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     Αν πάτε στο λήμμα ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ στο λεξικό του Σουΐδα (11ος αιώνας) θα βρείτε ότι είναι 
οι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στον θεό. Αν πάτε στον Επιφάνειο Σαλαμίνας (4ος αιώνας), 
θα βρείτε ότι ο αδελφόθεος Ιάκωβος ντυνόνταν στα λευκά (ο χιτώνας ήταν λευκός), είχε 
μακριά μαλλιά και γένια, απείχε του κρέατος εκτός των ψαριών, ήταν Ναζιραίος. Και ο 
Ιησούς είχε τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως και όλοι οι μαθητές, ήταν Ναζιραίοι.  

 

                        Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΝΑΖΙΡΑΙΟΣ 

 

     Η λέξη Ναζιραίος προέρχεται από την λέξη μαζοί (επίρρημα μαζί). Μαζοί ήταν οι 
συνεστώτες, οι σύντροφοι, οι κάτοικοι του παραδείσου, της αχρήματης κοινωνίας, οι 
αλληλέγγυοι, οι αδελφωμένοι, οι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στον θεό. Μαζοί-μαζί και 
κατά παράφραση Ναζί, Ναζιραίοι. Και ο αιμοσταγής Χίτλερ, για να δυσφημίσει τους 
αφιερωμένους, ονόμασε το δολοφονικό του τάγμα Ναζί.  

 

                                 ΠΟΤΕ ΟΙ ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑΓΜΑ 

 

    Η ΠΤΩΣΗ οδήγησε στον πρώτο καταστροφικό πυρηνικό ολοκαύτωμα. Στην νέα ζωή 
(115.000 π.Χ.), ιδρύεται το τάγμα, άμυνα στους Εωσφοριστές. Τώρα το τάγμα είναι μυστικό, 
για να αποφευχθεί η δολοφονία των μελών του από τους Εωσφοριστές.  

    Η γη καταστρέφεται τέσσερις φορές και μπαίνει περίπου το 1750 π.Χ. στο πολιτισμό που 
διανύουμε. Προέρχεται από το ολοκαύτωμα που σώζει η μυθολογία ως εκπύρωση του 
Φαέθοντος.  

 

                          Ο ΜΩΫΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΟΥΝ ΤΟ ΤΑΓΜΑ 

 

     Ο Απόλλων κατεβαίνει από τις κοινότητες του διαστήματος, γίνεται αγρότης στην Σαΐδα 
και γίνεται ένας από τους τρεις Οσαρσήφ, δηλαδή αρχιερείς του Όσιρη και της Ίσιδος στην 
Αίγυπτο. Ο άλλος έφθασε ο Μωϋσής και ο τρίτος Εωσφοριστής. Ο Απόλλων και ο Μωϋσής 
επανιδρύουν το τάγμα των Ναζιραίων και επειδή ο φύλακας στην Αραμαϊκή γλώσσα που 



σχημάτισε ο Μωϋσής λέγεται Ναζρί, θεωρήθηκε ότι η λέξη Ναζιραίος προέρχεται και είναι 
οι φύλακες της κιβωτού της διαθήκης. Και αρχικά οι Ναζιραίοι ήταν οι φύλακες της  
κιβωτού, Έλληνες και Υκσώς, από τον λαό των οποίων σχηματίστηκε το Εβραϊκό έθνος.  

      Οι Ναζιραίοι έχουν ανάμνηση την αχρήματη κοινωνία του παραδείσου και οραματίζονται 
την επάνοδό του στην γη.  

 

               ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΗΤΑΝ ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ 

 

     Ο Σωκράτης, ο Δημόκριτος, ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας, ο Αναξαγόρας, ο Ορφέας, ο 
Ησίοδος και πολλοί άλλοι, ήταν Ναζιραίοι. Και όπως αναφέρει ο Ιουστίνος αν δεν απατώμαι, 
οι κατήγοροι του Σωκράτους ήταν γίγαντες, Νεφέλιοι, Νεφελίμ, δηλαδή Εωσφοριστές.  

