
ΑΠΟΨΕΙΣ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ...ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΦΕΛΙΜ ΣΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ...ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ΕΓΡΗΓΟΡΟΙ, όπως αναφέρονται στο βιβλίο τού προφήτη ΕΝΩΧ ( από-

κρυφο της Παλαιάς Διαθήκης ) ή ΕΛΟΧΗΜ όπως αναφέρονται στην Παλαιά 

Διαθήκη ή φλεγόμενοι αγγέλοι ( σχετική αναφορά τών 7 φλεγόμενων αγγέλων 

υπάρχει σαφής στο Βιβλίο τού Ενώχ  ), είχαν την ικανότητα να υλοποιούνται 

και να αφυλοποιούνται κατά βούληση σε αυτήν την διάσταση. Αυτοί οι 201 

πύρινοι φύλακες του σατανά και των δαιμόνων που είχαν ξεπέσει στην ύλη, 

είδαν τις γυναίκες των θνητών και συνευρέθηκαν μαζί τους.  

Από τις γέννες τών θνητών γυναικών προέκυψαν διάφορα πλάσματα, τα 

ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ όπως τα γνώριζαν στην αρχαία Ελλάδα ή Νεφελίμ όπως ανα-

φέρονται στα Εβραϊκά κείμενα.  

Τέτοια πλάσματα αυτά είναι οι θεοί του Ολύμπου ( από το γένος του Κρόνου, 

που ήταν ο γενάρχης τους, εξ ου έλαβαν το όνομα ΚΡΟΝΙΟΙ ή ΚΡΟΝΙΔΕΣ ), 

και πλείστα όσα από αυτά αναφέρονται στην Ελληνική μυθολογία, έχοντας και 

πνευματική και υλική υφή ταυτόχρονα. Στα Eβραϊκά η λέξη « ΕΛΩΧΙΜ » έχει 

πολλές ερμηνείες. σημαίνει τους Υιούς του Θεού, τους Αγγέλους, τους άρχον-

τες, τους ΕΓΡΗΓΟΡΟΥΣ, αλλά και τους φωτεινούς υπηρέτες τού ΘΕΟΥ.  

Η αναφορά στους « ΕΛΩΧΙΜ » δεν είναι εύκολο να αποκωδικοποιηθεί. Η Ρω-

μαιοκαθολική Εκκλησία ( επίσημη έκδοση της Καινής Διαθήκης, Vulgata, 

μεταφράζει το « ΕΛΩΧΙΜ » ως ΄΄τα Παιδιά του Θεού΄΄).  

Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος στο βιβλίο 

«Πολιτεία του Θεού» (De civitate dei) υποστηρίζει ότι με τον όρο «ΕΛΩΧΙΜ» 

εννοούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, καθώς οι Άγγελοι είναι πνεύματα και δεν 

έχουν ούτε φύλο ούτε υλικά σώματα. Επομένως, δεν ήταν δυνατόν οι Άγγελοι 

να συνάψουν σχέσεις με τις κόρες των ανθρώπων.. Επομένως στο βιβλίο του 

Ενώχ με την λέξη « ΕΛΩΧΙΜ » εννοούνται οι ενάρετοι.  



Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και στο βιβλίο της « Γένεσης », όπου στο 6ο 

κεφάλαιο ( στίχος 6,3) ο Θεός αναφέρεται σε ανθρώπους και όχι σε Αγγέλους, 

όταν λέει: « Δε θα παραμείνει το ζωοποιό Πνεύμα μου στους ανθρώπους για 

πάντα, γιατί είναι σαρκικοί ». Άρα αυτοί που ενώθηκαν με τις γυναίκες ήταν οι 

ενάρετοι άνθρωποι και όχι οι Άγγελοι. Από το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ γνωρίζουμε ότι οι 

Άγγελοι δεν νυμφεύονται, συνεπώς δεν μπορούν να συνάψουν σχέσεις με 

σαρκικούς ανθρώπους. Είναι όμως οι « ΕΛΩΧΙΜ » απλοί, ενάρετοι και δίκαιοι 

άνθρωποι ; Σε άλλο απόκρυφο κείμενο που έχει τον τίτλο « Βιβλίο τού αγώνος 

του Αδάμ », ο Ιάρεδ, - στην Π. Διαθήκη είναι ο πατέρας τού Ενώχ - , μιλώντας 

στα παιδιά του, αναφέρει : «Σας εξορκίζω στην μνήμη του πατέρα μας Αδάμ 

και του Άβελ και του Σηθ και του Ενώχ, ακούστε με και μην κατεβείτε από το 

άγιο βουνό, γιατί αν κατεβείτε η ζωή και η ευσπλαχνία δε θα είναι πλέον μαζί 

σας και δε θα είστε πλέον παιδιά τού Θεού, αλλά του Διαβόλου … ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γνωρίζουμε τις εννέα τάξεις ( εκ των άνω προς τα κάτω ) : Σεραφείμ, Χερουβίμ, 

Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. Οι 

ΕΛΩΧIΜ τελικά δεν πρέπει να είναι άνθρωποι, αλλά κάποια άγνωστη τάξη του 

Ουρανού. Σύμφωνα με την Γένεση πρώτα ο Θεός εποίησε τους Ελοχίμ και 

μετά τους Αγγέλους. Οι Ελοχίμ θεωρούνται ανώτερες οντότητες από τους 

Αγγέλους. Ειδικά ο πρώτος Ελοχίμ, ο παλαιός όλων των εποχών όπως τον 

αναφέρει ο προφήτης Ενώχ. Αφού ολοκληρώθηκε η Δημιουργία έδωσε εντολή 

Ο ΘΕΟΣ να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Η καθαρά πνευματική υφή του ανθ-

ρώπου, στην πρώτη ΓΕΝΕΣΗ ( Π. Διαθήκη – 1ο κεφάλαιο τής Γένεσης ) είναι 

το ΑΡΣΕΝ και το ΘΗΛΥ. ‘Ποιήσωμεν άνθρωπον, καθ΄εικόνα και ομοίωσιν 

ποιήσωμεν αυτούς, άρσεν και θήλυ ποιήσωμεν αυτούς..’ Αυτά εκπίπτουν του 

ουρανού … ( ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ) και δαιμονοποιούνται.. 

Ειδικά το ΘΗΛΥ, είναι η πόρνη της Βαβυλώνος που αναφέρεται στην του 

Ιωάννου ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ. Η Λίλιθ τών Εβραίων, η Λιλ των μουσουλμάνων.  

Είναι η μητέρα 2 γενών νεφελήμ, τών πιο αιμοβόρων και ανθρωπόκακων.  

Αφού ο άνθρωπος θα ήταν καθ' ομοίωση των ελοχίμ, κατά την εξέλιξη του θα 

ήταν ανώτερος από τους αγγέλους. Για αυτό το λόγο έγινε η ανταρσία των 



αγγέλων με αρχηγό τον πρώτο άγγελο, τον Εωσφόρο ή σατανά ή διάβολο. Οι 

άγγελοι που εξεγέρθησαν έμειναν γνωστοί ως εκπεσόντες άγγελοι ή δαίμονες. 

Στο 2ο κεφάλαιο της Γένεσης, έχουμε την έκφραση : ‘ Πλάσομεν ΑΔΑΜ..’ Και 

μετά από την πλευρά του ΑΔΑΜ έχουμε την πλάση της ΕΥΑΣ. Η ΕΥΑ ακο-

λουθεί τον διάβολο και ο ΑΔΑΜ την ΕΥΑ.. . Και αυτή είναι η έκπτωση εκ του 

Παραδείσου. Εκβάλλονται αμφότεροι και άγγελος Κυρίου φυλάσσει πλέον την 

κλειστή θύρα του Παραδείσου.  

Στο 3ο κεφάλαιο της Γένεσης ο Κύριος ΄…ενέδυσεν αυτούς δερμάτινο μανδύ-

αν..’ Δηλαδή ο ΘΕΟΣ δίδει σάρκα και οστά στο πνεύμα του ανθρώπου. Ο 

άνθρωπος υλοποιείται. Αλλά τι είναι ο ΑΔΑΜ ; Σύμφωνα με τον Άγιο πατέρα 

Παίσιο, ΑΔΑΜ είναι ο ΝΟΥΣ. Και ΕΥΑ είναι η ψυχή. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΈΣ ΥΠΟΣ-

ΤΆΣΕΙΣ ΑΜΦΌΤΕΡΕΣ μέσα σε σάρκινο μανδύα. Αυτό η Ορθοδοξία το ονο-

μάζει ΘΑΝΑΤΟ… Είμαστε σε θάνατο. Όχι σε ζωή πάνω στον πλανήτη αυτόν. 

Κατά την πτώση του ανθρώπου, έδωσε εντολή ο Θεός να επιτηρούν την γη 

και τον άνθρωπο 201 Ελοχίμ και στον άνθρωπο την εντολή αυξάνεστε και 

πληθύνεστε.  

Το πληθύνεστε σημαίνει να γίνεστε περισσότεροι, το αυξάνεστε σημαίνει να 

εξελίσσεστε σε αυτό που είμαστε προορισμένοι να ΑΧΘΟΥΜΕ. Δηλαδή να 

αχθούμε στο ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ τών Ελοχίμ. Οι 201 Ελοχίμ που δεν έχουν το 

δικαίωμα του αυξάνεστε και πληθύνεστε, αντί να κρατούν μακράν τους δαί-

μονες ( Δ + εμμονή = οι έχοντες εμμονή με το ‘Δ’. το ‘Δ’ σαν σύμβολο είναι ο 

ΘΕΟΣ. Υπάρχει σε πολλούς χριστιανικούς ναούς. Οι ξεπεσμένοι άγγελοι εμ-

μένουν στο να πολεμούν τον άνθρωπο…) όμως είδαν τις κόρες ( τους σαρ-

κικούς ανθρώπους ) των ανθρώπων ( ο πνευματικός άνθρωπος στον Παρά-

δεισο ) και συνευρέθησαν με αυτές. Πως ; Προφανώς είναι οντότητες που 

έχουν την ικανότητα να υλοποιούνται και αφυλοποιούνται.  

