
                  ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
                                  Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
     Έπινα τον καφέ µου σε µία καφετέρια πριν µερικά χρόνια και διάβαζα Φυσική 
(όπως συνήθιζα).  ∆εν θυµάµαι λεπτοµέρειες αλλά κάπου σε αυτά που διάβαζα, 
δηµιουργήθηκε η αφορµή να σκεφτώ, αν ο Αδάµ της γένεσης ήταν πρωτόπλαστος, ή 
αν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι τότε. Είχα λοιπόν µία εσωτερική παρόρµηση! Φύγε, 
πήγαινε στο σπίτι και διάβασε την γένεση! Πήγα στο σπίτι αφήνοντας στην µέση το 
διάβασµα της Φυσικής, πήρα την Παλαιά ∆ιαθήκη και να τι διάβασα: «και έγνω Κάϊν 
την γυναίκα αυτού, και συλλαβούσα έτεκεν τον Ενώχ. Και ην οικοδοµών πόλιν και 
επωνόµασε την πόλιν επί τω ονόµατι του υιού αυτού ,Ενώχ» γένεσις ∆,17. 
Ερµηνεύεται: «έκανε έρωτα ο Κάϊν µε την γυναίκα του και αυτή συνέλαβε και έτεξε 
τον Ενώχ και οικοδόµησε πόλη, την οποία ονόµασε µε το όνοµα του υιού του Ενώχ.» 
Ασφαλώς η γυναίκα του Κάϊν δεν ήταν η Εύα και πόλη δεν οικοδοµούν τρεις 
άνθρωποι, οι «πρωτόπλαστοι» Αδάµ, Εύα, Κάϊν, αλλά πολλοί άνθρωποι. Σηµαίνει ότι 
πολλοί άνθρωποι υπήρχαν τότε. 
     Μία άλλη φορά συνέβη το εξής: σκεφτόµουν πιο να είναι το πραγµατικό όνοµα 
του Αδάµ (θεωρώντας ότι αυτό είναι παραποιηµένο!). Είχα λοιπόν µία παρόρµηση να 
πάρω το µεγάλο λεξικό της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας του Σταµατάκου και πήγα να 
δω τις λέξεις που αρχίζουν από δαµ. Βρίσκω το ρήµα δαµνάω που σηµαίνει ότι θέτω 
κάτι υπό έλεγχο, δαµάζω, και θεώρησα  ότι ο Α-δαµ ήταν ο ∆αµνάων του πρώτου 
πολιτισµού, που έθεσε υπό τον έλεγχό του τους ανθρώπους. Ήταν ο πρώτος αρχηγός 
της πρώτης παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας!. 
     ∆εν αµφισβητώ ότι χρειάζεται µελέτη, εσείς όµως σκεφτείτε, µήπως οι 
παρορµήσεις είναι έξωθεν υποκινούµενες. Σκεφτείτε µήπως ένας άνθρωπος µπορεί να 
µιλάει µέσα του (να µην ακούγεται) και από την άλλη µεριά να βρίσκεται ένας 
άνθρωπος  πίσω από έναν υπολογιστή και να συζητά µαζί του. Ίσως σας φαίνεται 
υπερβολικό, αλλά να που  το έχουν πετύχει µερικώς οι άνθρωποι πάνω  στην γη! 
     Έπινα τον καφέ µου σε κεντρική καφετέρια του Αγρινίου και µου περνά η σκέψη: 
Έχω χρήµατα; Κοιτάζω το πορτοφόλι, είχα περίπου 50 Ευρώ. Α! καλά λέω, µου 
φθάνουν για σήµερα και για αύριο τουλάχιστον! Όµως κάτι µε έσπρωχνε να πάω να 
πάρω χρήµατα, βλέπετε µπορούσα να τα χρειαστώ! Βγαίνω έξω και πήγαινα προς την 
πλησιέστερη τράπεζα. ∆ιασταυρώνοµαι µε µία Εβραιοελληνίδα που υπήρχε 
πιθανότητα να κάνω σχέσεις! Της λέω: Εγώ γιατί βγήκα έξω, για να συναντήσω 
εσένα; 
     Εσείς λοιπόν, όσοι είστε τολµηροί, µπορείτε να υποθέσετε ότι κάποιοι πάνω  στην 
γη, µου δηµιούργησαν την εσωτερική παρόρµηση (ηλεκτροµαγνητικά) και πιθανόν 
να υποθέσετε ότι εκεί, πάνω στα αστέρια υπάρχουν άνθρωποι µε µία υπερτεχνολογία 
και αυτοί ίσως επικοινωνούν µε κάποιον που επιλέγουν, ίσως εκλεκτό στην 
διανόηση! 
     Όταν λοιπόν διαβάσετε το κείµενο αυτό, θεωρείστε ότι είναι ένα µύθευµα, ή µία 
ιστορική αλήθεια που αποκαλύφθηκε στον γράφοντα, από εκείνους, τους τέλειους 
ανθρώπους, τους πανεπιστήµονες, τους εκλεκτούς της διανόησης, την οµάδα Έψιλον. 
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                                            Η ΖΩΗ ΞΕΚΙΝΑ 
 
