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     Φέρελπις, μόλις αποφοιτήσασα από το πανεπιστήμιο η Ιωάννα Τσαμπακάλου, το πρώτο 
τμήμα που πήρε σαν φιλόλογος, ήταν το Α5 που μόλις έφθασα. Σε ένα διάλειμμα από το 
μάθημα και εκτός ύλης, μας είπε: «παιδιά να έχετε σκοπούς στην ζωή σας, οι ανώτεροι 
σκοποί είναι τα ιδανικά, βάλτε ένα-δύο ιδανικά στην ζωή σας».  

     Με τον Πάνο μας ένωσαν τα ιδανικά και το ειμαρμένο.  

 

                                                       1980 ΣΤΟΝ ΜΑΤΡΑΛΗ 

 

    Και με άριστα γραπτά, πέρασα επιλαχών στις εξετάσεις του 1980 για το υπουργείο 
Οικονομικών. Και όπως θα καταλάβετε με το τέλος αυτού του άρθρου, στάθηκε αδύνατο 
στον εθνάρχη και ένα υπουργό, να περάσω με την πρώτη. Τους την έφερε ο εθνάρχης το1982 
και με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και με την δεύτερη απόπειρα δολοφονίας μου και με απεργία 
πείνας που κάναμε, διορίστηκα.  

    Δεν κατάλαβε κανένας πως συναντήθηκα «τυχαία» με εκείνη την κοπέλα τότε. 
Πανέμορφη, μελίρρυτη, μόλις απόφοιτος πανεπιστημίου, παρθένα. Σεβάστηκα την παρθενιά 
της, ο εθνάρχης και το Άγιο Όρος μάθαινε, η γυναικεία θέλξη και ιδίως αυτά που μου έλεγε, 
έγιναν αιτία να αλλάξει η ζωή μου και να ξαναγίνω ένθεος. Κάτω από το βαρύ πυροβολικό 
της λογικής μου, είχα γίνει άθεος από τα 17 και τότε ήμουν 25.  

     Η σε θρησκευτικούς κύκλους μάνα της, η αίτιος μία πανέμορφη κοπέλα να είναι παρθένα 
στα 23 και μετά το πανεπιστήμιο, επισκέφτηκε τον άγιο πατέρα Γεώργιο, που όπως 
καταλαβαίνετε για μας ήρθε στο Αγρίνιο. «Πάτερ η κοπέλα μου γνώρισε ένα καλό παιδί αλλά 
είναι κομμουνιστής, να τον πάρει;» «Τον αγαπά, θέλει να τον παντρευτεί;» «Η κοπέλα μου 
θα παντρευτεί αυτόν που θα της υποδείξω εγώ». «Έ! Τότε να μην τον παντρευτεί» 

    Η μοιραία μάνα, πίστεψε ότι επειδή είμαι κομμουνιστής της είπε να μην με παντρευτεί και 
το απόγευμα της επομένης, «Παιδί μου Αλέκο , μέχρι χθες σε ήθελα για γαμπρό μου, λυπάμαι 
παιδί μου, δεν σε θέλω πλέον». Το μοιραίο επήλθε, ο παράφορος έρωτας δεν εύρισκε 
γιατρειά και η στροφή μου στην φιλοσοφία και πάλι και την φυσική (να βρώ αν υπάρχει ο 
θεός).  

    Έμπαινα φουριόζος στον Ματραλή, δεν ήταν παραλλήρημα , αλλά δεν είχα επίγνωση που 
πότε και πόσο και σε τι να μιλάω και τους έπαιρνα όλους σβάρνα. Μία μέρα εκεί στο βάθος 
καθόνταν δύο φίλοι. Ακουγόμουν μέχρι εκεί. Σηκώνεται ο ένας, ο Πάνος και έρχεται και μου 
λέει. «Ρε φίλε, Αγρινιώτης είσαι, έλα να καθήσεις στο τραπέζι μας» . Εκεί ήταν που η μοίρα 



έπλεξε, τρεις φίλους να ενωθούνε με τα ιδανικά και να ανακόψουν άνομα σχέδια, ακόμα και 
να σώσουν την γη. 

