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Σι λζνε τα αρχαία χειρόγραφα για τουσ Νεφελίμ 
Υπιρξαν τα περιβόθτα Νεφελίμ ; Αν ναι κα πρζπει να αναηθτθκεί θ παρουςία τουσ 
ςτα αρχαία χειρόγραφα, και ςτισ ιερζσ Γραφζσ, όπου πάντα βρίςκονται χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ αρκεί κανείσ να ξζρει να διαβάηει. Ακολουκεί ζνα πολφ ενδιαφζρον 
άρκρο από τθν atheatignosi.blogspot.gr, όπου ζχουν ςυγκεντρϊςει ςχεδόν όλα τα 
ςτοιχεία περί του κζματοσ. 
Ο κακείσ μπορεί να κάνει τθν ζρευνά του, όπωσ φυςικά και να μθν τα δεχτεί, όλοι 
είναι ελζυκεροι να πιςτεφουν ότι κζλουν, πάντωσ επιεδι θ πραγματικότθτα ςχεδόν 
πάντα προκφπτει ότι είναι διαφορετικι από ότι ΜΑΚΑΜΕ να πιςτεφουμε, καλόν 
είναι να ξεκινιςει από όλουσ μια ζρευνα ςτισ παλιζσ γραφζσ. Άλλωςτε αυτζσ είναι 
οι μόνεσ πθγζσ του παρελκόντοσ, τα υπόλοιπα αποτελοφν εικαςίεσ "ειδικϊν", που 
ςυνικωσ κζλουν να κατευκφνουν τισ μάηεσ ςε άλλουσ δρόμουσ ςτθριηόμενοι ςτθν 
άγνοιά τουσ. 
"Γφρω ςτο 40.000 π.Χ. 201 εκ των Ελοχίμ ( των ενςϊματων δθλαδι αγγελικϊν 
πλαςμάτων ), μετά τθν επιρροι του Σαμαζλ, (Διάβολοσ) ενϊκθκαν με τισ κόρεσ των 
ανκρϊπων που τουσ γζννθςαν γιοφσ. Οι γιοί αυτοί ονομάςτθκαν Νεφελίμ. 
Θ πρϊτθ αυτι ζνωςθ ζγινε ςτθ μεγαλφτερθ για εκείνθ τθν εποχι πόλθ των 
ανκρϊπων, που δεν ιταν, όπωσ πολλοί νομίηουν, κάτοικοι των ςπθλαίων. Θ πόλθ 
αυτι ονομαηόταν Αραντίσ, που ςιμαινε θ πόλθ του Κάμπου. Εκτεινόταν ανατολικά 
του Ολφμπου, εκεί που τϊρα είναι θ Κατερίνθ μζχρι τθν Κεςςαλονίκθ, αφοφ ο 
Κερμαικόσ κόλποσ δεν υπιρχε. 
Οι Νεφελίμ ςφμφωνα με όλα, μα όλα τα αρχαία κείμενα, όλων των λαϊν και όλων 
των κρθςκειϊν, ιταν όντα ακάνατα και παντοδφναμα. Τοφσ ςκότωνε μόνο ο χαλκόσ 
που ιταν ιςχυρό δθλθτιριο γι αυτοφσ. Αυτοί λοιπόν οι Νεφελίμ μετατράπθκαν ςτθ 
μεγαλφτερθ λαίλαπα που γνϊριςε ποτζ ο άνκρωποσ, αφοφ αρχικά ζτρωγαν τουσ 
κόπουσ των ανκρϊπων, και μετά τουσ ίδιουσ τουσ ανκρϊπουσ που αποτελοφςαν για 
τουσ μιαροφσ, και γζνοσ δοφλων αλλά και τροφι. 
Τουσ ανκρϊπουσ ζςωςε ζνασ γαλαηοαίματοσ ανκρωπόμορφοσ Νεφελίμ, ο Δίασ. Ο 
Δίασ δθμιοφργθςε το γζνοσ των ΕΛ που ιταν φιλάνκρωποι, είχαν ζδρα τον Πλυμπο 
και ζκλειςαν τουσ Νεφελίμ ςτα τάρταρα ςτο χάλκινο κοφφιο εςωτερικό τισ Γισ που 
φτιάχτθκε απο τον Ελοχίμ Ελ Σεντάι. 



Θ παλαιά διακικθ ζχει πολλζσ αλικειεσ και μζςα ςε αυτζσ είναι το όνομα του 
ςυνόλου των ρυπαρϊν γενϊν. Τιτάνασ και γίγαντασ ςθμαίνει ιςχυρότατοσ, μεγάλοσ 
ςε μζγεκοσ. Είναι επίκετα, τα οποία υποδθλϊνουν κάποια ιδιότθτα, δεν είναι 
ονόματα. Το όνομά τουσ δεν δόκθκε ς' εμάσ θ τουλάχιςτον δεν ςϊκθκε απο τθν 
αρχαία ελλθνικι γραμματεία. Αυτοί λοιπόν οι Τιτάνεσ και οι Γίγαντεσ ζχουν όνομα. 
Είναι οι Νεφελίμ και αυτι τθν ςτιγμι ηοφν μζςα ςτθν κοίλθ Γι. Μπορεί όλα αυτά να 
φαντάηουν ςαν "φευγάτθ" ιςτορία, αλλά ζχουν λογικι δομι και βεβαίωσ ςυνοχι 
μεταξφ τουσ. 
Ζχουμε κάνει μια ζρευνα, και ανακαλφψαμε ιςχυρά ςτοιχεία τα οποία επιβεβαι-
ϊνουν αυτά που επί 13 χρόνια ο Δθμοςκζνθσ Λιακόπουλοσ προςπακεί με τθν 
γνϊςθ του μζςα από τα χάλκινα βιβλία, από προφθτείεσ τθσ ορκοδοξίασ τισ οποίεσ 
ζφερε ςτο φϊσ, αλλά και με πθγζσ απο τθν αρχαία ελλθνικι γραμματεία, και άλλεσ 
πθγζσ, να μασ αποδείξει τθν φπαρξθ τθσ κοίλθσ γισ και των Νεφελίμ. 
Σασ παρακζτουμε λοιπόν τα ακόλουκα ςτοιχεία για να βγάλετε κι εςείσ τα δικά ςασ 
ςυμπεράςματα. 
 
