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        Περίπου το 122.000 π.Χ. εγένετο η μετάβαση της εξουσίας της ομάδας των επιλέκτων 
του διαστήματος (Έψιλον). Ο Δίας διεδέχθη ειρηνικά τον Κρόνο, όταν η επιτροπή των σοφών 
τον έκρινε ικανότερο από τον Εωσφόρο. Εδώ θα δούμε την κοσμοθεωρία του Δία που τον 
διέκρινε ως τον καλύτερο, αλλά και τις θεωρίες του Εωσφόρου και του νικητή Δία. Το 
δοκίμιο αυτό είναι διόρθωση αρχαιότερου με τον ίδιο τίτλο, όπου δεν αποφεύχθηκαν λάθη. 

Οι ιδέες πάρθηκαν από τις ΟΜΙΛΙΕΣ του Κλήμεντος Ρώμης, όπου ο Αππίων του αναφέρει 
την κοσμοθεωρία των αρχαιοτάτων σοφών, που διδάσκονταν στα Ελευσίνεια μυστήρια και 
δεν ήταν κρυφή, αλλά έπρεπε να στρωθεί κάποιος να την διαβάσει. Νομίζουμε ότι τις ιδέες 
τις άντλησαν από την κοσμοθεωρία του Δία. 

                                        

                                   ΠΡΩΤΙΣΤΑ ΗΝ ΤΟ ΧΑΟΣ 

 

     Πριν από την θεωρία των αιώνων (αιεί ων, αιών, είναι ο παντοτινός ζων, ο Θεός), που 
ήταν κοινή συνεργασία του Δία με τον Εωσφόρο, θα παραθέσουμε την γένεση των 
συμπάντων κατά τον Δία, αυτή που τον έκρινε ως ικανότερο. 

    Ο Δίας υποστήριξε ότι προϋπήρχε χάος ατάκτων στοιχείων, δηλαδή ότι η ύλη προϋπήρχε, 
όπως και ο θεός. Τα στοιχεία σχημάτιζαν τις τέσσερις καταστάσεις της ύλης και πάλι 
αναλύθηκαν σε χάος στοιχείων και είναι αυτό το χάος που αναφέρει ο Ησίοδος στην θεογονία 
(ήτοι μεν πρώτιστα χάος εγένετο). Και ο Ορφέας παρομοιάζει αυτό το χάος με ωό.  

     Ο Θεός, ο πατέρας Βυθός, πάντοτε συντελούσε ώστε το χάος των στοιχείων (σωματίων) 
να ρέει σαν σε ίλιγγα (χωνί), να μιγνύονται τα στοιχεία και να σχηματίζουν ενώσεις χημικές 
και κράματα . Όπως το νερό απορροφάται στον νεροχύτη και στροβιλίζεται στην δίνη όταν 
πέφτει στην τρύπα,  σαν σε δίνη στροβιλίζονταν τα στοιχειώδη σωματίδια. Το πνεύμα του 
θεού επιστατούσε στην ροή και σύσταση της ύλης, που έγινε σαν μία πομφόλυγα (φυσαλίδα) 
που πήγασε μέσα από την χοάνη. 

     Η ύλη ήταν σε κατάσταση πλάσματος, έρεε και σχηματίστηκαν τα ουράνια σώματα σε 
σφαιρικό ουρανό-συνέχεια της πομφόλυγας. 

     Τα στοιχειώδη σωματίδια έζεαν (από όπου ονομάστηκε Ζευς), ήταν δηλαδή σε κατάσταση 
πλάσματος της σύγχρονης φυσικής. Η κατάσταση ήταν χαοτική και ο Νους επέφερε την 
πρώτη τάξη. Τα στοιχειώδη σωματίδια κάτω από την επίδραση του Νοός και των νόμων που 
έθεσε ο Λόγος , άρχισαν να σχηματίζουν τα πρώτα άτομα του υδρογόνου και εν συνεχεία με 
την πυρηνική σύντηξη που προκαλούνταν λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας του πλάσματος, 



άρχισαν να σχηματίζονται πολυπλοκότερα άτομα και τα μόρια και τελικά τα ουράνια 
σώματα.  

