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Ολυμπιάδα & Αλέξανδρος 

Συνάντηση 7η – 02.11.2016 

«Η Καβείρια Φλόγα» 

 

Άννα: Ας πάρουμε μερικές χαλαρές, αβίαστες αναπνοές και ας καλέσουμε 
την Ολυμπιάδα και τον Αλέξανδρο τον Μέγα, να μας οδηγήσουν στην 
σημερινή συνάντηση. Ο Αλέξανδρος βρίσκεται ήδη εδώ· μου λένε ότι 

κάθεται εδώ δεξιά. Η Ολυμπιάδα, στο κέντρο του κύκλου. Στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα στέκονται Κάβειροι.  

…………………………. 

Και έτσι ξεκινά αγαπητοί μου, η σημερινή συνάντηση, μέσα σε πνεύματα 

Κάβειρων, φωτός, φωτιάς, μεσούντος του θέρους των Καβείρων.  

Η εποχή για την οποία σας μιλώ, υπήρξε τέτοια πριν από πολλές-πολλές 
χιλιάδες χρόνια, όταν ο μήνας που ονομάζεται Οκτώβρης εορτάζονταν ως 

θερινός μήνας.  Από εκείνη την πολύ μακρινή εποχή ξεκινούν οι Καβείριες 
ενέργειες και φθάνουν μέχρι και τις μέρες σας μέσα από μία μακρά 

γενεαλογία ιερειών και ιερέων, που άλλαζε άλλοτε επώνυμα, άλλοτε 
ανώνυμα -και συνήθως ανώνυμα. Μεταφέρουν την φλόγα από τη μια γενιά 
στην άλλη.  

Αυτή η φλόγα υπάρχει σε τρία επίπεδα. Στο φυσικό πεδίο την βλέπετε 
εσείς. Στα τρία πεδία ταυτόχρονα την βλέπουμε εμείς. Σε αυτή την φλόγα 

εναποθέτω τις ελπίδες για την ευόδωση αυτού του κύκλου, που ξεκινάει 
σήμερα και πρόκειται να φθάσει πολύ μακριά.  

Ο Αλέξανδρος εφεξής θα βρίσκεται εδώ ως μυημένος στα Καβείρια -όχι στην 

ενσάρκωσή του ως Αλέξανδρος αλλά σε προηγούμενη- και ως γιος ιέρειας 
των Καβείριων· και θα δείτε ότι, τελικά, έχει μεγάλη σημασία η παρουσία του 

εδώ και ο ρόλος του είναι σημαντικός. 

Έρχομαι λοιπόν να αναλάβω τα ινία του κύκλου, κυριολεκτικά. Σας κρατώ 
με ένα ζευγάρι ινία. Όπως θα κρατούσα άλογα. Τα άλογα που έσερναν την 

άμαξά μου. Και είναι απαραίτητο να γίνει έτσι, καθώς τα δικά σας άλογα, η 
δική σας άλογη όψη, είναι ακόμα ενεργή και χρειάζεται έναν ικανό αναβάτη, 

ιππέα για να την διαχειριστεί. 

Είμαι εγώ αυτός ο ιππέας, ο αναβάτης; Είστε εσείς! Και το ξέρετε. Η ψυχή 
σας γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός κυρίαρχος. Επειδή όμως η 

είσοδος σε αυτή την ενέργεια, των Καβείριων, προϋποθέτει γερά νεύρα, 
πολύ γερή βάση και γείωση και δύναμη, οφείλω να είμαι παρούσα, όπως σας 

είπα άλλωστε την προηγούμενη φορά, για να σας βοηθώ να διαχειριστείτε 
αυτή την ενέργεια. Έτσι εργάζομαι μαζί με την ψυχή σας, με αυτό που θα 
λέγατε ανώτερο εαυτό σας, μέχρι να διδαχθείτε τον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορείτε να διαχειριστείτε τις άλογες ενέργειες σας. 