 

                          ΠΩΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΜΕ 

 

    Το 1983 πήρα μετάθεση και ήρθα στην εφορία καπνού Αθηνών. Οι συνάδελφοι ευγενικοί, 
αλλά το υπόλοιπο περιβάλλον εχθρικό, θα σκεπτόταν κανείς στην γη ζω; Το διάβασμα 
ασταμάτητο, η σκέψη παντελώς ατίθαση ιδιαίτερα το βράδυ και τότε έπαθα την πρώτη και 
βαρύτερη υπερκόπωση (πνευματική). Στην ψυχιατρική κλινική πείρα την εμπειρία και ο 
διευθυντής και ο καλός επιθεωρητής από το Θέρμο, βοήθησαν και να μονιμοποιηθώ και να 
πάρω μετάθεση για το Αγρίνιο (αν και η διευθύντρια προσωπικού ήθελε να με πάρει στο 
υπουργείο –καταλαβαίνετε, ο εθνάρχης). 

     Ξαναβρήκα τους δύο φίλους. Ο Πάνος ήταν ομοφυλόφιλος και πρέπει να ξέρετε ένας 
ομοφυλόφιλος όταν έχει ιδανικά και τον αγώνα Καλού –Κακού ξέρει καλύτερα πως 
διεξάγεται και εξυπνότερος είναι.  

     Ιδιαίτερα με τον Πάνο πήγαινα στο σπίτι του (αρχικά πήγαινα στο αγιογραφικό του 
εργαστήρι που είχε τότε στην Παναγοπούλου) . Συζητούσαμε με τις ώρες, πάντοτε κύριος 
απέναντί μου. Πόσες φορές δεν αναλύσαμε την Αποκάλυψη; 

      Ο Πάνος ήταν αγιογράφος, δεν ήταν δύσκολο για το Άγιο Όρος να φθάσει δίπλα μου. 
Τότε δεν ήξερα πώς να αποφεύγω τις υπερκοπώσεις από το διάβασμα, η επέμβαση του 
ευεργέτη γιατρού που μου σύστησε ο Πάνος ήταν αναγκαία.  

     Αυτοπροσδιοριστήκαμε και άρχισαν από το Άγιο Όρος να μας στέλνουν άκρατο οίνο. 
Πήρα και διάβασα πολλά βιβλία, που ήξερα ότι πίσω τους υπήρχε το Άγιο Όρος. Και 
παράλληλα συνέβαινε η πνευματική ανέλιξη. Όμως οι καιροί πλησίαζαν. 

      Το 1996: «Πάνο ο αντίχριστος πλησιάζει, θα πάρεις ένα κτήμα εσύ και ένα εγώ, θα 
χάσουμε και οι δύο την δουλειά μας, για να περάσουμε τα δύσκολα τρία χρόνια». Έτσι πήρα 
ένα κτήμα εγώ στην Αβώρανη και ο Πάνος στις παρυφές του Αγρινίου, θα ανταλλάσσαμε και 
προϊόντα τα δύσκολα χρόνια και ήμασταν πολύ αδύνατοι. Ο τρίτος, ο Ζήκος ήταν πιο 
αισιόδοξος και ψύχραιμος.      

 

                                       ΤΟ 2002 

 

     Η ανέλιξη η πνευματική ήταν κάθετη, οι εργασίες μου πολλές και πρωτοποριακές. Από τις 
συζητήσεις που είχα κάνει με τον Πάνο (και τον Ζήκο), προέρχονταν πλέον όσα τώρα 
συζητούσα στον Ματραλή. 

      Α.Π.Τ.Α.Τ. (ανώτατο πατριάρχη του αγγελικού τάγματος) λέει μία μυστική οργάνωση 
τον αρχηγό της. Και μεις έτσι αποκαλούσαμε το αρχηγό της παγκόσμιας κυβέρνησης (όχι 
λέσχη Μπίλντεμπερκ και σία, αλλά την ανώτατη κοινωνία των μυστικών αστυνομιών. 



΄Ωσπου οι απανωτές εργασίες έφεραν την πολυπόθητη διάκριση και γινόμουν από τους 
επικεφαλής των κοινοτήτων του διαστήματος. Ο Πάνος φρόντιζε να το μαθαίνουν. Ήταν 
εύκολο για αυτόν να τους πείθει ότι είναι αντίπαλός μου, βλέπετε ποιοι θα μπορούσαν να 
εκτιμήσουν κοινά ιδανικά σε φυσιολογικό και έναν ομοφυλόφιλο.  

