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Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει 

κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά !!! 
Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, κυριολεκτικά ΜΟΝΟ 

στά Ἑλληνικά μποροῦν σωστά καί ἀκριβολογικά νά διατυπωθοῦν, χωρίς 
παρερμηνεῖες, διότι οἱ ἄλλες γλῶσσες ἤ δέν ἔχουν κατάλληλες ἔννοιες, ἤ ἔχουν 

ἔννοιες ἀτελεῖς, οἱ ὁποῖες δέν καταφέρνουν νά ἑρμηνεύσουν τά πρωτότυπα Ἑλληνικά 
κείμενα, ἐπειδή τούς λείπει ἡ Μαθηματική δομή, γιά νά μποροῦν νά ἀναπτυχθοῦν καί 

ἐκφρασθοῦν μέ πληρότητα, λογικά καί κατανοητά. 
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ, ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΜΩΡΙΑ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΙ Η 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΝΑ ΔΗΘΕΝ 
«ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ!!! 

   Τά Ἑλληνικά πρωτότυπα κείμενα, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, προωθοῦν τίς 
ὑψηλές ἀξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ὄχι τυχαία, διότι σύμφωνα μέ 
τόν  Χριστό,  ἡ  προσέλευση  τῶν  Ἑλλήνων  μαθητῶν  σηματοδοτοῦσε  τήν  ἔναρξη  τῆς 
δόξης  τοῦ Υἱοῦ  τοῦ Θεοῦ  στά  ἔθνηΑ,  διά  τά  ὁποία  ἡ Θεία Πρόνοια  εἶχε φροντίσει  νά 
ἐξελληνισθοῦν ἀπό τήν προηγειθεῖσα ἐκστρατεία τοῦ Μέγ. Ἀλεξάνδρου. Ἡ Ἑλληνική 
μυθολογία ἦταν εἰδωλολατρική καί δαιμονολατρική. 
   Δέν  χρειαζόταν  γιά  αὐτήν  μία  γλώσσα  «ἀνωτέρου  ἐπιπέδου»,  ὅπως 
ἀποκαλεῖται  σήμερα  ἡ  ἀρχαία  Ἑλληνική.  Ἡ  Χριστιανική  Θρησκεία,  ὅμως,  ἔχει  μία 
συμπεπτυγμένη  ἔκφραση  στά Κανονικά  λεγόμενα  βιβλία,  τά  ὁποῖα  ὅταν  ἀναλυθοῦν 
σύμφωνα  μέ  τούς  κανόνες  τῆς  Ἑλληνικῆς  Γλώσσας,  θά  προκύψουν  τόσα  νοήματα, 
ὥστε  νομίζομε  ὅπως  λέγει  καί  ὁ  Ἀγαπημένος  Μαθητής  τοῦ  Χριστοῦ,  «ἅτινα  ἐὰν 
γράφηται καθ᾿ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία». 
(Εὐαγ.  Ἰω.  κεφ.  ΚΑ  25).  Ἔτσι  πχ.  ὁ  Μέγας  Βασίλειος  ἑρμηνεύοντας  τήν  Γένεσι,  στήν 
«Ἑξαήμερο» ἀφιερώνει ὁλόκληρες σελίδες στήν ἀνάλυση ὁρισμένων πολύ περιεκτικῶν 
σέ  νοήματα  λέξεων  καί  φράσεων,  ὅπως  γιά  τό  «ἐν  ἀρχῇ»  στό  «᾿Εν  ἀρχῇ  ἐποίησεν  ὁ 
Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» ἀποδεικνύοντας ὅτι τά νοήματα πού προκύπτουν εἶναι 
ὅλα βοηθητικά γιά τήν σέ βάθος κατανόηση τῶν ἀναγραφομένων! 
   Τό ἴδιο συμβαίνει βέβαια σέ πλεῖστα συγγράμματα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν 
μάλιστα προσθέσωμε καί τήν ἀλληγορική ἑρμηνεία τῶν γραφικῶν χωρίων πού κάνουν 
κάποιοι πατέρες, ὅπως ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, τότε ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐννοιῶν 
γίνεται  ἀκόμη  πλατύτερη  καί  τά  προκύπτοντα  νοήματα  ἄπειρα,  χωρίς  νά  χάνεται  ἡ 
πρωταρχική σημασία τους ἀπό τήν διεύρυνση αὐτή! 
   Οἱ Ἕλληνες δέν χρειάζονταν τήν Ἑλληνική γλώσσα γιά τήν μυθολογία τους, 
διότι ὅλα ἦταν γιά αὐτούς ὑλικά, ἀκόμη καί οἱ θεοί τους δέν ξέφευγαν ἀπό τίς κακές 
καί  καθημερινές  συνήθειες  τῶν  θνητῶν.  Κατά  σαφῆ  τρόπο,  μία  γλώσσα  ἀνωτέρου 
ἐπιπέδου προϋποθέτει  ὑψηλά νοήματα γιά  νά  δείξει  τήν ἀξία  της,  καί ἀπό  τήν ἄλλη 
πλευρά εἶναι ἀδύνατο ὑψηλά νοήματα νά ἐκφρασθοῦν ἀπό γλῶσσες μέ συμβολοσειρές 
στίς  θέσεις  τῶν  γραμμάτων.  Εἶναι  ἑπομένως  ἀπόλυτα  κατανοητό  γιατί  οἱ  Κινέζοι  – 
Γιαπωνέζοι κλπ. εἶναι πνευματικά σέ τόσο νηπιακή ἡλικία, παρά τίς προσπάθειες τοῦ 
Χριστιανισμοῦ  στίς  χῶρες  τους,  ὥστε  νά  εἶναι  γεμάτοι  προλήψεις  καί  δεισιδαιμονίες 
μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. 

Ἡ  γλώσσα  καθορίζει  καί  τό  ρόλο  τῆς  φυλῆς  στήν  ἱστορία  τῆς  Ἀνθρωπότητας. 
Ἔτσι οἱ λαοί μέ κατωτέρου ἐπιπέδου γλῶσσες, ὅσο καί ἄν καταφέρουν νά ἔχουν ὑλική 
ἤ  τεχνολογική πρόοδο,  (κι  αὐτή  εἰσαγόμενη  θά  εἶναι,  ὅπως  τώρα ἀπό  τίς  ἐπενδύσεις 
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τῶν Ἀμερικανῶν στήν Κίνα, ἤ ὅπως γινόταν μετά τόν Β΄ Πάγκ. Πόλεμο στήν Ἰαπωνία) 
δέν εἶναι καθόλου εὔκολο νά ἀναπτύξουν ἰδέες καί πολιτισμό πού νά ἑρμηνεύουν στόν 
ἄνθρωπο  τόν  ὑψηλό Προορισμό  του,  καί  νά  διακρίνουν  τήν πνευματικότητα ἀπό  τήν 
ὑλικότητα τῶν σχημάτων τοῦ κόσμου τούτου. Εἶναι κατά κάποιο τρόπο καί σύμφωνα 
μέ τό σκεπτικό του Ἀποστόλου γιά τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας,Β  τά χέρια ἤ τά πόδια τῆς 
Ἀνθρωπότητος,  ὄχι  ὅμως  ἡ  καρδιά  ἤ  ἡ  κεφαλή  της.  Ὁπωσδήποτε  εἶναι  καί  αὐτοί  οἱ 
λαοί χρήσιμοι, διότι στό σῶμα τῆς ἀνθρωπότητος ὅλοι οἱ λαοί εἶναι ἀπαραίτητοι.Γ    

Ὅμως  ἡ  Πρόνοια  τοῦ  Θεοῦ  ἐπεφύλαξε  γιά  τόν  Ἑλληνισμό  (πού  στέκεται  στό 
ὕψος  του)  μία  πολύ  τιμητική  ἀποστολή:  ὅσο  καί  ἄν  φαίνεται  ἀπίστευτο  γιά  τά 
σημερινά  δεδομένα,  τήν  διαπαιδαγώγηση  ὅλης  της  ἀνθρωπότητος!  Αὐτό  δέν  λέγεται 
ἐθνικιστικά, διότι ὅπως ἔλεγε ὁ Ἰσοκράτης: «Ἡ λέξη Ἕλλην δέν εἶναι τόσο ἕνας ὅρος 
πού χαρακτηρίζει τή γέννηση, ὅσο τόν  τρόπο σκέψεως, καί ἐφαρμόζεται σέ ἕνα κοινό 
πολιτισμό μᾶλλον, παρά σέ μία κοινή καταγωγή». 
   Ἐδῶ  χρειάζεται  νά  ἀκούσωμε  ἀπό  τόν  Ἅγιο  Νεκτάριο  Πενταπόλεως,  τόν 
γνωστό κυρίως γιά τά θαύματά του, ἀλλά καί ἐξαίρετο Θεολόγο γιά ὅσους μελέτησαν 
συγγράμματά του, πώς τό δῶρο τῆς γλώσσας χρησιμοποιήθηκε ἀπό μερικούς σοφούς 
προγόνους μας, σέ συνδιασμό μέ τό συναφές δῶρο τῆς θείας Προνοίας, τήν φιλοσοφία, 
γιά νά ξεπεράσουν τίς δεισιδαιμονίες τῆς ἐποχῆς τους, καί νά προετοιμάσουν τό δρόμο 
γιά τήν ὑποδοχή τῆς πίστεως στόν Ἰησοῦ Χριστό:Δ 
  «Ἡ Ἑλληνική φιλοσοφία εἶναι ἡ βάση καί τό θεμέλιο γιά μία ἀληθινή ἀνάπτυξη 
καί  μόρφωση.  Εἶναι  ὁ  παιδαγωγός  τοῦ  ἀνθρώπου…  Ἡ  Ἑλληνική  φιλοσοφία  ἐδίδαξε 
τήν  πρόνοια  τοῦ Θεοῦ  γιά  τήν  ἀνθρωπότητα,  καί  μέ  τίς  ὀρθές  ἀπό  τίς  θεωρεῖες  της, 
χειραγώγησε ὡς παιδαγωγός τήν ἀνθρωπότητα πρός τόν Χριστό. Ἡ φιλοσοφία ὑπῆρξε 
καί  εἶναι  κτῆμα  τῶν Ἑλλήνων  καί  κανένας  δέν  εἶναι  δυνατόν  νά  τήν  ἀφαιρέσει  ἀπό 
αὐτούς.  Μέ  τήν  διάδοσή  της  ἀνάμεσα  στά  ἔθνη  τά  προσελκύει  καί  τούς  προσφέρει 
Ἑλληνικότητα, χωρίς ἡ ἴδια νά χάνει ποτέ τήν ἑλληνικότητά της.  

Ὅσοι  γίνονται  ὀπαδοί  της,  ὅσοι  ὁμιλοῦν  τήν  Ἑλληνική  γλώσσα,  δέν  εἶναι 
πιά ξένοι, ἀποβάλλουν κάθε βαρβαρότητα καί ἀποκτοῦν ἑλληνικότητα καί  εὐγένεια. 
Ὁ προορισμός  τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας  εἶναι  ἡ  διάπλαση  ὅλων,  κατά  τέτοιον 
τρόπο,  ὥστε  νά  γίνωνται  Ἕλληνες.  Ἡ  Ἑλληνική  φιλοσοφία  γεννήθηκε  χάριν  τοῦ 
Χριστιανισμοῦ  καί  ταυτίσθηκε  μέ  αὐτόν,  γιά  νά  ἐργασθεῖ  γιά  τήν  σωτηρία  τῆς 
ἀνθρωπότητος. Ἕλληνες καί φιλοσοφία εἶναι ἔννοιες ἀξεχώριστες. Αὐτό μαρτυρεῖ καί 
ὁ  Ἀπόστολος  τῶν  ἐθνῶν Παῦλος,  ὅταν  ἀναφέρει:  «Οἱ Ἕλληνες  ἀναζητοῦν  μέ  πάθος 
τήν σοφία». Γιατί ὁ Ἕλληνας εἶναι πραγματικά γεννημένος γιά νά φιλοσοφεῖ,  ἐπειδή 
εἶναι γεννημένος γιά νά διδάσκει τήν ἀνθρωπότητα». Καί συνεχίζει κατόπιν ὁ Ἅγιος: 
   «Ἀλλά ἄν ἡ ταυτόσημη μέ τόν Ἕλληνα φιλοσοφία εἶναι ὁ παιδαγωγός, ὁ ὁδηγός 
πρός  τόν  Χριστιανισμό,  πρέπει  νά  καταλήξουμε  στό  συμπέρασμα,  ὅτι  ὁ  Ἕλληνας 
πλασμένος φιλόσοφος, εἶναι καί πλασμένος Χριστιανός. Εἶναι πλασμένος νά γνωρίσει 
τήν  Ἀλήθεια  καί  νά  τήν  διαδίδει  στά  ἄλλα  ἔθνη. Ναί,  ὁ Ἕλληνας  ἐγεννήθηκε 
ἀπό θέληση τῆς Θείας Πρόνοιας διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτό 
τό ἔργο εἶναι ἡ πνευματική κληρονομιά του, αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή του, αὐτό εἶναι τό 
ξεχωριστό κάλεσμά του ἀνάμεσα στά ἔθνη». Καί ἐπεξηγεῖ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: 
  «Οἱ Θεῖοι  λόγοι  τοῦ  Σωτῆρος,  ὅταν  τοῦ  ἀνήγγειλαν  ὅτι  ἐζήτησαν  νά  τόν  ἰδοῦν 
Ἕλληνες,  «τώρα  ἐδοξάσθηκε  ὁ  Υἱός  τοῦ  Ἀνθρώπου»  εἶχαν  ἕνα  βαθύ  νόημα.  Ἦταν 
λόγοι  προφητικοί,  πρόβλεψη  τῶν  μελλόντων.  Οἱ  ἐκεῖ  ἐμφανισθέντες  Ἕλληνες  ἦταν 
ἀντιπρόσωποι ὄλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Στήν παρουσία τούς διέβλεψε ὁ Ἰησοῦς τό 
ἔθνος  ἐκεῖνο  στό  ὁποῖο  ἐπρόκειτο  νά  δοθεῖ  ἡ  ἱερή  παρακαταθήκη,  γιά  νά  τήν 
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διαφυλάξει  χάριν  τῆς  ἀνθρωπότητος.  Ἀπό  τόν  πόθο  τῶν  Ἑλλήνων  νά  τόν 
ἀναζητήσουν διέκρινε ὅτι ἦσαν πρόθυμοι νά δεχθοῦν τήν διδασκαλία Του, προέβλεψε 
ὅτι  θά  δοξασθεῖ  ἀπό  τήν  πίστη  τῶν  ἐθνῶν,  καί  ἀνεγνώρισε  τό  ἀπό  καταβολῆς  τοῦ 
κόσμου  προετοιμασμένο  ἔθνος  γιά  νά  φέρει  εἰς  πέρας  τήν  ἀποστολήν,  καί  νά 
ὁλοκληρώσει  τόν  ὕψιστο  Σκοπό.  Γιατί  πραγματικά,  ἀπό  καταβολῆς  κόσμου,  εἶχε 
κληθεῖ τό Ἑλληνικό ἔθνος νά πραγματοποιήσει αὐτόν τόν σκοπό καί ἦταν γιά αὐτόν 
πλασμένο. 
    Ὁ  Θεός  μέσα  στά  πλαίσια  τῆς  θείας  Τοῦ  Πρόνοιας,  διέπλασε  τό  Ἑλληνικό 
Ἔθνος σάν ὀφθαλμό στό σῶμα τῆς ἀνθρωπότητος, καί ἀπό αὐτή τή θέση τό ἐκάλεσε 
νά  ἐργασθεῖ  γιά  τήν  ἀναγέννησή  της».      Ἀκολούθως  ὁ Ἅγιος Νεκτάριος  ἐπικαλεῖται 
τόν  Ἱερό Κλήμη  ὁ  ὁποῖος  δέχεται  ὅτι  κάθε  ὀρθή φιλοσοφία προέρχεται  ἀπό  τόν Θεό, 
παραβάλλει  τήν  σοφία  πρός  τήν  βροχή  καί  ὅσους  φιλοσοφοῦν  μέ  τήν  ποικιλία  τῶν 
βοτάνων,  καί  στηρίζει  στίς  Παροιμίες  κέφ.  Β39,  στόν  Ἐκκλησιαστῆ  καί  στή  Σοφία 
Σειράχ  τήν  ἀλήθεια  τῶν  λεγομένων  του.  Καί  πάλι  μόνος  του,  ὁ  Ἅγιος  Νεκτάριος, 
ἐρωτᾶ:  «Γιατί  νά  γραφοῦν Ἑλληνικά  οἱ  Γραφές  καί  ὄχι  Ρωμαϊκά; Ἤ  σέ  κάποια  ἄλλη 
γλώσσα»;   Καί ἀπαντάει ἀμέσως; «Ἡ θεία Πρόνοια εἶχε, γιά αὐτό,  εἰδικό λόγο, ὅτι τό 
Ἑλληνικό  ἔθνος  εἶχε  ἤδη  κληθεῖ  ἀπό  τήν  ἐμφάνισή  του,  νά  ἐργασθεῖ  γιά  τόν 
Χριστιανισμό».   (Ἁγίου Νεκταρίου: Περί τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ὡς προπαιδείας εἰς τόν 
Χριστιανισμόν) 

$  $  $ 
 

ΣΗΜ.  Α.    Εὐαγ.  Ἰω.  κεφ 12, « 22 e©rxetai Fi£lippow kai¤ le£gei tƒ°  ¦Andre£�, kai¤ pa£lin  ¦Andre£aw kai¤ 
Fi£lippow le£goysi tƒ°  ¦Ihsoy°% 23 o¥ de¤  ¦Ihsoy°w a¦pekri£nato ay¦toi°w le£gvn% e¦lh£lyuen h¥ v¨ra i¨na dojasu‚° 
o¥ yi¥o¤w toy° a¦nurv£poy». 

Β.  Κορ. Α κεφ 12, « 14 kai¤ ga¤r to¤ sv°ma oy¦k e©stin e§n me£low, a¦lla¤ polla£. 15 e¦a¤n ei©p‚ o¥ poy£w, o¨ti oy¦k
ei¦mi¤ xei£r, oy¦k ei¦mi¤ e¦k toy° sv£matow, ~oy¦ para¤ toy°to oy¦k e©stin e¦k toy° sv£matow; 16 kai¤ e¦a¤n ei©p‚ to¤ 
oy¬w, o¨ti oy¦k ei¦mi¤ o¦fualmo£w, oy¦k ei¦mi¤ e¦k toy° sv£matow,  oy¦ para¤ toy°to oy¦k e©stin e¦k toy° sv£matow; 17 ei¦ 
ölon to¤ sv°ma o¦fualmo£w, poy° h¥ a¦koh£; ei¦ o¨lon a¦koh£, poy° h¥ o©sfrhsiw; 18 nyni¤ de¤ o¥ Ueo¤w e©ueto ta¤ me£lh 
e§n e¨kaston ay¦tv°n e¦n tƒ° sv£mati kauv¤w h¦ue£lhsen. 19 ei¦ de¤ h¬n ta¤ pa£nta e§n me£low, poy° to¤ sv°ma; 20 ny°n 
de¤ polla¤ me¤n me£lh, e§n de¤ sv°ma. 21 oy¦ dy£natai de¤ o¦fualmo¤w ei¦pei°n t‚° xeiri£% xrei£an soy oy¦k e©xv% h« 
pa£lin h¥ kefalh¤ toi°w posi£% xrei£an y¥mv°n oy¦k e©xv% 22»… 

Γ.   Ρωμ. κεφ. Α,  «14 §Ellhsi£ te kai¤ barba£roiw, sofoi°w te kai¤ a¦noh£toiw o¦feile£thw ei¦mi£». 

Δ.   Αὐτό,  ἡ  δύναμη  τῆς  ἀνανέωσης  μέσω  τῆς  φιλοσοφίας,  πού  ὑπάρχει  στίς  ψυχές  τῶν 
Ἑλλήνων, λέγεται ὅτι ἀναγνωρίσθηκε καί ἀπό τόν Αἰγύπτιο ἱερέα πού εἶπε στόν Σόλωνα: 

« Ὤ Σόλων, Σόλων, Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἔστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν,   Νέοι ἐστέ τάς 
ψυχάς  πάντες.  Οὐδεμίαν  γάρ  ἐν  αὐταῖς  ἔχετε  διʹ  ἀρχαίαν  ἀκοήν  παλαιάν  δόξαν,  οὐδέ 
μάθημα χρόνῳ πολιόν οὐδέν»,  (Πλάτων, Τίμαιος) 
δηλ. «Σόλωνα, Σόλωνα,  ἐσεῖς  οἱ Ἕλληνες μένετε πάντα παιδιά καί  δέν ὑπάρχει κανένας 
γερασμένος Ἕλληνας». Καί διευκρινίζοντας συνεχίζει:  

«Νέοι  εἶστε  στίς  ψυχές  σας  ὅλοι.  Γιατί  δέν  προσκολλᾶσθε  σέ  προκαταλήψεις 
ἀρχαιοτέρων, οὔτε ἔχετε μάθηση ξεπερασμένη ἀπό τό χρόνο». Τώρα βέβαια ἐκτός ἀπό 
τήν φιλοσοφία ὑπάρχει ἡ Χριστιανική θρησκεία πού ἀνανεώνει διαρκῶς, καί μάλιστα 
ψυχικά καί σωματικά, τούς πιστούς, Ἕλληνες καί μή. Τότε ὑπῆρχε μόνο ἡ φιλοσοφία, 
μέ  πλατύ  ὅμως  ἀντικείμενο,  στοχαζομένη  καί  προτείνουσα  διαρκῶς  λύσεις  στά 
μεγάλα  ὑπαρξιακά  προβλήματα  τοῦ  ἀνθρώπου,  ἀνάλογα  μέ  τήν  πρόοδό  της  στά 
ζητήματα αὐτά. 
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Η  Ελληνική  γλώσσα  καθιερώνεται διεθνώς 

 
άνω, από το BBC, εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας: http://www.bbc.co.uk/languages/greek/ 

Πολλά προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής κυκλοφορούν πλέον. Άλλα είναι για 
απλή συνεννόηση, και άλλα για βαθύτερη και πιο εξειδικευμένη γνώση. 

Το Accordance χαρακτηρίζεται σαν «ένα άκρως 
ισχυρό πρόγραμμα με θαυμαστή προσαρ-
μοστικότητα» και είναι για Mac.  To American 

Classical League προσφέρει, επίσης, ένα κατάλογο από προγράμματα για 
Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά.  Το Centaur Systems διαθέτει δύο 
προγράμματα για εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής (Gramma 4.0 and 
HyperGreek 3.0) και δύο ακόμη για Ελληνική Ιστορία και Μυθολογία 
(Olympia, Two Greek Myths). 

Το GRAMCORD Institute είναι μη κερδοσκοπική επιχείρηση που 
υποστηρίζει τις γλώσσες τις Βίβλου, με βάση 
Windows software. 
Το Hungry Frog Homeric Greek Vocabulary Builder 
είναι ένα πρόγραμμα - παιγνίδι εκμάθησης για 

παιδιά Ομηρικών Ελληνικών! Διαθέσιμο για MacOS, Windows, και Palm.    

Επίσης υπάρχει ένα Κλασσικό Ελληνικό Λεξικό, το Kalos, με διασαφήσεις 
σε Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Εργαλείο για μελέτη και σοβαρή 

εργασία είναι και το 
Thesaurus Linguae Graecae 
(TLG), δηλ. ο Θησαυρός της 
Ελληνικής γλώσσας που περιέχει κείμενα 

από τον Όμηρο (8ος πΧ αιώνας) μέχρι το 600 μΧ, αλλά και μερικά ως το 1453 
καθώς και μεταγενέστερα. Το Summer Intstitute of Linguistics είναι μια άλλη 
πηγή μελέτης, και παρέχει software για γλωσσολόγους. Εκδόσεις για Linux, 
Mac, και Windows είναι διαθέσιμες.1 Υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα 

                                                 
1   Συνδέσμους γι' αυτά όλα θα βρείτε στη σελίδα: www.greek-language.com/Software.html 
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Ο μεγαλοφυής Ισαάκ 
Νεύτων γνώριζε αρχαία 
Ελληνικά και μελετούσε 
τα συγγράμματα των 
Ελλήνων φιλοσόφων, 
όπως του Αριστοτέλη! 

προγράμματα σχετικά με την Ελληνική γλώσσα πλέον. 
   Η Ελληνική γλώσσα σαν γλώσσα της Βίβλου, δηλ. της 

ζωντανής έκφρασης του Θεού Λόγου στους ανθρώπους, είναι επόμενο 
να ενισχύει τη λογική όσων την μελετούν, ιδιαίτερα μέσα από τα 
θεόπνευστα αυτά κείμενα. Και έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο θεωρητική 
και φιλοσοφική αλλά και πρακτική στον τομέα της οργάνωσης και 
διοίκησης, διότι από τη δομή της μπορεί κανείς να πάρει χρήσιμες ιδέες 
για τους τομείς αυτούς. Ιδιαίτερα παρατηρείται σοφή δόμηση του λόγου 
στα βιβλία της Αγίας Γραφής, στα οποία δεν υπάρχει, όπως συχνά 
μας εξηγούν οι Άγιοι (Ιω. Χρυσόστομος, Μ. Βασίλειος και άλλοι), 
κάτι περισσότερο ή λιγότερο από όσα πρέπει να λεχθούν ανά 
περίσταση.2   

Αναφερόμενος στο θέμα «Γλώσσα και θρησκεία», ο 
καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης λέει: «Δεν μπορείς να διδάξεις μια οποιαδήποτε θρησκεία, 
χωρίς να μιλήσεις ζωντανά, πειστικά, λογικά μαζί και βιωματικά… Πρέπει η πίστη να 
γίνει «κοινωνία». Η σκέψη να γίνει γλώσσα... 3 
    Πέρα από τις κλασσικές μελέτες όπως των A.T. Robertson ή Blass, de Brunner, και 
Funk, είναι αξιοσημείωτη η δημοσιευμένη έρευνα4 των Stanley Porter και Buist Fanning 
για το Ελληνικό λεκτικό/γλωσσικό σύστημα, διότι αναφερόμενοι κυρίως στα κείμενα 
των Ελληνιστικών χρόνων της Αγίας Γραφής ανοίγουν νέους δρόμους, όπως λένε άλλοι 
μελετητές,5 για την κατανόηση των Ελληνικών αυτής της περιόδου. Και για μας έχει 
ένα ενδιαφέρον πνευματικό νόημα η πρόταση του Porter για τα Ελληνικά ως 
«γλώσσα χωρίς χρόνους ρημάτων».  
 Αυτό που αντιλήφθηκε ο Porter να αποτυπώνεται στα Ελληνιστικά Βιβλικά 
κείμενα, δηλ. τα διαχρονικά νοήματα, που μπορούν να εκφρασθούν ρηματικά επειδή 
αυτό είναι προσόν της Ελληνικής γλώσσας, μας θυμίζει ότι ο λόγος του Θεού δεν 
παρέρχεται: «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι δε λόγοι Μου δεν θα παρέλθουν» 
(Ματθ. Κδ-35). Και «Αληθώς σας λέγω, ώσπου να παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα ι 
(γιώτα) ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο έως ότου γίνουν όλα» (Ματθ. Ε-18).  

«Το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε πακτωλό αφηρημένων 
(φιλοσοφικών) εννοιών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, λόγω ενεργοποίησης του 
εγκεφάλου των χρηστών του» υποστηρίζει ο καθηγητής Eric Havelock, και τα 
πειράματα δείχνουν ότι με τα Ελληνικά κάποτε ο ανθρώπινος εγκέφαλος  επανα-
προγραμματίστηκε ριζικά. Θεωρείται πλέον ότι είναι ιαματική η επίδραση της 
Ελληνικής γλώσσας στις εγκεφαλικές λειτουργίες, και στην ψυχοσύνθεση των 
ανθρώπων ακόμη, όταν μάλιστα γίνεται ανάγνωση της Βίβλου.  

Η επιστημονικά αποδεδειγμένη ωφέλεια της Ελληνικής γλώσσας έκανε τα 
δημοτικά της Οξφόρδης6 να μαθαίνουν πλέον αρχαία Ελληνικά στα παιδιά τους! 
 
 

                                                 
2  «Τίποτα δεν είναι αργό από όσα είναι του Πνεύματος» λέγει ο άγιος Κύριλλος στην ερμηνεία του προφήτη 
Ησαΐα (κεφ. Β). Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει επίσης ότι «τίποτα μέχρι συλλαβής δεν είναι αργό των 
θεοπνεύστων λόγων» στην 6η ομιλία του στην Εξαήμερο. 
3 ∆ιαβάστε: www.imdleo.gr/diaf/2012/Greek_lang-rel.pdf & www.imdleo.gr/diaf/2012/2012_Gr_language.html 
4  Stanley Porter, Verbal Aspect in the Greek of the New Testament with Reference to Tense and Mood (New 
York: Peter Lang, 1989), Buist Fanning, Verbal Aspect in New Testament Greek (Oxford University Press, 1990). 
5 Όπως ο Robert Paul Seesengood. πχ: http://evepheso.wordpress.com/studies-in-greek-syntax/linguistic-historiography/ 
6  ∆ιαβάστε άρθρο του Καθηγ. Στ. Π. Παπαμαρινόπουλου, στην «KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»  16-10-2010: 

http://www.imdleo.gr/diaf/files/health/11/greek-brain-prayer.pdf 

www.imdleo.gr



Ο 

«Οιοσδήποτε ελέγχει τη γλώσσα ενός ανθρώπου, ελέγχει και τις 
σκέψεις του». 

 
George Orwell, ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το βιβλίο ʺ1984ʺ, το καλλίτερο, 
κατά τη γνώµη µου, βιβλίο για τον ολοκληρωτισµό, διετύπωσε ένα σηµαντικό 
νόµο: 

 «Οιοσδήποτε ελέγχει τη γλώσσα ενός ανθρώπου, ελέγχει και τις σκέψεις του». 
Ο Lenin και οι Μπολσεβίκοι κοµµουνιστές του, οι οποίοι το 1917 εξουσίασαν τη Ρωσσία, 
κατενόησαν πολύ καλά αυτό το Νόµο. 
 
Αντελήφθησαν ότι εάν ήθελαν να κυβερνήσουν στη Ρωσσία σοβαρά και για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα θα έπρεπε να ελέγξουν τη «σκέψη» του Ρωσσικού λαού. Και για να το 
κάνουν αυτό θα έπρεπε να αφαιρέσουν από την συνείδηση του λαού τη ρωσσική 
γλώσσα, η οποία από τη φύση της και µόνο, είναι µία Χριστιανική γλώσσα, 
δηµιουργηµένη, επηρεασµένη και διαµορφωµένη από την Ορθόδοξη πίστη. Και αµέσως 
οι κοµµουνιστές άρχισαν να εξαναγκάζουν τον καθένα να µιλάει την δική τους 
Σοβιετική διάλεκτο, η οποία γρήγορα έγινε η γλώσσα της χώρας. 
 
Πολλές λέξεις έσβησαν από την συνείδηση του λαού -ειδικά οι λέξεις εκείνες οι οποίες 
αναφέρονταν στην Εκκλησία και τη Πίστη. Και καθώς οι λέξεις έσβηναν, έσβηναν και οι 
έννοιες τις οποίες αντιπροσώπευαν αυτές οι λέξεις. Και έχοντας σβήσει από τη σκέψη 
των ανθρώπων, έσβησαν και από τη ζωή τους. 
 
Μία νέα Μαρξιστική-Λενιστική ιδεολογία είχε αντικαταστήσει, πρώτα µέσα στην χώρα 
και στη συνέχεια µέσα στη σκέψη των ανθρώπων, τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Πολιτισµό. 
Και η νέα αυτή ιδεολογία βασίσθηκε επάνω στη θρησκεία εκείνη, στόχος της οποίας 
ήταν να καταστρέψει τον Χριστιανισµό. 
 
Σήµερα, πολύ λίγοι άνθρωποι θα αµφισβητούσαν το γεγονός ότι ο Μαρξισµός - 
Λενινισµός είναι µία θρησκεία. Επιπλέον, θα µπορούσαµε σίγουρα να τον θεωρήσουµε 
ως µία νέα θρησκευτική κίνηση - µία φρικτή ολοκληρωτική λατρεία, συγκρίσιµη προς τις 
λατρείες όπως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οπαδοί του Μούν, η Αum Shinrikyo η κίνηση 
των Hare Κrishna. Αυτό είναι κάτι που µπορεί να αποδειχθεί, π.χ., από τις µεθόδους 
ελέγχου της σκέψης που συµβαίνουν στα Κοµµουνιστικά κόµµατα και στις χώρες 
εκείνες, στις οποίες τα κόµµατα αυτά βρίσκονται στην εξουσία. Ο θρησκευτικός 
χαρακτήρας του Μαρξισµού-Λενινισµού, φαίνεται καθαρά στις κοµµουνιστικές τελετές 
και στα τελετουργικά, στα γλέντια και στην λατρεία των «ηρώων» της «επανάστασης». 
 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία υποκαθιστά τον ζώντα Θεόν µε µία τυφλή 
«Ιστορική αναγκαιότητα», η οποία δήθεν καθορίζει την αλλαγή µερικών πλασµατικών 
«κοινωνικών σχηµατισµών». 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία στερεί από τον άνθρωπο και τη ζωή του οτιδήποτε 
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σηµαντικό και δίνει προσοχή µόνον στην αφηρηµένη έννοια των τάξεων. 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία ξεκίνησε µε την αναζήτηση ενός οράµατος. ( Ας 
θυµηθούµε τις πρώτες λέξεις από το κοµµουνιστικό µανιφέστο: «Ένα όραµα διαπερνά 
όλη την Ευρώπη, το όραµα του κοµµουνισµού»). Και αυτή η θρησκεία στηρίζεται επάνω 
στην νεκρολατρεία, στην λατρεία του πτώµατος του Λένιν. 
Πρόκειται για µία θρησκεία, οι ιερείς της οποίας βύθισαν την µεγαλύτερη χώρα του 
κόσµου µέσα σε µία θάλασσα από αίµα και η οποία οδήγησε την πιο πλούσια χώρα του 
κόσµου στην έσχατη φτώχεια και την µιζέρια. 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία απαιτεί από τούς οπαδούς της τυφλή, πλήρη και 
άνευ όρων πίστη, µέσα άπό µία ολοκληρωτική υπακοή και υποταγή. 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία στηρίζεται στη δουλεία και στερείται ελευθερίας 
ολοκληρωτικά, 
Πρόκειται για µία θρησκεία, η οποία µε αίµα επέβαλε επάνω στον µισό περίπου 
πληθυσµό της Γης, το πιο εκτεταµένο στην ανθρώπινη ιστορία πείραµα µεταβολής της 
σκέψης και της απο-ανθρωποποίησης, 
Είναι η θρησκεία των ψεµµάτων και των δόλων και είναι πολύ γνωστό στους 
Χριστιανούς, σε ποιόν ο Χριστός Σωτήρ αναφέρεται ως τον πατέρα του ψεύδους. 
 
Και φυσικά τα πραγµατικά κίνητρα του Κουµµουνισµού φαίνονται µέσα από τον 
αδιάλλακτο βίαιο διωγµό του Χριστιανισµού — ένα διωγµό, ο οποίος µέσα σε 70 χρόνια 
ανέδειξε πολύ περισσότερους µάρτυρες και από αυτούς που ανεδείχθησαν στην εποχή 
των τυράννων και καθʹ όλη την διάρκεια της προηγούµενης ανθρώπινης ιστορίας. Αυτό 
το δαιµονικό παρελθόν εξηγεί την πανουργία των µεθόδων του διαβόλου τις οποίες οι 
ηγέτες της κοµµουνιστικής λατρείας χρησιµοποίησαν, προκειµένου να πολεµήσουν την 
Εκκλησία του Χριστού. 
 
Δεν µπορούµε παρά να αναγνωρίσουµε ότι αυτός ο µε πολλούς τρόπους πόλεµος, ήταν 
επιτυχής για τούς κουµµουνιστές. Φυσικά, η Εκκλησία, η οποία δεν θα νικηθεί από τις 
πύλες της κολάσεως (Ματ. ιστ 18), έχει επιζήσει και έχει στολίσει τον εαυτό της µε 
αναρίθµητους µάρτυρες και οµολογητές. 
 
Όµως, στη Σοβιετική κοινωνία η Εκκλησία ωθήθηκε στο περιθώριο της ζωής της χώρας. 
Η πλειονότης του Σοβιετικού λαού πίστεψε τον κοσµοναύτη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι 
δεν είδε ποτέ τον Θεό ʺεκεί υψηλάʺ και θεώρησε την Εκκλησία σαν ένα περιθωριακό 
λείψανο του παρελθόντος το οποίο µέσα οέ λίγα χρόνια θα έσβηνε. Η Εκκλησία βρέθηκε 
µπλοκαρισµένη σαν σε γκέττο, περικυκλωµένη από ένα τοίχο παρεξήγησης, 
περιφρόνησης, υποψίας και φόβου. Παρʹ όλα αυτά, τα κατάφερε όχι µόνον να 
προστατευθεί και να επιζήσει αλλά ακόµη και να γκρεµίσει αυτόν τον τοίχο. Πιστεύω ότι 
αυτός ήταν ένας αποφασιστικός παράγων για την τελική κατάρρευση του 
κουµµουνισµού. 
 
Από την οµιλία του καθηγητού Αλέξανδρου Ντβόρκιν στην Ιʹ Συνδιάσκεψη Εντεταλµένων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων, που συνήλθε στήν Αλίαρτο της Βοιωτίας από 16-21 Σεπτεµβρίου 1998. 
Αγγλικός τίτλος: «The shift of Paradigm – New Religious movements of the 20th century and the christian civilization: 
a Russian example». 
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Αναστασίου Φιλιππίδη 
 

 

 

 

Οι ιστορικές ρίζες της µακραίωνης σύγκρουσης Ελληνισµού και ∆ύσης 

 

(Από την Εισαγωγή της Β΄ Έκδοσης της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου)  
 
∆εκατρία χρόνια µετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ πολλαπλασιάζονται γύρω µας οι 

ενδείξεις µιας βαθύτατης οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης. Παρά τις παχυλές µεταβιβάσεις πόρων από 
την Κοινότητα, τη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση , η Ελλάδα δείχνει να αποµακρύνεται παρά να πλησιάζει 
προς τους εταίρους της. Μέχρι στιγµής, η ελληνική πολιτική αντίδραση σ’ αυτή τη διαπίστωση 
περιορίζεται στην προσπάθεια για όσο το δυνατό µεγαλύτερη εκταµίευση χρηµάτων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Κυριαρχεί, δηλαδή, η άποψη πως πρόκειται καθαρά για πρόβληµα άνισης ανάπτυξης το οποίο θα 
λυθεί µόλις εισρεύσουν ικανά κεφάλαια και τεχνογνωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η γνώµη µας είναι πως η ελληνική κρίση είναι διαφορετικής µορφής. Πρόκειται περισσότερο για 
µια συνολική εθνική κρίση ταυτότητος, όπου η διαφαινόµενη επικράτηση ενός αλλότριου πολιτισµού 
προκαλεί σπασµωδικές και ανεξέλεγκτες ατοµικές αντιδράσεις, πέρα από κάθε ηθικό πλαίσιο και κάθε 
ιεραρχική δοµή. Οι µεταβιβάσεις πόρων δεν πρόκειται να επιλύσουν κανένα πρόβληµα (ούτε καν το στενά 
οικονοµικό), αν δεν προηγηθεί µια συνειδητοποίηση της ταυτότητάς µας, των πολιτιστικών αιτίων που 
µας διαφοροποιούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που ακυρώνουν τις συνήθεις συνταγές για υπέρβαση 
της κρίσης. Αλλιώς, η Ελλάδα θα αναζητάει συνεχώς «κατανόηση» για τα προβλήµατά της, ενώ οι 
κοινοτικοί εταίροι θα αγανακτούν για τη µη συµµόρφωσή µας προς τις οδηγίες τους. 

Κατά την άποψή µας, η κρίση που βλέπουµε σήµερα δεν είναι παρά η κατάληξη µιας 
µακραίωνης αναµέτρησης δύο κόσµων, δύο πολιτισµών, δύο διαφορετικών αντιλήψεων για τη ζωή. 
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει στις µέρες µας η τάση να υποβαθµίζουµε τις ιστορικές διαφορές ελληνισµού και 
∆ύσης καθώς προσπαθούµε να τονίσουµε την «κοινή ευρωπαϊκή κληρονοµιά» που δήθεν δένει τους λαούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποδοχή, για παράδειγµα, της Συνθήκης του Μάαστριχτ – ερήµην του 
απληροφόρητου ελληνικού λαού – συνοδεύτηκε από έναν προπαγανδιστικό βοµβαρδισµό µε κεντρικό 
µήνυµα το ότι η Ελλάδα «επιτέλους» ξαναβρίσκει τον προορισµό της µέσα στην Ευρώπη. Μέσα σ’ αυτό 
το κλίµα, κάθε άποψη που έρχεται σε αντίθεση µε το ιδεολόγηµα της ενιαίας ευρωπαϊκής ιδέας και 
υπενθυµίζει την ιστορική αντίθεση Ελλάδας – ∆υτικής Ευρώπης είναι ασφαλώς καταδικασµένη να τεθεί 
στο περιθώριο στα χρόνια που έρχονται. 

Το δρόµο για την αποδοχή αυτής της ουδετεροποιηµένης θεώρησης της Ιστορίας τον έχουν ανοίξει 
εδώ και δυο αιώνες ορισµένοι δυτικοσπουδαγµένοι  Έλληνες λόγιοι που επέβαλαν στο λαό µας µια 
αντίληψη της ζωής και της Ιστορίας αντίθετη µε αυτήν που ο ίδιος ο λαός είχε διατηρήσει στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. Η συστηµατική αλλοίωση της πολιτιστικής µας φυσιογνωµίας έχει φτάσει σήµερα στο 
ακραίο στάδιο σχιζοφρένειας. Βλέπουµε και αναλύουµε τον εαυτό µας, την Ιστορία µας, τη θρησκεία µας 
µέσα από τη δυτική άποψη για τον εαυτό µας, την Ιστορία µας, τη θρησκεία µας.... Κοιταζόµαστε δηλαδή 
σ’ ένα καθρέφτη που δεν δείχνει εµάς αλλά µια ζωγραφιά του εαυτού µας, φτιαγµένη από τους 
δυτικοευρωπαίους. Είναι αναπόφευκτο να µη µπορούµε να διορθώσουµε τα αληθινά µας προβλήµατα, 
αφού ούτε καν τα αναγνωρίζουµε στον παραµορφωτικό καθρέφτη µας. 

Αποτέλεσµα αυτής της παραµόρφωσης, αλλά και απόδειξη της πολιτιστικής διαφοράς µας, είναι οι 
συνεχείς παρεξηγήσεις σχετικά µε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Έτσι, οι νεοέλληνες κολακεύονται 
ακούγοντας επίσηµους ξένους να υµνούν τον τόπο που γέννησε τη δηµοκρατία, τη φιλοσοφία, κλπ., και 
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θέλουν να αγνοούν ότι την ίδια ώρα οι ίδιοι ξένοι θεωρούν τη σηµερινή Ελλάδα ως µια παρηκµασµένη 
χώρα – όνειδος για την Ευρώπη. Ενώ οι νεοέλληνες θέλουν να καυχιούνται ότι ανήκουν ση ∆ύση, οι 
δυτικοευρωπαίοι µας αντικρύζουν ως ένα ενοχλητικό υπόλειµµα Ανατολής µέσα στην Κοινότητά τους. 

Αυτές οι παρεξηγήσεις συχνά οδηγούν σε σηµαντικά εθνικά προβλήµατα, µέχρι και εθνικές 
καταστροφές, όταν οι νεοέλληνες αδυνατούν να κατανοήσουν την αντίδραση των ευρωπαίων σε «δίκαια» 
εθνικά αιτήµατα. Έτσι ως κράτος βρισκόµαστε συνεχώς προ εκπλήξεων µε τη στάση των ξένων άλλοτε 
για τη Μεγάλη Ιδέα, άλλοτε για τη Μικρασιατική καταστροφή, άλλοτε για το Κυπριακό και, εντελώς 
πρόσφατα, για το «Μακεδονικό». Κατά τη γνώµη µας, είναι δυστυχώς αναπόφευκτο η αυξανόµενη 
σήµερα εθνικιστική ένταση στην Ευρώπη να µας προσφέρει και νέες εκπλήξεις στο µέλλον εξαιτίας των 
λαθεµένων προσδοκιών µας από τους ξένους. Ήδη µέσα στα δυο τελευταία χρόνια γίναµε µάρτυρες ενός 
απίστευτου – για κοινοτικούς «εταίρους» - ανθελληνικού µένους στα δηµοσιεύµατα του δυτικού Τύπου. 
Και, σε ό,τι αφορά τους δυτικοευρωπαίους, είναι φυσικό αυτοί να έχουν τις όποιες απόψεις τους. Το 
πρόβληµα είναι η δική µας άγνοια για το διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο από το οποίο αυτοί κρίνουν τα 
πράγµατα. 

Η εργασία µας αποτελεί µια προσπάθεια να εντοπιστεί ιστορικά η προσέλευση της διαφορετικής 
οπτικής γωνίας µε την οποία βλέπουν την Ελλάδα και την Ευρώπη οι Έλληνες και οι ∆υτικοί. Ορισµένα 
πολύ σηµαντικά προβλήµατα της εθνικής µας ταυτότητας δεν µπορούν να απαντηθούν , αν δεν έχουµε 
υπόψη µας τις ρίζες των ιστορικών διαφορών µας µε τη ∆ύση. 

Ένα παράδειγµα τέτοιου προβλήµατος είναι, όπως είπαµε, η γνώµη που έχουν οι δυτικοί για τη 
σηµερινή Ελλάδα. Γνώµη βαθύτατα περιφρονητική, όπως έχουν την ευκαιρία να διαπιστώνουν 
καθηµερινά εκατοµµύρια συµπατριώτες µας στο εξωτερικό. Οι νεοέλληνες πιστεύουν ότι αυτή η γνώµη 
έχει ίσως τη ρίζα της στην Τουρκοκρατία, όταν οι ξένοι περιηγητές διαπίστωναν από πρώτο χέρι τη 
φοβερή καθυστέρηση των ραγιάδων σε σχέση µε τη ∆ύση. Στο βαθµό που η Ελλάδα κουβαλάει ακόµη 
κατάλοιπα της Τουρκοκρατίας, οι δυτικοί διατηρούν µια περιφρονητική στάση απέναντί της. 

Η αντίληψη αυτή είναι εντελώς λαθεµένη και αστήρικτη ιστορικά. Η γνώµη των δυτικών για την 
Ελλάδα δε σχηµατίστηκε κατά την Τουρκοκρατία. Η ίδια περιφρόνηση παρατηρείται κατά τους 
τελευταίους αιώνες πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, όταν η Λατινική εκκλησία είχε 
αποδυθεί σε ολοµέτωπο αγώνα εκλατινισµού, τόσο θρησκευτικού όσο και γλωσσικού, των Ρωµηών. Την 
ίδια περιφρόνηση συναντάµε απροκάλυπτη κατά την εποχή των Σταυροφοριών. Κι αν θέλουµε να 
αναζητήσουµε τις πραγµατικές ρίζες της πρέπει να φτάσουµε στην αρχή της µεσαιωνικής περιόδου, στους 
αιώνες από τον 5ο ως τον 9ο, όταν διαµορφώνεται για πρώτη φορά ως έννοια η «∆υτική Ευρώπη». 
Εποµένως, η περιφρόνηση των δυτικών δεν προέρχεται από τη σηµερινή «ανωτερότητα» του δυτικού 
πολιτισµού, αλλά από ιστορικές διαφορές που υπήρχαν ακόµη κι όταν οι δυτικοευρωπαίοι ζούσαν στα 
σκοτάδια της µεσαιωνικής βαρβαρότητας. Με αυτό το πολύ ουσιαστικό ζήτηµα ασχολείται αναλυτικά το 
τρίτο µέρος (κεφάλαια 6, 7 και 8) της µελέτης µας. 

Ένα δεύτερο παράδειγµα προβλήµατος, το οποίο δεν µπορεί να απαντηθεί αν δεν ερευνηθεί η 
ιστορική αιτία της διαφοράς µας µε τη ∆ύση, είναι το γνωστό δίληµµα για το αν η Ελλάδα ανήκει 
(εννοείται πολιτιστικά) στην «Ανατολή» ή στη «∆ύση».i Κατά τη γνώµη µας οι σχετικές συζητήσεις 
συχνά δεν λαµβάνουν υπόψη τους ορισµένα θεµελιώδη ιστορικά δεδοµένα. Όπως θα δούµε στην εργασία 
µας, η ∆υτική Ευρώπη γεννήθηκε, κατά τον 5ο έως 8ο αιώνα, όταν τα βαρβαρικά γερµανικά φύλα 
συγκρούστηκαν µε τον ελληνορωµαϊκό πολιτισµό, αποκλειστικός φορέας του οποίου ήταν τότε η 
λεγόµενη «Βυζαντινή» Αυτοκρατορία. Η δυτικοευρωπαϊκή συνείδηση σχηµατίζεται µέσα από την 
αντιπαράθεση µε την Κωνσταντινούπολη και ορίζεται απ’ αυτήν. ∆υτικοευρωπαίος από τότε και 
ύστερα είναι όποιος δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, όποιος δεν αισθάνεται ότι ανήκει στην 
Οικουµενική Χριστιανική Αυτοκρατορία µε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, όποιος δεν 
ασπάζεται τον πολιτισµό που προήλθε από τη σύνθεση ελληνισµού και χριστιανισµού στην 
Ανατολική Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία. 

Αν δεχτούµε αυτή τη βασική ιστορική θέση, παύουν να έχουν αξία οποιεσδήποτε συζητήσεις για 
τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, στη ∆ύση, στην Ανατολή. Για τους Ευρωπαίους, η Ελλάδα εξ 
ορισµού δεν ανήκει στην Ευρώπη τους, αφού είναι η κληρονόµος της αντίπαλης παράδοσης, του 
αντίπαλου πολιτισµού τον οποίο χρειάστηκε να πολεµήσουν σκληρά οι ίδιοι ώστε να γίνουν αυτό που 
είναι σήµερα. Ας µη ξεχνάµε ότι η ευρωπαϊκή µεσαιωνική ιστορία από το 800 ως το 1400 είναι µια 
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συνεχής σύγκρουση Λατίνων και «Βυζαντινών». Αλλά και σήµερα, οι επίκαιρες συζητήσεις περί της 
«κοινής ευρωπαϊκής κληρονοµιάς» δεν περιλαµβάνουν στοιχεία της ρωµαίικης παράδοσής µας. Αντίθετα, 
τα κατάλοιπα αυτής της παράδοσης θεωρούνται αναχρονιστικά εµπόδια για την ολοκλήρωση της νέας 
πολιτιστικής φυσιογνωµίας της Ευρώπης. 

Για τους Έλληνες, από την άλλη, δεν έχει νόηµα να ταυτίζονται είτε µε την Ανατολή είτε µε τη 
∆ύση, αφού αυτές οι έννοιες ορίζονται σε (αντιθετική) σχέση µε την Ελλάδα: η ∆ύση υπάρχει, µε την 
πολιτιστική έννοια, επειδή πολέµησε και εξαφάνισε τον ελληνορωµαϊκό πολιτισµό –αλλιώς όλη 
η Ευρώπη θα ήταν ακόµη µια ρωµαίικη επαρχία. Η Ανατολή υπήρξε πάντοτε κάτι διαφορετικό από τον 
ελληνορωµαϊκό πολιτισµό, αν και επηρεάστηκε βαθύτατα απ’ αυτόν κατά το Μεσαίωνα. Το συµπέρασµα 
είναι ότι, ιστορικά, τόσο η ∆ύση όσο και η Ανατολή ορίζονται σε σχέση µε την Ελλάδα, και όχι το 
αντίστροφο. Αυτό συµβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι οι Έλληνες υπήρξαν επί 1800 τουλάχιστο 
χρόνια (από το 600 π.Χ. µέχρι το 1200 µ.Χ.) το αναµφισβήτητα πιο πολιτισµένο έθνος στην Ευρώπη. 
Εποµένως αυτό που συνέβαινε ήταν ότι οι άλλοι λαοί που έρχονταν σε επαφή µαζί µας έπρεπε να πάρουν 
θέση και να δεχθούν ή να απορρίψουν τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισµού. 

 
Το ιστορικό πλαίσιο που προτείνουµε εδώ βοηθάει στην κατανόηση ορισµένων προβληµάτων και 

παρεξηγήσεων που αλλιώς παραµένουν δυσερµήνευτα. Ένα χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγµα 
αποτελεί η περιβόητη «Ιστορία της Ευρώπης» του Ντυροζέλ που προκάλεσε πολλαπλές αντιδράσεις στη 
χώρα µας. Αιτία η απουσία της αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου από την ευρωπαϊκή Ιστορία. Για τους 
Έλληνες είναι αυτονόητο ότι η αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο αποτελούν θεµελιώδεις παράγοντες στη 
διαµόρφωση της Ευρώπης. Για τους ξένους όµως, η Ευρώπη αρχίζει από τη στιγµή που εµφανίζονται οι 
ίδιοι στο προσκήνιο, δηλαδή από τον 4ο µ.Χ. αιώνα µε τις εισβολές των Γερµανικών φύλων στη Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία.ii Η όλη «ευρωπαϊκή ιδέα», που τόσο διαφηµίζεται στις µέρες µας δεν αποτελεί παρά την 
προσπάθεια επανένωσης των απογόνων εκείνων των γερµανικών φύλων. Σ’ αυτό το σχήµα δεν είναι πολύ 
φανερό το γιατί η Ελλάδα ή το «Βυζάντιο» ανήκουν στην «Ευρώπη». Ίσα-ίσα, η όλη πορεία της Ευρώπης 
µετά τον 4ο αιώνα δεν ήταν παρά η επέκταση των «Ευρωπαίων» (δηλαδή των βαρβάρων) σε βάρος των 
«Βυζαντινών» (δηλαδή των Ρωµαίων). Οι δυτικοί ιστορικοί προσπαθούν βέβαια να µας πείσουν ότι 
Ρωµαίοι και βάρβαροι συγχωνεύτηκαν και έτσι δηµιουργήθηκε ο σηµερινός δυτικοευρωπαϊκός 
πολιτισµός. Η άποψη αυτή αποτελεί µια ενσυνείδητη παραποίηση της Ιστορίας την οποία έχουν επιβάλει 
οι δυτικοί για να αµνηστεύσουν τα εγκλήµατα των προγόνων τους και ταυτόχρονα να οικειοποιηθούν τα 
επιτεύγµατα του ελληνορωµαϊκού πολιτισµού. Θα έχουµε την ευκαιρία να πούµε περισσότερα πάνω σ’ 
αυτή τη θεµελιώδη παραποίηση της Ιστορίας στα κεφάλαια 4, 6, και 8 της µελέτης µας. 

Η άποψη Ντυροζέλ ήταν «αιρετική» µόνο στο ότι αγνοούσε της αρχαία Ελλάδα. Η παράλειψη του 
Βυζαντίου είναι κοινός τόπος στις δυτικές ιστορίες της Ευρώπης. Ως ένα από τα αµέτρητα παραδείγµατα 
ας αναφέρουµε την πρόσφατη (1980) πολύτοµη γαλλική «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» (επιµέλεια C. 
Livet και R. Mousnier,  έκδοση των Presses Universitaires de France) που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά 
το 1990  από τις εκδόσεις Παπαζήση. Την ελληνική έκδοση µάλιστα προλογίζει ο πρόεδρος της 
Ακαδηµίας Αθηνών, Γ. Βλάχος, ο οποίος εκφράζει την κατάπληξή του για την απουσία του Βυζαντίου. 
Αλλά ποια κατάπληξη; Για οποιονδήποτε έχει ζήσει στο εξωτερικό, είναι γνωστό ότι για τους δυτικούς η 
µεσαιωνική και νεώτερη Ελλάδα δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτό που ονοµάζεται «Ευρώπη». Ακόµη κι όταν 
λόγοι «ευγένειας» και «πολιτιστικού πλουραλισµού» επιβάλλουν να συµπεριληφτεί το Βυζάντιο σε 
τέτοιες εκδόσεις, ο ρόλος του είναι καθαρά περιφερειακός, σαν να επρόκειτο για κάποιο  ασήµαντο 
δουκάτο της Ανατολής και όχι για την επί αιώνες σηµαντικότερη πολιτική και πολιτιστική δύναµη της 
Ευρώπης. ∆υστυχώς η µακραίωνη έχθρα της ∆ύσης εναντίον των Ρωµηών του µεσαίωνα δεν της επιτρέπει 
ακόµη και σήµερα να δει αντικειµενικά ένα τόσο «ακίνδυνο»  θέµα  όπως η µεσαιωνική Ιστορία. 

Ως τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγµα ας αναφέρουµε το συλλογικό έργο  «Handbuch der 
Europaischen Geschichte» του εκδοτικού οίκου Ernst Klert-Cotta της Στουτγάρδης µε γενικό εκδότη τον 
Theodore Schieder που παρουσιάζει την ευρωπαϊκή Ιστορία από την ύστερη αρχαιότητα ως σήµερα  σε 
εφτά ογκώδεις τόµους. Στον πρώτο τόµο (κυκλοφόρησε το 1976) ο εκδότης βεβαιώνει ότι το έργο δεν 
περιορίζεται στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, αλλά επεκτείνεται και στην ανατολική για να συµπεριλάβει 
το σλαβικό και τον ελληνορθόδοξο κόσµο. Κι ωστόσο, ο πρώτος τόµος που καλύπτει την εποχή από το 
400 µ.Χ. µέχρι τα µέσα του 11ου αιώνα  αφιερώνει µόλις 81 από τις 1061 σελίδες του στο Βυζάντιο. Εφτά 
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αιώνες  Βυζαντινής Ιστορίας καλύπτουν όσο και η εξέταση  της οργάνωσης των βαρβαρικών φυλών κατά 
τον 5ο αιώνα (75 σελίδες)!iii 

 
Νοµίζουµε ότι τα σχόλια περιττεύουν µπροστά σ’ αυτά τα παραδείγµατα. Πρέπει να είναι κανείς 

τυφλός  για να µην αντιλαµβάνεται ποια είναι η ευρωπαϊκή άποψη για µας , για την Ιστορία µας, για την 
παράδοσή µας. Αντί να προσπαθούµε µε κοµπλεξικές διαµαρτυρίες και ανακοινώσεις να πείσουµε τους 
δυτικοευρωπαίους να συµπεριλάβουν και µας στην Ιστορία τους, θα έπρεπε, µε αφορµή τον Ντυροζέλ, να 
αρπάξουµε αυτή τη σπάνια εκδήλωση ειλικρίνειας εκ µέρους  τους. Θα έπρεπε επιτέλους να αντιληφθούµε 
ότι ως λαοί, αλλά και ως πολιτισµοί , ο ελληνικός και ο δυτικοευρωπαϊκός βρίσκονται σε σύγκρουση από 
την εποχή που πρωτοεµφανίζονται οι δυτικοευρωπαίοι τον 4ο µ.Χ. αιώνα. ∆εν είναι εποµένως καθόλου 
παράξενο το ότι κάποια βιβλία εκφράζουν αυτό που υπάρχει στη συνείδηση κάθε δυτικοευρωπαίου.iv Ο 
Ντυροζέλ θα µπορούσε να γίνει η αφορµή για να σκεφτούµε πιο σοβαρά ποια είναι η δική µας θέση 
απέναντι σ’ έναν πολιτισµό  κατ’ εξοχήν εχθρικό, κατ’ εξοχήν αντιρωµαίικο. Έναν πολιτισµό που 
προσπαθεί να επιβάλλει έναν παγκόσµιο τύπο ανθρώπου, εξαφανίζοντας τη µνήµη και τη στάση ζωής 
κάθε διαφορετικού λαού, µαζί και του ελληνικού. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµ. Από τα παραπάνω, αν και τα πράγµατα εξειδανικεύονται, είναι όµως πασιφανές το 

σύµπλεγµα κατωτερότητος της ∆ύσης και του «πολιτισµού» της, σε σχέση µε εκείνον της Βυζαντινής 
Ανατολής.  Και αναµένεται η κρίσι της ίδιας της Ιστορίας πάνω στην βιωσιµότητα της σηµερινής, ∆υτικού 
τύπου κοινωνίας, απάνθρωπης ήδη ως προς τον τρόπο διαβίωσης των λαών, ∆υτικών και µη, λόγω 
αλληλεξάρτησης, κρίσης που τα γεγονότα δείχνουν ότι δεν αργεί. (Λ.Μ.∆.) 

 
                                                 
i Η «Ανατολή» νοείται εδώ µε την αραβοτουρκική εκδοχή της την οποία άλλωστε χρησιµοποιούν κυρίως οι ξένοι όταν 

αναφέρονται στην Ελλάδα. Υπάρχει και η έννοια της Ανατολής, όπως την καλλιέργησαν οι Ρώσοι σλαβόφιλοι του 19ου αιώνα 
µε κύριο εκπρόσωπο τον Αλέξι Κοµιακώφ. Βλ. σχετικά Αρχιµ. Ιεροθέου Βλάχου, «Ρωµηοί σε Ανατολή και ∆ύση – µικρή 
προσέγγιση», Ι. Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), Λεβαδειά, 1993, σ. 27. 

ii Βλ. ενδεικτικά το χαρακτηριστικό τίτλο του βιβλίου του L. Musset «The Germanic invasions: The making of Europe 
A. D. 400-600», London, 1975. Επίσης τον παρόµοιο τίτλο του κλασικού βιβλίου του C. Dawson «The making of Europe», 
London 1932. 

iii Βλ. Χρυσός (1987), σ. 75-76. 
iv Άλλωστε οι δυτικοευρωπαίοι δεν χάνουν ευκαιρία να επαναλαµβάνουν τις σχετικές απόψεις τους. Με αφορµή το 

γιουγκοσλαβικό πόλεµο, και στα πλαίσια της αντισερβικής υστερίας που επικράτησε σε όλο το δυτικό κόσµο, ο γνωστός 
πολιτειολόγος, πρώην  διευθυντής της γαλλικής «Monde»,  Andre Fontaine θεώρησε χρήσιµο να µας θυµίσει ότι «η Ευρώπη 
σταµατάει εκεί  όπου σταµατούν οι γοτθικοί καθεδρικοί ναοί» (Βλ. Fontaine, «Ο γιουγκοσλαβικός εφιάλτης», ΤΟ ΒΗΜΑ, 28 
Ιουνίου 1992, σ. Α22). Στο ίδιο πνεύµα ο Βέλγος υπουργός  Εξωτερικών και µετέπειτα γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ Βίλι 
Κλάες, µιλώντας το καλοκαίρι του 1993 για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, δήλωνε ξεκάθαρα: «µόνον οι χώρες που προέρχονται 
από τον κύκλο της προτεσταντικής - καθολικής κουλτούρας µπορούν να θεωρηθούν υποψήφιες προς ένταξη. Αντίθετα οι 
«κληρονόµοι του Βυζαντίου» µόνο προβλήµατα θα προκαλέσουν στη δοµή της Συµµαχίας». (Βλ. Τ. Τελλόγλου, 
«Πονοκέφαλος η διεύρυνση του ΝΑΤΟ», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28 Οκτωβρίου 1993). 
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ΕΙΔΑΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ 
 «ΔΥΣΗΣ» ΚΑΙ «ΑΝΑΤΟΛΗΣ». 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ. 

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΕΡΒΙΑ, ΙΡΑΚ… 

H ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΨΗ, 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ: 

 

ΟΟ  ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ  ∆∆ΡΡΟΟΜΜΟΟΣΣ  

 

Λιτάνευση της θαυµατουργού εικόνος του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ», Καρυές 2004 
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Φωτογραφία 

Αγιορειτών 

γερόντων. 

Ο γ. Σωφρόνιος 

Σαχάρωφ όρθιος 

δεξιά. 
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Λιτάνευση της 

θαυματουργού εικόνος  

του «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»,  

Καρυές 2003. 

 

 

   - 18 -
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Κάλλιστος Γουέαρ, Επίσκοπος ∆ιοκλείας 

Ο Ορθόδοξος ∆ρόµος 
Μετάφραση: Μαρία Πάσχου 

 
Απόσπασµα από το βιβλίο (Επιλογή Λ.Μ.∆.): 

 
   

 
«Μνήσθητί µου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου» (Λουκ. 23,42). 
 
"Σ' όλες τις ψυχές που αγαπούν το Θεό, σ' όλους τους αληθινούς Χριστιανούς, θάρθει κάποιος 

πρώτος µήνας του Χρόνου, σαν τον Απρίλη, µια µέρα ανάστασης." (Οµιλίες του Αγ. Μακαρίου) 
 
"Όταν ο Αββάς Ζαχαρίας επρόκειτο να πεθάνει, τον ρώτησε ο Αββάς Μωϋσής: «Τι βλέπεις;» Και ο 

Αββάς Ζαχαρίας απάντησε: «Πάτερ, δεν είναι καλύτερα να µην πω τίποτε;» «Ναι, παιδί µου», είπε ο Αββάς 
Μωϋσής, «είναι καλύτερα να µην πεις τίποτε»." Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου) 

 
"Ο λόγος είναι το όργανο αυτού του κόσµου. Η σιωπή είναι το µυστήριο του µέλλοντος αιώνος." (Άγ. 

Ισαάκ ο Σύρος) 
 

ΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ 
 
«Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του Μέλλοντος Αιώνος». 
Στραµένο προς το µέλλον, το «Πιστεύω» τελειώνει µε µια νότα προσδοκίας. Αλλά, αν και τα 

Έσχατα πράγµατα θάπρεπε ν' αποτελούν το σηµείο για µια συνεχή αναφορά σ' όλη αυτή την επίγεια ζωή, 
δεν µπορούµε να µιλήσουµε µε καµιά λεπτοµέρεια για την πραγµατικότητα του Μέλλοντος Αιώνος.  

«Αγαπητοί», γράφει ο άγ. Ιωάννης, «νυν τέκνα Θεού εσµέν, και ούπω εφανερώθη τι εσόµεθα» (Α' 
Ιω. 3,2). Μεσ' από την πίστη µας στο Χριστό, αποκτάµε πότε-πότε µια ζωντανή, προσωπική σχέση µε το 
Θεό· και ξέρουµε, όχι σαν υπόθεση, αλλά σαν πραγµατικό γεγονός εµπειρίας, ότι αυτή η σχέση ήδη έχει 
µέσα της τα σπέρµατα της αιωνιότητας. Αλλά σαν τι µοιάζει το να µη ζει κανείς µέσα στη ροή του χρόνου 
παρά µέσα στο αιώνιο Τώρα, όχι κάτω από τις συνθήκες της πτώσης αλλά µέσα σ' ένα σύµπαν όπου ο 
Θεός είναι «τα πάντα τοις πάσι» -απ' αυτό έχουµε µόνο µερικές λάµψεις µα όχι καθαρή αντίληψη· κι έτσι 
θάπρεπε πάντα να µιλάµε µε προσοχή, σεβόµενοι την απαίτηση της σιωπής. 

Υπάρχουν όµως τουλάχιστον τρία πράγµατα που έχουµε το καθήκον να βεβαιώσουµε δίχως 
αµφιβολία· ότι: 

• ο Χριστός θα ξανάρθει µέσα σε δόξα· 
• ότι µε τον ερχοµό του θ' αναστηθούµε από τους νεκρούς και θα κριθούµε· και 
• ότι «της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος» (Λουκ. 1,33). 

Πρώτα, λοιπόν, η Γραφή και η Ιερή Παράδοση µας µιλούν πολλές φορές για τη ∆ευτέρα 
Παρουσία. ∆εν µας δίνουν λαβές για να υποθέσουµε ότι, µέσω µιας σταθερής προόδου µέσα «στον 
πολιτισµό», ο κόσµος θα καλυτερεύει, βαθµιαία, µέχρις ότου το ανθρώπινο γένος καταφέρει να 
εγκαταστήσει τη βασιλεία του Θεού (µάλλον του εαυτού του! Λ.Μ.∆.) πάνω στη γη. Η Χριστιανική 
άποψη για την ιστορία του κόσµου είναι τελείως αντίθετη σ' αυτό το είδος της εξελικτικής αισιοδοξίας.  

Αυτά που διδαχτήκαµε να περιµένουµε είναι: 
• καταστροφές στο φυσικό κόσµο, 
• συνεχείς πόλεµοι µεταξύ των ανθρώπων, 
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• σύγχυση και αποστασία ανάµεσα σ' αυτούς που καλούν τους εαυτούς τους 
Χριστιανούς (βλ. ιδιαίτερα Ματθ. 24,3-27). Αυτή η περίοδος της αναταραχής θα 
κορυφωθεί µε την 

• εµφάνιση του «ανθρώπου της αµαρτίας» (Β' Θεσ. 2,3-4) ή Αντίχριστου, που, σύµφωνα 
µε την παραδοσιακή ερµηνεία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν θα είναι ο ίδιος ο ∆ιάβολος, 
αλλά ένας άνθρωπος, ένας απλός άνθρωπος, στον οποίο θα είναι συγκεντρωµένες όλες οι 
δυνάµεις του κακού και που για ένα διάστηµα θα κρατήσει ολόκληρο τον κόσµο κάτω από 
την εξουσία του. Η σύντοµη βασιλεία του Αντιχρίστου θα τερµατιστεί απότοµα µε τη  

• ∆ευτέρα Παρουσία του Κυρίου, τούτη τη φορά όχι µε τρόπο κρυφό, όπως στη γέννησή 
του στη Βηθλεέµ, αλλά καθηµένου εκ δεξιών της δυνάµεως και ερχοµένου επί των 
νεφελών του ουρανού» (Ματθ. 26,64).  Έτσι η πορεία της ιστορίας θα φτάσει σ' ένα 
ξαφνικό και δραµατικό τέλος, µε µιαν άµεση παρέµβαση από το θείο χώρο. 

Ο ακριβής χρόνος της ∆ευτέρας Παρουσίας µας είναι κρυφός: «ουχ υµών εστι γνώναι χρόνους ή 
καιρούς ους ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία» (Πραξ. 1,7). Ο Κύριος θα έρθει «ως κλέπτης εν νυκτί» (Α' 
Θεσ. 5,2). Αυτό σηµαίνει ότι, αποφεύγοντας την καιροσκοπία για την ακριβή ηµεροµηνία, πρέπει να 
είµαστε πάντα έτοιµοι και σε κατάσταση αναµονής. «Α δε υµίν λέγω, πάσι λέγω· γρηγορείτε» (Μαρκ. 
13,37). Γιατί, άσχετ' αν το Τέλος έρθει αργά ή γρήγορα, στην ανθρώπινη χρονική κλίµακα είναι πάντα 
επικείµενο, πνευµατικά πάντοτε πολύ κοντά. Πρέπει να έχουµε στις καρδιές µας µια αίσθηση ετοιµότητας. 
Με τα λόγια του Μεγάλου Κανόνος του Αγ. Ανδρέου Κρήτης, που διαβάζεται κάθε Τεσσαρακοστή, λέµε: 

 
Ψυχή µου, ψυχή µου, ανάστα, τι καθεύδεις; 

Το Τέλος εγγίζει, και µέλλεις θορυβείσθαι. 

Ανάνηψον ουν, ίνα φείσηταί σου Χριστός ο Θεός, 

ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. 

 

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 
 
∆εύτερο, σαν Χριστιανοί πιστεύουµε όχι µόνο στην Αθανασία της ψυχής αλλά και στην Ανάσταση 

του σώµατος. Σύµφωνα µε την υπόδειξη του Θεού στην πρώτη µας δηµιουργία, η ανθρώπινη ψυχή και το 
ανθρώπινο σώµα είναι αλληλεξαρτώµενα και κανένα δεν µπορεί να υφίσταται σωστά δίχως το άλλο. Σα 
συνέπεια της πτώσης, µε το σωµατικό θάνατο, αυτά τα δύο χωρίζονται, αλλ' αυτός ο χωρισµός δεν είναι 
τελικός και διαρκής. Στη ∆εύτερη Έλευση του Χριστού, θα εγερθούµε απ' τους νεκρούς µε την ψυχή µας 
και το σώµα µας· και έτσι, έχοντας ξανά ενωµένη την ψυχή µε το σώµα, θα παρουσιαστούµε µπροστά 
στον Κύριό µας για την Τελική Κρίση. 

Η Κρίση, όπως τονίζει µε έµφαση το Ευαγγέλιο του Αγ. Ιωάννου, συνεχίζεται όλον τον καιρό σ' 
όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής µας. Όποτε, συνειδητά ή ασυνείδητα διαλέγουµε το καλό, ήδη 
εισερχόµαστε προκαταβολικά στην αιώνια ζωή· όποτε διαλέγουµε το κακό παίρνουµε µια πρόγευση από 
την κόλαση. Η Τελική Κρίση κατανοείται καλύτερα σαν η στιγµή της αλήθειας, οπότε το κάθε τι έρχεται 
στο φως, όταν όλες οι πράξεις της εκλογής µας αποκαλύπτονται µ' όλες τους τις συνέπειες, όταν 
αντιλαµβανόµαστε µε απόλυτη διαύγεια ποιοι είµαστε και ποιο υπήρξε το βαθύ νόηµα και ο σκοπός της 
ζωής µας. Κι έτσι, σύµφωνα µ' αυτή την τελική διευκρίνιση, θα εισέλθουµε -µε την ψυχή και το σώµα 
ξαναενωµένα- στον ουρανό ή στην κόλαση, στην αιώνια ζωή ή στον αιώνιο θάνατο. 

Ο Χριστός είναι ο κριτής· κι όµως, από µιαν άλλη άποψη, εµείς εκφέρουµε την κρίση για τους 
εαυτούς µας. Αν κάποιος είναι στην κόλαση, δεν είναι γιατί ο Θεός τον φυλάκισε εκεί, αλλά γιατί εκεί 
είναι ο τόπος που ο ίδιος διάλεξε να βρίσκεται. Οι χαµένοι στην κόλαση είναι αυτοκαταδικασµένοι, 
αυτοσκλαβωµένοι· σωστά έχει ειπωθεί ότι οι πύλες της κόλασης είναι κλειδωµένες από µέσα. … 

 
Σηµ. Είναι εξ’ άλλου γραµµένο «ο Θεός πρόσωπον ανθρώπου ου λαµβάνει» δηλ. δεν 

προσωποληπτεί. (Λ.Μ.∆.) 
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Üë
,
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;

;

;
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Óçì. Ïé ðéóôïß üìùò ôùí Äõô. ðáñá-åêêëçóéþí Ý÷ïõí ðïëëÜ åëáöñõíôéêÜ
óå ó÷Ýóç ìå ôïõò èñçóê. çãÝôåò ôùí êáé ãßíïíôáé åýêïëá äåêôïß áðü ôçí
Ïñèüäïîç Åêêëçóßá üôáí ôï èåëÞóïõí. Ë.Ì.Ä.
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   Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ι Σ :  
        ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ... Οι Ευαγγελικοί - Προτεστάντες    
Με αυτά που θα πούμε παρακάτω, δεν έχουμε σκοπό να θίξουμε οποιονδήποτε άνθρωπο που 
ακολουθεί διαφορετικό δόγμα ή θρήσκευμα. Απώτερος σκοπός μας είναι, μία καθαρή 
ενημέρωση απέναντι ανθρώπων πολύ καλύτερων, πιθανόν,  από εμάς τους Ορθοδόξους.  
Οι άνθρωποι αυτοί, όπως κι’ εμείς, είναι δημιουργήματα και εικόνες Θεού, τους οποίους και 
σεβόμαστε, παρ’ όλες τις όποιες διαφορές θέσεων και απόψεων, που τυχόν υπάρχουν μεταξύ 
μας. Αυτά σαν εισαγωγή, των όσων θα επακολουθήσουν.                                                                             
Η αιτία δημιουργίας του δευτέρου Σχίσματος από την αρχαία, συμπαγή γραμμή της 
Χριστιανικής Εκκλησίας (μετά τον πρώτο διαχωρισμό με τους Ρωμαιοκαθολικούς), υπήρξε, η 
διαμαρτυρία του φημισμένου Γερμανού θεολόγου Μαρτίνου Λούθηρου (1517), ενάντια στην 
τότε, Παπική ηγεσία.           
Ο Πάπας Λέων ο 10ος, για λόγους καθαρά εισπρακτικούς, είχε κυκλοφορήσει τα λεγόμενα 
συγχωροχάρτια, σε αντίθεση με τα όσα ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι είχαν παραδώσει.  
Τα λεγόμενα συγχωροχάρτια  έγραφαν, ότι ο Πάπας, ως διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου, 
ιδρυτού της Εκκλησίας της Ρώμης, είχε εξουσία να συγχωράει ζωντανούς και πεθαμένους και 
μάλιστα, και αυτούς που βρίσκονταν στην κόλαση… Αγοράζοντας λοιπόν ένα τέτοιο χαρτί 
έπαιρνες συγχώρηση για όσες αμαρτίες θα έκανες μέσα σε 5  χρόνια, ή πληρώνοντας 
περισσότερα, μπορούσες να αμαρτάνεις και ανάλογα χρόνια… 
Η εισπρακτική αυτή βουλιμία, κληρικών της τότε εποχής είχε φθάσει σε τέτοιο σημείο στην 
ύπαιθρο, ώστε να κυκλοφορούν λιτανεύοντας ένα φτερό χήνας, ισχυριζόμενοι κάποιοι, ότι αυτό, 
ήταν μέρος των πτερύγων του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην πτώση των Αγγέλων κατά την μάχη 
του με τον Εωσφόρο!  
Υπήρξαν όμως και άλλα λάθη. 
Ο Λούθηρος, είχε γίνει μοναχός στην Μονή των Αυγουστινιανών του Έρφουρτ, αλλά παρ’ όλους 
τους όρκους και τις μοναχικές υποσχέσεις παρθενίας και αγαμίας, απέναντι Θεού και 
ανθρώπων, παντρεύτηκε μία άλλη μοναχή  (δεσμευμένη κι’ αυτή με τους ίδιους όρκους), την 
Αικατερίνη φόν Μπόρα από την οποία απέκτησε και 6 γιούς! Τα λάθη δυστυχώς είχαν και 
συνέχεια… 

      ΣΕ  450  ΚΟΜΜΑΤΙΑ...  
Την αρχική γραμμή αλλαγής και μεταρρύθμισης του Μαρτίνου Λούθηρου την επέκτειναν με νέες 
αντιδράσεις αργότερα, και άλλοι θεολόγοι της μεταρρύθμισης, όπως ο Ζβίγγλιος, και ο 
Καλβίνος.  
Δυστυχώς όμως, παρ’ όλο που οι διαμαρτυρίες τους υπήρξαν αρχικά δικαιολογημένες, και παρ’ 
όλες τις αναφορές τους ότι μόνο η Ορθοδοξία είχε ανόθευτη την αλήθεια κρατώντας την αρχαία 
γραμμή, εν τούτοις, αντί να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία δημιούργησαν δική τους ομολογία, 
που την ονόμασαν «Εκκλησία»… 
Οι εσωτερικές διαφωνίες τους όμως επεκτάθηκαν με αποτέλεσμα σήμερα, το 2004, να 
υπάρχουν πάνω από 450 λεγόμενες «Εκκλησίες», αντιμαχόμενες μεταξύ τους περί «αληθείας 
και πίστεως…», παρ’ όλο που ο Χριστός ίδρυσε μία μόνο Εκκλησία, και σ’ αυτήν ακριβώς 
επαφίεται η σωτηρία των ανθρώπων. 
Σήμερα, οι γνωστότερες Προτεσταντικές ομολογίες στην Ελλάδα είναι : 

     Ευαγγελικοί – Πρεσβυτεριανοί, Λουθηρανοί, Επισκοπιανοί, Βαπτιστές, Μεθοδιστές,  
Μορμόνοι, Χιλιαστές ( Ιεχωβάδες), Αντβενιστές της εβδόμης ημέρας, Χ.Ο.Ε. – Χριστιανική 
Οργάνωση Ειρήνης, «Εκκλησία» του Ιησού», Παγκόσμια Κεντρικά Γραφεία «Εκκλησίας» 
του Θεού, «Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής», Διεθνής «Εκκλησία» του Τετραγω-
νικού Ευαγγελίου, Βιβλική Εκκλησία του Θεού, Υπόλοιπο της «Εκκλησίας» του Θεού, με 
έδρα το Μίτσιγκαν, Ηνωμένη Πεντηκοστιανή «Εκκλησία», Απαραπλάνητη «Εκκλησία» 
του Θεού, Χολστέϊν «Εκκλησία» του Θεού, Πεντηκοστιανοί, και Ελευθέρα Αποστολική 
«Εκκλησία» της Πεντηκοστής με ιδρυτή τον Ευάγγελο Φωτίου κατ’ αρχάς στην Αθήνα στα 
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1938, και διάδοχο και αναδιοργανωτή της ομάδας τον Λούη-Λεωνίδα Φέγγο, στα 1965. Εδώ, 
για την ομολογία αυτή να σημειώσουμε, ότι η πρώτη εμφάνισή τους έγινε στην Αμερική, στα 
1907 από τον Αμβρόσιο Τόμπλισον. 
Ισχυρίζονται ότι προέρχονται κατ’ ευθείαν από τους πρώτους Χριστιανούς της ημέρας της 
Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ, ενώ πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ότι μετά την 
Πεντηκοστή,  υπήρξε και μια ομάδα  με τους τάδε και τάδε Αποστόλους, που έχοντας χρίσμα 
διαδοχής και Ιερωσύνης μέχρι σήμερα, ονομάζονταν… Πεντηκοστιανοί.  
Προφανώς, με τον ισχυρισμό αυτό θέλουν να δώσουν βαρύτητα στην κίνησή τους, και στην 
επικοινωνιακή - προσηλυτιστική πολιτική τους…  
 

    ΤΑ   ΣΗΜΕΙΑ  ΤΟΥ  ΛΑΘΟΥΣ      
Γενικά: 
Το θρήσκευμα των Προτεσταντών, είναι μία συρραφή και συνάθροιση αρχαίων Χριστιανικών 
δογματικών εκτροπών, οι οποίες και έχουν καταδικασθή από τις Οικουμενικές  Συνόδους. Θα 
προσπαθήσουμε εδώ να παραθέσουμε τις βασικές αυτές διαφορές με την αρχαία 
Εκκλησιαστική ρίζα, που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ανατολής, και αυτές εδώ θα 
εξετάσουμε. 
Ας δούμε τα σχετικά σημεία: 
                                                                                                                                  
1) Λένε, ότι μάς είναι αρκετή η Αγία Γραφή και το ίδιο το Ευαγγέλιο,  γι’ αυτό 
και ονομάζονται Ευαγγελικοί.  
Καί ακόμη, ότι οι ερμηνείες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας ( Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, 
Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος, Μέγας Αθανάσιος κλπ) δεν είναι απαραίτητες, μιά και η 
κατά γράμμα προσωπική εξήγηση του Ευαγγελίου από τον κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον 
Χριστό, είναι αρκετή για την σωτηρία του. 
Αποτέλεσμα  αυτής της θεωρήσεως για "προσωπική εξήγηση" της Αγίας Γραφής, υπήρξε, η 
δημιουργία εκατοντάδων αυτοδύναμων «εκκλησιών» και "Σχολών ερμηνείας" της Αγίας Γραφής, 
σύμφωνα με τις προσωπικές σκέψεις και προτιμήσεις του κάθε ανθρώπου, με καταστρεπτικά 
για την σωτηρία των ψυχών, αποτελέσματα.  
Αυτός ο παραμερισμός των αρχαίων Αγίων Πατέρων του Χριστιανισμού, που με τα θαύματα 
επικύρωναν την εν Θεώ ερμηνεία τους, και αυτή η περιφρονητική «ισοτιμία» τους από τον 
Προτεσταντικό – Ευαγγελικό κόσμο, με κάθε κοινό άνθρωπο, έφθανε τελικά στον ίδιο τον Θεό 
και στις ενέργειές του.  
Σήμερα, τα σημεία του λάθους είναι ορατά, και θα λέγαμε θανάσιμα… 
 
 2) Ισχυρίζονται, ότι τα καλά έργα δεν είναι απαραίτητα για να σωθεί ο 
άνθρωπος. Μόνο να πιστεύει κανείς, και σώζεται!                
Ο ίδιος ο Χριστός όμως παραγγέλνει ότι, «ού πάς ο λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται 
εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλά ο ποιών το  θέλημα του Πατρός μου του εν 
ουρανοίς…» (Ματθ.7, 21-23). Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη αναφέρει ότι οι 
άνθρωποι κρίνονται από τα έργα τους (Αποκ.20,12).  
Και ο Απόστολος Παύλος προσθέτει ότι εάν έχω τέτοια πίστη ώστε να μετακινώ και βουνά, αλλά 
δεν έχω έργα αγάπης, δεν είμαι τίποτα (Α΄Κορινθ.13,2). 
 
3) Λένε, ότι ο Λούθηρος καθάρισε την Εκκλησία από τα πολλά σφάλματα που 
είχε. Και την γέμισε με καινούργια! Διότι, όλα αυτά τα σφάλματα, αφορούσαν την Παπική 
εκκλησία, τα συγχωροχάρτια της, και τις Ιερές εξετάσεις που έκαιγαν και βασάνιζαν τους 
ανθρώπους. 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία  ποτέ δεν διέπραξε τέτοια εγκλήματα.  
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Ο Λούθηρος, προερχόμενος από την Παπική Εκκλησία συγκρούσθηκε με αυτά, 
διαμαρτυρόμενος. Στους λόγους του μάλιστα εκθείαζε την Ορθόδοξη Εκκλησία γιατί αυτή μόνο 
κράτησε, έλεγε, την αρχαία Παράδοση. Εν τούτοις, έφτιαξε μία δική του ομολογία, 
αποφεύγοντας να γυρίσει στην αρχαία ρίζα. 
Η Ορθόδοξος  Εκκλησία, παρέμεινε ανόθευτη σύμφωνα με τα αρχαία, υπό του Χριστού και των 
Αγίων Αποστόλων παραδεδομένα πρότυπα, παραμένοντας ως εκ τούτου, και η μόνη αληθινή 
που μπορεί να προσφέρει σωτηρία! 
 
4) Κατακρίνουν την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων, 
Μιλούν για ειδωλολατρία, ξύλα και χρώματα, μή μπορώντας να κατανοήσουν ότι προσκυνώντας 
ο πιστός τις εικόνες δεν προσκυνά ξύλα και χρώματα ούτε και τα λατρεύει, αλλά η τιμή του 
διαβαίνει στο πρόσωπο, που η εικόνα παριστάνει.  
Όπως μια μάννα φιλώντας την φωτογραφία του ξενιτεμένου παιδιού της, φέρνει στο μυαλό της 
με αγάπη το πρόσωπό του, έτσι και ένας Χριστιανός τιμά την κάθε άγια Εικόνα. 
Εικόνες συναντάμε από τους πιο αρχαίους χρόνους των Χριστιανικών διωγμών μέσα στις 
κατακόμβες, και ορισμένες από αυτές θαυματουργούν  μέχρι σήμερα.  
Γνωστότερες θαυματουργές εικόνες είναι, η Παναγία της Τήνου, η Παναγία 20φοίνισσα στην 
Μακεδονία, η Παναγία η Μαλεβή στον Αγιο Πέτρο έξω από την Τρίπολη (μέ το Αγιο Μύρο να 
τρέχει, τρυπώντας το τζάμι στο κέντρο, και να ευωδιάζει ο τόπος, ή και τα αυτοκίνητα των 
προσκυνητών όπως έρχονται, από δεκάδες χιλιόμετρα μακρυά. 
Κι’ ακόμη, πλαστικές μικρές εικονίτσες της Παναγίας Μαλεβή, να ευωδιάζουν αποπνικτικά σε 
πιστούς στον Καναδά, στην Αυστραλία κλπ. και να τρέχουν μύρο, όπως γράφουν πιστοί 
άνθρωποι σε επώνυμες αναφορές τους και σε αρκετά γράμματά τους...  
Οι Άγιες εικόνες, με τα δεκάδες χρυσά αφιερώματα επάνω τους, που ασφαλώς δεν δόθηκαν 
έτσι «τσάμπα», αλλά σε ανταπόδοση θαύματος, κρύβουνε πάντα την μυστική αλήθεια της 
Ορθοδοξίας!  
Γιατί εμείς, είναι αλήθεια κι’ άς μη κρυβόμαστε, ούτε τον πυρετό μας δεν δίνουμε δωρεάν, εάν 
δεν πρόκειται κάτι να πάρουμε... 
 
5) Κατακρίνουν την προσκύνηση και την τιμή των Αγίων λειψάνων. 
Όμως, τους Άγιους αυτούς ανθρώπους, και μάλιστα τους μάρτυρες, που κάηκαν, γδάρθηκαν, 
τηγανίσθηκαν, ή και αποκεφαλίσθηκαν, αρνούμενοι ως το τέλος να προδώσουν τον Χριστό και 
την πίστη τους, αυτούς που ο ίδιος ο Θεός τους πιστοποιεί μέχρι σήμερα με ευωδία λειψάνων 
και θαυμάτων θεραπείας, μπορούμε εμείς να τους περιφρονούμε σαν ένα τίποτα, θεωρώντας 
τους ίσους μας;  
Είμαστε εμείς στα ύψη τους;           
Κάναμε εμείς, για τον Χριστό και την πίστη μας αυτά που έκαναν εκείνοι;  Ασφαλώς όχι! Ας 
έχουμε τουλάχιστον την ταπεινοφροσύνη και το «γνώθι σ΄αυτόν» νά παραδεχθούμε τα «μείον» 
μας… 
 
6) Απορρίπτουν νηστείες, μνημόσυνα, και αποστολικές παραδόσεις. 
Κατ’ αρχάς η νηστεία είναι η πρώτη εντολή του Θεού αλλά και η αιτία εκπτώσεως των πρώτων 
ανθρώπων από τον Παράδεισο, λόγω της ανυπακοής τους!  
Την εντολή της νηστείας, (και μάλιστα της σαρκικής νηστείας), σαν πράξη προπαρασκευής και 
προετοιμασίας του ανθρώπου για να εισακουσθεί από τον Θεό, την συναντάμε τακτικά στην 
Αγία Γραφή. 
Ενδεικτικά την βλέπουμε, στην εμφάνιση του Θεού στο γεμάτο καπνούς και βροντές όρος του 
Σινά (Εξοδος 19,15), στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, στην χειροτονία των πρεσβυτέρων 
(χειροτονήσαντες πρεσβυτέρους κατ’ εκκλησίαν,  προσευξάμενοι μετά νηστειών), Πράξ. 
Αποστ.ΙΔ΄ 23,  στο "νηστεύσαντες και προσευξάμενοι και επιθέντες αυτοίς τας χείρας" 
(Πράξ.Αποστ. ΙΓ¨3), κλπ. 
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Τα μνημόσυνα για τις ψυχές των πεθαμένων ανήκουν στην αρχαία τάξη, τόσο της Παλαιάς όσο 
και της Καινής Διαθήκης.  
Είναι μία τελευταία προσπάθεια παρακλήσεως προς τον Θεό, αλλά και πράξη αγάπης των 
ζωντανών προς τους πεθαμένους, για να τους λυπηθεί ο Θεός και να τους σώσει από 
αμαρτήματα που εμποδίζουν την σωτηρία τους, στον χώρο εκεί που βρίσκονται, αδυνατούντες 
προσωπικά πιά, νά πράξουν οτιδήποτε... 
Στο Β΄ Μακκαβαίων αναφέρεται "Υπέρ νεκρών προσεύχεσθαι " (12,44) 
Η Ιερά Παράδοση που οι Προτεσταντικές ομολογίες απορρίπτουν, (δεχόμενοι μόνο την Αγία 
Γραφή), είναι ο άγραφος νόμος της Εκκλησίας. Ακόμη και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης 
μέχρις ότου καταγραφούν από τους τέσσαρες Ευαγγελιστές ήσαν κι’ αυτά προφορική 
Παράδοση. 
Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει "Καθώς παρέδωκα υμίν τας παραδόσεις κατέχετε" 
(Α΄Κορινθ.11,2), και αλλού γράφει,  "Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άς 
εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι’ επιστολής ημών "  (Β΄Θεσαλον.2,15). 
 
7) Αρνούνται, την Παρθενία, αλλά και την αειπαρθενία, μετά την γέννηση του 
Χριστού, και αγνότητα της Θεοτόκου. 
Θεωρούν την Παναγία μας, σαν «μία καλή γυναίκα», που έκανε όμως και άλλα παιδιά, (επειδή το 
Ευαγγέλιο αναφέρει  ως αδελφούς του Κυρίου τα παιδιά του χήρου Ιωσήφ, από προηγούμενο γάμο του).          
Οι ισχυρισμοί όμως αυτοί είναι ανυπόστατοι, γιατί η Μαριάμ αναφέρεται ρητά σαν μνηστή 
του Ιωσήφ (Ματθ.1,18 και Λουκ.1,27. 2,5), και παρθένος (Λουκ.1,27).  
Βλέπουμε ακόμη τον σκανδαλισμό του Ιωσήφ σαν αντελήφθη την εγκυμοσύνη της Μαριάμ, και 
την θέλησή του να την διώξει  (μιά και δεν είχε μαζί της τέτοια σχέση), ως ότου πληροφορείται 
από τον άγγελο τον υπερφυσικό τρόπο συλλήψεως του Χριστού (Ματθ.1, 18-20).  
Όμως, πέραν αυτών, θα ήταν ποτέ δυνατόν, και με την ελάχιστη ανθρώπινη  λογική, ένα 
πρόσωπο που καθαγιάσθηκε με την γέννηση του ενανθρωπίσαντος Υιού του Μεγάλου Θεού, 
θα ήταν ποτέ δυνατόν η νύμφη του ανάρχου Θεού και Πατρός, να ψάχνει για επίγειο γαμπρό, 
για να παντρευτεί δηλαδή κάποιον κοινό ταλαίπωρο άνθρωπο, σαν μια συνηθισμένη γυναίκα 
του κόσμου που σήμερα ζούμε; 
Άς μην είμαστε αφελείς, οπωσδήποτε όχι! 
Ακόμη και στην αρχαία ειδωλολατρική εποχή, κάποια ξεχωριστά πρόσωπα διατηρούσαν την 
αγνότητά τους, και εδώ, στην ζωντανή μας θρησκεία, μετά από τέτοια μεγαλειώδη ένωση με τον 
ίδιο το Θεό, θα παντρευόταν κάποιον κοινό θνητό η Παναγία μας; 
 
8) Αρνούνται πέντε από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας. 
Ο Προτεσταντικές ομολογίες, γενικά, όσα από τον Χριστιανισμό δέχονται,  τα δέχονται σαν 
απλές, κοσμικές τελετές συμβολικού, και όχι αγιαστικού χαρακτήρα.  
Δεν δέχονται την ιερωσύνη, την εξομολόγηση, την Αγία Κοινωνία, το χρίσμα και την εκ 
τούτου μετάδοση του Αγίου Πνεύματος, το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τον 
Μοναχισμό κλπ, ξεχνώντας την παράδοση χιλιάδων ετών, από τον Άγιο Ιωάννη τον 
Πρόδρομο, τον Άγιο Αντώνιο με τους χιλιάδες μοναχούς στην Αίγυπτο,  καθώς και άλλα πολλά, 
που λόγω χώρου δεν μπορούμε εδώ να μεταφέρουμε.   
 
Στο βιβλίο "Οι αιρετικοί Προτεστάντες" του Μητροπολίτου Κορινθίας κ. Παντελεήμονος, 
γίνεται μία συστηματική καταχώρηση δοξασιών και θέσεων 450 περίπου Προτεσταντικών 
ομάδων που υπάρχουν σήμερα, και μία συστηματική αγιογραφική αναίρεση αυτών των 
δογματικών εκτροπών, βάσει των κειμένων της Αγίας Γραφής και της αρχαίας ερμηνείας τους.  
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   Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 "Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα Έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα 
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος"  (Ματθ.κη΄19). 
Γεννάται όμως το ερώτημα, με ποιόν τρόπο εβάπτιζαν οι Απόστολοι, μιά και τα Ευαγγέλια δεν 
το διευκρινίζουν; 
Απάντηση στο ερώτημα αυτό, μας δίνει η Ιερά Παράδοση μέσα από τα συγγράμματα των 
Αποστολικών Πατέρων και μάλιστα μέσα από την αδιάκοπη και επίσημη πράξη της Εκκλησίας 
από την ίδρυσή της έως σήμερα.  
Η Αγία Γραφή μιλάει επίσης περί επιθέσεως χειρών (χειροτονία ιερέων), περί αλείψεως δι’ 
ελαίου (ευχέλαιον - χρίσμα), κλπ.  
Ερωτάται όμως, πρακτικώς πώς γίνονταν αυτά; Και αν η Ιερά Παράδοση μας πληροφορεί 
συμπληρωματικώς γι’ αυτά, σε τι αντιφάσκει με την Αγία Γραφή; 
Όταν απορρίπτεται η Παράδοση ως «μύθευμα και εντάλματα ανθρώπων», και το κύρος της 
Εκκλησίας ως ανύπαρκτο, το ερώτημα είναι από που έχουν οι Προτεσταντικές ομολογίες την 
πληροφορία ότι αυτά τα βιβλία που κρατάνε και οι ίδιοι στα χέρια τους, ότι είναι η γνησία, αρχαία 
Καινή Διαθήκη;              
Ασφαλώς από την αρχαία Χριστιανική Παράδοση, την οποίαν... αρνούνται.  Και ακόμη:           
Από που παρέλαβαν την αργία της Κυριακής, ενώ η Αγία Γραφή, μιλάει μόνο για αργία 
Σαββάτου;  Ασφαλώς από την Ιερά Παράδοση!               
Και τέλος, σε ποιό μέρος της Καινής Διαθήκης αναφέρεται ότι τα βιβλία της είναι 27 (πού και οι 
ίδιοι παραδέχονται);  Πουθενά!                   
Το αναφέρει όμως η Ιερά Παράδοση, την οποία δυστυχώς, (επιλεκτικά), την έχουνε 
καταργήσει…Παραθέσαμε, αυτή την μικρή κατάθεση για τις Προτεσταντικές ομολογίες, με την 
ελπίδα προβληματισμού και αναθεωρήσεως κάποιων θέσεων, που μπορούν να φανούν 
επιζήμιες στην εν Χριστώ σωτηρία μας… 
 
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ 
(Από  το  βιβλίο  «Η  ΑΛΗΘΕΙΑ   ΠΕΡΙ   ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ» του   Ιωάννη   Αργέντη, 1955, 
πρώην ανώτερου  στελέχους  των  Ιεχωβάδων   στην  Ελλάδα): 
ΥΠΗΡΞΑ   ανώτερο   στέλεχος ( «Υπηρέτης  Ομάδος» ) των  Μαρτύρων  του  Ιεχωβά, 10 και  
πλέον χρόνια. Εργάσθηκα  στα άδυτα της  εσωτερικής υπηρεσίας, στόν  «Οίκο  Μπέθελ». 
Είμαι ένας  από  τους   5   ή  6 σε  ολόκληρη  την  Ελλάδα, που έχουν  ειδικό διορισμό  κήρυκος  
(έγγραφο),  απ΄ ευθείας  από τον πρόεδρο  των  Μαρτύρων  του  Ιεχωβά, τον  
Αμερικανοεβραίο  Nathan Knor. 
ΦΥΛΑΚΙΣΘΗΚΑ    για  την  δράση  μου  στον  Χιλιασμό,  γιατί  ήμουνα  απολύτως   ειλικρινής  
στις  προθέσεις  μου  τότε … 
ΞΥΠΝΗΣΑ  όταν  άρχισα  να  βλέπω, να διακρίνω διδασκαλίες, πρόσωπα και πράγματα, που 
δεν συμφωνούσαν  όχι  μόνο με την Χριστιανική  πίστη, αλλά ούτε και με την ανθρώπινη λογική, 
και  βεβαίως  ούτε  με  την συμπεριφορά  του  καλού πατριώτη  και πολίτη  … 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ   την  παγίδα  του  Χιλιασμού   προσπαθώντας να βοηθήσω 
1ον)  Όλους   εκείνους   τους Χιλιαστές  που θέλουν να φύγουν  και  δεν το αποφασίζουν και 
2ον) εκείνους, που βλέπουν τα πράγματα μόνο επιφανειακά  μέχρι τώρα, ώστε να  
μπορέσουν να τα ιδούν πιο βαθειά, όπως πραγματικά είναι … 
    
ΤΡΟΠΟΙ  " ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ..."  
Η  πρώτη κουβέντα που  θα σας  πουν  είναι, ότι  πιστεύουν  στην  Αγία  Γραφή. Μερικοί  την  
κρατάνε και στο χέρι, κάνοντας  και τους ευσεβείς  Χριστιανούς. Συνήθως, στις πρώτες,  ή  
τελευταίες σελίδες θα δεις σαν τόπο εκδόσεως το Μπρούκλιν της Αμερικής (Παγκόσμια  
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έδρα των Ιεχωβάδων), το Λονδίνο,  ή της Βιβλικής Εταιρείας των Προτεσταντών, και βεβαίως  
χωρίς  σφραγίδα  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας και του Πατριαρχείου. 
Για πολλά χρόνια είχαν ένα  φανταχτερό  τίτλο στις ομάδες  τους: "Σπουδαστές   των  Γραφών".  
Σήμερα  λέγονται  μάρτυρες  (δηλ. κήρυκες, που  δίνουν  τη  μαρτυρία τους)  του  Ιεχωβά,  
ή  και   Χριστιανοί (;) μάρτυρες  του  Ιεχωβά... 
Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία,  όπως, από τους Αγίους Αποστόλους διαδόθηκε, γραπτώς  
και προφορικώς, έχει φοβερές διαφορές αλλά και αρκετές συμφωνίες με όλες τις Χριστιανικές  
ομολογίες και αιρέσεις. Με  τους  Χιλιαστές όμως συμβαίνει το εξής ύποπτο.  
Π ο υ θ ε ν ά, μα πουθενά δεν συμφωνούμε!   
     Κι’ αν  προς στιγμήν υποτεθεί, για να  δείξουν ότι κι’ αυτοί  είναι "Χριστιανοί", ότι  κάπου 
συμφωνούν, την επόμενη στιγμή σου ανατρέπουν  τα πάντα!         
Μέχρι το 1931 παραδέχονταν τον Σταυρό, όπως το βλέπουμε σε εξώφυλλα της ΣΚΟΠΙΑΣ 
του  1931.  Σήμερα  τον αρνούνται! 
Έχουν επανειλημμένως διαψευσθεί, και μάλιστα παταγωδώς και μετά θορύβου, στις 
αποκαλύψεις και προφητείες τους, δήθεν από τον Ιεχωβά, για επικείμενη Β΄ Παρουσία.  
Την μία μάλιστα φορά ντυθήκανε με λευκά σάβανα και συγκεντρώθηκαν σε κάποιο λόφο μιας 
Αμερικανικής Πολιτείας περιμένοντας το ...τέλος. Από αυτή και μόνο την γελοιοποίηση, χάσανε 
χιλιάδες οπαδούς... 
Είπανε για το 1914, μετά για το 1918, το 1925, τό1931, το 1984, κλπ στο τέλος είπανε ότι 
έγινε η Β΄ Παρουσία αλλά ...αοράτως, αν και ο ίδιος ο Χριστός αναφέρει χαρακτηριστικά στο 
κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ότι η Β΄ Παρουσία Του θα  είναι ορατή όπως η αστραπή, από το ένα 
άκρο της Γης ως το άλλο... (Ματθ.24,27 και Λουκ.17,2) 
                                                                                                                             
Χρησιμοποιούν  σαν πρόσχημα  την  Αγία  Γραφή  για  να  επεκτείνουν την  Οργάνωσή  τους, 
δημιουργώντας  έτσι νέους πωλητές - πλασιέ   των  βιβλίων  τους. Νέους και νέες αφελείς,  που 
θα στέκονται  σαν αγάλματα, σιωπηλοί  και  ακίνητοι  στην  βροχή, στο κρύο, και τον  ήλιο, για 
τα  συμφέροντα  της  Εταιρείας.  
Ένας  πρόσθετος λόγος που στέκονται με τις ώρες στους δρόμους είναι,  ότι πρέπει να 
συμπληρώσουν  μηνιαίως στις καρτέλες  τους, 100   ώς   150   παρουσίες (υπηρεσία  στον  … " 
αγρό" όπως λένε), για να έχουν έτσι το δικαίωμα να ανήκουν στους εκλεκτούς της 
Οργανώσεως. 
Να ανήκουν δηλαδή, στους  … 144.000  πιστούς  που  τελικά θα σωθούν, (παρερμηνεύοντας  
και σ’ αυτό το σημείο  τον συμβολικό  αυτό αριθμό της  Αποκαλύψεως, (δηλ. 12 φυλές του  
Ισραήλ επί 12.000 πιστούς  = 144.000!)  
Τους  λένε ακόμη, ότι  όσοι  δεν πετύχουν  να μπουν στον αριθμό αυτό  θα  τιμωρηθούν  όταν  
έλθη  ο  Χριστός  ως  Βασιλέας  στην  Γη, μια και δεν πιστεύουν  σε μετά θάνατο ζωή, σε ψυχή, 
σε πνεύματα, σε Αγίους, σε Ανάσταση, κλπ. 
Περιμένουν  τον Χριστό σαν επίγειο βασιλέα, που όταν έλθει θα έχει …πρωθυπουργό 
τον Αβραάμ, και… υπουργούς  τον Μωϋσή, τον προφήτη  Ηλία  κλπ.  Τώρα, το  πώς  ξέρουν  
ποιοί θα είναι μέσα  και  ποιοί απ’ έξω από την… "Κυβέρνηση", αυτό είναι και μυστικό της 
Εταιρείας... 
 
       ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ, αν κάποια μέρα, ανοίγοντας την πόρτα σου διαπράξεις το λάθος  και  συζητήσεις μαζί  
τους, χωρίς να  γνωρίζεις  κ α λ ά  την Αγία Γραφή, μάθε ότι θα σε γράψουν στην λίστα 
τους. Θα ενοχλείσαι συνέχεια με επισκέψεις, βιβλία και περιοδικά, προσπαθώντας να σε 
κάνουν οπαδό τους… Εσύ, θα το δεχθείς;  
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Αιρέσεις - Οικουµενισµός 

Οι διαθρησκειακές εκδηλώσεις και η παράδοσις της Εκκλησίας 
Αρχιµ. π. Γεωργίου Καθηγουµένου της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους 
 
 
 

Aγία µας Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Προφητών, των Αποστόλων 
και των Πατέρων. Γι’ αυτό στην Εκκλησία µας δεν αυτοσχεδιάζουµε ούτε 
ακολουθούµε τον λογισµό µας, αλλά «επόµεθα τοις θείοις Πατράσιν» (Δʹ 

Οικουµενική Σύνοδος), όπως και εκείνοι ήποντο τοις αγίοις Αποστόλοις και Προφήταις. 
 
Θα πρέπη λοιπόν και στο θέµα των διαθρησκειακών σχέσεων και εκδηλώσεων να 
ακολουθούµε τους Προφήτας, τους Αποστόλους και τους Πατέρας. Όπως διδάσκει και ο 
ιερός Ιωσήφ Βρυέννιος: « Αµήχανον άλλως την αλήθειαν γνώναι η θεολογίας άπτεσθαι 
µη τοις αγίοις επόµενον». 
 
Είναι γνωστόν ότι το κήρυγµα των Προφητών ήταν κήρυγµα ανενδότου και 
ανυποχωρήτου αγώνος κατά κάθε µορφής αναµίξεως η θρησκευτικού συγχρωτισµού µε 
τους περιβάλλοντας τότε τον Ισραήλ ειδωλολατρικούς λαούς. Και µόνον το παράδειγµα 
του προφήτου Ηλία, του οποίου κατ’ αυτάς εορτάζουµε την µνήµη, φθάνει να µας πείση 
για την αλήθεια αυτή. 
 
Ανένδοτοι επίσης ήσαν και οι άγιοι Απόστολοι, όχι µόνον κατά των ειδωλολατρικών 
θρησκειών αλλά και κατά του αρνουµένου τον Χριστόν ως Θεόν ενανθρωπήσαντα και 
µοναδικόν Σωτήρα των ανθρώπων Ιουδαϊσµού. Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος κηρύττει: 
«Παν πνεύµα ο οµολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα εκ του Θεού εστί· και παν 
πνεύµα ο µη οµολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι· και 
τούτο εστί το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται, και εν τω κόσµω εστίν ήδη» (Αʹ 
Ιωάν. 4, 2-3). 
 
Οι άγιοι Πατέρες επίστευαν ως γνωστόν ακραδάντως ότι µόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός 
σώζει τον άνθρωπο, ότι κάθε παραχώρησις προς τις άλλες θρησκείες η αιρέσεις αποτελεί 
άρνησι και προδοσία του Χριστού και γι’ αυτό ακυρώνει την σωτηρία των ανθρώπων. 
 
Λογω της πίστεως αυτής οι άγιοι Πατέρες ετέλεσαν µεγάλους αγώνας κατά της 
ειδωλολατρίας και κατά των λεγοµένων µονοθεϊστικών θρησκειών, τις οποίες 
θεωρούσαν εξίσου επικίνδυνες µε την ειδωλολατρία και ως «µία κεκαλυµµένη ασέβεια 
που ευκόλως δύναται να απατήση τον νουν» ( Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης). 
 
Ετέλεσαν επίσης µεγάλους αγώνας κατά των αιρετικών παραχαράξεων της ορθής 
Πίστεως και υπέστησαν χάριν της Αληθείας διωγµούς, φυλακίσεις, εξορίες, 
βασανιστήρια και πικρούς θανάτους. Όλοι αυτοί οι άγιοι Πατέρες µακαρίζονται από την 
Εκκλησία ως Οµολογηταί της Ορθοδόξου Πίστεως και ισοστάσιοι µε τους αγίους 
Μάρτυρας, παλαιούς και νέους. 
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Μελετώντας τους βίους των Αγίων που ήρθαν σε επαφή και συζητήσεις µε τους 
Μουσουλµάνους, όπως ο άγιος Φώτιος και ο µαθητής του Κωνσταντίνος (µετέπειτα 
άγιος Κύριλλος, απόστολος των Σλάβων), ο άγιος Ιωάννης ο Δαµασκηνός, ο άγιος 
Γρηγόριος ο Παλαµάς, ο ιερός Γεννάδιος ο Σχολάριος, διαπιστώνουµε ότι ενώ η 
µουσουλµανική πληµµυρίδα απειλούσε το Βυζάντιο, οι θεοφόροι αυτοί άνδρες στις 
συζητήσεις τους µε τους µουσουλµάνους ετόνιζαν ότι αληθής Θεός είναι ο Τριαδικός 
Θεός, ότι µόνος Σωτήρας των ανθρώπων είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ότι ο Μωάµεθ 
είναι ψευδοπροφήτης. 
 
Τις αλήθειες αυτές υπεστήριξαν για να µην αθετήσουν την οµολογία του Χριστού και 
φανούν ένοχοι αρνήσεώς Του, αλλά και εξ αγάπης προς τους µουσουλµάνους µήπως 
τυχόν πιστεύσουν στον Χριστό και σωθούν. 
 
Στους συγχρόνους διαλόγους δίδεται δυστυχώς η εντύπωσις ότι το θέµα της Πίστεως 
είναι δευτερεύον η και µπορεί τελείως να παρασιωπάται, προκειµένου να επιτύχουµε 
πρακτικούς σκοπούς, όπως είναι η συνεργασία για την ειρήνη η την οικολογία. 
Οι άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι όπου υπάρχει αληθινή και ζώσα πίστις, δεν µπορεί να µην 
οµολογήται ο Τριαδικός Θεός και ο Θεάνθρωπος Χριστός. «Θρησκείαν οίδα και των 
δαιµόνων σέβας. Η δ’ ευσέβεια, προσκύνησις της Τριάδος», γράφει ο άγιος Γρηγόριος ο 
Θεολόγος (ποίηµα ΛΔʹ). Μάλιστα ο άγιος Συµεών Θεσσαλονίκης στην « Επιστολήν 
στηρικτικήν» γράφει προς τους υποδουλωθέντας Χριστιανούς τις παραµονές της 
πτώσεως της Θεσσαλονίκης, ότι εκτός από την ανάγκη τηρήσεως των εντολών του 
Χριστού «προ πάντων αναγκαιότερον φυλάσσειν αυτού καθαράν και ακλινή την 
οµολογίαν. Χωρίς γαρ τούτου τα πάντα εισί νεκρά... Ούτω χωρίς της οµολογίας της 
πίστεως ουδέν όφελος έσται...» και «ο δοκεί ενεργείν (χωρίς την οµολογία του Χριστού) 
του πονηρού εστί εξαπάτη και της πλάνης υπάρχει καρπός». Και ακόµη «ουδέ αγαθά 
εισίν α δοκεί ποιείν ο άπιστος αγαθά, πονηρία δε µάλλον και εις Θεού παραλύπησιν» 
(Αγ. Συµεών, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Έργα Θεολογικά, Ανάλεκτα Βλατάδων, 
1981, σελ. 113). 
 
Η πίστις και οµολογία των αγίων Πατέρων περί της µοναδικότητος της σωτηρίας δια του 
Κυρίου Ιησού Χριστού, του ενός της Αγίας Τριάδος, απηχεί την διδασκαλία του ιδίου του 
Κυρίου: « Εγώ ειµί η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει µη 
δι’ εµού» ( Ιω. ιδʹ, 6) και «ο µη ων µετ’ εµού σκορπίζει» (Λουκ. ιαʹ, 23). 
 
Θα πρέπη να ληφθή σοβαρά υπ’ όψιν ποιοί και για ποιούς λόγους προωθούν τις 
πανθρησκειακές εκδηλώσεις: 
α) Η Υπερδύναµις που στοχεύει στην κατάκτησι του κόσµου και επιθυµεί να κρατά 
τους λαούς υποτεταγµένους και χωρίς θρησκευτικούς και άλλους ανταγωνισµούς. 
 
β) Το Βατικανό που δι’ αυτών προβάλλει τον Πάπα ως κορυφή όχι µόνον όλων των 
Χριστιανών αλλά και όλων των θρησκειών. Αυτό φάνηκε και στην τελευταία εκδήλωσι 
της Ασσίζης. 
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γ) Η Νέα Εποχή που στοχεύει στην πανθρησκεία και στην παγκοσµιοποίησι. 
 
Στην προώθησι πανθρησκειακών εκδηλώσεων συντελεί και ο πλουραλισµός που 
χαρακτηρίζει τον εκκοσµικευµένο σύγχρονο άνθρωπο. Ο πλουραλισµός απαγορεύει σε 
κάθε πίστι να διεκδικήση το πλήρωµα της Αληθείας και να ισχυρισθή ότι είναι η µόνη 
οδός σωτηρίας. Σωστά παρατηρήθηκε ότι µόνο για τη δική του ιδεολογία δεν επιτρέπει ο 
πλουραλισµός κάποια αµφισβήτησι η σχετικοποίησι. 
 
Το πνεύµα του θρησκευτικού πλουραλισµού εξέφραζε ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. 
Αϊζενχάουερ: «είναι χρήσιµο να πιστεύης σε κάποια θρησκεία, δεν έχει σηµασία σε ποια 
θρησκεία». 
 
Η πρόκλησις για τους εκκλησιαστικούς άνδρες να αποδείξουν τον Χριστιανισµό χρήσιµο 
και αποτελεσµατικό για τον εκκοσµικευµένο σύγχρονο άνθρωπο είναι προφανής. Έτσι 
κινδυνεύουµε να συµβιβασθούµε µε το πνεύµα του κόσµου τούτου και να θυσιάσουµε 
την πιστότητά µας προς το Ευαγγέλιο και την αγία πατερική µας παράδοσι, οπότε και ο 
κατήφορός µας θα είναι συνεχής. 
 
Αυτό έπαθαν οι ρωµαιοκαθολικοί και οι προτεστάντες. 
Ο ευσεβής αλλά δοκιµασµένος λαός µας έχει ανάγκη να τον στηρίξουµε στην 
πατροπαράδοτο ευσέβεια. Πολλά γύρω του τον επηρεάζουν αρνητικά. Οι Χριστιανοί µας 
κινδυνεύουν από το διαδιδόµενο γενικότερα συγκρητιστικό πνεύµα. Ας µην τους 
προκαλούµε σύγχυσι και ας µη συντελούµε στην άµβλυνσι της δογµατικής τους 
ευαισθησίας µε τις διαθρησκειακές εκδηλώσεις, αλλά ας τους βοηθήσουµε να πιστεύουν 
ακράδαντα ότι: «Ούτος (ο Χριστός) εστίν ο λίθος ο εξουθενωθείς υφ’ υµών των 
οικοδοµούντων (των αρχόντων του Ισραήλ) ο γενόµενος εις κεφαλήν γωνίας και ουκ 
έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία· ουδέ γαρ όνοµα εστίν έτερον υπό τον ουρανόν το 
δεδοµένον εν ανθρώποις, εν ω δει σωθήναι ηµάς» (Πραξ. δʹ, 12). 
Αντί επιλόγου και συµπεράσµατος θα παραθέσω τους λόγους του αγίου Γρηγορίου του 
Θεολόγου που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε Ορθόδοξο Ποιµένα: «Τα πρόβατα τα εµά 
της φωνής µου ακούει, ης ήκουσα παρά των θείων λογίων, ην εδιδάχθην παρά των αγίων 
πατέρων, ην εδίδαξα κατά πάντα καιρόν οµοίως, ου συµµορφούµενος τοις καιροίς, και 
διδάσκων ου παύσοµαι, µεθ’ ης εγεννήθην και η συναπέρχοµαι» (Λόγος ΛΓʹ , Προς 
Αρειανούς και εις εαυτόν).  
 
ΠΗΓΗ:  Περιοδικό «Παρακαταθήκη», τ.28 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003) 
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ΟΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ , ΒΕΒΑΙΑ , ΒΛΑΠΤΟΥΝ . . . 
 
Ο μακαριστός Γέροντας Παίσιος είπε μιά φορά που του έλεγα ότι το Πηδάλιον (= 
το  βιβλίο  με  τούς  ιερούς  κανόνες)  λέει  «έτσι  και  έτσι»:  «Μα  ευλογημένε,  το 
πηδάλιο το λένε πηδάλιο  (=  τιμόνι),  για να το στρίβεις όπως χρειάζεται, 
και  να οδηγείς  την  εκκλησία. Αν κρατάς ακίνητο  το πηδάλιο,  θα ρίξεις 
το καράβι στα βράχια». 
Είναι  γνωστός  σε  όλους  ο  ανθενωτικός  Γεννάδιος  ο  Σχολάριος,  ο  πρώτος 
Πατριάρχης μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και τα αισθήματά 
του εναντίον του Πάπα και της παπωσύνης. Λοιπόν τον ερώτησαν οι μοναχοί του 
Σινά εάν πρέπει να δίδουν εις τους παρακολουθούντας την θείαν λειτουργίαν  εις 
την Μονήν Λατίνους  (παπικούς) και  Αρμενίους  (μονοφυσίτας), τήν Παναγίαν ως 
ευλογίαν . . . 
Και τι τους απάντησε ο Άγιος Γεννάδιος; Όχι μόνο να τους δίδουν τον άρτον της 
Παναγίας, (χρησιμοποιείται στα Μοναστήρια), αλλά να τους δίδουν και αντίδωρο. 
Μόνο  τή  θεία  κοινωνία  να  μη  τους  δίδουν  γιατί  αυτό  προϋποθέτει  πλήρη 
κοινωνίαν πίστεως,  που  δεν υπάρχει. Καί  εξήγησε  ότι αυτό  είναι  σύμφωνο προς 
την  αρχαίαν  τάξιν  και  παράδοσιν  της  Εκκλησίας  της Κωνσταντινουπόλεως.  «Οἱ 
ἁγιώτατοι  Πατριάρχαι  ‐γράφει‐   ὃτε  ἐλειτούργουν  ἑορτασίμως,  ἐρχομένους  καί  
Ἀρμενίους καί Λατίνους καί ἱσταμένους μετά πάσης εὐλαβείας εἰς τήν λειτουργίαν, 
οὐκ ἐδίωκον, ἀλλά καί ἀπερχομένους μετά τῶν ὀρθοδόξων καί προσκυνοῦντας καί 
ἀσπαζομένους  τήν  πατριαρχικήν  χείρα  καί  εὐλόγουν   καί  ἐδίδουν  αὐτοίς  τό 
ἀντίδωρον,  ὡς  γάρ  μαθηταί  τοῦ  Χριστοῦ  οὐκ  ἐξέβαλον  ἔξω  τούς  εἰς  αὐτούς 
ἐρχομένους»  (Γενναδίου Σχολαρίου, Άπαντα ευρισκόμενα τομ 4, σελ. 201). 

(από την ιστοσελίδα του π. Αντωνίου Στυλιανίδη στο διαδίκτυο). 
 
 
Σημ.  (ΛΜΔ) Οπωσδήποτε για το προαναφερθέν,  ισχυρότερος όλων και κατευθυντήριος 
είναι  ο  λόγος  του  Κυρίου:  «Μὴ  δῶτε  τὸ  ἅγιον  τοῖς  κυσὶ».  (Ματθ. Ζ-6) Μετά  απ’  αυτό 
μιλάμε πλέον για «οικονομίες». Και πρέπει να σκεφθούμε και τα εξής προβλήματα: 

1. Αν  από  τον  συγχρωτισμό  των Ορθοδόξων  με  τους  ετεροδόξους  προκαλείται  στο 
τέλος άμβλυνση της εις τα ορθά δόγματα πίστεως των ιδίων των Ορθοδόξων. Και 

2. Να  λαμβάνεται  υπ’  όψιν  ο  σκανδαλισμός  των  πνευματικά  ασθενεστέρων, 
παρισταμένων ή και εκ του μακρόθεν ενημερωνομένων, διά των συγχρόνων μέσων 
ενημέρωσης.  Μάλιστα  οι  «ασθενέστεροι»  ανήκουν  σε  δύο  αντιθέτου  σκεπτικού 
ομάδες: Η μία  είναι πιο  εκκοσμικευμένη  και  γιαυτό  σκανδαλίζεται  από  τη  σκληρή 
αντιμετώπισι των αλλοδόξων,  ενώ η άλλη είναι υπερπαραδοσιακή, αρέσκεται στην 
αυστηρότητα, και έτσι θέλει να προβάλλεται. 

3. Η περίπτωση των αιρεσιαρχών (υψηλοβάθμιων αιρετ. κληρικών) είναι διαφορετική 
του απλού λαού.  Αυτοί δεν  είναι πλανώμενα πρόβατα αλλά λύκοι και  όχι  μόνο 
δεν  πρέπει  να  εισέρχωνται,  αλλά  ούτε  να  πλησιάζουν  στην  μάνδρα  των 
προβάτων! 

Είναι  σίγουρο  πάντως  ότι    λόγω  της  περιπλοκότητος  του  θέματος,  καλό  είναι  να 
κρίνουμε τα γεγονότα χωρίς να κατακρίνουμε τα πρόσωπα! 
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ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΕΑΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ  ΥΠΕΡ  ΤΩΝ  ΜΗ  
ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ  ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ  (ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ )  

ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΙΩΣΗΦ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ: 
 

…Η Ορθόδοξη Εκκλησία µας απαιτεί οπωσδήποτε από κάθε ετερόδοξο 
πού θέλει να γίνει µέλος της ν' απαρνηθεί δηµόσια, µπροστά σ' όλη την 
Εκκλησία, την αίρεση του καί να δηλώσει πως ασπάζεται το ορθόδοξο 
δόγµα. Θα πρέπει να πούµε ακόµα πώς, αν επιτρεπόταν ν’ αναπέµπονται 
ευχές στην εκκλησία για τη σωτηρία των ψυχών των ετεροδόξων που 
έχουν αναπαυτεί ή, τουλάχιστο, για την ανακούφιση τους πέραν του τάφου, 
τότε σίγουρα η Ορθόδοξη Εκκλησία θα είχε θεσπίσει ειδικές ευχές γι' 
αυτούς στη θεία λειτουργία. Αντίθετα, την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, 

πού γιορτάζουµε το Θρίαµβο της Ορθοδοξίας, η αγία µας Εκκλησία αναθεµατίζει, δηλ. ξεχωρίζει 
από το σώµα της, όλους τους αιρετικούς και τους αποστάτες της ορθόδοξης πίστης. Και σ’ αυτούς 
βέβαια συµπεριλαµβάνονται οι ρωµαιοκαθολικοί κι οι προτεστάντες. Πως λοιπόν η Εκκλησία 
τους αναθεµατίζει και ταυτόχρονα προσεύχεται γι' αυτούς; 

Για πίστωση και βεβαίωση όσων είπαµε ως εδώ, θ' αναφέρουµε τα λόγια του µακαρίας 
µνήµης µητροπολίτη Μόσχας Φιλάρετου : «Είναι άλλο πράγµα να εύχεσαι για τις µη ορθόδοξες 
εκκλησίες, ώστε να ενωθούν µε την Ορθόδοξη Εκκλησία, και άλλο να µνηµονεύεις µη ορθοδόξους 
στα δίπτυχα, κατά τη διάρκεια της θείας ευχαριστίας. Με την αίρεση τους οι ετερόδοξοι έχουν 
χωριστεί από την κοινωνία µε τα µυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά συνέπεια δεν 
µνηµονεύονται στο µυστήριο της θείας ευχαριστίας, ούτε και καταχωρούνται στα δίπτυχα»… 

Όταν βέβαια µιλάµε για το θέµα αυτό, έχουµε κατά νου µόνο τις κοινές προσευχές που 
γίνονται στην εκκλησία (δηλ. σε εκκλησιαστική σύναξη, δηµόσια, όχι κατ’ ανάγκη εντός ναού,–
ΛΜ∆). Αν η Ορθόδοξη Εκκλησία επέτρεπε τις προσευχές αυτές, σίγουρα θα προξενούσε 
πολύ µεγάλο κακό στην Ορθοδοξία. Ας σκεφτούµε για παράδειγµα: Υπάρχουν πολλοί ορθόδοξοι 
χριστιανοί που είναι σταθεροί στην πίστη που οµολογούν; Οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν έχουν 
αδύνατη πίστη, κάτι σαν ένα πολύ µικρό σπινθήρα, πού µπορεί ανά πάσα στιγµή να εξαφανιστεί; Αν 
οι άνθρωποι αυτοί άκουγαν να µνηµονεύονται στις ορθόδοξες εκκλησίες τα ονόµατα ρωµαιο-
καθολικών και προτεσταντών, υπέρ υγείας ή υπέρ αναπαύσεως, δε θά 'φταναν αβίαστα στο 
συµπέρασµα πως, ότι και να πιστεύεις, είναι το ίδιο;  Έτσι θά 'χαµε όλο και πιο συχνές αποστασίες 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν όχι επίσηµα, σίγουρα από άποψη νοοτροπίας. Αυτή θα ήταν η 
µεγαλύτερη πλάνη. Ο άνθρωπος που θ' αποµακρυνόταν µ’ αυτόν τον τρόπο από την Ορθόδοξη 
πίστη, δε θα µπορούσε να συνειδητοποιήσει πως είναι µόνο κατ' όνοµα χριστιανός, ενώ στην πραγ-
µατικότητα δεν έχει ορθή πίστη ή δεν πιστεύει καθόλου. 

Οι χριστιανοί των άλλων οµολογιών από την άλλη πλευρά, βλέποντας πώς η Ορθόδοξη 
Εκκλησία προσεύχεται γι' αυτούς, θά 'φταναν οπωσδήποτε στο ίδιο συµπέρασµα σχετικά µε την 
ορθότητα όλων των δογµάτων. Κι αυτό βέβαια θ' αποθάρρυνε τους ετεροδόξους που ενδεχοµένως 
θα ήθελαν να προσέλθουν στην Οθρόδοξη Εκκλησία. Θα ισχυρίζονταν πως «έτσι κι αλλιώς, έστω 
και χωρίς να γίνουµε ορθόδοξοι, οι ορθόδοξοι προσεύχονται για µας»… 

Αυτή είναι η πρακτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. (Αρκούν δηλ. στους ετεροδόξους), οι 
(γενικές) ευχές, πού διαβάζονται π.χ. όταν µνηµονεύουµε ζώντας και τεθνεώτας : «φώτισον µε το 
φως της γνώσεώς Σου τους αποστάτας της ορθοδόξου πίστεως και όσους τυφλώθηκαν από τίς 
ψυχοφθόρες αιρέσεις καί ένωσε τους στην αγία Σου Αποστολική και Καθολική Εκκλησία»… 

Το ότι δε θα σωθούν όλοι, είναι ολοφάνερο από τα ευαγγέλια. Περιγράφοντας τη Φοβερή 
Κρίση, ο Κύριος χωρίζει αποφασιστικά όλους τους ανθρώπους σε δυο στρατόπεδα. Τοποθετεί 
µερικούς στα δεξιά Του και τους οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, κι άλλους στ’ αριστερά Του καί 
τους στέλνει στο «πυρ το αιώνιον, το ητοιµασµένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού» (Ματθ. κε' 
41). Εκείνοι πού κληρονοµούν τη Βασιλεία των Ουρανών θα ‘ναι οι λίγοι. Ακόµα κι από τους 
ορθοδόξους θα συµπεριληφθούν µόνο όσοι ζουν µε πραγµατικά ορθόδοξο τρόπο. Αυτό φαίνεται 
καθαρά από τα λόγια του ίδιου του Κυρίου : «Πολλοί είσιν οι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί» (Ματθ. κ' 16). 

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν ζητούν από τους καθολικούς και τους 
προτεστάντες να εύχονται γι’ αυτούς και τους νεκρούς τους. Αντίθετα, οι τελευταίοι είναι που ζητούν 
συχνά από τους ορθοδόξους να κάνουν τρισάγια για τους νεκρούς τους κ.λ.π. Γιατί γίνεται αυτό; 
Σίγουρα οφείλεται στο φτωχό πνευµατικό περιεχόµενο των ετεροδόξων δυτικών εκκλησιών…  
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Η εναρµόνιση των θρησκειών 
π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου 
Η ευθύνη της ακαδηµαϊκής µας Θεολογίας 
H απολογητική της Εκκλησίας µας πρέπει να ξαναβρεί το αληθινό της περιεχόµενο και 

τη βασική θέση που της ανήκει δίπλα από την λατρευτική ζωή, το κήρυγµα και την κοινωνία 
αγάπης στα πλαίσια της όλης ζωής και δραστηριότητας του σώµατος της Εκκλησίας. 

Η απολογητική της Εκκλησίας µας οφείλει σήµερα όσο ποτέ άλλοτε να αποτελέσει 
ιδιαίτερο µέληµα στην προσπάθεια για µία ευρύτερη µόρφωση και προετοιµασία των 
µελλοντικών στελεχών της Εκκλησίας. Όµως διαπιστώνουµε πως αυτή την θέση δεν την 
συµµερίζονται οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση των 
θεολόγων µας. 

Μεταξύ πολλών ακαδηµαϊκών θεολόγων, κυριαρχεί ένα πνεύµα που στρέφεται εναντίον 
της εκκλησιαστικής απολογητικής. Στον χώρο των Θεολογικών µας Σχολών υψώνεται ένα 
περίεργο και ύποπτο µέτωπο εναντίον της άµυνας της Εκκλησίας µας. Αποφεύγεται 
συστηµατικά η οριοθέτηση της ορθοδόξου πίστεως και η αντιπαράθεση. 

Τόσο η οριοθέτηση όσο και η αντιπαράθεση αξιολογούνται αρνητικά, διότι, δήθεν, 
ιδεολογικοποιούν την πίστη. Η απολογητική διακονία δεν έχει πλέον να αντιµετωπίσει µόνο 
την πολεµική από µέρους των ποικίλων αιρέσεων, της παραθρησκείας και από µέρους των 
ανθρώπων του κόσµου τούτου, πρέπει να αντιµετωπίσει και την εναντίωση των ανθρώπων 
µέσα από την Εκκλησία. 

