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                                                     Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 
 
                                          ΟΙ ΕΞΩΓΗΪΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
 
     Πολλοί αποδέχονται εξωγήϊνη νοήμονα ζωή, αρκετοί ότι άνθρωποι προηγούμενων 
πολιτισμών της γης αποίκησαν το σύμπαν. Οι άνθρωποι εκεί έξω είναι αδιάφοροι, ή 
ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις πάνω στην γη ; 
 
                                         ΓΗ, Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
 
     Στην γη διεξάγεται ένας ανηλεής αγώνας επιβίωσης του ανθρώπου. Η μόλυνση 
του περιβάλλοντος, τα μεταλλαγμένα, τα όπλα, ο υπερπληθυσμός, είναι μερικές από 
τις συνισταμένες  που απειλούν την ζωή, όπως είναι εκδηλωμένη. Πίσω στο 
υπόβαθρο της κοινωνίας, υπάρχουν αυτοί που υποκινούν τα νήματα και καθορίζουν 
τις κοινωνικές εξελίξεις. Και από αυτούς, μερικοί ίσως διεστραμμένοι, δεν θα είχαν 
σε τίποτε να ξεκινήσουν ένα πυρηνικό πόλεμο και ας καταστραφούν και οι ίδιοι! 
 
                                        ΔΙΑΣΤΗΜΑ, Ο ΧΩΡΟΣ  ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ 
 
     Στους αποίκους του διαστήματος, όλα τα προβλήματα είναι λυμένα. Ζουν πολλά 
χρόνια, επιδιώκουν την αιωνιότητα και επιθυμούν την συμπαντική ισορροπία. Η 
κοινωνία είναι αχρήματη και τα αγαθά άφθονα. Η  επιστήμη αναχαίτισε όλες  τις 
αρρώστιες και είναι προσιτή στους αποίκους των 155 περίπου περιοχών του 
διαστήματος που κατοικούνται. Ο συνολικός πληθυσμός είναι περίπου πεντέμισυ 
δισεκατομμύρια άνθρωποι και η διοικούσα ομάδα των εκλεκτών πεντακόσιες 
χιλιάδες. Η επικοινωνία είναι άμεση ,κάθε ένας έχει έναν υπερυπολογιστή και ένα 
φορητό, το internet είναι δορυφορικό όπως θα λέγαμε και τους ενώνει. Η μεταφορές 
γίνονται με υπερδιαστημόπλοια αντιβαρύτητας ( 7 δισεκατομμύρια έτη φωτός 
απόσταση, διανύονται σε 20 γήινες ημέρες). 
 
                                     ΟΙ ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 
 
     Θυμάμαι που διάβαζα στο internet, ότι ένας Ρουμάνος Φυσικός δημιούργησε 
αόρατες φυσαλίδες  ιόντων. Λοιπόν, ένας πολιτισμός 120.000 ετών αποίκων του 
διαστήματος, δημιούργησε βαρυτικές  φυσαλίδες (να φανταστείτε πόσο πίσω 
είμαστε, εμείς δεν διατυπώσαμε ακόμη το ερώτημα, πως παράγεται η βαρύτητα). 
Αυτές οι βαρυτικές φυσαλίδες μπορούν να συντονισθούν σε κάποια σκέψη ανθρώπου 
και να δουλεύουν σαν κεραία  λήψης  και  μετάδοσης σε κάποιο αόρατο δορυφόρο, τι 
σκέπτεται, τι λέει και που βρίσκεται ο ελεγχόμενος ,ακόμη και αν βρίσκεται σε βάθος 
πολλών μέτρων. 
 