     Οι φιλόσοφοι προετοίμαζαν τον δρόμο για την έλευση του Λόγου, που θα ενσάρκωνε ένας 
άνθρωπος που προγραμματίστηκε από τον Μωϋσή και τον Απόλλωνα να αναδυθεί μαζί με 
την έλευση του αστερισμού των ιχθύων. Και ο Δημόκριτος έφερε το βότανο, με το οποίο 
όταν το λάβει η γυναίκα σε ωορηξία αναδιπλασιάζεται το DNA του ωαρίου και χωρίς την 
παρέμβαση του ανδρός η γυναίκα θα γεννήσει κορίτσι. Δηλαδή χωρίς πολλά λόγια την Ιασώ 
από την Λαοδίκεια, την πραγματική μητέρα του Ιησού.  

 

ΠΩΣ ΟΙ ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ  

 

      Και ο Ιησούς θα ιδρύσει θρησκεία και θα εγκαινιάσει τα κομμουνιστικά κοινόβια, τις 
χριστιανικές αγάπες. Όμως οι δύο επικεφαλής αρχιερείς των 24 αρχιερέων του ναού του 
Σολομώντα (ο Ιησούς ήταν ένας από τους 24), ζητούν από τον Ιησού να ηγηθεί ένοπλης 
επανάστασης ενάντια στους Ρωμαίους και αντί αυτού την Κυριακή των Βαΐων εορτάζεται η 
ημέρα απάντησης της ειρηνικής κίνησης του Ιησού (ο κόσμος τον περίμενε να ηγηθεί της 
ένοπλης επανάστασης και αυτός εισέρχεται επί πώλου όνου στα Ιεροσόλυμα, δείγμα 
ειρηνικής πολιτικής). Οι αρχιερείς οδηγούν στην σταύρωση (στην πραγματικότητα 
προσφέρθηκε και σταυρώθηκε ο σωσίας, ο Σίμων ο Κυρηναίος). Πριν αναχωρήσει για τα 
Τύανα ο Ιησούς, προσδιορίζει στους μαθητές, ότι ο Ιωάννης θα προσδιορίσει την μελλοντική 
υφή και διδασκαλία του Χριστιανισμού (είχε ξεσπάσει η αίρεση της ψευδωνύμου γνώσεως, 
του ψευδογνωστικισμού και ο Ιωάννης ανάλογα θα έκρινε και θα διαμόρφωνε την 
διδασκαλία του Χριστιανισμού. Και όπως αναφέρει ο Σουΐδας, το 62-64 κάπου εκεί, όταν 
χρίστηκε από τον Πέτρο επίσκοπος Αντιοχείας ο Ευόδιος, οι Ναζιραίοι μετονομάστηκαν σε 
Χριστιανοί.  

     Τα χριστιανικά κοινόβια μεταλαμπαδεύονται σε όλη την αυτοκρατορία και οι διώξεις 
ξεκίνησαν. Οι γεωκτήμονες δεν εύρισκαν χέρια για τα χωράφια, οι ακτήμονες και οι 
μικρογεωργοί και πολλοί άλλοι, προσχωρούσαν στα κοινόβια. Και η πολιτική και 
θρησκευτική δίωξη ήταν απηνής. 13.000.000 μάρτυρες καταγεγραμμένοι τα 300 πρώτα 
χρόνια του Χριστιανισμού. Και πόσοι άλλοι μη καταγεγραμμένοι. Και τότε ξέσπασε η 



μεγαλύτερη αίρεση, που έγινε η αιτία της πτώσης της κοινοβιακής ζωής και της ήττας της 
αχρήματης κομμουνιστικής κοινωνίας των κοινοβίων.  

 

              ΤΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΞΕ, ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 

 

       Ο Ιησούς δίδαξε ότι ο πατέρας θεός, ο Βυθός, ο Έλ, ο πατέρας των Αιώνων, ποίησε τον 
κόσμο από το μηδέν και λίαν καλό. Και η πτώση του ανθρώπου παρεισέφρυσε το κακό στον 
κόσμο. 

