ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού (14/27 Σεπ. 2020) που ξεκινάει
από την προηγουμένη (Σάββατο εφέτος) με αγρυπνία σε όλα τα Μοναστήρια και τις ιερές
Σκήτες του Αγίου Όρους, απανωτοί σεισμοί
δόνησαν όλη τη χερσόνησο του Άθωνα. Ο
μεγαλύτερος, μεγέθους 5,3 ή 5,1 κατ'
άλλους,1 απείχε μόνο 18 χιλιόμετρα από την
Ιερά Σκήτη της Αγίας Τριάδας των
Καυσοκαλυβίων, όπου η εικόνα της
Σταυρώσεως του ∆ωδεκαόρτου έφυγε με
θόρυβο από τη θέση της (χωρίς να πέσει
κάτω όμως) την ώρα της θείας μεταλήψεως.
Την ίδια ώρα (1:50 ξημερώματα) στις
Καρυές, που απέχουν 33 χλμ. από το
επίκεντρο,2 πάλι κατά τη θεία μετάληψη, ο
σεισμός (5,3) έγινε αισθητός, ρίχνοντας σκόνη σοβάδων και χρίοντας τον εφημέριο με λάδι από
υπερκείμενο έμπροσθεν της ωραίας πύλης καντήλι. Έγιναν μέχρι το μεσημέρι της 15ης/28ης
Σεπ. πάνω από 52 αισθητοί, λίγο ή πολύ, σεισμοί.3
Τα γεγονότα αυτά δεν μοιάζουν καταστροφικά, ως τώρα, δηλ. δεν έρχονται σαν τιμωρία αλλά
σαν αφύπνιση και προειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να γλυτώσουν από πειρασμούς οι Μοναχοί
του Αγίου Όρους. Και βέβαια χρειάζεται να τους αντιμετωπίσουν με κύριο όπλο τους τον Σταυρό
του Κυρίου. Γιατί μόνο για όσους βαδίζουν προς την απώλεια είναι μωρία (ανοησία) ο Σταυρός,
όπως λέει ο απόστολος Παύλος (Α Κορ. 1:18) επειδή νομίζουν αδύναμο τον σταυρωθέντα Χριστό.
Αλλά οι Ορθόδοξοι αντιλαμβάνονται ότι διά του Σταυρού ήρθε η Ανάσταση και η δύναμη του
Θεού στους πιστούς, με την οποίαν νικούν τα πνεύματα της πονηρίας και την εκκοσμίκευση.
Η εκκοσμίκευση δεν αντιλαμβάνεται τις προσβολές του εχθρού στα θέματα πίστεως. ∆ιότι «εάν
κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν είναι η αγάπη του Πατρός σ' αυτόν», λέει ο ευαγγελιστής
Ιωάννης ο Θεολόγος (1η Ιω. 2:15). Επειδή ήδη ξεκίνησαν γεγονότα που θα είναι σημαντική η
στάση των Μοναχών ως προς αυτά, αναφέρομε τα εξής, χαρακτηριστικά.
- Προχωρούν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες που θα ανάγουν τα πάντα σε ένα αριθμό. Αυτή η
ισοπέδωση του προσώπου είναι απαράδεκτη κατά τους Πατέρες, και οι Χριστιανοί δεν πρέπει
να τις λάβουν. Η θέση των Μοναχών στο θέμα αυτό είναι σημαντική.
- Ένα τρέχον θέμα είναι και ο εμβολιασμός με αναξιόπιστα και πιθανόν καταστρεπτικά
εμβόλια. Αν τα εμβόλια επεμβαίνουν στο DNA, για να ελέγχουν τους ανθρώπους δρώντας σαν
το τελικό σφράγισμα του Αντιχρίστου, ασφαλώς και δεν πρέπει να ληφθούν. Παρά το ότι είναι
από τα παραχαϊδεμένα παιδιά της Νέας Τάξης και λανσάρει εμφυτεύσιμα τσιπ «ο ιδρυτής της
SpaceX και της Tesla, Elon Musk, δήλωσε ότι ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του δεν πρόκειται
πιθανότατα να λάβουν μελλοντικά εμβόλια κοραναϊού ακόμη και όταν είναι άμεσα διαθέσιμα»!...4
- Είχαμε επισημάνει μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019,5 δύο «σημεία», σαν αληθινούς
προειδοποιητικούς "οιωνούς" για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που βέβαια αφορούν όλους τους
Έλληνες. Να πούμε πρώτα για το 2ο σημείο που αφορά γενικότερα όλη την Ελλαδική κοινωνία,
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Οι Έλληνες σεισμολόγοι δίνουν μικρότερα μεγέθη από τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς.
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Οι αποστάσεις μετρήθηκαν με τον μετρητή του Google Earth.
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Οι 52 σεισμοί: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/agOros-52.pdf
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https://on.rt.com/arct Ο Μασκ μάλλον θεωρεί πιο επικίνδυνο το εμβόλιο από το τσιπ στον εγκέφαλο, που προωθεί!
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«Σημεία των καιρών»: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/sim-kairwn.html
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ότι πρόκειται για τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 μεγέθους 5,1 στην περιοχή των Αθηνών.
