
                                ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

                                          ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ    

 

     Γεννήθηκα την 31/8/1955 στο Αγρίνιο, από τον Γιώργο Χαραλαµπόπουλο 

και την Κωνσταντούλα Ζώη. Οι γονείς µου κατάγονταν από τον Άγιο ∆ηµήτριο 

Ναυπακτίας και το 1941 ήλθαν στο Αγρίνιο, όταν παντρεύτηκαν. ∆εν έβγαλαν 

το δηµοτικό, αλλά και οι δύο τους ήταν ευφυείς άνθρωποι και οι γνώσεις τους 

ήταν ικανοποιητικές. Ήταν τίµιοι, φτωχοί και πιστοί άνθρωποι. Ο πατέρας µου 

είχε ένα µικρό µπακάλικο στα Κλεπαΐτικα Αγρινίου, µία φτωχογειτονιά τα 

χρόνια εκείνα. Για να συµπληρώσει το εισόδηµα ο πατέρας, πωλούσε 

υφάσµατα µε ένα τρίκυκλο ποδήλατο, στα γύρω χωριά. 

     Θυµάµαι µικρό παιδί, ότι οι κρίσεις των µεγάλων ήταν ότι διέθετα κάποια  

ευφυΐα. Η µητέρα µου πάντα είχε µεγάλη γνώµη για τις δυνατότητές µου και 

ήταν µία κοντή γυναίκα µε πολλή ισχυρή θέληση, πράγµα που µου το 

ενεφύσησε.  Ο πατέρας που επιστρατεύτηκε δύο φορές , µία κατά τον δεύτερο 

παγκόσµιο και µία από τον εθνικό στρατό στον εµφύλιο, ήταν ένας 

φοβισµένος άνθρωπος και η αστυνοµία πολλές φορές του έκανε έλεγχο στο 

µαγαζί. Ιδιαίτερα στα χρόνια της χούντας, µου συνιστούσε να µην εκδηλώνω 

τα φρονήµατά µου, πάντως αυτός έλεγε ότι ψηφίζει δεξιά. 

     Στο δηµοτικό µου καλλιεργήθηκε η απέχθεια από το διάβασµα, πάντως 

εγώ κατάφερνα να παίρνω τουλάχιστον εννέα. Από την έκτη του δηµοτικού 

άρχισα να εµβαθύνω ,όπως ένα παιδί την σκέψη, αν υπάρχει και τι είναι ο 

θεός και η αλήθεια. 

    Το 1967 µετά την έλευση της χούντας, πέρασα στο γυµνάσιο, όπου τις δύο 

πρώτες χρονιές είχα φιλόλογο την νεοδιορισθείσα  Ιωάννα Τσαµπακάλου. Η 

Ιωάννα µέσα στα σκοτάδια της χούντας, ήταν ένας πυρσός  και σε µία στιγµή 

µας είπε: «Παιδιά να βάλετε σκοπούς στην ζωή σας, οι ανώτεροι σκοποί είναι 

τα ιδανικά, βάλτε ένα δύο ιδανικά στην ζωή σας». Εγώ ,ίσως ο ποιο καλός 

δέκτης που µόνο εµένα φώναζε µε το µικρό όνοµα (Αλέξη) η Ιωάννα, έβαλα 

δύο ιδανικά. Το πρώτο να φθάσω την απόλυτη αλήθεια και το δεύτερο 

ήσσονος σηµασίας, άντε όταν ,µεγαλώσω να βρώ µία γυναίκα όµορφη και 

διανοούµενη, να γίνει σύντροφός µου. 

     Στο γυµνάσιο πήγα µε παρέµβαση της µητέρας µου, γιατί ο πατέρας ήθελε 

να πάω για δουλειά και να φέρω λεπτά. Η µητέρα υποσχέθηκε ότι θα 

καλύπτω όλα τα έξοδά µου (και της διατροφής) και ζήτησε από τον αδερφό 

µου Γιάννη να µε µάθει να φτιάχνω καρέκλες (πρώτος ο Σωτήρης, δεύτερη η 

Σταυρούλα και ο τρίτος ο Γιάννης και ακολουθώ εγώ). Η Ιωάννα έβλεπε την 

καθοδική πορεία µου στο γυµνάσιο, χωρίς να γνωρίζει ότι εγώ το απόγευµα 



εργαζόµουν και ήθελα και λίγη ώρα να κάνω καµία βόλτα µε ένα φίλο και 

κανένα καµάκι. 

