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                                                     ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

      Ακόμη και ο αείμνηστος εξάδελφός μου Γιώργος Χαραλαμπόπουλος απατήθηκε και 
πίστεψε ότι υπάρχουν άνθρωποι χωρίς ψυχή και μου υπέδειξε τα δύο χωρία της Γενέσεως του 
Μωϋσέως που θα αναφέρουμε. Η Πεντάτευχος σώζει όλα όσα ο τίτλος περιέχει. 

 

                        ΚΑΙ ΕΠΛΑΣΕΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΝ ΨΥΧΗ ΖΩΣΑΝ 

 

     «και είπεν ο Θεός. Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και κατ’ ομοίωσιν». 

     «και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον 
αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.». 

 

     Στο πρώτο χωρίο που παραθέσαμε, υποστηρίχτηκε ότι ποίησε ο Θεός τον άνθρωπο χωρίς 
ψυχή και στο δεύτερο τον έπλασε με ψυχή. Υποστηρίχτηκε ότι άλλους έκανε με ψυχή, 
άλλους όχι.  

     Κατ’ αρχή, χρησιμοποιεί πληθυντικό, ποιήσομεν. Πριν έχει αναφερθεί ο Μωϋσής, στην 
ποίηση από τον Θεό του στερεώματος. Στο στερέωμα «κατοικούν» οι άγγελοι, συνεπώς ο 
Θεός ποιεί με τους αγγέλλους τον άνθρωπο. Και δεν είναι δυνατόν να τον ποιεί χωρίς ψυχή, 
αφού τον ποιεί κατ’ εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν και είναι οι αγγέλοι πνεύματα άϋλα. Άρα 
δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς ψυχή, παρά μόνο μερικοί κακόψυχοι και μικρόψυχοι. 

 

                               ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛ, ΟΙ ΕΛΩΧΕΙΜ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΙΜ 

 

      Σε αρχαίο πολιτισμό, τον πολιτισμό των ατλάντων που ανέφερε ο Πλάτων στον ΤΙΜΑΙΟ 
και τον ΚΡΙΤΙΑ, Θεός των Ελλήνων ήταν ο ΕΛ. Ένας Έλληνας διακρίθηκε, επονομάστηκε 
ΕΛΛΑΣ και ο Ελ-λάς είναι ο Ελ-λάας=λίθος, ο λίθος στον οποίο στηρίζεται ο μόνος Θεός 
ΕΛ. Έτσι η χώρα μας επονομάστηκε Ελλάς και το γένος μας Έλληνες.  



     Τον Ελ διεκδίκησε το Ισραήλ και Ίσραελ επονομάστηκε ο Ιακώβ, αυτός που τα βάζει με 
τον Θεό. Όμως η πραγματική έννοια είναι Εις-Ρα-(ο) Ελ, ένας Θεός ο ΕΛ.  

     Αφού ένας είναι ο Θεός ο Ελ, οι Ελωχείμ είναι οι άγγελοί του (ενικός Ελωάχ, 
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ Π. Τρεμπέλα). Και Νεφελείμ είναι οι εκπεσόντες άγγελοι, οι διάβολοι. 

     Όπως αναφέρει ο Π. Τρεμπέλας, στην Πεντάτευχο αλλού ο όρος Ελωχείμ μεταφράζεται 
σαν Θεός, αλλού σαν Υιοί Θεού, αλλού σαν άγγελοι. Έτσι στο και είπεν ο Θεός, οι Ελωχείμ 
μεταφράζονται Θεός και είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας του Θεού (ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ).  

     Νομίζουμε ότι ο Τρεμπέλας έχει δίκηο, αφού ο Θεός είναι ένα πρόσωπο με τρεις 
υποστάσεις, συνεπώς δεν μπορεί να μιλά το πρόσωπο του Πατρός στον Υιό και εδώ κρύβεται 
η θέση των Ναζιραίων που δικαιώνεται.  

      Σε άλλο σημείο της Πεντατεύχου:  

     Και εγένετο ηνίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί γίνεσθαι επί της γης και θυγατέρες 
εγεννήθησαν αυτοίς, ιδόντες δε οι υιοί του Θεού τας θυγατέρας ανθρώπων ότι καλαί εισίν , 
έλαβον εαυτοίς  γυναίκας από πασών ων εξελέξαντο.» 