Ο σεισμός αυτός (Μ= 5,1) είναι η προειδοποίηση για τον επερχόμενο, κατά τις προφητείες,
μεγάλο καταστρεπτικό σεισμό, που θα πλήξει, επίσης, την περιοχή των Αθηνών, καθώς αυτή
έγινε κέντρο παρανομιών και βλαπτικών αποφάσεων για όλη την Ελλάδα. Οι αποφάσεις που
επιχειρούν να διαστρέψουν την ανθρώπινη φύση και την οικογένεια, μαζί με την επικρατούσα
υποκρισία και διαφθορά θα φέρουν, από τον πνευματικό νόμο, την καταστροφή στους
υπευθύνους και τους πέριξ αυτών, μαζί με τον χώρο που κατοικούν.
Η υπερήφανη διακήρυξη της ανηθικότητας ως αρετής (που υπηρετεί δήθεν την ελευθερία,
δημοκρατία κλπ) δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ, διότι διαφθείρει τους νέους και μάλιστα τα
μικρά παιδιά. Οι κληρικοί και ιδιαίτερα οι ιεράρχες της Εκκλησίας δεν πρέπει να συμβιβάζονται
με το κοσμικό πνεύμα, αλλά να διαφωτίζουν τους πιστούς και να ελέγχουν τους υποκριτές.6
Όταν ρωτήθηκε ο πρόσφατα αγιοκαταταχθείς γέροντας Σωφρόνιος ο Αγιορείτης (+1993) πότε
θα γίνει η 2α Παρουσία του Χριστού απάντησε: Όταν ο κόσμος διαστραφεί τόσο, που τα νέα
παιδιά που θα γεννιούνται δεν θα μπορούν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, τότε θα έρθει
το τέλος.7 Και δεν είναι τυχαίο ότι πλησιάζομε μια σαρωτική αλλαγή, που θα μοιάζει με αυτήν
της 2ας Παρουσίας. ∆ηλ. εκείνη του 3ου Παγκ. Πολέμου κατά τον οποίο τα 2/3 περίπου των
ανθρώπων δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Οι δοκιμασίες αυτές θα κατέστρεφαν την
Ελλάδα, αν δεν υπήρχαν οι Ορθόδοξοι που κρατούν ακόμα τις Παραδόσεις και οι άγιοι με
αρχηγό την Παναγία, που μεσολαβούν για μας στον Θεό.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν απέσυρε κανένα από τα
νομοσχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως της υιοθεσίας
παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, αλλά προσθέτει τώρα και τη
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νηπίων, για να επικεντρώσει την
προσοχή των παιδιών στα πάθη και να μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ
των εντολών της εφήμερης κρατικής ηγεσίας και των αιωνίων
εντολών του Χριστού. Σαν απάντηση του πνευματικού νόμου, ήρθε
άμεσα ο κορωναϊός, που κάποτε κλείνει τα σχολεία και κάποτε τα
κάνει να υπολειτουργούν, ενώ αναμένονται και άλλα γεγονότα για
να ξεφουσκώσουν εντελώς την υπερηφάνεια των πολιτικών: «Ο
κόσμος θα τους σιχαθεί και θα τους κυνηγήσει. Όπως ένα
μπαλόνι φουσκώνει και ξαφνικά σκάει, έτσι θα σκάσουν κι
αυτοί», έλεγε ο άγιος Παΐσιος! Αρκετές δεκαετίες πριν, ο άγιος
προειδοποιούσε: «Είναι κρίμα, γιατί σήμερα κατόρθωσε ο διάβολος κι αιχμαλώτισε τις
ηγεσίες. Κλαίω την Ελλάδα. ∆εν έχει μείνει τίποτα όρθιο σήμερα. Η Ελλάδα για να σωθεί
πρέπει όλοι οι ηγέτες της, όπου και αν βρίσκονται, να πάνε εξορία! Να φύγουν, γιατί
παρόντες μολύνουν». Μην παραξενευτείτε όμως που δεν έχουν φύγει ακόμα. Κι αυτό είναι
μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αφού δεν θέλουν να συμμορφωθούν, τους αφήνει για να...
ρεζιλευτούν! «Είδατε τί έπαθε ο Τσαουσέσκου στην Ρουμανία; Τους μωραίνει ο Θεός κι
αφού γίνουν ρεζίλι, μετά παίρνουν τον δρόμο τους. Το ίδιο συνέβη και με την Αλβανία, το
ίδιο (θα συμβεί) και με τους δικούς μας εδώ. Τους αφήνει πρώτα να ρεζιλευτούν»!...8 Θα
συμβούν σε σύντομο χρόνο πολλά ακόμα γεγονότα, αλλά η προειδοποίηση του σεισμού είναι
πολύ σημαντική για κάθε αρμόδιο πολιτικό και εκκλησιαστικό.
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Αντίθετα υποχωρούν, πχ για την Παιδεία: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/synod-biblia.pdf
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https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/25_protropes_gerontwn.pdf (Προτροπές των αγίων
γερόντων στον σύγχρονο κόσμο). Επίσης, επιλογή αποφθεγμάτων υπό Λεοντίου Μοναχού ∆ιονυσιάτου:
https://www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_A.pdf και https://www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_B.pdf