Υπάρχει όµως και κάτι περισσότερο ανησυχητικό σ’ αυτή την υπόθεση. Πίσω από την 
αρνητική στάση κρύβεται µία διαφορετική αντίληψη περί της µοναδικότητας της 
χριστιανικής Εκκλησίας και της εν Χριστώ σωτηρίας. 

Κατά την αντίληψη αυτή, ο Χριστός είναι µεν «η οδός», αλλά αυτή την οδό µπορούν να 
την βαδίσουν και άνθρωποι εκτός της χριστιανικής Εκκλησίας. Αυτό οδηγεί τους  
ακαδηµαϊκούς αυτούς θεολόγους, όταν οµιλούν για τις διάφορες εξωχριστιανικές θρησκείες, να 
µην το κάνουν µε κριτικό πνεύµα ούτε να καταβάλουν προσπάθεια οριοθετήσεως της 
ορθοδόξου πίστεως. Έτσι, οι νεαροί θεολόγοι µας εκπαιδεύονται σε ένα «ουδέτερο» πνεύµα. 

Αυτό το ουδέτερο πνεύµα, το οποίο σήµερα ονοµάζεται «επιστηµονικό» η 
«αντικειµενικότητα», καλλιεργήθηκε από ακαδηµαϊκούς θεολόγους πολύ πριν εµφανισθούν οι 
διάφορες αποκρυφιστικές, γκουρουϊστικές, νεογνωστικές οµάδες και ψυχολατρείες. Αυτό 
αποδεικνύεται και από εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τους θεολόγους φοιτητές κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες. Όχι η οριοθέτηση η η αντιπαράθεση, αλλά η αναζήτηση «κοινών 
σηµείων» και «κοινού θρησκευτικού εδάφους» βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της 
ακαδηµαϊκής µας Θεολογίας, άσχετα από το γεγονός ότι υπάρχουν και λαµπρές εξαιρέσεις. 

Σύµφωνα µε την νέα τάση ακαδηµαϊκών µας θεολόγων, εισάγεται νέα χριστολογία και 
νέα εκκλησιολογία. Γίνεται έµµεση αντιπαραβολή ανάµεσα στην «κατεστηµένη»  ή 
«ιστορική Εκκλησία», προφανώς µε την «πνευµατική Εκκλησία», στην οποία ανήκουν 
δήθεν και οι οπαδοί εξωχριστιανικών θρησκειών. Ο Χριστός ως λογίζεται παντού, 
«κοιµάται» την νύκτα των θρησκειών. Δεν χρειάζεται κανείς να ενταχθεί στην «ιστορική 
Εκκλησία», για να γίνει µέτοχος των ενεργειών του Αγίου Πνεύµατος, δηλαδή της σωτηρίας(!) 

Με αυτήν την τοποθέτηση γίνεται κατανοητό γιατί µεταξύ ακαδηµαϊκών µας θεολόγων 
κυριαρχεί η τάση αντικαταστάσεως της Θεολογίας µε τη θρησκειολογία, πράγµα που σηµαίνει 
ολοκληρωτική µετατόπιση του πεδίου. Στο επίκεντρο δεν τίθεται πλέον η θεία αποκάλυψη, 
αλλά το θρησκευτικό φαινόµενο, η θρησκευτική παράδοση, η θρησκευτική εµπειρία, το πνεύµα 
της θρησκείας. Έτσι, γίνεται λόγος για διαφορετικές θρησκείες που όλες κινούνται στο ίδιο 
έδαφος (προσδιορίζονται ψυχολογικά) και πρέπει να αξιολογούνται ως «ίσες και όµοιες». 
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Η τάση αυτή ακυρώνει το έργο του θεολόγου και τον µεταβάλλει σε θρησκειολόγο και 
µάλιστα µε την έννοια ότι δεν πρέπει να εκφράζει θέση ούτε να προβαίνει σε αντιπαράθεση, 
αλλά να µένει «αντικειµενικός παρατηρητής», δηλαδή να εγκαταλείπει κάθε σταθερό και εκ 
των προτέρων προσδιορισµένο πνευµατικό έδαφος. 

Αυτή η τάση «πέρασε» στην Αµερική και στην Ευρώπη κατά τον περασµένο αιώνα µε 
την παρουσία Ινδών γκουρού στο «Κοινοβούλιο των Θρησκειών» (Σικάγο 1893) και µε τη 
Θεοσοφία της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. Στη χώρα µας ακούγονται σήµερα επίσηµες φωνές, το 
Ποιµαντικό τµήµα της Θεολογικής Σχολής να µετονοµαστεί σε θρησκειολογικό και το µάθηµα 
των Θρησκευτικών να αντικατασταθεί µε θρησκειολογικό µάθηµα. Με αυτόν τον τρόπο η 
ποιµαντική της Εκκλησίας µας δέχεται επίθεση από τους υπεύθυνους λειτουργούς της 
Ορθοδόξου Θεολογίας. 

Εναρµόνιση των θρησκειών 
Η νέα τάση εναρµονίζεται κατά ένα τρόπο µε την προπαγάνδα εκατοντάδων 

παραθρησκευτικών οµάδων που βρίσκουν απήχηση µεταξύ νέων ανθρώπων. Οι οµάδες αυτές 
κηρύττουν ότι δεν υπάρχει αξιολογική διάκριση ανάµεσα στις ιδέες η σε οποιεσδήποτε 
θρησκευτικές η άλλες απόψεις. Δεν υπάρχει αντικειµενική διαφορά ανάµεσα στην αλήθεια και 
στο ψεύδος, στο καλό και στο κακό. Όλα αποτελούν εκδηλώσεις της µίας πραγµατικότητος 
(απόλυτος µονισµός) και ποικίλλουν ανάλογα µε το εξελικτικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου, 
του κάθε λαού στην κάθε εποχή. Δεν χρειάζεται συνεπώς οριοθέτηση, δεν χρειάζεται 
αντιπαράθεση. 

Αυτή η ισοπέδωση η «εναρµόνιση» των θρησκειών, των αξιών, των πολιτισµών, 
«περνάει» τώρα και σε νοµικά κείµενα και διεθνείς συµβάσεις και τείνει να κατοχυρωθεί ως 
«διεθνές δίκαιο». Επίλεκτα στελέχη του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισµών ανήκουν σήµερα 
στο χώρο αυτό του ακατάσχετου συγκρητισµού και αποκρυφισµού και προωθούν την ιδέα της 
πανθρησκείας και του παν-πολιτισµού µε ποικίλους τρόπους. 

Από τέτοιους κύκλους καταβάλλεται σήµερα συντονισµένη προσπάθεια να καθοριστούν 
ενιαία και για ολόκληρη την ανθρωπότητα οι σκοποί της παιδείας («νέα παγκόσµια 
εκπαίδευση»), για να δηµιουργηθεί, όπως διακηρύττουν, ένας «νέος παγκόσµιος 
πολιτισµός», µία «νέα παγκόσµια ηθική» και µία «νέα παγκόσµια κοσµική 
πνευµατικότητα»! 

Βέβαια οι επώνυµοι αυτοί παράγοντες των Διεθνών Οργανισµών, κάνουν αυτές τις 
σαφείς διακηρύξεις σε εσωτερικά, αποκρυφιστικά έντυπα. Στα κείµενα των Διεθνών 
Συµβάσεων γίνεται λόγος για διάφορους πολιτισµούς, αλλά µέσω των ενιαίων σκοπών της 
παιδείας επιδιώκεται η σύγκλιση των θρησκειών και πολιτισµών και η ενοποίηση του κόσµου 
µε βάση την εναρµόνιση σε όλους τους τοµείς της ζωής. 

Η αποφυγή οριοθετήσεως της πίστεως, η υπογράµµιση του «κοινού εδάφους» και του 
«κοινού σκοπού» και «στόχου», στον οποίο «φθάνει κανείς από διαφορετικούς δρόµους», 
αφαιρεί από τους νέους ανθρώπους κάθε σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια τους και οδηγεί 
στην πλήρη σύγχυση και αβεβαιότητα. 

* Το κείµενο αυτό εγράφη από τον µακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο στις 
19.2.1992 και απετέλεσε τµήµα µιας ευρύτερης επιστολής που εστάλη τον Οκτώβριο του 1995 από 
τον ίδιο ως υπεύθυνο της «Υπηρεσίας Ενηµερώσεως, Διαλόγου και Πολιτισµού», η οποία  
λειτουργούσε τότε, «Προς πρόσωπα κατέχοντα θέσεις ευθύνης στην πνευµατική, κοινωνική και 
πολιτική ζωή του ευρυτέρου ορθοδόξου χώρου».  ΠΗΓΗ: περιοδικό Παρακαταθήκη, τ.28 (Ιαν.-Φεβ. 2003). 
(Οι θέσεις αυτές της Παγκοσµιοποίησης, για την εναρµόνηση των θρησκειών, κυρίως, 
καθιστούν τους κληρικούς που θα τις δεχθούν ασεβείς, κατά τον Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό, και 
εκτός των άλλων, παραπλανούν τους πιστούς διότι τους οδηγούν και τους αφήνουν 
απροστάτευτους στο κοσµικό ή και δαιµονικό πνεύµα των άλλων «θρησκειών», ανοίγοντας 
έτσι το δρόµο σε κάθε κακό. -ΛΜΔ) 
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Παλαιά ∆ιαθήκη: Ιστορία, Ήθος, Αλληγορία  

Απάντηση στους Ολυµπιστές  
Aπό την εισήγηση του π. Αρτεµίου, ιεροµονάχου της Ι. Μονής του Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους : 

…Μέσα στην Ελληνορθόδοξη Παράδοσή µας ζει και αναπνέει τόσο η Πίστη µας όσο και 
ο Ελληνικός Πολιτισµός σε µια ευλογηµένη σύζευξη, που µε τη χάρι και την πρόνοια του Θεού 
και µε πολλούς κόπους και θυσίες η Εκκλησία µας επέτυχε. Χρειάστηκε να χυθούν πολλά 
αίµατα Μαρτύρων, πολλοί ιδρώτες Πατέρων και πολλά δάκρυα Μοναχών, για να εισέλθουµε οι 
νεοέλληνες µε γαλήνη αλλά και µε ευθύνη στον κόπο τους, και να ζούµε χωρίς ουσιαστικές 
συγκρούσεις το γεφύρωµα των δύο αντιθέτων εν πολλοίς κόσµων, Χριστιανισµού και 
Ελληνισµού. Έπρεπε όµως να αποβληθεί πρώτιστα το παγανιστικό στοιχείο του Ελληνισµού, 
για να συνδεθεί η βαθύτερη ουσία του µε την Ορθόδοξη Πίστη.  

Στις ηµέρες µας αυτή η µακραίωνη και µεγαλειώδης σύνθεση αρχίζει να αµφισβητείται 
από τους λεγόµενους Ολυµπιστές ή Ελλαδιστές, οι οποίοι πιστεύουν, ότι η Ορθοδοξία εξάλειψε 
και κατέστρεψε ουσιαστικά τον κλασσικό Ελληνισµό επιβάλλοντας τα δικά της δόγµατα. 
Βέβαια και στο παρελθόν αµφισβητήθηκε η παραπάνω ενότητα (Ιουλιανός, Πλήθων κ.ά), όµως 
τώρα οι αντιρρήσεις έχουν πάρει χαρακτήρα πανελλαδικό, δεδοµένου ότι κυκλοφορούν 
δεκάδες περιοδικά των Ολυµπιστών και προπαγανδίζουν την διάζευξη Ελληνισµού και 
Ορθοδοξίας.  

Ο Ελλαδισµός ή Ολυµπισµός είναι ένα νεοειδωλολατρικό κίνηµα, που εντάσσεται στην 
προσπάθεια του γενικού κινήµατος της Νέας Εποχής να αναβιώσει τις αυτόχθονες 
παγανιστικές θρησκείες σε όλο τον κόσµο. Επαγγέλλεται την επιστροφή στο αρχαίο 
Δωδεκάθεο, προς το παρόν απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη και ήδη άρχισε να αµφισβητεί και 
την Καινή Διαθήκη.  

Απώτερος σκοπός τους είναι η διάσπαση της ενότητας Ελληνισµού και Χριστιανισµού, η 
ένταξη των Ελλήνων στη γενική προοπτική του Οικουµενισµού, της Παγκοσµιοποίησης και της 
Νέας Τάξης Πραγµάτων, βάσει των αρχών της Νέας Εποχής.  
Αυτή λοιπόν η προπαγάνδα έχει προς το παρόν κύριο στόχο την Παλαιά Διαθήκη και εν γένει 
την Αγία Γραφή. Στις ηµέρες µας η συνεχής και αδιάλλακτη αυτή πολεµική έλαβε τη µορφή 
της προσπάθειας καταργήσεως του µαθήµατος των θρησκευτικών στα σχολεία και της 
αντικαταστάσεώς του µε τη θρησκειολογία. Προβάλλεται η θέση να µη διδάσκονται οι 
Έλληνες βιβλικά πρόσωπα και γεγονότα, που δεν τους αφορούν και που εν τέλει διαβρώνουν, 
κατ’ αυτούς, τις τρυφερές ψυχές των νέων Ελλήνων. Πρόσφατα χαρακτηρίστηκε  η διδασκαλία 
της Αγίας Γραφής «έγκληµα κατ’ εξακολούθησιν, νόθευση της ελληνικής συνείδησης και 
αποπροσανατολισµός του λαού στο σύνολο του».1  

Σκοπός λοιπόν της παρούσης οµιλίας είναι να εστιάσουµε το φακό της ερεύνης µας στο 
πρώτο στόχαστρο των Ολυµπιστών, την Παλαιά Διαθήκη. Θα αναφέρουµε κατ’ αρχάς τη 
σηµασία της Μεταφράσεως των Ο΄ και κατόπιν θα την εξετάσουµε σαν ιστορικό και ηθικό 
κείµενο, εντοπίζοντας το ενδιαφέρον µας κυρίως στην αλληγορία. Έτσι θα διαπιστώσουµε ως 
Έλληνες και ως Ορθόδοξοι, αν και κατά πόσον η Παλαιά Διαθήκη έχει θέση µέσα στην 
παράδοσή µας, άρα και στην παιδεία µας.  

Μετάφραση των Ο΄: Αυτό που σήµερα εµείς οι Έλληνες ονοµάζουµε Παλαιά Διαθήκη, 
αποτελείται από 49 βιβλία, 39 πρωτοκανονικά και 10 δευτεροκανονικά, και αναφέρει κατ’ 
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αρχάς τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου, την πτώση του, τις πρώτες γενεαλογίες, 
τα πρώτα γεγονότα του ανθρωπίνου γένους, (κατακλυσµός, πύργος της Βαβέλ, κ.ά.), και 
κατόπιν περιγράφει διεξοδικά την ιστορία του ισραηλιτικού λαού δια µέσου των αιώνων µέχρι 
την έλευσι του Χριστού, µε όλες τις ηθικές και αλληγορικές αναφορές. 

Δεν γράφτηκε µόνο σε µία εποχή. Αρχίζει να γράφεται περίπου το 1500 π.Χ. µε την 
Πεντάτευχο του Μωυσή και τελειώνει περίπου το 130 π.Χ. µε τις νίκες των Μακκαβαίων. Τα 
πλείστα ήσαν γραµµένα στα Εβραϊκά και κάποια τελευταία στα Ελληνικά, µετά τους 
αλεξανδρινούς χρόνους. Τα αρχαία Εβραϊκά ήσαν γραµµένα σε συµφωνική γραφή και 
προφανώς λόγω της δυσκαµψίας τους (π.χ. το ΛΓΣ µπορούσε να σηµαίνει ΛΟΓΟΣ, ΛΑΓΟΣ ή 
ΛΙΓΟΣ) ήσαν απρόσιτα, κατανοητά µόνο στο Ιερατείο, στους γραµµατείς ή στους ερµηνευτές.2  
Έργο θείας προνοίας ήταν να βρεθή ο Έλληνας βασιλεύς Πτολεµαίος ο Β΄ ο Φιλάδελφος (285-
246 π.Χ.), τρίτος ηγέτης της νεοπαγούς Αλεξανδρείας, άνθρωπος σοφός και συνετός, µε πολλή 
φιλοµάθεια, στον οποίο κατ’ έξοχήν εκπληρώθηκε το αίτηµα του Σωκράτη και του Πλάτωνα 
στην «Πολιτεία», να γίνουν οι άρχοντες σοφοί και οι σοφοί άρχοντες. Ο Πτολεµαίος απαιτούσε 
από τους φιλοµαθείς ερευνητές και λογίους, που συναθροίστηκαν στην αυλή του, να βρίσκουν 
παλαιά βιβλία θρησκευτικού, φιλοσοφικού, ιστορικού, ποιητικού ή επιστηµονικού 
περιεχοµένου και να τα αντιγράφουν ή να τα µεταφράζουν στα Ελληνικά.3  

Από τότε µε κέντρο την Αλεξάνδρεια πολλά δυσπρόσιτα και άγνωστα κείµενα ήρθαν στο 
φως της ελληνικής παιδείας.  

Τότε παρουσιάστηκε και η ανάγκη µεταφράσεως της Παλαιάς Διαθήκης, η γνωστή ως 
µετάφραση των Ο΄ (των Εβδοµήκοντα). Σύµφωνα λοιπόν µε κάποια παράδοση4, ο Πτολεµαίος ο 
Β΄, κατά προτροπή του διευθυντού της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης (πιθανώς του Δηµητρίου του 
Φαληρέα) και του Ανδρέου του Αριστέα, έστειλε πρεσβεία µε δώρα στον τότε Αρχιερέα των 
Ιεροσολύµων Ελεάζαρο, µε σκοπό να στείλει αντίγραφο της εβραϊκής νοµοθεσίας και άνδρες 
σοφούς, ικανούς να τη µεταφράσουν στα ελληνικά. Πρόθυµα λοιπόν ο Ιουδαίος Αρχιερεύς 
έστειλε 72 σοφούς και ελληνοµαθείς Εβραίους στην Αλεξάνδρεια, οι οποίοι µετέφρασαν στα 
Ελληνικά αρχικά την Πεντάτευχο µε πολλή πιστότητα, ακρίβεια, σαφήνεια και οµοιογένεια, 
και κατόπιν και τα άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αντιγράφοντάς τα από το πρωτότυπο 
εβραϊκό άστικτο κείµενο στην τότε δηµώδη ελληνική, χωρίς βέβαια να λείπουν και κάποιες 
εβραϊκές λέξεις. Τα µεταφρασµένα αυτά κείµενα έγιναν ευπρόσδεκτα από τους Ιουδαίους της 
Αλεξανδρείας και χρησιµοποιήθηκαν στην κοινότητά τους και στη συναγωγή. Συγχρόνως τα 
ιερά αυτά βιβλία προκάλεσαν τον θαυµασµό του Πτολεµαίου5. Το µεταφραστικό τούτο έργο 
συνεχίστηκε και αργότερα µε τα υπόλοιπα κείµενα. Κάποιοι άλλοι ερευνητές θεωρούν, ότι επί 
Πτολεµαίου του Β΄ οι τότε ελληνιστές Ιουδαίοι της Αλεξάνδρειας επεδίωξαν τη µετάφραση 
στον Φάρο της Αλεξανδρείας, η οποία έγινε πλήρως αποδεκτή από τους Αλεξανδρινούς 
Ιουδαίους6.  

Κατʹ αυτόν τον τρόπο τα απρόσιτα βιβλικά κείµενα έγιναν προσιτά σε όλο τον 
ελληνοµαθή τότε κόσµο και έτσι επετεύχθη ο εξελληνισµός της µονοθεΐας. Εκαυχώντο οι 
Ιουδαίοι για τη Μετάφραση των Ο΄, πολλοί εξ ειδωλολατρών προσέρχονταν στον ιουδαϊσµό 
και, καθώς αναφέρει ο Φίλων, κάθε χρόνο οι Εβραίοι της Αλεξανδρείας εόρταζαν πανηγυρικά 
το γεγονός στη νήσο του Φάρου7.  

Έµελλε όµως να µισήσουν οι ίδιοι οι Εβραίοι την Μετάφραση των Ο΄, να γίνη η εορτή 
αυτή αφορµή πένθους και νηστείας και η εορτή να ονοµαστή «αποφράς ηµέρα». Γιατί; Διότι 
όταν τα ιερά αυτά κείµενα και οι προφητείες επαληθεύτηκαν στο πρόσωπο του Κυρίου µας 
Ιησού Χριστού και η Μετάφραση των Ο΄ έγινε βίβλος των Χριστιανών, δια της οποίας 
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µεταδόθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα πέρατα του κόσµου, οι Έλληνες, οι Ιουδαίοι και οι εξ 
Ελληνιστών Ιουδαίοι άρχισαν να βαπτίζονται και να πιστεύουν στον Κύριο µας και χάθηκε 
πλέον το κύρος και η αυθεντία των Εβραίων8.  

Από τον β΄ πλέον αιώνα άρχισαν οι δυσπιστίες των Εβραίων προς τους Ο΄ και έγιναν 
προσπάθειες νέων ελληνικών µεταφράσεων, του Ακύλα, του Συµµάχου και του Θεοδοτίωνος9. 
Και επειδή το εβραϊκό πρωτότυπο χάθηκε, από τον ζ΄ ως τον ι΄ µ.Χ. αιώνα δηµιουργήθηκε το 
λεγόµενο µασοριτικό κείµενο από Ιουδαίους της Παλαιστίνης και της βαβυλωνιακής 
διασποράς, όπου µπήκαν φωνήεντα και συστηµατοποιήθηκε η παραδεδοµένη κριτική εργασία, 
η οποία ολοκληρώθηκε τον ιδ΄αιώνα. Στην προσπάθεια αυτή αγνοήθηκε τελείως η Μετάφραση 
των Ο΄, αλλοιώθηκαν κάποια χριστολογικά χωρία και µέχρι σήµερα παρουσιάζονται πολλά 
και ανυπέρβλητα µεταφραστικά λάθη10.  

Όλα τα παραπάνω αναφέρθηκαν, για να γίνη αντιληπτό, ότι µετά την Ανάσταση του 
Χριστού τα ίδια τα όπλα των Εβραίων εστράφησαν εναντίον τους. Έχασαν οι Εβραίοι τον 
πολύτιµο θησαυρό της Παλαιάς Διαθήκης και όπως ο Σταυρός, έτσι και η Μετάφραση των Ο΄ 
έγινε δώρο δικό µας, δώρο του Τριαδικού Θεού προς τους Έλληνες και προς όλους εν γένει τους 
Χριστιανούς.  

Ας αναφερθεί ένα παράδειγµα, για να γίνη πιο αντιληπτό το ανωτέρω. Όταν ο 
Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει την Προφητεία του Ησαΐα: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει, 
και τέξεται υιόν και καλέσουσι το όνοµα αυτού Εµµανουήλ»11 (χωρίο που καθώς λέγεται 
αναγράφεται αυτούσιο και στα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης), τη δανείζεται από τη 
Μετάφραση των Εβδοµήκοντα; Ενώ η Μασόρα λέγει «Ιδού η νεάνις». Σήµερα, αν δεν υπήρχε η 
ελληνική µετάφραση, θα µας κατηγορούσαν οι Εβραίοι, ότι εµείς οι Έλληνες Χριστιανοί 
τροποποιούµε τις προφητείες κατά το δοκούν. Επειδή όµως υπάρχει η µετάφραση, γραµµένη 
από τους ίδιους 250 περίπου χρόνια προ Χριστού, αποστοµώνονται. Να η αξία, η σαφήνεια και 
η ακρίβεια της ελληνικής γλώσσας. Συνεπώς η µετάφραση των Εβδοµήκοντα, απορριπτέα από 
τους φανατικούς Εβραίους, έγινε καθαρά ελληνικό κείµενο.  

Όσοι λοιπόν πολεµούν την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή την Μετάφραση των Ο΄, ουσιαστικά 
πολεµούν τον ίδιο τον Χριστιανισµό στη ρίζα του, το ίδιο το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη και 
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των Εβραίων, που από τινος και εφεξής µίσησαν το 
εξελληνισµένο αυτό ιερό κείµενο. Συνεπώς και οι Ολυµπιστές, οι Δωδεκαθεϊστές και οι 
όµοιοί τους Νεοεποχίτες, πολεµώντας τόσο λυσσαλέα την Παλαιά Διαθήκη, πολεµούν την 
ίδια την Ορθοδοξία στη βάση της και προωθούν εκόντες-άκοντες τα σχέδια της 
Παγκοσµιοποίησης και του Διεθνούς Σιωνισµού, έστω κι αν εξωτερικά υποκρίνονται τους 
αντισηµίτες.  

Πολλοί Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς και Πατέρες τίµησαν την εξελληνισµένη Παλαιά 
Διαθήκη, όπως ο Ωριγένης, ο Ευσέβιος Καισαρείας, ο Θεόδωρος Μοψουεστίας, ο άγιος 
Ειρηναίος, ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύµων, καθώς και ο άγιος Χρυσόστοµος, ο οποίος τονίζει 
την αξιοπιστία της, ενώ θεωρεί τις µετά Χριστόν µεταφράσεις ύποπτες, στις οποίες οι Ιουδαίοι 
επίτηδες συσκιάζουν τις προφητείες12.  

Επίσης από την ιστορία γνωρίζουµε, ότι το κύρος και την αυθεντία της Παλαιάς 
Διαθήκης το αµφισβήτησαν και οι Γνωστικοί και οι Μανιχαίοι και οι Ναζιστές (οι λεγόµενοι 
Γερµανοί Χριστιανοί)13 και από όλους αυτούς οι Νεοεποχίτες έχουν δανειστεί πολλές 
δοξασίες14. Άραγε είναι τυχαίο;  
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Εκ παραλλήλου, ο Έλληνας ήταν πάντοτε ανοιχτός και αφοµοιωτικός σε κάθε τι καλό, εξ 
ου και ο θαυµασµός του Πτολεµαίου. Στο ίδιο κέντρο πολιτισµού, στην Αλεξάνδρεια, την ίδια 
εποχή περίπου µε τη Μετάφραση των Ο΄, από τον σοφό Αιγύπτιο Ιερέα Μανέθωνα 
µεταφράζονται από τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά στα ελληνικά τα λεγόµενα Ερµητικά Κείµενα, 
κείµενα µε µονοθεϊστικά στοιχεία (Ποιµάνδρης). Γιατί αυτά τα κείµενα θεωρούνται από τους 
Ολυµπιστές δικό µας απόκτηµα, καθαρά ελληνικό, ενώ παραθεωρούνται και υποτιµώνται τα 
βιβλικά κείµενα; Πάντοτε ο Έλληνας δεν αφοµοίωνε τα καλά στοιχεία από οπουδήποτε;  
Ας αναφερθή και εδώ µια βασική ιστορική µαρτυρία. Το θέµα της ιερογλυφικής γραφής, ότι 
τάχα «διαβαζόταν», ήταν ένα παιχνίδι των Αιγυπτίων ιερέων της Ελληνιστικής Περιόδου µε 
πολλή σοβαροφάνεια, για να υποτιµήσουν την ήδη υπάρχουσα βιβλική και αρχαιοελληνική 
γραµµατεία. Στην ουσία τα κείµενα τους ήσαν αντιγραφές της Βίβλου και των Ελληνικών 
συγγραµάτων µε πολλή φαντασία. Αυτό µας βεβαιώνουν και αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, 
αυτό αποδεικνύει και η σύγχρονη επιστήµη15. Το να ανάγονται λοιπόν τα Ερµητικά 
Κείµενα στα 9000 χρόνια π.Χ., όπως ισχυρίζονται πολλοί Ολυµπιστές, για να 
θεωρήσουν τον Μωυσή αντιγραφέα των Ερµητικών Κειµένων, είναι προφανής απάτη 
και ανεπιστηµονική πλάνη16. Ας αναφερθή επίσης, ότι τα Ερµητικά Κείµενα στη σηµερινή 
τους µορφή ανάγονται τουλάχιστον στην αρχή του δευτέρου µ.Χ. αιώνα, δηλαδή µετά τη 
συγγραφή του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου17.  Αυτά από επιστηµονική δεοντολογία  . . . 
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ΟΟΡΡΘΘΟΟΔΔΟΟΞΞΙΙΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
   Κάθε δίλημμα σήμερα του τύπου  “Ορθοδοξία ή Ελληνισμός”  είναι όχι μόνο πλαστό, 
αλλά και εθνοκτόνο. Γιατί σημαίνει τάση επιστροφής στην ατέλειά μας, στην παλαιά 
αγωνιώδη αναζήτησή μας.           
 Ενώ για τον Ελληνισμό, που διασώζει την αυτοσυνειδησία του, το ζητούμενο ευρέθη. 
Είναι η Ορθοδοξία. “Είδομεν το φως το αληθινόν . . .εύρομεν πίστη αληθή! Εύρομεν την 
αλήθειαν”. Κάθε αποδέσμευση του Ελληνισμού από την Ορθοδοξία δεν συνιστά μόνο 
τραγικό διαμελισμό της υπάρξεώς μας, αλλά και καθαρό παραλογισμό, αφού η τυχόν 
επιστροφή στον αυθεντικό κλασικό Ελληνισμό, θα καταλήξει οπωσδήποτε στη γνήσια εκείνη 
αναζήτηση, που οδήγησε στην ένωσή του με την Ορθοδοξία. Έξω από τη ζήτηση αυτή έμεινε, 
όπως ελέχθη, ο παγανισμός και ο διονυσιακός αισθησιασμός του Γραικύλου. Γι’ αυτό, όπου 
χάνεται η Ορθοδοξία, χάνεται και ο Ελληνισμός!       
 Ιδού γιατί κάθε παρόμοια επιδίωξη συνιστά οπισθοδρόμηση και όχι πρόοδο. Γιατί 
μετέχει στο “συντηρητισµό” των αιρέσεων, των “ελληνιστικών λήρων” κατά το Μ. Φώτιο. 
Το τραγικότερο όμως, συνιστά, ιδιαίτερα σήμερα, απώλεια κάθε δυνάμεως αυτοπροστασίας, 
με απόληξη το ραγιαδισμό και την υποδούλωση. Τα μόνο που έχει να προσφέρει ο σημερινός 
Ελληνισμός στον κόσμο είναι η Ορθόδοξη παράδοσή του. Τόσο λίγο όμως γίνεται αυτό 
συνείδηση σε πολλούς, ώστε σε στιγμές αυτοκριτικής να ανακαλείς στη μνήμη σου ένα λόγο 
του μικρασιάτη ποιητή Γ. Σεφέρη, που γράφθηκε μεν στα 1936, αλλά παραμένει επίκαιρος 
και σήμερα: “ Όσο προχωρεί ο καιρός και τα γεγονότα, ζω ολοένα µε το εντονότερο 
συναίσθηµα πως δεν είµαστε στην Ελλάδα, πως αυτό το κατασκεύασµα, που τόσοι 
σπουδαίοι και ποικίλοι απεικονίζουν καθηµερινά, δεν είναι ο τόπος µας, αλλά ένας 
εφιάλτης, µε ελάχιστα φωτεινά διαλείµµατα, γεµάτα µια πολύ βαριά νοσταλγία. Να  
νοσταλγείς  τον  τόπο  σου  ζώντας  στον  τόπο  σου , τίποτε δεν είναι πιο πικρό”.  
 Η επανεύρεση συνεπώς στην δύστροπη εποχή μας του πατερικού προτύπου, όπως το 
ενσάρκωσε και διέσωσε και ο Μ. Φώτιος, είναι ένας αληθινός καταιγισμός ελπίδας.  
 (Από το περιοδικό Αναγέννηση)              
         Πρωτοπρεσβ. Γεώργιος Μεταλληνός 
             Καθηγητής Πανεπιστηµίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Εσωτερική άποψη της Αγίας Σοφίας Κων/λεως:

   - 44 -



Η νεοειδωλολατρεία προωθείται στα σχολεία 
  

ια την έντονη ανησυχία της µας ενηµέρωσε µε επιστολή της παραλήπτρια των 
Φακέλων του εκπαιδευτικού Προγράµµατος «Μελίνα – Εκπαίδευση και Πολιτισµός» 
των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και της Γενικής 

Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης. Το Πρόγραµµα αφορά την επιµόρφωσι των µαθητών 
των Δηµοτικών Σχολείων σε πολιτιστικά θέµατα. Η ανησυχία έγκειται στο γεγονός ότι 
µέσα από τα προγράµµατα αυτά στις ευαίσθητες παιδικές ψυχές κλονίζεται αφ’ ενός η 
Παράδοσις του Ορθοδόξου λαού µας και εισάγεται αφ’ ετέρου ο νεοπαγανισµός 
(νεοειδωλολατρία, πολυθεϊσµός), ο αποκρυφισµός και η σατανολατρία κατ’ επέκτασιν. 

Η επιστολογράφος ίσως ως εκπαιδευτικός, ίσως ως µητέρα, ίσως όµως απλώς ως 
ευσεβής Ορθόδοξος Χριστιανή, συνέλαβε τους εθνικούς, τους πνευµατικούς, τους 
ψυχολογικούς και κοινωνικούς κινδύνους που εγκυµονεί η προώθησις των προγραµµάτων 
αυτών στα σχολεία. Συµµεριζόµεθα την ανησυχία της. Τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε ως κοινωνία και ως Έθνος είναι γνωστά. Η διάλυσις της οικογένειας, η 
έλλειψις ιδανικών και εθνικών οραµάτων, ο αµοραλισµός, τα ναρκωτικά, η δηµογραφική 
συρρίκνωσις, η πνευµατική χαύνωσις και ιδεολογική σύγχυσις πολλαπλασιάζουν στις 
ηµέρες µας τα δράµατα, τα οποία συναντούµε καθηµερινώς σχεδόν και µας 
αποκαρδιώνουν. Όλοι ελπίζουµε στην ανάνηψι για ένα καλλίτερο µέλλον. 

Σε αυτήν την καµπή της εθνικής µας ζωής και της πνευµατικής µας πορείας, 
συγχορδία δυνάµεων θέλουν, καθώς φαίνεται, να χειραγωγήσουν την νέα γενιά της 
Πατρίδος µας σε ατραπούς όλο και πιο σκοτεινές. Φοβούµεθα ότι θα εξωθήσουν στο 
χειρότερο την κατάστασι που περιγράψαµε. Τα ελάχιστα κείµενα που µας απέστειλε σε 
φωτοαντίγραφο η επιστολογράφος είναι αρκετά να δείξουν τον στόχο που έχουν βάλει οι 
µέντορες των νέων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Εµείς θα δείξουµε εξ όνυχος τον 
λέοντα. Επιθυµούµε να ενηµερώσουµε τους πλέον ειδικούς σε θέµατα παιδείας και 
κοινωνικής αγωγής, τους Ποιµένας της Εκκλησίας, τους υπευθύνους της Πολιτείας, τους 
συλλόγους των γονέων και κηδεµόνων, όσους έχουν αισθήµατα ευαίσθητα και πονούν 
αυτόν τον τόπο τον ελληνικό, που τον πότισαν ηρώων αίµατα και αγίων πνευµατικά 
παλαίσµατα. Θεωρούµε ότι επιβάλλεται να γίνη πανελλήνιος εκστρατεία, πρώτα 
αυτοκριτικής και κατόπιν πνευµατικής ανασυγκροτήσεως. Φορείς και ιδιώτες να 
αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να αναχαιτισθούν οι δυνάµεις που 
στοχεύουν να µπολιάσουν την νέα γενιά, τα παιδιά µας, µε ιδέες αποκρυφιστικές, 
νεοπαγανιστικές, αντίχριστες. 

Δεν είµαστε υπερβολικοί στις εκτιµήσεις µας. Ίσως στον όγκο των Φακέλων του 
εκπαιδευτικού Προγράµµατος «Μελίνα» να υπάρχουν και θέµατα που αξίζει να 
διδαχθούν. Ένα από αυτά είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Από τα στοιχεία όµως που θα 
παραθέσουµε, µπορεί κανείς να καταλάβη ότι πίσω από την εύφηµη ετικέτα 
«Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» διαφαίνονται αντιχριστιανικοί στόχοι. 

1. Από τον 7ο Φάκελο «Το Δωδεκάθεο» αντιγράφουµε µερικές από τις οδηγίες προς 
τους εκπαιδευτικούς που θα µετάσχουν στο πρόγραµµα: 
«Κάντε σελιδοδείκτες, κάρτες pop-up mobile µε τους 12 θεούς, κρεµάστε τα στην τάξη. 
Φτιάξτε το γενεαλογικό δέντρο των θεών· ζωγραφίστε το δίνοντάς του δύο διαστάσεις και 
κατόπιν κατασκευάστε το δίνοντάς του την τρίτη διάσταση». 
«Ο κάθε θεός έχει πολλά σύµβολα, καθώς και ζώα και φυτά αφιερωµένα σ’ αυτόν. 
Αναρτήστε στην τάξη πανό, ένα για κάθε θεό». 
«Ο κάθε µαθητής µπορεί να ταυτισθεί µε ένα θεό, να κατασκευάσει σύµβολα, να 
φωτογραφηθεί µε αυτά παριστάνοντας το συγκεκριµένο θεό, να κατασκευάσει θεούς µε 
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όλων των ειδών τις χειροτεχνίες και να βάλει για πρόσωπα φωτογραφίες του. Με αυτόν 
τον τρόπο µπορεί να γίνει ένα αναµνηστικό βιβλίο της τάξης µε τους µαθητές–θεούς (!)». 
«Τα παιδιά … µπορούν να σχεδιάσουν, για τον ναό του θεού τους, αετώµατα, µετόπες και 
ζωηφόρο και να τα ‘παραστήσουν’ µε τα σώµατά τους». 
«Προτρέψτε τους µαθητές να ζητήσουν κάτι από τον κάθε θεό ανάλογα µε τις ιδιότητές 
του». 
«Δηµιουργήσετε µαζί µε τους µαθητές ένα δικό σας φάκελο µε θέµα Άλλοι Θεοί». 
Συνδυάστε την έρευνά σας µε τοπικές θεότητες και παραδόσεις. Ψάξτε τους τοπικούς σας 
θρύλους». 
«Μη ξεχνάτε ότι εξ ίσου δηµιουργική ως µάθηµα µπορεί να είναι και η επινόηση ενός 
νέου θεού από τους µαθητές… Θεοί της Φύσης, της Λήθης, των Χρωµάτων και της 
Γυµναστικής έχουν δηµιουργηθεί από µαθητές». 
«Για τον κάθε θεό δίνονται πολλές επωνυµίες… Οι µαθητές µπορούν να γράψουν 
διαλόγους των θεών και να τους εµπλουτίσουν µε τις επωνυµίες. Στη συνέχεια µπορούν 
να τους παίξουν θεατρικό παιχνίδι». 
«Τέλος σας προτείνω να ψάξετε µαζί µε τους µαθητές σας στο σύµπαν, στους πλανήτες 
και στα άστρα, για αναπαραστάσεις ιστοριών από τη µυθολογία, και να φαντασθείτε τους 
Αρχαίους πιστούς να τα παρατηρούν, να τα θαυµάζουν και να τους δίνουν ονόµατα από 
τη θρησκεία τους». 

Αναµφίβολα, δεν υπάρχει πιο µελετηµένη και ψυχολογηµένη εισαγωγή των 
παιδιών στην αρχαία λατρεία των ψευδοθεών και στην αστρολογία, πιο συστηµατική 
διαπαιδαγώγησή τους να γίνουν και αυτά καθ’ οµοίωσιν των θεών τους, όπως και οι 
αρχαίοι λάτρεις των! Θα υπενθυµίσουµε εδώ, πέραν από τις γνωστές ανεκδιήγητες 
ανηθικότητες και ατελείωτες εµπάθειες των θεών του Δωδεκαθέου, τρεις µόνο από τις 
πιθανές ιστορίες που ενδέχεται να αναπλάσσουν τα παιδιά στις θεατρικές τους 
παραστάσεις, και να ερωτήσουµε τους εκπαιδευτικούς που είναι ταυτόχρονα και γονείς, 
αν θα τους ήταν αρεστό να «παίζουν» και στην πραγµατικότητα τα παιδιά τους τέτοια 
«όµορφα» παιγχνίδια (εκ προθέσεως αποφεύουµε την διεξοδική περιγραφή των ιστοριών 
ως αντιπαιδαγωγική): 
α) Την ιστορία του παιδεραστού Διός που άρπαξε τον ωραίο Γανυµήδη (Ψευδο-
Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη 3. 414· Οµηρικοί Ύµνοι, 5, 202-206). Σε αυτήν την ιστορία 
κατέφευγε δικαιολογούµενος ο νεαρός Κύρνος που δεν ήθελε να εγκαταλείψη το πάθος 
της παιδεραστίας, παρά τις συµβουλές του παιδοτρίβου Σιµωνίδου: «επεί ποτε και 
Γανυµήδους ήρατο και Κρονίδης, αθανάτων βασιλεύς… ούτω µή θαύµαζε, Σιµωνίδη, 
ούνεκα καγώ εδεξάµην καλού παιδός έρωτι δαµείς» (Θεόγνιδος, Ελεγειών Β΄, 1345-1350). 
β)Την ιστορία του Ήφαιστου και της αδελφής του Αθηνάς, και τον αισχρό τρόπο που 
γεννήθηκε ο βασιλεύς των Αθηναίων, ο Εριχθόνιος (Ψευδο-Απολλοδώρου, ένθ’ ανωτ. 3. 
188-190). 
γ) Τον «γάµο» του Δηµητρίου Πολιορκητού, στεφανωµένου ως θεού από τους Αθηναίους, 
µε την Αθηνά στην Ακρόπολι των Αθηνών (Κλήµενος Αλεξανδρέως, Προτρεπτικός προς 
Έλληνας, 4, 54). 
Θα ερωτήσουµε πάλι τους εκπαιδευτικούς, που θα θελήσουν να συµµετάσχουν στο 
«εκπαιδευτικό» αυτό πρόγραµµα, αν θα διδάξουν στα παιδιά το δίκαιο του ισχυροτέρου, 
µία ειδεχθή αρχή που επικαλέσθηκαν οι τότε «πλανητάρχαι» Αθηναίοι για να δώσουν την 
ιταµή και απεχθή απάντησι προς τους Μηλίους: «όταν έχης την δύναµι, εξουσιάζεις· έτσι 
κάνουν και οι Ολύµπιοι θεοί» (Θουκυδίδου Ιστορίαι, 5. 105. 2, σε ελεύθερη νοηµατική 
απόδοσι). 
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2. Από τον Φάκελο «Μιά Μάγισσα στην τάξη µας», ένα πρόγραµµα για τα παιδιά 
της Β΄ τάξεως του Δηµοτικού, παραθέτουµε ένα απόσπασµα από τις οδηγίες προς τον 
δάσκαλο: «Ο δάσκαλος-α εξηγεί στα παιδιά ότι για να εµφανισθεί στην τάξη η µικρή 
µάγισσα, ένα από όλα θα πρέπει να της δανείσει το περίγραµµά του. Αποφασίζουν 
όλοι µαζί ποιο θα είναι αυτό το παιδί. Απλώνουν στο δάπεδο της τάξης χαρτί του µέτρου 
… και το παιδί που έχει εκλεγεί ξαπλώνει στην επιφάνειά του. Αποφασίζουν πώς θα είναι 
τοποθετηµένα στο χαρτί τα χέρια και τα πόδια του µοντέλου…». 

Δεν είναι δύσκολο να λειτουργήσουν συνειρµικά µηχανισµοί, οι οποίοι στην 
φαντασία των παιδιών θα συσχετίσουν και θα ταυτίσουν τις εικόνες µαγισσών, τεράτων 
και µάγων (ήδη ο Χάρυ Πόττερ έχει γίνει ο ήρωας των παιδιών), που έχουν ιδή στην 
τηλεόρασι, µε εκείνα που µόνοι τους στην τάξη σχεδιάζουν. Έτσι εµπεδώνεται η 
πεποίθησίς τους ότι δεν υπάρχουν µεν οι µάγοι και οι µάγισσες των παραµυθιών, αλλά 
πάντως είναι δυνατόν ο καθένας τους να γίνη σάν τους ήρωες µάγους των κόµικς ή των 
κινουµένων σχεδίων της τηλεόρασης. Ποιος θα τα συγκρατήση κατόπιν, όταν βγουν στην 
κοινωνική πραγµατικότητα και θα χρειάζωνται την δύναµι του µάγου ή της µάγισσας; 
Μήπως δεν είναι ήδη αυτά γεγονότα; Μήπως, αναρωτιώµαστε, θέλουν κάποιοι να 
εισαγάγουν τή νέα γενιά σ’ αυτό το µοτίβο ζωής; 

3. Και από τον Φάκελο «Μοναστικός βίος και πολιτισµός» παραθέτουµε δύο 
αποσπάσµατα που αναφέρονται στον τρόπο ψυχαγωγίας των µοναχών, από τα οποία 
φαίνεται το αντιχριστιανικό πνεύµα που προωθείται µε αυτά: 
«Οι νεαροί καλόγεροι επιδίδονται, προκαλώντας την επιδοκιµασία των γεροντοτέρων, σε 
παιγνίδια, όπως η πάλη και ο χορός». 
«Τέλος και το τραγούδι είναι αγαπητό µέσο ψυχαγωγίας. Έχουµε καταγγελίες λαϊκών που 
κατηγορούν τους µοναχούς ότι αντί να ψάλλουν στα κελιά, τραγουδούν». 

Είναι προφανής η διάθεσις να γκρεµισθή στις ψυχές των παιδιών της Ε΄ Δηµοτικού 
η ορθή εικόνα που έχουν ή που µπορεί να έχουν για την ζωή των µοναχών. 
Κατ’ αρχήν είναι απολύτως ψευδές ότι οι νεαροί καλόγεροι επιδίδονται στην πάλη και 
στον χορό. Και µάλιστα µε την επιδοκιµασία των γεροντοτέρων. Τα µοναστήρια µας είναι 
προσιτά στον κόσµο και όλη η βιοτή των µοναχών είναι γνωστή. Τέτοια γραµµή δεν 
υπάρχει στον µοναχισµό. Παρά ταύτα ο Ορθόδοξος λαός µας δεν αγνοεί τις τυχόν 
πτώσεις κάποιων µοναχών. Αυτές δεν τις αποσιωπούν ούτε τα κλασικά συγγράµµατα των 
διδασκάλων του Μοναχισµού. Στην Παράδοσί µας όµως δεν γίνονται αφορµή να 
διασύρεται ο ίδιος ο µοναχικός βίος. Αυτός αποτελεί τίµιο και ευλογηµένο θεσµό που έχει 
αναδείξει πλήθος αγίων, θαυµατουργών, ηρώων και γι’ αυτό είναι αξιοσέβαστος και 
αξιοτίµητος. 

Χωρίς να προσθέσουµε κάτι περισσότερο σε όσα τα ίδια τα κείµενα µαρτυρούν για 
την προοπτική που έχουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που τώρα προωθούνται στα 
σχολεία µας, αφήνουµε τους γονείς και τους αρµοδίους της Πολιτείας να αποφασίσουν µε 
υπευθυνότητα τι πρέπει να κάνουν για το µέλλον των παιδιών µας. 
 
Εκ της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου 
Αγίου Όρους 30/7 - 12/8/2003                                                  πηγή:  http://www.orthodoxnet.gr/  
 
(Αυτά προωθούν οι σύγχρονοι «εκπαιδευτικοί», για να αποδείξουν ότι πράγµατι είµαστε 
στην τελική ευθεία των γεγονότων της συντελείας, και της διαστροφής των περισσοτέρων 
ανθρώπων, κυρίως των «διαβασµένων» από τους οποίους θα έλθει το µεγάλο κακό στη 
Γη, όπως λέγει ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός. –ΛΜ∆) 
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ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;  
ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ UNICEF, ΛΑΝΣΑΡΟΥΝ Ε∆Ω ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 
SEX ΜΕ ΖΩΑ, ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ!!! 
 

(προσέξτε σε ποιους “φιλανθρωπικούς” οργανισµούς δίνετε χρήµατα!) 

 
The Banner of the UN Human Rights Committee 
Now Forcing Poland to Rescind Laws against Abortion and Gay Marriage 

(Πηγή: Καθολικό site: http://www.traditio.com) 
 TO NOEMBΡΙΟ ΤΟΥ 2004, ΤΑ  Η.Ε. ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΡΟΠΟ 

ΠΑΡΕΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΕΞ. ∆ΙΑΠΕ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ(!), ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΣΕΞ. ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ, δηλ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ κλπ… 
(ΕΠΟΜΕΝΩΣ  ΜΗΝ  ΠΕΡ ΙΜΕΝΕΤΕ  ΦΩΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΚΟΤΑ∆ Ι…    -ΛΜ∆ )  

The Washington Times - May 10, 2002   The Washington Times - May 11, 2002

Child sex book given 
out at U.N. summit  

By George Archibald 

THE WASHINGTON TIMES 

NEW YORK — A UNICEF-funded book 
being passed out at the United Nations 
Child Summit encourages children to 
engage in sexual activities with other 
minors and with homosexuals and 
animals. ... 

An accompanying workshop book 
produced by the U.N. Children's Fund 
(UNICEF) tells Latin American mothers 
and teens: "Situations in which you can 
obtain sexual pleasure: 1. Masturbation. 
2. Sexual relations with a partner — 
whether heterosexual, homosexual, or 
bisexual. 3. A sexual response that is 
directed toward inanimate objects, 
animals, minors, non-consenting 
persons." 

The book, which was distributed by the 
Mexican government with U.N. funding, 
suggests lesbian sex as an acceptable 
alternative for girls. ... 

UNICEF spokesman Alfred Ironside 
acknowledged U.N. funding for the book 
... He said the book was "intended as a 
training manual for people working 
with adolescent women to prevent teen 
pregnancy." 

  UNICEF sex book 
remains in print  

By George Archibald 

THE WASHINGTON TIMES 

NEW YORK — A U.N.-financed sex-
education manual for teens that 
promotes abortion, homosexuality and 
even sex with animals has not been 
withdrawn in Latin American nations as 
UNICEF says it has, current and former 
government officials from Mexico and 
Nicaragua said yesterday. 

The manual — circulated among delegates 
at a U.N. Child Summit here as evidence 
that the world body promotes abortion ...

"It's not true," Mrs. Valdes said of Mrs. 
Bellamy's assertion that the book was 
withdrawn from circulation in Mexico 
in 1999. "It is being used in the social-
assistance system for counseling 
adolescents until age 10." ... 

"We have never been able to find 
concrete evidence until now that 
UNICEF, despite all the many 
wonderful things it does for children 
throughout the world, has another side 
through which it promotes abortion and 
sexual promiscuity by children, even 
perverted sex as well," said UFI 
President Sharon Slater. 
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ΟΟ    OO..HH..EE..    KKAAII    OOII    ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ    ΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ  
  

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (πιο κάτω) σφηνοειδούς 
σχήµατος (V) στο κτίριο του Ο.Η.Ε. στη Νέα Υόρκη. Τίποτε σχετικό 
µε παραδοσιακές θρησκείες, αλλά οπωσδήποτε πνευµατιστικής 
βάσης, δηµιουργηµένη από τον πρώην Γ. Γραµµατέα του 
Οργανισµού Dag Hammarskjöld.  Ο  µαγνητίτης (ένας βαρύς όγκος 
έξι τόνων σιδήρου) γυαλισµένος στην επάνω του επιφάνεια, στο 
κέντρο της αίθουσας και µπερδεµένα σχήµατα, κάτι σαν εικόνα ή 
κουρελού µπροστά, πιθανόν µε θρησκευτικό νόηµα, για να 
εκφράσουν τι; Μια αναζήτηση, ή µια ήδη προκαθορισµένη 
θρησκευτική πεποίθηση; Σ’ αυτή την αίθουσα, πάντως, ο Γ. 
Γραµµατέας Kofi Annan παντρεύτηκε την Σουηδέζα σύζυγό του! 
(φωτό του ζεύγους αριστερά)  

 Σιγά – σιγά οι διάφοροι αρµόδιοι και οι περί αυτούς, εκδηλώνονται: Ο David Spangler, 
διευθύνων της Πλανητικής Πρωτοβουλίας (Planetary Initiative), στα Η. Ε. : «Κανείς δεν 
πρόκειται να εισέλθει στην Νέα Παγκόσµια Τάξη, εκτός αν αυτός ή αυτή δώσουν υπόσχεση ότι 
θα δουλεύουν στο Λούσιφερ.  Κανείς δεν 
θα µπει στη Νέα Εποχή, εκτός αν 
λάβει Λουσιφερική µύηση». (Lucifer, 
ονοµασία του διαβόλου σαν φωτιστού των 
οπαδών του, µε το σκοτεινό «φως» της 
κόλασης βέβαια!) Η Alice Ann Bailey, 
«φωτισµένη» από τη θεοσοφίστρια Helena 
Blavatsky, ιδρύει το 1920 τη «Lucifer 
Trust», µια εκδοτική εταιρεία 
θεοσοφιστικών βιβλίων, αλλά για να µην 
αναγνωρίζεται εύκολα, το 1922 τη 
µετονοµάζει σε «Lucis Trust». Η εταιρεία 
αυτή είναι µέλος του «Economic and Social 
Council» στο πρόγραµµα «Παγκόσµια 
καλή θέληση» των Η.Ε., τυπώνει και διαµοιράζει βιβλία των Η.Ε., και υποστηρίζει και 
χρηµατοδοτεί διάφορες οργανώσεις, Greenpeace Int., Greenpeace USA, Amnesty Int. και 
UNICEF. 
 Ο γ. γραµµατέας της διάσκεψης του Rio το 1992, των Η.Ε. για τη Γη (UNCED) Maurice 
Strong είπε: «Ο πραγµατικός στόχος του  “Kαταστατικού Χάρτη για τη Γη” (Earth Charter) είναι 
να γίνει στην πράξη σαν τις «10 εντολές».  
 Τα Η.Ε. έχουν, για όσους δεν ξέρουν, το προφήτη τους, ονόµατι Sri 
Chinmoy! Αυτός ο 70χρονος ινδιάνος µυστικιστής (φωτό δεξιά) είναι ο επίσηµος 
Πνευµατικός Σύµβουλος των Η.Ε. Για πάνω από 25 χρόνια, προσφέρει 

προσευχές και συναντήσεις 
διαλογισµού κάθε Τρίτη και 
Παρασκευή στα Ηνωµένα 
Έθνη. Το τι πιστεύει, για την 
υποτιθέµενη προηγούµενη ζωή του κλπ, µη 
τα ρωτάτε…   
 
 
 
η «Κιβωτός της Ελπίδας» κατασκευασµένη 
από ξύλο συκοµορέας, αριστερά. 
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Γενικά οι αντιλήψεις που κυκλοφορούν στον ΟΗΕ, οδηγούν σε κοσµολατρική  θρησκευτική 
συνείδηση. Ήδη υπάρχει κατά αποµίµηση της Κιβωτού της Διαθήκης, που είχαν οι Ισραηλίτες 
της προ Χριστού εποχής, η «Κιβωτός της Ελπίδας» η οποία προβλήθηκε από την επιτροπή του 
Ο.Η.Ε. υπό τον Maurice Strong, και µέσα γραµµένες σε πάπυρο είναι οι εντολές, ο 
Καταστατικός Χάρτης της Γης ή Earth Charter! Το άλλο περιεχόµενο της «κιβωτού» είναι 
βιβλία που έχουν γραφεί από πνευµατιστικούς κύκλους παιδιών, και για αυτό ονοµάζονται 
ʺTemenos Booksʺ και ʺTemenos Earth Masksʺ.       
 Ο Maurice Strong είναι µέλος επίσης της Lindisfarne (εκδοτών της G-A-I-A) µαζί µε τους 
οπαδούς της θεωρείας της Gaia, τον βιολόγο James Lovelock, και τον δηλωµένο οπαδό του 
Lucifer, David Spangler, µεταξύ άλλων. Μέσα στις επιτροπές - οργανώσεις που δηµιούργησε ο 
Maurice Strong, ηγετικό ρόλο έλαβε ο Mikhail Gorbachev, από τη Ρωσία, ο οποίος διαµένει 
τώρα στις Η.Π.Α. Ο Πράσινος Σταυρός είναι µια τέτοια οργάνωση.     
 Ο ίδιος ο Κορµπατσώφ φαίνεται να µην έχει σχέση µε το Χριστιανισµό, αφού οµολογεί: 
«Ο κόσµος είναι ο Θεός µου. Η φύση είναι ο Θεός µου». (Gorbachev, on the PBS Charlie Rose 
Show, Oct. 23, 1996 ) Επίσης είπε ο ίδιος: «Μην καταστρέφετε το περιβάλλον των άλλων, όπως 
δεν θα θέλατε οι άλλοι να κάνουν στο δικό σας περιβάλλον…Η ελπίδα µου είναι ότι αυτό το 
Καταστατικό θα γίνει ένα είδος ‘10 Εντολών’, µία ‘Επί του Όρους Οµιλία’, η οποία προσφέρει 
µια καθοδήγηση στην ανθρώπινη συµπεριφορά προς το Περιβάλλον για την επόµενη 
εκατονταετία». — Mikhail Gorbachev, The Los Angeles Times, May 8, 1997     
 Ο πρώην βοηθός γ. γ. των Ηνωµένων Εθνών R o b e r t  M u l l e r ,  εξηγεί στο βιβλίο του 
«Γένεση: Διαµορφώνοντας µία Παγκόσµια Πνευµατικότητα (Genesis: Shaping a Global 
Spirituality), ότι: «Έχοµε επίσης µία οµάδα διαλογισµού των Η.Ε. καθοδηγούµενη από ένα 
Ινδιάνο µυστικιστή. Θα µπορούσε να αφηγηθεί κάποιος αρκετές ιστορίες από την πνευµατική 
µεταµόρφωση που έχουν προκαλέσει τα Η.Ε., σε σηµείο που αυτή η πολύ µικρή κουκίδα πάνω 
στη Γη  να γίνεται µια Ιερή Γη».  (από το βιβλίο: The New World Religion, υπό Gary Kah, σελ. 310) 
 Είναι προφανές ότι ο ΟΗΕ σπρώχνει σε θρησκεία µε γήϊνα ενδιαφέροντα. Είναι 
εποµένως έντονα αντιχριστιανικός! Σε όλα αυτά πρέπει να τονισθεί η ποικίλη πίεση στις 
θρησκείες για να υποταχθούν στο µοντέλο αυτό του µυστικιστικού τρόπου σκέψης, που βέβαια 
ίσως σε θρησκείες χωρίς σοβαρά δόγµατα, να µην δηµιουργεί ιδιαίτερο πρόβληµα. Στην 
Χριστιανική πίστη όµως οι επεµβάσεις σε τόσο καίρια σηµεία είναι απαράδεκτες. Τότε για να 
πεισθούν οι διάφορες οµολογίες (όπως λέγονται από τους δυτικούς), χρησιµοποιείται η πειθώ 
των χρηµάτων. Ο συγγραφέας Gary Kah γράφει στο βιβλίο του The New World Religion, ότι ο 
καθεδρικός ναός, των επισκοπικών, του Αγίου Ιωάννου στην Νέα Υόρκη, που φιλοξενεί συχνά 
νεωτεριστές µε νεοεποχίτικες αντιλήψεις, εµφανίζει «ένα γυναικείο Χριστό στο σταυρό, 
πλήρη, µε καµπύλες και στήθη». Μετά βάσει του περιοδικού “The New American”, ακολουθεί 
κατάλογος δωρητών του “ναού”, µεταξύ των οποίων:  Mr. and Ms. Steven Rockefeller, Mr. Robert 
de Rothschild, David Rockefeller Jr., Mrs. Mary C. Rockefeller, Mr. and Mrs. Laurance Spellman 
Rockefeller, Rockefeller Center Properties Inc., The Rockefeller Group Inc. και πολλοί εκλεκτοί 
εκ των εκλεκτών “elite-of-the-elite” οργανισµοί, όπως J.P. Morgan & Co.; Chase Manhattan 
Bank; Goldman, Sachs & Co.; Hearst Corporation; CBS, Inc. και ακόµη, µυστηριωδώς, the Federal 
Emergency Management Agency (FEMA)! Εποµένως η αποστασία και βλασφηµία 
επιβραβεύεται µε µπόλικο χρήµα, µην τυχόν και σταµατήσει!     
 Είναι σηµαντικότατη για τη Νέα Τάξη πραγµάτων η χρηµατοδότηση από όλους αυτούς 
τους οργανισµούς του χρήµατος, διότι αφ’ ενός προωθεί ιδέες αντίθετες στις παραδοσιακές 
αξίες κάθε λαού, αφ’ ετέρου σκοπεύει στην υποταγή όλων (καπιταλιστών – σοσιαλιστών – 
κοµµουνιστών κλπ) στην αφανή κατά βάση εξουσία του Τραπεζικού Κεφαλαίου, και µάλιστα 
όχι του ντόπιου αλλά του πλανητικού. Εκεί «παίζουν» τα υπερσυµφέροντα των υπερ-
τραπεζιτών, διότι αυτούς κατά βάση ενδιαφέρει η Παγκοσµιοποίηση: «Θα καθίστατο 
αδύνατο σε µας να πραγµατοποιήσουµε το σχέδιό µας για τον κόσµο, αν είχαµε 
γίνει θέµα των λαµπρών φώτων της δηµοσιότητος κατά τη διάρκεια αυτών των 
ετών. Αλλά η δουλειά τώρα είναι πολύ περισσότερο περίπλοκη και είναι 
προετοιµασµένη για να τρέξει µέσω µιας Παγκόσµιας Κυβέρνησης. Η υπερεθνική 
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κυρίαρχη πολιτική εξουσία,  από µια ελίτ της διανόησης και των παγκόσµιων 
τραπεζιτών, είναι βέβαια προτιµότερη από τον εθνικό αυτοπροσδιορισµό που 
δοκιµάσθηκε στους προηγούµενους αιώνες». Από οµιλία του David Rockefeller, ιδρυτή 
της Trilateral Commission, σε συνεδρία της το 1991. 
 Αυτό επαληθεύει όσα έλεγε στο Κογκρέσο ο Larry P. McDonald το 1976, που αργότερα 
σκοτώθηκε (1983) όταν το αεροπλάνο του των Korean Airlines 747 χτυπήθηκε από τους 
Σοβιετικούς: Ο δρόµος των Rockefellers και των συµµάχων τους είναι να 
δηµιουργήσουν την Παγκόσµια Κυβέρνηση, που να συνδυάζει τον 
υπερκαπιταλισµό και τον κοµµουνισµό κάτω από την ίδια σκηνή, όλους κάτω 
από τον έλεγχό τους… (Άραγε τυχαία σκοτώθηκε από τους Σοβιετικούς ο Larry P. 
McDonald, αφού είναι γνωστό ότι τα δάνεια των υπερΤραπεζιτών συντηρούσαν το καθεστώς 
τους;) 
 Φαίνεται ότι τα σχέδια δεν άλλαξαν, και η ηµεροµηνία (1991) στην οποία ο Ροκφέλλερ  
αναγγέλλει την είσοδο σε κρίσιµες διεργασίες για την Παγκ. Κυβέρνηση, δεν είναι τυχαία, 
διότι τότε και ο Θεός φανέρωσε ότι αρχίζουν (1992), περίπου τα γεγονότα της συντελείας, στον 
Άγιο Καλλίνικο από τη Ρουµανία. Τον ίδιο καιρό αναγγελλόταν από το µπαµπά Bush ότι 
άρχιζε η Νέα Τάξη πραγµάτων µε τον πρώτο πόλεµο στο Ιράκ. Όµως τον τελικό λόγο θα έχει ο 
Θεός, και βέβαια για να προστατεύσει, όπως πάντα τους δικούς Του. Το αν θα γίνει πράξη ή 
όχι κάτι από τα παραπάνω, το γράφει προ πολλού η Βίβλος. Αυτό οµολογεί και  ο Δανιήλ ο 
προφήτης:  …(κεφ.Β) 20 «ei©h to¤ o©noma toy° Ueoy° ey¦loghme£non a¦po¤ toy° ai¦v°now kai¤ e¨vw 
toy° ai¦v°now, o¨ti h¥ sofi£a kai¤ h¥ sy£nesiw ay¦toy° e¦sti% 21 kai¤ ay¦to¤w a¦lloioi° kairoy¤w 
kai¤ xro£noyw, kauist� ° basilei°w kai¤ meuist� ° , didoy¤w sofi£an toi°w sofoi°w kai¤ 
fro£nhsin toi°w ei¦do£si sy£nesin% 22 ay¦to¤w a¦pokaly£ptei baue£a kai¤ a¦po£kryfa, ginv£skvn 
ta¤ e¦n tƒ° sko£tei, kai¤ to¤ fv°w met' ay¦toy° e¦sti».  
 Οι περιγραφόµενες από τον Δανιήλ βασιλείες της Γης παροµοιάζονται µε θηρία, και 
µέχρι να παραλάβουν την βασιλεία οι Άγιοι του Υψίστου κατά τη 2α Παρουσία, οι άνθρωποι, 
που δεν θα πιστεύουν στον αληθινό Θεό, θα ζουν και αυτοί εµπαθώς σαν θηρία. Ας µην 
περιµένει κανείς αληθινές προόδους και ανέσεις και ειρήνη και ασφάλεια. Απλώς θα 
υπάρξουν κάποιες οάσεις στην έρηµο. Και αυτό πάλι χαριστικά, διότι αν ο κόσµος είχε αφεθεί 
στην τύχη του, θα είχε προ πολλού καταστραφεί! Ίσως αξίζει να ρίξει κανείς µια µατιά στην 
πρόοδο για την καταστροφή µας, µέσα από άρθρο του υποστρατήγου ε.α. κ. Χ. 
Κωνσταντινίδη:  

 
 Η Τηλεγεωδυναµική Τεχνολογία πλέον είναι πραγµατικότητα. Η Ρωσία, έκανε δηλώσεις µέσα 
από τα προεδρικά χείλη, για ένα µυστικό όπλο το οποίο θα αλλάξει την µορφή των πολέµων, έτσι ώστε να 
ξαναγίνει η Μεγάλη ∆ύναµη και να µπορεί να ζυγίζεται στην πλάστιγγα της παγκόσµιας πολεµικής 
αναγνώρισης µαζί µε τις ΗΠΑ, η οποία έχει ήδη το πρόγραµµα HAARP. Επειδή δεν γνωρίζουµε το 
ΥΠΕΡ-ΟΠΛΟ της Ρωσίας, σας παρουσιάζουµε το µυστικό πρόγραµµα HAARP , το οποίο διαφηµίζεται 
σαν το υπερόπλο των ΗΠΑ:  

ΤΗΛΕΓΕΩ∆ΥΝΑΜΙΚΗ –ΥΠΕΡΟΠΛΟ «HAARP»  
 … Πολύ παράξενα  είναι  τα λόγια του τέως υπουργού αµύνης των ΗΠΑ κ. Κοέν, ο οποίος 
δήλωσε τον Απρίλιο του 1997: « Άλλοι είναι µπλεγµένοι ακόµη και σε ένα ηχητικό τύπο 
τροµοκρατίας , όπου δύνανται να αλλάξουν το κλίµα, να κάνουν  από µακριά  σεισµούς ή 
ηφαίστεια,  διά  της χρήσεως   ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων» "(American Secretary of Defense 
William S. Cohen, April 1997 ) 

Προφανώς ο κ. Κοέν, γνώριζε ότι το «ηλεκτροµαγνητικό κύµα» γεννά αυτά τα φαινόµενα που 
αναφέρει πιο πάνω.   Αµφότερες οι  υπερδυνάµεις από την εποχή του Ψυχρού Πολέµου γνώριζαν ότι µε 
την έκρηξη ενός πυρηνικού όπλου υποθαλασσίως  µπορούσαν να προξενήσουν κάποιο είδος 
τσουνάµι  µε καταστροφή   των  ακτών του αντιπάλου,  ωσάν αυτό που συνέβη στον Ινδικό ωκεανό.  
Επίσης   είναι γνωστόν ότι µε την έκρηξη ενός πυρηνικού όπλου στην ιονόσφαιρα µπορεί να 
δηµιουργηθεί «ηλεκτροµαγνητικός παλµός», ο οποίος µπορεί να επιφέρει την καταστροφή κάθε 
ηλεκτρονικής  δραστηριότητας σε µία εκτεταµένη περιοχή της Γης (επικοινωνίες, ραντάρ, διαδίκτυο - 
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«Το ένα τέταρτο της 
ανθρωπότητος πρέπει να 

εκλείψει από το κοινωνικό σώµα. 
Είµαστε επιφορτισµένοι µε την 
διαδικασία επιλογής από το Θεό,  

για τον πλανήτη Γη.  Αυτός 
επιλέγει, εµείς καταστρέφουµε. 
Είµαστε οι αναβάτες του χλωρού 

ίππου, του Θανάτου». 
Ψυχολόγος Barbara Marx 

Hubbard – µέλος της Task Force 
Delta,  ενός κέντρου µελετών του 

στρατού των Η.Π.Α. 

Η/Υ, δορυφορικές επικοινωνίες, µετεωρολογία,   συγκοινωνίες και γενικά όλο τον σύγχρονο µηχανισµό 
πληροφόρησης, ελέγχου, διοικήσεως και λειτουργίας πολλών χωρών  κ.ο.κ .) 

Η Καταστροφή φέρνει Πρόοδο (!) 
Το δόγµα  που ισχύει στις   ΗΠΑ  είναι ότι κάθε καταστροφή  φέρνει κέρδος και τελικά καταλήγει  σε 
πρόοδο και αύξηση της οικονοµικής  δραστηριότητος. Γι’ αυτό  ως τώρα εργάζονται µε δύο βραχίονες : 
1.  Πολεµική Βιοµηχανία και  Πεντάγωνο. Η Πολεµική βιοµηχανία παράγει το πολεµικό υλικό και το 
Πεντάγωνο το χρησιµοποιεί και καταστρέφει τις  µη αρεστές χώρες. 
2.  Κατασκευαστικές Εταιρείες, οι οποίες ξαναχτίζουν στα ερείπια. 
Αν αυτό µπορούσε να γίνει µε λιγότερο βάρβαρο τρόπο , δηλαδή µε µια φυσική καταστροφή και λιγότερο 
αίµα, ασφαλώς θα ήτο προτιµότερο, µολονότι το αίµα δεν µετράει  πολύ για τους εξουσιαστές της 
Ουάσιγκτον. Μήπως, στο κάτω - κάτω της γραφής, σκοτώνονται 
τα παιδιά τους; ∆είτε στο Ιράκ!! Εκεί σκοτώθηκαν άνω των 
100.000 ατόµων από την έναρξη του πολέµου, χωρίς σ’ αυτούς 
να προσµετρώνται το 1,5 εκατοµµύριο άτοµα που πέθαναν κατά 
την διάρκεια του δεκαετούς εµπάργκο.  Αν λοιπόν µπορούσαν 
να προξενήσουν τεχνητούς σεισµούς µε γεωφυσικές µεθόδους 
σε µακρινές αποστάσεις αυτό θα ήτο ευλογία για τα 
Αµερικανικά συµφέροντα. Κι’ αυτό διότι: 
*    µε τους σεισµούς µπορείς να εξαθλιώσεις και να 
κατακτήσεις -µέσω της φιλανθρωπικής βοήθειας - ολόκληρους 
λαούς και µετά µε την ανοικοδόµηση των πληγεισών  περιοχών 
να υπερχρεώσεις την οικονοµία των χωρών αυτών στο 
διηνεκές. 
*    ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα πληροφορηθούν ότι ο 
σεισµός δεν είναι φυσικός αλλά  τεχνητός και ακόµη λιγότεροι αυτοί που θα πιστέψουν ότι είναι 
δυνατόν άνθρωποι να έχουν δηµιουργήσει µια τόσο µεγάλη συµφορά. Αλλά  αυτοί δεν έριξαν τις 
ατοµικές βόµβες στη Χιροσίµα και Ναγκασάκι; 

Όµως από τις ακριτοµυθίες των διαφόρων πολιτικών και επιστηµόνων βγαίνει το συµπέρασµα ότι  
φαίνεται να υπάρχει η  τεχνολογία  δηµιουργίας  σεισµών  από  τον  άνθρωπο .  Για παράδειγµα 
αναφέρουµε τη δήλωση του Αµερικανού Γερουσιαστού Claiborne Pell, ο οποίος στο ΙΧ µέρος 
δήλωσε: «Χρειαζόµαστε µια συνθήκη τώρα… πριν οι στρατιωτικοί ηγέτες του κόσµου 
αρχίσουν να κατευθύνουν θύελλες, να µεταβάλλουν το κλίµα και να προκαλούν  σεισµούς 
στον αντίπαλο» Τι σηµαίνουν όλα αυτά;   Στο µέρος V οµιλούν για την Τεχνολογία Ελεγχόµενων 
Σεισµών Τέσλα, γεγονός που σηµαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να  τους  προκαλούν µε την 
«τηλεγεωδυναµική» τεχνολογία. Γιατί αν ήσαν φανταστικά δεν θα µιλούσαν για άµεσα µέτρα «τώρα». 

Προς επιβεβαίωση τούτων στις 10/12/76 επακολούθησε η ψήφιση στην Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ της Συνθήκης: «Περί Απαγορεύσεως για Στρατιωτικές ή άλλες εχθρικές ενέργειες της 
Χρήσεως Τεχνικών Τροποποιήσεως του Περιβάλλοντος» Στις 30 Ιαν. 1981 η εφηµερίδα ‘Washington 
Post‘ έγραψε ότι το 1979 συνέβησαν παγκοσµίως  56 µεγάλοι σεισµοί και το 1980 ο ετήσιος αριθµός 
αυξήθηκε σε 71. Συµπτωµατικά το 1980 είναι έτος αυξήσεως των Ηλεκτροµαγνητικών 
εκποµπών χαµηλής συχνότητος τόσον από τις ΗΠΑ, όσον και από τη Ρωσία.  

Το  «Συµβάν Τέσλα» 
Τον Ιανουάριο του 1978 το περιοδικό ‘Specula’ δηµοσίευσε άρθρο το οποίο περιέγραφε ένα 

απίστευτο φαινόµενο το οποίον µπορούσε να παραχθεί εντός της Γης  παρόµοιο µε αυτό που 
αποκαλέσθηκε «Συµβάν Τέσλα». Σύµφωνα µε το άρθρο, τα ηλεκτροµαγνητικά σήµατα  ορισµένων 
συχνοτήτων τα οποία διαβιβάζονται εντός της Γης δύνανται να σχηµατίσουν στάσιµα κύµατα στο 
εσωτερικό της. Σε ορισµένες περιπτώσεις σε αλληλουχία µε τα στατικά κύµατα δύναται να  προξενηθεί  
µια  διάσπαση του τεραστίου ηλεκτροµαγνητικού ρεύµατος  της Γης και να τροφοδοτήσει και ενισχύσει 
τα εξ’ επιρροής στατικά κύµατα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα στατικά κύµατα ενισχύονται διότι 
τροφοδοτούνται µε περισσότερη ενέργεια από εκείνη που τους δόθηκε  από την  επιφάνεια της Γης. Με 
την  τεχνική της µετρήσεως της επιδράσεως (interferometer techniques) γιγάντια στατικά κύµατα 
δύνανται να συνδυασθούν για να παράγουν στενή δέσµη µίας µεγάλης ενέργειας. Αυτή η  συγκεντρωµένη 
ενέργεια  µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς παραγωγή σεισµών σε αποµακρυσµένα σηµεία. Όπως 
προανεφέρθη,  ο Τέσλα εξέφρασε µεγάλο προβληµατισµό για τα αποτελέσµατα αυτής της 
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τεχνολογίας και τούτο διότι µπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο του ανθρώπου άπαξ και αρχίσει η 
ταλάντωση εντός του εσωτερικού της Γης.  Αυτή η ταλάντωση µπορεί να   διαλύσει τη Γη σε 
κοµµάτια. Μήπως αυτή η τεχνική εφαρµόσθηκε για την πρόκληση του σεισµού στην Tangshan στην 
Κίνα και στον πρόσφατο σεισµό στη Σουµάτρα της Ινδονησίας; 
            Κατ’ άλλους επιστήµονες, ενώ θεωρητικά  και κάτω από ορισµένες συνθήκες η συντονισµένη 
ταλάντωση   µπορεί να  λάβει χώρα, πρακτικά δεν µπορεί να συµβεί γιατί απαιτούνται αστρονοµικά ποσά 
ενέργειας.  Μια άλλη ανεπιβεβαίωτη εκδοχή   για τον µεγάλο σεισµό της Ινδονησίας και το  
καταστρεπτικό  τσουνάµι που σάρωσε τις ακτές του Ινδικού, είναι ότι αυτό  προκλήθηκε  από τις 
υπόγειες και υποθαλάσσιες πυρηνικές δοκιµές των ΗΠΑ στον Ινδικό ωκεανό. Ουσιαστικά ο Ινδικός 
ωκεανός είναι   γήπεδο   πυρηνικών δοκιµών όλων των επίδοξων  δοκιµαστών νέων πυρηνικών όπλων, 
δηλαδή των χωρών-µελών της πυρηνικής λέσχης. Οι άφρονες και αντιζωικοί επιστήµονες έχουν βαλθεί 
να καταστρέψουν τη Γη, τον πολιτισµό  και τη ζωή πάνω σ’ αυτή. Πρέπει να αντιδράσουµε. 
            Ένας άλλος ερευνητής της τεχνολογίας Tesla και πυρηνικός µηχανικός , ο Αντ/ρχης Thomas 
Bearden, σε διάλεξη στο Συµπόσιο της Ψυχοτρονικής Εταιρείας στις ΗΠΑ το 1981 δήλωσε :            
«Ο Τέσλα ανεκάλυψε ότι µπορούσε να εγκαταστήσει στατικά κύµατα εντός της Γης (στον 
ρευστό πυρήνα της) ή να τα βάλει µεταξύ των πετρωµάτων  έτσι ώστε η δραστηριότης των 
τελλουριακών πετρωµάτων  να προσδώσει ενέργεια στα στατικά κύµατα».  Ο Thomas Bearden 
απεκάλεσε   την ιδέα Ενισχυτικό Ποµπό Τέσλα και εξήγησε πως εργάζεται.  

Η Μηχανή Καιρού 
Τα κύµατα θα εισχωρήσουν παντού.  Αρκεί να βάλεις ένα στατικό κύµα  στο εσωτερικό της Γης. Τότε  
ο  ρευστός πυρήνας της Γης αρχίζει να τροφοδοτεί αυτό το κύµα. Όταν έχεις ένα τέτοιο στατικό κύµα, 
έχεις µια τρίοδο λυχνία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ρευστός πυρήνας της Γης τροφοδοτεί  το κύµα µε  
ενέργεια που είναι παρόµοιο µε το σήµα που στείλαµε στη Γη. Τοιουτοτρόπως µε ένα µικρό σήµα 
µπορούµε δια της ενισχύσεως του να το κάνουµε πανίσχυρο.   Με την αλλαγή της συχνότητος είναι 
δυνατόν να εξάγεις την ενέργεια είτε στην ατµόσφαιρα, είτε  στην άλλη άκρη της Γης.  Το ενεργειακό 
κύµα  ιονίζοντας τον αέρα, αλλάζει το µοντέλο του καιρού και τα ρεύµατα του αέρος. Αν η εισαγωγή των 
στατικών κυµάτων  γίνει προοδευτικά τότε  τα φαινόµενα αυτά   θα είναι  οµαλά. Αν όµως η τοποθέτηση 
των στατικών κυµάτων γίνει απότοµα τότε θα συµβούν ακραία και βίαια φαινόµενα στο κλίµα. Αυτό 
µπορεί να ονοµασθεί  και Μηχανή Καιρού. Αν  επιταχυνθεί η Μηχανή Καιρού, τότε δεν θα ιονισθεί η 
ατµόσφαιρα, αλλά θα δηµιουργηθούν φωτεινές µπάλες και εκλάµψεις (πλάσµατος) οι οποίες θα κατέβουν 
στη  Γη και θα δηµιουργήσουν τροµερές αλλαγές του καιρού και του κλίµατος πάνω σε τεράστιες 
εδαφικές περιοχές  
*   Μήπως λοιπόν µε την Μηχανή Καιρού   οι Αµερικανοί   επηρεάζουν τον καιρό; Μήπως έτσι  
επηρέασαν τον καιρό όταν επενέβησαν στο Αφγανιστάν ;  ∆ιότι  εκείνο το χρόνο   δεν αντιµετώπισαν   
σκληρό χειµώνα. Τούτο επανελήφθη και στο Ιράκ. Αντί των υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν 
συνήθως το θέρος, επεκράτησε ένα  δροσερό καλοκαίρι. 

HAARP: Το Υπερόπλο του Πενταγώνου 
Στον Αρκτικό Κύκλο, 450 χλµ. Ανατολικά του Ανκορέιτζ στην Αλάσκα το Πεντάγωνο έχει  

εγκαταστήσει ένα µετασχηµατιστή - µαµούθ ικανό να παράγει ενέργεια πολλών gigawatt 
(δισεκατοµµύρια watt) και µε αυτή να βοµβαρδίζει τα ανώτερα στρώµατα της ατµοσφαίρας (Ιονόσφαιρα). 
Το σχέδιο τούτο είναι γνωστόν ως HAARP (High-frequency Active Auroral Research 
Program) περιλαµβάνει τον µεγαλύτερο στον κόσµο «Ιονοσφαιρικό θερµαντήρα» Οι Αµερικανοί  µε το 
πρόγραµµα αυτό είναι σε θέση  να παράγουν ενέργεια, να δηµιουργούν σεισµούς, να επηρεάζουν 
τις επικοινωνίες µέχρι αποκοπής των, να επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες και το κλίµα 
κλπ. Τον Ιαν. 1978, ο ∆ρ. Andrija Puharich, MD, LL.D  εξέδωσε ένα ερευνητικό πόρισµα µε τίτλο 
'Global Magnetic Warfare - A Layman's View of Certain Artificially Induced Unusual Effects on The 
Planet Earth During 1976 and 1977. '(Πλανητικός Μαγνητικός Πόλεµος - Μια Λαϊκή Άποψη ορισµένων 
Τεχνητά Προκαλουµένων Ασυνήθιστων Φαινοµένων στον Πλανήτη Γη εντός των ετών 1976 και 1977). 
Σ’ αυτό το πόρισµα ο ∆ρ. Andrija Puharich δηλώνει :  «Από τους µεγάλους σεισµούς του 1976, υπάρχει 
ένας που απαιτεί ειδική προσοχή: ο Σεισµός της 28  Ιουλίου 1976 στο Tangshan της Κίνας » Μήπως 
ο ως άνω επιστήµων φοβάται ότι από ένα τόσο µεγάλο σεισµό µπορεί να τροφοδοτηθεί το φαινόµενο 
Τέσλα και να βάλει τη Γη σε µια αυτοκαταστροφική  ταλάντωση; 
            Είναι γνωστό ότι από την εποχή του Ψυχρού Πολέµου οι υπερδυνάµεις είχαν τοποθετήσει 
πυρηνικά  γεµίσµατα (βόµβες βυθού) στο βυθό των  ωκεανών για την δηµιουργία των φαινοµένων που 
είδαµε πρόσφατα στον Ινδικό. Πάνω στο θέµα αυτό ο ∆ρ. . Peter Beter δήλωνε το 1977 τα εξής :         
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«Η έκρηξη βοµβών γύρω από τις Φιλιππίνες θα προκαλέσει απίστευτους σεισµούς και 
παλιρροϊκά κύµατα τα οποία τελικά θα καταστρέψουν την ∆υτική ακτή της Αµερικής» Είναι 
εξακριβωµένο ότι οι πυρηνικές εκρήξεις συνδέονται άµεσα µε την διέγερση ορισµένων σεισµικών 
ρηγµάτων και   λιθοσφαιρικών πλακών, ή και το αντίθετο, δηλαδή να την επιβραδύνουν (δηµιουργία 
σεισµικής σκιάς). 
            Επιστήµονες της ατµοσφαίρας που εργάζονται σε   µυστικά στρατιωτικά προγράµµατα   πιθανόν 
να  µην  είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τις  σοβαρές  δυνατοτήτες του  HAARP να ενσπείρει την 
ερήµωση στη Γη. Και ο λόγος της ελλείψεως ενηµερώσεως οφείλεται στην έλλειψη  της πληροφόρησης 
για   την συνολική φιλοσοφία  του προγράµµατος. Ως γνωστόν ,  οι ασχολούµενοι  σε στρατιωτικά ή 
επιστηµονικά προγράµµατα µαθαίνουν ένα πολύ στενό φάσµα , δηλαδή ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν, (on 
a need to know basis) και τίποτα περισσότερο. Το σύστηµα αυτό λέγεται «διαµερισµατοποίηση γνώσης».  
Τούτο µοιάζει µε τους σύγχρονους ενοίκους  διαµερισµάτων που δεν γνωρίζουν  ούτε τον ένοικο της 
διπλανής τους πόρτας.  Το ίδιο συµβαίνει  και µε τους επιστήµονες που εργάζονται σε παρόµοια µυστικά 
προγράµµατα. ∆εν γνωρίζουν τίποτα περισσότερο από το στενό φάσµα που τους έχουν αναθέσει. Το 
ίδιο ισχύει και µε την «Παγκοσµιοποίηση».  Εµείς οι απλοί άνθρωποι  γνωρίζουµε ελάχιστα γι’ αυτήν 
και µόνον οι  παγκόσµιοι εξουσιαστές γνωρίζουν ολόκληρο το σχέδιο της (MASTER PLAN). 
            Ο καθηγητής Gordon J. F. MacDonald διευθυντής του Ινστιτούτου της Γεωφυσικής και 
Πλανητικής Φυσικής στο Πανεπιστήµιο του Λος Αντζελες της Καλιφόρνιας    το 1966 δηµοσίευσε 
έγγραφα σχετικά µε τις τεχνολογίες ελέγχου του περιβάλλοντος για στρατιωτικούς σκοπούς. Ο 
MacDonald  έκανε ένα αποκαλυπτικό σχόλιο: «Το κλειδί για τον γεωφυσικό πόλεµο είναι η 
αναγνώριση των  περιβαλλοντικών ανισορροπιών στις οποίες µε ένα µικρό ποσό ενεργείας θα 
απελευθερώσεις µεγαλύτερα ποσά ενέργειας »  
            Μήπως αυτό δεν γίνεται µε τις υπόγειες πυρηνικές εκρήξεις που ενεργοποιούν σχεδόν  ώριµα  
ρήγµατα να δώσουν σεισµούς; Στο βιβλίο που έγραψε ο εν λόγω επιστήµων, υπάρχει κεφάλαιο: «Πώς να 
Γκρεµίσουµε το Περιβάλλον» Και σ’ αυτό  λέγει ότι  αν δεν επικρατήσει ειρήνη, «ο άνθρωπος γλιστρά 
όλο και περισσότερο στην χειραγώγηση του καιρού, στην τροποποίηση του κλίµατος, στο λιώσιµο 
των πάγων των πόλων, στην καταστροφή και στην διεύρυνση της τρύπας του Όζοντος, στον έλεγχο 
των κυµάτων του ωκεανού και τη χειραγώγηση της Σκέψεως, µε την χρησιµοποίηση των 
πλανητικών πεδίων ενέργειας». Και προέβλεψε ότι όταν  αναπτυχθούν και χρησιµοποιηθούν τέτοια 
όπλα-αν δεν έχουν γίνει ως τώρα- θα είναι κυριολεκτικά µη ανιχνεύσιµα από τα θύµατα τους. Είναι 
το  HAARP ένα τέτοιο όπλο ; 

Ο Τρίτος παγκόσµιος Πόλεµος 
Ευχόµαστε ποτέ να µην ξαναγίνει πόλεµος. Όµως αν γίνει ο  3ος  Π. Π  τα ατοµικά και πυρηνικά όπλα θα 
έχουν ξεπερασθεί λένε οι ειδικοί. Σήµερον το κεντρικό όπλο του Ρωσικού οπλοστασίου καλείται Κανόνι 
Ανακλαστήρα των Άστρων και των Αµερικανών Στρατηγική Αµυντική Πρωτοβουλία (Strategic 
Defense Initiative) ή SDI και η επέκταση του είναι το «Μικροπλάσµα» (Shoko Asahara, 19 April, 1993, 
leader of Aum Shinrikyo) Ένα µυστηριώδες περιστατικό στη ∆υτική Αυστραλία, αναφερθέν στο 
περιοδικό New Dawn No. 41 (March-April 1997) συσχετίζεται αµέσως µε τους χειροποίητους σεισµούς. 
Θα µπορούσαν ορισµένοι µεγάλοι  σεισµοί στην Τουρκία, στην Ελλάδα, στο Μεξικό, στην Κίνα, την 
Ιαπωνία και την Σουµάτρα να είναι πειράµατα µιάς νέας τεχνολογίας; Απλώς κάνουµε µια υπόθεση 
εργασίας. Εάν τούτο επαληθευθεί τότε θα αναµείνουµε περισσότερους και πιο καταστρεπτικούς σεισµούς 
στον κόσµο εναντίον επιλεγµένων «στόχων» της Νέας Τάξεως Πραγµάτων…    Προσοχή!!!   Πάντα ταύτα 
παρέχονται µε πάσαν επιφύλαξιν…          Πηγή: http://www.apodimos.com/arthra/05/Feb/TO_YPEROPLO_HAARP/index.htm 
 
 Συµπληρωµατικά, και µόνο σε συντοµία, να αναφέροµε ότι για την περίπτωση του Τσουναµιού 
της 26-12-2004, η ισραηλινή εφηµερίδα THE JERUSALEM POST στις 6-1-2005, έγραφε σε άρθρο του 
Joseph Nasr: «Ο σεισµός που έπληξε τον Ινδικό Ωκεανό στις 26 ∆εκεµβρίου (2004), προκαλώντας σειρά 
από τεράστια κύµατα ονοµαζόµενα τσουνάµι, “πιθανόν προκλήθηκε” από µία πυρηνική δοκιµή της 
Ινδίας, στην οποία “Ισραηλινοί και Αµερικανοί πυρηνικοί επιστήµονες έλαβαν µέρος”, έγραψε ένα 
Αιγυπτιακό εβδοµαδιαίο περιοδικό την Πέµπτη. Σύµφωνα µε το περιοδικό “Al-Osboa' ”, η Ινδία, στον 
καυτό αγώνα της µε το Πακιστάν, έχει πρόσφατα λάβει από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, εξελιγµένο “know-
how”, για το οποίο και οι δύο έδειξαν ετοιµότητα να συνεργαστούν µε την Ινδία σε δοκιµές που θα 
ξεκληρίσουν το ανθρώπινο γένος». Και συνεχίζει το άρθρο: 
 «Από το 1992, σύµφωνα µε το περιοδικό, σηµαντικά κέντρα γεωλογίας στην Βρετανία, Τουρκία και 
άλλες χώρες προειδοποίησαν για την ανάγκη να µην διεξάγονται πυρηνικές δοκιµές στην περιοχή του 
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Ινδικού Ωκεανού που είναι γνωστή σαν “Ζώνη του Πυρός” (Fire Belt), στην οποία κείται το επίκεντρο 
του σεισµού»… 
 «Το Al-Osboa'  έγραψε ότι οι 
γεωλόγοι ονόµασαν αυτήν την περιοχή σαν 
“Ζώνη του Πυρός”, διότι είναι ένα 
επικίνδυνο terrain που µπορεί να µετακινηθεί 
οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς ανθρώπινη 
µεσολάβηση». 
 «Παρά τις προειδοποιήσεις, να µην 
διεξάγονται πυρηνικές δοκιµές µέσα και γύρω 
στη “Ζώνη του Πυρός”, το Ισραήλ και η Ινδία 
συνεχίζουν να πραγµατοποιούν πυρηνικές 
δοκιµές στον Ινδικό Ωκεανό, και οι ΗΠΑ 
έχουν προσφάτως αποφασίσει να διεξάγουν 
παρόµοιες δοκιµές στις Αυστραλιανές 
ερήµους, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
Ζώνη του Πυρός, έγραψε το Αιγυπτιακό εβδοµαδιαίο περιοδικό»… 
 «Αν και το Al-Osboa' δεν αποκλείει την πιθανότητα το τσουνάµι να έχει προκληθεί από φυσικό 
σεισµό, υποθέτει εν τούτοις ότι, “αν και αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόµη, έχει γίνει µια κοινή 
Ισραηλινο-Ινδική πυρηνική µυστική δοκιµή (στις 26 ∆εκεµβρίου) που προκάλεσε τον σεισµό ”…» 

Έτσι λοιπόν το Ισραήλ και η παρέα του κάνουν τις δοκιµές 
τους, αλλά ο ΟΗΕ δεν γνωρίζει τίποτε για τα όπλα αυτά, 
για την µη µετάδοση των οποίων υποτίθεται ότι 
αγωνίζεται… Και βέβαια κάτι βρωµάει στην όλη ιστορία. 
Με τη Μακιαβελική νοοτροπία που κυριαρχεί σήµερα στη 
∆ύση, ας µη θεωρήσει κανείς απίθανο ένα σενάριο 
καθοδηγούµενης πυρηνικής αλληλεξόντωσης Πακιστάν 
- Ινδίας!  
Στις 29-12-2004, µια Ινδική εφηµερίδα, η “India Daily” 
έγραφε: «Ανθρώπινο χέρι πίσω από τον σεισµό και το 
τσουνάµι; Είναι καιρός για το Ινδικό Ναυτικό να 
ερευνήσει»! αναλύοντας το θέµα ο ειδικός ανταποκριτής 
Balaji Reddy, αναρωτιέται: «Ήταν αυτό ένα πείραµα 
δηµιουργίας σεισµού που βγήκε εκτός ελέγχου; Πολλές 
χώρες δουλεύουν σε µεθόδους δηµιουργίας µαζικών 
σεισµών, σαν µέσο να νικήσουν τον εχθρό τους. Οι 
τεχνολογικά προηγµένες χώρες δουλεύουν σε τέτοιο 
project.  Αν οι σεισµοί και το τσουνάµι µπορούν να 
παραχθούν τεχνητά, και να κατευθυνθούν σε ένα 
συγκεκριµένο εχθρό, αυτό µπορεί κυριολεκτικά να 

δηµιουργήσει όλεθρο στον αντίπαλο. Ο έλεγχος του καιρού, ο 
έλεγχος των µετακινήσεων των τεκτονικών πλακών, τα όπλα 
προσοµοίωσης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, είναι όλα στο 
τραπέζι πολλών κρατών»… 
 «Πολλοί σ’ όλο τον κόσµο προβληµατίσθηκαν µε 
το γεγονός, διότι Τσουνάµι ποτέ δεν συνέβη στη 
Νότια Ασία. Επίσης περιπλέκει το γεγονός ότι το 
Τσουνάµι ταξίδευσε 1000 µίλια, µε µια ταχύτητα 500 
µιλίων την ώρα, και κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις 
παραλίες της Νότιας και Ν.Α. Ασίας, όπου ποτέ δεν 
έχει συµβεί Τσουνάµι. Υπάρχουν τεχνολογίες στο 
ερευνητικό τραπέζι που χρησιµοποιούνται για να δηµιουργούν 
ηλεκτροµαγνητικά εφφέ τα οποία µπορούν να ελευθερώσουν 
τα εφφέ της βαρύτητας, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν 
αυτού του είδους µαζικές µετακινήσεις της Γης. Ένα άλλο 
εκπληκτικό χαρακτηριστικό αυτού του σεισµού και 
τσουναµιού, είναι το µέγεθος µε το οποίο τα νησιά Kar Nicobar µετακινήθηκαν. Το µέγεθος της 
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καταστροφής ταιριάζει µε 10 ή περισσότερους βαθµούς της κλίµακος Richter µέτρησης των 
σεισµών. Ήταν αυτό µια προειδοποίηση από κάποια χώρα για να δείξει στην περιοχή τι όλεθρος 
µπορεί να δηµιουργηθεί;  ∆εν έχοµε την απάντηση σ’ αυτό. Γνωρίζοµε ότι πολλές χώρες 
συµπεριλαµβανοµένης της Ινδίας εργάζονται σε αντιβαρυτικούς ανυψωτήρες και συσκευές»…        Και 
µια και είπαµε για αντιβαρύτητα:  
 Λίγο νωρίτερα, στις 4-12-2004, η ίδια Ινδική εφηµερίδα, “India Daily” έγραφε σε κύριο άρθρο 
της: «Ένα µυστικό πρόγραµµα του Ινδικού Ερευνητικού Οργανισµού Aµύνης  (India’s Defense Research 
Organization) που µπορεί να αλλάξει τον κόσµο όπως τον ξέρουµε – ανυψωτήρες αντιβαρύτητας 
δοκιµάσθηκαν στα Ιµαλάϊα»; Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, οι επιστήµονες δήλωσαν ότι δεν µπορούν να 
µιλήσουν µέχρι το 2012! Ο συντάκτης αναρωτιέται: Τι θα γίνει το 2012; Πάντως στην περιοχή των 
Ιµαλαίων προς τη µεριά της Ινδίας παρατηρούνται, κατά την εφηµερίδα, περίεργες (τύπου UFO) 
δραστηριότητες.       
«Η κυρία Indira Gandhi, συνεχίζει η εφηµερίδα, στα 
τέλη της δεκαετίας του ’70, ενώ επικοινωνούσε µε 
δηµοσιογράφους στην Καλκούτα, κατά τη διάρκεια 
µιας προεκλογικής εκστρατείας ανέφερε ότι η Ινδία 
πρέπει να κάνει έρευνα σε ξεχασµένες τεχνολογίες, οι 
οποίες ήταν µέρος των µυθολογιών των Hindu, όπως 
της  Ramayana και Mahabharata. Όταν ρωτήθηκε 
ξανά, διευκρίνισε ότι όπως στις ηµέρες της 
αρχαιότητος, θα µπορούµε να πετάµε χωρίς 
προσπάθεια». Παρέχεται επίσης από την εφηµερίδα 
σκαρίφηµα (δεξιά), που συνοψίζει την τεχνολογία 
του αντιβαρυτικού µοντέλου.  
 Ας δούµε και για τον σεισµό στην Τουρκία: 
Σύµφωνα µε αναφορές από το µεγάλο σεισµό της 17-
8-1999 στην Τουρκία, εντονότατα φαινόµενα τύπου 
UFO προηγήθηκαν ή ακολούθησαν του σεισµού. Όπως αναφέρεται, η TUVPO (Turkish UFO and 
Paranormal Organisation) έδωσε πάρα πολλά τέτοια στοιχεία στο  Smithsonian Institute, καθώς και σε 
άλλα Αµερικανικά συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια. Ένα από τα φαινόµενα αυτά, είναι τα πολύ καθαρά 
φωτεινά σχήµατα σε µορφή κύκλου ή τριγώνου, σε χρώµατα άσπρο, κίτρινο, κόκινο και µπλε, τα οποία 
παραµένουν ορατά στον ουρανό από 5 έως 20 λεπτά, και τα οποία ακολουθούν µια διαδικασία 
υλοποίησης - απο-υλοποίησης. Το αστείο είναι ότι έγιναν θέµα ρουτίνας αφού εµφανίζονταν 2 ή 3 φορές 
την εβδοµάδα και αποτελούν αναφαίρετο τµήµα της TV  και των λοιπών µέσων ενηµέρωσης. Ένα άλλο 
φαινόµενο είναι ότι ακριβώς πριν το σεισµό, ο βυθός της θαλάσσης στο Izmit έγινε κόκκινος, και η 
θερµοκρασία του νερού της θαλάσσης ανέβηκε στους 45ο C!! Εν τούτοις δεν υπάρχουν υποθαλάσσια 
ηφαίστεια στη θάλασσα του Μαρµαρά. Αρχίζοντας 2 ηµέρες πριν το σεισµό, εκατοντάδες ψάρια, 
καβούρια και άλλα θαλασσινά ψόφησαν µη φυσιολογικά. Κάπως ψήθηκαν!  (Αυτά  συνοπτικά από το 
διαδίκτυο). Και λίγα για τον σεισµό της Κίνας στις 28-7-1976, που κατάστρεψε την Tangshan 
σκοτώνοντας 650.000 άτοµα. Στις 5-6-1977, οι New York Times περιέγραφαν: «Ακριβώς πριν το πρώτο 
τρεµόπαιγµα στις  3:42 π.µ. , ο ουρανός φωτίσθηκε σαν ηµέρα. Τα πολλών αποχρώσεων φώτα, κυρίως 
άσπρα και κόκκινα, φαινόντουσαν από 200 µίλια (300 Km) µακρυά.  Τα φύλλα σε πολλά δένδρα 
ξεροψήθηκαν και τα λαχανικά που µεγάλωναν καψαλίστηκαν από τη µία µεριά, σαν από κάποια µπάλα 
φωτιάς».  
 Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν λέγει η ίδια πηγή από το διαδίκτυο, ότι αυτά τα ηλεκτρικά εφφέ 
ήταν συσχετισµένα µε το ηλεκτροµαγνητικό πλάσµα και τους σφαιρωτούς κεραυνούς και την παράξενη 
συστοιχία των φώτων, σαν αποτέλεσµα µιας στυλ Tesla τεχνολογίας. Από την ίδια πηγή αναφέρονται 
επεξηγηµατικά για το εφφέ Τέσλα και τον εφευρέτη του: «Γεννηµένος στο Βελιγράδι της 
Γιουγκοσλαβίας, ο  Nico la  Tes la  είναι από τους µεγαλύτερους επιστήµονες του αιώνα µας». ∆εν 
κέρδισε όµως ποτέ την αναγνώριση που του έπρεπε, διότι οι εφευρέσεις του ήταν για πολύ ευαίσθητα 
θέµατα για τις κυβερνητικές δυνάµεις και τις µεγάλες εταιρίες. Έτσι η περισσότερη έρευνά του 
αποσιωπήθηκε και εκλάπη. Σε ένα βιβλίο µε τίτλο Tesla - The Lost Inventions (Οι χαµένες επινοήσεις), 
ένα µέρος τιτλοφορείται «Ανθρωπο - κατασκευασθείς σεισµός». Περιέχει κάποια στοιχεία για τη δύναµη 
των συντονισµένων συχνοτήτων που γοήτευαν τον Τέσλα. Λέει ότι δοκίµασε όχι µόνο ηλεκτρικά αλλά 
και µηχανικά συστήµατα συντονισµού στο εργαστήριό του στο Manhattan, USA. Αναφέρει για ένα 
πείραµα που βγήκε εκτός ελέγχου. Κάποτε εφάρµοσε ένα πολύ ισχυρό µικρό δονητή τροφοδοτούµενο µε 
συµπιεσµένο αέρα, σε ένα µεταλλικό υποστύλωµα, και αφήνοντάς τον εκεί, πήγε στη δουλειά του. Ενώ 
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έλειπε, κάτω στον δρόµο δηµιουργήθηκε ένας βίαιος σεισµός, σείοντας τον σκελετό, διαλύοντας το 
υδραυλικό δίκτυο, σπάζοντας παράθυρα και τις αγκυρώσεις βαρειών µηχανηµάτων. Ο δονητής του Τέσλα 
βρήκε  τη συχνότητα συντονισµού ενός βαθιού αµµώδους στρώµατος, στο υπέδαφος, κάτω από το κτίριο, 
δηµιουργώντας ένα µικρό σεισµό. Σύντοµα το κτίριο του Τέσλα άρχισε να τρέµει. Αναφέρεται ότι καθώς 
η Αστυνοµία έµπαινε στο εργαστήριό του, ο Τέσλα φάνηκε να κοµµατιάζει τη συσκευή µε µια 
βαριοπούλα! Το µόνο τρόπο που θα µπορούσε να τη σταµατήσει άµεσα…   
 Σε µια άλλη περίπτωση, σε ένα βραδυνό περίπατο µέσα στη πόλη, ο Τέσλα προσάρµοσε ένα µικρό 
δονητή µπαταρίας, που περιγράφεται σαν µεγέθους ξυπνητηριού, στον σιδερένιο σκελετό ενός υπό 
κατασκευήν κτιρίου. Τον προσάρµοσε σε µια κατάλληλη συχνότητα και έθεσε την κατασκευή σε 
συντονισµένη ταλάντωση. Η κατασκευή ταρακουνήθηκε, και το ίδιο έκανε και η Γη κάτω από τα πόδια 
του. Ο Τέσλα αργότερα υποστήριξε ότι θα µπορούσε να ρίξει κάτω το Empire State Building µε µια 
τέτοια συσκευή! Εάν µια τέτοια ενέργεια δεν εθεωρείτο αρκετά εντυπωσιακή, προχώρησε περισσότερο 
λέγοντας ότι µιας µεγάλης κλίµακος συντονισµένη δόνηση ήταν ικανή να χωρήσει τη Γη στη µέση! 
 Ένα άρθρο από το New York American, του τεύχους της 11-7-1935, µε τίτλο «Σεισµοί  
ελεγχόµενοι από τον Τέσλα» (Tesla's Controlled Earthquakes), υποστήριζε ότι τα πειράµατα του Τέσλα 
στη µεταφορά µηχανικών δονήσεων δια µέσου της Γης - που ονοµάστηκαν από αυτόν «η τέχνη της 
τηλεγεωδυναµικής» -  περιγράφτηκαν πρόχειρα από τους επιστήµονες σαν ένα είδος ελεγχόµενων 
σεισµών. Το άρθρο θέλει τον Τέσλα  να υποστηρίζει:  
 «Οι ρυθµικές δονήσεις περνάνε δια µέσου της Γης, χωρίς σχεδόν απώλεια ενεργείας. Είναι 
πιθανόν να µετατρέπονται τα µηχανικά εφφέ στις µέγιστες αποστάσεις της Γης, και να παράγουν όλων 
των ειδών µοναδικά (νέα) εφφέ. Η εφεύρεση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µε καταστροφικές 
επενέργειες στον πόλεµο». 
 Κάποιοι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι τα µυστηριώδη φώτα που εµφανίζονται πριν τους 
σεισµούς, κυρίως, µπορούν να χαρακτηρισθούν σαν «σεισµικά φώτα» (earthquake lights) προκαλούµενα 
από πιεζοηλεκτρικά φαινόµενα. Ο πιεζοηλεκτρισµός πιστεύεται να προκαλείται από κρυστάλλους που 
βρίσκονται σε κατάλληλα πετρώµατα, τα οποία αποδίδουν µια ηλεκτρική ροή όταν υποβληθούν σε 
µεγάλη πίεση, όπως στους σεισµούς. Τέτοια φώτα που ξεπηδούν από βουνοκορφές έχουν ιδωθεί και 
καταγραφεί από την αρχαιότητα. 
 Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η τεχνολογία τώρα µπορεί να µιµηθεί, τοπικά, τη Φύση 
σε επίδειξη ισχύος. Όµως η γνώση µας είναι ελάχιστη και θα παραµείνει τέτοια, σε σχέση µε την 
απειρότητα του Σύµπαντος ή των Συµπάντων που µας περιβάλλουν. Η κατανόηση αυτή της 
µηδαµινότητάς µας είναι µια βασική αρχή της φιλοσοφίας των πιστών. Αυτό όµως δεν µας οδηγεί σε 
απόγνωση. Η εξισορρόπηση επιτυγχάνεται από την γνώση της µεγαλειότητος που φυτεύθηκε µέσα µας, 
βέβαια όχι τυχαία, αλλά από τον ∆ηµιουργό, του οποίου την απέραντη Σοφία και ισχύ αποδεικνύουν οι 
γνώσεις µας για το κατασκεύασµά Του: τη Φύση, και το κορυφαίο εκ των κατασκευασµάτων του, τον 
άνθρωπο, ο οποίος µάλιστα δεν ανήκει µόνο στη φύση του κόσµου αυτού, αλλά µετέχει δια της λογικής 
ψυχής στον υπερφυσικό και Αιώνιο Κόσµο. Αν ο άνθρωπος ξεπέφτει σε άλογες ενέργειες, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι θα καταφέρει να αποβάλει το χάρισµα της λογικότητας που του έδωσε ο Θεός. Απλά θα το 
θάψει στην υλικότητα των σκέψεών του, και θα τιµωρείται γιαυτό τώρα, και αν δεν αλλάξει µυαλά, και 
αιώνια. Και αυτό διότι η λογική του ανθρώπου δεν έχει σαν έδρα το φθαρτό µέρος του εαυτού του, τη 
σάρκα, αλλά το αθάνατο: τη ψυχή. Όµως προβαίνοντας αλόγως ο άνθρωπος σε µάταιες πράξεις ή 
επινοήσεις θα δηµιουργεί πρόβληµα στον συνάνθρωπό του. Η αντιµετώπιση των κινδύνων από την κακή 
συµπεριφορά των συνανθρώπων µας είναι σηµαντικό θέµα, και δεν επιτυγχάνεται µόνο µε υλικά µέσα. 
Είναι καλύτερα τίποτε να µη γίνεται χωρίς πνευµατική υποστήριξη ( Λειτουργική - µυστηριακή, 
προσευχητική και πρακτική δηλ. µε καλά έργα). Ο Χριστός είπε «ἀγαπάτε τούς ἐχθρούς ἡµῶν». Η 
ύπαρξη υπερβολικής φροντίδας για “άµυνα”, για “ασφάλεια” κλπ, είναι δείκτης πνευµατικής 
ανωριµότητος, ∆ιότι «’E¦a¤n mh¤ Ky£riow oi¦kodomh£s‚ oi¬kon, ei ¦w ma£thn e¦kopi£asan oi¥ 
oi ¦kodomoy°ntew% e¦a ¤n mh¤ Ky£riow fyla£j‚ po£lin, ei ¦w ma£thn h¦gry£pnhsen o¥ fyla£ssvn» 
(ψαλ.126.1). Η υπερβολή των εξοπλισµών δείχνει ότι ο Πλανήτης τώρα έχει πάρει την κατηφόρα της 
φιλαυτίας και του µίσους. ∆εν υπάρχει πρόοδος προς την Ειρήνη, αλλά προς την καταστροφή, όχι µόνο 
µεµονωµένων εθνών, αλλά µε τα µέσα που υπάρχουν  σήµερα, ολόκληρης της ανθρωπότητος. 
 Τώρα ο άνθρωπος µελετάει, όπως είδαµε και πιο πάνω, την αντιβαρύτητα, που αποκαλείται και 
«σκοτεινή ενέργεια». Σύµφωνα µε την Πράβδα, (http://english.pravda.ru/science/19/94/379/12737_weapons.html), 
δύο πολύ σηµαντικά άρθρα από τον κόσµο των φυσικών, ίσως προµηνύουν την άφιξη νέων όπλων 
µαζικής καταστροφής, πολύ περισσότερο ισχυρών και συµπαγών από τις ατοµικές βόµβες. 
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 Το Σύµπαν τώρα θεωρείται ότι αποτελείται από 23% περίπου «σκοτεινή ύλη», µια αόρατη πηγή 
βαρύτητας, και από περ. 73%  «σκοτεινή ενέργεια», ένα αόρατο αντιβαρυτικό δυναµικό. Η συνηθισµένη 
ύλη αποτελεί περ. το 4% του Σύµπαντος. (Κάποτε οι αθεϊστές, στην προσπάθειά τους να αντιταχθούν στη 
Θρησκεία, εδογµάτιζαν ότι «πιστεύουν µόνο σε ότι βλέπουν». Τώρα η επιστήµη  φθάνει στο συµπέρασµα 
ότι σχεδόν τίποτε από όσα υπάρχουν δεν είναι ορατό, και µηδαµινή στη συµµετοχή της στο Σύµπαν είναι 
η ύλη! Οι «υλιστές», ψάχνουν να βρουν πλέον ύλη! ∆εν είναι αυτό η επιβεβαίωση της Αποκαλύψεως; 
«Κεφ. 12-15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταµόν, 
ἵνα αὐτὴν ποταµοφόρητον ποιήσῃ. 12-16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ 
τὸ στόµα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταµὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ». 
Διότι γυναίκα είναι αλληγορικά η Εκκλησία, δράκων ή όφις ο Σατανάς, ποταµός από το 
στόµα του δράκοντος είναι οι αναρίθµητες βλασφηµίες και τα ψεύδη των οπαδών του, και 
στόµα της γης η επιστήµη που ψάχνοντας για πολλά και µάταια, σκοντάφτει µπροστά 
στην Αλήθεια, η οποία κάθε τόσο εξουδετερώνει τις βλάσφηµες παραδοχές των αθέων 
γύρω από τη φύση  και τον άνθρωπο, και εποµένως και τον Θεό!)  
 Παρακάτω η Πράβδα, αναφέρεται σε άρθρο του βρετανικού "New Scientist", που αποκαλύπτει 
ότι οι Αµερικανοί ετοιµάζουν όπλα ισοµερών ακτίνων Χ (isomeric gamma ray weapons). Και να 
σκεφθεί κανείς ότι η ανακάλυψη του φαινοµένου πάνω στο οποίο στηρίζονται τα όπλα αυτά, 
πρωτοδηµοσιεύθηκε µόλις το 1999! Ο χρόνος τρέχει πλέον γρήγορα προς την καταστροφή µας! 
Αναφέρονται τα κρυφά προγράµµατα ερεύνης και εξοπλισµών σαν προγράµµατα «µαύρου 
προϋπολογισµού» ("black budget programs"), διότι γιαυτά, αν και χρηµατοδοτούνται αδρά, δεν 
επιτρέπεται ούτε να ξέρει κάποιος αν υπάρχουν. Το CNN πρόσφατα ανέφερε ότι για το 2004 αυτά τα 
(άγνωστα) προγράµµατα χρηµατοδοτήθηκαν µε πάνω από 20 δις δολλάρια. 
 Το δεύτερο όπλο είναι η κατασκευή της υπο-ατοµικής βόµβας, ή βόµβας υποατοµικών 
σωµατιδίων "sub-quantum atomic bomb". Η θεωρεία πάνω στην οποία στηρίζεται η προσπάθεια είναι 
γνωστή σε Ρώσους και Αµερικανούς. Και τα πειράµατα παίζουν κορόνα γράµµατα πλέον την ύπαρξη του 
ανθρώπου στον πλανήτη. Σύµφωνα µε τον Σαχάρωφ όµως, τον πατέρα της υδρογονόβοµβας, κινδυνεύει 
από τον άνθρωπο και το Σύµπαν ολόκληρο! Αναφερόµενος στα πειράµατα για την επίτευξη «αληθινού 
κενού», ("true vacuum"), ο Σαχάρωφ έλεγε ότι µια τέτοια έρευνα έπερεπε να είναι απαγορευµένη. 
Συνοπτικά αναφέροµε ότι από τη δεκαετία του 1970, οι Σοβιετικοί φυσικοί  υπέθεταν ότι το κενό του 
Σύµπαντος ήταν µόνο µια πιθανή κατάσταση του κενού χώρου. Η θεµελιώδης κατάσταση του κενού 
χώρου, ονοµάζεται «αληθινό κενό». Το Σύµπαν µας θεωρείται ότι ανήκει σε ένα «ψεύτικο κενό» (διότι 
επιτρέπει τη διέλευση κυµάτων και σωµατιδίων), προστατευµένο από το αληθινό κενό, από «το τείχος 
του κόσµου µας». Μια αλλαγή από τη µια κατάσταση κενού στην άλλη, ονοµάζεται «αλλαγή φάσεως» 
(phase transition). Αυτό είναι ανάλογο µε τη διαφορά µεταξύ παγωµένου και υγρού ύδατος. Ο Ρώσος 
φυσικός και ιστορικός Lev Okun, εξιστορεί ότι ο  Andrei Sakharov εξέφραζε τους φόβους του για την 
έρευνα στην αλλαγή φάσεως του κενού: «Εάν το τείχος µεταξύ των καταστάσεων του κενού 
επρόκειτο να διαρραγεί, οι υπολογισµοί δείχνουν ότι ένας ασταµάτητα επεκτεινόµενος 
αναβρασµός θα συνέχιζε να µεγαλώνει µέχρι να καταστρέψει όλο µας το Σύµπαν»!  
 …Μετά µερικοί παραπονούνται γιατί έβγαλε ο Θεός τον άνθρωπο από τον Παράδεισο!  
Αλλά οι έρευνες στο “κενό” συνεχίζονται. Μια γρήγορη µατιά στο διεθνές ηλεκτρονικό αρχείο των 
φυσικών (www.arXiv.org) το αποδεικνύει…  
 Αυτά τα κάπως εκτενή για θέµατα φυσικής και όπλων, γράφτηκαν για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 
λόγο: Η πληγή από την α΄ σάλπιγγα της Αποκαλύψεως φαίνεται να συνδέεται µε τη δράση όπλου  
καιρού: «Απ. 8. 6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίµασαν ἑαυτοὺς 
ἵνα σαλπίσωσι. 7 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ µεµιγµένα 
ἐν αἵµατι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν 
δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη»…   Τα στοιχεία του πυρός και του αίµατος 
είναι χαρακτηριστικά πολέµου (ή θα µπορούσε και ατυχήµατος αν και η κλίµακα του το καθιστά λιγότερο 
πιθανό), µάλιστα στον αέρα διότι «ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν». Η χάλαζα όµως είναι του καιρού! Ένας 
µεγάλος πόλεµος µε χρήση όπλου καιρού, ή παρενέργεια από τη χρήση ενός  ισχυρού (ατοµικού πχ) 
όπλου που µπορεί να προκαλέσει µέχρι «πυρηνικό χειµώνα» δηλ. πολύ χειρότερα φαινόµενα; Κάτι 
τέτοιο πάντως, διότι η έκταση του κακού είναι πάρα πολύ µεγάλη: «τὸ τρίτον τῆς γῆς». 
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ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   

ΑΑΑ ΠΠΠ ΟΟΟ ΚΚΚ ΑΑΑ ΛΛΛ ΥΥΥ ΨΨΨ ΗΗΗ :::    
 

Είναι φανερό, πως όποιος διαβάζει την Αποκάλυψη, 
όταν φθάση το τέλος του κόσµου, θα είναι πραγµατικά µακάριος. 
Γιατί θα καταλαβαίνει κάτι από αυτά που θα γίνονται τότε. 

Και θα ετοιµάζεται... 
Στάρετς Βαρσανούφιος  

 

               
   

Πήγαµε κάποτε για προσκύνηµα (1964) στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, 
στην Πάτµο… 

...Έβαλα στο θυµιατό λίγα κάρβουνα, τ’ άναψα, έβαλα λίγο 
λιβάνι, θύµιασα καί τότε άνοιξε ή καρδιά µου. Τότε 
ήλθε η θεία χάρις. 
Στό πρόσωπο µου ήλθε µία λάµψη, έγινα ένθεος, 
ύψωσα τα χέρια κι άρχισα να κλαίω. Συνεχώς 
έτρεχαν δάκρυα τα µάτια µου. Σε µια στιγµή έπεσα 
κάτω. Όπως µου είπαν οι συνοδοί µου, έµεινα κάτω 
είκοσι λεπτά... 
Αυτό το θαύµα, που µου έγινε στην Πάτµο, είναι 
ένα µεγάλο µυστήριο. Έχει µεγάλη έννοια. 

Είδα το γεγονός της Αποκαλύψεως. 
Είδα τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον µαθητή του τον 

Πρόχορο, έζησα το γεγονός της Θείας Αποκαλύψεως όπως 
ακριβώς είχε συµβεί. 
Άκουσα τη φωνή του Χριστού απ’ τη σχισµή του βράχου... 

 

Aφήγηση γ. Πορφυρίου 
(από το βιβλίο Βίος και Λόγοι, έκδοση Ι. Μ. Χρυσοπηγής, Χανιά 2004) 
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Από την Αποκάλυψη:

    
  

Κεφάλαιο 7              

   1 Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας 
ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς 
τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, 
κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας 
ἀνέµους τῆς γῆς, ἵνα µὴ πνέῃ 
ἄνεµος ἐπὶ τῆς γῆς, µήτε ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης, µήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 
καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον 
ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, 
ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ζῶντος, 
καὶ ἔκραξε φωνῇ µεγάλῃ τοῖς 
τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη 
αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν 
θάλασσαν, 3 λέγων· Μὴ ἀδικήσητε 
τὴν γῆν, µήτε τὴν θάλασσαν, µήτε 
τὰ δένδρα, ἄχρις οὗ σφραγίσωµεν 
τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡµῶν ἐπὶ 
τῶν µετώπων αὐτῶν.  

          
   4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθµὸν τῶν 
ἐσφραγισµένων· ἑκατὸν 
τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες 
ἐσφραγισµένοι ἐκ πάσης φυλῆς 
υἱῶν Ἰσραήλ· 5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα 
δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισµένοι, ἐκ 
φυλῆς Ρουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ 
φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 6 ἐκ 
φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ 
φυλῆς Νεφθαλεὶµ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα 
χιλιάδες, 7 ἐκ φυλῆς Συµεὼν 
δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευῒ 
δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς 
Ἰσσάχαρ δώδεκα χιλιάδες, 8 ἐκ 
φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, 
ἐκ φυλῆς Βενιαµὶν δώδεκα χιλιάδες 
ἐσφραγισµένοι. . . 
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Από την Αποκάλυψη: Κεφάλαιο 9 
 1 Καὶ ὁ πέµπτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου, 2 καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καµίνου καιοµένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς· 4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα µὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ µὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν µετώπων αὐτῶν. 5 καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα µὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ' ἵνα βασανισθῶσι µῆνας πέντε· καὶ ὁ βασανισµὸς αὐτῶν ὡς βασανισµὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. 6 καὶ ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ µὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυµήσουσιν ἀποθανεῖν, καὶ φεύξεται ἀπ' αὐτῶν ὁ θάνατος. 7 καὶ τὰ ὁµοιώµατα τῶν ἀκρίδων ὅµοια ἵπποις ἡτοιµασµένοις εἰς πόλεµον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅµοιοι χρυσίῳ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων, 8 καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, 9 καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρµάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεµον. 10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁµοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχουσι τοῦ ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους µῆνας πέντε. 11 ἔχουσι βασιλέα ἐπ' αὐτῶν τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνοµα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν, ἐν δὲ τῇ Ἑλληνικῇ ὄνοµα ἔχει Ἀπολλύων. 12 Ἡ οὐαὶ ἡ µία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ µετὰ ταῦτα. 
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Ο Γέροντας  

 
(25-7ου-1924 έως 12-7ου(29-6ου)-1994) 

Μαρτυρίες Προσκυνητών1
 

 

Τον Ιούλιο του 1992, ως υπασπιστής του στρατιωτικού Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, 
οργάνωσα προσκύνημα στο Άγιον Όρος με 70 αξιωματικούς, κι επισκεφθήκαμε μεταξύ των 
άλλων και το κελλί του Γέροντος Παϊσίου (Παναγούδα). Συζητούσαμε με το Γέροντα και του 
θέταμε διάφορα ερωτήματα για εθνικά θέματα. Τον ρώτησα: 

 

«Γέροντα, πώς βλέπετε το Σκοπιανό θέμα»;  
«Όποια λύση και να δοθεί, μακροπρόθεσμα θα είναι προς όφελος των ελληνικών 
συμφερόντων. Σκυλί που γαβγίζει πίσω από λεωφορείο, μην το φοβόσαστε, δε δαγκώνει».  

«Γέροντα, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη»; 
«Οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι θα μας παραχωρήσουν την Πόλη. Όχι γιατί μας αγαπάνε, 
αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα συμφέροντά τους». «Όταν θα πάρουμε την Πόλη, θα την 
κρατήσουμε για έξι μήνες, όσο δηλαδή διαρκεί ένα λάχανο»; Ο Γέροντας με κοίταξε με το 
διεισδυτικό βλέμμα του και μου απήντησε: «Όχι παιδί μου, για πάντα»! «Γέροντα, θα τα 
ζήσουμε αυτά τα γεγονότα»; «Βέβαια και θα τα ζήσετε!» Εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκα αν 
είναι στ’ αλήθεια δυνατό να συμβή αυτό. ο Γέροντας κατάλαβε το λογισμό μου και, 
κοιτάζοντας με, απήντησε: «Ο καλός Θεός πήρε το κατσαβίδι και γύρισε λίγο το “παξιμάδι” 
του Γκορμπατσώφ. Είδατε τι έγινε»! (σελ.164) 

Αργότερα, επισκέφθηκα το Γέροντα μαζί μ’ ένα φίλο μου σμήναρχο, γύρω στα τέλη 
Οκτωβρίου του 1993, και του εξέφρασα την ανησυχία μου γι’ αυτά που συμβαίνουν στην 
πατρίδα μας. ο Γέροντας απήντησε: «Μη φοβάσαι. Ο Θεός δε θα επιτρέψει να γίνει κακό, 
αλλά θα γίνουν όμως πράγματα και θάματα που δεν θα εξηγούνται με τη λογική.  
Ο κόσμος θα τους σιχαθεί (τους πολιτικούς) και θα τους κυνηγήσει. Όπως ένα 
μπαλόνι φουσκώνει και ξαφνικά σκάει, έτσι θα σκάσουν κι αυτοί! Δεν μπορώ να σου 
πω πιο πολλά». Μετά μου πιάνει το χέρι καθησυχαστικά και μου λέει: «Η Παναγία και οι 
άγιοί μας σκανδαλωδώς μας βοηθάνε! Ποια χώρα έχει τους αγίους που έχουμε εμείς - η 
Αλάσκα»; (σελ.165) 
 

Σκόπια - Αλβανία: 
Τον ρώτησα, (σε άλλη επίσκεψη), τι γνώμη έχει για τα Σκόπια και μου είπε: «Ας τα Σκόπια. 
Μην τα λογαριάζεις». Για την Αλβανία μου είπε: «Όταν μια γίδα θέλει να φάει ξύλο, πάει και 
ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνου. Έτσι κάνουν και οι Αλβανοί τώρα. Ας τους. Μην τους 
λογαριάζεις. Μη φοβάσαι» (σελ. 259). 
 

Για την Κωνσταντινούπολη έλεγε ότι: 
«Κάποτε θα την πάρουμε την Πόλη. Δική μας είναι. Εμείς δεν θα πάθουμε κακό. Όταν θα 
ξεκινήσουμε για τον πόλεμο, θα την έχουν πάρει την Πόλη οι άλλοι. Στα μισά οι Έλληνες θα 
γυρίσουν πίσω. Την Πόλη θα την έχουν πάρει οι Ρώσοι και θα μας τη δώσουν. Όχι ότι 
οι ίδιοι μας αγαπούν, αλλά θα υποχρεωθούν να μας τη δώσουν από τις περιστάσεις». 
 

Για τα «Εξαμίλια» έλεγε 
ότι αφορά το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας. Για τους Τούρκους, που συνέχεια δημιουργούν 
προκλήσεις, ο Γέροντας έλεγε: «Οι Τούρκοι..., ας τους αυτούς. Αυτοί τα κόλλυβα τα έχουν 
στο ζωνάρι τους. Τά ‘χουνε, τα κουβαλούν μαζί τους...» Όσο για το πότε θα διαλυθεί η 
Τουρκία, όσες φορές κι αν τον ρωτήσαμε και το συζητήσαμε, ποτέ δεν το έλεγε: «Αυτό δεν το 
ξέρουμε. ο Θεός μας είπε ότι θα μας δείχνει σημεία. Τα πράγματα όμως προς τα εκεί 
βαδίζουν...» (σελ. 260). 
 

Για τη Σερβία 
Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος, ιατρός, από Καβάλα: …Κατηφορίσαμε χαρούμενοι στην 
καταπράσινη πλαγιά γεμάτη από αγριολούλουδα και αρώματα, και φθάσαμε στην εξώπορτα 

                                                 
1 «Μαρτυρίες Προσκυνητών»,  Θεσσαλονίκη 2003, Ζουρνατζόγλου Νικόλαος, επισμηναγός. 
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με τη βρύση, στο πίσω μέρος του κελλιού του γέροντα. Εκείνη την ώρα εκείνος άπλωνε τις 
μπλούζες που είχε πλύνει. Πλησίασε στο συρματένιο φράχτη και μας είπε: «Τι θέλετε, βρε 
παλληκάρια;» «Ήρθαμε να πάρουμε την ευχή σου», απαντήσαμε. Ο κ. Ιωάννης Δουλγερίδης 
είπε πως είμαστε από ένα «Σύλλογο Φίλων του Αγίου Όρους», ότι ερχόμαστε συχνά και 
φέρνουμε κόσμο στο Άγιον Όρος. Εγώ στη συνέχεια τον ρώτησα: «Γέροντα, να βοηθάμε 
τους Σέρβους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση»; Εκείνος αμέσως ανασηκώθηκε, με 
κοίταξε αυστηρά και μου είπε: «Τι να τους βοηθάμε»; Κάπως διστακτικά του λέω: «Να τους 
στέλνουμε οικονομική βοήθεια»; «Αν θέλετε», μου απήντησε, «στείλτε τους μερικές 
κονσέρβες. Αυτοί θέλανε να μας πάρουνε τη Μακεδονία μας, και πριν δέκα περίπου 
χρόνια, κάποιοι επίσκοποί τους που ήλθαν εδώ, μου είπαν πώς η Μακεδονία είναι 
δικιά τους και ότι πρέπει να την πάρουνε! Εγώ τότε τους κοίταξα άγρια και τους είπα 
πώς αυτό δεν είναι σωστό και ότι είναι άδικο. Εκεί (στη Βοσνία) εφαρμόζονται τώρα οι 
πνευματικοί νόμοι». (σελ. 277). - Αυτό δείχνει πώς το κοσμικό πνεύμα του κομμουνισμού πέρασε 
ακόμη και μέσα στην ιεραρχία της Σλαβικής αυτής εκκλησίας! - ΛΜΔ. 

