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     Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι το κακό ενυπάρχει στην κοινωνία και την φύση. Ένα 
μικρόβιο είναι φύση και είναι κακό (για τον άνθρωπο), αλλά και ένας φόνος  ή ένας πόλεμος, 
είναι κακό στην κοινωνία.  

    Εάν ο Θεός είναι αγαθός και καλός, τότε έδωσε το αυτεξούσιο στον άνθρωπο και τους 
αγγέλους και η πτώση τους συντέλεσε στο να εισέλθει το κακό στην κοινωνία και την φύση. 
Εάν ο κόσμος είναι δημιούργημα ενός ατελούς Θεού ή αγγέλου, τότε το κακό οφείλεται σε 
αυτή την ατελή δημιουργία. 

 

                                       Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ 

 

    Τον Θεό του Καλού, δεν αμφισβητούν και οι οπαδοί της ατελούς δημιουργίας, μόνο που 
αυτοί δέχονται και άλλο εκπεσμένο Θεό. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που αμφισβητούν την 
ύπαρξη του Θεού (οι υλιστές), που πιθανόν η φιλοσοφία τους να πηγάζει από την πρώϊμη 
(και όχι ύστερη) φιλοσοφία του Παρμενίδους και προς αυτούς συνοπτικά αντιπαρατίθεμαι. 
Οι αρνητές της ύπαρξης του Θεού, αμφισβητούν την ύπαρξη του αΰλου. Όμως κανείς δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει, ότι η λογική ή η ηθική, οι νόμοι ή οι έννοιες , είναι άϋλες. Αυτά 
αποκαλύπτουν τον χώρο των αΰλων ιδεών που αναμφισβήτητα υπάρχουν, αλλά και τον χώρο 
των πνευμάτων, συνεπώς των αγγέλων. 

     Περνώντας στην αντιπαράθεση με τους οπαδούς της ατελούς δημιουργίας, είτε οπαδοί 
κάποιου γνωστικισμού, ή του Ζωροαστρισμού ή οποιουδήποτε πολυθεϊσμού πιστεύουν, θα 
προσδιορίσουμε την εξέταση στο κοινό σημείο, την δημιουργία, την κτίση, τα σύμπαντα.  

    Τα σύμπαντα είναι δομημένα από το πολύ (Δημόκριτος) ή άπειρα μικρό (Αναξαγόρας) , 
μέχρι τα συγκροτήματα των σμηνών γαλαξιών, για το δικό μας σύμπαν. Η πιθανή ύπαρξη και 
άλλων συμπάντων , θα έχει την ίδια ποιοτική δόμηση και δεν είναι απειλή για τους οπαδούς 
οποιασδήποτε δημιουργίας. Όμως η ποιο πιθανή από άποψη φυσικών διεργασιών, 
ισορροπιών και λειτουργίας των φυσικών νόμων, είναι η θεωρία των ατόμων (ο Αριστοτέλης 
τις ονόμασε άτομες γραμμές). Έτσι οι άτομες του Δημόκριτου συγκροτούν τα στοιχειώδη 
σωματίδια, είτε αποδέχεστε τα quarks ή τα partons, είτε δέχεστε ότι συγκροτούν τα 
ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια, νετρόνια. Μία μεγαλοφυής δόμηση της ύλης θα την 
συγκροτήσει, που εμείς με έννοιες θα καταλάβουμε και με λέξεις θα διατυπώσουμε, στις 
οποίες είναι και περιορισμένη η νόησή μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε με πεποίθηση να πούμε, 



ότι ο Θεός δεν εγκλωβίζεται στους περιορισμούς της δικής μας νόησης και ίσως έχει μία 
υπέρτερη νόηση και έξω από έννοιες και ιδέες τις οποίες τότε επινόησε, αλλά και εάν 
εγκλωβίζεται σε έννοιες και ιδέες, τότε ο αριθμός τους δεν περιορίζεται στις 5.500.000 
Ελληνικές λέξεις, ακόμη και εάν η Ελληνική γλώσσα προσεγγίζει τις έννοιες του Θεού.  