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΟΤ ΔΙΑ ΧΡΙΣΟΝ ΑΛΟΤ : 
Αναφζρουμε μζροσ του χωρίο τθσ προφθτείασ Γ' του Οςίου Ανδρζα του δια Χριςτόν 
ςαλοφ «Ρερί του τζλουσ του κόςμου» 6οσ αιϊνασ 
«Εν Εκείνω γαρ τω καιρϊ αποφράξει Κφριοσ ο Κεόσ τασ πφλασ* τασ εν Λδαλαία ,εν. 
αλ. Λνδίαι- άσ ζκλειςεν Αλζξανδροσ ο των Μακεδόνων Βαςιλεφσ, και εξελεφςονται οι 
εβδομικοντα δφο βαςιλείσ* μετά του λαοφ αυτϊν τα λεγόμενα ρυπαρά ζκνθ, τα 
βδελυρότατα πάςθσ ςυγχαςίασ και διωδίασ και διαςκορπιςκιςονται εν ταίσ χϊραισ 
ταισ υπ' ουρανόν, ςάρκασ ηϊντων ανκρϊπων αιςκίονταισ και το αίμα πίοντεσ, κφνασ 
και μυίασ και βατράχουσ νεμόμενοι και πάςαν ρυπαρίαν. 
Ουαί τθ οικουμζνθ πάςθ εν θ πορεφςονται από προςϊπου αυτϊν, τασ μεν οφν 
θμζρασ εκείνασ, μθ ζςτω Χριςτιανόσ Κφριε εί δυνατόν ιν αλλ' οίδα ότι ζςονται. 
Θμζραι εκείναι ςκοτιςκιςονται δίκθν κρυνοφςαι εν τω αζρι δια το μίςοσ, όπερ τα 
βδελυρά εργάηονται ζκνθ ο ιλιοσ ςκοτιςκιςεται, και θ ςελινθ ου δϊςει το φζγγοσ 
αυτισ, βλζποντασ τα βδελφγματα επί τθσ γθσ αμιλλϊμενα φάγονται γαρ και τον 
χουν τθσ Γισ και τα κυςιαςτιρια κφκρουσ , χφτρασ - οίκων εργάςονται, τα τίμια 
ςκεφθ εν μιάςματι χριςονται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οι κατοικοφντεσ τθν Αςίαν φευγζτωςαν εισ τασ κοιλάδασ των νιςων-πενκιςει γαρ 
Αςία τασ νιςουν ου γαρ πορεφςονται εν αυτι οι λαοί, άλλ' ζςονται πενκοφντεσ 
θμζρασ ρν' εκοτόν πεντικοντα εν άλ. εξακοςΐασ εξικοντα. Τότε εγερκιςεται ο Σατα-
νάσ ο αντίχριςτοσ φθμί, εκ τθσ φυλισ του Δάν, οφ μζντοι ιδία κελιςει γενόμενοσ 
άνκρωποσ αλλ' ευρεκιςεται ζνεκεν αυτοφ ςκεφοσ αιςχρόν και ρυπαρόν, όπωσ 
πλθρωκεί εν αυτϊ τα των προφθτϊν. Είδαμε ςτθν αρχι τθσ προφθτείασ αναφζρεται 
θ λζξθ «πφλασ». 
Γνωρίηουμε επίςθσ από κείμενο του 15ου αιωνα ( το οποίο και κατζχω ) του οποίου 
ο ςυγγραφζασ παραμζνει άγνωςτοσ και που αναφζρεται ςτον Μζγα Αλζξανδρο και 
Ρερί των Ρυλϊν. 
Ρερί των Ρυλϊν τοφτων τα εξισ αναφζρονται εν χειρογράγω ιε αιϊνοσ, «Μετά το 
νικιςαι Δαρείον τον Μιδον ο Αλζξανδροσ κατιλκε ζωσ καλάςςθσ τθσ καλοφμενθσ 
Θλίου χϊρασ, ζνκα εϊρακεν ακάκαρτα ζκνθ και δυςειδι ά ιςαν εκ των υιϊν Λάφεκ, 
ων τθν ακακαρςίαν κεαςάμενοσ, ιςκιον γαρ πάν ακάκαρτον ζδεςμα, και ετζρων 
ηωυφίων μυςαρϊν κϊνωπασ, μυίασ κάττασ, όφεισ νεκρϊν ςάρκασ, αμβλϊματα, 
εκρϊματα, ζμβρυα οφπω τελείωσ απαρτιςκζντα, πάν είδοσ κθρίων ακακάρτων- 
τουσ νεκροφσ οφκ ζκαπτον αλλά τουσ πλείονασ ιςκιον… 
Κεοριςασ δε τα αναγϊσ γενόμενα και δεδοικϊσ μιποσ πλατυνκϊςινεν τθ γι και 
μιάνωςιν αυτιν εκ των μιαρϊν αυτϊν επιτθδευμάτων, εδεικει του Κυρίου εκτενϊσ, 
και ςυνιγαγεν απαντάσ, άνδρασ τε και γυναίκασ και τα τζκνα, και απλϊσ ειπείν 
πάςασ τασ παρεμβολάσ αυτϊν και εξιγαγεν αυτοφσ ζωσ τασ εϊασ γθσ και κατε-
δίωξεν αυτοφσ ζωσ οφ ειςιλκον εν τοισ πζραςθ του βορρά και οφκ εςτί είςοδοσ από 
ανατολϊν ζωσ δυςμϊν, και επικουςεν ο Κεόσ τασ δειςεισ, και προςζταξε Κφριοσ ο 
Κεόσ δφο όρεςι εν οίσ ζςτι προςθγορία μαηοί του βορρά και επλθςίαςαν αλλιλουσ 
άχρι πθχϊν ιβ' και καταςκεφαςε πφλασ χαλκάσ και επζχριςεν αυτάσ αςφγκριτον 
φαλον και εί δφνανται ανοίξει ςιδιρω, μθ δφνανται δυαλειςαι αυτάσ...Ταίτα τοίνυν 
τα εναγι και μυςαρά και κίβδθλα ζκνθ πάςαισ ταίσ μαγικαίσ κακοτεχνίεσ κζχρθνται 
και τθ μιςοκζω γοθτεία, αλλά κατιργθςε αυτάσ ι του αςφγκριτου φφςισ. 
Ουκ θδυνικθςαν δε οφτε δια πυρόσ οφτε δια ςιδιρου, είτε δι'οιαςδιποτε επινοίασ 
ανοίξαι τασ πφλασ και αποδράςαι» * Αντί εβδομικοντα δφο βαςιλείσ, εφρομεν είσ 5 
χειρόγραφα κβ', οίτινεσ ςυνταυτίηονται προσ τον Γϊγ και Μαγϊγ τθσ Αποκαλφψεωσ 
,κε 3'- « Εν τοισ εςχάτοισ καροίσ και εν τθ εςχάτθ θμζρα τθσ ςυντζλειασ του αιϊνοσ 
εξελεφςεται Γωγ και Μαγϊγ εισ τθν γιν του Λςμαιλ, οί ειςίν ζκνθ και βαςιλείσ, και 
εξελεφςοναται αι εποκεκλειςμζναι γλϊςαι κβ : Ανοίγ, Ανίγ, Αχενάη, Διφάρ, Φωτ-
ιναίοι, Λεςβίοι , άλ Αλβιανοί -, Εφνιοι, Φαριηαίοι, Δεκλιςμοί, Ηαρμάται, Φλιβαίοι, 
Ηαρματιανοί , αλ Ηαγανιανοί -, Χανϊνιοι, Αςαρμάςται, Γαρμιάδαι, Κουνοκζφαλοι, 
Κάρβιοι, Αλάνεσ, Φιςολονίκιοι, Αριναοι, Αςαρτάνιοι, και Μαγϊκ- οφτοι κβ' βαςι-
λείσ κακεςτικαςιν ζνδον των Καςπίων πυλϊν, ασ καταςκεφαςεν Αλζξανδροσ ο 
βαςιλεφσ. Και ότε εξελεφςονται ιγγικεν θ ςυτζλεια και οφκ ζςται μικοσ. 
 