    Στην τρίτη γυµνασίου, έφθασα στην αποδοχή ενός παγκόσµιου θεού. Είχα 

ένα καθηγητή µαθηµατικό που δεν µπορούσα να παρακολουθήσω και έµεινα 

ανεξεσταστέος. Το φροντιστήριο µου έκανε πολύ καλό. Είχα από τότε ορίσει 

ότι θα σπουδάσω οικονοµικά, για να µάθω την κοινωνική αλήθεια, δεδοµένου 

ότι ένα από τα θύµατα της κοινωνίας ήµουν και εγώ. ∆ιαρκώς έκανα 

φιλοσοφικές συζητήσεις. Στην Πέµπτη γυµνασίου, ευτύχισα να έχω φιλόλογο 

τον Αντώνη Αντωνάκη, ο οποίος όταν µας παρέδιδε αρχαία, µας κάρφωνε 

πάνω στο βιβλίο. Αν κατάφερα στις εργασίες µου να µεταφράσω 

ικανοποιητικά τα αρχαία κείµενα, την πρώτη τιµή έχει ο Αντωνάκης. 

     Το κατεστηµένο παρακολουθούσε άγρυπνα τις επιδόσεις και τις 

συζητήσεις µου και πάντοτε προσδοκούσε να εξελιχθώ και να καρπωθεί τις 

ικανότητές µου, προωθώντας µε σε πολιτικές θέσεις, πράγµα που δεν 

ικανοποίησα ποτέ. 

    Στην έκτη του εξαταξίου γυµνασίου, έφθασα στον υλισµό. Είχα ήδη διδαχθεί 

την αρχή της αφθαρσίας της ύλης του Λαβουαζιέ και είπα ότι ό,τι υπάρχει δεν 

θα καταστραφεί ποτέ, άρα δεν είχε ποτέ αρχή (άρα δεν υπάρχει θεός). 

     Στην έκτη ζήτησα από τον πατέρα µου να µην του δίνω χρήµατα, για να 

πάω στο φροντιστήριο για προετοιµασία στις εισαγωγικές εξετάσεις για το 

πανεπιστήµιο. ∆ούλευα την Κυριακή και πλήρωνα το φροντιστήριο και µου 

έµενε και ένα µικρό µπουρµπουάρ. ∆ιάβαζα εντατικά και έµενα σε µία µικρή 

καµαρούλα γιατί η αδερφή µου είχε παντρευτεί και έφυγε. Από το εντατικό 

διάβασµα ξέχναγα να φάω, έγινα 55 κιλά , έβαζα την ηλεκτρική σόµπα, όταν 

ζέσταινε την έκλεινα και δεν καταλάβαινα να την ξανανοίξω. Μία Κυριακή µας 

κάλεσε ο µαθηµατικός να δώσουµε εξετάσεις στις 10.00. Εγώ στις 07.00 πήγα 

στην δουλειά και 09.55 ήµουν στο φροντιστήριο. Πήρα τις ασκήσεις και 

άρχισα σαν πολυβόλο, σε 25 λεπτά ήµουν έτοιµος. «που πας, κάτσε κάτω» 

µου λέει ο µαθηµατικός και του έδωσα την κόλλα. Μία µουντζούρα µου 

στέρησε το 20 και γύρισα τροχάδην στην δουλειά. 

     Όµως η εξαντλητική προσπάθεια µε οδήγησε στην φυµατίωση, αλλά ποτέ 

δεν έκανα αιµόπτυση. Στην Πάτρα που έδινα τις εξετάσεις, µύριζα κάθε πρωΐ 

τον αέρα της θάλασσας και έκανα εµετό. Έπεσε η αναµενόµενη απόδοση, 

αλλά πέρασα στην καλύτερη σχολή, το Οικονοµικό Τµήµα της Νοµικής 

Σχολής του πανεπιστηµίου Αθηνών. 

      Στο ΝΙΕΘ έµεινα 17 ηµέρες ώσπου έγινε ανενεργή η αρρώστεια  και από 

εκεί παρακολούθησα τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, διαφορετικά θα ήµουν 

εκεί. Σε δύο µήνες από την εντατική θεραπεία δεν υπήρχε καµία σκιά στον 

πνεύµονα, αλλά συνέχισα την θεραπεία για 1.5 έτη , έξω από το νοσοκοµείο. 



     Στο δεύτερο έτος (1974) προσχώρησα στην Πανσπουδαστική, ήµουν 

βλέπετε προδιαθετηµένος από την υλιστική αντίληψη και την εργατική µου 

θέση. Κατέβαινα στο Αγρίνιο, δούλευα στο εργαστήριο του αδερφού µου και 

µε όσα χρήµατα έπαιρνα, περνούσα στην Αθήνα κοντά στο πανεπιστήµιο και 

τους συντρόφους.  

     Στο τρίτο έτος, µου έγινε πρόταση και εισήλθα στην ΚΝΕ, πριν αυτή κάνει 

το άνοιγµα στις µάζες. Γνώρισα µία όµορφη κοπέλα από την Λαµία και για 

πρώτη φορά τον έρωτα. Η κοπέλα είχε προβλήµατα υγείας και χωρίσαµε. 

