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               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΩΫΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
 
                                                                              Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

                                                 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ίσως να νομίζετε ότι το 1500 π.Χ. δεν υπήρχαν γνώσεις και το επίπεδο ήταν 

χαμηλό. Για τους πολλούς ήταν έτσι, όμως για τους μυημένους στα μυστήρια του 

Οσίρεως και της Ίσιδος στην Σαΐδα της Αιγύπτου, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. 

Όπως τα παρουσιάζουν ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος, 

εκκλησιαστικοί συγγραφείς του 2ου αιώνα, ο Μωϋσής μαθήτευσε στους ιερείς και 

έγινε επιτήδειος των μαθηματικών, της γεωμετρίας, της αστρονομίας, της φιλοσοφίας 

που είναι η εγκύκλιος παιδεία των Ελλήνων, μαζί με τα Ελληνικά γράμματα (και την 

γραμματική)! Ναι, η Ελληνική γλώσσα προϋπήρχε και την έμαθε ο Μωϋσής, που 

δημιούργησε και την Αραμαϊκή γλώσσα στην βάση της γλώσσας του λαού των Υξώς. 

 

                                      Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ,  

                              Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

     Ο Μωϋσής ήταν Χαλδαίος γεννήθηκε και υιοθετήθηκε από την κόρη του Φαραώ, 

έγινε βασιλόπουλο και με την σπάνια ευφυΐα του, ανήλθε σε έναν από τους τρεις 

αρχιερείς των μυστηρίων της Σαΐδος. Ο Μωϋσής ήταν τραυλός και για να μιλήσει 

στους Εβραίους ,χρησιμοποιούσε τον Ααρών. 

    Παράλληλα, από τις κοινότητες του διαστήματος και συγκεκριμένα από την ομάδα 

Έψιλον που συνεργάζεται με την ομάδα Δέλτα, κατέβηκε ο Απόλλων στην Αίγυπτο, 

έγινε αγρότης και με την ευφυΐα του που διαδόθηκε, εισήλθε στα μυστήρια και έγινε 

αρχιερέας. Υπό την Δέλτα ήταν ο Μωϋσής. 

    Τέλος, ο τρίτος αρχιερέας ήταν ο Βηρωσός, όχι αυτόν που γνωρίζετε ο Βαβυλώνιος 

και ήταν υπό την εκπεσμένη και εκφυλισμένη ομάδα του διαστήματος, την ομάδα του 

Εωσφόρου.  

    Την εποχή εκείνη, η ομάδα του Εωσφόρου που είχε απομονωθεί από τον πρώτο 

συμπαντικό πόλεμο στους αστερισμούς του Ηνιόχου, του Όφεως και του Ωρίωνος , 

προκάλεσε τον δεύτερο συμπαντικό πόλεμο και αυτόν τον αναφέρει ο Ιωάννης ο 

Θεολόγος στην Αποκάλυψη (πόλεμος του στρατηγού Μιχαήλ με τον δράκο). Η 
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εκπεσμένη ομάδα ηττήθηκε, αποδιώχθηκε από το διάστημα, έπεσε στην γη με 

κατεστραμμένη την τεχνολογία στο σημερινό Σουδάν. Εκεί πήγε να τους συναντήσει 

ο Βηρωσός που εκδιώχθηκε από τα μυστήρια, κάτω από την επιρροή του 

βασιλόπαιδος Μωϋσή. 

     Οι επεσμένοι μετέβησαν στην Βαβυλώνα, όπου έκτισαν το ιερατείο τους, την 

Βαβυλωνιακή αδελφότητα που υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια, και δημιούργησαν τα 

μυστήρια του Μίθρα. Ο Ζωροάστρης ήταν ο ιδεολογικός τους εκπρόσωπος τον 6ο 

αιώνα π. Χ. και ο Πυθαγόρας τον ακολούθησε. 

 

                             Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΩΫΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

 

     Οι δύο αρχιερείς, ήλθαν σε συμφωνία η οποία υπάρχει σε προομηρική γλώσσα και 

την κρατά ένας «σοφός» των Εβραίων ένα αντίτυπο και το δεύτερο φυλάσσει ο 

αρχηγός των Ναζιραίων και το τρίτο είναι σε τοιχογραφία της πυραμίδας του Χέοπος, 

που κλείστηκε ερμητικά μετά την ανακάλυψή της. 