     Είναι  τότε αξίωμα, λογικό αξίωμα που διατυπώνουμε με τις λέξεις που διαβάζετε, ότι ο 
άχρονος και δημιουργός του χρόνου Θεός, ο Αιώνιος και άϋλος, ότι δεν έχει τα 
μειονεκτήματα της ύλης, όπου περιέχεται το κακό. Τότε ο Θεός είναι Καλός και Αγαθός και 
ίσως υπερβαίνει και αυτά τα δεσμά της καλωσύνης και της αγαθότητας, ως πάντων 
υπέρκεινα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εντοπίζεται κακία στον Θεό, γιατί το Αιώνιο 
υπερβαίνει την έννοια της ατέλειας. 

    Αλλά θα πουν οι οπαδοί της ατελούς δημιουργίας, ο Θεός γέννησε κατώτερους Θεούς και 
ένας από αυτός εξέπεσε και δημιούργησε τον κόσμο με ατέλειες. Ένας Θεός όμως, είτε 
γεννημένος είτε προϋπάρχων, έχει το χρίσμα της Αιωνιότητας και της τελειότητας και το 
αξίωμα που θεμελιώνεται με την λογική, μας οδηγεί ότι δεν εκπίπτει ένας Θεός. Άρα ο Θεός 
δεν μπορεί παρά να είναι τέλειος και να δημιουργήσει έναν λίαν καλώς κόσμο.  

     Τότε ο Θεός δεν γεννά ή προβάλλει πολλούς Θεούς, γιατί δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάτι 
τέτοιο. Αλλά ποιεί έναν λίαν καλό και όχι τέλειο κόσμο και να γιατί. 

    Η τελειότητα του Θεού τον περιορίζει να δημιουργήσει τον κόσμο και τον άνθρωπο ή τους 
αγγέλους, με τον να τους χαρίζει το αυτεξούσιο, το να πράττουν ελεύθερα, ακόμα και να 
περιορίζουν το αυτεξούσιο των άλλων μερικοί ή οι συνθήκες που δημιουργούν. Έχουν το 
δικαίωμα ακόμη και να πολεμήσουν τον δημιουργό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την 
ενδεχόμενη πτώση τους (που έγινε) και την εισχώρηση του κακού στον κόσμο. Έτσι η μόνη 
ατέλεια του κόσμου ήταν η τελειότητα του Θεού, να προσδώσει το αυτεξούσιο στους 
αγγέλους και τους ανθρώπους. Για αυτό η κτίση έγινε καλώς λίαν και όχι τέλεια, ενώ οι 
επιστήμονες ιδιαίτερα οι τεταγμένοι με το καλό και με τον περιορισμό της δικής τους νόησης, 
προσεγγίζουν ένα υπερφυές και υπερεπιστημονικό δημιούργημα των συμπάντων, που η 
τελειότητά του περιορίζεται από την άϋλη υπόσταση του αυτεξούσιου, που αρχικά εν δυνάμει  
μετά γεγονός, εισέφρυσε το κακό στην κοινωνία και την φύση, με την δημιουργία 
εργαστηριακά των μικροβίων και των όπλων, είτε αυτά είναι ξίφη ή ατομικές βόμβες. 

 

                      ΤΟ ΚΑΛΑ ΛΙΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ «ΘΕΟΥΣ» 

 

     Η ποίηση των πρώτων ανθρώπων, έγινε κάτω από τους νόμους που διέπουν την φύση και 
οι νόμοι είναι έκφραση της λογικής, του Θεού δηλαδή που είναι ο ΛΟΓΟΣ. Έτσι σε έλη ή 
λίμνες και με ηλεκτρικές εκκενώσεις που δημιουργούνταν από τους κεραυνούς, 
δημιουργήθηκαν τα πρώτα κύτταρα, ή καλύτερα οι πρώτες οργανικές ενώσεις. Ήδη οι 
επιστήμονες σε εργαστηριακές συνθήκες και ηλεκτρικές εκκενώσεις, δημιούργησαν μέχρι και 
πρωτεΐνες, με πιθανή την δημιουργία  και RNA. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι η δόμηση του 
RNA και του DNA γίνεται με την επενέργεια των πρωτεϊνών και όχι του RNA, αλλά και με 
τον υπάρχουσα επικρατή θεωρία, η επιστήμη δεν μπορεί να αποκλείσει την δημιουργία του 
DNA και των κυττάρων μέσα στο εργαστήρι του Θεού, την κτίση. Αλλά παράλληλα δεν 
μπορεί να αποκλείσει την διαφορετική απαρχή των γεννών ή των ειδών και όχι σαν 



αποτέλεσμα ενός πρωταρχικού δημιουργηθέντος κυττάρου. Η καταγωγή μας σαν ανθρώπινου 
είδους  είναι αυτόνομη , και μέσα στις ειδικές διεργασίες των ηλεκτρικών εκκενώσεων και 
των διαφόρων οργανικών ενώσεων. 