Αργότερα γνώρισα µία φοιτήτρια του Νοµικού, µία εξαίρετη κοπέλα. Οι 

σχέσεις ήταν θερµές, η ιδεολογική ανέλιξη συνεχίζονταν . Νοµίζω ότι ήταν 

από τα µεγάλα λάθη µου, η εµφάνιση της κοπέλας δεν µε ικανοποιούσε 

ιδιαίτερα όταν ξυπνάγαµε το πρωΐ  και την απαξίωσα ασυνείδητα. Μοιραία η 

σχέση µαράθηκε και προς το τέλος του έτους χωρίσαµε. Από ένα ατυχές 

γεγονός στην οργάνωση, αποµακρύνθηκα βαθµιαία. Το καλοκαίρι ο αδερφός 

µου δεν είχε τροφοδότηση από ξύλα και µου ζήτησε να πάρουµε εργαλεία για 

να είναι αυτοδύναµος.  

     Πήραµε τα εργαλεία και δουλεύαµε 14 ώρες την ηµέρα, ευτυχώς υπήρχε 

δουλειά και ανταπεξήλθαµε στις υποχρεώσεις. Το τέταρτο έτος έµενα στο 

Αγρίνιο και πήγαινα και έδινα τα µαθήµατα. ∆εν παρακολουθούσα τα 

µαθήµατα, αλλά ιδιαίτερα στα µαθήµατα οικονοµικής θεωρίας κλπ, ήµουν 

άριστος, αλλά το άριστα ήταν….. το 7 (βλέπετε ήµουν και αριστερός). Σε 

συζητήσεις που έκανα µε άλλους συµφοιτητές για οικονοµική πολιτική, 

φαινόταν η πραγµατική κατάσταση που δεν αντανακλούσαν οι βαθµοί. 

     Ζήτησα από έναν καθηγητή να κάνω διδακτορικό, σε ένα προαιρετικό και 

εξαιρετικά δύσκολο µάθηµα (Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών), σε προφορική 

εξέταση ο καθηγητής δεν µε έπιασε πουθενά. Μου είπε να περάσω και τα 

άλλα τρία µαθήµατα που απέµεναν και τον Οκτώβρη να τον βρώ για το 

διδακτορικό. Όµως γνώρισα µία όµορφη Αγρινιώτισα, η οποία άρχισα να µε 

πιέζει και γνώρισα τα αδέρφια της. Έκανα διακοπή της αναβολής του 

στρατιωτικού, έχασα το ένα µάθηµα, έχασα και την κοπέλα από παρέµβαση 

της µητέρας της. Φυσικά δεν είχα µούτρα να πάω στον καθηγητή για το 

διδακτορικό. 

    Το αποτέλεσµα που έχασα το µάθηµα, ήταν να µην γίνω δόκιµος στην 

Αεροπορία και έγινα σµηνίας σε δύσκολη ειδικότητα. Στους 9 µήνες η 

∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης ζήτησε στατιστικό και µε επέλεξε. Ένας 

από τους προϊσταµένους  αργότερα έγινε αρχηγός της ΕΥΠ, ενώ εγώ τότε 

τίποτε δεν γνώριζα για µυστικές οργανώσεις. 

     Κατά την διάρκεια αυτή, υπήρχε µία διαρκής πολιτική αµφισβήτηση και 

κατήφορος. Όταν απολύθηκα (1980) µε υπόδειξη φίλου, έδωσα εξετάσεις για 



εισαγωγή στο Υπουργείο Οικονοµικών. Καθώς γύριζα από την Αθήνα, 

γνώρισα µία πανέµορφη κοπέλα στο λεωφορείο.  

     Η κοπέλα ήταν 23 εγώ 25 ετών και από το στόµα της έρεε µέλι. Μου 

µιλούσε για θεό και Χριστό και κάτι έκλεινε το στόµα µου. Τα επιχειρήµατά 

µου θα µπορούσαν να στριµώξουν καθηγητή πανεπιστηµίου. Ερωτεύθηκα 

παράφορα, αυτή η σχέση ήταν αγνή. Για χάρη της γυναίκας είπα ότι θα 

ξαναεξετάσω αν υπάρχει θεός. Της κοπέλας της κάνανε ένα προξενιό, αφού 

πρώτα βίαια µας χώρισαν οι γονείς. Αυτή παντρεύτηκε και εγώ έκανα τρία 

χρόνια να την ξεπεράσω. Η κοινωνία έπαιρνε εκδίκηση στον ανυπόταχτο 

Αλέκο. 

