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                                                                                  Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

 

                                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Όλοι γνωρίζετε την ιστορία του Αδάμ. Αυτός ήταν ο επικεφαλής του πρώτου πολιτισμού 
των ανθρώπων. Μέσα από κείμενα του Αγίου Ευσεβίου Καισαρείας μαθητή του επισκόπου 
Παμφίλου και του εγκυκλοπαιδικού λεξικού του Σουΐδα, αποκαλύπτεται η ιστορία του 
πρώτου ανθρώπινου πολιτισμού. 

 

             ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

 

     «Βηρωσσός διά σάρων και νήρων και σώσσων ανεγράψατο. Ων ό μεν σάρος τρισχιλίων και 
εξακοσίων ετών χρόνον σημαίνει, νήρος ετών εξακοσίων , ο δε σώσσος εξήκοντα».              

     Ο Βηρωσσός ανέγραψε (την ιστορία του) με σάρους και νήρους και σώσσους. Από τα 
οποία ο μεν σάρος είναι 3.600 έτη, ο νήρος 600 και ο σώσσος 60. 

     «και συνήξε (Βηρωσσός) σάρους εκατόν είκοσι διά βασιλέων δέκα, ήτοι χρόνον μυριάδων 
τεσσαράκοντα τριών και δύο χιλιάδων». 

     Και συγκέντρωσε ο Βηρωσσός 120 σάρους με βασιλείς 10, ήτοι χρόνους (έτη) 432.000. 
Εδώ σημειώνουμε ότι οι 10 βασιληάδες βασίλευσαν 432.000 χρόνια και τότε ζούσαν χιλιάδες 
χρόνια οι άνθρωποι, γιατί δεν υπήρχε θερμότητα. 

     «Και καθεξής Αλάπαρον και Αμήλωνα τον εκ Παντιβίβλων. Είτα Αμμένωνα τον Χαλδαίον, 
εφ’ ού φασί φανήναι τον μυσαρόν Ωάννην τον Αννήδοτον εκ της ερυθράς. Είτα Μεγάλαρον εκ 
Παντιβίβλων πόλεως. Βασιλεύσαι δ’ αυτόν σάρους οκτωκαίδεκα. Και μετά τούτον 
Δάωνον…….». 

     Και καθεξής (βασίλευσαν) ο Αλάπαρος και ο Αμήλωνας από τις Παντιβίβλους. Έπειτα ο 
Αμμένων ο Χαλδαίος, επί του οποίου ότι φάνηκε λέγουν, ο μυσαρός Ωάννης ο Αννήδοτος 
από την Ερυθρά Θάλασσα. Έπειτα ο Μεγάλαρος από την πόλη των Παντιβίβλων. Βασίλευσε 
δε αυτός 18 σάρους. Και μετά από αυτόν ο Δάωνος…… 

     Όπως θα δούμε παρακάτω, ο Αλάπαρος είναι ο δεύτερος βασιληάς μετά τον Άλωρο. 
Έπειτα ο Αμήλων και κατόπιν ο Αμμήνων ο Χαλδαίος που φάνηκε ο μιαρός Ωάννης. Ο 
Ωάννης ήταν μείξη ψαριού και ανθρώπου, αποτέλεσμα γενετικών πειραμάτων του 
Αμμήνωνος. Και σήμερα οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι έχουν κάνει τέτοιες μείξεις. 



     «Πρώτην πασών αναγράφουσι την Χαλδαίων βασιλείαν άνδρες εν παιδεύσει γνώριμοι, 
Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ , Βηρωσσός και Αβυδηνός και Απολλόδωρος, οί πρώτον μεν 
ιστορούσιν αβασίλευτα έτη ανη΄. Φασί γαρ Αδάμ τον πρώτον άνθρωπον ηγήσασθαι τον της 
ζωής αυτού χρόνον έτη ταιλ΄. Μετά δε τούτου Σηθ τον υιόν αυτού έτη ρκη΄. Ως είναι όλα τα 
αβασίλευτα έτη ανη΄εν οις βασίλειον ουδέπω εν τη γραφή ωνομάσθη. Εν δε τω ανη΄πρώτος εν 
τω βορείω κλίματι, τω καλουμένω κάτω χώρα, απόγονοι Σηθ Χαλδαίοι ήγειραν εαυτοίς 
βασιλέα Άλωρον από Βαβυλώνος Χαλδαίον…….» 