    Έτσι δημιουργήθηκαν και οι πρώτοι άνθρωποι, μέσα στις εξελικτικές διεργασίες. Μέσα 
από ιστορικές αφηγήσεις όσες διασώζονται, όπως του Ευσεβίου Καισαρείας που σώζει 
στοιχεία από την ιστορία του Απολλόδωρου και του Βηρωσού, οι πρώτοι άνθρωποι ζούσαν 
πολλές χιλιάδες χρόνια. Για να συμβαίνει αυτό, οι φυσικές  συνθήκες  θα ήταν διαφορετικές 
και το πιο πιθανό θα ήταν ότι δεν υπήρχε θερμότητα στην φύση. Αλλά και η μακροβίωση 
τους οδήγησε στο να γίνονται πολλοί υπερεπιστήμονες. Τότε αυτοί θα βρήκαν τον τρόπο να 
γίνουν αθάνατοι και να δημιουργήσουν την τεχνητή βαρύτητα και αντιβαρύτητα και 
δημιούργησαν διαστημόπλοια υπερφωτεινής ταχύτητας και εποίκησαν το σύμπαν. Είναι 
αυτοί που επονομάστηκαν Θεοί (Δίας, Απόλλων κλπ). 

    Άποικοι όντες αυτοί του διαστήματος, θα δημιουργήσουν στην γη τις συνθήκες για να 
δημιουργηθεί εκ νέου ζωή και άνθρωποι. Νομίζουμε ότι αυτό γράφει ο Πλούταρχος ο 
Χαιρωνεύς στο «Περί Ειμαρμένης»:   

     «Η δ’ ανωτάτω πρόνοια πρεσβύτατον απάντων, πλην ούπέρ εστιν είτε βούλησις είτε νόησις 
είτε και εκάτερον. Έστι δ’ ως πρότερον είρηται του πάντων πατρός τε και δημιουργού. Λέγω 
μεν γαρ δη, φησίν Τίμαιος, δι ήντινα αιτίαν γένεσιν και το παν τόδε ο ξυνιστάς συνέστηκεν. 
Αγαθός ήν. Αγαθώ δε ουδείς ουδέποτε περί ουδενός εγγίνεται φθόνος. Τούτου δ’ εκτός ων 
πάντα  ότι μάλιστα εβουλήθη γενέσθαι παραπλήσια αυτώ. Ταύτην δη γενέσεως και κόσμου 
μάλιστ’ αν τις αρχήν κυριωτάτην παρ’ ανδρών φρονίμων αποδεχόμενος ορθότατ’ αποδέχοιτ’ 
αν. βουληθείς γαρ ο θεός αγαθά μεν πάντα, φαύλον δε μηδέν είναι κατά δύναμιν…….θέμις δε 
ουτ’ ην ούτ’ εστι των αρίστω δραν άλλο πλην το κάλλιστον. Ταύτα μεν ουν και τα τούτων 
εχόμενα μέχρι ψυχών ανθρωπίνων κατά πρόνοιαν νομιστέον την γε πρώτην συνεστηκέναι. Τα 
δ’ εντεύθεν ούτω λεγόμενα συστήσας δε το παν ισαρίθμοις τοις άστροις έταξεν….διείλε τε 
ψυχάς εκάστην προς έκαστον, και εμβιβάσας ως εις όχημα την του παντός φύσιν έδειξε νόμους 
τε τους ειμαρμένους…..τη δε δευτέραν πρόνοιαν ώδέ πως επισημαίνεται λέγων, 
διαθεσμοθετήσας πάντα αυτοίς, ίνα τοις έπειτα είη κακίας εκάστων αναίτιος, έσπειρε τους μεν 
εις την γην , τους δ’ εις την σελήνην, τους δ’ εις τα άλλα όργανα χρόνου, το δε μετά τον σπόρον 
τοις νέοις παρέδωκε θεοίς σώματα πλάττειν θνητά, το τ’ επίλοιπον, όσον εστί ψυχής 
ανθρωπίνοις δέον προσγενέσθαι, τούτο και πάνθ’ όσα ακόλουθα εκείνοις απεργασαμένους 
άρχειν και κατά δύναμιν ότι κάλλιστα και άριστα  το θνητόν διακυβερνάν ζώον, ό,τι μη κακών 
αυτό αυτώ γίνοιτο αίτιον. Εν γαρ τούτοις το μεν ίνα τοις έπειτα είη κακίας αναίτιος εκάστω, 
σαφεστάτην αιτίαν σημαίνει της ειμαρμένης, η δε των νέων θεών τάξις και δημιουργία την 
δευτέραν πρόνοια δηλοί.». 