     Οι φίλοι άρχισαν να µου κάνουν υποδείξεις να υπακούω και επειδή δεν 

έγινε αυτό τους έχασα όλους. Μετά από καιρό ρώτησα έναν γιατί περνάω 

τόσες δοκιµασίες, πρέπει να µπω στην Μασονία και η απάντηση ήταν ότι εκεί 

θα βρώ προστασία.  

    Το 1981 βοήθησα το ΠΑΣΟΚ κάτω από τις αφόρητες πιέσεις, αλλά και από 

λαθεµένη αντίληψη για τον προσανατολισµό των µελών του. Τον πίνακα 

επιτυχίας στο Υπουργείο (που δεν µε διόρισε η Νέα ∆ηµοκρατία), το ΠΑΣΟΚ 

είπε ότι θα καταργήσει. Αρχές του καλοκαιριού του 1982, αρχίσαµε απεργία 

πείνας, όπου συµπαραστεκόµουν µε χρήση της ντουντούκας. Σε µία πορεία 

µε συνέλαβαν µε άλλους και µας άφησαν αργότερα. Μεταξύ των απεργών 

ήταν µία µητέρα δύο παιδιών, που έπαθε την 33η ηµέρα γαστρορραγία και την  

πήγαν στο νοσοκοµείο µαζί µε τον διορισµό της. Αλλά αυτή υπερήφανη 

γύρισε πίσω, ή όλοι θα διοριστούµε ή κανένας. 

     Εµένα τελείωσαν τα χρήµατα και γύρισα στο Αγρίνιο για δουλειά. Ο 

αδερφός µου  Σωτήρης, είχε υγραέρια και µία συσκευή να γεµίζει τα ΤΑΞΙ µε 

υγραέριο. Ένα µεσηµέρι του 1982 ήρθε ένα ταξί για γέµισµα και ο αδερφός 

πήγε να πάρει πορτοκαλάδες. Ακούστηκε  φύσηµα, δύο φιάλες εκκενώνονταν 

στο αέρα. Έτρεξα να προλάβω, ‘έκλεισα την µία φιάλη, ήµουν στο επίκεντρο. 

Είδα µία φωτιά να ξεχύνεται από όλες τις πλευρές για να µε κατασπαράξει. Με 

πήγαν στο Γενικό Κρατικό µε εγκαύµατα 53% επί όλου του σώµατος, 

ετοιµοθάνατο.           

     Στο νοσοκοµείο τυχαία βλέπω έναν που κάναµε την απεργία και που µου 

είπε ότι όλοι διοριστήκαµε. Μετά από 37 µέρες στο νοσοκοµείο και που δεν 

µπορούσα να περπατήσω καλά, πήγα στο υπουργείο και η διευθύντρια 

προσωπικού µου είπε να διαλέξω µεταξύ Εφορίας Καπνού Αστακού και 

Κατούνας για να υπηρετήσω. Μη γνωρίζοντας καλά τις συνθήκες, διάλεξα τον 

τάφο µου.  

     Ξύπναγα στις 05.30 για να πάρω το λεωφορείο να πάω στον Αστακό, 

αργούσα λίγο για να αντιµετωπίζω τις άγριες επιθέσεις του µοναδικού 

υπαλλήλου και προϊσταµένου. Τον περισσότερο καιρό δεν είχαµε δουλειά και 



µε έβαζε να κάθοµαι στο γραφείο µε ένα έγγραφο και έκανε εφόδους µήπως 

έφυγα από την θέση. ∆εν του έκανα το χατίρι να πάω στο πολιτικό της δεξιάς 

που τον επηρέαζε για να του ζητήσω χάρη και άρχισε να µε απειλεί ότι θα µου 

βάζει προστίµατα για την πρωϊνή καθυστέρηση και θα τα κοινοποιεί στο 

υπουργείο. Τα χρειάστηκα και πήγα στην διευθύντρια  προσωπικού για να 

ζητήσω µετάθεση. Αυτή µε απέσπασε στην Εφορία Καπνού Αθηνών. 

     Είχα ήδη δηµοσιεύσει το πρώτο βιβλίο µου την «Γενική Θεωρία της Ύλης», 

όπου φάνηκαν οι πρώτες µου ικανότητες. Ήταν µία διαπάλη µεταξύ υλισµού 

και του επερχόµενου ενθεϊσµού. Μπορεί βλέπετε να υπήρχε δηµιουργός θεός 

που έκανε την ύλη µε νόµους και τον νόµο της αφθαρσίας! Εκεί στην πρώτη 

τυρβώδη πορεία µου, αλλά και στην µυστική σχέση µε τον θεό, δέχτηκα την 

µεγαλύτερη ανθρώπινη εµπειρία! Την θέαση του απροσίτου φωτός που πολύ 

άργησα να µάθω γύρω από αυτό. 

