
Η Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ  ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ  ΕΩΣΦΟΡΟΥ 

 

                                                               Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

                                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Μπροστά στα µάτια σας και αναπάντεχα  παρουσιάζονται ακατάλυτες αλήθειες. 

Εδώ θα φθάσετε µερικές ακατάλυτες αλήθειες, τέτοιες που δεν επιδέχονται απόδειξη 

γιατί µπορεί να βρίσκονται στο µυαλό του γράφοντος και µόνο. Έτσι λοιπόν, όταν 

διαβάσετε τούτο το άρθρο να ξέρετε ότι πιθανόν να γίνατε πιο σοφοί, αν πιστεύετε 

ότι πίσω από τα πράγµατα βρίσκεται πάντα ένα αίτιο και εξηγεί, αν ίσως πάλι 

πιστεύετε σε θαύµατα, ίσως µην πιστέψετε, αλλά θα βρίσκεστε πάντα µακριά από την 

αλήθεια. Πάλι πιθανολογείστε και µία φαντασιόπληκτη σκέψη. 

 

                      ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 

     Η ζωή αναπτύχθηκε  µέσα σε έλη και λίµνες και πάντα ένα σχέδιο εξελίσσονταν  

στην ύλη. Οι άνθρωποι έφτιαξαν πολιτισµό, ζούσαν χιλιάδες χρόνια. Κατάφεραν να 

αποικήσουν το σύµπαν µε αντιβαρυτικά διαστηµόπλοια, επηρέασαν και ανέτρεψαν 

τον φυσιολογικό θάνατο, δηµιούργησαν την οµάδα επιλέκτων. Ήταν αυτοί που 

ονοµάστηκαν θεοί µε αρχηγό τον ∆ία και είναι όλοι περίπου όπως εµείς. 

    Μακριά στις αποικίες του διαστήµατος, µε εγκαταλειµµένη  την διαµορφωµένη  

γη, επιχείρησαν πειράµατα πάνω στην γη και µέσα στις φυσικές διεργασίες 

δηµιούργησαν ανθρώπους . 

     Αυτοί ήταν άνδρες και διαδοχικά εξελίσσονταν και βρήκαν τις γήϊνες 

εγκαταστάσεις  των «θεών» Η επιστήµη, ο θεός , η πρόοδος και ο παράδεισος  

επήλθαν  στην γη της αφθονίας. Οι άνθρωποι   σχηµάτισαν οµάδες επιλέκτων και 

µεταξύ των Ελλήνων αναδείχθηκε ο  Φορωνεύς, που έγινε αρχηγός. Ο Φορωνεύς  

ένωσε όλο τον κόσµο και επωνοµάστηκε ∆άµνων. ∆αµνάω σηµαίνει βάζω υπό 

έλεγχο  και ο ∆άµνων ήλεγξε τον κόσµο.  

     Ο ∆άµνων έγινε πανεπιστήµονας και έφθασε τα δεκατέσσερα αστέρια που µόνο ο 

∆ίας είχε ξεπεράσει (22) και µόνο ένας από τους «θεούς» έφθασε. 

     Ο ∆άµνων µε την διαπίστωση ότι στην φύση υπήρχε το άρρεν και το θήλυ και ενώ     

Οι άνθρωποι ήταν όλοι άνδρες χωρίς ένστικτο του έρωτα, πήρε από την θυλή της 

καρδιάς κύτταρα, τα επεξεργάστηκε και τα έκανε σαν ωάρια. Πραγµατοποίησε 

κλωνοποίηση και δηµιούργησε τις γυναίκες. 

     Η όµορφη Ιρήν  (Ειρήν) αναδείχτηκε µεγάλωσε και έγινε γυναίκα του ∆άµνωνα 

που τώρα λειτουργούσαν οι ορµόνες  του φύλλου. Η Ιρήνα υπέσκαψε τον ∆άµνωνα, 

η πτώση του ανθρώπου επήλθε, ο αρχηγός αµφισβητήθηκε και διασπάστηκε η γη σε 

τρία µέρη. Όπλα αµυντικά, επιθετικά, βιολογικά, σεισµικά, πυρηνικά κλπ 

δηµιουργήθηκαν. Ο όλεθρος ήταν ζήτηµα πότε θα επέλθει και επήλθε. 

 

                                       Η ∆ΙΑΙΡΕΜΕΝΗ ΓΗ 

 

     Σε µία γη χωρίς ένα αρχηγό και µε την πτώση και τα επιτεύµατα της γης να 

επηρεάζουν το διάστηµα, αυτό ακολούθησε την γη. Το ένα τρίτο του διαστήµατος 

ήταν εκπεσµένο, µε αρχηγό τον Εωσφόρο και στρατηγούς τον Σατάν και τον Ιαχβέ. 

     Στην εκπεσµένη γη δηµιουργήθηκαν απόκρυφα τάγµατα. Οι τέκτονες, οι 

Ιλουµινάτοι, η Χρυσή Αυγή, οι ροδόσταυροι κλπ, εκεί έχουν την αρχή. Χωρίς ένα 

αρχηγό, ο κατακερµατισµός ήταν αποτέλεσµα. Εκεί τότε δηµιουργήθηκε το τάγµα 



του εκπεσµένου Εωσφόρου, αλλά και το τάγµα του Καλού Θεού. Είµαι βέβαιος  ότι 

αυτά τα δύο τάγµατα δεν τα ξέρατε, εξάλλου δεν ήταν καταγραµµένα. 

