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     Με τις διαδοχικές αποκαλύψεις που έκανα από το site ή την τοπική μας εφημερίδα, 
διαπιστώσατε ότι αποκρύπτεται η πραγματική ιστορία του ανθρώπινου γένους. Η πτώση και 
οι πυρηνικοί και ολοκληρωτικοί πόλεμοι, η πρότερη αποίκηση του διαστήματος από το 
χρυσούν γένος του παραδείσου, των ανθρώπων που επονομάστηκαν θεοί. Η διάσταση και η 
απόσχιση από τις κοινότητες των οπαδών του Εωσφόρου. Και στην γη , τους πολιτισμούς 
που διαδέχονται ο ένας τον άλλο, τον συνοδεύουν και μυστικά.  

 

                           ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΟΛΕΘΡΟΣ 

 

     Περίπου το 1850 π.Χ. έγινε ο τελευταίος όλεθρος. Πρόκειται για την εκπύρωση του 
Φαέθοντος (πυρηνικός πόλεμος), ή τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, την σύγκρουση των 
αυτοκρατοριών των Σοδόμων και της Γόμορας. Μυστικά θα διοχετευτούν στον πολιτισμό 
μας και θα σωθούν στα υπόγεια των μυστηρίων του Οσίρεως και της Ίσιδος. Χάλκινα βιβλία 
που ο πόλεμος δεν κατέστρεψε. Και το τάγμα του παραδείσου, των αφοσιωμένων και 
αφιερωμένων στον θεό, σχεδόν καταστραμμένο να περιμένει την επαναδημιουργία του.  

 

                     Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΩΫΣΗΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΟΥΝ ΤΟ ΤΑΓΜΑ 

 

      Ο Απόλλων κατεβαίνει από τις κοινότητες του διαστήματος και τελικά γίνεται ένας από 
τους τρεις αρχιερείς των παραπάνω μυστηρίων. Οσαρσήφ (αρχιερέας του Όσιρη) γίνεται και 
ο Μωϋσής. Ο τρίτος με τους εκπεσόντες, ο αρχικός τότε Βήρωσος. 

     Ο Μωϋσής και ο Απόλλων έρχονται σε συμφωνία. Ο Απόλλων θα επανιδρύσει το έθνος 
των Ελλήνων και την φιλοσοφία και την επιστήμη. Διοικητικά θα στέκεται το έθνος των 
Εβραίων, που ο Μωϋσής θα ιδρύσει πάνω στους υπόδουλους Υκσώς (έθνος περιτμημένων, 
δηλαδή ουσιαστικά υπηρετών των Ελλήνων, αφού δεν μπορούν , λόγω περιτομής, να 
αναδείξουν επιστήμονα). Και ο Μωϋσής θα ιδρύσει πάλι το τάγμα των αφοσιωμένων και 
αφιερωμένων στον θεό, τους Ναζιραίους. Επικεφαλής 24 πρεσβύτεροι, 12 Έλληνες και 12 
Εβραίοι. Προσδιορίστηκε με την είσοδο των Ιχθύων, να αναδείξουν τον μεσσία που θα 
οδηγούσε στην αχρήματη κοινωνία και θα δίδασκε φανερά και δημόσια την ορθώνυμη 
γνώση, την θεωρία του Δία. 

 

                             ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 



    Όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν Ναζιραίοι και ας είχαν αντικρουόμενες θεωρίες (πλην 
ελαχίστων). Ο Δημόκριτος ήταν ίσως το μεγαλύτερο μυαλό της αρχαιότητας και πολύ 
αγαπητός στα Άβδυρα (θράκη). Έρχεται μία Αβδυρίτισσα, Πάτερ η Ελένη γέννησε και πριν 9 
μήνες ο άνδρας της έλλειπε σε ταξίδι, δεν τον απάτησε! Και ο Δημόκριτος ανακαλύπτει ένα 
βότανο, που όταν το φάει η γυναίκα σε ωορρηξία, αυτογονιμοποιείται το ωάριο και φυσικά 
γεννιέται κορίτσι. Και το κορίτσι έχει εξαιρετικές ιδιότητες.  Όπως η Ιασώ, η πραγματική 
μητέρα του Ιησού. 