 

 

 

 

 

 

  

Τα όντα που δημιουργήθηκαν από την ένωση Ελοχίμ και ανθρώπων ( γυναι-

κών ) ονομάσθηκαν ΝΕΦΕΛΗΜ. Ήταν πλάσματα ξεχωριστά, με ικανότητες 

τών Ελοχίμ. Η δεύτερη γενιά μετά την συνεύρεση των ΝΕΦΕΛΗΜ και των 

θνητών γυναικών, ήταν οι ΓΙΓΑΝΤΕΣ.  

Και συνεχίσθηκε αυτή η ανομία με την γένεση πολλών οντοτήτων, τα οποία 

στην αρχή είχαν τον άνθρωπο σα δούλο. Αλλά στη συνέχεια οι νεφελήμ τρώνε 

τους ανθρώπους. Τους χρησιμοποιούν για ΒΡΩΣΗ. ΒΡΩΤΟΙ είναι κατά τον 

Πλάτωνα οι σημερινοί άνθρωποι. Η κραυγή απόγνωσης τών ανθρώπων 



φθάνει μέσω των αγγέλων στο ΘΕΟ, Ο Οποίος δίδει εντολή σε Αρχαγγέλους 

να σταματήσουν το μακελειό στην γη. Καταριέται τους νεφελήμ, ώστε να δουν 

τα παιδιά τους να αφανίζονται από τους ίδιους ( βιβλίο του ΕΝΩΧ ).  

 

 

 

 

 

 

 

Από τον νεφελήμ ΚΡΟΝΟ – εδρεύει στο Κρόνιο Άντρο ( εικόνα άνω ) , στο 

οροπέδιο στο Λασίθι - ( μια απλή ανάλυση του λήμματος δίδει ΛΑΣ + ΗΘΗ, 

όπου ΛΑΣ στα Δωρικά σημαίνει πέτρα, ύλη. Δηλαδή τα ήθη των πνευμάτων –

Ελοχίμ – στην ΥΛΗ. Η ανομία να συνευρεθούν με τις θνητές γυναίκες … στο 

πρώτο επίπεδο – ΕΜΦΑΙΝΟΝ – του Ελληνικού κραδασμικού, δεν έχει σημα-

σία η γραφή αλλά η προφορά ) γεννιέται ο Δίας. Ο νεφελήμ ΔΙΑΣ ή ΖΕΥΣ. Ο 

αποκαλούμενος από τους νεφελήμ και ως ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ. Ο ΔΙΚΑΙΟΣ απο-

κληθείς από τους ανθρώπους. Υπάρχουν ακόμη – σε λίγο βέβαια οι κόλακες 

των άλλων γενών νεφελήμ που ορίζουν τις τύχες της μητροπολιτικής Ελλάδος 

θα τα εξαλείψουν…- ονόματα του ΔΙΟΣ σε οδούς όπως στην οδό Σωτήρος 

Διός. Αυτός που έμελλε να υλοποιήσει τη ΘΕΙΚΗ εντολή. Ο Δίας δημιουργεί 

δικό του στρατό από νεφελήμ και μείξεις νεφελήμ – ανθρώπων ( ημίθεοι, ως 

ΠΕΡΣΕΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ κλπ ) και αρχικά στρέφεται κατά των γιγάντων. Έτσι 

αρχίζει η ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ ( Ησιόδου Θεογονία - Κοσμογονία ). Τους αφανίζει 

και επικρατεί στον πλανήτη. Ο Δίας έχει πλέον δημιουργήσει το γένος των 

ΟΛΥΜΠΙΩΝ θεών ( νεφελίμ ή είδωλα ). Απλούστερα ονομάζονται ‘ΕΛ’. 

Κατόπιν στρέφεται κατά των νεφελίμ που αμφισβητούν την εξουσία του.  