     «Η πρόνοια που βρίσκεται στον ανώτατο και πρεσβύτερο πάντων, εκτός εκείνου που είναι 
η βούληση και η νόηση ή και τα δύο (σ.σ. είναι το προκαθορισμένο, η βούληση και η νόηση 
το αυτεξούσιο). Είναι σαν πρωτύτερα να ελέχθη (η πρόνοια) περί του πατρός και δημιουργού 
των πάντων. Γιατί λέγω λοιπόν , λέει ο Τίμαιος (Πλάτων), για κάποια αιτία συνέστησε το παν 
ο δημιουργός. Ήταν αγαθός. Στον αγαθό δεν υπάρχει ποτέ κανένας φθόνος. Και μάλιστα 
αυτό, ότι θέλησε να δημιουργήσει παραπλήσια προς Αυτόν. Αυτή δε την αρχή της γένεσης 
του κόσμου (την αγαθότητα), είναι κυριότατη και ήθελε να την αποδεχτεί κάθε φρόνιμος 
άνδρας.  Γιατί επειδή θέλησε ο Θεός να είναι αγαθά όλα και κακό να μην είναι τίποτε κατά 
δύναμη. Θέμις (ευγενής άμιλλα) να δρα προς το άριστο, δεν υπήρχε τίποτε άλλο πλην το 
κάλλιστο. Αυτά λοιπόν και αυτά που έχει η κτίση, μέχρι τις ψυχές στους ανθρώπους , έτσι 



πρέπει να νομίσουμε ότι συνέστησε κατά την πρώτη πρόνοια. Αυτά λοιπόν που ελέχθησαν 
αφού συνέστησε , το παν (τους ανθρώπους δηλαδή), έταξε σε ισάριθμα άστρα….και μοίρασε 
τις ψυχές του καθενός στον καθένα ( και με την αποίκηση του σύμπαντος) . Και αφού τους 
ανέβασε σαν σε όχημα τους έδειξε τους νόμους του παντός  τους ειμαρμένους 
(προκαθορισμού)….. την δε δεύτερη πρόνοια, να πως επισημαίνεται να πούμε, αφού έδωσε 
όλους τους νόμους σε αυτούς (ο Θεός), για να είναι αναίτιος της κακίας του καθενός των 
μετέπειτα (που θα δημιουργηθούν), έσπειρε άλλους μεν εις την γη, άλλους στην σελήνη, 
άλλους σε άλλα όργανα του χρόνου (σε άλλες περιοχές του σύμπαντος) και μετά την 
διασπορά, παρέδωσε (σε αυτούς) τους νέους θεούς, να πλάσσουν  σώματα θνητά και το 
επιπλέον, να προσδώσουν ανθρώπινη ψυχή (σε αυτά), αυτό και όλα τα ακόλουθα όσα 
απεργάστηκαν σε εκείνους να άρχουν και κατά την δύναμή τους να διακυβερνούν άριστα 
όπως κάνει ο άνθρωπος, όπως και να μην μη γίνει αίτιο κακού στον εαυτό του. Γιατί προς 
τούτο να είναι αναίτιος της μετέπειτα κακίας καθενός, είναι σαφέστατη αιτία το 
προκαθορισμένο (ειμαρμένη, γιατί είναι οι φυσικοί νόμοι ντετερμινιστικοί , ενώ στον 
άνθρωπο υπάρχει το αυτεξούσιο). Η δε των νέων θεών τάξη και δημιουργία, φανερώνει την 
δεύτερη πρόνοια.». 

    Από τα χωρία αυτά φαίνεται ότι το γένος μας, είναι δημιούργημα των νέων θεών, των 
ανθρώπων δηλαδή που κατέστησαν αθάνατοι. Αυτοί, έποικοι του διαστήματος, περιμένουν 
από το δημιούργημά τους να εξυψωθεί μέχρι αυτούς. 