     Στην Αθήνα η κοινωνία µε είχε αποµονώσει πλήρως, εγώ διάβαζα 

ασταµάτητα φυσική, οι σκέψεις οργίαζαν όλη την νύκτα. Έφθασα 40 µέρες 

άγρυπνος, και η υπερκόπωση και ο εξοστρακισµός επήλθε µοιραία. Με 

κλείσανε στην κλινική Γαλήνη , όπου και έµεινα 39 µέρες. Ένας καλός 

διευθυντής, ο Πασχάλης Μαγγίδης, ένας υπέροχος επιθεωρητής, ο Ηλίας 

Κοντός και οι καλοί συνάδελφοι, συνεισέφεραν να µονιµοποιηθώ και να πάρω 

µετάθεση για το Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο το 1985 πέρασα στην Οικονοµική 

Εφορία. Τότε ήταν που είπα ότι ήταν καιρός να παντρευτώ και από τότε 

άρχισαν οι απορρίψεις. ∆εν µπορούσα να καταλάβω και νόµιζα ότι οι 

απορρίψεις ερχόταν επειδή είµαι άρρωστος (ψυχωσική συνδροµή). 

      Το 1986 έκανα µία λίγο αξιόλογη προσπάθεια να ανατρέψω την θεωρία 

της σχετικότητας και τότε γνώρισα σε µία κρίση, τον άνθρωπο, τον 

επιστήµονα, τον ψυχίατρο Κ. Παρτσάλη. Αυτός στις διαδοχικές υπερκοπώσεις 

χρησιµοποιούσε ενέσεις και δεν ξαναχρειάστηκε να ξαναµπώ σε κλινική. 

       Πριν πάω στον Παρτσάλη, το καλοκαίρι του 1986, ξεκίνησα να πάω στον 

πρώην γιατρό µου στην Αθήνα, διά µέσου Ιτέας. Σε µία ακίνδυνη στροφή πριν 

την Ναύπακτο, µε θάµπωσε ένα φως και δεν έβλεπα, µε αποτέλεσµα να 

τρακάρω πλάγια και ελαφρά. Το αµάξι µε την ταχύτητα που είχε, άρχισε να 

παίρνει τούµπες (5 κατάλαβα) ,στην αντίθετη λωρίδα. Όµως το αστικό µόλις 

είχε περάσει και δεν έπεσα επάνω του και δεν υπήρξε άλλο αµάξι στην 

αντίθετη πορεία. Μετά από χρόνια και χωρίς κίνδυνο, είδα το ίδιο φως που 

αντανακλούσε καθρέπτης το φως του µεσηµεριανού καλοκαιριού. Ήταν τότε 

που είχα εκδηλώσει τις πρώτες διαθέσεις µου ενάντια στην επερχόµενη 

(ευτυχώς απέτυχε) παγκόσµια δικτατορία.  

     Στην επιστροφή µου από την Αθήνα, ξαναβρήκα τους δύο φίλους και 

ιδιαίτερα τον αγιογράφο. Οι σχέσεις υπήρξαν πάντοτε αγνές ,άδολες, φιλικές 

και ο αγιογράφος µου υπέδειξε τον σωτήρα µου Παρτσάλη, αλλά και µου 



συµπαραστάθηκε πολλές φορές στην ζωή µου. Μαζί κάναµε τον ιδεολογικό 

προσανατολισµό, ερµηνεύαµε την Αποκάλυψη και προσδιορίζαµε την θέση 

µας απέναντι στον επερχόµενο Αντίχριστο.  

     Το 1990 έκανα ένα µικρό βιβλίο, την Απόλυτη Θεωρία της Φιλοσοφίας, 

που στηρίχθηκε σε γνώσεις σύγχρονων συγγραφέων για τους αρχαίους 

φιλοσόφους. Άρχισα τότε να διαβάζω βιβλία για τις µυστικές οργανώσεις και 

µοναχών ενάντια στον Αντίχριστο.  

     Το 1992 έγραψα την εργασία «Προνοµιακά Συστήµατα Αναφοράς και 

Νόµος του Φωτός», που είναι µία οριστική θεωρητική ανατροπή της θεωρίας 

της σχετικότητας. Υπέβαλα την εργασία για ανακοίνωση στο συνέδριο της 

΄Ενωσης Ελλήνων Φυσικών στην Κοµοτηνή (1993), αλλά µετά σφοδρές 

αντιπαραθέσεις και παρά την υποστήριξη του αντιπροέδρου Π. Φιλντίση, µε 

απέρριψαν . Εκτύπωσα 100 αντίτυπα της εργασίας και τα µοίρασα στο 

συνέδριο. Αργότερα η ΕΕΦ σε φυλλάδιό της έγραψε ότι πρόκειται για 

πρωτοποριακή εργασία που εξετάζεται από τους πανεπιστηµιακούς. Την 

εργασία παρουσίασα ενώπιον καθηγητών πανεπιστηµίου στα Ιωάννινα, την 

6/5/1993 από πρόσκληση του τότε καθηγητού κ. Χ. Μασσαλά. Ο φίλος µου 

καθηγητής µου είπε ότι τα πήγα πολύ καλά και ο ίδιος ο Μασσαλάς 

υποστήριξε τις κρίσιµες απόψεις µου.  