     Η κατάσταση των ατόμων και των μορίων ήταν πάλι χαοτική (στο δεύτερο χάος) και 
διεγέρσεις των δημιούργησαν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και το φως. Η ύλη φάνηκε και 
από εδώ πήρε το όνομα ο Θεός Φάνης. Το δεύτερο αυτό χάος ο Βυθός προσδιόρισε να ρεύσει 
σαν σε χοάνη.  

    Ο Νους εκ νέου με τον διοικούντα Λόγο, διακόσμησε και τα σύμπαντα άρχισαν να 
σχηματίζονται , κάτω από την βαρυτική επίδραση. Οι νόμοι του διοικούντος Λόγου 
προσδιόρισαν την σε πυρήνες εκτεταμένης ύλης δημιουργίας βαρύτητας και ο σχηματισμός 
των ηλίων άρχισε να γίνεται, αλλά και ο σχηματισμός των γαλαξιών και των σμηνών 
γαλαξιών και νεφελωμάτων. Ο Νους με τον διοικούντα Λόγο διακόσμησαν το σύμπαν από το 
δεύτερο χάος και την ίλιγγα των στοιχείων με την μετεξέλιξή τους σε πομφόλυγα που 
εξελίχθηκε , και ο χώρος της υπάρχουσας ύλης επεκτάθηκε, έπεσε η θερμότητα και η 
εντροπία των συμπάντων μειώθηκε. Μερικοί ήλιοι σε δισεκατομμύρια έτη κατέρρευσαν και 
ψύχθηκαν και η γη άρχισε να σχηματίζεται από ένα καταρρέοντα ήλιο.  

     Πάνω στην γη με το πέρασμα των αιώνων άρχισαν να δημιουργούνται συνθήκες 
σχηματισμού ύδατος, των κάτω υδάτων γιατί τα άνω ύδατα είναι ο αιθέρας που συνέχει την 
ύλη. Τα άστρα, οι ήλιοι είναι αυτός ο διάπυρος αιθέρας και η πυρηνική σύντηξη και οι 
διεγέρσεις των ατόμων που συμβαίνει σε αυτά είναι η πηγή των ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων και γένεσης νέων στοιχείων.  

    Το νερό ήταν η πηγή που προμήθευσε την ατμόσφαιρα με οξυγόνο και η ιλύ των ποταμών 
και των λιμνών ή θαλασσών, ήταν η εστία με αιτία τους κεραυνούς, της μετατροπής της ύλης 
σε έμβια ύλη και των πρωτεϊνών σε DNA και κύτταρα. Έτσι με την εξέλιξη δημιουργήθηκε 
σε αυτόνομο κλάδο και ο άνθρωπος.  

    Η ύλη υπήρχε σε κατάσταση όπου η αρνητική μάζα και η θετική (ύλη και αντιύλη) 
συνυπήρχαν. Συνυπήρχαν ήδη με την τάξη από το δεύτερο χάος των μορίων και των ατόμων 
και την εξέλιξη σε πομφόλυγα και την δημιουργία των ουρανίων σωμάτων. Εκεί συνέβη και 
με την συνύπαρξη ύλης και αντιΰλης η θερμότητα αναιρέθηκε και καταργήθηκε η 
θερμοκρασία και οι πρώτοι άνθρωποι που σχηματίστηκαν γι αυτό ήταν μακρόζωοι.  

 

                                Η ΚΟΙΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΕΩΣΦΟΡΟΥ 

 

     Η ιδιαίτερη επίδοση του Εωσφόρου ήταν πάνω στην δομή του DNA, από εκεί διακρίθηκε 
και είχε την παρακάτω κοινή θεωρία με τον Δία.  

     Στα βάθη υπήρχε ο άϋλος υπέρτατος και απρόσιτος Θεός ο Βυθός, που με την γυναίκα του 
Σιγή πρόβαλλαν δύο ζεύγη Αιώνων, τον ΝΟΥ και την ΕΝΝΟΙΑ και τον ΛΟΓΟ και την ΖΩΗ. 