Ο Αλζξανδροσ κατανικά τουσ Κυνοκζφαλουσ 
Ρθγι 1 Sir John Mandeville ('Voiage de Sir John Maundevile' 1357) 
 
«Μετά από εκείνο το νθςί τα άτομα πθγαίνουν από τον ωκεανό τθσ κάλαςςασ, ς 
'ζνα νθςάκι, το οποίο ονομάηεται Nακουμζρα, και είναι ζνα μεγάλο νθςί καλό και 
δίκαιο. Και υπάρχει ςτθν πυξίδα περίπου, πάνω από χίλια μίλια. Και όλοι οι άνδρεσ 
και οι γυναίκεσ τθσ νιςου ζχουν κεφάλια κυνθγόςκυλων », είναι κυνοκζφαλοι. Και 



είναι λογικοί και ζχουν κατανόθςθ, εκτόσ του ότι λατρεφουν ζνα βόδι για Κεό τουσ. 
και, επίςθσ, κάκε ζνασ από αυτοφσ ζχουν ζνα βόδι από χρυςό ι αςιμι ςτο μζτωπό 
τουσ, είσ ζνδειξθ ότι αγαποφν πολφ τον Κεό τουσ. και πάνε γυμνοί εκτόσ από λίγο 
πανί, το οποίο καλφπτουν τα γόνατά τουσ και τα μζλθ τουσ. 
Είναι καλοί μαχθτζσ, και ζχουν μια μεγάλθ αςπίδα που ςκεπάηει όλο το ςϊμα, και 
μια λόγχθ ςτο χζρι τουσ για να αγωνίηονται, και αν πάρουν οποιοδιποτε άνκρωπο 
ςτθ μάχθ, τον τρϊνε. " 
Ρροςζξτε το γεγονόσ ότι λατρεφουν ζνα βόδι για κεό τουσ. Αποτελεί το ςυνδετικό 
κρίκο με το παρακάτω κείμενο 
Ο αυτοκράτορασ Φρεδερίκοσ ο II., Γράφει για τον Henry III. ςτθν Αγγλία, 
Λζει των Ταρτάρων : «« Τουσ είπε ότι κατάγονται από τισ Δζκα Φυλζσ που εγκατζ-
λειψαν το νόμο τοφ Μωυςι, και προςκφνθςαν το χρυςό μοςχάρι. Αυτοί είναι οι 
άνκρωποι τουσ οποίουσ ο Αλζξανδροσ ο Μζγασ ζκλειςε ςτα Καςπία Πρθ. " 
Επίςθσ από το Βιβλίο των Καυμάτων του Μάρκο Ρόλο 
Στθ ΓΕΩΓΛΑΝΛΑ υπάρχει ζνασ βαςιλιάσ που ονομάηεται David Melic, ο οποίοσ είναι 
τόςο πολφσ ϊςτε να τον λζνε "Βαςιλιά Δαβίδ", υπάγεται ςτουσ Ταρτάρ *Σθμείωςθ 1+ 
Τον παλιό καιρό όλοι οι βαςιλείσ είχαν γεννθκεί με τθ μορφι ενόσ αετοφ πάνω από 
το δεξιό ϊμο. Οι άνκρωποι ιταν πολφ όμορφοι, κυρίωσ τοξότεσ, και οι περιςςότεροι 
γενναίοι ςτρατιϊτεσ. 
Είναι χριςτιανοί τισ ελλθνικισ ιεροτελεςτίασ, και ζχουν μια μόδα με κοντά κουρζ-
ματα, όπωσ οι κλθρικοί. * ΣΘΜΕΛΩΣΘ 2 +  
Αυτι είναι θ χϊρα πζρα από τθν οποία ο Αλζξανδροσ δεν μποροφςε να περάςει, 
όταν ικελε να διειςδφςει ςτθν περιοχι του Ponent, διότι θ ςτενωπόσ ιταν τόςο 
ςτενι και επικίνδυνθ, θ κάλαςςα που βριςκόταν από τθ μία πλευρά, και από τθν 
άλλθ τα υψθλά βουνά που ιταν αδιάβατα για τουσ ιππείσ. Το ςτενό εκτείνεται ςαν 
αυτό για τζςςερισ ενϊςεισ, και μια χοφφτα ανκρϊπων κα μποροφςε να το κρατιςει 
εναντίον όλου του κόςμου. Ο Αλζξανδροσ προκάλεςε ζναν πολφ ιςχυρό πφργο να 
χτιςτεί εκεί, για να αποτρζψει τθ διάβαςθ για να του επιτεκοφν, και από αυτό πιρε 
το όνομα του : Σιδερζνια πφλθ. Αυτι είναι θ κζςθ για τθν οποία μιλάει το βιβλίο του 
Αλζξανδρου, όταν μασ λζει πωσ ζκλειςε τουσ Ταρτάρουσ ανάμεςα ςε δφο βουνά 
 
The Travels of Sir John Mandeville 
ΚΕΦΑΛΑΛΟ XXIX 
ΑΡΟ ΤΛΣ ΧΩΕΣ ΚΑΛ ΤΑ ΝΘΣΛΑ ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΡΕΑ ΑΡΟ ΤΘ ΓΘ ΤΘΣ CATHAY. ΚΑΛ ΤΩΝ 
ΚΑΡΩΝ ΡΟΥ ΥΡΑΧΟΥΝ. ΚΑΛ ΤΟΥΣ 22 ΒΑΣΛΛΕΛΣ ΡΟΥ ΚΛΕΛΣΤΘΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ 
Εκεί ο βαςιλιάσ Αλζξανδροσ τουσ κυνιγθςε μεταξφ αυτϊν τϊν βουνϊν, και 
ςκζφτθκε να τουσ εςωκλείςει μζςα από το ζργο τϊν ανδρϊν του. Αλλά όταν είδε ότι 
δεν μποροφςε να το κάνει, προςευχικθκε ςτο Κεό για να εκτελζςει αυτό που είχε 
αρχίςει. Και όλα ιταν ζτςι, ότι ιταν αλλόκρθςκοι και ανάξιοι να ακουςτοφν, αλλά ο 
Κεόσ με τθν χάρθ του, ζκλειςε τα βουνά μαηί, ζτςι ϊςτε να μείνουν εκεί κλειδω-
μζνοι και να περικλείονται με ψθλά βουνά, εκτόσ από μόνο μία πλευρά, και από 
εκείνθ τθν πλευρά είναι θ κάλαςςα τισ Καςπίασ. (...) Κι όμωσ, λζνε ότι κα βγοφν ςτα 
χρόνια του αντιχρίςτου, και ότι κα κάνουν μεγάλθ ςφαγι τϊν χριςτιανϊν. 
Και ωσ εκ τοφτου όλοι οι Εβραίοι που κα κατοικοφν ςε όλα τα εδάφθ κα μάκουν 
πάντα να μιλοφν εβραϊκά, με τθν ελπίδα, ότι όταν κα βγοφν ζξω οι άλλοι Εβραίοι, 
κα μποροφν να καταλαβαίνουν τθν ομιλία τουσ, και να τουσ οδθγιςουν για να 
καταςτρζψουν τουσ χριςτιανοφσ ανκρϊπουσ. Για τουσ Εβραίουσ λζνε ότι γνωρίηουν 



καλά από τισ προφθτείεσ τουσ, ότι από τθν Καςπία κα βγοφν ζξω, και κα εξαπ-
λωκοφν ςε όλο τον κόςμο, και ότι οι χριςτιανοί άνδρεσ κα πρζπει να είναι κάτω από 
τθν υποταγι τουσ, εφόςον ζχουν τεκεί ςτθν υποταγι τουσ. 
 