 

 

 

 

 

 

  

Αυτή είναι η περίφημη ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ ( παραπάνω εικόνα )…ΤΙΤΑΝ = τι ήταν 

; Μα τι ήταν ; Νεφελήμ που αλληλοσκοτώθηκαν, σύμφωνα με την εντολή του 

ΘΕΟΥ. Όσοι δεν συμμαχούν με το ΔΙΑ φυλακίζονται στο κέντρο της γης, τα 

θρυλικά ΤΑΡ-ΤΑΡ-Α. Σφραγίστηκαν εκεί, εκτός από περίπου 1900, που δια-



φεύγουν κάπου στην ΑΠΩ ΝΕΙΑ ( η Άπω νεία = ΙΑΠΩΝΙΑ ). 20.000 Έλληνες 

αποβιβάζονται εκεί για να τους συλλάβουν στα πυκνά δάση της νήσου ΧΟ-

ΚΑΪΝΤΟ. Ονομάζονται ΑΙΝΟΥ. ( αεί + νου = αυτοί που πάντα είχαν νου, οι 

άνθρωποι ). Από τη μείξη των Ελλήνων, λευκών – ακόμα και σήμερα – Αινού 

και των εποικησάντων αργότερα την ΧΟΚΑΙΝΤΟ, Σινών ( κινέζων ), προκύπ-

τουν οι σημερινοί ΙΑΠΩΝΕΣ… Η τιμιότητα και γενναιότητα των Ιαπώνων, δεν 

είναι καθόλου τυχαία. Ούτε η αγάπη τους για την Ελλάδα. Οι περίφημοι ΣΑΜ-

ΟΥΡΑΪ, είναι οι απόγονοι των πρώτων πολεμιστών ΑΙΝΟΥ. Λίγοι γνωρίζουν. 

Πολεμούν τους 1900 διαφυγώντες νεφελήμ. Το σπαθί του πρώτου ΣΑΜΟΥ-

ΡΑΪ φυλάσσεται σήμερα στην ιερά μονή ΜΑΝΤΑΜΑΔΩΝ ΛΕΣΒΟΥ. Δίπλα στο 

μοναδικό ‘άγαλμα’ της Ορθοδοξίας, αυτό του ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. Που 

έφτιαξε ο μόνος επιζών από σφαγή μοναχός, από το αίμα των σφαγιασθέν-

των και χώμα, όταν είδε την μορφή του Αρχαγγέλου πάνω από την μονή…  

Και αν σήμερα πιστεύουμε ότι έχουμε ‘τεχνολογίες’, αυτές είναι αστείες μπρο-

στά σε αυτά που υπήρχαν τότε ( 40.000 χρόνια πχ ; ). Άλλωστε τα ‘φτερωτά 

άρματα’, δηλαδή διαστημόπλοια, είναι συχνά φαινόμενα στην Ελληνική και όχι 

μόνο, μυθολογία. Αν μελετήσει κανείς το Λεξικό του Ηλίου, (Χασάπη) θα πα-

ρατηρήσει ότι η γη μόνο σε βάθος 100 χιλιομέτρων είναι βραχώδης, στερεή, 

κρυσταλλική. Μετά, μέχρι τα 2.900 χλμ είναι ρευστή μάζα έχουσα θειούχες και 

χάλκινες ενώσεις, κυρίως. Μετά τα 3000 χλμ βάθος από την επιφάνεια, στον 

πυρήνα της γης, είναι η φυλακή τών νεφελήμ – τιτάνων, τα τάρταρα.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο πατέρας τού ΔΙΟΣ, Κρόνος περιορίζεται στην Ατλαντίδα ( Ήπειρος στο 

κέντρο του Ατλαντικού ωκεανού ) μαζί με τους ομοϊδεάτες του. Αυτά συμ-

βαίνουν περί το 30.000 πχ. Ο Δίας διοικεί από τον Όλυμπο. Ο ΔΙΑΣ έχει 

ξεκαθαρίσει το τοπίο και έχει σώσει τους ανθρώπους από τα δόντια των 

νεφελήμ. Έχει εντολή να κυβερνήσει 1000 χρόνια και μετά να αποχωρήσει 

ομαλά από την γη, δίδοντας την εξουσία στους δύστυχους ανθρώπους. 

Δυστυχώς παρακούει και φυλακίζεται με άλλους 6 ‘θεούς’ κάπου στα Ιμαλάϊα. 

Τα γένη αυτών των νεφελήμ είναι 17, όσοι οι κίονες στον Παρθενώνα. 

Παρθενών ονομάσθηκε διότι ο Θησέας φόνευσε τους νεφελήμ – μινώταυρους 

και έσωσε πολλούς νέους και νέες της Αθήνας, που ΤΑ ΤΈΡΑΤΑ ΑΥΤΆ τους 

είχαν για τροφή. Αυτά για να καταλάβουμε το ρόλο του σοφού ΜΙΝΩΑ ( μη 

νόα = αυτού που δεν ήταν ΑΔΑΜ , άνθρωπος…  



Άρα ήταν νεφελήμ, μάλλον Κρόνιος – ανθρωπόμορφος ), του οποίου ο ΜΙΝΟ-

ΤΑΥΡΟΣ ( ανθρωποφάγος νεφελήμ ) ήταν…γιός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αργότερα όσοι μινώταυροι γλίτωσαν κρύβονταν σε απότομες χαράδρες της 

Κρήτης ( ΚΡΗΤΗ = ΚΡΙΣΗ… το ‘Τ’ και το ‘Σ’ στην Ελληνική διάλεκτο, συχνά 

αντιπαρατίθενται…. Η Κρήτη είναι η γενέτειρα του ΔΙΑ. Η κρίση του ΘΕΟΥ. 