Στη συνέχεια του λέω:  
«Γέροντα, η πατρίδα μας περιβάλλεται από εχθρούς και όλοι οι μεγάλοι (Αμερικάνοι, 
Ευρωπαίοι) βοηθούν αυτούς και, κυρίως, τους Τούρκους». «Οι Τούρκοι», απήντησε, «τα 
κόλλυβα τα έχουν στο ζωνάρι τους (δηλ. το τέλος τους είναι κοντά -ΛΜΔ). Θα πάθουν μεγάλο 
κακό. Θα γίνει σύγκρουση στο Αιγαίο. Εμείς δεν θα πάθουμε μεγάλο κακό. Τότε θα 
επέμβει από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του αγίου Κοσμά. Οι 
μεγάλοι θα φροντίσουν... Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Και 
έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει σε μας. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι». 
«Γέροντα», του αντείπα, «τι χριστιανοί είμαστε; Ξέρεις έξω πόσο αμαρτωλά ζουν οι Έλληνες; 
Μέρα - νύχτα διασκεδάζουν και κυλιούνται στην αμαρτία. Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός να 
πάρουμε την Πόλη»; Και με το απλό, σοφό του ύφος, μου είπε: «Υπάρχει η μαγιά κι αυτή η 
μαγιά κρατάει την Εκκλησία και την Ελλάδα. Γι’ αυτή τη μαγιά ο Κύριος θα κάμει ότι θα 
κάμει». Τελευταία, τον ρωτώ: «Γέροντα, άραγε εμείς θα τα δούμε αυτά;» Τότε ο Γέροντας, 
κοιτώντας προς την πλαγιά, που μια μεγάλη ομάδα προσκυνητών κατηφόριζε, μας είπε: 
«Άντε τώρα, στο καλό. Πολλά σας είπα για σήμερα». (σελ. 278) 

Μάρκου Γαβριήλ: Την άνοιξη του 1993 επισκεφθήκαμε το Γέροντα Παίσιο. 
Τον ρωτήσαμε αν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, και ο Γέροντας είπε: «Ναι, θα γίνει 
πόλεμος και θα χτυπηθεί η Τουρκία από το βορρά. Θα πάθει τεράστια καταστροφή, 
αλλά ρουθούνι Ελληνικό δεν θα ματώσει. Όσον αφορά στην Πόλη, θα διοικείται 
από Ρώσους, Έλληνες, και Ευρωπαίους. Η καταιγίδα αυτή θα φτάσει μέχρι το 
Ισραήλ και τότε οι Εβραίοι θα καταλάβουν τα σφάλματα τους». (σελ. 278) 
 

Καραφείζης Βασίλειος, ταξίαρχος ε.α., Διδυμότειχο, Έβρου: Την 10η Ιανουαρίου 1992 
έλαβε χώρα η έξης συνομιλία μεταξύ του Γέροντος και εμού:  
«Γέροντα, πώς βλέπετε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας»; «Έ, καλό θα βγει για την 
Ελλάδα». «Τι γίνεται με το  “μουσουλμανικό τόξο”; Υπάρχει κίνδυνος για μας;»  
«Καλό και απ’ αυτό θα βγει». Επειδή προβληματίσθηκα και δεν κατάλαβα το νόημα των 
λόγων του, μου εξήγησε στη συνέχεια ότι: 

«Ο διάβολος επιθυμεί την καταστροφή του ανθρώπου. Πάντα, όμως, ο Θεός δεν 
επιτρέπει να γίνει έτσι, όπως το θέλει ο διάβολος. Άλλα τι κάνει; Παραχωρεί στο διάβολο το 
δικαίωμα να κάνη κακό μέχρις ενός σημείου, γιατί από το κακό αυτό θα προκύψει κάτι καλό. 
Είπε πώς ό,τι έπαθε το Ιράκ, το ίδιο θα πάθει και η Τουρκία από μία συμμαχική δύναμη 
και κυρίως από τους Αμερικανούς. Θα χάσει ακόμη και τους πατροπαράδοτους φίλους 
της, τους Γερμανούς». Είπε, επίσης, ότι:  

«Στην Ιταλία θα παρουσιασθεί ένας νέος Μουσολίνι, στη Γερμανία ένας νέος 
Χίτλερ και η ΕΟΚ (τώρα Ε.Ε.) θα διαλυθεί». H ΕΟΚ, είπε, δεν έχει καμμία σχέση με την 
Αμερική. Η Αμερική μοιάζει μ’ έναν αργαλειό, που αφομοιώνει όλα τα κουρέλια, ενώ 
στην ΕΟΚ υπάρχουν αντιτιθέμενα και διαπλεκόμενα συμφέροντα. «Πήγατε, Γέροντα, 
στην Τουρκία»; «Ναι, πήγα. ο πατέρας μου πολέμησε τους Τσέτες». «Άραγε, Γέροντα, θα 
ξαναπάμε πίσω»; Μετά την ερώτηση μου αυτή, ο Γέροντας πήγε αμέσως μέσα στο κελλί και 
έφερε ένα μικρό τετραδιάκι, γραμμένο στα φαρασιώτικα ή στα τούρκικα, με προφητείες του 
αγίου Αρσενίου (του Καππαδόκη) από το 1901 έως το 1923. Το τετραδιάκι εκείνο 
περιελάμβανε γεγονότα που συνέβησαν την εποχή εκείνη, καθώς και προφητείες 
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μελλοντικές. Ο Γέροντας μου έδειξε τι έγραφε για το 1922: «Φέτος η πατρίδα μας θα χαθεί 
και θα μας διώξουν, αλλά θα πάμε πάλι». (σελ. 279) 
 

Γιάννου Γεώργιος, αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας: Την άνοιξη του 1987 
επισκέφθηκα το μακαριστό Γέροντα Παίσιο στο κελλί του, την Παναγούδα. Τον ρώτησα, 
προβληματισμένος, αν θα γινόταν πόλεμος με την Τουρκία. Ο Γέροντας μου απάντησε ότι, 
όταν θα δούμε η Ελλάδα να παίρνει την πρεσβεία της από την Τουρκία και η Τουρκία 
την πρεσβεία της από την Ελλάδα, τότε θα πρέπει να πούμε: «Ταις πρεσβείαις της 
Θεοτόκου, Σώτερ σώσον ημάς». (σελ. 280) 
 

Παπατζήμας Αθανάσιος: Το καλοκαίρι του 1992 ρωτήσαμε το Γέροντα Παίσιο:  
«Γέροντα, τι επιπτώσεις θα έχει η ΕΟΚ για την Ελλάδα»;  
«Κοιτάξτε παιδιά», απήντησε ο Γέροντας. «Στην Αμερική πήγαν άνθρωποι από διάφορα 
μέρη. Κουβάλησε ο καθένας το κουρέλι του και έτσι έγινε εκεί μία κουρελού. Στην ΕΟΚ, 
όμως, οι χώρες που μπαίνουν είναι έτοιμα χαλιά. Τα χαλιά, όσο και να τα ενώσεις, το ένα 
πάει από δω και το άλλο απ’ εκεί. Έτσι, μη φοβάστε για δυσμενείς συνέπειες από την ΕΟΚ. 
Δεν πρόκειται ποτέ οι χώρες της Ευρώπης να ενωθούν πλήρως, ώστε να μας 
βλάψουν». (σελ. 280) 
 

Οικονόμου Αλέξανδρος, αντιπτέραρχος, ε.α., Αθήνα: Σχετικώς με τη  διάλυση της 
Τουρκίας.  Το Μάρτιο του 1994 συνάντησα το Γέροντα Παΐσιο στο Μοναστήρι της Σουρωτής. 
Συγκινήθηκα, όταν μου έπιασε το χέρι και, παρά την κρισιμότητα της καταστάσεώς του, μου 
είπε τα ακόλουθα: «Εσύ δεν πρέπει να στενοχωριέσαι και να φοβάσαι την Τουρκία. Η 
Τουρκία θα διαλυθεί, και μάλιστα θα τη διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι. Στη Βοσνία θα 
γίνει μουσουλμανικό κράτος (εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τέτοιο κράτος). (σελ. 280) 

Σε άλλη επαφή που είχα με το Γέροντα, η συζήτηση αφορούσε την ανησυχία μου για 
τον πόλεμο κατά της Βοσνίας, ο οποίος ακόμη εμαίνετο. Ήταν η περίοδος '92-'93, που 
είχαν ληφθεί οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών με καταδικαστικό αποτέλεσμα κατά της 
Βοσνίας. Όταν, λοιπόν, τον ρώτησα τι θα γινόταν μ’ αυτόν τον πόλεμο, που είχε ως σκοπό 
να πλήξη την Ορθοδοξία και την ενότητά της, μου είπε: «Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να 
γίνει τίποτε». «Γέροντα, πως είναι δυνατόν;» Μου ξαναλέει: «Δεν θα γίνει τίποτε’ σ’ το λέω 
εγώ. Αυτή τη στιγμή στρατηγός των Βόσνιων είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το κακό θα 
αυτοκαταστραφεί μόνο του». «Γέροντα, είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψει αυτό κάποιος, 
διότι είναι φοβερές οι δυνάμεις που έχουν μαζευτεί εναντίον της». «Μην ανησυχείς», 
επανέλαβε. «Θα δεις αυτό που σου είπα». Βέβαια, ανακουφίστηκα από τα λόγια του, και δεν 
πέρασε πολύς καιρός που οι εξελίξεις ήταν πράγματι θαυματουργικές. Τελικά, κανείς μας δε 
θυμάται τον τρόπο με τον όποιο εξαφανίστηκαν όλες αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες δεν 
μπόρεσαν να φέρουν κανένα θετικό αποτέλεσμα υπέρ τους, και κανένα σημαντικό πλήγμα 
κατά των Βοσνίων ορθόδοξων. 

 
Η ερμηνεία της προφητείας για το Εξαμίλι. 

Σε άλλη μας συζήτηση, αναφέρθηκα στην αγωνία που είχα για το Εξαμίλι, επηρεασμένος 
από τη σχετική προφητεία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Υπάρχει χωριό Εξαμίλι στη 
διαδρομή μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σερρών - βρίσκεται 28 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη - και 
θεώρησα ότι είναι το σημείο στο όποιο θα φθάσουν οι Τούρκοι, σε περίπτωση πολέμου 
μεταξύ μας, και από εκεί θ’ αρχίσει η εξαφάνιση τους. Τον ρώτησα αν είναι δυνατόν οι 
Τούρκοι να φθάσουν έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ανησυχούσα, αλλά ο Γέροντας γελούσε. 
Πράγματι, επέμενα στην ερώτηση μου και εκείνος εξακολουθούσε να γελά, παρ’ ότι ήταν η 
περίοδος που πονούσε πάρα πολύ, γιατί αναφέρομαι στη συνάντηση μας στη Μονή της 
Σουρωτής. Στο τέλος μου είπε: «Μην ανήσυχης καθόλου. Άκου να σου πω τι συμβαίνει»:  
  «Εξαμίλι είναι κάθε σημείο που απέχει έξι μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Το 
ίδιο και από τη δική μας πλευρά. Κάθε σημείο που απέχει έξι μίλια από τις ακτές μας, απ’ 
οποιεσδήποτε νησιωτικές η χερσαίες ακτές, είναι τα εξαμίλια. Όταν ο τουρκικός στόλος 
ξεκινήσει κατά της Ελλάδος και φτάσει στα έξι μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η 
ώρα που θα έχουν τα κόλλυβά τους στο ζωνάρι τους». Πράγματι συγκινήθηκα πολύ, όταν 
άκουσα αυτήν την απάντηση, επειδή μου δόθηκε όλη η ερμηνεία και η επιβεβαίωση του 
λόγου του αγίου Κοσμά του Αιτωλού. …Στη συνέχεια θέλησα να επεκταθώ, παρ’ ότι ήξερα 
ότι τον κούραζα. Εκείνη μας η συνάντηση έμελε να είναι και η τελευταία. Τον ρώτησα, 
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λοιπόν, τι θα γινόταν από κει και πέρα. Μου είπε:  
«Έχω την εντύπωση ότι έφθασε η ώρα. Πιστεύω ότι έφθασε η ώρα». «Ποια ώρα 

Γέροντα»; «Η ώρα να πάρουμε την Πόλη»! «Την Πόλη πως θα την πάρουμε; Θά ’χουμε πάλι 
πόλεμο;» «Όχι, δεν θά ’χουμε ούτε μία ντουφεκιά. Δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος2». 
«Τότε, Γέροντα, πως θα την πάρουμε την Πόλη;» «Την Πόλη θα μας τη δώσουν». «Ποιοί; 
Οι Τούρκοι; Είναι δυνατόν;» «Όχι. Την Πόλη θα μας τη δώσουν οι Ρώσοι. Θα την 
πάρουν σε πόλεμο που θα κάνουν με την Τουρκία και θα τη δώσουν σ’ εμάς». «Μα, 
Γέροντα, τόσο μας αγαπάνε οι Ρώσοι, ώστε να μας δώσουν την Πόλη, έτσι, χωρίς πόλεμο»; 
«Όχι. Θα ξέρουν ότι δεν πρόκειται καμμία επιδίωξή τους να πραγματοποιηθεί, εάν δε μας 
δώσουν την Πόλη. Έτσι θ’ αναγκαστούν να μας την παραχωρήσουν».  

«Γέροντα, τι θα γίνει μετά απ’ αυτό; Οι Τούρκοι τι θα γίνουν»;  
«Αυτοί θα καταστραφούν. Πραγματικά θα σβήσουν από το χάρτη, διότι είναι ένα έθνος, το 
όποιο δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού. Θα σβήσουν ως έθνος και η έκταση 
ολόκληρης της Τουρκίας θα είναι μία αχανής έρημος, στην οποία, για να συναντήσει 
κανείς άνθρωπο, θα πρέπει να περπατάει εφτά (7) ώρες!» (σελ. 285-6) 

Άλλη φορά, βρέθηκα μαζί με μία παρέα προσκυνητών στο κελλί του. Τότε υπήρχε ο 
πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία. Του έλεγαν λοιπόν: «Γέροντα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα; 
Θα γίνει πόλεμος και προς τα εδώ; Θα έχουμε προβλήματα; Να φύγουμε, να πάμε 
αλλού; Θα έχουμε πόλεμο με τα Σκόπια;» και ο Γέροντας, ο οποίος είχε ακούσει πολλές 
φορές το ίδιο ερώτημα, τους έλεγε: «Βρε παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν είναι 
δυνατόν να έχουμε πόλεμο, όταν υπάρχει πόλεμος σε διπλανό κράτος»; «Μα για ποιο 
λόγο»; «Να σας το κάνω πιο λιανά. Όταν στο διπλανό σας σπίτι, στο σπίτι δηλαδή του 
γείτονα, η οικογένεια έχει δύο παιδιά τα όποια μαλώνουν είτε μεταξύ τους, είτε με τον πατέρα 
τους, είτε με τη μάνα τους, μπορούν αυτά να σας πειράξουν; Πρώτα θα τελειώσουν το 
μάλωμα μεταξύ τους, θα μονιάσουν, θα τελειώσει η ιστορία και μετά θα πάνε στο 
γείτονα για να μαλώσουν μαζί του. Έ, μέχρι τότε έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας. 
Αλλά η χάρις του Θεού δε θα μας αφήσει να πάθουμε κακό3». (σελ. 292) 

Στην συνέχεια με ρώτησε για την Κύπρο και, χαμογελώντας με καθησύχασε και είπε: 
«Θα έρθει η ώρα που θα λυθεί το θέμα της Κύπρου. Θα περάσει δυσκολίες, αλλά θα 
λυθεί και θα είναι Ορθόδοξη και Ελληνική». 
Κατόπιν τον ρώτησα για την συνεχή αδιαλλαξία και τις προκλήσεις των Τούρκων. Μ’ 
έπιασε από τον ώμο και με πολλή σοβαρότητα μου απάντησε: «Μην ανησυχείς παιδί μου, 
εγώ ετοιμάζομαι να κοιμηθώ και δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα βλέπω από επάνω, διότι εδώ 
είμαστε όλοι προσωρινά. Η Τουρκία θα διαμελισθεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η 
αντίστροφη μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένιοι τα δικά τους 
και οι Κούρδοι τα δικά τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτά θα 
γίνουν, όχι τώρα, αλλά σύντομα, όταν θα πάψει αυτή η γενιά που κυβερνάει την 
Τουρκία και θα αναλάβει νέα γενιά πολιτικών4. Τότε θα γίνει ο διαμελισμός της Τουρκίας. 
Πολύ σύντομα, οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης, θα γίνονται 
επάνω στη γη και τα κεράκια που ανάβονται κάτω, θα ανάβονται επάνω. (Ο Γέροντας 
αναφερόταν στους Έλληνες κρυπτο-Χριστιανούς της Τουρκίας). Θα τα δεις, παιδί μου. Πίστη 
και ελπίδα στον Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολλοί. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα 
χρόνια αυτά. Έφτασε ο καιρός». 
  Τον ρώτησα επίσης εάν η Ελλάδα πάθει κακό. Μου απάντησε ότι θα υπάρξουν 
κάποια προβλήματα, τα όποια όμως θα είναι ασήμαντα, και αρκετός κόσμος που σήμερα 
είναι αδιάφορος, θα επιστρέψει στον χώρο της Ορθοδοξίας.  
«Να μην ανησυχείτε για την Ελλάδα», είπε. Φεύγοντας από το κελλί του, μας είπε πάλι: 
Άντε στην ευχή της Παναγίας και μην ανησυχείς. Η Κύπρος θα απελευθερωθεί μέσα στα 
χρόνια που περπατάμε και η Τουρκία θα διαμελισθεί. Όλες οι χώρες έχουν τα προ-
βλήματα τους, αλλά δεν υπάρχει για μας πρόβλημα. Ελπίδα στον Θεό και πίστη. Άντε 
στο καλό, παιδιά μου». (σελ. 297) 
 

                                                 
2 Πόλεμος για την Πόλη δεν θα γίνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση πριν. - ΛΜΔ 
3 Μάλλον εδώ εννοεί ο γέροντας την σύμπραξη κάποιων βορείων γειτόνων μας εις βάρος της χώρας μας όταν 
μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Ίσως να υπάρξει και εσωτερικό μέτωπο από παρεπιδημούντες Μουσουλμάνους 
κλπ. Αυτό όμως για πολύ λίγο! 
4 Ήδη ανέλαβαν (από τα μέσα περ. του 2003) οι Ισλαμιστές με τον Ερντογάν. 
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Πελωριάδης Γεώργιος:  
Ο π. Παΐσιος είχε υπηρετήσει ασυρματιστής στον στρατό, με εμφύλιο, χιόνια, και 

πείνα, προσευχόμενος στον Θεό να μη σκοτώσει άνθρωπο. Όταν τον ρωτούσαν στην 
Τρίπολη ποιο μέσον και ποιον Συνταγματάρχη είχες στο Επιτελείο για να σου δώσουν τέτοια 
ειδικότητα, τούς έλεγε, "τον Θεό"! 
Σχετικά με την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έλεγε. 
- Δεν ήθελε ο Θεός να πέσει το Βυζάντιο. Αλλά τότε πήγαιναν και έπαιρναν αντίδωρο στην 
εκκλησία με το ξίφος τους... 
 Αν οι πρόγονοί μας δεν είχαν παροργίσει τον Θεό, δεν θα έφθανε στο σημείο να 
χρησιμοποιήσει την  παιδαγωγική τιμωρία... 
Όταν κατά καιρούς γινόταν λόγος για την προφητεία τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού ότι 
θαρθούν οι Τούρκοι και θα φθάσουν μέχρι τα Εξαμίλια στον πόλεμο Ελλάδος - Τουρκίας ο 
Γέροντας έλεγε. 
- Ο κόσμος σήμερα δεν έχει μυαλό. Τα εξαμίλια τα οποία αναφέρει ο άγιος Κοσμάς, είναι 
τα έξι μίλια της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Αυτά θα είναι, και η αιτία πολέμου... 
(κείμ. Α΄) 
 

ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ... 
 

Μια μέρα τού 1987  (σημειώνει ο συγγραφέας),  ρώτησα τον Γέροντα, για τον μελλοντικό 
παγκόσμιο πόλεμο, τον Αρμαγεδόνα, που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. 
Με πατρικό ενδιαφέρον μου ανέφερε διάφορα σχετικά θέματα. Θέλησε μάλιστα, να 
προχωρήσει περισσότερο, αποκαλύπτοντας ορισμένες ενδείξεις που πιστοποιούν 
ότι πράγματι βρισκόμαστε στην γενεά του Αρμαγεδώνος.  
Είπε λοιπόν, 
«Όταν ακούσετε ότι τα νερά τού Ευφράτη τα κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα, και 
τα χρησιμοποιούν για αρδευτικά έργα, τότε να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στην ετοιμασία τού 
μεγάλου εκείνου πολέμου και ότι προετοιμάζετε ο δρόμος για τις "2 μυριάδες μυριάδων 
στρατού των από ανατολών ηλίου», που αναφέρει η Αποκάλυψη... 
(Σήμερα λειτουργεί  ήδη κοντά στις Τουρκικές πηγές τού Ευφράτη, το μεγάλο φράγμα  Κεμάλ 
Ατατούρκ που μπορεί να κόψει εντελώς τα νερά προς το Ιράκ και την Συρία και να τα ρίξει 
στη Μεσόγειο! Δημιουργώντας έτσι γενική ανάφλεξη, τον  «πόλεμο τού νερού» όπως η 
διεθνής διπλωματία έχει ήδη επισημάνει και περιμένει... ) 

Μέσα σε όλη αυτή την προετοιμασία, συνεχίζει ο π. Παΐσιος, είναι και η 
αποξήρανση  του ποταμού Ευφράτη (στην δεδομένη πολεμική στιγμή) που αναφέρει η 
Αποκάλυψη, για να μπορέσουν έτσι να περάσουν τα 200.000.000 στρατού που 
σημειώνονται, και που σήμερα μόνο οι Κινέζοι  διαθέτουν... 
Μάλιστα οι Κινέζοι, έλεγε ο Γέροντας, κατασκευάζουν ένα δρόμο, που σήμερα τον έχουν 
φθάσει κοντά στην Ινδία, τον λεγόμενο «θαύμα της Εποχής» και που το πλάτος του είναι 
ικανό για να περνούν χίλιοι στρατιώτες παραταγμένοι δίπλα - δίπλα. Αν περιμένουμε να 
σχιστεί ο Ευφράτης και να εξαφανιστεί το νερό, τότε σίγουρα θα πλανηθούμε. Γιατί αλλοιώς 
τα εννοεί η Γραφή, και αλλοιώς οι περισσότεροι τα καταλαβαίνουν... 
Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Τσέρνομπιλ... Εκεί, στην Αποκάλυψη, ο Άγιος Ιωάννης ο 
Θεολόγος αναφέρει, ότι είδε αστέρα μέγα καιόμενον  να πέφτει από τον ουρανό  μολύνοντας, 
πικραίνοντας, και δηλητηριάζοντας θανάσιμα, τα νερά και τις πηγές των υδάτων... 
Και το όνομα του αστέρος Άψινθος!... (Ουκρανικά Τσέρνομπιλ !...) 

 

Νικόλαος Μάρτης, πρώην Υπουργός, και συγγραφέας τού βιβλίου: «Η 
πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακεδονίας». 
Όταν συνάντησα τον Γέροντα, βαρειά άρρωστο πια στο μοναστήρι τής Σουρωτής, με μορφή 
ήρεμη που ακτινοβολούσε, χάρηκε πολύ που με είδε και μου είπε, 
- Άκουσε να σου πω: Μάρτη μήνα έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Μάρτη μήνα έγινε η 
Επανάσταση του 1821. Δεν είναι τυχαίο συνεπώς, ότι Μάρτης αγωνίζεται για το θέμα της 
Μακεδονίας! (Α΄) 
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Ο ΚΟΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
 

Ο κόσµος µοιάζει σήµερα, σαν µια κοχλάζουσα χύτρα ταχύτητος, µε πολλές βαλβίδες! Θα 
σκάσει εδώ, θα σκάσει εκεί. Προσεύχεσθε µη γίνει µ’ εµάς η αρχή . 
Nα ζήτε όσο µπορείτε πιο απλά . Μη δυσκολεύετε από µόνοι σας τη ζωή σας . Οι πολλές 
ευκολίες κάνουν δέσµιους τους ανθρώπους σήµερα. 
 
Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι νοιώθουνε σήµερα ανασφάλεια ; 
- Γιατί όλοι είµαστε ασφαλισµένοι ! Ασφαλίζουµε το αυτοκίνητό µας, το σπίτι µας, τη ζωή µας. 
Κάνοντας λοιπόν την κοσµική ασφάλεια, παραµερίζουµε την προστασία και Πρόνοια του 
Θεού! 
Γέροντα, σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέµβει ο Χριστός;  
Ναι. Εδώ βλέπεις, σε έναν αδικηµένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται την θεία 
βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός, για να τον σώσουν. 
Πόσο µάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καηµένος ο κόσµος. 
Τώρα µια µπόρα θα είναι, µια µικρή κατοχή του αντίχριστου σατανά. Θα φάει µετά µια 
σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονισθούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσµο 
για πολλά χρόνια. Αυτήν την φορά θα δώσει ο Χριστός µια ευκαιρία, για να σωθεί το πλάσµα 
Του. Θα αφήσει το πλάσµα του ο Χριστός; Θα παρουσιασθεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων, 
για να τους σώσει από τα χέρια του Πονηρού. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει µια 
πνευµατική γαλήνη σε όλη την οικουµένη για πολλά χρόνια. ∆εν θα είναι η ∆ευτέρα 
Παρουσία του Χριστού, όταν έρθει ως Κριτής, αλλά µια επέµβαση του Χριστού, γιατί είναι 
τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόµη. Θα επέµβει ο Χριστός, θα δώσει µια σφαλιάρα 
σε όλο αυτό το σύστηµα, θα πατάξει όλο το κακό, και θα βγάλει απ’ αυτό, καλό τελικά. Θα 
γεµίσουν οι δρόµοι προσκυνητάρια. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πιστέψουν όλοι 
οι άνθρωποι. Θα σε τραβάν, για να τους πεις για το Χριστό! Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο 
σε ολόκληρη την οικουµένη και µετά (αργότερα), ο Χριστός θα έρθει ως Κριτής, να κρίνει τον 
κόσµο. Άλλο Κρίση, άλλο µια επέµβαση του Χριστού, για να βοηθήσει το πλάσµα Του. 

(Από το βιβλίο “Πνευµατική Αφύπνιση”, Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου 
Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος - Σουρωτή Θεσσαλονίκης) 

 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 
 
Όταν πλησίαζε ο καιρός για τις εθνικές εκλογές, πολλοί προσκυνητές ερχόντουσαν και 
ρωτούσαν τον Γέροντα ποια ήταν η γνώµη του και ποιόν εκείνος θεωρούσε άξιο, για να 
ψηφίσουν.  
Ο Γέροντας έλεγε:  
-Να ψηφίσετε όποιον βλέπετε ότι είναι ο καλύτερος, όποιον αγαπά τον Θεό και την πατρίδα 
µας, αυτόν να ψηφίσετε.  
Τότε εκείνοι, επί µονίµου βάσεως του απαντούσαν:  
-Γέροντα, όλοι το ίδιο είναι.  
Κι εκείνος τους έλεγε:  
-Βρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα: όλες οι ελιές ίδιες είναι και όλες έχουν δάκο, όµως άλλες 
έχουν εκατό τοις εκατό, ενώ άλλες πενήντα τοις εκατό. Εµείς, λοιπόν, εφόσον έχουµε 
ανάγκη από ελιές, πρέπει να κοιτάξουµε ποιές έχουν το λιγότερο δάκο, γιατί 
διαφορετικά δέ γίνεται. Και πάντα πρέπει να ψηφίζουµε µε δύο κριτήρια:  
α) µε το πόσο αγαπά ο υποψήφιος το Θεό και είναι συνειδητό µέλος της Εκκλησίας και  
β) µε το πόσο αγαπά την πατρίδα και αποβλέπει στο γενικό καλό του τόπου κι οχι στο δικό 
του συµφέρον.  
Εάν κάποιος χρησιµοποιήσει κάποιο άλλο κριτήριο, εκτός από αυτά τα δύο, τότε κινείται 
ιδιοτελώς, και δεν είναι αυτό που κάνει χριστιανικό. Αργότερα θα επιτρέψει η Θεία ∆ικαιοσύνη 
να το πληρώσει.  
 

 Από βιβλίο Αγιορείτου Ιεροµονάχου "Ο Γέρων Παϊσιος", σελ 231 (Εκδόσεις "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ" 1994)  
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Ο αθεϊσµός είναι θρησκεία 

∆ιάλογος µεταξύ Γέροντα και αθέου 

Ένα πρωινό συζητά ο Γέροντας Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος µε δυο - τρεις επισκέπτες στο 
σπίτι του. Ο ένας είναι ιδεολόγος άθεος και κοµµουνιστής. Σε µια στιγµή έρχεται κάποιος απ' 
έξω και τους πληροφορεί ότι η Αθήνα έχει γεµίσει από φωτογραφίες του Μαο Τσε Τουγκ µε 
την επιγραφή: "∆όξα στον µεγάλο Μάο". Ήταν η ηµέρα κατά την οποία είχε πεθάνει ο Κινέζος 
δικτάτορας. 
Γέροντας:  Έτσι είναι, παιδάκι µου. ∆εν υπάρχουν άθεοι. Ειδωλολάτρες υπάρχουν, οι οποίοι 
βγάζουν τον Χριστό από τον θρόνο Του και στη θέση Του τοποθετούν τα είδωλά τους. Εµείς 
λέµε: «∆όξα τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι». Αυτοί λένε: «∆όξα στον µεγάλο 
Μάο». ∆ιαλέγεις και παίρνεις.  
Άθεος: -Και σεις, παππούλη, το παίρνετε το ναρκωτικό σας. Μόνο που εσείς το λέτε Χριστό, ο 
άλλος το λέει Αλλάχ, ο τρίτος Βούδα κ.ο.κ. 
Γέροντας: - Ο Χριστός, παιδί µου, δεν είναι ναρκωτικό, ούτε καν κτίσµα. Ο Χριστός είναι ο 
∆ηµιουργός του σύµπαντος κόσµου. Αυτός που µε σοφία κυβερνά τα πάντα: από το πλήθος 
των απέραντων γαλαξιών µέχρι τα απειροελάχιστα σωµατίδια του µικρόκοσµου. Αυτός που 
δίνει ζωή σε όλους µας. Αυτός που σ’ έφερε στον κόσµο και σου’ χει δώσει τόση ελευθερία, 
ώστε να µπορείς να Τον αµφισβητείς, αλλά και να Τον αρνείσαι ακόµη. 
Άθεος: - Παππούλη, δικαίωµά σας είναι να τα πιστεύετε όλα αυτά. Αυτό όµως δεν σηµαίνει 
ότι είναι και αληθινά. Αποδείξεις έχετε; 
Γέροντας: - Εσύ όλα αυτά τα θεωρείς παραµύθια, έτσι δεν είναι; 
Άθεος: - Βεβαίως. 
Γέροντας: - Αποδείξεις έχεις; Μπορείς να µου αποδείξεις ότι όσα πιστεύω εγώ είναι ψεύτικα; 
Άθεος: - ... 
Γέροντας: - ∆εν απαντάς, διότι και συ δεν έχεις αποδείξεις. Άρα και συ πιστεύεις ότι είναι 
παραµύθια. Κι εγώ µεν οµιλώ περί πίστεως, όταν αναφέροµαι στον Θεό. Εσύ όµως, ενώ 
απορρίπτεις τη δική µου πίστη, στην ουσία πιστεύεις στην απιστία σου, αφού δεν µπορείς να 
την τεκµηριώσεις µε αποδείξεις. Πρέπει όµως να σου πω ότι η πίστη η δική µου δεν είναι 
ξεκάρφωτη. Υπάρχουν κάποια υπερφυσικά γεγονότα, πάνω στα οποία θεµελιώνεται. 
Άθεος: - Μια στιγµή! Μια και µιλάτε για πίστη, τι θα πείτε στους Μωαµεθανούς π.χ. ή στους 
Βουδιστές; ∆ιότι κι εκείνοι οµιλούν περί πίστεως. Κι εκείνοι διδάσκουν υψηλές ηθικές 
διδασκαλίες. Γιατί η δική σας πίστη είναι καλύτερη από εκείνων; 
Γέροντας: - Μ’ αυτή την ερώτηση σου τίθεται το κριτήριο της αληθείας· διότι βεβαίως η 
αλήθεια είναι µία και µόνη. ∆εν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Ποιος όµως κατέχει την 
αλήθεια; Ιδού το µεγάλο ερώτηµα. Έτσι, δεν πρόκειται για καλύτερη ή χειρότερη πίστη! 
Πρόκειται για τη µόνη αληθινή πίστη!  
∆έχοµαι ότι ηθικές διδασκαλίες έχουν και τα άλλα πιστεύω. Βεβαίως οι ηθικές διδασκαλίες του 
Χριστιανισµού υπερέχουν ασυγκρίτως. Εµείς όµως δεν πιστεύουµε στον Χριστό για τις ηθικές 
Του διδασκαλίες. Ούτε για το «Αγαπάτε αλλήλους», ούτε για τα κηρύγµατά Του περί ειρήνης 
και δικαιοσύνης, ελευθερίας και ισότητος. Εµείς πιστεύουµε στον Χριστό, διότι η επί γης 
παρουσία Του συνοδεύθηκε από υπερφυσικά γεγονότα, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι είναι 
Θεός. 
Άθεος: - Κοιτάξτε. Κι εγώ παραδέχοµαι ότι ο Χριστός ήταν σπουδαίος φιλόσοφος και µεγάλος 
επαναστάτης, αλλά µην τον κάνουµε και Θεό τώρα... 
Γέροντας: - Αχ, παιδί µου! Όλοι οι µεγάλοι άπιστοι της ιστορίας εκεί σκάλωσαν. Το 
ψαροκόκαλο που τους κάθισε στο λαιµό και δεν µπορούσαν να το καταπιούν, αυτό ακριβώς 
ήταν. Το ότι ο Χριστός είναι και Θεός.  
Πολλοί από αυτούς ήσαν διατεθειµένοι να πουν στον Κύριο: Μη λες ότι είσαι Θεός 
ενανθρωπήσας. Πες ότι είσαι απλός άνθρωπος και µείς είµαστε έτοιµοι να σε θεοποιήσουµε. 
Γιατί θέλεις να είσαι Θεός ενανθρωπήσας και όχι άνθρωπος αποθεωθείς; Εµείς 
δεχόµαστε να σε αποθεώσουµε, να σε ανακηρύξουµε τον µέγιστο των ανθρώπων, τον 
αγιότατο, τον ηθικότατο, τον ευγενέστατο, τον ανυπέρβλητο, τον µοναδικό, τον 
ανεπανάληπτο. ∆εν σου αρκούν όλα αυτά;  
Ο κορυφαίος του χορού των αρνητών, ο Ερνέστος Ρενάν, βροντοφωνεί περί του Χριστού: 
«Για δεκάδες χιλιάδες χρόνια ο κόσµος θα ανυψώνεται δια σου», είσαι «ο ακρογωνιαίος λίθος 
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της ανθρωπότητας ώστε το να αποσπάσει κάποιος το όνοµά σου από τον κόσµο τούτο θα 
ήταν ίσο µε τον εκ θεµελίων κλονισµό του», «οι αιώνες θα διακηρύσσουν ότι µεταξύ των υιών 
των ανθρώπων δεν γεννήθηκε κανένας υπέρτερός» σου. Εδώ όµως σταµατούν, και αυτός και 
οι όµοιοί του. Η επόµενη φράση τους; «Θεός όµως δεν είσαι!»  
Και δεν αντιλαµβάνονται οι ταλαίπωροι ότι όλα αυτά συνιστούν για την ψυχή τους µια 
ανέκφραστη τραγωδία! Το δίληµµα αναπόφευκτα είναι αµείλικτο: Ή είναι Θεός ενανθρωπήσας 
ο Χριστός, οπότε πράγµατι, και µόνον τότε, αποτελεί την ηθικοτέρα, την αγιοτέρα και την 
ευγενεστέρα µορφή της ανθρωπότητος· ή δεν είναι Θεός ενανθρωπήσας, οπότε όµως δεν 
είναι δυνατόν να είναι τίποτε απ’ όλα αυτά. Αντιθέτως· αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε 
πρόκειται για την απαισιοτέρα, τη φρικτοτέρα και την απεχθεστέρα ύπαρξη της ανθρωπίνης 
ιστορίας. 
Άθεος: - Τι είπατε; 
Γέροντας: - Αυτό που άκουσες! Βαρύς ο λόγος, απολύτως όµως αληθής. Και ιδού γιατί: Τι 
είπαν για τον εαυτό τους, ή ποια ιδέα είχαν για τον εαυτό τους όλοι οι πράγµατι µεγάλοι 
άνδρες της ανθρωπότητος;  
Ο «ανδρών απάντων σοφώτατος» Σωκράτης διεκήρυσσε το: «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα».  
Όλοι οι σπουδαίοι άνδρες της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης, από τον Αβραάµ και τον 
Μωϋσή µέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδροµο και τον Παύλο, αυτοχαρακτηρίζονται «γη και σποδός 
(=στάχτη)», «ταλαίπωροι», «εκτρώµατα» κ.τ.τ.[1]  
Η συµπεριφορά, αντιθέτως, του Ιησού είναι παραδόξως διαφορετική! Και λέω παραδόξως 
διαφορετική, διότι το φυσικό και το λογικό θα ήταν να είναι παρόµοια η συµπεριφορά Του. 
Αυτός µάλιστα, ως ανώτερος και υπέρτερος από όλους του άλλους, θα έπρεπε να έχει ακόµα 
κατώτερη και ταπεινότερη ιδέα για τον εαυτό Του[2]. Ηθικώς τελειότερος από κάθε άλλον 
έπρεπε να υπερακοντίζει σε αυτοµεµψία και ταπεινό φρόνηµα όλους τους παραπάνω και 
οποιονδήποτε άλλον, από την δηµιουργία του κόσµου µέχρι τη συντέλεια των αιώνων.  
Συµβαίνει όµως το ακριβώς αντίθετο!  
Πρώτα – πρώτα διακηρύσσει ότι είναι αναµάρτητος: «Τις εξ υµών ελέγχει µε περί αµαρτίας;» 
(Ιωάν. η’ 46). «Έρχεται ο του κόσµου τούτου άρχων, και εν εµοί ουκ έχει ουδέν» (Ιωάν. ιδ’ 
30).  
Εκφράζει επίσης πολύ υψηλές ιδέες περί Εαυτού: «Εγώ ειµί το φως του κόσµου» (Ιωάν. η’ 
12). «Εγώ ειµί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. ιδ’ 6).  
Εκτός όµως αυτών, προβάλλει και αξιώσεις απολύτου αφιερώσεως στο Πρόσωπό Του. 
Εισχωρεί ακόµη και στις ιερώτερες σχέσεις των ανθρώπων και λέει: «Ο φιλών πατέρα ή 
µητέρα υπέρ εµέ ουκ έστι µου άξιος· και ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εµέ ουκ έστι µου 
άξιος» (Ματθ. ι’ 37). «Ήλθον διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά 
της µητρός αυτής και νύµφην κατά της πενθεράς αυτής» (Ματθ. ι’ 35). Απαιτεί ακόµη και 
µαρτυρική ζωή και θάνατο από τους µαθητές  Του: «Παραδώσουσιν υµάς εις συνέδρια και εν 
ταις συναγωγαίς αυτών µαστιγώσουσιν υµάς· και επί ηγεµόνας δε και βασιλείς αχθήσεσθε 
ένεκεν εµού... Παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και 
επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς· και έσεσθε µισούµενοι υπό 
πάντων δια το όνοµά µου · ο δε υποµείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται... Μη φοβηθήτε από 
των αποκτεννόντων το σώµα... Όστις αν αρνήσηταί µε έµπροσθεν των ανθρώπων, 
αρνήσοµαι αυτόν καγώ... Ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκεν εµού ευρήσει αυτήν» (Ματθ. ι’ 
17 κ.ε.).  
Και τώρα σε ρωτώ: Τόλµησε ποτέ κανείς να διεκδικήσει υπέρ αυτού την αγάπη των 
ανθρώπων πάνω κι απ’ την ίδια τους τη ζωή; Τόλµησε ποτέ κανείς να διακηρύξει την 
απόλυτη αναµαρτησία του; Τόλµησε ποτέ κανείς να εκστοµίσει το: «Εγώ ειµί η αλήθεια»; 
(Ιωάν. ιδ’ 6). Κανείς και πουθενά! Μόνο ένας Θεός θα µπορούσε να τα κάνη αυτά. 
Φαντάζεσαι τον δικό σας τον Μαρξ να ‘λεγε κάτι τέτοια; Θα τον περνούσαν για τρελό και δεν 
θα βρισκόταν κανείς να τον ακολουθήσει.  
Για σκέψου, τώρα, πόσα εκατοµµύρια άνθρωποι θυσίασαν τα πάντα για χάρη του Χριστού, 
ακόµα και αυτή τη ζωή τους, πιστεύοντας στην περί εαυτού αλήθεια των λόγων Του! Εάν οι 
περί εαυτού διακηρύξεις του ήσαν ψευδείς, ο Ιησούς θα ήταν η απαισιοτέρα µορφή της 
ιστορίας οδηγώντας τόσους πολλούς σε τόσο βαριά θυσία. Ποιος άνθρωπος, όσο µεγάλος, 
όσο σπουδαίος, όσο σοφός κι αν είναι, θα άξιζε αυτή τη µεγάλη προσφορά και θυσία; Ποιος; 
Κανένας! Μόνο εάν ήταν Θεός!  
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Μ’ άλλα λόγια: Όποιος άνθρωπος απαιτούσε αυτή τη θυσία από τους οπαδούς του, θα ήταν η 
απαισιοτέρα µορφή της ιστορίας. Ο Χριστός όµως και  την απαίτησε και την πέτυχε. Παρά 
ταύτα από τους αρνητές της θεότητός Του αναγορεύθηκε η ευγενεστέρα και αγιοτέρα µορφή 
της ιστορίας. Οπότε: Ή παραλογίζονται οι αρνητές ονοµάζοντας αγιότερο τον απαισιότερο, ή, 
για να µην υπάρχει παραλογισµός, αλλά να έχει λογική η συνύπαρξη απαιτήσεων του 
Χριστού και αγιότητός Του, θα πρέπει αναγκαστικά να δεχθούν ότι ο Χριστός εξακολουθεί να 
παραµένει η ευγενεστέρα και αγιοτέρα µορφή της ανθρωπότητος µόνο όµως υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι και Θεός! Αλλιώς είναι, όπως είπαµε, όχι η αγιοτέρα, αλλά η φρικτοτέρα 
µορφή της ιστορίας, ως αιτία της µεγαλυτέρας θυσίας των αιώνων, εν ονόµατι ενός ψεύδους! 
Έτσι η θεότητα του Χριστού αποδεικνύεται µε βάση αυτούς τους ίδιους τους περί 
αυτού χαρακτηρισµούς των αρνητών Του!... 
Άθεος: - Όσα είπατε είναι πράγµατι εντυπωσιακά, δεν αποτελούν όµως παρά συλλογισµούς. 
Ιστορικά στοιχεία, που να θεµελιώνουν την Θεότητά του, έχετε; 
Γέροντας: - Σου είπα και προηγουµένως ότι τα πειστήρια της Θεότητας Του είναι τα 
υπερφυσικά γεγονότα που συνέβησαν όσο καιρό ήταν εδώ στη γη. Ο Χριστός δεν αρκέσθηκε 
µόνο να διακηρύσσει τις παραπάνω αλήθειες, αλλά επικύρωνε τους λόγους Του και µε 
πλήθος θαυµάτων. Έκανε τυφλούς να βλέπουν, παράλυτους να περπατούν, έθρεψε µε δύο 
ψάρια και πέντε ψωµιά πέντε χιλιάδες άνδρες και πολλαπλάσιες γυναίκες και παιδιά, 
διέτασσε τα στοιχεία της φύσεως και αυτά υπάκουαν, ανέστησε νεκρούς µεταξύ των οποίων 
και τον Λάζαρο τέσσερις µέρες µετά τον θάνατό του. Μεγαλύτερο όµως από όλα τα θαύµατα 
είναι η Ανάσταση Του.  
Όλο το οικοδόµηµα του Χριστιανισµού στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως. Αυτό δεν το 
λέω εγώ. Το λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ει Χριστός ουκ εγήγερται, µαταία η πίστις ηµών» (Α’ 
Κορ. ιε’ 17). Αν ο Χριστός δεν ανέστη, τότε όλα καταρρέουν. Ο Χριστός όµως ανέστη, πράγµα 
το οποίο σηµαίνει ότι είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου, άρα Θεός. 
Άθεος: - Εσείς τα είδατε όλα αυτά; Πως τα πιστεύετε; 
Γέροντας: - Όχι, εγώ δεν τα είδα. Τα είδαν όµως άλλοι, οι Απόστολοι. Αυτοί στη συνέχεια τα 
γνωστοποίησαν και µάλιστα προσυπέγραψαν τη µαρτυρία τους µε το αίµα τους. Κι όπως όλοι 
δέχονται, η µαρτυρία της ζωής είναι η υψίστη µαρτυρία.  
Φέρε µου και συ κάποιον να µου πει πως ο Μαρξ απέθανε και ανέστη και να θυσιάσει τη ζωή 
του για την µαρτυρία αυτή κι εγώ θα τον πιστεύσω ως τίµιος άνθρωπος. 
Άθεος: - Να σας πω. Χιλιάδες κοµµουνιστές βασανίσθηκαν και πέθαναν για την ιδεολογία 
τους. Γιατί δεν ασπάζεστε και τον κοµµουνισµό; 
Γέροντας: - Το είπες και µόνος σου. Οι κοµµουνιστές πέθαναν για την ιδεολογία τους. ∆εν 
πέθαναν για γεγονότα. Σε µια ιδεολογία όµως είναι πολύ εύκολο να υπεισέλθει πλάνη. Επειδή 
δε είναι ίδιον της ανθρώπινης ψυχής να θυσιάζεται για κάτι στο οποίο πιστεύει, εξηγείται γιατί 
πολλοί κοµµουνιστές πέθαναν για την ιδεολογία τους. Αυτό όµως δεν µας υποχρεώνει να την 
δεχθούµε και ως σωστή.  
Είναι άλλο πράγµα να πεθαίνεις για ιδέες κι άλλο για γεγονότα. Οι Απόστολοι όµως δεν 
πέθαναν για ιδέες. Ούτε για το «Αγαπάτε αλλήλους» ούτε για τις άλλες ηθικές διδασκαλίες 
του Χριστιανισµού. Οι Απόστολοι πέθαναν µαρτυρούντες υπερφυσικά γεγονότα. Κι όταν λέµε 
γεγονός, εννοούµε ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις µας και γίνεται αντιληπτό από αυτές. Οι 
Απόστολοι εµαρτύρησαν δι’ «ο ακηκόασι, ο εωράκασι τοις οφθαλµοίς αυτών, ο εθεάσαντο και 
αι χείρες αυτών εψηλάφησαν» (Α’ Ιωάν. α’ 1)[3].  
Με βάση έναν πολύ ωραίο συλλογισµό του Πασκάλ λέµε ότι µε τους Αποστόλους συνέβη ένα 
από τα τρία: Ή απατήθηκαν ή µας εξαπάτησαν ή µας είπαν την αλήθεια.  
Ας πάρουµε την πρώτη εκδοχή. ∆εν είναι δυνατόν να απατήθηκαν οι Απόστολοι, διότι όσα 
αναφέρουν δεν τα έµαθαν από άλλους. Αυτοί οι ίδιοι ήσαν αυτόπτες και αυτήκοοι µάρτυρες 
όλων αυτών. Εξ άλλου δεν ήσαν καθόλου φαντασιόπληκτοι ούτε είχαν καµία ψυχολογική 
προδιάθεση για την αποδοχή του γεγονότος της Αναστάσεως. Αντιθέτως ήσαν τροµερά 
δύσπιστοι. Τα Ευαγγέλια είναι πλήρως αποκαλυπτικά αυτών των ψυχικών τους διαθέσεων: 
δυσπιστούσαν στις διαβεβαιώσεις ότι κάποιοι Τον είχαν δει αναστάντα[4].  
Και κάτι άλλο. Τι ήσαν οι Απόστολοι πριν τους καλέσει ο Χριστός; Μήπως ήσαν φιλόδοξοι 
πολιτικοί ή οραµατιστές φιλοσοφικών και κοινωνικών συστηµάτων, που περίµεναν να 
κατακτήσουν την ανθρωπότητα και να ικανοποιήσουν έτσι τις φαντασιώσεις τους; Κάθε άλλο. 
Αγράµµατοι ψαράδες ήσαν. Και το µόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πιάσουν κανένα ψάρι να 
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θρέψουν τις οικογένειές τους. Γι’ αυτό και µετά τη Σταύρωση του Κυρίου, παρά τα όσα είχαν 
ακούσει και δει, επέστρεψαν στα πλοιάρια και στα δίχτυα τους. ∆εν υπήρχε δηλ. σ’ αυτούς, 
όπως αναφέραµε, ούτε ίχνος προδιαθέσεως για όσα επρόκειτο να επακολουθήσουν. Και 
µόνο µετά την Πεντηκοστή, «ότε έλαβον δύναµιν εξ ύψους», έγιναν οι διδάσκαλοι της 
οικουµένης.  
Η δεύτερη εκδοχή: Μήπως µας εξαπάτησαν; Μήπως µας είπαν ψέµατα; Αλλά γιατί να µας 
εξαπατήσουν; Τι θα κέρδιζαν µε τα ψέµατα; Μήπως χρήµατα, µήπως αξιώµατα, µήπως δόξα; 
Για να πει κάποιος ένα ψέµα, περιµένει κάποιο όφελος. Οι Απόστολοι όµως, κηρύσσοντες 
Χριστόν και Τούτον εσταυρωµένον και Αναστάντα εκ νεκρών, τα µόνα τα οποία εξασφάλισαν 
ήσαν: ταλαιπωρίες, κόποι, µαστιγώσεις, λιθοβολισµοί, ναυάγια, πείνα, δίψα, γυµνότητα, 
κίνδυνοι από ληστές, ραβδισµοί, φυλακίσεις και τέλος ο θάνατος. Και όλα αυτά για ένα ψέµα; 
Είναι εντελώς ανόητο και να το σκεφθεί κάποιος.  
Συνεπώς ούτε εξαπατήθηκαν ούτε µας εξαπάτησαν οι Απόστολοι. Μένει εποµένως η Τρίτη 
εκδοχή · ότι µας είπαν την αλήθεια.  
Θα πρέπει µάλιστα να σου τονίσω και το εξής: Οι Ευαγγελιστές είναι οι µόνοι οι οποίοι 
έγραψαν πραγµατική ιστορία. ∆ιηγούνται τα γεγονότα και µόνον αυτά. ∆εν προβαίνουν σε 
καµµία προσωπική κρίσι. Κανένα δεν επαινούν, κανένα δεν κατακρίνουν. ∆εν κάνουν καµµία 
προσπάθεια να διογκώσουν κάποιο γεγονός ή να εξαφανίσουν ή να υποτιµήσουν κάποιο 
άλλο. Αφήνουν τα γεγονότα να µιλούν µόνα τους. 
Άθεος: - Αποκλείεται να έγινε στην περίπτωση του Χριστού νεκροφάνεια; Τις προάλλες 
έγραψαν οι εφηµερίδες για κάποιον Ινδό, τον οποίο έθαψαν και µετά από τρεις µέρες τον 
ξέθαψαν και ήταν ζωντανός. 
Γέροντας: - Αχ, παιδάκι µου. Θα θυµηθώ και πάλι το λόγο του ιερού Αυγουστίνου: «Άπιστοι, 
δεν είσθε δύσπιστοι. Είσθε οι πλέον εύπιστοι. ∆έχεσθε τα πιο απίθανα, τα πιο παράλογα, τα 
πιο αντιφατικά, για να αρνηθείτε το θαύµα!».  
Όχι, παιδί µου. ∆εν έχουµε νεκροφάνεια στον Χριστό. Πρώτα – πρώτα έχουµε την µαρτυρία 
του Ρωµαίου κεντυρίωνος, ο οποίος βεβαίωσε τον Πιλάτο ότι ο θάνατος είχε επέλθει.  
Έπειτα το Ευαγγέλιο µας πληροφορεί ότι ο Κύριος κατά την ίδια την ηµέρα της Αναστάσεώς 
Του συµπορεύθηκε συζητώντας µε δύο µαθητές Του προς Εµµαούς, που απείχε πάνω από 
δέκα χιλιόµετρα από τα Ιεροσόλυµα.  
Φαντάζεσαι κάποιον να έχει υποστεί όσα υπέστη ο Χριστός και τρεις µέρες µετά το «θάνατό» 
του να του συνέβαινε νεκροφάνεια; Αν µη τι άλλο θα ‘πρεπε για σαράντα µέρες να τον 
ποτίζουν κοτόζουµο για να µπορεί να ανοίγει τα µάτια του, κι όχι να περπατά και να συζητά 
σαν να µη συνέβη τίποτα.  
Όσο για τον Ινδό, φέρε τον εδώ να τον µαστιγώσουµε µε φραγγέλιο – και ξέρεις τι εστί 
φραγγέλιο; Μαστίγιο στα άκρα του οποίου πρόσθεταν σφαιρίδια µολύβδου ή σπασµένα 
κόκαλα ή µυτερά καρφιά -, φέρε τον, λοιπόν, να τον φραγγελώσουµε, να του φορέσουµε 
ακάνθινο στεφάνι, να τον σταυρώσουµε, να του δώσουµε χολή και ξύδι, να τον λογχίσουµε, 
να τον βάλουµε στον τάφο, κι αν αναστηθεί, τότε τα λέµε. 
Άθεος: - Παρά ταύτα όλες οι µαρτυρίες, τις οποίες επικαλεσθήκατε, προέρχονται από 
Μαθητές του Χριστού. Υπάρχει κάποια µαρτυρία περί αυτού, που να µην προέρχεται από τον 
κύκλο των Μαθητών του; Υπάρχουν δηλ. ιστορικοί, που να πιστοποιούν την Ανάσταση του 
Χριστού; Αν ναι, τότε θα πιστέψω κι εγώ. 
Γέροντας: - Ταλαίπωρο παιδί! ∆εν ξέρεις τι ζητάς! Αν υπήρχαν τέτοιοι ιστορικοί που να είχαν 
δει τον Χριστό αναστηµένο, τότε αναγκαστικά θα πίστευαν στην Ανάσταση Του και θα την 
ανέφεραν πλέον ως πιστοί, οπότε και πάλι θα αρνιόσουν τη µαρτυρία τους, όπως ακριβώς 
απορρίπτεις τη µαρτυρία του Πέτρου, του Ιωάννου κ.λ.π.   Πως είναι δυνατόν να βεβαιώνει 
κάποιος την Ανάσταση και ταυτόχρονα να µη γίνεται Χριστιανός; Μας ζητάς «πέρδικα ψητή 
σε κέρινο σουβλί και να λαλεί»! E, δεν γίνεται!  
Σου θυµίζω πάντως, εφ’ όσον ζητάς ιστορικούς, αυτό το οποίο σου ανέφερα και 
προηγουµένως: ότι δηλ. οι µόνοι πραγµατικοί ιστορικοί είναι οι Απόστολοι.  
Παρ’ όλα αυτά όµως έχουµε και µαρτυρία τέτοια όπως την θέλεις: από κάποιον δηλ. που δεν 
ανήκε στον κύκλο των Μαθητών Του. Του Παύλου. Ο Παύλος όχι µόνο δεν ήταν Μαθητής του 
Χριστού, αλλά και εδίωκε µετά µανίας την Εκκλησία Του. 
Άθεος: - Γι’ αυτόν όµως λένε ότι έπαθε ηλίαση και εξ αιτίας της είχε παραίσθηση. 
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Γέροντας: - Βρε παιδάκι µου, αν είχε παραίσθηση ο Παύλος, αυτό που θα ανεδύετο θα ήταν 
το υποσυνείδητό του. Και στο υποσυνείδητο του Παύλου θέση υψηλή κατείχαν οι Πατριάρχες 
και οι Προφήτες. Τον Αβραάµ και τον Ιακώβ και τον Μωυσή έπρεπε να δη κι όχι τον Ιησού, 
τον οποίο θεωρούσε λαοπλάνο και απατεώνα!  
Φαντάζεσαι καµία πιστή γριούλα στο όνειρό της ή στο παραλήρηµά της να βλέπει τον Βούδα 
ή τον ∆ία; Τον Άϊ Νικόλα θα δη και την Αγία Βαρβάρα. ∆ιότι αυτούς πιστεύει.  
Και κάτι ακόµη. Στον Παύλο, όπως σηµειώνει ο Παπίνι, υπάρχουν και τα εξής θαυµαστά: 
Πρώτον, το αιφνίδιο της µεταστροφής. Κατ’ ευθείαν από την απιστία στην πίστη. ∆εν 
µεσολάβησε προπαρασκευαστικό στάδιο. ∆εύτερον, το ισχυρόν της πίστεως. Χωρίς 
ταλαντεύσεις και αµφιβολίες. Και τρίτον, πίστι δια βίου. Πιστεύεις ότι αυτά µπορεί να λάβουν 
χώρα µετά από µια ηλίαση; ∆εν εξηγούνται αυτά µε τέτοιους τρόπους. Αν µπορείς, εξήγησέ 
τα. Αν δεν µπορείς, παραδέξου το θαύµα. Και πρέπει να ξέρεις ότι ο Παύλος µε τα δεδοµένα 
της εποχής του ήταν άνδρας εξόχως πεπαιδευµένος. ∆εν ήταν κανένα ανθρωπάκι να µην 
ξέρει τι του γίνεται.  
Θα προσθέσω όµως και κάτι επί πλέον. Εµείς, παιδί µου, ζούµε σήµερα σε εξαιρετική εποχή. 
Ζούµε το θαύµα της Εκκλησίας του Χριστού.  
Όταν ο Χριστός είπε για την Εκκλησία Του ότι «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» 
(Ματθ. ις’ 18), οι οπαδοί Του αριθµούσαν µόνο µερικές δεκάδες πρόσωπα. Έκτοτε πέρασαν 
δυο χιλιάδες περίπου χρόνια. ∆ιαλύθηκαν αυτοκρατορίες, ξεχάσθηκαν φιλοσοφικά 
συστήµατα, κατέρρευσαν κοσµοθεωρίες, η Εκκλησία όµως του Χριστού παραµένει ακλόνητη 
παρά τους συνεχείς και φοβερούς διωγµούς εναντίον της. Αυτό δεν είναι ένα θαύµα;  
Και κάτι τελευταίο. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται πως, όταν η Παναγία µετά τον 
Ευαγγελισµό επισκέφθηκε την Ελισάβετ, τη µητέρα του Προδρόµου, εκείνη την εµακάρισε µε 
τα λόγια: «Ευλογηµένη συ εν γυναιξί». Και η Παναγία απάντησε ως εξής: «Μεγαλύνει η ψυχή 
µου τον Κύριον.. Ιδού γαρ από του νυν µακαριούσί µε πάσαι αι γενεαί» (α’ 48).  
Τι ήταν τότε η Παναγία; Μια άσηµη κόρη της Ναζαρέτ ήταν. Ποιος την ήξερε; Παρά ταύτα από 
τότε ξεχάσθηκαν αυτοκράτειρες, έσβησαν λαµπρά ονόµατα γυναικών, λησµονήθηκαν σύζυγοι 
και µητέρες στρατηλατών. Ποιος ξέρει ή ποιος θυµάται τη µητέρα του Μεγ. Ναπολέοντος ή τη 
µητέρα του Μεγ. Αλεξάνδρου; Σχεδόν κανείς. Όµως εκατοµµύρια χείλη σ’ όλα τα µήκη και τα 
πλάτη της γης και σ’ όλους τους αιώνες υµνούν την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, «την 
τιµιωτέραν των Χερουβείµ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείµ». Ζούµε ή δεν ζούµε 
εµείς σήµερα, οι άνθρωποι του εικοστού αιώνα, την επαλήθευση του προφητικού αυτού 
λόγου της Παναγίας;  
Τα ίδια ακριβώς συµβαίνουν όσον αφορά και σε µια «δευτερεύουσα» προφητεία του Χριστού: 
Όταν στην οικία του Σίµωνος του λεπρού µια γυναίκα περιέχυσε στο κεφάλι Του το πολύτιµο 
µύρο, είπε ο Κύριος: «Αµήν λέγω υµίν, όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εν όλω τω 
κόσµω, λαληθήσεται και ο εποίησεν αύτη εις µνηµόσυνον αυτής» (Ματθ. κς’ 13). Πόσος ήταν 
ο κύκλος των οπαδών Του τότε, για να πη κανείς ότι αυτοί θα έκαναν τα αδύνατα δυνατά 
ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία αυτή του ∆ιδασκάλου τους; Και µάλιστα µια τέτοια 
προφητεία, η οποία  µε τα κριτήρια του κόσµου δεν έχει και καµιά σηµασία για τους πολλούς;  
Είναι ή δεν είναι θαύµατα αυτά; Αν µπορείς, εξήγησέ τα. Αν δεν µπορείς όµως, παραδέξου τα 
ως τέτοια. 
Άθεος: - Οµολογώ ότι τα επιχειρήµατα σας είναι ισχυρά. Έχω όµως να σας ρωτήσω κάτι 
ακόµη: ∆εν νοµίζετε ότι ο Χριστός άφησε το έργο του ηµιτελές; Εκτός κι αν µας εγκατέλειψε. 
∆εν µπορώ να φαντασθώ έναν Θεό να παραµένει αδιάφορος στο δράµα του ανθρώπου. 
Εµείς να βολοδέρνουµε εδώ κι εκείνος από ψηλά να στέκεται απαθής. 
Γέροντας: - Όχι, παιδί µου. ∆εν έχεις δίκιο. Ο Χριστός δεν άφησε το έργο Του ηµιτελές. 
Αντιθέτως είναι η µοναδική περίπτωση ανθρώπου στην ιστορία, ο οποίος είχε τη βεβαιότητα 
ότι ολοκλήρωσε την αποστολή Του και δεν είχε τίποτα άλλο να κάνη και να πει. Ακόµη κι ο 
µέγιστος των σοφών, ο Σωκράτης, ο οποίος µια ολόκληρη ζωή µιλούσε και δίδασκε, στο 
τέλος συνέθεσε και µια περίτεχνη απολογία και, αν ζούσε, θα είχε κι άλλα να πει.  
Μόνο ο Χριστός σε τρία χρόνια δίδαξε ό,τι είχε να διδάξει, έπραξε ό,τι ήθελε να πράξη και 
είπε το «τετέλεσται». ∆είγµα κι αυτό της θεϊκής Του τελειότητας και αυθεντίας.  
Όσο για την εγκατάλειψη, την οποία ανέφερες, σε καταλαβαίνω. Χωρίς Χριστό ο κόσµος είναι 
θέατρο του παραλόγου. Χωρίς Χριστό δεν µπορείς να εξηγήσεις τίποτε. Γιατί οι θλίψεις, γιατί 
οι αδικίες, γιατί οι αποτυχίες, γιατί οι ασθένειες, γιατί, γιατί, γιατί; Χιλιάδες πελώρια «γιατί».  
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Κατάλαβέ το! ∆εν µπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει µε την πεπερασµένη λογική του τα 
«γιατί» αυτά. Μόνο µε τον Χριστό εξηγούνται όλα: Μας προετοιµάζουν για την αιωνιότητα. 
Ίσως εκεί µας αξιώσει ο Κύριος να πάρουµε απάντηση σε µερικά από τα «γιατί» αυτά.  
Αξίζει τον κόπο να σου διαβάσω ένα ωραίο ποίηµα από τη συλλογή του Κωνσταντίνου 
Καλλινίκου «∆άφναι και Μυρσίναι» µε τον τίτλο «Ερωτηµατικά».  

Είπα στον γέροντα ασκητή τον εβδοµηκοντάρη, 
που κυµατούσε η κόµη του σαν πασχαλιάς κλωνάρι: 
Πες µου, πατέρα µου, γιατί σε τούτη ‘δω τη σφαίρα 

αχώριστα περιπατούν η νύχτα και η µέρα; 
Γιατί, σαν να ‘σαν δίδυµα, φυτρώνουνε αντάµα 
τ’ αγκάθι και το λούλουδο, το γέλιο και το κλάµα; 
Γιατί στην πιο ελκυστική του δάσους πρασινάδα 

σκορπιοί φωλιάζουν κι όχεντρες και κρύα φαρµακάδα; 
Γιατί, προτού το τρυφερό µπουµπούκι ξεπροβάλει 

και ξεδιπλώσει µπρος στο φως τ’ αµύριστά του κάλλη, 
µαύρο σκουλήκι έρχεται, µια µαχαιριά του δίνει 
κι ένα κουρέλι άψυχο στην κούνια του τ’ αφήνει; 
Γιατί αλέτρι και σπορά και δουλευτάδες θέλει 
το στάχυ, ώσπου να γενή ψωµάκι και καρβέλι 

και κάθε τι ωφέλιµο κι ευγενικό και θείο 
πληρώνεται µε δάκρυα και αίµατα στο βίο, 
ενώ ο παρασιτισµός αυτόµατα θεριεύει 

κι η προστυχιά όλη τη γη να καταπιεί γυρεύει; 
Τέλος, γιατί εις του παντός την τόση αρµονία 
να χώνεται η σύγχυση κι η ακαταστασία; 

Απήντησε ο ασκητής µε τη βαρειά φωνή του 
προς ουρανούς υψώνοντας το χέρι το δεξί του: 

Οπίσω από τα χρυσά εκεί επάνω νέφη 
κεντά ο Μεγαλόχαρος ατίµητο γκεργκέφι (=κέντηµα). 

Κι εφόσον εις τα χαµηλά εµείς περιπατούµεν 
την όψη την ξανάστροφη, παιδί µου, θεωρούµε. 
Και είναι άρα φυσικό λάθη ο νους να βλέπει 
εκεί που να ευχαριστεί και να δοξάζει πρέπει. 
Πρέπει σαν Χριστιανός να έλθει η ηµέρα 

που η ψυχή σου φτερωτή θα σχίσει τον αιθέρα 
και του Θεού το κέντηµα απ’ την καλή κοιτάξεις 
και τότε... όλα σύστηµα θα σου φανούν και τάξις! 

Ο Χριστός, παιδί µου, δεν µας εγκατέλειψε ποτέ. Παραµένει κοντά µας, βοηθός και 
συµπαραστάτης, µέχρι συντέλειας των αιώνων. Αυτό όµως θα το καταλάβεις, µόνο αν γίνεις 
συνειδητό µέλος της Εκκλησίας Του και συνδεθείς µε τα Μυστήριά της. 

[Αναδηµοσίευση από το βιβλίο: «ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ» ΙΕΡΟΝ 
ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,]    

   
Π Α Ρ Α Π Ο Μ Π Ε Σ  
[1] Από την ιερά ιστορία βλέπουµε τον Αβραάµ να αυτοαποκαλείται «γη και σποδός» (Γεν. Ιη’ 
27). Οµοίως και τον Ιώβ (µβ’ 6). Ο µέγας Μωυσής διστάζει να αναλάβει την αποστολή της 
απελευθερώσεως των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, θεωρώντας τον εαυτό του µικρό και 
ανεπαρκή για το έργο αυτό: «Και είπε Μωϋσής προς τον Θεόν· τις ειµί εγώ ότι πορεύσοµαι 
προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου; ... ουχ ικανός ειµί... ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος εγώ 
ειµί...» (Εξ. Γ’ 11, δ’ 10). Παρόµοια λέει αργότερα και ο Κριτής Γεδεών: «Κύριέ µου, εν τίνι 
σώσω τον Ισραήλ; ... και εγώ ειµί µοκρότερος εν τω οίκω του πατρός µου...» (Κριτ. ς’ 15). Ο 
∆αυίδ ονοµάζει τον εαυτό του «κύνα τεθνηκότα και ψύλλον» (Α’ Βασ. κδ’ 15), «σκώληκα και 
ουκ άνθρωπον, όνειδος ανθρώπων και εξουδένηµα λαού» (Ψαλµ. κα’ 27). Ο Ησαΐας 
αναφωνεί: «ω τάλας εγώ ότι κατανένυγµαι (=ταλαίπωρος εγώ· έχω συνταραχθή), ότι 
άνθρωπος ων και ακάθαρτα χείλη έχων, εν µέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ και 
τον βασιλέα Κύριον Σαβαώθ είδον τοις οφθαλµοίς µου» (ς’ 5). Ο Ιερεµίας κραυγάζει: «Ω 
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∆έσποτα Κύριε, ιδού ουκ επίσταµαι λαλείν ότι νεώτερος εγώ ειµί... ίασαί µε, Κύριε, και 
ιαθήσοµαι· σώσόν µε, και σωθήσοµαι· ότι καύχηµά µου συ ει...» (α’ 6, ιζ’ 14). Οι τρεις Παίδες 
εξοµολογούνται και για τους εαυτούς των και για όλο τον λαό: «... ότι ηµάρτοµεν και 
ηνοµήσαµεν αποστήναι από σου (=µε το να αποµακρυνθούµε από Σένα) και εξηµάρτοµεν εν 
πάσι και των εντολών σου ουκ ηκούσαµεν... εν ψυχή συντετριµµένη και πνεύµατι 
ταπεινώσεως προσδεχθείηµεν (=ας γίνουµε δεκτοί)...» (∆ανιήλ, Προσευχή Αζαρίου 56 και 
15). Ο «µείζων εν γεννητοίς γυναικών» Ιωάννης ο Βαπτιστής «ωµολόγησε και ουκ 
ηρνήσαντο· και ωµολόγησεν ότι ουκ ειµί εγώ ο Χριστός. Και ηρώτησαν αυτόν· τι ουν; Ηλίας ει 
συ; Ουκ ειµί. Ο Προφήτης ει συ; Και απεκρίθη Ου... Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήµω, 
ευθύνατε την οδόν Κυρίου... εγώ ουκ ειµί άξιος ίνα λύσω αυτού (=του Ιησού) τον ιµάντα του 
υποδήµατος...» (Ιωάν. Α’ 20 κ.ε.). Ο µοναδικός, τέλος, και ανεπανάληπτος Παύλος θεωρεί 
τον εαυτό του «έκτρωµα» και ανάξιον «καλείσθαι απόστολον», «ταλαίπωρον άνθρωπον», 
«πρώτον των αµαρτωλών» (Α’ Κορ. ιε’ 89, Ρωµ. ζ’ 24, Α’ Τιµ. α’ 15). Αλλά ας µη µηκύνουµε 
περισσότερο τον λόγο...  
[2] εφαρµόζοντας το: «όσω µέγας ει, τοσούτω ταπείνου σεαυτόν» (Σειρ. Γ’ 18)  
[3] Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου αυτό ακριβώς τονίζεται: «ο εωρακώς µεµαρτύρηκε» (ιθ’ 35), 
δηλ. εκείνος ο οποίος τα έγραψε αυτά, ο ίδιος είδε κάποιον στρατιώτη να λογχίζει την πλευρά 
του Χριστού και να εξέρχεται αίµα και νερό.  
[4] «Οι δε εδίστασαν» να Τον προσκυνήσουν (Ματθ. κη’ 17). «Κακείνοι (οι Απόστολοι) 
ακούσαντες ότι ζη και εθεάθη υπ’ αυτής (της Μαγδαληνής) ηπίστησαν» (Μάρκ. ις’ 11). «Ουδέ 
εκείνοις (στους δύο προς  Εµµαούς) επίστευσαν» (Μάρκ. ις’ 13). «Ωνείδισε την απιστίαν 
αυτών και σκληροκαρδίαν ότι τοις θεασαµένοις αυτόν εγηγερµένον ουκ επίστευσαν» (Μάρκ. 
ις’ 14). «Εφάνησαν ενώπιον αυτών (των Αποστόλων) ωσεί λήρος (=ανοησία, παραλήρηµα) 
τα ρήµατα αυτών (των µυροφόρων) και ηπίστουν αυταίς» (Λουκ. κδ’ 11). «Ηµείς ηλπίζοµεν 
(παρατατικός) ότι αυτός εστιν ο µέλλων λυτρούσθαι τον Ισραήλ» (λουκ. κδ’ 21). «Εάν µη ίδω 
εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν µου εις τον τύπον των 
ήλων, και βάλω την χείρά µου εις την πλευράν αυτού, ου µη πιστεύσω» (Θωµάς, Ιωάν. κ’ 25) 
κλπ  

Μεταγραφή: Θωµάς ∆ρίτσας - ∆ηµιουργία αρχείου: 17-6-2004. 
 
 

Γι’ αυτό ο Θεός άφησε µαζί, τους κακούς µε τους καλούς 
 

«Γι’ αυτό και άφησε ο Θεός να είναι οι άνθρωποι µαζί, και µάλιστα οι καλοί µε τους 
κακούς, για να οδηγήσουν και τους κακούς στη δική τους αρετή. Άκουσε τι λέει στους µαθητές 
του ο Χριστός: «Η βασιλεία των ουρανών µοιάζει µε προζύµι που το πήρε µια γυναίκα και το 
ανακάτεψε µε ένα σακί αλεύρι» (Ματθ.13,33). Άρα οι δίκαιοι, σαν το προζύµι, έχουν τη 
δύναµη να κάνουν τους κακούς να αλλάξουν και να τους µοιάσουν. Είναι λίγοι οι δίκαιοι, µα 
και το προζύµι λίγο είναι.    

Το ότι είναι µικρή η ποσότητα δεν βλάπτει την ποιότητα. Αυτή η µικρή ποσότητα όλο το 
αλεύρι το µεταβάλλει και το κάνει ζυµάρι, µε τη δύναµη που έχει µέσα της. 
Έτσι και των δικαίων η δύναµη δεν βρίσκεται στην ποσότητα του αριθµού αλλά στη Χάρη του 
Αγίου Πνεύµατος. ∆ώδεκα ήταν οι απόστολοι - είδες που είναι µικρό το προζύµι; Ολόκληρη η 
οικουµένη ζούσε στην απιστία - είδες πόσο πολύ είναι το αλεύρι; Αλλά εκείνοι οι δώδεκα 
έφεραν όλη την οικουµένη στην πίστη τους. Το προζύµι και το αλεύρι έχουν την ίδια φύση 
αλλά όχι την ίδια ποιότητα. 

Γι’ αυτό ο Θεός άφησε τους κακούς µεταξύ των καλών, έτσι ώστε, όπως έχουν την ίδια 
ανθρώπινη φύση, να αποκτήσουν και την ίδια καλή προαίρεση». 

 
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστοµος,   «Η κακία πηγάζει από την ραθυµία», ΕΠΕ τ. 31. 
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"Οι αγιασμένοι άνθρωποι του Θεού δεν θα πρόδιναν την πίστη ούτε με μια λέξη" ΄Αγιος Ιωάννης της Κροστάνδης 

 
Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης (1829-1908), από τη Ρωσία, διηγείται αυτό το 

όραμα που είχε τον Ιανουάριο του 1901: 
Μετά τις βραδινές προσευχές, ξάπλωσα λίγο να 

ξεκουραστώ στο αμυδρά φωτισμένο κελί μου, καθώς ήμουν 
κουρασμένος. Μπροστά από την εικόνα της Μητέρας του 
Θεού βρισκόταν κρεμασμένη η λαμπάδα μου. Δεν είχε 
περάσει πάνω από μισή ώρα, όταν άκουσα ένα θρόϊσμα. 
Κάποιος ακούμπησε τον αριστερό μου ώμο και με τρυφερή 
φωνή μου είπε: «Σήκω, δούλε του Θεού Ιωάννη, και 
ακολούθησε το θέλημα του Θεού»! 
  Σηκώθηκα και είδα κοντά στο παράθυρο έναν ένδοξο 
στάρετς1 με ψαρά μαλλιά, φορώντας ένα μαύρο μανδύα, και 
κρατώντας μια ράβδο στο χέρι του. Με κοιτούσε τρυφερά και 
κρατιόμουν με δυσκολία να μην πέσω εξαιτίας του μεγάλου 
φόβου μου. Τα χέρια και τα πόδια μου έτρεμαν, ήθελα να 
μιλήσω, αλλά η γλώσσα μου δεν με υπάκουε. Ο γέροντας 
έκανε το σημείο του σταυρού σε μένα και σύντομα γέμισα με 
γαλήνη και χαρά. Έπειτα, έκανα το σταυρό μου κι ο ίδιος. 
         01. Στη συνέχεια, έδειξε με τη ράβδο του προς το δυτικό 
τοίχο του κελιού μου, έτσι ώστε να παρατηρήσω ένα 

συγκεκριμένο σημείο. Ο γέροντας είχε χαράξει στον τοίχο τους ακόλουθους αριθμούς: 1913, 
1914, 1917, 1922, 1924 και 1934.  

02. Ξαφνικά, ο τοίχος εξαφανίστηκε και περπατούσα με το γέροντα σε ένα πράσινο 
λιβάδι και είδα πλήθος από χιλιάδες σταυρούς σαν σημάδια τάφων. Ήταν ξύλινοι, πήλινοι ή 
χρυσοί. Ρώτησα τον γέροντα, για ποιο λόγο υπήρχαν αυτοί οι σταυροί. Μου απάντησε γαλήνια, 
ότι οι σταυροί αυτοί υπάρχουν γι' αυτούς που υπέφεραν και δολοφονήθηκαν για την πίστη τους 
στο Χριστό και για τον Λόγο του Θεού, και έγιναν Μάρτυρες. Και έτσι συνεχίσαμε να περπατάμε.  
  03. Ξαφνικά είδα ένα ολόκληρο ποτάμι από αίμα και ρώτησα τον γέροντα, ποια είναι η 
σημασία αυτού του αίματος και πόσο είχε χυθεί. Ο γέροντας κοίταξε γύρω και απάντησε: «Αυτό 
είναι το αίμα των αληθινών Χριστιανών»!  

04. Έδειξε, έπειτα, σε κάποια σύννεφα, και είδα ένα πλήθος από αναμμένα καντήλια που 
έκαιγαν με άσπρη φλόγα. Άρχισαν να πέφτουν προς το έδαφος το ένα μετά το άλλο κατά 
δεκάδες και κατά εκατοντάδες. Κατά την πτώση τους, σκοτείνιαζαν και γίνονταν στάχτες. 
  Τότε ο γέροντας μου είπε, «Κοίτα»!, και είδα σε ένα σύννεφο επτά καιόμενα καντήλια. 
Ρώτησα ποιο είναι το νόημα των καιόμενων καντηλιών που πέφτουν στο έδαφος και μου 
απάντησε: «Αυτές είναι οι εκκλησίες του Θεού που έχουν πέσει σε αίρεση, αλλά αυτά τα εφτά 
καντήλια στα σύννεφα είναι οι εφτά Εκκλησίες, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής 
Εκκλησίας, που θα μείνουν μέχρι το τέλος του κόσμου»! 
  05. Ο γέροντας, στη συνέχεια, έδειξε ψηλά στον αέρα και είδα και άκουσα αγγέλους να 
ψάλλουν: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ»! Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων με κεριά στα 
χέρια τους μας προσπέρασαν, ενώ η χαρά φαινόταν να λάμπει στα πρόσωπά τους. Ήταν 
αρχιεπίσκοποι, μοναχοί, μοναχές, ομάδες λαϊκών, ενήλικες, νέοι, ακόμα και παιδιά και μωρά. 
Ρώτησα το θαυματουργό γέροντα ποιοί είναι αυτοί οι άνθρωποι κι αυτός αποκρίθηκε: «Όλοι αυτοί 
είναι οι άνθρωποι που υπέφεραν για την Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και για τις 
άγιες εικόνες που βρέθηκαν στα χέρια των αμαρτωλών καταστροφέων». 
  Έπειτα, ρώτησα το μεγάλο γέροντα, αν θα μπορούσα να κάτσω κάτω δίπλα τους. Ο 

                                                 
1 Ο όρος στάρετς (γέροντας) υποδηλώνει ένα ιερομόναχο (π.χ. Σεραφείμ του Σαρώφ) ή μοναχό (π.χ. Παίσιος ο 
Αγιορείτης) ή σε κάποιες περιπτώσεις ένα έγγαμο ιερέα (π.χ. Ιωάννης της Κροστάνδης, ή παπά Παναγής 
Μπασιάς, ή άλλοι ιερείς που και τώρα ζουν στις πόλεις), ο οποίος έχοντας αποκτήσει πνευματική πείρα, ζώντας 
μέσα στη χάρη του Θεού, αξιώνεται να οδηγεί και άλλους στον δρόμο της σωτηρίας. 
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γέροντας μου είπε: «Είναι πολύ νωρίς για σένα να υποφέρεις, επομένως το να καθίσεις μαζί τους 
δεν είναι ευλογημένο από το Θεό»! Είδα πάλι ένα μεγάλο πλήθος από νεογέννητα που υπέφεραν 
για το Χριστό από τον Ηρώδη2 και έλαβαν στέμμα από τον Επουράνιο Βασιλέα. 
  06. Προχωρήσαμε περισσότερο και πήγαμε σε μια μεγάλη εκκλησία. Ήθελα να κάνω το 
σημείο του σταυρού, αλλά ο γέροντας με συμβούλευσε: «Δεν είναι ανάγκη να κάνεις το σταυρό 
σου, επειδή αυτός είναι ένας τόπος του βδελύγματος της ερημώσεως».3 Η εκκλησία ήταν 
σκοτεινή και καταθλιπτική. Στην “Αγία Τράπεζα” ήταν ένα αστέρι και ένα Ευαγγέλιο με αστέρια. 
Κεριά καμωμένα από πίσσα καιγόντουσαν και έτριζαν σαν καυσόξυλα. Το δισκοπότηρο στεκόταν 
εκεί, καλυμμένο με μια απαίσια βρωμιά. Υπήρχε κι ένα πρόσφορο4 με αστέρια. Ένας ιερέας 
στεκόταν μπροστά από την “Αγία Τράπεζα” με ένα πρόσωπο κατάμαυρο σαν πίσσα, και 
μια γυναίκα βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα, καλυμμένη με κόκκινα και με ένα 
αστέρι στα χείλη της και ούρλιαζε και γελούσε σε όλη την εκκλησία λέγοντας: «Είμαι ελεύθερη»! 
Σκέφτηκα: «Θεέ μου, πόσο τρομερό»! 
  Οι άνθρωποι, σαν τρελοί, άρχισαν να τρέχουν γύρω από την Αγία Τράπεζα, φωνάζοντας, 
σφυρίζοντας και χειροκροτώντας. Μετά, άρχισαν να τραγουδούν άσεμνα τραγούδια. Ξαφνικά, 
ένας κεραυνός άστραψε, ένα φοβερό αστροπελέκι αντήχησε, η γη σείσθηκε και η εκκλησία 
κατέρρευσε, στέλνοντας τη γυναίκα, τους ανθρώπους, τον παπά και τους υπόλοιπους στην 
άβυσσο. Σκέφτηκα: «Θεέ μου, πόσο τρομερό, σώσε μας»!  
  Ο γέροντας είδε αυτό που είχε γίνει, όπως κι εγώ. Τον ρώτησα: «Πάτερ, πείτε μου, ποια 
είναι η σημασία αυτής της φοβερής εκκλησίας»;  Αποκρίθηκε: «Αυτοί είναι οι κοσμικοί (γήινου 
φρονήματος) άνθρωποι, οι αιρετικοί, οι οποίοι εγκατέλειψαν την Αγία, Καθολική, Αποστολική 
Εκκλησία και αναγνώρισαν την πρόσφατη νεωτερίζουσα εκκλησία την οποία ο Θεός δεν έχει 
ευλογήσει.  Σ' αυτή την εκκλησία δεν νηστεύουν, δεν παρακολουθούν ακολουθίες και 
δεν λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία»! Φοβήθηκα και είπα: «Ο Θεός ελεεί εμάς, μα καταριέται 
αυτούς με θάνατο»! Ο γέροντας με διέκοψε και είπε: «Μη θρηνείς, μόνο προσεύχου». 
  07. Έπειτα, είδα μια κοσμοσυρροή, καθένας από τους οποίους είχε ένα αστέρι στα 
χείλη και ήταν τρομερά εξαντλημένοι από τη δίψα, περπατώντας εδώ και εκεί. Μας είδαν και 
φώναζαν δυνατά: «Άγιοι Πατέρες, προσευχηθείτε για μας. Μας είναι πολύ δύσκολο, επειδή εμείς 
οι ίδιοι δεν μπορούμε. Οι Πατέρες και οι Μητέρες μας δεν μας δίδαξαν το Νόμο του Θεού.5 Ούτε 
το όνομα του Χριστού δεν έχουμε, και δεν έχουμε λάβει ειρήνη. Απορρίψαμε το Άγιο Πνεύμα και 
το σημείου το σταυρού». Άρχισαν να κλαίνε. 
  08. Ακολούθησα το γέροντα. «Κοίτα»!, μου είπε δείχνοντας με το δάχτυλό του. Είδα ένα 
βουνό από ανθρώπινα πτώματα βαμμένα στο αίμα. Φοβήθηκα πολύ και ρώτησα τον γέροντα 
ποιο είναι το νόημα αυτών των νεκρών σωμάτων. Μου απάντησε: «Αυτοί είναι οι άνθρωποι 
που έζησαν μοναστική ζωή, απορρίφθηκαν από τον Αντίχριστο, και δεν έλαβαν τη 
σφραγίδα του. Υπέφεραν για την πίστη τους για τον Χριστό και την Αποστολική Εκκλησία και 
έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου πεθαίνοντας για τον Χριστό. Να προσεύχεσαι γι' αυτούς 
τους δούλους του Θεού»!  
  09. Χωρίς προειδοποίηση ο γέροντας γύρισε στο βορρά και έδειξε με το χέρι του. Είδα ένα 
αυτοκρατορικό παλάτι, γύρω από το οποίο έτρεχαν σκυλιά. Άγρια τέρατα και σκορπιοί ούρλιαζαν 
και επετίθεντο έχοντας προτεταμένα τα δόντια τους. Και είδα τον Τσάρο να κάθεται σ' ένα 
θρόνο. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό, αλλά ανδρείο. Έλεγε την ευχή του Ιησού. 
  Ξαφνικά έπεσε σαν νεκρός άνθρωπος. Το στέμμα του έπεσε. Τα άγρια θηρία, οι σκύλοι και 
οι σκορπιοί τσαλαπάτησαν τον βασιλιά. Ήμουν φοβισμένος και έκλαιγα πικρά. Ο γέροντας με 
πήρε από το δεξί ώμο. Είδα μια φιγούρα σαβανωμένη στα άσπρα - ήταν ο Νικόλαος ο Β΄. Στο 
κεφάλι του ήταν ένα στεφάνι από πράσινα φύλλα, και το πρόσωπό του ήταν άσπρο και κάπως 
ματωμένο. Φορούσε ένα χρυσό σταυρό γύρω από το λαιμό του και ψιθύριζε ήσυχα μια 
προσευχή. Και μετά μου είπε με δάκρυα: «Προσευχήσου για μένα, Πάτερ Ιωάννη. Πες σε όλους 
τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ότι εγώ, ο Τσάρος - μάρτυρας, πέθανα ανδρείως για 
την πίστη μου στο Χριστό και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πες στους Αγίους Πατέρες ότι 
                                                 
2 Βλέπε Ματθ. Β16-18. Η σφαγή αυτών των νηπίων τιμάται στις 29 Δεκεμβρίου. 
3 Η φράση «Το βδέλυγμα της ερημώσεως» πρωτοειπώθηκε από τον προφήτη Δανιήλ (βλ. Δανιήλ ΙΒ-11). Ο 
Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρεται σ’ αυτήν στο κατά Ματθαίον ΚΔ-15, και κατά Μάρκον ΙΓ-14 Ευαγγέλιον. 
4 Πρόσφορο είναι ο σφραγισμένος άρτος που χρησιμοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. 
5 Ο Nόμος του Θεού είναι γενικά η διδασκαλία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα όμως ο γνωστός σαν Zakon Bozhij, που 
είναι κατηχητικό βιβλίο της Ρωσικής Εκκλησίας. 
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πρέπει να κάνουν μια Παννυχίδα6 για μένα τον αμαρτωλό, αλλά δεν θα υπάρξει τάφος για μένα»! 
Σύντομα όλα έγιναν άφαντα στην ομίχλη. Έκλαψα πικρά προσευχόμενος για τον Τσάρο - 
μάρτυρα. Τα χέρια μου και τα πόδια μου έτρεμαν από φόβο. 

10. Ο γέροντας είπε: «Κοίτα»! Μετά είδα μια κοσμοσυρροή από ανθρώπους 
διασκορπισμένους γύρω στη γη που είχαν πεθάνει από πείνα, ενώ οι άλλοι έτρωγαν γρασίδι 
και φυτά. Τα σκυλιά κατέτρωγαν τα σώματα των πεθαμένων, ενώ η δυσοσμία ήταν τρομερή. 
Σκέφτηκα: «Κύριε, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πίστη». Από τα στόματά τους έβγαιναν 
βλασφημίες και γι' αυτό δέχθηκαν το θυμό του Κυρίου. 
  11. Είδα, επίσης, ένα ολόκληρο βουνό από βιβλία και ανάμεσα στα βιβλία σέρνονταν 
σκουλήκια εκπέμποντας μια τρομερή δυσοσμία. Ρώτησα το γέροντα ποια ήταν η σημασία αυτών 
των βιβλίων. Αυτός είπε: «Αυτά τα βιβλία είναι ασέβεια και βλασφημία που θα μολύνουν όλους 
τους Χριστιανούς με αιρετικές διδασκαλίες»! Μετά ο γέροντας ακούμπησε το ραβδί του σε κάποια 
από τα βιβλία και άρπαξαν φωτιά. Ο άνεμος διασκόρπισε τις στάχτες. 
  12. Στη συνέχεια, είδα μια εκκλησία γύρω από την οποία ήταν στοίβα από δεήσεις για 
τους αποθανόντες. Έσκυψα και θέλησα να τις διαβάσω, αλλά ο γέροντας είπε: «Αυτές οι 
δεήσεις για τους πεθαμένους βρίσκονται εδώ πολλά χρόνια και οι ιερείς τις έχουν ξεχάσει. Δεν 
πρόκειται ποτέ να τις διαβάσουν, αλλά οι νεκροί θα ζητούν κάποιον να προσευχηθεί γι' αυτούς»!  
Εγώ τον ρώτησα: «Ποιοι θα προσευχηθούν γι’ αυτούς»; Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Οι Άγγελοι θα 
προσευχηθούν γι' αυτούς».  
  13. Προχωρήσαμε πιο πέρα, και ο γέροντας τάχυνε το βήμα τόσο που με δυσκολία τον 
προλάβαινα. «Κοίτα»!, μου είπε. Είδα ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους να καταδιώκονται 
από τους δαίμονες οι οποίοι τους χτυπούσαν με πασσάλους, με δίκρανα και γάντζους. Ρώτησα 
τον γέροντα ποιο είναι το νόημα αυτών των ανθρώπων. Μου αποκρίθηκε: «Αυτοί είναι εκείνοι 
που απαρνήθηκαν την πίστη τους και άφησαν την Αγία, Καθολική, Αποστολική Εκκλησία και 
δέχθηκαν την καινούργια νεωτερίζουσα εκκλησία. Αυτή η ομάδα, εκπροσωπεί τους ιερείς, 
τους μοναχούς, τις μοναχές, και τους λαϊκούς οι οποίοι απαρνήθηκαν τους όρκους τους, ή το 
γάμο τους, και δεσμεύθηκαν με το ποτό, την ανηθικότητα, και όλου του είδους τις 
βλασφημίες και τις διαβολές. Όλοι αυτοί έχουν τρομακτικά πρόσωπα και μια τρομερή δυσοσμία 
βγαίνει από τα στόματά τους. Οι δαίμονες τους χτυπούσαν, οδηγώντας τους στην τρομερή 
άβυσσο, από την οποία βγαίνουν οι φλόγες της κολάσεως. Ήμουν πολύ φοβισμένος. Έκανα το 
σημείο του σταυρού ενώ προσευχόμουν, ο Κύριος να μας αποτρέψει από τέτοια μοίρα! 
  14. Μετά, αντίκρυσα μια ομάδα ανθρώπων, νέους και γέρους μαζί, οι οποίοι ήταν όλοι 
ντυμένοι άσχημα, και κρατούσαν ψηλά ένα μεγάλο αστέρι με 5 σημεία. Σε κάθε γωνία ήταν 12 
δαίμονες και στη μέση ήταν ο ίδιος ο Σατανάς, με κέρατα και αχυρένιο κεφάλι. Έβγαλε ένα 
βλαβερό αφρό στους ανθρώπους, ενώ ανακοίνωνε αυτές τις λέξεις: «Σηκωθείτε εσείς οι 
καταραμένοι με τη σφραγίδα μου…" 
  Ξαφνικά εμφανίστηκαν πολλοί δαίμονες με σιδερένιες σφραγίδες και πάνω σε όλους τους 
ανθρώπους τοποθέτησαν τη σφραγίδα: στα χείλη τους, στους αγκώνες7 και στο δεξί χέρι. 
Ρώτησα τον γέροντα: «Τι σημαίνει αυτό»; Και αποκρίθηκε: «Αυτό είναι το σημάδι του 
Αντιχρίστου»! Έκανα το σταυρό μου και ακολούθησα το γέροντα. 
  15. Ξαφνικά, σταμάτησε και έδειξε προς την Ανατολή με το χέρι του. Είδα μια μεγάλη 
συγκέντρωση από ανθρώπους με χαρούμενα πρόσωπα που κουβαλούσαν σταυρούς και κεριά 
στα χέρια. Στο μέσο τους υπήρχε μια Αγία Τράπεζα τόσο λευκή όσο το χιόνι. Στην Αγία Τράπεζα 
υπήρχε ο σταυρός και το Άγιο Ευαγγέλιο και πάνω από την Αγία Τράπεζα ήταν ο αέρας8 με 
ένα χρυσό αυτοκρατορικό στέμμα πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο με χρυσά γράμματα 
«Για σύντομο διάστημα». Πατριάρχες, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί στέκονταν 
γύρω από την Αγία Τράπεζα. Όλοι έψαλαν: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη». Από 
μεγάλη χαρά έκανα το σταυρό μου και δόξασα το Θεό. 
  16. Ξαφνικά ο γέροντας κούνησε το σταυρό του προς τα πάνω τρεις φορές και είδα ένα 
βουνό από πτώματα καλυμμένα από ανθρώπινο αίμα και από πάνω τους πετούσαν 
Άγγελοι. Έπαιρναν τις ψυχές αυτών που είχαν δολοφονηθεί για το Λόγο του Θεού προς τα 

                                                 
6 Παννυχίδα λέγεται η πλήρης ακολουθία του μνημοσύνου, όχι το απλό τρισάγιο, για τους κεκοιμημένους. 
Τελείται στο κοιμητήριο ή στην εκκλησία, και επισημότερα συνδυάζεται με αγρυπνία (εξ ου και παν-νυχίδα).  
7 Αναγράφεται και σαν «στο μέτωπο» αντί «στους αγκώνες» σε άλλες εκδόσεις. 
8 Κάλυμμα των αγίων δώρων. 
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Ουράνια ενώ έψαλλαν: «Αλληλούια»! 
  Παρατήρησα όλα αυτά και έκλαψα δυνατά. Ο γέροντας με πήρε από το χέρι και μου 
απαγόρευσε να κλαίω. Ότι ευχαριστεί το Θεό, είναι το ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπέφερε και 
έχυσε το πολύτιμο αίμα του για μας. Κάποιοι σαν αυτούς θα γίνουν μάρτυρες, οι οποίοι δεν 
θα δεχθούν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, κι όλοι αυτοί που θα χύσουν το αίμα τους θα 
λάβουν ουράνια στέμματα. Ο γέροντας έπειτα προσευχήθηκε γι' αυτούς τους δούλους του Θεού 
και στράφηκε στην Ανατολή καθώς τα λόγια του Προφήτη Δανιήλ βγήκαν αληθινά: "Το βδέλυγμα 
της ερημώσεως". 
  17. Τελικά, είδα το θόλο του ναού της Ιερουσαλήμ. Πάνω του ήταν ένα αστέρι. Μέσα 
στην εκκλησία εκατομμύρια άνθρωποι συνέρρεαν και πάλι πολλοί προσπαθούσαν να μπουν. 
Ήθελα να κάνω το σημείο του σταυρού, αλλά ο γέροντας μου άρπαξε το χέρι και είπε: «Εδώ 
είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως». Έτσι μπήκαμε στoν ναό, που ήταν γεμάτος από 
ανθρώπους. Είδα μια “Αγία Τράπεζα”, στην οποία έκαιγαν κεριά από λίπος ζώων. Στην Αγία 
Τράπεζα ήταν ένας βασιλιάς με κόκκινα, φλογισμένος, πορφυρός. Στο κεφάλι του ήταν ένα 
χρυσό στέμμα με ένα αστέρι. Ρώτησα το γέροντα: «Ποιος είναι αυτός»; Μου απάντησε: «Ο 
Αντίχριστος». Ήταν πολύ ψηλός με μάτια σαν φωτιά, μαύρα φρύδια, ξυρισμένο μούσι, 
θηριώδης, πανούργος, διαβολικός, με τρομακτικό πρόσωπο. Ήταν μόνος του στην Αγία Τράπεζα 
και έτεινε τα χέρια στους ανθρώπους. Είχε νύχια σουβλερά σαν της τίγρης και φώναζε: «Είμαι ο 
Βασιλιάς. Είμαι ο Θεός. Είμαι ο Αρχηγός. Αυτός που δεν έχει τη σφραγίδα μου θα 
θανατωθεί». 
  Όλοι οι άνθρωποι έπεσαν κάτω και τον προσκυνούσαν και εκείνος άρχισε να βάζει τη 
σφραγίδα του στα χείλη τους και στα χέρια τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν λίγο 
ψωμί και να μην πεθάνουν από την πείνα και τη δίψα. Γύρω από τον Αντίχριστο, οι υπηρέτες του 
οδηγούσαν αρκετούς ανθρώπους των οποίων τα χέρια ήταν δεμένα, που δεν είχαν πέσει να τον 
προσκυνήσουν. Αυτοί είπαν: «Είμαστε Χριστιανοί, και όλοι πιστεύουμε στον Κύριό μας Ιησού 
Χριστό»! Ο Αντίχριστος σύντριψε τις κεφαλές τους αστραπιαία, και το Χριστιανικό αίμα άρχισε να 
ρέει. 
  Ένα παιδί οδηγήθηκε μετά στην Αγία Τράπεζα του Αντιχρίστου να τον προσκυνήσει, αλλά 
τολμηρά διακήρυξε: «Είμαι Χριστιανός και πιστεύω στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αλλά εσύ είσαι 
μεσίτης και υπηρέτης του σατανά»! – «Θάνατος σ’ αυτόν»!, αναφώνησε ο Αντίχριστος. Άλλοι που 
δέχθηκαν το σφράγισμα του Αντιχρίστου έπεσαν κάτω και τον προσκύνησαν. 
  18. Ξαφνικά, ένα βοητό από κεραυνό αντήχησε, και χιλιάδες αναλαμπές αστραπών 
άρχισαν να αναβοσβήνουν. Βέλη άρχισαν να χτυπούν τους υπηρέτες του Αντιχρίστου. 
Έπειτα, ένα μεγάλο φλεγόμενο βέλος άστραψε και χτύπησε τον Αντίχριστο τον ίδιο στο κεφάλι. 
Καθώς κουνούσε το χέρι του, το στέμμα του έπεσε και συνετρίβη στο έδαφος. Μετά εκατομμύρια 
πουλιά πέταξαν και κούρνιασαν στους υπηρέτες του Αντιχρίστου.  Ένιωσα το γέροντα να με 
παίρνει από το χέρι. 
  Προχωρήσαμε περισσότερο, και εγώ είδα πάλι πολύ αίμα Χριστιανών. Ήταν εδώ που 
θυμήθηκα τις λέξεις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο βιβλίο της Αποκάλυψης ότι το αίμα θα 
έφτανε ως το χαλινάρι του αλόγου. Σκέφτηκα: «Θεέ μου, σώσε μας»! Εκείνη τη στιγμή είδα 
Αγγέλους να πετούν και να ψάλουν «Άγιος,  Άγιος,  Άγιος  Κύριος  Σαβαώθ»! 
  19. Ο γέροντας κοίταξε πίσω, και άρχισε να λέει: «Μη λυπάσαι, γιατί σύντομα, πολύ 
σύντομα θα έρθει το τέλος του κόσμου!  Προσευχήσου στον Κύριο. Ο Θεός είναι 
εύσπλαχνος σε όσους τον υπηρετούν». 
  20. Ο καιρός πλησίαζε στο τέλος. Έδειξε προς την Ανατολή, έπεσε στα γόνατα και άρχισε 
να προσεύχεται. Κι εγώ προσευχήθηκα μαζί του. Μετά ο γέροντας άρχισε να απομακρύνεται 
γρήγορα από τη γη εις τας Ουρανίους Μονάς. Καθώς το έκανε αυτό, θυμήθηκα ότι δεν γνώριζα το 
όνομά του, και έτσι ικέτεψα δυνατά: «Πάτερ, ποιο είναι το όνομά σου»; Τρυφερά απάντησε: 
«Σεραφείμ του Σαρώφ». Αυτά είναι που είδα και κατέγραψα για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. 
  Ένα μεγάλο κουδούνι χτύπησε πάνω από το κεφάλι μου, άκουσα τον ήχο και σηκώθηκα 
από το κρεβάτι. «Κύριε, ευλόγησε και βοήθησέ με, μέσω των προσευχών του Αγίου Γέροντα! Με 
φώτισες, τον αμαρτωλό δούλο σου, τον ιερέα Ιωάννη της Κροστάνδης». 

  Σημειώσεις υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου (ΛΜΔ): Το κείμενο της προφητείας, 
κυκλοφόρησε αρχικά στη Ρωσία, και κατόπιν μεταξύ των Ρώσων της διασποράς, καθώς και των 
Σλάβων (π.χ. I.K. Sursky, Father John of Kronstadt, Bελιγράδι, 1941). Το παρόν είναι από το «Voronezh 
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Eparchy Messenger» τ.11, 1992, ίσως το αυθεντικότερο. Στην διάρκεια δηλ. των διωγμών των 
χριστιανών από τους σοβιετικούς, κάποιοι έκαναν μικροεπεμβάσεις για να ταιριάζουν σε κάποια 
γεγονότα, όπως στην περίπτωση της «Ζωντανής Εκκλησίας», η οποία υποκινούμενη από τους 
κομμουνιστές προσπάθησε να διασπάσει την επίσημη Ρωσική Εκκλησία. Πρόσθεσαν τότε το 
«ζωντανή» στη φράση «νεωτερίζουσα εκκλησία» της ενότητας 06, για να γίνουν πιο έντονες οι 
αντιδράσεις του κόσμου προς αυτήν9. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο ήταν περιττό. Επίσης σε 
άλλο κείμενο του 1952, η γυναίκα με τα κόκκινα της ενότητας 06 του οράματος είναι μόνη και 
μαύρη η ίδια. Αυτή με τις κραυγές της ότι είναι “ελεύθερη” ξεσηκώνει σε πανηγυρισμούς τα 
πλήθη.10 Επίσης στις αρχικές ημερομηνίες ενίοτε τίθεται το 1933 αντί του 1934. Και αυτό όμως 
δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι όπως θα δούμε ο αριθμός αυτός συμβολίζει τη δεύτερη φάση της 
πείνας, στην Ουκρανία, που μεγιστοποιείται το 1933, και τελειώνει το 1934. Όλα αυτά καθόλου 
δεν εμποδίζουν την παραδοχή του οράματος σαν αυθεντικού. Η δομή του, που αναλύεται 
εδώ, το επιβεβαιώνει.  
  Για να δοθούν πρόσθετα ερμηνευτικά σχόλια στο κείμενο, αριθμήθηκαν οι ενότητες. Έτσι 
το όραμα αρχίζει με την εμφάνιση του «ενδόξου στάρετς», που στο τέλος της διηγήσεως του 
Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, αποκαλύπτεται ότι είναι ο άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ, ένας πολύ 
μεγάλος άγιος, αποκαλούμενος και «γέροντας της Ρωσίας». Αυτός είναι και ο ξεναγός του στο 
μέλλον. 

01. Οι αριθμοί, που τύπωσε πάνω στον τοίχο ο στάρετς Σεραφείμ, ήταν τα πιο κρίσιμα έτη, 
ιδιαίτερα για την Ρωσία. Τα δείχνει στον άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης από την αρχή, διότι 
κατόπιν θα δει τα αντίστοιχα γεγονότα στο υπόλοιπο όραμα, καθώς και τον Αντίχριστο, 
όπως και την εποχή ελάχιστα πριν τη 2α Παρουσία, η οποία ορίζει το κλείσιμο της 
ανθρώπινης ιστορίας. Αρχίζουν μετά τον πανηγυρικό εορτασμό των 300 χρόνων της 
δυναστείας των Ρομανώφ το 1913, με τον Παγκόσμιο πόλεμο που το 1914 επεκτείνεται στη 
Ρωσία, οπότε της επιτίθενται η Γερμανία και η Οθωμανική αυτοκρατορία. Το 1917 ακολουθεί 
η αιματηρή επανάσταση των μπολσεβίκων, το 1922 πέφτει τρομερή πείνα στην περιοχή του 
Βόλγα στη Ρωσία, και το 1932-34 η πείνα χτυπάει την Ουκρανία. Για την Ελλάδα 
ενδιαφέρουν από τις ημερομηνίες επί πλέον, το 1922 που ήταν η Μικρασιατική καταστροφή, 
και το 1924 ο διχασμός του παλιού - νέου ημερολογίου. 

02. Οι ξύλινοι, πήλινοι ή χρυσοί σταυροί δόθηκαν σε όσους είχαν πεθάνει παλιότερα για την 
πίστη, και έγιναν Μάρτυρες. Η πολυτιμότητα του υλικού έχει σχέση με το μέγεθος (αξία) του 
αγώνα κάθε Μάρτυρος. 

03. Αυτό που είδε κατόπιν ο άγιος ιερέας Ιωάννης, δηλ. ένα ολόκληρο ποτάμι από αίμα, 
εξηγήθηκε από τον γέροντα Σεραφείμ σαν «το αίμα των αληθινών Χριστιανών». Σε σχέση 
με την επόμενη ενότητα (04), και την (06), βεβαιώνει ότι όχι το αίμα των καλοπερασάκηδων 
αιρετικών, των ονομαζομένων κακώς σαν Χριστιανών, αλλά το αίμα του μαρτυρίου που 
χύνεται για την πίστη, είναι το αίμα των αληθινών Χριστιανών! 

04. Η καλοπέραση και η υπερηφάνεια οδήγησαν πλήθος εκκλησιών, ενώ πριν είχαν πίστη και 
στεκόντουσαν στα ύψη με την Ουράνια πολιτεία των πιστών τους, κατόπιν όπως τα καντήλια 
τους, να αρχίσουν να πέφτουν προς το έδαφος, δηλαδή να χάνουν την πνευματικότητά τους 
από την προσήλωσή τους στα γήινα, κατά δεκάδες και κατά εκατοντάδες. Κατά την πτώση 
τους, σκοτείνιαζαν και γίνονταν στάχτες, διότι ο Χριστιανισμός σβήνει όπου δεν υπάρχει 
κοινωνία με το φως του Χριστού μέσω της τήρησης των εντολών του, σύμφωνα με την 
γνήσια διατηρημένη, στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, Παράδοση. Οι αιρετικοί αρνούνται 
την Παράδοση, και φτιάχνουν ο καθένας μια «εκκλησία» στα μέτρα του. Ο στάρετς Σεραφείμ 
είπε ξεκάθαρα: «Αυτές, με τα σβηστά καντήλια, είναι οι εκκλησίες του Θεού που έχουν πέσει 
σε αίρεση». 
        Όμως μέχρι τη συντέλεια θα παραμείνουν «οι 7 (τοπικές) Εκκλησίες, της Μίας Αγίας 
Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας». Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν κάποιοι 
με αιρετικά φρονήματα μέσα σ’ αυτές. Αλλά δεν θα μπορέσουν οι αιρετικοί να παρασύρουν 
το σύνολο της Εκκλησίας μακριά από την Παραδομένη Αλήθεια. Παρ’ όλο που πλησιάζοντας 
προς το τέλος, όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, «οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι 

                                                 
9 Βλ. πχ την έκδοση «St. John of Kronstadt, in Fomin»,σελ. 137-141, από το «Orthodox Russia», № 20 (517) στα Ρωσικά,  
μεταφρασμένο στον V. Moss, «The Imperishable Word», Old Woking, Gresham Press, 1980. 
10 Από το «The Vision of John of Kronstadt», «Orthodox Rus», № 20, 15/28-Οκτ-1952, ως άνω. 
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και οι ασεβέστεροι των όλων» (βλ. «Προφητείες»). Και όπως εξηγείται στο τεύχος των 
Προφητειών, μιλάει και για ηθικά παραπτώματα (χειρότεροι), και για κακοδοξίες 
(ασεβέστεροι) πχ. Οικουμενιστικό συγκρητισμό ή ακόμη και Πανθρησκεία. Αλλά και οι 
Απόστολοι μιλάνε για την εξελισσόμενη αποστασία, η οποία σαν άλλος Ιούδας Ισκαριώτης, 
θα δώσει τόπο, με την προδοσία της, στον Αντίχριστο. Διότι αυτός δεν μπορεί να έρθει, «εάν 
μη έλθη η αποστασία πρώτον» (Β΄ Θεσ. Β΄-3). 

05. Στην ενότητα αυτή, η σκηνή γίνεται χαρμόσυνη από τα χαρούμενα πρόσωπα των σωσμένων 
ανθρώπων που παρατηρεί ο άγιος Ιωάννης να περνούν μπροστά του. Το χαρακτηριστικό 
τους για το οποίο και δικαιώθηκαν είναι ότι «…υπέφεραν για την Αγία, Καθολική και 
Αποστολική Εκκλησία, και για τις άγιες εικόνες που βρέθηκαν στα χέρια των αμαρτωλών 
καταστροφέων». Τονίζεται και εδώ ότι ο αληθινός αγώνας, το να υποφέρουν οι Χριστιανοί 
για την πίστη τους, και ακόμη για τα ιερά αντικείμενα όπως οι εικόνες, αποφέρει μέγιστη 
ανταπόδοση στην άλλη ζωή. Τόσο ζηλευτή ήταν η κατάσταση των Χριστιανών αυτών, που ο 
άγιος Ιωάννης ήθελε να αφήσει αυτή τη ζωή και να ενωθεί μαζί τους. Όμως δεν μπορούσε 
να γίνει κάτι τέτοιο, να συγκαταριθμηθεί μ’ αυτούς που υπέφεραν μεγάλα βάσανα για την 
πίστη, παρ’ όλους τους κόπους της προηγούμενης ζωής του! Εδώ ας θυμηθούμε: «εν τη 
οικία του Πατρός μου μοναί (διαμονές) πολλαί εισίν» (Ιω. ΙΔ-2). Και: «…το δε καθίσαι εκ 
δεξιών μου και εξ ευωνύμων μου ουκ έστιν εμόν δούναι, αλλ’ οις ητοίμασται υπό του 
Πατρός μου» (Ματ. Κ-23).   
       Τα νεογέννητα που δεν σκοτώθηκαν με εκτρώσεις ή πέθαναν αβάπτιστα, αλλά αντίθετα 
συμμετείχαν στις θλίψεις του διωγμού του Χριστού, και θανατώθηκαν από τον τότε Ηρώδη, 
και θα θανατώνονται σ’ όλες τις εποχές από τον εκάστοτε Ηρώδη, και αυτά αξιώνονται με 
την εξαίρετη τιμή να ανήκουν σ’ αυτή την προνομιακή διαμονή των Μαρτύρων, όπου ούτε ο 
άγιος Ιωάννης ήταν τότε έτοιμος να συμμετάσχει!             

06. Μετά τη χαρά της προηγούμενης ενότητας, επανέρχεται η θλιβερή εικόνα των αιρετικών, 
που αυτή τη φορά βρίσκονται στη φάση να έχουν ιδρύσει την παναίρεση της 
Πανθρησκείας. Σ’ αυτήν χρησιμοποιούνται λειτουργικά σύμβολα κατά απομίμηση της 
Χριστιανικής θρησκείας, ακάθαρτα όμως, διότι δεν αποτείνονται στον Αληθινό Θεό, του 
οποίου τη λατρεία θέλουν να καταργήσουν με την Πανθρησκεία, αλλά στον Σατανά. ο 
οποίος προσπαθεί πάντα να μιμείται τα του Θεού για να κρύβει την ασχήμια του και να 
ξεγελάει τους αφελείς. 

   Η “εκκλησία” αυτή είναι «ένας τόπος του βδελύγματος της ερημώσεως», δηλαδή του  
Αντιχρίστου. Διότι «βδέλυγμα της ερημώσεως» αποκαλεί ο προφήτης Δανιήλ τον 
Αντίχριστο. Η Πανθρησκεία θέλει να αφαιρέσει τη λατρεία του Αληθινού Θεού από τη ζωή 
των ανθρώπων προτείνοντας μια νέα θρησκεία, η οποία της υποδείχθηκε από το Σατανά, και 
προωθείται από τα όργανά του στη Γη. Ιδρυτές της είναι «οι κοσμικοί άνθρωποι, οι 
αιρετικοί». Εδώ σαφώς ο Άγιος Σεραφείμ ορίζει ότι οι προτεσταντικού τύπου αιρέσεις που 
γίνονται από κοσμικούς ανθρώπους, ήδη αιρετικούς, θα καταλήξουν στην παναίρεση της 
Πανθρησκείας, με ενδιάμεσο στάδιο, για λίγο καιρό, αυτό του Οικουμενισμού. Οι 
συναντήσεις πανθρησκευτικού τύπου, υπό τον πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ, στην Ασίζη το 1986 
και 2002, και “οι διαθρησκειακές συναντήσεις” που γίνονται τώρα ραγδαία και στη Ρωσία, 
επιβεβαιώνουν ότι η Πανθρησκεία έφτασε να προωθείται πλέον, ταυτόχρονα με τον 
Οικουμενισμό!  (Ο Σατανάς γνωρίζει ότι ολίγον χρόνον έχει…Να γατί βιάζονται). 

  Η υποκρισία και αποστασία στην οποία θα πέσει μεγάλη μερίδα του Ορθοδόξου κλήρου 
προφητεύθηκε από τον άγιο επίσκοπο Θεοφάνη τον έγκλειστο: «Αν και το όνομα του 
Χριστού θα ακούγεται παντού, και παντού θα είναι ορατές εκκλησίες και 
εκκλησιαστικές ακολουθίες, όλα αυτά θα είναι μόνο εμφάνιση, ενώ μέσα θα επικρατεί 
αληθινή αποστασία. Σε αυτό το έδαφος θα γεννηθεί ο Αντίχριστος…»11  

  Για την μεγάλη υποκρισία που θα προωθήσει την θρησκεία του Αντιχρίστου, και τον ίδιο 
τον Αντίχριστο μιλάει επίσης, ο στάρετς Λαυρέντιος (+1950): «Θάρθει καιρός που θα 
ανακαινίσουν ακόμη και τις κλειστές εκκλησίες, και θα τις στερεώσουν όχι μόνο εξωτερικά 
αλλά και εσωτερικά. Θα χρυσώνουν τους θόλους και τα καμπαναριά. Αλλά όταν αυτός ο 
καιρός περάσει, θα μπει η εποχή της βασιλείας του Αντιχρίστου. Προσεύχεσθε στον 

                                                 
11 Bishop Theophan, Tolkovanie na Vtoroe Poslanie sv. Apostola Pavla k Soluniam, 2.3-5. 
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Κύριο να δώσει παράταση χρόνου, που θα μπορούσαμε να στερεώσουμε τους εαυτούς μας, 
διότι τρομερά χρόνια μας περιμένουν. Δεν βλέπετε πόσο υποκριτικά έχουν ετοιµασθεί 
όλα; Όλες οι εκκλησίες θα είναι απόλυτα µεγαλοπρεπείς, όπως ποτέ πριν. Αλλά κανείς δεν 
πρέπει να πηγαίνει σ’ αυτές τις εκκλησίες (την εποχή του Αντιχρίστου, τονίζεται). Ο 
Αντίχριστος θα στεφθεί βασιλιάς σε ένα µεγάλο ναό στην Ιερουσαλήµ, µε τη 
συµµετοχή κλήρου, και του Ρώσου Πατριάρχη»!12   

  Επίσης από τον στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα (1866-1949): «Σαν το κερί που όταν 
πάει να σβήσει λάμπει δυνατά και πετάει σπίθες, και µε τη λάμψη του φωτίζει το σκοτάδι 
γύρω του, έτσι θα είναι και η ζωή της Εκκλησίας στην έσχατη εποχή. Και η εποχή αυτή είναι 
κοντά». Προειδοποιούσε τα πνευματικά του παιδιά ότι: «Θα έλθει εποχή, όταν όχι οι 
διωγμοί, αλλά τα χρήματα, οι ανέσεις και οι απολαύσεις θα διώξουν τους ανθρώπους από 
τον Θεό και τότε θα χαθούν περισσότερες ψυχές απ’ ότι στους καιρούς του ανοικτού 
πολέμου κατά του Θεού. Από τη µια θα ξαναστήνουν σταυρούς και θα επιχρυσώνουν 
τους τρούλους και από την άλλη παντού θα βασιλεύει το ψεύδος και το κακό. Η 
πραγματική Εκκλησία θα διώκεται πάντα και οι άνθρωποι θα σωθούν µόνο μέσα από τις 
θλίψεις και τις αρρώστιες. Οι διωγμοί θα είναι ύπουλοι και απρόβλεπτοι. Θα είναι πολύ 
φοβερό να ζει κανείς τότε... Λυπάμαι αυτούς που θα ζουν τότε». 
      Αυτό το κλίμα της αγάπης της κοσμικής ανάπαυσης και ψευτοειρήνης είναι που προωθεί 
και στις ημέρες μας τον Οικουμενισμό και την Πανθρησκεία, η οποία τελικά σύμφωνα με το 
όραμα ιδρύεται, για να υπηρετήσει πλέον σαν (αντι)εκκλησία τον Αντίχριστο.  

  Η υποκρισία είναι μεγάλη σ’ αυτή την “Εκκλησία”, αλλά δεν κοροϊδεύεται κανείς άλλος 
εκτός από τους ίδιους τους μετέχοντας σ’ αυτήν, διότι ο στάρετς Σεραφείμ παρατηρεί: «Σ' 
αυτή την εκκλησία δεν νηστεύουν, δεν παρακολουθούν ακολουθίες, και δεν 
λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία»! Παρόλο που δήθεν παρακολουθούν “ακολουθίες”, ή 
τελούν τη “θεία ευχαριστία”, και έχουν “αγία τράπεζα”, “δισκοπότηρα”, “πρόσφορα” κλπ, 
όλα αυτά είναι λατρεία του Αντιχρίστου, που μάλιστα ξεκίνησε πριν την ώρα του! O 
μαύρος παπάς ίσως να είναι πράγματι κάποιος μαύρος «πρόεδρος» ή γεν. γραμματέας 
των “ενωμένων εκκλησιών”, και η γυναίκα η κρυμμένη κάτω από την “αγία τράπεζα”, 
που είναι ντυμένη στα κόκκινα, η αντίχριστη αιμοδιψής και φιλόσαρκη εξουσία, που 
τώρα αισθάνεται ελεύθερη, αλλά μόνο προς το κακό. Αντίθετα, για το καλό δεν μπορεί 
να προφέρει ούτε ένα λόγο, διότι ο Σατανάς της σφράγισε το στόμα με το σύμβολό του, 
το αστέρι. 
      Το τι θα γίνει στο μέλλον, δηλαδή ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της εκκλησίας, μας το 
προλέγει από την ενότητα αυτή το όραμα. Αιφνιδιαστικά, όχι μόνο ο παπάς και η γυναίκα, 
αλλά όλοι οι άνθρωποι αυτής της “εκκλησίας” κατρακύλησαν στην άβυσσο, από ένα εντελώς 
ξαφνικό, και για τους πολλούς απροσδόκητο γεγονός. Αυτό, στο τέλος του κόσμου θα είναι 
η 2α Παρουσία, ενώ νωρίτερα, και πιο κοντά στις ημέρες μας, τα αστροπελέκια του 3ου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πόλεμος αυτός θα ανακόψει την αποστασία για λίγο, και θα έχει 
σαν συνέπεια τη μετάδοση της Ορθοδοξίας στον κόσμο, αλλά οριστικό τέρμα σε κάθε κακό, 
θα βάλει η 2α Παρουσία. 

07. Στη Ρωσία ιδιαίτερα, που είναι και το κέντρο ενδιαφέροντος για το όραμα, μεγάλο πλήθος 
δυστυχών ανθρώπων πέθανε κατά τα αθεϊστικά χρόνια, χωρίς να διδαχθεί τα της πίστεώς 
μας, αλλά αντίθετα σε κατάσταση βλασφημίας (με το σατανικό αστέρι στα χείλη). Όλοι αυτοί 
αναγνώριζαν μετά θάνατον την αλήθεια, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν πλέον τίποτα οι 
ίδιοι για τον εαυτό τους. Περίμεναν και περιμένουν, μόνον από τους άλλους που ζουν 
ακόμη… Ή όπως η δια Χριστόν σαλή Ταρσώ, της Αθήνας (1910-1989), έλεγε στους 
επισκέπτες της: «Οι πεθαμένοι είναι απ’ όλα, απ’ όλα είναι, στα έγκατα του άδη είναι, 
δεν έχουν καλή στάση και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Απ’ όλα είναι: βουλευτές, 
γουρουνάδες, τσαγκάρηδες, έμποροι… Να, εδώ κάτω από το χώμα σκάψτε, είναι 
ψυχές και φωνάζουν. Βγάλτε αυτές τις μεγάλες πέτρες. Εδώ σκάψτε, ανοίξτε χώρο, οι 
ψυχές υποφέρουν! Θα σκάσουν αν δεν τους βγάλουμε ... έστω να κάνουμε μια 
τρυπούλα να παίρνουν αέρα... Θα με βοηθήσεις αδελφούλη μου»;(!)13 

                                                 
12   Βλ. «Στάρετς Λαυρέντιος» στον «Επίτομο». 
13   Βλ. Ι. Κορναράκη, Ταρσώ η δια Χριστόν σαλή, 2003, σελ. 134. 
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08. Κατόπιν ο γέροντας Σεραφείμ δείχνει στον άγιο Ιωάννη «ένα βουνό από ανθρώπινα 
πτώματα βαμμένα στο αίμα». Και του εξηγεί ότι οι σκοτωμένοι είναι από το μοναχικό 
τάγμα της Εκκλησίας. Δολοφονήθηκαν διότι δεν τα βρήκαν με τον «Αντίχριστο», δεν 
έλαβαν τη σφραγίδα του, και απορρίφθηκαν απ’ αυτόν. «Υπέφεραν για την πίστη τους για 
τον Χριστό,… και έλαβαν τους στεφάνους του Μαρτυρίου». Αυτή η ενότητα παρουσιάζει 
μεγάλο ενδιαφέρον, διότι α. Η εξιστόρηση όπως προχωράει από τους πρώτους Μάρτυρες, 
δεν έχει φθάσει ακόμη στην εποχή του εσχάτου Αντιχρίστου, ο οποίος εμφανίζεται στην 
ενότητα 17, επομένως ο εδώ Αντίχριστος είναι ο τότε Αντίχριστος ηγεμόνας, ο ηγέτης  
του κομμουνισμού, ο Λένιν αρχικά. (Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκκλησία δεν ενδιαφέρεται 
για την πολιτική απόχρωση των διαφόρων κινημάτων, αλλά ο κομμουνισμός είναι 
αντίθεος από τη θεωρητική θεμελίωσή του, και στην πράξη αποδείχτηκε, επί πλέον, 
αιμοβόρος φονιάς ανθρώπων και ληστής). Τα δεκάδες εκατομμύρια των Μαρτύρων της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης φτιάχνουν όχι ένα, αλλά πολλά βουνά από πτώματα. Εδώ το 
όραμα αναφέρεται συγκεκριμένα στους μοναχούς και μοναχές που μαρτύρησαν επί 
κομμουνισμού. Δεν υπήρξε κανείς άλλος τόσο μεγάλος διωγμός, στην εξιστορούμενη σειρά 
των γεγονότων του οράματος, για να μπορούν να αντιστοιχηθούν κάπου αλλού, εκτός του 
κομμουνισμού, τα γεγονότα αυτά. Τον διωγμό των Μοναχών στη Ρωσία προφήτευσε και ο 
αββάς Μωϋσής ο Αιθίοψ: «…είδεν ο δούλος του Θεού Μωϋσής ότι νέφος και λαίλαψ, 
ομίχλη σκοτεινών πειρασμών φοβερωτάτων έπεσεν εις τους Μοναχούς από το μέρος της 
Άρκτου (Βορρά – Ρωσίας), και ότι εδιώκοντο οι Μοναχοί και το Μοναχικόν σχήμα από 
όλεθρον αιρέσεων, και ότι ηναγκάζοντο οι πολλοί να υπανδρεύωνται. Τότε οι ολίγοι 
αγωνισταί οι ευδοκιμήσαντες ως αργύριον και χρυσίον εν χωνευτηρίω, εν θλίψει πολλή και 
διωγμοίς ως και στεναχωρία, ευδοκιμήσουσιν»14…   

    Το β. ενδιαφέρον είναι ότι όσοι Μαρτύρησαν «απορρίφθηκαν» από τον τότε 
Αντίχριστο, δηλ. δεν “τα βρήκαν” μαζί του! Το τι σημαίνει αυτό στην πράξη, το λέει ο ίδιος ο 
στάρετς Σεραφείμ: «Δεν έλαβαν τη σφραγίδα του». Και πριν (07) όπως και μετά (17), 
σφραγίζονται όσοι αποδέχονται την Αντίχριστη ιδεολογία, και υπακούουν σ’ αυτή. Αυτοί 
παίρνουν στα χείλη τους το σφράγισμα του Αντιχρίστου, για να μην μπορούν να 
πουν καλό λόγο ή να επικαλεσθούν τη βοήθεια του Θεού. Επομένως όσοι μοναστές ή 
άλλοι κληρικοί “τα βρήκαν” με τον αντίχριστο κομμουνισμό και δεν απορρίφθηκαν απ’ αυτόν, 
αυτοί θεωρούνται σφραγισμένοι με το σφράγισμα του Αντιχρίστου! Με την γνωστή του 
«Διακήρυξη» του 1927 ο τότε μητροπολίτης Σέργιος του Nizhni-Novgorod, έθετε την Ρωσική 
εκκλησία στην υπακοή των αντίθεων κοσμικών αρχόντων, των κομμουνιστών. Πολλοί της 
ιεραρχίας, αλλά και του λοιπού κλήρου της Ρωσικής εκκλησίας εκκοσμικεύθηκαν τόσο που 
έγιναν πράκτορες της KGB! Ακόμη και ο (από το 1990) πατριάρχης Αλέξιος ο Β΄ 
καταγγέλθηκε σαν ο τότε πράκτορας, με το κωδικό όνομα “DROZDOV"… 

      Από τα χαρακτηριστικά περιστατικά του πως δρούσε τότε το σύστημα εκκλησιαστικών 
πρακτόρων - KGB, είναι σύμφωνα με έγγραφο του αρχηγού της τελευταίας Yury Andropov, 
προς την Κεντρική Επιτροπή, και το εξής: "Στην 6η Γενική Συνέλευση του W.C.C. 
(Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών) στο Vancouver, η θρησκευτική αποστολή από την 
ΕΣΣΔ απετελείτο από 47 πράκτορες της KGB, συμπεριλαμβανομένων των 
εκκλησιαστικών ηγετών, κλήρου και τεχνικού προσωπικού"(!). (Ιούλιος 1983). 

      Η εκκοσμίκευση της Ρωσικής Εκκλησίας, από ότι φαίνεται, συνεχίζεται. Πιο πρόσφατα, 
είδηση της 30-8-2006, αναφέρει την επιμονή του μητροπολίτη Κυρίλλου, του επί των 
εξωτερικών υποθέσεων του πατριαρχείου Μόσχας, στην συνέχιση παραμονής του 
πατριαρχείου εντός του WCC (Παγκ. Συμβ. Εκκλησιών), διότι "η απομάκρυνση από το 
W.C.C. θα υποβαθμίσει μόνο τη θέση της Ορθοδοξίας στον κόσμο!..."  

     Στο ίδιο κείμενο όμως παραδέχεται ότι υπάρχει κρίση: "Η κρίση της Οικουμενικής 
κίνησης είναι συνδεδεμένη πρώτα απ' όλα με την κρίση που έχει αλλάξει πολλές 
προτεσταντικές κοινότητες, που οδηγούνται τάχιστα προς μια άκρα φιλελευθεροποίηση 
και ριζοσπαστικό εκμοντερνισμό της πνευματικής ζωής, αποποιούμενες τις 
θεμελιώδεις αρχές των δογμάτων και της Χριστιανικής ηθικής", προσθέτοντας ότι 
εννοούσε τη νέα πρακτική της χειροτονίας ομοφυλοφίλων και την "ευλογία" των 
γάμων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλλου.  Υποστηρίζει όμως ότι "έχει επιτελεσθεί 

                                                 
14   Βλ. «Προφητείες», Αββά Μωϋσέως του Αιθίοπος, περί των Μοναχών της εσχάτης γενεάς. 
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συμβουλευτική εργασία μέσα στο WCC μεταξύ των εθνικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, και 
μερικές φορές αυτός ο οργανισμός προσφέρει τη μοναδική πλατφόρμα για συναντήσεις 
Ορθοδόξων συμμετεχόντων για να συζητήσουν μεταξύ τους τα καυτά προβλήματα της 
σήμερον"! Οι Ορθόδοξοι δεν μπορούν, με λίγα λόγια, να τα βρουν μεταξύ τους, αλλά 
μέσα στη Βαβέλ του W.C.C. κάτι γίνεται! (interfax).15 

       Είναι πράγματι κάποιο αόρατο εμπόδιο ή σφράγισμα που δεν επιτρέπει σε όλους 
αυτούς να βρουν τον αληθινό δρόμο της Ορθοδοξίας, και γι’ αυτό ασχολούνται με κοσμικά 
πρότυπα ενότητας, όπως του Οικουμενισμού, ενώ συγχρόνως δεν ξεχνούν να προωθούν 
την Πανθρησκεία με τα «Διαθρησκειακά Συνέδρια»; 

       Υπήρξαν όμως και επί κομμουνισμού αγίας ζωής ιεράρχες, όπως ο άγιος Λουκάς ο 
ιατρός αχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως (1877-1961), ο θαυματουργός. 

09. «Χωρίς προειδοποίηση», αλλά και χωρίς να φεύγουμε από την εποχή της ενότητας 07, το 
όραμα εξιστορεί τα του μαρτυρίου του τσάρου Νικολάου Β΄.  Η αγριεμένη από εμπάθεια, 
θηριώδης ψυχή των διωκτών και φονέων του περιγράφεται με τα αντίστοιχα ζώα: «Τα άγρια 
θηρία, οι σκύλοι και οι σκορπιοί τσαλαπάτησαν τον βασιλιά». Οπωσδήποτε ούτε ο τσάρος 
υπήρξε αναμάρτητος, σαν άνθρωπος που ήταν. Όμως είχε χρισθεί βασιλιάς στο όνομα της 
υπερουσίου Τριάδος, οπότε ο φόνος του δεν είναι μόνο αμαρτία προς άνθρωπο, αλλά και 
προς τον ίδιο το Θεό. Γι’ αυτό ο προφητάναξ Δαυίδ, αν και ήταν αγαπητός στο Θεό, δεν 
τολμούσε να απλώσει χέρι στο χρισμένο βασιλιά Σαούλ. Και του έλεγε: «…ο Κύριος σε 
παρέδωσε σήμερα στα χέρια μου και δεν ηθέλησα να απλώσω το χέρι μου εναντίον του 
χρισμένου από τον Κύριο (βασιλέως)».16 
          Ο τσάρος Νικόλαος Β΄ και η οικογένειά του δολοφονήθηκαν το 1918, στις 17 Ιουλίου. 
Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας τιμά την μνήμη του Αγίου μάρτυρος 
δούκα Ανδρέα Μπογκολιούμπσκι, που ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε την Ορθοδοξία 
και την Μοναρχία σαν τις βάσεις της κρατικής οργάνωσης της Αγίας Ρωσίας, και στην 
ουσία υπήρξε ο πρώτος Τσάρος της Ρωσίας. 
          Την νύχτα του μαρτυρικού θανάτου της τσαρικής οικογένειας, στο Ντιβέγιεβο η δια 
Χριστόν σαλή Μαρία μαινόταν και φώναζε, «τις πριγκίπισσες με ξιφολόγχες! 
Καταραμένοι Εβραίοι!». Μαινόταν φοβερά, αλλά μόνον κατόπιν κατάλαβαν γιατί φώναζε. 
Στο υπόγειο του σπιτιού Ιπατίγιεφσκι, όπου οι βασιλείς-μάρτυρες και οι πιστοί υπηρέτες τους 
ολοκλήρωσαν την σταυρική τους πορεία, βρέθηκαν οι επιγραφές που άφησαν οι δήμιοι. Μία 
από αυτές απετελείτο από τέσσερα καβαλλιστικά σύμβολα. Αυτή ή επιγραφή διεμήνυε, 
«εδώ κατά διαταγή των σατανικών δυνάμεων θυσιάστηκε ο τσάρος για να 
καταστραφεί το κράτος. Κι αυτό ας το μάθει όλος ο κόσμος».17 
         Οι κομμουνιστές εκτελώντας εντολές του Βλαντιμήρ Λένιν έκαψαν τα σώματά τους με 
οξύ, και τα έθαψαν στο δάσος που βρίσκεται έξω από το Ekaterinburg. Περίπου για 75 
χρόνια η ύπαρξη του τάφου παρέμενε άγνωστη έως ότου μια ειδική επιτροπή βρήκε και 
εκταφίασε τα οστά τους. Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης, λίγα χρόνια πριν κοιμηθεί, 
προειδοποιούσε διαρκώς για τα φοβερά γεγονότα που πλησίαζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων 
ότι η Ρωσία χωρίς τον Τσάρο δεν θα είχε ούτε το όνομα «Ρωσία», και ότι θα γινόταν ένα 
«δύσοσμο πτώμα», όπως πράγματι συνέβη. Η «Ρωσία» έγινε «Σοβιετική Ένωση», και σαν 
επίσημα αντίθεη χώρα, πνευματικά, σκόρπιζε τη δυσοσμία της νεκρής πίστης της.     