     Αλλά ηγέρθηκαν και οι Εωσφοριστές και ο Σίμων ο μάγος θα διδάξει ότι άλλος είναι ο 
πατέρας θεός, είναι ο νομοθέτης και άλλος ο δημιουργός του κόσμου. Ο δημιουργός του 
κόσμου, κατώτερος Αιώνας, δημιούργησε τον κόσμο με το κακό. Η διένεξη ήταν δραματική 
και ο Ιωάννης περί το 110 μ.Χ., δίνει εντολή και καίγονται τα τέσσερα ευαγγέλια και 
ξαναγράφονται. Τώρα ο πατέρας θεός δεν πρόβαλλε-γέννησε πολλούς Αιώνες, αλλά τον 
μοναδικό Υιό- Αιώνα Λόγο, ο οποίος μάλιστα ενσαρκώθηκε και ο Ιησούς ήταν η 
ενσάρκωση. Και έτσι υπάρχουν τρία πρόσωπα, οι θεοί είναι τρεις και σκέπτονται και 
αποφασίζουν τα ίδια.  

 

                       Ο ΑΡΕΙΟΣ ΣΕΙΕΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΙΔΙΣΜΟ 

 

     Ο Άρειος, διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, θα παρεισφρύσει από πλάγιο 
δρόμο τον Σιμωνισμό. Τώρα ο Υιός αποτελείται από διαφορετικές άτομες, διαφορετικές ο 
Υιός και διαφορετικές το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός είναι ομοιούσιος και όχι ομοούσιος του 
Πατέρα και κατώτερος και ένας κατώτερος Αιώνας αφού υπάρχουν δημιούργησε τον κόσμο 
με το κακό. Εγείρεται ο κατώτερος πάσης ηθικής Αθανάσιος (αρχηγός των Ναζιραίων), ο 
οποίος θα διαμορφώσει το δόγμα, κατά διδαχή του Ιωαννιδισμού. Ο αυτοκράτωρ μία δέχεται 
τον Αρειο, μία τον Αθανάσιο να αποφασίσει. Ο Αθανάσιος δολοπλοκεί και κατευθύνει τους 
φανατικούς οπαδούς του και σε μία έξοδο του Αρείου από το παλάτι, τον δολοφονούν.  

     Τώρα πλέον ο αυτοκράτορας έχοντας την προσφορά του Αθανασίου ότι θα διαλύσει τα 
μικτά κοινόβια που κατέκλυσαν την αυτοκρατορία, και θα του παραδώσει την κιβωτό, 
αποφασίζει την εν Νικαία σύνοδο που ο κατώτερος ηθικής Αθανάσιος θριαμβεύει με την 
αυτοκρατορική βία και απειλή.  Αλλά τα κοινόβια διαδοχικά διαλύονται και δεν υπήρχαν 
πλέον διώξεις. Και μετά περίπου μισό αιώνα, άρχισε ο ασκητισμός σε διαδοχή των κοινοβίων 
και μετά το μοναχικό- μονοφυλλετικό και όχι μικτό κοινόβιο.   

 

                     ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ ΣΩΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟΥΣ 

 

     Τώρα πλέον οι αφωσιωμένοι και οι αφιερωμένοι στον θεό, οι ακτήμονες ,θα είναι οι 
μονοφυλλετικοί μοναχοί του κάθε κοινοβίου. Αλλά ο παράδεισος, η αχρήματη κοινωνία του 



παραδείσου, έχει αποτύχει. Τώρα πλέον, με την εισδοχή του Υδροχόου, θα γίνει ο 
αποφασιστικός αγώνας.  

 

                    ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ ΡΙΖΩΝΕΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 

 

      Μπορεί οι Ναζιραίοι να είναι λίγοι, αλλά ρίζωσαν στο Άγιο Όρος. Μπορεί να μην φορούν 
λευκούς χιτώνες, αλλά η διατροφή τους είναι Ναζιραϊκή. Οι μυστικοί του Αγίου Όρους ήταν 
πίσω από κάθε μορφή του αγώνα ενάντια στον τεθνεότα αντίχριστο που διεξήγαμε. Και 
ευελπιστούμε ότι η αχρήματη κοινωνία του παραδείσου πλσιάζει.                      