Εκεί που ο εκλεκτός – ΔΙΑΣ- υλοποιεί το θεϊκό θέλημα).  

Φυσικά δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Οι νεφελήμ που επιζούν στην Ατλάντια 

Ήπειρο δημιουργούν τους ΚΛΩΝΟΥΣ. Τερατογεννέσεις ανθρώπων – νεφελήμ 

– ζώων, με σκοπό να δημιουργήσουν στρατό κατά των Ολυμπίων. Περί το 

9.600 πχ ξεσπάει πόλεμος Αθηναίων ( δεν ήταν ελληνες ) - Ατλάντων με 

ολέθρια, τελικά αποτελέσματα. Οι Αθηναίοι με υπέρμαχο την στρατηγό – 

προστάτιδα, Αθηνά, κατανικούν αρχικά το στόλο των Ατλάντων παρά την 

σημερινή ΜΑΣΣΑΛΙΑ ( μας αλιεία. Εκεί που εμείς ψαρεύαμε ). Σήμερα η 

ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης ονομάζεται ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (Olympic Marseig) 

MAΡΣΕΙΓ ( Μασσαλία ). Το ίδιο και η αντίστοιχη της ΛΙΟΝ ( λεία ων ; = οι 

άνθρωποι εκεί ήταν λεία των νεφελήμ ; ).  

Οι Ολύμπιοι με την βοήθεια των ημίθεων καταστρέφουν πλείστα όσα τέρατα. 

Κάποια από αυτά υποτάσσονται και γίνονται υπάκουα όντα των Ολυμπίων. 

Αυτή είναι μία σκηνή που υπάρχει σήμερα ολόγυρά μας, αλλά ελάχιστοι την 

αντιλαμβάνονται. Τα τελευταία από αυτά τα τέρατα σκοτώνει ο Μέγας Αλέξ-

ανδρος. Οι Πέρσες - αρχηγός των οποίων είναι ένας εκ των 72 νεφελήμ βασι-

λέων, ο Αχούρα Μάζδα- χρησιμοποιούν τέτοια τέρατα κατά τις εκστρατείες 

κατά των Ελλήνων. Οι φρουρές των βασιλέων τους, οι λεγόμενοι ΑΘΑΝΑΤΟΙ , 

ήσαν νεφελήμ. Τα πρόσωπά τους ήταν πάντα καλυμμένα. Η εκστρατεία του 

Αλεξάνδρου κατά των Περσών, αυτό το σκοπό είχε. Η Τύρος και η Σιδώνα 

κατοικούντο από γίγαντες. Η Περσέπολη και η Θήβα , από νεφελήμ. Και οι 4 

αυτές πόλεις κατεστράφησαν ολοσχερώς από το μέγα στρατηλάτη.  

Ο τελευταίος χρησμός του μαντείου των Δελφών είναι σαφής πάντως... Ενας 

νέος ΘΕΟΣ έρχεται... Ο ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΕΧΡΙΣΜΕΝΟΣ, ή 

ΧΡΙΣΤΟΣ απλούστερα. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Απόλλων, η Αθηνά και άλλοι 5 εκ των ’θεών’ του Ολύμπου, αποχωρούν 

από τον πλανήτη αυτόν για άλλα αστρικά συστήματα, όπως είχε εντολή ο 

πατήρ τους ΔΙΑΣ από τον ΕΛΟΧΙΜ που του έδωσε το χρίσμα όπως γίνει 

άρχων των νεφελήμ του σύμπαντος, εξαφανίσει τους γίγαντες και ταις τερατο-

γενέσεις και απαγορεύσει τη βρώση ανθρώπων από τους νεφελήμ και οιο-

δήποτε πλάσμα στο σύμπαν. Και μετά 1000 έτη να παραδώσει την εξουσία 

στους ανθρώπους και να αποχωρίσει. Πράγμα που δεν έκανε, ΔΙΑ τούτο 

λέγεται ότι ενεκλείσθη και αυτός με άλλους 4 ( δεν γνωρίζω, αλλά πιθανολογώ 

ότι θα είναι τα 2 αδέλφια του, ο Αρης και ίσως ο Ηφαιστος ... ) σε κάποιο 

μεγάλο ορεινό όγκο, στα Ιμαλάϊα.  

