
                             TA ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ    
                                                               Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
                          
                     ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
     Την πτώση του ανθρώπου, που  ήταν ηθικός εκφυλισµός, διαδέχτηκε η διαίρεση 
της παγκοσµιοποιηµένης γης. ∆ηµιουργήθηκαν τρία κράτη, τα οποία είχαν τις δικές 
τους αποικίες στο διάστηµα. Υπήρχαν διαστηµόπλοια αντιβαρύτητας που έτρεχαν µε 
φανταστική ταχύτητα. 
     Τα τρία κράτη δηµιούργησαν αµυντικά, επιθετικά όπλα, πυρηνικά ,βιολογικά, 
χηµικά κλπ. Η πεπτωκυία γη , αναζητούσε την αφορµή του ολέθρου. Ο θάνατος του 
Αβέλη από την σύγκρουση µε το διαστηµόπλοιο του Καίνωνα, ήταν η αιτία που 
σιγόβραζε το µίσος και µε αφορµή την παραβίαση των συνόρων από τα αντιµαχόµενα 
κράτη, ξέσπασε ο όλεθρος. Το τρίτο  κράτος συµµετείχε στον πόλεµο, πότε από εδώ , 
πότε από εκεί.\ 
     Φύγανε στις αποικίες του δσιαστήµατος και οι δύο οµάδες αναζητήσανε τα αίτια 
της πτώσης και τα αντιµετώπισαν. Η τρίτη διαβρωµένη οµάδα, διαρκώς υποδαύλιζε 
τις  άλλες δύο και γινόταν η   αιτία να κλείσουν νέοι κύκλοι ζωής στην γη. 
 
                                 Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
 
     Βρισκόµαστε κάπου στο 1300 π.Χ. όταν τα δύο ανορθωµένα κράτη 
συνασπίστηκαν και χτύπησαν το εκπεσµένο κράτος. Το γεγονός κάπου αναφέρθηκε 
από τον Ηράκλειτο και µεταφορικά αποδίδεται στο έργο του Ωριγένους «κατά 
Κέλσου». Αλλά αναφέρεται και στην αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου ο 
αρχιστράτηγος Μιχαήλ πραγµατοποιεί τον πόλεµο εναντίον  του ∆ράκοντος. 
     Στα µυστήρια της Ίσιδος και του Όσιρι στην Αίγυπτο, υπήρχαν  τρεις αρχιερείς 
που αντιπροσώπευαν τις  τρεις οµάδες του διαστήµατος. Ο Μωϋσής, θετό  παιδί του 
Φαραώ, συνασπίζεται µε τον Απολλύωνα, πείθει τον Φαραώ και εκδιώχνεται ο 
Βηρωσός. Ο Βηρωσός φεύγει και θα συναντήσει τις νικηµένες ορδές του 
διαστήµατος, που τους έχουν καταστραφεί τα διαστηµόπλοια. 
     Ο Μωϋσής και ο Απολλύων συµφωνούν, ότι πρέπει να φτιάξουν ένα καλύτερο 
κόσµο. Ο Μωϋσής µε τους 600000 δούλους του Φαραώ, θα γίνει γενάρχης των 
Εβραίων, πήρε την κιβωτό από τους νικητές του διαστήµατος και θα ιδρύσει τα 
οµώνυµα µυστήρια , που θα  επιτελέσουν τον σκοπό. Από την άλλη µεριά, ο 
Απολλύων θα ιδρύσει τα Ελευσίνια µυστήρια και θα µεθοδεύσει το Ελληνικό κράτος 
και την επιστήµη. 
 
                                     Ο ΚΑΜΒΥΣΗΣ 
 
     Ο Βηρωσός εγκαθίσταται στην Βαβυλώνα και οργανώνει τα Μιθραϊκά µυστήρια. 
     Οι Εβραίοι δηµιουργούν κράτος και η Ελλάδα  αναδεικνύει τα Οµηρικά έπη και 
τον Ησίοδο. 
     Κάπου το 700 π.Χ. ο µυηµένος στα Μιθραϊκά µυστήρια, βασιληάς της Βαβυλώνας 
Καµβύσης, θέλησε να ξεκαθαρίσει τους λογαριασµούς. Κυριεύει την Παλαιστίνη, 
αιχµαλωτίζει τους  Εβραίους και οι περισσότεροι  οδηγούνται στην Βαβυλώνα. Οι 
Εβραίοι απειλούνται µε αφανισµό, αλλά τελικά επιβιώνουν. Η κιβωτός της διαθήκης, 
χάθηκε από οµάδες φανατικών και καταστράφηκε, στην εκπόρθηση της Ιερουσαλήµ. 
Τα αποµεινάρια περιήλθαν σε Έλληνες και δεν ξανακατασκευάστηκε.  



