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     Πολλοί είπαν, ότι η αρχαία γνώση χάθηκε, από την πυρπόληση της βιβλιοθήκης της 
Αλεξάνδρειας, από φανατικούς χριστιανούς. Όμως οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες ήταν χιλιάδες 
στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία και μάλιστα πολλοί ρωμαίοι αριστοκράτες διατηρούσαν 
πλούσια βιβλιοθήκη για να την επιδεικνύουν, αν και ποτέ δεν διάβαζαν. 

     Συνεπώς το ολοκαύτωμα της αρχαίας (Ελληνικής) γνώσης, αλλού πρέπει να αποδοθεί. 
Μήπως πρέπει να αποδοθεί εδώ; Ο Παπαρρηγόπουλος στην ιστορία του Ελληνικού έθνους 
αναφέρει: Ο Αυτοκράτωρ  (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ), διέταξε ώστε να καούν τα αιρετικά 
συγγράμματα, επί ποινή θανάτου. Δηλαδή, σε όσους είχαν βιβλιοθήκες και δεν έκαιγαν τα 
αιρετικά συγγράμματα, αν σε έρευνα το διαπίστωναν, τον θανάτωναν οι στρατιώτες του 
αυτοκράτορα. Πρέπει να πούμε κάτι που δεν θα βρείτε πουθενά, αλλά σας είναι αναγκαίο για 
να παρακολουθήσετε τα γραφόμενα. Ο Παπαρρηγόπουλος υπήρξε αρχιπρεσβύτερος των 24 
πρεσβυτέρων επικεφαλής του τάγματος των ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ. 

     Ο ίδιος ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει ότι ο Ιωάννης ο Φιλόπονος (6ος αιώνας , διευθυντής 
της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας) υποστήριξε: Ο Πατέρας θεός, αποτελείται από 
διαφορετικές άτομες, από διαφορετικές ο Υιός και από διαφορετικές το Πνεύμα. Άρα ο Υιός 
είναι κτίσμα του Πατρός και επιστρέφει στην θέση του «αιρετικού» Αρείου (4ος αιώνας).  

    Και ο Άρειος υπήρξε το πολυμαθέστερο πρόσωπο της εποχής του και ήταν διευθυντής της 
βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Άρα ο Άρειος διάβασε Δημόκριτο, που ανέπτυξε ότι η ύλη 
ξεκινά από τις άτομες και είναι πολλών ειδών. Άρα ο Αθανάσιος αντίπαλος του Αρείου και 
ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του, υποστήριξε στον αυτοκράτορα ότι η αρχαία Ελληνική 
φιλοσοφία (σχεδόν όλη και για περισσότερους λόγους), είναι αντιχριστιανική και περιττή. 
Και εκείνος κατέκαυσε όχι μόνο τα αιρετικά, αλλά και την αρχαία φιλοσοφία σαν «αιρετική» 
και περιττή. Το ίδιο έκανε και ο Χίτλερ που παρέδωσε στην πυρά, εκατομμύρια τόμους 
βιβλίων. Και γιατί να το κάνει ο αυτοκράτορας; 

    Το σύστημα ήταν φεουδαρχικό, τα χριστιανικά κοινόβια εξαπλώθηκαν σε όλη την 
αυτοκρατορία και οι γεωκτήμονες δεν εύρισκαν εργάτες αφού αυτοί εισήλθαν και δούλευαν 
στα κοινοκτητικά κοινόβια.  

    Όμως, και αυτό δεν θα το βρείτε πουθενά. Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ήταν μυστικός αρχηγός των 
ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ, δηλαδή αρχηγός του Χριστιανισμού. Υποσχέθηκε και υλοποίησε ότι θα 
καταργήσει τα χριστιανικά κοινόβια και ο αυτοκράτορας θα επιβάλλει βιαίως το δόγμα του. 
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ υπήρξε ο μεγαλύτερος προδότης των ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ, των αφιερωμένων και 
αφοσιωμένων στον θεό. Και μάλιστα παρέδωσε και την κιβωτό της διαθήκης στον 
αυτοκράτορα, για να μείνει στα υπόγεια των ανακτόρων μέχρι τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΠΩΓΩΝΑΤΟ (8ος αιώνας), ο οποίος και ξαναπαρέδωσε την κιβωτό που ήταν παροπλισμένη 
στο τάγμα. 



    Έτσι λοιπόν, από έναν επίορκο αρχιπρεσβύτερο των Ναζιραίων, η ψυχή των πρώτων 
χριστιανικών κοινοβίων έσβησε και θα αναπτυχθεί πλέον το ερημητικό κίνημα και αργότερα 
τα πρώτα κοινόβια αρρένων καλόγερων ή θηλέων (τα πρώτα χριστιανικά κοινόβια ήταν 
μικτά, ήταν μία ανώτερη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας). 