     Πρώτη όλων βασιλεία Χαλδαίων γράφουν μορφωμένοι άνδρες, ο Αλέξανδρος ο 
Πολυίστωρ, ο Βηρωσσός και ο Αβυδηνός και ο Απολλόδωρος, οι οποίοι ιστορούν ότι πρώτα 
ήταν αβασίλευτα έτη 1.068 (δεν σώθηκε από την λαίλαπα καμία ιστορία τους και 
καταλαβαίνετε γιατί, αφού για πρώτη φορά έρχονται αυτά στο φως). Γιατί ισχυρίζονται ότι ο 
πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ, ηγήθηκε (των ανθρώπων) όλο τον χρόνο της ζωής του, έτη 
21.130. Μετά δε αυτόν ο γιός του Σηθ έτη 928. Όπως είναι όλα τα αβασίλευτα έτη 1.068 , 
στα οποία ποτέ δεν γράφηκε και κατονομάστηκε βασίλειο (αναρχία, είναι το πρώτο 
ανθρώπινο στάδιο που διατύπωσαν οι Μαρξ-Ένγκελς –Η καταγωγή της Οικογένειας της 
Ατομικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους-). Στα 1.068 έτη φάνηκε πρώτος ο Αδάμ στο βόρειο 
κλίμα, που καλείται κάτω χώρα, απόγονοι του Σηθ οι Χαλδαίοι ανέδειξαν σε αυτούς βασιλέα 
τον Άλωρο από την Βαβυλώνα Χαλδαίο……   

     «….Εν δε τη Βαβυλώνι πολύ πλήθος ανθρώπων γενέσθαι αλλοεθνών κατοικησάντων την 
Χαλδαίαν. Ζην δε αυτούς ατάκτως ώσπερ τα θηρία». 

      ….Στην Βαβυλώνα ήταν πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων αλλοεθνών και κατοίκησαν την 
Χαλδαία. Ζούσαν αυτοί ατάκτως (άναρχα) όπως τα θηρία.  

      «Εν δε τω πρώτω ενιαυτώ φανήναι εκ της Ερυθράς θαλάσσης κατά τον ομορούντα τα’οπον 
τη Βαβυλωνεία ζώον άφρενον ονόματι Ωάννην, καθώς και Απολλόδωρος ιστόρησε, το μεν 
όλον σώμα έχον ιχθύος, υπό δε την κεφαλήν παραπεφυκυίαν άλλην κεφαλήν υποκάτω της του 
ιχθύος κεφαλής και πόδας ομοίως ανθρώπου, παραπεφυκότας εκ της ουράς του ιχθύος. Είναι 
δε αυτώ φωνή ανθρώπου. Την δε εικόνα αυτού έτι και νυν διαφυλάττεσθαι…».    

      Κατά το πρώτο έτος, φάνηκε από την Ερυθρά θάλασσα που είναι γειτονικός τόπος της 
Βαβυλωνείας, ζώο άφρενο με όνομα Ωάννης, καθώς ιστόρησε και ο Απολλόδωρος, που είχε 
όλο το σώμα ψαριού και κάτω από το κεφάλι του ψαριού, φύονταν άλλο κεφάλι και πόδια 
ανθρώπου, που έβγαιναν από την ουρά του ψαριού. Είχε δε φωνή ανθρώπου. Την εικόνα και 
τώρα την διαφυλάσσουν…  

      Βλέπετε γιατί οι Αμερικάνοι άλωσαν το Ιράκ (Βαβυλώνα). Στο ιερό του Βήλου (Δία) 
φυλάσσονταν αυτές οι εικόνες και οι επιγραφές. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Ωάννης το γενετικό 
πείραμα, δείτε. 

     «γενέσθαι φησί χρόνον εν ώ σκότος και ύδωρ το παν είναι, και εν τούτοις ζώα τερατώδη, 
και ειδιφυείς τας ιδέας έχοντα ζωογονείσθαι. Ανθρώπους γαρ διπτέρους γενηθήναι, ενίους γαρ 
και τετραπτέρους και διπροσώπους. Και σώμα μεν έχοντας εν, κεφαλάς δε δύο, ανδρείαν τε και 
γυναικείαν, και αιδοίά τε διττά, άρρεν και θήλυ. Και ετέρους ανθρώπους τους μεν αιγών σκέλη 
και κέρατα έχοντας, τους δε ιππόποδας, τους δε τα οπίσω μέρη ίππων, τα δε έμπροσθεν 
ανθρώπων, ούς ιπποκένταυρους την ιδέαν είναι….ων και τας εικόνας εν τω Βήλου ναώ 
ανάκειται….» 