     Κάποτε άρχισαν να έρχονται οι πληροφορίες και δεν καταλάβαινα από πού. Παραλείπω 
πολλά και στην κρίση Πακιστάν Ινδίας, τότε που στο ποτάμι που τους χωρίζει 1.000.000 
στρατιώτες ήταν από την μία πλευρά και άλλοι τόσοι από την άλλη, είχα την πληροφορία ότι 
επίκειται πυρηνικός πόλεμος. Βλέπετε οι σατανιστές, οι κορυφές του, θεωρούν ότι θα είναι 
ένας θρίαμβος του Εωσφόρου η καταστροφή της γης, άλλως να φέρουν φασιστική 
δικτατορία. Άρχισα να κατηγορώ τον ΑΠΤΑΤ ότι επιδιώκει πυρηνικό πόλεμο. Ήμουν 
απογοητευμένος γιατί ο τότε επίτροπος της παγκόσμιας κυβέρνησης πρότεινε αυτόν το 
ΑΠΤΑΤ και αυτός ακόμη που δεν ανέλαβε, μεθόδευε έναν παγκόσμιο πόλεμο.  

     Η αθυροστομία μου στον Ματραλή έφερε το αποτέλεσμα κάπως απροσδόκητα. 

     Με πλησιάζει ο Πάνος, «Αλέκο τον καταργήσαμε τον ΑΠΤΑΤ, πρότεινε εσύ έναν 
ΑΠΤΑΤ, όχι εσύ. Θα ξανάρθω» . Ο Πάνος είχε διεισδύσει στην παγκόσμια κυβέρνηση και 
άνοιγε τον δρόμο. Και ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα; Εκείνος ο επίτροπος είχε δύο 
παιδιά που τα αγάπαγε πολύ και ο Πάνος που τον ήξερε φρόντισε να τον πείσει να 
προστατέψει τα παιδιά. Σε μία έρημη γη από έναν πυρηνικό πόλεμο, εκείνα τα παιδιά τι θα 
κάνουν; Και ο επίτροπος που δεν με πρότεινε, τους την έφερε χωρίς να το καταλάβουν. 

     Πλησίασα ένα εξαίρετο και έξυπνο παιδί. Χρήστο να γίνεις ΑΠΤΑΤ. Το ξανασκέφτηκα. 
Είχε γυναίκα και παιδί και δεν γνώριζε όσα εγώ, ούτε είχε τις δυνάμεις του εθνάρχη. Και 
όταν ξανάρθε ο Πάνος, «ή εγώ, ή κανένας». «Θα γίνεις, αλλά να ξέρεις ότι μπαίνεις σε λάκο 
λεόντων». «Θα συγκεντρωνόμαστε πουθενά;» « Όχι , μόνος σου θα βρεις τον δρόμο». Δεν 
κατάλαβα αν ο Πάνος ξανάρθε να δει αν βρήκα το δρόμο, ή να το επιβεβαιώσει. 

                                  ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 2004 

 

       Εκλέγεται ο άπειρος πρωθυπουργός Καραμανλής και οι πληροφορίες έρχονταν. Ένα 
σχέδιο που υπήρχε από πριν, να ρίξουν την χώρα σε εμφύλιο και τότε με προβοκάτσια στον 
Έβρο να προκαλέσουν πόλεμο με την Τουρκία (εμείς θα τον προκαλούσαμε), έμπαινε σε 
εφαρμογή. Με συνοπτικές διαδικασίες το ανέτρεψα, βλέπετε από πριν γνώριζα το σχέδιο. Και 
οι «πατριώτες» ακροδεξιοί ηγέτες (ένας, που το έμαθε και αργότερα μετάνοιωσε), μου 
εξαπέλυσε απηνή διωγμό. Επιβίωσα από τις δυνάμεις του μακαρίτη εθνάρχη και τον Πάνο.  

     Αλλά ο λάκκος των λεόντων έκανε το πρωτοφανές πραξικόπημα στην παγκόσμια 
κυβέρνηση , με επικεφαλής ηγέτη ξένου κράτους. Εσύ μου είπαν κάτσε εκεί που είσαι, εμείς 
εκλέγουμε τον αρχηγό. Έτσι έγιναν εκκαθαρίσεις και ο Πάνος φρόντιζε το αίμα που θα μπει 
να είναι φιλικό και με αξίες. Αργότερα τους είπα ότι οι 155 κοινότητες του διαστήματος 
έχουν από έναν αντιπρόσωπο στην κυβέρνησή τους (και 5.5 δις κατοίκους) και τόσους θα 
κάνουμε και μεις . Έτσι το νέο αίμα που επέλεγε ο Πάνος (εκτός από την ανώτατη ηγεσία που 
επέλεξα εγώ) δεν πρόδιδε ποτέ τον αρχηγό και θα είχε αξίες. 