Τα πλάσματα αυτά εκμεταλλεύονταν τον άνθρωπο για πολλές χιλιάδες χρόνια 

και κάποια στιγμή άρχισαν να τρέφονται με ανθρώπους. Το 7ο γένος ανθρώ-

πων κατά Πλάτωνα είμαστε εμείς οι Βρωτοί...Βρωτός σημαίνει αυτός που τρώ-  

γεται. Και αν νομίζετε ότι αυτά είναι παραμύθια, ας διαβάσετε την επιγραφή 

που φέρει στο χέρι του ο αρχάγγελος ΜΙχαήλ στο γνωστό ξωκλήσι του Προ-

φήτη Ηλεία, πάνω από το Λιτόχωρο Πιερίας, στους πρόποδες του Ολύμπου.  

Δεν ήταν όμως μόνο οι Νεφελήμ οι 'απόγονοι' που γέννησαν οι γυναίκες των 

ανθρώπων με τους Ελοχήμ. Ηταν και πολλές τερατογενέσεις με χειρότερη 

αυτή των ΓΙΓΑΝΤΩΝ που είχαν ύψος 3000 πήχες (Βιβλιό του ΕΝΩΧ). Αυτά τα 

τέρατα περιγράφονται σαφώς στην Ελληνική μυθολογία που αν μπορούσε να 

απαλλαχθεί από τις απόψεις των Νεφελήμ που την υπαγόρευσαν μέσω των 

ΜΗ ΕΧΌΝΤΩΝ ΟΥΣΊΑ ( = ΠΝΕΥΜΆΤΩΝ ) Μη ουσιών = ΜΟΥΣΩΝ σε κάποιο 

βοσκό Ησίοδο, εν πολλοίς είναι η ιστορία του πλανήτη. Αναφέρομαι βέβαια 

στην ΘΕΟΓΟΝΙΑ και ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ του βοσκού Ησιόδου.  

Εις τον στοίχο 15 γράφεται : ’ Εμείς οι μούσες που λέμε ψέματα, αλλά καμιά 

φορά λέμε την αλήθεια...’ . Αυτές οι μούσες δεν είναι βέβαια τίποτα άλλο από 

τις θνητές γυναίκες που συνουσιάσθηκαν με τους Ελοχήμ. (Βιβλίο του Ενώχ ). 

Οι άλλως ονομαζόμενες νεράιδες ή νηριίδες ή ξωτικά ή σειρήνες κλπ. Η ψυχές 

τους καταδικάστηκαν για πάντα να μην έχουν γαλήνη και να τριγυρνάνε πάνω 

στην γη. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολα αυτά τα τέρατα λοιπόν, γίγαντες, νεφελήμ κλπ άρχισαν κάποια στιγμή να 

τρώνε ανθρώπους. Και κατάληξαν να έχουν τους ανθρώπους σε εκτροφεία 

μόνο για τροφή. ( Βιβλίο του Ενώχ ).  

Στην Ελληνική μυθολογία , αλλά και ιστορία, αναφέρονται 5 γένη. Δεν ξέρουμε 

αν πρόκειται για ανθρώπους η μετεξελίξεις των 201 παραβατών ΕΛΟΧΗΜ σε 

ΝΕΦΕΛΗΜ και ΡΑΝ ( μειγμένους νεφελήμ με ανθρώπους αλλά με πολλές 

μίξεις ανθρώπων μετέπειτα ). Αναφέρονται από τον Ησίοδο ως γένη :  

ΧΡΥΣΟΥΝ - ΑΡΓΥΡΟΥΝ - ΧΑΛΚΟΥΝ - ΗΡΩΩΝ - ΣΙΔΗΡΟΥΝ ( το δικό μας ). 

Είναι σαφές ότι το γένος των Ηρώων ή Ηρακλειδών είναι η πρώτη γενιά των 

νεφελήμ που αναμίχθησαν με ανθρώπους.  

Οι ημίθεοι... ( μισοί θεοί, δηλαδή νεφελήμ και μισοί άνθρωποι ).  

Αν λάβουμε σοβαρά τις πληροφορίες που αναφέρονται σε βιβλιογραφία ( Χά-

λκινα βιβλία) οι Ολύμπιοι θεοί ή νεφελήμ της γενιάς του νεφελήμ ΔΙΑ ή ΕΛ κατ' 

άλλους, χρησιμοποίησαν το χαλκό για να φονεύσουν τους λοιπούς νεφε-λήμ 

άλλων γενών. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Χαλκούν γένος είναι 

αυτό του Δία και πρόκειται για νεφελήμ. Λογικά το Αργυρούν γένος ήταν οι 

ΕΛΟΧΗΜ που ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ στην γη ( πως αλλιώς θα συνουσιαζό-

ντουσαν με θνητές γυναίκες ; ), ενώ το ΧΡΥΣΟ γένος ήταν οι ΕΛΟΧΗΜ στην 

ουράνια πνευματική κατάσταση, ως ο Πατήρ Θεός τους Δημιούργησε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ ακροάσθηκε την φωνή τών θνητών και των αγγέλων 



