
                             ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ 
 
                                                                               Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 
 
            ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΑ 
 
     «Μνησίμαχε, μην καθήσεις πολύ ώρα έξω από την σπηλιά, η ακτινοβολία που 
υπάρχει ακόμη μπορεί να σε επηρεάσει!», είπε η Ναυσικά. 
     «Κοιτάζω στους πρόποδες του βουνού τα ερείπια της πόλης μας, για έξι μήνες δεν 
θα φυτρώνει χόρτο Ναυσικά, αυτοί οι αλήτες Εωσφοριστές κατάστρεψαν την 
οικουμένη. Ο πυρηνικός πόλεμος ήταν ολέθριος, τι μου έλεγες ότι καλύτεροι ήταν οι 
Σοδομίτες και τα δύο στρατόπεδα διοικούσαν οι Εωσφοριστές. Μη κλαίς Ναυσικά, η 
ζωή θα ξαναρχίσει, αυτή την φορά θα βγούμε εμείς νικητές!» 
     «Μνησίμαχε άλλα δέκα- δώδεκα χιλιάδες χρόνια, ποιος μας εγγυάται ότι τώρα το 
καλό θα νικήσει;» 
     «Κρύψατε καλά τα μυστικά Ναυσικά, είναι η θεία προϋπόθεση, είναι η 
προϋπόθεση της επικράτησης του καλού!» 
     «Μνησίμαχε», είπε η Ναυσικά κλαίγοντας, «τόσοι δικοί μας συγγενείς και 
συνάνθρωποι χάθηκαν, πως κοιτάς το μέλλον, πως ξεχνάς τον όλεθρο!» 
     «Ναυσικά, σφίξε τα δόντια, ο Θεός περιμένει από μας, το καλό θα νικήσει μόνο αν 
εμείς κάνουμε καλή μαγιά.». 
     «Ρε Μνησίμαχε, δεν βλέπεις την καταστροφή; Δεν υπολογίζεις ότι οι 
Εωσφοριστές κρύφτηκαν σε υπόγεια σκάμματα και θα βγούν να κυβερνήσουν και την 
νέα ζωή, να καταστρέψουν και τον νέο πολιτισμό;». 
      «Έκρυψες καλά τα μυστικά, μαθαίνεις τα  παιδιά να αγαπούν τον θεό, αυτά είναι 
η παρακαταθήκη μας, αυτά θα αγωνιστούν να επικρατήσει το καλό!». 
     «Ξεχνάς Μνήσερμε, ότι οι κομπιναδόροι Εωσφοριστές κερδίζουν την εξουσία και 
όταν έρθει καιρός καταστρέφουν τον κόσμο, τι θα κάνουν τα πνευματικά μας παιδιά, 
πως θα προστατεύσουν το Θεό και το Καλό;» 
     «Σφίξε τα δόντια Ναυσικά, το Καλό δεν μπορεί παρά να νικήσει!». 
     «Και με μια χούφτα μυστικά θα κερδιθεί ο νέος κόσμος;» 
     «Ναυσικά δεν μπορεί το καλό παρά να νικήσει, εμείς αφήνουμε την κληρονομιά 
του Θεού!». 
 
                                          ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΡΙ 
 
     «Μεγάλε αρχιερέα Απόλλωνα, ελάτε να κατεβούμε στις υπόγειες στοές του ναού 
της Ίσιδος  και του Όσιρι, μας περιμένει ο δεύτερος αρχιερέας ο Μωϋσής, πρέπει να 
καταστρώσουμε τα σχέδια». 
     «Ελένη είμαστε τα πνευματικά παιδιά του Μνήσερμου και της Ναυσικάς, τα 
μυστικά που φυλάμε θα οδηγήσουν στην επικράτηση του Καλού, μήπως δεν θα 
χρησιμοποιηθηθούν μερικά στην γέννηση του Ορφέα; Η παρουσία του θα είναι 
καταλυτική, πρέπει να το υπενθυμίσουμε στον Μωϋσή. Από όταν εκδιώχθηκε ο 
τρίτος αρχιερέας ο Βηρωσός, έχουμε ελπίδες να επικρατήσουμε, πάμε.». 
    Το ζευγάρι των ιερέων κατέβηκε σε υπόγεια, άνοιξε μυστικές κρύπτες και έφθασε 
σε ένα πορφυρό δωμάτιο, Ο Μωϋσής περίμενε. 
 