 

                                          Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 

 

     Όπως αναφέρει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Μωϋσής ήταν Χαλδαίος, ευφυέστατος και 
πανεπιστήμων. Γνώστης της Γεωμετρίας της Αστρονομίας, της γραμματικής και της 
εγκυκλίου παιδείας. Όπως γνωρίζετε εγκύκλιος παιδεία είναι η Ελληνική παιδεία και 
φιλοσοφία, αλλά και η γραμματική ήταν της Ελληνικής γλώσσας που προϋπήρχαν, 
προφανώς, από αρχαιότερους πολιτισμούς. Ο Μανέθων μιλά για κάποιο Οσαρσήφ, που δεν 
είναι άλλος από τον Μωϋσή. Και Οσαρσήφ ήταν αρχιερέας στο ιερό του Όσιρη και της 
Ίσιδας. Μερικοί αρχαίοι συγγραφείς δίνουν Εβραϊκό γενεαλογικό δένδρο στον Μωϋσή, αλλά 
η θέση του Κλήμεντος Αλεξανδρείας ότι ήταν Χαλδαίος ενισχύεται από το ότι στο 
γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, ο ευαγγελιστής Ματθαίος δεν τον περιλαμβάνει. Ούτε 
περιλαμβάνεται εξ άλλου σε άλλο γενεαλογικό δέντρο που βρήκε ο συγγραφέας, της μητέρας 
του Μαρίας, που κατάγεται από τον Δαυίδ ή Δαυίδη. Ο Μωϋσής πήρε δούλους από τον 
υποδουλομένο λαό των Υκσώς (οι οποίοι αρχικά υπέταξαν την Αίγυπτο) και συνέστησε το 
έθνος των Εβραίων. Από το γένος του Χαλδαίου Αβραάμ, υπήρχαν στην Αίγυπτο 72 
οικογένειες ,όπως αναφέρεται στην βίβλο. Αυτοί προφανώς συνενώθηκαν με τους Υκσώς.  

    Όπως αναφέρει ο Ωριγένης, ο Μωϋσής έγραψε την Πεντάτευχο στην Εβραϊκή γλώσσα. 
Αλλά αφού δεν υπήρχε έθνος Εβραίων, πρέπει ο Μωϋσής που είναι ο πατριάρχης του 
Εβραϊκού έθνους, να είναι και ο δημιουργός της Εβραϊκής γλώσσας.  

    Όπως αναφέρει ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και που θα επανέλθουμε σε αυτό , ο Σωκράτης 
κατηγορήθηκε και θανατώθηκε, επειδή κατήγγειλε και δίδασκε τους Αθηναίους, ότι οι 
γίγαντες που αναφέρονται στην πεντάτευχο, υπήρχαν μεταξύ τους και διέβρωναν την 
πολιτεία των Αθηναίων. Οι πεντάτευχος αναφέρει ότι οι διάβολοι (Νεφελείμ στο Εβραϊκό 



κείμενο), κατήλθαν στην γη, αναμείχθησαν με τους ανθρώπους και παντρεύτηκαν γυναίκες 
και ετέκνωσαν. Τέτοια τέκνα κατήγγειλε ο Σωκράτης ότι παρεισέφρυσαν στην Αθηναϊκή 
πολιτεία. Αλλά για να είναι γνώστης ο Σωκράτης τέτοιων γεγονότων, είχε διαβάσει την 
πεντάτευχο. Όπως και ο Πλάτων που επονομάστηκε ο Μωϋσής Αττικίζων, καθώς αναφέρει ο 
Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και που η φιλοσοφία του συγγενεύει με θεωρίες που εξάγονται από 
την γένεση της πεντατεύχου. Τότε η πεντάτευχος που κατά την ιστορία μεταφράστηκε στην 
Ελληνική από τους εβδομήκοντα περίπου το 270 π. Χ, δεν μπορεί, παρά να είχε γραφεί από 
τον Μωϋσή, γνώστη της εγκυκλίου παιδείας και στην Ελληνική, την τότε Ελληνική. Έχω την 
γνώμη ότι και άλλοι φιλόσοφοι είχαν διαβάσει την πεντάτευχο στα Ελληνικά. Αλλά και ο 
Μωϋσής θα επηρεάστηκε από τον προηγούμενό του νομοθέτη Μίνωα και ίσως από τους 
Έλληνες της Ατλαντίδας , Ερμή τον Τρισμέγιστο και Ελλάς. Ο Ελλάς (Ελ-λάας=λίθος), είναι 
ο λίθος στον οποίο στηρίχτηκε ο μόνος Θεός Ελ, που δίδασκε ο επονομασθείς Ελλάς (θυληκό 
η Έλλη , εξ ου και Έλληνες το γένος μας). Οι Ελωοί είναι οι άγγελοι του Έλ και ο Μωϋσής 
τους ονόμασε στην Εβραϊκή Ελωχείμ. Αρχικά ο Θεός του Μωϋσή ήταν ο Έλ, αλλά με την 
πάροδο του χρόνου δίδαξε ότι ο Θεός είναι ο Γιαχβέ. Επειδή δεν χρησιμοποίησε τον όρο Ελ 
στην γένεση, χρησιμοποίησε τον πληθυντικό Ελωχείμ (ενικός Ελωάχ), σε μερικά σημεία, σαν 
πληθυντικό μεγαλοπρεπείας του Θεού (ο Π. Τρεμπέλας στον δεύτερο τόμο της Δογματικής, 
αναφέρει ότι το Ελωχείμ είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας).  