10. Μετά λίγα χρόνια διαδραματίζεται το γεγονός της πείνας, που παρατίθεται στη συνέχεια στο 
όραμα. Η τρομερή πείνα χτύπησε αρχικά την περιοχή του Βόλγα στη Ρωσία το 1921-22, και 
ακολούθως το 1932-34 την περιοχή της Ουκρανίας, με μέγιστο στο 1933. Στις 28 Νοεμβρίου 
2006, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο αναγνώρισε σαν γενοκτονία την πείνα αυτή 
«ενορχηστρομένη από τον Ιωσήφ Στάλιν» και υπεύθυνη για τους θανάτους ως 10.000.000 
ατόμων. Η φιλοδυτική ομάδα του Ουκρανικού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στην πείνα σαν 
«μία πράξη γενοκτονίας εναντίον του Ουκρανικού έθνους», ενώ η φιλορωσική είπε ότι τα 
γεγονότα μπορούσαν να αποκληθούν απλά σαν «τραγωδία».18 

                                                 
15 http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=1914 
16 «παρέδωκέ  σε  Κύριος  σήμερον  εἰς  χεῖράς  μου  καὶ  οὐκ  ἠθέλησα  ἐπενεγκεῖν  χεῖρα  μου  ἐπὶ  χριστὸν 
Κυρίου». (Α΄Βασιλ. Κστ-23) 
17 Βίος και μαρτύριον της Ρωσσικής Τσαρικής οικογενείας – Έκδοση Ορθοδόξου Κυψέλης, σελ. 31 
18 http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/11/03AC02A4-6E3A-481B-8932-FAFD4C13ABAB.html 
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Αν το εξετάσουμε από πνευματική άποψη όμως, το θέμα της πείνας, είναι κατά τον 
άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης που το προείδε, θέμα απιστίας:  «αυτοί οι άνθρωποι δεν 
είχαν πίστη. Από τα στόματά τους έβγαιναν βλασφημίες».  

Το Ευαγγέλιο μας πληροφορεί ότι ανάμεσα στα άλλα δεινά θα γίνουν «λιμοί και 
λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους».19 Και μάλιστα αυτά είναι αρχή μεγαλύτερων συμφορών: 
«πάντα δε ταύτα αρχή ωδίνων»20 Αυτό η Αποκάλυψη το περιγράφει, με δύο συνεχόμενες 
σφραγίδες που δηλώνουν κλιμακούμενες δοκιμασίες, από τον μέλανα (μαύρο) ίππο πρώτα, 
και τον χλωρό ίππο έπειτα.  

Ο μαύρος ίππος εκφράζει μια πιο ήπια πείνα: «Ιδού ίππος μέλας, και ο καθήμενος 
επ’ αυτόν έχων ζυγόν εν τη χειρί αυτού»21 Δηλ. στην αρχή “μπαίνει δελτίο” στα τρόφιμα, 
αλλά δεν εκλείπουν ολοκληρωτικά. Η ουράνια φωνή από αυτόν που ελέγχει τα γινόμενα, 
καθορίζει ότι το μεροκάματο θα φτάνει μόνο για τον άρτο της ημέρας, αν είναι σιταρένιος, ή 
για τρεις άρτους αν είναι κρίθινος. Δεν θα εκλείψει όμως το έλαιον και ο οίνος: «και ήκουσα 
ως φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν. χοίνιξ σίτου δηναρίου, και τρεις χοίνικες 
κριθής δηναρίου. και το έλαιον και τον οίνον μη αδικήσης».22 

Όμως ο «χλωρός ίππος», δηλ. κιτρινοπράσινος όπως το χρώμα των οστών που 
ξεθαύονται από τη γη, λαμβάνει κάποτε την εξουσία να φονεύσει το τέταρτο της γης, «εν 
ρομφαία και εν λιμώ και εν θανάτω και υπό των θηρίων της γης»23 Εδώ έχομε συνδυασμό 
συμφορών. Και στην προκείμενη περίπτωση της πείνας στην Ουκρανία, η πείνα οδήγησε 
εκατομμύρια στο θάνατο. Επομένως δεν επρόκειτο για απλή αρχική δοκιμασία πείνας, αλλά 
για μια προχωρημένη «ωδίνη», του τύπου του χλωρού ίππου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο (από το 1917) μαρτυρικός πατριάρχης Τύχων (1865-1925), 
για την καταπολέμηση της πείνας που ξέσπασε το 1921, παραχώρησε τα τιμαλφή των 
εκκλησιών πλην εκείνων που δεν επιτρέπεται να περιέλθουν σε κοινή χρήση (άγια 
αρτοφόρια και άγια ποτήρια). Αλλά το Σοβιετικό καθεστώς βρήκε ευκαιρία να απαιτήσει τα 
πάντα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν ταραχές και διωγμός. Άθεοι στρατιώτες και 
αστυνομικοί όρμησαν μέσα στις Εκκλησίες. Οι ιερείς πρόβαλλαν αντίσταση. Και 
ακολούθησαν δίκες και εκτελέσεις κληρικών για αντίσταση κατά της αρχής, με την κατηγορία 
«αντεπαναστάτης» και «εχθρός του λαού».24 Εν τούτοις όλη αυτή η αρπαγείσα περιουσία 
της Εκκλησίας δεν δόθηκε για την ανακούφιση των πεινασμένων... 

11. Για τα βιβλία που «είναι ασέβεια και βλασφημία που θα μολύνουν όλους τους Χριστιανούς 
με αιρετικές διδασκαλίες», ο Άγιος Σεραφείμ λαμβάνει φροντίδα κάποια να καταστραφούν. 
Αυτό πιθανόν υπονοεί την διδασκαλία, τα θαύματα, και τις προφητείες του, που αναιρούν και 
καταστρέφουν την σοβαροφάνεια των αθέων κειμένων, ιδιαίτερα όταν τα γεγονότα 
χειροτερεύουν και ο κόσμος θέλει να στηριχθεί σε αξιόπιστες πηγές, όχι σε ψευδο-
φιλοσοφίες. 

12. Στην ενότητα αυτή τονίζεται η Αγγελική βοήθεια και υποστήριξη όχι μόνο στους ζώντες 
πιστούς, αλλά και στους αποθανόντες. Γι’ αυτό η Εκκλησία μας πάντα ζητάει τη βοήθεια των 
Αγίων Αγγέλλων γενικά, αλλά και του φύλακος αγγέλλου ενός εκάστου των πιστών ιδιαίτερα. 
Διότι σε κάθε βαπτισμένο Ορθόδοξο Χριστιανό έχει δοθεί βοηθός, προστάτης και 
παρακινητής στο καλό, φύλακας άγγελος. 

13. Εδώ παρατηρείται ότι στη “θρησκεία” αυτή, δεν υπάρχουν ούτε ηθικοί φραγμοί, ούτε  
στοιχειώδης πνευματικός έλεγχος του κακού, αλλά αντίθετα ξεχειλίζουν η ανηθικότητα, οι 
βλασφημίες και διαβολές. Μάλιστα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στις αρχές αυτής της 
«θρησκείας» από αυτές του Χριστιανισμού. Δεν πρόκειται εδώ για σταδιακή φθορά των 
Ορθοδόξων από τη μεριά των δυτικών προτεσταντικών ομάδων. Πως μπορούσε να 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο, να μετακινηθούν πολλοί πιστοί τόσο ξαφνικά σε μια εντελώς αντίθετη 
παράταξη, με μόνο υλιστικούς στόχους και με εντελώς αντίθετες πνευματικές αρχές; Αυτό 
κατορθώθηκε από το ξαφνικό ξέσπασμα της κομμουνιστικής επανάστασης με 
ιδεολογία που είναι εν προκειμένω η "θρησκεία" του οράματος. Η ιδεολογία αυτή ή 

                                                 
19 Ματθ.  Κδ-7. 
20 Ματθ.  Κδ-8. 
21 Αποκ.  Στ-5. 
22 Αποκ.  Στ-6. 
23 Αποκ.  Στ-8. 
24 Βλ. «Στάρετς Σαμψών», Β΄ έκδοση, Ι. Μ. Νικοπόλεως 1991, σελ. 88. 
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καλύτερα θρησκεία, βρήκε πρόσφορο έδαφος στη Ρωσία, με πολλά θύματα, ιδιαίτερα κατά 
τη θολή περίοδο της Επανάστασης, και από εκεί εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη της Γης.  
    Ο αθεϊσμός των κομμουνιστών εκφράζεται ακριβώς σαν θρησκεία, με 
απόλυτα δόγματα, παρά τις ψευτο-επιστημονικές προφασιολογίες. Διότι η επιστήμη 
μαζί με την γνώση μεταβάλλεται, ο αθεϊσμός όμως στον κομμουνισμό είναι δόγμα 
αμετάβλητο  από την ίδρυσή του. Την εποχή του Αντιχρίστου θα γίνει συγκερασμός των 
υπολοίπων θρησκειών με αυτή του αθεϊσμού. Μόνο που ο τότε κυβερνήτης (Αντίχριστος) θα 
εμφανισθεί στους υλιστές ανθρώπους της εποχής, σαν εξέλιξη του μέχρι τότε 
“υπανάπτυκτου” ανθρώπου, σε μια μορφή superman που θα προέλθει κατά ένα μέρος από 
την εξέλιξη της επιστήμης, (ιδιαίτερα της Γενετικής). Αυτό είναι αποδεκτό και από τον 
κομμουνισμό, ο οποίος θα έχει επανεμφανισθεί τότε στην εξουσία.25 Το άλλο μέρος που θα 
συμβάλλει στην ενσάρκωση του superman - Αντιχρίστου θα είναι η μαγεία και ο Σατανάς, 
αλλά αυτό δεν θα γίνει γνωστό στους πολλούς.  

«Αυτή η ομάδα, εκπροσωπεί τους ιερείς, τους μοναχούς, τις μοναχές, και τους 
λαϊκούς οι οποίοι απαρνήθηκαν τους όρκους τους, ή το γάμο τους», εξηγεί ο γέροντας. 
Πράγματι πολλοί δελεάστηκαν από τη νεωτεριστική γήινη “θρησκεία” του κομμουνισμού, 
μεταξύ των οποίων και κληρικοί. Όλοι αυτοί απομακρύνθηκαν πολύ γρήγορα από κάθε 
αρετή, διότι βρέθηκαν σε χώρο σατανικό, εντελώς αντίθετο στην Χριστιανική πίστη. 

Γι’ αυτό και οι δαίμονες τους οδηγούσαν κατευθείαν στην άβυσσο, «από την οποία 
βγαίνουν οι φλόγες της κολάσεως», διότι δεν είχαν από πού να πιασθούν, αφού κάθε 
καλό και κάθε αρετή το είχαν απορρίψει, με το να συμμετέχουν πνευματικά στο αντίθεο 
σύστημα. Χρειάζεται όμως διάκριση ανάμεσα σε όσους απλώς διαβιούσαν μέσα στο άθεο 
καθεστώς, και σε όσους το υποστήριζαν παραβαίνοντας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, για 
χάρη του, τη χριστιανική διδασκαλία. 

14.  Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην εποχή του τελικού Αντιχρίστου, και το σφράγισμα 
αρχίζει! Οι άνθρωποι που το παίρνουν, με τα λόγια και τα έργα τους στηρίζουν συνειδητά το 
σύστημα του Σατανά, που αυτό αποτελεί εκούσιο σφράγισμα στο υλικό πεδίο από 
μόνο του, και προετοιμάζει το σφράγισμα στο πνευματικό πεδίο. Αυτό το 
ολοκληρώνουν μετά οι δαίμονες, αποκόπτοντας την ψυχή από κάθε καλή επιθυμία και 
αρετή. Ο στάρετς Σεραφείμ μας έδειξε και πριν ανθρώπους σφραγισμένους. Ένα από τα πιο 
ισχυρά μηνύματα του οράματος είναι ότι στις έσχατες μέρες που ζούμε οι άνθρωποι θα 
παρασύρονται από τις Σατανικές δυνάμεις, και όσοι υποταγούν ή όπως είπαμε πιο πριν 
(στην ενότητα 08), «τα βρουν» μαζί τους, θα θεωρούνται σφραγισμένοι από τον Σατανά. 

Φαίνεται όμως στην ενότητα αυτή να γενικεύεται ο σατανισμός, στις διάφορες 
μορφές του, και στους νέους που π.χ. μιμούνται τους ροκ τραγουδιστές με τα άσχημα 
ρούχα και τα σατανικά σύμβολα, όπως το 666 επάνω τους26, αλλά και στους μεγαλύτερους 
στην ηλικία που και αυτοί συμμετέχουν πχ σε σατανικές ή μαγικές ή μασονικές τελετές 
ντυμένοι περίεργα, και εδώ αποκαλύπτεται ότι όλοι αυτοί σε κάποια στιγμή σφραγίζονται 
από τον Σατανά. Το επιτρέπει ο Θεός αφού το θέλουν τόσο πολύ οι άνθρωποι, αλλά το τι 
τους περιμένει μετά, δεν μπορούν να το φανταστούν. 

Το πεντάκτινο αστέρι επιλέχτηκε από τον Σατανά σαν σύμβολό του, (ήδη 
χρησιμοποιούμενο σε σατανικές τελετές με τη μία κορυφή προς τα κάτω), ακριβώς 
υπενθυμίζοντας την πτώση του Σατανά από τον ουρανό. Κάποτε ήταν και αυτός λογικό 
αστέρι που έπεσε από τον ουρανό, όπως λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός: «εθεώρουν τον 
σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα».27  Και ο προφήτης Ησαίας: «πως 
εξέπεσεν εκ του ουρανού ο εωσφόρος ο πρωί ανατέλλων»;28   

Το σφράγισμα αυτό, όπως και του Αντιχρίστου αργότερα, δηλώνουν την πλήρη 
σύνδεση των διεστραμμένων ανθρώπων με τον εφευρέτη και αρχηγό της κακίας σατανά, (ο 
οποίος θα κατοικήσει ολόκληρος μέσα στον τελικό Αντίχριστο), και την αδυναμία πλέον να 
πράξουν (με το χέρι) ή να πουν (με το στόμα) το παραμικρό καλό. 

                                                 
25  Βλ. προφητείες από την Αγία Ματρώνα στον Επίτομο. 
26   Είναι φοβερός ο λόγος του γ. Λαυρεντίου: «Και στις έσχατες μέρες η Κόλαση θα γεμίσει από νέους»! Βλ. 
στον «Επίτομο» 
27  Λουκάς  Ι-18. 
28  Ησαΐας  Ιδ-12. 
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Κατά τον γ. Παίσιο τον Αγιορείτη (+1994), όταν θα εμφανισθεί ο τελικός Αντίχριστος 
θα πει: «Εγώ είμαι ο Ιμάμης (που αναμένουν οι Μουσουλμάνοι), εγώ είμαι ο πέμπτος 
Βούδας (για τους Βουδιστές), εγώ είμαι ο Χριστός (που περιμένουν οι Χριστιανοί), 
εγώ αυτός που περιμένουν οι Ιαχωβάδες, εγώ είμαι ο Μεσσίας των Εβραίων»! Πέντε 
εγώ θα έχει (= )!!!29 Να γιατί είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στο Σατανά ο Οικουμενισμός και η 
Πανθρησκεία… 

Παρόλο που ο Αντίχριστος δεν εμφανίσθηκε ακόμη, υπάρχουν φανατικοί οπαδοί 
του, που σφραγίζονται αυτοπροαίρετα και προκαταβολικά με τη σατανική διαγωγή τους, και 
το σφράγισμα είναι ίσης βαρύτητας, γιατί ο γέροντας είπε: «Αυτό είναι το σημάδι του 
Αντιχρίστου»! 

15. Ευτυχώς για την ανθρωπότητα, και εμάς που μελετάμε το όραμα, κάτι το ενδιαφέρον 
πλησιάζει, και μάλιστα όχι από τη Δύση αλλά από την Ανατολή. Αυτό αλλάζει την 
ατμόσφαιρα των καταθλιπτικών γεγονότων που είναι προδρομικά του τελικού Αντιχρίστου, 
και θα οδηγούσαν κατ’ ευθείαν σ’ αυτόν αν δεν ανέκοπτε την γενικότερη κατρακύλα, αυτό το 
γεγονός που είναι γνωστό και από άλλες Ορθόδοξες προφητείες και αναφορές Πατέρων.    

  Πρόκειται βασικά για την προφητευμένη αναλαμπή της Ορθοδοξίας λίγο πριν το 
τέλος του κόσμου. Θα γίνει μετά τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο, ή γενικό κατά τον Άγιο 
Κοσμά τον Αιτωλό. Στην ενότητα αυτή ο πόλεμος δεν αναφέρεται διότι είχε αναφερθεί 
προηγουμένως στην ενότητα 06, όταν ακριβώς αποκαλύπτεται τότε ο τρόπος καταστροφής 
της οικουμενιστικής θρησκείας με τα αστροπελέκια του 3ου Παγκ. Πολέμου. Γι’ αυτό μετά την 
τιμωρία στην άβυσσο (Άδη) των ανθρώπων αυτής της ψευτοθρησκείας, μένει στο προσκήνιο 
μόνη η αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία. 

 Η Αγία Τράπεζα ήταν «τόσο λευκή, όσο το χιόνι». Αυτό σημαίνει την καθαρότητα 
της Ορθόδοξης πίστης την περίοδο αυτή. Τότε οι αιρετικοί θα έχουν άλλοι εξοντωθεί και 
άλλοι προσωρινά σιγήσει από το φόβο τους, αλλά και οι ιεράρχες της Εκκλησίας παντού δεν 
θα τολμούν να ανακατέψουν χάριν της “αγάπης”, της “ειρήνης” και άλλων κοσμικών 
σκοπιμοτήτων, την Αλήθεια της Ορθοδοξίας με τους θεατρινισμούς των αιρετικών. Αφ’ ενός 
θα έχουν εκπλαγεί από τον προηγηθέντα παγκόσμιο πόλεμο (ενώ αυτοί περίμεναν ειρήνη), 
και αφ’ ετέρου θα υπάρχει ο φόβος από το “το στέμμα”, δηλ. ο έλεγχος από Ορθόδοξο 
αυτοκράτορα. 

H αναπάντεχη, για τους πολλούς, αναβίωση της Ανατολικής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, θα ανακόψει την πορεία του σατανισμού, και θα απομακρύνει τον 
ερχομό του Αντιχρίστου. Οι ελεγχόμενες από τη μασονία και το σιωνισμό «δημοκρατικές» 
κυβερνήσεις όχι μόνο δεν ανακόπτουν αλλά και προωθούν το σατανισμό. 

Οι Πατέρες, όπως ο άγιος Ιππόλυτος και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, την έλευση 
του Αντιχρίστου την τοποθετούν αμέσως μετά το τέλος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας30, και 
την ακολουθούσα αναρχία, στις προκύπτουσες δημοκρατίες. Τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία τη 
θεωρούν σαν το «κατέχον», στο υλικό πεδίο, για το οποίο ο απόστολος Παύλος έλεγε: «και 
νυν το κατέχον οίδατε… Το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο 
κατέχων άρτι έως εκ μέσου γένηται. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος 
(Αντίχριστος)».31 Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά: «Ευλόγως θα 
αναζητήσει κάποιος αρχικά τι ποτέ είναι το «κατέχον»… Άλλοι μεν λένε ότι είναι η 
χάρις του Πνεύματος, άλλοι δε η Ρωμαϊκή αρχή με τους οποίους εγώ μάλιστα 
συμφωνώ».32 

                                                 
29  «Πνευματική αφύπνιση», Σουρωτή 1999, σελ. 176 
30 «T…j oân ™stin Ð katšcwn ›wj ¥rti, ¢llʹ À tÕ tštarton qhr…on (ρωμαϊκή αὐτοκρατορία), oá metateqšntoj kaˆ ™k 

mšsou genοmšnou ™leÚsetai Ð pl£noj;» Αγίου Ιππολύτου εις τον Δανιήλ. 
31  2α προς Θεσσαλονικείς Β΄ 6-8. 
32    «Zht»seien ¥n tij prîton e„kÒtwj, t… potš ™sti, τÕ katšcon, kaˆ met¦ taàta maqe‹n, t… d»pote 

¢safîj oÛtwj aÙtÕ t…qhsin Ð Paàloj. T… d»pot’ oân ™sti τÕ katšcon ¢pokalufqÁnai aÙtÕn, toutšsti, 
tÕ kwlÚon; Oƒ m�n toà PneÚmatoj t¾n c£rin fasˆn, oƒ d� t¾n `Rwmaϊk¾n ¢rc»n· oŒj œgwge m£lista 

t…qemai. Di¦ t…; “Oti e„ tÕ pneàma ™boÚleto e„pe‹n, oÙk ¨n e�pen ¢safîj, ¢ll¦ fanerîj, Óti kaˆ nàn 
aÙtÕn katšcei ¹ toà PneÚmatoj c£rij, toutšsti, t¦ car…smata. ”Allwj d� œdei ½dh paragenšsqai, e‡ 
ge œmelle tîn carism£twn ™kleipÒntwn paragenšsqai· kaˆ g¦r p£lai ™klšloipen. 'Epeid¾ d� perˆ tÁj 
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Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε επιλεγεί, παρά την αρχική ειδωλολατρική βάση της, για 
να βοηθήσει την εξάπλωση του Χριστιανισμού, με την ενιαία νομοθεσία και τάξη που ίσχυαν 
σε πολύ μεγάλες γεωγραφικά περιοχές. Οι Ρωμαϊκή εξουσία που επί Βυζαντίου στήριζε το 
Χριστιανισμό, και η θυγατρική βασιλεία στη Ρωσία, έληξαν το 1453 η πρώτη και το 1917 η 
δεύτερη. Όμως στην Ελλάδα δεν έσβησε ακόμη ο πυρήνας της ευσεβείας στο κράτος που 
έχει το μοναδικό Σύνταγμα στον κόσμο, με επίκληση στο όνομα της Αγίας και 
Υπερουσίου Τριάδος. Η μασονική χούντα του 1967 και οι διάδοχοι «δημοκράτες» 
φροντίζουν να το καταργήσουν. Το ίδιο θέλει να κάνει σε όλα τα συντάγματα των λαών της, 
η ελεγχόμενη από υπόγεια συμφέροντα, και αφανή κέντρα αποφάσεων, Ε.Ε. 

Το ότι η αναλαμπή της Ορθοδοξίας και της Ανατολικής Αυτοκρατορίας που θα την 
υποστηρίζει θα γίνει, και ότι δεν θα αργήσει, φαίνεται από τη σειρά των γεγονότων. 
Επιβεβαιώνεται εκτός των άλλων προφητειών και από τον πρώην Αγαρηνό, τώρα όσιο 
Δανιήλ, ο οποίος μαρτυρεί ότι σε μια υπόγεια λειτουργία, το 1764 στην Κων/λη, όπου 
συμμετείχαν όλες οι τάξεις  των Αγίων και των Αγγέλων, η Παναγία και ο ίδιος ο Χριστός, 
είδε ότι υπήρχε και «θρόνος που καθόταν κάποιος γηραλέος (δεν ξέρω αν κοιμόταν ή 
ήταν ξύπνιος). Στην κεφαλή του είχε διάδημα και στα χέρια του κρατούσε Ευαγγέλιο 
κλειστό, που ήταν καταστόλιστο… Αφού κοινώνησαν όλοι οι Άγιοι αμέσως οι δύο 
πατριάρχες Κων/λεως Άγιος Μητροφάνης και Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πήγαν και 
ξύπνησαν τον γηραλέο εκείνο που κοιμόταν στον θρόνο. Και ο μεν Μητροφάνης πήρε από 
την κεφαλή του το διάδημα, ο δε Χρυσόστομος από τα χέρια του το ιερό Ευαγγέλιο… Ο 
γηραλέος προσκύνησε με κατάνυξη, και ο Κύριος του μετέδωσε τα άχραντα Μυστήρια 
από το άγιο Ποτήριο. Ακολούθως πήρε το Ευαγγέλιο από τα χέρια του Χρυσοστόμου και 
το παρέδωσε στα χέρια του. Επίσης και την κορώνα από τα χέρια του Αγίου Μητροφάνη και 
του την τοποθέτησε στην κεφαλή». 33  

Ο γηραλέος λοιπόν περιμένει να έρθει ο καιρός, διότι το στέμμα του δόθηκε ήδη! Και 
το Ευαγγέλιο είναι έτοιμο για τον επανευαγγελισμό του κόσμου. Δεν είναι μάλιστα 
«μαρμαρωμένος», μόνο λαγοκοιμάται…Τότε θα γίνει και η 8η και τελευταία Οικουμενική 
Σύνοδος, για να ξεκαθαρίσει τη σαπίλα των νέων αιρέσεων και να ενώσει όλους τους 
Ορθοδόξους, λίγο πριν το τέλος του κόσμου. Τους θρόνους που θα καθήσουν οι ιεράρχες 
της Συνόδου είδε ο Δανιήλ στο ίδιο όραμα. Ένας πρώην Αγαρηνός το ομολογεί…! Αυτά 
λοιπόν οπωσδήποτε θα γίνουν. 

 Όμως σαφώς θα είναι «Για σύντομο διάστημα»34. Η ανακοπή της προέλασης των 
αντιχρίστων δυνάμεων θα είναι παγκόσμια. Θα γίνει πνευματική αφύπνιση σε όλο τον 
κόσμο. Μάλιστα και στη Ρωσία θα υπάρξει τότε ένας ευσεβής τσάρος, αφού το όραμα 
αφορά άμεσα τη Ρωσία. 
   Ο επίσκοπος Θεοφάνης του Poltava έλεγε, το 1930, σχετικά35: «Η Ρωσία θα 
αναστηθεί από το θάνατο και όλος ο κόσμος θα εκπλαγεί. …Θα αποκατασταθεί η 
Ορθόδοξη Μοναρχία. Ένας κραταιός τσάρος θα τοποθετηθεί στο θρόνο από τον ίδιο 
τον Κύριο. Θα είναι μεγάλος μεταρρυθμιστής, και ισχυρός στην Ορθόδοξη πίστη. Θα 
απομακρύνει τους άπιστους ιεράρχες της Εκκλησίας. Αυτός ο ίδιος θα είναι μία εξαιρετική 
προσωπικότης, με καθαρή και αγία ψυχή. Θα διαθέτει ισχυρή βούληση. Θα είναι από τη 
δυναστεία των Ρομανώφ, μέσω της μητέρας του»…  
    Θα είναι όμως απλά ένα διάλειμμα πριν το τέλος: «Αλλά αυτή η Ρωσία θα 
κρατήσει για πολύ μικρό διάστημα. Σύντομα μετά πρόκειται να περάσει αυτά τα 
οποία ο Απόστολος Ιωάννης λέγει στην Αποκάλυψη…»36 Αυτά που θα περάσει η 
Ρωσία, θα περάσει και η υπόλοιπη ανθρωπότητα, δηλ. θα μπει στην εποχή του τελικού 
Αντιχρίστου, που περιγράφεται στις επόμενες ενότητες. 

                                                                                                                                                                              
`RwmaϊkÁj ¢rcÁj toàtÒ fhsin, e„kÒtwj Æn…xato, kaˆ tšwj fhsˆ suneskiasmšnwj· oÙd� g¦r ™boÚleto 
peritt¦j œcqraj ¢nadšcesqai kaˆ ¢non»touj kindÚnouj». (Αγίου Ι. Χρυσοστόμου, Υπόμνημα εις την προς 
Θεσ. 2α επιστολήν. PG 62). 
33   Βλ. για τον Όσιο Δανιήλ περισσότερα στις «Προφητείες» υπό Λ.Μ.Δ. 
34  Από μερικούς εξηγείται ως άμεσα, όμως η βαρύτητα φαίνεται να δίνεται στο σύντομο της κατάστασης αυτής. 
35  Τhe Orthodox Word, 1969 
36   Βλ. περισσότερα στον «Επίτομο» υπό Λ.Μ.Δ. 
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Σάββατο του Λαζάρου, 31-3-2007 και Κυρ. των Μυροφόρων, 22-4-2007 
επεξήγηση εκ του Αγίου Νείλου: Οκτώβριος 2008. 

 Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης 
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16. Πριν την εμφάνιση του τελικού Αντιχρίστου, και μετά την αναλαμπή της Ορθοδοξίας, η 
κατάσταση χειροτερεύει πάλι, και νέοι Μάρτυρες προστίθενται στους κόλπους της 
θριαμβευούσης Εκκλησίας στον Ουρανό. Οι νέοι διωγμοί και οι ακαταστασίες καταλήγουν 
τελικά στην διακυβέρνηση όλου του πλανήτη από τον Αντίχριστο. 

17. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το μεσουράνημα της δόξας του Αντιχρίστου. Έδρα του 
είναι η Ιερουσαλήμ, και ο θρόνος του μέσα στον ξανακτισμένο ναό του Σολομώντος, 
όπως προβλέπεται από τις προφητείες της Βίβλου και επεξηγούν οι Πατέρες της Εκκλησίας. 
Το καινούργιο είναι ότι θα χρησιμοποιεί σαν σύμβολο το αστέρι, όπως είδαμε και σε 
προηγούμενες ενότητες, καθώς και η περιγραφή κάποιων σωματικών χαρακτηριστικών του. 
Ο γέροντας άρπαξε το χέρι του αγίου Ιωάννη, για να μην θεωρηθεί ότι η επιτέλεση του 
σημείου του σταυρού σημαίνει αναγνώριση θρησκευτικής αξίας στον τόπο του 
βδελύγματος της ερημώσεως. Το ίδιο του είχε συστήσει και όταν μπήκαν στην παναιρετική 
σύναξη της ενόητας 06. Όχι μόνο λοιπόν οι συμπροσευχές, αλλά και το σημείο του 
σταυρού δεν πρέπει να γίνεται σε συνάξεις άλλων θρησκειών ή αιρέσεων! Τότε γιατί 
να συμμετέχουμε σ’ αυτές, όπως του W.C.C.;  

Ο Αντίχριστος δεν κρύβει την κακία του, όπως παρατηρούν οι άγιοι Σεραφείμ και 
Ιωάννης, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο, ακόμα και μέσα στο ναό του, να εξοντώσει όλους 
τους πιστούς Χριστιανούς, που δεν δέχονται τη σφραγίδα του. 

18. Το τέλος του Αντιχρίστου δεν αργεί. 3,5 χρόνια θα κρατήσει η βασιλεία του37, ενώ άλλα 
3,5 χρόνια, ενωρίτερα, θα διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή, προκειμένου να 
λάβει την συγκατάθεση των λαών για να κυβερνήσει τον πλανήτη. Το τέλος του 
περιγράφεται στην ενότητα αυτή όπως και των υπηρετών γύρω του. Παρ’ όλα αυτά το τέλος 
του κόσμου δεν έρχεται ακόμη. Στο όραμα αναφέρεται: «Προχωρήσαμε περισσότερο, και 
εγώ είδα πάλι πολύ αίμα Χριστιανών». Όμως κατά τον Άγιο Νείλο το Μυροβλύτη θα 
έχουν τελειώσει οι φόνοι με την θανατική τιμωρία του Αντιχρίστου. Οπότε απλώς οι άγιοι 
παρατηρούν ότι ήδη είχε συμβεί (τα χρόνια του Αντιχρίστου) εκτός Ιερουσαλήμ.  

19. Στην ενότητα αυτή ο γέροντας συνιστά προσευχή. Είμαστε πλέον λίγες ημέρες πριν την 2α 
Παρουσία, μέσα στις 45 ημέρες που είναι η διαφορά των 1290 από τις 1335 ημέρες, όπως 
αναφέρει ο προφήτης ∆ανιήλ38, στον οποίο και ο Κύριος παρέπεμπε όταν μιλούσε περί 
Συντελείας στους Μαθητές του. 

20. Τα εδώ αναφερόμενα αποτελούν συνέχεια και επιβεβαίωση της προηγούμενης ενότητας. 
Ο Χριστός, η νοητή Ανατολή, θα ανατείλει άμεσα, και μαζί η 2α Παρουσία και η φοβερή 
Κρίση. Ο χρόνος έφτασε στο τέλος. ∆εν υπάρχουν πλέον άλλα ιστορικά γεγονότα για να 
δείξει ο στάρετς Σεραφείμ, και γι’ αυτό ανεβαίνει στον Ουρανό, αφού άφησε το όνομά του 
στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης, και μέσω αυτού και σε μας.                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Το παραπάνω κείμενο, αλλά αναβαθμισμένο τον Οκτώβριο του 2013, είναι στη διεύθυνση: 
http://www.imdleo.gr/diaf/2007/06-ag_I_Krostand-auton.pdf  
 
 
 

 
 

                                                 
37  ∆ανιήλ, Ζ΄-25 : «ἕως καιροῦ καὶ καιρῶν καὶ ἥμισυ καιροῦ». 
38 «Καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι 
διακόσιαι ἐνενήκοντα (1290). μακάριος ὁ ὑπομένων καὶ φθάσας εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα 
πέντε (1335). (Δανιήλ, Ιβ΄11-12). 
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Η  ΤΥΦΛΗ  ΑΓΙΑ   ΜΑΤΡΩΝΑ   ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΜΟΣΧΑ  
( 1881 - 1952 ) 

Υπήρξε πάμπτωχη, τυφλή εκ γενετής, και κατατρεγμένη από το τότε Σοβιετικό καθεστώς. 
Είχε από τον Χριστό το χάρισμα τής διόρασης αλλά και της προόρασης. Μπορούσε να 

βλέπει συμβάντα πού διαδραματίζονταν ή επρόκειτο να 
διαδραματισθούν σε εκατοντάδες μίλια μακριά και σε 
άγνωστους γι’ αυτήν τόπους. 

Ο  Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, ποιμένας της 
Ορθοδόξου Ρωσικής Εκκλησίας, όταν για πρώτη φορά 
συνάντησε την 14χρονη τότε τυφλή Ματρώνα, στον 
κατάμεστο από κόσμο ναό του Αγίου Ανδρέα, είπε γι’ αυτήν 
τα παρακάτω  λόγια, 
«΄Ελα, Ματρώνουσκα, έλα... Ιδού έρχεται η 
αντικαταστάτριά μου, ο  Όγδοος στύλος της 
Ρωσίας», 
μιλώντας  προφητικά, για την ιδιαίτερη αποστολή της 
Ματρώνας στον Ρωσικό λαό και στα μετέπειτα χρόνια των 
διωγμών πού έβλεπε να έρχονται... 
Προέβλεψε την Γερμανική εισβολή στην Ρωσία, αλλά μίλησε 
και για έναν άλλο, μετέπειτα πόλεμο, πού θα σκοτώσει 
εκατομμύρια ανθρώπους, μέσα σε μια νύχτα... 

Σε μικρή ακόμη ηλικία προείπε την επανάσταση τού 1917  πού έγινε χρόνια αργότερα, 
λέγοντας. 

"Θα ληστεύουν και θα αφανίζουν τις Εκκλησίες, θα αρπάζουν τα εδάφη και θα τα 
μοιράζουν άπληστα μεταξύ τους, καταδιώκοντας όλους χωρίς εξαίρεση..." 

Ζήτησε μία φορά από την μητέρα της ένα φτερό μεγάλο. Το μάδησε, και δείχνοντάς το στην 
μητέρα της, της είπε, 

"Βλέπεις μαμά, αυτό το φτεράκι; 

Και τι να δώ  παιδάκι μου, αφού τό ΄χεις μαδήσει; 

“ Έτσι μητέρα, θα μαδήσουν σε λίγο, και τον πατερούλη μας τον Τσάρο..." 

Η μητέρα της φοβήθηκε, όμως σε λίγο καιρό ή προφητεία βγήκε σωστή και ό Τσάρος 
οδηγήθηκε στην εκτέλεση... 

Δεκάδες ασθενείς περνούσαν καθημερινά από το σπίτι της και οι περισσότεροι, έχοντας 
πίστη, γίνονταν καλά... 

Όταν μετακόμισε το 1925 στην Μόσχα χωρίς μάλιστα διαβατήριο και άδεια παραμονής, το 
Σοβιετικό καθεστώς επανειλημμένως προσπάθησε να την συλλάβει. Τους ξέφευγε την 
τελευταία στιγμή ειδοποιημένη από τον Θεό με διάφορους τρόπους. Μόλις αυτή έφευγε, 
κατέφθαναν οι πράκτορες της NKVD, αλλά ήταν αργά πια... 

Η Άννα Βιμπορνόβα θυμάται το παρακάτω περιστατικό. 

" Ήρθε μία φορά ένας αστυνομικός να συλλάβει την Ματρώνα και εκείνη τού λέει, 

"Φύγε, φύγε γρήγορα, έχεις συμφορά στο σπίτι σου. Η τυφλή δεν φεύγει από εσένα, 
εδώ στο κρεβάτι κάθομαι, δεν πάω πουθενά..." 

Την άκουσε ο αστυνομικός, πήγε σπίτι του και βρήκε την γυναίκα του καμένη από την 
γκαζιέρα. Πρόλαβε και την μετέφερε στο Νοσοκομείο. Όταν την άλλη μέρα ήρθε στην 
υπηρεσία, τον ρώτησαν: "την συνέλαβες την τυφλή"; 

"Την τυφλή, τους είπε, δεν θα την συλλάβω ποτέ. Χάρη στην τυφλή πρόλαβα να πάω την 
γυναίκα μου στο Νοσοκομείο, άμα δεν μου τό λεγε τώρα θα ήμουν μόνος..." 
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Φοιτητές αποκλεισμένοι πολιτικά, από τo τότε καθεστώς, διηγούνται πως με τις προσευχές 
αυτής της τυφλής γυναίκας ξεπέρναγαν τα εμπόδια για την απόκτηση ενός πτυχίου. Ακόμη 
και αξιωματούχοι του καθεστώτος, κατά παράδοξο τρόπο, βοηθούσαν αυτούς για τους 
οποίους η Αγία Ματρώνα προσευχόταν. 

Αλλά και άνθρωποι που υπέφεραν από μαγείες ή ψυχολογικά προβλήματα έβρισκαν σ’ 
αυτήν την θεραπεία τους... 

Συμβούλευε να κάνουμε σωστά τον σταυρό μας και να σταυρώνουμε τα πάντα 
γύρω μας, ακόμη και το φαγητό μας... 
Έλεγε, θα έλθει καιρός πού θα βάλουν μπροστά σας ψωμί και σταυρό για να 
διαλέξετε. Θα περάσουμε δύσκολους καιρούς, κι εμείς οι χριστιανοί πρέπει να 
διαλέξουμε τον σταυρό. Μια κυρία που βρέθηκε εκεί ρώτησε: "Τι θα κάνουμε, τι 
θα τρώμε;"...  
"Θα πάρετε χώμα, θα κάνετε κουλουράκια, θα τα σταυρώσετε και θα είναι 
σαν ψωμί"!  (Οι Χριστιανοί μόνο θαυματουργικά θα επιβιώσουν)1. 

Την ρώτησε κάποτε η Ζηναΐδα Ζδάνοβα: "Γιατί επέτρεψε ο Θεός να κλείσουν και να 
γκρεμίσουν τόσες και τόσες εκκλησίες";  και απάντησε με τα παρακάτω λόγια, 
“Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ο λαός είναι σαν υπνωτισμένος, και μια φοβερή 
δαιμονική δύναμη έχει μπεί σε δράση. Βρίσκεται στον αέρα, και διεισδύει 
παντού.  

Παλιά, η δαιμονική αυτή δύναμη κατοικούσε στα έλη και στα πυκνά δάση, 
επειδή οι άνθρωποι πήγαιναν τακτικά στην εκκλησία, φορούσαν και τιμούσαν 
τον σταυρό. Τα σπίτια τους ήταν προστατευμένα από τις εικόνες, τα κανδήλια 
που έκαιγαν, τον αγιασμό που έκαναν... 
Τα δαιμόνια πετούσαν μακριά και φοβόντουσαν να πλησιάσουν... 
Σήμερα όμως, τα σπίτια αυτά αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουνε γίνει 
κατοικητήριο δαιμόνων για την απιστία τους και την απομάκρυνσή τους από τον 
Χριστό”.  Έλεγε ακόμη: 
“ Όταν θα πεθάνω λίγοι θα έρχονται στον τάφο μου. Αλλά μετά από χρόνια ο κόσμος θα με 
γνωρίσει, και άνθρωποι ταλαιπωρημένοι από τις θλίψεις θα με παρακαλάνε να 
προσεύχομαι γι’ αυτούς...  Όλους θα τους ακούω και όλους θα τους βοηθώ... 

Να έρχεσθε σε μένα και να μου μιλάτε σαν να είμαι ζωντανή, για τις θλίψεις σας και 
τα προβλήματά σας, και εγώ όλους θα σας ακούω και όλους θα σας βοηθώ...” 

Θυμάται ακόμη η κ. Ζδάνοβα, αρχιτέκτων μηχανικός, 

"Την ρωτούσα για την πορεία της Ρωσίας μέσα στην Επανάσταση”, και μου έλεγε, 

“Πρώτα θα βγάλουν τον Στάλιν. Μετά απ’ αυτόν οι κυβερνήτες θα εναλλάσσονται και 
ο ένας θα είναι χειρότερος από τον άλλον....  Θα κατακλέψουν την Ρωσία... “ 

Μετά τον  πόλεμο θα γυρίζουν  "οι σύντροφοι" στο εξωτερικό, θα ιδούν και πως ζούνε οι 
ξένοι, θα διαφθαρούν και θα σπάσουν τελικά τα μούτρα τους. 

Μετά από εκείνο τον καιρό θα εμφανισθεί ό Μιχαήλ... (Σ.Σ. από τα παρακάτω, δεν 
φαίνεται ότι μιλάει για τον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ. Ο καιρός θα το δείξει όμως). 

"Θα θελήσει να βοηθήσει, όλα να τα αλλάξει, να τα ανατρέψει... Αλλά αν ήξερε ότι θα 
αποτύχει και ότι θα τον σκοτώσουν, έ , τότε, δεν θα άρχιζε με κανένα τρόπο... 

Θα γίνουν ταραχές, διαμάχες, ... Το ένα κόμμα θα πολεμάει το άλλο. Μετά θα γίνει κάποια 
καλυτέρευση που όμως, θα κρατήσει λίγο καιρό. Μιά ανάσα θα πάρετε, απ΄ όλα θα έχετε, 
                                                 
1  «Η αγία γερόντισσα Ματρώνα η αόμματη». Κελλίον Αγ. Χαραλάμπους Ν. Σκήτη Αγίου Όρους 2006, 
σελ. 24 και 25. 
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(αποσπάσματα από τό 
βιβλίο: "Η Αγία Ματρώνα 
της Μόσχας"  κεντρική 
διάθεση Βιβλιοπωλείο Νεκτ.  
Παναγόπουλου -  Αθήνα) 

Ο μάρτυρας Τσάρος 
Νικόλαος ο ΙΙ,  και η 

οικογένεια του.

μέχρι και την Παράκληση θα μπορείτε να κάνετε στην Κόκκινη Πλατεία αλλά και τα 
μνημόσυνα στον σφαγιασθέντα Τσάρο... 

Αλλά μετά θα γυρίσουν στη Ρωσία οι παλαιοί... και θα γίνει η κατάσταση 
χειρότερη από ότι ήταν πρώτα... Ώχ, πώς σας λυπάμαι όλους! Μέχρι το τέλος, 
(από εκεί και πέρα), έτσι θα ζήσετε..." 

Ή Άννα Βιμπόρνοβα θυμάται, 

"Επισκέφθηκα την Ματρώνα τις μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής (1952), λίγο πριν πεθάνει.  

Μη φοβάσαι μου λέει, δεν θα ξαναγίνει σύντομα πόλεμος. Θα ξαπλώσουμε έτσι και θα 
σηκωθούμε αλλιώς". 

"Πως αλλιώς";  την ρωτάω. 

"Να, μου λέει,  θα γυρίσουμε στο "ξύλινο" ... 

"Μάτουσκα, της λέω, τι σημαίνει το  "ξύλινο"; 

"Ξύλινο αλέτρι, μού λέει, με αυτό θα δουλεύουμε τότε..." 

"Και που θα πάνε τα τρακτέρ που τώρα έχουμε;..." 

Ώ, λέει, άσε τα τρακτέρ... Θα δουλεύει τότε το αλέτρι το ξύλινο, και η ζωή θα είναι 
καλή. Όμως, ακόμη δεν φτάσαμε μέχρι αυτούς τους καιρούς. Εσύ όμως δεν θα πεθάνεις 
μέχρι τότε και θα τα δεις όλα αυτά... 

Πόλεμος, συμπλήρωσε, δεν θα ξαναγίνει (με τον τρόπο που μέχρι τώρα ξέρουμε...) 

Χωρίς πόλεμο θα πεθάνετε όλοι. Θα πέσουν πολλά θύματα. Όλοι 
νεκροί θα ξαπλώσετε  επάνω  στην  γη... 

Θα σας πω και κάτι άλλο: 
Αποβραδίς όλα θα είναι πάνω στην γη (όρθια και καλά), και όταν θα σηκωθείτε το 
άλλο πρωί, όλα θα έχουν μπει μέσα στην γη (θα έχουν ταφεί) ...  
Χωρίς "πόλεμο" ...  ο πόλεμος θα γίνεται... (τότε)"2 
Με τα όσα παραπάνω αναφέρει η αγία, φαίνεται ότι μάλλον μιλάει για πυρηνική 
καταστροφή... Χρέος μας είναι να προετοιμαζόμαστε, γιατί αν χάσουμε αυτή την ζωή λίγο 
το κακό, μια και κανείς άνθρωπος δεν πρόκειται σωματικά, και στην μορφή που μέχρι 
σήμερα ξέρουμε, να ζήσει αιώνια...  

Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να βρεθούμε πνευματικά απροετοίμαστοι, να χλευάσουμε, και να 
αδιαφορήσουμε για όλα αυτά  και να βρεθούμε ξαφνικά σε "τόπο σκοτεινό και 
απαραμύθητο"  για όλη την αιωνιότητα... 

Αυτά ήσαν τα προφητικά λόγια για την εποχή μας της Αγίας Ματρώνας από τη Ρωσία, την 
οποία η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας ανακήρυξε Αγία το 1999, 
στις 2 Μαΐου , ημέρα της κοιμήσεώς της, κατά την οποία 
όρισε και να εορτάζεται.  

 
  

   

 

  

                                                 
2  Δεν θα κηρύσσεται πόλεμος. Θα χτυπάει ο ένας αντίπαλος τον άλλο χωρίς προειδοποίηση. Όπως λέγει ο 
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε». 
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ΤΤοο  µµέέλλλλοονν  ττηηςς  ΡΡωωσσίίααςς  κκααιι  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  

 
(Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός  Σεραφείµ  Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της 

εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981). 
 

Κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός παίρνει θέση ανάµεσα σε δύο κόσµους: Αυτό τόν ξεπεσµένο 
κόσµο στον οποίο προσπαθούµε να εργαστούµε για την σωτηρία µας, και τον άλλο κόσµο, τον 
Ουράνιο, την Πατρίδα που µας περιµένει, για την οποία και αγωνιζόµαστε, και αν διάγωµε µε 
αληθινή χριστιανική ζωή, µας δίνεται η χάρη του Θεού να ζούµε µέρα µε τη µέρα, µέσα στη 
χριστιανική αρετή και αγάπη. 

Αλλά ο «κόσµος» είναι τόσο πολύ κοντά µας. Συχνά και πραγµατικά στις ηµέρες µας 
συνήθως ξεχνάµε τα Επουράνια. Η πίεση της εκκοσµίκευσης είναι τόσο δυνατή σήµερα που 
χάνουµε την επαφή µε το τι είναι η χριστιανική ζωή καθ' ολοκληρίαν. 

Ακόµα και αν παρακολουθούµε τις εκκλησιαστικές ακολουθίες συχνά, και θεωρούµε τους 
εαυτούς µας ενεργά µέλη της Εκκλησίας, πολύ συχνά ο εκκλησιασµός µας είναι κάτι εξωτερικό, 
περιορισµένος στις θαυµάσιες ακολουθίες και τον µεγάλο πλούτο της Ορθόδοξης παραδοσιακής 
λατρείας, και χάνει την αληθινή εσωτερική του θεώρηση, ότι η Ορθοδοξία είναι η πίστη που µπορεί 
να σώσει την ψυχή µας στην αιωνιότητα ... 

Ζούµε στους καιρούς για τους οποίους µας προειδοποίησε ο Κύριός µας στο Ευαγγέλιο, ότι 
η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί (Ματθαίος 24,12), στούς έσχατους καιρούς, όπου το 
Χριστιανικό Ευαγγέλιο το οποίο είχε ληφθεί µε τόση αγάπη από τους πρώτους Χριστιανούς, έχει 
γίνει µόνον ένα µικρό µέρος της κοσµικής ζωής που οι περισσότεροί µας διάγουν, αντί να είναι το 
κέντρο και το νόηµα της ζωής µας, όπως πράγµατι θα ήταν αν εµείς νοιώθαµε τι είναι αληθινά η 
πίστη µας… 

Στο δέκατο ένατο και εικοστό αιώνα, στη Ρωσία, πριν την επανάσταση του 1917, υπήρξαν 
προφητείες πνευµατικών ανθρώπων, που όχι µόνο προειδοποιούσαν για τον ερχοµό του αθεϊσµού 
στη Ρωσία και την εποχή του αίµατος και της δουλείας που αυτός (ο αθεϊσµός) εισήγαγε στον 
κόσµο, αλλά επίσης προλέγοντας τι θα µπορούσε να συµβεί στη Ρωσία µετά από αυτή την εποχή, 
εάν οι ορθόδοξοι Ρώσοι µετανοιώνανε για τις αµαρτίες που τον παρήγαγαν. Ας κοιτάξουµε γι αυτό 
σε αυτές τις προφητείες και τον τρόπο που είναι οριοθετηµένες, το τι συµβαίνει στη Ρωσία σήµερα. 
Ας κοιτάξουµε όχι από το επιδερµικό σηµείο παρατήρησης των λαϊκών νέων περιοδικών, αλλά 
βαθύτερα, και να προσπαθήσουµε να δούµε κάτι από αυτό που συµβαίνει στην ψυχή, στην καρδιά 
της Ρωσίας, και τι πρέπει να αναµένεται εκεί σύµφωνα µε αυτές τις προφητείες, και σύµφωνα µε τη 
γνώση εκ των περισσοτέρων γενικών προφητειών που προειδοποιούν για το τι θα συµβεί πριν το 
τέλος του κόσµου. 
 

Το τέλος του κόσµου  
  Αλλά γιατί θα έπρεπε να µιλήσουµε για το τέλος του κόσµου; Ζούµε πράγµατι  στους 
έσχατους καιρούς του κόσµου αυτού; Γιατί συρράπτοµε µαζί µε το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος 
του κόσµου; 

Ακόµη και ανεξάρτητοι συγγραφείς µιλούν για τους "αποκαλυπτικούς" καιρούς µας. Και 
αλήθεια, τα προβλήµατα τα οποία πιέζουν τον κόσµο σήµερα - η εξάντληση των αποθεµάτων και 
των τροφίµων, ο υπερπληθυσµός, τα τέρατα που δηµιουργήθηκαν από τη σύγχρονη τεχνολογία 
και ειδικότερα τα όπλα που µπορούν να καταστρέψουν ολόκληρες χώρες ή ακόµη και ολόκληρο 
τον πληθυσµό της γης -  όλα είναι  σηµείο για το πλησίασµα µίας κρίσης στην ανθρώπινη ιστορία, 
εντελώς ξεχωριστής από οτιδήποτε ο κόσµος έχει ποτέ δει, - και ίσως χωρίς υπερβολή να 
προδιαγράφει το τέλος της ζωής πάνω στην Γη. 

Την ίδια στιγµή θρησκευτικοί οµιλητές, προσβλέπουν στην άνθηση των µη Χριστιανικών 
θρησκευτικών κινήσεων στους καιρούς µας, και προβλέπουν µία "Νέα Εποχή" στην οποία µία 
καινούργια θρησκευτική συνείδηση θα κυριαρχήσει στον ανθρώπινο νου, και βάζουν τέλος στην 
δισχιλιετή βασιλεία της Χριστιανοσύνης. Οι αστρολόγοι αναφέρονται στην "Εποχή του Υδροχόου", 
η οποία νοµίζουν ότι ξεκινάει περίπου στο 2.000. Ακόµη και το πλησίασµα µόνο του έτους 2000 
είναι ικανό να σκορπίσει σε πολλά µυαλά την ιδέα µίας καινούργιας εποχής, κάπως διαφορετικής 
από όλη την υπόλοιπη ανθρώπινη ιστορία. 

Μεταξύ πολλών, µη Ορθοδόξων Χριστιανών, αυτές οι ιδέες παίρνουν τη µορφή µιας 
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διδασκαλίας που ονοµάζεται χιλιασµός ή "millenarianism", η πίστη ότι ο Χριστός πρόκειται 
σύντοµα να έρθει στη Γη, και να βασιλεύσει εδώ ακριβώς,  µε τους Αγίους του για 1000 χρόνια 
πριν από το τέλος του κόσµου. Η διδασκαλία αυτή είναι µια αίρεση, η οποία αντικρούσθηκε από 
τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας, και έχει την αρχή της σε κακή ερµηνεία του βιβλίου της 
Αποκαλύψεως.  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι η βασιλεία του Χριστού µε τους Αγίους του, 
όταν ο διάβολος δέθηκε για χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 20,3) είναι η περίοδος που ζούµε 
τώρα, η συνολική περίοδος µε το χίλια να είναι ένας αριθµός που συµβολίζει την 
ολότητα µεταξύ της πρώτης και ∆ευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Σε αυτήν την περίοδο 
οι Άγιοι βασιλεύουν µε τον Χριστό µέσα στην Εκκλησία Του, αλλά αυτή είναι µια Μυστική 
Βασιλεία, διότι δεν πρόκειται να επεκταθεί προς τα έξω, µε την πολιτική σηµασία που  δίνουν οι 
χιλιαστές. Σε αυτήν την περίοδο ο διάβολος είναι πραγµατικά δεσµευµένος - που σηµαίνει ότι 
εµποδίζεται από την εξάσκηση της αρρωστηµένης βούλησης του εναντίον της ανθρωπότητος - και 
οι πιστοί που ζουν τη ζωή της Εκκλησίας και λαµβάνουν τα Άγια Μυστήρια του Χριστού ζουν µια 
ευλογηµένη ζωή, προετοιµάζοντας τους εαυτούς τους για το Αιώνιο Ουράνιο Βασίλειο. Οι µη 
ορθόδοξοι, που δεν έχουν Άγια Μυστήρια, και δεν έχουν γευτεί την αληθινή ζωή της Εκκλησίας, 
δεν µπορούν να καταλάβουν τη Μυστική Βασιλεία του Χριστού και έτσι ψάχνουν για µια πολιτική 
και εξωτερική βασιλεία. 

Και έτσι συµβαίνει ώστε το µέλλον του κόσµου, στο οποίο η Ρωσία προφανώς θα έχει µια 
κεντρική θέση, να περιβάλλεται µε ιδέες είτε του τέλους του κόσµου µε µια φυσική σηµασία, είτε 
του τέλους του πολιτισµένου κόσµου, όπως τον ξέρουµε τώρα, και του ερχοµού µιας "Νέας 
Εποχής" µε σχεδόν παραδεισένιες απολαύσεις. 
  Κάποιοι έχουν διερµηνεύσει τη τοποθέτηση της Ρωσίας στη νέα εποχή µε όρους από την 
αίρεση του χιλιασµού. Πραγµατικά εάν κοιτάξουµε κλειστά στη διδασκαλία του κοµµουνισµού η 
οποία ήδη έχει πάρει θέση στη ρωσική κοινωνία τα τελευταία 60 χρόνια, µπορούµε να δούµε ότι 
αποτελεί µία ιδιάζουσα έκδοση της χιλιαστικής νοοτροπίας. ∆ιδάσκει ότι µία ολότελα νέα ιστορική 
εποχή αρχίζει µε τον κοµµουνισµό, και ότι όταν ο κοµµουνισµός τελικά κυβερνήσει τον κόσµο, θα 
υπάρξει παγκόσµια ευτυχία, και ελευθερία του ανθρωπίνου γένους από οτιδήποτε το έχει 
περιορίσει στο παρελθόν, συµπεριλαµβανοµένης και της θρησκείας. 

Σήµερα µετά από εξήντα χρόνια κοµµουνιστικής εµπειρίας στη Ρωσία και µιας µικρότερης 
περιόδου σε άλλα έθνη, µπορούµε να δούµε πόσο ανόητη είναι η πίστη  στα δόγµατα του 
κοµµουνισµού. Η πραγµάτωση του κοµµουνισµού δεν είναι παράδεισος στη γη, αλλά Gulag. 
Το ανθρώπινο γένος δεν έχει καθόλου ελευθερωθεί. Αντιθέτως υποδουλόθηκε χειρότερα 
από ποτέ πριν. Αλλά η Ρωσία, η πρώτη χώρα που δέχτηκε την εµπειρία του κοµµουνιστικού 
ζυγού, είναι επίσης η πρώτη χώρα που πρόκειται να ξυπνήσει από αυτόν και να διασωθεί. Παρόλη 
την συνεχή διακυβέρνηση της κοµµουνιστικής τυραννίας στη Ρωσία, ο αθεϊσµός όµως δεν έχει 
καταλάβει την ψυχή της Ρωσίας και το θρησκευτικό ξύπνηµα που µπορούµε να δούµε τώρα στη 
Ρωσία είναι αναµφιβόλως µόνο η αρχή από κάτι απέραντο και θεϊκό: Την ανάνηψη της ψυχής ενός 
ολόκληρου έθνους από την αρρώστια του αθεϊσµού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία 
σήµερα µπορεί να µιλάει µε λόγο µε βαρύτητα προς όλο τον κόσµο, ο οποίος είναι παρασυρµένος 
στο ίδιο µονοπάτι του αθεϊσµού, από τον οποίο ξυπνάει η Ρωσία. Και αυτός είναι ο λόγος που το 
µέλλον της Ρωσίας είναι τόσο στενά συνδεδεµένο µε το µέλλον όλου του κόσµου, από 
θρησκευτικής άποψης. 

 
Το τέλους του κόσµου στις χριστιανικές προφητείες. 

  Πριν στραφούµε ειδικά στις προφητείες για τη Ρωσία θα ήθελα να συνοψίσω την 
Χριστιανική Ορθόδοξη διδασκαλία για το τι πρόκειται να συµβεί ακριβώς πριν το τέλος του κόσµου. 
Αυτό θα µας δώσει ένα πλαίσιο για να τοποθετηθούµε στις προφητείες αναφορικά µε το µέλλον της 
Ρωσίας. 

Τα γεγονότα πριν το τέλος του κόσµου περιγράφονται σε έναν αριθµό χωρίων των Αγίων 
Γραφών. Στό στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου και παράλληλα χωρία από άλλα Ευαγγέλια, στο 
πλείστον του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ειδικά στο κεφάλαιο οκτώ και επέκεινα, το δεύτερο 
κεφάλαιο της Β΄ προς τους Θεσσαλονικείς, Β΄ Πέτρου κεφάλιον 3, µερικά κεφάλαια από το βιβλίο 
του προφ. ∆ανιήλ, και άλλα αποσπάσµατα. 
  Η Αποκάλυψη περιγράφει αυτά τα γεγονότα σε µια σειρά οραµάτων, µερικών λαµπρών και 
θετικών σε σχέση µε την εκπλήρωσιν της ∆ικαιοσύνης του Θεού και την σωτηρίαν των εκλεκτών 
του, και µερικών σκοτεινών και αρνητικών σε σχέση µε τις τροµερές πληγές που θα έρθουν στη γη 
από τις αµαρτίες του ανθρώπινου γένους. Μερικές φορές εµείς σήµερα δίνουµε έµφαση στη 
σκοτεινή και αρνητική πλευρά, βλέποντας την αύξηση του κακού γύρω µας, αλλά αυτό συµβαίνει 
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από την ολιγοπιστία µας και την εκκοσµίκευσή µας - πρέπει να κοιτάξουµε τη συνολική εικόνα. 
  Όσο ο καιρός του τέλους αυτού του κόσµου πλησιάζει, είναι αληθές ότι θα υπάρξουν 
µεγάλες δοκιµασίες, τέτοιες που ο κόσµος δεν έχει ποτέ ξαναζήσει (Ματθαίος 24,21), θα 
υπάρξουν πείνες, αρρώστιες, σεισµοί, πόλεµοι και ακοές πολέµων, διωγµοί, ψευδοπροφήτες και 
ψευδοχριστοί, και η αγάπη των πολλών, συµπεριλαµβανοµένων των χριστιανών, θα ψυχρανθεί. 
Αλλά αυτή την εποχή το Ευαγγέλιο θα µεταδοθεί σε όλα τα έθνη, και αυτοί που θα υποµείνουν ως 
το τέλος, µε τη χάρη του Χριστού, θα σωθούν. 
  Η διαβολική και ψεύτικη θρησκεία θα µεσουρανεί κατά την βασιλεία του Αντιχρίστου, ενός 
παγκόσµιου ηγέτη που θα φαίνεται ότι θα φέρνει ειρήνη στην ακαταστασία του κόσµου και θα 
φαίνεται να είναι σαν Χριστός που ήρθε πίσω στη Γη για να βασιλεύσει από τον ξαναφτιαγµένο 
Ναό της Ιερουσαλήµ. 
  Αλλά θα υπάρξουν αυτοί που βλέπουν πέρα απο αυτή την απάτη. Συγκεκριµένα θα 
επανεµφανισθούν οι δύο προφήτες που αναφέρονται στην Παλαιά ∆ιαθήκη, ο Ηλίας για να 
µεταστρέψει στην πίστη τους Εβραίους, και ο Ενώχ για να επιστρέψει τα άλλα έθνη. Η σύντοµη 
βασιλεία του Αντιχρίστου - µόνο 3,5 έτη - θα τερµατισθεί µε τον ερχοµό του Χριστού από τον 
Ουρανό, προηγουµένου του Σταυρού του, και αυτός ο κόσµος θα αναλωθεί από το πυρ και θα 
ανανεωθεί πλήρως, ενώ τον ίδιο καιρό τα σώµατα των νεκρών θα εγερθούν από τους τάφους και 
θα ξαναενωθούν µε τις ψυχές, προκειµένου να παραστούν στο τελικό Κριτήριο του Θεού. Τώρα 
κάτω από αυτό το γενικό υπόβαθρο των γεγονότων των εσχάτων καιρών, ας κοιτάξουµε τις 
προφητείες που αφορούν την Ρωσία.   
 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 
Τον 19ο αιώνα στη Ρωσία ένας αριθµός προφητών - και ακόµη λαϊκών που έβλεπαν 

µακρυά σαν τον Ντοστογιέφσκι  - προείδαν την Επανάσταση που ερχόταν στη Ρωσία σαν 
αποτέλεσµα απιστίας, εκκοσµίκευσης, και µιας εντελώς τυπικής διάθεσης προς την Ορθοδοξία, 
αποστερηµένης από την ζέουσα και µε αυτοθυσία πίστη που η Ορθοδοξία απαιτεί.  

Κάποιοι το είδαν σε γενικές γραµµές, σαν µία τροµερή θεοµηνία έτοιµη να καλύψει την 
Ρωσική γη. Όπως έκανε ο επίσκοπος Θεοφάνης ο έγκλειστος όταν κοίταξε στα υπολείµµατα της 
αληθινής χριστιανικής πίστης σε τόσο πολλούς ανθρώπους και απόρησε: Σε εκατό χρόνια τι θα 
έχει αποµείνει από την Ορθοδοξία µας; 

Άλλοι είδαν ειδικώτερα την φοβερή επανάσταση, η οποία επρόκειτο να εξαπλωθεί σε όλο 
τον κόσµο. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης είπε σε ένα κήρυγµά του που εκφωνήθηκε 
στα 1904: Ρωσία, εάν αποµακρυνθείς από την πίστη σου, όπως πολλοί από την τάξη των 
διανοουµένων έχουν ήδη αποµακρυνθεί, δεν θα είσαι πλέον Ρωσία, ούτε Αγία Ρωσία. Και εάν δεν 
υπάρξει µετάνοια στον ρωσικό λαό, τότε το τέλος του κόσµου είναι κοντά. Ο Θεός θα πάρει τον 
ευλαβέστατο Τσάρο και και θα στείλει ένα µαστίγιο, στα πρόσωπα ασεβών, ψυχρών, φίλαυτων 
κυβερνητών, που θα πληµµυρίσουν όλη τη γη µε αίµα και δάκρυα. (Father John of Krostandt, 50th 
Anniversary Book, Utica, NY, 1958). 
  Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ο κόσµος τώρα ευρίσκεται (1981), µε σχεδόν µισόν από 
αυτόν βουτηγµένο στο αίµα και στην διαρκή τυραννία που άρχισε το 1917 µε την ρωσική 
επανάσταση. Υπάρχει καµία ελπίδα για ανάκαµψη ή απλά ο αθεϊσµός θα κατακτήσει όλο τον 
κόσµο και θα εγκαταστήσει το Βασίλειο του Αντίχριστου; Έχουµε πολλούς λόγους να αµφιβάλλοµε 
ότι τα µελλοντικά γεγονότα θα είναι τόσο απλά όσο αυτό. ∆ια δύο κυρίως λόγους: διότι η κατ’ 
εξοχήν χώρα που άρχισε τη βασιλεία του αθεϊσµού, η Ρωσία, περνάει τώρα από µία θρησκευτική 
αφύπνιση, που ήδη είναι ένα εµπόδιο στην εξάπλωση του αθεϊσµού, και επειδή ο Αντίχριστος, 
σύµφωνα µε την Ορθόδοξη προφητεία, δεν θα είναι ένας απλός άθεος τύραννος σαν τον Στάλιν, 
αλλά ένα θρησκευτικό πρόσωπο, που περισσότερο θα πείσει τον κόσµο παρά θα τον εξαναγκάσει 
να τον αποδεχτεί.1 

Οι Άγιοι άνθρωποι που ζούσαν στην Ρωσία, στην αρχή της επανάστασης προειδοποιούσαν 
για την αποκαλυπτική θέση αυτού του γεγονότος και ήξεραν ότι θα είναι µια µακριά και δύσκολη 
δοκιµασία για τον Ρωσικό λαό. Αλλά επίσης προείδαν ότι θα υπάρξει ένα τέλος σε αυτήν την 
δοκιµασία. 

Ο Άγιος Αλέξιος από το Ερηµητήριο του Ζωσιµά, που ήταν ο Μοναχός που σχεδίασε 
τον λαχνό που εξέλεξε τον Πατριάρχη Τύχωνα, άκουσε κόσµο να φωνάζει έξω από την εκκλησία 
στο Μοναστήρι του Chudov (αυτό συνέβη τους πρώτους µήνες, µέσα στη σύγχυση της 
επανάστασης): «Η Ρωσία χάθηκε! Η Αγία Ρωσία χάθηκε»!  Σ’ αυτό απάντησε: «Ποιος είναι αυτός 
που λέει ότι η Ρωσία χάθηκε, ότι έχει καταστραφεί; Όχι – όχι δεν έχει χαθεί, δεν έχει κατασραφεί 
και δεν πρόκειται να καταστραφεί, αλλά ο Ρωσικός λαός πρέπει να καθαρισθεί από τις αµαρτίες 
του µέσα από µεγάλες δοκιµασίες. Καθένας πρέπει να προσεύχεται και θερµά να µετανοεί. Αλλά η 
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Ρωσία δεν καταστράφηκε και δεν θα καταστραφεί». (Orthodox Russia, 1970, No1) 
O στάρετς Ανατόλιος ο νεώτερος της Όπτινα, στις πρώτες - πρώτες ηµέρες της 

επανάστασης, τον Φεβρουάριο του 1917, έκανε µια προφητεία υπό τον τύπον µιας έντονης 
εικόνας, για το µέλλον της Ρωσίας: «Θα συµβεί µια καταιγίδα. Και το Ρωσικό πλοίο θα 
θρυµµατισθεί σε κοµµατάκια. Αλλά ο κόσµος θα µπορεί να σωθεί ακόµη και σε σχίζες ή θρύµµατα. 
Και δεν θα καταστραφούν όλοι. Καθένας πρέπει να προσεύχεται, καθένας να µετανοεί και να 
προσεύχεται θερµά. Και τι συµβαίνει µετά από µια καταιγίδα; … Θα γίνει γαλήνη». Σ’ αυτό όλοι 
είπαν: «Αλλά δεν υπάρχει πλέον πλοίο, είναι κοµµένο κοµµατάκια, έχει καταστραφεί, όλα έχουν 
καταστραφεί». «∆εν είναι έτσι» είπε ο µπάτιουσκα. Ένα µεγάλο θαύµα του Θεού θα γίνει! Και όλες 
οι σχίζες και τα θρύµµατα, µε την θέληση του Θεού και την ∆ύναµή Του, θα έρθουν το ένα δίπλα 
στο άλλο και θα ξαναενωθούνε, και το πλοίο θα ξανακτισθεί στην προηγούµενη οµορφιά του και θα 
συνεχίσει το δρόµο του, όπως έχει προορισθεί από τον Θεό. Και αυτό θα είναι ένα θαύµα – 
απόδειξη για τον καθ’ ένα». (Orthodox Russia, 1970, No1) 

Ο γέροντας Βαρνάβας της Σκήτης της Γεθσηµανή, µίλησε πριν την επανάσταση για την 
καταστροφή που θα ερχόταν πάνω στην Ρωσία και τον ανελέητο διωγµό εναντίον της Ορθόδοξης 
Πίστης. Είπε: «Οι διωγµοί εναντίον της Πίστεως θα αυξηθούν µέσα σε µια στιγµή. Θα είναι 
ανήκουστων οδύνων και σκότους, και σχεδόν όλες οι εκκλησίες θα κλεισθούν. Αλλά όταν θα 
φαίνεται στους ανθρώπους ότι είναι αδύνατο να αντέξουν περισσότερο, τότε θα έρθει ανακούφιση. 
Θα υπάρξει µία ανθοφορία. Εκκλησίες θα αρχίζουν επίσης να κτίζονται. Αλλά αυτό θα είναι µία 
ανθοφορία πριν το τέλος».  (προσωπικό γράµµα προς τον Ν. Kieter) 

O µεγαλόσχηµος Μοναχός Αριστοκλής, όχι πολύ πριν τον θάνατό του τον Αύγουστο του 
1918, είπε ότι «τώρα διερχόµεθα τους καιρούς πριν τον Αντίχριστο, αλλά η Ρωσία θα ανακάµψει. 
Θα υπάρξει πολλή κακοπάθεια, πολλά βάσανα. Όλη η Ρωσία θα γίνει µία φυλακή, και καθένας 
πρέπει µεγάλως να παρακαλεί τον Κύριο για συγχώρηση. Κάθε ένας πρέπει να µετανοεί για τις 
αµαρτίες του και να φοβάται να κάνει και την ελάχιστη αµαρτία, αλλά να παλεύει, αντιθέτως, να 
κάνει καλό, ακόµη και το µικρότερο. ∆ιότι και το φτερό από µία µυίγα έχει βάρος, και επειδή οι 
κρίσεις του Θεού είναι ακριβείς, καί όταν ακόµη και το ελάχιστο καλό στο ζυγό υπερτερήσει, τότε ο 
Θεός θα φανερώσει το έλεός Του πάνω στην Ρωσία». ∆έκα µέρες πριν το τέλος της ζωής του, είπε 
ότι «το τέλος θα έρθει δια της Κίνας. (Η επιδροµή από τα βδελυρά έθνη είναι σηµάδι του 
αµετάκλητου τέλους, και κατά τον Άγιο Ανδρέα τον διά Χριστόν σαλό – Λ.Μ.∆.). Αλλά θα γίνει (πριν 
εννοείται-ΛΜ∆) µία εντελώς ασυνήθιστη έκρηξη, και ένα θαύµα από τον Θεό θα δειχθεί φανερά. 
Και θα υπάρξει µία εντελώς διαφορετική ζωή, αλλά όλα αυτά δεν θα κρατήσουν πολύ…» (Orth. 
Russia, 1969, #21) 

O γέροντας Νεκτάριος της Όπτινα, στα 1920 προφήτεψε: «Η Ρωσία θα εγερθεί, και 
υλικά δεν θα είναι υγιής, αλλά πνευµατικά θα είναι υγιής, και στην Όπτινα θα υπάρχουν 
ακόµη επτά φωστήρες, επτά στύλοι». (Ι. Μ. Kontzevich, Optina Monastery and its Epoch, 
Jordanville, 1973). 

Ο αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης του Poltava, συνόψιζε στα χίλια εννιακόσια τριάντα τις 
προφητείες που είχε λάβει από διάφορους γέροντες σαν αυτές: «Με ρωτάτε για το κοντινό µέλλον 
και για τους έσχατους καιρούς. ∆εν µιλάω από δικά µου, αλλά δίνω την αποκάλυψη των Γερόντων: 
Ο ερχοµός του Αντίχριστου µοιάζει να είναι πολύ κοντά. Ο χρόνος που µας χωρίζει από αυτόν θα 
µπορούσε να µετρηθεί σε χρόνια ή σε δεκαετίες. Αλλά πριν τον ερχοµό του Αντιχρίστου η Ρωσία 
θα πρέπει πάλι να αποκατασταθεί, - να είσθε σίγουροι, -  για ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Και 
στην Ρωσία θα υπάρξει ένας Τσάρος (=βασιλιάς) εκλεγµένος από τον ίδιο τον Κύριο. Θα 
είναι ένας άνθρωπος µε ζέουσα πίστη, µεγάλο µυαλό και σιδερένια θέληση. Αυτό έχει αποκαλυφθεί 
γι αυτόν. Θα περιµένουµε την εκπλήρωσιν των όσων έχουν αποκαλυφθεί. Κρίνοντας από διάφορα 
σηµάδια δεν πρόκειται να αργήσει. Εκτός αν από τις αµαρτίες µας ο Κύριος και Θεός ακυρώσει ότι 
έχει υποσχεθεί. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του λόγου του Θεού, αυτό επίσης µπορεί να συµβεί». 
(Τhe Orthodox Word, 1969) 

Έτσι πρέπει να δούµε, σύµφωνα µε τις προφητείες αυτών των Θεοπνεύστων ανδρών 
(συνεχίζει ο π. Σεραφείµ Ρόουζ), στα επόµενα χρόνια της εκατονταετίας, µια βέβαιη, ήδη 
αναµενόµενη αποκατάσταση της Αγίας Ρωσίας, και ακόµη (µετά) ένα Ορθόδοξο Τσάρο, για µία 
σύντοµη περίοδο, όχι πολύ πριν από τον ερχοµό του Αντιχρίστου και το τέλος του κόσµου. Αυτό 
(η ανάδειξη του ευσεβούς Τσάρου) θα είναι κάτι θαυµαστό και όχι ένα απλό συνηθισµένο ιστορικό 
γεγονός. 

Αλλά καθ' όµοιον τρόπο, είναι κάτι που εξαρτάται από τον  ίδιο τον Ρωσικό λαό. ∆ιότι ο 
Θεός πάντα ενεργεί µαζί µε την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Ακριβώς όπως η Νινευί σώθηκε 
όταν οι άνθρωποι µετανόησαν και η προφητεία του Ιωνά για την καταστροφή αποδείχθηκε ψευδής, 
έτσι επίσης οι προφητείες για την αποκατάσταση της Ρωσίας θα αποδειχθούν ψευδείς, εάν δεν 
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υπάρξει µετάνοια στο λαό της Ρωσίας. 
Ο µακαρίας µνήµης Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Μαξίµοβιτς, του οποίου ο τάφος είναι εδώ, 

στον καθεδρικό ναό που σήµερα πρωί έγιναν οι ακολουθίες, διείσδυσε βαθειά στη σηµασία της 
Ρωσικής επανάστασης και την εξόντωση τόσο µεγάλου πλήθους Ρώσων. Στην έκθεσή του προς 
όλη τη διασπορά στο Sobor, στην Γιουγκοσλαβία, το 1938, έγραψε:  "Ο Ρωσικός λαός σαν σύνολο, 
έχει επιτελέσει µεγάλες αµαρτίες οι οποίες είναι η αιτία για τα παρόντα δεινά. Οι ιδιαίτερες αµαρτίες 
του είναι επιορκία και βασιλοκτονία. Οι δηµόσιοι και στρατιωτικοί ηγέτες απαρνήθηκαν την υπακοή  
και την νοµιµοφροσύνη τους στον Τσάρο ακόµη και πριν την παραίτησή του, σπρώχνοντας τα 
µετέπειτα γεγονότα από τον Τσάρο, ο οποίος δεν ήθελε το αιµατοκύλισµα της χώρας. Και ο 
κόσµος ανοικτά και µε επευφηµίες, χαιρέτησε αυτό το γεγονός, και πουθενά δεν εξέφρασε ανοικτά 
την αντίθεσή του σ' αυτό..." 

Βέβαια η βασιλοκτονία, ο φόνος του κεχρισµένου Τσάρου, δεν είναι το µόνο αµάρτηµα που 
βαρύνει επί του Ρωσικού λαού. Αυτό το έγκληµα είναι, καθώς ήταν, ένα σύµβολο της πτώσης της 
Ρωσίας µακρυά από το Χριστό και την αληθινή Ορθοδοξία, µία διαδικασία που κράτησε στο 
περισσότερο του 19ου και 20ου αιώνα, και που µόνο τώρα, πιθανόν, ξεκίνησε να αναστρέφεται... 

Μία σπουδαία προφητεία για το µέλλον της Ρωσίας ήταν γνωστή σε ελάχιστους πριν την 
Επανάσταση. Ήταν τόσο τολµηρή που ο εκλησιαστικός λογοκρίτης δεν θα επέτρεπε να τυπωθεί. 
Βρέθηκε στην ίδια συλλογή του Μοτοβίλωφ που έδωσε στον κόσµο την περίφηµη "Συνοµιλία" του 
Αγίου Σεραφείµ του Σαρώφ περί της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύµατος. Η προφητεία, η οποία 
τώρα εµφανίσθηκε σε µερικές εκτυπώσεις στην τελευταία δεκαετία, προειδοποιεί για την 
επανεµφάνιση του Αγίου Σεραφείµ του Σαρώφ πριν το τέλος του κόσµου. Εδώ είναι ότι είπε ο 
Άγιος Σεραφείµ του Σαρώφ στον Μοτοβίλωφ: 

"Πολλές φορές άκουσα από το στόµα του µεγάλου ευαρέστου στον Θεό Γέροντος, πατρός 
Σεραφείµ, ότι δεν θα έκειτο στο Σάρωφ µε το σώµα του. Και τόλµησα µόνος εγώ (ο Μοτοβίλωφ) να 
τον ρωτήσω: "Μπάτιουσκα (παπούλη), καταδέχεσαι να µας λες συνεχώς ότι το σώµα σου δεν θα 
κείται στο Σάρωφ. Μήπως αυτό σηµαίνει ότι οι Μοναχοί (της Μονής του Σαρώφ) θα το 
αποµακρύνουν; 

"Θεοφιλέστατε, ο Κύριος και Θεός είχε καθορίσει ότι εγώ, ο ταπεινός Σεραφείµ, θα έπρεπε 
να ζήσω αρκετά περισσότερο από 100 χρόνια. Αλλά επειδή µετά από καιρό οι επίσκοποι θα γίνουν 
τόσο ολιγόπιστοι που θα ξεπεράσουν στην ολιγοπιστία τους Ρωµιούς επισκόπους της εποχής του 
(αυτοκράτορος) Θεοδοσίου του Μικρού, ώστε δεν θα πιστεύουν πλέον στο κυρίαρχο δόγµα της 
Χριστιανικής Πίστης (της Αναστάσεως -Λ.Μ.∆.), γι' αυτό φάνηκε ευάρεστο στον Κύριο να πάρει 
εµένα, τον ταπεινό Σεραφείµ, από την πρόσκαιρη ζωή, άχρι καιρού, και µετά να µε επανεµφανίσει. 
Και η επανεµφάνισή µου θα είναι κάπως σαν το ξύπνηµα των Επτά Παίδων στο σπήλαιο της 
Οχλίδος στις ηµέρες του Θεοδοσίου του µικρού".  

"Έχοντας αποκαλύψει σε µένα αυτό το µεγάλο και φοβερό µυστήριο, ο µεγάλος Γέροντας µε 
πληροφόρησε ότι µετά την επανεµφάνισή του θα πήγαινε από το Σάρωφ στο Ντιβέγιεβο και από 
εκεί θα ξεκινούσε το κήρυγµα για την µετάνοια όλου του κόσµου. Για το κήρυγµα αυτό και την 
θαυµαστή του επανεµφάνιση (ακολουθούµενη από θαύµατα εννοείται -Λ.Μ.∆.), ένα µεγάλο πλήθος 
ανθρώπων θα προσέλθουν από όλα τα µέρη της Γης. Το Ντιβέγεβο θα γίνει Λαύρα, η Βερτυάνοβα 
πόλι και η Αρζαµάς επαρχία." Και φτάνοντας να κηρύξει µετάνοια στο Ντιβέγεβο, ο µπάτιουσκα 
Σεραφείµ, θα αποκαλύψει τέσσερα Άγια λείψανα σε αυτό, και µετά την αποκάλυψή τους, αυτός ο 
ίδιος θα τοποθετηθεί ανάµεσά τους. Και ύστερα, σύντοµα, θα έρθει το τέλος όλων... 

Μία άλλη φορά, ο Άγιος Σεραφείµ, µίλησε στο Μοτοβίλωφ για τα αφορώντα την 
πνευµατική κατάσταση των τελευταίων Χριστιανών που θα αποµείνουν να πιστεύουν 
(αληθινά) στο Θεό πριν το τέλος του κόσµου: 

"Και στις ηµέρες αυτής της µεγάλης θλίψης, από την οποία δεν θα σωζόταν κανείς 
άνθρωπος, αν για χάρη των εκλεκτών δεν περιεκόπτοντο αυτές οι ηµέρες, σ' αυτές τις 
ηµέρες, οι πιστοί που θα έχουν αποµείνει πρόκειται να βιώσουν οι ίδιοι, κάτι σαν αυτό που 
βιώθηκε από τον ίδιο τον Κύριο, όταν κρεµάµενος επί του Σταυρού, όντας τέλειος Θεός και 
τέλειος άνθρωπος, αισθάνθηκε τον Εαυτό του τόσο εγκαταλειµένο από τη Θεότητά Του, 
που εκραύγασε προς αυτήν: "Θεέ µου, Θεέ µου, ίνα τι µε εγκατέλειπες;" 

Οι τελευταίοι Χριστιανοί επίσης, θα βιώσουν στον εαυτό τους µία παρόµοια 
εγκατάλειψη της ανθρώπινης φύσεώς τους από την Χάρη του Θεού. Αλλά µόνο για µια 
πολύ σύντοµη περίοδο, µετά το πέρασµα της οποίας, ο Κύριος δεν θα καθυστερήσει να εµφανισθεί 
µε όλη τη ∆όξα Του, και µε όλους τους Αγίους Αγγέλους µαζί Του. Και τότε θα ολοκληρωθεί σε όλη 
την πληρότητά του κάθε τι που προορίσθηκε προ των αιώνων από την προαιώνια βουλή της Αγίας 
Τριάδος. (Τhe Orthodox Word, 1973, Νο 50.) 
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Η οµιλία αυτή ποτέ δεν τυπώθηκε στη Ρωσία, και µόλις είναι γνωστή εκεί σήµερα (το 1981, 
εννοείται - ΛΜ∆). 

Σε ένα γράµµα από ένα ιερέα, που δόθηκε στη δηµοσιότητα κατά την πρώτη έκδοση του 
περιοδικού Nadezhda, που  περιέγραφε την επίσκεψή του στο Σάρωφ και στο Ντιβέγεβο, και την 
ανακάλυψή του ότι η Αγία Ρωσία είναι ακόµη ζωντανή, και ότι Μοναχές από το Κοινόβιο του 
Ντιβέγεβο (που κλείσθηκε στα 1926) ζουν ακόµη εκεί, υπάρχει η παρακάτω προφητεία από µία 
γηραιά γυναίκα, την Ευδοκία, που µόλις είχε µεταλάβει την Θεία κοινωνία: «Σύντοµα, πολύ 
σύντοµα, εδώ στο Ντιβέγεβο, θα γίνει µία γιορτή. Τώρα δεν αποµένουν πολλά χρόνια, µα µήνες 
και ηµέρες από το άνοιγµα του Μοναστηριού και την επίσηµη ανακήρυξη της εύρεσης των 
λειψάνων τεσσάρων Αγίων: Αυτό του Αγίου (Σεραφείµ), της ιδρύτριας του Ντιβέγεβο Αλεξάνδρας, 
της µάτουσκα (µητέρας) Μάρθας, και της ευλογηµένης Ευδοκίας που βασανίσθηκε και σκοτώθηκε 
από τους αθεϊστές. Ο Άγιος µε προστάζει: Πες σ' αυτόν και σε κανένα άλλον... ότι σύντοµα, πολύ 
σύντοµα και το Μοναστήρι θα ανοίξει, και τα Άγια λείψανα θα βρεθούν... Με προστάζει να σου πω 
ότι, χωρίς ενδοιασµό, πρέπει να έρθεις εδώ για το άνοιγµα του Μοναστηριού και για τα Άγια 
λείψανα". (Nadezhda, 1977, Νο1). 

Στο βιβλίο στο οποίο µε περισσότερες λεπτοµέρειες περιγράφονται τα γεγονότα που 
πρόκειται να συµβούν στο τέλος του κόσµου, την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
στο άνοιγµα της έβδοµης σφραγίδας, η οποία προηγείται από την τελική πληγή που πρόκειται να 
έρθει πάνω στο ανθρώπινο γένος, έχει γραφεί ότι υπήρξε σιγή εις τον Ουρανό για το διάστηµα 
µισής ώρας (Αποκ. 8,1). Μερικοί το έχουν εξηγήσει ότι σηµαίνει µια σύντοµη περίοδο ειρήνης πριν 
τα τελικά γεγονότα της παγκόσµιας ιστορίας - και επώνυµα την σύντοµη περίοδο της 
αποκατάστασης της Ρωσίας, όταν το κήρυγµα της µετανοίας παγκοσµίως θα ξεκινήσει µε τη Ρωσία 
- αυτού του "νέου, τελικού κόσµου" τον οποίο ακόµη και ο Ντοστογιέφσκι ήλπιζε ότι η Ρωσία θα 
µπορούσε να προσφέρει στον κόσµο. (Οµιλία του Pushkin, To ηµερολόγιο ενός συγραφέως, tr. 
Boris Brasol, New York, George Braziller, 1954). 

Κάτω από τις παρούσες παγκόσµιες συνθήκες, όπου τα γεγονότα από µία χώρα γίνονται 
γνωστά σε όλο τον κόσµο σχεδόν στιγµιαία, και όπου η Ρωσία καθαρισµένη από το αίµα των 
µαρτύρων της πράγµατι έχει µια καλύτερη ευκαιρεία από τις άλλες χώρες να αφυπνισθεί από τον 
ύπνο του αθεϊσµού και της απιστίας - µπορούµε πράγµατι να συλλάβοµε την δυνατότητα για κάτι 
τέτοιο. Όπως ο π. ∆ηµήτριος Ντούντκο, και άλλοι είπαν, δεν µπορεί το αίµα των αναριθµήτων 
µαρτύρων να µείνει αναξιοποίητο. Χωρίς αµφιβολία είναι ο σπόρος για την µεγάλη άνθηση της 
αληθινής Χριστιανοσύνης. 
      ... Η ∆ιασπορά θα πρέπει να µεταστραφεί στο µονοπάτι της µετανοίας, και έχοντας λάβει 
συγχώρεση για τον εαυτό της µέσω της προσευχής προς τον Θεό και µέσω της πνευµατικής 
(συνολικής) αναγεννήσεως της, θα γίνει ικανή επίσης να δώσει αναγέννηση στο υπόλοιπο του 
υποφέροντος έθνους µας. 

Έτσι οι Ρώσοι του εξωτερικού, ζώντας την αληθινή ζωή της Ορθοδοξίας, θα µπορούσαν 
ήδη να προετοιµάζουν τον τρόπο που το κήρυγµα της µετανοίας του Αγίου Σεραφείµ, θα 
µεταδιδόταν σε όλο τον κόσµο. Κατά κάποια προέκταση, αυτό συµβαίνει και µάλιστα µπορεί 
κάποιος να αρχίσει να βλέπει παράλληλα µε την Ορθόδοξη αναγέννηση στη Ρωσία, µια γενική 
Ορθόδοξη αφύπνιση στην Αµερική και σε άλλες χώρες εκτός Ρωσίας. 

Αλλά όλα εξαρτώνται από τον καθέναν από µας. Εάν εµείς αφυπνισθούµε και ζούµε στην 
αληθινή Ορθόδοξη ζωή, τότε η Αγία Ρωσία θα αποκατασταθεί. Αν όχι, τότε ο Θεός µπορεί να 
αποσύρει τις υποσχέσεις Του. Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης (Μαξίµοβιτς) είχε τελειώσει την έκθεσή 
του στο Sobor το 1938, µε µία προφητεία και µια ελπίδα, ότι θα υπάρξει ένα αληθινό Πάσχα στη 
Ρωσία το οποίο θα λάµψει ενώπιον όλου του κόσµου, πριν το έσχατο τέλος όλων και την έναρξη 
της παγκόσµιας Βασιλείας του Θεού (κατά τη 2α Παρουσία -ΛΜ∆).  
 
Σηµ. (ΛΜ∆): Επεξηγήσεις - αναφορές από διάφορες πηγές, σε κάποια σηµεία του παραπάνω κειµένου:  
 

• Η συγκλονιστική ιστορία των επτά παίδων: 
Η συγκλονιστική ιστορία των επτά παίδων στην Έφεσο φανερώνει την αλήθεια ότι ο 

θάνατος είναι ένας µεγάλος ύπνος, όπως άλλωστε και ο ύπνος είναι ένας µικρός θάνατος. Ο 
Χριστός κατήργησε τον θάνατο, αλλά επέτρεψε να υπάρχη ο πρόσκαιρος χωρισµός της ψυχής από 
το σώµα, από µεγάλη αγάπη και φιλανθρωπία, για να µη γίνη το κακό αθάνατο. Και όπως οι επτά 
Παίδες εξύπνησαν από τον ύπνο, στον οποίον είχαν παραδοθεί κατά παραχώρηση του Θεού, 
τριακόσια εβδοµήντα δύο χρόνια, έτσι όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν κατά την ∆ευτέρα 
Παρουσία του Χριστού. 

Έζησαν τον 3ο αιώνα µ.Χ., στα χρόνια του διώκτη των Χριστιανών ∆εκίου. Αφού µοίρασαν 
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όλα τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς, µπήκαν σε µια σπηλιά και παρακάλεσαν τον Θεόν να τους 
πάρη κοντά του και να µην επιτρέψη να παραδοθούν στον ειδωλολάτρη βασιλέα. Ο ∆έκιος όταν 
ήλθε στην Έφεσο, ζήτησε να παρουσιαστούν µπροστά του και να θυσιάσουν στα είδωλα. Όταν 
πληροφορήθηκε ότι “απέθαναν” σε µια σπηλιά, διέταξε να φράξουν το στόµιό της. Έτσι ενώ 
έµειναν να κοιµούνται τόσα πολλά χρόνια, όταν εξύπνησαν νόµισαν ότι είχαν κοιµηθεί το 
προηγούµενο βράδυ. Εξύπνησαν κατά τα χρόνια της βασιλείας Θεοδοσίου του µικρού, τότε που 
µια αίρεση υποστήριζε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Έτσι, ο Θεός φανέρωσε µε το θαύµα 
αυτό, ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα αναστηθούν όλοι οι κεκοιµηµένοι κατά την ηµέρα της Κρίσεως.  

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθή ότι τα χαρακτηριστικά τους δεν αλλοιώθηκαν καθόλου από τον 
χρόνο, αλλά ούτε και τα ρούχα τους είχαν υποστή την παραµικρή φθορά από την υγρασία της 
σπηλιάς. Στο “Μικρό Ευχολόγιο” της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπάρχει “Ευχή των Επτά Παίδων εις 
ασθενή και µη υπνούντα”, η οποία διαβάζεται από τον Ιερέα σε όσους έχουν προβλήµατα µε τον 
ύπνο. 

Όταν ξύπνησαν από τον βαθύ αυτόν ύπνο, αισθάνθηκαν να πεινούν και ένας από αυτούς 
βγήκε, αφού εν τω µεταξύ είχε αποφραχθή το στόµιο του σπηλαίου, και κατέβηκε στην Έφεσο να 
ψωνίση τρόφιµα. Τότε έγινε κάτι το ασυνήθιστο. Τον περικύκλωσαν πολλοί από τους κατοίκους της 
πόλεως και ζητούσαν να µάθουν που βρήκε αυτόν τον θησαυρό. Γιατί από τα χρήµατα που 
κρατούσε, νόµισαν ότι βρήκε θησαυρό από αρχαία νοµίσµατα και τον έσυραν στις Αρχές για 
ανάκριση. Τελικά, µετά την ανάκριση και τις έρευνες έγινε γνωστόν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός 
και έτρεξαν όλοι στο σπήλαιο, γεµάτοι δέος και θαυµασµό, για να τους δούν όλους από κοντά. Και 
ενώ συνοµιλούσαν, οι επτά Παίδες είπαν ότι νυστάζουν και θέλουν να κοιµηθούν. Και πράγµατι 
έγειραν το κεφάλι και κοιµήθηκαν... µέχρι την ηµέρα της κοινής Αναστάσεως ...    

 
(Πηγή: http://www.parembasis.gr/2000/00_08_06.htm) 

Τα ονόµατα των Επτά Παίδων όπως αναγράφονται στα τροπάρια της ε΄ ωδής, της ακολουθίας του 
όρθρου της 22ας Οκτωβρίου οπότε και εορτάζουν: 

Μαξιµιλιανόν, Ιωάννηv, Ιάµβλιχον, Μαρτίνόv τε τούς φωστήρας, τούς τά πέρατα πάντα, φωτίζοντας 
τιµήσωµεv. 

Αινέσωµεv πιστοί, Αντωvίvον τόv ένδοξον, Εξακουστωδιανόv τε, ∆ιονύσιοv πόθω, τόv πάνσοφον 
δοξάζοντες.  (Πηγή: http://www.qub.ac.uk/ibs/glt/texts/Oct/22.htm ) 

 
• Για τον µεγάλο Άγιο τον αποκαλούµενο και Γέροντα της Ρωσίας, τον Άγιο Σεραφείµ του 

Σαρώφ, από την πένα του Φώτη Κόντογλου: 
 

… Aυτός ο άγιος είναι ένας από τους τελευταίους, γιατί γεννήθηκε στο Kουρσκ κατά τα 1759 
και κοιµήθηκε στα 1833, δηλαδή έζησε στον ίδιον καιρό µε το δικό µας άγιο Nικόδηµο τον 
Aγιορείτη. Tο κοσµικό όνοµά του ήτανε Προχόρ, δηλαδή Πρόχορος, κ' ήτανε το τρίτο παιδί της 
οικογένειάς του. Tα µεγαλύτερά του ήτανε ένας αδελφός και µια αδελφή. O πατέρας του ήτανε 
πρακτικός κάλφας που έχτιζε εκκλησιές. Λίγο πριν να γεννηθή ο Προχόρ, έπιασε να χτίζη µια 
µεγάλη εκκλησία, µα δεν πρόφταξε να την τελειώση, γιατί πέθανε. Aλλά η γυναίκα του ήτανε άξια κ' 
είχε µάθει κοντά του κάµποσα από την τέχνη του, κι' άµα απόµεινε χήρα, ανάλαβε εκείνη ν' 
αποτελειώση την εκκλησιά. Πολλές φορές έπαιρνε µαζί της και το µικρό Προχόρ, που έδειχνε 
µεγάλη αγάπη στην τέχνη των γονιών του… 

…O Προχόρ ήτανε εφτά χρονών. Mια µέρα τον πήρε η µητέρα του µαζί της στην εκκλησιά 
που έχτιζε. Tην ώρα που ανεβαίνανε στο καµπαναριό, ο Προχόρ παίζοντας, σαν παιδί, 
παραπάτησε κ' έπεσε από τόσο ψηλά, που θα σκοτωνότανε σίγουρα. Mα σαν να τον πιάσανε 
κάποια αόρατα χέρια, δεν έπαθε τίποτα. Eκείνη την ώρα έτυχε να περνά ένας θεοφοβούµενος 
άνθρωπος που είχε προορατική χάρη, κ' είπε στη µητέρα του πως ο Θεός έκανε εκείνο το θαύµα, 
γιατί προώριζε το παιδί να γίνη ένας µεγάλος άγιος.  

…Σαν έγινε δέκα χρονών, αρρώστησε, κ' έπαψε να πηγαίνη στο σκολειό. ∆εν έφτανε η 
αρρώστια, αλλά στενοχωριότανε περισσότερο που έχανε τα µαθήµατα, επειδή αγαπούσε πολύ τα 
γράµµατα. Mια νύχτα τον άκουσε η µητέρα του να µιλά µε κάποιον. Σαν τον ρώτησε, της είπε πως 
είχε δη την Παναγία, και πως του είπε πως θα τον γιατρέψη. Όπως κ' έγινε. Γιατί, ύστερ' από λίγες 
µέρες περνούσε από το σπίτι τους µια λιτανεία µε τη θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας, κ' η 
µητέρα του τον πήγε και την ασπάσθηκε. Tην άλλη µέρα, το παιδί έγινε ολότελα καλά. 

…"Στάρετς" στα ρωσικά θα πη "γέροντας", "πνευµατικός", "ξοµολόγος". O ρωσικός λαός 
είχε πολύν σεβασµό στους "στάρετς", όπως ο δικός µας στους "πνευµατικούς". O άγιος Σεραφείµ 
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καταλάβαινε τι είχε µέσα κάθε καρδιά που τον πλησίαζε, γιατί είχε λάβει τη χάρη να εισχωρή στα 
βάθη της ψυχής. Oι άνθρωποι που ξοµολογιόντανε, θαυµάζανε πώς ήξερε τα µυστικά της ζωής 
τους, πριν να του τα πούνε. Σ' όλους ευχότανε να αποχτήσουν την ειρήνη της καρδιάς. O Άγιος 
είχε και προφητικό χάρισµα. Σε όσους τον ρωτούσαν πώς µπορούσε να γνωρίζη τι είχε κάνει ο 
κάθε άνθρωπος, έλεγε: "Tέκνον µου, δεν λέγω σ' όποιον έρχεται σε µένα τίποτ' άλλο, παρά 
ό,τι µε προστάζει ο Θεός". 

… Σαν γύρισε ο πάτερ Σεραφείµ στο µοναστήρι, τρέξανε οι καλογρηές από το Nτιβέγεβο και 
τον παρακαλέσανε να τους πάρη κάτω από την καθοδήγησή του. O Άγιος ωργάνωσε καλύτερα το 
µοναστήρι τους, του έδωσε έναν καινούριον κανονισµό, και κυβερνούσε τις µοναχές σύµφωνα µε 
τις διαταγές και τις υποδείξεις που έπαιρνε από την Παναγία. 

… Kατά τα 1831, δυο µέρες πριν από του Eυαγγελισµού, ο Άγιος είχε πληροφορία άνωθεν 
πως θα του φανερωνότανε η Παναγία τη νύχτα της γιορτής της. Eκείνη τη νύχτα πιάσανε την 
προσευχή ο Άγιος µαζί µε µια ευσεβέστατη µοναχή Eυπραξία. 
 Άξαφνα, εκεί που προσευχότανε, άκουσε η Eυπραξία µια βουή και ψαλµωδίες που ερχόντανε από 
ψηλά. Ύστερα είδε ένα θαµπωτικό φως κ' ένοιωσε στον αγέρα µια γλυκειά ευωδία. Aνατρίχιασε 
σαν είδε τον Άγιο ν' απλώνη τα χέρια του και να φωνάζη "Θεοµήτωρ Πανάχραντε!" H µοναχή 
είδε δύο Aγγέλους που προπορευόντανε από την Παναγία, κι' από πίσω της ακολουθούσανε ο 
άγιος Iωάννης ο Πρόδροµος, ο απόστολος Iωάννης και δώδεκα παρθενοµάρτυρες. Tο κελλί 
άστραφτε από ένα φως ουράνιο, κι' οι τοίχοι είχανε χαθή. Tο φως έγινε τόσο δυνατό που 
ξεπερνούσε τη λάµψη του ήλιου. H Eυπραξία τυφλώθηκε από τη φωτοχυσία, κ' έπεσε χάµω σαν 
κεραυνόπληκτη. Tης φάνηκε σαν νάκουγε από µακριά την Παναγία να µιλά µε τον Άγιο, χωρίς να 
καταλαβαίνη τι λέγανε. Mοναχά ξεχώρισε τα τελευταία λόγια που είπε η Παναγία στον άγιο 
Σεραφείµ: "Σύντοµα, εκλεκτέ µου, θα είσαι µαζί µας".  

Ύστερα η Θεοτόκος σήκωσε απάνω την Eυπραξία και της έδειξε τις άγιες µάρτυρες που 
ήτανε µαζί της και που µαρτυρήσανε για την αγάπη του Yιού της, λέγοντάς της: "Mαρτύριο δεν 
είναι µοναχά η θυσία του σώµατος, αλλά κι' ο πόνος που υποφέρει η ψυχή για την 
αγάπη του Kυρίου". Tέσσαρες ώρες βάσταξε αυτή η όραση. O Άγιος είπε στην Eυπραξία πως 
ήτανε η δωδέκατη φορά που είδε την Παναγία… 
 
Η συνοµιλία µε τον Μοτοβίλωφ (από τον Φώτη Κόντογλου): 
 
          …Ο Nικόλας Mοτοβίλωφ είχε γράψει κάποιες σηµειώσεις από µια συνοµιλία του µε τον άγιο 
Σεραφείµ, που βρεθήκανε ύστερ' από εβδοµήντα χρόνια. Aυτή η συνοµιλία έγινε κατά το τέλος του 
Nοέµβρη του 1831, και το χειρόγραφο βρέθηκε στα 1901. Iδού τι γράφει ο Mοτοβίλωφ: 
  "Ήτανε µια συννεφιασµένη µέρα. Xιόνι πολύ είχε σκεπάσει τη γη, και πέφτανε πυκνές οι 
άσπρες µπαµπακούρες. O πατήρ Σεραφείµ µ' έβαλε να καθίσω δίπλα του, απάνω σ' ένα κοµµένο 
δέντρο, σ' ένα ξέφωτο µέσα στο δάσος. Ύστερα µου είπε: "O Θεός µού φανέρωσε πως στα 
παιδικά χρόνια σου ήθελες να µάθης ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Σε 
συµβουλεύανε να πηγαίνης στην εκκλησία, να κάνης την προσευχή σου στο σπίτι, να δίνης 
ελεηµοσύνη και να κάνης όλα τα καλά τα έργα, γιατί σ' αυτά βρίσκεται ο σκοπός της χριστιανικής 
ζωής. Mα δεν σε ικανοποιούσανε αυτά µοναχά. Λοιπόν σου λέγω πως η προσευχή, η νηστεία, οι 
αγρυπνίες και κάθε άλλο χριστιανικό έργο είναι πολύ καλά. Aλλά ο σκοπός της ζωής µας δεν είναι 
να κάνουµε µοναχά αυτά τα έργα, επειδή αυτά είναι τα µέσα που χρειάζονται για να φθάσουµε στο 
σκοπό της χριστιανικής ζωής. O αληθινός προορισµός του χριστιανού είναι να 
αποκτήση το Άγιον Πνεύµα.  
Γνώριζε πως κανένα καλό έργο δεν φέρνει τους καρπούς του Aγίου Πνεύµατος, αν δεν 
γίνεται για την αγάπη του Xριστού. Σκοπός της ζωής µας είναι µοναχά η απόκτηση της 
χάριτος του Aγίου Πνεύµατος".  

Eγώ τότε τον ρώτησα: "Tι εννοείς, πάτερ, λέγοντας απόκτηση; ∆εν καταλαβαίνω καθαρά". O 
Άγιος µου είπε: "Aποκτώ είναι το ίδιο µε το κερδίζω. Ξέρεις τι θα πη κερδίζω χρήµατα. Aποκτώ το 
Άγιον Πνεύµα είναι το ίδιο πράγµα. Στη ζωή, οι συνηθισµένοι άνθρωποι έχουνε για σκοπό να 
κερδίσουνε χρήµατα, και κείνοι που στέκουνται πιο ψηλά στην κοινωνία, θέλουνε να κερδίσουνε 
τιµές και δόξα. Tο να αποκτήση κανένας τη χάρη του Aγίου Πνεύµατος είναι σαν να κερδίζη ένα 
αιώνιο απόκτηµα, την αιώνια ζωή, ένα θησαυρό που δεν καταστρέφεται κι' ούτε χάνεται ποτέ. Kάθε 
καλό έργο, που κάνουµε για την αγάπη του Xριστού, µας δίνει τη χάρη του Aγίου Πνεύµατος. Aλλά 
περισσότερο απ' όλα µας δίνει αυτή τη χάρη η προσευχή, γιατί ο καθένας µπορεί να προσευχηθή, 
πλούσιος ή φτωχός, άρχοντας ή χωριάτης, δυνατός ή αδύνατος, γερός ή άρρωστος, ενάρετος ή 
αµαρτωλός. Λοιπόν ας συνάξουµε το θησαυρό της θεϊκής ευσπλαχνίας. Ένας άνθρωπος που ζητά 
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νάβρη τη σωτηρία του και που µετανοεί για τις αµαρτίες του, µπορεί µε τις καλές πράξεις να 
αποκτήση το Άγιον Πνεύµα, που εργάζεται µέσα µας και µας εισάγει στη βασιλεία του Θεού. M' 
όλα τα πεσίµατά µας, µ' όλο το σκοτάδι που περιζώνει την ψυχή µας, η χάρη του Aγίου Πνεύµατος, 
που µας δόθηκε µε το βάπτισµα, δεν παύει να λάµπη µέσα στην καρδιά µας µε το φως της 
µετανοίας. Aυτό το φως του Xριστού σβήνει όλα τα σηµάδια που αφήσανε τα παλιά αµαρτήµατά 
µας και µας ντύνει µ' ένα µανδύα άφθαρτον που είναι καµωµένος από τη χάρη".  

Tου λέγω: "Πάτερ µου, µού µιλάς για τη χάρη του Aγίου Πνεύµατος, αλλά πώς µπορώ να τη 
δω; Tα καλά τα έργα τα βλέπουµε, µα το Άγιον Πνεύµα πώς µπορεί να το δη κανένας; Πώς µπορώ 
να γνωρίσω αν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται µέσα µου;" O Άγιος µου αποκρίθηκε: "Όταν κατεβαίνη το 
Άγιον Πνεύµα επάνω στον άνθρωπο και εισχωρεί µέσα του, η ψυχή του ανθρώπου γεµίζει από µια 
χαρά ανέκφραστη, γιατί το Άγιον Πνεύµα µεταµορφώνει σε χαρά ό,τι αγγίξει. Φανερώνεται σαν ένα 
ανιστόρητο φως σ' εκείνους που εκδηλώνεται η θεϊκή ενέργεια. Oι άγιοι Aπόστολοι γνωρίσανε µε 
τις αισθήσεις τους την παρουσία του Aγίου Πνεύµατος".  

Tότε τον ρώτησα: "Πώς θα µπορέσω να το δω κ' εγώ µε τα µάτια µου; "Aπάνω σ' αυτά, ο 
πάτερ Σεραφείµ έβαλε τα χέρια του στους ώµους µου και µου είπε: "Tέκνον µου, βρισκόµαστε κ' οι 
δυο µας µέσα στο Άγιον Πνεύµα... Γιατί δεν θέλεις να µε κοιτάξης;" "Πάτερ µου, του είπα, δεν 
µπορώ να σε κοιτάξω. Tα µάτια σου βγάζουνε αστραπές. Tο πρόσωπό σου έχει γίνει πιο 
αστραφτερό από τον ήλιο, και τα µάτια µου θαµπώσανε από το φως". "Mη φοβάσαι, τέκνο του 
Θεού, είπε ο γέροντας. K' εσύ είσαι ολόφωτος όπως είµ' εγώ. Γιατί βρίσκεσαι µέσα στο Άγιο 
Πνεύµα. Aλλιώς δεν θα µπορούσες να µε δης µε την όψη που µε βλέπεις". Έσκυψε απάνω µου και 
µου είπε σιγανά στο αυτί: "Eυχαρίστησε τον Ύψιστο για την άπειρη καλοσύνη του. Προσευχήθηκα 
µυστικά στον Kύριο και είπα µέσα µου: Kύριε, αξίωσέ τον να ιδή καθαρά µε τα σωµατικά µάτια του 
την επιφοίτηση του Aγίου Πνεύµατός Σου, που τη φανερώνεις στους δούλους σου όποτε 
καταδέχεσαι να παρουσιασθής µέσα στο µεγαλοπρεπές φως της δόξης Σου. Kι' όπως βλέπεις, ο 
Kύριος αµέσως δέχθηκε την προσευχή του τιποτένιου Σεραφείµ. 

Πόση ευγνωµοσύνη πρέπει να χρωστούµε στο Θεό για τούτο το ανείπωτο δώρο που µας 
έδωσε! Mήτε οι Πατέρες της ερήµου δεν αξιώνονταν πάντα να δούνε τέτοια φανερώµατα της 
αγαθότητός Tου. Λοιπόν, τέκνον µου, κοίταξέ µε ελεύθερα. Mη φοβάσαι, ο Kύριος είναι µαζί µας". 
Tότε πήρα θάρρος από τα λόγια του και τον κοίταξα. Mα µ' έπιασε τρόµος! Nα φαντασθής µέσα 
στη σφαίρα του ήλιου όπως φαίνεται στο καταµεσήµερο, που λαµποκοπά µ' όλη τη δύναµή του, το 
πρόσωπο ενός ανθρώπου! Bλέπεις να σου µιλά, να σαλεύουνε τα χείλια του, βλέπεις την έκφραση 
των µατιών του που αλλάζει, ακούς τη φωνή του, νοιώθεις τα χέρια του που σε κρατούνε από τους 
ώµους, µα δεν βλέπεις µήτε αυτά τα χέρια, µήτε το σώµα του συνοµιλητή σου, αλλά µοναχά µια 
δυνατή φεγγοβολή που σε τυφλώνει και που απλώνει ολόγυρα, φωτίζοντας µε τη λάµψη της το 
χώµα και τις άσπρες µπαµπακούρες που πέφτουνε ακατάπαυστα από τον ουρανό.  

O Άγιος µε ρώτησε: "Tι αισθάνεσαι;" "Eιρήνη και ηρεµία, που δεν µπορώ να την εκφράσω", 
είπα. "Tι άλλο καταλαβαίνεις, τέκνον µου;" "Mια ανείπωτη χαρά πληµµυρίζει την καρδιά µου". 
"Aυτή η χαρά που αισθάνεσαι, τέκνον µου, δεν είναι τίποτα µπροστά σε κείνη τη χαρά που γράφει 
ο άγιος Aπόστολος Παύλος «ά οφθαλµός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου 
ουκ ανέβη, ά ητοίµασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν αυτόν» (A΄ Kορινθ. β΄, 9). Eµείς πήραµε έναν 
αρραβώνα µοναχά απ' αυτή τη χαρά, αλλά τι θα είναι άραγε ολόκληρη εκείνη η χαρά; Tι 
αισθάνεσαι ακόµα, τέκνο του Θεού;" "Mια ανέκφραστη ζεστασιά". "Mα πώς, τέκνον µου; 
Bρισκόµαστε µέσα στο δάσος, είναι χειµώνας, και πατάµε απάνω στο χιόνι. Ποια λοιπόν είναι αυτή 
η ζεστασιά που νοιώθεις;" "Eίναι σαν ένα ζεστό λουτρό. Aκόµα αισθάνοµαι µια ευωδία, που τη 
νοιώθω για πρώτη φορά".  

O Άγιος είπε: "Tο γνωρίζω, το γνωρίζω, αυτό ίσα - ίσα ήθελα να µου πης. Aυτή η ευωδία 
είναι η ευωδία του Aγίου Πνεύµατος. Kι' αυτή η ζεστασιά, που µου λες, δεν είναι γύρω µας, αλλά 
µέσα µας. Aυτή ζέσταινε τους ασκητάδες και δεν φοβόντανε το χειµωνιάτικο κρύο, γιατί η χάρις 
ήτανε το ρούχο που τους προστάτευε. H βασιλεία του Θεού είναι µέσα µας. Aυτό φαίνεται από 
την κατάσταση που βρισκόµαστε τώρα. Nα, αυτό είναι το να βρίσκεται κανένας µέσα στην 
ενέργεια του Aγίου Πνεύµατος. Θα θυµάσαι τούτη τη χάρη που αξιώθηκες; O Kύριος θα σε 
βοηθήση να φυλάγης αυτά τα πράγµατα στην καρδιά σου, γιατί δεν δόθηκε µοναχά σε σένα να τα 
γνωρίσης, αλλά, από σένα, σ' ολόκληρον τον κόσµο. Πήγαινε λοιπόν στην ευχή του Xριστού και 
της Παναγίας".  
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 Έφυγα, και σαν µάκρυνα λίγο, έστρεψα κ' είδα πως εκείνο το εξαίσιο όραµα δεν είχε χαθή 
ακόµα. O γέροντας καθότανε όπως ήτανε στην αρχή, και το ανέκφραστο φως, που είχα δη µε τα 
µάτια µου, τον έκανε να φεγγοβολά ολόκληρος". 

 
Σηµ1 (ΛΜ∆): Η συµπεριφορά του ψευδοπροφήτου (αντιπροδρόµου), αλλά και του Αντιχρίστου δεν 
θα είναι καθόλου «δηµοκρατική», παρ’ όλο που θα ζητήσει την υποστήριξη του κόσµου και τελικά 
θα την λάβει. Η νίκη του Αντιχρίστου δεν θα είναι νίκη επί της δυνάµεως του Θεού, διότι τα 
ψευτοθαύµατά του δεν µπορούν να αντιπαραβληθούν προς τα αληθινά θαύµατα που θα γίνονται 
από τους δύο προφήτες του Θεού (Ηλία και Ενώχ), και προς τη θεϊκή δύναµη που τα 
πραγµατοποιεί, και ποτέ δεν είναι δυνατόν να ηττηθεί η δύναµη του Θεού από τη δύναµη του 
κακού, αλλά είναι νίκη κοσµική (θα καταφέρει να κερδίσει την προτίµηση του κόσµου στο άτοµό 
του για να γίνει παγκόσµιος ηγεµόνας): «Αποκ. 13, 5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόµα λαλοῦν µεγάλα καὶ βλασφηµίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεµον ποιῆσαι µῆνας τεσσαράκοντα δύο. 6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόµα αὐτοῦ εἰς βλασφηµίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφηµῆσαι τὸ ὄνοµα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεµον ποιῆσαι µετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνοµα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγµένου ἀπὸ καταβολῆς κόσµου.» 

Από το παραπάνω εδάφιο φαίνεται καθαρά ότι ο Αντίχριστος θα πολεµήσει τους 
Χριστιανούς 42 µήνες, δηλ. 3,5 χρόνια. Θα αποσταλούν όµως από το Θεό οι δύο προφήτες, Ηλίας 
και Ενώχ, να ελέγξουν τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος θα πείθει τον κόσµο χρησιµοποιώντας κάθε 
είδους υποκρισία και απάτη, προκαλώντας αρχικά την συµπάθεια του κόσµου, κάνοντας και πολλά 
ψευτοθαύµατα µε την υποστήριξη του Σατανά, και ασκώντας συγχρόνως, για τον σκοπό του αυτό 
(να πείσει τον κόσµο), ισχυρή ψυχολογική βία µέσω των τότε µέσων ενηµερώσεως. Και βέβαια µε 
τέτοιο τρόπο δεν µπορεί να πολεµήσει τη δύναµη του Θεού, αλλά προσπαθεί να επιτύχει νίκη στο 
κοσµικό πεδίο επί των προφητών και των Αγίων (ήτοι των τότε αληθινών Χριστιανών), και τελικά 
το επιτυγχάνει κατά παραχώρηση Θεού. ∆ηλ. επειδή οι τότε άνθρωποι είναι κατά συντριπτική 
πλειοψηφία διεστραµµένοι, πείθονται τελικά, λόγω και της ασκουµένης βίας επι των συνειδήσεων 
των, από τον Αντίχριστο και τον αναδεικνύουν όχι µόνο παγκόσµιο κυβερνήτη, αλλά τον 
προσκυνούν και σαν Θεό. ∆ιότι, µαζί µε τον ψευδοπροφήτη, θα εκβιάζει όλους, ότι όποιος δεν τον 
αναγνωρίσει και προσκυνήσει σαν Θεό θα φονευθεί, και αν δεν σφραγισθεί απ’ αυτόν, δεν θα 
µπορεί να αγοράζει ή να πωλεί αγαθά  (εποµένως ούτε τρόφιµα!): «Αποκ. 13, 14 καὶ πλανᾷ (ο ψευδοπροφήτης- σηµ. ΛΜ∆) τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σηµεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου (Αντιχρίστου - σηµ. ΛΜ∆), λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς µαχαίρας καὶ ἔζησε. 15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦµα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν µὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς µικροὺς καὶ τοὺς µεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγµα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν µετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα µή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ µὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγµα, τὸ ὄνοµα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθµὸν τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθµὸν τοῦ θηρίου· ἀριθµὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθµὸς αὐτοῦ χξς' (666)». 
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...

Για την επανεμφάνιση του Αγίου Σεραφείμ στο προσκήνιο της Ρωσίας,
αλλά και του κόσμου όλου, μιλάνε τα παρακάτω αποσπάσματα απο το βιβλίο

“Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ” έκδοση Ι.Μ. Παρακλήτου (ΛΜΔ)

   - 110 -



   - 111 -



   - 112 -



   - 113 -



   - 114 -



γίνσκ είναι η πρώτη στάση, ακολουθούν οι Ορεχόβο - Ζούεβο,
το Βλαδιμίρ, η Μονή Μπογολιούμπσκυ του Αγίου Ανδρέου Μπογολιούμπωφ,
η Βιασνίκη, το Γοροχόβετς, το Νίζνι Νόβγκοροντ, η Αρζαμάς, καθώς και οι
ενδιάμεσες κωμοπόλεις και χωριά, και τέλος κατευθύνεται προς το Ντιβέγεβο.
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ΗΗΗ   ΑΑΑΛΛΛΛΛΛΗΗΗ   ΖΖΖΩΩΩΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΛΛΛΑΑΑΪΪΪΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΕΕΕΜΜΜΠΠΠΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙΕΕΕΣΣΣ   ………   
 Σέ όλες σχεδόν τίς παραδόσεις τών αρχαίων λαών,  από τά πολύ παλαιά χρόνια, 

υπήρχε η αντίληψη τού άλλου κόσµου καί τής άλλης ζωής.                       
Οµως, ο ερχοµός τού Χριστού στήν γή, καί η ενηµέρωση τών ανθρώπων  γιά 

τόν ʺάλλοʺ  κόσµο µέ κάθε λεπτοµέρεια, αύξησε αυτόν τόν προβληµατισµό καί εξήγησε 
τήν ανάγκη προετοιµασίας ...  

Ο Χριστός, στήν παραβολή τού πλουσίου καί  τού φτωχού υπηρέτη του,  πού 
συµβολικά ονοµαζόταν Λάζαρος, σκιαγράφησε τά συµβαίνοντα  ʺµετά θάνατονʺ, καί 
προειδοποίησε τό τί περιµένει τούς ανθρώπους εκείνους πού θά αδιαφορήσουν γιά τόν 
κίνδυνο. 

Μίλησε ακόµη γιά αποποµπή τών ανθρώπων αυτών στήν φωτιά τήν αιώνια, 
λέγοντας τά χαρακτηριστικά εκείνα λόγια,  
ʺ ... πορεύεσθε απ΄ εµού, οι κατηραµένοι είς τό πύρ τό αιώνιον τό ητοιµασµένον τώ 
διαβόλω καί τοίς αγγέλοις αυτού ...,  
καί αλλού, µιλώντας γιά τήν µεγάλη Κρίση, στήν Β΄ παρουσία, προειδοποίησε, 
 ʺκαί απελεύσονται ούτοι (οι αµαρτωλοί) είς Κόλασιν αιώνιον ... ʺ (Ματθ.ΚΕ¨41-46).  
Ανέφερε ακόµη, τό  ʺσκότος τό εξώτερονʺ, καταλήγοντας,  
ʺΕκεί έσται, ο τριγµός καί ο βρυγµός τών οδόντων... ( Ματθ. ΚΒ΄30 ) 
Στήν Αποκάλυψη µιλάει ακόµη γιά ʺ λίµνη καιοµένη πυρί καί θείω...ʺ καθώς επίσης ότι ʺ ο 
καπνός τού βασανισµού αυτών, είς αιώνας αιώνων αναβαίνει, καί ούκ έχουσιν ανάπαυσιν 
(οι τιµωρούµενες ψυχές) ηµέρας καί νυκτός ... (Αποκάλ. ΙΔ΄11) 
΄Εδωσε εικόνες υλικές καί κατανοητές από τόν κόσµο πού ζούµε, γιά νά µπορέσουµε 
κάπως νά καταλάβουµε τήν φρίκη τήν αιώνια. 
Μίλησε, σάν έναν δάσκαλο ορεινού χωριού κάποτε, πού απευθυνόµενος στούς µαθητές 
του, πού ποτέ τους δέν είχαν δεί τήν θάλασσα, τούς είχε ειπεί.  
-- Η θάλασσα παιδιά, είναι σάν µιά µεγάλη στέρνα. Σάν κι΄αυτή πού ποτίζετε τά πρόβατα, 
αλλά ασύγκριτα µεγαλύτερη. Φανταστείτε ένα κάµπο, γεµάτο νερό... 
-- Καί τό πλοίο κύριε, πώς είναι τό πλοίο; 
-- Τό πλοίο παιδιά, είναι σάν µία µεγάλη σκάφη πού πλέει µέσα στήν στέρνα... 

Αλλά όποια ασύγκριτη διαφορά υπάρχει µεταξύ στέρνας καί θάλασσας, σκάφης καί 
τάνκερ, τόση ακριβώς καί περισσότερη είναι η διαφορά γεγονότων καί  καταστάσεων πού 
θά κληθούµε νά αντιµετωπίσουµε ... 

 
    

 
ΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΟΟΟ       ΘΘΘΑΑΑΝΝΝΑΑΑΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ... ... ... ...    
Θά παραθέσουµε τώρα µία αποµαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, όπως τήν βρήκαµε 

σέ ένα ηχητικό ντοκουµέντο, κασέτα  θαυµάτων, τής Παναγίας τής Μαλεβή, µιάς εικόνας 
µέ έναν παράξενο τρόπο συµπεριφοράς, γιά τήν οποία λεπτοµερώς αναφέρουµε , στήν 
στήλη   ʺTώ καιρώ ετούτω ʺ   

Είναι µία µαρτυρία, ότι ένας άλλος κόσµος µάς περιµένει, µέσα από µία διαδικασία,  
ελέγχου καί  Κρίσεως... 

Μιλάει η ασθενής: 
ʺΗµουν πολύ καλά όταν µού παρουσιάσθηκε µία µικρή αιµορραγία. Μέ πίεσαν καί 

πήγα στόν γιατρό, τό είχα σάν αστείο εγώ, βρέθηκε όµως πράγµατι ένα µικρό ινοµύωµα. 
Οµως µετά,  µού είπε ο γιατρός, ότι τό αίµα δέν είναι από τό ινοµύωµα, αλλά προέρχεται 
από πολύποδα. Θά κάνεις µία απόξεση καί θά γίνεις καλά, µέ καθησύχασε ... 
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Εκανα πράγµατι τήν απόξεση κάναµε καί κάποιες άλλες αναλύσεις, βρέθηκαν 
σχετικά καλές, καί καταλήξαµε µέ τόν γιατρό, ότι άν ήθελα, µπορούσα καί νά µή  κάνω 
τήν εγχείρηση.  

Οµως, ένα βράδυ είδα στόν ύπνο µου ότι µέ είχαν στό χειρουργείο. Αυτό µέ έβαλε σέ 
σκέψεις, µήπως ήταν κάποια προειδοποίηση. Δούλευα τότε σέ µιά κλινική καί συζητώντας 
µέ µία συνάδελφο, µού είπε νά πάω νά εγχειρισθώ. Παρακαλούσα τήν Παναγία µία 
βδοµάδα  νωρίτερα νά µέ βοηθήσει, καί νά µού δείξει άν πρέπει νά εγχειρισθώ ή όχι. 
Δυσκολεύθηκα αρκετά στήν προετοιµασία ναρκώσεως, τόσο, πού απορούσαν καί οι 
γιατροί βλέποντάς µε άγρυπνη. 

ΚΙ΄ ΟΜΩΣ,  ΘΑ  ΥΠΑΡΞΕΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ...  
Οπως βρισκόµουν ξύπνια, ξαπλωµένη στό κρεββάτι, βλέπω µπροστά µου δυό 

άγνωστα πρόσωπα, όχι γιατρούς. Μού λένε, 
-- Πάµε..                                                                     
-- Πού θά πάµε, τούς λέω, θά γίνει εγχείρηση τώρα. 
-- Πάµε, θά γίνει καί η εγχείριση...  
Τήν ώρα όµως πού µού έλεγαν αυτά,  ξεκίνησε από τό στόµα τους κάτι σάν µουσική, 

µέ λέξεις συνεχώς επαναλαµβανόµενες ʺη εγχείριση θά γίνει…,  η εγχείριση θά γίνει ...ʺ 
Ητανε λέξεις ανακατεµένες µέ µουσική έτσι καθώς  περπατούσαµε στόν διάδροµο. 

Φθάσαµε κάπου, καί ανεβαίνοντας τρία σκαλιά, τά µέτρησα, άνοιξε µία πόρτα καί 
µπήκαµε σέ ένα γραφείο. Ηταν καθισµένος εκεί ένας άνθρωπος.   

Δέν µπορούσα νά διακρίνω τό πρόσωπό του, έβλεπα όµως τό σώµα  καί τά χέρια του 
πάνω στό γραφείο. Δίπλα του υπήρχε ένα πακέτο, σάν µπλόκ  λογιστικών αποδείξεων. 
Κρατούσε ανοιχτό ένα βιβλίο, µεγέθους Ευαγγελίου τό οποίο καί συµβουλεύτηκε, πρίν µέ 
ρωτήση,  

-- Είσαι παντρεµένη; Τού λέω ʺ ναίʺ 
-- Εχεις παιδιά; λέω πάλι ʺ ναίʺ 
-- Πόσα παιδιά έχεις;  
-- Τρία. 
-- Ήσουν πιστή στό στεφάνι σου;  
    Τού λέω  
-- Μάλιστα !   
   Μού λέει αµέσως, 
-- Γιατί  3  παιδιά;  
   Τού λέω πάλι κλαίγοντας, 
-- Τρία. 
-- Θέλω νά µού εξηγήσεις, µού λέει, γιατί µόνο τρία; Είχες κάνει εκτρώσεις; 
-- Οχι. Εκανα µία, αλλά δέν γνώριζα ότι ήταν αµαρτία. Τό εξοµολογήθηκα όµως 

 σέ ιερέα... 
Μόλις είπα, ότι τό εξοµολογήθηκα σέ ιερέα, υπέγραψε βιαστικά τό δελτίο 

αποδείξεων, έκοψε τό χαρτί καί τό έδωσε στόν δεξιό συνοδό µου. 
-- Πάµε, µού λένε οι συνοδοί µου.  
(Εν τώ µεταξύ, η µουσική καί οι λέξεις ʺ η εγχείριση θά γίνει ʺ ακούγονταν 

συνεχώς). Μπήκαµε σέ δεύτερο γραφείο. Μέ ρωτούν πάλι. 
-- Εκκλησιάζεσαι;  
-- Μάλιστα. 
-- Εξοµολογείσαι;  
-- Ναί. 
-- Κοινωνάς;  
-- Μάλιστα. 
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-- Νηστεύεις;  
   Λέω πάλι  
-- Μάλιστα. 
Υπέγραψε καί αυτός στίς αποδείξεις πού είχε µπροστά του, έκοψε τό χαρτί καί τό 

έδωσε στόν δεξιό συνοδό µου. Ξεκινήσαµε τώρα γιά τό τρίτο γραφείο. Εκεί, είδα 
διαφορετικά φώτα, άλλες διακοσµήσεις...  

Αρχισα νά σκέπτοµαι µήπως έγινε η εγχείριση καί έχω πεθάνει καί βρίσκοµαι στήν 
άλλη ζωή, γιατί έβλεπα άλλα πράγµατα, άλλο κόσµο, έξω από τήν ζωή πού καθηµερινά 
βλέπουµε. Προσπαθούσα νά καταλάβω άν ήµουνα σέ µέρος πού ήταν µέ τόν Θεό,  ή µέ 
πήγαιναν γιά τήν Κόλαση. 

Σηκώθηκε ξαφνικά ένας δυνατός αέρας, σάν σίφουνας, καί πρόσεξα ανάµεσα στά 
ανακατωµένα φύλλα τών δένδρων, πολύχρωµα µικρά σταυρουδάκια νά στριφογυρίζουν 
στόν αέρα. Η θέα τών Σταυρών µέ καθησύχασε. Μπήκαµε στό τρίτο γραφείο. Μέ ρωτούν 
πάλι, 

 ΑΓΑΠΑΤΕ    ΑΛΛΗΛΟΥΣ  . . .  
 -- Κάνεις βοήθειες ; ( ελεηµοσύνες ) 
    Λέω, 
-- Είµαι φτωχιά, αλλά ότι µπορώ κάνω. 
-- Επισκέπτεσαι ανάπηρους, φτωχούς, αρρώστους;  
   Τού λέω, 
-- Κάνω καί τήν νοσοκόµα, καί µού αρέσει νά περιποιούµαι αρρώστους,   

γι΄αυτό πάω... 
Υπόγραψε κι΄αυτή τήν απόδειξι καί τήν έδωσε στούς συνοδούς µου. Πήγαµε στό 

τέταρτο γραφείο. Μέ ρωτάνε εκεί, 
-- Μήπως είσαι ʺαρπαώνης ʺ ( Κυπριακή διάλεκτος, ʺγραπώνεις, αρπάζειςʺ ). 
Αυτή  τήν λέξι όµως, προσωπικά, δέν τήν είχα ακούσει ποτέ µου. Τού λέω,  
--Τί σηµαίνει αυτό κύριε; Δέν τήν ξέρω αυτή τήν λέξη... 
-- ʺ Αρπαώνης, αρπαώνης ; ʺ µού λέει. 
-- Δηλαδή άν αρπάζω, άν κλέβω, θέλεις νά πείς; 
-- Ναί. 
-- Αµα είναι καί πεινάω, τού λέω, τά παίρνω. Αµα είναι, καί κάτι πού δέν τό έχω, 

αλλά τό βρίσκω διπλό, ( στήν δουλειά µου ή καί αλλού ), κι΄ αυτό τό παίρνω... 
Μού τράβηξε µία γραµµή πάνω στό χαρτί, σάν κάτι νά σηµείωσε, δέν τό 

υπόγραψε, (όπως υπόγραφαν οι  άλλοι νωρίτερα), έκοψε τό χαρτί καί τό έδωσε. Μπήκαµε 
στό πέµπτο γραφείο. Ερώτηση, 

-- Κατακρίνεις τόν αδελφό µου;  
   Τού λέω, 
-- Μέ συγχωρείτε κύριε, δέν ξέρω τόν αδελφό σας. 
   Θύµωσε, καί µού ξαναείπε, 
-- Τόν αδελφό σου, τόν συνάνθρωπό σου, τόν κατακρίνεις; Τού λέω, 
-- Ναί, κύριε, τόν κατακρίνω.  
-- Γιατί τόν κατακρίνεις; 
-- Γιατί, δέν µού αρέσουν οι πράξεις του... 
-- Τίς δικές σου πράξεις,  τίς κατακρίνεις; 
    Τού λέω,  
-- Κύριε, νά σάς εξηγήσω... 
-- Οχι, µού λέει, πές µου γιατί κατακρίνεις;  
-- Κατακρίνω, τού λέω, προσπαθώντας νά δικαιολογηθώ ... 
-- Μέ τόν συνάδελφό σου πώς είσαι; 
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-- Οχι καί καλά. Εκεί πού δουλεύω υπάρχουν παρεξηγήσεις καί φασαρίες.   
Οµως εξοµολογούµαι τακτικά καί τά λέω στόν πνευµατικό µου... 

