανάρχαια ελληνική
στην χώρα τους, σε μία εποχή που οι κινέζοι ήταν ακόμη νομάδες και εκτελούσαν ανθρωποθυσίες εκατοντάδων ατόμων. Αν δεν αλλάξει μάλ
σε μερικά χρόνια θα τις έχουν εξαφανίσει με τις μεθόδους που προανεφέρθησαν. Και φυσικά στην όλη προσπάθεια συγκαλύψεως συμμετέχε
επιστημονικό κατεστημένο, όπως και τα ΜΜΕ, αφού ουδεμία αναφορά έχει γίνει για την ύπαρξη τους. Είναι ασφαλώς η ίδια συνομωσία συγκ
και παραποιήσεως των αρχαίων ελληνικών επιτευγμάτων που κυριαρχεί στο επιστημονικό κατεστημένο με βάση τα κελεύσματα των
εβραιοσιωνιστικών αφεντικών του. Η αλήθεια όμως δεν αλλάζει και δεν είναι άλλη από το ότι όπως σε όλη την υφήλιο έτσι και στην Κίνα μεγα
ο πανάρχαιος Ελληνικός Πολιτισμός, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν.
Πηγή: http://www.kalymniansvoice.gr/el/
Υ.Γ. Οι πυραμίδες είναι Ελληνικές όπως και αυτές της Αυγύπτου και της Λατινικής Αμερικής. Στην Κίνα υπάρχει η επαρχία "Γιουνάν" που σημ
"Ίωνας" δηλαδή "Έλληνας". Μάλλον προέρχονται από τις εκστρατίες του Διονύσου και του Ηρακλή προ χιλιάδων ετών στην Ασία και την Λατ
Αμερική οι οποίοι έχτισαν πυραμίδες στα σημεία που κατατρόπωσαν τους εχθρούς τους αλλά και έχτισαν πόλεις αφήνοντας τοποτηρητές σε
νευραλγικά σημεία. Αυτοί οι πλυθησμοί μάλλον αφομιώθηκαν παρά εξοντώθηκαν. Οι Κινέζοι δεν ήρθαν ποτέ να μας εξοντώσουν κατά την αρ
Μήπως δεν μπορούσαν; Φυσικά και οι Κινέζοι θα προσπαθήσουν να θάψουν οτιδήποτε αναιρεί το αυτόφωτο του πολιτισμού τους. Στο χέρι μ
να τα αναδείξουμε. Αλλά τι λέω; Εδώ εμείς θάβουμε την δική μας ιστορία.

gogos888 - 10/5/2010 2:52:52 μμ

RE:οι αρχαιοι κινεζοι πραγματοποιησανε γενοκτονια απεναντι στην ελλαδα? ισχυει?
Και μερικές συντεταγμένες για το Google Earth (δεν τις έχω επιβεβαιώσει) που βρήκα πρόχειρα.
ced
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Maoling Mausoleum 1: size 222 x 217 m, 34°20'17"N 108°34'11"E
Pyramid 6: size 153 x 158 m, 34°21'47.16"N 108°37'49.80"E
Pyramid 7: size 149 x 155 m, 34°21'42.48"N 108°38'24.36"E
Pyramid 11: size 155 x 154 m, 34°22'29.64"N 108°41'51.36"E
Pyramid 15: size 219 x 230 m, 34°23'52"N 108°42'43"E
Pyramid 31: size 126 x 149 m, 34°14'09.00"N 109°07'05.00"E
Pyramids 33,34,35: bigest 160 x 167 m, 34°10'45.00"N 109°01'41.00"E
Huang-ti Mausoleum 37: size 354 x 357 m, 34°22'52"N 109°15'12"E

πλάτωνας - 15/5/2010 8:47:44 πμ

RE:οι αρχαιοι κινεζοι πραγματοποιησανε γενοκτονια απεναντι στην ελλαδα? ισχυει?
ωραία η αναφορά σου φίλε gogos888 .

Advanced
member

Nαι πραγματικά υπάρχει επαρχία Γιουνάν. Εται ονομάζουν οτι ελληνικό όπως επίσης και οι γειτονές μας, που πρόσφατα μας επισκέ
γιατι λέει πρέπει να γίνουμε φίλοι .
Δευτέρα γίνονται παραβιάσεις και φτάνουν μέχρι το Σούνιο και τη τρίτη μιλάνε για φιλίες και τα σχετικά, τι να λέει κανείς.
Εμπάσει εδω ήθελα να τονίσω ,οτι όντως η γενοκτονία που αναφέρεται απο τον άλλο συνομιλητή κατ εμε πρέπει να είναι αλήθεια κα
Ελληνες και κινέζοι αντιπροσωπευουν εκ διαμέτρου αντίθετες κοσμογονικές αντιλήψεις.
πγ

Αθηναίος - 15/5/2010 8:23:29 μμ

RE:οι αρχαιοι κινεζοι πραγματοποιησανε γενοκτονια απεναντι στην ελλαδα? ισχυει?
Φίλε Πλάτωνα

Advanced

Θα πω κάτι τραβηγμένο που, όμως, ίσως έχει κάποια σχέση με το θέμα της γενοκτονίας Ελλήνων από τους Κινέζους, ίσως σα
αντίποινα. Αναφέρομαι στην ιστορία με τον Σίνη τον Πιτυοκάμπτη, που λόγω ονόματος παραπέμπει σε Κινέζικη κατοχή κάποιο
κομματιού της αρχαίας Αττικής, που μετά από μάχη απελευθέρωσε ο Θησέας.
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member
Το όνομα Σίνης δεν είναι Ελληνικό και θυμίζει Σινικό τείχος, Σινική μελάνη, Σινέζους ή Κινέζους.
Πώς σου φαίνεται αυτή η εκδοχή;
Γης παις ειμί και ουρανού αστερόεντος,
αυτάρ εμοί γένος ουράνιον.

πλάτωνας - 16/5/2010 3:22:40 μμ

RE:οι αρχαιοι κινεζοι πραγματοποιησανε γενοκτονια απεναντι στην ελλαδα? ισχυει?
εχει κι αυτη την αληθοφανειά της.

Advanced
member

Εγω όμως ήθελα να τονίσω οτι ο Ελληνισμός είναι μια έννοια που πρεσβεύει αρετές, όπως ελικρίνεια, τιμιότητα , ηθος κα
διακαιοσύνη.
Θάρρος , αυταπάρνηση ,λογική , επιστήμη ερευνα και αναζήτηση .
Χαμόγελο, αγάπη ,φιλοξενία και φιλοπατρία. Φως αιώνιο άσβεστο και ζωογόνο.
Στην άλλη πλευρα έχουμε Σίνες , πόλεμο βια , απάτη ,σκοταδισμό και δουλεία.
Αίμα , όνειδος και καταστροφή.
Αυτές οι εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις , έχονται και αντιπαρέρχονται , εχουν εκ γεννετής μια αιώνια αντιπαράθεση κα
αντιπαλότητα , που αν τη δούμε απο το βάθος της προιστορίας(Μυθολογίας) , μέχρι και σήμερα επικρατει και εκτυλλίσετα
οτου το φως διαλύσει οριστικά το σκοτάδι.
πγ
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Σύνδεση

γορευμένα Απορίες Συνεντεύξεις Τεστ Ονειροκρίτης Ονοματολογία Λεξικό Όρων Blogs Forum Video
Επικοινωνία Στείλτε θέματα στο Supernatural Blog
εξήγητου” Κάθε Σάββατο κοντά σας στο Alter.
09-2010, Pyles.Tv. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
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