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Οι προειδοποιήσεις δίνονται για να αποφευχθούν τα επερχόμενα δεινά, εφ' όσον όμως
αλλάξουν οι υπεύθυνοι έμπρακτα την τακτική τους.
- Το πρώτο προειδοποιητικό σημείο αφορά ιδιαίτερα τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχει σχέση
με τις Πρέσπες και την εκεί "συμφωνία". Το θέμα δεν έκλεισε, όπως νομίζουν οι υποτελείς στους
ξένους πολιτικοί μας. Ο λαός αντιδρά και θα συνεχίσει να αντιδρά, μέχρι την προφητευμένη
διάλυση του μορφώματος της "Βόρειας Μακεδονίας".
Η προειδοποιητική κακοκαιρία που έφερε την καταστροφή στη Χαλκιδική στις 11-7-2019
ξεκίνησε από την περιοχή των Πρεσπών από μια ψυχρή αέρια μάζα, όπως είπαν οι
επιστήμονες και γράψαμε στα «Σημεία των καιρών».
Από εκεί έρχονται πολλαπλές ψυχρολουσίες εκ μέρους των ξενοκίνητων πολιτικών μας, με
μεγαλύτερη την αναγνώριση των Σκοπιανών ως "Βορειο-Μακεδόνων" με "Μακεδονικό
πολιτισμό" που προσεταιρίζεται δήθεν τον Μ. Αλέξανδρο αλλά αγνοεί... την Ελληνική γλώσσα
που αυτός μιλούσε! Το Βατικανό ήταν το πρώτο που έσπευσε να τους αναγνωρίσει,
επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του στο εγχείρημα. Αν δούμε ποια αποτελέσματα είχε στη
Λέσβο η ευλογία από τον πάπα Φραγκίσκο υπέρ του οργανωμένου και καλοπληρωμένου
μεταναστευτικού κύματος,9 καταλαβαίνομε ποια θα είναι και τα αποτελέσματα της συμφωνίας
των Πρεσπών...
Επειδή «ενός κακού μύρια έπονται», τώρα οι Σκοπιανοί θα ζητούν έξοδο στο Αιγαίο μέσω
Θεσσαλονίκης και το χειρότερο δική τους αυτοκέφαλη Εκκλησία. Αυτό το τελευταίο θα ταράξει
την Ορθοδοξία και περισσότερο τις μητροπόλεις της Βορείου Ελλάδος μέχρι και το ΑΓΙΟΝ
ΟΡΟΣ. Ήρθε ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη για να κινήσει τα νομιζόμενα
συμφέροντα της χώρας του, αλλά και των πολυεθνικών, στην περιοχή. Συζήτησε για τα "∆υτικά
Βαλκάνια", δηλ. για τους Σκοπιανούς κυρίως, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ κ. ∆ένδια. «Είναι πάντα
φανταστικό να βλέπω τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο ∆ένδια. Σήμερα, στη
Θεσσαλονίκη, συζητήσαμε για τη μακρόχρονη ισχύ των σχέσεων Ηνωμένων ΠολιτειώνΕλλάδας, τα ∆υτικά Βαλκάνια και την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο»,
αναφέρει ο κ. Πομπέο στο twitter.10
Η "νέα" χώρα παρόλο που αναγνωρίσθηκε χωρίς την αποδοχή του Ελληνικού λαού, χωρίς
δημοψήφισμα ή αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, παρόλο που δεν εμπεριέχει ένα ομοιογενή
πληθυσμό, θέλει τώρα αυτοκέφαλη Εκκλησία!... Αυτό, αν γίνει, θα σηματοδοτήσει την
απομόνωση των Ελληνοφώνων Εκκλησιών από τους άλλους Ορθοδόξους, κάτι που μερικώς
συνέβη ήδη, λόγω της νέας Ουκρανικής Εκκλησίας. Και οπωσδήποτε θα δοκιμάσει τον
πατριωτισμό των ιεραρχών (ιδίως της Β. Ελλάδος) και τις σχέσεις με το ποίμνιό τους, το οποίο
διακρίθηκε για την αντίδρασή του στην αναγνώριση του μορφώματος των Πρεσπών.
«Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 διέρευσε στον Ελληνικό Τύπο μια επιστολή του Πρωθυπουργού των
Σκοπίων κ. Ζόραν Ζάεφ, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Ο κ. Ζάεφ με την
επίστολή του, ζητά από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να ασκήσει ''έκκλητο'' και να δώσει
Αυτοκεφαλία στην σχισματική λεγόμενη ''Μακεδονική Εκκλησία''».11
Οπωσδήποτε η παγκοσμιοποίηση, που καθοδηγείται από τις ΗΠΑ, φοβάται τη Ρωσία και
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Ακόμα είναι έντονο το πρόβλημα. Είδηση (28/9/2020): Λέσβος: Στην φάκα τέσσερις ΜΚΟ για διεθνές κύκλωμα
δουλεμπορίας - Αλώνιζαν με πακτωλό χρημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο οργανωμένο κύκλωμα
εμπλέκονται 35 συνολικά αλλοδαποί και συγκριμένα 33 μέλη τεσσάρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.),
που δραστηριοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης καθώς και 2 υπήκοοι τρίτων χωρών. vimaorthodoxias