Τα Καβείρια Μυστήρια έχουν σαν σκοπό αυτό. Τη διαχείριση των 

άλογων ενεργειών. Θα πείτε, όχι μόνο αυτό, δεν μπορεί να είναι μόνο 
αυτός ο στόχος τους. Και όμως, βασίζεται όλη η εργασία σε αυτό. Μπορεί να 
μην είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίον περιέγραφαν οι αρχαίοι σας πρόγονοι  
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τα Καβείρια αλλά είναι ο τρόπος που χρησιμοποιώ εγώ, για να σας γίνει 
κατανοητό, το τι συνέβαινε. Γιατί φυσικά, άλλη αντίληψη είχατε τότε και 

άλλη έχετε τώρα. Άλλα σημεία αναφοράς είχατε τότε και άλλα τώρα. 
Παρακαλώ λοιπόν να σεβαστείτε την παρουσία μου εδώ, στο κέντρο του 

κύκλου και να μου επιτρέψετε να κρατήσω τα ινία, για να σας οδηγήσω. 

Οι ενέργειες που γειώνονται μέσα από τα Καβείρια Μυστήρια είναι 
πανίσχυρες και δεν θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα με αυτές, κάποιος που 

διαχειρίζεται κατώτερες ενέργειες μόνο. Κάποιος που βρίσκεται εστιασμένος 
στις κατώτερες δονήσεις… εκ των πραγμάτων, πρόκειται για ενέργειες 

που έχουν να κάνουν με την ζωτική σας δύναμη. Άρα είναι 
συνδεδεμένες σε μεγάλο βαθμό με το φυσικό πεδίο και αυτό που μάθατε να 
αποκαλείτε χθόνιο σώμα. 

Χρειάζεται όμως να καταλάβετε ότι οι δράσεις του ενός πεδίου επηρεάζουν 
το άλλο και η δράση σας και κίνησή σας στο ένα πεδίο, επηρεάζει μαγνητικά 

την αντίστοιχη κίνησή σας στο άλλο. Είναι αυτό το παλιό  και γνωστό πείραμα 
με τον μαγνήτη και τα ρινίσματα σιδήρου, που αναδιευθετούνται πάνω στις 
μαγνητικές γραμμές, σε ένα άλλο επίπεδο όταν από κάτω υπάρχει ένας 

μαγνήτης. Η ζωτική ενέργεια είναι ένας μαγνήτης. Μαγνητίζει! 
Μαγνητίζει την πνευματική ενέργεια, την ψυχική ενέργεια και την 

οδηγεί. 

Γίνεται λοιπόν η εργασία σε παραπάνω από ένα επίπεδα, για αυτό και σας 

είπα ότι εμείς βλέπουμε την φλόγα και στα τρία επίπεδα. Εσείς βλέπετε την 
φυσική φλόγα και μπορείτε να εννοήσετε, να συλλάβετε, τους 
συμβολισμούς. Μέσα από την κατανόηση των συμβολισμών διαβάζετε την 

αλήθεια και θα αντιλαμβάνεστε τις αληθινές πληροφορίες των άλλων 
πεδίων. 

Ο κύκλος που ξεκινάει σήμερα θα γίνει μισός από εμένα και μισός από τον 
Αλέξανδρο. Θα ξεκινήσω εγώ και στο υπόλοιπο μισό θα διδάξει ο 
Αλέξανδρος, ως παλαιός μυημένος των Καβείριων Μυστηρίων. Την 

προηγούμενη φορά σας δόθηκε η ενέργεια του φιδιού. Σας εξήγησα ότι αυτή 
η ενέργεια δεν υπάρχει μόνη της, δεν είναι έξω από εσάς αλλά είναι μέσα σε 

σας. Σκέφτεστε την κουνταλίνι, αυτό που λέτε  κουνταλίνι, σαν μια ξεκάθαρη 
αντιστοιχία της φλόγας των Καβείριων και του φιδιού. Η αντιστοιχία μπορεί 
να είναι ξεκάθαρη σε ένα μικρό βαθμό. Εδώ όμως όταν μιλάμε για τον όφι, 

αναφερόμαστε πολύ συγκεκριμένα στον όφι των Καβείριων. Στην οφιοειδή 
ενέργεια των Καβείριων Μυστηρίων. Δεν αναφέρομαι λοιπόν γενικά στην 

ενέργεια της κουνταλίνι αλλά σε κάτι πολύ εξειδικευμένο, πολύ ιδιαίτερο.  