    Και έγινε το εξής όταν άρχισαν να γίνονται πολλοί άνθρωποι στην γη και εγέννησαν 
θυγατέρες και αφού είδαν οι υιοί του Θεού τις θυγατέρες των ανθρώπων ότι ήσαν όμορφες, 
πήραν όσες από αυτές εξέλεγξαν γυναίκες των. 

    Εδώ οι Ελωχείμ μεταφράζονται υιοί Θεού.  

    Σε άλλο σημείο δύο άγγελοι πήγαν στην καλύβα του Αβραάμ και εδώ οι Ελωχείμ 
μεταφράζονται σαν άγγελοι. Το επιβεβαιώνει η Βίβλος στην Εβραϊκή, που φέρει στα χέρια 
του ο γράφων.  

    Και παρακάτω: 

     «οι δε γίγαντες ήσαν επί της γης εν ταις ημέραις εκείναις. Και μετ’ εκείνο, ως αν 
εισεπορεύοντο οι υιοί του Θεού επί τας θυγατέρας των ανθρώπων, και εγεννώσαν εαυτοίς. 
Εκείνοι δε ήσαν οι γίγαντες οι απ’ αιώνος, οι άνθρωποι οι ονομαστοί.». 

    Οι δε γίγαντες ήσαν στη γη τις μέρες εκείνες. Και μετά από εκείνο, όταν πήγαν οι υιοί του 
Θεού με τις θυγατέρες των ανθρώπων και γέννησαν ανθρώπους. Εκείνοι δε ήσαν οι γίγαντες 
οι από τον αιώνα, οι άνθρωποι οι ονομαστοί. 

    Στο Εβραϊκό κείμενο οι γίγαντες μεταφράζονται από το Νεφελείμ. 

 

                                ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 

 

     «Ιδών κύριος ο θεός, ότι επληθύνθησαν αι κακίαι των ανθρώπων επί της γης, και πας τις 
διανοείται εν τη καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσας τας ημέρας και ενεθυμήθη ο θεός 
ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γης , και διενοήθη. Και είπεν ο θεός απαλείψω τον 
άνθρωπον , όν εποίησα από προσώπου της γης , από ανθρώπου έως κτήνους και από ερπετών 
έως πτηνών του ουρανού, ότι μετεμελήθην ότι εποίησα αυτούς .Νώε δε εύρεν χάριν…» 



     Αφού είδε ο Θεός ότι πολλαπλασιάστηκαν οι κακίες των ανθρώπων στην γη και κάθε ένας 
διανοείται μέσα στην καρδιά του με επιμέλεια γύρω από τα πονηρά όλες τις ημέρες, και 
θυμήθηκε ο Θεός ότι εποίησε τον άνθρωπο στην γη και σκέφθηκε. Και είπε ο Θεός θα 
απαλείψω τον άνθρωπο που ποίησα από το πρόσωπο της γης, από άνθρωπο μέχρι τα κτήνη 
και τα ερπετά μέχρι τα πτηνά του ουρανού, γιατί μετάνιωσα που τους εποίησα. Ο Νώε βρήκε 
χάρη… 

     Μαζί με τους γίγαντες, ο κατακλυσμός απάλειψε και τους ανθρώπους που ποίησε ο Θεός 
στην γη και όλα τα ζώα, γιατί ήταν εκτραμένοι και διεστραμένοι αμαρτωλοί. Εδώ σαφώς 
νοείται, ότι οι Ελωχείμ και οι γίγαντες που επονομάστηκαν άνθρωποι, δεν είναι ίδιοι με τους 
ανθρώπους που ποίησε ο Θεός στην γη.  