ΠΛΑΣΩΝ, ΦΑΙΔΩΝ 110b–115a: Περιγραφή τήσ κοίλησ γήσ 
Υπάρχουν δε εντόσ τθσ γθσ εισ όλθν τθν περιφζρειάν τθσ και κατά τα κοίλα μζρθ 
αυτισ τόποι πολλοί· και άλλοι μεν είναι βακφτεροι και περιςςότερον αναπεπτα-
μζνοι εν ςυγκρίςει προσ εκείνον, όπου θμείσ κατοικοφμεν, άλλοι δε βακφτεροι μεν, 
αλλά ολιγϊτερον αναπεπταμζνοι από τον ιδικόν μασ τόπον· υπάρχουν τζλοσ άλλοι 
οι οποίοι ζχουν μικρότερον βάκοσ από τον εδϊ και είναι πλατφτεροι. 
Πλοι αυτοί ςυγκοινωνοφν αναμεταξφ των υπό τθν γθν εισ πολλά μζρθ με οπάσ 
άλλοτε ςτενωτζρασ και άλλοτε ευρυτζρασ και ζχουν διεξόδουσ. Εκεί και πολφ φδωρ 
ρζει από τουσ μεν εισ τουσ δε, όπωσ εισ μεγάλα δοχεία, οφτω δε ςχθματίηονται από 
τθν γθν μζγιςτοι και αςτείρευτοι ποταμοί με κερμά και ψυχρά φδατα· και πολφ πυρ 
και ζτςι ςχθματίηονται και μεγάλοι ποταμοί πυρόσ· 
( 111 e 7 – 112 a 2 ) 
«Ἔν τι τῶν χαςμάτων τῆσ γῆσ ἄλλωσ τε μζγιςτον τυγχάνει ὄν καί διαμπερζσ τετρθ-
μζνον δι ‘ ὅλθσ τῆσ γῆσ, τοῦτο Ὅμθροσ εἷπε, λζγων αὐτό τῆλε μάλϋ, ἧχι βάκιςτον ὐπό 
χκονόσ ζςτι βζρεκρον.» 
Απόδοςθ ςτα Νεοελλθνικά : 
«Ζνα ξεχωριςτό από όλα τα χάςματα τθσ Γισ, υπάρχει και είναι μζγιςτο, αφοφ 
διαπερνά ολόκλθρθ τθν γι από το ζνα άκρο αυτισ ωσ το άλλο ( διαμπερζσ ). Ρερί 
αυτοφ ακριβϊσ ομιλεί και ο Πμθροσ λζγοντασ, πολφ μακριά, εκεί κάτω από τθν Γθ, 
υπάρχει ζνα βακφτατο βάρακρο.» 
Aυτό δε εισ άλλο μζροσ και εκείνοσ και άλλοι πολλοί ποιθταί ωνόμαςαν Τάρταρον. 
Εισ τοφτο λοιπόν το χάςμα ςυρρζουν όλοι οι ποταμοί και εξ αυτοφ πάλιν εκρζουν, 
λαμβάνει δε ζκαςτοσ των ποταμϊν τοφτων τα ιδιαίτερα γνωρίςματά του εκ τθσ 
ςυςτάςεωσ του εδάφουσ, το οποίον διαςχίηει κατά τθν ροιν του. Θ δε αιτία, διά τθν 
οποίαν και εκρζουν απ' εδϊ και ειςρζουν όλα τα ρεφματα είναι ότι το υγρόν τοφτο 
οφτε πυκμζνα ζχει οφτε βάςιν· αιωρείται λοιπόν και φζρεται κυματιςτά πότε προσ 
τα άνω και πότε προσ τα κάτω. 
Και ο αιρ και θ περί τον αζρα πνοι το αυτό πράττουν· διότι παρακολουκοφν το 
φδωρ και όταν τοφτο ορμά προσ το απ' εκεί μζροσ τθσ γθσ και όταν ορμά προσ το απ' 
εδϊ· και κακϊσ ςυμβαίνει εισ τθν αναπνοιν, κατά τθν οποίαν θ πνοι ρζει πάντοτε 
πότε προσ τα ζξω και πότε προσ τα μζςα, ζτςι και εκεί κακϊσ θ πνοι ςυναιωρείται 
μετά του υγροφ, προκαλεί με τθν είςοδον και τθν ζξοδόν τθσ ανζμουσ ιςχυροφσ και 
βίαιουσ. 
 
ΗΙΟΔΟ : Αποςπάςματα απο ΗΙΟΔΟΤ ΘΕΟΓΟΝΙΑ 
Στθν αρχι γεννικθκε το Χάοσ, και ζπειτα θ πλατφςτθκθ Γαία, παντοτινόσ και αςφα-
λισ τόποσ των ακανάτων που εξουςιάηουν τισ χιονιςμζνεσ κορφζσ του Ολφμπου και 
τα ςκοτεινά Τάρταρα ςτα βάκθ τθσ γθσ με τουσ πλατείσ δρόμουσ. 
Και όλοι, κεζσ και κεοί, ςικωςαν τθ μζρα εκείνθ μάχθ που δεν κα τθ ηιλευεσ, οι 
Τιτάνεσ οι κεοί κι όςοι γεννικθκαν απϋ τον Κρόνο, τουσ οποίουσ ο Ηευσ ζφερε ςτο 
φωσ απϋ το υποχκόνιο Ζρεβοσ, φοβεροί και δυνατοί, ζχοντασ ακατανίκθτθ ιςχφ. Απϋ 
τουσ ϊμουσ τουσ τινάηονταν εκατό χζρια ( ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΑΣΧΑΝΤΕΧ. των γνωςτϊν 