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Το «φανταστικό», ως αταίριαστο, η μετάφραση το έκανε «υπέροχο». Ίσως όμως ανοιχτά ο Πομπέο να
υπαινίσσεται ότι είναι φανταστικές οι συζητήσεις, αφού αυτός δίνει εντολές χωρίς την ανάγκη να συνεννοηθεί με
κάποιο! https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ypex/919314_synantisi-mpompeo-ndendia-sti-thessaloniki-osa-syzitisan-foto
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κυρίως τη Ρωσική Εκκλησία: «Ο πρωθυπουργός και εγώ συμφωνήσαμε να διερευνήσουμε
δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που
θέτει η Ρωσία μέσω επιβλαβών ενεργειών επιρροής, όπως η διάδοση παραπληροφόρησης
σχετικά με την πανδημία (να μη θεωρηθεί καλύτερο το Ρωσικό εμβόλιο;) και η προσπάθειά της
να εντάξει στα σχέδιά της την Ορθόδοξη Εκκλησία»,12 δήλωσε ο κ. Πομπέο στα Χανιά. Το
τελευταίο σημαίνει να μην υποσκελίσει η Ρωσική Εκκλησία, τις άλλες Εκκλησίες (καλό σαν
πρώτη σκέψη) και βέβαια να μην ασκεί δι' αυτής την πολιτική της η Ρωσική κυβέρνηση, οπότε
βλάπτονται τα δυτικά κέντρα αποφάσεων και κυρίως το Βατικανό.
Είναι γνωστό ότι ο πάπας της Ρώμης είναι ο θρησκευτικός ηγέτης που προσπαθεί να ενώσει
όλες τις θρησκείες κάτω από την ηγεσία του. Αυτό το δείχνει επίσημα από τη χρονιά του
Τσερνομπίλ (1986) στις πανθρησκευτικές συγκεντρώσεις13 που γίνονται στην Ασίζη, αλλά
και σε άλλες πόλεις. Για να εδραιώσει το ρόλο του, χρειάζεται να υποτάξει και την Ορθοδοξία,
πράγμα δύσκολο όταν τα κράτη των Ορθοδόξων είναι ισχυρά. Γι' αυτό συντάσσεται μαζί με τα
άλλα δυτικά συμφέροντα, ώστε όταν αυτά καταφέρουν να γονατίσουν τους Ορθοδόξους, να
μπορεί ύστερα να δρα ανεξέλεγκτα. Στην Ελλάδα τα έχουν σχεδόν καταφέρει,14 όπως προείπε ο
άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θαρθεί καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από
τη φωτιά»! «Αλλά, συνέχισε, εσεις να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάμνουν οι
άλλοι»!...15 Συνεπώς γνωρίζομε ότι θα γίνει τέτοια προσπάθεια, όχι μόνο σε επίπεδο ιεραρχίας
που γίνεται ως τώρα, αλλά και λαού. Αυτή η προσπάθεια συνδυάζεται με μια γενικότερη αλλαγή
που θα ενισχύσει τον συγκεντρωτισμό παγκοσμίως, με την εισαγωγή των νέων ηλεκτρονικών
ταυτοτήτων, μέτρα και νέους φόρους για το «κλίμα», και την εκμετάλλευση της επιδημίας covid19, η οποία καταστρέφει τις οικονομίες και θεωρείται ευκαιρεία για να γίνει το «Great Reset»
(Μεγάλη Επαναφορά), όπως το αποκαλούν ανοιχτά στο Davos, η πρόεδρος του ∆ΝΤ, ο Γ.Γ.
του ΟΗΕ, ο εκπροσωπών την βασιλική οικογένεια της Αγγλίας πρίγκιπας Κάρολος,16 και άλλοι.
«The Great Reset» θα είναι το θέμα μιας μοναδικής δίδυμης συνόδου κορυφής που θα
συγκληθεί από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τον Ιανουάριο του 2021.
Το αξιοπερίεργο είναι ότι η ελίτ των πλουτοκρατών ακολουθεί τον Γερμανό ιδρυτή και
εκτελεστικό πρόεδρο του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ (W.E.F.) Klaus Schwab, ο οποίος
όπως παρατηρεί το «Sky News Australia» ζητάει «επιστροφή στις Μαρξιστικές αρχές,
υποστηρίζοντας ότι πρακτικά ο καπιταλισμός έχει αποτύχει»! Και δεν απέτυχαν τα άκρως φονικά
καθεστώτα των Λένιν, Στάλιν, Μάο κλπ; ∆εν εννοεί όμως αυτό ακριβώς ο Schwab, λέει το «Sky
News Australia», γιατί, είπαμε, όλα κινούνται από την πλουτοκρατία. «Ο καθηγητής Schwab
μόλις κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο The Great Reset και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της
επίσημης ιστοσελίδας του WEF σε άρθρα όπως αυτό που ρωτάει: «Ο καπιταλισμός
χρειάζεται κάποιο μαρξισμό για να επιβιώσει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση»;
∆ηλ. με απλά λόγια, για να μην υπάρχει έλεγχος από τις μάζες στην κυβερνώσα πλανητική ή και
τοπική ελίτ πρέπει να εφαρμοσθούν οι μαρξιστικές μέθοδοι φίμωσης, που όποιος δεν είναι
αρεστός στην ηγεσία χαρακτηρίζεται εχθρός του λαού, της ανθρωπότητας, της προόδου, κλπ.
12