     Πριν 1.200.000 χρόνια η γη είχε εξελιχθεί και έγινε δοχείο υποδοχής της ζωής. Η 
ατµόσφαιρα ήταν διαφορετική, η υγρασία αρκετή, τα  έλη, οι λίµνες, οι ποταµοί 
αρκετοί. Υπήρχε µία µόνο ήπειρος, η Πανγαία που είχε έκταση δύο φορές την 
Ευρασία (εκτείνονταν και στο άνω και το κάτω ηµισφαίριο της γης). Τα όρη ήταν 
λίγα. 
     Οι κεραυνοί που έπεφταν στην γυµνή γη και στα έλη, δηµιουργούσαν  χηµικές 
οργανικές ενώσεις και µεµβράνες, προϋποθέσεις δηµιουργίας κυττάρων. Ξεκίνησε η 
απλοϊκή ζωή σε όλα τα πλάτη της Πανγαίας, αν και όχι συγχρονισµένα. 
∆ηµιουργήθηκαν σπόροι, προϋποθέσεις των φυτών. Η χλωρίδα που ακολούθησε 
αύξησε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας και δηµιουργήθηκαν οι  προϋποθέσεις της 
πανίδας. Τα αρχικά ατελή ζώα άρχισαν να γίνονται  στα διάφορα µέρη της Πανγαίας 
και η γη διαρκώς εξελίσσονταν.  
     Ο θάνατος οργανισµών, η πτώση µετεωριτών που είχαν άλλα οργανικά µόρια, 
δηµιουργούσαν προϋποθέσεις εξέλιξης πιο πολύπλοκης ζωής. Κάθε ον που 
δηµιουργούνταν, είχε τον δικό του Λόγο, την δική του λογική δηµιουργίας. 
     Ώσπου η Πανγαία, η γη µητέρα, έγινε ώριµη να δηµιουργήσει το υπέρτατο 
δηµιούργηµα (διά του Λόγου): τον άνθρωπο! Οι άνθρωποι έµβρυα µε τον Λόγο που 
τους διήπε, ανεφύησαν στα διάφορα  έλη της Πανγαίας. 
     Από το πλήθος των ανθρώπων που έβγαιναν από τα έλη, επιβίωναν οι άρρενες σαν 
ισχυρότεροι και όσοι από αυτούς λίγοι διέφευγαν από την κατασπάραξη των 
σαρκοβόρων ζώων. 
     Η φύση δεν είχε θερµότητα, η εξάτµιση των υδάτων ήταν χηµικές και 
ηλεκτροµαγνητικές αντιδράσεις. Οι  άνθρωποι λόγω περιβάλλοντος και τροφής, 
ζούσαν χιλιάδες χρόνια (3-5 χιλιάδες). 
     Σχηµάτισαν κοινωνίες για να αποφύγουν να γίνουν βορά στα θηρία. Ανακάλυψαν 
την γεωργία και σχηµάτισαν τοπικά κράτη. Ανέπτυξαν το εµπόριο και σχηµάτισαν 
βιοµηχανίες. Προώθησαν την επιστήµη και την τεχνολογία. Όλα αυτά κατά την 
διάρκεια της ζωής των πρώτων ανθρώπων και πριν πεθάνουν οι περισσότεροι! 
 
