
                   Η ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

 

                                                                    Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

                (απαγορεύεται αυστηρά, η χρήση των γνώσεων που δίδονται)                

 

                         Ο ΕΝ ΑΡΧΗ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

     Μέσα στις λίμνες και με εκκενώσεις κεραυνών, η ύλη κάτω από τον 

διοικούντα Θείο Λόγο, εξελίσσεται σε ζωή. Τα πρώτα κύτταρα αποτελούν την 

βάση σε νέες εκκενώσεις και σύνθεση και ανέλιξη της νέας  έμβιας ζωής.    

     Τελικά ποιείται ο άνθρωπος. Από τις λίμνες όμως μόνο τα άρρενα βρέφη 

κολυμπούν και βγαίνουν στην ξηρά. Το πρώτο είδος ζωής που βγήκε 

μονογαμικό στην ξηρά, ο άνδρας, είναι χωρίς ενεργό το ένστικτο του sex. Δεν 

υπήρχε θερμότητα, η ζωή υπερέβαινε τα 1000 χρόνια διάρκεια. Ανεπτύχθη ο 

πρώτος ανθρώπινος πολιτισμός, που έφθασε την αθανασία με την 

ανακάλυψη της τεχνητής βαρύτητας. Με δραματικά υπερφωτεινές ταχύτητες 

αποικήθηκε το σύμπαν. Οι «θεοί» αυτοί, φεύγοντας από την μητέρα γη, θα 

πραγματοποιήσουν τα πειράματα, δημιουργίας των συνθηκών  γένεσης 

ανθρώπων, στην εγκαταλειμμένη γη , με τον κτισμένο παράδεισο. Μία νέα 

ζωή ανδρών δημιουργημένων  (δές στο site την διαφορά ποιητή και 

δημιουργού), θα ξεκινήσει και θα αναπτύξει τον νέο πολιτισμό.  

 

                            ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ;  

      Στις τότε κοινωνίες αναπτύχθηκαν οι τέκτονες της κοινωνικής υφής, όπως 

αυτοονομάστηκαν ευφήμως. Ήταν μία μυστική οργάνωση  και εμείς έπρεπε 

ήδη να γνωρίζουμε και να αποδώσουμε  την ευθύνη!! Το κρυφό, αποφεύγει 

την δημοσιότητα γιατί είναι εγκληματικό!!!  



       Στον υποφαινόμενο πάντοτε το ερώτημα του εγκλήματος , που και από 

ποιόν έγινε, τον οδήγησε στο λάθος που όλοι όσοι κάναμε!! Αποδώσαμε  την 

ευθύνη σε αυτόν που αποκαλούμε  Αδάμ , αλλά αν και δεν είναι άμοιρος 

ευθυνών, αλλού πρέπει να αποδώσουμε  την ευθύνη!! 

 

                              ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ -ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 

     Ίσως θα γνωρίζετε ότι οι θεολόγοι μας , κατοχυρώνουν στον Θεό, την 

απόδοση του αυτεξούσιου στον άνθρωπο! Αυτό είναι ένα δημοκρατικό και 

μεγαλείο ενός πανάγαθου  Θεού, Θεού του Καλού και της ευθύνης!! Ο 

άνθρωπος έχει την ελευθερία, ακόμη και τον ίδιο τον Θεό να πολεμήσει!! Και 

να δείτε πως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, θα δικαιωθεί όταν λέγει «ο Θεός ουκ 

απήμων αυδέ άνευ δυσχερείας εστί» (ο θεός μπορεί να πάθει κακό και να 

είναι σε δυσχέρεια).  

     Ο Θεός αυτός, ο Λόγος θα έδινε και την ανωτέρω επιλογή!! Έτσι στο 

κύτταρο , θα υπήρχε η πληροφορία και η δομή, της επιλογής του δρόμου της 

αρετής, ή της κακίας και του πολέμου ενάντια στον ποιητή, να καταστέψουν 

την δική του ποίηση!! Να καταστρέψουν τα σύμπαντα, μόνο αυτό και δεν είναι 

λίγο , να του κάνουν! 