Κοίταξε τό χαρτί, σηµείωσε κάτι, καί δέν υπόγραψε τήν απόδειξη, (όπως δέν είχε 
υπογράψει κι΄ο άλλος στό προηγούµενο γραφείο). Παρ΄ όλο πού είπα ότι τά 
εξοµολογούµαι τακτικά σέ ιερέα,  (αλλά τά ξανακάνω πάλι ...) 

Τό ʺ αρπαώνης-κλέβειςʺ, καί τίς κατακρίσεις,  δέν τίς υπέγραψε...                             
Βγήκαµε έξω καί βαδίζοντας γιά τό επόµενο, έκτο γραφείο, η µουσική καί τά λόγια 

πού συνεχώς άκουγα πρίν, ότι ʺ η εγχείριση θά γίνει, η εγχείριση θά γίνειʺ  τώρα άλλαξαν. 
Τώρα άκουγα, σέ γρήγορο πλέον ρυθµό:   ʺ η  ε γ χ ε ί ρ ι σ η  τ ε λ ε ί ω σ ε … ,  η  
ε γ χ ε ί ρ ι σ η  τ ε λ ε ί ω σ ε  . . . ʺ .                           

ΠΑΡΤΕ  ΤΗΝ  ΠΙΣΩ .... 
 Μπήκαµε σέ νέο γραφείο. Δέν υπήρχε κανένας, µόνο µία µεγάλη πολυθρόνα καί 

κάθε λίγο έβλεπα, πότε ένα αστεράκι, πότε ένα πολύχρωµο σταυρουδάκι, νά εµφανίζεται 
πάνω στήν καρέκλα αυτή καί νά φεγγοβολάει µέ αστραπές...  

Από µία µικρή , χαµηλή πόρτα µπήκε ένα πρόσωπο, σάν κοπέλα, πολλή ωραίο, µέ 
µεγάλα µάτια (µού θύµιζε άγγελο), καί τό µόνο πού πρόσεξα ιδιαίτερα ήταν τά χρυσά 
περιβραχιόνια πού είχε στά χέρια του (ενδεικτικό κάποιας εξουσίας), µέ µία µεγάλη πέτρα 
επάνω τους πού έβγαζε αστραπές.  Μπήκε µέ έναν σεµνό αέρα, κάθισε  στήν καρέκλα, καί 
µέ κοίταξε ερευνητικά από τό πρόσωπο ώς τά πόδια. Άπλωσε τό χέρι  καί ο συνοδός µου  
έδωσε τά χαρτιά πού µέ αφορούσαν. Εβλεπα τό πρόσωπο αυτό πολύ καθαρά, καθώς 
διάβαζε τά σηµειώµατα. Σταµάτησε ξαφνικά, καί στρεφόµενος πρός τήν πόρτα εξόδου 
είπε υποµονετικά τρείς φορές, σάν κάποιον νά ρωτούσε. 

-- Νά τήν περάσω, νά τήν περάσω, νά τήν περάσω; 
Δέν άκουσα τήν απάντηση. Γύρισε µόνο καί φώναξε, δείχνοντας τήν έξοδο. 
-- Πάρτε την πίσω, πάρτε την πίσω... 
Ηταν στ΄ αυτιά µου ακόµη ο αντίλαλος τών λέξεων ʺπάρτε την πίσω, πάρτε την 

πίσωʺ, όταν ένοιωσα ένα χέρι στό µέτωπό µου. Ακουσα µιά φωνή. 
-- Μάµα, µάµα, τέλειωσε η εγχείρισή σου, τέλειωσε. Ηταν η κόρη µου, καί άρχισα νά 

συνέρχοµαι.  
Γιατί δέν µ΄ αφήσατε, τούς έλεγα.  
Οι νοσοκόµες πέσαν επάνω µου, ζητούσαν νά µάθουν τί είχε συµβεί. Σέ όλη τήν 

διάρκεια τής εγχειρίσεως, µού έλεγαν, κάπου τρισήµιση ώρες,  σέ ακούγαµε πού 
συνοµιλούσες. Μέ ποιούς µιλούσες καί κουνούσες τά χέρια σου; Πές µας τί συνέβη;  

Μαζεύτηκαν  50  περίπου νοσοκόµες, όλο σχεδόν τό προσωπικό, καί ζητούσαν 
επίµονα νά τούς ειπώ. Τί έβλεπα, αυτές τίς ώρες στό χειρουργείο;  

Αν καί τά θυµάµαι όλα έντονα, ζήτησα στυλό καί χαρτί γιά νά µή τά ξεχάσω. Ηλθε 
ένας θεολόγος καί µού πήρε συνέντευξη.  

Σέ συζήτηση πού είχα µέ πνευµατικούς ανθρώπους, µού είπαν ότι όλα αυτά, 
συµβαίνουν στίς ψυχές µετά θάνατο. Εκεί θά υπάρξει Κρίση. Γιά λόγους πού δέν 
γνωρίζουµε, µού είπαν, οι άγγελοι πού διακονούσαν σάν συνοδοί τήν ψυχή σου, πήραν 
τήν τελευταία στιγµή, εντολή από τόν Θεό νά µέ γυρίσουν στόν κόσµο, νά διορθωθώ καί 
νά µετανοήσω... 

-- ʺ Πάρτε την πίσω....ʺ 
Ο πνευµατικός µου, µού είπε. 
Σύµφωνα µέ τήν Παράδοση τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, από αρχαιοτάτων χρόνων 

µέχρι σήµερα, υπάρχουν  9  τελώνια, σταθµοί ελέγχου τών ψυχών πού πεθαίνουν. 
Πέρασες τά πέντε, µέ τά τελευταία τρία ανυπόγραφα. (Εικονικά όµως, κατά κάποιο τρόπο, 
διδακτικά, και για να µη φοβηθεί υπερβολικά – Λ.Μ.Δ.). Ο έλεγχος στόν έκτο σταθµό 
υπήρξε απορριπτικός γιά τήν ψυχή σου. Είχες νά περάσεις καί τά υπόλοιπα. Είχες τά 
κατάλληλα έργα γιά νά περάσεις;                               
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ΜΗ ΜΕ ΔΙΚΑΖΕΤΕ ...      
 Διηγείται ένας φίλος, αυτόπτης µάρτυρας τού συµβάντος. 
 ʺ ... πέθαινε η µάνα µου, µού είπε. Καί πάνω στό τέλος της δέν ανεγνώριζε ούτε 

εµάς, τά παιδιά της. Τά µάτια της σφαλισµένα. Καί µόνο η αναπνοή της έδειχνε ένα 
υπόλειµµα ζωής πού ακόµα είχε. Τότε, εκεί πάνω στό τέλος, άρχισε η µάχη. Κι΄  εµείς τά 
παιδιά της, οι παρατηρητές. Ενώ δηλαδή είχε τά µάτια κλειστά, καί δέν αναγνώριζε ούτε 
εµάς τά παιδιά της, όµως αυτή ʺέβλεπε...ʺ. 

ʺΕβλεπεʺ άλλους. Ποιούς; Πρόσωπα, πού είχαν έλθει νά τήν  ʺπαραλάβουνʺ . Καί 
τότε, µέσα στήν ησυχία τήν νεκρική τού περιβάλλοντος, άρχισε νά φωνάζει . 

- Φύγετε. Φύγετε. Μή µέ παίρνετε. Μή µέ δικάζετε. Δέν έκανα τίποτα ... 
Ποιά ψυχολογία, ποιά κοινωνιολογία, ποιά φιλοσοφία, ποιά ... θά µπορούσε νά µάς 

πεί, τί έβλεπε αυτή η ταλαίπωρη, µέ τά µάτια κλειστά ή, τί πρόσωπα καταλάβαινε αυτή, 
πού δέν γνώριζε ούτε τά παιδιά της; 

Ναί, έλεγε ο φίλος µου. Είναι γεγονός, τό είδα µέ τά µάτια µου. Υπάρχει καί άλλος 
κόσµος. Καί έρχονται νά παραλάβουν τήν ψυχή µας εκεί, στήν επιθανάτια κλίνη, εκεί 
στόν τόπο τού τροχαίου θανατηφόρου, µέσα από τίς λαµαρίνες καί τά σίδερα, είτε άγγελοι 
αγαθοί, είτε πονηροί δαίµονες.  

Ανάλογα µέ τά έργα µας... 
 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ   
O  Μιχάλης Χ. , ο µόνος διασωθείς από πτώση ελικοπτέρου στόν ποταµό Στρυµόνα,   

παλαιότερα, διηγείται. 
ʺΣέ µιά στιγµή είδα πνιγµένους τούς συστρατιώτες µου, αφού µάς παρέσυρε τό 

ορµητικό ρεύµα τού ποταµού στόν καταρράκτη. Εγώ, έµεινα στόν πυθµένα τού 
καταρράκτη. Εκανα τόν σταυρό µου καί είπα. 

-- Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ µε. Τώρα θά ΄ρθούν οι άγγελοι ή οι δαίµονες νά 
παραλάβουν τήν ψυχή µου. Στιγµές τραγικές... 

Αλλά ο Θεός µέ άφησε νά ζήσω µέ τήν οικογένειά µου τήν πολύτεκνη. Δίπλα µου, 
στό ρεύµα τού ποταµού, επέπλεαν πνιγµένοι ο πυροσβέστης καί οι στρατιώτες τών 
ειδικών δυνάµεων...ʺ. 

Γι΄αυτήν τήν φοβερή ώρα τής εξόδου µας από τά επίγεια σύνορα, τού εκτελωνισµού 
τών αποσκευών τού βίου µας, καί τής ʺ θεωρήσεως τών διαβατηρίων ʺ η Ορθόδοξη 
Εκκλησία έχει συντάξει καί τήν παρακάτω δέηση στήν Υπεραγία Θεοτόκο.  

ʺ Ασπιλε, αµόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυµφε Δέσποινα... καί εν 
τώ καιρώ τής εξόδου µου, τήν αθλίαν µου ψυχήν περιέπουσα καί τάς σκοτεινάς όψεις τών 
πονηρών δαιµόνων πόρρω (µακράν) αυτής απελαύνουσα (αποµακρύνουσα)....ʺ   
(Απόδειπνο) 

ΚΙ΄  ΑΝ  ΕΙΝΑΙ   ΑΛΗΘΕΙΑ ; 
Απόρριψη τής ψυχής από τήν βασιλεία τού Θεού, σηµαίνει Κόλαση, καί 

συγκατοίκηση µετά τών δαιµόνων. Γιατί, δυστυχώς, οι τόποι τής άλλης ζωής είναι δύο. 
Δέν είναι ούτε τρείς, ούτε πέντε. Ή µέ τόν Χριστό πού θά κρίνει τόν κόσµο, ή µέ τόν 
διάβολο πού µάς ξεγελούσε στόν κόσµο αυτό, καί πιστά τόν υπηρετήσαµε... 

Σκεπτόµαστε πολλές φορές ανθρώπους πού πεθαίνουν από τροχαία στόν κόσµο. 
Από ανακοπές καί εµφράγµατα, από ηλεκτροπληξίες καί τυχαία συµβάντα. Ανθρώπους 
πού τό βράδυ θά κοιµηθούν στό κρεββάτι καί τό πρωϊ θά τούς συνοδέψουν άλλοι στό 
µακρινό ταξίδι τού αποχωρισµού.  

Ανθρώπους πού φεύγουν απροετοίµαστοι, νοµίζοντας ότι ʺπεθαίνουµε καί 
τελειώνουµε...ʺ, καί πού δέν έχουν τήν περίσκεψη καί µιάς ʺάλλης άποψηςʺ. 

Τί κι΄ άν τελειώσαµε Πανεπιστήµια, Master, Γλώσσες, Ειδίκευση, Σπουδές 
χρονοβόρες καί πολυέξοδες. Τί κι΄αν καθίσαµε στά  θρανία χρόνια ατέλειωτα, ξενύχτια 
πάνω στά βιβλία, σέ ώρες εργασίας καί µάθησης. 
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ʺ Ματαιότης, µαταιοτήτων, τά πάντα µαταιότης ʺ αναφέρει κάπου ο Δαβίδ.  
Καί αυτό είναι, η πιό σοφή καί κατασταλαγµένη άποψη τού ανθρώπου, στά έως 100 

περίπου χρόνια αυτής τής διαδροµής, πού καλείται νά ζήσει... 
 
ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ... 
Πάρα πολλοί άνθρωποι σήµερα, δεν πιστεύουν ότι υπάρχει άλλη ζωή. Νοµίζουν, ότι 

όλα τελειώνουν εδώ, κάτω από την πέτρα του τάφου, και τίποτα παραπέρα. Η Ορθόδοξη 
Χριστιανική Θρησκεία, διά πολλών αποδείξεων, γι΄αυτούς πού θέλουν χωρίς 
προκαταλήψεις να ιδούν την αλήθεια, διδάσκει ότι η ζωή µας είναι ένα χρονικό τίποτα, 
µπροστά στην άλλη ζωή. Πρέπει όµως να προσέξουµε, γιατί µετά τον θάνατο θα 
επακολουθήση Κρίση! Ο άνθρωπος σαν τέλειο δηµιούργηµα έχει Δηµιουργό. Τυχαίως δεν 
έγινε τίποτα, και είναι αληθινή παραφροσύνη να δεχόµαστε ότι ένα σπίτι ή ένα 
αυτοκίνητο σχεδιάσθηκε και έγινε από τον άνθρωπο, ενώ ολόκληρα ηλιακά συστήµατα 
κινούµενα µε ιλιγγιώδεις και σταθερές ταχύτητες, έγιναν µόνα τους, στην τύχη, καί από 
το τίποτα … Πολλοί ακόµη µιλούν, και πιστεύουν ότι όντως υπάρχει άλλη ζωή, και ότι 
όλοι θα πάµε σίγουρα εκεί. Δίκαιοι και άδικοι, πιστοί και άπιστοι, κλέφτες, φονιάδες, και 
έντιµοι!  Όλοι µαζί ! 
Συµβαίνει όµως αυτό;  

Παρακάτω, θα παραθέσουµε αποσπάσµατα από µια πραγµατική, σύγχρονη 
ιστορία, πού έζησε ένας άνθρωπος, πού δεν πίστευε σε τίποτα. Ένας βετεράνος του 
πολέµου, ο Σέρβος Ντούσαν. Συνέβη σ΄αυτά τα χρόνια. Στα χρόνια µας…  

 
ΤΤΤΙΙΙ    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕΒΒΒΗΗΗ    ΤΤΤΟΟΟ    ΠΠΠΡΡΡΩΩΩΪΪΪΝΝΝΟΟΟ    ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ    111111ηηηςςς    ΙΙΙΟΟΟΥΥΥΛΛΛΙΙΙΟΟΟΥΥΥ       111999777666   ... ... ...    
 Σε όλες µου τις εκθέσεις προσπαθώ να παρουσιάσω µε ειλικρίνεια τα 

γεγονότα πού έζησα στα 48 χρόνια της ζωής µου. Στις 11 Ιουλίου 1976, λίγο πρίν τις 10 το 
πρωϊ ξεκίνησα µε το αυτοκίνητό µου από το Κραγκούγεβιτς για τα Μπάνια της 
Ματαρούσκα. Φθάνοντας στην γέφυρα του Ίµπαρ, στο Κράλιεβο, έστριψα αριστερά εξ΄ 
αιτίας µιάς συγκρούσεως πού είχε αποκλείσει τον δρόµο, παίρνοντας κατεύθυνση για το 
µοναστήρι. Ετσι κάπως αρχίζει αυτή η συγκλονιστική ιστορία. Στον δρόµο, παίρνει στο 
αυτοκίνητό του δυό άγνωστα πρόσωπα. Έναν ιεροπρεπή καλόγερο και µια σεβάσµια 
µοναχή. Στον δρόµο του λένε τα πάντα για την ζωή του, ακόµη και λεπτοµέρειες. 
Ξαφνιάζεται…  

- Ντούσαν, επιστρέφεις από το µνηµόσυνο στο Κραγκούγεβιτς, έτσι δεν είναι; Που 
γνώριζαν το όνοµά µου κι΄από πού ερχόµουν; Μού ήσαν εντελώς άγνωστοι…  

- Μάλιστα.  
- Και τώρα πάς στα Μπάνια της Ματαρούσκα, ενώ δεν κάνεις µπάνια…  
- Δεν τολµώ, γιατί το νερό είναι πολύ ζεστό. Μόλις σταµάτησε ο καλόγερος, µε 

ερωτά η καλογριά.  
- Από πού κατάγεσαι Ντούσαν; Από την Ζακούτα; Ο πατέρας σου είναι ο Ντιµίτρι, η 

µάνα σου η Ντερίνκα, η …Αυτοί πιστεύουν στον Θεό, αλλά µόλις θυµώσουν τον 
βλασφηµούν. Ο αδελφός σου, ο Μίλοβαν, έχει ανώτατη µόρφωση αλλά είναι άθεος. 
Μεγάλος άθεος. Σώπασε για λίγο και συνέχισε:  

- Και εσύ Ντούσαν, πιστεύεις κατά βάθος στον Θεό, παρ΄ όλη την αποστασία 
σου. Σταµάτησες και µας πήρες, ενώ άλλοι περνούσαν δίπλα µας και µας έφτυναν. 
Καλύτερα να µην είχαν γεννηθεί παρά έτσι πού φέρθηκαν…  

Έτρεµα από τον φόβο µου. Μέσα από τον καθρέπτη του οδηγού γύρισα και τους 
κύτταξα. Φρίκη µε κατέλαβε. Δυό µεγάλα φωτοστέφανα µε εκτυφλωτικό φώς, πάνω από 
τα κεφάλια τους µε τύφλωσαν. Αλήθεια, δεν είχα να κάνω µε συνηθισµένους 
ανθρώπους… Συνέχισαν µιλώντας µου για την άσωτη ζωή πού έκανα. Ο φόβος και η 
ντροπή µε είχαν κυριεύσει. Στο προαύλιο του Μοναστηριού σταµάτησα για να κατέβουν. 
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Έτρεξα να τους ανοίξω τις πόρτες. Τράβηξα το πόµολο και έσκυψα µέσα. Τά καθίσµατα, 
ήσαν άδεια !  

 
 ΠΑΝΩ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΣΥΝΝΕΦΑ ...  
Καταβεβληµένος, ανήσυχος, τροµοκρατηµένος, φθάνω στο ξενοδοχείο µου. 

Κατάκοπος ξάπλωσα στο κρεββάτι. Ένας πόνος, σαν βελονιά, διαπέρασε το στήθος µου 
ρίχνοντας µε σε βαθύ ύπνο. Σαν σε όνειρο η πόρτα του δωµατίου µου άνοιξε. Οι τοίχοι 
λάµπουν παράξενα, και ένας φωτεινός άγγελος, ίδια αρχαία εικόνα, µπαίνει µέσα. Μου 
µιλάει: 

-Ντούσαν, σήκω να περπατήσουµε. Ξέρεις ποιους µετέφερες σήµερα; Τον Άγιο 
Απόστολο Πέτρο, και την Αγία Πέτκα (Παρασκευή) που τιµά ξεχωριστά η οικογενειά σου 
… Φθάσαµε σ’ ένα βουνό. Μπήκαµε σ΄ ένα σύννεφο κι αρχίσαµε να υψωνόµαστε στο 
διάστηµα, σαν σε παραµύθι. Ο άγγελος µου είπε·  

-Κοίτα κάτω την Γή. Τι βλέπεις; Όλη η γη ήταν σαν σφαίρα, αλλά αναγνώριζα παρ’ 
όλο το ύψος, πρόσωπα ανθρώπων, ζώων κλπ  

- Ντούσαν, ο Θεός επέβλεψε επάνω σου για να λάβης µικρό δείγµα της άλλης ζωής 
και της αναστάσεως των νεκρών όταν θα έλθη ο Χριστός για να κρίνει τον κόσµο. Έτσι θα 
συµβεί και τότε … Σαν σε ταινία έβλεπα φωτεινούς Αρχαγγέλους να σαλπίζουν, τάφοι να 
ανοίγονται σε όλη τη γή, και οι νεκροί να βγαίνουν ακέραιοι και ολόσωµοι από αυτούς. 
Έβλεπα άνδρες, γυναίκες, παιδιά να βγαίνουν από θάλασσες, λίµνες, φωτιές κ.λ.π. όπως 
είχαν πεθάνει. Το πιο περίεργο ήταν ότι στο µέτωπο του καθενός, σαν σε χαρτί, ήταν 
γραµµένα πολλά ή λίγα λόγια. Ο άγγελος πήρε το λόγο:  

-Γιατί θαυµάζεις Ντούσαν; Αυτά που βλέπεις γραµµένα, είναι τα έργα του καθενός 
είναι γραµµένες ακόµη και οι σκέψεις τους. Τίποτε δεν πρόκειται να κρυφθεί ….  

Ανάµεσα στους νεκρούς έβλεπα φίλους, συγγενείς, γνωστούς. Άπλωναν τα χέρια, 
µιλούσαν, αλλά δεν ξεχώριζα τα λόγια τους. Ένα άλλο πλήθος πλασµάτων σαν σκιές 
εκινείτο στον αέρα γύρω µας. Διέκρινα καθαρά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Τι άραγε 
ήσαντε;  

-Αυτές είναι ανθρώπινες ψυχές, µου είπε ο άγγελος εµβαθύνοντας στην σκέψη µου. 
Η ψυχή που βγαίνει από τον άνθρωπο περιέχει όραση, ακοή, οµιλία, µνήµη, 
συναισθήµατα. Χωρίς ψυχή ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένας όγκος κρέατος. Χωρίς ψυχή 
δεν υπάρχει ζωή. Όταν βγεί η ψυχή από το σώµα (θάνατος) τότε, για 40 ηµέρες περνά 
πάλι όλη τη ζωή που έζησε και της δείχνονται όλα όσα έκανε, τους τόπους που έζησε, 
αλλά και τα µέρη πού αµάρτησε, που ευεργέτησε κ.λ.π. Μετά υψώνεται στον ουρανό για 
κρίση. Πρέπει να ξέρης Ντούσαν, στην κόλαση υπάρχουν οι αµαρτωλοί, αλλά και οι 
ʺκαλοίʺ λεγόµενοι άνθρωποι, σύµφωνα µε τά µέτρα του κόσµου…Είναι οι άνθρωποι πού 
ενσυνείδητα δεν θέλησαν να ακούσουν τίποτα για τον Χριστό και για την σωτηρία τους. 
Αδιαφόρησαν νοµίζοντας ότι δεν τους αφορούσε ! 

 Ταξιδεύσαµε µέσα στο διαστηµικό χώρο, αλλά δεν είµαι σε θέση και ούτε είναι 
δυνατόν να περιγράψω λεπτοµέρειες. Φθάσαµε τέλος σ’ ένα µέρος µε ατέλειωτους 
πελώριους τοίχους. Μιά πύλη σε σχήµα Σταυρού λαµποκοπούσε. Υπήρχαν πολλές ψυχές, 
λιγότερο ή περισσότερο φωτεινές, πλήθος αγγέλων, αλλά και δαίµονες µε τερατοειδείς 
µορφές, όπως στις αγιογραφίες, που προσπαθούσαν να εµποδίσουν τις ψυχές να µπούνε 
µέσα. Περάσαµε την πύλη αυτή και φθάσαµε σ’ ένα δεύτερο σταθµό, όπου η αγριότης των 
δαιµόνων να αρπάξουν ψυχές, σε γέµιζε φρίκη. Μέσα από την πύλη όµως ένα ισχυρό, 
πεντακάθαρο φώς, που όµοιο του άνθρωπος δεν είδε, φώτιζε τα πάντα. Σπίτια, ποτάµια, 
δένδρα, λουλούδια, και Εκκλησίες µε ψαλµωδίες, έλαµπαν απερίγραπτα….Το έδαφος του 
Παραδείσου ήταν σαν γυάλινο, κρυστάλλινο θα έλεγα, ενώ τεράστιοι πράσινοι µυρωδάτοι 
κήποι σκέπαζαν τους γύρω χώρους. Ύµνοι και Δοξολογίες στον Χριστό γέµιζαν τον αέρα. 
Ακόµη, µέσα από µιά µεγάλη απόσταση, σ’ ένα ύψωµα, έβλεπα έναν τεράστιο Σταυρό και 
πάνω σ’ αυτόν ο Χριστός, ενώ ένα εκτυφλωτικό φώς ξεπηδούσε γύρω του. Άγγελοι και 
άγιοι υπήρχαν δίπλα του.  
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-Ντούσαν, εδώ είναι ο θρόνος του Θεού… Δεν είσαι άξιος να πάς παραπέρα. 
Φρόντισε να εκµεταλλευτείς την λίγη ζωή που σου µένει, να βαπτισθής, και να σωθείς µε 
νηστεία και προσευχή κρατώντας κάθε εντολή του Θεού… Πρόσεξε !  

 
ΚΙ΄ ΟΜΩΣ,  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΚΟΛΑΣΗ        

 Βγήκαµε σαν σε όνειρο από τον Παράδεισο και µεταφερθήκαµε σ’ ένα µέρος, σαν 
άβυσσος, κατασκότεινο. Κανένα σκοτάδι γήινο δεν µπορεί να υπάρξει παρόµοιο. Μια 
τροµερή βρώµα, η βρώµα της Κολάσεως µ’ έπνιγε. Ένοιωθα ότι βρισκόµαστε µπροστά σε 
κάτι το φοβερό, αλλά δεν ήξερα τι µπορούσε να είναι. Ο άγγελος - οδηγός µε κατεύθυνε. 
Στο βάθος, φάνηκε µια απέραντη θάλασσα, που από την επιφάνεια που έβραζε 
ξεπηδούσαν φωτιές πελώριες. Αντιλήφθηκα ότι βρισκόµαστε µπροστά σ’ έναν ατέλειωτο 
τοίχο, ενώ µερικά µέτρα πιο πέρα από τα πόδια µας τα νερά έβραζαν σαν σε ηφαίστειο. 
Με λόγια αυτά δεν περιγράφονται. Αλλοίµονο σ’ αυτούς που θα πάνε στην κόλαση, και 
που ατέλειωτα χρόνια θα καίγονται στον τόπο αυτό. Αλλοίµονο σ’ αυτούς που τους 
ξεγελάει ο Σατανάς και τους λέει ότι ο διάβολος και η Κόλασις είναι παραµύθια των 
παπάδων, και τους ρίχνει στις πορνείες, µοιχείες, αυτοκτονίες, ναρκωτικά, οµοφυλοφιλίες, 
εκτρώσεις κ.λ.π., και τους καθησυχάζει λέγοντας τους· ʺο Θεός είναι καλόςʺ  ή  ʺκαι που 
θα χωρέσουν όλοι στην Κόλασηʺ. Όταν θα προσγειωθούν στα µέρη αυτά για πάντα και θα 
κλείσουν οι πόρτες πίσω τους, τότε θα καταλάβουν το θανάσιµο λάθος τους.  

Έβλεπα αναρίθµητα τροµερά ζώα, τεράστια φίδια, µε πολλά κεφάλια, να 
συστρέφονται, να ορθώνονται, και να σφίγγουν τους αµαρτωλούς παρασύροντας τους, 
µέσα από φωνές και ουρλιαχτά, στα βάθη της πύρινης θάλασσας. Μέσα από τα στόµατα 
των τερατόµορφων ζώων ξεχώριζαν ανθρώπινα χέρια και πόδια που σφάδαζαν. Ανάµεσα 
σ’ αυτά, σκορπιοί και σκουλήκια πηδούσαν τρελά δαγκώνοντας τις αµαρτωλές ψυχές µε 
λύσσα θα έλεγες. Και όταν τα σµήνη αυτά κατέτρωγαν και το τελευταίο σακατεµένο 
κοµµάτι, τότε τα σώµατα πάλι ξαναγινόσαντε όπως πριν για να αρχίσει πάλι ο ίδιος 
κύκλος βασανισµών. *** 

-Μη φοβάσαι Ντούσαν, είπε ο άγγελος και εξήγησε. Τα φίδια και τα ζώα που 
κολυµπούν σ’ αυτό το βραστό νερό, τα έφτιαξε ο Θεός έτσι που να µην καταστρέφονται. 
Αιώνια θα δαγκώνουν και θα ρουφάνε το αίµα των αµαρτωλών. Όλοι µαζί θα βράζουν και 
θα ψήνονται σ’ αυτήν τη φωτιά, αλλά ποτέ δεν θα βράσουν, και ούτε θα ψηθούν….. Αυτή 
θα είναι και η τιµωρία τους. 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΜΟΥ  
 Το θέαµα των βασάνων ήταν ανυπόφορο. Αρκετές φορές έκλεισα τα µάτια µου, 

αλλά όταν τα γύρισα στο σκοτάδι, τότε εκεί µε υποδέχθηκαν µαύρα τέρατα, µε πύρινα 
µάτια, ουρλιάζοντας και πετώντας γύρω µας. Τρόµαξα…  

-Μη ταράζεσαι Ντούσαν. Είναι δαίµονες που τους ενοχλούµε. Ο πολύς κόσµος 
σήµερα δεν πιστεύει ότι υπάρχουν δαίµονες. Τους θεωρεί παραµύθια και γελάει. Θα έλθει 
η ώρα όµως, αν δεν µετανοήσουν, αν δεν εξοµολογούνται µε ειλικρίνεια, και δεν 
κοινωνούν τακτικά, που θα ζήσουν στά µέρη αυτά, και τότε θα πιστεύσουν … Θυµήσου το 
αυτό Ντούσαν! 

Ε δ ώ   θ α   ζ ή σ ο υ ν   ε ί τ ε   τ ο υ ς   α ρ έ σ ε ι   ε ί τ ε  ό χ ι !   Μόνο η αλλαγή ζωής 
µπορεί να τους σώσει, πριν βεβαίως τους προλάβει ο θάνατος. Με τα λόγια αυτά ο 
άγγελος µε έβγαλε από την κόλαση και το σκοτάδι της. Επιστρέφοντας στη Γή µε 
σταύρωσε και εξαφανίστηκε….  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Έκτοτε, η εξέλιξη της ζωής µου σε µετάνοια και αλλαγή ζωής, υπήρξε ραγδαία. 

Σήµερα, κοντά στον Χριστό και τα µυστήρια Του, νοιώθω ασφαλισµένος απέναντι στην 
άλλη ζωή, τόσο, που καµµιά ασφάλεια ανθρώπινης ζωής δεν µπορεί να προσφέρει. 
Ελπίζω, πως πάρα πολλοί άνθρωποι θα σκεφθούν έτσι, και πως ήταν ανάγκη η 
πραγµατική αυτή ιστορία να δοθεί στη δηµοσιότητα…      
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***Σηµ. (Λ.Μ.Δ)  Εκτὀς από την παθητική τιµωρία των αµαρτωλών στην Κόλαση, 
που είναι κυρίως η πλήρης συναίσθηση της αποµάκρυνσης από τον Θεό, της στέρησης της 
κοινωνίας µετά των Αγίων (αγγέλλων και ανθρώπων) και της έλλειψης της απολαύσεως 
του λαµπρού Παραδεισένιου και αφθάρτου Διακόσµου, φαίνεται ότι υπάρχει και 
ενεργητική τιµωρία, ανάλογα µε το πόσο κάποιος, ενεργά και συνειδητά  έπραξε, ή 
υποστήριξε γενικά, µε κάθε τρόπο το κακό όταν ζούσε, και έφυγε αµετανόητος.   
 Αν και µοιάζει σκληρός ο λόγος, εκτός από την µαρτυρία που είδαµε παραπάνω, 
υπάρχει και µία λογική εξήγηση γιαυτό. Πρέπει κατ’ αρχάς να δεχτούµε ότι υπάρχει 
Κόλαση σαν συνέπεια της αυτεξουσιότητος του ατόµου. 

Αν κάποιος άνθρωπος αποφασίσει να αρνηθεί τα δώρα του Θεού και να εκπέσει 
οριστικά της χάριτος, αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορεί να ζήσει µε υποκατάστατα. Διότι πηγή 
αγαθού κατ’ απόλυτη έννοια είναι µόνο ο Θεός. Αν όµως δεν µετέχει των αγαθών του 
Θεού, που να βρει όλα τα κατά φαντασίαν αγαθά, χάριν των οποίων δαπάνησε άσκοπα 
αυτή τη ζωή; Που να βρεί πχ χρήµατα και τι να τα κάνει, που να βρει υλικές απολαύσεις 
χωρίς να έχει πλέον υλικό σώµα κλπ. Για αυτό υπήρξαν οι προειδοποιήσεις από τον Θεό, 
προσωπικά στους πρωτοπλάστους, και κατόπιν στους µεταγενεστέρους δια των 
προφητών, δια του Υιού και Λόγου του Θεού  Κ. Ι. Χριστού, των Αποστόλων, και των 
Αγίων.  Αυτό εξηγεί την αναγκαιότητα της ύπαρξης της Κόλασης. 

Βέβαια υπάρχουν ακόµη ελπίδες, διότι ζουν ακόµη άνθρωποι πάνω στη γη και 
µπορεί η Εκκλησία, ή ακόµη και µεµονωµένα ενάρετα άτοµα, να βοηθήσουν την ψυχή 
µετά θάνατον. Η Κόλαση είναι το µέρος που θέλησαν πρώτοι για τον εαυτό τους οι 
εκπεσόντες άγγελλοι, οι και τώρα αµετανόητοι δαίµονες, µαζί µε τον αρχηγό τους τον 
Σατανά, διότι όπου έχει αφαιρεθεί η χάρη του Θεού εκεί ευρίσκεται η Κόλαση, η οποία 
µάλιστα είναι αιώνια!  
«A„ènia d� kaˆ ¢teleÚthta t¦ par¦ toà Qeoà ¢gaq£, kaˆ di¦ toàto kaˆ ¹ 
stšrhsij aÙtîn a„ènioj kaˆ ¢teleÚthtoj». (Αγ. Ειρηναίου)* 

Αφού είδαµε ότι υπάρχουν πολλές µαρτυρίες για µετά θάνατον ζωή, ας κάνοµε την 
υπόθεση ότι επέτρεπε ο Θεός, προκειµένου να θεωρείται «καλός» σύµφωνα µε τα µυαλά 
κάποιων άµυαλων αµαρτωλών, µετά το σωµατικό θάνατο, την ύπαρξη πολλών «κόσµων» 
ανάλογα µε τα πάθη του καθενός, ώστε να ζουν απολαυστικά εκεί, αυτοί που δεν 
πρόκοψαν στην αρετή. Τότε θα συνέβαινε αυτό που σε κινηµατογραφικά έργα 
επιστηµονικής φανατασίας παρουσιάζεται κάποτε, δηλ. ο άνθρωπος να ζει σε µία 
ουτοπική κατάσταση σαν σε όνειρο, συγκαλυµένα από τη νοηµοσύνη του, διότι αλλοιώς 
δεν θα µπορούσε να µην στεναχωριέται. Αλλά ποιος ο λόγος τότε να δηµιουργηθεί ο 
λογικός άνθρωπος; Όχι βέβαια για να εµπαίζεται µε αυτό τον τρόπο.  

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη ακόµα και σύµφωνα µε τη λογική, η µετά θάνατον 
κατάσταση να είναι ρεαλιστική για τις ανθρώπινες ψυχές, και εποµένως να λείπει η κακία 
από τους αµαρτωλούς. Για το λόγο αυτό ο Πάνσοφος Θεός που κατέχει όλες τις αρετές, 
χρησιµοπιεί την κρίση για να παρεµποδίσει την διαιώνιση της κακίας. Έτσι όσο πιο 
ενεργητικά και συνειδητά αµάρτησε, ο αµετανόητος, τιµωρούµενος αµαρτωλός (δηλ. όσο 
πιο πολύ επεδίωξε να αποκτήσει τα ανύπαρκτα στην αιωνιότητα υλικά «αγαθά» και όσο 
πιο πολύ εξαφάνισε από πάνω του, γενικά, τις αρετές που αυτές µόνο είναι αιώνιες, και 
πχ αντί αγάπης έδειξε µίσος, έκανε φόνους κλπ, αντί ελεηµοσύνης εφάνη κλέπτης, 
ληστής, καταχραστής κλπ), τόσο πιο βίαια και ενεργά βάσανα τον περιµένουν, ώστε ναι 
µεν του επιτρέπεται εφ’ όσον επέλεξε να ζεί χωρίς Θεό έτσι και να συµβαίνει, όχι ότι και 
την Κόλαση δεν την συγκρατεί και ελέγχει ο Θεός, αλλά του επιτρέπεται να ζεί έξω από 
τη χάρη του Θεού. Όµως από την άλλη µεριά η δικαιοσύνη του Θεού επιβάλλει επάνω 
του την βίαιη καταστολή της κακίας.  

Έχοµε προσέξει όλοι µας ότι σε περιπτώσεις κακοπάθειας, ακόµη και από µια απλή 
ασθένεια, πχ µία γρίππη µε πονοκεφάλους και πυρετό, πολλές επιθυµίες µας 
εξαφανίζονται. Ούτε όρεξη για φαγητό υπάρχει, ούτε τα ωραία γλυκά µας τραβάνε. 
Σβήνει σχεδόν και η ενθύµισή τους.  
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Τελικά, εφ’ όσον η αµαρτία είναι ασθένεια της ψυχής, οι δοκιµασίες (κακοπάθειες) 
είναι το φάρµακο για την ίασή της. Στον παρόντα κόσµο οι δοκιµασίες (βάσανα, 
στενοχώριες, ασθένειες, στερήσεις κλπ.) είναι παιδαγωγικές, και αν τα άτοµα είναι 
επιδεκτικά θεραπευτικής αγωγής, δηλ. αν τις δέχονται υποµονετικά, τότε ωφελούνται. 
Στον µέλλοντα αιώνα η µεταβλητότης έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Αν λοιπόν τότε 
κάποια ψυχή έχει µείνει αθεράπευτη, ασκείται διαρκώς επάνω της η ανάλογη για την 
ασθένειά της (δηλ. την κακία της) φαρµακευτική αγωγή αλλά πλέον σαν τιµωρία, διότι 
δεν είναι δυνατόν να αποθεραπευθεί ποτέ, καθ’ όσον δεν το θέλησε όσο ζούσε, δηλ. όταν 
υπήρχε ο καιρός να εκφρασθεί η ελεύθερη προαίρεσή της. 

Έτσι και τα βάσανα του Άδη δεν θα επιτρέπουν στους αµαρτωλούς, όχι να ζουν, 
αλλά ούτε να ρεµβάζουν αµαρτωλά! Είναι αναγκαίο όσο πιο µεγάλη είναι η κακία τόσο 
πιο µεγάλη βία να ασκείται για την καταστολή της! Για παράδειγµα όσοι εν γνώσει τους 
δεν πράττουν τα σωστά, αυτοί έχουν αναπτύξει µέσα τους µεγαλύτερη κακία από όσους 
από άγνοια αµαρτάνουν, άρα πρέπει να τιµωρηθούν περισσότερο.  

Και αυτοί που έχουν άγνοια τιµωρούνται αν εκτραπούν σε αµαρτίες, διότι δεν 
υπάρχει άνθρωπος που να γεννήθηκε χωρίς συνείδηση. 

Ευτυχώς, πάντως, ο Θεός δεν ευχαριστείται µε τις τιµωρίες, αλλά επιδιώκει την 
µεταµέλειά µας και δεν παύει να µας θυµίζει µε τη Σταυρική του θυσία, το µέγεθος της 
αγάπης Του, διότι δι’ αυτής µας λύτρωσε οριστικά από όλα τα µελλοντικά δεινά, και το 
µόνο που έµεινε να κάνουµε εµείς είναι µόνο να δείξουµε µε µια µικρή προσπάθεια από 
τη µεριά µας,  ότι θέλοµε να είµαστε µαζί Του. 

Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει άλλη ανάπαυση στα λογικά όντα παρά µόνο η µετά του 
Θεού κοινωνία, διότι δεν είναι δυνατή κάποιου άλλου είδους ευδαιµονία χωρίς Θεό, ο ίδιος 
ο φανερωθείς στον κόσµο Κύριος Ιησούς Χριστός προειδοποίησε τους ανθρώπους και 
ανέφερε µάλιστα και τα είδη των τιµωριών που αναµένουν τους αµετανόητα αµαρτωλούς, 
όσο µπορεί κανείς βέβαια να τα φαντασθεί:  

(Ευαγ. Ματθ. «ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ 
συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου. 13-41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, 
καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν 
ἀνοµίαν, 13-42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς 
καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν ὀδόντων».  

Ευαγ. Ματθ. κεφ. 25-44 «τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε 
σε εἴδοµεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυµνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ 
διηκονήσαµέν σοι; 25-45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ 
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐµοὶ ἐποιήσατε. 25-46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι 
εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον».  

Ευαγ. Μαρ. κεφ. 9-43 «καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλόν 
σοί ἐστι κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν 
γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,  9-44 ὃπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ 
σβέννυται».           
 Ευαγ. Λουκ. «ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 16-23 καὶ ἐν τῷ Ἅδη ἐπάρας 
τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰµ ἀπὸ µακρόθεν καὶ 
Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 16-24 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ ᾿Αβραάµ, ἐλέησόν 
µε καὶ πέµψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν 
γλῶσσάν µου, ὅτι ὀδυνῶµαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 16-25 εἶπε δὲ ᾿Αβραάµ· τέκνον, µνήσθητι 
ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁµοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε 
παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· 16-26 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις µεταξὺ ἡµῶν καὶ ὑµῶν 
χάσµα µέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑµᾶς µὴ δύνωνται, µηδὲ 
οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡµᾶς διαπερῶσιν». 

Ευαγ. Λουκ. κεφ. 19-27 «πλὴν τοὺς ἐχθρούς µου ἐκείνους, τοὺς µὴ θελήσαντάς µε 
βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔµπροσθέν µου».  
 Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, βλέπει διαχρονικά, και καταγράφει στην 
Αποκάλυψη την τιµωρία των αµαρτωλών: Αποκ. κεφ. 20-15 «καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ 
βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραµµένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίµνην τοῦ πυρός».) Επίσης από τα 
εκκλησιαστικά βιβλία, όπως αυτό του Τριωδίου, έχοµε, µεταξύ άλλων, και τα εξής 
τροπάρια για την Κρίση: 
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«Ἠχήσουσι σάλπιγγες καί κενωθήσονται τάφοι 
καί ἐξαναστήσεται τῶν ἀνθρώπων τρέµουσα φύσις ἅπασα· 

οἱ καλά πράξαντες ἐν χαρᾷ χαίρουσι, προσδοκῶντες µισθόν λήψεσθαι· 
οἱ ἁµαρτήσαντες τρέµουσι δεινῶς ὀλολύζοντες, εἰς κόλασιν πεµπόµενοι 

καί τῶν ἐκλεκτῶν χωριζόµενοι. 
Κύριε τῆς δόξης, οἰκτείρησον ἡµᾶς ὡς ἀγαθός 
καί τῆς µερίδος ἀξίωσον τῶν ἠγαπηκότων σε». 

*  *  * 
«Κλαίω καί ὀδύροµαι ὅταν εἰς αἴσθησιν ἔλθω 

τό πῦρ τό αἰώνιον, σκότος τό ἐξώτερον 
καί τόν τάρταρον, τόν δεινόν σκώληκα, 

τόν βρυγµόν αὖθίς τε τῶν ὀδόντων καί τήν ἄπαυστον ὀδύνην 
µέλλουσαν ἔσεσθαι τοῖς ἄµετρα πταίσασι 

καί Σέ τόν ὑπεράγαθον γνώµῃ πονηρᾷ παροργίσασιν· 
ὧν εἷς τε καί πρῶτος ὑπάρχω ὁ ταλαίπωρος ἐγώ, 

ἀλλά, κριτά, τῷ ἐλέει σου σῶσόν µε, ὡς εὔσπλαγχνος». 
  * Σηµ. Το εκτενέστερο απόσπασµα του κειµένου του Αγίου Ειρηναίου έχει ως εξής:  

«“Osa t¾n prÕj QeÕn thre‹ fil…an, toÚtoij t¾n „d…an paršcei koinwn…an· koinwn…a d� 
Qeoà zw¾ kaˆ fîj kaˆ ¢pÒlausij tîn par' aÙtoà ¢gaqîn.  

“Osa ¢f…stantai kat¦ t¾n gnèmhn aÙtîn toà Qeoà, toÚtoij tÕn ¢p' aÙtoà cwrismÕn 
™p£gei· cwrismÕj d� Qeoà q£natoj, kaˆ cwrismÕj fwtÕj skÒtoj, kaˆ cwrismÕj Qeoà ¢pobol¾ 
p£ntwn tîn par' aÙtoà ¢gaqîn. Oƒ oân di¦ tÁj ¢postas…aj ¢pobalÒntej t¦ proeirhmšna, ¤te 
™sterhmšnoi p£ntwn tîn ¢gaqîn, ™n p£sV kol£sei katag…nontai, toà Qeoà m�n prohghtikîj m¾ 
kol£zontoj, ™pakolouqoÚshj d� ™ke…noij tÁj kol£sewj di¦ tÕ ™sterÁsqai p£ntwn tîn ¢gaqîn.  

     A„ènia d� kaˆ ¢teleÚthta t¦ par¦ toà Qeoà ¢gaq£, kaˆ di¦ toàto kaˆ ¹ stšrhsij 
aÙtîn a„ènioj kaˆ ¢teleÚthtoj, æj, dihnekoàj Ôntoj toà fwtÒj, oƒ tuflèsantej ˜autoÝj À kaˆ 
ØpÕ ¥llwn tuflwqšntej dihnekîj ¢pestšrhntai tÁj toà fwtÕj ¢polaÚsewj, oÙ toà fwtÕj 
™pifšrontoj aÙto‹j t¾n ™n tÍ tuflèsei timwr…an, ¢ll' aÙtÁj tÁj tuflèsewj ™pagoÚshj t¾n 
mocqhr…an.   

     'Epeˆ oân ™n tù a„îni toÚtJ oƒ m�n prostršcousi tù fwtˆ kaˆ di¦ tÁj p…stewj 
˜noàsin ˜autoÝj tù Qeù, oƒ d� ¢f…stantai toà fwtÕj kaˆ ¢for…zousin ˜autoÝj toà Qeoà, 
™kdšcetai Ð LÒgoj toà Qeoà to‹j p©sin t¾n ¡rmÒzousan o‡khsin ™p£gwn, to‹j m�n ™n tù fwtˆ 
prÕj tÕ ¢polaÚein aÙtoÝj tîn ™n aÙtù ¢gaqîn, to‹j d� ™n tù skÒtei prÕj tÕ metšcein aÙtoÝj 
tÁj ™n aÙtù mocqhr…aj.  

     Di¦ toàtÒ fhsi toÝj m�n ™k dexiîn ¢nakalšsasqai e„j t¾n toà PatrÕj basile…an, 
toÝj d� ™x ¢risterîn e„j tÕ a„ènion pàr pšmyein· ˜autoÝj g¦r p£ntwn ™stšrhsan tîn 
¢gaqîn».  

Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνων, 2 µ.Χ. αιών 
(TLG: 1447 IRENAEUS Theol. - A.D. 2: Lugdunensis -) 
Ας δούµε όµως µερικές ακόµη εµπειρίες ανθρώπων που δεν προέρχονται από τον 

Ελλαδικό χώρο, που βρέθηκαν στο κατώφλι του θανάτου ή γύρισαν από τον θάνατο, και 
περιγράφουν τι έζησαν. Εξετάζονται από πνευµατική (Ορθόδοξη Χριστιανική) αλλά και 
επιστηµονική σκοπιά. 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Μία τέτοια περίπτωση είναι µια νοσοκόµας που ήταν βαρειά άρρωστη και έκανε 

απόπειρα αυτοκτονίας γιατί έπασχε από φοβερούς πόνους. Ο Δρ. Ρόουλινγκς όταν πήγε 
να την επισκεφτεί στο δωµάτιο που νοσηλευόνταν, την βρήκε κρεµασµένη µέσα στην 
τουαλέττα. Αµέσως την κατέβασε στο πάτωµα. Το πρόσωπό της είχε µελανιάσει και η 
αναπνοή της είχε σταµατήσει από ώρα. Άρχισε τις προσπάθειες διάσωσής της αφού του 
έφεραν µάσκα οξυγόνου. Την µετέφεραν σε µονάδα εντατικής παρακολούθησης όπου 
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έµεινε τέσσερις µέρες σε κώµα. Την δεύτερη µέρα µετά την ανάρρωσή της από το κώµα 
είπε στο Δρα Ρόουλινγκς: «Θυµάµαι που έβγαλες το καφέ σακκάκι σου, το πέταξες στο 
πάτωµα, χαλάρωσες τη γραβάτα σου και εργαζόσουν επάνω µου. Θυµάµαι ότι φορούσες 
άσπρη γραβάτα. Θυµάµαι ακόµα τη νοσοκόµα που ήρθε να σε βοηθήσει και φαινόταν 
πολύ ταραγµένη. Προσπαθούσα να επικοινωνήσω µαζί της και να της πω ότι είµαι 
εντάξει*. Μετά θυµάµαι δύο ανθρώπους που ήρθαν και µε πήραν µε φορείο». Πρέπει να 
λάβουµε υπόψη µας ότι η γυναίκα αυτή εκείνη την ώρα ήταν κλινικά νεκρή και παρέµεινε 
σε κώµα επί τέσσερις µέρες. 

Ο Δρ Ρόουλινγκς αναφέρει πως άλλαξε ριζικά τις απόψεις του σχετικά µε τη ζωή 
µετά τον θάνατο: «Όλο και πιο πολλοί ασθενείς που βρίσκονται σε ανάρρωση από 
σοβαρές ασθένειες µου λένε ότι η ζωή συνεχίζεται µετά τον θάνατο και ότι υπάρχει 
παράδεισος και κόλαση. Νόµιζα πάντα ότι ο θάνατος ήταν ένα ανώδυνο σβήσιµο της ζωής 
και στοιχηµάτιζα τα πάντα γι’ αυτό. Τώρα έχω επανεξετάσει τον δικό µου προορισµό και 
βρήκα ότι το να πεθάνει κανείς µπορεί να µην είναι και τόσο ανώδυνο… 

Το αποφασιστικό σηµείο στροφής στην σκέψη µου συνέβη εξαιτίας ενός γεγονότος. 
Ένας ασθενής που υπέφερε από πόνους στο στήθος υποβλήθηκε σε ένα τεστ κοπώσεως, 
όπου ενώ αυτός τρέχει µε αυξανόµενο ρυθµό, µετριούνται οι παλµοί της καρδιάς του. 
Αυτός ο ασθενής ήταν ένας άνδρας 41 ετών, αγροτικός ταχυδρόµος µε µέτρια διάπλαση 
και µια πολύ ευχάριστη προσωπικότητα. Στην διάρκεια του τεστ έπαθε καρδιακή 
προσβολή, έπεσε κάτω στο πάτωµα και η καρδιά του σταµάτησε να χτυπάει εντελώς, 
χωρίς να έχει κάποιους σπασµούς όπως συνήθως συµβαίνει. Ούτε µε το αυτί µου άκουγα 
χτύπους στην καρδιά του, ούτε έπιανα στο χέρι του καθόλου σφυγµούς. Οι µυς του είχαν 
µερικούς σπασµούς, ενώ είχε αρχίσει να µελανιάζει. 

Ενώ άρχισα µασάζ στη καρδιά πιέζοντας το στήθος του, µια νοσοκόµα που ήταν 
εκεί, άρχισε στόµα µε στόµα αναπνοή. Μια άλλη νοσοκόµα έφερε µια µάσκα οξυγόνου 
και ένα βηµατοδότη. Δυστυχώς όµως δεν καταφέραµε τίποτα, γιατί η καρδιά δεν 
µπορούσε να κρατήσει το ρυθµό. Μόλις βάζαµε το βηµατοδότη ο ασθενής ερχόταν στην 
ζωή, αλλά µόλις διακόπταµε έχανε πάλι τις αισθήσεις του, τα µάτια του γύριζαν προς τα 
πάνω, κύρτωνε την ράχη του µε σπασµό, σταµατούσε να αναπνέει και πέθαινε ξανά. 
Κάθε φορά που ανακτούσε την αναπνοή του, και η καρδιά του χτυπούσε πάλι, ούρλιαζε 
«Είµαι στην κόλαση!» Έδειχνε πολύ τροµοκρατηµένος και µε ικέτευε να τον βοηθήσω. 
Μετά έκανε µια πολύ παράξενη παράκληση: «Μην σταµατάς!» Αυτό ήταν πολύ παράξενο, 
διότι οι περισσότεροι σε παρόµοιες καταστάσεις, µόλις επανέρχονται στη ζωή, µου λένε: 
«Πάρε τα χέρια σου απ’ την καρδιά µου, µε πονάς!». Είµαι σωµατώδης και η µέθοδος του 
εξωτερικού µασάζ στην καρδιά µπορεί να σπάσει τα πλευρά. Αλλά αυτός ο ασθενής µου 
έλεγε: «Μην σταµατάς!». Παρατήρησα ένα πράγµατι τροµαγµένο βλέµµα στο πρόσωπό 
του, χειρότερο και από την έκφραση που έχουν όσοι πεθαίνουν. Είχε ένα πελώριο 
µορφασµό απόλυτου τρόµου. Οι κόρες των µατιών του είχαν ανοίξει διάπλατα, είχε 
ιδρώσει, έτρεµε και έµοιαζε να είχαν σηκωθεί όρθια τα µαλλιά του. 

Εκείνη την στιγµή φώναξε: «Δεν καταλαβαίνεις; Είµαι στην κόλαση! Μην µε 
αφήσεις να πάω πίσω στην κόλαση!». Επειδή ήµουν συνηθισµένος σε ασθενείς κάτω από 
τέτοιες συναισθηµατικές πιέσεις, παράβλεψα τα λόγια του και του είπα: «Είµαι 
απασχοληµένος. Μην µε ενοχλείς µε τη κόλασή σου µέχρις ότου τελειώσω τη δουλειά µου 
µε τον βηµατοδότη». Αλλά ο άνθρωπος ήταν τόσο σοβαρός που τελικά µου φάνηκε ότι 
πραγµατικά ήταν σε µπελάδες. Τέτοια κατάσταση πανικού δεν είχα ξαναδεί ποτέ πριν. 
Έτσι άρχισα να δουλεύω πυρετωδώς. Μέχρι εκείνη την στιγµή είχαν συµβεί 3 ή 4 
επεισόδια τελείας αναισθησίας, στη διάρκεια των οποίων ήταν κλινικά νεκρός από άποψη 
καρδιάς και αναπνοής.** Μετά φώναξε πάλι: «Πώς θα µείνω έξω απ’ τη κόλαση;». Του 
απάντησα: «Υποθέτω ότι θα είναι η ίδια αρχή που µάθαινα στο κατηχητικό σχολείο – ο 
Ιησούς Χριστός είναι αυτός που πρέπει να ζητήσεις να σε σώσει». Τότε µου απάντησε: 
«Δεν ξέρω πως. Προσευχήσου για µένα!». Να προσευχηθώ γι’ αυτόν! Τι θράσος! Του είπα 
πως ήµουν γιατρός και όχι κληρικός. Αλλ’ αυτός επανέλαβε: «Προσευχήσου για µένα!». 
Ήξερα ότι δεν είχα άλλη επιλογή. Ήταν η επιθυµία ενός ανθρώπου που πέθαινε και έτσι 
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του είπα να επαναλάβει τα λόγια µιας απλής προσευχής. Δεν ήξερα και πολλά για 
προσευχή και έτσι του είπα: «Κύριε Ιησού σου ζητάω να µε κρατήσεις έξω από την 
κόλαση. Συγχώρεσε τις αµαρτίες µου. Δίνω τη ζωή µου σε σένα. Αν πεθάνω θέλω να πάω 
στον Ουρανό, αν ζήσω θα ζήσω για σένα για πάντα». 

Μετά απ’ αυτό, η κατάστασή του ασθενή σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια 
µεταφέρθηκε σε ένα νοσοκοµείο. Όταν πήγα στο σπίτι µου ξεσκόνισα την Αγία Γραφή και 
άρχισα να τη διαβάζω. Ήθελα να βρω τι ακριβώς λέει για την κόλαση. Αντιµετώπιζα 
πάντα τον θάνατο σαν ένα συµβάν ρουτίνας στην εξάσκηση της ιατρικής µου, χωρίς να 
ανησυχώ γι’ αυτό. Τώρα όµως είχα πειστεί ότι κάτι υπήρχε σε αυτήν την υπόθεση. Οι ιδέες 
µου χρειάζονταν αναθεώρηση. Έπρεπε να βρω περισσότερα στοιχεία. Ανακάλυπτα ότι η 
Βίβλος δεν ήταν απλά ένα ιστορικό βιβλίο, αλλά κάθε λέξη της αποδεικνυόταν ζωντανή. 

Δύο µέρες µετά, πλησίασα τον ασθενή µου µε χαρτί και µολύβι στο χέρι για να του 
πάρω συνέντευξη. Του ζήτησα να θυµηθεί τι είδε στην κόλαση, αλλά δεν µπορούσε να 
θυµηθεί τίποτα. Του υπενθύµισα όλες τις λεπτοµέρειες που µου είχε περιγράψει, αλλά 
προφανώς οι εµπειρίες ήταν τόσο τροµακτικές και τόσο οδυνηρές, που το συνειδητό µέρος 
του νου του δεν µπορούσε να τις συγκρατήσει και είχαν απωθηθεί βαθειά στο 
υποσυνείδητο. Ο άνθρωπος αυτός όµως, αφιέρωσε τη ζωή του στον Θεό και τώρα είναι 
ένθερµος Χριστιανός. Ακόµα θυµάµαι την προσευχή που κάναµε µαζί. Θυµόταν ότι 
στεκόταν στο πίσω µέρος του ιατρείου, και µας έβλεπε να εργαζόµαστε πάνω στο νεκρό 
του σώµα. 

Σε ένα από τα επόµενα επεισόδια θανάτου θυµόταν ότι συνάντησε τη µητέρα του 
και τη µητρυιά του σε ένα τόπο µε ωραία χρώµατα. Αυτή η εµπειρία ήταν πολύ ευχάριστη 
και συνέβη σε µια κοιλάδα µε πλούσια βλάστηση και ένα λαµπρό φωτισµό από µια 
τεράστια ακτίνα φωτός. Αξιοσηµείωτο είναι ότι είδε τη µητέρα του για πρώτη φορά, γιατί 
είχε πεθάνει όταν ήταν 15 µηνών και ο πατέρας του είχε ξαναπαντρευτεί. Δεν είχε δει 
ποτέ πριν φωτογραφία της µητέρας του, και µετά από αυτό το γεγονός, η θεία του, του 
έδειξε κάποια φωτογραφία όπου η µητέρα του είχε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά µε τη 
γυναίκα που είχε συναντήσει. 

Αν και µόνο το 20% περίπου των ασθενών που ήταν κλινικά νεκροί, έχουν εµπειρίες 
να αναφέρουν, οι συνεντεύξεις αµέσως µετά την διάσωση µπορούν να µας δώσουν 
πολύτιµες αλήθειες. Τέτοιες συνεντεύξεις µε έχουν πείσει, πέρα από κάθε αµφιβολία, ότι 
υπάρχει ζωή µετά τον θάνατο, και ότι δεν είναι πάντα καλή».  

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 
Βέβαια σε πολλούς υπάρχουν ερωτήµατα όπως: Μήπως αυτές οι εµπειρίες δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά παραισθήσεις που προέρχονται απ’ την ασθένεια ή την επήρρεια των 
φαρµάκων; Μήπως ακόµα στις περιπτώσεις αυτές που οι άνθρωποι δεν ήταν ασθενείς, 
έχει παίξει κάποιο σηµαντικό ρόλο η θρησκεία τους; Άνθρωποι µε διαφορετικό 
θρησκευτικό υπόβαθρο είχαν παρόµοιες ή ανόµοιες εµπειρίες; 

Για να απαντήσουν σε αυτά τα βασικά ερωτήµατα, ο Δρ Όσις και οι συνεργάτες του 
έκαναν δύο έρευνες. Μία στις ΗΠΑ και µία στην Ινδία. Πάρθηκαν απαντήσεις από 1000 
γιατρούς και νοσοκόµες που είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερα µε ασθενείς που πέθαναν. Τα 
συµπεράσµατα από την έρευνα ήταν τα ακόλουθα: 

1. Αυτοί οι ασθενείς που παίρνουν φάρµακα ή ηρεµιστικά που προκαλούν 
παραισθήσεις, ήταν οι λιγότεροι που είχαν εµπειρίες της µετά θάνατον ζωής, σε σχέση µε 
αυτούς που δεν έπαιρναν καθόλου φάρµακα, που ήταν οι περισσότεροι. Εκτός αυτού, οι 
παραισθήσεις από ηρεµιστικά αναφέρονταν στον παρόντα κόσµο και όχι σε ένα άλλο 
κόσµο ή διαφορετική διάσταση. 

2. Ασθένειες που προκαλούν παραισθήσεις, όπως είναι η καταστροφή του 
εγκεφάλου, ή η χηµική δηλητηρίαση, αναφέρονται σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις 
ασθενών που είχαν µεταθανάτιες εµπειρίες, σε σχέση µε άλλες ασθένειες. 

3. Οι ασθενείς που είχαν τέτοιες εµπειρίες, δεν είδαν τον παράδεισο ή την κόλαση 
στη µορφή που πίστευαν προηγουµένως. Για άλλους αυτό που είδαν ήταν κάτι το τελείως 
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άγνωστο, και για άλλους που είχαν κάποια γενική και αόριστη αντίληψη για τον 
παράδεισο και την κόλαση, οι λεπτοµέρειες που είδαν, τούς ήταν πέρα από κάθε 
φαντασία, δηλ. αυτά που είδαν δεν τα περίµεναν κατά κανένα τρόπο. 

4. Αυτές οι εµπειρίες δεν φαίνεται να σχετιζόνταν µε προηγούµενες σκέψεις ή 
επιθυµίες των ανθρώπων αυτών. Συνέβησαν σε ανθρώπους που περίµεναν να πεθάνουν, 
και σε άλλους που βρίσκονταν σε ανάρρωση, αλλά και σε ανθρώπους που δεν ήταν πριν 
άρρωστοι. 

5.  Η θρησκεία ή ο πολιτισµός δεν άλλαζε την σειρά της εµπειρίας. Ασθενείς που 
πέθαιναν και στις ΗΠΑ και στην Ινδία ισχυρίζονταν ότι είχαν περάσει από ένα τούνελ, 
είχαν βγει στο λαµπρό φως, είχαν δει ένα φωτεινό ον καθώς και συγγενείς που είχαν 
πεθάνει στο παρελθόν. 

6. Θα πρέπει ωστόσο να παρατηρηθεί, ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επηρρέασαν 
τους ανθρώπους στο να δώσουν την ανάλογη ονοµασία στα όντα που είχαν συναντήσει. 
Τα όντα πολλές φορές δεν φανερώνουν τη ταυτότητά τους, και έτσι ο άνθρωπος δίνει την 
δική του εξήγηση. 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΣ; 
Η εµπειρία της συνάντησης µε ένα όν φωτός που ερευνά τους διαλογισµούς του 

ανθρώπου και εκπέµπει αγάπη, µέσα σε ένα όµορφο περιβάλλον, αναφέρεται συχνά. 
Ακόµη και άνθρωποι που ήταν δηλωµένοι άθεοι, έχουν αναφέρει παρόµοιες εµπειρίες, οι 
οποίες τους  έπεισαν για την ύπαρξη του Θεού και της µετά θάνατον ζωής. 

Μερικές φορές αυτοί που είχαν κάποια εξωσωµατική εµπειρία λένε πως δεν 
νοιώθουν να υπάρχει κάτι σαν κόλαση, γιατί όπως λένε το µόνο που νοιώθουν είναι µια 
απέραντη αίσθηση αγάπης, δίχως κάποιο ίχνος αυστηρότητας ή τιµωρίας. Σε κάθε µια 
περιγραφή ωστόσο, το πρόσωπο επιστρέφει στο σώµα του προτού να παρθεί ή να του 
αναγγελθεί καµία απόφαση για κρίση. Αυτή η  αρχική επαφή λοιπόν θα µπορούσε να 
αντιπροσωπεύει απλώς µια πρώτη προειδοποίηση για τον άνθρωπο, ένα είδος απόδειξης 
για την ύπαρξη ψυχής, ζωής µετά θάνατον, Θεού κλπ.  Θα µπορούσε όµως να είναι και 
µια πλάνη, δηµιουργηµένη από µια δαιµονική οντότητα που έχει µετασχηµατιστεί σε 
άγγελο φωτός (όπως λέει ο απόστολος Παύλος στη Β΄ Κορινθ. 2:14 - “ο Σατανάς 
µετασχηµατίζεται εις άγγελον φωτός”), για να δηµιουργήσει µια ψευδαίσθηση στον 
άνθρωπο ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει τη ζωή του γιατί δεν πρόκειται να κριθεί ή να 
τιµωρηθεί για τίποτα. 

Ο π.Σεραφείµ Ρόουζ, γράφει µεταξύ άλλων, στο βιβλίο του «Η ΨΥΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΘΑΝΑΤΟ»:  

«Ο κόσµος στον οποίο εισέρχεται αµέσως η ψυχή όταν αφήνει το σώµα και αρχίζει 
να χάνει την επαφή µε αυτό που γνωρίζουµε ως «υλική πραγµατικότητα», είτε µετά το 
θάνατο είτε κατά τη διάρκεια µιας «εξωσωµατικής» εµπειρίας, δεν είναι ούτε ο 
παράδεισος ούτε η κόλαση, αλλά ένας αόρατος κόσµος πλησίον της γης […] ο 
υποουράνιος εναέριος κόσµος όπου κατοικούν τα πεπτωκότα πνεύµατα, τα οποία έχουν 
ως στόχο να παραπλανούν τους ανθρώπους µε στόχο την αιώνια απώλειά τους. Δεν 
πρόκειται για τον ‘άλλο κόσµο’ που περιµένει τον άνθρωπο µετά θάνατον, αλλά µόνο για 
το αόρατο τµήµα αυτού του κόσµου, από το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να διέλθει ώστε να 
φθάσει στον πραγµατικά ‘άλλο’ κόσµο του παραδείσου ή της κόλασης. Για όσους 
πραγµατικά πεθαίνουν και οδηγούνται από αγγέλους έξω από την επίγεια ζωή, αυτός 
είναι ο κόσµος όπου η Μερική Κρίση ξεκινά στα εναέρια “τελώνια”, όπου τα πονηρά 
πνεύµατα αποκαλύπτουν την αληθινή τους φύση και την εχθρότητά τους προς την 
ανθρωπότητα. … 

Τα όντα µε τα οποία οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή στον εναέριο κόσµο είναι 
πάντοτε, ή σχεδόν πάντοτε, δαίµονες… Αυτά τα όντα δεν είναι άγγελοι, αφού οι άγγελοι 
κατοικούν στους ουρανούς και µόνον διέρχονται από τον εναέριο κόσµο ως αγγελιοφόροι 
του Θεού. Δεν είναι ούτε οι ψυχές των νεκρών, αφού οι ψυχές των νεκρών βρίσκονται σε 
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µια προσωρινή κατάσταση στην οποία προγεύονται τον παράδεισο ή την κόλαση και 
διέρχονται από τον εναέριο κόσµο µόνον αµέσως µετά τον θάνατο, πορευόµενες προς 
Κρίση για τις πράξεις τους σε τούτη τη ζωή… 

Ο άνθρωπος δεν πρέπει να εµπιστεύεται τις εµπειρίες που βιώνει στον εναέριο 
κόσµο και σίγουρα δεν πρέπει να πιστεύει ότι είναι αυτό που φαίνονται. Ακόµα και όσοι 
διαθέτουν σταθερές βάσεις στην Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία µπορούν εύκολα να 
εξαπατηθούν από τα πεπτωκότα εναέρια πνεύµατα όσον αφορά οιαδήποτε ‘οράµατα’ ή 
‘οπτασίες’ που είναι πιθανόν να τους παρουσιαστούν. 

Η «τερπνότητα» του θανάτου µπορεί να είναι πραγµατική, αλλά σε καµιά 
περίπτωση δε συνδέεται αναγκαστικά µε την τελική πορεία της ψυχής, η οποία µπορεί 
κάλλιστα να καταλήξει στον αιώνιο βασανισµό.  

Τα παραπάνω ισχύουν ακόµα περισσότερο στην περίπτωση του οράµατος «φωτός». 
Αυτό ίσως είναι επίσης µια απλή αντανάκλαση της αληθινής κατάστασης φωτός για την 
οποία δηµιουργήθηκε ο άνθρωπος… Συνεπώς, οι ‘φυσικές’ εµπειρίες της ψυχής […] -είτε 
πρόκειται για εµπειρίες ‘γαλήνης’ και τέρψης, φωτός, είτε ‘υπερ-αισθητικής αντίληψης’ – 
αποτελούν µόνο την ‘πρώτη ύλη’ της διευρυµένης συνείδησης, παρέχοντας ωστόσο […] 
ελάχιστες συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε την µεταθανάτια κατάσταση της 
ψυχής, και πάρα πολύ συχνά οδηγούν τον άνθρωπο στη διαµόρφωση αναξιόπιστων 
ερµηνειών για τον ‘άλλο κόσµο’, καθώς επίσης και στην άµεση επαφή µε τα πεπτωκότα 
πνεύµατα που κυριαρχούν εκεί». 

Σηµ. ΛΜΔ: Με άλλα λόγια, ναι µεν οι µεταθανάτιες εµπειρίες συνηγορούν στην 
αναγκαιότητα αποδοχής ενός άλλου, οπωσδήποτε µη υλικού κόσµου, αφού οι αισθήσεις 
εργάζονται έξω από το σώµα, πλην όµως  η ερµηνεία της ποιότητας της εµπειρίας (η 
αξιολόγηση και εξαγωγή αξιοπίστων συµπερασµάτων πάνω στις λεπτοµέρειες) είναι 
πολύ αµφίβολη και µάλιστα δεν είναι καν σκόπιµο να λαµβάνεται υπόψιν και για ένα 
απλούστατο λόγο: ότι δεν αφορά την τελική θέση της ψυχής (Παράδεισο ή Κόλαση), αλλά 
µια πρώτη «µατιά» σ’ αυτό που λέµε «άλλη ζωή»! 

*   Βέβαια η νοσοκόµα δεν είχε οδηγηθεί σε Κρίση, απλώς της επιτράπηκε η αρχική 
εµπειρία µιας άλλης, χωρίς το σώµα, ζωής. Διότι αν πέθαινε τελικά σαν αυτόχειρας δεν 
θα ήταν καθ’ όλου καλά! 

** Πόσο δύσκολο είναι να ορισθεί «επιστηµονικά» πότε επέρχεται ο θάνατος, 
φαίνεται από περιπτώσεις σαν κι αυτή. Μήπως είναι γελοίο να µιλάµε για επιστήµη έξω 
του «επιστητού»;! (ΛΜΔ) 

   Βιβλιογραφία: Beyond Death’s Door - Δρ. Μώρις Ρόουλινγκς, END TIME 
HANMAIDENS - χριστιανικό περιοδικό στις ΗΠΑ,    Η ΨΥΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ - π. 
Σεραφείµ Ρόουζ, εκδ. Μυριόβιβλος. 

 
 Ο Άγιος Γρηγόριος ο ∆ιάλογος θεωρεί µεγάλη δωρεά του Θεού τις κοντά στο θάνατο 
εµπειρίες, όπως αναφαίρεται στον Ευεργετινό: 
Ερώτησις Πέτρου: 
ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΗΓΗΣΩΜΕΝ το φαινόµενον που συµβαίνει εις πολλούς, κατά το οποίον ούτοι 
αρπάζονται εκ του σώµατος (αν και τούτο φαίνεται πλάνη) και θεωρούµενοι προς στιγµήν νεκροί, 
εφ' όσον καθίστανται άψυχοι, πάλιν ξαναγυρίζουν εις την ζωήν; 
Απόκρισις Αγίου Γρηγορίου: 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ, Πέτρε, εάν το εννοήση κανείς καλά, δεν είναι πλάνη, αλλά 
θεϊκή νουθεσία προς τον άνθρωπον. ∆ιότι αυτό το φαινόµενον το πραγµατοποιεί η ευσπλαγχνία 
του Θεού, κατ' οικονοµίαν, και το προσφέρει ως την µεγαλυτέραν δωρεάν ελέους, ώστε πολλοί, 
µετά την εξοδον της ψυχής των εκ του σώµατος, να επανέρχωνται πάλιν εις το νεκρωθέν σώµα, 
δια να ιδούν µόνοι των, µε τα µάτια της ψυχής των, τα βασανιστήρια του Άδου, τα όποια δεν 
επίστευον οσάκις τα ήκουον από τους άλλους, και τοιουτοτρόπως να φοβηθώσι. 
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Την πάλη των ψυχών των αποθνησκόντων προς τα πονηρά πνεύµατα του «αέρος» 
για να κατορθώσουν να εισέλθουν στον Παράδεισο, περιγράφει ζωηρά ο Μέγας 
Αντώνιος: 

1. ΚΑΠΟΤΕ ο Μέγας Αντώνιος ητοιµάζετο να φάγη, κατά την κανονισµένην ώραν. 
Συµφώνως λοιπόν προς την συνήθειαν εσηκώθη διά να προσευχηθή· ήτο δε τότε η ενάτη 
ώρα. Εκείνην όµως ακριβώς την στιγµήν ησθάνθη τον εαυτόν του να έχη αρπαγή νοερώς. 
Το δε παράδοξον υπήρξε τούτο· καθώς εστέκετο, έβλεπε τον εαυτόν του. ως να είχεν 
εξέλθει του σώµατος και να ωδηγείτο η ψυχή του από µερικούς εις τον αέρα. Έπειτα 
βλέπει µερικούς ασχηµοπροσώπους και φοβερούς να στέκουν έµπροσθέν του εις τον αέρα 
και να θέλουν να τον εµποδίσουν, δια να µη περάση. 

Οι οδηγοί της ψυχής του τότε ήρχισαν να φιλονεικούν µε τους φοβερούς εκείνους, οι 
οποίοι εζήτουν λογαριασµόν, µήπως η ψυχή, που συνώδευον, ήτο υπεύθυνος απέναντί 
των διά κάποιο χρέος. Επειδή λοιπόν οι τελευταίοι ήθελον να αρχίσουν τον έλεγχον από 
της γεννήσεως του Αντωνίου, οι συνοδεύοντες τον Αντώνιον τους ηµπόδιζον λέγοντες. 
Όσα σφάλµατα διέπραξεν ο Αντώνιος από της γεννήσεως, τα διέγραψεν ο Κύριος· από 
τότε όµως πού εγινεν Μοναχός και αφιέρωσε τον εαυτόν του εις τον Θεόν, επιτρέπεται να 
έξετάσωµεν τα έργα του. 

Επειδή δε οι δαίµονες κατηγόρουν τον Αντώνιον αλλά δεν ηµπορούσαν να 
αποδείξουν τας κατηγορίας των, ο δρόµος έµεινεν ελεύθερος από εµπόδια· και αµέσως 
είδε τον εαυτόν του να επιστρέφη προς το σώµα και να συνέρχεται· και έγινε πάλιν ο 
Αντώνιος όπως ήτο πριν. 

Τόση όµως ήτο η ταραχή του, ώστε ελησµόνησε να φάγη και παρέµεινε την 
υπόλοιπον ηµέραν και ολόκληρον την νύκτα αναστενάζων και προσευχόµενος. 

Κατεπλήσσετο, διότι εσκέπτετο µε πόσους πειρασµούς έχοµεν να παλαίσωµεν και 
µε πόσους κόπους πρέπει κανείς να περάση τα εναέρια δαιµόνια. Και έλεγεν ότι αυτό το 
νόηµα έχει το ρητόν του Αποστόλου Παύλου, «κατά   τον   άρχοντα   πού   εξουσιάζει είς 
τον αέρα»   (Εφεσ. βʹ, 2). 

Διότι αυτήν µόνον την εξουσίαν έχει ο εχθρός της ψυχής ηµών, να πολεµά δηλαδή, 
και να προσπαθή να εµποδίζη τας ανερχοµένας προς τον ουρανόν ψυχάς. Ως εκ τούτου 
συνεβούλευε µετά περισσοτέρας επιµονής λέγων: φορέσατε την πανοπλίαν του Θεού, 
ώστε να ηµπορέσετε να αντισταθήτε προς τον διάβολον κατά την πονηράν ήµέραν και να 
εξευτελισθή ο εχθρός, επειδή δεν θα εχη να είπη δια σας τίποτε αισχρόν (Εφεσ. στʹ, 13). 

2. Μετά την οπτασίαν αυτήν, τον επεσκέφθησαν κάποτε µερικοί άνθρωποι και 
ήρχισαν να συζητούν µαζί του περί της ψυχής και ποίος, µετά την εξοδόν της εκ του 
σώµατος, είναι ο τόπος που µεταβαίνει. Την εποµένην ακριβώς νύκτα ήκουσε να τον καλή 
µία φωνή λέγουσα· 

- Αντώνιε, σήκω, έξελθε από το κελλίον σου και βλέπε. 
Πράγµατι λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος εξήλθε (διότι εγνώριζεν εις ποίας φωνάς 

έπρεπε να υπακούη) και αφού ύψωσε το βλέµµα του προς τον ουρανόν είδε το εξής όραµα: 
Κάποιος πανύψηλος και φοβερός, απαίσιος εις την µορφήν, εστέκετο όρθιος· το 

ύψος του έφθανεν έως τα σύννεφα, ενώ πολλοί επετούσαν έµπροσθέν του, ως εάν 
είχον πτερά· τότε εκείνος ο φοβερός ήπλωνε τάς χείρας του και άλλους µεν ηµπόδιζε 
να πετούν, ενώ άλλοι κατώρθωναν να τον προσπερνούν και να πετούν υψηλότερα και 
να συνεχίζουν τον δρόµον των χωρίς εµπόδια. 
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Διʹ αυτούς, πού εξέφευγον, ο πανύψηλος εκείνος δαίµων έτριζε τους οδόντας· 
αντιθέτως έχαιρε διʹ όσους ηµποδίζοντο από αυτόν να ανέλθουν και έπιπτον. 

Αµέσως τότε ηκούσθη µία φωνή: 
- Αντώνιε, προσπάθησε να εννόησης καλά αυτό πού βλέπεις. Και αµέσως 

εκαθάρισεν η διάνοια του και αντελήφθη ότι αυτό που έβλεπε, ήτο το πέρασµα των ψυχών 
προς τον ουρανόν και ότι ο πανύψηλος και φοβερός αγριάνθρωπος, που εστέκετο όρθιος, 
ήτο ό διάβολος, ο οποίος φθονεί τους πιστούς. Όσοι από αυτούς είναι υπεύθυνοι διʹ 
αµαρτίας, τους κρατεί και τους εµποδίζει να περάσουν, όσοι όµως δεν εδέχθησαν τας 
συµβουλάς του, δεν ηµπορεί να τους κράτηση και διʹ αυτό οι τοιούτοι κατορθώνουν να 
αναβούν υψηλότερα από αυτόν και να πορευθούν προς τον ουρανόν. Όταν ο Μέγας 
Αντώνιος είδε το όραµα αυτό, ενεθυµήθη και το προηγούµενον και ηγωνίζετο 
καθηµερινώς να προκόπτη εις τον ενάρετον βίον. 

Βεβαίως οι Άγιοι τυγχάνουν ιδιατέρας παρακλήσεως κατά την δύσκολη στιγµή του 
χωρισµού της ψυχής από το σώµα, και κατά την πορείαν τους προς τον Ουρανό, όπως στα 
παραδείγµατα που αναφαίρονται παρακάτω, και τα οποία ελήφθησαν από τον 
Ευεργετινό: 

 Εις την Ρώµην κατώκει κάποτε µία Μοναχή, που ωνοµάζετο Ρεδέµπτα. Κοντά 
της παρέµεναν και δύο µαθήτριαι εκ των οποίων η µία ελέγετο Ρωµίλλα. Και αι τρεις 
Μοναχαί διέµενον εις την ιδίαν οικίαν, πτωχόταται µεν από τα υλικά αγαθά της 
παρούσης ζωής, πλουσιώταται όµως εις ευσέβειαν και αρετήν. Η Ρωµίλλα όµως 
υπερέβαλλε την συµµαθήτριάν της εις την άσκησιν και το έργον της αρετής· διεκρί-νετο 
δια την αξιοθαύµαστον υποµονήν της και την άκραν υπακοήν της. Εκράτει µετά προσοχής 
το στόµα της κλειστόν και παρέµενε σιωπηλή ασκουµένη εις την σιωπήν, και επέµενε 
καρτερικώς εις την προσευχήν. 

 Η Ρωµίλλα, λοπόν,  περιέπεσε εις µίαν σωµατικήν νόσον, την οποίαν οι ιατροί την 
ονοµάζουν παράλυσιν, εκ της οποίας κατέστη ακίνητος και παρέµενε κατάκοιτος επί 
πολλά έτη. Εν τούτοις όµως αι µάστιγες της νόσου δεν ηδυνήθησαν να κάµψουν την 
ευσέβειάν της και να σύρουν τον λογισµόν της εις ανυποµονησίαν, απʹ εναντίας 
προσέθεσαν εις αυτήν πνευµατικήν δύναµιν. Όσον περισσότερον αδυνάτιζε λόγω της 
ασθενείας, εις τα σωµατικά έργα και την σωµατικήν άσκησιν, επί τοσούτον καθίστατο 
σπουδαιοτέρα εις την ευσέβειαν και προσηύχετο αδιαλείπτως. 

Μίαν νύκτα εκάλεσε πλησίον της την γερόντισσαν και διδάσκαλον αυτής 
Ρεδέµπταν, καθώς και την συµµαθήτριάν της. Κατά τα µεσάνυκτα λοιπόν, ενώ εστέκοντο 
όρθιαι κοντά εις την κλίνην της, είδον θέαµα καταπληκτικόν και θαυµάσιον. Εντελώς 
αιφνιδίως κατήλθε φως από τον ουρανόν και εγέµισε µε την λάµψιν του όλον τον χώρον 
του κελλίου. Τόσον δε εκτυφλωτική υπήρξεν η λάµψις εκείνη, ώστε αι καρδίαι των 
παρισταµένων δηλαδή της Γεροντίσσης και της αδελφής να δοκιµάσουν µεγάλον φόβον 
και να παγώσουν τα µέλη των, καθώς µετά ταύτα διηγήθησαν. 

Ενώ λοιπόν εστέκοντο κατάπληκτοι, ήρχισε να ακούεται συγχρόνως µεγάλος ήχος, 
ως να είσήρχετο εις το κελλίον πλήθος πολύ και να τρίζουν αι θύραι από τον 
συνωστισµόν των εισερχοµένων. Η Γερόντισσα και ή συµµαθήτριά της από τον 
υπερβολικόν φόβον πού εδοκίµασαν, και την εκτυφλωτικήν λάµψιν του φωτός, δεν 
ηµπορούσαν να ιδούν κανένα, διότι από τον φόβον έκλειναν οι οφθαλµοί των και από την 
εκτυφλωτικήν λάµψιν του φωτός εθαµβώνοντο. Το δε εκτυφλωτικόν εκείνο φως συνώδευε 

   - 133 -



µία περίεργος και αξιοθαύµαστος ευωδία, ώστε αί ψυχαί των, αν και εφοβήθησαν από την 
λάµψιν, εν τούτοις από την όσφρησιν της ευωδίας ηυχαριστούντο. 

Βλέπουσα η Ρωµίλλα, ότι η Γερόντισσα και η αδελφή δεν ηµπορούσαν να 
υποφέρουν την εκτυφλωτικήν λαµπρότητα του περιέργου εκείνου φωτός και ότι η 
Γερόντισσά της εστέκετο φοβισµένη και τρέµουσα, την παρηγορεί µε γλυκείαν φωνήν. 

- Μη  φοβάσαι,  µητέρα -  της  έλεγε,  δεν  αποθνήσκω  τώρα. 
Εν όσω δε ή Ρωµίλλα επανελάµβανε συνεχώς αυτά τα παρηγορητικά λόγια, το 

περίεργον εκείνο φως, πού εστάλη εκεί, υπεχώρησε σιγά - σιγά, αλλά η άρρητος εκείνη 
ευωδία παρέµεινεν. Εν τω µεταξύ επέρασεν η δευτέρα και η τρίτη ηµέρα, και η οσµή της 
µυστηριώδους ευωδίας, που είχε γεµίσει το κελλί, παρέµενε µε την ιδίαν έντασιν. Κατά δε 
την τετάρτην νύκτα, εφώναξε κοντά της την Γερόντισσάν της και την παρεκάλεσε να της 
δώση, δια της Θείας Μεταλήψεως, το Δεσποτικόν Σώµα, ως συνοδοιπόρον δια το ταξίδιον 
της αιωνιότητος, το οποίον βεβαίως και έλαβεν. Έξαφνα δε εις την πλατείαν, εµπρός εις 
τας θύρας του κελλίου, παρουσιάσθησαν δύο χοροί και ήρχισαν να ψάλλουν. 

Καθώς δε διηγείτο αργότερα η Γερόντισσά της, αλλά και η συµµαθήτρια της, 
διέκρινον, εκ της ψαλµωδίας των ασµάτων, ότι έψαλλον και άνδρες και γυναίκες κατʹ 
αντιφωνίαν, δηλαδή πότε η οµάς των ανδρών και πότε η οµάς των γυναικών. Κατά το 
διάστηµα δε που ηκούετο η κατανυκτική και υπερκόσµιος αυτή ψαλµωδία έξω από το 
κελλίον, η αγία εκείνη ψυχή της Ρωµίλλας ηλευθερώθη από τα δεσµά του σώµατος. Εν 
όσω δε ανήρχετο η µακαρία αυτής ψυχή προς τον ουρανόν, επί τοσούτον ανήρχοντο και οι 
χοροί των ψαλλόντων, ώστε η ψαλµωδία να ακούεται από υψηλά πλέον, έως ότου 
απεµακρύνθησαν τελείως και έσβυσαν και αι φωναί και η ευωδία. 

 Ένας Αγιορείτης µοναχός εκοιµήθη επικαλούµενος τις τελευταίες στιγµές του το 
Πανάγιο Πνεύµα, λέγων:  το Πνεύµα το Αγιον. Το Πνεύµα το Αγιον. Το Πνεύµα το Αγιον. 
Το είπε τρεις φορές και ξεψύχησε. 

 Εξ ίσου θαυµαστόν είναι και αυτό, που µου διηγήθη ένας ευλαβής άνθρωπος, ό 
Πρόβος, δια την αδελφήν του Μούσαν. Η Μούσα, µικρά και αθώα κόρη, είδε µίαν νύκτα, 
διʹ οπτασίας, την Θεοτόκον και αειπάρθενον Μαρίαν, να υποδεικνύει εις αυτήν 
συνοµήλικά της κορίτσια, τα οποία ήθελε να πλησίαση η Μούσα, αλλά δεν ετόλµα. 
Ηρωτήθη δε από την Θεοτόκον, εάν θέλη να είναι µαζί µε τάς παρθένους εκείνας και να 
καταταγή εις την συνοδείαν της. Όταν δε η Μούσα απήντησεν ότι αυτό το επιθυµεί 
σφοδρώς, η Θεοτόκος έδωσεν εις αυτήν εντολήν εις το εξής να µη πράξη τίποτε παιδικόν ή 
άκαιρον, αλλά και από γέλωτας και από παιγνίδια να εγκρατεύεται, γνωρίζουσα καλώς, 
ότι µετά τριάκοντα ηµέρας, µαζί µε τας κόρας εκείνας, τας οποίας είδε, θα έλθη εις την 
συνοδείαν της. 

Πράγµατι, από την ηµέραν εκείνην η νέα µετέβαλεν όλας τάς συνηθείας της, και 
συµπεριεφέρετο µε φρόνησιν. Οι γονείς της νέας, όταν είδον τόσον εξαφνικά ότι η κόρη 
των ήλλαξε τελείως, ηρώτων αυτήν µε απορίαν ποία ήτο η αιτία της µεταβολής αυτής.Η 
νέα τότε ανέφερεν εις τους γονείς της τι την διέταξεν η Θεοτόκος κατά την νυκτερινήν 
οπτασίαν, και εφανέρωσεν εις αυτούς την ηµέραν, πού πρόκειται να απέλθη, δια να 
καταταχθή εις την συνοδείαν των παρθένων, που την ακολουθούν. 

Κατά την εικοστήν πέµπτην λοιπόν ηµέραν κατελήφθη από πυρετόν κατά δε την 
τριακοστήν, όταν επλησίαζεν η ώρα της εξόδου της ψυχής εκ του σώµατος, η νέα είδε 
πάλιν την Θεοτόκον να έρχεται προς αυτήν, συνοδευοµένη από τα κορίτσια, πού είχεν ιδεί 
την πρώτην φοράν, και να την προσκαλή κοντά της. 
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Η µικρά κόρη µε κόκκινον από σεβασµόν το πρόσωπον και µε ήρεµον φωνήν 
απεκρίθη: 

- Ιδού, Κυρία, έρχοµαι,  ιδού, Κυρία, έρχοµαι. 
Με αυτάς δε τάς λέξεις παρέδωσε το πνεύµα της· έτσι η αγνή ψυχή εξήλθεν από το 

παρθενικόν σώµα και κατετάχθη εις τον χορόν των Αγίων Παρθένων. 
 

 ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ έλεγον δια τον Αββάν Σισώην τα εξής περί των τελευταίων 
στιγµών της ζωής του. ΄Οταν επρόκειτο να αποθάνη ο Αββάς Σισώης και οι πατέρες 
εκάθηντο κοντά εις το κρεββάτι του, έλαµψεν έξαφνα το πρόσωπόν του πάρα πολύ και 
λέγει προς αυτούς χαρούµενος: Ιδού, ήλθεν ο Αββάς Αντώνιος. Μετʹ ολίγας στιγµάς µε 
λαµπρόν πάλιν πρόσωπον είπε: Να, τώρα ήλθεν ο χορός των Προφητών, και το 
πρόσωπόν του έλαµψε περισσότερον. Μετʹ ολίγας στιγµάς µε λαµπρόν πάλιν πρόσωπον 
είπε: Να τώρα προσήλθεν ο χορός των Αποστόλων, και εφαίνετο ως να συνωµίλλει µε 
µερικούς αόρατους επισκέπτας. 

Οι παριστάµενοι γέροντες τον 
παρεκάλεσαν και του έλεγον: 

— Πάτερ, µε ποίον οµιλείς; 
Εκείνος απήντησε· Τώρα ήλθον 

να µε παραλάβουν οι ΄Αγγελοι και 
παρακαλώ να µε αφήσουν ολίγον να 
µετανοήσω.  

Οι πατέρες του απαντούν: 
Πάτερ, συ δεν έχεις ανάγκην να 
µετανόησης. 

Με βαθείαν ταπείνωσιν τους 
λέγει πάλιν ο Όσιος Σισώης. Σας 
διαβεβαιώ, ότι πραγµατικώς δεν 
γνωρίζω, εάν έβαλα αρχήν µετανοίας. 

Εν τω µεταξύ όλοι έγνώριζον ότι ήτο τέλειος. ΄Εξαφνα το πρόσωπόν του ήστραψεν 
όπως ό ήλιος και όλοι εφοβήθησαν. Προς τους καταπλήκτους γέροντας ο Αββάς Σισώης 
λέγει: Βλέπετε; Ήλθεν ο Κύριος και λέγει: «Φέρετέ µου το σκεύος της ερήµου». 

Αµέσως δε µε τους λόγους αυτούς παρέδωκε το πνεύµα του. Την στιγµήν δε της 
εξόδου της µακαρίας ψυχής του, εφάνη φως εκτυφλωτικόν, ως αστραπή, και το κελλί 
εγέµισεν από ευωδίαν. 
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΥΣ και ΣΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ 

Εκτός από αυτούς που πήγαν στην άλλη ζωή, και γύρισαν πίσω για να ζήσουν πλέον 
συµµορφωµένοι µετά από όσα είδαν εκεί, υπάρχουν και αυτοί που ήλθαν απροσδόκητα από 
εκεί όχι όµως για να µείνουν εδώ. Οι εµφανίσεις Αγίων είναι συχνές. Σπανιότατο όµως κάτι 
τέτοιο, αν πρόκειται για κάποιον που βρίσκεται στην Κόλαση, και απαιτεί ειδική εντολή του 
Θεού. Τότε βέβαια οι δαίµονες δεν µπορούν να το εµποδίσουν… 

Από το Φώτη Κόντογλου: 
Τη Λαµπροδευτέρα το βράδυ, περασµένα µεσάνυχτα, πριν νά πλαγιάσω για νά 

κοιµηθώ, βγήκα στο µικρό περιβολάκι πού έχουµε πίσω από το σπίτι µας, και 
στάθηκα για λίγο, κοιτάζοντας το σκοτεινό ουρανό µε τ' άστρα. 

Σαν νά τον έβλεπα πρώτη φορά. Μου φάνηκε πολύ βαθύς, και Σαν νά ερχότανε 
από πάνω µία µακρινή ψαλµωδία. το στόµα µου είπε σιγανά: «Υψούτε Κύριον τον 
Θεόν ηµών, και προσκυνείτε τώ υποποδίω των ποδών Αυτού». Ένας αγιασµένος 
γέροντας µου είχε πει µία φορά πως κατά τις ώρες τούτες ανοίγουνε τά Ουράνια. Ο 
αγέρας µοσκοβολούσε από τά λουλούδια κι από τά αγιοχόρταρα, πού έχουµε 
φυτέψει. «Πλήρης ο ουρανός και η Γη της δόξης του Κυρίου». 

Θα στεκόµουνα εκεί πέρα µοναχός ως το ξηµέρωµα. Σαν να µην είχα σώµα, 
µήτε κανένα δεσµό µε τη γη. Αλλά συλλογίστηκα µήπως ξυπνήσει κανένας µέσα στο 
σπίτι και ανησυχήσουνε πού έλειπα, και γι’ αυτό µπήκα µέσα και ξάπλωσα. 

∆έ µε είχε θολώσει καλά - καλά ο ύπνος, δεν ξέρω αν ήµουνα ξυπνητός ή 
κοιµισµένος, και βλέπω µπροστά µου έναν άνθρωπο µε αλλόκοτη όψη. Ήτανε 
κατακίτρινος, σαν πεθαµένος, µα τά µάτια του ήτανε σαν ανοιχτά και µ' έβλεπε 
τροµαγµένος. το πρόσωπό του ήτανε σαν µάσκα, σαν µούµια, µε το πετσί του 
γυαλιστερό, µαυροκίτρινο, και κολληµένο στο νεκροκέφαλο µε όλα τά βαθουλώµατα. 
Κοντανάσαινε σαν λαχανιασµένος. στο 'να χέρι του βαστούσε κάποιο παράξενο 
πράγµα, πού δεν κατάλαβα τι ήτανε, και µε τ' άλλο έσφιγγε το στήθος του, λες και 
πονούσε. 

Εκείνο το πλάσµα µ' έκανε ν' ανατριχιάσω. το κοίταζα, και µε κοίταζε, δίχως νά 
µιλήσει, Σαν νά περίµενε νά το γνωρίσω. και στ' αλήθεια, µ' όλο πού ήτανε τόσο 
αλλόκοτο, σαν νά µου είπε µία φωνή: «Είναι ο τάδε!». Μόλις άκουσα τη φωνή, τον 
γνώρισα ποιος ήτανε. Τότε κι εκείνος άνοιξε το στόµα του κι αναστέναξε. µα ή φωνή 
του Σαν νά ερχότανε από πολύ µακριά, σα να’ βγαινε από κανένα βαθύ πηγάδι. 

Έβλεπα πώς βρισκότανε σε µία µεγάλη αγωνία, κι υπόφερα κι εγώ µαζί του. Τά 
χέρια του, τά πόδια του, τά µάτια του, όλα φανερώνανε πώς βασανιζότανε. Απάνω 
στην απελπισία µου, πήγα κοντά του νά τον βοηθήσω, µα εκείνος µού’ κάνε νόηµα µε 
το χέρι του νά σταµατήσω. 

Άρχισε νά βογκά, µε τέτοιον τρόπο, πού πάγωσα. Έπειτα µου λέγει:  
∆εν ήρθα, µε στείλανε. Εγώ ολοένα τρέµω! Βρίσκοµαι σε ζάλη µεγάλη. 

Παρακάλεσε τον Θεό νά µε λυπηθεί. Θέλω νά πεθάνω, µα δέ µπορώ. Αχ! Όσα 
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έλεγες βγήκανε αληθινά. Θυµάσαι, λίγες µέρες πριν πεθάνω, πού ήρθες στο 
σπίτι µου και µιλούσες για θρησκευτικά; Ήτανε και δύο άλλοι φίλοι µου, 
άπιστοι κι αυτοί Σαν κι εµένα. Εκεί πού µιλούσες, εκείνοι χαµογελούσανε. Σαν 
έφυγες, µου είπανε: Κρίµα, νά’ χει τέτοιο µυαλό, και να πιστεύει στις ανοησίες 
πού πιστεύουνε οι γριές! Μία άλλη µέρα, σου είχα πει όπως και πολλές άλλες 
φορές: «Βρε Φώτη, µάζευε λεφτά, θα πεθάνεις στην ψάθα. Βλέπεις εγώ πόσα έχω, 
και πάλι θέλω κι άλλα». 
    »Τότε µου είπες: « Έχεις κάνει συµβόλαιο µε το Χάρο πως θα ζήσεις τόσα χρόνια 
που θέλεις, για να καλοπεράσεις στα γηρατειά σου;». Σου λέγω εγώ: «Θα δεις πόσα 
χρόνια θα πάω! Τώρα είµαι εβδοµηνταπέντε. Θα περάσω τά εκατό. Έχω εξασφαλίσει 
τα παιδιά µου, ο γιός µου βγάζει λεφτά πολλά, την κόρη µου την πάντρεψα µ' έναν 
πλούσιο από την Αβησσυνία, εγώ κι η γυναίκα µου έχουµε και παραέχουµε. 
     Όχι σαν κι εσένα, που ακούς αυτά πού λεν οί παπάδες, Χριστιανικά τά τέλη της 
ζωής ηµών. Τι Θα βγάλεις από τα Χριστιανικά τα τέλη, παρά νά’ χεις στην τσέπη σου, 
και να µη σε µέλει. Εγώ να δώσω ελεηµοσύνη; Και γιατί έκανε φτωχούς ο 
πολυεύσπλαχνος Θεός σας; για νά τούς θρέφω εγώ; Εµ… βάζουνε εσάς και ταΐζεται 
τούς τεµπέληδες, για να πάτε στο Παράδεισο! Ακούς εκεί Παράδεισο; Εγώ ξέρεις πώς 
είµαι γιος παπά, και τα γνωρίζω καλά αυτά τα κόλπα. Μα να τα πιστεύουνε αυτά οι 
µικρόµυαλοι. Όχι όµως κι εσύ, πού έχεις τέτοια σπουδή, και να πας χαµένος. Εσύ, 
όπως πας, θα πεθάνεις πριν από µένα, Θα πάρεις και στο λαιµό σου την οικογένειά 
σου, Μα εγώ, σου λέγω στοιχηµατίζω και σου υπογράφω: Σαν γιατρός, που είµαι, θα 
ζήσω εκατό δέκα χρόνια ». 

Λέγοντας αυτά, στριφογύριζε από δω κι από κει, σαν νά ψηνότανε απάνω σε 
καµιά σκάρα, βγάζοντας κάτι µουγκρίσµατα από το στόµα του: «Αχ! Ούχ! Ού! Ού! Ού! 
Χού!» 
Ησύχασε για λίγο και ξαναείπε: 

«Αυτά έλεγα, µα σε λίγες µέρες πέθανα! Πέθανα κι έχασα το στοίχηµα! Τι 
ταραχή! Τι τροµάρα τράβηξα!  Σαστισµένος, µία βούλιαζα και µία ανέβαινα 
απάνω, και φώναζα έλεος! µα κανένας δεν µ' άκουγε. Ένα ρεύµα µε 
κλωθογύριζε σαν νά 'µουνα κανένα ψόφιο ποντίκι. Τι τράβηξα ως τά τώρα, και 
τι τραβώ. Τι αγωνία είναι αυτή! Όλα όσα έλεγες βγήκανε αληθινά.  
Το κέρδισες το στοίχηµα! 

Εγώ, τότε πού βρισκόµουνα στο κόσµο που ζεις, ήµουνα ο έξυπνος. 
Ήµουνα γιατρός, κι είχα µάθει να µιλώ και να µ’ ακούνε, νά κοροϊδεύω τη 
θρησκεία, νά συζητώ για χειροπιαστά πράγµατα. Τώρα όµως βλέπω πώς 
χειροπιαστά είναι εκείνα που τα έλεγα παραµύθια και χαρτοφάναρα. 
Χειροπιαστή είναι η αγωνία που βρίσκοµαι. Αχ!  Τούτος θα εΙναι ο σκώληξ ο 
ακοίµητος, τούτος θα εΙναι ο βρυγµός των οδόντων!». 

Απάνω σ' αυτά, χάθηκε από τά µάτια µου, κι άκουγα µονάχα τά βογκητά του, 
που και κείνα σβήσανε σιγά-σιγά. Με πήρε λίγο ο ύπνος, µα σε µία στιγµή, κατάλαβα 
νά µε σπρώχνει ένα παγωµένο χέρι. Άνοιξα τά µάτια µου, και τον βλέπω πάλι 
µπροστά µου. Τούτη Τη φορά ήτανε ακόµα πιο φριχτός και πιο µικρόσωµος. Είχε 
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γίνει ίσαµε ένα βυζανιάρικο παιδάκι, µ’ ένα µεγάλο γέρικο κεφάλι, που το κουνούσε 
από δω κι από κει. Άνοιξε το στόµα του και µου είπε: 

«Σε λίγη ώρα θα ξηµερώσει και θά’ ρθουνε να µε πάρουνε εκείνοι που µε 
στείλανε!» του λέω:  
«Ποιοι σε στείλανε;». Είπε κάτι µπερδεµένα λόγια, δίχως νά καταλάβω τίποτα. 
Ύστερα µου λέγει: «Εκεί που βρίσκοµαι είναι κι άλλοι πολλοί από κείνους πού 
σε περιπαίζανε για την πίστη σου, και τώρα καταλάβανε πώς οι εξυπνάδες δεν 
περνάνε παραπέρα από το νεκροταφείο. Είναι και κάποιοι άλλοι πού τούς 
έκανες καλό, κι αυτοί σε κακολογούσανε. Κι όσο τούς συχωρούσες, τόσο αυτοί 
γινότανε χειρότεροι. Γιατί τον πονηρό άνθρωπο αντί να τον κάνει η καλοσύνη να 
χαίρεται, αυτός πικραίνεται, επειδή τον κάνει νά νοιώθει τον εαυτό του νικηµένο. 

Τούτοι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από µένα, και δέ µπορούνε νά 
βγούνε από τη σκοτεινή φυλακή τους για νά 'ρθουνε νά σε βρούνε, όπως έκανα εγώ. 
Πόσο πιο αλλιώτικος είναι ο κόσµος απ’  ό,τι τον βλέπαµε τότε! 

Ανάποδος από την έξυπνη αντίληψή µας. Τώρα καταλάβαµε πώς η εξυπνάδα 
µας ήτανε βλακεία, οι κουβέντες µας πονηρές µικρολογίες, κι οι χαρές µας ψευτιά και 
απάτη. 

Εσείς πού έχετε στην καρδιά σας το Χριστό, και πού για σας ο λόγος του ειναι 
αλήθεια, η µονάχη αλήθεια, εσείς κερδίσατε το Μεγάλο Στοίχηµα, πού µπαίνει 
ανάµεσα στους πιστούς και στους απίστους, αυτό το στοίχηµα πού το έχασα εγώ ο 
ελεεινός, και χάθηκα, και τρέµω κι αναστενάζω, και δε βρίσκω ησυχία. Αληθινά, στον 
Άδη δεν υπάρχει πια µετάνοια. Αλοίµονο σ' όσους πορεύονται όπως πορευθήκαµε 
εµείς, τον καιρό πού είµαστε απάνω στη γη. Η σάρκα µας είχε µεθύσει, και εµπαίξαµε 
εκείνους πού πιστεύανε στο Θεό και στη µέλλουσα ζωή, κι ο πολύς κόσµος µας 
χειροκροτούσε. Σας λέγαµε ανόητους, σας κάναµε περίπαιγµα, κι όσο εσείς 
δεχόσαστε µε καλοσύνη τα πειράγµατά µας, τόσο µεγάλωνε η δική µας η κακία. 

Βλέπω και τώρα πόσο θλιβόσαστε από το φέρσιµο των κακών ανθρώπων, 
αλλά πως δεχόσαστε µε υποµονή τις φαρµακερές σαΐτες πού βγάζουνε από το στόµα 
τους, λέγοντάς σας υποκριτές, θεοµπαίχτες και λαοπλάνους. Αν βρισκότανε, οι 
δυστυχείς στη θέση που βρίσκοµαι τώρα, και βλέπανε από δω πού βλέπω, θα 
τροµάζανε για ο,τι κάνουνε. Θέλω νά φανερωθώ σ' αυτούς και να τους πω ν’ 
αλλάξουνε δρόµο, µα δεν έχω την άδεια, όπως δεν την είχε κι εκείνος ο πλούσιος και 

για τούτο παρακαλούσε τον Πατριάρχη Αβραάµ νά 
στείλει το φτωχό το Λάζαρο. µα και εκείνον δεν τον 
έστειλε, και τούτο, για να γίνουνε ίδια άξιοι της 
καταδίκης όσοι αµαρτάνουνε, κι άξιοι της σωτηρίας 
όσοι πορεύονται τη στράτα του Θεού.  

«Ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός 
ρυπαρευθέτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνην 
ποιησάτω έτι, και ο άγιος άγιασθήτω έτι».  
(Αποκάλυψη) 
    Μ` αυτά τά λόγια, τον έχασα από µπροστά µου. 

Βιβλιογραφία. Τα Μυστικά Άνθη , εκδ. Παπαδηµητρίου, Αθήνα 1973. «Απίστευτα και όµως αληθινά» 
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ÁÌÖÉÓÂÇÔÏÕÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÓÉÙÍÉÓÔÅÓ,

ÕÐÅÑ ÉÌÙÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÖÁÍÁÔÉÊÏÕÓ ÁÍÔÉ ÓÔÅÓ,

ËÁÌÂÁÍÏÍÔÁÉ ÁÐËÙÓ ÕÐ ÏØÉÍ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÑÉÓÔÉÁÍÏÕÓ,

ÅÐÁËÇÈÅÕÏÍÔÁÉ ÅÊÐËÇÊÔÉÊÁ ÓÔÇÍ ÐÑÁÎÇ,

ÏÐÏÔÅ ÔÉ Å ÅÉ ÓÇÌÁÓÉÁ:

ÁÍ ÅÉÍÁÉ Þ Ï É ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÓÉÙÍÉÓÔÅÓ, Þ áí...

T

X

X

X

ΣΗΜΙΤΙ

’

Ðñüêåéôáé ãéá êåßìåíá ôá ïðïßá áðïêáëýöèçêáí kai eîåäüèçóáí åí Ýôåé 1902

áðü ôïí Ñþóï KáèçãçôÞ ÓÝñãéï Íåßëï.

ÅÄÙ ÐÁÑÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÅÄÁÖÉÁ ÐÏÕ ÁÍÁÖÅÑÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÌÅËËÏÍ,

ÌÅ ÄÉÊÇ ÌÏÕ ÅÐÉËÏÃÇ, ÅÐÅÉÄÇ ÁÕÔÁ ÈÅÙÑÏÕÍÔÁÉ ÊÑÉÓÉÌÁ,

ÊÁÉ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÃÉÁ ÁÕÔÁ ÅÉÔÅ ÃÅÃÏÍÏÔÁ ÐÏÕ ÎÅÊÉÍÇÓÁÍ ÊÁÉ

ÌÁÑÔÕÑÏÕÍ ÃÉÁ ÔÁ ÅÐÏÌÅÍÁ (ð÷. ÏÓÁ Å×ÏÕÍ Ó×ÅÓÇ ÌÅ ÔÇÍ

ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ), ÅÉÔÅ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÁÐÏ ÁËËÅÓ ÁÎÉÏÐÉÓÔÅÓ

ÐÇÃÅÓ (ð÷. ÁÐÏ ÔÇ ÂÉÂËÏ ÊÁÉ ÉÄÉÁÉÔÅÑÁ ÔÇÍ ÁÐÏÊÁËÕØÇ,

ÔÇÍ ÐÁÑÁÄÏÓÇ êëð.) ÄÉÁÓÔÁÕÑÏÕÌÅÍÅÓ ÈÅÓÅÉÓ.

ÅÄÙ ÐÁÑÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÅÄÁÖÉÁ ÐÏÕ ÁÍÁÖÅÑÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÌÅËËÏÍ,

ÌÅ ÄÉÊÇ ÌÏÕ ÅÐÉËÏÃÇ, ÅÐÅÉÄÇ ÁÕÔÁ ÈÅÙÑÏÕÍÔÁÉ ÊÑÉÓÉÌÁ,

ÊÁÉ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÃÉÁ ÁÕÔÁ ÅÉÔÅ ÃÅÃÏÍÏÔÁ ÐÏÕ ÎÅÊÉÍÇÓÁÍ ÊÁÉ

ÌÁÑÔÕÑÏÕÍ ÃÉÁ ÔÁ ÅÐÏÌÅÍÁ (ð÷. ÏÓÁ Å×ÏÕÍ Ó×ÅÓÇ ÌÅ ÔÇÍ

ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ), ÅÉÔÅ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÁÐÏ ÁËËÅÓ ÁÎÉÏÐÉÓÔÅÓ

ÐÇÃÅÓ (ð÷. ÁÐÏ ÔÇ ÂÉÂËÏ ÊÁÉ ÉÄÉÁÉÔÅÑÁ ÔÇÍ ÁÐÏÊÁËÕØÇ,

ÔÇÍ ÐÁÑÁÄÏÓÇ êëð.) ÄÉÁÓÔÁÕÑÏÕÌÅÍÅÓ ÈÅÓÅÉÓ.
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(ΛΜΔ): Σημαντικά γεγονότα στη διεθνή σκηνή πραγματοποιήθηκαν όπως προβλεπόταν από τα
“ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ” Αυτά που καθώρισαν την τύχη του κόσμου ήταν αυτά που διαδραματίσθηκαν στην Ευρώπη,
και κυρίως ηπτώση της Ρωσίας στον άθεο κομμουνισμό. ΟιΛένιν και Μάρξ, κατάφεραν να φέρουν σε πέρας ένα
από τους στόχους των πρωτοκόλλων: Να διώξουν από τη Ρωσία το βασιλικό πολίτευμα, για να ανοίξει ο δρόμος
του ερχομού του βασιλιά των πρωτοκόλλων, δηλ. του Αντιχρίστου. Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και το αίμα
εκατομυρίων μαρτύρων ήταν το αποτέλεσμα της πίστης σε μια Ουτοπία. Και βέβαια η επιτάχυνση της έλευσης
τουΑντιχρίστου. Και όταν έπεσε το Σοβιετικό καθεστώς ενώ δεν υπήρχε πλέον κανείς να
τους εμποδίζει. Ο κομμουνισμός αρνιόταν την ηθική διδασκαλία του Χριστιανισμού. Όχι μόνο την δογματική. Τι
θα έπειθε λοιπόν τους “κομματικούς” να μην κλέβουν;
Ασφαλώς αυτή είναι η μοίρα όσων ονειρεύονται χωρίς να λογαριάζουν ηθικές αξίες,
Θεό και συνανθρώπους... Η Σοβιετική Ένωση και η Χιτλερική Γερμανία έψαχναν, κάθε μία με τον τρόπο της για
ένα τέτοιο Παράδεισο. Παρ’ όλο που το άδοξο τέλος τους έπρεπε να κάνει προσεκτικούς τους νεώτερους,
φαίνεται ότι οι ουτοπίες ...

.

τα ταμεία ήταν άδεια

κοσμικούς παραδείσους

του ίδιου τύπουσυνεχίζονται
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Στην Γερμανία το Τραπεζικό κεφάλαιο προώθησε τον Χίτλερ. Έχοντας ο ίδιος ο Χίτλερ
αποκρυφιστικές “δυνάμεις” και διαθέτοντας αναλόγου ποιότητος συμβούλους (μάγους, αστρολόγους και
αποκρυφιστές) δέχθηκε κατάφωρη την επιρροή των πονηρών πνευμάτων. Κομμουνισμός - Χιτλερισμός
το μόνο που κατάφεραν ήταν να αιματοβάψουν όχι μόνο τις χώρες από τις οποίες επεβλήθησαν (Ρωσία -
Γερμανία), μα και τον κόσμοολόκληρομε επαναστάσεις, και πολέμους.

Η Ευρώπη λοιπόν έπαιζε το παιγνίδι του ανθρωποκτόνου Σατανά, αλλά επαλήθευε και τα
γραφόμενα στα “πρωτόκολλα”. Μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, ο πλανήτης ελεγχόταν και
ελέγχεται από το χρήμα των Τραπεζιτών. Οι “Εβραίοι” φαίνεται να κυριαρχούν. Όμως αν ο κόσμος
συνεχίζει να υπάρχει, τότε και οι πιστοί, οι άνθρωποι του Θεού, συνεχίζουν να υπάρχουν. Η πρόνοια του
Θεού υπάρχει και εκδηλώνεται σ’ αυτούς και στους δικούς τους όπως κάποτε εκδηλώθηκε στον Λώτ και
την οικογένειά του, πριν καταστραφεί ο τόπος διαμονής τους, δηλ. τα Σόδομα και τα Γόμορα.

Αν εξετάσουμε βαθύτερα τα πράγματα θα δούμε ότι δεν είναι ένας λαός, οι Εβραίοι στην
προκειμένη περίπτωση, που φταίει. Διότι 1ον οι Ε σαν λαός κυνηγήθηκαν και από τον Χίτλερ και
από τον Στάλιν, παρά το ότι και τον Χιτλερισμό αλλά και τον κομμουνισμό τον προώθησε το Τραπεζικό
“Εβραϊκό” η αμαρτία και η
αμετανοησία των “Χριστιανικών” κυρίως, λαών που άνοιξε το φρέαρ των δεσμευμένων πονηρών
πνευμάτων, τα οποία οι αποστάτες Χριστιανοί τα καλούσαν σαν προστάτες της ευδαιμονίας τους (μέσω
φιλοχρηματίας, φιλαρχίας, μάγων, αστρολόγων, μέντιουμ κλπ), επειδή, δήθεν, ο λόγος του Θεού ήταν
βαρύς και ξεπερασμένος! Έτσι παίρνοντας εξουσία οι δαίμονες άρχισαν να ταλαιπωρούν τη μία χώρα
μετά την άλλη.

Ήδη οι άνθρωποι υποφέρουν,
Έτσι οδηγούν σε σύγκρουση ομάδες ανθρώπων μέσα στις χώρες (αναρχία,

τρομοκρατία κλπ) ή και λαούς ολόκληρους, να ξεσηκώνονται και να μάχονται μεταξύ τους με όλο και πιο
μεγάλη σκληρότητα, που μπορεί να οδηγήσει σε μετάνοια. Τα άτομα και οι λαοί
σκληραίνοντας χάνουν την ικανότητα να διακρίνουν λεπτές έννοιες, και ενώ υποτίθεται ότι ο πολιτισμός
βρίσκεται στο απώγειό του, λαοί και ηγέτες συνθηματολογούν με χονδροκομένα συνθήματα, διότι
ακριβώς έχουν τυφλωθεί από την υπερηφάνειά τους και τα πάθη τους, που όπως είπαμε τα εξάπτουν τα
πονηράπνεύματα. Για τον λόγο αυτό δεν δέχονται και κριτική από κανένα.

Δεν είναι καθόλου περίεργο, από αυτή τη σκοπιά, να βλέπει κανείς σήμερα να θίγονται όσοι
κρίνονται επειδή θέλουν να ακολουθήσουν την αποτυχημένη κοσμοκρατορική οδό των υλιστικά
σκεπτομένων του παρελθόντος (πχ. Σοβιετικών - Χιτλερικών) με τον ίδιο αποτυχημένο προσανατολισμό
που καλύπτεται κάτω από διάφορα συνθήματα (όπως “εκλεκτός λαός”, “φυλή υπερανθρώπων” “νέα
υδροχοϊκή εποχή” “παγκόσμια τάξη” κλπ.)Μεταξύ αυτών και όσοι Εβραίοι βλέπουν το “εκλεκτόν” του λαού
τους στο γήϊνο - υλικό πεδίο. Αυτοί χαρακτηρίζονται σαν πνευματικά ανώριμοι, διότι δεν δέχθηκαν τον
Χριστό, και διότι οι ίδιοι συνετέλεσαν και αν δεν το καταλάβουν θα συντελούν συνεχώς, όχι μόνο στην
κακοδαιμονία των άλλων λαών, αλλά και του ιδικού τους επίσης.Από αυτούς

, διότι αν και κλήθηκαν να περάσουν από τη φθορά στην αφθαρσία με την
πρόσκληση που δέχθηκαν από το στόμα του Χριστού και των Αποστόλων, αυτοί βούλιαξαν στα αλμυρά
νερά της φιλοκοσμίας και υπερηφανίας, όπως κάποτε ο Φαραώ στην Ερυθρά Θάλασσα, και έχασαν
πλέον από μόνοι τους την ικανότητα να βλέπουν και να ζουν πνευματικά. Μόνο λοιπόν όσοι εξ αυτών είναι
εχθρικά διακείμενοι στους χριστιανούς είναι επικίνδυνοι, και για τον εαυτό τους, και για τους άλλους. Τα
βλέπουν όλα υλικά και ούτε οι ίδιοι ησυχάζουν ούτε τους άλλους αφήνουν ήσυχους, προσπαθώντας να
καθιερώσουν την αυτοκρατορία τους

Επεξηγηματικά αναφέρεται, σε επόμενη σελίδα, η θέση στο θέμα αυτό του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να κολλήσουν την ταμπέλλα του
αντισημιτιστού, ή ρατσιστού (!) κλπ.

Εμείς σαν Χριστιανοί οφείλομε όχι μόνο να δεχόμεθα κριτική από τους άλλους, αλλά όταν είναι
καλόπιστη να τους ευχαριστούμε κιόλας.Αυτό σημαίνει το να βρισκόμαστε σε ανώτερο επίπεδο, και όχι το
ότι γεννηθήκαμε λευκοί και όχι μαύροι, παιδιά των μεγάλων Ελλήνων της αρχαιότητος, ή απόγονοι του

Αβραάμ κλπ. Ενώπιον τουΘεού δεν υπάρχουν διακρίσεις: (

Ρωμ. κεφ2 και

Ρωμ. κεφ ) Οι Άγιοι Πατέρες, μεταξύ

των οποίων και ο κατά τους Εβραίους, “δικός” τους, προφητάναξ Δαυίδ, όταν ελέγχονταν, δεχόντουσαν
τον έλεγχο. Γιαυτό και ο Δαυίδ έγινε πιο διάσημος με τη μετάνοιά του, μετά από τον έλεγχο του προφήτη
Νάθαν, παρά από άλλα του κατορθώματα. Αν λοιπόν κάποιος ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τον
προφητάνακτα, τότε αυτός είναι αληθινά συγγενής και δικός του. Όπως περίπου και οι Έλληνες
εδογμάτιζαν “πας μηΈλλην Βάρβαρος”, για όποιον δεν είχε τύχει Ελληνικής παιδείας, και όχι αναγκαστικά
για κάθε μη γεννημένο στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος. Και βέβαια κάτοχος παιδείας είναι όχι ο
σχολάζων, απλώς, στηνπαιδεία, αλλά οαποδεικνύωνμε τα έργα του την καλή τουπαίδευση.
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Στην Γερμανία το Τραπεζικό κεφάλαιο προώθησε τον Χίτλερ. Έχοντας ο ίδιος ο Χίτλερ
αποκρυφιστικές “δυνάμεις” και διαθέτοντας αναλόγου ποιότητος συμβούλους (μάγους, αστρολόγους και
αποκρυφιστές) δέχθηκε κατάφωρη την επιρροή των πονηρών πνευμάτων. Κομμουνισμός - Χιτλερισμός
το μόνο που κατάφεραν ήταν να αιματοβάψουν όχι μόνο τις χώρες από τις οποίες επεβλήθησαν (Ρωσία -
Γερμανία), μα και τον κόσμοολόκληρομε επαναστάσεις, και πολέμους.

Η Ευρώπη λοιπόν έπαιζε το παιγνίδι του ανθρωποκτόνου Σατανά, αλλά επαλήθευε και τα
γραφόμενα στα “πρωτόκολλα”. Μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, ο πλανήτης ελεγχόταν και
ελέγχεται από το χρήμα των Τραπεζιτών. Οι “Εβραίοι” φαίνεται να κυριαρχούν. Όμως αν ο κόσμος
συνεχίζει να υπάρχει, τότε και οι πιστοί, οι άνθρωποι του Θεού, συνεχίζουν να υπάρχουν. Η πρόνοια του
Θεού υπάρχει και εκδηλώνεται σ’ αυτούς και στους δικούς τους όπως κάποτε εκδηλώθηκε στον Λώτ και
την οικογένειά του, πριν καταστραφεί ο τόπος διαμονής τους, δηλ. τα Σόδομα και τα Γόμορα.

Αν εξετάσουμε βαθύτερα τα πράγματα θα δούμε ότι δεν είναι ένας λαός, οι Εβραίοι στην
προκειμένη περίπτωση, που φταίει. Διότι 1ον οι Ε σαν λαός κυνηγήθηκαν και από τον Χίτλερ και
από τον Στάλιν, παρά το ότι και τον Χιτλερισμό αλλά και τον κομμουνισμό τον προώθησε το Τραπεζικό
“Εβραϊκό” η αμαρτία και η
αμετανοησία των “Χριστιανικών” κυρίως, λαών που άνοιξε το φρέαρ των δεσμευμένων πονηρών
πνευμάτων, τα οποία οι αποστάτες Χριστιανοί τα καλούσαν σαν προστάτες της ευδαιμονίας τους (μέσω
φιλοχρηματίας, φιλαρχίας, μάγων, αστρολόγων, μέντιουμ κλπ), επειδή, δήθεν, ο λόγος του Θεού ήταν
βαρύς και ξεπερασμένος! Έτσι παίρνοντας εξουσία οι δαίμονες άρχισαν να ταλαιπωρούν τη μία χώρα
μετά την άλλη.

Ήδη οι άνθρωποι υποφέρουν,
Έτσι οδηγούν σε σύγκρουση ομάδες ανθρώπων μέσα στις χώρες (αναρχία,

τρομοκρατία κλπ) ή και λαούς ολόκληρους, να ξεσηκώνονται και να μάχονται μεταξύ τους με όλο και πιο
μεγάλη σκληρότητα, που μπορεί να οδηγήσει σε μετάνοια. Τα άτομα και οι λαοί
σκληραίνοντας χάνουν την ικανότητα να διακρίνουν λεπτές έννοιες, και ενώ υποτίθεται ότι ο πολιτισμός
βρίσκεται στο απώγειό του, λαοί και ηγέτες συνθηματολογούν με χονδροκομένα συνθήματα, διότι
ακριβώς έχουν τυφλωθεί από την υπερηφάνειά τους και τα πάθη τους, που όπως είπαμε τα εξάπτουν τα
πονηράπνεύματα. Για τον λόγο αυτό δεν δέχονται και κριτική από κανένα.

Δεν είναι καθόλου περίεργο, από αυτή τη σκοπιά, να βλέπει κανείς σήμερα να θίγονται όσοι
κρίνονται επειδή θέλουν να ακολουθήσουν την αποτυχημένη κοσμοκρατορική οδό των υλιστικά
σκεπτομένων του παρελθόντος (πχ. Σοβιετικών - Χιτλερικών) με τον ίδιο αποτυχημένο προσανατολισμό
που καλύπτεται κάτω από διάφορα συνθήματα (όπως “εκλεκτός λαός”, “φυλή υπερανθρώπων” “νέα
υδροχοϊκή εποχή” “παγκόσμια τάξη” κλπ.)Μεταξύ αυτών και όσοι Εβραίοι βλέπουν το “εκλεκτόν” του λαού
τους στο γήϊνο - υλικό πεδίο. Αυτοί χαρακτηρίζονται σαν πνευματικά ανώριμοι, διότι δεν δέχθηκαν τον
Χριστό, και διότι οι ίδιοι συνετέλεσαν και αν δεν το καταλάβουν θα συντελούν συνεχώς, όχι μόνο στην
κακοδαιμονία των άλλων λαών, αλλά και του ιδικού τους επίσης.Από αυτούς

, διότι αν και κλήθηκαν να περάσουν από τη φθορά στην αφθαρσία με την
πρόσκληση που δέχθηκαν από το στόμα του Χριστού και των Αποστόλων, αυτοί βούλιαξαν στα αλμυρά
νερά της φιλοκοσμίας και υπερηφανίας, όπως κάποτε ο Φαραώ στην Ερυθρά Θάλασσα, και έχασαν
πλέον από μόνοι τους την ικανότητα να βλέπουν και να ζουν πνευματικά. Μόνο λοιπόν όσοι εξ αυτών είναι
εχθρικά διακείμενοι στους χριστιανούς είναι επικίνδυνοι, και για τον εαυτό τους, και για τους άλλους. Τα
βλέπουν όλα υλικά και ούτε οι ίδιοι ησυχάζουν ούτε τους άλλους αφήνουν ήσυχους, προσπαθώντας να
καθιερώσουν την αυτοκρατορία τους

Επεξηγηματικά αναφέρεται, σε επόμενη σελίδα, η θέση στο θέμα αυτό του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να κολλήσουν την ταμπέλλα του
αντισημιτιστού, ή ρατσιστού (!) κλπ.

Εμείς σαν Χριστιανοί οφείλομε όχι μόνο να δεχόμεθα κριτική από τους άλλους, αλλά όταν είναι
καλόπιστη να τους ευχαριστούμε κιόλας.Αυτό σημαίνει το να βρισκόμαστε σε ανώτερο επίπεδο, και όχι το
ότι γεννηθήκαμε λευκοί και όχι μαύροι, παιδιά των μεγάλων Ελλήνων της αρχαιότητος, ή απόγονοι του

Αβραάμ κλπ. Ενώπιον τουΘεού δεν υπάρχουν διακρίσεις: (

Ρωμ. κεφ2 και

Ρωμ. κεφ ) Οι Άγιοι Πατέρες, μεταξύ

των οποίων και ο κατά τους Εβραίους, “δικός” τους, προφητάναξ Δαυίδ, όταν ελέγχονταν, δεχόντουσαν
τον έλεγχο. Γιαυτό και ο Δαυίδ έγινε πιο διάσημος με τη μετάνοιά του, μετά από τον έλεγχο του προφήτη
Νάθαν, παρά από άλλα του κατορθώματα. Αν λοιπόν κάποιος ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τον
προφητάνακτα, τότε αυτός είναι αληθινά συγγενής και δικός του. Όπως περίπου και οι Έλληνες
εδογμάτιζαν “πας μηΈλλην Βάρβαρος”, για όποιον δεν είχε τύχει Ελληνικής παιδείας, και όχι αναγκαστικά
για κάθε μη γεννημένο στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος. Και βέβαια κάτοχος παιδείας είναι όχι ο
σχολάζων, απλώς, στηνπαιδεία, αλλά οαποδεικνύωνμε τα έργα του την καλή τουπαίδευση.

βραίοι

κεφάλαιο. 2ον Δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά αν δεν υπήρχε

,

, “

“ 10

αλλά τα ίδια πονηρά πνεύματα τους πείθουν ότι φταίνε οι
άλλοι και όχι οι ίδιοι.

χωρίς αυτοκριτική

μόνο οι άπιστοι πρέπει να
χαρακτηρίζονται “εβραίοι”

(

.

21 �που γαρ �στίν  θησαυρός �μ�ν, �κε� �σται καί � καρδία �μ�ν
)- Ματθ. κεφ.16

2-11 ο�γ�ρ �στιπροσωποληψ�απαρ�τ�

Θε�.°

.
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Σήμερα οι οργανώσεις των Εβραίων εμφανίζονται, περισσότερο από ποτέ, συσπειρωμένες κάτω από
ένα κοινό στόχο: Να μην επιτραπεί δημόσια κριτική εναντίον τους από οιονδήποτε, είτε έχουν δίκαιο, είτε όχι. Σε
κάθε κριτική, οι ίδιοι, ή οι κατευθυνόμενοι άνθρωποί τους, προβάλλουν σαν αντισημιτιστή κάθε ένα που τους
ελέγχει για τις πράξεις τους.

Με τον τρόπο αυτό υποβάθμισαν οι ίδιοι τον ευτό τους, και χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτοπροβάλλουν
τον δικό τους τύπο φασισμού! Έτσι οι λαοί της Ευρώπης, αντιδρώντας, εκφράζουν στις δημοσκοπήσεις την
απέχθειά τους σε ότι Εβραϊκό. Κάτι που μπορεί να έχει πολύ χειρότερη εξέλιξη αν οι ίδιες οι εβραϊκές
οργανώσεις δεν συνέλθουν. Διότι πάλι θα την πληρώσει ο λαός τους από τις ηλιθιότητες των αρχηγών τους!!
Πως λοιπόν να μην τους μέμφονται οιΆγιοι Πατέρες για την πνευματική τους φτώχεια αφού οι ίδιοι δεν ξέρουν το
συμφέρον τους;

Και είναι ποτέ δυνατόν να ξέρει κάποιος το συμφέρον του όταν βλέπει τα πάντα υλικά και γήϊνα; Εμείς οι
Χριστιανοί γνωρίζομε, κατά τη δύναμή του έκαστος, να διακρίνομε μεταξύ Εβραίων ή μεταξύ Ελλήνων ποιός
πράττει κατα Θεόν, διότι η διδασκαλία περί αρετών και η διάκρισι μεταξύ καλού και κακού έχει με ακρίβεια
διδαχθεί μόνο από τον Χριστιανισμό. Ακόμη και μεταξύ απίστων υπάρχει διαφορά από άτομο σε άτομο, και γι
αυτό οι Χριστιανοί διδάχθηκαν να μην κατακρίνουν ούτε τα άτομα, πολύ περισσότερο ολόκληρους λαούς. Αν
λοιπόν ελέγχομε κάποιους δεν καταδικάζομε συλλήβδην όλους, ούτε καν αυτούς που βλέπομε να φταίνε. Εμείς
απλως προτρέπομε σε διόρθωση, και είμαστε δεκτικοί σε συμβουλές των άλλων προς εμάς. Για μας ο Χριστός,
επειδή το ζούμε, είναι “Η ΑΛΗΘΕΙΑ”. Κάποιοι θα το καταλάβουν, όταν θα δουν τα υλιστικά τους όνειρα να
σωριάζονται σε ερείπια, ιδίως στον ερχόμενο μεγάλο πόλεμο. Τότε θα πιστέψουν και αρκετοί Εβραίοι και θα
βεβαιωθούν ότι Γραφές τωνΧριστιανώνπάντα επαληθεύονται. -ΛεόντιοςΜ.Δ.-

Σήμερα οι οργανώσεις των Εβραίων εμφανίζονται, περισσότερο από ποτέ, συσπειρωμένες κάτω από
ένα κοινό στόχο: Να μην επιτραπεί δημόσια κριτική εναντίον τους από οιονδήποτε, είτε έχουν δίκαιο, είτε όχι. Σε
κάθε κριτική, οι ίδιοι, ή οι κατευθυνόμενοι άνθρωποί τους, προβάλλουν σαν αντισημιτιστή κάθε ένα που τους
ελέγχει για τις πράξεις τους.