                                  ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΓΑΙΑΣ 
 
     ∆εν έλειψαν οι πόλεµοι και οι συγκρούσεις των κρατών και οι άνδρες σχηµάτισαν 
δύο οργανώσεις προκειµένου να ενώσουν τον κόσµο. Τους τέκτονες της κοινωνικής 
υφής και τις οµάδες των επιλέκτων του πνεύµατος, που ανάµεσα στους Έλληνες 
ονοµάζονταν οµάδα Έψιλον. 
     Η επιστήµη  ωρίµαζε επικίνδυνα και µέσα στην οµάδα Έψιλον γεννήθηκε ο 
µετέπειτα ονοµασθείς ∆άµνων. 
 
                                ∆ΑΜΝΩΝ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
 
     Όταν ωρίµασε  η επιστήµη, οι άνδρες έπαιρναν κατάλληλο κύτταρο από τον µαστό  
και µε ιδιαίτερη διεργασία το µετέτρεπαν σε ωάριο και το γονιµοποιούσαν µε τον 
πυρήνα ενός άλλου κατάλληλου κυττάρου. Από τον µαστό του ∆ία, του αρχηγού των 
Ελλήνων, προήλθε ο ∆άµνων. 
     Ο ∆άµνων ανήλθε τις οδούς της επιστήµης, προήγαγε κατακόρυφα την γνώση και 
προοδευτικά έφθασε τα 14 ασρτέρια στην οµάδα  Έψιλον. Στις διάφορες οµάδες των 
επιλέκτων και σε όλη την ιστορία του ανθρώπου, πολλοί λίγοι άνθρωποι έφθασαν τα 
12 αστέρια και ένας  µόνο έφθασε τα 13 και αποκαλέστηκε από µερικούς ο νέος 
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Αδάµ (τα 8 αστέρια ήταν το σηµείο εισδοχής στις  οµάδες των επιλέκτων και ένας 
µεταπτυχιακός σηµερινός επιστήµων θεωρείται ότι έχει 3 αστέρια, αν δεν έχει κάνει 
πρωτότυπες εργασίες).  
     Οι τέκτονες και οι επίλεκτες οµάδες αναγνώρισαν τον ∆άµνωνα σαν αρχηγό και 
αυτός για τον λόγο αυτό ονοµάστηκε έτσι ( ∆αµνάω σηµαίνει δαµάζω, θέτω κάτι υπό 
έλεγχο). 
     Στην ώριµη οικονοµικά κοινωνία των αντιθέσεων, ο ∆άµνων πρότεινε και 
εφάρµοσε µία αχρήµατη κοινωνία. Οι αρρώστειες είχαν αντιµετωπισθεί, υπήρχε 
οικονοµική επάρκεια, ένας παράδεισος δηλαδή. 
     Η Βιολογία είχε ωριµάσει και ο ∆άµνων διατύπωσε την θεωρία, ότι αν 
αντικατασταθεί το ένα χρωµόσωµα  του  φύλου (το αποκαλούµε Υ), σε ένα 
γονιµοποιηµένο πυρήνα κυττάρου, Θα δηµιουργούνταν ένα νέο είδος ζωής. Ο 
πυρήνας του κυττάρου έχει 23 ζεύγη χρωµοσωµάτων που περιέχουν  το γενετικό 
υλικό και κάθε ζεύγος έχει τα δύο µέλη του ίδια. Όµως το 23ο ζεύγος τα έχει 
διαφορετικά, ας πούµε Χ,Υ (στον άρρενα). 
     «Και είδεν ο Θεός ότι ο Αδάµ ου καλόν είναι µόνος»(γένεσις) . Ο ∆άµνων 
αντικατέστησε το Υ µε άλλο Χ που πήρε από άλλο κύτταρο και το νέο  αυτό κύτταρο 
γονιµοποίησε ένα κύτταρο ωάριο (γινόταν κάτι σαν κλωνοποίηση) και ήλθε  η 
γυναίκα! 
     Ο ερχοµός της γυναίκας έφερε τον έρωτα και τις εκκρίσεις των ορµονών του 
φύλου. 
     Ο ∆άµνων δηµιούργησε την γυναίκα του, η οποία όταν έφθασε τα 8 αστέρια, έγινε 
µέλος της οµάδας Έψιλον και ονοµάστηκε Ιρήν (ή Είρην) . Η λέξη προέρχεται από 
τον µέλλοντα ειρέω-ερώ  του λέγω  και η Ιρήν έπαιρνε τον λόγο στις  συνελεύσεις 
των εκλεκτών! 
 