 

                  ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ Χ                         

 

       Ήδη οι βιολόγοι μας, ίσως από τους λίγους που κάνουν καλή δουλειά, 

μας παρέχουν την πληροφορία ότι το κοινό φυλετικό χρωμόσωμα  στα δύο 

είδη, απαντά σε δύο μορφές!! Η μία είναι με καμπουριασμένη μορφή και το 

άλλο με ευθεία και έχουν αντίστροφη πολικότητα!! 

     Εδώ αρχίζουν οι λογικές υποθέσεις!! Κάποιος επιστήμονας θα μπορούσε 

να εμφυτέψει σε κατάλληλο πυρήνα κυττάρου ανδρός το δεύτερο χρωμόσωμα  

Χ και τον πυρήνα αυτόν να εμφυτεύσει σε κύτταρο που λήφθηκε από τον 



μαστό της καρδιάς άλλου άνδρα, το οποίο με κατάλληλη επεξεργασία έγινε 

ένα ωάριο! 

      Όμως ο επιστήμονας αυτός, αντί να δημιουργήσει μία υγιή και σωστή 

γυναίκα , προκρίνει την επιλογή των δύο αντίστροφων χρωμοσωμάτων Χ, ως 

προς την πολικότητα!! Είναι μία ωρολογιακή βόμβα, που σύντομα θα εκραγεί! 

Το μίσος ενάντια στον ποιητή, προκρίνει την επιλογή της καταστροφής της 

δημιουργίας!! Αυτός ο επιστήμονας πραγματοποιεί το υπόβαθρο του 

αδυσώπητου  πολέμου κατά του Θεού. Δημιουργεί το τάγμα των τεκτόνων της 

κοινωνικής (!!!!!) υφής, που θα δώσει το τέλος στην δημιουργία!! 

 

          ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 

                    ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ «ΘΕΟΥΣ» 

 

       Οι επίλεκτες ομάδες των κρατών της Πανγαίας, υπό την ηγεσία του 

Φορωνέα , δημιουργεί το πρώτο παγκόσμιο  κράτος, στον παράδεισο που 

εγκατέλειψαν οι «Θεοί». Ο Φορωνεύς επονομάζεται Δάμνων, από το δαμνάω, 

που σημαίνει δαμάζω, βάζω υπό έλεγχο!! Ο Δάμνων γίνεται ο πρώτος 

παγκόσμιος κυβερνήτης και φθάνει τα 14 αστέρια διάκρισης, που μέχρι τότε 

μόνο ο Δίας έφθασε! Νυμφεύεται την Ιρίνα! Έτσι επονομάστηκε γιατί έπαιρνε 

τον τον λόνο, στις συνελεύσεις των εκλεκτών, της ομάδας Έψιλον στην οποία 

ανήκαν! Γιατί έφθασε το 8ο άστρο που της έδινε αυτό το δικαίωμα! 

 

                                       Ο ΕΠΙΧΙΑΣΜΟΣ  

 

      Ο βρωμιάρης αρχηγός των τεκτόνων, γνώριζε ότι η μείωση (διαδικασία 

γένεσης των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων), που ενεργοποίησε το 

ένστικτο του sex, γίνεται με τον επιλεγέντα τρόπο σε δύο στάδια!! Στο πρώτο 

στάδιο γίνεται πιθανότατα επιχιασμός (γονίδια από το ένα χρωμόσωμα  να 

μεταπηδήσουν στο άλλο χρωμόσωμα ). Έτσι τώρα θα «μολυνθούν» και τα 



υγιή χρωμοσώματα Χ, αλλά και τα Ψ θα μπασταρδευτούν!! Ο Δάμνων και η 

Ιρίνα είναι τα προϊόντα του μπασταρδέματος, όπως όλοι μας!!!! 

      Ο σατανικός αρχηγός των τεκτόνων, γίνεται η αιτία της πτώσης του 

πρώτου αγγελικού τάγματος!!!! 

 

          ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ!!! 