Με τον τρόπο αυτό υποβάθμισαν οι ίδιοι τον ευτό τους, και χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτοπροβάλλουν
τον δικό τους τύπο φασισμού! Έτσι οι λαοί της Ευρώπης, αντιδρώντας, εκφράζουν στις δημοσκοπήσεις την
απέχθειά τους σε ότι Εβραϊκό. Κάτι που μπορεί να έχει πολύ χειρότερη εξέλιξη αν οι ίδιες οι εβραϊκές
οργανώσεις δεν συνέλθουν. Διότι πάλι θα την πληρώσει ο λαός τους από τις ηλιθιότητες των αρχηγών τους!!
Πως λοιπόν να μην τους μέμφονται οιΆγιοι Πατέρες για την πνευματική τους φτώχεια αφού οι ίδιοι δεν ξέρουν το
συμφέρον τους;

Και είναι ποτέ δυνατόν να ξέρει κάποιος το συμφέρον του όταν βλέπει τα πάντα υλικά και γήϊνα; Εμείς οι
Χριστιανοί γνωρίζομε, κατά τη δύναμή του έκαστος, να διακρίνομε μεταξύ Εβραίων ή μεταξύ Ελλήνων ποιός
πράττει κατα Θεόν, διότι η διδασκαλία περί αρετών και η διάκρισι μεταξύ καλού και κακού έχει με ακρίβεια
διδαχθεί μόνο από τον Χριστιανισμό. Ακόμη και μεταξύ απίστων υπάρχει διαφορά από άτομο σε άτομο, και γι
αυτό οι Χριστιανοί διδάχθηκαν να μην κατακρίνουν ούτε τα άτομα, πολύ περισσότερο ολόκληρους λαούς. Αν
λοιπόν ελέγχομε κάποιους δεν καταδικάζομε συλλήβδην όλους, ούτε καν αυτούς που βλέπομε να φταίνε. Εμείς
απλως προτρέπομε σε διόρθωση, και είμαστε δεκτικοί σε συμβουλές των άλλων προς εμάς. Για μας ο Χριστός,
επειδή το ζούμε, είναι “Η ΑΛΗΘΕΙΑ”. Κάποιοι θα το καταλάβουν, όταν θα δουν τα υλιστικά τους όνειρα να
σωριάζονται σε ερείπια, ιδίως στον ερχόμενο μεγάλο πόλεμο. Τότε θα πιστέψουν και αρκετοί Εβραίοι και θα
βεβαιωθούν ότι Γραφές τωνΧριστιανώνπάντα επαληθεύονται. -ΛεόντιοςΜ.Δ.-

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ / ΤΟΜΟΣ Β΄
ΤΟΥ καθ. ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Σημ. (ΛΜΔ) Είναι λοιπόν φανερό ότι ο υπερεθνικισμός
των Εβραίων, (Εβραϊσμός η Σιωνισμός όπως
συνήθως λέγεται) είναι στην πραγματικότητα το
πνεύμα της άρνησης της χάριτος και η επιμονή στις
κακοδοξίες του παρελθόντος, για τις οποίες οι
Χριστιανοί γνωρίζομε ότι υπηρετούν το μυστήριο της
ανομίας. Έτσι μ’ αυτό τον ορισμό οι Έλληνες που
κολλάνε στο ειδωλολατρικό τους παρελθόν, δεν
απέχουν από αυτό το πνεύμα. Και παρ’ όλο ότι
κρύβονται πίσω από διαφορετική εθνότητα εν τούτοις
στοπνευματικόπεδίο οι ενέργειες ταυτίζονται.

Βρίσκουμε δηλ. τον αναζωπυρούμενο στις μέρες μας Σιωνισμό, να ταυτίζεται από άποψηπνευματική με
τον νεο-εδωλολατρικό Ελληνισμό, και ενώ θέλουν να φαντάζουν αντίπαλοι, στην πράξη τους ενώνει ένας κοινός
στόχος: Η προετοιμασία του ερχομού του Αντιχρίστου! Αντιθέτως κάποιοι Εβραίοι που προσήλθαν στην
Ορθοδοξία, δεν θεωρείται ότι εργάζονται πλέον στον “παλαιό” άνθρωποάλλά στον νέοπου δεν υπηρετεί ράτσες
και γήινους σκοπούς, αλλά είναι πνευματικός, με Ουράνιο φρόνημα, ο οποίος αγκαλιάζει με Θεϊκά χαριτωμένη
αγάπηόλους τους λαούς και φυλές.

Και επειδήσ’αυτόν τον χαριτωμένο άνθρωποδεν υπάρχει η βαρβαρότητα της κακής βούλησηςπρος τον
συνάνθρωπό του, τότε αυτός σίγουρα είναι κατά τους φιλοσοφημένους προγόνους μας “Έλλην” στην ψυχή.
Αντίθετα σήμερα μερικοί “Έλληνες” είναι και χειρότεροι από τους “Εβραίους” αλλά και “Βάρβαροι”. Διότι αν δεν
είναι βάρβαροι, που είναι η σοφία και η αρετή τους εκ των έργων τους; Είναι δυνατόν πχ. να είναι απόγονοι
σοφών οι νεο-ειδωλολάτρες Έλληνες που θεοποιούν τα πάθη τους που ανιπροσωπεύονται από τους επίσης
εμπαθείς θεούς τους οι οποίοι δεν υπάρχει κακία που να μη διέπραξαν; Μάλλον αποδεικνύουν ότι
είναι απόγονοι των ξεπεσμένων Ελλήνων που όμοιοί τους υπήρχαν και στην αρχαιότητα, και σαν εχθροί του
καλού, εναντιωνόντουσαν στους τότε αληθινά σοφούς. Και όταν οι σοφοί ερευνούσαν τα μεγάλα υπαρξιακά
προβλήματα του ανθρώπου αυτοί κατεγίνοντο στις ζωώδεις γιορτές του Διονύσου και της Αφροδίτης ή
συναγωνιζόντουσαν στην κακία τους δαίμονες με το να βολεύονται σε σοφιστίες που στρέφονταν, έναντι
αμειβής, Αλήθειας. Σίγουρα η προσφορά τους στον πολιτισμό της εποχής είναι αρνητική και μπορεί
να χαρακτηρισθεί κάλιστα σαν βαρβαρότητα.Αλλά για να αναφέρομε, εξ αντιθέτου, παράδειγμα από τους ίδιους
τους αληθινά σοφούς της αρχαιότητος, αρκεί να δούμε ένα διακεκριμένο μαθητή του μεγάλου σοφού
Αριστοτέλη: Την εντυπωσιακή περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που η αρετή του ξεπερνάει σε πολλά
σημεία, και κυρίωςστην ικανότητα να κυριαρχεί πάνωστον εαυτό του, όλους τους συγχρόνους του, και όχι μόνον
αυτούς, τόσο που ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τον θεωρεί εν πολλοίς πρότυπο και για τους Χριστιανούς
Μοναχούς!

Είναι τέλος, επιβεβλημένο να μην μείνομε μόνο στα ελαττώματα των λαών, αλλά να εξετάσομε την θετική
προσφορά τουςπρος την ανθρωπότητα.

,
θεωρείται ότι

κατά της
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:

Στο πνεύμα αυτό κινούμενος ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως προσδιορίζει την
κυριότερη συνεισφορά των λαών στο δρόμο προς την Πνευματική τελείωση της ανθρωπότητος,
και ιδιαίτερα των τριών λαών: Ιουδαίων, Ελλήνων και Ρωμέων

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ:
“Περί Αθανασίας ψυχής και �ερών Μνημοσύνων”
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. . .

“Περ� δ3 τ&νπνευματικ&ν, 4δελφο�, ο� θ*λω7μ8ς4γνοε9ν. ο:δατε ;τι, ;τε �θνη<τε, πρ#ς

τ� ε:δωλα τ� =φωνα>ς ?ν @γεσθε 4παγ+μενοι” Κορ. Α επ. κεφ.ΙΒ, κα�

γ�ρ �ν Aν� Πνε%ματι Bμε9ς π�ντες ε'ς Cν σ&μα �βαπτ�σθημεν, ε:τε �Ιουδα9οι ε:τε �Ελληνες, ε:τε

δοEλοι ε:τε �λε%θεροι, κα� π�ντες ε'ς CνΠνεEμα �ποτ�σθημεν. κα� γ�ρ τ#σ&μαο�κ �στιν

Cνμ*λος,4λλ�πολλ�.”

Ο� γ�ρ θ*λω 7μ8ς

4γνοε9ν, 4δελφο�, τ# μυστGριον τοEτο, Hνα μ� <τε παρ� Aαυτο9ς φρ+νιμοι, ;τι πIρωσις 4π#

μ*ρους τ� �Ισρα�λ γ*γονεν =χρις οK τ# πλGρωμα τ&ν �θν&ν ε'σ*λθL, κα� οMτω π8ς

�Ισρα�λσωθGσεται

“ ;σοιγ�ρε'ς

Χριστ#ν �βαπτ�σθητε, Χριστ#ν �νεδ%σασθε. ο�κ �νι �Ιουδα9ος ο�δ3 �Ελλην, ο�κ

�νι δοEλος ο�δ3 �λε%θερος, ο�κ �νι =ρσεν κα� θOλυ· π�ντες γ�ρ 7με9ς εPς �στε �ν

Χριστ� �ΙησοE. ε' δ3 7με9ς ΧριστοE, =ρα τοE �Αβρα�μ σπ*ρμα �στ3 κα� κατ�

�παγγελ�αν κληρον+μοι.” Γαλ. κεφ.Γ.

“

...”Ρωμ. κεφ. 11.

12-2

12-13

12-14

11-25

11-26

3-27

3-28

3-29

Και παρακάτω: “

Kαιμάλισταο ΙησούςΧριστός ενώνει τουςλαούς:

Αλλά η έλλειψη διακρίσεων από τη μεριά του Θεού

φαίνεται και από το σχέδιο σωτηρίας των Εβραίων, μετά από τη σωτηρία των εθνών. Έτσι

ολοκληρώνεται το μυστήριο της Θείας Οικονομίας δια της οποίας οδηγήθηκαν στην

σωτηρία όλοι οι λαοί που αποτελούν τον πνευματικό Ισραήλ:

“

Σημ. (ΛΜΔ): Δεν υπάρχουν λοιπόν διακρίσεις μεταξύ των εθνών παρά μόνον
σε σχέση με την πνευματική τους πρόοδο. Διότι αν δεν φωτίζονταν από το
Πνεύμα του Θεού, ακόμη θα ήταν ειδωλολάτρες όπως λέγει ο απόστολος Παύλος:
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Aς προσέξομε την τελευταία πρόταση του Αποστόλου. Η λέξη Ισραήλ αναφαίρεται δύο

φορές, αλλά με διαφορετικό νόημα. Στην φράση “πIρωσις 4π# μ*ρους τ� �Ισρα�λ γ*γονεν

κα� οMτω π8ς �Ισρα�λ σωθGσεται

”

“ ”

ο πνευματικός Ισραήλ, η Εκκλησία των σωζομένων, δια του Κ. Ι. Χριστού, από κάθε
φυλή και γλώσσα επίγεια από Αδάμ μέχρι τον τελευταίο σωζόμενο άνθρωπο έως και τη 2α
Παρουσία.

“

εννοείται ο Ισραήλ σαν έθνος σύμφωνα με το κληρονομημένο όνομα από τους κατά σάρκα

προγόνους του. Στη φράση που ακολουθεί όμως ο Ισραήλ

είναι είναι

Στην Εκκλησία των επί γης σωζωμένων προστίθενται και οι Ουράνιες λογικές υπάρξεις
που κρατήθηκαν στη θέση που τους όρισε ο Θεός, χωρίς να ξεπέσουν (από υπερηφάνεια όπως ο
Σατανάς και οι παρασυρθέντες απόαυτόν), και οι οποίες ονομάζονται, γενικά, Άγγελλοι.

Είναι ίδιο των αδαών και των πλανεμένων να μπερδεύουν τις έννοιες των Γραφών, και
κυρίως όσων δεν δέχονται τις συμβουλές των Αγίων για να τις ερμηνεύσουν σωστά. Αυτό συχνά
παρατηρείται στους Προτεσταντικούς κύκλους, και αν δεν προσέξουν και οι Ορθόδοξοι που
διαβάζουν αδιακρίτως βιβλία των κύκλων αυτών θα κολλήσουν ιδέες ξένες προς την Αλήθεια. Από
τέτοιες ιδέες επωφελούνται κάποιοι για να προωθήσουν ιδιοτελείς σκοπούς. Μεταξύ αυτών είναι και
οι υπερεθνικιστές Εβραίοι που ακριβώς στηριζόμενοι στην αδιακρισία αυτών των ανθρώπων και
επομένως την αδυναμία να κατανοήσουν την διαφορά του κοσμικού από τον πνευματικό Ισραήλ,
έχουν πείσει αρκετούς Χριστιανούς της Δύσης ότι ο Ισραήλ που είναι ευλογημένος κατά τις γραφές
και που θασωθεί είναι το κράτος του Ισραήλ και οι φίλοι του!!!

Είναι απαραίτητο νασυμπαθούμε τον Ιουδαϊκό λαόπου τώραβρίσκεται υπό καταπίεση κάτω
από δικούς του άρχοντες, αφανείς τους περισσοτέρους και διαμένοντας μάλιστα τους
περισσοτέρους εκτός Ισραήλ, οι οποίοι όμως εμφανίζονται σαν Εβραίοι, ενώ δεν είναι Εβραίοι, αλλά
έχουν πουλήσει τον εαυτό τους στο χρήμα, αποτελώντας πλέον οπαδούς του Μαμωνά (δαίμονος

του χρήματος).

όπως λέγει στην Αποκάλυψη ο ίδιος ο Κύριος προς τον Άγγελλο (επίσκοπο) της

Εκκλησίας τηςΦιλαδελφείας.
Πολλοί είναι οι Ιουδαίοι κρυφοχριστιανοί και αυτοί μόλις γνωρίσουν τον πλούτο της

Ελληνικής Ορθόδοξης γραμματείας θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι μας, όπως είπε και ο γ. Παίσιος ο
Αγιορείτης. Δεν πρέπει σ’ αυτούς σαν να ήμασταν αδιάκριτοι και φανατικοί, κινούμενοι από
μικροπρεπήπολιτικά ή άλλα κριτήρια, ναπροσθέτομε και εμείς οι Χριστιανοί πρόσθετο βάρος, με το
να τους συγκαταλέγομε μαζί με τους σκοτεινών προθέσεων πλουτοκράτες ψευτο-Εβραίους.
Ανάλογα ισχύουν και για τους ψευτο-Χριστιανούς οπαδούς του Μαμωνά (Μασσόνους,
τοκογλύφους, υπεργολάβους των ξένων πλουτοκρατών, κλπ). Αυτοί οπωσδήποτε δεν μπορούν να
να χαρακτηρίζονται Χριστιανοί και βάσει αυτών να κατακρίνονται οι αληθινοί Χριστιανοί!

ΤαΑντιχριστιανικά κινήματα πληθαίνουν στις ημέρες μας, και εκτός από τους “Σιωνιστές” και
τους φίλαρχους και φιλοχρήματους υποτακτικούς τους, μασσόνους κλπ, καλό είναι να σταθούμε για
λίγο σε ένα παράλληλο κίνημα: τους Νεοεποχίτες. Κατόπιν θα αναφερθούμε εν συντομία στην
περίφημη “παγκοσμιοποίηση”.

'δο( δ�δωμι �κ τOς συναγωγOς τοE σαταν8 τ&ν λεγ+ντων

Aαυτο(ς �Ιουδα�ους εcναι, κα� ο�κ ε'σ�ν, 4λλ� ψε%δονται· 'δο( ποιGσω α�το(ς Hνα

dξουσι κα� προσκυνGσουσιν �νIπιον τ&ν ποδ&ν σου, κα� γν&σιν ;τι �γf

gγ�πησ� σε”

3-9

Εσωτερική άποψη της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως
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Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
(αποσπάσµατα από το βιβλίο, του πρώην ηγετικού στελέχους του κινήµατος, 

Randall N. Baer  «Στον Εφιάλτη της Νέας Εποχής», εκδοτικός οίκος «Στερέωµα») 
 

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΩΣ ''ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ" 
Το κίνηµα αυτό µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό ως ένα ευρύ φάσµα µη 

Χριστιανικών φιλοσοφιών και παραδόσεων που µπορούν να ταξινοµηθούν ως ΝΕΟ-
ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ (ή Ουµανισµός). Ο ακρογωνιαίος λίθος 
του ανθρωπισµού αυτού είναι η πίστη ότι ο άνθρωπος έχει θεία φύση, κι εποµένως είναι 
ουσιαστικά ένας "θεός" ή ένας φωτισµένος "υπεράνθρωπος". 

Ο άνθρωπος της Νέας Εποχής, πιστεύοντας ότι είναι τέλειος και παντοδύναµος, 
τοποθετεί τον εαυτό του σ' ένα κοσµικό (συµπαντικό) θρόνο. Αυτός ο κατά φαντασίαν 
θεάνθρωπος ισχυρίζεται ότι έχει εκ φύσεως απεριόριστες δυνάµεις και µπορεί µ' αυτές να 
διοικεί και να µεταχειρίζεται το σύµπαν σύµφωνα µε την κυρίαρχη θέληση του. Ο 
άνθρωπος ανυψώνεται σε κυρίαρχη θεότητα - αυτή είναι η ουσία της βλασφηµίας του 
Νεοεποχικού πνευµατικού ανθρωπισµού - που ζητάει να εξυψώσει τον άνθρωπο σε Θεό 
εκτοπίζοντας τον Ιησού Χριστό από Βασιλέα των Βασιλέων και Κύριο των Κυρίων. 

Η Νέα Εποχή προσφέρει µυριάδες υποκατάστατα και ψεύτικες αποµιµήσεις του 
Ακρογωνιαίου Λίθου (Ιησού Χριστού) της Εκκλησίας ... 

Η Νέα Εποχή προσφέρει, ακόµη, ένα πλήθος πανάρχαιων πειρασµών που έχουν τη 
βάση τους στον αποκρυφισµό. Τους προσφέρει σε µια νέα συσκευασία, στο µοντέρνο κι 
αστραφτερό περιτύλιγµα µιας Νέας Εποχής. 

Οι επιδράσεις του φαινοµένου αυτού είναι διάχυτες σ' όλο τον πλανήτη, και 
µάλιστα πολύ περισσότερο απ' ό,τι φαίνεται επιφανειακά. Μερικές µόνο ενδείξεις και 
παραδείγµατα είναι και τα εξής: 
 Μια δηµοσκόπηση του Πανεπιστηµίου του Σικάγο έδειξε ότι το 67 τοις εκατό των 
Αµερικανών πιστεύουν τώρα στο υπερφυσικό, και ότι το 42 τοις εκατό πιστεύουν ότι 
έχουν έρθει σε επαφή µε τους νεκρούς. 

 Σύµφωνα µε τη Χριστιανική ταινία, "Gods of the New Age" ("Θεοί της Νέας Εποχής"), 
έχει εκτιµηθεί ότι 60 εκατοµµύρια Αµερικανοί είναι αναµεµειγµένοι σε κάποιον απ'   
τους  πολλούς  κλάδους της Νέας Εποχής. 

 Το εικοσιτρία τοις εκατό (23%) των Αµερικανών πιστεύει στη µετενσάρκωση. 
 Σαράντα εκατοµµύρια Αµερικανοί πιστεύουν στην αστρολογία, και ο αντίστοιχος 
αριθµός παγκοσµίως είναι ένα δισεκατοµµύριο. 

 Το περιοδικό Forbes Magazine εκτιµά ότι η (φανερή) Νεοεποχική αγορά έχει τζίρο 
3.43 δισεκατοµµύρια δολλάρια ετησίως. 

 Μεγάλες επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων και πολλών που ανήκουν στις 500 
µεγαλύτερες) ξοδεύουν 4 δισεκατοµµύρια δολλάρια για προγράµµατα που αφορούν τη 
διοίκηση και το προσωπικό, τα οποία στηρίζονται σε Νεοεποχικές φιλοσοφίες και 
τεχνικές. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εργαζόµενοι υποχρεώνονται να συµµετάσχουν 
στα προγράµµατα αυτά προκειµένου να µη χάσουν τη δουλειά τους. 

 Μια δηµοσκόπηση του 1978 έδειξε ότι 10 εκατοµµύρια Αµερικανοί ασχολούνταν τότε 
µε κάποιο είδος Ανατολικού µυστικισµού. (Σηµ. Μ: Ο Ανατολικός µυστικισµός είναι 
ένας µόνον απ' τους πολλούς κλάδους του Κινήµατος της Νέας Εποχής.)  

 Ο  εκδοτικός  θρίαµβος,  Jonathan  Livingston Seagull (Ο Γλάρος του Τζόναδαν 
Λίβινγκστον), ένα βιβλίο  που στηρίζεται  εξ ολοκλήρου  στη  φιλοσοφία της Νέας 
Εποχής και που, όπως ανέφερε ο ίδιος ο συγγραφέας του, υπαγορεύτηκε από ένα 
πνεύµα, έγινε   δεκτό   µε   ενθουσιασµό   απ' το αναγνωστικό κοινό κι έχει ήδη 
πουλήσει πάνω από 25 εκατοµµύρια αντίτυπα. Αυτό είναι ένα µόνο απ' τα πολλά 
παραδείγµατα µιας συγκαλυµ-µένης προσπάθειας προβολής των Νεοεποχικών ιδεών 
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

 Η φιλοσοφία της "∆ύναµης" που τόσο παραστατικά απεικονίστηκε στην τριλογία: 
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« Ο Πόλεµος των Άστρων », είναι ένα απ' τα βασικά δόγµατα του “Ευαγγελίου” της 
Νέας Εποχής. Οι ταινίες αυτές, µ' ένα λεπτό και διασκεδαστικό τρόπο, εξέθεσαν 
εκατοµµύρια νεαρά µυαλά στο Νεοεποχικό πρότυπο του ήρωα ιππότη Jedi. 

 Υπάρχουν πάνω από 200.000 δεδηλωµένες µάγισσες στην Αµερική. Ένας µεγάλος 
άγνωστος αριθµός µαγισσών παραµένει αδήλωτος. 

 Η χρήση µέντιουµ από δικηγόρους και αστυνοµικά τµήµατα είναι πολύ πιο 
συνηθισµένη σήµερα παρά ποτέ άλλοτε. 

 Η αλυσίδα  των  βιβλιοπωλείων  Β.  Dalton  ανέφερε µια αύξηση της τάξης του 95 τοις 
εκατό στις πωλήσεις Νεοεποχικών βιβλίων µια εβδοµάδα µετά τη µίνι τηλεοπτική 
σειρά της Σίρλεϋ Μακλέιν, "Out on a Limb" ("Χωρίς υποστήριξη"), ενώ οι πωλήσεις 
συνεχίζουν ν' αυξάνουν σταθερά. 

 Ο Robert Muller, πρώην βοηθός του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, έχει 
γράψει ένα βιβλί ο µε τίτλο "The New Genesis: Shaping a Global Spirituality" ("Η Νέα 
Γένεση: ∆ιαµορφώνοντας µια Παγκόσµια Πνευµατικότητα"), το οποίο απαιτεί µια 
παγκόσµια "Νέα Τάξη" που θα βασίζεται σε πολλές απ' τις αρχές της φιλοσοφίας της 
Νέας Εποχής. 

 Ο Dr Jean Houston, ένας απ' τους πιο φηµισµένους ηγέτες της Νέας Εποχής, αναφέρει 
ότι διηύθυνε ένα εντατικό τριήµερο εργαστηριακό πρόγραµµα για 150 ανώτερους 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους, καθώς και άλλα παρόµοια προγράµµατα στα οποία 
συµµετείχαν κορυφαία διοικητικά στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων και κυβερνητικοί 
αξιωµατούχοι των Η.Π.Α. 

 Πενηνταδύο εκδοτικοί οίκοι έχουν σχηµατίσει από κοινού τη λεγόµενη Νεοεποχική 
Συµµαχία Εκδόσεων και Εµπορίας (New Age Publishing and Retail Alliance), που το 
σλόγκαν της είναι "Μια Συνείδηση που η Ώρα της Έχει Φτάσει". Συνολικά, το ύψος  
των πωλήσεων των Νεοεποχικών βιβλίων ανέρχεται στο 1 δισεκατοµµύριο δολλάρια το 
χρόνο. Ο  καθηγητής Carl Raschke, του Πανεπιστηµίου του Denver, επικριτής της Νέας 
Εποχής, ονοµάζει το κίνηµα αυτό την "πιο ισχυρή κοινωνική δύναµη των Η.Π.Α. 
σήµερα." Και προσθέτει: "Εάν  το  δε ι  κανε ίς  προσεκτικά  βλέπε ι  ότι  
αντιπροσωπεύει  µ ια  ολοκληρωτική  απόρριψη  των  Χριστιαν ικών  και  
των  θεµελ ιωδών  Αµερικανικών  αρχών . " 

Τα παραδείγµατα αυτά δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου ... 
 
… Πάνω από τα µισά βιβλία που κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία στην κατηγορία 

"Ψυχολογία / Προσωπική Βοήθεια" βασίζονται, σε ένα µεγάλο βαθµό ή και καθ' ολο-
κληρία, σε παραλλαγές της Νεοεποχικής ψυχολογίας. Ο ανύποπτος καταναλωτής, για   
παράδειγµα, ο οποίος ψάχνει για ένα βιβλίο  σχετικά  µε την επίλυση των συναισθηµα-
τικών του ταραχών, ή  για την εξασφάλιση περισσότερης ευτυχίας, ή την επίλυση των 
οικογενιακών του προβληµάτων, µπορεί εύκολα να αγοράσει ένα βιβλίο που να βασίζεται 
σε Νεοεποχικές αρχές, χωρίς καν να το καταλάβει, εφόσον δεν θα υπάρχει κάποια εµφανής 
ένδειξη. 

Ένας από τους ιδρυτές της σύγχρονης Νεοεποχικής ψυχολογίας είναι ο Carl Jung. 
Κατά τη διάρκεια της παγκοσµίου φήµης καριέρας του, ο Jung υποστήριξε σθεναρά την 
άποψη ότι το πνεύµα δεν έχει ανεξάρτητη υπόσταση. Έγραψε τόµους ολόκληρους 
ψυχολογικής σκέψης βασισµένης στην πεποίθηση ότι βρίσκονταν σε επαφή µε φαινοµενικά 
υπερφυσικές δυνάµεις που ήταν µέρος του "Συλλογικού Υποσυνείδητου", ένα είδος 
ανθρώπινου συλλογικού πνευµατικού τοµέα, ο οποίος εµπεριέχει όλες τις πλευρές της 
ανθρώπινης εµπειρίας και της ψυχικής συγκρότησης. Μόνο προς το τέλος της µεγάλης κα-
ριέρας του κατάλαβε ότι είχε καταληφθεί και συντριβεί από δυνάµεις που ξέφευγαν από 
τον έλεγχο του. Τελικά παραδέχτηκε ότι ο αόρατος φίλος του, επ' ονόµατι Φιλήµων, ήταν 
µια ανεξάρτητη πνευµατική οντότητα: 
« O Φιλήµων εκπροσωπούσε µια δύναµη, που δεν ήταν ο εαυτός µου... Αυτός µου δίδαξε 
την ψυχική αντικειµενικότητα. 
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... Μερικές φορές µου φαινόταν πολύ πραγµατικός, λες και ήταν ζωντανή προσωπικότητα. 
Έκανα βόλτες µαζί του στον κήπο και για µένα ήταν αυτό που οι Ινδοί ονοµάζουν 
γκουρού». 

Πράγµατι, η πηγή έµπνευσης και γνώσης του Jung ήταν ένα προσκολούµενο φιλικό 
του πνεύµα (δαίµονας), που ήταν και ο πραγµατικός συγγραφέας του βιβλίου του µε τίτλο 
"Ψυχολογία του Βάθους"!  Εδώ, στο επίκεντρο ενός τεράστιου ποσοστού ψυχολογιών που 
βασίζονται στη Νέα Εποχή βλέπουµε τις έξυπνες κινήσεις των απατηλών δαιµόνων. 

Στο  χώρο  της  Εκπαίδευσης  (από το νηπιαγωγείο µέχρι και το λύκειο) ο 
πνευµατικός ανθρωπισµός έχει καταλάβει σε πολλά καίρια σηµεία, αν και όχι τόσο, όσο σε 
άλλους τοµείς. Απο µια πλευρά, βλέπουµε στην εκπαίδευση ότι είναι δυνατό να 
συνδυάζονται ο κοσµικός ανθρωπισµός και ο Νεοεποχικός (ψευδο) πνευµατικός 
ανθρωπισµός και να λειτουργούν ο ένας µετά τον άλλο, παρ' ότι οι φιλοσοφίες τους είναι 
διαφορετικές. 

Πολλοί Χριστιανοί συγγραφείς έχουν σηµάνει συναγερµό στη Χριστιανική 
κοινότητα σχετικά µε την ισχυρή επιρροή των κοσµικών ανθρωπιστικών διδασκαλιών για 
τη "∆ιευκρίνηση Αξιών" στα σχολεία, σε Εθνικό (Αµερικανικό) επίπεδο. Σ' αυτή την 
περίπτωση, οι απόλυτες ηθικές αξίες που θεσπίζει η Βίβλος παραγκωνίζονται µε την 
αιτιολογία ότι αποτελούν απλά ένα µόνο εναλλακτικό σύστηµα αξιών µεταξύ άλλων. 

Οι µαθητές που διδάσκονται τη "∆ιευκρίνηση Αξιών" µαθαίνουν να 
χρησιµοποιούν τα δικά τους (υποκειµενικά) αισθήµατα, ως ηθικούς καθοδηγητές, για 
το καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέµα! Η χρησιµοποίηση των προσωπικών 
αντιλήψεων του ανθρώπου σαν µέτρο για την ηθική συµπεριφορά και άποψη για τον 
κόσµο, συνεπάγεται την ύπαρξη της δυνατότητας της αυτο-αιτιολόγησης συµπεριφορών 
και ενεργειών που δεν βασίζονται στη διδασκαλία της Βίβλου. 

Η "∆ιευκρίνηση Αξιών" δέχεται επίσης τον Νεοεποχικό πνευµατικό ανθρωπισµό 
σαν µια βιώσιµη, απόλυτα δικαιολογηµένη επιλογή, εφόσον οι απόψεις της "φαίνονται 
συνετές" στο µαθητή. Επίσης, στον ίδιο αυτό τοµέα της εκπαίδευσης, µια καινούργια 
άποψη, βασισµένη σε Νεοεποχικές αντιλήψεις, και αποκαλούµενη "Συρρέουσα  
Εκπα ίδευση ", κερδίζει γρήγορα έδαφος. Εµπνευσµένη από την ∆όκτορα Βeverly 
Galyean, αυτή η αλυσίδα σκέψης γίνεται αποδεκτή µε αυξανόµενη ταχύτητα σε 
εκπαιδευτικούς και ψυχιατρικούς κύκλους… 
 

ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΥΞΑΝΟΥΝ 

Στο γενικό πρόγραµµα της Νέας Εποχής συµπεριλαµβάνεται και ένα οργανωµένο 
σχέδιο για την «πλανητική  κάθαρση», τώρα που ο κόσµος κατευθύνεται προς την 
ολοκλήρωση µιας "Νέας Παγκόσµιας Εποχής", που θα αποτελείται από µια ανώτερη φυλή 
υπερανθρώπων. Εδώ ανήκει και το πολύ διαστρεβλωµένο σενάριο του "ξεχωρίσµατος του 
σιταριού από το άχυρο". Οι περισσότερες Νεοεποχικές προφητείες προβλέπουν την ύπαρξη 
µιας περιόδου αλλαγής, που θα διαρκέσει µια χιλιετηρίδα, στη διάρκεια της οποίας όσοι 
θα δεχτούν το µήνυµα και το χάραγµα της "Νέας Παγκόσµιας Τάξης" θα αποτελέσουν 
τµήµα της πολύ διαφηµιζόµενης Νέας Εποχής. Θα υπάρξουν όµως και άλλοι, που θα 
χρονοτριβούν εναντιωµένοι. Αυτοί που θεωρούνται οι "εξελικτικά κοιµισµένοι" (δηλ. οι 
εναποµείναντες Χριστιανοί άγιοι που υποµένουν καρτερικά, και όλοι οι άλλοι που 
εναντιώνονται) που υψώνουν εµπόδια ενεργητικής εναντίωσης στην εξάπλωση της Νέας 
Εποχής" (δηλ. των Αντίχριστων δυνάµεων), θα πρέπει να "εξαλειφθούν ευσπλαχνικά" 
από το πρόσωπο του Νέου Κόσµου και να "εξοριστούν σε άλλα µετενσαρκωµένα 
σώµατα, σε άλλες λιγότερο εξελιγµένες πλανητικές περιοχές"(!) 

Τελικά, όσο η δύναµη του Αντιχρίστου πολλαπλασιάζεται στον κόσµο, θα 
ακολουθηθεί µια ανακαινισµένη και αναβαθµισµένη φιλοσοφία, βασισµένη στη Νέα 
Εποχή, µε σκοπό την "κάθαρση" του πλανητικού πληθυσµού από εκείνους που δεν είναι 
"έτοιµοι" να κάνουν το επόµενο βήµα στην ανώτερη φυλή των υπερανθρώπων. 
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ΟΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Ένα από τα πιο αγνοηµένα σηµεία της πρόσφατης ιστορίας είναι η αποκρυφιστική 
βάση του Ναζιστικού συστήµατος. Πάνω σ' αυτό το εκπληκτικό θέµα έχουν γραφτεί 
αρκετά και πολύ καλά βιβλία, που αποκαλύπτουν µε σαφήνεια ότι ο Χίτλερ και πολλοί 
από την ηγεσία της Γερµανίας, και οι Ναζί SS ασχολούνταν συστηµατικά µε τον 
αποκρυφισµό. Η απότοµη άνοδος του Χίτλερ στην ε ξουσία εξηγείται καλύτερα πάνω σ' 
αυτή τη βάση. 

Ο βασικός µέντορας του Χίτλερ, ο Dietrich Eckhart, ήταν ιερέας της Εταιρείας της 
Θούλης, µιας ισχυρής, κρυφής, Ευρωπαϊκής, αποκρυφιστικής εταιρείας που ιδρύθηκε πριν 
από πολλούς αιώνες. Ένα βασικό σηµείο της φιλοσοφίας αυτής της αποκρυφιστικής 
κοινότητας ήταν η πίστη ότι η Γερµανική φυλή ήταν απόγονος µιας φυλής θεών µε το 
όνοµα Υπερβόρεια (Hyperboreans). 

Ακολουθώντας αυτή την πορεία προς τα πίσω, στις ρίζες υπήρχαν υποτιθέµενα 
παγκόσµια µυστικά που έπρεπε να ανακαλυφθούν, και τα "κλειδιά" για την αναβίωση των 
απογόνων αυτής της "άρχουσας φυλής" των υπεράνθρωπων" σε µια νέα χιλιετηρίδα. Ο 
Χίτλερ ονόµασε την καινούρια αυτή περίοδο Τρίτο Ράϊχ, "Το Ράϊχ των Χιλίων Ετών". 

Με το να µυήσει τον Χίτλερ στα υψηλότερα µυστικά της Εταιρείας της Θούλης, ο 
Dietrich Eckhart πίστευε ότι απελευθέρωνε µια ηγεµονική µυστικιστική δύναµη. Έγραφε: 
"Ακολουθήστε τον Χίτλερ! Εκείνος θα χορέψει, αλλά εγώ έχω διαλέξει το ρυθµό. Του 
έχουµε διαλέξει το ρυθµό. Του έχουµε εµπιστευτεί τα µέσα για να επικοινωνεί µαζί 
Τους. "Μην κλαίτε για µένα: Θα επηρεάσω την ιστορία όσο κανένας άλλος Γερµανός". 

Οι οικείοι καθώς και πλήθος κόσµου είχαν παρασυρθεί από το υπεράνθρωπο, 
µαγνητικό χάρισµα του Χίτλερ. Πολλοί που ανήκαν στην υψηλή Γερµανική ηγεσία είχαν 
καταλάβει ότι ο Χίτλερ κατευθύνονταν από ασύλληπτες, αόρατες δυνάµεις, που τις 
ονόµαζαν "Αγνωστοι Ανώτεροι". 

Ο Herman Raushning, ο Κυβερνήτης του Danzig, και έµπιστος του Χίτλερ, έλεγε: 
"∆εν µπορεί παρά να ήταν ένα µέντιουµ... πέρα από κάθε αµφιβολία, ο Χίτλερ 
ήταν αιχµάλωτος δυνάµεων ανεξάρτητων από τον εαυτό του... για τις οποίες ο 
συγκεκριµένος άνθρωπος που ονοµάζονταν Χίτλερ, αποτελούσε µόνο ένα 
προσωρινό καταφύγιο". 

Ο Heinrich Himmler, αρχηγός των φοβερών SS ήταν φανερά αναµειγµένος στον 
αποκρυφισµό. Ήταν η γέτης αυτών των ξεχωριστών στρατευµάτων, που είχαν δώσει 
όρκους αίµατος να διατηρήσουν τις βαθιές αποκρυφιστικές διασυνδέσεις τους και να 
προωθήσουν την χιλιετία του Τρίτου Ράϊχ. Στην πραγµατικότητα τα SS, που 
ονοµάζονταν και "Μαύρη Τάξη", ήταν µια αριστοκρατική κάστα µάγων της µαύρης 
µαγείας, που χρησιµοποιούσε αποκρυφιστικές τελετουργίες και τεχνικές διαλογισµού, σαν 
µια µυστική βάση της δύναµης και της επιρροής τους. Πολλές αποστολές είχαν σταλεί 
στην Ινδία και το Θιβέτ για να βρουν τα χαµένα κλειδιά για το Αριανό παρελθόν τους. 
Πράγµατι, όταν το Βερολίνο ήρθε στα χέρια των Συµµάχων, βρέθηκαν πάνω από 1.000 
πτώµατα Θιβετιανών. 

Η εµπερειστατωµένη έρευνα µας δίνει µια καθαρή εικόνα της µαζικής προσέλκυσης 
και χρήσης δαιµονικών δυνάµεων. Στις δεκαετίες του 1920 και του 1930, παρατηρήθηκε 
µια αναβίωση του αποκρυφισµού στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερµανία και την Αυστρία, 
η οποία λειτούργησε σαν µια δυναµική ώθηση που κατέληξε στην άνοδο ενός πολύ µέτριου 
πνευµατικά, ανθρώπου - του Χίτλερ - σε µια θέση που συγκλόνισε συθέµελα όλες τις 
γωνιές της Γης. 

Ο απώτερος σκοπός του Χίτλερ ήταν να δηµιουργήσει µιαν υπεράνθρωπη φυλή, 
υπό την αιγίδα µιας παγκόσµιας κυβέρνησης, µε αρχηγό τον ανώτατο υπεράνθρωπο. Για 
την επίτευξη του σκοπού του, η αιµατηρή θυσία των Εβραίων θεωρήθηκε απαραίτητη για 
την "κάθαρση" του Γερµανικού αίµατος, ώστε να επανέλθει η γεννετική αγνότητα και η 
αναµενόµενη υπεροχή. Αυτός ο "νέος άνθρωπος" θα ήταν µια φυλή Αριανών θεών. Ελεγε ο 
Χίτλερ, εκστατικός: 
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« Ό νέος άνθρωπος ζει ανάµεσα µας, τώρα! Είναι εδώ! ∆εν σας φτάνει αυτό; 
Θα σας φανερώσω ένα µυστικό. Είδα τον νέο άνθρωπο. Είναι ατρόµητος και 

σκληρός». (∆εχόταν δαιµονικά οράµατα! - σηµ. ΛΜ∆) 
Έτσι, τα βασικά θέµατα της δηµιουργίας του χιλιετούς νέου κόσµου και της 

ανώτερης φυλής των θεανθρώπων, βασισµένα στην αποκρυφιστική φιλοσοφία, και έχοντας 
σαν προαπαιτούµενο την "κάθαρση της κατώτερης φυλετικής µάζας", αποτέλεσαν τα 
βασικά σηµεία του Ναζιστικού συστήµατος. 

Αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Οι δαιµονικές δυνάµεις, όµως, που κρύβονταν πίσω 
από αυτή την προσπάθεια, εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο Ναζισµός του Χίτλερ δεν ήταν 
παρά µια ακατέργαστη, πρωτόγονη πρόβα για να επιτευχθούν τα επιτήδεια, σατανικά, και 
καλοστηµένα σχέδια του Ψεύτο Μεσσία. 
 

ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΦΟΝΟ 
Για να είναι σε θέση να αυτο - δικαιολογεί διάφορους τύπους φόνου, η Νεοεποχική 

φιλοσοφία αποδέχεται µερικές ακραίες απόψεις της λογικής του Ναζισµού. 
 Χρησιµοποιώντας την φιλοσοφία που βασίζεται στην µετενσάρκωση και το 

Κάρµα, η Νέα Εποχή εύκολα δικαιολογεί πράξεις όπως την έκτρωση, την ευθανασία, 
τη φυλετική στειροποίηση, ακόµα και τον φόνο. Η Νεοεποχική φιλοσοφία πρεσβεύει ότι 
το πνεύµα είναι αθάνατο. Άρα, δεν υπάρχει η έννοια του θανάτου, απλά και µόνο µια 
ατέλειωτη "ανακύκλωση" του πνεύµατος σε διάφορα σώµατα. Αυτή την άποψη την 
ασπάζεται, σήµερα, η πλειοψηφία του πληθυσµού της Γης … 

 
… Ο Dave Hunt, στο βιβλίο του "Αµερική: Ο Μαθητευόµενος Μάγος", κάνει 

κάποιες προσγειωµένες σκέψεις: 
"Η τελευταία φορά που συνέβει κάτι που να προσεγγίζει τη µαζική αυτή στροφή 

από τη λογική στο µυστικισµό ήταν στη δεκαετία του 1920 και του 1930. Είχε σηµειωθεί 
τότε µια έξαρση του αποκρυφισµού στη ∆υτική Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Αυστρία και 
τη Γερµανία, πράγµα που συνετέλεσε στο να προετοιµαστεί το έδαφος για την άνοδο του 
Ναζισµού στη Γερµανία. Κάποιοι ιστορικοί µάλιστα ονόµασαν τον Χίτλερ  Απόκρυφο 
Μεσσία". 

"... Συµβαίνει κάτι το πολύ σηµαντικό και θα πρέπει να το πάρει κανείς στα 
σοβαρά. Η τελευταία αναβίωση του αποκρυφισµού έγινε για να παίξει το παιχνίδι του 
Χίτλερ, και τα θύµατα του ανήλθαν σε εκατοµµύρια. ∆εν µπορεί λοιπόν παρά ν' 
αναρωτηθεί κανείς πού θα οδηγήσει αυτή η πολύ πιο διαδεδοµένη (νεοεποχίτικη)  
αναγέννηση του αποκρυφισµού. 

Στην πράξη, η Νέα Εποχή είναι µια απ' τις κύριες πύλες απ' τις οποίες θα εισέλθουν 
οι δυνάµεις του Αντιχρίστου για να κυριαρχήσουν στον κόσµο. Ο Αντίχριστος έρχεται 
έχοντας µια καινοτόµο ορθόφρονη επιστήµη στο ένα του χέρι και µια φιλοσοφία 
παγκόσµιας ενότητας στο άλλο. Έρχεται καθισµένος σ' ένα πολιτικό - οικονοµικό (και 
θρησκευτικό – ΛΜ∆) θρόνο παγκόσµιας εξουσίας. Η Ενιαία Νέα Παγκόσµια Τάξη, υπό 
την ηγεσία του τελευταίου προβατόσχηµου λύκου, θα προσφέρει στον απελπισµένο κόσµο 
πολλά θαύµατα, δώρα και θαυµαστά σηµεία, εξ ονόµατος της ειρήνης, της αγάπης, 
της εξυγίανσης του πλανήτη, της παγκόσµιας συµφιλίωσης και 
συναδέλφωσης”…  

 

(και της µιας -υπερ- Πανθρησκείας! ΟΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ SUPER ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

SUPERMEN TΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ !!! - ΛΜ∆) 
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ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ   
 

Η  ελληνορθόδοξη  ταυτότητά  μας  
στην  εποχή  της  παγκοσμιοποιήσεως   

... Ο καθηγητής και πρύτανης κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης σημειώνει: «Όποιος 
μιλάει για  Ορθοδοξία  ερήμην του Ελληνισμού, νομίζω ότι ματαιοπονεί, όποιος όμως 
μιλάει για Ελληνισμό ερήμην της Ορθοδοξίας, κάνει κάτι χειρότερο· ασχημονεί». 

Όσοι αποκόπτονταν από την ορθόδοξη πίστη και κοινωνία, έχαναν και την 
ελληνικότητά τους. Αυτό εσήμαιναν τα ρήματα «φραγκεύω» και «τουρκεύω». Έλληνες 
έμεναν  όσοι παρέμειναν  ορθόδοξοι. 

Εάν θέλουμε να αποδώσουμε με μια λέξη τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας, τον 
πολιτισμό της Ρωμιοσύνης, θα λέγαμε ότι είναι ο πολιτισμός του προσώπου. Στην 
παράδοσή μας ο Θεός - δημιουργός είναι πρόσωπο, αλλά και ο άνθρωπος  είναι 
πρόσωπο. Το πρόσωπο νοείται ως ελευθερία και ετερότητα. Το πρόσωπο είναι το «εσύ», 
που βρίσκεται απέναντι από το «εγώ», είναι ο άλλος. Το πρόσωπο ως ελευθερία και 
ετερότητα είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, όχι μόνο πνευματικά αλλά και 
ψυχοδιανοητικά και βιολογικά. Τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας και της μοναδικότητας ο 
άνθρωπος, ως πρόσωπο, τα έχει προίκα από το Δημιουργό του. Καθώς ο Θεός εκτός από 
ελευθερία είναι και  αγάπη, έτσι ακριβώς είναι και ο άνθρωπος. 

Ο πολιτισμός της Ρωμιοσύνης είναι ο πολιτισμός της κοινοτικότητας, της ενορίας. 
Είναι το «εμείς» του Μακρυγιάννη. 

Ο μόνος χώρος όπου μπορούν να βιωθούν αυθεντικά (με τελειότητα -ΛΜΔ) αυτές οι 
πνευματικές πραγματικότητες, είναι ο χώρος της θεανθρώπινης κοινωνίας που λέγεται  
Εκκλησία …  

 
Η  παγκοσμιοποίηση 
 Η παγκοσμιοποίηση και η Νέα Τάξη Πραγμάτων αποσκοπούν στη δυναστική 

ομογενοποίηση λαών και πολιτισμών και εντάσσονται στο σχεδιασμό της λεγομένης Νέας 
Εποχής. Σύμφωνα με τη Νέα Εποχή, κάθε 2.000 χρόνια η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μια 
νέα εποχή. Τώρα εισερχόμεθα στην εποχή του Υδροχόου. Η παλαιά εποχή των Ιχθύων, 
κατά την οποία επικράτησε ο Χριστιανισμός, τελειώνει. Τώρα περιμένουμε ένα νέο μεσσία, 
ένα νέο Χριστό, που θα φέρει νέες αλήθειες στην ανθρωπότητα. Και μόνο αυτά βέβαια 
αρκούν για να αντιληφθεί κάποιος  ότι η λεγομένη Νέα Εποχή είναι αντίθετη και 
ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη μας. Κατά βάθος η Νέα Εποχή δεν είναι καθόλου νέα. 
Το βασικό της μήνυμα είναι το αρχαίο εωσφορικό ψέμα ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση 
του θεός και η βασική επιδίωξή της είναι το παλαιό σχέδιο των σκοτεινών οργανώσεων 
τύπου μασονίας και σιωνισμού για παγκόσμια κυριαρχία. 

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού προωθείται: 
1) Μια Νέα Τάξη Πραγμάτων σε πολιτικο-οικονομικό επίπεδο με τελικό 

στάδιο την επιβολή μιας παγκόσμιας κυβέρνησης με επικεφαλής τον αναμενόμενο από τους 
νεοεποχίτες μεσσία & 

2) Μια Νέα Τάξη Πραγμάτων σε θρησκευτικό επίπεδο με τελικό στάδιο την επιβολή 
της πανθρησκείας που θα προκύψει από το ανακάτεμα των θρησκειών. 

Η τακτική που χρησιμοποιούν για την προώθηση των δύο βασικών στόχων που 
προαναφέρθηκαν είναι:   

(α) Περνά ένας οδοστρωτήρας, που ισοπεδώνει γλώσσες, πολιτισμούς, παραδόσεις, 
εθνικές ιδιαιτερότητες, προωθώντας τον εξαμερικανισμό των εθνών με την έννοια της 
υιοθετήσεως των υποπροϊόντων του “αμερικανικού τρόπου ζωής”. 

(β) Εφαρμόζεται η τακτική του “διαίρει και βασίλευε”. Τα δικαιώματα των 
πραγματικών ή κατασκευασμένων μειονοτήτων, εθνικών και θρησκευτικών, γίνονται μοχλός 
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Ο πάπας John Paul II σε «Λειτουργεία» στους 
Papua, New Guinea (Μάϊος 8, 1984). Το 
Αποστολικό ανάγνωσμα διαβάζει μία ημίγυμνη και 
ξεστήθωτη ! 

για την εγκαθίδρυση της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Το μοντέλο της πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας προβάλλεται για να χτυπηθούν χώρες, όπως κατ’ εξοχήν η Ελλάδα, που 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη ομοιογένεια εθνική, θρησκευτική και γλωσσική. Στόχος είναι να 
μεταβάλλουν ανθρώπους και κοινωνίες σ’ έναν άμορφο χυλό. Γι’ αυτό δε θέλουν πρόσωπα 
και υπεύθυνους πολίτες, αλλά ένα απρόσωπο ανθρώπινο κοπάδι, το οποίο εύκολα θα 
κατευθύνουν. Γι’ αυτό και μισούν το ανθρώπινο πρόσωπο, όπως είπαμε στην αρχή. 

(γ) Για την προώθηση της δαιμονικής πανθρησκείας έχουν θέσει σε κυκλοφορία το 
δόγμα ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στο ίδιο τέρμα. 
Εξισώνουν έτσι την αλήθεια της Ορθοδοξίας με την πλάνη των αιρέσεων. 

Την Ορθόδοξη Εκκλησία την πολεμούν από έξω, αλλά προσπαθούν να την 
αλώσουν κι από μέσα. Επιδίωξη της Νέας Εποχής δεν είναι να αδειάσουν οι εκκλησίες, 
αλλά  να γεμίσουν με ανθρώπους που θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα. Με ανθρώπους 
δηλαδή που θα λένε ότι είναι χριστιανοί, ενώ συγχρόνως θα πιστεύουν και στο Βούδα, στη 
μετενσάρκωση, θα ασκούν τη γιόγκα ή το διαλογισμό. Η ηθελημένη αυτή σύγχυση 
επιτείνεται από τη χρήση εκ μέρους τους χριστιανικών όρων, όπως Χριστός, αμαρτία κ.ο.κ. 
με ανεστραμμένο όμως νόημα.  

-Σημ. ΛΜΔ: Στην Πανθρησκεία θα προβληθεί ένα κεντρικό πρόσωπο, που 
υποτίθεται θα ενώνει κάτω από αυτό, όλες τις θρησκείες. Ένα τέτοιο πρόσωπο δεν θα 
απαιτεί να αλλάξεις το θρησκευτικό σου φρόνημα, μόνο να αποδεχθείς το ρόλο αυτού 
του προσώπου. Βέβαια αυτό θα σημαίνει ότι η θρησκεία σου χρειάζεται ένα τέτοιο 
πρόσωπο. Αυτό για την Ορθοδοξία είναι αίρεση είτε πρόκειται τη θέση αυτή να την κατέχει 
«Ορθόδοξος», είτε όχι. Oι πολιτικοί της παγκοσμιοποίησης και η Καθολική (παπική) 
εκκλησία προβάλλει για τη θέση αυτή σαν καταλληλότερο τον Πάπα. Έτσι το καινούργιο 
δόγμα (θα) είναι: Πίστευε ότι θέλεις, μόνο βάλε μία μετάνοια στον Πάπα! 

Για τον λόγο αυτό έπρεπε να γίνουν τα ταξίδια του πάπα Ιωάννη Παύλου του Β΄ στις 
διάφορες χώρες με αποδοχή από τις τοπικές εκκλησίες ή θρησκευτικές κοινότητες. Γιατί η 
αποδοχή αυτή είναι η αρχή της τελικής αποδοχής στο ρόλο του ηγέτη της 
Πανθρησκείας! Έτσι στη χώρα μας, αν δεν τον καλούσε η Ελλαδική εκκλησία, δεν θα 
ερχόταν σαν απλός προσκεκλημένος του κράτους, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος. Αυτόν, και 
την φίλαρχη εκκλησία του, ενδιέφερε μόνο η πρόσκληση της εδώ τοπικής εκκλησίας! Είναι 
λοιπόν πασιφανές ότι το ενδεχόμενο να προέλθει από τη θέση αυτή ο ψευδοπροφήτης, 
ὀπως τον χαρακτηρίζει η Αποκάλυψη, δεν είναι καθ’ όλου απίθανο, αν μάλιστα λάβομε υπ’ 
όψιν την διπλή εξουσία που ασκεί το Βατικανό (εκκλησιαστική και κοσμική), που 
συμβολίζεται σαν 2 κέρατα στην Αποκάλυψη, καθώς και το ότι ο ψευδοπροφήτης βγαίνει 
από τη στεριά, δηλ. τους πιστούς που όμως ξέπεσαν, εν αντιθέσει με τον Αντίχριστο που 
βγαίνει από τη θάλλασσα, δηλ. τα ταραχώδη νερά της απιστίας. Μάλιστα από προφητεία του 
Αγίου Κοσμά γνωρίζουμε ότι αίτιος του Γενικού Πολέμου θα είναι κάποιος πάπας: «Τον πάπα 
να καταράσθε διότι αυτός θα είναι η αιτία…» 

Ο πάπας λοιπόν έχοντας υποστεί τη 
μεγαλύτερη πνευματική πτώση της σύγχρονης 
ιστορίας ως ερμηνεύει και ο Ιουστίνος Πόποβιτς, 
αποδέχθηκε, αντι να αποποιηθεί όπως ο Κύριος, 
τον πειρασμό: Ταύτα πάντα σοι δώσω εάν 
πεσών προσκυνήσης μοι! (Ματθ. Δ-9). 

Και ότι αιχμαλωτίσθηκε πλήρως, από το 
Αντίχριστο αυτό πνεύμα, όχι μόνον ο ίδιος σαν 
άτομο, αλλά και όσοι τον υποστήριζαν, φαίνεται, 
από το ότι κατά τις περιοδείες του, όπου πήγαινε, 
αποδεχόταν πλήρως οτιδήποτε πρέσβευαν οι 
τοπικοί θρησκευτικοί ηγέτες. 

Στους Χριστιανούς ασπαζόταν το Ευαγγέλιο, 
στους Μουσουλμάνους το κοράνι, στην Ινδία δέχθηκε να τον χρίσει μία μάγισσα σαν 
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Ο πάπας φιλάει το κοράνιο !

Ο πάπας Ιω. Παύλος ΙΙ, 
χρίεται, από μία μάγισσα, στις 

1/2/1986, σαν Αρχιμάγος! 
Ο John Paul II, στο τείχος των 
δακρύων, στο Ισραήλ, στις 
26/3/2000, όπου αφήνει και την 
προσευχή του! 

Αρχιμάγο (!) κλπ. Αλλά και στην Ασίζη μάζεψε εκπροσώπους από όλα τα θρησκευτικά 
κινήματα και μπήκε μπροστά και φωτογραφήθηκε 
σαν κεφαλή τους! 

Σύμφωνα με το βιβλίο «THE BIBLICAL 
COMMISSION ON THE JEWS: CHANGES IN 
DOCTRINE & NEW ANATHEMAS» υπό A. S. 
Guimarγes, στο κείμενο της πρόσφατης Pontifical 
Biblical Commission (PBC), με πρόλογο από τον 
καρδινάλιο Ratzinger, πάπα πλέον, υποδεικνύ-
εται ότι ένας μελλοντικός Εβραίος Μεσσίας θα 
μπορούσε να γίνει αποδεκτός από τους 
Καθολικούς (!), ότι οι Καθολικοί θα έπρεπε να 
μαθαίνουν τις Γραφές από τους Εβραίους κλπ.   
Σημ.ΛΜΔ: Λίγες μέρες μετά την παραπάνω είδηση ο Ratzinger γίνεται ο πάπας 
Βενέδικτος 16ος. (Βέβαια Βενέδικτος = 2+5+50+5+4+10+20+300+70+200 = 666 !) 

Οι Καθολικοί υποστηρίζουν, ότι κάποιοι “μεγάλοι” από αυτούς, όπως ο Άγιος Βερνάρδος, 
ο Αββάς Ιωακείμ κλπ, είχαν από παλαιά, εκφράσσει  προειδοποιητική γνώμη ερμηνεύοντας την 
Αποκάλυψη, ότι δηλ. κάποιος Πάπας θα πρόδινε παντελώς την πίστη του και θα έπαιζε 
Αντίχριστο ρόλο (του ίδιου του Αντιχρίστου ή του ψευδοπροφήτη).  «The Catholic Encyclopedia 
(Vol. I, Antichrist), relates that St. Bernard was of the opinion that the beast of the Apocalypse 
was an anti-pope. However, the author, Reverend A.J. Maas, is careful to point out that both St. 
Bernard and the Abbot Joachim were not proponents of the Protestant papal Antichrist theory, 
since they both speak of anti-popes who will rule as popes»…       Finally, we would like to cite 
Father E.S. Berry who describes the False Prophet as an anti-pope. All these quotes prove that, 
contrary to popular belief, the papal See could be overthrown temporarily. And, as the Catholic 
Encyclopedia (Vol. I) article written by Fr. Maas concludes: "...since Antichrist simulates 
Christ, and the Pope is an image of Christ, Antichrist must have some similarity to the 
Pope."  !!!   ΛΜΔ. - 

 www.betrayedcatholics.com/sixes.html) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…Και μετά τη δική μου παρέμβαση, 

συνεχίζει το άρθρο… 

 

Η στάση των ορθοδόξων 
 Σ’ αυτό το σκοτάδι το πνευματικό, και σ’ αυτή τη σύγχυση, εμείς οι Oρθόδοξοι 

Χριστιανοί θα πρέπει να αντιτάξουμε το φως και την αλήθεια του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριός 

Ο πάπας John Paul II με το Dalai Lama 
και ηγέτες άλλων θρησκειών στην 

Assisi (27 Οκτ. 1986) 
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του 
Σπύρου Παπαγεωργίου  
από την εφημερίδα "Σημερινή" 
της Κύπρου 

μας λέει: “Eγώ ειμί η Oδός και η Aλήθεια και η Ζωή”, οπότε καταρρέει η συγκρητική 
πανθρησκεία της Νέας Εποχής. 

Εδώ θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αντιτιθέμεθα στην παγκοσμιοποίηση της Νέας 
Εποχής,  διότι προσπαθεί να επιβληθεί χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. 

Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν την “καλή ανησυχία”,  
όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μας χρειάζεται νήψη, δηλαδή 
πνευματική επαγρύπνηση. Μας χρειάζεται μετάνοια και προσευχή. Χρειάζεται να 
αναπτύξουμε πνευματικά αντισώματα για να αντισταθούμε στη δαιμονική 
«πνευματικότητα» της Νέας Εποχής. Αυτό θα γίνει αν γνωρίσουμε, αγαπήσουμε, βιώσουμε 
και προβάλλουμε την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας. Κάθε ενορία και κάθε μοναστήρι 
μπορούν και πρέπει να γίνουν κέντρα αυτής της πνευματικής αντιστάσεως. 

Πέρα όμως από την “καλή ανησυχία”, την προσευχή και τη μετάνοια, να είμαστε 
έτοιμοι και για παρεμβάσεις, όπου  και όταν χρειασθεί και μας καλέσει η Εκκλησία μας. Και 
να μην ξεχνούμε: Αυτοί που σχεδιάζουν παγκοσμιοποιήσεις χωρίς Χριστό και εναντίον του 
Χριστού αλλά και των ανθρώπων, «κάνουν λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο», γιατί ο 
Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός και πραγματικός Κύριος της Ιστορίας και του 
κόσμου. 

του Οσιολογ. Μοχανού Αρσενίου Βλιαγκόφτη 
 

                                        
 

Όπως έγραψε η εφημερίδα "The Spot Light" στις 10.07.95, η κυρία Θάτσερ, πρώην πρωθυπουργός 
της Βρετανίας, δήλωσε, ότι η μυστική Λέσχη Μπίλντερμπεγκ οργάνωσε την ανατροπή της.   
" Για μένα είναι τιμή η απόρριψή μου από την Λέσχη Μπίλντερμπεγκ» δήλωσε, και συνέχισε.  
" Όποιος δεχτεί να παραδώσει στήν Λέσχη την αυτοκυριαρχία της χώρας του είναι εκλεκτός, 
αλλοιώς απορρίπτεται….  
Η Λέσχη, συνέχισε η πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας, θα αποτύχει στον στόχο της, να ιδρύσει μία 
Παγκόσμια Αυτοκρατορία μέχρι το 2002. Θέση της Λέσχης είναι, να υποβαθμιστούν τά Εθνη και να 
υπάρξει μία Νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων, αλλά θα αποτύχουν.   (Σημ. ΛΜΔ. Δεν είναι οι Αμερικανοί 
που θα κερδίσουν από τη Νέα Παγκόσμια Τάξη όπως την αποκαλούν, αλλά μία χούφτα οικογενειών που 
κρατάνε τον Παγκόσμιο πλούτο στα χέρια τους. Αυτοί οργανώνονται με διάφορες λέσχες, όπως της 
Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Ο Θεός όμως θα διασκεδάσει τα σχέδιά τους, και θα δοξάσει την Ορθοδοξία, 
έστω και για λίγα χρόνια. Μετά όμως ο αμετανόητος κόσμος θα υποδεχθεί τον Αντίχριστο!) 

 
 

Οι αποτυχίες της "Νέας Τάξεως", η παγκοσμιοποίηση του τρόμου και η 
αντιτρομοκρατική υστερία των Aμερικανών 

25 Δεκεμβρίου 2003 
 

H περιβόητη "Nέα Tάξη", εν ονόματι της οποίας διεπράχθησαν, από τους Aμερικανούς και 
τους συμμάχους τους, εγκλήματα επί εγκλημάτων κατά τα 12 τελευταία χρόνια, βρίσκεται ήδη 
ενώπιον σοβαράς εμπλοκής. Φαίνεται ότι προσεγγίζει ταχέως προς την εξάντληση των ορίων 
της… 
     … Eνώ, όμως, η Παγκοσμιοποίηση της Eιρήνης και του 
Δικαίου μοιάζει «όνειρο θερινής νυκτός», εδραιώνεται η 
παγκοσμιοποίηση του τρόμου. Oι ίδιοι οι Αμερικανοί τρέμουν τη 
σκιά τους, μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Tο FBI και η CIA 
σερβίρουν συνεχώς «αξιόπιστες και ελεγμένες πληροφορίες», ότι εντός 24ώρου ή 48ώρου 
Άραβες τρομοκράτες θα πλήξουν αμερικανικούς στόχους. Φαίνεται, τελικώς, ότι κάποιοι 
εμπαίζουν τους Αμερικανούς, ή οι ίδιοι οι Αμερικανοί εμπαίζουν την κοινή γνώμη τους, για να τη 
διατηρούν σε εγρήγορση και για να προλειαίνουν την υποδοχή της στα επόμενα πολεμικά 
μέτωπα που ετοιμάζονται να ανοίξουν. Πάντως, ο πόλεμος στο Aφγανιστάν απέτυχε, κυρίως εις 
ότι αφορά τους στόχους που έταξαν οι Αμερικανοί. 
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Πού είναι ο Oσάμα Mπιν Λάντεν, που τον ήθελαν «νεκρό ή ζωντανό»; Πού είναι ο 
διαβόητος Mουλάς Oμάρ, που και αυτόν τον καταζητούσαν «per mare per terra»; Στις 9.10.01, 
το κύριο άρθρο της «Σημερινής» κατέληγε με τα ακόλουθα: «Αυτός ο μεγάλος πόλεμος θα έχει 
μόνο μιαν ιστορική δικαίωση. Αν, δηλαδή, έχει ως κατάληξη τη σύλληψη, τη δίκη και την ανηλεή 
τιμωρία των ενόχων, ως και την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών στο μέλλον. Άλλως θα φέρει 
περίπλοκες ανασφάλειες, φοβίες και αναστατώσεις διεθνούς και πολυχρόνιας διάστασης». 

H αμερικανική αλαζονεία και το πολεμικό «μάρκετινγκ» οδήγησαν την αμερικανική ηγεσία 
να δίνει υπερφίαλες ονομασίες στις κατά καιρούς και κατά τόπους πολεμικές παρεμβάσεις. 
«Eυγενής Αετός» και «Απεριόριστη Δικαιοσύνη» ονόμασαν την επίθεσή τους στο 
Aφγανιστάν. Συνάδει να αναφερθεί ότι ονόματα πλήρη δυναμισμού και ιδεαλισμού έφεραν και οι 
εξής αμερικανικές επιχειρήσεις: «Νύχια Αετού» (Iράν), «Εσπευσμένη Οργή» (Γρενάδα), 
«Αποκατάσταση Ελπίδας» (Σομαλία), «Δίκαιος Σκοπός» (Παναμάς), «Eυγενής Άκμων» 
(Kόσοβο) και ούτω καθεξής.  

Αφού στο Aφγανιστάν οι Αμερικανοί απέτυχαν, όχι απλώς να εξοντώσουν τον Oσάμα 
Mπιν Λάντεν, αλλά και να εξασφαλίσουν την παραμικρή αξιόπιστη πληροφορία για τις κινήσεις 
του, τα έμπλεξαν. Πότε τον θεωρούσαν ετοιμοθάνατο, πότε νεκρό και πότε ζωντανό. Pήμαξαν 
όλες τις σπηλιές των βουνών, ρίχνοντας «έξυπνες βόμβες» τεραστίας εκρηκτικής ισχύος, που 
είχαν δήθεν την ικανότητα να κινούνται ελικοειδώς στις υπόγειες στοές και να εκρήγνυνται στην 
κατάλληλη στιγμή. Μόλις πριν από λίγες μέρες βομβάρδισαν μια αυτοκινητοπομπή και σκότωσαν 
αθώους Aφγανούς. Kαι, αμέσως μετά, έστειλαν ειδικούς - υπό συνθήκες πλέον απολύτου 
ασφαλείας - να εξακριβώσουν, με τη μέθοδο του DNA, αν μεταξύ των νεκρών περιλαμβανόταν 
και ο Mπιν Λάντεν!  

Στις 23.9.01, σ' αυτές τις στήλες, ο γράφων υπεγράμμιζε τα εξής: «Oι Aμερικανοί 
απέτυχαν όταν απεβιβάσθησαν στην Kούβα, απέτυχαν όταν πολέμησαν στο Bιετνάμ, 
απέτυχαν όταν απεβιβάσθησαν από αέρος στην Περσία, απέτυχαν κατά την 
παρέμβασή τους στα Bαλκάνια και αλλού... Oι Αμερικανοί, παρά τις πολλές αρετές 
τους, είναι κλασικοί γκαφατζήδες». 

Oι Αμερικανοί έχουν ιδιότυπες απόψεις περί τρομοκρατίας και τρομοκρατών. Tον ήδη 
δικαζόμενον ως χασάπην και γενοκτόνον Σλόμπονταν Mιλόσεβιτς, άλλοτε τον θεωρούσαν ως 
ιδανικόν συνομιλητή τους, μετά δε τη Συμφωνία του Nτέιτον τον χαρακτήριζαν ως μέγαν 
ειρηνοποιόν! Mόνο που δεν τον πρότειναν για το Nόμπελ Eιρήνης! Ήταν η περίοδος που ο 
Mιλόσεβιτς πρόδωσε (ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος...) το αμυντικό δόγμα του, και 
εγκατέλειψε στην τραγική μοίρα τους, τους Σέρβους της Bοσνίας. Tώρα τον δικάζουν. Και η 
εισαγγελική ύαινα, η ακούουσα στο όνομα Kάρλα ντελ Πόντε, κατά την απαγγελία του 
κατηγορητηρίου, σημείωσε διεθνή πρωτοτυπία, αφού προανήγγειλε και την καταδίκη! 

Aλλά οι Aμερικανοί δεν προσήγαγαν τους Φράνιο Tούζμαν, Aλία Iζετμπέγκοβιτς ή τους 
ηγέτες του αλβανικού UCK, δημιουργήματος δικού τους, όπως και του Mπιν Λάντεν, που και 
αυτός υπήρξε κάποτε εκλεκτός τους. Oύτε για τους σφαγείς του Παλαιστινιακού Λαού 
συγκινούνται. Όσον αφορά τη γενοκτονία των Tούρκων εναντίον των Kούρδων, ο Pίτσαρντ 
Xόλμπρουκ ομολόγησε σε μια διάλεξή του πως ο Kλίντον βοηθούσε και συγκάλυπτε αυτό το 
πρωτοφανές έγκλημα.  

Oι Αμερικανοί, αναλόγως προς τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς τους, συνέβη να 
μεταβαπτίζουν σε τρομοκράτες τούς άλλοτε συνεργάτες και πράκτορές τους. Mε τον διαβόητο 
Mπιν Λάντεν συνεργάστηκαν στην χρηματοδότηση και εκπαίδευση του Aλβανικού 
Aπελευθερωτικού Στρατού, του εγκληματικού UCK. Διότι σχεδίασαν τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας και τη συρρίκνωση της Σερβίας, ώστε να υλοποιηθεί το όραμα της «Mεγάλης 
Aλβανίας». O Mπιν Λάντεν παρίστατο ο ίδιος στην Aλβανία, συνεργαζόταν με τον Aλβανόν ηγέτη 
Σαλί Mπερίσα και έφερνε Aφγανούς, Tούρκους, Tσετσένους και Άραβες μουτζαχεντίν να 
πολεμήσουν, με ιδιάζουσα γενοκτονική μανία, εναντίον των Σέρβων της Bοσνίας. Tώρα, κατά τις 
υπάρχουσες πληροφορίες, ένα παρακλάδι του UCK ετοιμάζεται να αρχίσει δράση για την 
απελευθέρωση της «Tσαμουριάς», δηλαδή της Eλληνικής Θεσπρωτίας. 
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Mετά τα πλήγματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι Αμερικανοί έδειξαν ότι δεν 
εμπιστεύονται τους Έλληνες στην παγκόσμια αντιτρομοκρατική εκστρατεία που ανέλαβαν. …  Και 
τούτο, παρά το γεγονός ότι οι κυβερνώντες στην Αθήνα και τη Λευκωσία συμπεριφέρθηκαν 
πάντοτε πειθηνίως και δουλικώς προς τους Αμερικανούς, σε κάθε περίσταση, αλλά και όπως 
ειδικώς συνέβη με τους πολέμους εναντίον του Iράκ και εναντίον της Γιουγκοσλαβίας. 

Φαίνεται, όμως, ότι η συμπλεγματική συστράτευση των Eλλήνων προς τους Αμερικανούς 
δεν αρκεί στην Oυάσιγκτον. Θέλουν και προωθούν ειδικότερες υπεργολαβίες που να βοηθούν 
στην παγκόσμια επιβολή των Hνωμένων Πολιτειών. Tο Στέϊτ Nτιπάρτμεντ και αξεχώριστα το 
ελληνικό Yπουργείο Eξωτερικών, θέλουν τους πάντες συνεργούς. Σ' αυτό το πλαίσιο της 
διεκπεραιώσεως υπεργολαβιών θα πρέπει να ενταχθούν οι πανθρησκειακές 
συναντήσεις κατά της τρομοκρατίας … 

 
 
Ομιλία τού σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. κ. 

Αναστασίου 
18 Νοεμβρίου 2001 

… Η παγκοσμιότητα δεν έρχεται στις μέρες μας απ' έξω. Βλάστησε μέσα στον χώρο του 
ελληνικού πνεύματος ως οικουμενικότητα και αναπτύχθηκε κάτω από το φως της Ορθοδοξίας. Η 
Ορθοδοξία στο δράμα της υπήρξε οικουμενική. «Ο Θεός τα νυν (και αυτό αρχίζει από τους 
αποστολικούς χρόνους και φθάνει μέχρι σήμερα για να συνεχισθεί στον αιώνα) παραγγέλλει τοις 
ανθρώποις πάσι πανταχού μετανοείν» (στίχ. 30). Η προοπτική είναι παγκόσμια. Δεν αφορά μόνο 
έναν λαό, μερικούς ανθρώπους εκλεκτούς. «έστησεν ημέραν εν ή μέλλει κρίνειν την οικουμένην 
εν δικαιοσύνη» (στιχ. 31). Δεν αιφνιδιαζόμαστε λοιπόν σήμερα με τη διαδικασία αυτή της 
προσεγγίσεως των λαών και των ανθρώπων. 

Ανησυχούμε βεβαίως για τις κατευθύνσεις που μπορεί να λάβει και την 
εκμετάλλευση ολοκλήρου της ανθρωπότητος από ομάδες ιδιοτελών ατόμων, αιχμαλώτων 
στα εγωκεντρικά τους κίνητρα. 

Πρόκειται για μια πιθανή καταιγίδα. Αλλά δεν έχεί νόημα να πει κανείς ότι είναι εναντίον 
τής θυέλλης. Το ζητούμενο είναι, πώς θα προετοιμασθεί για να αντιμετωπίσει τη θύελλα 
που έρχεται και να οδηγήσει σωστά το πλοίο μέσα στα επικίνδυνα κύματα και ρεύματα … 

από την εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, σελ. 32 
(Δεν ανησυχούμε απλώς, τώρα πλέον, το 2005: είμαστε σίγουροι για την ιδιοτέλεια 

όσων κρύβονται πίσω από την Παγκοσμιοποίηση.  Αυτό που τονίζει στην αρχή ο Ιεράρχης 
αυτός της Εκκλησίας μας, κρύβει πάντως ένα μυστήριο: ότι τελικά επιτρέπονται αυτά από το 
Θεό για να εξαπλωθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον Πλανήτη, όπως οι κατακτήσεις του 
Μεγ. Αλεξάνδρου και η επικράτηση της Ελληνικής παιδείας και η εγκαθίδρυση της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας βοήθησαν κατά τον ίδιο τρόπο στην αρχή τον Χριστιανισμό. -ΛΜΔ) 

 
 

Τι κρύβεται πίσω από την παγκόσμια κρίση 
 

… Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο πόλεμος 
κατά της τρομοκρατίας θα χρειαστεί ίσως και 10 
χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα, θα μπορεί να μπαίνει 
σε όποια χώρα θέλει με την πρόφαση της τρομοκρατίας, 
και να χτυπάει «δικαιολογημένα» όποιο στόχο θέλει, 
χωρίς να ρωτήσει τον κυρίαρχο λαό της χώρας. 

10 ημέρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, η 
πληγωμένη Αμερική, έχει ήδη καθίσει στο θρόνο της 
Παγκόσμιας Ηγεσίας. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. 
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Με την υπόδειξη των Ταλιμπάν ως συνεργατών των τρομοκρατών, ο αραβικός κόσμος 
διαιρέθηκε. Μόνο όσοι μισούσαν πολύ τους Αμερικάνους δήλωσαν χαρούμενοι από την επίθεση. 
Το ισλάμ έσπασε στα δύο. Σε συμμάχους της Αμερικής, και στους λίγους φανατικούς ισλαμιστές 
που κήρυξαν ιερό πόλεμο χωρίς ελπίδα, κατά της Αμερικής και των συμμάχων τους… 

… Το Ισλάμ πρέπει να δεχθεί και αυτό την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ. Πρέπει και 
αυτό κατ’ ανάγκην (κάποτε), να μπει στην παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική αγορά. Είναι απλώς 
θέμα χρόνου. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των αραβικών πληθυσμών ίσως θα ξεσηκωθούν, όμως 
θα πνιγούν στο αίμα. Το ισλάμ, η αιχμή του αντιαμερικανισμού, θα δαμαστεί. 

Επειδή ο εχθρός είναι αόρατος, πρέπει τα πάντα να παρακολουθούνται όχι παράνομα 
όπως μέχρι σήμερα, αλλά ΝΟΜΙΜΑ. Η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων θα είναι πλέον ανοιχτό 
βιβλίο για τις μυστικές υπηρεσίες. Θα γνωρίζουν τον καθένα καλύτερα από την ίδια του την 
οικογένεια. Μόνο έτσι μπορεί να παταχθεί η τρομο-κρατία. Αυτό άλλωστε μας δήλωσαν με κάθε 
ειλικρίνεια οι ηγέτες μας: «Πρέπει να διαλέξουμε:  ή τρομοκρατία, ή ανθρώπινα δικαιώματα». Και 
φυσικά το να μην υπάρχει τρομοκρατία, είναι και αυτό, ένα σοβαρό ανθρώπινο δικαίωμα. 

Τελικά το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα, ζημίωσε ή ενίσχυσε την Αμερικανική υπερδύναμη; 
Μάλλον την ενίσχυσε. Οι Αμερικάνοι, ενωμένοι στηρίζουν τον πρόεδρό τους στον δίκαιο αγώνα 
του κατά της τρομοκρατίας. Το ίδιο κάνουμε και εμείς οι λαοί της Ευρώπης. Το ίδιο και όλος ο 
κόσμος. Μόνο οι αθώοι νεκροί ζημιώθηκαν, και οι μέτοχοι εταιριών, αλλά μόνο προσωρινά. Το 
τραπεζικό σύστημα αντέχει… 

Οι ΗΠΑ στο εξής αποκτούν τον απόλυτο έλεγχο του πλανήτη. Και σε εθνικό, και σε 
προσωπικό επίπεδο. 

Άραγε είναι τόσο κακό αυτό; 
Ελάχιστοι διαφωνούν, στο ότι η παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε να έχει και κάποια πολύ 

καλά αποτελέσματα στη ζωή μας. Γιατί ποιος δεν θα ήθελε έναν κόσμο στον οποίο δεν θα 
υπάρχουν πόλεμοι ή τρομοκρατία; Ποιος δεν θα ήθελε έναν κόσμο χωρίς σύνορα, όπου 
όλοι θα ζουν σαν αδέλφια με ίσες ευκαιρίες στη ζωή και στην ευημερία; Έναν κόσμο που 
ο παράνομος θα γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρανομήσει γιατί τον βλέπει κάποιο αόρατο 
μάτι; 

Όμως η σκληρή εμπειρία του παρελθόντος, μας διδάσκει για κάτι διαφορετικό. Αυτός που 
κρατάει και το μαχαίρι και το πεπόνι, δεν κάνει πάντα δίκαιη μοιρασιά! 

Οι ΗΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, μοιράζουν το δίκιο στον κόσμο με προφανή αδικία. 
Αυτό που για κάποιον το λένε «γενοκτονία», για κάποιον άλλο το λένε «διένεξη», ή 
«δικαιολογημένη άμυνα». Ο δικτατορικός ηγέτης που σε μια χώρα είναι φίλος τους, λέγεται 
«ηγέτης». Ένας άλλος παρόμοιος ηγέτης όμως, σε άλλη χώρα, λέγεται: «τύραννος» ή 
«δικτάτορας», όταν έτσι τους εξυπηρετεί. Ακόμα και όταν κάποιο κράτος έχει καταδικασθεί 
διεθνώς από τον ΟΗΕ για κάποιες ενέργειες, αν είναι φίλος των ΗΠΑ δεν τρέχει τίποτα. Αν είναι 
εχθρός τους όμως, επεμβαίνουν στα εσωτερικά του, ακόμα και χωρίς την καταδίκη του ΟΗΕ. 

Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι η νέα αυτή παγκόσμια κυβέρνηση, κάθε άλλο παρά με 
δικαιοσύνη θα κυβερνήσει. Και δεν καταλαβαίνουν, ότι αυτή ακριβώς η αδικία ήταν που όπλισε τα 
χέρια των εχθρών τους! Ότι οι αδικοσκοτωμένοι Αμερικάνοι (και όχι μόνο), σκοτώθηκαν εξ’ αιτίας 
της αδικίας των κυβερνώντων! 

Μήπως οι ΗΠΑ έδειξαν να καταλαβαίνουν τη ρίζα του προβλήματος; Έδειξαν να 
καταλαβαίνουν ότι οι πραγματικοί αίτιοι της τραγωδίας ήταν οι ίδιοι τους οι ηγέτες, με την άδικη 
αντιμετώπιση των άλλων εθνών; Παραδέχτηκαν ότι τους αντιστοιχούσε μέγα μέρος της ευθύνης; 
Ζήτησαν συγνώμη για τους δικούς τους βομβαρδισμούς αθώων; Υποσχέθηκαν μια πιο δίκαιη 
αντιμετώπιση των άλλων; Παραδέχτηκαν τη μονομερή ενημέρωση του λαού των ΗΠΑ από τα 
Δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά τις περιόδους κρίσης, όταν χρησιμοποιούσαν κάθε 
τρόπο για να μη φανούν τα δικά τους εγκλήματα; 

Η απάντηση είναι: Όχι! Αντιθέτως, μίλησαν για το «δημοκρατικό τους έθνος», που 
δεχόταν επίθεση από τρομοκράτες. Μίλησαν για τη χώρα τους σαν την έδρα της «δικαιοσύνης». 
Είτε λοιπόν δεν έχουν συναίσθηση των ευθυνών τους, είτε η αδικία τους είναι τόσο μεγάλη, που 
μόνο κακά μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς, και από την παγκόσμια εξουσία τους. 
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Αλλά ας φανούμε καλόπιστοι, (μέχρι αηδίας), και ας δεχθούμε ότι αν και δεν το ομολογούν, 
πήραν το μάθημα, και ότι από εδώ και πέρα, θα αλλάξουν τακτική. Ας υποθέσουμε ότι όταν 
τελειώσουν αυτόν τον (πρώτο εδώ και δεκαετίες) δίκαιο πόλεμό τους κατά της τρομοκρατίας, θα 
αρχίσουν ως παγκόσμιοι ηγέτες να λειτουργούν με δικαιοσύνη. Ας υποθέσουμε ότι πράγματι οι 
προθέσεις τους είναι καλές, και ότι έκαναν τα εγκλήματά τους από αφέλεια. Ας υποθέσουμε ότι 
όταν θα έχουν πια όλο τον πλανήτη υπό την εξουσία τους, δεν θα χρειάζεται να αδικούν για τα 
συμφέροντά τους, μια και τα συμφέροντά τους θα είναι πλέον ίσα προς όλους. Ας υποθέσουμε 
ότι το καπιταλιστικό σύστημα παρά τη βασική αρχή του, «την επιβίωση του ισχυροτέρου», (ή για 
να το πούμε πιο εκλεπτυσμένα, την ανταγωνιστικότητα της αγοράς), ότι εντέλει θα καταφέρει να 
μοιράσει με σχετική δικαιοσύνη τον παγκόσμιο πλούτο. Μήπως αυτή η παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία, είναι τελικά ένα σωστό ιδανικό; 

Εδώ για πρώτη φορά θα δούμε την πραγματική αιτία όλων αυτών. Γιατί ακόμα και αν αυτή 
η πρώτη παγκόσμια κυβέρνηση που ανατέλλει, είναι δίκαια, ακόμα και αν μια μεγάλη σειρά 
παρόμοιων κυβερνήσεων φέρει τη χαρά στον πλανήτη, ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΚΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ! Και φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στον πλανήτη ένας κακός 
κυβερνήτης, με μια τέτοια εξουσία! Ένας κυβερνήτης που να μην έχει τον μπαμπούλα μιας άλλης 
ισχυρής αντίθετης δύναμης, ένας κυβερνήτης με κακές προθέσεις, που όμως θα ελέγχει όχι μόνο 
τα έθνη, αλλά και τον κάθε κάτοικο του πλανήτη! 

Ένα μόνο όνομα έρχεται στο μυαλό μας για έναν τέτοιο ηγέτη:  
«Ο  Αν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς » !  

Ίσως περάσουν 100 ή 1000 χρόνια. Όμως αυτό θα γίνει! Είναι θέμα χρόνου. Ίσως σε 
εκείνη την εποχή ο ηγέτης αυτός δεν θα είναι κατ’ ανάγκην Αμερικανός. Ίσως ως τότε άνθρωποι 
από κάθε χώρα θα εναλάσσονται στο τιμόνι της παγκόσμιας εξουσίας. Δεν έχει σημασία αν ο 
κακός αυτός ηγέτης θα είναι Αμερικάνος, ή Εβραίος της φυλής του Δαν, καθώς η  ίδια  η  
Αμερική  είναι  και  αυτή  ένα  απλό  πιόνι  στο  παιχνίδι  της  
Παγκοσμιοποίησης .  

Η Αμερική (από τη μια μεριά της σκακιέρας), σήμερα με την αλαζονία του «Παγκόσμιου 
Ηγέτη», καμαρώνει για τις δυνάμεις της, και για την πράγματι επιτυχημένη κίνηση που θα τους 
καταστήσει οριστικά κυρίαρχους του παιχνιδιού. Οι Άραβες από την άλλη μεριά της σκακιέρας, αν 
και ανήσυχοι, καμαρώνουν για το πρωτοφανές χτύπημα κατά της ισχυρότερης χώρας. 

Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνει κανείς τους, είναι ότι εδώ πρόκειται για μια 
ιδιόμορφη παρτίδα, όπου οι δύο παίκτες είναι κι αυτοί πιόνια!  

Ένας αόρατος «διεθνής μαιτρ» τους κινεί σαν μαριονέτες, διευθύνοντας ο ίδιος την 
παρτίδα. Μετά τη θυσία των δύο πύργων του πρώτου παίκτη, προχωράει στην 
κατάληψη του (πετραιλαϊκού) κέντρου της σκακιέρας, και στη διάσπαση κάθε στήριξης του 
αντιπάλου βασιλιά. Και όταν όλα θα είναι έτοιμα, θα τοποθετήσει στη σκακιέρα το δικό του 
(Αντίχριστο) βασιλιά. 

Είναι τόσο ικανός, που οι δύο παίκτες της σκακιέρας, δεν αντιλαμβάνονται καν την ύπαρξή 
του. Νομίζουν ότι οι κινήσεις είναι δικές τους, και δεν κατανοούν ότι οι ιδέες των 
κινήσεων προέρχονται απ’ αυτόν. Κι εκείνος καμαρώνει χαμογελώντας ειρωνικά μέσα από τους 
καπνούς των πύργων. 

Αυτό όμως που δεν θέλει να θυμάται ο Σατανάς, είναι ότι κι αυτός παίζει σ’ ένα παιχνίδι 
«φορσέ».  Πρέπει να συνεχίζει να κινεί τους παίκτες της σκακιέρας, για να μη χάσει την εξουσία 
της παρτίδας. Ξέρει καλά, ότι μια κίνηση πριν από το ματ, πριν την οριστική επικράτηση του 
δικού του βασιλιά, σε αυτό το παράξενο και πολυδιάστατο παιχνίδι, θα γίνει η θυσία δύο 
(μαρτύρων) αξιωματικών. Και τότε θα μπει στη σκακιέρα ο πραγματικός Βασιλιάς του 
παιχνιδιού. Το τέλος για τον παγκόσμιο και Αντίχριστο βασιλιά του Σατανά, θα είναι ένα αιώνιο: 
«Ματ». 

από τη χριστιανική ιστοσελίδα:  http://users.aias.gr/oode/pagosm1.htm 
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Skull and Bones is an elite secret society at Yale 
University that includes some of the most powerful men of 
the 20th century.  (60  Minutes / CBS) 

Skull and Bones 
Η μαύρη οργάνωση, 
των Bush, Kerry κλπ,
ίδια πνευματικά με 
αυτή των SS ! 

Η παγκοσμιοποίηση και η φίμωση του τύπου 
posted in  eWorld , Real World , Ελληνικά on Monday, 11 October 2004, 23:31  

Οι Αμερικανικές αρχές, μετά από αίτηση Ιταλικών και Ελβετικών αρχών, κατά πάσα 
πιθανότητα, ανάγκασαν αμερικανική εταιρία διαδικτυακής φιλοξενίας που εδρεύει στο Λονδίνο να 
τους παραδώσει τους servers του ανεξάρτητου δημοσιογραφικού οργανισμού Indymedia. 
Μπάχαλο χωρίς προηγούμενο..  

Οι servers φιλοξενούσαν συνολικά 20 ειδησεογραφικούς τόπους, που εξυπηρετούσαν 17 
χώρες, ενώ η κατάσχεση έγινε βάσει της νεότευκτης συνθήκης MLAT (Mutual Legal Assistance 
Treaty), που καθορίζει την διακρατική συνεργασία των ΗΠΑ με τρίτες χώρες σε θέματα διεθνούς 
τρομοκρατίας, απαγωγών και ξεπλύματος χρημάτων. Κανείς δεν ξέρει ακόμα ποιες υπηρεσίες 
συγκεκριμένα συνεργάστηκαν στην κατάσχεση, ή τι απέγιναν οι servers.  

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία μέχρι στιγμής 
ποιούν την νήσσα απέναντι στο θέμα, κάτι που δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν: εδώ, στον 
πόλεμο του Ιράκ αποσιωπούσαν ακόμα και τις δολοφονίες δημοσιογράφων, σιγά μη βοηθήσουν 
τώρα τους ανεξάρτητους, που τους τρώνε και το ψωμί...  

Προς τιμήν τους, την είδηση κάλυψαν το BBC, οι Washington Times, ο Guardian και 
ο Seattle Post Intelligencer.                  

πηγή :  http://isag.meng.auth.gr/blogentis/Oneiros/2004/10/11/indymediaseizure 
 
      Σημ. ΛΜΔ: Μετά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος Βush ανήκει σε αποκρυφιστική 
οργάνωση και μάλιστα από τις πιο μαύρες που πέρασαν από τον πλανήτη, είναι φανερό 
ότι η Νέα Τάξη, για την οποία ο πατέρας Bush υπερήφανα ανήγγειλε ότι ξεκίνησε με τον πρώτο 
πόλεμο στο Ιράκ, δεν έχει  σκοπό να προσφέρει στην ανθρωπότητα το ελάχιστο καλό! 
         Αν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν, ότι η Οργάνωση αυτή ήταν η ίδια απόκρυφη οργάνωση 
που έλεγχε «πνευματικά» τα περιβόητα SS του Χίτλερ, με τό ίδιο ακριβώς σήμα, τότε 
πραγματικά είναι ξεκάθαρο ότι όλα πλέον είναι ζήτημα χρόνου!! Λογικότατο μάλιστα, αφού ο 
Αμερικάνικος λαός είχε να επιλέξει στις εκλογές σαν ανίπαλο του προέδρου Bush τον John 
Kerry που πέρασε και αυτός από την ίδια Χιτλερική, μαύρη και αποκρυφιστική οργάνωση! Το 

322 σημαίνει 1832, 2ο κεφάλαιο. Το 1ο κεφ. είναι η 
ίδρυση του τάγματος (εκ του οποίου τα SS) στη 
Γερμανία! 
 
(CBS)  Όσο αντίπαλοι ο George Bush και ο John 
Kerry μπορεί να φαίνονται ότι είναι, έχουν μεταξύ 

τους ένα κοινό μυστικό – ένα μυστικό που το κράτησαν για δεκαετίες, και που δεν θάθελαν 
να το κοινοποιήσουν στο εκλογικό σώμα. Το μυστικό: Λεπτομέρειες της θητείας τους στο 
«Κρανίο και κόκαλα», την οργάνωση της “elite” στο πανεπιστήμιο του Yale της οποίας τα 
μέλη περιλαμβάνουν μερικά από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του 20ου αιώνα. Στους 
«κοκαλάνθρωπους» όπως αποκαλούνται είναι απαγορευμένο να αποκαλύψουν τι 

συμβαίνει στα εσώτερα άδυτα, στο 
χωρίς παράθυρα κτίριο, στην 
πανεπιστημιούπολη του Yale, που 
αποκαλείται «ο τάφος»… 

www.cbsnews.com/stories/2003/10/02/60minutes/main576332.shtml 

 

Συνέχεια (ΛΜΔ):  
Η μύηση των μελών λέει παρακάτω, η ερευνήτρια του θέματος Alexandra Robbins, γίνεται από 

κάποιον ντυμένο σαν διάβολο ο οποίος στο υποψήφιο γονατιστό μέλος ακουμπάει ένα ξίφος στον ώμο 
του, και λέει: «σύμφωνα με το τυπικό της τάξης μας σου δίνω τον τίτλο του ιππότη του Ευλογά», (Euloga) 
άλλη έκφραση που σημαίνει του “Σατανά”, κατά απομίμηση του «Ευλογητού» που αποδίδεται στον Θεό. 
(Προσέξτε, ακόμη και ο διάβολος χρησιμοποιεί την Ελληνική αυτή λέξη αμετάφραστη, για να έχει 
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Αριστερά θωρακισμένο όχημα των SS στους δρόμους του 
Danzig. Προσέξτε τη νεκροκεφαλή και τα κόκαλα κάτω 
από το ιδιόμορφο σήμα των SS. 
Πρόκειται στην πραγματικότητα όχι για S αλλά για 
αστραπές, το μυστικό σήμα των µαύρων µάγων, που 
δέχονται ότι ανενδοίαστα ακολουθούν τον ως αστραπή εκ 
του Ουρανού πεσόντα! Δηλ. τον Σατανά! Σε κτίριο, η 
σημαία µε τον ανατρεπόμενο σταυρό, την σβάστικα, άλλο 
ένα αντιχριστιανικό και αποκρυφιστικό σύµβολο. 

ακρίβεια στα λεγόμενά του! -ΛΜΔ). Δίπλα παραστέκεται κάποιος ντυμένος Πάπας (!), με το ένα πόδι 
πάνω σε ένα άσπρο μονόγραμμα στο μαύρο σήμα του τάγματος (νεκροκεφαλή και κόκαλα).  

Η παρουσία του Πάπα σημαίνει ότι προωθείται ήδη, από τις δυνάμεις του σκότους, κάποιος 
τέτοιος «Μαύρος Πάπας», ο ψευδοπροφήτης κατά την Αποκάλυψη, στον οποίο καλούνται να κάνουν 
από τώρα υπακοή τα μέλη, μέχρις ότου αυτός αναλάβει τα ηνία της εξουσίας. Είναι το ακριβώς αντίθετο 
από αυτό που συνέβαινε με τους αληθινούς Προφήτες του Ιησού Χριστού, που πνευματικά ήταν πριν την 
εμφάνισή Του προετοιμασμένοι να υποδεχτούν τον Ίδιο και την διδασκαλία Του. 

 Η συμπαρουσία πάντως “Διαβόλου” – “Πάπα” συμβολίζει αναλογικά την μελλοντική 
συμπαρουσία  Αντιχρίστου - Ψευδοπροφήτου. 

Για να μην ανησυχήσουν οι Αμερικανοί, τους λένε, (ψευδώς όμως), μετά την αποκάλυψη 
αυτή, τα μέσα ενημέρωσης, ότι στην οργάνωση αυτή μετείχαν πολλοί «εκλεκτοί», δηλ. μην 
ανυσηχείτε, όπως πηγαίνατε μέχρι τώρα έτσι θα συνεχίσετε και στο μέλλον. Όχι και τόσο καλά, 
αλλά όχι και τόσο άσχημα! 

Δεν είναι έτσι όμως!!  Η γενίκευση του αποκρυφισμού στην Ευρώπη και κυρίως στην 
Γερμανία και Αυστρία γύρω στα 1920 – 1930 ανέβασε επάνω τον Χίτλερ, ένα μέντιουμ και 
μεμυημένο στην Εταιρεία της Θούλης (ή κούφιας Γης) και άλλων αμέτρητων δεισιδαιμονιών και 
βέβαια… ηλιθιοτήτων  για κάποιο Χριστιανό Ορθόδοξο, επικινδύνων όμως. Η επικινδυνότητά 
τους δεν άργησε να φανεί… Τα πνεύματα που κλήθηκαν έκαναν καλά τη δουλειά τους… Σήμερα 
υπάρχει αυτή η τάση αλλά σε μεγαλύτερη έξαρση. Οπότε τι μέλλει γενέσθαι με τα σύγχρονα 
όπλα;  

Αν στην Ευρώπη σήμερα οι πολιτικοί της δεν θέλουν να ακούγεται τίποτα για Χριστιανισμό 
και να μην υπάρχει καν ούτε περί Θεού αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, λέτε αυτό να μην 
είναι προϊόν μιας Μαύρης Γνώσης από τη Μύηση σε ανάλογα καταχθόνια κέντρα, στοές κλπ; 

Ας προσέξουν και οι δικοί μας, Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί, που μένουν στις «πολιτισμένες» χώρες 
της Δύσης, ή στέλνουν εκεί τα παιδιά τους για σπουδές, 
να μην πλησιάσουν σε οτιδήποτε εκτός Εκκλησίας. 
Διότι αν ο Χριστός απείλησε με τιμωρία όποιον λέει 
απλώς λόγο αργό (ανώφελο πνευματικά), τότε τι θα 
γίνει με αυτόν που δίνει σατανικούς όρκους;  Αν κάποιος 
μπερδεύθηκε σε τέτοια, υπάρχει ακόμη, όσο ζεί, λύση:  Η 
εξομολόγηση, αν προλάβει… 

 
 

Αν μόλις ανέβηκε ο αποκρυφιστής Χίτλερ στην Γερμανία άρχισαν οι τοπικοί Ευρωπαϊκοί 
πόλεμοι, που οδήγησαν τελικά στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε η εμφάνιση όλων των 
συγχρόνων όχι απλά αθέων κυβερνητών, αλλά μαύρων μασόνων και αποκρυφιστών, με 
προεξάρχοντα αυτόν της «Υπερδύναμης» δεν είναι λογικό που συμπίπτει με το ξεκίνημα της 
νέας σειράς πολέμων; Επειδή δεν είναι χρήσιμο να δαπανάμε δυνάμεις εμβαθύνοντας διαρκώς 
στα του κακού, ενώ από την άλλη πλευρά χρειάζεται και κάποια προσέγγιση στο που 
βρισκόμαστε, με πνευματικά κριτήρια, γι’ αυτό έγινε η ανάλυση αυτή, και τη θεωρώ αρκετή.  
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Δεξιά πάλι τα ίδια σήματα
στα SS που βρίσκονται στο 
μέτωπο του Λένινγκραντ το 

Δεκέμβριο του 1943.

Σκοπός μας πρέπει 
να είναι το να συνειδητο-
ποιήσουμε περισσότερο σε 
πια κατάσταση βρισκόμα-
στε, κοιτάζοντας όμως πρώτα μέσα στον εαυτό μας, και 
κατόπιν προς τα έξω, για να ζούμε σωστά σαν 

Χριστιανοί, 
όπως μας συμ-
βουλεύουν οι 
Πατέρες αλλά 
και οι σύγχρονοι 
γέροντες.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τα σημεία των καιρών 

 Τα σημεία των καιρών δείχνουν ότι μπήκαμε ήδη στα δύσκολα χρόνια, σύμφωνα και με 
τον π. Θεόδωρο Ζήση, καθ. Πανεπιστημίου της Θεολογίας, και μία ακόμη επιβεβαίωση γι’ αυτό 
είναι η προώθηση και από Ορθοδόξους, της πανθρησκείας ή οικουμενισμού:  

…«Οι οικουμενιστές, ορθόδοξοι και μη, διαμόρφωσαν την εξωφρενική “θεωρία των 
κλάδων” σύμφωνα με την οποία καμία χριστιανική ομολογία, ούτε η Ορθόδοξη Εκκλησία (!), δεν 
έχει ολόκληρη την αλήθεια, αλλά μόνο τμήματα αληθείας (όπως ένα δένδρο χωρίζεται στα κλαδιά 
του)· έτσι προσπαθούν να διαψεύσουν το Χριστό και τους Αποστόλους που τονίζουν ότι η 
Εκκλησία δεν θα παύσει ποτέ να υπάρχει, και ότι αυτή είναι στύλος και θεμέλιο της αληθείας 
(Ματθ. 16, 18 & Α΄ Τιμ. 3, 15)... 

Πρώτο “θαρραλέο” βήμα της (κάποτε) παραδοσιακής Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον 
θεομίσητο οικουμενισμό υπήρξε η υποδοχή του πάπα στην Ελλάδα ως εκκλησιαστικού ηγέτη, 
«επισκόπου Ρώμης», αντί της αποφυγής και καταδίκης του ως αιρεσιάρχη, όπως επιβάλλει η ίδια 
η Αγία Γραφή (Α΄ Τιμ. 6, 3-5, Τίτ. 3, 10-11 κ.ά.). 

Η εγκατάλειψη της αληθείας από τους ορθοδόξους οικουμενιστές αμείβεται εκ μέρους των 
αιρετικών αδρά, με φήμη και δόξα, χειροκροτήματα, επιδοτήσεις, συμπόσια, ταξίδια και πολιτικά 
ανταλλάγματα.  

Εδώ επαληθεύεται αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «αγάπησαν τη δόξα που δίνουν 
οι άνθρωποι παραπάνω από τη δόξα που δίνει ο Θεός» (Ιω. 12, 43). Εμείς, όμως, με υπομονή, 
πίστη και αγάπη, ας μένουμε σταθεροί και έτοιμοι για την υπεράσπιση της αληθινής Πίστεώς μας 
στην οποία σώζονται και οι συνάνθρωποί μας και εμείς· αμήν. Γιατί οι καιροί δυσκολεύουν»…  

(Ο οικουμενισμός,  από το «αντίβαρο»). 
 
 
 

 
 

Αριστερά ο “Obergruppenfuhrer” των SS, Karl 
Wolff, με το σήμα της νεκροκεφαλής και των 
κοκάλων στο καπέλο του, και ο Benito 
Mussolini. 
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ΤΟ ΞΕΠΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ 
  Το  ξέπεσμα  του  παπισμού  είναι  ιδιαίτερα  έκδηλο  στις  ημέρες  μας,  διότι    η 
κοσμικοποίησή του, η σχέση του με σκοτεινές οργανώσεις όπως η Μαφία, και  η αποδοχή 
μεθόδων  τύπου  ιεράς  εξετάσεως  στους  μη  πιστούς  του,  όπως  οι  σφαγές  κατόπιν 
βασανιστηρίων  800.000  Σέρβων  Ορθοδόξων  κατά  την  κατοχή  του  Β΄  παγκ.  πολέμου,  η 
πατρική σχέση του με τους Ναζί κλπ,  έχουν γίνει πλέον φανερά. Από κάποιες πηγές θα 
ερευνήσωμε με συντομία, το ξέπεσμα του παπισμού. Από το βιβλίο, αρχικά, του θεολόγου 
& φιλολόγου κ. Ελευθ. Σταματίου «Ορθοδοξία ή Βαρβαρότητα» μερικές περικοπές για τους 

τελευταίους πάπες:  
        …Το  1968  ο  πάπας  Παύλος  VΙ,  ο 
όποιος  ως  «υπουργός»  των  εξωτερικών 
του  πάπα  Πίου  XII,  τον  βοήθησε  στη 
γιγαντιαία  επιχείρηση  διάσωσης  των 
εγκληματιών  του  Βʹ  Παγκοσμίου 
Πολέμου  (D.  Bunic),  διόρισε  τον 

καρδινάλιο  F.  Seper  επικεφαλής  του  Ιερού 
Εκκλησιάσματος  για  την  Πίστη.  Αυτό  το 

«Ιερό Εκκλησίασμα» δεν ήταν άλλο από το πρώην Ιερό Γραφείο, το όποιο στο 
παρελθόν ήταν υπεύθυνο για την Ιερή Εξέταση. 
Αυτός ο Seper ήταν διάδοχος στην αρχιεπισκοπή του Ζάγκρεπ του Στέπινατς 
ο  όποιος  είχε  προαχθεί  σε  καρδινάλιο,  άσχετα  αν  ήταν  το  δεξί  χέρι  του 
αρχισφαγέα  Δικτάτορα  Πάβελιτς  καί  άσχετα  αν  είχε  καταδικαστεί  σε  16 

χρόνια φυλάκιση! (Ανακηρύχθηκε μετά, από τον Ιω. Παύλο ΙΙ, “άγιος” !!! –ΛΜΔ).  

Πάπας Ιωάννης Παύλος Ι 
Ο Αλμπίνο Λουτσιάνι (Albino Luciani) είχε εκλεγεί πάπας (Ιωάννης Παύλος Ι) στις 

26 Αύγουστου 1978. Το βράδυ της 28ης ή νωρίς το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου 1978 πέθανε, 
33 ημέρες μετά την εκλογή του. «Χρόνος θανάτου: άγνωστος. Αιτία θανάτου: άγνωστος» 
λέει  ο  David  Yallop  στο  βιβλίο  του:  «Βατικανό  ο  μεγάλος  ένοχος»,  με  Υπότιτλο:  «Τα 
εγκλήματα του Βατικανού». 

Σέ  όλο  αυτό  το  έργο  ο  συγγραφέας  υποστηρίζει  ότι  ο Πάπας  «δολοφονήθηκε»  (σ. 
175), συγκεκριμένα «δηλητηριάστηκε» (σ. 185). (Σημειωτέον ότι δεν επιτρέπεται νεκροψία 
στους πάπες! –ΛΜΔ). ΄Εχει μεγάλη σημασία να δούμε γιατί και από ποιους δολοφονήθηκε 
αυτός  ο  πάπας.  Κύρια  αιτία  της  δολοφονίας  του  ήταν  η  αντίθεσή  του  με  την  Ελεύθερη 
Μασονία, υποστηρίζει ο Yallop. Ο Πάπας είχε στοιχεία που «έδειχναν ότι μέσα στην Πόλη 
του Βατικανού υπήρχαν περισσότεροι από 100 Μασόνοι, από Καρδιναλίους μέχρι  ιερείς». 
Ιδιαίτερα τον απασχολούσε η Μασονική Στοά P2 του Λ. Τζέλλι, η οποία επεδίωκε με κάθε 
τρόπο  την  απόκτηση  πλούτου  και  δύναμης  και  η  οποία  δημιούργησε  δεσμούς  με  ιερείς, 
επισκόπους ακόμη και Καρδιναλίους. Ιδρυτής της “P2” ο Λ. Τζέλλι, και μερικά μέλη από τα 
100: 
1) Π. Μάρκινκους : «γορίλλας»  επίσκοπος, Διευθυντής της Τράπεζας του Βατικανού. 
2) Τ. Βίλλοτ : Γραμματέας του Κράτους του Βατικανού και Καρδινάλιος. 
3) Ρ. Κάλβι: Τραπεζίτης της Banco Ambrosiano. 
4) Μ. Σιντόνα ή «Καρχαρίας»: μέλος της «Μιλανέζικης Μαφίας», Τραπεζίτης. 
5) Ο.  Ορτολάνι:  δικηγόρος  και  επιχειρηματίας,  στη  βίλλα  του  οποίου  συγκεντρώθηκαν,  
μυστικά  οι  λεγόμενοι  «φιλελεύθεροι»  πριν  από  τη  σύγκλιση  του Κονκλαβίου για την 
εκλογή του Πάπα Παύλου του VI.  

Ο Ορτολάνι  πήρε  τον  τίτλο  του  «Κυρίου  επί  των  τιμών  της Αυτου Αγιότητος»  και   
άνοιξε  τις  πόρτες  του  Βατικανού  στον  αρχιμασόνο  της  P2  Λ.  Τζέλλι.  Στη  σελίδα  19  του 

   - 170 -



παραπάνω βιβλίου αναφέρονται «πολλές εγκληματικές δραστηριότητες της P2». Μέσω του 
Μ.  Σιντόνα  και  Ρ.  Κάλβι  οι  Τράπεζες  και  οι  Εταιρείες  του  Βατικανού  έγιναν  τα  κανάλια 
ξεπλύματος χρημάτων της Μαφίας και απέφεραν χρήματα στα Ιταλικά κόμματα. 

Ο Σιντόνα έχει διασυνδέσεις με τη Μαφία, με τον πάπα Παύλο VI, με τον Νίξον, τον 
Αντρεότι  και  με  τα  στρατιωτικά  καθεστώτα  της Ν.  Αμερικής.  Το  1974  όμως  στην  Ιταλία 
εκδίδεται  ένταλμα  σύλληψής  του,  και  στις  ΗΠΑ  βρίσκεται  υπόδικος  για  οικονομικές 
ατασθαλίες. Το Βατικανό συνεχίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με το Ρ. Κάλβι, τον 
οποίο  ο  πάπας  Παύλος  VI  έκανε  γενικό  διευθυντή.  Το  1977  ή  Τράπεζα  της  Ιταλίας 
διεξήγαγε  μυστικό  έλεγχο  για  «ένα  παγκόσμιο  κύκλωμα  εγκληματικών  ενεργειών  του 
Κάλβι». Μερικές από αυτές τις ενέργειες της Εταιρείας του Βατικανού και του Κάλβι ήταν: 
η  συμμετοχή σε βιομηχανίες παραγωγής όπλων, φαρμάκων, χρηματιστηριακές κομπίνες, 
οι απαγωγές, και οι πωλήσεις ναρκωτικών. 

Ο νέος πάπας  Ιωάννης Παύλος ο  Ι   άρχισε προσωπική έρευνα στην Τράπεζα του 
Βατικανού  και  στις  μεθόδους  που  ο  επικεφαλής  της,  επίσκοπος  Π.  Μάρκινκους, 
χρησιμοιούσε.  Είχε  ήδη  ετοιμάσει  ένα  κατάλογο  με  διορισμούς,  παραιτήσεις  και 
μεταθέσεις.  (Σημ.  Ο  κατάλογος  αυτός  δόθηκε  στην  δημοσιότητα  την  προηγουμένη  της 
δολοφονίας του! –ΛΜΔ). Αν ο Πάπας συνέχιζε την έρευνα της Τράπεζας του Βατικανού και 
αν  εφάρμοζε  τον  κατάλογο  με  τις  μετακινήσεις,  τότε  η  «διαφθορά  στην  Τράπεζα  του 
Βατικανού, που  περιλάμβανε και ξέπλυμα των χρημάτων της Μαφίας, θα έβαζε σε άμεσο 
κίνδυνο  πολλούς.  Ήταν  ολοφάνερο  στις  28‐9‐1978,  ότι  αυτοί  οι  έξι  άνθρωποι,  ο 
Μάρκινκους,  ο  Βίλλοτ,  ο  Σιντόνα,  ο  Κάλβι,  ο  Κόντι  και  ο  Τζέλλι  είχαν  πολλά  να 
φοβηθούν,  αν συνεχιζόταν η θητεία  του  Ιωάννου Παύλου  του  Ι.  Εξίσου φανερό ήταν  ότι 
όλοι αυτοί θα ωφελούνταν με ποικίλους τρόπους, αν ο Πάπας πέθαινε «ξαφνικά». Και ο 
Yallop   συνεχίζει:  «είμαι πεπεισμένος ότι ένας από τους έξι αυτούς ανθρώπους βρισκόταν 
στην καρδιά της συνομωσίας πού οδήγησε σε πλήρη εφαρμογή της τελικής λύσης». 

 
 

Πάπας Ιωάννης Παύλος ο II 
Τον  Οκτώβριο  του  1978  εκλέγεται  νέος  Πάπας  ο Καρδινάλιος  Κάρολος  Βοϊτίλα. 

Αυτός, αν και ενημερώθηκε πλήρως για τις αλλαγές του προκατόχου του, ούτε μία από τις 
προτεινόμενες  νέες  αλλαγές  δεν  συνέβαλε ώστε  να  γίνει  πραγματικότητα.  «Όποιος  είχε 
δολοφονήσει τον Πάπα δεν τον είχε δολοφονήσει μάταια. Έτσι, όσοι ελέγχουν την Τράπεζα 
του  Βατικανού  και  οι  μασόνοι  της  Στοάς  P2,  είναι  ελεύθεροι  να  συνεχίσουν  τις  μαζικές 
κλεψιές και απάτες τους» λέει ο Yallop. 

Και συνεχίζει: «Η θητεία του πάπα Ιωάννη Παύλου  II αποτέλεσε θρίαμβο για τους 
παίχτες της τύχης, τους διεφθαρμένους, για τους διεθνείς κλέφτες... Οι μπίζνες γίνονται ως 
συνήθως» (σ. 93). 

«Με την εκλογή του Βοϊτίλα όλα ξαναγύρισαν πίσω στις αξίες του Πάπα Παύλου VI. 
Όσον  αφορά  τη Μασονία,  το  Βατικανό  όχι  μόνο  έχει  αποκτήσει  μια  ποικιλία Μασόνων 
αλλά έχει  επιτύχει και  το δικό του Μασονικό παρακλάδι.  Το όνομα του είναι Opus Dei  ‐ 
«Έργο του Θεού». Αυτή ή Καθολική Στοά χαρακτηρίζεται ως «καταχθόνια, μυστικιστική 
καί  Οργουελική».  Τα  μέλη  της αυτομαστιγώνονται  καί  φορούν  μεταλλικά  λουριά  με 
εσωτερικά καρφιά γύρω από τους αστραγάλους. Θέλουν να αναλάβουν την εξουσία της 
παπικής εκκλησίας και έχουν μια «δυναμική φασιστική πολιτική φιλοσοφία». 

Ό πάπας  Βοϊτίλας μόλις  εκλέχθηκε,  πήγε  στον  τάφο  του  ιδρυτή  της Opus Dei  και 
προσευχήθηκε, ωφελώντας έτσι ποικιλότροπα τη Στοά. 

 

Ελεύθερη ή Μασονία .  
Από  το  νέο  Κανονικό  Νόμο  (του  Βατικανού)  της  27ης  Νοεμβρίου  1983,  έχει 

αφαιρεθεί  ο  κανόνας που αναφέρει  ότι  οι Ελεύθεροι Μασόνοι  τίθενται  σε αυτόματη 
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αποβολή από την Εκκλησία. Οι επιζήσαντες από τη λίστα των Βατικανών Μασόνων, που 
ο  πάπας  Λουτσιάνι  είχε  προς  εξέταση,  είναι  τώρα  ασφαλείς.  Η  Εταιρεία  του  Βατικανού 
λειτουργεί, ακόμα, σε όλες τις αγορές του κόσμου. Θα τελειώσω, (λέγει ο κ. Σταματίου), με 
τους παπικούς, με μια διακίνηση όπλων χαρακτηριστική: 

Την  1η  Αυγούστου  1984,  ημέρα  Τετάρτη,  ο  Αθανάσιος  Στριγάς  (άνθρωπος  του 
NATO)  γίνεται  δεχτός  από  τον  Πάπα  Ιωάννη  ‐  Παύλο  II  στο  Βατικανό.  Ό  κληρικός 
Μονσινιόρ  Βιλώ  τον  ενημερώνει  ότι  «το  Βατικανό  χρειαζόταν  όπλα  για  να  τα 
πουλήσει  στους  σαντινίστας  (σοσιαλιστές)  και  στους  Κόντρας  (δεξιούς)  στη 
Νικαράγουα!!!  Μισά στους μεν, μισά στους δε... Δίκαια πράγματα!...» 

Ο ίδιος ο πάπας, λίγο μετά, λέει στον Άθ. Στριγά: «Τί να κάνουμε; Τα κάνουμε καί 
αυτά»!  Και  του μίλησε  για  την  ισορροπία  και  για  την αρμονία  των  ισορροπιών,  πράγμα 
πού και ο Θεός  το  ευλογεί  (!)    Γιʹ αυτό θα έπρεπε να βοηθηθούν και οι  δύο πλευρές  εκεί 
κάτω... Στο τέλος ο Μ. Βιλώ μου έβαλε στο χέρι ένα φάκελο... για να φροντίσω αυτό το τόσο 
αποτρόπαιο  ζήτημα…  Την  άλλη  μέρα  παρέδωσα  το  φάκελο  στο  Γενικό  Γραμματέα  του 
NATO, Λούνς. 

Σε  15  λεπτά  μου  έδωσαν  ονόματα  και  διευθύνσεις  εμπίστων  της  Συμμαχίας  στις 
πολεμικές  βιομηχανίες  της  Ευρώπης,  με  αυτές  θα  έκανα  επαφή  για  το  ζήτημα  του 
Βατικανού. Η Εξαγωγή του πολεμικού υλικού θα γινόταν με έγγραφα του NATO για να μη 
«δυσκολευτούν» οι κυβερνήσεις. Κάπου στον Ωκεανό τα χαρτιά θʹ άλλαζαν...»  (Άθ. Στριγάς. 
«Παγκόσμιοι Εντολοδότες 2η έκδ.  «Νέα Θέσις»  Αθήνα 1993 σ. 586-592). 

Μόνο όταν ζει και κινείται κανείς χωρίς Θεό, μπορεί να πει και να κάνει αυτά πού 
έκαναν και κάνουν οι αντίχριστοι παπικοί.          (Ελευθ. Σταματίου: «Ορθοδοξία η Βαρβαρότητα») 

 
ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΩΝΕΣ, ΑΠΟ ΜΕΣΑ, ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ … 
Όπως  έγραψε  το  «The  Fatima Crusader»,  οι  καθολικοί  ιερείς Nicholas Gruner  και 

Malachi Martin ο διάσημος ιστορικός και best‐selling συγγραφέας, όπως αναδημοσίευσε με 
πρωτοσέλιδο  άρθρο  η  «Il  Messaggero»  η  μεγαλύτερη  εφημερίδα  της  Ρώμης,  ο 
αρχιεπίσκοπος της καθολικής εκκλησίας Emmanuel Milingo, χαρακτηρισμένος επίσημα 
και  σαν  εξορκιστής,  κατέπληξε  το  συνέδριο  «Fatima  2000,  Διεθνές  Συνέδριο  για  την 
Παγκόσμια Ειρήνη» που έλαβε χώρα στη Ρώμη στις 18‐23 Νοεμβρίου 1996, λέγοντας προς 
τους  συγκεντρωμένους  επισκόπους,  ιερείς,  μοναχούς,  μοναχές  και  λαϊκούς  από  όλο  τον 
κόσμο:  «Ο  Διάβολος  στην  καθολική  (παπική)  εκκλησία  είναι  τόσο 
προστατευμένος, που είναι σαν ένα ζώο προστατευμένο από την Κυβέρνηση. Οι 
κανονισμοί προβλέπουν ότι είναι παράνομοι όλοι, ειδικά οι κυνηγοί, από του να 
προσπαθήσουν να  το συλλάβουν ή  να  το σκοτώσουν. Ο Διάβολος μέσα στην 
εκκλησία  σήμερα  προστατεύεται  ενεργά  από  σημαντικά  πρόσωπα  της 
διοίκησης,  από  τον  επίσημο  κυνηγό  του  διαβόλου  τον  εκκλησιαστικό 
εξορκιστή.  Τόσο  πολύ  ώστε  ο  εξορκιστής  σήμερα  είναι  απαγορευμένο  να 
επιτεθεί στον διάβολο. Ο διάβολος είναι τόσο προστατευμένος, που αυτός που 
είναι ο κυνηγός, ο εξορκιστής, είναι απαγορευμένο να κάνει τη δουλειά του!»   

Τρεις  μέρες  αργότερα  ο  αρχιεπίσκοπος  έδωσε  μία  press  conference,  όπου 
αποσαφήνισε  τις  επισημάνσεις  του.  Στην  ερώτηση:  «Υπάρχουν  άνθρωποι  της 
Κουρίας  που  είναι  οπαδοί  του  Σατανά»;  Ο  Milingo  απάντησε:  «Βεβαίως 
υπάρχουν  ιερείς  και  επίσκοποι.  Σταματώ  σ’  αυτό  το  επίπεδο  της 
εκκλησιαστικής  ιεραρχίας,  διότι  είμαι  ένας  αρχιεπίσκοπος,  υψηλότερα  από 
αυτό δεν μπορώ να πάω»!  
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Όταν ρωτήθηκε για τις θέσεις του αρχιεπισκόπου ο Μ. Μartin απάντησε: «Ο 
αρχιεπίσκοπος Milingo  είναι  ένας  καλός  επίσκοπος,  και  η  κατηγορία  του  ότι 
υπάρχουν Σατανιστές στην Ρώμη είναι απολύτως ορθή…».  

Ο Dr. Martin ήταν γραμματέας του καρδιναλίου Bea μέσα στο Βατικανό. Λέει 
ότι ο καρδινάλιος έμαθε, από τον πάπα  Ιωάννη 23ο,  το 3ο μυστικό της Φάτιμα1,  το 

οποίο    δεν  έδωσε  στη  δημοσιότητα 
κανείς  στην  αυθεντική  του  μορφή, 
διότι  κατά  τον Μάρτιν προλέγει  την 
καταστροφή  της  Ρωμαιοκαθολικής 
“Εκκλησίας”. 
    Ο  (από  τη  μαύρη  φυλή)  αρχιεπί‐
σκοπος Μίλινγκο ηγήθηκε τελευταία 
κινήματος  να  παντρεύεται  ο 
καθολικός  κλήρος,  και  μάλιστα 
πανδρεύτηκε  και  ο  ίδιος  το  2001  μία 

Κορεάτισα από την “εκκλησία” του Moon!  Αν και αμέσως μετά έζησε σε αφάνεια, σε 
μοναστήρι για 4‐5 χρόνια, ο 76χρονος σήμερα  (2007) αρχιεπίσκοπος, επανήλθε στο 
προσκήνιο επιμένοντας στις θέσεις του για έγγαμο καθολικό κλήρο, ειδικά μετά τα 
αποκαλυπτόμενα διαρκώς σκάνδαλα ηθικής φύσεως, στα οποία εμπλέκονται ιερείς 
και  επίσκοποι  της  καθολικής  εκκλησίας,  με  σύνθημα  «Married Priests Now», δηλ. 
Ύπανδροι ιερείς τώρα!  Αλλά  εκτός  από  αυτό  έκανε  4  επισκόπους  χωρίς  να 
συμβουλευθεί  το  Βατικανό,  και  τελικά  γι’  αυτό  του  επεβλήθη  ακοινωνησία  το 
Σεπτέμβριο του 2006, όπως και στους 4 επισκόπους.  

Το 2004 το Βατικανό απαγόρευσε τους 
εξορκισμούς  κατά  τη  διάρκεια  ακολουθιών, 
με  εντολή  του  τότε  καρδιναλίου  Joseph 
Ratzinger, με το αιτιολογικό ότι προωθούνται 
άτομα  «χαρισματικών»  αναζητήσεων  προτε‐
σταντικού  τύπου  μέσα  στην  καθολική 
εκκλησία…  Αλλά  κατά  δημοσιεύματα  αυτό 
έγινε  για  να  σταματήσει  η  αίσθηση  που 
προκαλούσαν  οι  προσπάθειες  ιάσεων  και 
εξορκισμών από τον αρχιεπίσκοπο Μίλινγκο, 
και  να  κόψει  την  διαρκώς  αυξανόμενη 

επιρροή  του  στον  κόσμο.  Τότε  μάλιστα  δρούσε  στην  περιοχή  της  Ρώμης.  Τελικά  η 
απόφαση του Ratzinger για οποιοδήποτε λόγο και να πάρθηκε δικαίωσε τα λόγια του 
Milingo: «ο εξορκιστής σήμερα είναι απαγορευμένο να επιτεθεί στον διάβολο»! 

Το 1972 ο ίδιος ο τότε πάπας Παύλος ο 6ος ,  είχε ανακοινώσει, ίσως βλέποντας 
ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά μετά την 2α Σύνοδο του Βατικανού, ότι : «Από 
κάπου εδώ ή αλλού ο καπνός του Σατανά έχει μπει στο ναό του Θεού»! Αυτό το 
ανέφερε στην ομιλία του ο Μίλινγκο. 

 

                                                 
1    Η  Fatima  είναι  προσκύνημα  στην Πορτογαλία,  όπου  λέγεται  ότι  εμφανίσθηκε  η Παναγία  και  έδωσε  σε 
μικρά παιδιά τρία  μηνύματα που το Βατικανό που τα παρέλαβε όφειλε να τα δημοσιοποιήσει καθένα στον 
καιρό του. 
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Μέσα στο Βατικανό, o πάπας 
J.P. II, και ακροβάτες, στην 

αίθουσα του πάπα Παύλου VI. 

Ο John Paul II, στη Bologna 
της Ιταλίας, παρακολουθεί το 

Bob Dylan μετά τη θεία 
λειτουργία (27-9-1997). 

ο πάπας καλωσορίζει αρχιερέα Βουντού στην 
Ασίζη 

Tο Βατικανό, το θέατρο, και οι Σιωνιστές 
 

Το  θέμα  είναι,  τι  γίνεται  με  τον  πάπα  Βενέδικτο,  που  σύμφωνα  με 
πληροφορίες  από  διάφορες  πηγές,  κατόπιν  συνομιλιών  του  Βατικανού  με  τους 
Σιωνιστές βάζει σε μοιρασιά μ’ αυτούς εκτός από τα εγκόσμια συμφέροντα τα ίδια 
τα  θεμέλια  της  χριστιανικής  εκκλησίας,  δηλ.  τα  δόγματα  της  πίστεως.  Οι 
τελευταίοι  θεωρούν  τα πλεονεκτήματα  της  εποχής με  το μέρος  τους.  Γι’  αυτό  δεν 
ενδιαφέρονται για ειρηνική επίλυση προβλημάτων, αλλά ανάγγειλαν ότι μπήκαν 
ήδη σε ενέργεια τα γεγονότα που ξεκινούν τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο: 

(Από την Arizona Daily Star, της Tucson, Σάβ. 27-4-2002, υπό της STEPHANIE INNES) : 
TUCSON.  «Οι  τρομοκρατικές  επιθέσεις  της  11ης  Σεπτεμβρίου,  και  η  ακραία 
αναταραχή  στη  Μέση  Ανατολή,  στοχεύουν  σε  ένα  πράγμα,  στον  3ο 
Παγκόσμιο  Πόλεμο,  είπε  ένας  ομιλητής  εκπρόσωπος  του  πρωθυπουργού   
Ariel  Sharon,  την  Παρασκευή,  κατά  τη  διάρκεια  επίσκεψης  στην  Tucson». 
«Πολεμάμε  ένα  πόλεμο  για  18  μήνες,  που  είναι  προάγγελλος  του  3ου 
Παγκόσμιου Πολέμου. Ο κόσμος πρόκειται να πολεμήσει, ασχέτως αν τους 
αρέσει ή όχι!   Είμαι σίγουρος», είπε ο Raʹanan Gissin, σύμβουλος του  Sharon, σε 
μια συνέντευξη την Παρασκευή… 

Επειδή  κατά  τη  συγγραφή  του 
παρόντος μεσολάβησε ο θάνατος του πάπα 
JP  II,  και  η  ανακήρυξη  σε  πάπα  του 
καρδιναλίου  Ratzinger,  συμπληρώνουμε 
τα εξής για αυτούς: 

Ήδη  παραθέσαμε  κάποια  στοιχεία 
για  τον πάπα  J.P.  II,  ο οποίος ενδιαφέρθηκε 
ιδιαίτερα για  την Πανθρησκεία,  ο  δε πάπας 
Βενέδικτος  είναι  ο  πάπας  που  φαίνεται  θα 
συνεχίσει  την  τακτική  του  προκατόχου  του, 
στα θέματα της Πανθρησκείας, αλλά και των συνεννοήσεων μεταξύ Σιωνιστών και 
Βατικανού. 

Με βάση τα μέχρι τώρα γραφέντα, δεν 
είναι  απίθανο  που  ο  πάπας  Ιω. 
Παύλος ΙΙ, καλωσορίζει ακόμη και τον 
εκπρόσωπο και αρχιερέα της μαύρης 
μαγείας  (Βουντού)  στην  Ασίζη!  Γιατί 
όμως  παντού  όπου  βρισκόταν  ο 
πάπας, ακόμη και μέσα στο Βατικανό, 
χοροί, μπαλέτα, ορχήστρες κλπ;    
  
          Σ’ αυτό το ερώτημα μπορούμε 
να απαντήσουμε: 
1. Όταν  κανείς  δεν  νοιώθει  το 
έλεος  του  Θεού  μέσα  του,  τότε 
στρέφεται  σε  εξωτερικές 
“διασκεδάσεις”. 
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Syndey, 24-11-1986,  
Χορός με επίσημη ιερατική αμφίεση ! 

Βατικανό: πολωνοί χορευτές στις 25-1-2004
- Το θέατρο υπεράνω όλων! - 

Στα νιάτα του κυριάρχησε στις πίστες
- Το θέατρο υπεράνω όλων! - 

2. O  ίδιος  ο  Κάρολος  Βοϊτίλα  πριν  γίνει  πάπας  είχε  ασχοληθεί  με  το  θέατρο. 
Αυτά  θεωρούνται  ικανοποιητικές  εξηγήσεις.  Έτσι  δεν  φαντάζεται  κανείς  ότι 
υπάρχει κάτι επί πλέον.  
3. Ο δάσκαλός του στο θέατρο (Kotlarczyk), ήταν θαυμαστής της θεοσοφίστριας 
Έλενας  Μπλαβάτσκυ,  η  οποία  ως  γνωστόν  έλεγε  ότι  οι  θρησκείες  όλες  είναι 

όμοιες,  και  ότι  όλες  έχουν  την  ίδια  αρχική  πηγή.  Πλάνη  βέβαια, 
μεγάλη. Στο βιβλίο «Il Pensiero di Karol Wojtyla,  (Η σκέψη του Karol 
Wojtyla)» ο Rocco Buttiglione, Ιταλός φιλόσοφος, εξηγεί την επιρροή 
που  άσκησε  ο  Kotlarczyk 
στον  Wojtyla,  αλλά  και  η 
Blavatsky στον Kotlarczyk.  

Ο  Βοϊτίλα  ανέπτυξε 
ένα  δικό  του  τρόπο 
προσέγγισης  της  πραγμα‐

τικότητας  μέσα  από  το  θέατρο.  Αυτό  το 
ονόμασε «φαινομενολογία», «the theory of 
the  theater,  above  all». Μάλιστα  μελέτησε 
τον  Max  Scheler  ένα  Γερμανό  που 
πρωτοασχολήθηκε με  τη  «φαινομενολογία», 
και  πήρε  πάνω  σ’  αυτήν    διδακτορικό  στη 
Φιλοσοφία,  το  1954.  Η  «θεωρεία  του  θεάτρου  υπεράνω  όλων»,  φαίνεται  ότι 
εφαρμόστηκε  από  τον  ίδιο  στην  πράξη,  όταν  έγινε  πάπας,  και  γι’  αυτό 
παρακολουθούσε  ή  συμμετείχε  συνεχώς  σε  τέτοιες  εκδηλώσεις.  Και  παίζοντας  ο 
ίδιος “θέατρο”, όταν έκανε ταξίδια σε διάφορες χώρες, 
αυτά  τα  ονόμαζε,  προς  μεν  τους  Καθολικούς 
«Αποστολικές  περιοδείες(!)»,  προς  δε  τις 
επισκεπτόμενες χώρες «προσέγγιση των θρησκειών»! 
Επίσης  η  μύησή  του  στη  θεοσοφία  της  Μπλαβάτσκυ, 
τον προετοίμασε για να προχωρήσει χωρίς ενδοιασμούς 
στην  Πανθρησκεία,  στην  οποία  βέβαια  κεφαλή  των 
διαφόρων θρησκειών έπρεπε να είναι ο  ίδιος ο πάπας, 
και  αυτή  τη  θέση  έπαιρνε  πάντα  κατά  τα 
πανθρησκευτικά συνέδρια.  