Φυσικά οι γενικές αρχές της ροής της ενέργειας και μάλιστα της πύρινης 
ενέργειας, μπορεί να μοιάζουν αλλά στην εξειδίκευσή τους οι ενέργειες 

διαφέρουν. Αν νομίζει κάποιος ότι ο χρόνος του είναι ακριβός και δεν μπορεί 
να διαχειριστεί το γεγονός αυτού του κύκλου, των πληροφοριών και της 

εργασίας που θα πάρει, μπορεί να δηλώσει ήδη την παραίτησή του. 
Παραμένοντας, μπαίνετε πλέον σε μια νέα τροχιά. Κάποιοι από εσάς και 
κάποιες ασχολείστε ενεργά με τα Ελευσίνια Μυστήρια. Καταλαβαίνετε ότι 

τίποτε δεν λειτουργεί αποκομμένα από όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά τα δύο 
Μυστήρια συνδέονται βαθύτατα μεταξύ τους, σε βαθμό που δεν μπορεί να 

διανοηθεί κανείς αλλά που θα κατανοήσει, μόνο όταν τα νιώσει. Η θέση μου 
εδώ δεν είναι να σας μιλήσω για τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα 
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στα δύο Μυστήρια. Είναι να σας ωθήσω να αντιληφθείτε και τα δύο· να 
βιώσετε και τα δύο, γιατί λειτουργούν συμπληρωματικά. 

Ο Δίας είναι που θέλησε, να γειωθεί αυτή η ενέργεια στην ομάδα σας και 
μέσα από εσάς σε άλλους, έτσι ώστε να ξυπνήσουν διαδικασίες που είχαν 

ναρκωθεί από καιρό. Είχαν θαφτεί πολύ βαθιά εδώ και καιρό. «Θα 
αναπαράγουμε τις αρχαίες μυήσεις;» Είναι ξεκάθαρο ότι όχι. Δεν είμαστε εδώ 
για να αναπαράγουμε τους τρόπους τους παλιούς. Αλλά είμαι εδώ για να 

μεταφέρω την ιδέα των Καβείριων και πληροφορίες που θα σας 
οδηγήσουν να βρείτε την φλόγα, την Καβείρια Φλόγα μέσα σας, να 

την ενισχύσετε και να της επιτρέψετε να λάμψει γύρω. Αν υποτεθεί ότι 
υπήρχαν στην Ελλάδα κάποιοι μυστηριακοί πυλώνες, μπορείτε να είστε 
βέβαιοι, ότι ένας από αυτούς ήταν τα Ελευσίνια και ο δεύτερος τα Καβείρια. 

Και οι δύο πυλώνες συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, 
αλληλοσυμπληρώνονται.  Το πώς γίνεται αυτό θα το δείτε εν καιρώ. 

Η Άννα υποθέτει ότι θα γίνει ένας κλειστός κύκλος, στον οποίον θα 
συμμετάσχουν συγκεκριμένα άτομα, ότι δεν θα μπορεί κάποιος να 
μπαινοβγαίνει ή να μπαίνει όποτε θέλει. Ότι θα υπάρχει μια τάξη, οι 

συναντήσεις θα είναι σε τακτική βάση, γνωστή εκ των προτέρων και θα είστε 
παρούσες και παρόντες σε αυτές, έστω και μέσω διαδικτύου, για να 

προχωρήσει η εργασία. Σε όλα αυτά εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι μένω 
εδώ, μόνο επειδή με θέλετε. Δεν είμαι εδώ επειδή αποφάσισα να επιβληθώ 

και να κρατήσω τα ινία μιας μικρής ομάδας. Υπήρχε ένα σαφές και έντονο 
αίτημα, στο οποίο ανταποκριθήκαμε ο Αλέξανδρος και εγώ. Είμαστε εδώ, για 
να συνεργαστούμε μαζί σας. Απαιτώ λοιπόν τον σεβασμό και την προσοχή 

σας, πιστεύοντας ότι ήδη γνωρίζετε, ότι από την δική μου πλευρά σέβομαι 
απόλυτα την δική σας υπόσταση και προσέχω, ώστε αυτά που δίνω, να είναι 

κατάλληλα για εσάς.   