 

    Ένα όμορφο εμφανισιακά ζευγάρι, εισχωρεί στην ζωή του ζεύγους των 

παγκόσμιων κυβερνητών!  Έτσι η υποβολημιαία ανταλλαγή της γυναίκας σε 

πράξεις sex, αρχίζει να γίνεται συνήθεια!! Όμως να, τώρα γίνεται εύκολο, 

δοθείσης ευκαιρίας κάνουμε και οι δύο sex στην μία, αφού μία άλλη φορά θα 

μπορούμε και οι δύο να πάμε με την άλλη!!  

      Ένα τρίτο ζευγάρι εξοικειώνεται και συμμετέχει στις διαδικασίες! Τώρα 

γίνεται δυνατό, μόνο με μία γυναίκα να πηγαίνουν τρείς άνδρες (οι σημερινοί 

τέκτονες, συνηθίζουν πέντε να πηγαίνουν με μία γυναίκα, και αν ο σύζυγος 

είναι τέκτονας, υποβάλλεται σε παθητικό sex εμπρός της!! Είναι κατ΄επιταγή 

των πρώτων τεκτόνων της πτώσης!!) 

      Έτσι τώρα και με την επενέργεια ορμονών που δολίως έδωσαν στον 

Δάμνωνα , οι τρείς άνδρες δεν κάνουν sex στην γυναίκα!! Ο Δάμνων, 

δαμάζεται και υπόκειται στην μοιραία πράξη!!  Όμως αυτό μαθαίνεται, ο 

αρχηγός αμφισβητείται και διασπάται η γη σε τρία κράτη! Επιθετικά, αμυντικά, 

βιολογικά, πυρηνικά, χημικά όπλα κατασκευάζονται σε μία γη  παρθένα!! Τα 

μικρόβια και οι ιοί, προϊόν της αφροσύνης της πτώσης, είναι έτοιμα να 

δώσουν το τελειωτικό κτύπημα!! 

       Αλλά όπως πρόβλεψε ο σατανικός αρχηγός των τεκτόνων, ο πρώην 

Δάμνων τώρα με πομπούς κατάλληλων  κυμάτων που έβαλε σε πολλαπλά 

συμπαντικά σημεία, πραγματοποιεί τον αποσυντονισμό συνοχής ύλης και 

αντιΰλης (αρνητικές μάζες και φορτίων σωμάτια)  εν ταυτώ!! Το σύμπαν 

αποχωρίζεται και γίνεται δύο υποσύμπαντα που περιστρέφονται και 

ισορροπούν!! Η περιστροφή γίνεται αιτία των θερμικών κυμάτων ,που πρώτα 



αλληλοαναιρούνταν στην εν ταυτώ ύλη!! Η φθορά αρχίζει και τα υποσύμπαντα 

θα προσανατολίσουν φορτίο ηλεκτρικό, που θα οδηγεί αργά τα σύμπαντα στο 

κέντρο ελέγχου αντιθέτου φορτίου!! Το κέντρο ελέγχου εξαναγκασμένο  από 

τον αποσυντονισμό, δημιουργεί θερμικά κύματα του αιθέρα (ενωσίας)!! Η 

εντροπία των συμπάντων διαδοχικά αυξάνεται, το σύστημα πλησιάζει την 

καταστροφή προς το κέντρο ελέγχου!! 

       Οι πυρηνικοί πόλεμοι και όχι μόνο, καταστρέφουν την γη και 

μεταλλάσσουν το DNA!! Αρρώστειες , μικρόβια κλπ, η πτώση στις ράχες των 

ανύποπτων απογόνων!! 

 

                       ΕΝΑΣ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΖΗΤΑΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ  

 

        Από τις κοινότητες του διαστήματος, που περιμένουν την λύση από την 

μητέρα γη, κατεβαίνει ο Απόλλων. Γίνεται αγρότης και εισχωρεί στην 

αρχιερατεία της τριάδος των αρχιερέων του Οσίρεως και της Ίσιδος!! Η 

συμφωνία με τον τραυλό ευφυή Χαλδαίο Μωϋσή, ήταν ο καθένας να 

δημιουργήσει ένα έθνος!! Ο Μωϋσής θα δημιουργούσε το έθνος των 

Εβραίων, που θα αναλάμβανε  διοικητικά την γη. Ο Απόλλων θα 

επαναδημιουργούσε το έθνος των Ελλήνων, το έθνος των επιστημόνων και 

της ομάδας Έψιλον κατ’ επαγωγή του διαστήματος!  