 

           ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 

 

     Όπως αναφέρει ο Σουΐδας στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του (11ος αιώνας), οι Ναζιραίοι 
ήταν οι αφωσιωμένοι και οι αφιερωμένοι στον θεό. Και περίπου το 62 μ. Χ. όταν ό Πέτρος 
(και ίσως και ο Ιάκωβος), έχρισαν επίσκοπο σε πόλη της μέσης ανατολής (μου διαφεύγει), οι 
Ναζιραίοι μετονομάστηκαν σε χριστιανοί. 

     Ναζρί είναι αραμαϊκή λέξη και σημαίνει ο φύλακας. ΝΑΖΡΙ ΧΑ ΜΠΡΙΤ είναι οι φύλακες 
της κιβωτού της διαθήκης. Το τάγμα των Ναζιραίων ίδρυσε ο ΜΩΫΣΗΣ, σε συμφωνία με 
τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Επικεφαλής είχε (και έχει) 12 Έλληνες πρεσβυτέρους και 12 Εβραίους 
πρεσβυτέρους. Τους 24 πρεσβυτέρους θα βρείτε στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του ΙΩΑΝΝΗ, 
αρχιπρεσβύτερο στην εποχή του Ιησού και τυπικά προϊσταμένου του.  

    Ο Επιφάνειος επίσκοπος Σαλαμίνας Κύπρου, αναφέρει ότι ο αδελφόθεος Ιάκωβος είχε 
μακριά μαλλιά, ήταν πάντοτε ντυμένος στα λευκά, έκανε συνεχή νηστεία σαν αυτή που 
κάνουν οι μοναχοί του Αγίου Όρους, ήταν ΝΑΖΙΡΑΙΟΣ. Αλλά όμως και ο Ιησούς ντύνονταν 
στα λευκά και είχε μακριά μαλλιά, την ίδια δίαιτα έκανε, ήταν ένας ΝΑΖΙΡΑΙΟΣ υπό τις 
οδηγίες του νεότερού του ΙΩΑΝΝΗ. Ο χριστιανισμός ήταν δημιούργημα των Ναζιραίων. 

     Ο ΜΩΫΣΗΣ σε συμφωνία με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ίδρυσε το τάγμα των Ναζιραίων, στην 
εποχή τους πλέον ο αντίποδας της Βαβυλωνιακής αδελφότητας, του τάγματος δηλαδή του 
εκπεσόντος Εωσφόρου. Δεν ξέρω πόσο δίκαια, εσείς θα το κρίνετε που θα διαβάσετε αυτό το 
δοκίμιο, οι Ναζιραίοι διεκδίκησαν ότι εκπροσωπούν το καλό, απέναντι στο τάγμα του κακού 
του Εωσφόρου.  

    Ο ΜΩΫΣΗΣ και ο ΑΠΟΛΛΩΝ συμφώνησαν να ιδρύσουν το έθνος των Εβραίων και την 
επανίδρυση του έθνους των Ελλήνων (που υλοποίησε ο Ορφέας γιός του Απόλλωνα). Τα δύο 
έθνη θα συναντιούνταν υπό το κράτος του Μεσσία, όταν στην νοητή κάθετο πάνω από την 
Αθήνα και την Αλεξάνδρεια και ώρα 24η , θα περνούσε ο αστερισμός των ιχθύων. 

    Ο Σωκράτης όπως και ο Δημόκριτος ήταν στα Ελευσίνεια μυστήρια και συνεπώς 
Ναζιραίοι. Ο Δημόκριτος ανακάλυψε ότι όταν φάει ένα βότανο γυναίκα σε ωορρηξία, 
αυτογονιμοποιείται και αναδιπλάσιάζεται το ωάριο. Το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι 
θυληκό και ρωτήστε ένα βιολόγο γιατί. Ο Δημόκριτος είχε διαπιστώσει ότι το παιδί που 
γεννήθηκε έτσι, σαν μητέρα γέννησε αγόρι με εξαιρετικές ικανότητες.  

     Έτσι προσδιόρισε το τάγμα των Ναζιραίων και η Ιασώ από την Λαοδίκεια, γέννησε τον 
Ιασούς-Ιησούς. Επειδή το αγόρι έπρεπε να αποκτήσει ισχύ, το έδωσαν στην Εβραία Μαρία 
που έμεινε αειπάρθενος όπως όρισε το τάγμα (την εξέτασαν μαίες που έβαλαν οι ραβίνοι του 
ναού του Σολομώντα, και την βρήκαν παρθένο). 



     Έτσι ο Ιησούς μεγάλωνε διαβάζοντας στις βιβλιοθήκες, με την μικρή οικονομική βοήθεια 
των μάγων. Ωρίμαζε και σαν «Εβραίος», δίδασκε στις συναγωγές. 

