
ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΠΛΑΝΗ; 

 

Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Πολλών θρησκειών, αποτελεί ακατάλυτο δόγμα, η έννοια κσι η ουσία του 
αυτεξούσιου! Θα έλεγε κάποιος, ότι σε συνθήκες μιζέριας, τουλάχιστον 
περιστέλλεται αυτό, αν δεν καταλύεται! 

Θα δούμε όμως συλλογικά την έννοια, σαν να την χειρίστηκε η ανθρωπότητα, 
ενώπιον του Θεού! 

 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

Στις πρώτες κοινωνίες, δεν υπήρχε θερμότητα και οι άνθρωποι γι' αυτό, ζούσαν 
τουλάχιστον 1000 χρόνια, φυσιολογική ζωή, χωρίς ατυχία! 

Έτσι, έφτιαξαν προχωρημένες κοινωνίες, με επιλέκτους!  

Ένας επίλεκτος, ο Εωσφόρος, ανέλυε την δομή του κυττάρου, δημιούργησε την 
μυστική οργάνωση των τεκτόνων της κοινωνικής υφής και αποπειράτο να φτιάξει 
άνθρωπο! Και μάλιστα, επειδή η κοινωνία ήταν ανδροκρατική επειδή από τις λίμνες, 
έπλεαν και έβγαιναν στην άκρη μόνο τα άρρενα, προέκυψαν κοινωνίεςανδροκρατικές 
χωρίς ένστικτο του sex. 

Ο πανεπιστήμων Εωσφόρος, προς τιμή του οποίου πήρε το όνομα ο αρχηγός των 
εκπεσόντων αγγέλων, άσκησε το αυτεξούσιό του! Θέλησε να καταστρέψει την 
δημιουργία του Θεού, όλα τα σύμπαντα! 

 

Η ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

Οι πρώτοι άνθρωποι, φθάνοντας να καταπολεμήσουν τον θάνατο αποικούν τους 
αστερισμούς και δημιουργούν συνθήκες νέας ζωής, στην μητέρα γή! Οι νέοι 
άνθρωποι, θα διαπιστώσουν ότι στα εργαστήρια που διατήρησε ο Εωσφόρος στην γη, 
δημιουργήθηκαν θυληκά είδη! 



Σε κύτταρο το αριστερού μαστού ανδρός, ο Εωσφόρος αφού το υπέβαλε σε 
κατάλληλη διεεργασία, εισέβαλε στο φυλετικό χρωμόσωμα Ψ το οποίο αφαιρούσε , 
χρωμόσωμα Χ. Γνωρίζετε ότι τα δύο Χ είναι χαρακτηρηστικό των γυναικών.  

Όμως ο Εωσφόρος γνώριζε ότι τα Χ, υπάρχουν σε δύο είδη. Σε ένα απλωτό και ένα 
καμπυλωτό και αντίστροφη πολικότητα! 

Η επιλογή του καμπυλωτού, ήταν η ωρολογιακή β'ομβα που θα εκρήγνυτο γιά την 
καταστροφή του σύμπαντος! 

 

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

Τώρα οι άνθρωποι πολλαπλασιάζονται όπως γνωρίζουμε! Τα ωάρια και τα 
σπερματοζωάρια, γίνονται σε δύο φάσεις, και συμβαίνει στην μεσαία φάση το 
φαινόμενο του επιχιασμού! Έτσι γονίδια πηγαίνουν στα άλλα ωάρια, που παίρνουν 
από άλλα χρωμοσώματα και γίνεται ένα μπαστάρδεμα! 

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΗΧΗΣΗ 

 

Η διαστροφή της κοινωνίας που οι τότε τέκτονες υπέβαλαν, οδήγησαν στην 
ομοφυλοφυλία τον αρχηγό! Ο Δάμνων (δαμνάω=βάζω υπό έλεγχο), είχε ελέγξει 
όλους τους λαούς της γης! Αλλά το μπαστάρδεμα, τον οδήγησε με κατάλληλες 
συνθήκες στην ομοφυλοφιλία! 

Αμφισβητήθηκε ο αρχηγός και έγιναν τρία κράτη! ¨εγιναν επιθετικά, αμυντικά, 
βιολογικά , πυρηνικά όπλα και οι πολέμοι όποτε γίνονταν,απηρέαζαν το DNA και 
δημιουργούνταν μικρόβια, ιοί κλπ. 

 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΔΑΜΝΩΝΑ (ΕΠΙΤΥΧΙΑ;) 

 

 

Η τελευταία επιτυχία του Δάμνωνα ήταν, ότι έβελε πολλούς ειδικούς πομπούς σε 
πολλά μέρη του σύμπαντος (είχαν φθάσει την κατασκευή και χρήση τεχνιτής 
βαρύτητας). 



Ενώ το θετικής μάζας και το αρνητικής βρίσκονταν εν ταυτώ, αποσυντονίστηκαν! 
Άρχισαν να αποχωρίζονται και να περιστρέφονται, γύρω από την γη και την αντι γη. 

Δημιουργήθηκαν φορτία αρνητικά, που το συμπαντικό μαγνητικό πεδίο απαιτούσε. 
Τώρα όλα τα σύμπαντα ευθυγραμμίστηκαν σαν το δικό μας και μία αργή πορεία προς 
το κέντρο ελέγχου άρχισε. Ο Εωσφόρος που πίστεψε ότι θα καταστρέψει την 
Δημιουργία, τώρα χωρίς κανείς να το υποψιάζεται, πλησίαζε στο τέλος. 

 

ΤΟ ΙΔΙΟΝ 

 

Είναι η κοσμοθεολογία του υποφαινόμενου, που μας έδωσε το δικαίωμα να 
ματαιώσουμε το τέλος και τις πιθανότητες να γίνουμε και εμείς θεοί, εάν: 

 

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΔΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣ! 
 