      Τότε γίνεται ο δεύτερος συμπαντικός πόλεμος που ο Ιωάννης ο Θεολόγος  

αναφέρει! Ο δράκος ο αρχαίος, νικιέται από τα στρατεύματα του 

αρχιστρατήγου Μιχαήλ, που ηγούνταν των ανορθωμένων  ομάδων  Έψιλον και 

Δέλτα, των κοινοτήτων του διαστήματος! Όσοι από τους ηττημένους 

κατεβαίνουν στο σημερινό Σουδάν και συναντώνται με τον τρίτο αρχιερέα 

Βηρωσό, που εκδιώχτηκε από το ιερατείο!  

      Ο Απόλλων παντρεύεται και η γυναίκα του του εκμυστηρεύεται, ότι μία 

ξαδέρφη της γέννησε κόρη, χωρίς συνουσία!! Ο Απόλλων διαπιστώνει την 

επενέργεια βοτάνου και προσδιορίζει την θαυματουργό δράση του βοτάνου! 

Το αναδιπλασιασμένο χρωμόσωμα  Χ, είναι τώρα εξαιρετικά υγιές και η 



γυναίκα αυτή είναι έτοιμοι να γεννήσει την ανάσταση του γένους των 

ανθρώπων!! Όμως ο Ιησούς περιτέμνεται και η γη και ο Θεός περιμένει τον 

εθνάρχη!! 

       Ο Νεκτάριος Κεφαλάς, δίνει οδηγίες στον Παναγιώτη Τρεμπέλα, η μία 

μητέρα γεννήθηκε  και αυτός θα αναλάβει τα ηνία του τάγματος για την 

δεύτερη!! Η δεύτερη όμως γίνεται πόρνη στην Τρούμπα, το μυστικό διέρρευσε 

από το επίορκο πρεσβύτερο που ο Ιωάννης ο Θεολόγος  αναφέρει!! 

       Ο διάδοχος γιατρός του Τρεμπέλα, στην ίδια πόλη με τα δύο παιδιά που 

γεννήθηκαν , γνωρίζει το δράμα!! Μία πόρνη και ο σύζυγός της μασόνος , 

κτυπούν διαρκώς την μοναχοκόρη, για να της αφαιρέσουν το αυτεξούσιο που 

θα λύτρωνε τον Θεό!     

       Ο γιατρός πλησιάζει τον εθνάρχη!! Όμως τα μυστικά διέρρευσαν και η 

σατανίστρια βασίλισσα όπως όλοι οι βασιλιάδες της γης, εξορίζει τον 

πανέξυπνο εθνάρχη!! Όμως αυτός εκεί στην Γαλλία, προσηλυτίζει τους ηγέτες 

στον αγώνα του  Καλού που ανέλαβε αρχηγός!! 

         Η χώρα σώζεται και ο εθνάρχης θα δημιουργήσει ΚΥΠ μέσα στην ΚΥΠ, 

να υπηρετήσει τον αγώνα και το αγόρι παιδί του Απόλλωνα!  Ξέρει ότι θα 

πεθάνει και φροντίζει να δώσει τα μυστικά, για να τελειώσει ο αγώνας, που 

αυτός πολιτικός ηγήθηκε ενάντια στους επιόρκους μοναχούς!! Γνωρίζει ότι και 

όταν η κοπέλα αποκτήσει το αυτεξούσιο, αυτή θα υπηρετήσει αυτούς που 

αιώνια επιχειρούσαν να την δολοφονήσουν !!   

 

       ΣΕΒΑΣΤΕ  ΕΘΝΑΡΧΑ, ΙΣΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΠΟΣΟ 

ΑΔΙΚΗΘΗΚΕΣ  