 
 
 



                                      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
     «Απόλλωνα και Ελένη, πρέπει να ιδρύσουμε το τάγμα του Καλού, το τάγμα που 
θα πολεμήσει για λογαριασμό του Θεού, το τάγμα των Ναζιραίων, αυτοί  θα 
διαχειριστούν τα θεϊκά μυστικά», είπε ο Μωϋσής τραυλά. 
     «Συνεστώτα, έχουμε την παρακαταθήκη του Μνησίμαχου και του Ορφέα, να 
επιλέξουμε εικοσιτέσσερις πρεσβύτερους, από δώδεκα ο καθένας. Οι πνευματικοί 
μας απόγονοι θα επιλέγουν από δώδεκα. Εγώ θα γίνω ο πατριάρχης του νέου 
Ελληνικού έθνους και εσύ θα ιδρύσεις  το έθνος του Ισραήλ!» 
     Τα δύο έθνη δημιουργήθηκαν, οι δώδεκα και δώδεκα πρεσβύτεροι επιλέγονταν με 
αυστηρότητα, το τάγμα των Ναζιραίων ήταν γεγονός. Όμως η Ναυσικά 
επαληθεύτηκε, οι Εωσφοριστές πήραν την εξουσία με την μετοικεσία της 
Βαβυλώνας. Το κράτος της Βαβυλώνας διοικούσε η Εωσφορική ομάδα που ο 
Βηρωσός όταν εκδιώχτηκε δημιούργησε και μύησε τους ιερείς των 
αιχμαλωτισθέντων Εβραίων. Οι συνθήκες για τους δώδεκα πρεσβύτερους που 
επέλεγαν  οι Εβραίοι μυημένοι Ναζιραίοι, ήταν εξαιρετικά δυσχερείς.  
 
                                   ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
 
     «Ελεάζαρ  πρέπει να κινηθούμε, μία νέα γυναίκα πρέπει να γεννηθεί από την 
οποία θα πηγάσει ο Μεσσίας!» ,είπε ο Στέφανος. 
     «Τώρα είναι η ώρα των Ναζιραίων, δύο περίπου χρόνια μετά την γέννηση του 
Μνήσερμου, που πολλοί νομίζουν στην θέση του τον Ορφέα!» είπε αυτός…. 
     Τρείς μάγοι, μέλη των Ναζιραίων, θα ξεκινήσουν από την ανατολή να 
προϋπαντήσουν την γέννηση του Χριστού. Η υλική τους συμβολή ήταν αναγκαία.. 
     Ο Χριστός μεγάλωσε και δίδαξε θεολογία και φιλοσοφία που ήταν συνέχεια των 
αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Δεν έσκυψε στον Εωσφόρο φυσικά! Δημιούργησε τα 
Χριστιανικά κοινόβια, που ήταν το ξεκίνημα ενός νέου κόσμου! 
 
                                 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ 
 
     Όπως λέει ο Σουϊδας στο λεξικό του, Ναζιραίος είναι ο χρισμένος στο Θεό και 
αφιερωμένος. Είναι ο μοναχός και πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν ήταν ο Κλαύδιος  
αυτοκράτορας της Ρώμης, τότε ο Απόστολος Πέτρος χειροτόνησε επίσκοπο 
Αντιοχείας τον Ευόδιο και οι παληά ονομαζόμενοι Ναζιραίοι μετονομάστηκαν σε 
Χριστιανούς.          
     Με την δημιουργία των Γνωστικών , των Μανιχαίων και μερικών από του 
νεοπλατωνικούς που ήταν όλοι τους Εωσφοριστές, το τάγμα με τους πρεσβύτερους 
ονομάστηκε «Το Τάγμα του Καλού Θεού», για να αντιδιαστέλλεται με τον  κατώτερο 
και κακό Θεό που υποστήριξαν οι Μανιχαίοι. 
 
                                           2000 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ     
 
     «Παναγιώτη, οι Εωσφοριστές εδώ και τριάντα χρόνια δημιούργησαν την 
παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία θα καταστρέψει τον κόσμο, πρέπει να προλάβουμε, τι 
στο καλό θα πάνε χαμένοι οι κόποι του Μνησίμαχου, του Μνήσερμου, του Απόλλωνα 
, του Μωϋσή και του Χριστού; Εσύ όταν θα πεθάνει ο αρχιπρεσβύτερος Εβραίος θα 
αναλάβεις αρχηγός και σαν καθηγητής πανεπιστημίου πρέπει να καλύψεις τον 
Λέοντα!». 
     «Σεβαστέ πατέρα, έχει γίνει εκείνη που θα τον γεννήσει;», είπε ο Παναγιώτης. 



     «Παιδί μου , υπολογίσαμε ότι ο Λέων το 2000 μ.Χ , θα είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει τον Αντίχριστο. Μη ξεχνάς, πρέπει να τον προστατεύσεις». 
     Ο Παναγιώτης πέθανε περίπου το 1963, κάλυψε τον μικρό Λέοντα και σαν 
αρχηγός των πρεσβυτέρων ήταν πάντοτε μαζί του. Τον διαδέχτηκε πάλι Έλληνας 
κατά εξαίρεση της εναλλαγής λόγω του Λέοντα. 
     Ο διάδοχος έκανε λάθη και δυσκόλεψε την αποστολή του Λέοντα. Όμως αυτός με 
την βοήθεια  δύο καλών φίλων και των Ναζιραίων, για πρώτη φορά έσπασε την 
Εωσφορική εξουσία. Πριν κινδύνεψε ο ίδιος και η γη πήγε να γίνει πυρανάλωμα 
επανηλειμμένα. Ο αντίχριστος νικήθηκε προσωρινά, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε 
ποιος ήταν. 