 

                                      Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

 

     Κυρίευσε όλη την ανατολή και κατέλυσε τα σύνορα. Ο θάνατός του κληρονόμησε την 
διείσδυση των Εωσφοριστών από την ανατολή και την διαδοχική παρακμή του Ελληνικού 
έθνους.      

     Προηγήθηκε η αιχμαλωσία των Εβραίων στην Βαβυλώνα και η Εωσφοροποίηση των 
περισσοτέρων αρχιερέων. Και ο Κύρος τελικά και τότε, τους εξαπολύει ενάντια στο 
Ελληνικό έθνος.  

 

                            Ο ΙΗΣΟΥΣ ΙΔΡΥΕΙ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑ, ΤΙΣ ΑΓΑΠΕΣ 

 

     Στόχος η αχρήματη κοινωνία και ο Ιησούς διδάσκει την ορθώνυμη γνώση και βεβαιεί ότι 
δεν θα καταλύσει τον Μωσαϊκό Νόμο, αλλά ιδρύει τα κοινόβια όπου τα μέλη δεν είχαν 
περιουσία, την έδιναν στο κοινόβιο και αυτό ικανοποιούσε τις ανάγκες τους. Μία προσπάθεια 
ειρηνικής μεταρρύθμισης.  

     Εγείρεται ο Σίμων ο μάγος και ξεσπάει η αίρεση της ψευδώνυμης γνώσης, των 
ψευδογνωστικιστών, που διεισδύουν στα κοινόβια. Ο Ιησούς διώκεται επειδή δεν ηγείται 
ένοπλης επικράτησης των Εβραίων (έγινε ένας από τους 22 ιερείς του ναού του Σολομώντος). 
Τότε προσδιορίζει ότι ο Ιωάννης θα ορίσει στον κατάλληλο χρόνο, το δόγμα και την πορεία. 

      Ο Ιωάννης περίπου το 105 μ.Χ. διατάσσει την καύση των 3 ευαγγελίων και το ξανά 
γράψιμό τους και διαβλέπει ότι τα κοινόβια που μεταλαμπαδεύονταν σε όλη την 
αυτοκρατορία, θα προδοθούν, η αχρήματη κοινωνία θα αποτύχει.           

 

               ΟΙ ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΔΥΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ 

 

     Ο πρώτος ο Αθανάσιος ο οποίος θα καταλύσει τα χριστιανικά κοινόβια, σε αντάλλαγμα 
την επιβολή από τον αυτοκράτορα του Ιωαννιδισμού, του ισχύοντος δόγματος στα αρχικά 
άρθρα. 



     Ο δεύτερος επί κατοχής, πρόδωσε στους Ναζί που θα βρουν τα μυστικά για την 
κατασκευή της πυρηνικής βόμβας (που την κατασκεύασαν πολύ αργά). Αλλά και δεν είναι 
βέβαια τυχαίο, ότι οι Ναζί επέδραμαν σε ένα μικρό, ορεινό και δύσβατο τότε χωριό, τον Άγιο 
Δημήτριο Ναυπακτίας, το χωριό των δύο γονιών μου. Κάποιος προνόησε και έκαψε τα 
ληξιαρχικά βιβλία του χωριού και βέβαια στο χωριό δεν υπήρχε ούτε ένας Εβραίος.  

 

             Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΧΕ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

 

     Στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ θα γράψει ο λέων από την φυλή Ιούδα. Έτσι κανείς δεν θα 
υποψιαστεί Έλληνα. Αλλά ο προδότης προδίδει. Και έβγαλε πολλούς το Ελληνικό έθνος. Και 
το χωριό υπόκειται στην μανία των Ναζί, που δεν βρίσκουν τα βιβλία, είναι τυφλοί.  

 

                                   ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ 

 

     Ο εθνάρχης και οι δύο Αιτωλοακαρνάνες υπουργοί του Σταμάτης και Στράτος, οι 
Παπαστραταίοι και οι συν αυτών, και ο Πατήρ Γεώργιος Καψάνης.  

      Ο εθνάρχης προσδιόρισε πως θα γνωρίσω την γυναίκα, ο Άγιος Πατέρας ότι ήταν 
ακατάλληλη. Τον Πατέρα το 1980 φιλοξένησε ένας από τους συν αυτών και ήταν αυτός που 
προσδιόρισε να μην παντρευτώ τότε.  