εκατόγχειρων τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ.), και απϋτον ϊμο του κακενόσ πενιντα 
κεφάλια ξεφφτρωναν ςτα ςτιβαρά μζλθ τουσ. 
ΣΥΝΕΧΕΛΑ ΑΡΟ ΘΣΛΟΔΟ: Απ’ τθν ορμι των ακανάτων, ο ψθλόσ Πλυμποσ ςειόταν απ’ 
τισ ρίηεσ, και βαρφσ ςειςμόσ ζφτανε μζχρι τον ομιχλϊδθ Τάρταρο. ( ΤΟ ΟΝΟΜΑΗΕΛ 
ΟΜΛΧΛΩΔΘ ΤΑΤΑΟ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΣΧΘΜΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ ΡΟΥ ΕΡΛΚΑΤΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΘΝ 
ΚΟΛΛΘ ΓΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΒΕΒΑΘΜΕΝΘ ΑΤΜΟΣΦΑΛΑ ) 
Και ζγειρε θ μάχθ ενϊ μζχρι αυτιν τθν ϊρα, μζνοντασ ςτθν ίδια κζςθ, χτυπιόταν ςε 
φοβερζσ ςυγκροφςεισ. Ανάμεςα ςτουσ πρϊτουσ, ξεςικωςαν άγρια μάχθ ο Κόττοσ, ο 
Βριάρεωσ και ο Γφθσ, αχόρταγοσ για πόλεμο, οι οποίοι ζρριξαν τρακόςιουσ βράχουσ, 
τον ζνα πις’ απ’ τον άλλον, με τα ςτιβαρά χζρια τουσ. Και με τισ βολζσ τουσ 
ςκζπαςαν τουσ Τιτάνεσ και τουσ ξαπόςτειλαν κάτω απ’ τθν πλατειά γθ και τουσ 
ζδεςαν τα χζρια με πικρά δεςμά, όταν τουσ νίκθςαν, κι ασ είχαν γενναία ψυχι. Τόςο 
βακειά μζςα ςτθ γθ όςο απζχει ο ουρανόσ απϋ τθν γθ (γιατί τόςο είναι απ’ τθν γθ 
μζχρι τον ςκοτεινιαςμζνο Τάρταρο). 
Εννιά νφχτεσ κι εννιά μζρεσ χάλκινο αμόνι πζφτοντασ απ’ τον ουρανό, φτάνει ςτθ γθ 
τθ δεκάτθ. Κι εννιά πάλι νφχτεσ κι εννιά μζρεσ χάλκινο αμόνι πζφτοντασ απϋτθ γθ τθ 
δεκάτθ κα φκάςει ςτο Τάρταρο. Τριγφρω τον περιηϊνει χάλκινοσ φραγμόσ και γφρω 
απϋτον λαιμό του χφνεται θ νφχτα με τρεισ ςειρζσ από ςκοτάδι. Και από πάνω 
φυτρϊνουν οι ρίηεσ τθσ γθσ και τθσ ακζνωτθσ κάλαςςασ. 
Εκεί ‘ναι καταχωνιαςμζνοι οι Τιτάνεσ οι κεοί, κάτω απϋ τον ομιχλϊδθ ηόφο, απϋτθ 
κζλθςθ του Δία που μαηεφει τα νζφθ, (ςε τόπο μουχλιαςμζνο, ςτα ζςχατα τθσ 
πελϊριασ γθσ ). Να βγουν είναι αδφνατο, γιατί ο Ροςειδϊνασ τοποκζτθςε χάλκινεσ 
πφλεσ και τείχοσ το περιτριγυρίηει από παντοφ. 
Εκεί θ Νφχτα και θ Θμζρα ςυναντιοφνται και αλλθλοχαιρετιοφνται, περνϊντασ το 
χάλκινο ςκαλοπάτι. Θ μια μπαίνει μζςα κι θ άλλθ βγαίνει ζξω, γιατί ποτζ και τισ δυο 
μαηί δεν τισ ςθκϊνει το ςπίτι. Αλλά ενϊ θ μια είναι ζξω και περιφζρεται ςτθ γθ, θ 
άλλθ μζνει μζςα και περιμζνει τθν ϊρα τθσ για να βγει. Θ μια κρατϊντασ το Φωσ 
που το βλζπουν όλοι, κι θ άλλθ θ ολοςκότεινθ Νφχτα, τυλιγμζνθ ςε μαφρο ςφννεφο, 
ζχοντασ ςτα χζρια τθσ τον Φπνο τον αδελφό του Κανάτου. 
Εκεί είναι θ κατοικία των παιδιϊν τθσ μαφρθσ Νφχτασ, του Φπνου και του Κανάτου, 
κεοί φοβεροί που ποτζ ς’ αυτοφσ ο λαμπερόσ Ιλιοσ δεν ρίχνει τισ ακτίνεσ του, οφτε 
όταν ανεβαίνει ςτον ουρανό, οφτε όταν κατεβαίνει απ’ αυτόν. Ο ζνασ απ’ αυτοφσ, 
ιρεμοσ και γλυκόσ τριγυρίηει τθ γθ, και τθν απζραντθ κάλαςςα ενϊ ο άλλοσ ζχει 
καρδιά από ςίδερο και ψυχι χάλκινθ κι ανελζθτθ μζςα ςτα ςτικεια του, κι όποιον 
αρπάξει απ’ τουσ ανκρϊπουσ δεν τον αφινει κι είναι εχκρόσ ακόμα και ςτουσ 
ακάνατουσ κεοφσ. 
 
«ΣΑ ΣΕ ΤΠΟ ΓΗ ΚΑΙ ΟΤΡΑΝΙΑ» ! 
Χωρίσ αμφιβολία, ακόμθ και ςιμερα προξενεί εντφπωςθ θ κατθγορία κατά του 
Σωκράτουσ, του μεγάλου αυτοφ Ζλλθνοσ φιλοςόφου, του οποίου τθν ςκζψθ δανεί-
ηονται –και κα δανείηονται επί μακρόν- Ζλλθνεσ και ξζνοι ςτοχαςτζσ και φιλόςοφοι. 
Μιπωσ όμωσ, κα ιταν καλφτερα να δοφμε τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία με τθν 
οποία τον κατθγόρθςαν οι διαβάλλοντεσ αυτόν, όπωσ ιςαν ο Άνυτοσ, ο Μζλθτοσ και 
ο Λφκων;: 
«Σωκράτθσ αδικεί και περιεργάηεται ηθτϊν τά τε υπό γθσ και ουράνια και τόν ιττω 
λόγον κρείττω ποιϊν και άλλουσ ταυτά ταφτα διδάςκων». « Ο Σωκράτθσ είναι 
ζνοχοσ αδικιματοσ, γιατί αςχολείται με άχρθςτα και περιττά πράγματα, με το να 



ερευνά τα φαινόμενα που ςυμβαίνουν κάτω από τθ γθ και ςτον ουρανό, και γιατί τα 
άδικα λόγια τα κάνει να φαίνονται δίκαια και τα διδάςκει και ςτουσ άλλουσ.» ( 
Ρλάτωνοσ, Απολογία Σωκράτουσ 19b 4 ). 
Ππωσ καταλαβαίνετε και εςείσ, τον Σωκράτθ τον ζφαγαν τα λαμόγια τθσ μαφρθσ 
αδελφότθτασ γιατί ζβλεπαν ότι τα λόγια του Σωκράτθ είχαν επρροι ςτον κόςμο, και 
αν τον άφθναν να πει και άλλα κα ζβγαινε θ αλικεια ςτθ φόρα. Και γι αυτό αποφά-
ςιςαν να τον εξωλοκρζψουν πριν μακευτεί θ αλικεια. Τθν Ραραςκευι 25 Μαΐου 
2012, ςτθν Κεντρικι Σκθνι τθσ Στζγθσ Γραμμάτων & Τεχνϊν, Οι δικαςτζσ με 
ποςοςτό 67% υπζρ και 33% κατά, ακϊωςαν τον Ακθναίο φιλόςοφο, ςχεδόν 2.500 
χρόνια μετά. Και όμωσ.... οι ίδιοι που τον ακϊωςαν ςιμερα είμαι απόλυτα ςίγουροσ 
ότι κα τον καταδίκαηαν ξανά ςε κάνατο αν ηοφςε ςιμερα. 
 