                                        ΙΡΗΝ =ΠΤΩΣΗ 
 
    Η αισθητή διαφορά της  Ιρήνος και του ∆άµνωνος , οδήγησε στην υπόσκαψη του 
αρχηγού. Η Ιρήν φθόνησε τον ∆άµνωνα και ήθελε να τον εκπέσει! 
     Είχε αποικηθεί το διάστηµα µε υπερδιαστηµόπλοια αντιβαρύτητας και ο ∆άµνων 
µε εργαστήρια σε διάφορα µέρη του διαστήµατος, επηρέασε την φύση. Η θερµότητα 
επήλθε και η περιστροφή ενός µέρους του απείρου σύµπαντος  γύρω από την γη, 
καθώς και ο διαχωρισµός σε ένα θετικό και ένα αρνητικό υποσύµπαν (το αρνητικό 
περιστρέφονταν γύρω από την αντιχθόνα). 
    Η Ιρήν γκρέµισε τον ∆άµνωνα, ο αρχηγός µετά την πτώση αµφισβητείται και ο 
∆άµνων  γίνεται Α-δάµ. ∆ηµιουργούνται τρία κράτη στην Πανγαία, δηµιουργούνται 
αµυντικά, επιθετικά, σεισµικά, πυρηνικά όπλα. 
      Η επικράτηση του µη φυσιολογικού θήλεος, της Ιρήνος που ευφήµως 
µετονοµάστηκε σε Εύα, οδήγησε στον κατακερµατισµό και την σύγκρουση! Ο 
όλεθρος είναι προ των πυλών και δεδοµένου ενός προηγούµενου ατυχήµατος όπου 
θεωρήθηκε ότι ο Καίνων (καίνω=φονεύω) ή όπως τον λένε Κάϊν σκότωσε τον Αβέλη 
(α+βέλος=στερούµαι την ικανότητα να σκοτώνω) και οι οποίοι ήταν αρχηγοί των δύο 
από τα τρία κράτη, οδηγήθηκε η ανθρωπότητα στον πυρηνικό όλεθρο! Το τρίτο 
κράτος συµµετείχε άλλοτε υποστηρίζοντας τον ένα και άλλοτε τον άλλο. Αυτό το 
τρίτο κράτος είχε αρχηγό τον διάδοχο του Αδάµ Σώθη ή Σήθη (από το σωθήναι) και η 
πυρηνική σύγκρουση εξόρισε τους ανθρώπους από την γη. Η Πανγαία διασπάστηκε 
από τα σεισµικά κύµατα και έγιναν δύο ήπειροι, η Μου και η Λεµουρία και οι οποίες 
σκεπάστηκαν από τα νερά του κατακλυσµού. Ήταν  ο κατακλυσµός του 
∆ευκαλίωνος, προηγούµενου του κατακλυσµού του Νώε και του Ωγύγου.  
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                                       ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ 
 
     Άποικοι  του διαστήµατος οι άνθρωποι, µε τον πόλεµο να καταστρέφει τους 
δεινοσαύρους, θεώρησαν ότι είναι ανίκανοι να είναι κάτοικοι της γης. Οι οµάδες 
Καίνωνα και Αβέλη (∆ και Ε) αναζήττησαν την επιστηµονική ανόρθωση από τον 
εκφυλισµό της πτώσης, έκαναν ειδική φαρµακευτική αγωγή και κοινωνικές 
µεταρρυθµίσεις. Η γυναίκα έπρεπε να περιοριστεί πληθυσµιακά, όσοι είχαν 
προδιάθεση πτώσης έπρεπε να χάσουν το ένστικτο  του έρωτα, δηλαδή να χάσουν τις 
εκκρίσεις των ορµονών του φύλλου και αυτό ήταν κατορθωτό. Βλέπετε ότι η 
οιστραδιόλη που είναι η κύρια ορµόνη του θήλεος, µπορεί να µετατραπεί µέσα στον 
οργανισµό σε τεστοτερόνη (που είναι η κύρια ορµόνη του άρρενος) και το αντίθετο. 
Η οµοφυλοφιλία έχει ρίζα ασθένειας και στις χηµικές  αντιδράσεις του οργανισµού 
που µετατρέπουν την µία ορµόνη σε αντιθέτου φύλλου και οι ασθενείς έπρεπε να 
πάψουν να εκκρίνουν ορµόνη φύλου. Η οµάδα Σώθη δεν κατέβαλε καµµία 
προσπάθεια ανόρθωσης από την πτώση. 
 