https://sputniknews.gr/thriskeia/202010028418665-o-ieros-polemos-tou-maik-pompeo-otan-i-diplomatia-empleketai-me-tinorthodoxia/

13

Γι' αυτό ο πάπας είναι ο αστέρας που είδε ο Ιωάννης ο Θεολόγος να πέφτει από τον ουρανό καιγόμενος σαν
λαμπάδα (Απ. 8:10) μολύνοντας τις ψυχές των πιστών. ∆είτε το 3 ΟΥΑΙ: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf
14

Εκτός από την επίσημα εχθρική στον Ελληνισμό στάση του Βατικανού στο Μακεδονικό και στο μεταναστευτικό,
βλέπομε ποια είναι και η στάση της Ε.Ε. που ελέγχεται, εν πολλοίς, από τους Ιησουίτες του πάπα.
15
16

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf (η 5η προφ.)

Λέει ο Κάρολος: «Η Μεγάλη Επαναφορά στοχεύει στο να επαναφέρει, επαναπροσδιορίσει, ξαναχτίσει,
ξανασχεδιάσει, αναζωογονήσει και ξαναισορροπήσει τον κόσμο μας, στα απόνερα της πανδημίας covid19»! https://youtu.be/hRPQqfwwuhU ∆είτε και: https://youtu.be/u5pxhSnDr4U & https://youtu.be/1xO723gH7Go
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Ο πάπας σκεπτόταν να κάνει μόνος του αυτό το reset, και είχε κανονίσει να προσκαλέσει
τους ηγέτες όλων των χωρών στο Βατικανό, στις 14 Μαΐου εφέτος (2020).
Ήθελε να υιοθετήσουν το «Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Εκπαίδευση», ώστε η «φροντίδα
για το επίγειο κοινό σπίτι μας» να γίνει η υπέρτατη θρησκεία όλων.17 Ο κορωναϊός του
χάλασε τότε τα σχέδια. Αλλά τώρα η Νεοταξική ελίτ χρησιμοποιεί τα προβλήματα που έφερε ο
κορωναϊός σαν ευκαιρία να προωθήσουν από κοινού με τον πάπα τα ίδια σχέδια
ολοκληρωτικής διακυβέρνησης, που σκοπό έχουν να φέρουν τελικά τον παγκόσμιο ηγεμόνα Αντίχριστο. Είναι προφανές ότι οι Χριστιανοί σε ένα κλιματικό και μαρξιστικό θρησκευτικό
υπόβαθρο θα αντιδράσουν. Γι' αυτό από τα μέσα ενημέρωσης προετοιμάζεται η απομάκρυνση
του προέδρου Τραμπ, ενώ ήδη τους Χριστιανούς τους θεωρούν ακραίους... Η Μαρξιστική
υπακοή στους κυβερνώντες δοκιμάστηκε με πρόφαση την υγεία, που έφθασε μέχρι το πλήρες
κλείσιμο εκκλησιών και τις λειτουργίες χωρίς πιστούς την εορταστική περίοδο του Πάσχα.
«Απειλείται η ελευθερία της ύπαρξής μας, της σκέψης μας, της βούλησής μας, ενώ είναι
ολοφάνερο ότι ζούμε σε καιρούς αποκαλυπτικούς, καιρούς ολοκληρωτισμού», όπως είπε
πρόσφατα (Είδηση 7 Οκτ. 2020) ο μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος.
Και ο κ. Μητσοτάκης για να ανακατέψει περισσότερο τα πράγματα έχει προσκαλέσει για το 2021
τον πάπα, για να μεταβεί μάλιστα στη Βόρειο Ελλάδα, και έτσι το ταξίδι αυτό να προστεθεί
στους άλλους πειρασμούς, οι οποίοι θα έχουν τον αντίκτυπό τους και στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.
Ιδιαίτερα αν θελήσει να το επισκεφθεί... Και το θέμα της κατάλυσης του αβάτου του Αγίου Όρους
για τις γυναίκες δεν θα πάψει να υπάρχει όσο βρισκόμαστε μέσα στην νεοταξική Ευρώπη...
Πρέπει να σημειωθεί ότι από τα έργα και τα λόγια τους θα κριθούν όλοι, κληρικοί και λαϊκοί και
Αγιορείτες Μοναχοί. Υπάρχουν διάφορα μέσα με τα οποία επιβάλλονται μερικές κρίσεις του
Θεού, πριν το θάνατο του καθενός μας και πριν τη 2α Παρουσία.18 Στην Παλαιά ∆ιαθήκη
περιέχονται πολλά παραδείγματα για τις κρίσεις του Θεού στον παλιό Ισραήλ, ο οποίος όταν
αμάρτανε αιχμαλωτιζόταν ή εξοριζόταν. Αλλά όπως τότε διά των προφητών, έτσι και τώρα διά
περισσοτέρων προφητικών φωνών, μέσα από την Εκκλησία (και όχι π.χ. από τον
Νοστράδαμο), προαναγγέλεται η παίδευση του Θεού. «∆ιότι δεν τιμωρεί άμεσα τους
αμαρτάνοντας ο Θεός. Αλλιώς θα χανόντουσαν παντελώς. Αντίθετα, προαναγγέλει τις
τιμωρίες πριν την οργή Του», λέει ο Μέγας Αθανάσιος.19
Στους πιστούς, λέει ο απόστολος Παύλος, επιτρέπει ο Θεός να έρθουν ασθένειες ή άλλες
κακοπάθειες, ώστε «κρινόμενοι με την παίδευση αυτή υπό του Κυρίου, να μην
κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο», στην τελική Κρίση. (Α Κορ. 11:32). «Ο Θεός ∆εν είναι
σαδιστής, για να μας παιδεύει, αλλά φιλάνθρωπος. Από φιλανθρωπία δίνει τις ασθένειες,
για να μετανοήσουμε και να σωθούμε, Τις δίνει, για να καθαριστούμε: τόσο Πανάγαθος
είναι. Το μέγα πρόβλημα των ανθρώπων είναι οι ασθένειες», έλεγε ο γέροντας Αμβρόσιος
Λάζαρης (+2006).20 Τώρα ήρθε η επιδημία της covid-19 παγκόσμια, αλλά και στην Ελλάδα,
διότι λένε ότι οι Έλληνες «είμαστε ο φάρος της Ορθοδοξίας, αλλά καταντήσαμε από την
αμαρτία χειρότεροι από τους αθέους», πάλι κατά τον γέροντα Αμβρόσιο.21
Οι επιδημίες και η οικονομική κρίση, που στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη, είναι παγκόσμια
17