Θα υπάρξουν ορισμένες διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα εν καιρώ. Για την 
ώρα παραμένει αυτή η μέρα και ώρα συναντήσεων. Οι διαφοροποιήσεις θα 

προκύψουν τόσο από πρακτικές ανάγκες, όσο και από ενεργειακές, καθώς 
θα χρειαστεί να αξιοποιήσουμε άλλες ώρες και ημέρες, για να βοηθήσουμε 

την ενέργεια να αναπτυχθεί περισσότερο. 

Η Άννα θέτει ένα ερώτημα «Τι γίνεται με τον Ήφαιστο;»  Ο αγαπημένος σας 
Ήφαιστος έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις Καβείριες λειτουργίες. Και 

αναμένεται να παίξει ανάλογο ρόλο και τώρα. Παρακαλώ να δεχτείτε την 
είσοδο του Ηφαίστου στον κύκλο, σεμνά και ταπεινά. Για την ώρα έρχεται 

με ενέργεια πολύ απαλή, σαν ένα ανάλαφρο αεράκι, να σταθεί και αυτός 
ανάμεσά σας. Σύντομα θα διαπιστώσετε, ότι αυτό το ανάλαφρο αεράκι είναι 
πολύ βαρύ. Έχει μεγάλο εκτόπισμα ενεργειακό. Ότι φέρει το βάρος ενός 

Θεού. Μείνετε ανοιχτές και ανοιχτοί, για να δεχτείτε την παρουσία του 
Ηφαίστου και της μητέρας του Ήρας, που τον συνοδεύει. Δύο μητέρες και 

δύο γιοί. Ενδιαφέρον! Πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση! 

Θα παρακαλέσω τώρα να φέρετε τα χέρια στο μέρος της καρδιάς, με τις 
παλάμες ενωμένες μπροστά στο στήθος, ζητώντας να ξυπνήσει η ενέργεια 

του φιδιού, που λάβατε την προηγούμενη φορά, περίπου ένα μήνα πριν. 
Από την καρδιά η ενέργεια του φιδιού, απλώνεται και σας τυλίγει. 

Τυλίγει την αύρα σας. Παρακαλώ να επιτρέψετε στο φίδι, να περάσει μέσα 
από όλο σας το σώμα, να τρυπώσει παντού, στα όργανα, στα οστά, δείτε το 
να τρυπώνει και να βγαίνει από τις κόγχες των ματιών, το στόμα το λαιμό, 
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τα πλευρά του θώρακα, τα οστά της πυέλου, να κινείται μέσα από τα όργανα 
του σώματος, τις φλέβες και τις αρτηρίες, την τραχεία, το έντερο, τους 

αγωγούς της λέμφου και όλους τους αγωγούς του σώματος. 

Δείτε το να κινείται μέσα στην σπονδυλική σας στήλη και στον χώρο του 

κρανίου. Πρέπει να εντυπωθεί βαθιά! Χρειάζεται τελικά να ταυτιστείτε 
απόλυτα με την ενέργεια του φιδιού. Να γίνετε ένα, με αυτό. Εσείς 
είστε ο Όφις!  

Μέχρι σήμερα αρκετές φορές, πολλές φορές, σας ζητήθηκε να δουλέψετε με 
τον όφι, σε διάφορες μορφές. Εδώ πρόκειται για ένα ιερό μυστήριο. Προέχει 

το βίωμα. Μπείτε στην ενέργεια του φιδιού! Μη διστάσετε να δείτε τον εαυτό 
σας σαν ένα φίδι. Είναι τόσο σημαντικό. Και θα είναι πολύ φυσικό, αν 
βλέποντας τον εαυτό σας σαν ένα φίδι, νιώσετε μέσα σας χαρά. Ευχαρίστηση 

και χαρά. Σας ανήκει. Είστε εδώ για να φέρετε στην επιφάνεια τον όφι που 
είστε οι ίδιες και οι ίδιοι. Αφήστε τα χέρια χαλαρά, λυμένα και τολμήστε να 

δείτε το σώμα σας σαν όφι. Δείτε το να σέρνεται στο έδαφος, πάνω στα 
φύλα, στο νοτισμένο χώμα, νοιώστε το να κουλουριάζεται και να κινείται με 
το χαρακτηριστικό τρόπο του φιδιού. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να οσμιστεί 

με την γλώσσα. Ω! να ξέρατε τι ετοιμάζετε! Τι σπουδαία ετοιμασία κάνετε 
τώρα και τι πρόκειται να σας φέρει το μέλλον! Δυστυχώς δεν μπορούμε να 

τα λέμε όλα αλλά χρειάζεται εσείς να φθάνετε βήμα-βήμα πρώτοι εκεί, για 
να έχετε την χαρά και την ικανοποίηση της επιτυχίας και της ανακάλυψης. 