     Άρχισα να γράφω διαδοχικές εργασίες στην Φυσική, ανακάλυψα την 

δολιότητα που κρύβεται µέσα της και ότι µεθοδεύτηκε από κρυφές 

οργανώσεις και πολλά είναι κατασκευασµένα ψέµατα. Η ανατροπή των 

θεωριών της Φυσικής διαδέχονταν η µία την άλλη και άρχισα να νοιώθω 

ανασφαλής, για το που θα στηριχθώ να γνωρίζω την αλήθεια.  

     Το 1991 έχασα τον πατέρα µου και το 1996 την µητέρα. Είχα γράψει την 

θεολογία της φύσης το 1995 και θεώρησα τόσο βλακωδώς ότι έφθασα την 

απόλυτη αλήθεια. Σε όλο το διάστηµα  δεχόµουν επιθέσεις αήθων ατόµων και 

νοθεύσεις των τροφών µου µε ουσίες, ιδιαίτερα θηλυκές ορµόνες για να 

κάµψουν τον ανδρισµό µου. Σε διαµαρτυρίες µου ένας φίλος µου είπε ότι το 

κάνουν γιατί έχουν σκοπό να σε βάλουν σε µυστική οργάνωση και να µε 

φθάσουν ψηλά.  

    Το πλήγµα του θανάτου της µητέρας ήταν τεράστιο, µεγαλύτερο το λάθος 

της πλάνης ότι έφθασα το τέλειο και δεν πάει πάρα πέρα, αλλά και η σατανική 

επιρροή στην σκέψη µου, οδήγησαν να κάνω τρεις απόπειρες αυτοκτονίας σε 

µία µέρα. Όπως οι γυναίκες µε απέρριπταν, εδώ γνώρισα το ΟΧΙ του θεού. Ο 

καλός γιατρός βοήθησε να συνέλθω σύντοµα. 

     Εκείνο τον καιρό ήρθε στην Ελλάδα το Riesperdahl, ένα φάρµακο και για 

την ψυχωσική συνδροµή, αλλά και µε την διαρκή επίγνωση αυτοελέγχου, 

αλλά και µε συχνή χρήση υπνωτικών που έφερναν ύπνο και πνευµατική 

ξεκούραση, απέφυγα πλέον τις ενέσεις (1997). 



     Όπως  αντιλαµβάνεστε είχα αγαπήσει πολύ το διάβασµα και σε τυχαία 

ευκαιρία, διαπίστωσα ότι ο Αρεοπαγίτης δεν ερµηνεύεται σωστά και άρχισα να 

έχω επαφή και να ερµηνεύω µόνος τα αρχαία κείµενα. ∆όθηκε αφορµή και 

ασχολήθηκα και µε τον Αριστοτέλη, ενώ διαδοχικά έγραφα φιλοσοφικά άρθρα 

και εργασίες (και την Φυσική). Η ανέλιξη ήταν συνεχής και µε τον φίλο µου 

είπαµε να αγοράσουµε από ένα κτήµα, για να έχουµε καταφυγή από τον 

επερχόµενο Αντίχριστο (2000) . 

