
                                     ∆ΑΜΝΩΝ  ΚΑΙ  ΕΙΡΗΝΗ 
 
                                                                          Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
 
     Κάποτε στην γη, υπήρχε µόνο µία ήπειρος, η Πανγαία. Η Πανγαία ήταν πολύ 
µεγάλη, δύο φορές η Ευρασία. 
     Στις λίµνες και τα έλη της πανγαίας (η οποία είχε µεγάλες πεδιάδες), διεξάγονταν 
το παιγνίδι της ζωής. Οι κεραυνοί που ήταν συχνοί και έπεφταν σε αναδυόµενα από 
τα έλη δένδρα, ήταν προϋπόθεση δηµιουργίας των κυττάρων. 
 
                                    ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ 
 
     Οι άνθρωποι όπως και όλα τα είδη, έχουν εκκινητήρια αρχή τις ζεστές λίµνες και 
έλη του ∆αρβίνου. Ο Λόγος, δηλαδή ο τρόπος δοµής και εξέλιξης των κυττάρων, 
διήπε το παιγνίδι της ζωής. Στις διάφορες περιοχές της Πανγαίας και κατόπιν 
εξέλιξης των κυττάρων κατά είδος, δηµιουργήθηκαν και άνθρωποι, λευκοί, µαύροι, 
κίτρινοι και ερυθροί. Πίσω τους βρισκόταν ο ίδιος Λόγος, το DNA που είχε το ίδιο 
σχέδιο  δοµής, τα νουκλεϊκά οξέα και τις τέσσερις βάσεις. Οι µικροδιαφορές στην 
δοµή των βάσεων, προσδιόρισε τις φυλές της Πανγαίας. 
     Οι πόλεµοι δεν έλειψαν και παρουσιάστηκαν κρυφές οργανώσεις, που σκοπό είχαν 
την αδελφότητα της Πανγαίας. Μέσα εκεί, ήταν η αδελφότητα των τεκτόνων της 
κοινωνικής υφής και οι οµάδες των εκλεκτών. Οι εκλεκτοί σε κάθε πληθυσµό είχαν 
την δική τους ονοµασία και µεταξύ των Επιλέκτων Ελλήνων ήταν η οµάδα Έψιλον. 
 
                                        Η ΥΦΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 
     Οι παραπάνω οργανώσεις, είχαν σαν βάση την αξιοκρατία. Οι καλύτεροι γίνονταν 
αρχηγοί. Οι οµάδες των εκλεκτών, έθεσαν σαν βάση τα  οκτώ  αστέρια σαν σηµείο 
εισδοχής σε αυτές ( το αστέρι ήταν σύµβολο των τεκτόνων). Μεταξύ των οµάδων 
υπήρχαν προστριβές, κυρίαρχη γλώσσα ήταν η Ελληνική και η κοινωνία απαιτούσε 
τον παγκόσµιο αρχηγό.  
     Είχαν ανακαλύψει ότι ένα  κύτταρο που προερχόνταν από τον αριστερό µαστό του 
άνδρα  (υπήρχαν µόνο άνδρες, δεν υπήρχε ένστικτο του έρωτα), µε κατάλληλη 
διεργασία γίνεται σαν ωάριο και κλωνοποιούµενο δίνει τελικά µια νέα ζωή. 
 
                                      ∆ΑΜΝΩΝ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
     Από το πλευρό του ∆ία, πάρθηκε το κύτταρο που γονιµοποιηθέν, έδωσε τον 
αργότερα ονοµασθέντα ∆αµν(ά)ωνα . Και από το πλευρό του ∆άµνωνα, µε 
κατάλληλη διεργασία ήρθε αργότερα η Ειρήν(η). 
     ∆αµνάω σηµαίνει δαµάζω, βάζω κάτι υπό έλεγχο και αυτός ονοµάστηκε έτσι γιατί 
έθεσε υπό τον έλεγχό του τους τέκτονες και τους εκλεκτούς, ο πρώτος παγκόσµιος 
αρχηγός ήταν γεγονός, η αδελφότητα επήλθε. Οι πόλεµοι σταµάτησαν, η τεχνολογία, 
η ευηµερία, η αχρήµατη κοινωνία, η αφθονία, οι αξίες κυριάρχησαν. Η γυναίκα του 
∆άµνωνα λόγω της παγκόσµιας αδελφότητας, ονοµάστηκε Ιρήν ή Είρην. Η Ελληνική 
οµάδα Έψιλον, έφερνε τον αρχηγό και την ειρήνη. 
     Η τεχνολογία ήταν απογειωµένη, υπερδιαστηµόπλοια αντιβαρύτητας διέσχιζαν 
τους γαλαξίες σε λίγες ώρες και ο ∆άµνων που έφθασε τα 14 αστέρια, έγινε αιτία 
επηρεασµού της φύσης. Τώρα πλέον η φύση θα έχει θερµότητα και θα υπάρχουν ένα 



θετικής και ένα αρνητικής µάζας υποσύµπαντα, τα οποία θα ιδιοπεριστρέφονται γύρω 
από την Χθόνα (γη) και την Αντιχθόνα. 
 
                                 ∆ΑΜΝΩΝ-(Α)∆ΑΜ, ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΑ 
 
     Όµως η Ιρήν ζήλεψε τον ∆άµνωνα, είχε οκτώ αστέρια και ήθελε να τον εκπέσει. Η 
πτώση και το παρά φύσει επέρχεται, ο αρχηγός αµφισβητείται, ο ∆άµνων γίνεται 
(Α)δάµ(νων) και η Ιρήν γίνεται Ε-υα. Γίνονται τρία κράτη στην γη µε ξεχωριστούς 
αρχηγούς. Το ένα ο Αδάµ, το άλλο ο Καίνων και το τρίτο ο Αβέλλης που ήταν παιδιά 
του Αδάµ (µετά την πτώση ήρθε ο πολλαπλασιασµός µε συνουσία και τα χρονικά 
διαστήµατα είναι µεγάλα). ∆ηµιουργήθηκαν αµυντικά, επιθετικά, βιολογικά, 
πυρηνικά όπλα και ο όλεθρος επήλθε. 
 
                                            ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
     Έπειτα άποικοι στο διάστηµα οι  πρώτοι άνθρωποι , βλέπουν µία καταστραµµένη 
γη χωρισµένη σε δύο ηπείρους (Μου και Λεµουρία) από τα σεισµικά κύµατα του 
πολέµου και τα νερά του κατακλυσµού να υποχωρούν και να ξανασχηµατίζονται έλη 
και λίµνες. Η οµάδα Έψιλον και οι άποικοι των τριών κρατών, εξόριστοι πάνω στους 
ουρανούς , θα προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες. Οι οµάδες Έψιλον και ∆έλτα θα 
ανορθωθούν βελτιώνοντας επιστηµονικά τις ορµονολογικές εκκρίσεις. Η οµάδα 
΄΄Εψιλον θα κάνει γενετικά πειράµατα στην γη, θα προκαλέσει κεραυνούς και σε 
κατάλληλες ουσίες των ελών και των λιµνών, θα προκαλέσει πάλι την γέννηση 
ανθρώπων. Η ζωή θα ξαναρχίσει στην χαµένη τους πατρίδα και η ελπίδα θα 
ζωντανέψει , ότι κάποτε αυτή η ζωή θα πετύχει και δεν θα ξανακαταστραφεί και θα 
συνεργαστεί µε τους αποίκους που θα τους προσκαλέσει στην χαµένη πατρίδα. 