Και καθώς γίνεστε ο όφις, καθώς νοιώθετε ότι είστε ο όφις, ανακαλύπτετε 
ότι ο όφις είναι μια ροή φωτιάς. Είναι μια οφιοειδής φλόγα, που 
χαρακτηρίζεται από την δική της ιδιαίτερη νοημοσύνη. Θα σας ζητηθεί να 

κάνετε πράγματα με αυτόν τον όφι. Με αυτή σας την όψη. Αλλά για να 
φθάσετε εκεί, πρέπει πρώτα να μάθετε να νοιώθετε να σκέπτεστε και να 

ενεργείτε όπως ο όφις. Πάρτε λίγο χρόνο για να κινηθείτε οραματικά σαν 
ένα φίδι, με την μορφή του φιδιού.  

[Παύση 1΄] 

Από τούδε και στο εξής είστε ο όφις του Διός του Υψίστου. Ανήκετε 
σε αυτόν. Η αφιέρωση είναι απαραίτητη. Και θα χρησιμοποιηθείτε από αυτόν 

ως όφις. 

Η άλογη όψη πρέπει να εξαφανιστεί. Αυτή την άλογη όψη διοικώ… 
διαχειρίζομαι αυτή την ώρα. Ο Όφις είναι συνείδηση. Και θα μπορέσει 

πραγματικά να εκδηλωθεί, όταν η άλογη όψη… όταν άλογη όψη καταστεί 
διαχειρίσιμη απόλυτα από εσάς. Και μη παραξενεύεστε για αυτή την άλογη 

όψη, γιατί όλοι και όλες διαθέτετε μια. Με όλη σας την προσπάθεια και τον 
αγώνα να γίνετε όλο και ποιο συνειδητοί και συνειδητές, πολύ συχνά 
εκφράζετε αυτή την άλογη όψη. Δεν είναι το σώμα σας. Το σώμα σας έχει 

νου,  έχει αντίληψη. Είναι το συναίσθημα ξεκάθαρα και αυτό πρέπει να 
απαλειφθεί... πρέπει να εξισορροπηθεί. Είναι απαραίτητο να μάθετε να 

μετουσιώνετε άμεσα την ενέργεια του φυσικού σώματος σε νου, 
χωρίς αυτή να διαχέεται, να διασπάται και να σας κυριεύει ως 
συναίσθημα. Και το μυστικό είναι να μπορείτε να παίρνετε την φυσική 

ενέργεια, την ενέργεια του φυσικού σώματος και άμεσα να την μετατρέπετε 
σε νου, χωρίς να την αφήνετε να τρέφει το θυμικό σας σώμα. Όταν τρέφετε 

το θυμικό σώμα λειτουργεί η άλογη όψη σας. Ξέρω πολύ καλά ότι 
μιλάτε για συναισθηματική νοημοσύνη, ότι είστε από τους τύπους που 
θέλουν να ανοίξουν την καρδιά τους και να χωρέσουν μέσα όλο τον κόσμο, 
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ότι πιστεύετε πως πρέπει να εκφράζετε τα συναισθήματά σας και εγώ δεν θα 
πω κάτι αντίθετο σε όλα αυτά. Αν όμως έχετε καταφέρει να υλοποιήσετε 

αυτά, τότε ήρθε η ώρα να προχωρήσετε στο επόμενο πεδίο, στο επόμενο 
επίπεδο διδασκαλίας και πλέον να μετατρέπετε την ενέργεια σε νου, άμεσα. 

Ο Ποσειδώνας σας έδωσε ορισμένα σημαντικά εργαλεία στο παρελθόν και 
από αυτόν μάθατε, ότι ήταν εκείνος ο πρώτος που βοήθησε στην μετατροπή 
της φυσικής ενέργειας σε νου και ότι το συναισθηματικό σας σώμα 

προκύπτει από αυτή την διεργασία μετατροπής. Εδώ θα δουλέψετε έτσι 
ώστε να μην υπάρχουν πλέον οι ενδιάμεσες καταστάσεις του συναισθήματος. 