και καταράσθηκε τους νεφελήμ και τους γίγαντες.. Η εντολή του ήταν να άλλη-

λοσκοτωθούν. Αυτός που χωρίς να ξέρει την υλοποίησε ήταν ο γνωστός μας 

ΔΙΑΣ ή ΖΕΥΣ, που επαναστάτησε ( οι νεφελήμ τον ονομάζουν ΑΠΟΣΤΑΤΗ ) 

κατά του πατρός του νεφελήμ ΚΡΟΝΟΥ και ενέκλεισε στα ΤΑΡΤΑΡΑ ( στο κέ-

ντρο της γης, ή ΦΡΕΑΡ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ κατά την ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝ-

ΝΟΥ) όσους δεν υπάκουσαν σε αυτόν και την εντολή όπως πλέον μη τρώνε 

τους ανθρώπους. Δια το τελευταίο , ο ΔΙΑΣ ονομάσθηκε ' ΔΙΚΑΙΟΣ '. Επίσης 

ενέκλεισε ( εγκλεισμένος - > ΛΑΤΙΝΙΣΤΙ ' EGLISMEN ' , το 'ος' είναι Ελληνική 

'κατάληξη'...Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε...Ποιοί είναι οι εγκλεισμένοι στα 

έγκατα της γής. Οι τιτάνες ' νεφελήμ. Παρεπιπτόντως το 'κατά' έχει να κάνει με 

τον υλικό κόσμο και το 'αντι' με τον πνευματικό κόσμο. ΑΝΤΙΛΑΒΟΥ ( πάρε 

αντί ) ΣΩΣΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ... Αλλο ένα καλό που έκανε ο νεφελήμ 

ΕΛ, ΔΙΑΣ, στους ανθρώπους είναι ότι τους απάλλαξε από το ζυγό του 

ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, της ΛΙΛΙΘ των Εβραίων ή ΛΙΛ των μουσουλμάνων 

ή πόρνης της Βαβυλώνος τών χριστιανών.  

Οι άνθρωποι ήταν πλέον μόνο στην εξουσία του διαβόλου ... Όχι και της Λίλιθ 

( κάτω εικόνα , η φερόμενη ως Κρητική έκδοσή της αν και αμφισβητείται σαν 

..τοποθετημένο αγαλματίδιο από σάξωνα.. αρχαιολόγο εκεί που βρέθηκε, γιατι 

άλλα στοιχεία δεν υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο).  

Λεπτομέρειες υπάρχουν στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΧ ( παραθέτω 2 εκδόσεις που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο..) και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.  

Οι λεγόμενοι 'Αγγελοι τής ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ', είναι οι 201 

ΕΛΟΧΗΜ που συνουσιάσθηκαν με τις θνητές και γέννησαν τους νεφελήμ. 

ΑΥΤΟΙ όλοι έχουν εγκλεισθεί στο κέντρο της γης. Στα ΤΑΡΤΑΡΑ δηλαδή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως μέσα στον ορεινό όγκο Κ-2 του Νεπάλ , έχει εγκλεισθεί με άλλους 4 

'θεούς' , δηλαδή νεφελήμ ( οι ολύμπιοι θεοί) και ο ΔΙΑΣ διότι δεν δέχθηκε να 

αφήσει την εξουσία του πλανήτη στους ανθρώπους μετά την τιτανομαχία... 

(Δ.Λιακόπουλου 'Ζούν ανάμεσά μας'). Τώρα για το που υπάρχουν οι λοιποί 7 

Ολύμπιοι θεοί ..παίζεται. Αν 'αποκωδικοποιήσουμε' τον ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ 

ΑΣΤΡΩΝ, την γνωστή κινηματογραφική ταινία του ιερού ξύλου (ΗΟLYWOOD) 

η Αθηνά και ο Απόλλων είναι οι 2 πρίγκιπες που οδεύουν προς την γη ...  

Να είναι αυτοί που θα ηγηθούν των 144.000 ΑΜΝΩΝ που κατά την ΑΠΟ-

ΚΑΛΥΨΗ του Ιωάννου θα μαρτυρήσουν στον πλανήτη γη , στο όνομα Του 



Κυρίου ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ; Ετσι οι νεφελημ του ΔΙΑ ήταν ΑΝΘΡΩΠΌ-

ΜΟΡΦΟΙ. Μετασχηματιζόντουσαν δηλαδή για να κοροιδεύουν τους ανθρώ-

πους και να τους λατρεύουν σαν θεούς. 'ΜΗ ΣΥΣΧΗΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΤΩ ΑΙΩΝΙ 

ΤΟΥΤΟ..' Είχε Πει Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. Αυτή είναι η θεωρεία των λεγόμενων 

'ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΩΝ'. ΕΙΔΩΛΟΝ.  