∆ιαβάστε και δείτε σχετικό βίντεο: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Deep_State.html

18

Η φωνή του Χριστού, μέσα από το Ευαγγέλιο, λέει: «Εάν Με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές Μου να τηρήσετε»
(Ιω. 14:15), και «αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές» (Ματθ. 19:17), και «ο λόγος τον οποίον
ελάλησα, εκείνος θα κρίνει όποιον τον αθετεί, την εσχάτη ημέρα (της 2ας Παρουσίας)». (βλ. Ιω 12:18).
19

Ερμηνεία στους Ψαλμούς: «Οὐ παραυτὰ Θεὸς κολάζει τοὺς ἁμαρτάνοντας· ἢ γὰρ ἂν ἄρδην ἀπώλοντο·
προαναφωνεῖ δὲ τῆς ὀργῆς τὰς κολάσεις». (PG 27,113).

20

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης (+2006). (Β΄, σελ. 107). https://www.imdleo.gr/diaf/2012/gAmbrosios_b.pdf (26).

21

Αποφθέγματα από το Α βιβλίο σελ. 178: https://www.imdleo.gr/diaf/2009/img/g_Ambrosios.pdf (04)
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γεγονότα, που σκοπό έχουν να φρενάρουν για λίγο το κακό στην ανθρωπότητα, ώστε να μην
φτάσομε στον Γενικό ή παγκόσμιο Πόλεμο πνευματικά απροετοίμαστοι. Γιατί το κακό κινείται
από τα πονηρά πνεύματα, κατά την Αποκάλυψη, τα οποία δρουν εκεί που δεν υπάρχει
πίστη στον αληθινό Θεό. Τότε οι άνθρωποι δεν τηρούν τις εντολές Του, φτιάχνουν «θεούς» στα
μέτρα τους και διά του αποκρυφισμού γίνονται τέλεια υποχείρια του Σατανά.
Οι οικονομικές θεωρίες που κινούν την Νέα Τάξη στην κλοπή των περιουσιών των λαών από το
διεθνές Τραπεζικό κύκλωμα, και που γίνονται ακόμα πιο σκληρές με τη «Μεγάλη Επαναφορά»,
καθώς είναι εξοντωτικές, δεν μπορεί να κινούνται από ανθρώπινα αλλά, πρωταρχικά, από
δαιμονικά συμφέροντα. Αυτά προτιμούν τον Μαρξ, γιατί δεν θέλουν να ακούγεται τίποτα περί
Χριστού καθώς ελέγχονται από τις εντολές Του για τις αδικίες τους. Και κατά τις Παροιμίες του
Σολομώντος «είναι ίδιον διανοίας αγαθής το να γνωρίζει τον Νόμο (του Θεού). Οι οδοί
όμως όσων τον καταφρονούν είναι της απωλείας». (Παρ. 13:15). Γι' αυτό «τα πράγματα θα
εξελιχθούν πολύ γρήγορα. Ο διάβολος θα κυριαρχήσει. Όσοι τον πλησιάσουν, θα τους
τσακίσει, θα τους συντρίψει. Φίλους αυτός δεν έχει». (Γ. Αμβρόσιος Α΄, σελ. 210).
Επομένως έρχονται πολλά γεγονότα, με αποκορύφωμα τους πολέμους, στα οποία θα
δοκιμασθούν και οι Αγιορείτες Μοναχοί. Πρέπει να λαμβάνομε σοβαρά υπ' όψιν μας την
προφητική φωνή των αγίων, και μάλιστα των συγχρόνων, αν δεν θέλομε να κάνομε
λανθασμένη κρίση για τα ζητήματα που μας απασχολούν. ∆εν είναι σωστό οι σύγχρονοι άγιοι