ΙΒΤΛΛΟ ΛΟΓΟ Α 
ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ το βιβλίο Die Oracula Sibyllina: 
ΡΩΤΟΝ ΔΘ ΚΕΛΕΤΑΛ ΜΕ ΛΕΓΕΛΝ ΚΕΟΣ , ΩΣ ΕΓΕΝΘΚΘ ΑΤΕΚΕΩΣ ΚΟΣΜΟΣ. ΣΥ ΔΕ 
ΡΟΛΚΛΛΕ ΚΝΘΤΕ , ΡΛΦΑΣΚΕ ΝΟΥΝΕΧΕΩΣ , ΛΝΑ ΜΘΡΟΤ ΕΜΩΝ ΕΦΕΤΜΩΝ ΑΜΕΛΘΣΘΣ, 
ΥΨΛΣΤΟΝ ΒΑΣΛΛΘΑ ΟΣ ΕΚΤΛΣΕΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΡΑΝΤΑ , ΕΛΡΑΣ ΓΕΛΝΑΣΚΩ ΚΑΛ ΓΕΛΝΑΤΟ. 
ΘΔΑΣΕ ΓΑ ΓΘΝ, ΤΑΤΑΩ ΑΜΦΛΒΑΛΩΝ, ΚΑΛ ΦΩΣ ΓΛΥΚΥ ΑΥΤΟΣ ΕΔΩΚΕΝ, ΟΥΑ-
ΝΟΝ ΥΨΩΣΕ, ΓΛΑΥΚΘΝ Δ ΘΡΛΩΣΕΝ ΚΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΛ ΡΟΛΟΝ ΕΣΤΕΦΑΝΩΣΕΝ ΑΛΛΣ 
ΡΕΛΛΑΜΡΕΣΛΝ ΑΣΤΟΛΣ ΚΑΛ ΓΑΛΑΝ ΚΟΣΜΘΣΕΝ ΦΥΤΟΛΣ , ΡΟΤΑΜΟΛΣΛ ΔΕ ΡΟΝΤΟΝ , 
ΧΕΥΑΜΕΝΟΣ ΕΚΕΑΣΣΕ ΚΑΛ ΑΕΛ ΜΛΞΕΝ ΑΥΤΜΑΣ ΚΑΛ ΝΕΦΕΑ ΔΟΣΟΕΝΤΑ. 
ΤΛΚΕΛΣ ΑΑ ΚΑΛ ΓΕΝΟΣ ΑΛΛΟ, ΛΧΚΥΑΣ ΕΝ ΡΕΛΑΓΕΣΣΛ, ΚΑΛ ΟΝΕΑ ΔΩΚΕΝ ΑΘΤΑΛΣ 
ΥΛΑΛΣ Δ ΑΥ ΚΘΑΣ ΛΑΥΣΛΑΥΧΕΝΑΣ, ΘΔΕ ΔΑΚΟΝΤΑΣ ΕΡΥΣΤΑΣ ΚΑΛ ΡΑΝΚ ΟΣΑ 
ΚΥΚΛΟΣΕ ΝΥΝ ΚΑΚΟΑΤΑΛ. 
ΘΔΑΣΕ ΓΑ ΓΘΝ , ΤΑΤΑΩ ΑΜΦΛΒΑΛΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΛΟΛΣ ΡΑΤΟΣ ΘΜΩΝ ΓΘΓΟΛΟΥ 
ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΕΦΑΛΑΛΑ ΦΥΣΛΚΑ ΚΕΟΛΟΓΛΚΑ Κ.Τ.Λ. 
Δφο ηϊνεσ τθσ γθσ είναι αντίςτοιχα εφκρατεσ και κατοικιςιμεσ, κατά τουσ ςοφοφσ 
των Ελλινων. Θ κάκε μία χωρίηεται ςε άλλεσ δφο και ζτςι γίνονται τζςςερισ. Γι’ αυτό 
και υποςτθρίηουν ότι υπάρχουν πάνω ςτθ γθ τζςςερα γζνθ ανκρϊπων, τα οποία δεν 
μποροφν να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. 
Γιατί, ςφμφωνα με τουσ ςοφοφσ αυτοφσ, υπάρχουν άνκρωποι που κατοικοφν τθν 
αντεφκρατθ ς’ εμάσ ηϊνθ από τα πλάγια, οι οποίοι χωρίηονται από εμάσ με τθν 
διακεκαυμζνθ ηϊνθ τθσ γθσ. Απζναντι από αυτοφσ κατοικοφν, κατά τθ γνϊμθ τουσ, 
εκείνοι που ηουν κάτω από αυτι τθν ηϊνθ. Κατά παρόμοιο τρόπο υπάρχουν και 
εκείνοι που κατοικοφν κάτω από εμάσ. Τουσ πρϊτουσ τουσ ονομάηουν «αντικεί-
μενουσ» προσ εμάσ, ενϊ τουσ άλλουσ «αντίποδεσ» και «αντεςτραμμζνουσ». Και όλα 
αυτά γιατί δε γνωρίηουν ότι εκτόσ από το ζνα δζκατο τθσ γιινθσ ςφαίρασ, όλο 
ςχεδόν το υπόλοιπο καλφπτεται από τα νερά τθσ αβφςςου. 
 
ΠΤΘΕΑ Ο ΜΑΑΛΙΩΣΗ: 
Ο πρϊτοσ καλαςςοπόροσ-εξερευνθτισ του "Απϊτατου Βορρά ", ο οποίοσ ζφκαςε 
ςτον Βόρειο Ρόλο, ςτθν μυκικι "Κοφλθ" των αρχαίων προγόνων μασ, κακϊσ και ο 
πρϊτοσ που μίλθςε για το "Κρόνειο" υποχκϊνειο πζλαγοσ του βορρά και ενζπνευςε 
όλεσ τισ κεωρείεσ για τθν κοίλθ γθ !!! τι ιταν θ Κοφλθ, ςτθν οποία κανείσ δεν είχε 
φτάςει μζχρι τότε; Μα τι άλλο παρά θ γθ του βορά, ο Βόρειοσ Ρόλοσ θ κατάκτθςθ 
του οποίου περιγράφεται από τον Ρυκζα ςτα βιβλία του "Ρερί Ωκεανοφ" και "Ρυκζ- 
ωσ Ρερίπλουσ". 