    Παρ’ ότι πράγματι το Ελωχείμ είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας του Θεού, στην γένεση ο 
Μωϋσής στην γένεση του ανθρώπου, χρησιμοποιεί πληθυντικό (ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ 
εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν). Αυτός ο πληθυντικός πλέον απευθύνεται στους αγγέλους, ο 
Θεός ζητά από τους αγγέλους να ποιήσουν τον άνθρωπο. Και οι άγγελοι δημιουργήθηκαν την 
μέρα που ποίησε ο Θεός το στερέωμα, γιατί εκεί κατοικούν οι άγγελοι.  

     Οι άγγελοι συνποιητές με τον Θεό, θα αποκτήσουν νέα συνείδηση. Το ανώτερο τμήμα 
τους θα πιστέψει ότι μπορεί να γίνει ποιητής από μόνο του . Αποτυχαίνει και αρχίζει το μίσος 
απέναντι στον Θεό και το κακό σαν ιδέα εισέρχεται στην κτίση, αφού οι άγγελοι είναι 
κτιστοί. 

 

                                     ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

     Την πτώση των αγγέλων θα ακολουθήσει η πτώση ομάδας των εποίκων. Οι άποικοι από 
την γη ήδη, αλλά και το πρώτο γένος των ανθρώπων δημιουργημάτων, είχαν οργανωθεί και 
σχηματίσει τις ομάδες των εκλεκτών. Τους ανθρώπους όπως και τους νέους θεούς, 
διοικούσαν οι ομάδες των εκλεκτών (το Ελληνικό έθνος διοικούσε η ομάδα Έψιλον). 

      Ο Εωσφόρος (από τον οποίο πήρε και το όνομα ο άγγελος), προσχωρεί στους εκπεσόντες 
όπως και οι οπαδοί του και έρχεται σε σύγκρουση με αυτούς. Ο στρατάρχης Μικα-ήλος  (από 
τον οποίο το όνομα του αγγέλου Μιχαήλ), νικά και περιορίζει την εκπεσμένη ομάδα. Ο 
Εωσφόρος πλέον επιδιώκει να ιδιοποιηθεί την γη, όπου οι άνθρωποι αγγίζουν τον παράδεισο.  

     Οι ομάδες των επιλέκτων είναι πιστές κάτω από τις οδηγίες του πανεπιστήμονα του 
Ελληνικού έθνους Δάμνωνα (Δαμνάω= βάζω υπό έλεγχο και ο Δάμνων πραγματοποίησε την 
πρώτη ειρηνική , αχρήματη και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία των ανθρώπων) . Όμως οι 
επίλεκτοι αφοσιώνονται στο άρρενα και η ομοφιλοφυλοποίηση του Δάμνωνα τους διασπά 



(έκτοτε έγινε Α-δάμνων , Αδάμ). Τα τρία κράτη άρχισαν να κατασκευάζουν όπλα, μικρόβια, 
χημικά, πυρηνικά κλπ η επερχόμενη σύγκρουση, θα αφανίσει τον πρώτο πολιτισμό. Σ’ αυτό 
συνέβαλε αποφασιστικά η κάθοδος της οπαδών του Εωσφόρου και η ανάμιξή τους με τους 
ανθρώπους και οι επιμειξίες και που από τον Μωϋσή ονομάστηκαν γίγαντες, Νεφελείμ. 