να τιμώνται μόνο με τα χείλη, χωρίς τη βαθύτερη αποδοχή των λεγομένων τους, για να μην
μοιάζουμε με αυτούς για τους οποίους ο Κύριος είπε: «ο λαός αυτός με το στόμα τους και με
τα χείλη Με τιμά, η καρδιά τους όμως βρίσκεται μακριά Μου». (Ματθ. 15:8). Από μαρτυρίες
προσκυνητών για τον άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη (+1993) επιλέγομε τις εξής αποκαλύψεις:
Από τον κ. Τσέτο Χρήστο, επισμηναγό ε.α., Θεσσαλονίκη: «Έτυχα σε μια συζήτηση με
δικούς του πατριώτες, που καταγόταν από τα Φάρασα και μένανε στην Κόνιτσα, όπως και ο
Γέροντας. Ήταν περίπου σαράντα άτομα της ίδιας ηλικίας με τον Γέροντα. Ένας από αυτούς
τον ρώτησε πως έβλεπε τα πράγματα με τους Σκοπιανούς, αν η Ελλάδα θα είχε κάποια
εμπλοκή. Ο Γέροντας είπε ότι θα γίνει εμπλοκή, αλλά την Ελλάδα θα την πάρει ξυστά. ∆εν
είπε με πια κράτη θα γίνει η εμπλοκή».22
Από τον κ. Μάρτη Γεώργιο, Θεσσαλονίκη: Την δεύτερη φορά (τον Γέροντα) τον
συνάντησα στο Μοναστήρι, στη Σουρωτή, όπου πήγα να τον δω. Συζητήσαμε για εθνικά θέματα.
Του είπα: «Πάτερ Παΐσιε, έχω την γνώμη ότι η Ελλάδα θ' αποκτήσει πάλι ότι απώλεσε:
Βόρειο Ήπειρο, Μακεδονία των Σκοπίων, Ανατολική Ρωμυλία, Κωνσταντινούπολη,
Μικρά Ασία». Έτσι όπως ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, μου λέει:«Έλα, παιδί μου, να σε
φιλήσω». Σκύβω, με φιλάει και τον φιλάω κι εγώ στο μάγουλο. Μετά μου λέει: «∆εν ήθελα τίποτα
άλλο. Να με κρατούσε ο Θεός ακόμα λίγα χρόνια στη ζωή, για να έβλεπα την πατρίδα μου
μεγαλωμένη. Θα μεγαλώσει, αλλά μην περιμένεις πόλεμο. Θα μεγαλώσει χωρίς να ματώσει
Ελληνικό ρουθούνι»..! 23
Από τον π. Μακάριο Αγιαννανίτη (και Αγιορείτη) τι έλεγε ο άγιος Παΐσιος για τα
γενικότερα γεγονότα: «Πρώτα θα παιδεύσει ο Θεός τους μεγάλους εχθρούς της
Ορθοδοξίας, που είναι ο Ισλαμισμός και ο Καθολικισμός. Αυτοί που αμείλικτα χτυπούν
την Ορθοδοξία, τώρα θα εκλείψουν. Ακόμα και αυτοί που κατέστρεψαν τον Βυζαντινό
Πολιτισμό δεν είναι οι Τούρκοι που τον κατέστρεψαν, είναι οι σταυροφόροι, οι Ευρωπαίοι, οι
Καθολικοί που ενίσχυσαν τους Τούρκους για να καταστρέψουν το Βυζάντιο. Τους απογόνους
τους, λοιπόν, θα τους μαζέψει ο Θεός εκεί μέσα και θα σφαγούν. Εσείς είστε νεότεροι και
θα το δείτε, αφού θα είστε εν τη ζωή. Τώρα θα γίνει η Μεγάλη Σύρραξη, ο Αρμαγεδδών.
22

Μαρτυρίες προσκυνητών Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994, τόμος 1, σελ 261 - 263.