                                         ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
 
     Οι γνώσεις είχαν συσσωρευθεί στις οµάδες Έψιλον και ∆έλτα των αποίκων 
(δηλαδή  στους επίλεκτους της διανόησης των πληθυσµών των δύο κρατών). Τώρα 
πλέον µπορούν να δηµιουργήσουν τις φυσικές συνθήκες πάνω στην γη και να 
ξεκινήσει µία νέα δηµιουργηµένη ζωή από την γη µητέρα (ο Λόγος, ο τρόπος δηλαδή 
δοµής και ύπαρξης της  ζωής, ήταν ο ίδιος, θα σχηµατίζονταν ίδιοι µε αυτούς 
άνθρωποι). Τα νερά εξατµίστηκαν και γύρισαν τεχνικά στα ανώτερα τµήµατα της 
ατµόσφαιρας όπου δεν υγροποιούνται και οι τεχνικές συνθήκες των φυσικών 
φαινοµένων παρήγαγαν νέα ζωή και νέους ανθρώπους.  Ένας νέος κύκλος ζωής  
άρχιζε πάνω στην γη, µόνο που τώρα η ζωή του ανθρώπου κρατά λίγο (70 χρόνια) και 
η ανέλιξη αργή. 
     Η εκπεσµένη οµάδα Σώθη επενέβαινε και διέφθειρε την νέα ανθρωπότητα. Η νέα 
κοινωνία θα διαφθαρεί και οι ανορθωµένες οµάδες ∆, Ε των αποίκων θα επεµβούν 
και θα καταστρέψουν τον νέο πολιτισµό (ο οποίος όταν παγκοσµιοποιήθηκε ανέδειξε 
γυναίκα λεσβία αρχηγό). Όµως από τον κατακλυσµό του Νώε (στον οποίο 
υγροποιήθηκαν οι υδρατµοί της ανώτερης ατµόσφαιρας), η ζωή θα διαφυλαχτεί σε 
πολλά σηµεία της γης και ένας νέος κύκλος ζωής θα αρχίσει όταν υποχωρήσουν τα 
νερά. 
 
                                   Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
 
     Οι οµάδες των επιλέκτων του Καίνωνα και του Αβέλη (∆ και Ε) άρχισαν να 
συνεργάζονται στο διάστηµα και να διαµαχούν µε την οµάδα Σώθη που τους 
υπέσκαπτε. Στην γη άρχισε ένας µακροχρόνιος κύκλος ζωής που θα διαρκέσει 60000 
χρόνια και µπορούµε να τον χαρακτηρίσουµε αποκλειστικά των ανθρώπων που 
ηγούνταν και είχαν τα Ελληνικά χαρακτηριστικά. Η αυτοκρατορία των Αθηναίων και 
της αποικίας τους Ατλαντίδας κυριάρχησαν και το τέλος τους θα το γνωρίζετε. 
     Ο Ερµής που επονοµάστηκε τρισµέγιστος, αρχηγός των τεκτόνων της Ατλαντίδας, 
έπαιρνε προειδοποίηση  από την οµάδα Έψιλον, να µην πραγµατοποιήσει την 
καταστροφή, τον πυρηνικό πόλεµο. Ο οµοφυλόφιλος αρχηγός των τεκτόνων και όσοι  
κρύφτηκαν σε υπόγειες πόλεις µετά τον πυρηνικό όλεθρο που προκάλεσαν, θάφτηκαν 
από τα σεισµικά κύµατα των αποίκων του διαστήµατος, όταν βυθίστηκαν οι ήπειροι 
και αναδύθηκαν άλλες. Πάλι υγροποιήθηκαν οι υδρατµοί των ανώτερων 
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ατµοσφαιρικών στρωµάτων και έγινε ο κατακλυσµός του Ωγύγου. Ήταν το 25000 
π.Χ. 
 