 

                                   Η ΓΗ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕ ΕΠΙ ΜΠΟΥΣ 



        Η γη κινδύνευε γιατί το 2002 αν δεν απατώμαι, μία λέσχη ανώτατων προσώπων, 
ψήφισαν το πυρηνικό πόλεμο. Αυτόν που γνώριζε ο επίτροπος εκείνος, που σε κάποιο ταξίδι 
μου το αποκάλυψε. Η ισχυρότερη πυρηνική κρίση ήταν με την πτώση του Σινουκ στο Άγιο 
Όρος. Αλλά είχα κάνει ισχυρούς φίλους και τον αντιμετώπισα. Και τι θα λέγατε ότι ήμουν 
εγώ που έπεισα να γύρει το βάρος σε παράγοντες και να ψηφιστεί ο Ομπάμα. Και όπως το 
εκτίμησα η γη δεν ξανααπειλήθηκε με αφανισμό.  

 

                            ΝΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ 

 

     Από τις αλλεπάλληλες εργασίες μου ανελισσόμουν στο διάστημα, αλλά εδώ στην γη όσα 
δεν φθάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια και έχουμε πολλές αλεπούδες. Όμως το 2006 
ξεκίνησα την κοσμοθεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ, ήταν το βιβλίο που προφήτευσε ο Ιωάννης στην 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. Τώρα μαζί με τον άκρατο οίνο το Άγιο Όρος έστελνε το τρυβλίο (άγιο 
δισκοπότηρο) που φυλάσσεται αλλού. Το εμπιστεύτηκαν στον Πάνο και φύλαγε κέρβερος ο 
Ζήκος. 

      Νόμισαν πολλοί, ότι επειδή διάβαζα πολύ, δεν ενδιαφερόμουν για γυναίκες. Η αλήθεια 
είναι ότι μέχρι το 2007, πάνω από 45 γυναίκες με απέρριψαν, για οποιοδήποτε λόγο δεν με 
ενδιαφέρει. Ήξερα ότι επειδή δεν είχα κάνει έρωτα με την παρθένα, γι αυτό δεν εύρισκα (μην 
το ψάχνετε). Μέσα στην απελπισία μου κατάφερα να την βρω.  

 

                               ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

      Καθίσαμε σε πιτσαρία στην Κηφησιά. Την κοίταζα περίεργος, δεν είχε καμία σχέση με 
την κοπέλα που γνώρισα πριν 27 χρόνια. «Θυμάσαι τότε που μου υποσχέθηκες ότι θα μου 
κάνεις ένα παιδί; θα μου το κάνεις τώρα, είτε με παντρευτείς είτε όχι και μην σε νοιάζει τι θα 
πουν τα παιδιά μου αν πάω έγκυος στο σπίτι!» Όπως καταλαβαίνει ο Ζήκος έφυγα χωρίς 
δεύτερη κουβέντα και έκοψα, ποτέ να μην εύρισκα γυναίκα! 

      Όμως  ήρθε εκείνος ο καρκίνος (μελάνωμα). Εκεί που πήγαινα είχαν βάλλει μικρόφωνο 
να ακούν οι ίδιοι στελέχη οργάνωσης. Και γω το κατάλαβα και είπα θα σας μετατρέψω να 
υπηρετήστε την σταθερότητα και την ειρήνη. Το πέτυχα, αλλά δεν εκτίμησα ότι ένας 
ανάμεσά τους ήταν σατανιστής (και πρέπει μόνοι τους τώρα να τον τιμωρήσουν). Και αυτός 
είχε την δύναμη να μου προκαλέσει το μελάνωμα. Πίστεψα ότι θα πεθάνω.  

      Στον Άγιο Σάββα έγραφα ένα πείραμα για τεχνητή βαρύτητα στο κομπιούτερ, ώσπου 
μπαίνει ο γιατρός. «Τι κάνετε εκεί κ. Χαραλαμπόπουλε;» «Ένα πείραμα παραγωγής τεχνητής 
βαρύτητας γιατρέ μου, αφού θα πεθάνω να το βρουν οι άνθρωποι». «Εσείς φυσική, πως από 
οικονομολόγος;» «Γιατρέ μου στα 25 γνώρισα μια κοπέλα που μου άλλαξε την ζωή και 
διάβασα φυσική». «Έχεις επαφή με την γυναίκα , έχεις τηλέφωνο;» . «Έχω τηλέφωνο, όχι 
επαφές». «καλά» και φεύγει. Και εγώ, θα επικοινωνήσω τώρα μαζί της.  



      Πήγα σε ένα απόμερο μέρος στο μπαρ, μήνυμα στο κινητό «είμαι στον Άγιο Σάββα 1605 
δωμάτιο» Τα μηνύματα άρχισαν να γίνονται καταιγίδα, εγώ περίλυπος και την παλιά 
ανάμνησή της και είχα υπερφόρτιση. Οι παλιές αναμνήσεις έφεραν την αυτοΐαση, ο 
σπινθηρογράφος την επομένη δεν έδειξε πουθενά όγκο, ούτε στις μετατάσεις.  