Τι ςθμαίνει Κοφλθ ? "Κου" ςτθν αττικι διάλεκτο, ςθμαίνει τον Κεό, «λθ» ςθμαίνει 
λίκοσ, δθλαδι Κεϊκι γθ. Μερικοί δίνουν τθν εξιγθςθ ότι προζρχεται από το "κόλοσ" 
και κάποιοι ότι προζρχεται από το "κολφω" που ςθμαίνει ςκοτεινόσ. Πταν ζφταςε 
ςτθν " πεπθγυία κάλαςςα " ςτισ 82 μοίρεσ, ςταμάτθςε Εδϊ, όπωσ γράφει, δεν 
υπιρχε ηωι, εδϊ "κυβερνά ο Κρόνοσ". Το ταξίδι από εδϊ και πζρα ιταν πολφ 
επικίνδυνο με τουσ επιπλζοντεσ μικροφσ πάγουσ, πράγμα που ανάγκαηε τα δφο 
πλοία του να πλζουν πολφ κοντά το ζνα με το άλλο. Με αυτι τθν πλεφςθ ζφκαςε 
ςτισ 84 μοίρεσ βόρειο πλάτοσ όπου βρικε φράγμα πάγων. 
Θ κατάςταςθ είναι άςχθμθ. Θ ομίχλθ, θ βροχι και το κρφο τουσ κάνουν να κζλουν 
να αλλάξουν ρότα και να γυρίςουν πίςω όςο πιο γριγορα μποροφν. Κάπου εκεί 
ςυμβαίνει κάτι πολφ περίεργο και όλοι κοιτάηουν παραξενεμζνοι τον Ρυκζα : 
ξαφνικά το κρφο δεν είναι πλζον τόςο τςουχτερό. Απεναντίασ ζνασ ηεςτόσ αζρασ 
φαίνεται να πνζει άγνωςτο από που. 
Θ ομίχλθ ςιγά ςιγά χάνεται και θ ατμόςφαιρα αρχίηει να κακαρίηει. Οι κωπθλάτεσ 
μετριάηουν τον ρυκμό τουσ. Ολοι κζλουν επιτζλουσ να δοφν λίγο πιο πζρα απ το 
καράβι τουσ ! Και θ κάλαςςα φαίνεται να τουσ παίηει παιχνίδια : Εχει πάρει τϊρα το 
κανονικό τθσ χρϊμα- αυτό που ιξεραν από τθν Μεςόγειο. 
Ξαφνικά το πζπλο τθσ ομίχλθσ "παραμερίηει" ςαν να ιταν κουρτίνα και κάποιοσ να 
τθν τράβθξε και μπροςτά τουσ εμφανίηεται μια παράξενθ Γι, πολφ διαφορετικι απ 
ότι ζβλεπαν εδϊ και πολλζσ μζρεσ! Βλζπουν πράςινα λιβάδια κι ζναν ιλιο που 
φαίνεται να φωτίηει μόνο αυτι τθν γι. Επιπλζον μεγάλα ηϊα που βοςκοφν αμζρι-
μνα - και ςτο βάκοσ... Δζν πιςτεφουν ςτα μάτα τουσ !!! Μια περίεργθ πολιτεία, με 
κτιρια το ςχιμα των οποίων δεν το ζχουν ξαναδεί. 
Ο Ρυκζασ δίνει εντολι να πλεφςουν πρόσ τα εκεί! Κάνουν μερικά μζτρα, και ϊσ δια 
μαγείασ πίςω τουσ πζφτει πυκνι ομίχλθ, ενω εμπρόσ τουσ οςο πλθςιάηουν όλα 
γίνονται πιό φωτεινά. Μερικά απο τα ηϊα δεν τα ζχουν ξαναδεί. Είναι ςαν αυτά για 
τα οποία μιλοφν οι κρφλοι και οι παλιζσ ιςτορίεσ. Ο Ρυκζασ είναι ςίγουροσ οτι ζχει 
βρεί τθν Υπερβορζα του. Λίγο ακόμθ και το καράβι τουσ κα δζςει ςε ζναν μικρό 
τεχνθτό κόλπο. Δεν κα το κατορκϊςουν όμωσ αυτό ποτζ... 
Μετά από χρόνια ο Ρυκζασ "κλείνεται" ςτθ Μεςόγειο του. μιλάει για τα ταξίδια του 
και τισ περιπζτειεσ του, αλλά δεν αναφζρεται κακόλου ςτο ταξίδι ςτθν Υπερβορζα 
του. Το μυςτικό του κα το πάρει μαηί του ! Άραγε τι απίςτευτα και τρομερά είδε ςε 
εκείνθ τθν παράξενθ άγνωςτθ χϊρα; Τι το τόςο διαφορετικό που ίςωσ δεν κα τον 
πίςτευε κανείσ αν το ζλεγε; 
Θταν χϊρα πραγματικι θ ο καιρόσ και τα παγόβουνα αποδεκάτιςαν το πλιρωμα 
του; Και όμωσ, εκείνθ θ χϊρα ζμεινε χαραγμζνθ μζςα του μζχρι το τζλοσ τθσ 
περιπετειϊδουσ Ελλθνικισ ηωισ του. Ροτζ δεν κα περάςει από το μυαλό του Ρυκζα 
ότι αυτόσ και το πλοίο του είχαν ταξιδζψει αρκετά ςτο εςωτερικό τθσ Γισ! 
 
Ο ΜΩΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 10 ΕΝΣΟΛΕ: 
Οι Δζκα εντολζσ, λεγόμενεσ και "Δεκάλογοσ", είναι ζνασ κατάλογοσ δζκα θκικϊν 
εντολϊν, οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθ Βίβλο, υπαγορεφτθκαν ςτον Μωυςι. Θ δεφτερθ 
κατα ςειρά εντολι είναι αυτι που μασ ενδιαφζρει και θ οποία λζει : 
ου ποιιςεισ ςεαυτω είδωλον, ουδζ παντόσ ομοίωμα, όςα εν τω ουρανω άνω και 
όςα εν τθ γθ κάτω και όςα εν τοισ φδαςιν υποκάτω τθσ γθσ. ου προςκυνιςεισ 
αυτοίσ, ουδζ μθ λατρεφςεισ αυτοίσ· εγϊ γαρ ειμι Κφριοσ ο Κεόσ ςου, Κεόσ ηθλωτισ, 
αποδιδοφσ αμαρτίασ πατζρων επί τζκνα, ζωσ τρίτθσ και τετάρτθσ γενεάσ τοισ 



