
                                     ΟΜΑ∆Α  ΕΨΙΛΟΝ 
 
                                                       Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
                                         ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
    Θεωρείστε ότι ό,τι γράφονται, είναι µία µετάγγιση γνώσεων από ανθρώπους έξω 
από την γη. Η µετάγγιση γνώσεων επιτυγχάνεται ηλεκτροµαγνητικά (ο εγκέφαλος 
του ανθρώπου όταν σκέπτεται εκπέµπει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα α, β, θ κλπ.) 
∆ιαφορετικά θεωρείστε τα γραφόµενα σαν µύθευµα. 
 
                                  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
     Στα διάφορα µέρη της Πανγαίας (ήταν µία ενιαία ήπειρος στην γη) και µέσα σε 
έλη ή λίµνες, σχηµατίστηκαν τα πρώτα εξελιγµένα κύτταρα που θα αναπτύσσονταν 
σε  ανθρώπους. Έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι και µε την χρονική εξέλιξη 
σχηµατίστηκαν κράτη. Τα κράτη σχηµατίστηκαν στην γεωργική περίοδο µε την 
ιδιοκτησία στην γη και είχε διαδεχθεί η κοινωνία τις πρωτόγονες οµάδες-κοινόβια. Η 
κοινωνία εξελίσσονταν προς την βιοµηχανία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
της επιστήµης . Η φύση ήταν διαφορετική δεν υπήρχε θερµοκρασία και οι άνθρωποι 
ζούσαν 4500 χρόνια, αν δεν αρρώσταιναν  ή είχαν ατύχηµα. Οι πόλεµοι ήταν τακτικοί 
ανάµεσα στα διάφορα κράτη. 
 
                              ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ 
 
     Οι άνθρωποι προκειµένου να ενώσουν σε µία παγκόσµια αδελφότητα την γη (τα 
κράτη της Πανγαίας), σχηµάτισαν δύο οργανώσεις. Την µυστική εταιρεία των 
τεκτόνων της κοινωνικής υφής (που στρατολογούσε από όλες τις τάξεις) και τις 
επίσηµες οµάδες των επιλέκτων. Επίλεκτοι (εκλεκτοί) ηθικά και πνευµατικά, 
ανάµεσα στο κράτος των Ελλήνων, ήταν η οµάδα Έψιλον. Στην γη κυριαρχούσε η 
Ελληνική γλώσσα (η οποία έµοιαζε µε την γλώσσα που χρησιµοποιούσε ο 
Αριστοτέλης πολύ αργότερα) και οι διάφορες οµάδες των επιλέκτων της γης, είχαν 
όνοµα γράµµα της Ελληνικής αλφαβήτου. 
 
                    ∆ΑΜΝΩΝ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ    
 
     Η κοινωνία ήταν ανδρική επειδή επιβίωναν στα έλη οι ισχυρότεροι, οι άνδρες. 
Όταν αναπτύχθηκε η επιστήµη και η τεχνολογία, από το αριστερό πλευρό του  άνδρα, 
λαµβάνονταν κατάλληλο κύτταρο που µε κατάλληλη επεξεργασία γίνονταν σαν 
ωάριο. Με κλωνοποίηση δηµιουργούσαν νέα ζωή. Ένας κλωνοποιηµένος άνθρωπος 
ήταν και ο ∆άµνων, µε µεγάλες ικανότητες. 
      Ο ∆άµνων ανήλθε επιστηµονικά και διαµόρφωσε την φιλοσοφική κυρίαρχη 
θεωρία και δηµιούργησε βαρυτικά και αντιβαρυτικά κύµατα και κατάλληλα 
διαστηµόπλοια αντιβαρύτητας. Με προτασή του και µε κλωνοποίηση έγινε η 
γυναίκα. Η Ιρήν (Εύα) έγινε γυναίκα του και όταν ανήλθε µπήκε στην οµάδα Έψιλον. 
Η Ιρήν φθόνησε τον ∆άµνωνα και συνέβαλε στην πτώση του. 
     Η οµοφυλοφιλία του ∆άµνωνα οδήγησε  στο να αµφισβητηθεί από τους τέκτονες 
και τις οµάδες των επιλέκτων. Είχε ήδη πετύχει την παγκοσµιοποίηση και σε 
αχρήµατη κοινωνία. 
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     Το παγκόσµιο κράτος διασπάστηκε στα τρία. Επικεφαλής ήταν οι επικρατούσες 
οµάδες ∆έλτα,Έψιλον και Ζήτα. ∆ηµιουργήθηκαν αµυντικά, επιθετικά, πυρηνικά, 
βιολογικά, χηµικά όπλα. Το σύµπαν είχε αποικηθεί µε τα διαστηµόπλοια 
αντιβαρύτητας, τα οποία σε λίγες ώρες διάνυαν εκατµµύρια έτη φωτός . 
 
                                Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΛΕΘΡΟΣ 
 
     ∆οθείσης αφορµής ξέσπασε ο πόλεµος. Η γη καταστράφηκε και οι άνθρωποι  
έφυγαν στις αποικίες, όπου σχηµάτισαν τρεις κοινότητες. 
     Με πειράµατα έκαναν πάλι ζωή στη γη  (ανθρώπων). Στον πέµπτο πολιτισµό που 
διανύουµε όπως και πριν, επικοινωνούσαν  µε τους ανθρώπους για να 
ξανασχηµατισθεί η αχρήµατη κοινωνία. 
 
                               Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
 
     Περίπου το 1300 π.Χ. η εκπεσµένη οµάδα Ζ αντιµετωπίστηκε από τις ∆,Ε, που 
συνασπίστηκαν ως οµάδα Ε. Η οµάδα Ζ νικήθηκε και επέστρεψε στην γη, µε 
καταστραµµένα τα διαστηµόπλοιά της. 
 
                                           ΣΗΜΕΡΑ 
 
     Με την νοητική επικοινωνία, σήµερα δύο χιλιάδες επιστήµονες σε κατάλληλες 
θέσεις, πολιτικοί ή στρατιωτικοί αξιωµατούχοι και επιχειρηµατίες, δέχονται την 
επιρροή των Έψιλον και µπορούν να θεωρηθούν ως η οµάδα Έψιλον της γης.  ∆εν 
φανερώνονται. 
     Η οµάδα Ε που σύστησε η CIA για να παγιδεύσει τους ανθρώπους αυτούς και την 
οποία κληροδότησε σε ακροδεξιούς, δεν έχει καµµία σχέση µε αυτούς που 
αναφέρουµε. 
     ΕΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΕΨΙΛΟΝ ΣΤΗΝ ΓΗ.     
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