 
 

 
 
Η  Πανθρησκεία 
όπως  ειπώθηκε 
σε προηγούμενες σελίδες είναι παναίρεση, 
ασχέτως  του  ποιος  θα  αναλάβει  την 
ηγεσία  της!  Το  Βατικανό  περιμένει  όμως 
από  εκεί  δόξα  κοσμική  και  πολιτικο  – 
οικονομικά οφέλη!  
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Αριστερά, στην Ινδία, χορευτική  
επίδοση προσφοράς για τη θεία 
λειτουργία! New Delhi, (7-11-1999) 

Δεξιά ο πάπας 
Βενέδικτος 16ος , 
δικέρατος, για να 

επαληθευθεί η 
Αποκάλυψη, όταν 
έρθει η ώρα όμως! 

Ο πάπας Βενέδικτος  16ος,  πρώην  καρδινάλιος Ratzinger,  θεωρείται  γενικά 
από  τα  ΜΜΕ,  και  τους  ίδιους  τους  καθολικούς,  «παραδοσιακός»  δηλ.  καλός 
γνώστης και αυστηρός εφαρμοστής των δογμάτων του καθολικισμού, και λίγο ‐ 
πολύ την ίδια γνώμη έχουν περί αυτού και Ορθόδοξοι αρχιερείς.  
   «Πιστεύομεν  ὅτι  ὁ  νέος  Πάπας,  ὁ  ὁποῖος  εἶναι  ἄριστος  θεολόγος  καί 
γνώστης  τῆς  ἱστορίας,  ὡς  καί  τῶν  συγχρόνων  ἱστορικῶν  συγκυριῶν  καί 
ἀπαιτήσεων, ἐκτιμᾷ τόν πλοῦτον τῆς θεολογίας καί τῆς πνευματικότητος τῆς καθ᾿ 
ἡμᾶς  Ἀνατολικῆς  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας  …»  (Ἀπό  τη  λιτή  σχετικά  δήλωσι  τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ ἐκλογῇ τοῦ νέου Πάπα Ρώμης 
Βενεδίκτου, δημοσ. στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου).  

«Ἡ  βαθύτατη  θεολογική 
κατάρτισις  καί  ἡ  μετ’ 
εὐλαβείας  ἀφοσίωσις  τοῦ  νέου 

Ρωμαίου Ποντίφικος εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Παράδοσιν ἐν 
συνδυασμῷ μέ τήν ἀρίστην γνῶσιν τῆς ἱστορίας καί τά ἄλλα 
χαρίσματα  μέ  τά  ὁποῖα  τόν  ἐπροίκισεν  ὁ  Θεός  ἀποτελοῦν 
ἐχέγγυα  διά  μίαν  ἄκρως  ἐπιτυχημένην  διακονίαν,  ἡ  ὁποία 
θέλομεν νά πιστεύωμεν, ὅτι θά ἀποβῇ ἐπ’ ὠφελείᾳ ὄχι μόνον 
τῆς  Ρωμαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας  ἀλλά  καί  ὅλης  τῆς 
Χριστιανοσύνης».  (Από  την  υπεραισιόδοξη  δήλωση  του 
Αρχιεπισκόπου  Αθηνών  και  πάσης  Ελλάδος  κ.κ. 
Χριστοδούλου,  ἐπί  τῇ  ἐκλογῇ  τοῦ  νέου  Πάπα  Ρώμης 

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΣΤ΄,  22‐4‐05, από την ιστοσελίδα της Ελ. Εκκλησίας)  
  Ο  πάπας Βενέδικτος  16ος  ήταν  συντηρητικός,  και  στενός 
συνεργάτης  του  πάπα  Ιω.  Παύλου  ΙΙ,  κατά  την 

“Catholic online”,  της  19‐4‐
2005:   «Conservative  new 
Pope Benedict XVI was close 
confidant of late pontiff» 
 
      Οι  παραδοσιακοί  Καθολικοί  αναλυτές  
όμως, βλέπουν γενικά στα ανοίγματα για 
την  Πανθρησκεία,  που  κάνει  το  Βατικανό,  μια  τάση 
απομάκρυνσης  από  τα  γνωστά  πιστεύω  τους,  (τα  ήδη 
αιρετικά όμως),  σε κάποια νέα, που  είναι πιο κοντά στους 
προτεστάντες,  από  τους  Ορθοδόξους  δηλ.  βλέπουν  ότι 

απομακρύνονται  περισσότερο  από  την  Αλήθεια  αντί  να  την  πλησιάζουν.  Ο 
καρδινάλιος  Ratzinger,  θεωρείται  ότι  έπαιξε  σημαντικό  ρόλο,  από  την  εποχή 
ακόμη  της  Vatican  II,  της  ανανεωτικής  συνόδου  του  Βατικανού,  που  δέχθηκε 
πολλές επικρίσεις από τους ίδιους τους Καθολικούς. Το 1996 ο ίδιος δημοσίευσε μία 
σε βάθος αυτο  ‐ έκθεσή του με τίτλο   «Το άλας της Γης»  (Salt of  the Earth), και το 
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1997  μία  αυτοβιογραφία  του,  που  την  αποκάλεσε:  «Ορόσημα,  Αναμνήσεις  1927  – 
1997»,  (Milestones: Memoirs 1927‐ 1977).  

Στις  αναμνήσεις  του,  ο  πάπας  πλέον  Βενέδικτος  16ος,  υπεραμύνεται  της  
Vatican  II,  στην  οποία  συμμετείχε  σε  ηλικία  μόλις  30  χρονών,  σαν  θεολόγος  ‐ 
σύμβουλος  του  αρχιεπισκόπου  Κολωνίας  Frings,  που  ανήκε  στην  προοδευτική 
πτέρυγα. Ο νεαρός  τότε Professor Ratzinger, συντάχθηκε με  τους προοδευτικούς 
θεολόγους  της «Συμμαχίας  του Ρήνου».  Βλέποντας  ότι  τα αποτελέσματα για  την 
Καθολική  εκκλησία  δεν  ήταν  αυτά που περίμεναν,  και  η  κριτική  παραμένει  μετά 
από αρκετές δεκαετίες από τη σύνοδο, αναγνωρίζει μεν το πρόβλημα, αλλά λέει ότι 
φταίει το γεγονός πως δεν έγιναν κατανοητές πλήρως οι αποφάσεις της συνόδου!    
   Οι θεολόγοι του Βατικανού προσπαθούν αρκετά χρόνια τώρα να τα βρουν με 
τους ραβίνους των Εβραίων, για να προκύψει υποτίθεται ένα πνεύμα συμφιλίωσης, 
στηριζόμενο  όμως  που;  Στην  Αλήθεια  του  Ευαγγελίου  που  δεν  την  θέλουν  οι 
Εβραίοι; Ή  στο  ψέμα  των  ψευτοαγαπών  των  διαθρησκειακών  διαλόγων; Μάλλον 
μόνο  στο  τελευταίο.  Αλλά  τα  κρίσιμα  γεγονότα  θα  έρθουν  μετά,  για  να 
κοστολογήσουν αυτές τις ψευτοαγάπες και τους εμπνευστές των. Προς το παρόν οι 
ραβίνοι  μόνο  τους  χριστιανούς  βγάζουν φταίχτες. Αυτοί  δεν φταίνε  σε  τίποτα. Οι 
“χριστιανοί” προκάλεσαν το ολοκαύτωμα και τους διωγμούς των Εβραίων. Αυτοί δεν 
φταίνε  καθόλου  για  την  άνοδο  του  Χίτλερ  στην  εξουσία,  ούτε  κάνουν  βέβαια 
διάκριση ανάμεσα σε χριστιανούς κατ’ όνομα μόνο, και Ορθοδόξους χριστιανούς.   

Και το χειρότερο είναι ότι δεν μιλάνε για μια επιθυμητή πολιτική ειρηνική 
συνύπαρξη,  αλλά  για  θρησκειακή  προσέγγιση  για  να  υπάρχει  ειρήνη.  Η 
θρησκειακή  όμως  προσέγγιση,  όπως  την  αντιλαμβάνονται,  πρέπει  να  αναιρέσει 
βασικά σημεία  της  διδασκαλίας  του Ευαγγελίου και  να παραποιήσει  την  ιστορική 
αλήθεια  για  να  σταθεί.  Λέει  πχ  ο  κορυφαίος  ραβίνος  Irving Greenberg  για  τον 
διάλογο  Εβραίων  –  Χριστιανών  σε  άρθρο  του2  ότι  «δεν  είναι  αρκετό  (οι 
χριστιανοί)  να σταματήσουν  να  διδάσκουν  για  τους  Ιουδαίους  σαν  τους 
φονευτές του Χριστού».  

Δηλαδή  για  να  τα  “βρουν”  οι  θεολόγοι  με  τους  ραβίνους,  πρέπει  να 
παρακάμψουν την ιστορική Αλήθεια και τους λόγους των Ευαγγελίων και όλων των 
Πατερικών κειμένων και  λειτουργικών βιβλίων  της Εκκλησίας,  και αυτό θα  είναι 
μόνο  η  αρχή!  Δεν  θα  επεκταθούμε  εδώ  περισσότερο.  Αυτό  όμως  που  ειπώθηκε 
είναι  αρκετό  να  καταλάβει  κάθε  ειρηνικά  σκεπτόμενος  άνθρωπος  από  τι  πνεύμα 
διακατέχονται ακόμη και οι σπουδαιότεροι των ραβίνων.  

Διότι βέβαια η Αλήθεια του ότι εφόνευσαν οι Εβραίοι τον Κύριο Ιησού Χριστό, 
δεν  είναι  ρατσιστική  και  αντισημιτική  όπως  τη  λένε  αυτοί,  αλλά  πνευματική  και 
αποτρεπτική  πολλών  και  μεγάλων  κακών.  Επειδή  αυτή  μιλάει,  κατά  τον  εξής 
περίπου τρόπο, στους Χριστιανούς: προσέξτε, αν ο τότε εκλεκτός λαός έπραξε τόσα 

                                                 
2 «Jewish-Christian Dialogue: The Next Stage», υπό Rabbi Irving Greenberg. Πηγή: Greenberg_Pluralism.htm 
από το Εβραϊκό site www.myjewishlearning.com 
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ενάντια στη σωτηρία  του, ώστε  ούτε  τον  ίδιο  τον Σωτήρα να αναγνωρίσει,  και  να 
φτάσει  να  τον  παραδώσει  στον  Πιλάτο  για  να  θανατωθεί,  πόσο  εύκολα  και  σεις 
μπορείτε να χάσετε την αιωνιότητα, αποδοκιμαζόμενοι από τον Λυτρωτή και δίκαιο 
Κριτή  διότι  και  εσείς  πνευματικά  τον  αρνείσθε  προς  χάριν  εγκοσμίων  οφελών, 
(μάταιης  δόξας  ή  χρημάτων  ή  ηδονών).    Έστω  και  αν  σε  αυτά  όλα  οι  επίσημοι 
διδάσκαλοι του νόμου του Θεού δεν εναντιώνονται, όπως δεν εναντιώθηκαν αλλά 
αντίθετα παρέσυραν στον δρόμο της απωλείας το λαό τους οι τότε διδάσκαλοι του 
νόμου  Γραμματείς  και  Φαρισαίοι,  οι  οποίοι  τα  έργα  τους  τα  έκαναν  «προς  το 
θεαθήναι τοις ανθρώποις». 

Αυτό  είναι  ένα  παράδειγμα  από  το  σκεπτικό  με  το  οποίο  η  Ορθόδοξη 
Ανατολική  και  αληθινά  Καθολική  Εκκλησία  ενδιαφέρεται  όλα  να  διατηρούνται 
μέσα  στην  Αλήθεια  και  τίποτα  να  μην  αποσιωπάται  από  αυτά  που  αποφέρουν 
πνευματικό όφελος. Αυτό το πνεύμα υπήρχε και στους πατριάρχες και δικαίους της 
Παλαιάς Διαθήκης. Ο  ίδιος ο προφητάναξ Δαβίδ έγινε διάσημος για την μετάνοιά 
του και τον 50ο ψαλμό  (ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου…), που κανείς 
δεν διανοήθηκε μέχρι τώρα να τον καταργήσει, μήπως και τυχόν προσβάλλεται από 
αυτόν η δικαιοσύνη και το κύρος του Δαβίδ! 

Εμείς  οι  συνειδητά Ορθόδοξοι  Χριστιανοί,  αν  και  σαν άτομα μπορεί  να  μην 
είμαστε άξιοι γι’ αυτό, είμαστε από πρόνοια του Θεού, φορείς πνευματικότητας που 
μας  έχει  κατά  αποκάλυψιν  δοθεί,  και  στον  πνευματικό  Ουρανό  σκοπεύει  να  μας 
ανεβάσει. Δεν έχουμε γήινες μεσσιανικές βλέψεις, και επομένως δεν έχουμε μίσος 
εναντίον  οποιασδήποτε φυλής, διότι,  θρησκευτικά,  δεν  έχουμε αντίπαλα  γήινα 
κυριαρχικά  συμφέροντα!  Μάλιστα  έχομε  ιδιαίτερο  λόγο  να  είμαστε  ευμενώς 
διακείμενοι στον  Ιουδαϊκό λαό,  διότι αναμένουμε τη μαζική στροφή Εβραίων στον 
Χριστιανισμό,  και  γνωρίζουμε  ότι  αυτό  θα  δώσει  ιδιαίτερη  ώθηση  στην 
πνευματικότητα των ανθρώπων της εποχής που θα γίνει. Θα είναι η πρόσληψή τους 
σαν  «ζωή  εκ  νεκρών»3  στον  γηρασμένο  από  τις  αιρέσεις  Χριστιανισμό.  Ήδη 
ενεργείται αυτή η διαδικασία με το βάπτισμα πολλών Ρωσικής καταγωγής Εβραίων, 
αλλά θα ολοκληρωθεί όταν οι αναποφάσιστοι Εβραίοι θα αντιληφθούν κατά τον 3ο 
Παγκόσμιο  Πόλεμο  ότι  κανείς  δεν  θα  επιζούσε  και  σε  τίποτα  δεν  θα  τους 
ωφελούσε η πολιτική, οικονομική, και οπλική υπεροχή τους,  (άμεση ή έμμεση), αν 
μια ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού δεν τους κάλυπτε, ακριβώς για να σωθεί και από 
αυτούς ο εκλεκτός λαός. Δεν θα σωθούν όλοι. «Ου γαρ πάντες οι εξ Ισραήλ, ούτοι 
Ισραήλ»4  κατά  τον  Απόστολο  Παύλο,  ενώ  οι  περισσότεροι  θα  δεχθούν  αργότερα 
τον Αντίχριστο. 

Το Βατικανό, όμως, βιάζεται να τα βρει όπως ‐ όπως με τους Σιωνιστές. Και οι 
δύο πλευρές τα υλικά συμφέροντά τους τα έχουν ανακατέψει με θρησκευτικές 
δοξασίες.  Το  Βατικανό  για  το  σκοπό  αυτό  σταδιακά  μέσα  στο  πέρασμα  10  περ. 

                                                 
3  Ρωμ. ΙΑ-15. εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσληψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν; 
4  Ρωμ. Θ-6. 
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Ο πάπας Βενέδικτος 16ος στα λευκά, ομιλεί στην 
συναγωγή της Κολωνίας στις 19-8-2005.  

αιώνων εφεύρε όλες τις αιρετικές δοξασίες που νομιμοποιούν τις υπερεξουσίες του 
πάπα, παρόλο που αυτό γίνεται σε βάρος της Χριστιανικής Αληθείας. Οι Σιωνιστές 
από την άλλη μεριά προσδίδουν μεσσιανικό χαρακτήρα, στο νέο κράτος του Ισραήλ. 
Όποιος μιλήσει εναντίον τους είναι εχθρός του Θεού… 

Στο  τέλος  η  συνεργασία  αυτή  Βατικανού  –  Σιωνιστών,  θα  φέρει  στην 
επιφάνεια,  σαν  καρπό  της  ψευδοπνευματικής  αυτής  κατάστασης,  τη  δυάδα  του 
ψευδοπροφήτη  της  Αποκαλύψεως,  με  τον  τελικό  Αντίχριστο!  Δεν  ήρθε  εν 
τούτοις η ώρα της παγκόσμιας εξουσίας τους. Αυτά όμως που γίνονται τώρα είναι 
σημαντικά, διότι είναι προεικόνιση όσων θα γίνουν στο τέλος του κόσμου. Το 
σημερινό  σύστημα  θα  φάει  γερή  σφαλιάρα  (κατά  την  έκφραση  του  γ.  Παϊσίου) 
σύντομα,  κατά  τον  ερχόμενο  «γενικό  πόλεμο»,  που  όσοι  θα  τη  θυμούνται 
αργότερα, δεν θα έχουν καμιά όρεξη να ακολουθήσουν τότε τον Αντίχριστο.  

Ο Ratzinger έγραψε μία εισαγωγή και υπέγραψε το «The Jewish People and the 
Holy Scriptures», το κείμενο δηλ. «Ο λαός των Εβραίων και οι Άγιες Γραφές» που 
δημοσιεύθηκε το 2004 από το «Pontifical Biblical  Institute». Oι παραμένοντες πιστοί 

στην πριν την 2α Βατικανή Σύνοδο παραδοσιακοί Καθολικοί, που το 
αναλύουν, όπως πχ το βιβλίο της φωτογραφίας, υπό A. S. Guimarães 
με  τίτλο «THE BIBLICAL COMMISSION ON THE JEWS: CHANGES IN 
DOCTRINE & NEW ANATHEMAS»5,  λένε  ότι  το  κείμενο  φτάνει  στην 
φοβερή δοξασία ότι  ένας μελλοντικός Εβραίος Μεσσίας θα μπορούσε 
να γίνει αποδεκτός από τους Καθολικούς, ότι οι Καθολικοί θα πρέπει 
να  μάθουν  πώς  να  διαβάζουν  τις  βίβλους  από  τους  Εβραίους  κλπ. 
Οπότε: «τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι ྿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος» (Ιωάν. καθολ. επιστ. Α, κεφ. Β-22).  

Διαβάζοντας το κείμενο «Ο λαός των Εβραίων και οι Άγιες Γραφές» βλέπομε  
ότι  ο  Ratzinger  κινείται  με  μαεστρία,  λέγοντας  αταίριαστα,  νοηματικά,  λόγια  που 
αποτελούν  καλοπιάσματα  προς  τους  Εβραίους,  χωρίς  να  φανερώνουν  εύκολα,  στους  μη 
καλά κατηρτισμένους, τη “θεολογία του”. Δέχεται να παίξει στο παιγνίδι των ραβίνων, 
που θεωρούν ότι η διδασκαλία του Χριστιανισμού ευθύνεται για πράξεις εναντίον 
τους,  όπως  το  “θρυλικό”  πλέον 
ολοκαύτωμα  κατά  τον  2ο  Παγκόσμιο 
Πόλεμο.  Έτσι  λοιπόν  ο  Ratzinger  λέει: 
«Η  ερώτηση  που  τίθεται  είναι  η 
ακόλουθη:  Τι  σχέσεις  η  Χριστιανική 
Βίβλος εγκαθιστά μεταξύ Χριστιανών 
και του λαού των Εβραίων»;  

Υποστηρίζοντας  τον  τρόπο 
σκέψης  των  ραβίνων  είναι  σαν  να 
αποδέχεται  ότι  ο  Χιτλερικοί  ήταν 
Χριστιανοί,  διάβαζαν  τη  Βίβλο,  δεν 

                                                 
5 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-
ebraico_en.html 
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την κατάλαβαν και γι’ αυτό έκαναν το ολοκαύτωμα!  
Από την αρχή εξετάζει τη Χριστιανική διδασκαλία μέσα από φτιαχτές από τον ίδιο 

παραπλανητικές ερωτήσεις.  
Αν μόνο η Βίβλος κατηύθυνε τους «χριστιανούς» του Χίτλερ, τότε γιατί ο ίδιος ο 

Χίτλερ ήταν αποκρυφιστής, καθώς και τα SS;  
Η ελεύθερη  προαίρεση  κάθε ατόμου παίζει  τον  σημαντικότερο μετά Θεόν  ρόλο 

για τη σωτηρία του, αλλά αυτό παρασιωπάται στην ερώτηση. Όπως επίσης και το γεγονός 
ότι ο Θεός, δεν προσωποληπτεί6. Και επειδή ο Θεός δεν προσωποληπτεί, το ίδιο ισχύει και 
για  τις  σχέσεις  μεταξύ  λαών.  Οπότε  η  Βίβλος  είναι  αδύνατο  να  εξετάζεται  από 
διαφορετική σκοπιά, να ψάχνομε δηλαδή τι προτιμήσεις έχει η Βίβλος στον ένα λαό ή 
στον άλλο. Ο Ratzinger όμως το κάνει αυτό! Εγκαινιάζει έτσι μια “θεολογία” δικής του 
έκδοσης  η  οποία  οδηγεί  τους  ραβίνους  (ενώ  δεν  ξέρουν  οι  ίδιοι  τι  πιστεύουν)  στην 
καρδιά της Χριστιανικής Θεολογίας, για να αρχίσουν να κάνουν κουμάντο τι πρέπει 
να προστεθεί και τι να αφαιρεθεί, με το κοσμικό πνεύμα τους!! Διότι οι Εβραίοι βέβαια 
δεν  έχουν  οι  ίδιοι  μία  πίστη…  Δεν  υπάρχει  τίποτα  θεμελιωμένο  σ’  αυτούς  όπως  στην 
θεολογία της Χριστιανική θρησκείας. Σ’ αυτούς υπάρχουν διάφορες ομάδες, πιστεύουν τα 
πιο διαφορετικά πράγματα, αλλά στο τέλος συμφωνούν όλοι στο να λέγονται Εβραίοι με 
τη θρησκευτική σημασία του όρου…  

Η  “θεολογία”  του  Ράτσιγκερ  επηρεάζει  βέβαια  πρωταρχικά  και  κύρια  το  δυτικό 
οικοδόμημα  του  ήδη  εκεί  παραστρατημένου  Χριστιανισμού,  αλλά  δια  των  επιφανειακών 
θεολόγων  μας  και  ιεραρχών  κινδυνεύουν  τώρα  και  οι  Ορθόδοξοι.  Γι’  αυτό  πρέπει  να 
επιμείνουμε  στην  εξέταση  σημείων  της  “θεολογίας”  του  πάπα  Βενέδικτου  16ου,  για  να 
αποκτήσουμε αντισώματα. Λέει λοιπόν, και το ότι «η Χριστιανική Βίβλος συντίθεται 
κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τις Άγιες Γραφές του Εβραϊκού λαού».  Σαν οι 
Γραφές να ανήκουν πχ στον Εβραϊκό ή Ελληνικό λαό, μόνο και μόνο επειδή ο λαός αυτός 
κάποτε τις ευλαβείτο και τις εφύλαττε. Είναι δηλ. σαν να υποδεχόμαστε στην Ιερουσαλήμ 
το γαϊδουράκι που κάθεται πάνω ο Χριστός, και σ’ αυτό να έχουμε στραμμένη την προσοχή 
μας, και όχι στον ίδιο το Χριστό!  

Αν μάλιστα ο λαός που παριστάνει το γαϊδουράκι αποστατήσει και  δεν θέλει αυτή 
τη θέση τι γίνεται; Οι γραφές που κουβάλαγε για παράδειγμα ο Ελληνισμός θα χαθούν αν 
ο Ελληνισμός δεν στέκεται στο ύψος του; Δεν θα πάρει τη σκυτάλη άλλος λαός, όπως πχ 
μετά την αποστασία του Βυζαντίου και τα συλλείτουργα στην Κωνσταντινούπολη, πήρε τη 
σκυτάλη  ο  Ρωσικός  λαός,  μετά  απ’  αυτόν,  όταν  έπεσε  στον  κομμουνισμό,  πάλι  ο 
Ελληνικός, και έπεται συνέχεια; 

«Η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί σωστά να κατανοηθεί ξέχωρα από την Παλαιά 
Διαθήκη, και την Εβραϊκή Παράδοση που την μεταφέρει» λέει πάλι ο Ratzinger.  

Να που  ο  Άννας  και  ο  Καϊάφας  μεταφέρουν  σε  μας  με  την  παράδοση  των 
Εβραίων,  την κατανόηση της Καινής Διαθήκης!!! Βλέπεται με ποιο τρόπο σταδιακά, 
και  για  τους  πολλούς  ανεπαίσθητα,  ο  Ράτσιγκερ  οδηγεί  τους  ραβίνους  να  καθίσουν 
στην καρδιά του Χριστιανισμού, στη θεολογία. Πρώτα μας μίλησε για ερώτημα που δεν 
μπορεί  να  τεθεί,  διότι  ο  Θεός  δεν  προσωποληπτεί,  μετά  για  άγιες  Γραφές  του  Εβραϊκού 
λαού σαν να είναι οι Γραφές κατασκεύασμα και ιδιοκτησία των Εβραίων, και ύστερα ότι η 
Καινή Διαθήκη, επειδή ερμηνεύεται μαζί με την Παλαιά, χρειάζεται τους Εβραίους, στους 
οποίους είπε ότι ανήκει η Παλαιά Διαθήκη(!), και προσθέτει επί πλέον την ανάγκη για την 

                                                 
6 «πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαμβάνει» Γαλ. Β-6 
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κατανόησή της μέσω της Εβραϊκής Παράδοσης! Έτσι βέβαια φτάνουμε στο συμπέρασμα 
ότι  χωρίς  Εβραίους  ο  Χριστιανισμός  είναι  ακατανόητος  ή  δεν  κατανοείται  καλά!!! 
Επομένως να που οι ραβίνοι θα αρχίσουν με επίσημη άδεια από τον “παραδοσιακό” 
αρχιδογματολόγο της Καθολικής “Εκκλησίας” να ανακατεύονται στη θεολογίας της. 

Πως όμως οι ίδιοι οι Εβραίοι αντιλαμβάνονται τη “θεολογία” του Ratzinger, μας λέει 
άρθρο  του Peter Hirschberg,  από  τη  γνωστή  εφημερίδα  του  Ισραήλ Ηaaretz7,  η  οποία  την 
επομένη της εκλογής του πάπα Βενέδικτου 16ου, γράφει και τα εξής: «Στο (ίδιο, πιο πάνω 
αναλυόμενο)  κείμενο,  ο  Ratzinger,  επιχειρεί  να  παρακάμψει  την  άρνηση  των 
Εβραίων  να  αποδεχθούν  τον  Ιησού  σαν  Μεσσία  και  την  επιμονή  του 
Ιουδαϊσμού στο  ότι  ο Μεσσίας  δεν  έχει  ακόμη  έρθει.  "Συμφώνησε  ότι αυτή η 
θέση είναι επίσης μέρος από το Θείο σχέδιο”,   όπως εξηγεί ο  (ραβίνος) Rosen, ο 
οποίος  ηγείται  του  τμήματος  της  Αμερικανο  ‐  Εβραϊκής  Επιτροπής  για  τις 
διαθρησκειακές  σχέσεις,  και  (κατά  τα  λεγόμενα  του  Ratzinger)  το  γεγονός  ότι  οι 
Ιουδαίοι δεν αποδέχονται τον Ιησού δεν πρέπει να ιδωθεί σαν μια πράξη ότι δεν 
δέχονται το Θεό, αλλά σαν μέρος του σχεδίου του Θεού να υπενθυμίσει στον κόσμο 
ότι η ειρήνη και η σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα δεν έχει ακόμη έρθει»…(!) 

Εμείς  σχολιάζομε  ότι  σ’  αυτό  το  σημείο  ο  τότε  καρδινάλιος  Ράτσιγκερ  και 
κατόπιν  πάπας  Βενέδικτος  απομακρύνεται  από  τις  θείες  Γραφές  προς  χάριν  των 
Εβραίων, και μάλιστα στο κεντρικότερο σημείο τους, την σωτηρία των ανθρώπων. 
Ο μαρτυρούμενος από το ιερό Ευαγγέλιο, ως πλήρης Πνεύματος Αγίου γηραιός και 
δίκαιος  Συμεών,  ομολόγησε,  δεχθείς  στις  αγκάλες  του  τον  Χριστό,  «ὅτι  εἶδον  οἱ 
ὀφθαλμοί  μου  τὸ  σωτήριόν  σου,  ὃ  ἡτοίμασας  κατὰ  πρόσωπον  πάντων  τῶν 
λαῶν,  φῶς  εἰς  ἀποκάλυψιν  ἐθνῶν  καὶ  δόξαν  λαοῦ  σου  ᾿Ισραήλ».  (Λουκά Β 30, -32)  

Ομολογεί  με  τον  Συμεών  όλη  η  Καινή  Διαθήκη,  και  όλη  η  Εκκλησία  τον  Ιησού 
Σωτήρα όλων των λαών και δόξα του Ισραήλ, και δεν αφήνει περιθώρια ούτε για 
άλλο Σωτήρα, ούτε για άλλην εποχή για να περιμένει τότε σωτηρία το Ισραήλ.   

Αλλά  και  ο  Τίμιος  Πρόδρομος,  γόνος  αρχιερατικής  οικογένειας  και  με 
συγκλονιστική άσκηση,  ένεκα  της οποίας κανένα θαύμα δεν χρειαζόταν να κάνει 
για  να  γίνει  σεβαστός  στον  λαό,  (πάντες  γαρ  είχον  τον  Ιωάννην  ως  προφήτην)8, 
παρέπεμπε  τους  Ιουδαίους  στον  βαπτισθέντα  από  αυτόν  Ιησούν.  Δεν  έλεγε 
μισόλογα και γριφώδεις διδαχές, σαν τον Ratzinger αλλά: «ίδε ο αμνός του Θεού ο 
αίρων  την  αμαρτίαν  του  κόσμου».  (Ιω. Α-29)  …«κἀγὼ  οὐκ  ᾔδειν  αὐτόν,  ἀλλ᾿  ὁ 
πέμψας  με  βαπτίζειν  ἐν  ὕδατι,  ἐκεῖνός  μοι  εἶπεν·  ἐφ᾿  ὃν  ἂν  ἴδῃς  τὸ  Πνεῦμα 
καταβαῖνον καὶ  μένον ἐπ᾿ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ. Κἀγὼ 
ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ». (Ιω Α-33,34) 

Ο Απόστολος Παύλος από την υπό περιορισμό κατοικία του στη Ρώμη, όταν 
βλέπει ότι δεν πείθονται οι  Ιουδαίοι να πιστέψουν στον  Ιησού και να σωθούν,  δεν 
τους καλοπιάνει, ούτε τους παραπέμπει σε μελλοντική οικονομία  (θείο σχέδιο), 
διότι  ξέρει  πολύ  καλά  ότι  αυτό  θα  γίνει  για  άλλα  άτομα  που  θα  ζουν  σε  άλλες 
εποχές.  Αλλά  τους  λέει:  «καλῶς  τὸ  Πνεῦμα  τὸ  ῞Αγιον  ἐλάλησε  διὰ  ῾Ησαΐου  τοῦ 
προφήτου  πρὸς  τοὺς  πατέρας  ἡμῶν  λέγον·  πορεύθητι  πρὸς  τὸν  λαὸν  τοῦτον  καὶ 

                                                 
7 «New pope seen continuing relations with Israel, Jews» 
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=567083&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0 
8 Ματθαίου  Κα-26. 
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εἶπον· ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· … 
Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ, 
αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται». (Πρ Κη 25-28)  

  Διότι  «ὁ  πιστεύσας  καὶ  βαπτισθεὶς  σωθήσεται,  ὁ  δὲ  ἀπιστήσας 
κατακριθήσεται».9 Επομένως  δεν  θα  ωφεληθούν  από  κάποιο  θείο  σχέδιο 
μελλοντικής σωτηρίας οι Εβραίοι που αρνήθηκαν την πίστη στο Χριστό μέχρι τότε, 
όπως υπονοεί ο Ratzinger, διότι ήδη θα έχουν κατακριθεί! Θα ωφεληθούν κάποιοι 
άλλοι ίσως, αλλά όσοι πέθαναν αμετανόητοι δεν μπορούν πλέον να μετανοήσουν, 
διότι στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια.  
   Στο  ίδιο  άρθρο  της  Ισραηλινής  εφημερίδας,  ο    Israel  Singer,  πρόεδρος  του 
Παγκόσμιου Κογκρέσου των Εβραίων (World Jewish Congress) λέει ότι «ο Ratzinger ήταν 
ο άνθρωπος που χορήγησε  τα θεολογικά στηρίγματα για  την απόφαση του πάπα 
John  Paul  II,  να  ανοίξει  συνομιλίες  με  το  Ισραήλ.  Επέλυσε  το  πραγματικό 
πρόβλημα  που  υπήρχε,  το  2.000  χρόνων  θεολογικό  ζήτημα.  Ήταν  ο  μόνος 
που  είχε τα κλειδιά να ανοίξει αυτό το κλείδωμα. Στα τελευταία 20  χρόνια 
έχει  αλλάξει  τη  δισχιλιετή  ιστορία  των  σχέσεων  μεταξύ  Εβραίων  και 
Χριστιανοσύνης. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει…»  

Εμείς  εξηγήσαμε  προηγουμένως  με  τι  τρικ  εμφανίζεται  να  έχει  τις 
“θαυματουργικές”  αυτές  ικανότητες  ο  Ratzinger.  Το  μόνο  που  πρέπει  να 
επισημάνουμε  είναι  το  προαναφερθέν  ξεκλείδωμα,  που  φαίνεται  να  ανοίγει  τις 
αμπάρες για μια επερχόμενη παγκόσμια, μασονικού  ‐ σιωνιστικού τύπου, γήινη 
συμμαχία ψευτο ‐ συναδέλφωση και ψευτο‐ευδαιμονία. Η Αποκάλυψη μιλάει για 
ένα πρωτοφανές τέτοιο ξεκλείδωμα, αλλά καθόλου ενθαρρυντικά:  

 «Καὶ  ὁ  πέμπτος  ἄγγελος  ἐσάλπισε·  καὶ  εἶδον  ἀστέρα  ἐκ  τοῦ  οὐρανοῦ 
πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου, καὶ 
ἤνοιξε  τὸ  φρέαρ  τῆς  ἀβύσσου,  καὶ  ἀνέβη  καπνὸς  ἐκ  τοῦ  φρέατος  ὡς  καπνὸς 
καμίνου  καιομένης,  καὶ  ἐσκοτίσθη  ὁ  ἥλιος    καὶ  ὁ  ἀὴρ  ἐκ  τοῦ  καπνοῦ  τοῦ 
φρέατος». (Αποκ. Θ 1-2) Θα πούμε περισσότερα γι’ αυτό κατόπιν. 

 

Ας δούμε και κάποιες άλλες 
                      “Θεολογικές” ικανότητες του πάπα Βενέδικτου: 
Σαν  πρώην  καρδινάλιος  Joseph  Ratzinger,  ο  κατόπιν  πάπας  Βενέδικτος, 

εξέδωσε  το  βιβλίο  «Το  νόημα  της  Χριστιανικής  Αδελφότητος10».  Σε  αυτό  ο 
Ratzinger, στις σελ. 87 και 88, υποστηρίζει ότι: 

«Δεν υπάρχει κατάλληλη κατηγορία στην Καθολική σκέψη για το φαινόμενο 
του προτεσταντισμού σήμερα... Η παλιά κατηγορία της αιρέσεως δεν έχει πλέον 
καμιά  αξία…  Ο  Προτεσταντισμός  έχει  κάνει  μια  σπουδαία  συνεισφορά  στην 
αντίληψη  της  Χριστιανικής  πίστης,  εκπληρώνοντας  μια  θετική  υπηρεσία  στην 
εξάπλωση  του  Χριστιανικού  μηνύματος  και  περισσότερο  όλων,  συχνά  δίνοντας 
προβάδισμα σε μια ειλικρινή και  βαθειά πίστη στο μη Χριστιανό ‐ Καθολικό άτομο, 
του  οποίου  η  αυτονόμηση  από  την  Καθολική  αποδοχή  δεν  έχει  τίποτα  να 
κάνει με το δογματικό χαρακτηριστικό της αίρεσης(!)… Το συμπέρασμα είναι 
αναπόφευκτο,  τότε:  Ο  Προτεσταντισμός  σήμερα  είναι  κάτι  διαφορετικό  από 
                                                 
9  (Μαρ. Ιστ-16). 
10 «The Meaning of Christian Brotherhood» υπό Cardinal Joseph Ratzinger (Ignatius Press) 

   - 182 -



αίρεση με την παραδοσιακή σημασία,  ένα φαινόμενο  του οποίου η αληθινή 
θεολογική τοποθέτηση δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί» (!)…  

Βλέπεται θεολογία; Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση στα χρόνια που ζούμε. 
Ανάλογα με το από πού φυσάει ο άνεμος, θα αποφασίζεται αν ο Προτεσταντισμός 
είναι  αίρεση!  Δηλαδή  το  να  ιδρύεις  εκκλησίες  που  να  έχουν  ότι  πίστη  “σου 
καπνίσει”  δεν  είναι  αίρεση!!!    Άρα  μπορεί  ο  κάθε  ένας  να  ιδρύει  “χριστιανικές 
ομολογίες” σαν να είναι ο ίδιος Χριστός, να νομοθετεί ότι δεν χρειάζονται κάποια 
ή όλα από τα Μυστήρια, ούτε Παράδοση και Αποστολική διαδοχή στον ιερό κλήρο, 
να  επευλογεί  διάφορες  αμαρτίες,  όπως  τις  σοδομιτικές,  που  έχει  γίνει  της  μόδας 
στους Προτεστάντες,  και  όμως  να μένει  αδιευκρίνιστο  θεολογικά  το  θέμα!!!  Αυτά 
για τον «δεινό θεολόγο» Ratzinger, ο οποίος μάλλον δεν εξελέγη τυχαία πάπας την 
γενέσιο ημέρα του Προτεσταντισμού (19 Απριλίου 1529), και μερικούς Ορθοδόξους 
θαυμαστές του! Από το κείμενο αυτό, φαίνεται καθαρά, η αποτυχημένη τελικά, 
προσπάθεια  των  προοδευτικών  θεολόγων  της  2ας  Βατικανής  Συνόδου  να 
φέρουν μέσα στην παπική εκκλησία τους προτεστάντες. 

Θα  εξετάσουμε  στη  συνέχεια,  κάπως  συνοπτικά,  ένα  ακόμη  επίσημο 
“θεολογικό” κείμενο του πάπα Βενεδίκτου 16ου: 

Σύμφωνα  με  μία  μελέτη, ανάλυση  υπό A.  S. Guimarαes,  στο  κείμενο  που 
κυκλοφόρησε  στις  31‐7‐2004,  από  την  «Υπηρεσία  Πληροφόρησης  του  Βατικανού» 
από το Συμβούλιο των καρδιναλίων για τα Δόγματα της Πίστεως (Congregation for 
the Doctrine of  the Faith), με την υπογραφή του καρδ. Ratzinger,  και  την  έγκριση 
από τον πάπα Ιω. Παύλο ΙΙ, που απεστάλη προς τους επισκόπους της Καθολικής 
εκκλησίας  με  τίτλο  «Συνεργασία  ανδρών  και  γυναικών  στην  Εκκλησία  και 
στον  Κόσμο»  περιέχονται  πολλές  περίεργες  τοποθετήσεις  του  Ratzinger  στα 
θέματα της Πίστεως. Μετά την λήψη του αρχείου του εν λόγω κειμένου από την 
επίσημη ιστοσελίδα του Βατικανού, προτίμησα να κάνω μία περιληπτική κριτική 
σε  κάποια,  αρχικά  κυρίως,  σημεία  του  κειμένου,  χωρίς  μεγάλη  αναφορά  στην 
συγκεκριμένη  ανάλυση.  Χρησιμοποιώ  για  ευκολία  στην  αναγνώριση  της 
προέλευσης  (συγγραφέως)  των  πιο  κάτω  αναγραφομένων  τα  αρχικά:  R= 
Ratzinger, περ.R=  ο Ratzinger  περιληπτικά,  όσο  το  δυνατόν πιο  πιστά,  από  εμένα, 
Λ=Λεόντιος Μοναχός (ο γράφων), G=A. S. Guimarαes (συγγραφεύς της αναλύσεως, 
που έγινε αφορμή της έρευνας). 

Λ:  Κατ’  αρχάς  εκείνο  που  πρέπει  να  τονισθεί  είναι  ότι  υπάρχει  έλλειψη 
Πατερικής  αναφοράς  και  επικροτήσεως  στις  τοποθετήσεις  του  κειμένου  των 
καρδιναλίων, και μόνο σύγχρονες, κυρίως από τον πάπα John Paul II, αναφορές. 
Έτσι  με  την  πρώτη  ματιά  παρατηρείται  μια  νεωτερίζουσα  νοοτροπία  στη 
θεολογική  θεμελίωση  του  κειμένου.  Η  ανάλυση  έχει  τον  τίτλο  «Ένα  Εβραϊκό 
ερωτικό  υπόβαθρο»,  διότι  φθάνει  σ’  αυτό  το  συμπέρασμα,  κάτι  που  κατά  τη 
γνώμη μου,  αν  και προσπαθεί  να μην  το  τονίσει  ο Ratzinger,  δεν το αποφεύγει, 
αφού οι αναφορές  του,  και  τα καλοπιάσματά  του,  στον αυθαιρετούντα πάπα 
John Paul II, τον αφήνουν έκθετο, και μάλιστα όχι μόνο σ’ αυτό το σημείο. 

περ.R:  Ολόκληρο  το  κείμενο  της  επιστολής  προσπαθεί  να  απαντήσει  στα 
«θέματα των γυναικών» και συγκεκριμένα όπως λέει στις δύο τάσεις:  
• Την  πρώτη  που  δίνει  μεγάλη  έμφαση  στις  συνθήκες  της  υποταγής  της 
γυναίκας, και ως εκ τούτου εγείρει ανταγωνισμό για την επικράτησή της. Και  
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• στη δεύτερη    όπου προκειμένου να αποφευχθεί η κυριαρχία  του  ενός φύλλου 
επί  του άλλου,  οι  διαφορές  των φύλλων  τείνουν  να  καταργηθούν,  θεωρημένες  εν 
μέρει  σαν  αποτέλεσμα  ιστορικών  και  πολιτιστικών  διαφορών.  Η  απόκρυψη  της 
διαφοράς ή δυαδικότητος των φύλλων έχει επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα.  

R: «Αυτή η θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου, προτιθέμενη να προσφέρει 
προσδοκίες για ισότητα των γυναικών δια της απελευθέρωσης από τη βιολογική 
νομοτέλεια,  έχει  στην  πραγματικότητα  διαδώσει  ιδεολογίες  οι  οποίες,  για 
παράδειγμα,  θέτουν  υπό  αμφισβήτηση  την  οικογένεια,  στη  φυσική  της  δομή  των 
δύο γονέων μητέρας και πατέρα,  και  εξισώνουν σχεδόν  την ομοφυλοφιλία με  την 
ετεροφυλοφιλία, σε ένα νέο μοντέλο μιας πολύμορφης σεξουαλικότητος».  

Λ: Αυτή  η  αρχική,  από  την  ερώτηση,  τοποθέτηση  του  Ratzinger  ανοίγει  το 
δρόμο ώστε η δεύτερη αυτή τάση, να θεωρηθεί σαν αποτέλεσμα μιας «βιολογικής 
απελευθέρωσης»  η  οποία  παλιά  δεν  ήταν  δυνατή,  τώρα  με  τη  βοήθεια  της 
επιστήμης  (του  ΟΗΕ,  της  ΕΕ,  των  ΜΜΕ  κλπ.)  να  θεωρείται  πλέον  και 
πραγματοποιήσιμη,  και  σαν  πολύ  λογική!  Το  παραδέχεται  μάλλον  άμεσα  και  ο 
ίδιος:  

R:  «Ενώ  οι  άμεσες  ρίζες,  της  2ης  τάσης  ευρίσκονται  σε  συνάφεια  με  την 
απήχηση  των  ρόλων  των  γυναικών,  το  βαθύτερό  της  κίνητρο πρέπει  να  ιδωθεί 
στην ανθρώπινη προσπάθεια να απελευθερωθεί από τα βιολογικά της όρια»  

Λ: Έτσι πριν να αρχίσει κανείς να εξετάζει τι απάντηση δίνεται σ’ αυτή την 
ερώτηση  με  τις  δύο  προαναφερθείσες  τάσεις,  φθάνει  στο  συμπέρασμα  ότι 
προβληματιζόμαστε  πάνω  σε  ένα  τεχνητό  ερώτημα,  που  αφήνει  μόνο  τρύπες 
διείσδυσης  αλμυρών  μελλοντικών  ερωταπαντήσεων,  και  δογματικών 
καταποντισμών,  στο  ήδη  τρύπιο  από  τις  προηγούμενες  αιρέσεις  σκάφος  της 
παπικής εκκλησίας. Γιατί εξ άλλου να ευτρεπίζεται τόσο η δεύτερη τάση που όπως 
λέει  ο  ίδιος  οδηγεί  σε  σεξουαλική  πολυμορφία;  Δηλ.  αυτοί  οι  ταλαίπωροι 
ομοφυλόφιλοι  ή ποικιλο‐φυλόφιλοι  γιατί  δεν  λαμβάνονται  σαν άνθρωποι  έχοντες 
πάθος, αλλά μοιάζουν σαν ερευνητές των δογμάτων που δεν τα κατάλαβαν καλά 
και  παρεξέκλιναν,  πλην  όμως  (με  τη  βοήθεια  της  επιστήμης,  ακόμη  και  της 
θεολογικής τύπου Ράτσιγκερ, κλπ) μπορεί και να δικαιωθούν στο τέλος; Η ανάλυση 
τώρα (υπό A. S. Guimarαes ), λέει για την επιστολή: 

G:  «…  Συνάμα  με  την  λανθασμένη  φιλοσοφική  προσέγγιση,  το  έγγραφο 
επίσης  παρουσιάζει  μια  προοδευτικίζουσα  ερμηνεία  της  Δημιουργίας  και  της 
Βίβλου:  Ο Αδάμ  και  ο  Άνθρωπος  στη  Γένεση  δεν  μπορούν  να  αναφέρονται  σε 
ένα άτομο του ανδρικού φύλλου, αλλά στο γένος που εξαρτάται από τη σχέση 
άρρενος  –  θήλεος. Μόνο  σε  αυτή  τη  σχέση  θα  μπορούσε  ο  άνθρωπος  να  είναι 
εικόνα  και  ομοίωση  του  Θεού. H  ένωση  ανδρός  και  γυναικός  περιλαμβάνει 
την  σεξουαλική  πράξη,  η  οποία  θα  μπορούσε  να  είναι  η  φυσική  έκφραση 
της ομοίωσης στο Θεό».  

Λ:  Εδώ  η  ανάλυση  παίρνει  στοιχεία  από  διάφορα  σημεία  για  να  φθάσει 
στα  συμπεράσματά  της.  Το  πρωτότυπο  κείμενο  της  επιστολής,  αναφέρεται 
πρώτα στα δημιουργικά προστάγματα του Θεού.  

R: ‐ «kai¤ ei¬pen o¥ Ueo£w% poih£svmen a©nurvpon kat ¦ ei¦ko£na h¥mete£ran kai¤ kau’  
o¥moi£vsin». (Γεν.  1.26)  Και  κατόπιν:  «kai¤ e¦poi£hsen o¥ Ueo¤w to¤n a©nurvpon, kat’ 
ei¦ko£na Ueoy° e¦poi£hsen ay¦to£n, a©rsen kai¤ uh°ly e¦poi£hsen ay¦toy£w».  (Γεν.  1.27)  Από 
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την ακρότατη αρχή λοιπόν, η ανθρωπότης περιγράφεται σαν αρθρωμένη στην 
σχέση  άρρενος  ‐  θήλεος.  Αυτή  είναι  η  ανθρωπότης,  με  διαφοροποιημένα 
φύλλα, η οποία σαφέστατα διακηρύσσεται “η εικόνα του Θεού”. ‐   

Λ: Στο  κείμενο  που  προηγήθηκε,  ο Ratzinger  ρίχνει  το  βάρος στη  διαφορά 
των φύλλων για να στήσει το επόμενο οικοδόμημά του, γιατί νομίζει ότι η διαφορά 
των  φύλλων  είναι  το  βασικό,  ενώ  το  πρόσταγμα  του  Θεού  αναφέρεται  ευθύς  εξ 
αρχής, εκτός από τον άνδρα, και στη γυναίκα για να τιμήσει εξ ίσου τη γυναίκα 
με  τον  άνδρα,  και  όχι  τη  διαφορά  της  γυναίκας  από  τον  άνδρα!  Διότι  τότε 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η διαφορά είναι τόσο σημαντική που χωρίς αυτή 
δεν νοείται “η εικόνα του Θεού”. «”Arsen kaˆ qÁlu ™po…hsen aÙtoÚj. kaˆ ¹ gun¾ œcei 

tÕ κat' e„kÒna Θeoà gegenÁsqai æj kaˆ Ð ¢n¾r Ðmo…wj. ÐmÒtimoi aƒ fÚseij, ‡sai aƒ 

¢reta…, «qla ‡sa, ¹ katad…kh Ðmo…a. m¾ legštw· ¢sqen»j e„mi. ¹ ¢sqšneia sarkÒj, ™n 
yucÍ tÕ dunatÒn ™stin». (Αγ. Γρηγ. Νύσσης, ομιλία α΄, περί της του ανθρώπου γενέσεως και εις 
το κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν).   

Εφ’  όσον  όμως  το  «κατ’  εικόνα»  κατά  τους Πατέρες  δεν αναφέρεται στο 
φύλλο,  διότι  όπως  είδαμε  και  ο  άνδρας  και  η  γυναίκα  το  έχουν  κατά  το 
ανωτέρω εδάφιον του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, επομένως ούτε στις σωματικές 
διαφορές  αναφέρεται,  τότε  προφανώς  ο  Ratzinger  χαράσσει  δικό  του  δρόμο 
απομακρυνόμενος από την Αλήθεια, και επιμένοντας στη σπουδαιότητα της 
διαφοράς : 

R:  «Το  δεύτερο  δημιουργικό  πρόσταγμα  (Γεν.  2.4‐2.25)  επιβεβαιώνει  με 
ένα οριστικό τρόπο τη σπουδαιότητα της διαφοράς των φύλλων. Πλασμένος 
από  το  Θεό  και  τοποθετημένος  στον  παράδεισο,  ο  οποίος  έγινε  για  να  τον 
καλλιεργεί, ο άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται με τη γενική έκφραση Αδάμ, 
δοκίμασε  μοναξιά,  την  οποία  η  παρουσία  των  ζώων  δεν  μπορούσε  να 
υπερνικήσει».  

Λ: Εδώ βλέπουμε ότι ο Αδάμ είναι «γενική έκφραση», ίσως δηλ. να εννοεί 
ότι  στον  Παράδεισο  υπήρχε  μεγάλο  τσούρμο  αρσενικών  αλλά  αισθάνονταν 
μοναξιά!  Επίσης θεωρεί ότι η φύση του Αδάμ ήταν από τον παράδεισο ακόμη 
παθητή,  αφού  δοκιμάσθηκε  όπως  λέει  από  το  πάθος  της  μοναξιάς.  Και 
δεύτερον υποβιβάζει τη μεθοδική τελειότητα με την οποία δημιούργησε ο Θεός 
τον κόσμο σε  επίπεδο σημερινού κυβερνήτη, που αν δεν σκοντάψει σε κάποιο 
πρόβλημα,  δεν  μπορεί  να  λάβει  απόφαση  για  να  το  επιλύσει! Η  αλήθεια  εδώ 
είναι ότι ο Θεός απεφάσισε πριν να υπάρξει πρόβλημα. Η απόφαση του Θεού 
για  την  δημιουργία  γυναικός  υπήρξε  ευθύς  εξ  αρχής,  και  γιαυτό  ειπώθηκε:  «kai¤ 
e¦poi£hsen o¥ Ueo¤w to¤n a©nurvpon, kat ¦ ei¦ko£na Ueoy° e¦poi£hsen ay¦to£n, a©rsen kai¤ 

uh°ly e¦poi£hsen ay¦toy£w».  (Γεν. 1.27) Αλλά ο Ratzinger δεν το αντιλαμβάνεται διότι 
“κόλλησε”  στις  σωματικές  διαφορές.  Επίσης  κατόπιν,  πριν  την  πλάση  της  Εύας, 
όταν ο Θεός τοποθετεί τον Αδάμ στον Παράδεισο δίνει τις εντολές στον πληθυντικό 
(ου φάγεσθε, κλπ), έχοντας προαποφασίσει το πλάσιμο της Εύας: 

 «15 Kai¤ e©labe Ky£riow o¥ Ueo¤w to¤n a©nurvpon, o§n e©plase, kai¤ e©ueto ay¦to¤n e¦n 
tƒ° paradei£sƒ th°w tryfh°w, e¦rga£zesuai ay¦to¤n kai¤ fyla£ssein. 16 kai¤ e¦netei£lato 
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Ky£riow o¥ Ueo¤w tƒ°  ¦Ada¤m le£gvn% a¦po¤ panto¤w jy£loy toy° e¦n tƒ° paradei£sƒ φag‚°, 
17 a¦po¤ de¤ toy° jy£loy toy° ginv£skein kalo¤n kai¤ ponhro£n, oy¦ fa £gesue a¦p ¦ ay¦toy°% 
‚ − d ¦ a«n h¥me£r� fa £ghte a¦p ¦ ay¦toy°, uana£tƒ a ¦pouanei °sue. 18 Kai¤ ei¬pe Ky£riow o¥ 

Ueo£w% oy¦ kalo¤n ei¬nai to¤n a©nurvpon mo£non% poih£svmen ay¦tƒ° bohuo¤n kat ¦ ay¦to£n». 
(Γεν. 2.15 ‐ 2.18).  

Δεν λέει λοιπόν η Βίβλος, ότι έπασχε από μοναξιά ο Αδάμ, αλλά ότι δεν είναι 
καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος, που είναι μία γενική, πνευματική αρχή, με ισχύ 
ακόμη και σε μη εμπαθείς ανθρώπους, όπως τότε που ο Αδάμ ζούσε απαθώς στον 
Παράδεισο  της  τρυφής.  Και  αυτή  την αρχή  την  ενστερνίζονται  οι  άγιοι Πατέρες 
και  τη  θεωρούν  χρήσιμη  στη  μεταπτωτική  εποχή,  ακόμη  και  για  τους  Αγίους 
ασκητές  (Ουαί  το  ενί). Αλλά και  οι Απόστολοι απεστέλλοντο  δύο  –  δύο. Όχι γιατί 
αισθανόντουσαν  μοναξιά,  ούτε  βέβαια  φρόντιζαν  η  δυάδα  να  αποτελείται  από 
διαφορετικά φύλλα!  
  Κατά τον Άγιο Αθανάσιο το Μεγάλο η αναφορά του Θεού ευθύς εξ αρχής σε 
άρσεν και θήλυ, γίνεται και για ένα άλλο λόγο,  ότι προσδιορίζει το πρόσωπο  όχι 
μόνο σαν ψυχή ή μόνο σαν σώμα,  αλλά σαν  ένωση των δύο: «kaˆ ¥rsen kaˆ qÁlu 

prosagoreÚetai kat¦ tÕ „d…wma tÁj sarkÕj, †na de…xV t¾n yuc¾n kaˆ tÕ sîma mšrh ˜nÕj 

prosèpou, oÙ dÚo». (Αγ. Αθανασίου, περί του κατά τον κοινόν άνθρωπον υποδείγματος, ομιλίες 

διάφορες τόμ. 26). Όμως οι Βατικάνιοι επιμένουν στις «διαφορές» και την αξιοποίησή 
τους! 
  R:  Η  ζωτική  διαφορά  είναι  προσανατολισμένη  προς  ένωση  και  βιώθηκε  εν 
ειρήνει,  εκφρασμένη  από  τη  γυμνότητά  τους:  «kai¤ h¬san oi¥ dy£o gymnoi£, o¨ te  
¦Ada¤m kai¤ h¥ gynh¤ ay¦toy°, kai¤ oy¦k ‚¦sxy£nonto  Γεν. 1.25». Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  το 
ανθρώπινο σώμα σημαδεμένο με το σημείο της αρρενωπότητος ή της θηλυκότητος, 
«περιλαμβάνει  ευθύς  εξ  αρχής  την  γαμήλια  ιδιότητα,  δηλ.,  την  ικανότητα  να 
εκφράζει αγάπη στην οποία το πρόσωπο γίνεται ένα δώρο και  ‐δια μέσου αυτού του 
δώρου‐  εκπληρώνει  το  νόημα  της  ζωής  και  της  ύπαρξής  του  (πάπας  Ιω.  Π.  ΙΙ)». 
Συνεχίζοντας  τα  ερμηνευτικά  του  σχόλια  πάνω  σ’  αυτά  τα  ρητά  της  Γενέσεως,  ο 
άγιος Πατέρας (πάπας Ιω. Π. ΙΙ) γράφει: «Μέσα σ’ αυτήν την ιδιαιτερότητα, το σώμα 
είναι  η  έκφραση  του  πνεύματος,  και  καλείται  στο  μυστήριο  της  δημιουργίας,  να 
υπάρχει στην συνένωση των προσώπων εν τη εικόνει του Θεού (in the communion of 
persons in the image of God) (πάπας Ιω. Π. ΙΙ)» 
  Λ:  Χωρίς  να  προχωρήσουμε  σε  άλλη  ανάλυση,  το  πρώτο  πράγμα  που 
παρατηρούμε  είναι  η παντελής  έλλειψη πνευματικού βάθους  στα  γραφόμενα  του 
Ratzinger, και ιδιαιτέρως του πάπα Ιω. Παύλου του ΙΙ, τον οποίο επικαλείται. Όλα 
είναι  σχετικά  με  τα  εξωτερικά  φυσικά  χαρακτηριστικά  των  σωμάτων  των  δύο 
φύλλων. Πια θεολογία μπορεί να σταθεί πάνω σ’ αυτά; Η αναφορά στην γυμνότητα 
και  στην  “γαμήλια  ιδιότητα”  που  προκύπτει  από  την  αρρενωπότητα  και 
θηλυκότητα  των  σωμάτων,  δεν  αφήνει  περιθώριο  η  ένωση  η  οποία  «εκφράζει 
αγάπη»,  να  είναι  κάτι  άλλο  από  σαρκική  ή  όπως  συνηθίζεται  να  λέγεται, 
σεξουαλική  ένωση.  Και  δυστυχώς  η  αναφορά  είναι  εντελώς  περιοριστική,  σε 
σημείο  που  δεν  επιτρέπει  να  υπάρχει  και  απαθής  (η  μόνη που  έχει  αιώνια  αξία), 
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πνευματική αγάπη! Στο τέλος σαν αποκορύφωμα μπερδεύει αυτή τη σχέση με την 
εικόνα του Θεού, διότι ομιλεί για συνένωση που επιτελείται «ἐν τῆ εἰκόνει τοῦ Θεοῦ» 
Δηλ. η σεξουαλική ένωση επιτελείται μέσα στην εικόνα του Θεού, άρα η εικόνα του 
Θεού  έχει  ζωώδη  (εμπαθή)  και  ενστικτώδη  (μη  λογικό)  χαρακτήρα!  Αυτό 
αποκαλύπτει  μια  τρομακτική  Αλήθεια:  Για  τους  δύο  τελευταίους  πάπες  η 
εικόνα  του  Θεού  έχει  ξεπέσει  στο  εμπαθές  πεδίο  όπως  και  οι  ίδιοι,  και  η 
«θεολογία»  τους.  Ευτυχώς  πάντως  που  διευκρινίζεται  ότι  η  ένωση  των 
διαφορετικών  σωμάτων  «βιώθηκε  εν  ειρήνει»,  δηλ.  δεν  έγινε  και  βιασμός!  Ας 
δούμε κάτι ακόμη από τα λεγόμενα του Ratzinger. 
  R:  «Επί  πλέον,  η  σπουδαιότητα  και  το  νόημα  της  διαφοράς  των φύλλων, 
σαν  πραγματικότητα  βαθειά  εγγεγραμμένη  μέσα  στον  άνδρα  και  τη  γυναίκα, 
πρέπει  να  προσεχθεί.  “Η  διαφορά  των  φύλλων  χαρακτηρίζει  άνδρα  και 
γυναίκα  όχι  μόνο  στο  φυσικό  επίπεδο,  αλλά  επίσης  στο  ψυχολογικό  και 
πνευματικό,  αφήνοντας  το  σημάδι  της  σε  κάθε  έκφρασή  τους”  (αναφορά  σε 
προηγούμενο  κείμενο,  1983,  των  καρδιναλίων).  Δεν  μπορεί  να  περιορισθεί  σε 
ένα  σκέτο  και  επουσιώδες  βιολογικό  γεγονός,  αλλά  μάλλον  “είναι  ένα 
θεμελιώδες συστατικό  της προσωπικότητος, μία από τις καταστάσεις ύπαρξης, 
εκδήλωσης,  επικοινωνίας  με  άλλους,  αισθήματος,  έκφρασης  και  βίωσης 
ανθρώπινης αγάπης”.   Αυτή η ικανότητα σε αγάπη  ‐ κατόπτρισμα και εικόνα 
του Θεού που είναι Αγάπη ‐ είναι φανερωμένη στον γαμήλιο χαρακτήρα του 
σώματος, στον οποίο η αρρενωπότητα ή η θηλυκότητα είναι εκφρασμένη».  
  Λ:  Για  άλλη  μια  φορά  τονίζεται  και  προβάλλεται  η  σωματική  διαφορά 
των  φύλλων,  «σαν  θεμελιώδες  συστατικό  της  προσωπικότητος»  (!),  που 
εκφράζει  αγάπη  (επομένως  σεξουαλική),  και  αυτού  του  είδους  η  σαρκική 
“αγάπη”  οφείλεται  στην  εικόνα  του  Θεού  (!),  άρα  ο  Θεός  εδώ  δείχνεται 
εμπαθής, όπως και η εικόνα του, ενώ ο «γαμήλιος χαρακτήρας του σώματος» 
αφ’  ενός προσδιορίζει  τον  γάμο  σαν μια  σαρκική  ένωση,  άρα  το  συγκεκριμένο 
Μυστήριο  της  Εκκλησίας  ή  δεν  χρειάζεται  ή πρέπει  να  επεκταθεί  και  στα  ζώα 
(αφού  και  αυτά  έχουν  σωματικές  διαφορές!),  ενώ  αφετέρου  δεν  μπορεί  να 
προσφέρει  διάκριση  ανάμεσα  σε  γάμο  και  πορνεία,  διότι  και  στα  δύο  αυτά 
υπάρχουν τα ίδια σωματικά χαρακτηριστικά!  

Και  εδώ  λοιπόν  όλα  είναι  υλικά,  εμπαθή  και  γήϊνα:  η  αγάπη  είναι  μόνο 
σεξουαλική,  διότι  δεν  αναφέρεται  τίποτε  άλλο,  η  προσωπικότητα  έχει 
θεμελιώδες συστατικό τη σεξουαλικότητα, άρα δεν στηρίζεται στις δυνάμεις της 
ψυχής  ‐που  να  τις  βρουν  ο  Ratzinger  και  ο  John  Paul  II,‐  ο  «γαμήλιος 
χαρακτήρας»  είναι  μόνο  η  σεξουαλικότητα,  και  η  σεξουαλική  ένωση 
διακηρύσσεται  σαν  «αγάπη»  και  σαν  εικόνα  του  Θεού  που  είναι  «Αγάπη», 
επομένως  βλάσφημα  θεωρείται  ο  Θεός  σαν  εμπαθής.  Αυτό  το  παρατηρεί 
χτυπητά  και  η  ανάλυση  υπό  A.  S.  Guimarαes,  από  την  επισκόπηση  όλου  του 
κειμένου. 
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  G:  «…Ο Ratzinger υποστηρίζει ότι ο συμβολισμός των φύλλων “αγγίζει την 
ίδια  τη  φύση  της  σχέσεως  που  ο  Θεός  εγκαθιστά  με  τους  ανθρώπους  του”. Τι 
σημαίνει  αυτό;  Θα  μπορούσε  να  υπάρξει  μια  οντολογική  –  πνευματική 
σεξουαλική  σχέση  μεταξύ  Θεού  και  ανθρώπων;  (Η  ανάλυση  συνεχίζει),  έτσι 
φαίνεται.  Ώστε  μαζί  με  αυτό  το  στοιχείο,  βρισκόμαστε  πολύ  κοντά  στις 
Εβραϊκές  θεωρείες  της  Καμπάλα,  σύμφωνα  με  την  οποία,  ο  Θεός  των 
καμπαλιστών  Εβραίων,  πρέπει  να  δημιούργησε  τα  πάντα  με  σεξουαλικές 
πράξεις, και πρέπει να συντηρεί τα πάντα και τον καθένα με αυτό τον τρόπο…»  
  Λ:  Πράγματι  όλα  μοιάζουν  τόσο  γήϊνα  (και  δαιμονικά),  όπως  ακριβώς 
συμβαίνει  στη  βλάσφημη  και  εμπαθή  Καμπάλα  (Kaballah)  των  Σιωνιστών 
Εβραίων.  Έτσι  ξαφνικά  αντιλαμβανόμαστε  τον  κρίκο  ανάμεσα  στον  πάπα  Ιω. 
Παύλο  ΙΙ,  τον  τότε  καρδινάλιο  Ratzinger,  και  τους  Σιωνιστές  Εβραίους:  Τη 
Καμπάλα! Και βέβαια στο πρακτικό πεδίο της καθημερινής ζωής ο συνδετήριος 
κρίκος  είναι  τα  συμφέροντα  (πολιτικο  –  οικονομικά)  Βατικανού  –  Σιωνιστών. 
Αλλά  στο  θεωρητικό  πεδίο  είναι  η  Καμπάλα.  Το  εγχειρίδιο  όχι  μόνο  των 
Σιωνιστών αλλά και των θεοσοφιστών, όπως της Μπλαβάτσκυ! 
  Ο  τίτλος  επομένως,  «Ένα  Εβραϊκό  ερωτικό  υπόβαθρο»  στην  ανάλυση 
υπό  A.  S.  Guimarαes,  φαίνεται  να  ταιριάζει  σαν  χαρακτηρισμός  του  κειμένου. 
Νομίζω  ότι  είναι  αρκετά  αυτά  για  να  αντιληφθεί  κανείς  την  πολύ  καλά 
μεθοδευμένη  παραπλάνηση  των  καθολικών  από  τους  «παραδοσιακούς» 
πνευματικούς ηγέτες των.  
 

Η  περίεργη  προσέγγιση  του  πάπα  Ιω.  Παύλου  ΙΙ,  στον  Εβραϊσμό 
διακηρύσσεται  σαν  κατόρθωμα  από  το  Βατικανό,  το  οποίο  από  τον  επίσημο 
διαδικτυακό του τόπο, παρέχει αρκετές πληροφορίες για το πόσο φιλοεβραίος ήταν 
ο πάπας Ιω. Παύλος ΙΙ. Σε άρθρο του Gian Franco Svidercoschi με τίτλο «Οι εβραϊκές 
“ρίζες” του Κάρολ Βοϊτύλα» (THE JEWISH ʺROOTSʺ OF KAROL WOJTYLA): 
1.  Εκφράζεται  θαυμασμός  διότι  ο  πάπας  αυτός  ήταν  ο  πρώτος  που  πήγε  σε 
Συναγωγή μέσα σε 2.000 χρόνια. Σύμφωνα με το συγγραφέα,  
2. «Πιο πάνω από όλα, είναι ότι αυτός είναι ο Πάπας που έκανε τα περισσότερα για 
τον  “εξαγνισμό”  της  Καθολικής  διδασκαλίας  ως  προς  τον  Ιουδαϊσμό  και  τους 
Εβραίους». Και: 
3.  Φρονούσε  ότι  ο Θεός που πίστευαν  οι  Εβραίοι  ήταν  ο  ίδιος  με  των Χριστιανών, 
όπως λέει σε σχέση με το τι επικρατούσε στο Wadowice, την πόλη που γεννήθηκε 
και έζησε μέχρι τα 18 του χρόνια, στην οποία έμεναν 10.000 άτομα, εκ των οποίων 
3.000  Εβραίοι:  «Και  οι  δύο  θρησκευτικές  ομάδες,  Καθολικοί  και  Εβραίοι,  ήταν 
ενωμένοι, πιστεύω, από την γνώση ότι προσεύχονται στον ίδιο Θεό».  
  Σύμφωνα εξ’ άλλου με το καθολικό περιοδικό «Ναι ναι. όχι όχι», τεύχος Νο 59 
Αυγούστου 2004, το οποίο ευρίσκεται και στο διαδίκτυο, με τίτλο: «Η νέα θεολογία 
καταστρέφει το δόγμα της προπατορικής αμαρτίας», ο πάπας Ιω. Παύλος ΙΙ από 
την  πρώτη  του  εγκύκλιο  «Redemptor Hominis»  (1979),  άλλαξε  τη  διδασκαλία  της 
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καθολικής εκκλησίας  : πάπας John Paul II: «Δια της ενσαρκώσεώς Του, ο Υιός του 
Θεού,  με  ένα  βέβαιο  τρόπο  ένωσε  τον  εαυτό  Του  με  κάθε  άνθρωπο  (η  έμφαση 
υπάρχει  στο πρωτότυπο)… Ασχολούμαστε με  “κάθε”  άνθρωπο,  διότι  ο  κάθε  ένας 
συμπεριλαμβάνεται  στο  μυστήριο  της  Απολυτρώσεως  και  με  κάθε  ένα  ο  Χριστός 
έχει  ενώσει  τον  Εαυτό  Του  για  πάντα,  δι’  αυτού  του  μυστηρίου.  Κάθε  άνθρωπος 
έρχεται στον κόσμο αφού κυηθεί στην κοιλιά της μητέρας του, και αφού γεννηθεί 
από  τη  μητέρα  του,  και  ακριβώς  εξ  αιτίας  του  μυστηρίου  της  Απολυτρώσεως 
εμπιστεύεται  στη  φροντίδα  της  Εκκλησίας.  Η  φροντίδα  της  είναι  για  τον  όλο 
άνθρωπο  και  εστιάζεται  σ’  Αυτόν  σε  ένα  συνολικό  ειδικό  χαρακτήρα.  Το 
αντικείμενο της φροντίδος της είναι ο άνθρωπος στην μοναδική του ανεπανάληπτη 
ανθρώπινη πραγματικότητα,  η  οποία διαφυλάττει άθικτη  την  εικόνα και  ομοίωση 
Αυτού του Θεού». 
  Λ: Εδώ παρατηρούμε  την  αλλοίωση  της  Χριστιανικής  διδασκαλίας  μόνο  και 
μόνο  για  να  ανοιχθεί  και  θεωρητικά  ο  δρόμος  της  Πανθρησκείας.  Η  Εκκλησία 
φροντίζει κάθε άνθρωπο και έτσι διαφυλάττει άθικτη την εικόνα και ομοίωση του 
Θεού! Ο πάπας  Ιω. Παύλος  ΙΙ,  θεωρεί  ότι  το κατ’  εικόνα «φυλάσσεται»  άρα 
δεν  υπέστη  φθορά,  και  επομένως  δεν  χρειάζεται  βάπτισμα,  και  έτσι  αρκεί  να 
γεννηθεί  κάποιος μετά Χριστόν,  οπότε  το μυστήριο  της Απολυτρώσεως όπως λέει 
ενεργεί επάνω του και του φυλάττει άθικτο το κατ’ εικόνα!  

Είδατε παραδοσιακότητα; Τα ΜΜΕ, καθόλου τυχαία, βομβάρδισαν για αρκετό 
διάστημα,  τον  κόσμο  με  την  «παραδοσιακότητα»  αυτού  του  πάπα,  ως  και  του 
διαδόχου του! Ο Κρόνος  (χρόνος καλύτερα)  έχει γεράσει, και για να γεννηθεί ο 
Δίας  της  Πανθρησκείας  πρέπει  οι  Κούρητες  (τα  ΜΜΕ)  να  χορεύουν 
εκκωφαντικά πεντοζάλι, και, όπως το λέει η ίδια η λέξη, να ζαλίσουν τις πέντε 
αισθήσεις ή  καλύτερα  τους ανθρώπους  των πέντε αισθήσεων  (που  δεν  έχουν 
νου  που  να  καταλαβαίνει)  για  να  μην  αντιληφθούν  τι  γίνεται  στην 
πραγματικότητα! Συνεχίζουμε όμως. 

 Πέραν  αυτού  η  αναφορά  του  πάπα  στο  «καθ’  ομοίωσιν»  φανερώνει  πως 
αγνοεί ότι αυτό αναφέρεται στο γίγνεσθαι και δεν ταιριάζει η αναφορά του μαζί με 
το «κατ’ εικόνα» του Θεού στο παραπάνω χωρίο, εκτός και εάν υπονοεί ότι ο «κάθε» 
άνθρωπος φυλάσσεται αναμάρτητος αρκεί να γεννήθηκε μετά Χριστόν!!! (Διότι αν 
δια  το  καθ’  ομοίωσιν  δεχθούμε  αυτά  που  λένε  οι  Πατέρες,  ότι  αναφέρεται  στην 
αρετή και στην πρόοδο του ατόμου σε σχέση με αυτή, τότε όταν αυτό φυλάσσεται 
από μόνο του, διότι μετά Χριστόν λειτουργεί το μυστήριο της Απολυτρώσεως(!), άρα 
ο άνθρωπος διατηρείται από εκεί και πέρα, τουλάχιστον αναμάρτητος!)   

Επίσης  αν  η  Απολύτρωση  γίνεται  αυτόματα,  και  όχι  όπως  διδάσκουν  οι 
Πατέρες  σαν  συνεργασία  Χάριτος  και  προσωπικής  θελήσεως  του  ανθρώπου,  τότε 
δεν αναγνωρίζομε στον άνθρωπο κανένα χαρακτηριστικό ανώτερο, από αυτά των 
ζώων!  Τότε  και αν ακόμη  δεν θεχθούμε  ότι  τα  ζώα σώζονται  και αυτά,  όμως στη 
διδασκαλία αυτή, η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου στις επιλογές για τη Σωτηρία 
του δεν λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν, σαν να απευθύνεται σε όντα που δεν είναι 
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λογικά!  Διότι  τα  λογικά  όντα  από  μόνα  τους  αποφασίζουν  όταν  μπροστά  τους 
εμφανισθεί  κάποιο  δίλημμα,  ενώ  σύμφωνα  με  τον  πάπα  όλα  γίνονται  αυτόματα 
μετά  την  επί  της  Γης  παρουσία  του  Λυτρωτού.  Οπότε  ο  άνθρωπος  πλέον  δεν 
χρειάζεται  να  αποδεχθεί  ή  όχι  την  δωρεάν προσφερόμενη απολύτρωση,  αυτή  του 
δόθηκε θέλοντας και μη. Επομένως οι βαπτισμένοι και οι αβάπτιστοι είναι το  ίδιο! 
Τα Μυστήρια της Εκκλησίας καταργούνται με ελάχιστα μόνο λόγια που ειπώθηκαν 
από  τους  “αλάθητους”  τελευταίους  πάπες…  Οι  θεωρίες  των  αντιχρίστων  παπών 
σκοπεύουν  στο  να  οδηγήσουν  τους  οπαδούς  τους,  στο  να  γίνουν  οπαδοί  της 
Πανθρησκείας,  ενταγμένοι  σαν  αγέλη  ζώων  στη  Νέα  Τάξη  πραγμάτων,  στην 
Βατικανο‐Σιωνιστική ηγεμονία.  
  Το  περιοδικό  από  τη  μεριά  του  παρατηρεί:  Μετά  19  αιώνες  Καθολικής 
θεολογίας, η «Νέα Θεολογία» του πάπα  John Paul  II έχει κάνει μεταβολή και έχει 
στην πράξη ευθυγραμμισθεί με τους Εβραίους,  χωρίς κανένα ενδοιασμό για τις 
επιπτώσεις…  (Διότι  ως  γνωστόν  οι  Εβραίοι  δεν  παραδέχονται  συνέπειες  από  την 
προπατορική  αμαρτία  στην  μετά  τους  πρωτοπλάστους  ανθρωπότητα,  που  θα 
πρέπει να εξαλειφθούν δια του Βαπτίσματος. ‐ΛΜΔ) 

Πηγή:(http://www.sspxasia.com/Documents/SiSiNoNo/2004_August/New_Theology_Sin.htm#10B#10B) 

 
 

  Ιστορικός αποδεικνύει ότι ο πάπας Ι. Παύλος ΙΙ ήταν Εβραίος. 
Σύμφωνα με τον Yaakov Wise  ιστορικό από το Manchester ειδικευμένο σε 

θέματα  Εβραιο‐ορθόδοξης  ιστορίας  και    φιλοσοφίας,  o  πάπας  Ιω.  Παύλος  ΙΙ 
(Κάρολος  Βοϊτύλα)  ήταν  Εβραίος!  Δέχεται  ότι  ο  πατέρας  του  πάπα  ήταν 
Πολωνός Καθολικός, αλλά φρονεί ότι η μητέρα του Emilia Kaczorowski – Emily 
Katz στα Αγγλικά – ήταν Εβραία και ότι ήταν θυγατέρα  του Feliks Kaczowski, 
ενός  επιχειρηματία  από  το  Biala‐Bielsko  στην  Πολωνία.  Το  Katz  είναι  ένα 
σύνηθες επώνυμο μεταξύ των Ανατολικο ‐ Ευρωπαϊκών Εβραϊκών οικογενειών.   

Η  μητέρα  της  Emilia,  η  γιαγιά  του  πάπα,  ήταν  η  Maria  Anna  Scholz. 
Scholz,  ή  Schulze,  είναι  επίσης  ένα  σύνηθες  επώνυμο  μεταξύ  Εβραίων,  όπως 
είναι και το Rybicka, ή Ryback, το οποίο είναι το επώνυμο της προ‐γιαγιάς του 
πάπα, Zuzanna. Η μητέρα του Feliks ήταν η Urszula Maklinowska. Όλα αυτά τα 
ονόματα βρίσκονται στους τάφους του παλαιού Εβραϊκού κοιμητηρίου της Biala. 
Σύμφωνα  με  τον  ιστορικό,  η  Εβραϊκή  καταγωγή  του  υπεχρέωσε  τον  Κάρολο 
Βοϊτύλα, να κρύβεται όταν μπήκαν οι Ναζί στην Πολωνία… 

(The Pope was Jewish says historian. Manchester Metronews, 12 Νοεμ 2005) 

 

  Ο  Κύριος  Ιησούς  Χριστός  είδε  τον  Σατανά  ως  αστραπή  εκ  του  Ουρανού 
πεσόντα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος βλέπει (Αποκ. κεφ.9-1)  «ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν», δια τον οποίον ο αρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (βλ. σε 

άλλη θέση του Επιτόμου)  στηριζόμενος  στα  λόγια  του  συγχρόνου  ομολογητού  π. 
Ιουστίνου Πόποβιτς διευκρινίζει ότι είναι ο πάπας της Ρώμης, ο οποίος πεσμένος 
πλέον  στη  γη  λαμβάνει  τα  κλειδιά  όχι  της  Βασιλείας,  όπως  ο  απόστολος 
Πέτρος,  αλλά  της  Αβύσσου:  «καὶ  ἐδόθη  αὐτῷ  ἡ  κλεὶς  τοῦ  φρέατος  τῆς 
ἀβύσσου».  Δηλαδή  ελευθέρωσε  τα  πονηρά  πνεύματα  (δαιμόνια),  τα  οποία 
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προκάλεσαν  γενική  συσκότιση,  αποκρύπτοντας  τον Ήλιο  ‐  Χριστό  και  την  υγειά 
διδασκαλία Του, (που γίνεται δια του λόγου, μέσω του αέρα) :   

«9‐2 καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς 
καπνὸς καμίνου καιομένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ 
φρέατος.  

9‐3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες  (δηλ. ακραίες δαιμονικές δράσεις) εἰς 
τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς»·  αλλά 
όμως δεν είχαν εξουσία ούτε στη Φύση, ούτε στους αληθινά πιστούς :  

«9‐4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν 
οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ 
Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν». Στους έχοντες το σφράγισμα του αγίου μύρου 
επί των μετώπων των πιστούς, διατηρημένο με νήψη, μετάνοια, και αρετές, δεν έχει 
επίδραση η συσκότιση που προκαλείται από τις αιρέσεις, με  την αλλοιωμένη περί 
Χριστού διδασκαλία τους…  

 Λίγα επεξηγηματικά από τους Πατέρες, και πρώτα από τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου:  
 «…Kaˆ g¦r ¢p' ¢rcÁj 'Ad¦m tÍ ›ktV ¹mšrv plasqeˆj ¢pÕ gÁj kaˆ labën tÕ 

™mfÚshma ™zwogon»qh (oÙ g£r, éj tinej o‡ontai, ¢pÕ pšmpthj ½rxato kaˆ tÍ ›ktV 

™teleièqh· œsfaltai g¦r ¹ tîn legÒntwn toàto di£noia), ¡ploàj te Ãn kaˆ ¥kakoj, oÙk 

Ônom£ ti kekthmšnoj ›teron, oÙ dÒxhj, oÙ gnèmhj, oÙ b…ou diakr…sewj ™p…klhsin 

kekthmšnoj, ¢ll' À 'Ad¦m mÒnon klhqe…j, tÕ ˜rmhneuÒmenon ¥nqrwpoj. ΤoÚtJ pl£ttetai 

™x aÙtoà gun¾ Ðmo…a aÙtù, ™k toà aÙtoà sèmatoj, di¦ toà aÙtoà ™mfus»matoj. Πa‹dej 

d� gennîntai toÚtJ ¥rrenšj te kaˆ q»leiai. kaˆ bièsaj œth ™nnεakÒsia tri£konta tÕ 

creën ¢pšdwke. ΤoÚtou pa‹j S»q, uƒÕj d� toÚtou 'Enèj, kaˆ kat¦ diadoc¾n Kain£n, 
Malele»l, 'I£red...» (prÕj toÝj perˆ 'Ak£kion kaˆ Paàlon presbutšrouj ØpÕ τοῦ Ἁγίου 
'Epifan…ou, kat¦ aƒršsewn).  

Επομένως ο Αδάμ πλάσθηκε την 6η ημέρα, όχι εξελικτικά, αλλά Δημιουργικά, μετά 
πλάττεται εξ’ αυτού γυναίκα, δια της οποίας τεκνοποιεί τα συγκεκριμένα με το όνομά τους 
παιδιά που αναφέρει η Γένεση. Και για όποιον αμφιβάλλει μήπως και πάλι όλα αυτά είναι 
αλληγορικά, ο άγιος Επιφάνιος, σαφέστατα διευκρινίζει, ότι ο Αδάμ δεν εκλαμβάνεται 
αλληγορικά (σαν φυλή) στην Γένεση, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος Αδάμ, και εμείς από αυτόν 
έχουμε κατά σειράν και τάξιν προέλθει. Ούτε η συκή ήταν κάτι φανταστικό, ούτε ο όφις, ούτε το 
ξύλο της γνώσεως καλού και κακού, οπότε η προπατορική αμαρτία είναι αυτό που λέει η 
Βίβλος κατά γράμμα, και δεν χωράνε εδώ προοδευτικίζουσες ερμηνείες τύπου Ράτζιγκερ ή 
Βοϊτύλα!  
 «…`Hme‹j to…nun ¢pÕ toà proeirhmšnou 'Ad¦m p£ntej kat¦ ¢kolouq…an· kaˆ oÙk 

¢pèleto ¹ t£xij oÙd� t¦ ØpÕ qeoà ginÒmena ¢llhgoroàntai. œsti to…nun 'Ad¦m kaˆ œsti 
fÚlla sukÁj kaˆ sukÁ kaˆ xÚlon toà e„dšnai gnwstÕn kaloà kaˆ ponhroà kaˆ xÚlon 
zwÁj ™n mšsJ toà parade…sou kaˆ Ôfij kaˆ parako¾ kaˆ Øpako¾ kaˆ e„sˆ potamoˆ kaˆ 

œstin EÜa kaˆ tÕ pl£sma· «p£nta g¦r dunat¦ tù Θeù» kaˆ t¦ fqart¦ metabale‹n e„j 

¢fqars…an kaˆ t¦ ™pˆ tÁj gÁj poiÁsai ™n ¢fqars…v diatele‹n. kaˆ m¾ qaumazštw tij· 
toàto g¦r Ãlqe kaˆ œdeixe labën s£rka fqart¾n kaˆ ™ndus£menoj ™n tÍ qeÒthti kaˆ 

¢pode…xaj ¥fqarton. «t…j g¦r ™gkalšsei» qeù; … Και μετά από λίγο: 
           «… kaˆ g¦r kaˆ tÕ sîma toà 'Ad¦m o‡damen ™k tÁj gÁj peplasmšnon, ™x Âsper kaˆ 
¹mîn t¦ sèmata, kaˆ ™lp…da œcomen zwÁj a„wn…ou kaˆ ¢fq£rtou klhronom…aj. kaˆ g¦r 
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Ο πάπας Βενέδικτος 16ος λαμβάνει στην συναγωγή της 
Κολωνίας στις 19-8-2005, σαν δώρο την κεράτινη σάλπιγγα,  για 
να μαζεύει κι αυτός τους Εβραίους! Προσέξτε τα σκουφάκια πάπα -  

Εβραίων: Άλλη μια προσέγγιση!

Αριστερά το οικόσημο, “coat of 
arms”, του Ράτσιγκερ, με 
χαρακτηριστικά περίεργα, όπως 
το κέλυφος των μαλακίων, 
σήμα ομώνυμης πετρελαϊκής!  

toà ΣwtÁroj tÕ sîma ¢pÕ Mar…aj Ãn kaˆ sun»nwtai pneumatikîj tÍ toà LÒgou ™n 

oÙranù ¢fqars…v».  (Αγίου Επιφανίου Κύπρου, επιστ. προς Ματίδιον, Ταρσίνον κλπ, κεφ. 58, παρ.6)  

 Αλλά  γιατί  να  μην 
αναφερθούμε  και  στους 
Αποστόλους;  Διότι  λέγει  ο 
Απόστολος  Παύλος: (Α Κορ Ιε-45) «οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ྿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος ྿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν». Και είναι προφανές ότι 
εφ’  όσον  ο  έσχατος  Αδάμ,  ο 
Χριστός, είναι ένας, τότε ένας είναι 
και  ο  πρώτος  Αδάμ.  Και  το  όμοιο: 
(Ρωμ Ε-15) «྿Αλλ྿ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτω καὶ τὸ χάρισμα. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς (του Αδάμ) παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ྿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσε».  

Έπεσαν  λοιπόν  πολύ  χαμηλά  οι  πάπες,  από  τα  νοήματα  του 
όφεος,  τα  οποία  έχασαν  την  ικανότητα  να  τα  διακρίνουν: «φοβοῦμαι δὲ μήπως, ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν» (Β Κορ. Ια3). 
Και  εφ’  όσον  με  την  υπερήφανη  και  αυθάδη  γνώμη  τους,  οι 

σύγχρονοι αποστάτες και υποκριτές 
προτίμησαν  το  ψέμα  από  την 
Αλήθεια,  ο  Θεός  επέτρεψε  να 
πέσουν  σε  μεγάλη  πλάνη  κατά  τις 
11πονηρές διαθέσεις τους:«…ἀνθ᾿ ὧν 

τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς· 
καὶ  διὰ  τοῦτο  πέμψει  αὐτοῖς  ὁ  Θεὸς  ἐνέργειαν  πλάνης  εἰς  τὸ 
πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες 
τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ᾿ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ». (Θεσ. Β, Β-10)  
 

Στις φωτογραφίες, ο πάπας Ιω. Παύλος ΙΙ στους 
Αγίους Τόπους, 24-3-2000, κρατώντας 
αριστερά τον κυρτό – κακοποιημένο σταυρό 
των τελευταίων παπών του Βατικανού, και 
δεξιά καθισμένος σε θρόνο με  ανάποδο  
σταυρό !   
        Ηθελημένα ή άθελά του εμφανίζεται σαν 
βδέλυγμα που στέκεται σε τόπο Άγιο; 
 

                                                 
11    Από  το  http://www.culturalcatholic.com/PopeBenedictXVICoatofArms.htm. Κατά το δικτυακό αυτό τόπο, το “coat of 
arms” του πάπα Βενέδικτου, περιλαμβάνει μια αιθιόπισσα σαν δείγμα εξάπλωσης των παπικών στην Αφρική, την 
αρκούδα του Αγίου Κορβινιανού (ίσως βλέψεις προς τη μεριά της Ρωσίας) και το κέλυφος που λέει ότι σημαίνει 
προσκυνητές σε ταξίδι !!! Τα κλειδιά εννοείται ότι είναι του αποστόλου Πέτρου κλπ. 
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Η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, στο Άγιον Όρος. 

 
 
Αριστερά ο πάπας Βενέδικτος 16ος με τα κελύφη στο 
αρχιερατικό ένδυμά του, όπως είδαμε και στο οικόσημό 
του.   
         
Μοιάζει μάλλον με βύθιο δράκοντα, που έχει κολλημένα 
επάνω του όστρακα, μια που με τη “θεολογία” του έπιασε 
βυθό! 
Πάντως οι σταυροί της ενδυμασίας έχουν από ότι 
φαίνεται εξαφανισθεί!  
 
Προσέξτε επίσης ότι κρατάει τον κυρτό σταυρό του 
Βατικανού… 

 
 
 

Να μια συμβουλή για όσους φτιάχνουν Νέες Τάξεις, νέες “θεολογίες”, νέες 
Οικουμενιστικές θρησκείες, επαγγέλλονται γήινους Παραδείσους σε χιλιετείς κοσμικές και 

μάλιστα ειρηνικές βασιλείες, από τον  
Σιμωνίδη τον Κείο12 : 

 
 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΩΝ ΜΗ ΠΟΤΕ ΦΑΣΗΙΣ Ο,ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ, 
ΜΗ∆’ ΑΝ∆ΡΑ Ι∆ΩΝ ΟΛΒΙΟΝ ΟΣΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΕΣΣΕΤΑΙ· 

ΩΚΕΙΑ ΓΑΡ ΟΥ∆Ε ΤΑΝ ΥΠΤΕΡΥΓΟΥ ΜΥΙΑΣ 
ΟΥΤΩΣ Α ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ . 

 

ή 
 

Είσαι άνθρωπος, και γι’ αυτό μην πεις ποτέ τι πρόκειται να συμβεί αύριο,  
μήτε να προβλέψεις, σαν δεις κανέναν να ευτυχεί, πόσον καιρό θα κρατήσει αυτό.  

Γιατί ούτε το φτερούγισμα της μακρόφτερης μυίγας 
δεν είναι τόσο γοργό όσο η αλλαγή της μοίρας. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
12 Γεννήθηκε στην Ιουλίδα της Κέας το 556 π.Χ. Το ποίημα έγραψε όταν σε μια γιορτή έπεσε η στέγη του 
σπιτιού και όλοι βρήκαν τραγικό θάνατο εκτός από τον ίδιο. 
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ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ ΤΟΥ 
ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑ ΙΩ. ΠΑΥΛΟΥ ΙΙ 

Αριστερά ο πάπας Βενέδικτος 16ος 
με τον κακοποιημένο κυρτό σταυρό του Βατικανού (29-6-2005). 

 Προσέξτε, στις παρακάτω φωτογραφίες, το σύμβολο προς το 
στενώτερο μέρος του σφηνοειδούς (ή πυραμιδοειδούς) φερέτρου του 
Ιω. Παύλου ΙΙ. Κάποια Καθολικά μέσα ενημερώσεως του διαδικτύου 
είπαν ότι είναι σταυρός με το σύμβολο Μ στο πλάϊ, το αρχικό της 
λέξεως Μαρία, του ονόματος δηλ. της Παναγίας. 
Αν όμως δούμε προσεκτικότερα, τότε φαίνεται 
καθαρά ότι τα κατακόρυφα ποδαράκια του Μ δεν 
είναι ίσα!!! Δεν είναι δυνατόν να έγινε λάθος από 

τον 

καλλιτέχνη, διότι υπήρχε και στο 
“οικόσημο” του πάπα JP II. Έτσι: 
• α. Εμφανίζουν ένα ανισοσκελές  
σχήμα (παραποιημένο Σταυρό), 
μάλιστα προς τα πόδια του σώματος 
του πάπα, και λένε ότι αυτό είναι 
Σταυρός. 
• β. Λένε ότι το Μ, που μπορεί να συμβολίζει και οποιαδήποτε άλλη 
λέξη αρχίζει από το γράμμα αυτό (όπως Mason, Μασόνος), υποδηλεί την 
Παναγία. Αλλά και οι απλοί καθολικοί πιστοί γνωρίζουν, ότι από την αρχαία 
Χριστιανική Παράδοση, η Θεοτόκος έχει εντελώς διακεκριμένα σύμβολα για το πρόσωπό της.  
• γ. Επιπρόσθετα το Μ είναι (κι αυτό, όπως ο σταυρός) ανισοσκελές!  
Επομένως κάτι σοβαρό κρύβεται πίσω από αυτά τα σύμβολα. Το περίεργο σχήμα πάντως, 
ακολουθεί τη γραμμή παραποίησης των Χριστιανικών συμβόλων, κάτι που είναι σύνηθες 
στους μάγους, Καμπαλιστές και Σατανιστές. Το Μ, όταν περιστραφεί, ταιριάζει άριστα με κεφα-
λαίο ελληνικό Σίγμα (           ) το μόνο με τις δύο παράλληλες άνισες, αρχικό των λέξεων Σιών, Σατάν, 
κλπ. Το πιθανότερο επειδή ο πάπας JP II ήταν Εβραϊκής καταγωγής, και το Βατικανό προσπαθεί να 
τα βρει με του Σιωνιστές, το σχήμα σαν σύνολο να σημαίνει την ένωση (αποστατών) 
Χριστιανών - Σιωνιστών. Ο Σταυρός παραμορφώνεται για να κάνει χώρο, ώστε στο επάνω 
δεξιό τεταρτημόριο να χωρέσει ο Σιωνισμός (Σ)! Οι σατανιστές χρησιμοποιούν συχνά ελληνική ορο-
λογία χάριν ακριβείας! Στην εποχή μας, θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες κατρακυλούν προς το σατανισμό … 

Σατανικός χαιρετισμός:     
1. Το προεδρικό ζεύγος George και 
Laura Bush. 2. Berlusconi, πρωθυπ. 
της Ιταλίας. 3. John Edwards, υποψ. 
για το χρίσμα των Δημοκρατικών.   
4. Βασιλιάς Abdullah της Ιορδανίας. 
5. Ο γνήσιος "hook um" του Τέξας, 
είναι διαφορετικός από τον σατανικό 

2 3 1 

5

χαιρετισμό. 

4 
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O  “ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ”,  ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ,  ΣΤΑΥΡΟΣ  
 

Σύμφωνα με το «Elk Transmission Mediation Group», μια νεοεποχίτικη ομάδα, και τη “Pasadena 
Star News”, από το Μάϊο του 1988 άρχισαν να εμφανίζονται μυστηριώδεις φωτεινοί σταυροί σε διάφορα 
σπίτια, πάνω σε τζάμια. Το χαρακτηριστικό τους, ότι είναι φωτεινοί, ότι εμφανίζονται σχεδόν άμεσα μετά 
την επίσκεψη αρχηγών της Νέας Εποχής στα σπίτια αυτά, ή όπου οι ένοικοι μελετούν νεοεποχίτικα βιβλία, 
και κατά συντριπτική προτίμηση σε παράθυρα λουτρών! Παραδείγματα: 

 
 
 

Δεν πρόκειται βέβαια για θαύμα με την Ορθόδοξη έννοια, αλλά μάλλον για 
επίδειξη δυνάμεως από παραπλανητικά πνεύματα, που ανοίγουν το 
δρόμο της υπερηφανείας σε όσων τα σπίτια συμβαίνουν αυτές οι 
εμφανίσεις. Μάλιστα προτιμούν να εμφανίζονται σε φυσικά ακάθαρτα 
μέρη, όπως τα λουτρά, για να δώσουν στίγμα προέλευσης, (πνευματικά 
ακάθαρτη δύναμη). Αν προσέξετε καλύτερα τους σταυρούς αυτούς, θα 
δείτε ότι βρίσκονται κλεισμένοι σε ένα ρομβοειδές, λιγότερο φωτεινό 
υπόβαθρο. Αλλά αυτό ακριβώς είναι ένα από τα κυρίαρχα σύμβολα της 
Νέας Εποχής. Ο ρόμβος συμβολίζει την “κρυσταλλική” δύναμη, και είναι το 
σήμα στο site του Βενιαμίν Κρήμ 
(Benjamin Creme), ενός από 

τους ηγέτες της Νέας Εποχής. Στο νεοεποχίτικο κίνημα, 
διαφημίζονται ακόμη και γνήσια θαύματα της Ορθοδοξίας, όπως πχ. εικόνες που τρέχουν μύρο, 
θαυματουργές εικόνες κλπ. Στο τέλος όμως κάθε διηγήσεως προβάλλουν το δικό τους σύνθημα: «Οι 
μεγάλοι μύστες έρχονται στη Γη»! Ο Χριστός είναι ένας απλός μύστης γι’ αυτούς, δεν είναι ο μόνος 
αληθινός Θεός και Δημιουργός και Σωτήρας του ανθρώπου. Είναι επομένως φορείς αντιχρίστου 
πνεύματος. Και όλα τα κακοποιημένα σύμβολα του Χριστιανισμού γίνονται φορείς αντιχρίστου πνεύματος 
και κακοποιού δυνάμεως, λόγω της απομάκρυνσης της χάριτος, από την κακή προαίρεση των 
ανθρώπων. Είτε πρόκειται για ανατρεπόμενους ναζιστικούς σταυρούς, είτε 
για νεοεποχίτικους εγκλωβισμένους στο κίνημα αυτό σταυρούς. Ακόμη και ο 
επίσημος “κυρτός” σταυρός του Βατικανού, από την εποχή του πάπα 
Παύλου VI το 1963, είναι ένα τέτοιο κακοποιημένο σύμβολο. Αυτές οι μαύρες 
θρησκευτικές τάσεις ανοίγουν το δρόμο στην Πανθρησκεία, που είναι ένα 
βήμα πριν την τελεία κατάργηση των υπαρχόντων θρησκειών και την 

εγκαθίδρυση της θρη-
σκείας του Αντιχρίστου. 
Αριστερά, γνωστοί διεθνώς 
πολιτικοί, χαιρετούν με το 
σατανικό χαιρετισμό, ενώ ο 
πάπας (Ισραήλ 2000), 
προτιμάει τον ανάποδο 
σταυρό! 
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ΠΠΠ ΡΡΡ ΟΟΟ ΤΤΤ ΡΡΡ ΟΟΟ ΠΠΠ ΕΕΕ ΣΣΣ    ΤΤΤ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΑΑΑ ΓΓΓ ΙΙΙ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΓΓΓ ΕΕΕ ΡΡΡ ΟΟΟ ΝΝΝ ΤΤΤ ΩΩΩ ΝΝΝ    

ΣΣΣ ΤΤΤ ΟΟΟ    ΣΣΣ ΥΥΥ ΓΓΓ ΧΧΧ ΡΡΡ ΟΟΟ ΝΝΝ ΟΟΟ    ΚΚΚ ΟΟΟ ΣΣΣ ΜΜΜ ΟΟΟ    
 

Είδαµε ότι τα γεγονότα τρέχουν µε ξέφρενη ταχύτητα προς το κακό. Ρωτάει ο κόσµος τους 
πνευµατικούς του, και κάθε πνευµατικό άνθρωπο που βρίσκει:  

Τί πρέπει να κάνοµε εµείς; 
Η γνώση κατ’ αρχάς, αν και αποτελεί και αυτή µεγάλη δύναµη, εν τούτοις δεν έπεται ότι µας οδηγεί 
αυτοµάτως προς το καλό. Σίγουρα όλα τα παραπάνω, για τα κινήµατα µε µαύρο προσανατολισµό 
στην εποχή µας, σηµαίνουν συναγερµό για όλους τους πιστούς.  

Όµως αυτό που µπορούν να κάνουν οι άνθρωποι από µόνοι τους είναι πολύ µικρό. Ίσως 
µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις δηµιουργούν προβλήµατα στους συνανθρώπους τους σαν 
περενέργειες του ότι είµαστε δυστυχώς, αν και Χριστιανοί, πολύ εµπαθείς.  

Μπορεί να δηµιουργηθούν πχ. αδικαιολόγητες φοβίες και µάλιστα από την αδιάκριτη και 
λεπτοµερειακή ενασχόληση στα σχέδια των σκοτεινών δυνάµεων (στα βαθέα του Σατανά κατά την 
έκφραση της Αποκαλύψεως), να αντιδρούµε όταν µετέχοµε σε συζητήσεις ή αντιπαραθέσεις µε 
αθέους µε τόσο µεγάλη εµπάθεια που να µεταδίδοµε στους άλλους αρνητικά συναισθήµατα όπως 
νευρικότητα, θυµό κλπ. 

Οι γέροντες λοιπόν, ήθελαν οι Χριστιανοί να µην βγαίνουν στον πόλεµο χωρίς την πανοπλία 
που τους προσφέρει ο Χριστός, και µάλιστα δωρεάν, µέσα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας Του. 
Ήθελαν επίσης η σχέση µας µε την εκκλησία και το Χριστό να είναι διάπυρη, διότι έτσι εκτός από 
τον καθαρισµό από τα αµαρτήµατα (που γίνεται εύκολα µέσα από τα Μυστήρια) θα κερδίζαµε και 
τον καθαρισµό των παθών!  

Και οπωσδήποτε ο κάθε Χριστιανός πρέπει έστω και στοιχειωδώς να γνωρίζει τι είναι πάθη 
και πως αντιµετωπίζονται µε τη χάρι του Θεού. Ελαφρυµένοι από τα πάθη µπορούµε να πράττοµε 
πολύ σωστότερα στα προσωπικά µας θέµατα, αλλά και στα  κοινά. Ας δούµε πρώτα πως βλέπει τα 
πράγµατα ο γ. Πορφύριος : 
        …”Χωρίς τον Χριστό είναι αδύνατο να διορθώσοµε τον εαυτό µας, δεν θα µπορέσουµε ν' 
αποδεσµευθούµε απ' τα πάθη. Μόνοι µας δεν µπορούµε να γίνοµε καλοί. «Χωρίς έµού ου δύνασθε 
ποιείν ουδέν». Όσο κι αν προσπαθήσοµε, τίποτα δεν θα επιτύχοµε. Ένα πρέπει να κάνοµε, να 
στραφούµε σ' Εκείνον καί να Τον αγαπήσοµε «εξ όλης της ψυχής». Η αγάπη στον Χριστό, µόνο 
αυτή, είναι ή καλύτερη θεραπεία των παθών…” (γ. Πορφυρίου βίος και λόγοι σελ. 290) 
        …“∆εν γίνεσθε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς τον Χριστό κι 
Αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεσθε έξω απ' την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρό, περιφρονήστε 
τον. Έρχεται από δω το κακό; ∆οθείτε µε τρόπο απαλό από εκεί. ∆ηλαδή έρχεται να σας προσβάλει 
το κακό, εσείς δώστε την εσωτερική σας δύναµη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε: «Κύριε 
Ιησού Χριστέ, ελέησόν µε». Ξέρει Εκείνος πως να σας ελεήσει, µε τί τρόπο. Κι όταν γεµίζετε απ' το 
καλό, δεν στρέφεσθε πια προς το κακό. Γίνεσθε µόνοι σας, µε την χάρι του Θεού, καλοί. Που να 
βρει τόπο τότε το κακό; Εξαφανίζεται”!... (γ. Πορφυρίου βίος και λόγοι σελ. 291) 
        …”Συµβαίνει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση 
του κόσµου. Να υποφέρει πού βλέπει ότι το θέληµα του Θεού δεν γίνεται σήµερα απ' τους 
ανθρώπους ή κι απ' τον ίδιο. Να πονάει µε τον πόνο το σωµατικό και τον ψυχικό των άλλων. Ή 
ευαισθησία αυτή είναι ένα δώρο του Θεού. Στις γυναίκες τη συναντάµε συχνότερα. Οι ψυχές πού 
έχουν αυτή τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα µηνύµατα και στη θέληση του Θεού. Αυτές οι 
ευαίσθητες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην εν Χριστώ ζωή, διότι αγαπάνε 
τον Θεό και δεν θέλουν να Τον λυπήσουν. ∆ιατρέχουν, όµως, έναν κίνδυνο. Άν δεν δώσουν στον 
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Χριστό µε εµπιστοσύνη τη ζωή τους, είναι δυνατόν το πονηρό πνεύµα να εκµεταλλευθεί τη 
λεπτότητα τους και να τις οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία”…  (γ. Πορφυρίου βίος και λόγοι σελ. 309) 

      … “Η διάθεση ν' αγαπήσουµε τον Θεό έχει µέσα της και κάποιον πόνο. Όταν θέλοµε να ζήσοµε 
πνευµατικά, πονάµε, διότι πρέπει να κόβοµε κάθε δεσµό πού µας ενώνει µε την ύλη. Όταν, όµως, 
θέλοµε να ικανοποιήσουµε τον εαυτό µας ή τους άλλους, αυτό πού δίνοµε είναι µία αγάπη, µία 
ενέργεια. Είναι µία δύναµη της ψυχής µας, πού µέρος το «ξοδεύουµε» κι εκεί. Θέλει προσοχή, τι 
τάξη και σειρά θα βάλοµε στη ζωή µας, για ποιόν θα γίνει το «έξοδο». 
          Η θλίψη, η κατά Θεόν, έχει µέσα της χαρά. Προχωρεί κανείς εµπρός εξαιτίας της. ∆εν αφήνει 
µέσα του την κατάθλιψη, πού φθείρει την ψυχή. Όταν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει κατάθλιψη. 
Ο εγωιστής στενοχωριέται πολύ µε το καθετί. Ο ταπεινός είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος απ' όλους 
κι απ' όλα. Αυτό γίνεται µόνο µε την ένωση µε τον Χριστό”…       (γ. Πορφυρίου βίος και λόγοι σελ. 312) 
          … “Πολλοί άνθρωποι, και µάλιστα χριστιανοί, δεν δέχονται καθόλου την ύπαρξη του δαίµονα. 
Το δαιµόνιο, όµως, δεν µπορείς να το αρνηθείς. Είµαι πεισµένος ότι υπάρχει διάβολος και λέω 
µάλιστα ότι, αν βγάλοµε απ' το Ευαγγέλιο την πίστη στην ύπαρξη του διαβόλου, τι γίνεται; Πάει το 
Ευαγγέλιο. Γιατί «εις τούτο ήλθεν ό Υιός του Θεού, ίνα λύση τα έργα του διαβόλου». Στην Αγία 
Γραφή, επίσης, λέγει: «Και τα δαιµόνια πιστεύουσι καί φρίσσουσι». Καί αλλού: «...ίνα δια του 
θανάτου κατάργηση τον το κράτος έχοντα του θανάτου, τούτ' έστι τον διάβολον». Αυτά τα χωρία τι 
φανερώνουν; ∆εν οµιλούν για την κατάργηση του διαβόλου απ' τον ίδιο τον Χριστό; ∆εν µπορούµε 
ν' αγνοήσαµε την ύπαρξη του διαβόλου, του οποίου τα έργα ήλθε να καταργήσει ό Χριστός. 

Εγώ όµως σας λέγω, αντί ν' ασχολείσθε µε τον διάβολο και τις πονηρίες του, αντί ν' 
ασχολείσθε µε τα πάθη, να στραφείτε στην αγάπη του Χριστού”… (γ. Πορφυρίου βίος και λόγοι σελ. 313) 

… “Τί είπαµε; ∆εν είπαµε ότι ό διάβολος είναι πολυµήχανος; 0ι µηχανισµοί του διαβόλου είναι 
πονηροί. Τρόµος! Γι' αυτό πρέπει κι εµείς να φτιάχνοµε ευσεβείς µηχανισµούς αµύνης, χωρίς 
πονηρία, για να καταστρέψoµε τη δύναµη των δικών του παγίδων. Κάτι τέτοιο δεν λέγει ο 
Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους; «Ότι ουκ εστίν ηµίν η πάλη προς αίµα και σάρκα, αλλά προς 
τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσµοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα 
πνευµατικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις· δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, ίνα 
δυνηθήτε αντιστήναι εν τη ηµέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάµενοι στήναι».  

Όταν ντυθούµε την πανοπλία του Θεού, τα πάντα θα κατορθώσουµε, και µάλιστα πολύ 
εύκολα. Είναι εύκολα όλα, όταν µπούµε στη θεία χάρι. Τότε είµαστε πιο ελεύθεροι, πιο δυνατοί. Μας 
προστατεύει ή θεία χάρις. Αν αγωνισθούµε, ερωτευθούµε τον Χριστό, τότε αποκτούµε τη θεία χάρι. 
Οπλισµένοι µε τη θεία χάρι, δεν διατρέχοµε κίνδυνο κι ο διάβολος µας βλέπει καί φεύγει”...  (γέρ. 
Πορφυρίου βίος και λόγοι σελ. 314-5) 
       … “Κάποτε ένας παπάς είχε πάει σε µία οµιλία µε µορφωµένους· τον είχε πάρει µαζί του ένας 
εξάδελφός του. Ο οµιλητής είπε πολλά πάνω σ' ένα θέµα µαρξιστικό. Οι ακροατές του 
ενθουσιάσθηκαν και τον εχειροκρότησαν στο τέλος. Αλλά, όπως ήταν ακόµη πάνω στην έδρα, είδε 
τον παπά και είπε: 

-Έχοµε κι έναν παπά στην οµιλία µας. Αν µπορεί, να µας έλεγε το θέµα από θρησκευτικής 
καί φιλοσοφικής πλευράς. 

Το είπε ειρωνικά νοµίζοντας ότι θα τον ταπεινώσει και θα εξευτελίσει την Εκκλησία. Ο παπάς 
σηκώθηκε και είπε: 

 - Τι να σου πω εγώ, παιδί µου, δεν ξέρω, αλλά έχω ακούσει ο τάδε σοφός λέει έτσι κι έτσι 
στην τάδε σελίδα, ο τάδε λέει έτσι κι έτσι στην τάδε σελίδα, ο τάδε λέει έτσι κι έτσι στην τάδε σελίδα, 
ο τάδε... κ.λπ., κ.λπ. Ο Μωυσής λέει έτσι κι έτσι στην τάδε σελίδα, ο Ησαΐας, ο ∆αβίδ, ο Χριστός. 
Συνέχισε λέγοντας αυτό το χωρίο από τον Απόστολο Παύλο: «...που σοφός; που γραµµατεύς; που 
συζητητής του αιώνος τούτου; ουχί εµώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσµου τούτου;... τα µωρά του 
κόσµου εξελέξατο ο Θεός, ίνα τους σοφούς καταισχύνη... όπως µη καυχήσηται πάσα σαρξ ενώπιον 
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του Θεού»15. Έκλεισε το στόµα ο «σοφός», ο οµιλητής. Το σπουδαίο είναι ότι ο παπάς τα είπε µε 
πραότητα και χωρίς εγωισµό. Ήταν δεσπότης του Πατριαρχείου. Όταν τελείωσε, είπε: 

- Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσείς κρίνετε ποιο είναι το σωστό. 
Είπε στο τέλος ό οµιλητής ντροπιασµένος: 

- Πολύ καλά µας τα είπε ο παπάς!  Τ' αναίρεσε όλα τα δικά µου. 
Είναι σπουδαίο πράγµα ή κατάρτιση, όταν συνδυάζεται µε την πραότητα, την καλοσύνη και 

την αγάπη. Αυτά ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Να µιλάτε, όταν έχετε σχετική κατάρτιση στο 
θέµα. Αν δεν έχετε, να µιλάτε µε το παράδειγµά σας. 

Στις συζητήσεις λίγα λόγια για τη θρησκεία και θα νικήσετε. Αφήστε εκείνον πού έχει άλλη 
γνώµη να ξεσπάσει, να πει, να πει... Να αισθανθεί ότι έχει να κάνει µ' έναν ήρεµο άνθρωπο. Να 
επιδράσετε µε την καλοσύνη σας και την προσευχή σας, κι έπειτα του µιλάτε λίγο. ∆εν κάνετε 
τίποτα, αν τα πείτε έντονα, αν του πείτε, παραδείγµατος χάριν, «είπες ψέµα!». Και τι θα βγει; Είστε 
«ως πρόβατα εν µέσω λύκων” ... (γ. Πορφυρίου βίος και λόγοι σελ. 395-6) 

Από τον γέροντα Παίσιο τον Αγιορείτη: 
Αγαπούσε την Πατρίδα και έλεγε: «Καί η Πατρίδα είναι µια µεγάλη 
οικογένεια». ∆εν επεδίωκε το εθνικό µεγαλείο, την δόξα και την ισχύ µε 
την κοσµική έννοια, αλλά την ειρήνη, την πνευµατική άνοδο και την ηθική 
ζωή των πολιτών, για να µας βοηθάει και ο Θεός. Ούτε επιζητούσε την 
ασφάλεια για να απολαµβάνουν οι άνθρωποι τις ανέσεις τους. 

Σε κάποιον Έλληνα θερµό πατριώτη πού ζούσε στην Αµερική και 
προσπαθούσε να προβάλλη την Ελλάδα, συνέστησε ν' αγωνισθή για 
να αγιάση καί ύστερα να προβάλλη σωστά και πνευµατικά και 
την Ελλάδα. 

Όπως οι Προφήτες του Ισραήλ συµµετείχαν στην ζωή του έθνους 
ενεργά µε τον τρόπο τους, προσεύχονταν, θρηνούσαν, έλεγχαν βασιλείς, 
κήρυτταν µετάνοια και προφήτευαν για τα επερχόµενα δεινά, το ίδιο και ο 
Γέροντας δεν ήταν αδιάφορος και απαθής στα θέµατα της Πατρίδος. Ο 

προφήτης (Ησαίας) δεν ήταν εθνικιστής που έλεγε: «∆ια Σιών ου σιωπήσοµαι». Το ίδιο και ή 
στάση του Γέροντα ήταν καθαρά πνευµατική. 
Ενώ ζούσε εκτός κόσµου, αγωνίσθηκε όσο λίγοι για το καλό της Πατρίδος. Αξιοθαύµαστη ήταν ή 
δραστηριότητα και η προσφορά του στα εξωτερικά εθνικά θέµατα µας. Μιλούσε εναντίον των 
ανθελληνικών ρευµάτων, των πλαστογράφων της ιστορικής αληθείας, και κυρίως εναντίον των 
αδίκων εδαφικών διεκδικήσεων σε βάρος της Ελλάδος, των Σκοπιανών, «Πανσλαυϊστών», 
Αλβανών, Τούρκων κ.α. Έλεγε: «Ο ένας θέλει την Θεσσαλονίκη, ο άλλος θέλει να φθάση 
µέχρι την Λάρισα, ο άλλος θέλει το Αιγαίο. Μα τέλος πάντων δεν υπήρχε ποτέ 
Ελλάδα;». 

Επεσήµαινε τους εθνικούς κινδύνους, πριν ακόµη φανούν. Βοήθησε πολλούς να δουν 
ξεκάθαρα τις ξένες προπαγάνδες σε βάρος της Πατρίδος, και όσοι είχαν θέσεις και ευαισθησία 
έλαβαν τα ανάλογα µέτρα. 

Σχετικά µε το Μακεδονικό, αναφέρει ανώτατος αξιωµατικός: «Εγώ ήµουν µέσα στα πράγµατα 
και δεν είχα πάρει είδηση. Ο Γέροντας µου άνοιξε τα µάτια. Στην αρχή παραξενευόµουν και έλεγα: 
"Τι είναι αυτά πού λέγει ο Γέροντας και από που τα ξέρει"; Έπειτα κατάλαβα. Ο Γέροντας ήδη από 
το 1977, όταν πήγε στην Αυστραλία, ανέφερε το «Μακεδονικό»… 
       …Ο άγιος Αρσένιος (ο Καπαδόκης) έλεγε πριν από την Ανταλλαγή: "Την Πατρίδα µας θα την 
χάσουµε, αλλά πάλι θα την βρούµε". 
Ρωτήθηκε ό Γέροντας, πότε θα ελευθερωθεί η Κύπρος, και απάντησε: «Η Κύπρος θα 
ελευθερωθεί, όταν µετανοήσουν οι Κύπριοι. Να κάνετε πνευµατικές βάσεις για να διώξουν τις βάσεις 
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των Τούρκων, των Άγγλων και των Αµερικανών». Έβλεπε δηλαδή το Κυπριακό ως πνευµατικό 
θέµα, όχι ως εθνικό ή πολιτικό, και ότι η λύση του θα προέλθει από την µετάνοια του λαού και την 
προσευχή. 

Βλέποντας τον από Ανατολάς κίνδυνο για την Θράκη, µετέβη στην Κοµοτηνή για να στηρίξη 
εκχριστιανισθέντες Μουσουλµάνους. Ήθελε να παραµείνη µαζί τους για ένα διάστηµα για να 
βοηθήση. 

Στα θέµατα της Πατρίδος δεν ήθελε οι Χριστιανοί να είναι αδιάφοροι. Πολύ λυπόταν που 
έβλεπε πνευµατικούς ανθρώπους να επιζητούν να βολευθούν οι ίδιοι και να µην ενδιαφέρονται για 
την Πατρίδα. Ο καηµός του και ή απορία του ήταν πώς οι υπεύθυνοι δεν αντιλαµβάνονται που 
οδηγούµαστε. Ό ίδιος από παλαιά διέβλεπε την σηµερινή κατάσταση και ανησυχούσε, αλλά δεν 
διέσπειρε τις ανησυχίες του στον κόσµο. Έλεγε: «Από το κακό πού επικρατεί σήµερα θα βγει 
µεγάλο καλό». 

Λυπόταν για την πνευµατική κατάπτωση των πολιτών. Μιλούσε αυστηρά γι' αυτούς πού 
ψήφιζαν αντιχριστιανικούς νόµους. Λυπήθηκε για την αλλαγή της γλώσσας και είπε: «Η επόµενη 
γενεά θα φέρει Γερµανούς να µας µάθουν την γλώσσα µας, και τα παιδιά µας θα µας 
φτύνουν». Έγραφε σε επιστολή του: «Αυτοί που κατάργησαν τα Αρχαία πάλι θα τα 
ξαναφέρουν». 

∆ηµοσίευσε ένα σύντοµο κείµενο υποστηρίζοντας τον αγνότατο πατριώτη και ευλαβέστατο 
ήρωα Μακρυγιάννη από τις εναντίον του άδικες και ψευδείς κατηγορίες. Πέρα από την 
αποκατάσταση της αληθείας, υπήρχε τότε, όπως και σήµερα, επιτακτική ανάγκη προβολής ενός 
ιδανικού προτύπου προς µίµηση για τους πολιτικούς ηγέτες, αλλά και για υποβοήθηση του λαού να 
αποκτήσει ορθά πολιτικά κριτήρια στην επιλογή των κυβερνητών του Έθνους µας. 

Κάποιος Πρωθυπουργός, του οποίου κατέκρινε δηµοσίως ενέργειες επιζήµιες για το Έθνος 
και την Εκκλησία, ζήτησε να τον συνάντηση στην Σουρωτή. Ό Γέροντας απάντησε: «Ας έρθη, θα 
του τα ψάλω και µπροστά του». Είχε το ψυχικό σθένος αυτός ό πτωχός καλυβίτης να υψώνη 
την φωνή του άφοβα µπροστά στους ισχυρούς της ηµέρας. 

Όταν κάποιος πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, ο Γέροντας 
συνέστησε στα µοναστήρια να µην τον δεχθούν, γιατί είχε υπογράψει τον νόµο περί των 
αµβλώσεων. 

Από Υπουργό πού θέλησε να βοηθήση γνωστό του Μοναστήρι δεν δέχθηκε τίποτε, γιατί 
ανήκε σε κόµµα πού είχε υπογράψει αντιχριστιανικούς νόµους. 

Ο Γέροντας ήταν άνθρωπος της ειρήνης καί της ενότητος. ∆εν άνηκε σε κανένα κόµµα. Ήταν 
υπεράνω κοµµάτων. Απέρριπτε άθεα πολιτικά κόµµατα καί πολιτικούς πού είχαν σχέση µε την 
Μασωνία, για την αθεΐα τους και την πολεµική τους προς την Εκκλησία…      (από το βιβλίο ο βίος του 
γέροντος Παισίου του Αγιορείτου, ιεροµ. Ισαάκ) 

Είπεν ο αββάς Μακάριος: «Εάν επιπλήττοντας κάποιον, αισθανθείς µέσα σου να κινείται 
οργή, ικανοποιείς δικό σου πάθος και δεν σε υποχρεώνει κανείς να χάσεις τον εαυτό σου, για να 
σώσεις άλλους»          (από το µέγα Γεροντικό) 

Είπε ο Αββάς Αντώνιος ότι θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι θα γίνουν µανιακοί (θα 
αποκτήσουν µανίες διάφορες) και όταν δουν κάποιο λογικό θα ξεσηκωθούν εναντίον του λέγοντας, 
εσύ είσαι µανιακός, γιατί δεν είσαι σαν και εµάς!        (από το Γεροντικό) 

Προσέξτε τα παιδιά και µην τα εµποδίζετε από την Βασιλεία των Ουρανών: «ὁ δὲ ྿Ιησοῦς εἶπεν· ἄφετε τὰ παιδία καὶ µὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός µε· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». – Ματθ. ιθ14. Και «ὃς δ྿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐµέ, συµφέρει αὐτῷ ἵνα κρεµασθῇ µύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης». – Ματθ. ιη 6.  
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ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ: 
 

Ἀπό τό βιβλίο «Τέσσερεις ὧρες μέ τόν γέροντα Παΐσιο1»: 
 

Παρά τά φαινόμενα καί τήν ἀναξιότητα τῶν μοναχῶν καί κληρικῶν, ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
ἀκένωτη πηγή θαυμάτων. Παίρνει νερό καί τό κάνει Ἁγίασμα - παίρνει ψωμί καί κρασί καί τό 
κάνει Θεία Εὐχαριστία - παίρνει τόν ἄνθρωπο χῶμα καί τόν κάνει Θεό! Αὐτά τά θαύματα πολλοί 
δέν τά βλέπουν. Γιατί, ἄν τά ἔβλεπαν, δέν θά περιφρονοῦσαν ἤ μισοῦσαν τήν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ, ἀλλά θά τήν ἀγαποῦσαν, θά τήν τιμοῦσαν καί δέν θά μιλοῦσαν γι’ αὐτήν μέ 
περιφρόνηση, ὅπως μιλοῦν. 

+  +  + 

 

«Ὅποιος σκύβει ταπεινά καί δέχεται τά χτυπήματα ἀπό τούς ἄλλους, διώχνει τά δικά του 
ἐξογκώματα, ὀμορφαίνει πνευματικά σάν Ἄγγελος καί ἔτσι χωράει ἀπό τήν στενή πύλη τοῦ 
Παραδείσου... Στόν οὐρανό δέν ἀνεβαίνει κανείς μέ τό κοσμικό ἀνέβασμα ἀλλά μέ τό πνευματικό 
κατέβασμα. Ὅποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα μέ σιγουριά καί ποτέ δέν πέφτει...». 

 
+  +  + 

 

«Ἐάν θέλης νά βοηθήσης τήν Ἐκκλησία διόρθωσε τόν ἑαυτό σου, καί ἀμέσως διορθώνεται 
ἕνα κομματάκι τῆς Ἐκκλησίας. Ἐάν φυσικά αὐτό τό ἔκαναν ὅλοι, ἡ Ἐκκλησία θά ἦταν 
διορθωμένη». 

+  +  + 

 

Νά ἐλέγχετε τίς σκέψεις σας, νά συγκρατεῖτε τά λόγια σας, νά κυριαρχεῖτε στά πάθη σας, νά 
κάνετε ἔργα πού ἀντέχουν στό φῶς τῆς ἡμέρας. 

 

+  +  + 

 

 Ἄν στήν Ἐκκλησία δεν λειτουργεῖ σωστά ἡ Σύνοδoς, ἤ στά 

Μοναστήρια ἡ Σύναξη, τότε, ἐνῶ μιλοῦμε γιά ὀρθόδοξο πνεῦμα, ἔχουμε 

παπικό! Τό ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι νά λέῃ καί νά καταχωρεῖ ὁ καθένας 

τή γνώμη του, ὄχι νά μή μιλάῃ, γιατί φοβᾶται, ἢ νά κολακεύῃ, γιά νά τά 

ἔχῃ καλά μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο ἢ μέ τόν ἡγούμενο!  

 

(ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ)2 

                                                 
1 Σειρά «Σύγχρονες πατερικές μορφές», συγγραφέας Τάσος Μιχαλάς. 
2 Σουρωτή Θεσσαλονίκης - 1998, σελ. 330. 
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Από τον μεγάλο Ρουμάνο γέροντα ΚΚλλεεόόππαα   ΗΗλλίίεε11:    
(10/4/1912 - 2/12/1998) 

 
1.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  

 
Στους προσερχομένους στις Ακολουθίες της εκκλησίας έλεγε: «Εδώ κάνουμε μεγάλες 
Ακολουθίες, αλλά εάν ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα, εκπληρώνεται αυτό που λέγει η Αγία 

Γραφή: «Όταν ο ένας προσεύχεται και ο άλλος δεν 
προσεύχεται, ο ένας κτίζει και ο άλλος γκρεμίζει! Λοιπόν, 
αυτή την συμβουλή σας δίνω: «Μετά την πρωϊνή 
προσευχή να διαβάζετε τον Ακάθιστο Ύμνο της  
Θεοτόκου,  με το καντήλι της ή το κερί αναμμένο. Και θα 
ιδείτε ότι η Θεοτόκος θα είναι στην ζωή σας πρόθυμος 
βοηθός». (σελ. 155) 
 
Σ' αυτούς που του έλεγαν ότι είναι κυριευμένοι από τα πάθη 
της ακολασίας, συχνά τους έλεγε ο Γέροντας: «Θάνατος, 
θάνατος, θάνατος! Φέρετρο, φτυάρι, χώμα, κασμάς. Ο Μέγας 
Βασίλειος μας λέγει: «Εάν θα ιδείς την πιο ωραία γυναίκα του 
κόσμου, φέρε τότε τον νου σου στο μνήμα της, λίγες ημέρες 
μετά το θάνατο της. Τόση βρώμικη μυρωδιά και σαπίλα με 
υγρά θα εξέρχωνται από το σώμα της, ώστε όλα τα 
αποχωρητήρια του κόσμου δεν θα μυρίζουν τόσο πολύ». 
Ιδού τι επιθυμείτε να απολαύσετε. (σελ. 156) 
 
Για τις γυναίκες που του έλεγαν ότι έχουν κακούς άνδρες, ο 

π. Κλεόπας τις συμβούλευε να μη κάνουν εκτρώσεις, αλλά να προσεύχονται γι' αυτούς: «Δεν 
το λέγω εγώ, αλλά ό Απόστολος Παύλος: Με ποιο τρόπο εσύ, γυναίκα, θα σώσεις τον άνδρα 
σου; Δεν γνωρίζεις ότι αγιάζεται ο άπιστος άνδρας μέσω της πιστής γυναικός του  και το 
αντίθετο»; Και τους άνδρες ομοίως τους συμβούλευε, και πολλοί εχαίροντο βλέποντας 
θαύματα στα σπίτια τους. (σελ. 157) 
 
Πολλοί Χριστιανοί σήμερα φοβούνται τους μάγους και τα μαγικά που κάνουν. Σ' αυτούς ο π. 
Κλεόπας συμβούλευε: «Μη φοβείσθε τους μάγους! Να φοβείσθε μόνο τον Θεό και μη Τον 
στενοχωράτε με τις αμαρτίες σας. Διότι τα μαγικά δεν μπορούν να κάνουν κάτι κακό! Αφού 
εξομολογηθείτε, νηστεύσετε και κάνετε και το Άγιο Ευχέλαιο, μη φοβείσθε πλέον. (σελ. 157) 
 
Τους προσερχομένους ασθενείς, τους έγραφε στο τετράδιο ονομάτων για μνημόνευση και 
τους έλεγε: «Η μεγαλύτερη Ακολουθία για τους ασθενείς είναι το Άγιο Ευχέλαιο. Αλλά 
δεν ωφελεί, εάν ο άνθρωπος δεν είναι εξομολογημένος. Συνεπώς πρώτα θα εξομολογη-
θείτε όλα τα αμαρτήματα σας και ύστερα θα κάνετε και το Ευχέλαιο με τρεις ιερείς το λιγότερο, 
αν είναι δυνατόν». (σελ. 157) 
 
Έλεγε ακόμη ο π. Κλεόπας: «Να μην κάνεις κανένα έργο, χωρίς να το σφραγίζεις με 
τον Τίμιο Σταυρό! Όταν αναχωρείς για ταξίδι, όταν αρχίζεις το έργο σου, όταν πηγαίνεις να 
διδάξεις στο σχολείο σου, όταν είσαι μόνος σου  ή  και  με άλλους  μαζί, σφράγισε  με τον 
παντοδύναμο Σταυρό το μέτωπο σου, το σώμα σου, την καρδιά σου, τα χείλη σου, τα μάτια 
σου, τα αυτιά σου και όλα τα μέλη σου να τα σφραγίζεις με το σημείο της νίκης του Χριστού 
επί του Άδου. Και τότε μη φοβάσαι από τα μαγικά ή τα ξόρκια και τους μάγους. Διότι όλα αυτά 
λύνονται από την δύναμη του Σταυρού, όπως το κερί λειώνει μπροστά στην φλόγα της φωτιάς 
και όπως φεύγει η σκόνη στον άνεμο!» (σελ. 169) 

                                            
1 «Η ζωή και οι αγώνες του Γέροντος Κλεόπα, Ρουμάνου Ησυχαστού καί Διδασκάλου». Αρχιμ. Ιωαννικίου 
Μπαλάν, έκδοση «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ». 
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2.  ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ  
 

Άλλη φορά συνήντησε ο Γέροντας (Κλεόπας) στο δάσος έναν άγιο Ερημίτη και τον ερώτησε: 
- Λέγε μου, πάτερ, πότε θα έλθη το τέλος του κόσμου; 
Και ο όσιος Ησυχαστής στενάζοντας του είπε: 
- Γνωρίζεις πότε θα ελθη το τέλος του κόσμου; 
Όταν δεν θα ύπάρχη δρόμος από την μια γειτονιά στην άλλη! Δηλαδή, όταν θα έκλειψη 
η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. (σελ. 165) 
 
Όταν προ ολίγων ετών οι άνθρωποι ήσαν ταραγμένοι  ότι  ο Αντίχριστος έρχεται, ότι  θα 
έλθουν πόλεμοι και άλλα παρόμοια ο π. Κλεόπας τους έλεγε με δυνατή φωνή: «Ο Πατήρ 
είναι στο τιμόνι!» Πάρτε και διαβάστε τους στίχους 10 -11 του ψαλμού 32: «Κύριος 
διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων, η δε 
βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και 
γενεάν». Κατόπιν τους ενεθάρρυνε λέγοντας:  
«Μη ταράζεσθε και μη φοβείσθε, διότι δεν θα γίνει, όπως θέλουν αυτοί. Ότι θέλουν 
αυτοί ας κάνουν! Εσείς να μη φοβείσθε. Προσεύχεσθε και κάνετε το σημείο του Σταυρού με 
πίστη και θα φύγουν οι δαίμονες!» (σελ. 169) 
 
…Μία φορά κάποια γυναίκα ερώτησε τον Γέροντα: «Πάτερ, πώς ξέρετε κάθε τι πού  θα 
συμβή; Και ο Γέροντας της  απήντησε σύντομα:  «Η προσευχή  σε ανεβάζει σε βαθμίδες 
γνώσεως. Όσο περισσότερο προσεύχεσαι, τόσο περισσότερα γνωρίζεις και ακόμη 
καλλίτερα είναι. Μη  φοβάσαι ποτέ κανέναν και για κανένα πράγμα. Μόνο προσεύχου! Ο  
Θεός και η Μητέρα του σε βλέπουν και σε ακούνε!». (σελ. 184) 
 
Άλλοτε έλεγε ό π. Κλεόπας: «Μάθετε να νηστεύετε διότι θα έλθει καιρός, που θα τρώτε 
μια πατάτα την εβδομάδα!». (σελ. 181) 
 
Ένας πατήρ ερώτησε τον Γέροντα: «Τι θα γίνει Γέροντα, μετά την αναχώρησή σου προς τον 
Κύριο; Και εκείνος απήντησε: «Θα έλθουν δυνατότερα κρύα και σκληρές παγωνιές». (σελ. 
184) -Εδώ εννοεί βέβαια το πνευματικό κρύο, από την ενασχόληση όλων με τα γήινα, την 
έλλειψη ενδιαφέροντος για τα πνευματικά, και την μεγαλύτερη υποδούλωση στα πάθη.-ΛΜΔ. 
 