     Ο Κλήμης δεύτερος επίσκοπος Ρώμης μετά τον Λίνο, στην Η  ́ομιλία του αναφέρει: 

     «Των γαρ τον ουρανόν ενοικούντων πνευμάτων οι την κατωτάτω χώραν ενοικούντες 
άγγελοι αχθεσθέντες επί την των ανθρώπων αχαριστίαν, αιτούνται εις τον άνθρωπον ελθείν 
βίον, ίνα όπως άνθρωποι γενόμενοι, επί πολιτεία πλείονι τους εις αυτόν αχαριστήσαντας, 
ελέγξαντας αυτόθι τη κατ΄αξίαν έκαστον υποβάλλουσι τιμωρία. Οπότε ουν αιτήσαντες έλαβον , 
προς πάσαν εαυτούς μετάβαλον φύσιν, άτε θειωδεστέρας όντες ουσίας και ραδίως προς πάντα 
μετατρέπεσθαι δυνάμενοι… επειδή όντως τα πάντα άνθρωποι εγίνοντο και την επιθυμίαν έσχον 
την ανθρωπίνην, υπό ταύτην κρατούμενοι εις γυναικών μίξιν  ώλισθον, αις συμπλαγένταις και 
μιασμώ παγέντες και της πρώτης δυνάμεως παντελώς κενωθέντες….σαρκός γαρ αυτοίς δεσμοίς 
πεπεδημένοι κατέσχηνται, και ισχυρώς δέδενται, ου ένεκεν εις ουρανούς ανελθείν ουκέτι 
ηδυνήθησαν..» 

     Γιατί τα πνεύματα που ενοικούν τον ουρανό, οι άγγελοι που κατοικούν την κατώτατη 
χώρα, όταν έφθασαν στην αχαριστία των ανθρώπων, ζητούν να μετέλθουν στην ανθρώπινη 
ζωή, όπως όταν γίνουν άνθρωποι, στην πολιτεία οι πλείστοι αφού αχαρίστησαν στον Θεό, 
από εδώ αφού τους ήλεγξαν, κατά την αξία κάθε ενός τους υποβάλλουν τιμωρίες. Οπότε 
λοιπόν αφού ζήτησαν έλαβαν και μετέβαλαν όλη την δική τους φύση, που ήταν θειωδέστερη 
ουσία και εύκολα προς κάθε τι μπορούσαν να μετατραπούν…. Επειδή πράγματι έγιναν 
άνθρωποι καθ’ όλα και είχαν την ανθρώπινη επιθυμία, από αυτή διακρατούνταν και 
διολίσθησαν σε μίξη με γυναίκες, με τις οποίες συνεμίχθησαν και πήγαν μιαρά μαζί τους, 
κενώθηκαν εντελώς από την πρώτη δύναμη…. Ήταν δεμένοι με τα δεσμά της σάρκας και 
δεμένοι ισχυρά, από το οποίο δεν μπορούσαν πλέον να ανέλθουν στους ουρανούς… 

     Εδώ διαπιστώνουμε ότι οι άγγελοι, οι Ελωχείμ, δεν πήγαιναν πρώτα με γυναίκες, αλλά 
όταν κατέβηκαν στην γη, συνεμίχθησαν με αυτές.  

    Ο άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος, θα αναφέρει στην πρώτη Απολογία: 

     «επεί το παλαιόν δαίμονες φαύλοι, επιφανείας ποιησάμενοι, και γυναίκας εμοίχευσαν και 
παίδας διέφθηραν και φόβητρα ανθρώποις έδειξαν, ως καταπλαγήναι τους οι λόγω τας 
γινομένας πράξεις ουκ έκρινον, αλλά δέει συνηρπασμένοι και ουκ επιστάμενοι δαίμονας είναι 
φαύλους θεούς προσωνόμαζον, και ονόματι έκαστον προσηγόρευον, όπερ έκαστος αυτώ των 
δαιμόνων ετίθετο. Ότε δε Σωκράτης λόγω αληθεί και εξεταστικώς ταύτα εις φανερόν επειράτο 
φέρειν και απάγειν των δαιμόνων τους ανθρώπους, και αυτοί οι δαίμονες διά των χαιρόντων τη 
κακία των ανθρώπων ενήργησαν, ως άθεον και ασεβή αποκτείναι λέγοντες καινά εισφέρειν 
δαιμόνια και ομοίως εφ’ ημών ενεργούσιν. Ου γαρ μόνω Έλλησι διά Σωκράτους υπό λόγου 



ηλέγθη ταύτα, αλλά και βαρβάροις υπό αυτού του μορφωθέντος και ανθρώπου γενομένου και 
Ιησού Χριστού κληθέντος ….» 