     Έγινε δε χρόνος στον οποίο το παν σκοτάδι και νερό ήταν, και σε αυτά ζώα τερατώδη και 
γεννημένες ιδέες έχουν να ζωογονηθούν (από τους γενετιστές). Γιατί γεννήθηκαν δίπτεροι 
άνθρωποι, μερικοί δε και τετράπτεροι και διπρόσωποι. Και είχαν μεν ένα σώμα. Δύο 
κεφάλια, ανδρικό και γυναικείο, και διπλά γεννητικά όργανα, αρσενικό και θηλυκό. Και 
άλλοι άνθρωποι είχαν σκέλη και κέρατα κατσίκας , άλλοι πόδια αλόγων, τα πισινά αλόγων 
και τα μπροστινά ανθρώπων, οι οποίοι είναι ιπποκένταυροι στην ιδέα….. των οποίων εικόνες 
βρίσκονται στον ναό του Βήλου….. 

     «Αρδάτου τελευτήσαντος, τον υιόν αυτού Ξίσουθρον βασιλεύσαι σάρους οκτωκαίδεκα. Επί 
τούτον μέγα κατακλυσμόν γενέσθαι. Αναγεγράφθαι δε τον λόγον ούτως. Τον Κρόνον αυτώ κατά 
τον ύπνον επιστάναι φάναι, μηνός δαισίου Πέμπτη και δεκάτη τους ανθρώπους υπό του 
κατακλυσμού φθαρήσεσθαι….»  

     Όταν πέθανε ο Αρδάτος, ο γιός αυτού Ξίσουθρος βασίλευσε 18 σάρους. Έγινε δε μέγας 
κατακλυσμός όταν ζούσε. Έχει αναγραφεί δε έτσι ο λόγος. Ο Κρόνος φάνηκε στον ύπνο 
αυτού και του επέστησε, ότι την 15η μηνός Δαισίου, οι άνθρωποι θα καταστραφούν από τον 
κατακλυσμό….. 

     Άρα ο Κρόνος ήταν έξω από τους ανθρώπους εκείνους, ήταν στο διάστημα. Αποίκησαν το 
διάστημα οι πρώτιστοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο Κρόνος, ο Ζευς κλπ ,που 
επονομάστηκαν Θεοί. Και το πρώτο γένος των ανθρώπων στους οποίους ανήκουμε, ήταν 
πείραμα των πρώτιστων. 

 

                                    ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΟΥΪΔΑ ΠΕΡΙ ΑΔΑΜ 

 

     (Μετά την πτώση του Αδάμ)…καντεύθεν ήρξατο φύσις η των ανθρώπων παραχαράττεσθαι 
και διακιβδηλεύεσθαι και τυπούσθαι τοις του τυρράνου μορφώμασι τε και σχήμασιν. Εντεύθεν η 
νόθος σοφία τας αφορμάς έλαβε, της θείας δραπετευσάσης και προς ουρανόν αναπτάσης, όθεν 
το πρότερον ην αφορμήσασα. Όθεν ο πλάνος  το του Θεού όνομα εις πολλά καταμέρισε, 
Κρόνους τε και Ζήνας και Ποσειδώνας εαυτόν μετακαλών….». 

     Και από εκεί άρχισε να παραχαράττεται η φύση των ανθρώπων και να κιβδηλεύεται και 
να παίρνει το μόρφωμα και το σχήμα του τυρράνου (Αδάμ μετά την πτώση). Από εκεί η 
νόθος σοφία έλαβε τις αφορμές, αφού η Θεία σοφία δραπέτευσε και πέταξε στον ουρανό, από 
όπου πριν εξόρμησε. Από όπου (τον ουρανό, το διάστημα) ο πλάνος διαμέρισε σε πολλά το 
όνομα του Θεού και Κρόνους και Δίες και Ποσειδώνες αποκάλεσε (το καταμερισμένο όνομα 
του Θεού…… 

 

                                                    ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

         Οι πρώτιστοι άνθρωποι, δημιούργησαν τις συνθήκες στην γη από όπου έφυγαν και 
δημιούργησαν το γένος των πρώτων ανθρώπων. Η πτώση του Αδάμ θα οδηγήσει σε γενετικά 
πειράματα και στο πρώτο παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο. Επακολούθησε ο κατακλυσμός. 



  