    Όµως η πορεία ήταν συντριπτική, οι διαδοχικές υπερκοπώσεις 

αντιµετωπίζονταν µε αυτοέλεγχο και τα χάπια που αναφέραµε. Το 2003 είχα 

γράψει την Βίβλο του Λόγου και οι κοινότητες του διαστήµατος µου 

ανακοίνωσαν ότι παίρνω το 13ο άστρο διάκρισης, ισοφαρίζω τον πρώτο που 

παρέµεινε αρχηγός λόγω αρχαιότητος (µε περισσότερα αστέρια ήταν µόνο ο 

επίτιµος ανενεργός). Υπαρχηγός του διαστήµατος θεώρησα ότι πρέπει να 

παίξω ρόλο στην γη. Ήδη από συζητήσεις και διάβασµα, γνώριζα για τους 

Εβραίους, τους µασόνους και την παγκόσµια κυβέρνηση (από ένα φίλο που 

µου είχε πει ότι ήµουν επικίνδυνος επειδή ακριβώς δεν ανήκω σε καµία 

οργάνωση.). Πλησίασα ένα φίλο Εβραίο και προσφέρθηκα να δώσω την 

Βίβλο του λόγου προσφορά στον καθηγητή που θα µου υποδείκνυαν µε 

αντάλλαγµα κρύφιο την εισδοχή µου στα κέντρα λήψης εξουσίας. Αυτό έγινε 

αντιληπτό και τον Μάη του 2004, µου χάλασαν τα φρένα στην εθνική οδό, ∆εν 

έτρεχα και δεν έκανα προσπέραση και όταν πήγα να πατήσω φρένο, έπεσα 

στο µπροστινό αυτοκίνητο µε µικρές βλάβες. Αλλά παράλληλα µετάνοιωσα 

και δεν έδωσα την εργασία. 

     Τον Ιούνιο µε πλησίασε ένας καθηγητής και µου υποσχέθηκε ότι θα µου 

δώσει διδακτορικό στην φιλοσοφία. Άρχισα να συγγράφω την Εξέλιξη του 

Θείου και ήρθε το 14ο αστέρι. Σαν αρχηγός των κοινοτήτων του διαστήµατος 

πλέον και µε ήσσονος σηµασίας στάσης του πρώην αρχηγού, άρχισα τις 

µεταρρυθµίσεις. Η βασιλευοµένη αχρήµατη κοινωνία του διαστήµατος, 

µετατράπηκε σε προεδρευοµένη ∆ηµοκρατία και πρότεινα πρώτο 

πρωθυπουργό, τον στρατηγό που µε φύλαξε από τον επίδοξο Αντίχριστο 

παγκόσµιο δικτάτορα. 

    Το καλοκαίρι παραθέριζα στο Καρπενήσι, γνωρίζοντας ότι ο επίτροπος της 

παγκόσµιας (γήϊνης) κυβέρνησης θα παραιτηθεί και περίµενα να προταθώ 

εγώ για αρχηγός. Όµως προτάθηκε και βγήκε ένας Αµερικανο-Εβραιο-

Έλληνας, που είχε ήδη δηµιουργήσει τα γεγονότα του Μπεσλάν και είχε ήδη 

ρίξει δύο επιβατικά αεροσκάφη στην Ρωσία. Αργότερα ήρθε η συντριβή του 

ελικοπτέρου του πατριάρχη Αλεξανδρείας πάνω από το Άγιο Όρος. Οι 

κοινότητες του διαστήµατος αυτή την φορά µου διαδήλωσαν ότι δεν θα 

επέµβουν όπως τότε στην πυρηνική κρίση Ινδίας-Πακιστάν και τα χρειάστηκα. 

Κάλεσα έναν εξαιρετικό Ελληνοεβραίο φίλο µου και του εξέθεσα τα πράγµατα. 

Πέρα από τις προσπάθειες του φίλου και η ΕΥΠ ήταν εκεί και άκουγε. Η 



µεγαλύτερη πυρηνική κρίση εκτονώθηκε και ο Πούτιν πέρασε από την άλλη 

πλευρά και υποστήριξε τον Μπους στις εκλογές των ΗΠΑ. 

     Όµως ο αρχηγός της παγκόσµιας κυβέρνησης καθαιρέθηκε και µε 

πλησίασε ένα µέλος και µου πρότεινε να διαλέξω τον επόµενο αρχηγό, όχι 

εµένα. Το σκέφτηκα, κατάλαβα ότι κανένας δεν θα µπορούσε να βγάλει πέρα 

και δήλωσα όταν µε ξαναεπισκέφτηκε, ή εγώ ή κανένας. Αυτός µου είπε ότι θα 

µετανιώσω, δεν ξέρω σε τι φωλιά λεόντων µπαίνω . 

     Σαν αρχηγός της κυβέρνησης, πήρα τις πρώτες πληροφορίες ότι η Ελλάδα 

κινδυνεύει. Ήµουν εξαιρετικά αδύναµος και χειρίστηκα επιδέξια την 

κατάσταση. ∆εν εκδηλώθηκε κανένα πραξικόπηµα, δεν έγινε πόλεµος µε τους 

Τούρκους και οι ακροδεξιοί µου άρχισαν εξοντωτικό πόλεµο. Με την διαρκή 

υποστήριξη του Αγίου Όρους και την µακρινή συµπαράσταση των κοινοτήτων 

του διαστήµατος, κατάφερα και επιβίωσα. Τότε για πρώτη φορά στα χρονικά, 

εκδηλώθηκε πραξικόπηµα στην παγκόσµια. Όµως οι δυνάµεις στάθηκαν 

πιστές απέναντί µου και µου δόθηκε η ευκαιρία να αποµακρύνω τους 

στασιαστές και να βάλω νέο αίµα. Άρχισα να εδραιώνοµαι , αύξησα τους 

επικεφαλής της παγκόσµιας σε 155, όσους έχουν οι 155 κοινότητες των  

5.500.000 κατοίκων του διαστήµατος. Σχηµάτισα την πρώτη συµπαντική 

κυβέρνηση. 