μιςοφςί με και ποιϊν ζλεοσ εισ χιλιάδασ τοισ αγαπϊςί με και τοισ φυλάςςουςι τα 
προςτάγματά μου. Ρολλοί ερμθνευτζσ τθσ βίβλου, εκεί που γράφει: και όςα εν τοισ 
φδαςιν υποκάτω τθσ γθσ. ου προςκυνιςεισ αυτοίσ. παραλείπουν εςκεμμζνα το 
"υποκάτω τθσ γθσ" ςαν να μθν υπάρχει κακόλου θ λζξθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ εντολι. 
Σε τι πλάςματα λοιπόν αναφζρεται που δεν πρζπει να προςκυνιςουμε και να 
λατρζψουμε και βρίςκονται κάτω απο τθν γθ ; 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΣΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ: 
Θ ΑΝΑΦΟΑ ΤΟΥ ΛΩΑΝΝΘ ΣΤΟΥΣ ΝΕΦΕΛΛΜ - ΚΑΛ Θ ΥΡΑΞΘ ΗΩΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΘ ΓΘ 
ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΡΟ-ΚΑΛΥΨΘ ΤΟΥ ΛΩΑΝΝΟΥ  
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 5,3: ΡΕΛΓΑΦΘ ΥΡΑΞΘΣ ΗΩΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΘ ΓΘ (ΥΡΟ ΤΘΣ ΓΘΣ) 
ΚΑΛ ΟΥΔΕΛΣ ΘΔΥΝΑΤΟ ΕΝ ΤΩ ΟΥΑΝΩ ΟΥΔΕ ΕΡΛ ΤΘΣ ΓΘΣ ΟΥΔΕ ΥΡΟΚΑΤΩ ΤΘΣ ΓΘΣ ΝΑ 
ΑΝΟΛΞΘ ΤΟ ΒΛΒΛΛΟΝ ΟΥΔΕ ΝΑ ΒΛΕΡΘ ΑΥΤΟ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 5,13: ΚΑΛ ΡΑΝ ΚΤΛΣΜΑ ΤΟ ΟΡΟΛΟΝ ΕΛΝΑΛ ΕΝ ΤΩ ΟΥΑΝΟΥ ΚΑΛ 
ΕΡΛ ΤΘΣ ΓΘΣ ΚΑΛ ΥΡΟΚΑΤΩ ΤΘΣ ΓΘΣ ΚΑΛ ΟΣΑ ΕΛΝΑΛ ΕΝ ΤΘ ΚΑΛΑΣΣΘ ΚΑΛ ΡΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ 
ΑΥΤΟΛΣ ΘΚΟΥΣΑ ΟΤΛ ΕΛΕΓΟΝ ΕΛΣ ΤΟΝ ΚΑΚΘΜΕΝΟΝ ΕΡΛ ΤΟΥ ΚΟΝΟΥ ΚΑΛ ΕΛΣ ΤΟ 
ΑΝΛΟΝ ΕΣΤΩ Θ ΕΥΛΟΓΛΑ ΚΑΛ Θ ΤΛΜΘ ΚΑΛ Θ ΔΟΞΑ ΚΑΛ ΤΟ ΚΑΤΟΣ ΕΛΣ ΤΟΥΣ ΑΛΩΝΑΣ 
ΤΩΝ ΑΛΩΝΩΝ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,1: 5ο ΣΑΛΡΛΣΜΑ ΚΑΛ ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΛΜ: ΚΑΛ Ο ΡΕΜΡΤΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΑΛΡΛΣΕ ΚΑΛ ΕΛΔΟΝ ΟΤΛ ΕΡΕΣΕΝ ΕΛΣ ΤΘΝ ΓΘΝ ΑΣΤΘ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΑΝΟY ΚΑΛ 
ΕΔΟΚΘ ΕΛΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΚΛΕΛΔΛΟΝ ΤΟΥ ΦΕΑΤΟΣ ΤΘΣ ΑΒΥΣΣΟΥ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,2: ΑΝΟΛΓΜΑ ΤΩΝ ΡΥΛΩΝ ΚΑΛ Θ ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΛΜ: ΚΑΛ 
ΘΝΟΛΞΕ ΤΟ ΦΕΑ ΤΘΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΚΑΛ ΑΝΕΒΘ ΚΑΡΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΦΕΑΤΟΣ ΩΣ ΚΑΡΝΟΣ 
ΚΑΜΛΝΟΥ ΜΕΓΑΛΘΣΚΑΛ ΕΣΚΟΤΛΣΚΘ Ο ΘΛΛΟΣ ΚΑΛ Ο ΑΘ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΤΟΥ 
ΦΕΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,3: ΚΑΛ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΕΞΘΛΚΟΝ ΑΚΛΔΕΣ ΕΛΣ ΤΘΝ ΓΘΝ ΚΑΛ 
ΕΔΟΚΘ ΕΛΣ ΑΥΤΑΣ ΕΞΟΥΣΛΑ ΩΣ ΕΧΟΥΣΛΝ ΕΞΟΥΣΛΑΝ ΟΛ ΣΚΟΡΛΟΛ ΤΘΣ ΓΘΣ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,4: Ο ΒΑΣΑΝΛΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΚΩΡΩΝ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΕΧΤΕΛ ΤΟ 
ΧΑΑΓΜΑ: ΚΑΛ ΕΕΚΘ ΡΟΣ ΑΥΤΑΣ ΝΑ ΜΘ ΒΛΑΨΩΣΛ ΤΟΝ ΧΟΤΟΝ ΤΘΣ ΓΘΣ ΜΘΔΕ 
ΚΑΝΕΝ ΧΛΩΟΝ ΜΘΔΕ ΚΑΝΕΝ ΔΕΝΔΟΝ ΕΛΜΘ ΤΟΥΣ ΑΝΚΩΡΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ 
ΟΛΤΛΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΣΛ ΤΘΝ ΣΦΑΓΛΔΑ ΤΟΥ ΚΕΟΥ ΕΡΛ ΤΩΝ ΜΕΤΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ 
AΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,5: ΚΑΛ ΕΔΟΚΘ ΕΛΣ ΑΥΤΑΣ ΝΑ ΜΘ ΚΑΝΑΤΩΣΩΣΛΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΛΛΑ 
ΝΑ ΒΑΣΑΝΛΣΚΩΣΛ ΡΕΝΤΕ ΜΘΝΑΣ ΚΑΛ Ο ΒΑΣΑΝΛΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΘΤΟ ΩΣ ΒΑΣΑΝΛΣΜΟΣ 
ΣΚΟΡΛΟΥ ΟΤΑΝ ΚΤΥΡΘΣΘ ΑΝΚΩΡΟΝ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,6: ΚΑΛ ΕΝ ΤΑΛΣ ΘΜΕΑΛΣ ΕΚΕΛΝΑΛΣ ΚΕΛΟΥΣΛ ΗΘΤΘΣΕΛ ΟΛ 
ΑΝΚΩΡΟΛ ΤΟΝ ΚΑΝΑΤΟΝ ΚΑΛ ΔΕΝ ΚΕΛΟΥΣΛΝ ΕΥΕΛ ΑΥΤΟΝ ΚΑΛ ΚΕΛΟΥΣΛΝ 
ΕΡΛΚΥΜΘΣΕΛ ΝΑ ΑΡΟΚΑΝΩΣΛ ΚΑΛ Ο ΚΑΝΑΤΟΣ ΚΕΛΕΛ ΦΥΓΕΛ ΑΡ ΑΥΤΩΝ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,7: ΚΑΛ ΑΛ ΜΟΦΑΛ ΤΩΝ ΑΚΛΔΩΝ ΘΣΑΝ ΟΜΟΛΑΛ ΜΕ ΛΡΡΟΥΣ 
ΘΤΟΛΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΛΣ ΡΟΛΕΜΟΝ ΚΑΛ ΕΡΛ ΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΣΑΝ ΩΣ ΣΤΕΦΑΝΟΛ 
ΟΜΟΛΟΛ ΜΕ ΧΥΣΟΝ ΚΑΛ ΤΑ ΡΟΣΩΡΑ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΡΟΣΩΡΑ ΑΝΚΩΡΩΝ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,8: ΚΑΛ ΕΛΧΟΝ ΤΛΧΑΣ ΩΣ ΤΛΧΑΣ ΓΥΝΑΛΚΩΝ ΚΑΛ ΟΛ ΟΔΟΝΤΕΣ 
ΑΥΤΩΝ ΘΣΑΝ ΩΣ ΛΕΟΝΤΩΝ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,9: ΚΑΛ ΕΛΧΟΝ ΚΩΑΚΑΣ ΩΣ ΚΩΑΚΑΣ ΣΛΔΘΟΥΣ ΚΑΛ Θ ΦΩΝΘ 
ΤΩΝ ΡΤΕΥΓΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΤΟ ΩΣ ΦΩΝΘ ΑΜΑΞΩΝ ΛΡΡΩΝ ΡΟΛΛΩΝ ΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΛΣ 
ΡΟΛΕΜΟΝ 
ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΕΦ 9,10: ΚΑΛ ΕΛΧΟΝ ΟΥΑΣ ΟΜΟΛΑΣ ΜΕ ΣΚΟΡΛΟΥΣ ΚΑΛ ΘΣΑΝ 
ΚΕΝΤΑ ΕΛΣ ΤΑΣ ΟΥΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΛ Θ ΕΞΟΥΣΛΑ ΑΥΤΩΝ ΘΤΟ ΝΑ ΒΛΑΨΩΣΛ ΤΟΥΣ  
ΑΝΚΩΡΟΥΣ ΡΕΝΤΕ ΜΘΝΑΣ 



Τα ςτοιχεία που ζχουμε ςυγκεντρϊςει ς αυτό το άρκρο, αποδεικνφουν περίτρανα 
όχι μόνο τθν φπαρξθ τθσ κοίλθσ γισ, αλλά και τα ρυπαρά γζνθ που κατοικοφν ςτο 
εςωτερικό τθσ." 
Αυτά λζει το άρκρο τισ Ακζατθσ Γνϊςθσ κρίνετε μόνοι ςασ.  
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