     Οι πέντε βασικοί όροι ήταν οι εξής: 

1) Ο Μωϋσής θα ήταν ο πατριάρχης της γένεσης του Εβραϊκού έθνους, που ίχνη 

του προϋπήρχαν και το οποίο θα κυβερνούσε την γη. 

2) Ο Απόλλων θα γινόταν η απαρχή της επανίδρυσης του έθνους των Ελλήνων , 

το οποίο θα προήγαγε την επιστήμη και την ηθική. 

3) Στόχος ήταν η επαναφορά της αχρήματης κοινωνίας στην γη και του 

συνεπόμενου παραδείσου. Αυτό θα μεριμνούσε το τάγμα των Ναζιραίων 

(Ναζρί = φύλακας), οι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στον Θεό. Από τους 24 

πρεσβύτερους (αναφέρονται στην Αποκάλυψη Ιωάννου) των Ναζιραίων, οι 

μισοί θα ήταν Έλληνες και οι μισοί Εβραίοι. 

4) Ο πρώτος αρχηγός της αχρήματης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, θα ήταν 

Έλληνας, που θα στηρίζονταν στην δύναμη που παραλάμβανε το Εβραϊκό 

έθνος.       

5) Ο Απόλλων αναλάμβανε την υποχρέωση, να δώσει την γνώση για την 

δημιουργία του επιστήμονα, που θα δημιουργούσε την κοσμοθεωρία που θα 

αντικαθιστούσε την θεωρία των κοινοτήτων του διαστήματος περί αιώνων. Ο 

Χριστός δεν δημιούργησε αυτή την θεωρία, αλλά προσπάθησε την δημιουργία 

αχρήματης κοινωνίας με τα Χριστιανικά κοινόβια, που κατήργησε ο 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Οι Ναζιραίοι αναλάμβαναν να κάνουν το 
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πείραμα κάθε 2000 χρόνια, μέχρι την επιτυχία του επιστήμονα που θα τους 

ανέβαζε στην γνώση. Πριν 2000 π.Χ., οι ίδιες οι κοινότητες του διαστήματος, 

δημιούργησαν τον Μνήσερμο και πολλές από τις γνώσεις του Μνήσερμου 

αποδίδονται στον Ορφέα. Ο Ορφέας ήταν γυιός του Απόλλωνα και 

δημιούργησε τα Ελευσίνεια μυστήρια μεταξύ των άλλων. 

 

                                          Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

     Μόλις τώρα θα καταλάβατε μέρος της ιστορίας. Μόλις τώρα θα καταλάβατε, γιατί 

οι Βαβυλώνιοι κυρίεψαν την Αίγυπτο και υπέταξαν τους Εβραίους. Πάλι θα 

καταλάβατε γιατί εκστράτευαν οι ανατολίτες εναντίον των Ελλήνων και τον μέγα 

Αλέξανδρο μύστη των Ελευσινείων μυστηρίων, να εκστρατεύει ενάντια στους 

Πέρσες! 

     Ο Ααρών απέρριψε την συμφωνία και δημιούργησε θύλακα στους Εβραίους. 

Αυτός ο θύλακας με την αιχμαλωσία και μετοικεσία της πλειοψηφίας των Εβραίων 

από τους Βαβυλώνιους στην Περσία, υποτάχθηκε στην Βαβυλωνιακή αδελφότητα 

του Εωσφόρου και όσοι Ναζιραίοι σήμερα κληθήκαν να τους επαναφέρουν και να 

αναστήσουν την συμφωνία, (το προσπάθησε και συγγραφέας).  

 

                                            ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Την συμφωνία γνώριζε ο «σοφός» του παγκοσμίου Εβραϊκού συμβουλίου Τομ 

Λάντος, που αποβίωσε πρόσφατα και παρέδωσε την σκυτάλη σε άλλον.  

   Την γνώριζε και ο σοφός των Ναζιραίων 

     Την κοινοποίηση της συμφωνίας αυτής αφιερώνω στον φίλο εκλιπόντα συντοπίτη,  

     Τώρα οι επιστήμονες πλέον, γνώστες των μυστικών του σύμπαντος και του Θεού, 

ετοιμάζονται και έχουν υλοποιήσει επιστημονικά το Θείο σχέδιο, που κατ’ αρχήν 

προϋποθέτει την σταθεροποίηση των συμπάντων. 