    Οι δυνάµεις του σκότους και όταν ήµουν αδύναµος, έπαιξαν το τελευταίο 

χαρτί.  Άρχισαν τα επεισόδια των µεταναστών στην Γαλλία, µε προοπτική να 

τα µεταδώσουν σε όλη την ΕΟΚ και να προκαλέσουν στρατιωτική επέµβαση. 

Τότε το παγκόσµιο Εβραϊκό Συµβούλιο ήταν αντίθετο σε µας. Πλησίασα έναν 

που ήξερα ότι ανήκε στους αρχηγούς των αντιθέτων, ζήτησα να σταµατήσουν 

τα γεγονότα και να µου υποβάλλουν όρους που θα τηρούσα. Αλαζονικά 

απέφυγε οποιαδήποτε δέσµευση και εγώ πήρα την διαβεβαίωση ότι θα 

αποτύχουν. Όταν τέλειωσε η ανταρσία, ξαναβρήκα αυτόν που φώναζε ότι 

έκαναν µία πρόβα ντζενεράλε και σε 20 χρόνια θα έκαναν την παγκόσµια 

δικτατορία. Από τις πληροφορίες που είχα, αν γινόταν στρατιωτική δικτατορία 

στην Ευρώπη, θα ακολουθούσε κοινοβουλευτική στις ΗΠΑ κλπ. Ο 

παγκόσµιος δικτάτορας απέτυχε, το τάγµα των 1702 Ναζιραίων που οι 

περισσότεροι είναι µοναχοί, κέρδιζαν την αποφασιστική µάχη µεταξύ καλού 

και κακού. 

    Όταν έγινε το τροµοκρατικό κτύπηµα στο Λονδίνο, ο φίλος µου 

Ελληνοεβραίος µου ζήτησε να τους προστατεύσω. Κίνησα τις δυνάµεις των 

κοινοτήτων του διαστήµατος, που σε συνεργασία µε την παγκόσµια 

κυβέρνηση, αποκαλύφθηκε η Βαβυλωνιακή αδελφότητα, το σατανιστικό τάγµα 

του εκπεσόντος Εωσφόρου µε τους 27 αρχηγούς. ∆εν µπορώ να σας πω  τις 

διασυνδέσεις του τάγµατος αυτού. Με µία ακαριαία κίνηση αστυνοµιών, το 

τάγµα εξουδετερώθηκε µε πλήρη µυστικότητα. Έκτοτε δεν ξανασυνέβη 

τέτοιου είδους κτύπηµα. 



     Το 2006 είχα ήδη γράψει την πρώτη µορφή της κοσµοθεωρίας µου που 

είχε προφητευτεί από τον Ιωάννη τον Θεολόγο και τότε τιµήθηκα από το 

τάγµα των Ναζιραίων να πιώ από το Άγιο δισκοπότηρο. Από το 1993 κατά 

διαστήµατα, οι Αγιορείτες µου έστελναν άκρατο οίνο να πιώ. 

    Ήδη το 2004 είχα κάνει την πρώτη ανακοίνωση στην Ένωση Φυσικών σε 

συνέδριο στο Λουτράκι και το 2006 στο συνέδριο στην Λάρισα ανακοίνωνα 

την κοσµοθεωρία µου και η απελπισία που το 2002 µου απέρριψαν 4 

εργασίες  να ανακοινώσω στο συνέδριο της Χίου εξαφανίστηκε. 

     Με πλήρη µυστικότητα, αντιµετωπίσαµε την τεχνητή ανοµβρία και µε 

ακαριαία κίνηση της ΕΥΠ και πρωτοφανή στα χρονικά των αστυνοµιών, όταν 

τους έδωσα την πληροφορία πως µπαίνουν οι φωτιές, οι φωτιές σταµάτησαν 

εκείνη την ∆ευτέρα του Σεπτέµβρη του 2007, αλλιώς η Ελλάδα θα γινόταν 

κάρβουνο από τους σατανιστές επίορκους. 

     Η µάχη µεταξύ καλού και κακού συνεχίζεται και σήµερα, µε τις δυνάµεις 

του καλού να ενισχύονται, το παγκόσµιο Εβραϊκό Συµβούλιο να αναγνωρίζει 

την συµφωνία Μωϋσή και Απόλλωνα για αχρήµατη κοινωνία και να κάνουν 

εµένα επίλεκτο (µυστικό) πρόεδρό τους.         