Κατά την ορθόδοξη, χριστιανική ορολογία γνωστή σε όλους μας, είναι τα όντα 

εκείνα που γεννήθηκαν από την συνουσία θνητών γυναικών με αγγέλους ή 

Ελοχήμ ή Εγρήγορους ή Φωτεινούς υπηρέ-τες του θεού, κατ' άλλους. Δηλαδή 

οι ΝΕΦΕΛΗΜ ή ΤΙΤΑΝΕΣ ή ΔΡΑΚΟΙ ή ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ.  

 

 

 

 

 

 

Οι Ναζι έψαχναν τις διόδους προς τα τάρταρα ( δηλαδή στο κέντρο της γης, το 

ΦΡΕΑΡ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ( ΤΑΡ - ΤΑΡ, προφέρεται δις, διότι είναι δισδιάστατο. 

Αναφέρεται στην αραιή και πυκνή κατάσταση, στον πνευματικό και υλικό δηλ-

αδή κόσμο ), όπως αναφέρεται εις την του Ιωάννου ‘Αποκάλυψιν’ εν Πάτμω) 

για να συναντήσουν τους εκεί εγκλεισμένους ( ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝ -> ΕNGLISMEN 

;;; τα σχόλια δικά σας ) τιτάνες, δηλαδή νεφελήμ υιούς του νεφελήμ Κρόνου 

και όχι μόνον. Αυτούς που ο νεφελήμ ( στην Ορθοδοξία ονομάζονται ‘είδωλα’ 

καθότι τα πλάσματα αυτά έχουν την ικανότητα να αλλάζουν μορφή και να 

μετασχηματίζονται σε ότι σκεφθούν. Οι γνωστές ‘σκεπτομορφές’. Επίσης μπο-

ρούν να υλοποιούνται και να αποϋλοποιούνται. Να μεταβαίνουν δηλαδή από 

την αραιοτέρα ( πνευματική ) κατάσταση σε αυτή της πυκνοτέρας ( ύλη ).  

Υ -> Λ -> Η . Από μόνη της η λέξη μας περιγράφει τη σημασία της. Υ είναι η 

πνευματική κατάσταση. Το ‘δισκοπότηρο, θωρώ. Όχι βέβαια το ΆΓΙΟ. Γιατί 

όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη ΕΝΩΧ (Π.Δ) οι νεφελήμ προέ-

κυψαν από την συνουσία των ΕΛΟΧΗΜ ( ΕΛ + ΟΧΗΜα = η υλοποίηση ήταν 

το ‘όχημα’ αυτών που εκδήλωσαν (Ε) το (Λ). Το ‘Λ’ σαν ιδεόγραμμα δείχνει τη 

διφυή κατάσταση. Νους και ψυχή για τον άνθρωπο. Υλη και πνεύμα για τις 

λοιπές οντότητες. ) με θνητές γυναίκες. Οσον αφορά το ιδεόγραμμα ‘Η’ , από 

μόνο του φανερώνει την ΗΤΤΑ της οντότητας που θα επιχειρήσει.. Είναι τα 

διιστάμενα. Τα διεστώτα, όπως ονομάζονται στην Ορθοδοξία. Δηλαδή ο απο-

χωρισμός του ΑΔΑΜ (νου) από την ΕΥΑ (ψυχή). Είναι το σημείο του σταυρού 

(που δείχνει την ισορροπία την εκ ΘΕΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ) το οποίο έγινε 

διιστάμενο ( κάθετος άξων ) με πρωτοβουλία του ιδίου του όντος, στο οποίο Ο 

ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ εκχώρησε το δικαίωμα του ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ.  



 

 

 

 

 

 

Ας προσέξουμε εδώ ότι στο πρώτο επίπεδο της Ελληνικής νοηματικής, το 

ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ, η λέξη ‘ΥΛΗ’, ηχεί το ίδιο αναγιγνοσκόμενη και αντίστροφα. 

ΗΛΥ. Ας θυμηθούμε τα ΗΛΥΣΙΑ ΠΕΔΙΑ… ( = Η ΛΥΣΗ + Α = η λύση άνθρωπέ 

μου… δηλαδή ο θάνατός σου θα σου δώσει την απάντηση της εδώ στην γη 

παρουσίας σου… Σαρκασμός τών Ελοχήμ που ‘έδωσαν’ την Ελληνική νοημα-

τική στους κατώτερους πνευματικά ανθρώπους.. ).  

Η -> Λ -> Υ. Τι σημαίνει αυτό; Την μεταμόρφωση του όντος από την υλική 

στην πνευματική μορφή. Ας θυμηθούμε την μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας. 

ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, στο όρος 

Θαβώρ. Γιατί άλλωστε να ήθελε Ο Κύριος να δουν οι άνθρωποι αυτήν την 

διαδικασία;  