     Ένας σοφός των Εβραίων, προφητεύει την επικράτηση αυτών στο βάθος του 
χρόνου και την καταστροφή της Βαβυλώνας. Αυτός που θα επιχειρούσε την 
προσπάθεια, θα υλοποιούσε τα γραµµένα. 
     Από την άλλη µεριά, ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη προειδοποιεί τον πόλεµο στην 
Μεσοποταµία και σοφοί του Χριστιανισµού θα πουν ότι τον πόλεµο θα κάνει ο 
Αντίχριστος. 
     Τώρα, βλέποντας τα συντρίµµια στην Μεσοποταµία και το µίσος να αναβλύζει 
απέναντι στον δυτικό κόσµο και την τεχνολογία, θυµάµαι τα λόγια που έλεγα, που 
ακούγονταν και δεν εισακούστηκαν. Να µην γίνει επέµβαση, οι πιέσεις να 
περιορισθούν στην εκδηµοκρατικοποίηση του  Ιράκ. Ο πόλεµος χρειαζόνταν χρήµατα 
και οι πετρελαϊκές εταιρείες που ανέµεναν την λεία, τον χρηµατοδότησαν. 
 
                                    ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
     Ίσως αντιληφθήκατε, ότι υπάρχουν οι σοφοί, που επιβλέπουν την εξέλιξη και 
προσπαθούν να την επηρεάσουν. Έχουν αποθήκες γνώσεων, τις οποίες µεθόδευσαν. 
Ίσως επέλεξαν την Μαρία-Ειρήνη Κιουρί, για να προειδοποιήσουν! Ειρήνη ήταν το 
όνοµα  της Έυας και ίσως ξαναµιλήσουµε. Και η Ειρήνη Κιουρί ασχολήθηκε µε την 
ραδιενέργεια. 
     Όταν  ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος, ένας σοφός ήταν φιλοναζιστής 
και απεκάλυψε στους ναζί που θα βρουν τα σχέδια της πυρηνικής βόµβας. Τα σχέδια 
ήταν στα αρχαία Ελληνικά και επίµαχα σηµεία ήταν γραµµένα µε γραµµική γραφή β. 
Οι Χιτλερικοί δεν µπόρεσαν να σπάσουν την  γραµµική β. Ο Οπενχάϊµερ θα πάρει τα 
σχέδια και θα φύγει για τις ΗΠΑ, η οποία έσπασε την γραµµική β. Η βόµβα ήταν  
γεγονός και το Ναγκασάκι και η Χιροσίµα θα γνωρίσουν τις συνέπειες των πράξεων 
ενός  «σοφού». 
     Τώρα στα χρόνια του Αντίχριστου, αισθάνοµαι κάπως δυνατός και την δίωξη 
ασθενή. Βλέπετε πάντοτε πίστευα ότι θα έρθουν δύσκολοι χρόνοι, αλλά κάτι στην 
διαδροµή άλλαξε, επωφελή για µένα, δυσµενή για εκείνον. Κάθοµαι σε ένα πηδάλιο 
και σκέπτοµαι τον ανόητο «σοφό» και τον ανόητο που προκάλεσε έναν πόλεµο. 
     Στέκοµαι απέναντι σε ένα φίλο µου Εβραίο και του λέω ότι ίσως να είχαν δίκηο το 
700 π.Χ., τώρα τι χρειαζόταν ο πόλεµος! Οι πυρηνικές βόµβες να απειλούν την 
ύπαρξη της γης και η ανοησία όταν συνδιάζεται µε την αλαζονεία   είναι επικίνδυνη. 
     Υπάρχουν και εκείνοι οι σοφοί, οι οποίοι σιωπούν! Οι σοφοί των Ελευσινείων 
µυστηρίων που ενώθηκαν µε τους Εβραίους αντίστοιχους και τους µαθητές του Ιησού 
Χριστού και σήµερα κοιτάζουν µε ένα χαµόγελο το µέλλον!                   