Ακούγεται σκληρό σε κάποιες από εσάς. Παράτυπο, ακατάλληλο ίσως και 
όμως είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σας συμβεί. Είναι αυτό που ήλθατε να 
κάνετε εντέλει. Έτσι, θα πρέπει να κρατήσετε στο πίσω μέρος του νου σας 

ότι  ο Ποσειδώνας θα είναι επίσης βοηθός σας, σε αυτή την σειρά 
μαθημάτων. 

Στέκομαι στο κέντρο του κύκλου σας και κρατώ τα ινία της άλογης όψης 
σας. Ξέρετε, θα μπορούσα τώρα τραβώντας ελαφρά τα χαλινάρια ή 
χαλαρώνοντας τα ελαφρά, να επηρεάσω άμεσα το συναισθηματικό σας 

σώμα. Έχω την δυνατότητα να κρατώ αυτή την ισορροπία. Παραμένετε σε 
μορφή φιδιού. Και κάθε φορά που θα εργαζόμαστε μαζί εδώ, θα έχετε 

αυτή την μορφή και θα νοιώθετε θαυμάσια για αυτό. Χαϊδεύω τα φίδια που 
έχω γύρω μου απαλά στο κεφάλι και σας καλώ να έρθετε στα χέρια μου. Σας 

καλώ να τυλιχθείτε στους βραχίονες μου. Κάντε το. Ελάτε να παίξουμε μαζί.  

[Παύση 1΄] 

Πραγματικά, τα πάντα ρέουν και με την μορφή που έχετε μπορείτε να τα 

νιώσετε, καθώς ελίσσεστε. Η χαρά είναι δική μου. Ο Ποσειδώνας πλησιάζει 
στο κέντρο του κύκλου μπροστά μου και αφήνει ένα μικρό νεφέλωμα από 

αυγά. Μικρά αυγά. Τα αυγά φιδιού είναι έτοιμα να σπάσουν. Αυτά θα μείνουν 
εδώ, και όταν έλθει η ώρα θα εκκολαφθούν. Με την οφιοειδή σας μορφή 
πάρτε λίγο χρόνο, για να κινηθείτε σε οικείους χώρους, νοερά.  

[Παύση 1΄] 

Μην προσπαθείτε ακόμα να αλλάξετε την μορφή σας, συγκρατήστε την 

οφιοειδή εικόνα σας. Η αλλαγή σας σε ανθρώπινη μορφή θα πρέπει να 
γίνεται σταδιακά. Χρειάζεται να το θυμόσαστε αυτό, έτσι ώστε να αντέχετε 
την αλλαγή της ενέργειας από την μια μορφή στην άλλη. Πηγαίνετε σε 

πρόσωπα οικεία… 

[Παύση 3΄] 

Και συναντήστε τα με αυτή την μορφή σας, Ελιχθείτε πάνω τους με την 
μορφή σας. Πως νιώθετε; 

[Παύση 3΄] 

Και τώρα επιστρέψτε πίσω στην θέση σας, πάντοτε με την μορφή του φιδιού 
και με τον τρόπο του φιδιού. Αφήστε να εκπτυχθούν πρώτα τα πόδια. 

Νοιώστε το φιδίσιο σώμα σας να αποκτά πόδια. Να ξεχωρίζουν από το σώμα 
και στην συνέχεια να αρχίσουν να διακρίνονται σιγά, σιγά τα χέρια. Κινήστε 
τα φυσικά σας πόδια και χέρια ελαφρά και δείτε τον εαυτό σας να παίρνει 

και πάλι την ανθρώπινη μορφή. Και αφού το κάνετε πάρτε λίγο χρόνο για 
να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Την διαφορά που νιώσατε στην ενέργεια 

ανάμεσα στις δύο μορφές.  

http://www.elijah.gr/
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[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

 

Ζευς: 

Η Ολυμπιάδα είναι αυτή που είναι. Ο Δίας θέλει να ευχαριστήσει για αυτό 

που έγινε σήμερα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα και είναι απαραίτητο. 

Σας ευχαριστούμε. 
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