                               Η ΖΩΗ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 



 
     Στην πρώτη υπερκαταστροφή στη γη (κατακλυσμός του Δευκαλίωνα), έφυγαν 
άποικοι στο διάστημα πολλοί άνθρωποι. Τρία κράτη με τις διοικούσες ομάδες  τους 
σχηματίσθηκαν  και η μία ομάδα εκλεκτών δεν αποκατέστησε τις φυσιολογικές 
ορμονολογικές εκκρίσεις στα δύο φύλλα και τις ηθικές σχέσεις. Αυτή η ομάδα 
διέφθειρε τα ήθη στον νέο πολιτισμό που αναπτύχθηκε βαθμιαία πάνω στην γη και το  
αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή του Νώε που επέβαλαν οι δύο ανορθωμένες ομάδες 
και  κράτη του διαστήματος. 
     Το σκηνικό περίπου έτσι διεξήχθηκε και στους δύο επόμενους πολιτισμούς, με την 
εκπεσμένη ομάδα να επεμβαίνει και να διαφθείρει τα ήθη. Οι συγκρούσεις τώρα είναι 
ενδογήινες και ο πυρηνικός πόλεμος ήταν η κατάληξη των διεφθαρμένων ηθικά 
πολιτιστικά και οικονομικά ανθρώπων. Πλέον η έξωθεν επέμβαση γίνεται για να 
τιμωρηθούν αυτοί που προκάλεσαν  την καταστροφή και οι οποίοι φρόντισαν να 
σωθούν και βυθίστηκαν ήπειροι. 
 
                                Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
    Ο πολιτισμός που διανύουμε είναι ο τελευταίος. Ή πετυχαίνει και ακολουθούμε 
πολιτικά, πολιτισμικά ,τεχνολογικά και οικονομικά τις αχρήματες κοινωνίες του 
διαστήματος, ή νομοτέλεια, η αυτοκαταστροφή που βρίσκεται στα βάθη των 
ομοφυλόφιλων υπόγειων και μη και ναρκομανών αρχηγών, θα φέρει το τέλος της γης. 
Αυτό θα είναι το τέλος της γης στον χάρτη του σύμπαντος. Τώρα πλέον δεν υπάρχει 
το διεφθαρμένο κράτος του διαστήματος, η πτώση των αγγέλων είναι ο μύθος  της 
ήττας τους. 
 
                             ΟΙ ΕΞΩΘΕΝ ΘΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ; 
 
     Ίσως ακούτε για εμφανίσεις UFO. Ίσως  δεν γνωρίζετε ότι έχουν γίνει 
μικροσυμπλοκές με αεροπλάνα στρατιωτικά και πλοία, όπου οι συμπλεκόμενοι 
γνώρισαν μέρος της τεχνολογίας των αποίκων. Όμως θα γίνει επέμβαση πάνω στην 
γη; 
     Εγώ ξέρω ότι επέμβαση γενικά προκαλείται από διαφόρους παράγοντες. Θα 
μπορούσε δηλαδή, αν είναι φιλέλληνες οι έξωθεν, ένα τρομοκρατικό κτύπημα στους  
Ολυμπιακούς αγώνες που θα κρύβει πίσω του το οχετό της Βαβυλώνας, να είναι το 
έναυσμα να γεμίσει ο ουρανός με UFO και ίσως ίσως να ταρακουνηθεί μία ήπειρος. 
Όμως εκείνο που είναι βέβαιο είναι  η διάδοση της διαφθοράς και της ομοφυλοφιλίας 
που μεθοδεύεται από ορισμένους που έχουν αυτοί ορμονολογικό πρόβλημα. Μία 
διεφθαρμένη κοινωνία έχει την αυτοκαταστροφή μέσα της  και είναι άξιο να 
αναρρωτηθεί κανείς, μήπως έγινε ήδη επέμβαση για αποφυγή της καταστροφής. Και 
Εκείνοι, οι εκλεκτοί της ομάδας Έψιλον ξέρουν ότι μία νέα καταστροφή της γης, θα 
τους οδηγήσει να την εξαλείψουν από τον χάρτη του σύμπαντος, δεν πάει άλλο! Είναι 
βέβαια και το ότι θέλουν το στρατηγικό  σημείο της γης, γιατί παίζει κάποιο 
σημαντικό ρόλο και γιατί υπάρχει κάποιος συμπαντικός κίνδυνος που πρέπει να 
αντιμετωπισθεί. Και η γη έχει τον ρόλο της! 



     Αυτός ο ρόλος της γης, γυρίζει το ρολόϊ μέχρι την ώρα της επέμβασης, η οποία 
μπορεί να προκληθεί στους Ολυμπιακούς, ίσως μερικά χρόνια αργότερα και σίγουρα 
ποτέ αν μπορούσαμε, υγιείς να σταθούμε στα πόδια μας! 