     Το ένα τάγµα δούλευε για τον όλεθρο που επέφερε, το άλλο για να διασώσει την 

υποθήκη του θεού. Κρύψανε µεγάλα µυστικά, τα περισσότερα γνώριζε το τάγµα του 

Καλού Θεού. Υπόγειες στοές προστάτευσαν ανθρώπους των δύο ταγµάτων από τον 

πυρηνικό και σεισµικό όλεθρο. 

      Το αποτέλεσµα της διαιρεµένης γης, ήταν η διάσπαση της πανγαίας και 

υπολείµµατα ανθρώπων που θα ξανάρχιζαν την γη από τα σπήλαια, αφού η βύθιση 

ηπείρων εξαφάνισε τον πολιτισµό. 

    Το τάγµα του εκπεσθέντος Εωσφόρου, γνωρίζοντας τις επτά δοκιµασίες [που 

υπέβαλλε η Ιρήνα (Εύα) στον (Α)δάµ-νωνα, σχεδίαζε να καταστρέψει άλλες έξη 

φορές την γη, µιάς και στην έβδοµη πίστευε στην Εωσφορική ολοκλήρωση. 

     Επήλθαν άλλες τρείς καταστροφές  και ο πέµπτος πολιτισµός είναι αυτός που 

διανύουµε. 

 

                            ΟΙ 24 ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΘΕΟΥ 

 

     Περίπου το 1300 π.Χ. ήταν αρχιερείς στα µυστήρια της Ίσιδος και του Οσίρεως ο 

Απόλλων (ή Απολύων), ο Μωϋσής και ο Βηρωσός (όχι ο µετέπειτα). Στο διάστηµα 

έγινε πόλεµος, οι δύο οµάδες υπό την αρχηγία του ∆ία και της οµάδας Έψιλον , 

νίκησαν τον εκπεσθέντα Εωσφόρο. Ο Βηρωσός που ήταν στην οµάδα Εωσφόρου 

εκδιώχθηκε. Ο Βηρωσός έφτιαξε τα µυστήρια του Μίθρα και η οµάδα του Εωσφόρου 

πέρναγε στα ηνία του κόσµου. 

     Ο Απόλλων που δηµιούργησε το Ελληνικό έθνος και ο Μωϋσής που έφτιαξε το 

Εβραϊκό, συµφώνησαν και διαµόρφωσαν το τάγµα του Καλού Θεού. 12 Έλληνες και 

12  επίλεκτοι Εβραίοι, θα ήταν οι ιθύνοντες της αδελφότητας αυτής (είναι οι 24 

πρεσβύτεροι της Αποκάλυψης Ιωάννου, αλλά και τον διαστηµικό πόλεµο εκεί θα τον 

βρείτε, όπου ο στρατηγός Μιχαήλ διεξήγαγε τον πόλεµο µε τον Σατανά. 

     Οι 24 πρεσβύτεροι ήταν πάντα άνθρωποι µε ανώτερα ήθη. Γνώριζαν ακατάλυτα 

µυστικά και οι προγονοί τους είχαν δηµιουργήσει τον Ορφέα και µετά  ο Χριστός θα 

ευνοούνταν από την αδελφότητα του Καλού Θεού. Οι µάγοι ανήκαν στην 

αδελφότητα, όπως και τόσοι άλλοι. 

     Ο Χριστός έφτιαξε τα κοινόβια που ήταν πολιτισµός και πολιτική και επιχείρησε 

να ενώσει τον κόσµο (κυρίως οι µαθητές του). Όµως το τάγµα του Καλού Θεού δεν 

τα κατάφερε  και περίµενε πάλι 2000 χρόνια ώσπου να ξανακάνει το πέίραµα. 

 

                      ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ 

 

    Ωργισµένος ανακάλυπτα το τάγµα του Εωσφόρου, αλλά και πικραµένος γιατί το 

τάγµα του Καλού Θεού έκανε ιστορικά λάθη.  

     Βλέποντας στον υπόνοµο του κόσµου το τάγµα του εκπεσθέντος Εωσφόρου, να 

υπονοµεύει την ανθρωπότητα και ήταν τότε που έγινε ένα τροµακτικό χτύπηµα, 

ύψωσα τα χέρια στον θεό και επικαλέσθηκα δυνάµεις εξωγήϊνων ανθρώπων, αλλά 

και αστυνοµιών  που εσείς δεν έχετε σε υπόληψη.  Οι 27 ιθύνοντες του Εωσφορικού 

τάγµατος αγνοούνται και οι διεσπαρµένοι διεστραµµένοι  Εωσφοριστές της γης, ίσως 

αναζητούν την ίσως χαµένη ηγεσία . 

     Τώρα υψώνω το βλέµµα και κοιτάζω έναν ουρανό που διαλύονται τα σύννεφα και 

ελπίζω και από κει από το Άγιο Όρος όταν το επισκεφθώ , να δω ένα ξάστερο 

ουρανό. Αλλά και αισθάνοµαι τον ήλιο της δικαιοσύνης τον νοητό να πλησιάζει! 

      