     Ήρθε την επομένη, «Αλέκο μην νομίζεις, έχω πάνω από 10 χρόνια που κοιμάμαι σε άλλο 
δωμάτιο». Είπα δεν υπάρχει έτσι γάμος , έσπασα τους φραγμούς και επειδή θεώρησα ότι 
γιατρεύτηκα από αυτή και όχι την ανάμνησή της, τα έφτιαξα.  

     Άρχισα μία περίοδο περιπετειών, σε έναν ανελέητο και σιωπηλό αγώνα να την πείσω να 
γίνει και ψυχικά γυναίκα μου. Αυτός ο αγώνας παρέσυρε και το επιτελείο.  

     Έκανα και λάθη (όχι γιατί δεν είχα δίκηο) και 100% υγειή με έκλεισαν στο ψυχιατρικό 
νοσοκομείο, όπου ήρθε και με βρήκε. Έχασα και παιδί. Και όταν νόμισε ότι με τελείωσε με 
χώρισε, βλέπετε τότε πλέον δεν μπορούσε να κάνει παιδιά.  

      Όταν μας είχε κάνει ο Πάνος το τραπέζι στο Παναιτώλιο, ήταν ευγενικός και πρόσχαρος 
μαζί της. Αλλά δεν τον άκουσα να την αποκαλεί βασίλισσα, και δεν έβαλα μυαλό. Αλλά και 
πάλι δεν έβαλα μυαλό, που το Άγιο Όρος δεν ξαναέστειλε το τρυβλίο, να πιεί και αυτή σαν 
την Μαγδαληνή. 

      Και τότε που νόμισαν ότι με τελείωσαν, η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο. 

 

                                          Ο ΑΓΩΝΑΣ ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ 

 

     Σε εκείνη την δίνη, κατάφερα να γλιτώσω τις ΗΠΑ από την χρεωκοπία (2009). Με την 
είσοδο στο μνημόνιο και με την συμπαράσταση των παιδιών στο Coconut συνήλθα. Επειδή 
είχα κάνει εκείνα τα λάθη, με αντικατέστησαν στην παγκόσμια κυβέρνηση. Τώρα τα 
πράγματα ήταν δυσκολότερα, αλλά είχα τον Πάνο να μου στέλνει μυστικά τις πληροφορίες. 
Τα χρειάστηκα (2011) με τον γενικευμένο πόλεμο που σχεδίαζαν, πήρα τρόφιμα και σύστησα 
και σε ένα συγγενή μου να πάρει. Αλλά οι πληροφορίες και το ιντερνέτ μου έδωσαν την 
δύναμη να τον ματαιώσω. Βλέπετε η απήχησή μου στις μυστικές αστυνομίες, ήταν σαν να 
μην με αντικατέστησαν. 

 

                       ΟΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ 

 

      Εμεις, παιδιά του μυστικού Χριστιανισμού και των μυστών του Αγίου όρους, σε μία 
βαριά πληγωμένη Ελλάδα φέρναμε σε πέρας τον αγώνα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το 
παγκόσμιο κεφάλαιο και τις οργανώσεις του, τους σατανιστές. Και τώρα που ο αγώνας 
τελείωνε και την Ελλάδα να την τιμωρούν επειδή είναι νικήτρια, έχασα τον Πάνο. Και ο 
χαμός του Πάνου σήμαινε και το τέλος του αγώνα.  

 



                           ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ 

 

     Πολλές φορές ειρωνεύονται, λοιδωρούν και χλευάζουν τους ομοφυλόφιλους. Ο Πάνος 
μου είπε ότι όταν ήταν στην Αμερική, έκανε ορμονολογικές εξετάσεις. Του βρήκαν 67% 
οιστραδιόλη και 33% τεστοτερόνη (για τους φυσιολογικούς είναι το αντίθετο στους άνδρες). 
Μία φυσιολογία λέει ότι η οιστραδιόλη και η τεστοτερόνη έχουν 95% όδιο χημικό τύπο και 
διαφέρουν μόνο σε μία ρίζα. Και ότι ο οργανισμός μερικών, κάνει λάθος και μετατρέπει την 
τεστοτερόνη σε οιστραδιόλη. Έτσι να έχετε κατανόηση, αλλά μπορείτε να έχετε και το 
δικαίωμα να μην σας ενοχλούν, όπως ο Πάνος. 

 

                                                                     

 

 

    


