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     Η γη, το 145000 πΧ, δημιούργησε το χρυσούν γένος των «θεών», που αποίκησαν το 
σύμπαν, με υπερτεχνολογία. Εκεί δημιούργησαν τις κοινότητες του διαστήματος. 
Δημιούργησαν νέα ζωή στην γη, το αργυρούν γένος κατά Ηρόδοτο, το οποίο με την πτώση 
και αποσκίρτηση του Εωσφόρου από τις κοινότητες, εξέπεσε και έφθασε στο πυρηνικό 
πόλεμο, που ακολούθησε τον πρώτο συμπαντικό πόλεμο, που η μυθολογία σώζει ως 
γιγαντομαχία (πάλη του Διός ενάντια στους γίγαντες).  

 

         Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΩΫΣΗ 

 

    Η τιτανομαχία της μυθολογίας, ήταν η πάλη της φυλής των τιτάνων να φθάσει την 
αθανασία, γιατί η πτώση του Εωσφόρου έφερε τον θάνατο, οι άνθρωποι έγιναν θνητοί. Και η 
γιγαντομαχία ήταν η πάλη των κοινοτήτων ενάντια στα εκπεσμένα στρατεύματα του 
Εωσφόρου. 

      Και παρακολουθούσαν την εξέλιξη στην γη των ανθρώπων, που καταστράφηκαν σε 
τέσσερις πυρηνικούς πολέμους. Είμαστε στον πέμπτο πολιτισμό και ο Απόλλων κατήλθε από 
τις κοινότητες και έγινε ένας από τους αρχιερείς του Όσιρη και της Ίσιδος. Οι δύο άλλοι ο 
Μωϋσής (φαραόπουλο) και ο Βήρωσος, που ήταν στην ακολουθία του Εωσφόρου.  

    Μωϋσής και Απόλλων ήρθαν σε συμφωνία για δημιουργία αχρήματης κοινωνίας στην γη 
και ο Απόλλων του παρέδωσε την κιβωτό της διαθήκης, δικής του επινόησης (μουσική 
σονάτα που επηρεάζει την γεννήτρια βαρυτικών κατευθυνομένων κυμάτων που γκρεμίζει 
οικήματα, όπως το τείχος της Ιεριχούς). Η κιβωτός που σώζει μέχρι σήμερα τις μαρμάρινες 
πλάκες του Νόμου που έδωσε ο Δίας στον Μωϋσή), παροπλίστηκε από τον Ιερεμία από τον 
κίνδυνο να πέσει στα χέρια του Ναβοχοδονόσωρα. Σήμερα την σώζουν παροπλισμένη οι 
Ναζιραίοι. Οι κοινότητες κάθε δύο χιλιάδες χρόνια επέλεγαν νέο αρχηγό και οι Ναζιραίοι 
στην γη, κάθε δύο χιλιάδες χρόνια, αν η γη αναδείκνυε τέτοιο άνδρα, έδιναν το τρυβλίο (άγιο 
δισκοπότηρο) να πιεί αυτός (όπως ο Ιησούς). Στις μέρες μας, οι Ναζιραίοι το 2006 και με την 
πρώτη συγγραφή της κοσμοθεωρίας ΤΟ ΙΔΙΟΝ του συγγραφέα, τον τίμησαν πάλι να πιεί 
άκρατο οίνο από το τρυβλίο ( και μάλιστα το 2007 και από το ποτήριο-δες ευαγγέλιο 
μυστικού δείπνου για το τρυβλίο και το ποτήριο). 

    Το 2004 ο συγγραφέας ανελισσόταν και έγινε πρωτοκαθηγούμενος στην ομάδα των 
επιλέκτων των κοινοτήτων του διαστήματος και καθιερώθηκε εκεί, επιλογή πρωθυπουργού 
και προέδρου κάθε πέντε χρόνια. Τα πρώτα 10 χρόνια πρωθυπουργός ήταν ο στρατηγός 
Μικαήλος Απατάγγελος και πρόεδρος η βιολόγος Ελένη Οικονόμου.  

 



                                          ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΗ 2014 , 20/11/14 

 

     Για την πρωθυπουργία των κοινοτήτων και σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατέβαιναν ο Απόλλων 
Φοίβος, ο Ερμής Πτερίπους, η Ηώς Αστραίου, η Περσεφόνη Τιτανίς και ο Ορέστης Αστικός. 
Τα αποτελέσματα, 

Απόλλων Φοίβος                             47.3% 

Ηώς Αστραίου                                 21.7 

Περσεφόνη Τιτανίς                          14.2 

Ορέστης Αστικός                               8.7 

Ερμής Πτερίπους                                7.2 

    Η Ηώς ήταν η μητέρα του Εωσφόρου που δεν τον ακολούθησε. Ο Ερμής είναι υπέρ της 
απηνούς τιμωρίας των σατανιστών της γης και οι άλλοι δύο υπέρ της συνδιαλλαγής με την 
Ηώ. Ο Απόλλων υπέρ της τιμωρίας.  

 

                                ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

 

     Ο Απόλλων γεννήθηκε και ζει στον πλανήτη Ωργυιές του Γ’ του Ωρίωνος. Είναι το πρώτο 
παιδί του Διός και της Ήρας και έχει αδελφές την Αθηνά Παλλάδα και την Λητώ 
Αστυπάλαια.  

    Διακρίθηκε για την θεμελίωση της μουσικής φυσικής και συνέθεσε σονάτα που επηρεάζει 
βαρυτική γεννήτρια και τα βαρυτικά κύματα ισοπεδώνουν κτίσματα, όπως η κιβωτός της 
διαθήκης. Δημιούργησε την θεωρία της ελεγχόμενης συμπεριφοράς του πλάσματος (τέταρτη 
κατάσταση της ύλης). 

    Είναι παντρεμένος με την βιολόγο Ελένη Ιχθιείεσα και έχει δύο γυιούς και μία κόρη. 
Κατήλθε από τις κοινότητες και έγινε αρχιερέας στον Όσιρη και ήρθε σε συμφωνία με τον 
Μωϋσή για αχρήματη κοινωνία. Ο Μωϋσής θα ίδρυε το έθνος των Εβραίων και ο Απόλλων 
θα επανίδρυε το έθνος των Ελλήνων, όπως έπραξε ο πρώτος του γυιός Ορφέας (που ίδρυσε 
τα Ελευσίνεια μυστήρια). 

    Ο Απόλλων είναι ένθερμος οπαδός υπέρ της ανάμιξης των κοινοτήτων στα γήϊνα και 
πρωτεργάτης της απόφασης της επέμβασης τον Νοέμβριο του 2018. Και είναι υπέρ της 
σκληρής τιμωρίας των σατανιστών-προδοτών του θεού και του ανθρωπισμού.                 