    Αλλά οι Ναζιραίοι έφτιαξαν με τον ίδιο τρόπο και την Μαρία την Μαγδαληνή, για 
σύντροφο του Ιησού.  

 

                                           ΤΙ ΔΙΔΑΞΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ 

 

     Από τις επιστολές του Παύλου που διασώθηκαν από την λαίλαπα των αυτοκρατόρων, 
προκύπτει ότι ήταν ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΗΣ (πίστις εστίν, ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων 
ύπαρξις ου βλεπομένων, πίστει νοούμεν ο θεός τους Αιώνας έπλασεν –προς Εβραίους). Αιών, 
Αιεί Ων, παντοτινός υπάρχων είναι ο θεός (σας προτείνουμε να διαβάσετε στο site 
ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ και ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ κατηγορία 
θεολογία). Ο Πλάτων στον ΤΙΜΑΙΟ θα μιλήσει για τον ΑΙΩΝΑ ΧΡΟΝΟ, συνεπώς από όσα 
σώθηκαν από τους αρχαίους, διαπιστώνουμε ότι αυτοί γνώριζαν την θεωρία των ΑΙΩΝΩΝ. 

     Αλλά ο Παύλος που μίλησε για τους ΑΙΩΝΕΣ, μίλησε και για την ψευδώνυμη γνώση. Και 
επειδή δίκαια θα μου πείτε τι είναι αυτό, διαβάστε ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ, του αρχηγού των Ναζιραίων , ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ λουγδούνου 
(Λυών), 2ος αιώνας. Πρόκειται για τον γνωστικισμό. Αλλά ο Παύλος ήταν γνωστικιστής και 
αντίφασκε με τον εαυτό του λέγοντας ψευδώνυμη γνώση; Όχι βέβαια και θα το βρείτε στο 
πρώτο άρθρο του συμβόλου της Χριστιανικής πίστης (πιστεύω εις έναν θεόν πατέρα 
παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης…). Όπως αναφέρει ο φιλόσοφος Ιουστίνος (2ος 
αιώνας), ο ποιητής ποιεί χωρίς της βοήθεια κανενός, αλλά ο δημιουργός δημιουργεί με την 
βοήθεια του ποιητή. Έτσι η ψευδώνυμη γνώση είναι, γνώση που πιστεύει ότι ένας κατώτερος 
θεός που εξέπεσε (ο Εωσφόρος)  , δημιούργησε τον θεό με το κακό και με την ανοχή και 
βοήθεια του ποιητή , είναι το κακό είδος του γνωστικισμού. Ο Ιησούς δίδαξε τον 
γνωστικισμό, δηλαδή ότι ο πατέρας ποιητής ποίησε τον κόσμο καλό και η πτώση του 
Εωσφόρου και του ανθρώπου έγινε η αιτία να εισέλθει το κακό στον κόσμο. 

 

                          ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 

 

    Την εποχή εκείνη, εγέρθηκαν 5 άνθρωποι που υποστήριξαν ότι είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ. Ο 
Ιούδας (όχι από την Ισκαρία), ο Δοσίθεος, ο Θωμάς, ο Σίμωνας ο επονομασθείς μάγος και ο 
Ιησούς. 

    Ο κυριότερος μετά τον Ιησού Σίμων υιός του Αντωνίου και της Ραχήλ, δίδασκε τον 
«κακό» γνωστικισμό. Όπως αναφέρει ο Κλήμης 2ος επίσκποπος Ρώμης μετά τον πρώτο Λίνο, 
πήγε στην Παλαιστίνη και γνώρισε τον Πέτρο. Ο Πέτρος έκανε μακροχρόνιο αγώνα κατά του 
Σίμωνα, οι ΠΡΑΞΕΙΣ των αποστόλων λένε ότι τελικά προσχώρησε στον χριστιανισμό. Όμως 
τα δύο ρεύματα αντιπάλεβαν με μανία και ο ΙΩΑΝΝΗΣ αρχηγός των ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ θα δώσει 
το έναυσμα 85 μ.Χ). ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ 
ΘΕΟΣ ΗΝ ΟΛΟΓΟΣ. Προΰπαρξη είναι η ΛΟΓΙΚΗ (του Ηράκλειτου και γι’ αυτό την 



κατέκαψε και αυτή την θεωρία ο αυτοκράτορας) και η ΛΟΓΙΚΗ αναφέρεται στον θεό και 
θεός είναι ο Λόγος-λογική) και ο ΛΟΓΟΣ έγινε σάρκα (ο Ιησούς). Καταργεί δηλαδή ο 
αρχηγός των Ναζιραίων το καλό γνωστικισμό, αφού είχε την δύναμη του αρχηγού των 
Ναζιραίων.       

 

      Νομίζουμε τα άλλα σας τα προείπαμε, πως τα χριστιανικά κοινόβια κατήργησε ο 
προδότης και ο εθνικιστής Εβραίος Κωνσταντίνος. 