Το αρχικό ζεύγος με την αξιοποίηση των δύο ζευγών, έγιναν αιτία της δημιουργίας των 
συμπάντων. Είδαμε ήδη ο Δίας με την κοσμοθεωρία του πρώτιστα ήν το χάος και την χοάνη 
από όπου πήγασε η πομφόλυγα που προσδιόρισε ο Βυθός , και ο Δίας κρίθηκε ικανότερος 
του γενετιστή Εωσφόρου και πήρε τα πρωτεία.  



 

                                   Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ 

 

     Η εκλογή του Διός σαν προέδρου της ομάδας Έψιλον των κοινοτήτων του διαστήματος 
και αρχηγού, οδήγησε τον Εωσφόρο σε ανταρσία. Εξεγέρθηκε, στασίασε και με την ομάδα 
του ήρθε σε σύγκρουση με τα στρατεύματα του Μικαήλου (η Εβραίοι τον αποκαλούν 
Μιχαήλ). Ο Εωσφόρος στον πρώτο συμπαντικό πόλεμο νικήθηκε και περιορίστηκε στους 
αστερισμούς του Οφιούχου και του Δράκοντος.  

    Σαν άριστος γνώστης της δομής του DNA, επηρέασε τα κύτταρα των οπαδών και το κακό 
εισήλθε στην γνώση και την πράξη των οπαδών του. Επηρέασε το DNA και του Δάμνωνα 
στην γη (οι Εβραίοι τον ιδιοποιούνται σαν Α-δαμ) και το κακό και η πτώση εισήλθε στην 
μητέρα γη. Επινόησε και τα μικρόβια και τις αρρώστιες που συνεπάγονται. 

    Ο Εωσφόρος εξέλιξε πλέον την πρώην κοινή θεωρία του με τον Δία και τώρα το ζεύγος 
των Θεών που πρόβαλλε ο Βυθός και η Σιγή και αυτοί θα προβάλλουν νέους Αιώνες και 
αυτοί άλλους. Ένας από τους κατώτερους Αιώνες θα εκπέσει και αυτός εκπεσμένος θα 
δημιουργήσει τον κόσμο. Ο κόσμος πλέον έχει το κακό γιατί τον δημιούργησε ένας 
κατώτερος Θεός και όχι γιατί εξέπεσε ο Εωσφόρος. 

 

                                   Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ 

 

     Με όσα εκθέσαμε ελπίζω ο αναγνώστης να αναγνώρισε την πνευματική υπεροχή του Δία 
έναντι του Εωσφόρου και ότι η επιλογή της επιτροπής των σοφών των επιλέκτων του 
διαστήματος, δίκαια τον ανέδειξε στην διαδοχή του Κρόνου. Εξ άλλου υπό την αιγίδα του η 
πλειοψηφία των κοινοτήτων του διαστήματος παρέμεινε υγιής και ανορθωμένη.  

 

                                                ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Το γένος των Εβραίων έχει παραβλαμμένο το DNA του, όπως ο Εωσφόρος το επέλεξε.  

Ο συγγραφέας στην κοσμοθεωρία του προέτεινε, ότι ο Πατέρας Θεός γέννησε τον άϋλο Λόγο 
και εκπόρευσε και γέννησε το Πνεύμα  (τις άϋλες ιδέες και άλλους αιώνες-υποστάσεις του 
Πατρός) Σχημάτισε την υπέρτατη θεωρία και μέσω μίας φυσαλίδας στο κέντρο του αιθέρα 
(όχι την προΰπαρξη των χαοτικών στοιχείων του Δία), διά του Λόγου (νόμων που διέπουν 
την ύλη), σχημάτισε απειροελάχιστες φυσαλίδες,  που θα σχηματίσουν τα στοιχειώδη 
σωμάτια . Την κοσμοθεωρία του θα βρείτε στο παραπάνω site.                       