                                        Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 
 
     Τώρα, στον νέο κύκλο ζωής, οι άποικοι σκέφτονται να δηµιουργήσουν µία τάξη 
ανθρώπων περιτµηµένων, οι οποίοι θα οδηγούσαν την γη σε ένωση, όπως στον 
παράδεισο του ∆άµνωνα. Ο Αβραάµ καλείται από «άγγελο» να περιτµήσει τα παιδιά 
του. Οι άποικοι πίστευαν ότι οι περιτµηµένοι θα υπάκουαν! Όµως η οµάδα  Σώθη και 
αυτή την φορά όπως στους προηγούµενους πολιτισµούς, θα διαφθείρει την κοινωνία. 
     Το σχέδιο δεν προχώρησε, οι περιτµηµένοι ήταν λίγοι και δεν διέδιδαν όλοι την 
περιτοµή στα παιδιά τους. 

                Όταν οι τέκτονες παγκοσµιοποίησαν την γη, αναδείχθηκε αρχηγός γυναίκα µε 
παρά φύσει ορέξεις, όπως διέσπειρε η οµάδα του Σώθη. Τα Σόδοµα και τα Γόµορα  
ήταν οι πρωτεύουσες των δύο τεχνολογικά εξελιγµένων κρατών, που δεν διέδιδαν την 
τεχνολογία. Η σύγκρουση επήλθε και ο πυρηνικός  πόλεµος κατέστρεψε τις δύο 
χώρες και θα διαβάσετε στην βίβλο ότι καιγόταν η γη στα Σόδοµα και τα Γόµορα. 

                 Ο Λωτ (λωτίζων=ο εκλέγων το άριστο) διάσωσε την ιστορία του τέταρτου κύκλου 
περιληπτικά. 