 

                                                 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

 

     Τρεις πολιτισμοί θα αναφυηθούν έκτοτε (μετά τον πρώτο). Ο πρώτος σταματά με τον 
κατακλυσμό του Ωγύγου (ή του Νώε). Οι κατακλυσμοί γίνονται μετά από έναν γενικευμένο 
πυρηνικό πόλεμο, που υγροποιεί τους υδρατμούς των ανώτερων ατμοσφαιρικών φλοιών. Ο 
δεύτερος (27000 π.Χ.) με την σύγκρουση της αυτοκρατορίας της Ατλαντίδας με την των 
Αθηναίων. Και η τρίτη με τον κατακλυσμό του Δευκαλείωνος ή Σόδομα και Γόμορα. Παντού 
δημιουργοί και καταστροφείς οι Έλληνες. 

      Στον πολιτισμό μας, όπως σε κάθε πολιτισμό, θα κατέβουν οι νέοι θεοί να διδάξουν τους 
ανθρώπους. Τέτοιοι θα είναι ο Όσιρης, ο Απόλλων κ.α. ο Απόλλων θα ενταχτεί στο ιερατείο 
της Ίσιδος και του Όσιρη και θα έλθει με τον άλλο Οσαρσήφ Μωϋσή σε συμφωνία. Ο 
Απόλλων θα επανιδρύσει το έθνος των Ελλήνων και ο Μωϋσής και συστήσει το έθνος των 
Εβραίων. Τα δύο έθνη θα πρέπει να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε έναν καλύτερο κόσμο, 
σε έναν επίγειο παράδεισο. Όμως ο Ααρών από τον οποίο κατάγονται οι Λευίτες διαφωνεί 
(Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς επονομάστηκε αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ και όχι του 
Ααρών και ίσως να γιατί) . Γιατί οι Έλληνες να είναι οι επστήμονες και αυτοί (οι Εβραίοι) οι 
δημιουργοί της διοικητικής μηχανής και του μονοθεϊσμού που θα αλλάξουν το κόσμο; 

     Τότε γίνεται ο δεύτερος συμπαντικός πόλεμος, που ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη σώζει τον 
πόλεμο του Μιχαήλ με τον δράκο τον αρχαίο τον σατανά. Οι εκπεσμένοι ηττούνται και 
πίπτουν στην γη. Συναντιούνται με τον τρίτο Οσαρσήφ, τον Βηρωσό, που γνωρίζει τα σχέδια 
του Απόλλωνα και του Μωϋσή. Σχηματίζουν με την πάροδο του χρόνου τον Ζωροαστρισμό 
(άλλοι συγγραφείς λένε ότι ο Ζωροάστρης ήταν Έλληνας, άλλοι ο Εβραίος Νεβρώδ). Τα 
μυστήρια του Μίθρα και ο γνωστικισμός σε αυτούς βρίσκουν την καταγωγή τους. Η 
Βαβυλώνα πρώτα θα υποτάξει την Αίγυπτο, χωρίς να μπορέσει να ιδιοποιηθεί τα αρχεία του 
ιερατείου της Ίσιδας και του Όσιρη. Μετά την ήττα και μετά από χρόνια, θα στραφεί κατά 
του νεογέννητου κράτους του Ισραήλ. Πρώτα υποτάσσει το βόρειο Ισραήλ και ο 
Ναβουχοδονόσωρ αργότερα θα υποτάξει το νότιο κράτος του Ιούδα. Οι εξόριστοι Εβραίοι θα 
εφαρμόσουν στην εξορία την συναγωγή, που ο γράφων πιστεύει ότι την δίδαξε ο Δαυίδης. Οι 
εκπεσμένοι της Περσίας θα ανακαλύψουν τους ιερείς των Εβραίων και θα προσηλυτίσουν 
στην πτώση πολλούς. Ο Κύρος ελευθερώνει τους Εβραίους, που θα εξαπολυθούν πλέον και 
στην διασπορά. 

    Η πρώτη αποικία τους, γίνεται υπό τον Κάδμο στην Θήβα και Αθήνα. Ήδη ο γυιός του 
Απόλλωνα Ορφέας έχει ιδρύσει τα Ελευσίνεια μυστήρια και γίνεται η αφετερία της 
επαναδημιουργίας του Ελληνικού έθνους. 