     Επειδή παλαιά οι κακοί δαίμονες έκαναν επιφανειακά και μοίχευσαν με γυναίκες και 
διέφθειραν παιδιά και φόβησαν τους ανθρώπους με κατάπληξη όσοι δεν έκριναν τις εν λόγω 
πράξεις, αλλά συναρπάσθηκαν και μη γνωρίζοντες καλά , ονόμαζαν θεούς τους κακούς 
δαίμονες και με το όνομα του καθ΄ενός τον καλούσαν, που είχε ο καθένας τους. Όταν ο 
Σωκράτης με αληθή λόγο, τα εξέταζε και προσπαθούσε να τα κάνει φανερά αυτά, και να 
αφαιρέσει τους δαίμονες από τους ανθρώπους, αυτοί οι δαίμονες ενήργησαν που χαίρονταν 
με την κακία των ανθρώπων, σαν άθεο και ασεβή να σκοτώσουν (τον Σωκράτη) , λέγοντας 
ότι εισάγει καινά δαιμόνια. Και όμοια εναντίον μας το ίδιο κάνουν. Γιατί όχι μόνο από τον 
Σωκράτη ελέχτηκαν αυτά, αλλά και μεταξύ των βαρβάρων, από αυτού του κληθέντος Λόγου 
Ιησού Χριστού που πήρε σώμα ανθρώπου, στον οποίο πειστήκαμε εμείς … 

     Τώρα πλέον ξέρουμε γιατί σκότωσαν τον Σωκράτη και ότι μέχρι τις μέρες του Χριστού 
τουλάχιστο υπήρχαν οι κακοί μοιχοί δαίμονες. Αναφέρεται ότι ο κατακλυσμός του Νώε, είναι 
ο σε μας του Δευκαλίωνος.  

 

                                             Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

      Όμως οι άγγελοι είναι πνεύματα και δεν μπορεί να συνουσιαστούν με γυναίκες. Άρα οι 
Ελωχείμ είναι άνθρωποι και όπως είδαμε δεν κατοικούσαν στην γη. Άρα προέρχονται από το 
διάστημα και ήταν οι άποικοι από την γη, που το αποίκησαν μετά από παγκοσμίους 
πυρηνικούς πολέμους, όπως των Ατλάντων με τους Αθηναίους, ή τα Σόδομα και τα Γόμορα.  

     Η πτώση του αγγέλου Εωσφόρου, συνοδεύτηκε με την πτώση του αποίκου ανθρώπου 
Εωσφόρου. Τον συμπαντικό πόλεμο που έκανε ο στρατάρχης Μιχαήλ με τους εκπεσμένους, 
περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και ο Μιχαήλ εποίησε πόλεμο με τον δράκο τον 
αρχαίο τον σατανά. 

     Αυτοί είναι οι εκπεσμένοι Ελωχείμ,  οι Νεφελείμ, που μοίχευσαν με γυναίκες της γης, 
όταν κατήλθαν και ο Μιχαήλ δεν τους επέτρεπε να ξανα ανέλθουν στο διάστημα. 

     Ο πυρηνικός και μετεωρολογικός πόλεμος, υγροποιεί τους ατμούς της στρατόσφαιρας και 
γίνεται ο κατακλυσμός. 

     Η ηγεσία των σατανιστών και σιωνιστών και όχι μόνο, προέρχεται από τους εκπεσμένους 
Νεφελείμ, που έπεσαν στην γη νικημένοι στον δεύτερο συμπαντικό πόλεμο και ίδρυσαν τον 
γνωστικισμό και τα μυστήρια του Νεβρώδ- Ζωροάστρη, αλλά και ήλεγξαν τις αυτοκρατορίες 
της Βαβυλώνας των Ασσυρίων και των Περσών. Εξανάγκασαν σε μετοικεσία τους Εβραίους 
και στην εξορία ανακάλυψαν τους ιερείς και τους σατανοποίησαν. Σε αυτή την ανάμνηση οι 
σατανιστές-σιωνιστές, επετέθηκαν με το πρόσχημα της τρομοκρατίας στο Ιράκ με τον 
Μπους.                            