 
                                        Ο ΠΕΜΠΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 
 
     Αργά –αργά από το 8500 π.Χ. άρχισε ο δικός  µας κύκλος. Η πρόθεση της οµάδας 
Σώθη να επεµβαίνει στην γη, οδήγησε σε συµµαχία τις οµάδες  ∆, Ε και οι οποίες  
πολέµησαν την οµάδα του Σώθη. Ήταν το 1300 -1400 π.Χ., όταν η ηττηµένη οµάδα 
Σώθη ( ή οµάδα Ζ) έχασε τα διαστηµόπλοιά της µε τα οποία επέστρεψε στη γη και µε 
αλλοιωµένο το DNA. 
     Στα µυστήρια του Όσιρι και της Ίσιδας της Αιγύπτου, υπήρχαν τρεις Έλληνες 
αρχιερείς, οι οποίοι αντανακλασούσαν τις τρεις οµάδες του διαστήµατος. Ο Μωϋσής-
∆, ο Απολλύων-Ε και ο Βηρωσός-Ζ. Ο Μωϋσής σαν θετός γιός του Φαραώ και 
σύµµαχος του Απολλύωνα, πείθει τον Φαραώ και εκδιώχνει τον Βηρωσό. 
     Κάτω από την προτροπή «αγγέλου» , ο Μωϋσής θα περιτµήσει τα παιδιά του και 
θα πάρει τους 600000 δούλους του Φαραώ που έκαναν τα διάφορα έργα και θα πάει 
στην Παλαιστίνη για να ιδρύσει το έθνος των Εβραίων. Το Ισραήλ θα υλοποιούνταν 
από τον πατριάρχη Μωϋσή και η αποστολή των περιτµηµένων ήταν να διοικήσουν 
και να οδηγήσουν σε ένωση τον κόσµο, σε µία αχρήµατη κοινωνία σαν του ∆άµνωνα. 
Η συµφωνία έγινε µε τον Απολλύωνα  και αυτός θα ένωνε τις Ελληνικές φυλές και θα 
ίδρυε το κράτος των Ελλήνων και το οποίο πραγµατοποίησε ο µέγας Αλέξανδρος (ο 
οποίος ήταν µυηµένος στην οµάδα Ε, από τον Αριστοτέλη). Το Ελληνικό έθνος θα 
τρανούσε την επιστήµη και την φιλοσοφία και τα δύο ρεύµατα όφειλαν να 
συναντηθούν και να υποστηρίξουν τον κεχρισµένο, τον Χριστό, όταν θα έρχονταν, 
οπότε θα πραγµατοποιούνταν η αχρήµατη κοινωνία της γης. 
     Οι Εβραίοι κατά την έξοδο πήραν ένα υπερόπλο από τους Ε, την κιβωτό της 
διαθήκης και αµέσως µετά τον Μωϋσή παρέβησαν την συµφωνία και ο Ιησούς του 
Ναυή κτύπησε την Ιεριχώ, που ήταν προπύργιο των Μινωϊτών. Για πολλούς 
ιστορικούς άρχιζε µία διαµάχη µεταξύ Εβραίων και Ελλήνων για τον έλεγχο του  
εµπορίου της Μεσογείου και για τους µυηµένους ήταν και ότι οι Εβραίοι δεν 
δέχονταν την πνευµατική υπεροχή των  Ελλήνων. 
     Η διένεξη ήταν µακρά και ο Χριστός που δίδασκε Ελληνική φιλοσοφία, 
θανατώθηκε στον σταυρό µε την παρότρυνση  των Εβραίων. Όµως η οµάδα Έψιλον 
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πήρε το νεκρό σώµα του Ιησού και το περέδωσε στους αποίκους. Για τους αποίκους 
υπάρχει θάνατος µόνο από φθορά, τους δολοφονηµένους τους ανασταίνουν! Έτσι ο 
Θωµάς διαπίστωσε την πληγή του Ιησού και αυτός ανερχόµενος τα αστέρια στην 
οµάδα Έψιλον, θα τα φθάσει 13ο  το 280 µ.Χ. και γίνεται αρχηγός. Θεωρήθηκε από 
µερικούς ο νέος Αδάµ, γιατί πίστεψαν ότι θα φθάσει τα 14 αστέρια. Ο Χριστός σαν 
περιτµηµένος, ανέχονταν τις εκτροπές των Εβραίων! 
     Τώρα ένας νέος αρχηγός υπάρχει στις ενωµένες οµάδες του διαστήµατος που 
φέρνουν το σύµβολο Ε, τα 14 αστέρια του ∆άµνωνα υπερκεράστηκαν και  µία νέα 
κατάσταση αρχίζει! 
     Οι Εβραίοι οι οποίοι διδάχθηκαν την τέχνη του διοικείν από τους Ε, κάτοχοι του 
µεγαλύτερου τµήµατος του παγκοσµίου πλούτου, αποστασιοποιήθηκαν από την 
προοπτική µίας αχρήµατης κοινωνίας (όπως και οι σηµερινοί τέκτονες που 
ευθύνονται για την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την µη οικονοµική ανάπτυξη 
λαϊκών αγαθών για να την γκρεµίσουν όταν ήθελαν). Οι Εβραίοι εκµαιεύουν 
εγκεφάλους, όπως ο Αϊστάϊν, ενώ η φύση των περιτµηµένων δεν προϋποθέτει 
πρωτοποριακά µυαλά. 
    Οι τέκτονες αρνούνται σχετικά τον Χριστιανισµό, οι Χριστιανοί αρνήθηκαν την 
καταγωγή τους, την συγγένεια µε την Ελληνική φιλοσοφία και την κοινοβιακή 
κοινωνία, οι σηµερινοί τέκτονες δεν µοιάζουν στους τέκτονες της κοινωνικής υφής 
της Πανγαίας. Είναι αστοί και αρνούνται την αχρήµατη κοινωνία του ∆άµνωνα και 
παράλληλα δεν δηµιουργήθηκαν οµάδες επιλέκτων του πνεύµατος και της ηθικής  
στην γη, δεν δηµιουργήθηκε η οµάδα Ε για την αχρήµατη κοινωνία. 
     Η ενότητα του κόσµου δεν µπορεί να υποστηριχθεί από οµοφυλόφιλους ή 
θυληπρεπείς, η ειρήνη µπορεί να ευδοκιµήσει  µόνο στην αχρήµατη κοινωνία και 
αυτή κρέµεται στην κλωστή χρήσης των πυρηνικών που κατασκεύασε. 
     Η αξιοκρατία δεν γίνεται αποδεκτή και ο Θυληπρεπής αρχηγός αν αναδειχθεί, θα 
οδηγήσει όπως ο Ερµής ο Τρισµέγιστος την γη σε ολοκαύτωµα και οι ήπειροι θα 
βουλιάξουν κάτω από τα σεισµικά κύµατα των αποίκων, οι οποίοι δεν θα επιτρέψουν 
την τρίτη εναλλακτική λήση. 
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