23

Μαρτυρίες προσκυνητών Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994, τόμος 1, Σελ 287.
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Αυτό που τώρα ξεκίνησε στα Βαλκάνια δεν θα σταματήσει»...24
Προφητείες που αφορούν ειδικά τους Αγιορείτες είναι αυτές του Αγίου Νείλου του
Μυροβλύτη. Εκτός από τα γεγονότα του τέλους του κόσμου και την τότε εγκατάλειψη του Αγίου
Όρους υπό της Παναγίας, όταν η εικόνα της Πορταΐτισσας φύγει από αυτό, δεν αποκλείουν και
«καταδρομές» εναντίον του, νωρίτερα. Αυτό λέει ο άγιος Νείλος στους Μοναχούς, γίνεται
«οπού εδοθήκατε εις την μέριμναν και μακαρίζετε όποιον έχει πολλά θησαυρισμένα· και
ακούοντες οι λησταί πως το Όρος έχει πολλά θησαυρισμένα έρχονται να τα αρπάσουν»...
Και τώρα γίνεται πολύς λόγος για «τους θησαυρούς του Αγίου Όρους». Αλλά, «οσιώτατοι
πατέρες», λέει ο άγιος Νείλος, «όταν ευρίσκεται η Βασίλισσα (των Ουρανών, η Παναγία με
την εικόνα της την Πορταΐτισσα), μέσα στο Όρος τούτο, και τύχει εξ αμαρτιών σας να
έλθουν οι λησταί να σας καταδρομήσουν, δύναται η Βασίλισσα να σας εξαγοράσει». Και
εξηγεί ότι αυτό συνέβη, και μας βοήθησε, όταν ήρθαν οι Λατινόφρονες «να μας κουρσεύσουν εξ
αμαρτιών μας». Αλλά, προς το τέλος του κόσμου, «όταν η Βασίλισσα αναχωρήσει και
έλθουν οι λησταί, ποίος τότε να σας ελευθερώσει; Ουδείς»!..25 Γι' αυτό οι Μοναχοί δεν
πρέπει να εγκαταλείψουν το Όρος πριν να φύγει η Παναγία με την εικόνα της, των Ιβήρων. Για
επιδρομή μιλούν και άλλοι γέροντες του αγίου Όρους.26
Να σημειωθεί ότι εκτός από τους σεισμούς υπήρξε και μια κακοκαιρία από δυνατή βροχή, που
έπληξε κυρίως την περιοχή των Καρυών και τους γύρω απ' αυτήν δρόμους του Αγίου Όρους.
Και η κακοκαιρία αυτή (6 Απριλίου, μετά την Ε΄ Κυριακή των νηστειών), μπορούμε να πούμε ότι
μεταφέρει το μήνυμα «λιγότερη μέριμνα» στους Αγιορείτες, συμφωνώντας με τις προτροπές
του Αγίου Νείλου, διότι προκάλεσε ζημιές στο οδικό δίκτυο, και δεν επιτρέπει την κίνηση σε
φορτηγά για μεταφορά οικοδομικών και άλλων βαριών υλικών σε μεγάλη ποσότητα.27
Από τον κ. Αθανάσιο Ρακοβαλή για την παγκόσμια πνευματική αναγέννηση:
– Γέροντα, σήμερα υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, δισεκατομμύρια, που δεν γνωρίζουν τον
Χριστό και τόσοι λίγοι αυτοί που τον γνωρίζουν, τι θα γίνει;
- Θα γίνουν πράγματα, που θα συγκλονιστούν τα έθνη. ∆εν θα είναι η ∆ευτέρα Παρουσία αλλά
θεία επέμβαση. Θα ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν κάποιον να τους μιλήσει για τον Χριστό .
Θα σε τραβούν από το χέρι. Έλα δω, κάτσε να μου πεις για τον Χριστό.28
Μετάστασις αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
26 Σεπ. / 9 Οκτωβρίου 2020
Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης
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«Λόγοι χάριτος και Σοφίας», 10ο κεφ. π. Μακάριος Αγιαννανίτης. ∆είτε και: «Καταιγίδα έρχεται στα Βαλκάνια»:
https://www.imdleo.gr/diaf/2017/kataigida_sta_Balkania.pdf
25
26

Οσίου Νείλου: https://www.imdleo.gr/diaf/2007/061-st_Nilus-anaxwr_eikonos_Panagias.pdf
Η απειλή από νέους Αγαρηνούς και τα 3 θηρία: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/gen/1957+3thiria.pdf

27

«Το οδικό δίκτυο από ∆άφνη προς Καρυές έχει διακοπεί σε τρία σημεία, όπου το οδόστρωμα υποχώρησε και η
οδική συγκοινωνία διεξάγεται από παρακαμπτήριους, με μικρά μόνο οχήματα»... Είδηση 12-Απρ-2020.

28

Από το βιβλίο «Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε», σελ. 84.
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