      Ο φωτισμένος τύραννος της Σάμου Πολυκράτης, ξάδερφος του Ηράκλειτου και μέλος 
των Ελευσινείων μυστηρίων, θα στείλει αντιπροσωπεία στο ιερατείο της Ίσιδας και του 
Όσιρη. Αντιγραφείς θα αντιγράψουν τα πλείστα κείμενα, που είναι οι περίφημοι Σαμιακοί 



κώδικες . Οι φιλόσοφοι των Ελευσινείων μυστηρίων θα έρθουν σε επαφή, θα γίνουν γνώστες 
και θα προάγουν την  ήδη υπάρχουσα γνώση και θα γίνουν η απαρχή της επιστήμης του νέου 
πολιτισμού. Οι Σαμιακοί κώδικες επί Τουρκοκρατίας θα περιέλθουν στα χέρια των Εβραίων 
της Χίου και έκτοτε οι Εβραίοι αναδεικνύουν τους επιστήμονες, αλλά τις περισσότερες φορές 
είναι μαθητές Ελλήνων. 

     Βλέποντας οι Πέρσες την άνοδο της επιστήμης και την παράταξη των Ελλήνων με το 
Καλό και την ανόρθωση , θα εκστρατεύσουν ενάντιά της. Ο Αριστοτέλης μυεί τον 
Αλέξανδρο στην αλήθεια και αυτός κατακτά την ανατολή. Το ολιγάριθμο των Ελλήνων 
οδηγεί στις επιμειξίες και ο Αλέξανδρος παντρεύεται την κόρη του Δαρείου. Το αίμα του 
δολοφονηθέντος Δαρείου υπερτερεί, όπως και η ένταξη με τους εκπεσμένους και η κόρη 
αργοδηλητηριάζει  και σκοτώνει τον Αλέξανδρο.  

      Ο Αντίοχος ο Επιφανής παρ’ ολίγου να αφανίσει το έθνος των Εβραίων, που στην 
πλειοψηφία των ραββίνων του, μετήλθαν στην ομάδα του εκπεσόντος. Η Ρωμαϊκή 
κατάκτηση, θα δημιουργήσει τις συνθήκες της διάδοσης του Χριστιανισμού, που θα ιδρυθεί 
από τον Ιησού σαν υιός θεού και που προφήτευσαν οι προφήτες ,ο Σωκράτης, ο Πλάτων κ.α. 
οι Εβραίοι ήθελαν αρχηγό που θα οδηγούσε στην επικυριαρχία τους και γίνονται αίτιοι της 
θανάτωσης του Θεού. Ο Τίτο θα συντρίψει τους Εβραίους επαναστάτες, που αρχίζουν έκτοτε 
να διασπείρονται σε όλο τον κόσμο. Βρίσκουν τους Γεφυραίους, τους πρώτους Εβραίους που 
κατοικούσαν πέρα από τη Γέφυρα του Κηφισού και που κατάγγειλε ο Σωκράτης. Νέοι 
Εβραίοι θα αποικίσουν την Ελλάδα, όπως οι Σεφαρίδες που εκδιώχτηκαν από την Ισπανία 
από την αυτοκράτειρα Ισαβέλλα, αλλά και Ακεναζείμ από τον Καύκασο. Η Ελλάδα δεν 
έπρεπε να σηκώσει κεφάλι, γιατί ο Έλληνας είναι ταγμένος με την  πλευρά του Καλού, έχει 
στο DNA του την φιλοσοφία και την επιστήμη και ασυνείδητα φέρει το βάρος των 
παγκοσμίων καταστροφών που έγινε αίτιος και ζητά πλέον την λύτρωση και την 
αποκατάσταση του Θεού. 

 

                                                  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Αυτά που περνά σήμερα το έθνος μας, δεν είναι άμοιρα των όσων παραπάνω εκτέθησαν. 
Δεν πρέπει όμως να ισοπεδώσουμε τα πράγματα, δεν πρέπει να κατατάξουμε όλους τους 
Εβραίους με την πλευρά του εκπεσόντος. Μεγάλη μερίδα των Εβραίων γνωρίζει και 
αποδέχεται την συμφωνία του Μωϋσή με τον Απόλλωνα.  

    Η συστράτευση με την πλευρά του Καλού έχει και το τίμημα, που πολλαπλά δέχτηκε και ο 
γράφων, όπως και το έθνος του.               