Λίγο πριν αναχωρήσει από τα επίγεια ο π. Κλεόπας, τον επισκέφθηκαν δύο γυναίκες  από την 
Κοινότητα Ποϊάνα Τεΐου και πήραν την ευλογία του. Κατόπιν του  εζήτησαν πνευματικό λόγο 
και  εκείνος τους είπε: «Εγώ πηγαίνω στον Κύριο τώρα, αλλά εσείς να περιμένετε 
δύσκολους καιρούς!». (σελ. 184) 
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 Από τον στάρετς Σεραφείµ της Βύριτσα (1866-1949):      
«…Η υπερηφάνεια και το µίσος µπορούν να νικηθούν µόνο µε 
τις αντίθετες αυτών αρετές, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη, 
οι οποίες προσελκύουν την παντοδύναµη χάρη του Θεού...». 
 Ο γέροντας για την γεµάτη αυτοθυσία αγάπη του προς όλους 
είχε µετάσχει πολλών θείων θεωριών και αρπαγών: Έλεγε 
χαρακτηριστικά: «…Εκεί είναι πολύ ωραία. Αχ, να ξέρατε µόνο τι 
ωραία πού είναι εκεί...». Προσπαθούσε αλλά δεν κατάφερνε να 
κρυφτεί, η χάρη του Θεού τον «πρόδιδε», όπως δείχνει και το 
επόµενο περιστατικό. 
 Στο σπίτι του π. Σεραφείµ εργαζόταν ή Άννα Λογγύνοβα. Ήταν 
πολύ καλός και συµπονετικός άνθρωπος. Σε γνωστούς της 
εµπιστεύτηκε το έξης θαυµαστό γεγονός: «Στο σπίτι είχαµε λάµπες µε 
κηροζίνη και έκανα πάντα έναν έλεγχο, ώστε να σιγουρευτώ ότι τη 
νύχτα οι λάµπες θα είναι σβηστές. Κάποτε είδα από το κελλί του γέροντα να βγαίνει φως. Η 
πόρτα του κελλιού του ήταν µισάνοιχτη. Με κοµµένη την αναπνοή πλησίασα σιγά σιγά την 
πόρτα και κοίταξα µέσα στο κελλί του. Έµεινα έκπληκτη. Από το πρόσωπο του γέροντα 
έβγαινε εκτυφλωτικό φως. Έκανα ένα βήµα πίσω για να µη χάσω την όρασή µου.           
Ο π. Σεραφείµ είχε µεταµορφωθεί. Πόσο νέο, πόσο όµορφο τον είδα εκείνη τη φορά! 
Φοβήθηκα να κοιτάξω για δεύτερη φορά στο κελλί και πήγα στο δωµάτιο µου πατώντας στα 
νύχια των ποδιών, ενώ από τη µισάνοιχτη πόρτα εξακολουθούσε να βγαίνει αυτό το 
εκθαµβωτικό φως! Ο γέροντας τις νύχτες σχεδόν πάντα προσευχόταν, µερικές φορές µέχρι 
το πρωί. Σαν να είναι τώρα βλέπω µπροστά µου αυτή τη θαυµαστή εικόνα, µέσα στην 
απόλυτη σιωπή, µέσα στο σκοτάδι της νύχτας να λάµπει, λαµπρότερη από τον ίδιο τον ήλιο 
η µεταµορφωµένη, αγγελική µορφή... Κάπως έτσι θα έλαµπε τότε και το πρόσωπο του οσίου 
Σεραφείµ του Σάρωφ όταν µιλούσε µε τον Νικόλαο Μοτοβίλωφ...». 
 Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έµπαιναν για πρώτη φορά στο κελλί του, έπεφταν 
αυθόρµητα στα γόνατα και τα µάτια τους µούσκευαν από τα δάκρυα. ∆εν µπορούσαν να 
µείνουν αδιάφοροι από την πνευµατική ακτινοβολία του. Οµολογούσαν ότι από τον 
παππούλη έβγαινε ένα υπερκόσµιο φως. Όλοι τους επαναλάµβαναν τα ίδια λόγια:           
«Ό γέροντας άστραφτε ολόκληρος... είχαµε την αίσθηση ότι από τη γωνία οπού 
κείτεται ο γέροντας βγαίνει φως!»…  Γράφει ο π. Ιουστίνος Πόποβιτς: «Η αγιότης 
εκδηλούται πάντοτε ως φως… Εις την Μεταµόρφωσιν του Σωτήρος Χριστού, µας παρέχεται 
ο τύπος της µεταµορφώσεως εκάστου εξ ηµών δια της αγιότητος εις φως. Μεταµορφωθέντες 
δια της αγιότητος οι άγιοι, ακτινοβολούν πάντοτε το κεχαριτωµένον φως, το οποίον κάποτε 
κατά την δωρεάν του Θεού ηµπορεί να λάµψη από αυτούς ως ήλιος. Τούτο συµβαίνει πολύ 
συχνά εις τους αγίους ασκητάς... Αυτή η λάµψις του κεχαριτωµένου φωτός παρίσταται εις 
τας ιεράς εικόνας των αγίων µε ένα φωτοστέφανον. Το χαρακτηριστικόν γνώρισµα της 
προσωπικότητας του αγίου είναι το ότι ακτινοβολεί το φως της αιωνίου αληθείας και 
δικαιοσύνης και αγιότητος και ωραιότητος». 
 Συµβούλευε ο γέροντας: «Με όλη σας την καρδιά αγαπήστε τον Κύριο µας Ιησού 
Χριστό...  Στους δύσκολους καιρούς θα υπάρχει τρόπος κάποιος να σωθεί: Εκείνος 
που θα ασκηθεί στην ευχή του Ιησού (την αδιάλειπτη επίκληση “Κύριε Ιησού Χριστέ -Υιέ 
του Θεού- ελέησόν µε”, ως και το “Υπεραγία Θεοτόκε σώσον µε” -ΛΜ∆), ανερχόµενος 
πνευµατικά από τη συχνή επίκληση του ονόµατος του Υιού του Θεού µε την 
αδιάλειπτη προσευχή, αυτός και θα σωθεί». 
 Στους ανθρώπους που είχαν δυσκολίες και προβλήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις 
τους κι ένιωθαν µίσος ή πικρία προς τους εχθρούς τους, έλεγε: «Θα πρέπει να 
προσευχόµαστε πάντα για τους εχθρούς µας. Ας µας συκοφαντούν οι άλλοι, ας λένε 
άσχηµα λόγια για µας. Εµείς να συγχωρούµε και να προσπαθούµε να τα κάνουµε όλα 
καλά... Πάντα να ευχαριστούµε τον Κύριο για όλα, ακόµη και για τις δοκιµασίες και τις 
θλίψεις». Σ' όσους είχαν αδικήσει κάποιον, τόνιζε και πάλι την ανάγκη της προσευχής: 
«Να προσευχόµαστε για όσους µε οποιονδήποτε τρόπο αδικήσαµε. Τουλάχιστον µια φορά 
στη ζωή µας, πρέπει ν' ανάψουµε ένα κερί για όσους προσβάλαµε, απατήσαµε, κλέψαµε ή 
χρωστούσαµε και δεν επιστρέψαµε τα χρέη µας». 
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 Σε πολλά από τα πνευµατικά του παιδιά συµβούλευε να επαναλαµβάνουν όσο 
µπορούν συχνότερα την προσευχή του οσίου Εφραίµ: «Κύριε και ∆έσποτα της ζωής 
µου πνεύµα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας µη µοι δός· πνεύµα δε 
σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υποµονής και αγάπης χάρισέ µοι τω σω δούλω. 
Ναι, Κύριε βασιλεύ, δώρησέ µοι του οράν τα εµά πταίσµατα και µη κατακρίνειν τον 
αδελφόν µου ότι ευλογητός ει (είσαι) εις τους αιώνας. Αµήν». Έλεγε επεξηγώντας αυτή 
τη θαυµάσια προσευχή: «Μέσα σ' αυτή την προσευχή εµπεριέχεται όλη η ουσία της 
Ορθοδοξίας, όλο το Ευαγγέλιο. Με αυτή την προσευχή επιζητούµε από τον Κύριο τη 
βοήθειά Του για να αποκτήσουµε όλα τα γνωρίσµατα του καινούργιου ανθρώπου».  
 Για το µέρος της προσευχής, που αναφέρεται στην κατάκριση, έλεγε: «Η κατάκριση 
είναι µία από τις µεγαλύτερες αρρώστιες της εποχής µας. Μόνον τους εαυτούς µας έχουµε 
το δικαίωµα να κρίνουµε. Ακόµη και όταν µοιραζόµαστε τις σκέψεις µας για κάποιον 
άνθρωπο, ήδη τον κατακρίνουµε». Ακόµη πιο αυστηρός ήταν στο θέµα της ιεροκατηγορίας. 
«∆εν µας επιτρέπεται να κρίνουµε τον κλήρο. Οι προσωπικές αδυναµίες δεν µπορούν να 
στερήσουν τη χάρη της χειροτονίας. Την ώρα που τελούνται τα µυστήρια ο ιερέας δεν είναι 
παρά ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού. Όλα τα µυστήρια τα τελεί αόρατα ο ίδιος ο Χριστός. 
Όσο αµαρτωλός κι αν είναι ο ιερέας, ακόµη κι αν πρόκειται να καεί στη φωτιά της κόλασης, 
µόνο µέσω αυτού µπορούµε να λάβουµε την άφεση των δικών µας αµαρτιών». 
 Πολλούς επισκέπτες τους συµβούλευε επίµονα, να µην πιστεύουν σε οράµατα, 
όνειρα, φωνές κλπ. «Μόνον οι άγιοι, µε τη βοήθεια της χάρης του Θεού, είναι σε θέση να 
διακρίνουν τους αγγέλους από τους δαίµονες. Οι δαίµονες µετασχηµατίζονται σε αγγέλους 
φωτός, κατά το λόγο του αποστόλου Παύλου, λένε πολλές φορές κάποιες αλήθειες µόνο 
και µόνο για να γοητεύσουν κι έτσι να καταστρέψουν τους απείρους, ελαφρόµυαλους 
και περίεργους. Οι σαρκικοί αµαρτωλοί άνθρωποι δεν είναι άξιοι να δουν τους αγγέλους και 
τους αγίους. Είναι πιο πιθανό να έχουν επικοινωνία µε τα έκπτωτα σκοτεινά πνεύµατα και 
αυτή η επικοινωνία γίνεται αιτία καταστροφής τους. Ας προσευχόµαστε να µας απαλλάξει ο 
Κύριος από τους πειρασµούς του πονηρού». 
 Ο στάρετς θυµόταν πάντοτε τα λόγια του αποστόλου Παύλου: «Ούκ εστιν ηµίν η πάλη 
προς αίµα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσµοκράτορας 
του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευµατικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις». Σ' 
αυτή την πάλη τα υλικά µέσα δεν βοηθούν. Τα βασικά όπλα για τον αόρατο αυτό πόλεµο 
είναι η υποµονή, η πραότητα, η µετάνοια, η προσευχή, η αγάπη. Έλεγε ο γέροντας: 
«Όλο το κακό πρέπει να καλύπτεται από την καλοσύνη και την αγάπη, να δεχόµαστε 
µε υποµονή και πραότητα τους πειρασµούς που µας στέλνει η θεία Πρόνοια. Απαντώντας 
στο κακό µε το κακό δεν κάνουµε τίποτε άλλο από το να συµβάλλουµε στον 
πολλαπλασιασµό του στο σύµπαν...»  
      …Την εποχή που έζησε ό γέροντας, οι ποιµένες της Εκκλησίας είχαν διωχτεί και 
εξαφανιστεί. Οι άνθρωποι δεν έβρισκαν εύκολα ιερέα για να βαπτίσει τα παιδιά τους, να 
τελέσει τα µυστήρια. Και πάλι ο γέροντας τόνιζε την ανάγκη της προσευχής: «Ο Κύριος έχει 
τη δύναµη να αναδείξει τους εργάτες του αν εµείς το ζητήσουµε. Γι' αυτό ας προσευχόµαστε 
και ας τον παρακαλούµε και τότε ακόµη και από τις πέτρες θα αναδείξει τους εκλεκτούς 
του». Η έλλειψη ποιµένων, η απαγόρευση κάθε µορφής κατήχησης, κηρύγµατος, βιβλίων 
πνευµατικών κλπ, και από την άλλη πλευρά η συνεχής συστηµατική αθεϊστική προπαγάνδα, 
ήταν επόµενο να επιδράσουν άσχηµα σ' όλο το ρωσικό πληθυσµό και ειδικά στη νεολαία. 
Γενιές ολόκληρες µεγάλωσαν χωρίς Θεό, µακριά από την Εκκλησία. Η κατάσταση αυτή 
έθλιβε βαθύτατα τον στάρετς Σεραφείµ. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά και τους νέους και 
προσευχόταν θερµά. Όταν τον επισκέπτονταν παιδιά και νέοι χαιρόταν ιδιαίτερα. Και 
παρόλο που η κατάσταση της νεολαίας  ήταν το δίχως άλλο τραγική, δεν µεµψιµοιρούσε και 
δεν στεκόταν αυστηρός κριτής και ελεγκτής των νεανικών παραπτωµάτων.  
  «... Η ευλογηµένη Ρωσία κατέχει τον ανεκτίµητο θησαυρό: την ορθόδοξη πίστη. Στη 
∆ύση που φαίνεται να ακµάζει, σκοπός όλων είναι η επίγεια ευηµερία...  Η Αγία Ρωσία 
ζούσε πάντα µε το όραµα του Ουρανού, έψαχνε πάντα πάνω απ' όλα για τη βασιλεία του 
Θεού και την αλήθεια Του και ήταν σε ζωντανή επαφή µε τον Ουρανό... Ο αληθινός 
διαφωτισµός είναι ο διαφωτισµός της ψυχής µε το φως της Ορθοδοξίας». 

(Ο στάρετς Σεραφείµ της Βύριτσα, έκδοση Β΄ «ΑΚΡΙΤΑΣ») 
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οι γέροντες Εφραίµ ο Κατουνακιώτης αριστερά, και 
Εφραίµ ο Φιλοθεϊτης δεξιά, πνευµατικά τέκνα 

 του γ. Ιωσήφ του Σπηλαιώτου 

γ. Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης 

Ρωτήθηκε ο γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ πότε θα γίνει η 2α Παρουσία, και απήντησε: 
 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. 

 
 

 
 

Λέγει οµοίως και ο Άγιος Εφραίµ ο Σύρος: 
…Μετά τη συµπλήρωση (του αριθµού) των Αγίων, 
επειδή δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος Άγιος, η ανθρωπότης ως µη χρήσιµος στον Θεό θα φθάσει στο τέλος 
της. ∆ιότι λέγει και ο Παύλος, ότι δεν ενεργεί άδικα ο Θεός, όταν επιφέρει κατά των ανθρώπων την οργήν 
Αυτού. (…Μet¦ tÕ pl»rwma tîn `Ag…wn, æj mhkšti ™somšnou `Ag…ou , ¹ ¢nqrwpÒthj æj 

¢cr»simoj Qeù suntelesq»setai . Lšgei g¦r kaˆ Ð Paàloj, Óti oÙk ¥dikoj Ð QeÒj, Ð ™pifšrwn 

kat¦ tîn ¢nqrèpwn t¾n Ñrg¾n aÙtoà. –TLG 4138 076 ) 
 
        Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος θέλει να µελετάµε τους καιρούς και χρόνους των 

προφητειών, των εκπληρωθέντων και των αναµενόντων την επαλήθευσή τους. ∆ια των 
εκπληρωθέντων προφητειών, αποδεικνύοµε στους απίστους (ειδωλολάτρες και Ιουδαίους) 

την αλήθειαν της πιστεώς µας, και µάλιστα ότι οι ιδικές µας διδασκαλίες είναι 
αρχαιότερες των εθνικών, ενώ δια της µελέτης των µη εκπληρωθέντων εισέτι 
προφητειών προφυλασσόµεθα από το να πέσουµε οι ίδιοι σε ολέθρια σφάλµατα, 
όπως έπαθαν οι Ιουδαίοι που δεν δέχθηκαν τον Χριστό, αν και υπήρχαν προφητείες 
για το πότε θα έλθει, και αντ’ Αυτού αναµένουν και θα δεχθούν τον Αντίχριστο!: 

«'Enteàqen (εκ της µελέτης των καιρών-ΛΜ∆) ¹m‹n kaˆ oἱ prÕj “Ellhnaj ¢gînej kaˆ 

n‹kai, Ótan presbÚtera ¢pofa…nwmen t¦ ¹mštera tîn par' ™ke…noij· ™nteàqen ¹m‹n 

kaˆ prÕj 'Iouda…ouj ¢pode…xeij pollaˆ perˆ tÁj ¢lhqe…aj e„s…n· prÕj ' I ouda …ouj  

toÝj  ¢ql …ouj  ka ˆ  talaipèrouj ,  o ‰  d i¦  t¾n  tîn  crÒnwn  ¥gno ian  tÕ  

mšg iston  sf£lma ™sf£lhsan .  E„ g¦r ½kousan toà patri£rcou lšgontoj· «OÙk ™kle…yei 

¥rcwn ™x 'IoÚda, oÙd� ¹goÚmenoj ™k tîn mhrîn aÙtoà, ›wj ¨n œlqV ú ¢pÒkeitai» kaˆ e„ 

paret»rhsan met' ¢kribe…aj toÝj tÁj parous…aj kairoÚj, oÙk œmellon, ™kpesÒntej toà Cristoà, tù 

'Anticr…stJ perip…ptein· kaq£per oân kaˆ aÙtÕj aÙto‹j Ð CristÕj toàto a„nittÒmenoj e�pen, Óti 

«'Egë Ãlqon ™n tù ÑnÒmati toà PatrÒj mou, kaˆ oÙk ™dšxasqš me· ™¦n ¥lloj œlqV ™n tù ÑnÒmati tù 

„d…J, ™ke‹non l»yesqe.» E�dej pÒson par£ptwma ¢pÕ tÁj tîn crÒnwn gšgonen ¢gno…aj»; 
(Οµιλία ε„j tÕ profhtikÕn ρhtÒn· «Kaˆ ™gšneto toà ™niautoà, oá ¢pšqanen 'Oz…aj Ð basileÚj… –TLG 2062 498) 

 

γ. Σωφρόνιος 

   - 205 -



ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ …ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ! 
 

 Ο πνευματικός π. Θεόδωρος (Rafanovich) της Ρωσικής Εκκλησίας των 
Κατακομβών, που εκοιμήθη το 1975 είπε: Οι κομμουνιστές έχουν εξαπολυθεί κατά της 
Εκκλησίας σαν ένα λυσσασμένο σκυλί. Το σοβιετικό τους έμβλημα, το σφυροδρέπανο, 
αντιστοιχεί στην αποστολή τους. Με το σφυρί χτυπάνε τους ανθρώπους στο κεφάλι, και με 
το δρεπάνι κατακόπτουν τις εκκλησίες. Αλλά κατόπιν οι Μασόνοι θα παραμερίσουν τους 
κομμουνιστές και θα πάρουν τον έλεγχο της Ρωσίας… 

Όπως αναγγέλθηκε επίσημα από την Πράβδα, ο Γέλτσιν είναι Μασόνος, και η 
Μασονία έχει επανεγκατασταθεί στην Ρωσία κάτω από την προστασία του… 

 
 Ο γέροντας Λαυρέ ν τ ι ο ς  του C h e r n i g o v , συνήθιζε να μιλάει με τα 

πνευματικά του παιδιά για τους έσχατους καιρούς, για να είναι σε εγρήγορση: 
«Σήμερα ψηφίζομε - όλα εντάξει. Δεν πρόκειται ακόμη για ένα μοναδικό 

ηγεμόνα επί όλου του κόσμου. Αλλά αν μία ψήφος έπρεπε να ριχτεί για ένα και 
μοναδικό ηγεμόνα – αυτός ήδη είναι γνωστός (ο Αντίχριστος) και δεν πρέπει κανείς 
να τον ψηφίσει!». Είπε ακόμη: 

«Θα έρθει καιρός που θα παρακαλάνε για ένα μοναδικό άρχοντα σ’ όλη τη Γη. Και οι 
άνθρωποι θα καταγραφούν πλήρως. Θα μπαίνουν στα σπίτια, (οι άνθρωποι του 
Αντιχρίστου), και η σύζυγος θα προσπαθεί να πείσει τον άνδρα της: -Έλα καλέ μου, ας το 
υπογράψομε. Εξ άλλου έχομε παιδιά, δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε τίποτε γιαυτά.- Και 
ο σύζυγος θα λέει: -Αγαπητή μου γυναίκα κάνε όπως θέλεις, αλλά εγώ είμαι έτοιμος να 
πεθάνω παρά να υπογράψω ότι συντάσσομαι με τον Αντίχριστο-… Αυτό είναι ένα σκηνικό 
από το μέλλον κατέληξε ο γέροντας». Είπε ακόμη: 
 «Θάρθει καιρός που θα ανακαινίσουν ακόμη και τις κλειστές εκκλησίες, και θα τις 
στερεώσουν όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Θα χρυσώνουν τους θόλους και τα 
καμπαναριά. Αλλά όταν αυτός ο καιρός περάσει, θα μπει η εποχή της βασιλείας του 
Αντιχρίστου. Προσεύχεσθε στον Κύριο να δώσει παράταση χρόνου, που θα μπορούσαμε 
να στερεώσουμε τους εαυτούς μας, διότι τρομερά χρόνια μας περιμένουν. 
Δεν βλέπετε πόσο υποκριτικά έχουν ετοιμασθεί όλα; Όλες οι εκκλησίες θα είναι απόλυτα 
μεγαλοπρεπείς, όπως ποτέ πριν. Αλλά κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει σ’ αυτές τις 
εκκλησίες (την εποχή του Αντιχρίστου, τονίζεται). Ο Αντίχριστος θα στεφθεί βασιλιάς σε 
ένα μεγάλο ναό στην Ιερουσαλήμ, με τη συμμετοχή κλήρου και του Ρώσου Πατριάρχη! 
 Θα υπάρχει ελεύθερη προσπέλαση προς και από την Ιερουσαλήμ. Αλλά 
προσπαθήστε να μην πάτε εκεί, διότι όλα θα έχουν γίνει για να εξαπατήσουν. 
 Ο Αντίχριστος θα γεννηθεί από πόρνη (που θα υποκρίνεται την Παρθένο), μια 
Εβραία από την 12η φυλή “της διαστροφής”. Ενώ είναι ακόμη νέος, θα είναι πολύ ικανός 
και έξυπνος. Σαν παιδί δώδεκα ετών, περπατώντας μέσα στον κήπο με την μητέρα του, 
συναντά τον Σατανά που θα έρθει από την Άβυσσο και θα μπει σ’ αυτόν. Και αυτό το αγόρι 
θα μεγαλώσει και θα γίνει ο Αντίχριστος. (Επειδή κανένα δεν θέλει ο Θεός να χαθεί, δεν 
αφήνει έρμαιο στην κακή του προαίρεση κανένα από την αρχή, αλλά όπως έκανε υπομονή 
με τον Ιούδα, τον υποκριτή μαθητή Του και μόνον κατά το Μυστικό Δείπνο επέτρεψε να 
κυριευθεί πλήρως από το Σατανά, έτσι και τώρα, η πληρότητα της κακίας του Σατανά 
ενεργεί μέσα στον Αντίχριστο από τότε που αδίστακτα επιμένει να ακολουθήσει τον κακό 
δρόμο, και αυτό όπως λέγει ο γ. Λαυρέντιος θα οριστικοποιηθεί όταν φθάσει στην ηλικία 
των 12 ετών. -ΛΜΔ)  Στην στέψη του, κατά την ορκωμοσία, θα περικόψει τις λέξεις 
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που αναφέρονται στο Θεό, και θα αναγνωρίσει μόνο τον εαυτό του. Τότε ο Πατριάρχης θα 
αναφωνήσει ότι είναι ο Αντίχριστος και γιαυτό θα φονευθεί… 
 Οι Προφήτες Ηλίας και Ενώχ θα έχουν ήδη έρθει από τον Ουρανό, και αυτοί θα 
εξηγούν επίσης σε όλο τον κόσμο και θα κραυγάζουν: “Αυτός είναι ο Αντίχριστος, μην τον 
πιστεύετε”. Kαί θα τους φονεύσει, αλλά αυτοί θα αναστηθούν και θα ανέβουν στον 
Ουρανό… 
  Ο Αντίχριστος θα είναι πολύ καλός γνώστης κάθε σατανικής τέχνης, και θα κάνει 
ψευδή σημεία (ψευτοθαύματα). Όλος ο κόσμος θα τον ακούει και θα τον βλέπει... Μακάριος 
και τρισμακάριος ο άνθρωπος που δεν θα δει το Θεομίσητο πρόσωπο του Αντιχρίστου και 
δεν θα ακούσει τα βλάσφημα λόγια του, που θα υπόσχονται κάθε γήινη ευλογία. Αυτοί 
που θα τον ακούσουν, θα πεισθούν και θα τρέξουν να τον υπηρετήσουν. Και θα 
τιμωρηθούν μαζί με αυτόν, τόσο, όσο διαρκεί η αιωνιότης. Θα καίγονται στην αιωνιότητα! 
Ρωτήσαμε: «Πως θα γίνει»; Και μας απάντησε (ο γέροντας), με δάκρυα: «Το βδέλυγμα 
της ερημώσεως θα στηθεί σε άγιο τόπο, και θα προβάλει τους παραπλανητάς 
του κόσμου, που θα κάνουν ψευτοθαύματα, και θα ξεγελάσει όλους τους 
ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Και μετά θα εμφανισθεί ο 
Αντίχριστος»...   

Στην ερώτηση: «Σε ποιο άγιο τόπο, στην εκκλησία;» ο σεβαστός γ. Λαυρέντιος 
απάντησε: «όχι στην εκκλησία, αλλά στο σπίτι»! Πριν από καιρό ένα τραπεζάκι  
χρησιμοποιόταν συνήθως (για μελέτη ιερών βιβλίων) στη γωνιά όπου ήταν οι άγιες εικόνες. 
Μετά, εντούτοις, ο χώρος θα καταλαμβάνεται από όργανα παραπλάνησης για την 
εξαπάτηση των ανθρώπων. Πολλοί που έχουν απομακρυνθεί από την Αλήθεια θα λένε: 
«Χρειάζεται να παρακολουθούμε τα νέα! Και θα συμβεί, στα νέα ο Αντίχριστος να 
εμφανισθεί, και θα τον αποδεχτούν»! (από την τηλεόραση!!! -ΛΜΔ) 

…Θα απεχθάνεται τους Χριστιανούς. Θα σφραγίσει όλους τους ανθρώπους του με 
ένα σημάδι. Θα ξεκινήσει την τελική καταδίωξη των Χριστιανών που αρνούνται να λάβουν 
το σημείο του Σατανά. Η καταδίωξη θα ξεκινήσει άμεσα από το έδαφος της Ιερουσαλήμ, και 
κατόπιν θα επεκταθεί παντού σ’ όλο τον κόσμο. Αίμα θα χύνεται στο όνομα του Λυτρωτού 
Κ. Ιησού Χριστού. Κάποια, από σας παιδιά μου, μπορεί να ζείτε αυτά τα τρομερά 
χρόνια. 
 Το σημάδι θα είναι τέτοιο που θα είναι άμεσα εμφανές αν ένα πρόσωπο το έχει λάβει 
ή όχι. Οι Χριστιανοί δεν θα μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν οτιδήποτε. Αλλά μην 
απελπίζεσθε. Ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τα παιδιά Του. Κανείς δεν πρέπει να 
φοβάται. 

Θα υπάρχουν εκκλησίες, αλλά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να 
πηγαίνουν σ’ αυτές, διότι η αναίμακτη Θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν θα 
προσφέρεται εκεί. Αντ’ αυτού θα γίνονται σατανικές συναθροίσεις. Και εξ αιτίας της 
ανομίας, η Γη θα αρνείται να προσφέρει καρπούς. Από την ξηρασία η γη θα διαρραγεί, 
σχηματίζοντας τέτοια ρήγματα που ένα άτομο θα μπορεί να πέσει μέσα. 

Θα τιμωρούν τους Χριστιανούς ή θα τους εξορίζουν σε έρημα μέρη.  Οι Εβραίοι θα 
είναι επίσης περιορισμένοι σε ένα τόπο. Μερικοί Εβραίοι που αληθινά έζησαν με τον Νόμο 
του Μωϋσέως, δεν θα δεχθούν το σημάδι του Αντιχρίστου. Θα περιμένουν και θα 
παρατηρήσουν τις πράξεις του. Ξέρουν ότι οι πρόγονοί τους δεν αναγνώρισαν τον Χριστό 
σαν Μεσσία, αλλά εν προκειμένω, ο Θεός θα φωτίσει τα μάτια τους για να ανοιχτούν και να 
μη δεχτούν το σημάδι του Αντιχρίστου. Θα αναγνωρίσουν τον Χριστό και θα βασιλεύσουν 
με τον Χριστό. Αλλά ο ασταθής κόσμος θα ακολουθήσει τον Σατανά, και όταν η γη δεν θα 
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παράγει κανένα καρπό θα έρθουν προς αυτόν με αίτημα να τους δώσει ψωμί. Αλλά θα 
τους απαντήσει: “H γη δεν δίνει καθόλου γεννήματα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα”. 

Δεν θα υπάρχει σχεδόν καθόλου νερό. Όλοι οι ποταμοί και οι λίμνες θα ξεραθούν. Η 
συμφορά θα κρατήσει 3,5 έτη. Αλλά προς χάριν των εκλεκτών ο Κύριος θα συντομεύσει 
αυτές τις ημέρες. Κατ’ εκείνες τις ημέρες θα υπάρχουν ισχυροί πολεμιστές, Στύλοι 
Ορθόδοξοι, που θα καλύπτονται υπό την πανίσχυρη επίδραση της Ευχής του Ιησού (την 
αδιάλειπτη επίκληση: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με). Ο Κύριος θα τους καλύψει με το 
μέγα του έλεος, και δεν θα δουν εκείνα τα ψευτοσημεία που θα είναι για όλους (τους 
άλλους) ανθρώπους. 

Ξανά σας επαναλαμβάνω: Κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει σε εκείνες τις εκκλησίες. 
Θα είναι στερημένες ελέους!... 

Θα γίνει ένας πόλεμος, συνέχισε ο μπάτιουσκα, και όπου θα λάβει χώρα, κανένας 
άνθρωπος δεν θα μείνει! Αλλά πριν από αυτόν ο Κύριος θα στείλει ασθένειες στους 
αδύνατους (πνευματικά) ανθρώπους, και θα πεθάνουν… 

Ο  3ος  Παγκόσμιος  Πόλεμος  δεν  θα  είναι  για  μετάνοια ,  αλλά  για  
εξολόθρευση . (Εδώ εννοεί μάλλον το θάνατο των πολλών, δυστυχώς, αμετανοήτων 
αμαρτωλών, όπως είδαμε σε άλλους Πατέρες –ΛΜΔ). Μία αδελφή ρώτησε. -Τότε όλοι θα 
τιμωρηθούν;-  

«Αν κάποιοι πιστοί πλυθούν με αίμα, θα ενωθούν με τους Μάρτυρες. Αλλά οι μη 
πιστοί θα πάνε στην Κόλαση», απήντησε ο μπάτιουσκα. 

«Και μέχρι ο αριθμός των πεσμένων από τον Ουρανό Αγγέλων να συμπληρωθεί, (με 
πιστούς) ο Κύριος δεν θα έρθει σε Κρίση.» … 

…Πηγαίνετε στην εκκλησία ενώ ακόμη υπάρχει καιρός, ειδικότερα για τη 
Λειτουργία, κατά την οποία η αναίμακτη θυσία προσφέρεται για τις αμαρτίες όλου του 
κόσμου. Να εξομολογείσθε και να λαμβάνετε το Σώμα και Αίμα του Κυρίου Ιησού πιο 
συχνά, και ο Κύριος θα σας στερεώσει. 

Ο γέροντας συχνά σκυθρώπιαζε και με δάκρυα προσευχόταν. Οι αδελφές τον 
παρηγορούσαν αλλά αυτός τους αντέτασσε: «Πως μπορεί κανείς να μην κλαίει όταν η 
Άβυσσος είναι γεμάτη ανθρώπινες ψυχές»; 

Μετά μία ασθένεια λίγων μηνών, ο γέροντας Λαυρέντιος εκοιμήθη, την εορτή των 
Θεοφανείων του 1950, όπως είχε προείπει. Το σώμα του έμεινε σε παρεκκλήσι, κάτω από 
τη μεγάλη εκκλησία, για 40 ημέρες. Μία αδελφή άκουσε το πρωί στις 3 η ώρα καθαρά ένα 
χορό με πολυφωνική ψαλμωδία. Έτρεξε όπου ήταν το σώμα του γέροντος αλλά δεν 
υπήρχε κανείς. Μόνο ένας ιερέας που διάβαζε σιωπηλά το Ευαγγέλιο. Φοβισμένη του είπε 
ότι είχε ακούσει ψαλμωδία. Αυτός θαύμασε, και της είπε ότι η ψυχή του εκλιπόντος 
συναντήθηκε με τους αγγέλους για να οδηγηθεί στον Ουρανό.             

(Περιοδικό Nadezhda #14, pps 298-304)   
και:  http://www.rocor.org.au/stjohntheforerunnerchurch 

 

 Ο επίσκοπος Θεοφάνης του Poltava είπε και αυτά: 
…Το (ρωσικό) έθνος θα γυρίσει (μετά τον αθεϊσμό) σε μετάνοια, στην πίστη. Θα συμβεί 
εκείνο που κανείς δεν περιμένει. Η Ρωσία θα αναστηθεί από το θάνατο και όλος ο κόσμος 
θα εκπλαγεί. Η Ορθοδοξία σ’ αυτήν θα αναγεννηθεί και θα θριαμβεύσει. Αλλά η Ορθοδοξία 
που υπήρχε προηγουμένως δεν θα υπάρξει πλέον. Διότι θα αποκατασταθεί η Ορθόδοξη 
Μοναρχία. Ένας κραταιός Τσάρος (βασιλιάς) θα τοποθετηθεί στο θρόνο από τον ίδιο τον 
Κύριο. Θα είναι μεγάλος μεταρρυθμιστής, και ισχυρός στην Ορθόδοξη πίστη.  Θα 
απομακρύνει τους άπιστους ιεράρχες της Εκκλησίας. Αυτός ο ίδιος θα είναι μία 
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εξαιρετική προσωπικότης, με καθαρή και αγία ψυχή. Θα διαθέτει ισχυρή βούληση. Θα είναι 
από τη δυναστεία των Ρομανώφ, μέσω της μητέρας του. Θα είναι εκλεκτός του Θεού, 
υπάκουος στον Κύριο σε όλα. Θα μεταμορφώσει τη Σιβηρία (πνευματικά μάλλον-ΛΜΔ). 
Αλλά αυτή η Ρωσία θα κρατήσει για πολύ μικρό διάστημα. Σύντομα μετά πρόκειται να 
περάσει αυτά τα οποία ο Απόστολος Ιωάννης λέγει στην Αποκάλυψη… 

Είπε επίσης: …Ο μελλοντικός Τσάρος, πριν απ’ όλα θα βάλει τάξη στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία, απομακρύνοντας όλους τους ψευδείς, αιρετικά διδάσκοντας και χλιαρούς 
ιεράρχες. Και πραγματικά πάρα πολλοί, σχεδόν όλοι, εκτός λίγων εξαιρέσεων, θα 
απομακρυνθούν απ’ αυτόν. Ενώ νέοι αληθινοί και σταθεροί ιεράρχες, θα πάρουν τις 
θέσεις τους… Η Ρωσία θα γίνει ένα σθεναρό κράτος, αλλά μόνο για μια σύντομη περίοδο. 
Μετά ο Αντίχριστος θα έρθει στον κόσμο, με όλα τα φοβερά του τέλους (του κόσμου), 
όπως περιγράφονται στην Αποκάλυψη.    

St. Stefan Of Perm' Guild, The Russian Cultural Heritage Society, Translator G. Spruksts 
Text prepared by Protodeacon Basil Yakimov, Canberra Parish of the Russian Orthodox Church 

 Η αγία Μάρτυς - γερόντισσα Duniushka της Σιβηρίας (+1918), είπε και τα 
εξής: … Ο Τσάρος θα εγκαταλείψει την χώρα του (o Νικόλαος ΙΙ παραιτήθηκε αρχικά, μετά 
δολοφονήθηκε), πράγμα που δεν έπρεπε να γίνει, αλλά αυτό του προελέχθη άνωθεν. Δεν 
υπάρχει τρόπος να το αποφύγει. Γιαυτό θα λάβει ένα μαρτυρικό διάδημα στη γη, για το 
οποίο θα του ανταποδοθεί ένα αιώνιο διάδημα στον Ουρανό… Θα είναι αδιάλειπτα 
προσευχόμενος για το έθνος και το λαό… Η καταστροφή στη γη θα διασκορπίσει τους 
ανθρώπους (της Ρωσίας). Θα σκορπίσουν σε διάφορες χώρες, χάνοντας την επαφή μεταξύ 
τους, αλλά όπου και να πάνε οι Ρώσοι, θα φέρουν τον πολιτισμό και την θρησκεία τους… 

…Σε ένα μακρινό όριο της Ρωσίας, θα γίνει ένας τερατώδης σεισμός. Τα νερά θα 
μπουν από τον ωκεανό, κατακλύζοντας την ήπειρο και πολλά κράτη θα καταστραφούν. 
Πολλές ασθένειες, πέρα από κάθε αντίληψη, θα εμφανισθούν… Το πρόσωπο της γης θα 
αλλάξει… Οι άνθρωποι θα κατανοήσουν την ενοχή τους. Θα φτάσουν να καταλάβουν πόσο 
μακριά βρέθηκαν από τον Θεό και τη διδασκαλία του. Και μετά θα αρχίσουν να 
αναγεννώνται πνευματικά, βαθμηδόν καθαριζόμενοι και φυσικά. Οι άνθρωποι θα γίνουν 
φυτοφάγοι. Κατ’ αυτή την εποχή πολλά ζώα θα εκλείψουν… Οι άνθρωποι δεν θα 
ενδιαφέρονται για την πολιτική, και οι πνευματικές αξίες κάθε έθνους θα έχουν μεγαλύτερη 
σημασία… 

Η Ρωσία θα γίνει μεγάλη στον κόσμο. Το όνομά της θα είναι «Αγία Ρωσία» και 
μάλιστα κατά το αρχαίο ιδίωμα «Αγία Ρώς». Όλες οι θρησκείες και οι αιρέσεις θα 
μεταστραφούν στην Ορθοδοξία. Αλλά η Ορθοδοξία, και κατ΄ ουσίαν μιλώντας, η 
Θρησκεία, θα μοιάζει πολύ με αυτό που ήταν κατά τους Αποστολικούς χρόνους…  Στην 
Αγία Ρωσία ένας πρίγκιπας θα κυβερνήσει, που θα προέρχεται από το έθνος που μας 
έδωσε τη θρησκεία μας (Βυζάντιο – Ελλάδα). Θα είναι ένα πολύ πνευματικό άτομο, που θα 
παράσχει την ευκαιρία για ανόρθωση των ηθικών και πνευματικών αξιών του έθνους… 
Κάποτε η Ασία θα ενεργοποιηθεί. Θα προσπαθήσει να διεισδύσει στην Ευρώπη, αλλά οι 
προσπάθειές της θα είναι μάταιες. Κανείς δεν πρόκειται να καταβάλλει την «Αγία Ρωσία», 
και δι’ αυτής θα έλθει σωτηρία στον κόσμο…  

(Εννοείται ότι τα χρόνια που θα δώσει ο Θεός, στους Ορθοδόξους λαούς, 
φωτισμένους ηγεμόνες, κανείς εχθρός δεν πρόκειται να τους πειράξει. Πριν όμως ή μετά θα 
υπάρχουν προβλήματα, πόλεμοι κλπ. -ΛΜΔ). 

 Ο γέροντας Αριστοκλής από τη Μόσχα (+1918), είπε: «Ένα κακό θα βρει 
την Ρωσία, και οπουδήποτε αυτό το κακό (κομμουνισμός) θα πάει, ποταμοί από αίμα θα 
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κυλίσουν». Δεν είναι η Ρωσική ψυχή, αλλά μια επιβολή στην ρωσική ψυχή. Δεν είναι 
ιδεολογία, ούτε φιλοσοφία, αλλά ένα πνεύμα από την Κόλαση…  

…Στις έσχατες μέρες η Γερμανία θα διαιρεθεί. Η Γαλλία θα είναι ένα τίποτα. Η Ιταλία 
θα τιμωρηθεί από φυσικές καταστροφές. Η Βρετανία θα χάσει την αυτοκρατορία της και 
όλες τις αποικίες της και θα γίνει σχεδόν ένα ερείπιο, αλλά θα διασωθεί από τις προσευχές 
εναρέτων γυναικών του θρόνου. Η Αμερική θα τρέφει τον κόσμο, αλλά τελικά θα 
καταρρεύσει. Η Ρωσία και η Κίνα θα καταστρέψουν η μία την άλλη. Τελικά η Ρωσία θα είναι 
ελεύθερη, και από τους πιστούς της θα προοδεύσει και θα επιστρέψει πολλά έθνη στο 
Θεό…  

Θα γίνει μία εντελώς ξεχωριστή έκρηξη και ένα θαύμα του Θεού θα φανερωθεί. Ο 
Θεός θα απομακρύνει όλους τους ηγέτες1, έτσι ώστε ο Ρωσικός λαός να προσβλέπει μόνο 
σε Αυτόν...  Και θα υπάρξει μια εντελώς διαφορετική ζωή, αλλά όλα αυτά δεν θα 
κρατήσουν για πολύ…                    

 Ο  γ. Υάκινθος ηγούμενος της Μονής Πούτνα της Ρουμανίας (1924-1998), 
έλεγε κάποτε για τους αγίους (της Μονής): «...Υπάρχει μια σχέσις μ’  αυτούς που 
αναπαύονται πέριξ της Μονής μας, καί επικοινωνούν μαζί μας και μετά θάνατον...  Έτσι 
εξηγείται το γεγονός ότι προσκυνούμε τα ιερά Λείψανα τους, όπως του αγίου νεομάρτυρος 
Ιωάννου της Σουτσεάβας και του αγίου Καλλινίκου Τσερνίκας, ο οποίος μας είπε και 
μερικά προφητικά λόγια για τους καιρούς μας»: 

• ότι "θα φύγει η ειρήνη από τον κόσμο", 
• ότι "αλλοίμονο σ' αυτούς που θα κατευθύνουν τον κόσμο αυτή την περίοδο", 
• ότι "τα στοιχεία της φύσεως θα εκδικηθούν τον άνθρωπο"... 

 Είναι λυπηρόν, αλλά βλέπουμε στην συνέχεια τί γίνεται στον κόσμο μας…  
(Από το βιβλίο ο γ. Υάκινθος Ουντσιουλεάκ, αρχιμ. Μελχισεδέκ, έκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσ. 2001). 

 

 Από τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ (  2/1/1833).  
«Θα υπάρξει ένας Τσάρος που θα με τιμήσει (κατά την αγιοποίηση, ο Νικόλαος ο ΙΙ, στις 
19/7/1903 –ΛΜΔ), μετά τον οποίο θα υπάρξει μία μεγάλη αναταραχή στη Ρωσία. Πολύ 
αίμα θα ρέει, διότι θα ξεσηκωθούν εναντίον του Τσάρου και της αυτοκρατορικής εξουσίας, 

αλλά ο Θεός θα δοξάσει τον Τσάρο». «Περισσότερος από μισός 
αιώνας θα περάσει. Τότε οι αμαρτωλοί θα σηκώσουν τα χέρια 
ψηλά. Αυτό θα συμβεί χωρίς πτώση. Ο Κύριος βλέποντας την 
αμετανόητη κακία των καρδιών τους, θα επιτρέψει τα τολμήματά 
τους, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά η αρρώστια τους 
θα πέσει πάνω στα κεφάλια τους, και η αδικία των καταστροφικών 
τους σχεδίων θα πέσει επάνω τους. Η Ρωσική γη θα βαφεί 
κόκκινη με ποταμούς από αίμα…»  
 «Η τρομερή αυτή επανάσταση και μια μακριά πολεμική 
περίοδος θα λάβουν χώρα πριν την γέννηση του Αντιχρίστου. 
Για την αιματηρότητά της (η επανάσταση, εννοεί την 

κομμουνιστική) θα είναι η πιο τρομερή. Οι επαναστάσεις του Ryazan, Pugachev και η 
Γαλλική Επανάσταση δεν θα είναι τίποτε συγκρινόμενα με αυτά που θα συμβούν στην 
Ρωσία. Πολλοί άνθρωποι που θα είναι πιστοί στη γη των πατέρων τους θα διωχθούν. Η 
εκκλησιαστική περιουσία και τα Μοναστήρια θα ληστευθούν. Οι εκκλησίες του Θεού θα 

                                            
1  Η έκρηξη είναι η εντελώς αναπάντεχη έκρηξη του 3ου Παγκ. Πολέμου, και η γενική καταστροφή θα 
συνοδεύεται από απουσία κεντρικού ελέγχου από κυβέρνηση, κοινοβούλιο κλπ. για ένα διάστημα. 
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βεβηλωθούν. Καλοί άνθρωποι θα ληστευθούν και θα φονευθούν. Ποταμοί από ρωσικό αίμα 
θα κυλίσει… Αλλά ο Κύριος θα συγχωρήσει την Ρωσία, και θα την επαναφέρει από την οδό 
των μεγάλων θλίψεων στην δόξα». 
 «Ο Κύριος απεκάλυψε σε μένα τον άθλιο Σεραφείμ, ότι θα υπάρξουν μεγάλες 
δυστυχίες στη ρωσική γη. Η Ορθόδοξη πίστη θα καταπατηθεί, και οι ιεράρχες της 
Εκκλησίας του Θεού και άλλοι κληρικοί θα απομακρυνθούν από την καθαρότητα της 
Ορθοδοξίας. Και για αυτό ο Κύριος θα τους τιμωρήσει δριμύτατα. Εγώ, ο άθλιος Σεραφείμ, 
ικέτευσα εναγωνίως τον Κύριο για τρεις ημέρες και τρεις νύκτες, ότι θα μπορούσε να με 
αποστερήσει από το Βασίλειο του Ουρανού, και να δώσει συγχώρηση σε εκείνους».  

Αλλά ο Κύριος απάντησε: «Δεν πρόκειται να δώσω συγχώρηση σε εκείνους, διότι 
διδάσκουν διδασκαλίες ανθρώπων, και με τη γλώσσα τους με τιμούν, αλλά η καρδιά τους 
απέχει μακριά από Εμένα» 

«Αλλά όταν η Ρωσία διαιρεθεί και ένα μέρος καθαρά παραμείνει με τους αντάρτες, 
και το άλλο καθαρά σταθεί με τον Τσάρο και την γη των Πατέρων και την Εκκλησία, και ο 
Τσάρος και όλη η Βασιλική Οικογένεια θα προστατευθούν αοράτως από το χέρι του 
Κυρίου, θα δώσει (ο Κύριος) πλήρη νίκη σ’ αυτούς που θα έχουν πάρει τα άρματα γι’ 
αυτόν, για την Εκκλησία και το καλό της αδιαίρετης Ρωσικής γης. Αλλά δεν θα χυθεί (από 
τους διωγμούς των κομμουνιστών, εννοείται) τόσο αίμα, όσο όταν η δεξιά μεριά, που είναι 
με τον Τσάρο, βγει νικήτρια και συλλάβει όλους τους προδότες και τους παραδώσει στην 
δικαιοσύνη. Δεν θα στέλνουν πια κανένα στη Σιβηρία, αλλά θα τους εκτελέσουν όλους 
αυτούς. 

Και σ’ αυτό το σημείο περισσότερο αίμα θα χυθεί από πριν. Αλλά θα είναι το 
τελευταίο αίμα. Αίμα καθάρσεως, διότι μετά ο Κύριος θα ευλογήσει τον κόσμο του με 
ειρήνη, και θα αναδείξει τον εκλεκτό του (σαν τον) Δαβίδ, υπηρέτη Του, άνδρα κατά την 
καρδίαν Του». (Εννοείται ότι ο Τσάρος εγκαθίσταται στο θρόνο του μετά τα γεγονότα της 
Κωνσταντινουπόλεως και τον τότε γενικό πόλεμο, και μετά τον ακολουθούντα εμφύλιο που 
προβλέπει ο Άγιος Σεραφείμ, εάν η προφητεία αυτή του Αγίου έφθασε σε μας αναλλοίωτη. 
Σημειωτέον ότι τα περί νέου εμφυλίου στη Ρωσία, αμυδρά μόνο υπονοούνται και από τον 
στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα. -ΛΜΔ) 

 
Κατόπιν εξηγεί, ο Άγιος Σεραφείμ, όπως είδαμε σε προηγούμενες σελίδες, ότι 

επρόκειτο να ζήσει περισσότερο από 100 χρόνια. Αλλά επειδή μετά από καιρό οι 
επίσκοποι θα γίνουν τόσο ολιγόπιστοι που δεν θα πιστεύουν πλέον στο κυρίαρχο δόγμα 
της Χριστιανικής Πίστης (της Αναστάσεως), γι' αυτό φάνηκε ευάρεστο στον Κύριο να τον 
πάρει ενωρίτερα από την πρόσκαιρη ζωή, και μετά να τον επανεμφανίσει. (Η κοίμησή του 
έγινε όταν ο Άγιος ήταν 73 ετών, το 1833). Μετά την επανεμφάνισή του πήγε ήδη στο 
Ντιβέγιεβο και από εκεί ξεκίνησε το κήρυγμα για την μετάνοια όλου του κόσμου. Για το 
κήρυγμα αυτό και την θαυμαστή του επανεμφάνιση, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων 
προσέρχονται στο Χριστό από όλα τα μέρη της Γης… (Το 1991 άνοιξε το Ντιβέγεβο, αφού 
επεστράφη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και το καλοκαίρι του ιδίου έτους βρέθηκαν τα 
λείψανα του Αγίου Σεραφείμ σε αθεϊστικό μουσείο της Πετρούπολης. Επιστράφηκαν στο 
Ντιβέγεβο με πομπή ακολουθούμενη από χιλιάδες πιστούς. Το 2003 υπήρχαν ήδη 400 
μοναχές στο Κοινόβιο, αναδεικνύοντάς το το μεγαλύτερο της Ρωσίας). 
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Για τους Σλάβους και Ιουδαίους προλέγει ο Άγιος Σεραφείμ: …Οι Ιουδαίοι 
διασκορπίσθηκαν πάνω στο πρόσωπο της γης, διότι δεν δέχθηκαν και δεν αναγνώρισαν 
τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά στον έσχατο καιρό, αρκετοί Ιουδαίοι θα προσηλυτισθούν στο 
Χριστό, αφού θα καταλάβουν ότι ο Μεσσίας που λανθασμένα περιμένουν δεν είναι κανένας 
άλλος, παρά αυτός για τον οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ ήρθα στο όνομα του 
Πατέρα μου, και δεν με λαμβάνετε. Αν έρθει ένας άλλος στο όνομα το δικό του, θα τον 
αποδεχτείτε». Γι’ αυτό, παρά το μεγάλο έγκλημά τους προς τον Σωτήρα, οι Ιουδαίοι (που 
θα πιστέψουν) θα γίνουν αγαπητοί στον Θεό, όπως υπήρξαν παλιά.  

Αλλά οι Σλάβοι είναι αγαπητοί στο Σωτήρα επειδή (πολλοί σε σχέση με άλλα έθνη -
ΛΜΔ) θα κρατήσουν την αληθινή πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό μέχρι το τέλος…, για το 
οποίο θα κριθούν άξιοι μεγάλων ευλογιών από τον Θεό. 

«Ο Ιησούς Χριστός, ο αληθής Θεός και άνθρωπος, ο Υιός του Θεού Πατρός, 
γεννήθηκε με την σύμπραξη του Αγίου Πνεύματος στην Ιουδαία, ενώ ο πραγματικός 
Αντίχριστος - άνθρωπος – ψευτοθεός θα γεννηθεί μεταξύ των Ρώσων - Σλάβων. 

Θα είναι ο γιος μιας ψευτοπαρθένου πόρνης από τη γενιά του Δαν, και γιος του 
διαβόλου διά μέσου μεταφοράς σ’ αυτήν ανδρικού σπέρματος, δια του οποίου το 
πνεύμα του σκότους θα κατοικήσει στη μήτρα της. Αλλά ένας από τους Ρώσους που θα 
ζουν στη γέννηση του Αντιχρίστου, παρόμοια με τον Άγιο Συμεών τον Θεοδόχο που 
ευλόγησε το παιδίον Ιησού και ανήγγειλε την ανανθρώπισή του στον κόσμο, θα 
αναθεματίσει τον Αντίχριστο κατά τη γέννα του και θα αναγγείλει ότι αυτός είναι ο όντως 
Αντίχριστος.  

Σημ. ΛΜΔ: Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι ο Αντίχριστος, κατά τους αρχαίους 
προφήτες και Πατέρες, ξεπροβάλλει από την περιοχή της Βασάν ή Σκυθοπόλεως, και ότι οι 
Σκύθες είναι λαός που κατοίκησε μέρη της Ρωσίας, τότε ο Άγιος Σεραφείμ αρχίζει να 
γίνεται κατανοητός.  

- Εγκυκλοπαιδικά: Σκύθες, νομαδικός λαός, του οποίου μια ομάδα ακολούθησε τους 
Κιμμερίους από τον Καύκασο της νότιας Ρωσίας, προς τη βορειοδυτική Περσία, τον 7ο 
π.Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο επιτέθηκαν εναντίον των Αιγυπτίων, αλλά δεν 
κατάφεραν τίποτα, διότι οι αρχηγοί τους δωροδοκήθηκαν. Μερικοί από τους Σκύθες 
εγκαταστάθηκαν στη Βαίθ-σαν, η οποία μετονομάστηκε Σκυθόπολη (Ιησούς του Ναυή 
17:11, Κριτές 1:27, Β' Μακκαβαίων 12:29). Ο Γερμανός επιστήμονας δρ. Κάϊλ γράφει: «Οι 
Βυζαντινοί και οι Άραβες συγγραφείς, συχνά μνημονεύουν ένα λαό με το όνομα: “Ρως” και 
“Ρους”, που κοιτίδα είχε την περιοχή του Ταύρου, και σχετίζεται με τους “Σκύθες”». Ο 
Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος, (1ος μ.Χ. αιώνας), αναφέρει ότι στην εποχή του υπήρχαν δύο 
λαοί που τους ονομάζει “Μοσχοβίτες” και “Θoβελίτες”, και προσθέτει ότι ΄΄Μαγώγ΄΄ ήταν 
εκείνοι που από τους ΄Ελληνες ονομάζονταν “Σκύθες”. Ο Εβραϊστής Γκιζένιους, γράφει 
στο λεξικό του, ότι το όνομα τής πόλης Μόσχα, προέρχεται από το “Μεσέχ”, και ότι 
“Θoβάλ”, ήταν ένας λαός που κατοικούσε κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, και Δυτικά από 
τους “Μεσέχ”. -  

Γίνεται επίσης κατανοητό το γιατί ο Θεός, μιλώντας εντελώς εσχατολογικά, (e¦p' 
e¦sxa£tvn tv°n h¥merv°n e©stai) εναντιώνεται τόσο πολύ στον άρχοντα της Ρως, σύμφωνα 
με τον Ιεζεκιήλ τον προφήτη: «Ιδού εγώ επί σε (εναντίον σου) Γωγ, άρχοντα Ρως και 
Μοσόχ και Θοβέλ»… Διότι ο Γωγ που σημαίνει σκότος είναι ο Αντίχριστος, το 
κατοικητήριο του Σατανά, που ξεπροβάλλει κάπου από τη Ρωσία, ίσως κατόπιν 
γεννετικών πειραμάτων σε κάποιο εργαστήριο! Και βέβαια, όλοι οι Πατέρες, τονίζουν 
ότι η γέννηση του Αντιχρίστου δεν είναι υπερφυσική, δηλ. δεν μπορεί να γεννηθεί, όπως ο 

   - 212 -



Χριστός, χωρίς σπέρμα.  –ΛΜΔ. Ας δούμε συντόμως τι λένε οι αρχαιότεροι πατέρες της 
Εκκλησίας: 

 

 Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού (Περί Αντιχρίστου):  …De‹ to…nun prîton 
khrucqÁnai tÕ eÙaggšlion ™n p©si to‹j œqnesi. «Kaˆ tÒte ¢pokalufq»setai Ð 
¥nomoj, oá ™stin ¹ parous…a kat' ™nšrgeian toà satan© ™n p£sV dun£mei kaˆ 
shme…oij kaˆ tšrasi yeÚdouj kaˆ ™n p£sV ¢p£tV tÁj ¢dik…aj ™n to‹j ¢pollumšnoij, 
Ön Ð kÚrioj ¢nele‹ tù ρ»mati toà stÒmatoj aÙtoà kaˆ katarg»sei tÍ parous…v tÁj 
™pifane…aj aÙtoà». OÙk aÙtÕj to…nun Ð di£boloj g…netai ¥nqrwpoj kat¦ t¾n 
toà kur…ou ™nanqrèphsin  - m¾ gšnoito -, ¢ll' ¥nqrwpoj ™k porne…aj t…ktetai kaˆ 
Øpodšcetai p©san t¾n ™nšrgeian toà satan©. Proeidëj g¦r Ð ΘeÕj tÕ ¥topon tÁj 
melloÚshj aÙtoà proairšsewj, paracwre‹ ™noikÁsai ™n aÙtù tÕn di£bolon.  

 T…ktetai to…nun ™k porne…aj, æj œfhmen, kaˆ ¢natršfetai lelhqÒtwj kaˆ 
a„fn…dion ™pan…statai kaˆ ¢nta…rei kaˆ basileÚei. Kaˆ ™n to‹j prooim…oij m�n tÁj 
basile…aj aÙtoà, m©llon d� turann…doj, Øpokr…netai dikaiosÚnhn· ¹n…ka d� 
™pikrat¾j gšnhtai, dièkei t¾n ™kklhs…an toà Θeoà kaˆ ™kfa…nei p©san t¾n 
ponhr…an aÙtoà. 'EleÚsetai d� «™n shme…oij kaˆ tšrasi yeÚdouj» peplasmšnoij 
kaˆ oÙk ¢lhqšsi kaˆ toÝj saqr¦n kaˆ ¢st»rikton t¾n b£sin tÁj diano…aj œcontaj 
¢pat»sei kaˆ ¢post»sei ¢pÕ Θeoà, éste skandalisqÁnai, «e„ dunatÒn, kaˆ toÝj 
™klektoÚj».  
     'Apostal»setai d� `Enëc kaˆ `Hl…aj Ð Qesb…thj kaˆ ™pistršyousi kard…aj 
patšrwn ™pˆ tškna, toutšsti t¾n sunagwg¾n ™pˆ tÕn kÚrion ¹mîn 'Ihsoàn CristÕn 
kaˆ tÕ tîn ¢postÒlwn k»rugma, kaˆ Øp' aÙtoà ¢naireq»sontai. Kaˆ ™leÚsetai Ð 
kÚrioj ™x oÙranoà, Ön trÒpon oƒ ¤gioi ¢pÒstoloi ™qe£santo aÙtÕn poreuÒmenon e„j 
tÕn oÙranÒn, ΘeÕj tšleioj kaˆ ¥nqrwpoj tšleioj, met¦ dÒxhj kaˆ dun£mewj kaˆ 
¢nele‹ tÕn ¥nqrwpon tÁj ¢nom…aj ,  tÕn uƒÕn tÁj ¢pwle…aj ,  tù pneÚmati toà 
stÒmatoj aÙtoà. Mhdeˆj to…nun ¢pÕ gÁj ™kdecšsqw tÕn kÚrion ,  ¢ll '  ™x 
oÙranoà ,  æj aÙtÕj ¹m©j ºsfal…sato .   
 

 Αγίου  Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας (Προς Αντίοχον):  
   'Erèt. rq. 'Alhq�j d�, Óti ™x A„gÚptou ™xšrcetai Ð 'Ant…cristoj, kaˆ shme‹Òn ti ™n 

tÍ ceirˆ tÍ mi´, kaˆ ™n tù Ñfqalmù tù ˜nˆ kškthtai;  

   'ApÒk. P£nta taàta graèdeij màqo… e„sin. `O g¦r 'Ant…cristoj oÙd�n shme‹on 

toioàton kškthtai· ¢ll¦ kaˆ ™k tÁj Galila…aj, Óqen Ð CristÕj ™xÁlqen, ™xšrcetai, 
éj fhsin ¹ Graf»· «SkÚmnoj lšontoj D¦n, kaˆ ™kphd»sei ™k Bas£n.» AÛth dš ™stin  
SkuqÒpolij .  (Όπως η γέννηση του Χριστού έγινε στην Βηθλεέμ που ανήκει στην 
Ιουδαία, και όχι στη Γαλιλαία, κατἀ ανάλογο τρόπο και η γέννηση του Αντιχρίστου δεν θα 
γίνει εκεί από όπου θα ξεκινήσει την παραπλάνηση του κόσμου. – ΛΜΔ) 
      …Perˆ d� tÁj ™ndÒxou deutšraj parous…aj toà Uƒoà toà Qeoà lšgei Dani¾l Ð 

prof»thj· «'Eqeèroun ™n Ðr£mati tÁj nuktÕj, kaˆ „doÝ met¦ tîn nefelîn toà 

oÙranoà æj UƒÕj ¢nqrèpou ™rcÒmenoj, kaˆ ›wj toà Palaioà tîn ¹merîn œfqase. 
Kaˆ πroshnšcqh aÙtù. Kaˆ aÙtù ™dÒqh ¹ ¢rc¾ kaˆ ¹ tim¾, kaˆ ¹ basile…a· kaˆ 

p£ntej oƒ laoˆ, fulaˆ, glîssai douleÚsousin aÙtù. `H ™xous…a aÙtoà ™xous…a 

a„ènioj, ¼tij oÙ pareleÚsetai· kaˆ ¹ basile…a aÙtoà oÙ diafqar»setai». 'IdoÝ 

safîj di¦ tîn e„rhmšnwn ™m£qomen, Óti aÙtÒj ™stin Ð UƒÕj toà Qeoà, Ð sarkwqeˆj 

kaˆ paqën di' ¹m©j, kaˆ ¢nast¦j ™k nekrîn, kaˆ ¢nalhfqeˆj ™n dÒxV prÕj tÕn 

˜autoà Patšra kaˆ p£lin mšllwn œrcesqai met¦ tîn nefelîn toà oÙranoà, met¦ 

dÒxhj a„wn…ou kr‹nai zîntaj kaˆ nekroÚj. Proe‹pe g¦r perˆ toÚtou Ð aÙtÕj 
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prof»thj Dani»l· «'Eqeèroun ›wj oá qrÒnoi ™tšqhsan, kaˆ PalaiÕj ¹merîn ™k£qhto· 
kaˆ tÕ œnduma aÙtoà leukÕn æseˆ ciën, kaˆ ¹ qrˆx tÁj kefalÁj aÙtoà æseˆ œrion 

kaqarÒn. `O qrÒnoj aÙtoà flÕx purÕj, oƒ trocoˆ aÙtoà pàr flšgon. PotamÕj purÕj 

eŒlken œmprosqen aÙtoà, c…liai cili£dej ™leitoÚrgoun aÙtù, kaˆ mÚriai muri£dej 

pare…sthkan aÙtù. Krit»rion ™k£qise, kaˆ b…bloi ºneócqhsan. 'Eqeèroun tÒte ¢pÕ 

fwnÁj tîn lÒgwn tîn meg£lwn, ïn tÕ kšraj ™ke‹no ™l£lei, ›wj ¢nVršqh tÕ qhr…on 

kaˆ ¢pèleto, kaˆ tÕ sîma aÙtoà ™dÒqh e„j kaàsin purÒj». PrÒdhlon d�, Óti tÕ 

qhr…on Ð 'Ant…cristÒj ™stin. `O g¦r UƒÕj toà Qeoà ™rcÒmenoj, ¢nele‹ aÙtÕn tù 

pneÚmati toà stÒmatoj aÙtoà, Óti aÙtù ¹ dÒxa kaˆ tÕ kr£toj e„j toÝj a„înaj tîn 

a„ènwn. 'Am»n.  (Ο Αντίχριστος και ο Σατανάς καταργούνται δια της αμέσου μετά από 
αυτούς ακολουθουμένης 2ας Παρουσίας του Χριστού. Ας μην λοιπόν παραπλανούνται οι 
πιστοί από τους Χιλιαστές ή άλλες προτεσταντικές ομάδες που διδάσκουν για χιλιετή 
βασιλεία επί της γης του Χριστού, μετά τον Αντίχριστο! - ΛΜΔ) 
 

 Αγίου  Κυρίλλου Πατριάρχου Αλεξανδρείας:  
'Iouda‹oi g¦r oƒ t£lanej œxw memen»kasi di' ¢pist…an, kaˆ ¼kista m�n ™f' ˜auto‹j 

e„j ¥rcont£ te kaˆ krit¾n katedšxanto tÕn CristÕn, ka… toi kathgmšnon ™x oÙranoà, 
qel»sei te kaˆ eÙdok…v toà Qeoà kaˆ PatrÕj, kaˆ prÕj toÚtoij Óti kaˆ ¥nqrwpon 

¢llÒtrion ™f' ˜auto‹j keceiroton»kasi tÕn tÁj ¢pwle…aj uƒÕn, toàt' œsti, tÕn 

'Ant…criston, œkfulÒn te kaˆ ¢llogenÁ, kaˆ oÙd' ™x a†matoj 'Isra¾l, ka… toi 

toà nÒmou dieipÒntoj safîj, «OÙ dun»sV katastÁsai ™pˆ seautÕn ¥nqrwpon 

¢llÒtrion, Óti oÙk ¢delfÒj soÚ ™stin.» (Περί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως και 
λατρείας, λόγος α΄, MPG 68: 132-1125, ή TLG 4090 096)  

(Εδώ λέγεται σαφώς, ότι ο Αντίχριστος δεν θα είναι καν εξ αίματος Ισραήλ! Ο 
Άγιος Κύριλλος, ως μεταγενέστερος του Αγίου Αθανασίου, διευκρινίζει τα λεγόμενα του 
τελευταίου περί Αντιχρίστου, και μας ενημερώνει ότι όντως δεν γεννάται στο Ισραήλ ο 
Αντίχριστος! Επειδή ο Χριστός γεννήθηκε χωρίς πατέρα επί της γης, η γενεαλογία του 
είναι αυτή της αειπαρθένου μητρός Του, ενώ ο Αντίχριστος δεν μπορεί να γεννηθεί χωρίς 
κατά σάρκα πατέρα, ο οποίος μάλιστα, πατέρας του, θα είναι έκφυλος, δηλ. δεν θα είναι 
Εβραίος! Η μητέρα του όμως, η οποία θα υποκρίνεται την παρθένο, θα είναι εκ της φυλής 
του Δαν. Παρ’ όλα αυτά κανείς συγγραφέας ή προφήτης δεν δίνει τα χαρακτηριστικά του 
πατέρα του Αντιχρίστου. Το μυστήριο αυτό εξηγείται από τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ, ο 
οποίος υποδεικνύει τεχνητή μεταφορά σπέρματος στην μητέρα του, και αφήνει να εννοηθεί 
ότι θα έχει προηγειθεί επέμβαση της Γενετικής επιστήμης σ’ αυτό, μάλιστα στη Ρωσία, 
ώστε, κατά κάποιες κατά φαντασίαν προσδοκίες, να γεννηθεί σαν superman ο 
Αντίχριστος! Όμως τελικά θα είναι ενεργούμενος μόνο των πονηρών πνευμάτων. -ΛΜΔ). 

 
 Αγίου Ιππολύτου (περί Αντιχρίστου):   
Ἐpeˆ oân lšonta kaˆ skÚmnon lšontoj tÕn CristÕn proanefènhsan aƒ grafa…, 

tÕ Ómoion kaˆ perˆ toà ¢nticr…stou e‡rhtai. fhsˆ g¦r MwsÁj oÛtwj· «skÚmnoj 
lšontoj D¦n kaˆ ™kphd»setai ™k Bas£n» ¢ll' †na m¾ sfalÍ tij, nom…saj perˆ toà 

Cristoà e„rÁsqai tÕ ρhtÕn toàto, ™pisths£tw tÕn noàn. “D£n”, fhsi, “skÚmnoj 

lšontoj” t¾n ful¾n Ñnom£saj, t¾n toà D¦n, ™saf»nise tÕ proke…menon, ™x Âj mšllei 
Ð ¢nt…cristoj genn©sqai. ésper g¦r ™k tÁj 'IoÚda fulÁj Ð CristÕj gegšnnhtai, 
oÛtwj kaˆ ™k tÁj toà D¦n fulÁj Ð ¢nt…cristoj gennhq»setai. Óti d� oÛtwj œcei, t… 
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fhsin 'Iakëb: genhq»tw D¦n Ôfij ™f' Ðdoà kaq»menoj, d£knwn ptšrnan †ppou.” Ôfij 
oân t…j ¥ra À Ð ¢p' ¢rcÁj pl£noj, Ð ™n tÍ genšsei e„rhmšnoj, Ð plan»saj t¾n Eâan 

kaˆ ptern…saj tÕn 'Ad£m; ¢ll' ™peid¾ di¦ pleiÒnwn marturiîn de‹ ¢pode‹xai t¦ 

proke…mena, oÙk ¢ton»swmen.  Óti m�n g¦r Ôntwj ™k tÁj fulÁj D¦n mšllei genn©sqai 
kaˆ ¢n…stasqai tÚrannoj, basileÝj, krit¾j deinÒj, uƒÕj toà diabÒlou, fhsˆn Ð 

prof»thj: “D¦n krine‹ tÕn ˜autoà laÒn, æseˆ kaˆ m…an ful¾n ™n 'Isra»l.” ¢ll' ™re‹ 

tij· toàto ™pˆ tÕn Samyën e‡rhtai, Öj ™k tÁj fulÁj toà D¦n gennhqeˆj œkrine tÕn 
laÕn e‡kosin œth. tÕ m�n ™pˆ toà Samyën merikîj gegšnhtai, tÕ d� kaq' Ólou 

plhrwq»setai ™pˆ tÕn ¢nt…criston. 
Λšgei g¦r kaˆ `Ierem…aj oÛtwj· “spoud¾n ™k D¦n ¢kousÒmeqa ÑxÚthtoj †ppwn 

aÙtoà, ¢pÕ fwnÁj cremetismoà ƒppas…aj †ppwn aÙtoà ™se…sqh p©sa ¹ gÁ.” lšgei d� 

kaˆ ›teroj prof»thj· “sun£xei p©san dÚnamin aÙtoà ¢pÕ ¹l…ou ¢natolîn mšcrij 

¹l…ou dusmîn· oÞj kekl»kei kaˆ oÞj oÙ kekl»kei poreÚsontai met' aÙtoà· leukane‹ 
t¾n q£lassan ¢pÕ tîn ƒst…wn tîn plo…wn aÙtoà kaˆ melane‹ tÕ ped…on ¢pÕ tîn 

qureîn kaˆ tîn Óplwn· kaˆ p©j Öj ¨n sunant»sei aÙtù ™n polšmJ, ™n maca…rv 

pese‹tai.” Óti m�n oân taàta oÙk ™p' ¥llon tin¦ e‡rhtai ¢ll' À ™pˆ tÕn tÚrannon kaˆ 
¢naidÁ kaˆ qeom£con, de…xomen di¦ tîn ˜xÁj.  lšgei g¦r `Hsa�aj oÛtwj: “kaˆ œstai 

Ótan suntelšsV kÚrioj p£nta poiîn ™pˆ tù Ôrei Siën kaˆ `Ierousal»m, ™p£xei ™pˆ 

tÕn noàn tÕn mšgan, ™pˆ tÕn ¥rconta tîn 'Assur…wn kaˆ ™pˆ tÕ Ûyoj tÁj dÒxhj tîn 
Ñfqalmîn aÙtoà. e�pe g£r tÍ „scÚi poi»sw kaˆ tÍ sof…v tÁj sunšsewj ¢felî Ória 

™qnîn, kaˆ t¾n „scÝn aÙtîn pronomeÚsw”.  
…Ἀll' ¢postele‹ 'Adwna� kÚrioj e„j t¾n s¾n tim¾n ¢tim…an, kaˆ e„j t¾n s¾n 

dÒxan pàr kaiÒmenon kauq»setai… Ὁ ¯dhj k£tw ™pikr£nqh sunant»saj soi, 

sunhgšrqhs£n soi p£ntej oƒ g…gantej, oƒ ¥rxantej tÁj gÁj, oƒ ™ge…rontej ™k tîn 

qrÒnwn aÙtîn p£ntaj basile‹j ™qnîn. ¤pantej ¢pokriq»sontai kaˆ ™roàs… soi. Kaˆ 
sÝ ˜£lwj ésper kaˆ ¹me‹j, ™n ¹m‹n d� katelog…sqhj; katšbh e„j ¯dhn ¹ dÒxa sou, ¹ 

poll¾ eÙfrosÚnh sou, Øpok£tw sou strèsousi sÁyin, tÕ d� katak£lumm£ sou 

skèlhx. pîj œpesen ™k toà oÙranoà Ð ˜wsfÒroj Ð prw� ¢natšllwn; sunetr…bh 
e„j t¾n gÁn Ð ¢postšllwn prÕj p£nta t¦ œqnh. sÝ d� e�paj tÍ diano…v sou. E„j tÕn 

oÙranÕn ¢nab»somai, ™p£nw tîn ¥strwn toà oÙranoà q»sw tÕn qrÒnon mou, kaq…sw 

™n Ôrei Øyhlù ™pˆ t¦ Ôrh Øyhl¦ t¦ prÕj borr©n, ¢nab»somai ™p£nw tîn nefelîn, 
œsomai Ómoioj tù Øy…stJ. nunˆ d� e„j ¯dhn katab»sV kaˆ e„j t¦ qemšlia tÁj gÁj. oƒ 

„dÒntej se qaum£sousin ™pˆ soˆ kaˆ ™roàsin. Oátoj Ð ¥nqrwpoj Ð paroxÚnwn t¾n 

gÁn, Ð se…wn basile‹j, Ð qeˆj t¾n o„koumšnhn Ólhn œrhmon, kaˆ t¦j pÒleij kaqe‹len, 
toÝj ™n ™pagwgÍ oÙk œlusen. p£ntej oƒ basile‹j tîn ™qnîn ™koim»qhsan ™n timÍ, 

¥nqrwpoj ™n tù o‡kJ aÙtoà, σÝ d� rif»sV ™n to‹j Ôresin, æj nekrÕj ™bdelugmšnoj, 

met¦ pollîn peptwkÒtwn ™kkekenthmšnwn maca…rv, katabainÒntwn e„j ¯dhn. 
... Ὅn trÒpon ƒm£tion ™n a†mati pefurmšnon oÙk œstai kaqarÒn, oÛtwj oÙd� sÝ 

œsV kaqarÒj, Óti t¾n gÁn mou ¢pèlesaj kaˆ tÕn laÒn mou ¢pškteinaj. oÙ m¾ me…nVj 

e„j tÕn a„îna crÒnon, spšrma ponhrÒn. ˜to…mason t¦ tškna sou sfagÁnai ta‹j 
¡mart…aij toà patrÒj sou, †na m¾ ¢nastîsi kaˆ t¾n gÁn klhronom»swsin.”  

(Στην τελευταία αυτή πρόταση προαναγγέλλεται η τιμωρία των τέκνων (οπαδών) του 
Αντιχρίστου διότι διέπραξαν όλες τις αμαρτίες που διδάχθηκαν υπό του Σατανά, πατρός, 
πνευματικά του Αντιχρίστου, για να μην αναστηθούν σε ανάσταση ζωής και 
κληρονομήσουν την γη της αιωνιότητος των δικαίων. Προηγουμένως όμως βλέπομε τον 
Σατανά να καυχάται ότι με τη «σοφία της συνέσεως» θα καταργήσει όρια εθνών. Αυτό 
θυμίζει τη χρήση των θεοσοφικών – μασονικών στοών, στην προώθηση σήμερα της 
χωρίς σύνορα Νέας Παγκόσμιας Τάξης!  -ΛΜΔ) 
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 Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, του Ναζιανζηνού:  
Ο Αντίχριστος θα είναι παγκόσμιος άρχων, και θα παραπλανήσει τους 

(πλείστους) των Ιουδαίων (μεταφρασμένο):  «…Λέγεται βδέλυγμα της ερημώσεως που 
στέκεται σε τόπο Άγιο, διότι ο Ναός των Ιεροσολύμων θα οικοδομηθεί ύστερα, καθώς θα 
πιστευθεί ο Αντίχριστος από τους Ιουδαίους ότι είναι ο Χριστός, και θα καθίσει (επί 
θρόνου), και θα θεωρηθεί βασιλιάς όλης της Οικουμένης. Θα έλθει δε για να ερημώσει 
τον Κόσμο, διότι είναι βδέλυγμα της ερημώσεως (κατά την έκφραση του προφήτου Δανιήλ, 
αλλά και του ίδιου του Κυρίου.)»   (Υπόμν. στον Ιεζεκιήλ, TLG 2022 053) 

 Αγίου Θεοδωρήτου Κύρου (Ερμηνεία στις επιστολές του Απ. Παύλου, τόμος 82): 
     «“Oti ™¦n m¾ œlqV ¹ ¢postas…a prîton, kaˆ ¢pokalufqÍ Ð ¥nqrwpoj tÁj 

¡mart…aj, Ð uƒÕj tÁj ¢pwle…aj· (d.) Ð ¢ntike…menoj kaˆ ØperairÒmenoj ™pˆ p£nta 

legÒmenon qeÕn, À sšbasma, éste aÙtÕn e„j tÕn naÕn toà Qeoà æj qeÕn kaq…sai, 
¢podeiknÚnta ˜autÕn Óti œsti qeÒj». 'Apostas…an aÙtÕn ™k£lese tÕn 'Ant…criston, 
¢pÕ toà pr£gmatoj aÙtù toÜnoma teqeikèj. 'ApostÁsai g¦r ¤pantaj tÁj ¢lhqe…aj 

peir©tai. ”Anqrwpon d� aÙtÕn ¡mart…aj proshgÒreusen, ™peid¾ ¥nqrwpÒj ™sti t¾n 

fÚsin, p©san ™n ˜autù toà diabÒlou decÒmenoj t¾n ™nšrgeian· uƒÕn d� ¢pwle…aj, æj 

kaˆ aÙtÕn ¢pollÚmenon, kaˆ ˜tšroij prÒxenon toÚtou ginÒmenon. Mime‹tai g¦r Ð tîn 

¢nqrèpwn ¢l£stwr toà Qeoà kaˆ SwtÁroj ¹mîn t¾n ™nanqrèphsin· kaˆ ésper aÙtÕj 

¢nqrwpe…an fÚsin ¢nalabën, t¾n ¹metšran ™pragmateÚsato swthr…an· oÛtwj 

™ke‹noj ¥nqrwpon ™klex£menoj p©san aÙtoà dšxasqai dun£menon t¾n ™nšrgeian, di' 
aÙtoà p£ntaj ™xapatÁsai toÝj ¢nqrèpouj peir£setai, CristÕn ˜autÕn kaˆ QeÕn 

Ñnom£zwn, kaˆ tîn kaloumšnwn qeîn dielšgcwn tÕ yeàdoj, Óper aÙtÕj ™n to‹j 

parelhluqÒsi crÒnoij ™kr£tune. NaÕn d� Qeoà t¦j ™kklhs…aj ™k£lesen, ™n aŒj 

¡rp£sei t¾n proedre…an, qeÕn ˜autÕn ¢podeiknÚnai peirèmenoj. Taàta kaˆ Ð qe‹oj 

prohgÒreuse Dani»l. ”Efh g£r· «Kaˆ ™pˆ qeoÝj tîn patέrωn aÙtoà oÙ sun»sei, kaˆ 

qeÕn Mawzeˆm ™pˆ tÒpJ ˜autoà dox£sei»· ¢ntˆ toà, QeÕn „scurÕn ˜autÕn Ñnom£sei. 
(TLG 4089 030)  

(Αναφέρεται εδώ, ότι ο Απόστολος, σαν Ναό Θεού ονόμασε τις εκκλησίες! Άρα αν 
και θα κτισθεί χάριν του Αντιχρίστου ο Ναός της Ιερουσαλήμ, εν τούτοις ο Αντίχριστος 
θα καταλάβει την προεδρεία όλων των εκκλησιών και θρησκειών! Δηλ. θα ιδρύσει 
την Πανθρησκεία αλλά με παραμέριση των δογμάτων των άλλων θρησκειών και 
αποκλειστικά δική του “λατρεία” μέσα σ’ αυτές. Και έτσι θα καταργήσει τις ψευδείς 
θρησκείες που ο ίδιος ο Σατανάς μέχρι τότε στερέωνε! Οι διάφορες λοιπόν 
πανθρησκειακές συναθροίσεις σήμερα, που στηρίζονται στη θεωρεία των 
«κλάδων», είναι ένα βήμα απλώς πριν την γενική κατάργηση των θρησκειών! Δεν 
πρόκειται όμως να αφήσει και τις εκκλησίες του Χριστού ελεύθερες, αλλά θα τις καταλάβει 
και θα καταργήσει τη λατρεία του αληθινού Θεού. –ΛΜΔ) 

Του ιδίου περί του «κατέχοντος»:  «Kaˆ nàn tÕ katšcon o‡date, e„j tÕ 

¢pokalufqÁnai aÙtÕn ™n tù ˜autoà kairù.» Tin�j tÕ  katšcon ,  t¾n `Rwma ϊk¾n 

™nÒhsan basile…an ·  tin�j d�  t¾n c£rin toà PneÚmatoj .  KatecoÚshj g¦r, 
fhsˆ, tÁj toà PneÚmatoj c£ritoj, ™ke‹noj oÙ parag…netai. 'All' oÙc oŒÒn te 

paÚsasqai pantelîj t¾n c£rin toà PneÚmatoj. Pîj g¦r œnesti tîn ™ke…nou 

perigenšsqai mhcanhm£twn toÝj tÁj pneumatikÁj ™pikour…aj ™sterhmšnouj; 'All' 
oÙd� t¾n `Rwmaϊk¾n basile…an ˜tšra diadšxetai basile…a. Di¦ g¦r toà tet£rtou 
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qhr…ou kaˆ Ð qeiÒtatoj Dani¾l t¾n `Rwmaϊk¾n Æn…xato basile…an. 'En d� toÚtJ tÕ 

mikrÕn kšraj ™bl£sthse tÕ poioàn pÒlemon met¦ tîn ¡g…wn. AÙtÕj d� oátÒj ™sti, 
perˆ oá t¦ pro¸ρhqšnta e�pen Ð qe‹oj 'ApÒstoloj. OÙdšteron toÚtwn o�mai f£nai tÕn 

qe‹on 'ApÒstolon, ¢ll¦ tÕ par' ˜tšrwn e„rhmšnon ¢lhq�j e�nai Øpolamb£nw. …O�mai 

d� kaˆ ˜tšran œcein di£noian tÕ ρhtÒn. Memaqhkëj g¦r Ð qe‹oj 'ApÒstoloj e„rhkšnai 

tÕn KÚrion, æj khrucqÁnai de‹ tÕ EÙaggšlion e„j p£nta t¦ œqnh, kaˆ tÒte g…nesqai 

tÕ tšloj· Ðrîn d� kratoàsan œti tîn e„dèlwn t¾n qerape…an, tÍ DespotikÍ 

didaskal…v ˜pÒmenoj, œfh prÒteron kataluq»sesqai tÁj deisidaimon…aj tÕ kr£toj, 
kaˆ pantacoà dial£myein tÕ swt»rion k»rugma, (κατά την Βυζαντινή – νεορωμαϊκή 
περίοδο –ΛΜΔ), kaˆ tÒte (μετά την αποστασία των Χριστιανών από την πίστι τους -ΛΜΔ) 
fan»sesqai tÕn tÁj ¢lhqe…aj ¢nt…palon. (Πράγματι μετά το Ορθόδοξο Ελληνικό 
κράτος, μια αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα υπάρξει, αλλά μόλις ο κόσμος, 
όπως και στα χρόνια μας, απομακρυνθεί από το Θεό, τότε μαζί με την αποστασία, που ήδη 
άρχισε, η χάρη του Θεού θα συσταλεί, και θα φανεί ο Αντίχριστος. -ΛΜΔ)  

   Proo…mion εις το ποίημα της Κυριακής της Απόκρεω, περί της 2ας Παρουσίας 
του Κυρίου, Ρωμανού του μελωδού: 
…`UpÕ ¢ggšlwn ØmnoÚmenoj ¢nel»luqe met¦ dÒxhj Ð ΚÚrioj, blepÒntwn tîn maqhtîn  

aÙtoà· oÛtw protrecÒntwn tîn ¢ggšlwn ™leÚsetai fanerîj, kaqëj gšgraptai·  
Óte kaˆ t¦ oÙr£nia kaˆ t¦ ™p…geia ¤ma t¦ katacqÒnia doxolog»sei kaˆ proskun»sei    

CristÕn tÕn staurwqšnta kaˆ safîj Ðmolog»sei æj ΘeÒj ™sti kaˆ Κt…sthj,   
tÒte 'Iouda‹oi  Ôyontai qrhnoàntej e„j Ónper ™xekšnthsan· oƒ d…kaioi d� l£myousi  

kraug£zontej· «DÒxa soi, krit¦ dikaiÒtate.»  
TÁj m�n protšraj ™leÚsewj toà Qeoà ¹mîn 'Iw£nnhj prošdramen khrÚttwn p©si  

met£noian· prÒdromoj 'Hl…aj tÁj deutšraj gen»setai parous…aj Ð d…kaioj.  
Malac…aj prof»thj aÙtÕn proek»ruxe lšgwn· «'Apostal»setai prÕ tÁj ¹mšraj tÁj toà  

Κur…ou 'Hl…aj Ð Qesb…thj·» kaˆ Matqa‹oj d� suggr£fei pîj ™d…daskej, Σwt»r mou, 
perˆ 'Iw£nnou, «OátÒj ™sti, lšgwn, ¨n qšlete prosdšxasqai, Ð mšllwn ™leÚsesqai  

'Hl…aj» khrÚttwn se,  krit¦ dikaiÒtate.  ”Alla meg£la kaˆ ¢pÒrrhta paradšdwke kaˆ 
safîj ™xed…daxen e„j t¾n aÙtoà 'Apok£luyin kaˆ Ð qeolÒgoj 'Iw£nnhj kaˆ œdeixen  

          æj 'Hl…aj ™leÚsetai· sÝn aÙtù d� Øpšfhnen æj parag…netai kaˆ 'Enëc Ð mak£rioj, 
«toÝj dÚo, lšgwn, ™xaposte…lw prof»taj ™n tù kÒsmJ· perib£lwntai d� s£kkouj kaˆ  

  khrÚxws… me p©si». ToÚtouj d� cil…aj kaˆ diakos…aj ˜x»konta dišgrayen ¹mšraj 

protršcein soi  prÕ tÁj parous…aj sou, krit¦ dikaiÒtate. P£nta safîj proem»nuse     
  t¦ ™sÒmena Dani¾l Ð qespšsioj, ¨n ¢kribîj ™reun»swmen, «m…an ˜bdom£da, lšgwn, 
q»sw diaq»khn», kaˆ eÙqšwj ™p»gagen· «E„j tÕ ¼misu tÁj ˜bdom£doj ¢rq»setai     

  tÁj latre…aj tÕ kaÚchma·» kaˆ ˜rmhneÚei æj tr…a œth kaˆ ¼misu khrÚxei ¹ du¦j ¹ tîn 

¡g…wn t¾n deutšran parous…an· ¥llon d� tosoàton crÒnon kurieÚsei Ð ¥dikoj  
  'Ant…cristoj deinîj timwroÚmenoj toÝj s� perimšnontaj, krit¦ dikaiÒtate.  
EÛrV d� ρ…zan pikra…nousan Ð 'Ant…cristoj kaˆ ™k taÚthj tecq»setai, t¾n toà Cristoà  
 ™nanqrèphsin qšlwn ™kmime‹sqai Ð deinÕj kaˆ pamm…aroj, Ð misîn t¾n ¢l»qeian.  
TÁj aÙtoà ponhr…aj ™p£xion Ôrganon ¢nal»yetai sèmatoj· ™k gunaikÕj m�n ta‹j  
 fantas…aij genn©tai ¢kaq£rtou· ™kplan»sei d� ¢nÒmouj æj parqšnoj aÙtÕn t…ktei·  
tšrata poi»sei di¦ fantas…aj Ð yeÚsthj kaˆ ¢nÒsioj Ön stšrxousin ¥nomoi,     
 kaˆ s� ¢parn»sontai, krit¦ dikaiÒtate.  
“Ina d� oÛtwj Ñfq»setai Ð kat£ratoj kaˆ ¢l£stwr di£boloj, Ð to‹j kalo‹j ¢ntike…menoj,  
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Ð tÁj ¢pwle…aj ØιÕj ™pairÒmenoj æj qeÕj proskunoÚmenoj  

par¦ tîn planhqšntwn to‹j toÚtou fant£smasin,  par' aÙtîn kaˆ decq»setai, tîn t¾n  
¢g£phn tÁj ¢lhqe…aj Cristoà m¾ dexamšnwn, ¢ll¦ m©llon pisteus£ntwn ™n tù 

yeÚdei tù toà pl£nou· lÒgouj d� lal»sei  kat¦ toà Øy…stou Ð dr£kwn Ð ¢n»meroj, kaˆ  
p©sin ™pšrcetai to‹j s� perimšnousin, krit¦ dikaiÒtate.  

NaÕn d� tÒte poi»setai perioÚsion tîn `Ebra…wn tÕ sÚsthma, planîn kaˆ ¥llouj Ð ¥nomoj,  
Ótan peplasmšnaj fantas…aj ™rg£shtai kaˆ shme‹a Ð tÚrannoj·  

™k morfÁj e„j ˜tšran morf¾n metab£lletai, e„j ¢šra di…ptatai kaˆ schmat…zei ésper  
¢ggšlouj toÝj da…monaj panoÚrgwj to‹j aÙtoà Øphrete‹sqai ™pit£gmasi spouda…wj. 

Ql‹yij kaˆ ¢n£gkh œstai to‹j ¢nqrèpoij meg£lh te kaˆ ¥metroj, di' Âj dokim£zontai oƒ   
doàlo… sou ¤pantej, krit¦ dika…otate. `O m�n limÕj mšgaj gen»setai, kaˆ ¢rn»setai kaˆ 

¹ gÁ toÝj karpoÝj aÙtÁj, kaˆ Ômbroi Ólwj oÙk œsontai· p£nta t¦ fut¦ d� maranq»setai  
¥qroon kaˆ bot£nai xhra…nontai. 'ApÕ tÒpou e„j tÒpon oƒ ¥nqrwpoi feÚxontai kaˆ 

qrhn»sousin ¥pausta· Ð diwgmÕj d� ™pikrat»sei Ð kat¦ tîn ¡g…wn, kaˆ ™n Ôresin ™r»moij  
kaˆ bouno‹j kaˆ to‹j sphla…oij g…nontai fug£dej fÒbJ toà tur£nnou, tÕn dr£konta 

™kkl…nontej, boîntej· «'Ep…bleyon kaˆ sîson toÝj doÚlouj sou, krit¦ dikaiÒtate».  
`UpÕ pollÁj doliÒthtoj Ð pagk£kistoj ésper pr©oj ™leÚsetai, æj Ð poim¾n Ð kalÕj 

¹mîn· toÚtou g¦r mime‹tai t¾n fwn¾n kaˆ protršpetai ™k tÁj m£ndraj t¦ prÒbata·   
kaˆ polloˆ ØpakoÚsontai kaˆ ¢peleÚsontai prÕj aÙtÕn ¢patèmenoi, kaˆ t¾n 

sfrag‹da t¾n toà swtÁroj ™k toÚtwn ¢faire‹tai kaˆ sfrag‹da ¢pwle…aj æj „d…oij  
™gcar£ttei· Ósoi d� nooàsi toÚtou t¾n ¢p£thn misoàsi kaˆ bdelÚssontai aÙt¾n t¾n 

fwn¾n aÙtoà kaˆ mÒnon s� stšrgousi, krit¦ dikaiÒtate. `Roizoàtai tÒte Ð dÒlioj     
kaˆ pagk£kistoj dusmenîj ÑrgizÒmenoj, kaˆ ésper dr£kwn ¢n»meroj p©si to‹j 

¢nqrèpoij æj ™cqrÕj ™peleÚsetai, to‹j ¡g…oij d� m£lista· kaˆ prob£lletai tÕn  
kekrummšnon „Õn aÙtoà kat¦ p£ntwn Ð ¥splagcnoj·  kin»sei fÒbon kaˆ fantas…aj kaˆ 

ktÚpouj ™n ¢šri ™mpoioàntaj fr…khn p©san kaˆ deil…an to‹j ¢nqrèpoij· se…etai t¦  
π£nta gÁj kaˆ tÁj qal£sshj· t¦ ¤gia ¢rq»setai·  diÒper oƒ d…kaioi·  «'Emf£nhqi, 

kr£zousi, krit¦ dikaiÒtate».  “Wste kaˆ p£ntej (σχεδόν) qan»sontai diwkÒmenoi oƒ CristÕn  
¢namšnontej· yalmoˆ kaˆ Ûmnoi pauq»sontai, oÙd� leitourg…a, oÙc ¡g…asma œsetai, 

prosfor¦ À qum…ama· ™pˆ tre‹j g¦r kaˆ ¼misu crÒnouj ¢rq»setai ¹ qus…a, æj gšgraptai.  
         Seismoˆ kaˆ qn»seij kaˆ p©sa ql‹yij krat»sei ™n tù kÒsmJ, kaˆ ™kle…yousi paid…a 

™n to‹j kÒlpoij tîn mhtšrwn· qnÇskei g¦r kaˆ m»thr  kaˆ prÕ toà paid…ou·  ™n  
¢gor´ t¦ le…yana Ð q£ptwn oÙ fa…netai·  ™ge…reij d� ¤pantaj, krit¦ dikaiÒtate… 

(Τα επτά -7- τελευταία χρόνια της Γης θα είναι κρίσιμα! –ΛΜΔ). 
Συνεχίζομε με στοιχεία από νεώτερους Πατέρες: 

 
 Για το πόσοι σώζονται, από τον γέροντα  Λαυρέ ν τ ι ο  του C h e r n i g o v :  

 
Ο σεβαστός γέροντας Λαυρέντιος επενελάμβανε συχνά ότι οι ψυχές πηγαίνουν στην 

Κόλαση, όπως φεύγει το πλήθος από την εκκλησία μία ημέρα που είναι γιορτή, αλλά 
πηγαίνουν στον Ουρανό όπως ο κόσμος πηγαίνει στην εκκλησία μία καθημερινή. Ο 
παπούλης συχνά καθόταν και έκλαιγε. Λυπόταν τον κόσμο που χανόταν. 
«Πόσοι άνθρωποι είναι εκεί, που είναι στοιβαγμένοι στην Φωτιά σαν ρέγγες σε ένα 
βαρέλι»! Τα πνευματικά του τέκνα τον παρηγορούσαν, αλλά αυτός πάλι απαντούσε με 
δάκρυα:  «Εσείς δεν βλέπετε. Αν μπορούσατε να δείτε… Πόσο θλιβερό είναι!  Και στις 
έσχατες μέρες η Κόλαση θα γεμίσει από νέους». 
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 Ο ιερομόναχος Σεραφείμ (Vyritsky) από τη Μόσχα (+1942):   
Όταν η Ανατολή (Κίνα – Ινδία κλπ -ΛΜΔ) γίνει ισχυρότερη, όλοι θα αρχίσουν να 

τρέμουν. Υπάρχουν αφ’ ενός οι αριθμοί. Αλλά όχι μόνον αυτό. Έχουν εγκρατείς 
εργαζομένους και κόσμο για την Βιομηχανία, ενώ υπάρχει τόση κραιπάλη (από ποτό) σε 
εμάς… Θα έρθει μία εποχή που η Ρωσία θα κοπεί σε κομμάτια. Πρώτα θα την διαιρέσουν, 
και μετά θα αρχίσουν να ληστεύουν τα αγαθά της. Η Δύση θα κάνει το παν για να βοηθήσει 
στην καταστροφή της Ρωσίας, και για ένα διάστημα θα συγκατανεύσει να πάρει τα 
ανατολικά μέρη της η Κίνα. Η μακρυνή Ανατολή θα πέσει στα χέρια των Ιαπώνων, και η 
Σιβηρία στους Κινέζους, που θα αρχίσουν να μετακινούνται στην Ρωσία, να παντρεύονται 
Ρωσίδες, και στο τέλος με πανουργία και επιδεξιότητα θα καταλάβουν την περιοχή της 
Σιβηρίας μέχρι τα Ουράλια. Αλλά όταν η Κίνα θα θελήσει να πάει μακρύτερα, η Δύση θα 
αντιταχθεί και δεν θα το επιτρέψει αυτό. Η Ανατολή θα βαπτισθεί στη Ρωσία. Όλος ο 
Ουράνιος Κόσμος, μαζί και αυτός της Γης, το αντιλαμβάνονται, και προσεύχονται για το 
φωτισμό της Ανατολής». 

 Ο γέροντας Θεοδόσιος (Kashin) του Minvody (+1948):  
Είπε κοντά στο ξέσπασμα του πολέμου με την Γερμανία το 1941: «Αλήθεια, νομίζετε 

ότι αυτός ήταν ο πόλεμος (1941-45); Ο πόλεμος έχει καιρό ακόμη για να έρθει. Θα 
ξεκινήσει από την Ανατολή. Και μετά από όλες τις μεριές, σαν ακρίδες, οι εχθροί θα 
απλωθούν πάνω από όλη τη Ρωσία… Αυτός θα είναι ο πόλεμος»!!  

«Κατά τη διάρκεια αυτής της αξιομνημόνευτης 
συζήτησης» γράφει ο Αρχιμανδρίτης Τyapochkin, ο 
γέροντας είπε ότι του είχαν αποκαλυφθεί τα γύρω από το 
μέλλον της Ρωσίας. Δεν έδωσε ημερομηνίες. Μόνο 
τόνισε ότι ο χρόνος για την επαλήθευση των λόγων του 
είναι στα χέρια του Θεού. Ο γέροντας τόνισε ότι η 
καταστροφή της Ρωσίας, παρά την παρούσα δύναμή 
της, και τη σκληρή αποφασιστικότητα της εξουσίας, θα 
ελάμβανε χώρα πολύ γρήγορα. 

Πρώτα οι Σλαβικοί πληθυσμοί θα χωρισθούν, 
κατόπιν οι Δημοκρατίες της Ένωσης θα απομακρυνθούν: 
Η Βαλτική, η Κεντρική Ασία και οι Καυκάσιες 

Δημοκρατίες, και η Μολδαβία. Μετά από αυτό η κεντρική εξουσία στη Ρωσία θα αδυνατίσει 
ακόμη περισσότερο, ώστε αυτόνομες δημοκρατίες και περιοχές θα αρχίσουν να 
ανεξαρτητοποιούνται. Μετά μία μεγάλη καταστροφή θα λάβει χώρα: Η κεντρική εξουσία 
θα παύσει από του να αναγνωρίζεται de facto από τις αυτόνομες περιοχές, οι οποίες 
θα προσπαθούν να ζήσουν ανεξάρτητα, και δεν θα δίνουν πλέον καμία προσοχή στις 
εντολές της Μόσχας.  

Η μεγαλύτερη τραγωδία θα είναι η κατάληψη της Σιβηρίας από τους Κινέζους. 
Αυτή δεν θα γίνει με πολεμικά μέσα. Σε συνδιασμό με την αδυναμία της εξουσίας και τα 
ανοιχτά σύνορα, μάζες Κινέζων θα μετακινηθούν στην Σιβηρία, θα καταλάβουν ξαφνικά 
ιδιοκτησίες, επιχειρήσεις και διαμερίσματα. Όλα θα γίνουν με τέτοιο τρόπο που κάποια 
ημέρα οι Ρώσοι που ζουν στην Σιβηρία θα ξυπνήσουν … σε Κινέζικη πολιτεία. …Οι Κινέζοι 
θα αντιδρούν ωμά σε κάθε απόπειρα αντίστασης. Η Δύση θα επιβοηθεί αυτή την κατάληψη 
της γης μας, και με κάθε τρόπο θα υποστηρίζει τη στρατιωτική και οικονομική βούληση της 
Κίνας λόγω μίσους προς την Ρωσία.  
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Αλλά θα αντιληφθούν το κίνδυνο για τον εαυτό τους, και όταν οι Κινέζοι 
προσπαθήσουν να κατακτήσουν τα Ουράλια, αυτή τη φορά με στρατιωτική ισχύ για να 
πάνε ακόμη μακρύτερα, τότε όλοι με όλα τα μέσα θα το εμποδίσουν και ακόμη κάπως θα 
βοηθήσουν την Ρωσία στην απόκρουση της εισβολής από την Ανατολή.  Η Ρωσία θα 
κρατήσει το έδαφός της σ’ αυτή τη μάχη. Μετά από δυστυχίες και πλήρη πτώχευση, θα 
βρει στον εαυτό της τη δύναμη να αναλάβει… Ο Κύριος θα στείλει βοήθεια, και παρά το 
γεγονός ότι η χώρα θα έχει χάσει τα φανερά αποθέματα πρώτων υλών, θα βρεθούν το 
γκάζι και το πετρέλαιο, χωρίς τα οποία μία σύγχρονη οικονομία δεν μπορεί να δουλέψει 
στη Ρωσία… 

  Ο γ. Ζωσιμάς: ΟΙ μοναχοί του μοναστηριού του Solovetsky ρώτησαν τον 
γέροντα Ζωσιμά, πως θα μπορούσε ο Αντίχριστος να αναγνωρισθεί: «Όταν ακούσετε ότι 
ο Χριστός έχει εμφανισθεί στη Γη, να ξέρετε τότε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος»! 
(Αυτό γιατί ο κόσμος – στην συντριπτική του πλειοψηφεία - δεν θα τον αναγνωρίσει σαν 
Αντίχριστο, αλλά σαν Χριστό, και γιατί ο αληθινός Χριστός δεν έρχεται πάλι στη Γη, αλλά 
εμφανίζεται στον Ουρανό μαζί με τον Τίμιο Σταυρό και τις Αγγελικές τάξεις, για να κρίνει 
τον κόσμο.  –ΛΜΔ)  

 Πως θα καταλάβουν την Εκκλησία και τα Μοναστήρια οι άνθρωποι που 
προετοιμάζουν την άφιξη του Αντιχρίστου, από τον Άγιο γέροντα και Μάρτυρα 
Ανατόλιο τον νεότερο, της Όπτινα (+1922):  

 «Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα δρα με πανουργία για να οδηγήσει στην 
αίρεση, αν ήταν δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Δεν θα ξεκινήσει με την ψυχρή απώθηση των 
δογμάτων της Αγίας Τριάδος, της Θεότητος του Κ. Ι. Χριστού, και της παρθενίας της 
Θεοτόκου, αλλά  θα  ξεκινήσει  ανεπαίσθητα  να  καταστρέφει  τις  διδασκαλίες  και  
τις  παραδόσεις  της  Εκκλησίας  και την μεγάλη τους πνευματικότητα, που έφτασε σε 
μας μέσω των Αγίων Πατέρων, από το Άγιον Πνεύμα.  

Λίγοι θα παρατηρήσουν αυτά τα καλοπιάσματα του εχθρού, μόνον εκείνοι που είναι 
πολύ πεπειραμένοι στην πνευματική ζωή. Οι αιρετικοί θα αποκτήσουν ισχύ πάνω στην 
Εκκλησία, και θα τοποθετήσουν τους υπηρέτες των παντού. Οι ευλαβείς θα 
ατενίζονται καταφρονητικά. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι από τους καρπούς των θα τους 
αναγνωρίσετε, και έτσι, από τους καρπούς των καθώς και από τις ενέργειές των αιρετικών, 
προσπαθήστε να τους διακρίνετε από τους αληθινούς ποιμένες. Αυτοί είναι πνευματικοί 
κλέφτες, διαρπάζοντες τη πνευματική ποίμνη, και θα εισέλθουν στο μαντρί (την Εκκλησία), 
σκαρφαλώνοντας με κάποιο άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας δύναμη και καταπατώντας τους 
ιερούς κανόνες. Ο Κύριος καλεί αυτούς ληστές (Ευαγ. Ιω. 10/1). Πράγματι, η πρώτη τους 
ενέργεια θα είναι η καταδίωξη των αληθινών ποιμένων, η φυλάκιση και η εξορία τους, 
διότι χωρίς αυτό θα είναι αδύνατο γι αυτούς, να διαρπάσουν το ποίμνιο. 

Γιαυτό το λόγο παιδί μου, όταν βλέπεις την καταπάτηση της πατρικής παραδόσεως 
και των θείων εντολών στην Εκκλησία, των εντολών που ορίσθηκαν από το Θεό, γνώριζε 
ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και κατά το χρόνο δράσης τους μπορεί να 
κρύβουν την ασέβειά τους, ή να καταστρέφουν την Αγία Πίστη ανεπαίσθητα, προκειμένου 
να επιτύχουν καλύτερα στην σαγήνευση και προσκόλληση των απείρων στα δίχτυα τους. 

Η καταδίωξη θα κατευθύνεται όχι μόνον εναντίον των ποιμένων αλλά εναντίον όλων 
των δούλων του Θεού, διότι όλοι όσοι θα καθοδηγούνται από την αίρεση δεν θα 
υποφέρουν την ευσέβεια. Αναγνωρίζετε αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτου από τις 
υπερήφανες διαθέσεις τους και την αγάπη της ισχύος. Θα είναι συκοφάντες, προδότες, 
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παντού δεικνύοντες έχθρα και κακοήθεια. Γιαυτό ο Κύριος είπε ότι οι καρποί τους θα τους 
κάνουν γνωστούς. Οι αληθινοί υπηρέτες του Θεού είναι ταπεινοί, αγαπούν τον 
συνάνθρωπό τους και είναι υπάκοοι στην Εκκλησία. 

 Οι Μοναστές θα ταλαιπωρηθούν υπερβολικά από τους αιρετικούς, και η μοναστική 
ζωή θα καταφρονηθεί. Τα (ενεργά) Μοναστήρια θα σπανίζουν, ο αριθμός των μοναχών θα 
ελαττωθεί, και αυτοί που θα παραμείνουν θα υποφέρουν από βία. Αυτοί που μισούν την 
μοναστική ζωή, εντούτοις, έχοντας μόνο την αμφίεση της ευσεβείας, θα αγωνίζονται να 
προσελκύσουν τους μοναχούς με το μέρος τους, υποσχόμενοι σ’ αυτούς προστασία και 
κοσμικά αγαθά, και απειλώντας αυτούς που τους αντιτίθενται με εξορία. Αυτές οι απειλές 
θα προκαλέσουν μεγάλη απόγνωση στους μικρόψυχους, αλλά εσύ παιδί μου, να χαίρεσαι 
για το ότι έχεις ζήσει μέχρι αυτό τον καιρό, διότι τότε οι πιστοί που δεν θα έχουν δείξει 
άλλες αρετές, θα λάβουν στέμματα, μόνο διότι θα έχουν μείνει σταθεροί στην πίστη, 
σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. (Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
Ευαγ. Ματ. Ι-32). 

Φοβού τον Κύριο τέκνο μου. Φοβού να χάσεις το στέμμα που ετοιμάστηκε για σένα, 
φοβού το να ριχτείς από το Χριστό στο εξώτερο σκότος και στα αιώνια βάσανα. Στάσου 
γενναίος στην πίστη, και αν είναι αναγκαίο, υπόμεινε καταδίωξη και άλλες λύπες, διότι ο 
Κύριος θα είναι μαζί σου και οι άγιοι Μάρτυρες και πνευματικοί θα κοιτάζουν σε σένα και 
τον αγώνα σου με ευχαρίστηση. 

Αλλά αλλοίμονο στους μοναχούς εκείνες τις ημέρες που θα καθηλωθούν από 
ιδιοκτησίες και πλούτη, οι οποίοι λόγω της αγάπης της ειρήνης (ανάπαυσης) θα είναι 
έτοιμοι να υποταχθούν στους αιρετικούς. Θα αποκοιμίζουν την συνείδησή τους, λέγοντας 
«Εμείς διατηρούμε και σώζομε το Μοναστήρι και ο Κύριος θα μας συγχωρήσει. Οι ατυχείς 
και τυφλοί αυτοί δεν λογαριάζουν καθόλου ότι δια της αιρέσεως οι δαίμονες θα 
εισέλθουν στο Μοναστήρι, και κατόπιν δεν θα είναι ένα Άγιο Μοναστήρι, αλλά μόνο 
τοίχοι, από τους οποίους η Χάρη θα έχει απομακρυνθεί.  

Ο Θεός εντούτοις είναι ισχυρότερος από τον εχθρό, και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ 
τους δούλους του. Οι αληθινοί Χριστιανοί θα παραμείνουν μέχρι το τέλος αυτής της 
περιόδου, μόνο θα προτιμήσουν να ζουν σε απομονωμένα ερημικά μέρη. Μη φοβηθείτε 
θλίψεις, μάλλον να φοβηθείτε την ολέθρια αίρεση, διότι μας γυμνώνει από τη Χάρη και μας 
απομονώνει από τον Χριστό...                                                                    

πηγή: http://members.cox.net/orthodoxheritage 
(Η περιγραφή της αίρεσης ταιριάζει με την ισοπεδωτική, για όλες τις θρησκείες, 

Πανθρησκεία (ή αρχικά Οικουμενισμό) που προωθείται περισσότερο από μη 
Ορθόδοξους φορείς. Ήδη όμως, προσπαθεί να επεκταθεί, μέσω διεθνών οδηγιών και 
πουλημένων «θεολόγων», και στην Ορθοδοξία.  

Το πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται στην Ρωσία, κυρίως λόγω των 
οικουμενιστών επισκόπων. Μερικοί φοβούνται ότι θα επεκταθεί λόγω και της μαζικής 
προσχώρησης πολλών βαπτισμένων Εβραίων στις τάξεις του κλήρου (χωρίς καθαρά 
Ορθόδοξη διαγωγή). Ο μητροπολίτης της Αγίας Πετρούπολης Vladimir (Kotlyarov), 
είναι Εβραίος.  Άρχισε τη θητεία του στη Μητρόπολη με μια οργανωμένη εκστρατεία 
δυσφήμισης του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου Ιωάννου, ο οποίος 
υπήρξε σφοδρός επικριτής της μασονίας και όπως έγραφε: «Οι σκοτεινές δυνάμεις 
τώρα δουλεύουν στην καταστροφή των Χριστιανικών εθνών, κάτω από τον μασονικό 
αστέρα. Οι μασόνοι έβαλαν το χέρι τους στην καταστροφή της Ρωσίας. Οι αρχές και οι 
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μέθοδοι  που δουλεύτηκαν από τους μπολσεβίκους για την καταστροφή της Ρωσίας 
είχαν σχεδιασθεί από την Μασονία»... Κατόπιν (ο Kotlyarov), δούλεψε ακούραστα, για 
να απομακρύνει, τελικά, όλους τους μη ικανοποιητικά οικουμενιστές ιερείς από την 
πόλη, αντικαθιστώντας τους με ομοϊδεάτες του. – Από τις συνομιλίες του π. Alexey 
Masiuk στην TV της Πετρούπολης,  που είναι αντιοικουμενιστικής γραμμής, παρμένες 
από το διαδίκτυο. Πηγή: http://oag.ru 

Θυμηθείτε ότι ο Πούτιν, παρά τα θετικά του στοιχεία, επανέφερε τον κόκκινο 
(πεντάκτινο, μασονικό) αστέρα σαν επίσημο σύμβολο του Ρωσικού 
στρατού, διότι λέει κάτω απὀ αυτόν οι πατέρες τους πήγαιναν στον 
πόλεμο!3 Ξεχνάει ότι αν ο Στάλιν δεν άνοιγε τις εκκλησίες στο 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία την είχε πολύ άσχημα; To σύμβολο δεξιά 
των κομμουνιστών με τον μασονικό αστέρα επικεφαλής, από τις αρχές 
της επανάστασης του 1917. 

Ένα καινούργιο κατόρθωμα του Putin είναι και η επαναφορά του σοβιετικού 
εθνικού ύμνου, και μάλιστα στην κηδεία του Γέλτσιν ο οποίος τον είχε καταργήσει!!4  

Θυμηθείτε από το όραμα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης ότι ο Σατανάς 
εμφανίστηκε να κάθεται πάνω σε ένα πεντάκτινο αστέρα, υποβασταζόμενο από 
δαίμονες σε όλες τις κορυφές του. Βλέπετε, δεν ξεχνάει ότι ήταν κι αυτός κάποτε σαν 
άστρο του ουρανού, αφού ανήκε στις αγγελικές δυνάμεις, και γι αυτόν ειπώθηκε δια 
στόματος του προφήτου: «πῶς  ἐξέπεσεν  ἐκ  τοῦ  οὐρανοῦ  ὁ  ἑωσφόρος  ὁ  πρωΐ 
ἀνατέλλων»; 5 

Ο αυτοκράτωρ Λέων ο σοφός με εκπληκτική ακρίβεια περίγραψε6 στον 8ο 
χρησμό «Αίμα» την εμφύλια διαμάχη και τις σφαγές στον “μακρό Κ” χρόνο (20ό αιώνα, 
αφού Κ=20), διότι στον αιώνα αυτό έγιναν η μπολσεβικική επανάσταση και οι δύο 

Παγκόσμιοι Πόλεμοι. Και αμέσως μετά στον 9ο 
χρησμό «Εξουσία», όχι μόνο προσδιορίζει το 
πρώτο γράμμα (Κ) της τότε προβαλλομένης 
(ευφημιζομένης) εξουσίας, (κομμουνισμού), 
αλλά ορίζει το σύμβολό του (δρέπανο!), και ότι 
θα είναι άδικη, καταστροφική, και αντίθεη 
εξουσία (στον Ύψιστο βλασφημεία)! «…Που 
έχει τα δάκτυλά του δρεπανωτά, το οποίο 
(σφυροδρέπανο) είναι δρεπάνι της 
ερήμωσης7, και προς τον Ύψιστο 
βλασφημεία» … (Από τον 9ο χρησμό). 

Αριστερά περίεργη συνύπαρξη των 
κομμουνιστικών συμβόλων με τον αυτο-
κρατορικό δικέφαλο, και τον μασονικό 

αστέρα!  Τι  προσπαθεί  να ενώσει  ο  Πούτιν; Ο ίδιος, πρώην αξιωματούχος της KGB, 
προσπαθεί να τα ενώσει όλα αυτά, ή ξέρει καλά ότι δεν ενώνονται και δουλεύει για την 
ωραιοποίηση του τότε ρόλου του, και την επάνοδο του κομμουνισμού στην εξουσία; 

                                            
3 πηγή: (AP) “Putin reinstates Soviet-era star” 26/11/2002. 
4 «Ελευθεροτυπία» 30-4-2007, «Γέλτσιν: Κηδεύτηκε με τον σοβιετικό εθνικό ύμνο, που είχε καταργήσει». 
5 Ησαΐας ΙΔ 12. 
6 Βλ. «Προφητείες» υπό ΛΜΔ, χρησμοί Λέοντος σοφού. 
7 Σαφώς ορίζεται όχι δρέπανο εργασίας αλλά καταστροφής (ερήμωσης) το σύμβολο του κομμουνισμού! 
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Ένα εξέχον στέλεχος της Ρωσικής εκκλησίας της διασποράς, συγγραφέας πολλών 
αξιόλογων έργων, ο Vladimir Moss, λέει:  

«Βέβαια, ο παρών ηγέτης της (Ρωσίας), Πούτιν, φαίνεται να αποπειράται μια 
αναγέννηση της Σοβιετικής δύναμης σε μια άλλη μορφή, που 
σημαίνει, ενώνοντας τα ιδανικά της Φεβρουαριανής και 
Οκτωβριανής επανάστασης με την Ορθοδοξία! Έχει επιστρέψει η 
κόκκινη σημαία, η μουσική του Σοβιετικού εθνικού ύμνου και τα 
εγκώμια του Στάλιν, όλα σε μια βλάσφημη ένωση με τους 
σταυρούς, άμφια και θόλους της Ορθόδοξης Εκκλησίας»!  
    Ο Πούτιν εμφανίζεται Χριστιανός, και πιθανόν να μην υποκρίνεται για 
αυτό. Όμως ποιος θα του πει ότι δεν μπορούν να συνταιριάξουν τα 
του Χριστού με τα του κόκκινου Αντιχρίστου; Η Ρωσική εκκλησία 
μάλλον δεν έχει το φρόνημα που απαιτείται από τις περιστάσεις.     
    Υπάρχει η εκκοσμίκευση για την οποία προειδοποιούσαν οι Ρώσοι 
στάρετς. Και μαζί η διολίσθηση στο πανθρησκευτικό πνεύμα, το οποίο 
είναι βέβαια στην πραγματικότητα πνεύμα απιστίας και ανθρώπινη 

επινόηση. Η υπακοή των Ρώσων ιεραρχών στα αφεντικά της Παγκοσμιοποίησης, φάνηκε 
τελευταία, (2006), και από την Πανθρησκευτική συνάντηση που οργάνωσαν, ακριβώς πριν την 
συνάντηση, στην Αγία Πετρούπολη, των G8! 

Δεξιά ο πρόεδρος Πούτιν, με τον Ρώσο 
πατριάρχη Αλέξιο το Β΄, και αυτόν πρώην 

πράκτορα της KGB. 
      Το ΝΑΤΟ είναι βέβαια μία δύναμη 
που ελέγχεται από την Νέα Τάξη, 
μέσω των πολιτικών ηγετών των 
μεγάλων χωρών που συμμετέχουν, 
αλλά και από τα τεράστια οικονομικά 
συμφέροντα των βιομηχανιών 
πολεμικού υλικού, όπως απέδειξε η 
επέμβαση στην Γιουγκοσλαβία το 
1999. Χάριν των συμφερόντων αυτών 
χιλιάδες τόννοι βομβών έπεσαν σε 
στεριά και θάλασσα. Πάνω σε 
ανθρώπους και στο περιβάλλον.  

     Στη φωτογραφία, αρι-
στερά, ο Ρώσος πρόε-
δρος με τον γ.γ. του 
ΝΑΤΟ δεξιά του, συζη-
τάνε για το πως θα 
συνεργάζονται ΝΑΤΟ και 
Ρωσία στο μέλλον.  
   Αυτό άρχισε επίσημα 
το 1997. Πόσο θα 
κρατήσει; 
   Η Νέα Τάξη προς το 
παρόν φαίνεται να 
ελέγχει Ανατολή και 
Δύση, σε μια ισορ-
ροπία πάνω σε 
τεντωμένο σχοινί.  
Οι εξοπλισμοί δεν σταμα-
τούν. Στο παιγνίδι μπήκε 

και η Κίνα. Οι «Χριστιανοί» της Δύσης της έδωσαν να καταλάβει, ήδη από τους βομβαρδισμούς 
της Σερβίας, μάλιστα και της δικής της πρεσβείας, ότι χωρίς πολεμική μηχανή, δεν θα μπορεί να 
αισθάνεται για πολύ καιρό ασφαλής.  
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Δεξιά ο Vladimir Putin και ο Κινέζος πρόεδρος Jiang Zemin, το 

2000 υπογράφουν συμφωνία αλληλο-υποστήριξης έναντι της 
επιθετικότητας των Αμερικανών 

 (http://www.s-t.com/daily/07-00/07-19-00/a02wn011.htm). 
 

Αναγκαστικά λοιπόν, λόγω αυτής της επιθετικότητας, 
άρχισε με ταχύτητα, η διαδικασία εξοπλισμού της Ανατολής, που 
σε λίγο θα καταστήσει την Κίνα Νο 1 υπερδύναμη. Αυτό θα έχει 
σαν συνέπεια να περάσουν τα 200 εκατομμύρια των 
μηχανοκινήτων στρατιωτών της Αποκαλύψεως τον Ευφράτη, 
θέλοντας να καταλάβουν όλο τον πλανήτη και «ίνα αποκτείνωσι 
το τρίτον των ανθρώπων», δηλ. σκοτώνοντας το τρίτο της 
ανθρωπότητας! (Αποκ. Θ14-16) 
 

    Άνω και κάτω ο 
Πούτιν, με τους 
Αμερικανούς προέ-
δρους Bush και 
Clinton αντίστοιχα. 

Άνω ο Πούτιν στην Αγγλία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους πολιτικούς, δίπλα από τη 
βασίλισσα της Αγγλίας. Μπροστά ο Φίλιππος, δεξιά του Πούτιν ο Άγγλος πρωθυπουργός Τόνι 
Μπλερ, πίσω από αυτόν ο Στρο, υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, πιο πίσω ο Σολάνα με το 
σκύλο του, και ο Γάλλος πρόεδρος με τη σύζυγό του. Όλοι αυτοί προωθούν ή και προωθούνται 
από την Παγκοσμιοποίηση, η οποία τους υπόσχεται χρήμα και ισχύ. Το Ευαγγέλιο όμως, και τι 
λέει για τους πλουσίους δεν το έλαβαν υπ’ όψιν τους: «αμήν λέγω υμίν ότι δυσκόλως 
πλούσιος εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών». (Ματ. Ιθ-23) 
Η Παγκοσμιοποίηση επιτρέπει τον μέχρις αιμάτων ανταγωνισμό, αρκεί να κινείται το χρήμα! 

Δίνει κάποια προσοχή στο να μην τσακωθούν μεταξύ τους οι Υπερδυνάμεις, 
αλλά ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι πολύ επιπόλαιος, για να κρατήσει 
αρκετό διάστημα. Ο Θεός, πολύ περισσότερο, 
δεν έχει λόγο να στηρίξει το κατασκεύασμα αυτό, 
των αποστατών Χριστιανών και των σατανιστών. 
 

Ο πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β΄, μαζί με τον Πούτιν, ο 
οποίος του προσφέρει εικόνα.  

 
 
 

Ο Ρώσος πρόεδρος με την αρκούδα, το σήμα της 
Ρωσίας, όπως ακριβώς και στις προφητείες! 
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 Από τον στάρετς Σεραφείµ της Βύριτσα, στη Ρωσία (1866-1949): 
Ο γέροντας προέλεγε µε εκπληκτική ακρίβεια το µέλλον για καταστάσεις 
αλλά και για µεµονωµένα πρόσωπα, όπως κάποτε που είπε στον τότε 
Μητροπολίτη Αλέξιο: 
»- Σε λίγο καιρό θα σας εκλέξουν Πατριάρχη. Θα µείνετε στον 
Πατριαρχικό θρόνο της Μόσχας για 25 χρόνια, όπως παλιά o 
προστάτης σας, άγιος Αλέξιος Μητροπολίτης Μόσχας. 
Ο Μητροπολίτης Αλέξιος αµφέβαλλε. 
»-  Όπως βλέπω εγώ τα πράγµατα, θεωρώ απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο... 
Ο π. Σεραφείµ έγινε πιο συγκεκριµένος. 
»- Ο Στάλιν θα σας στείλει πρόσκληση και θα σας εκλέξουν 
Πατριάρχη τον Φεβρουάριο του 1945. 
∆εν πέρασε πολύς καιρός και στις 15 Μαΐου 1944 κοιµήθηκε ο Πατριάρχης 
Σέργιος. Ο Μητροπολίτης Αλέξιος ανέλαβε τοποτηρητής. Στις 2 

Φεβρουαρίου 1945 η σύνοδος της ρωσικής ιεραρχίας εξέλεξε οµόφωνα τον Μητροπολίτη 
Αλέξιο Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών. Γράφει ο π. Αλέξιος Κυµπάρδιν: 
»... Το 1948 επισκέφθηκα τον Πατριάρχη και του είπα: 
»- Ο ιεροµόναχος π. Σεραφείµ από τη Βύριτσα ζητά την ευλογία σας, Παναγιώτατε, και 
υποβάλλει τα σέβη του. 
»- Τον γνωρίζω, τον γνωρίζω, είπε τρυφερά ο Πατριάρχης. Πώς είναι η υγεία του; 
»- Το πνεύµα του είναι γεµάτο ζωντάνια, αλλά το σώµα του είναι εξαντληµένο, γιατί τον 
επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι, που του µεταφέρουν τις θλίψεις και τον πόνο τους. Μου 
είπε να σας πω ότι σε λίγο καιρό θα αναχωρήσει για τον Κύριο. 
»Ο Πατριάρχης γύρισε προς τις εικόνες, έκανε τρεις µετάνοιες και το σηµείο του σταυρού. 
Τα µάτια του έτρεχαν δάκρυα. Γύρισε και µου είπε: 
»- Είµαι τρία χρόνια Πατριάρχης. Έγινα µε τις προσευχές του. Μου το είχε προείπει. Μου 
έµειναν αλλά 22 χρόνια. Πείτε του ότι ζητώ τις προσευχές του. 
 (Ο Πατριάρχης Αλέξιος λειτούργησε για τελευταία φορά τη µέρα πού γιόρταζε την 25η 
επέτειο από την ανάρρηση του στον Πατριαρχικό θρόνο. Λίγες µέρες αργότερα, στις 17 
Απριλίου 1970, κοιµήθηκε εν Κυρίω). Ο στάρετς όµως έβλεπε καθαρά και το µέλλον της 
Ρωσικής Εκκλησίας, και µέσα σ’ αυτό το ρόλο της νεολαίας:  
 «Θα έλθει καιρός πού ή Εκκλησία θά αναγεννηθεί και σ' αυτή την αναγέννηση 
θά παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο η νεολαία... Θα έλθει η εποχή πού η διαφθορά και η 
ακολασία των νέων θα φτάσει στο έπακρο. Ελάχιστοι νέοι θα παραµείνουν αγνοί και 
παρθένοι. Θα βλέπουν την ατιµωρησία τους και θα νοµίζουν ότι όλα επιτρέπονται, ότι όλες 
οι αµαρτωλές επιθυµίες τους θα πρέπει να ικανοποιούνται. Όµως o Θεός δεν θ' αφήσει. Θα 
τους καλέσει ό Θεός και θα τους δώσει ευκαιρίες να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατό να 
συνεχίσουν µια τέτοια ζωή. Με διάφορους τρόπους θα βρουν το δρόµο προς τον Θεό. 
Πολλοί θα θέλγονται από την ασκητική ζωή. Οι πρώην αµαρτωλοί και πότες (µέθυσοι) θα 
γεµίζουν τις εκκλησίες και θα διψούν για πνευµατική ζωή. Πολλοί θα γίνουν µοναχοί. Τότε θ' 
ανοίγουν τα Mοναστήρια και οι εκκλησίες και θα γεµίζουν από πιστούς. Πολλοί νέοι θα 
πηγαίνουν προσκύνηµα στους Αγίους Τόπους. Θα είναι ωραία εκείνη η εποχή! Το ότι οι νέοι 
αµαρτάνουν σήµερα τόσο πολύ, αυτό θα τους οδηγήσει σε βαθύτερη µετάνοια. Σαν το κερί 
που όταν πάει να σβήσει λάµπει δυνατά και πετάει σπίθες και µε τη λάµψη του φωτίζει το 
σκοτάδι γύρω του, έτσι θα είναι και η ζωή της Εκκλησίας στην εσχάτη εποχή. Και η εποχή 
αυτή είναι κοντά». 
 Προειδοποιούσε τα πνευµατικά του παιδιά ότι: «Θα έλθει εποχή, όταν όχι οι 
διωγµοί, αλλά τα χρήµατα, οι ανέσεις και οι απολαύσεις θα διώξουν τους ανθρώπους 
από τον Θεό και τότε θα χαθούν περισσότερες ψυχές απ' ότι στους καιρούς του 
ανοικτού πολέµου κατά του Θεού. Από τη µια θα ξαναστήνουν σταυρούς και θα 
επιχρυσώνουν τους τρούλους και από την άλλη παντού θα βασιλεύει το ψεύδος 
και το κακό. Η πραγµατική Εκκλησία θα διώκεται πάντα και οι άνθρωποι θα σωθούν µόνο 
µέσα από τις θλίψεις και τις αρρώστιες. Οι διωγµοί θα είναι ύπουλοι και απρόβλεπτοι. 
Θα είναι πολύ φοβερό να ζει κανείς τότε... Λυπάµαι αυτούς που θα ζουν τότε. Εάν ο 
ρωσικός λαός δεν µετανοήσει, µπορεί να έλθει εποχή όπου ο αδελφός θα σηκώσει το 
χέρι κατά του αδελφού του». (Εδώ ο γέροντας κάπως συγκαλυµµένα αποκαλύπτει, αυτό 
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που είπε χρόνια πριν ο στάρετς Σεραφείµ του Σαρώφ, δηλ. νέο εµφύλιο στη Ρωσία, µάλλον 
λίγο µετά τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης  -ΛΜ∆). Έλεγε επίσης ο στάρετς: 
 «Πολλές χώρες θα προσβάλουν τη Ρωσία, αλλά αυτή θα αντέξει, αν και θα χάσει ένα 
µεγάλο µέρος του εδάφους της. Ο πόλεµος που µνηµονεύθηκε από τους Προφήτες και το 
Άγιο Ευαγγέλιο, θα προκαλέσει την ένωση του ανθρωπίνου γένους. Οι λαοί του κόσµου θα 
αντιληφθούν ότι κινούνται προς ένα αδιέξοδο καταστροφής κάθε ζωής, και θα εκλέξουν 
τελικά µία κοινή (Παγκόσµια) Κυβέρνηση. Αυτό θα είναι ο προάγγελος της ενθρόνισης του 
Αντιχρίστου. Κατόπιν θα αρχίσει η καταδίωξη των Χριστιανών παντού. Οι άνθρωποι θα 
φεύγουν προς τη Ρωσία σε τεράστια νούµερα, και όλοι πρέπει να πηγαίνουν µαζί µε τον 
πρώτο, διότι πολλοί που θα µένουν θα χάνονται». 
 Κάποτε για να απαντήσει σε ερώτηση πνευµατικού του παιδιού για το µέλλον της 
Ρωσίας, ο στάρετς τον προέτρεψε να κοιτάξει έξω από το παράθυρο. Ο άνθρωπος είδε 
µέσα από το παράθυρο τον κόλπο της Φινλανδίας και πολλά πλοία µε διαφορετικές σηµαίες 
µέσα σ’ αυτόν. «Τι σηµαίνει αυτό»; ρώτησε τον γέροντα. Ο γέροντας απάντησε: «Θα έρθει 
καιρός οπόταν η πνευµατική ζωή στη Ρωσία θα ανθίσει. Πολλές εκκλησίες και Μοναστήρια 
θα ανοιχτούν, και ακόµη λαοί απ’ όλες της θρησκείες θα έρχονται εδώ για να βαπτίζονται 
στην Ορθοδοξία. Εντούτοις αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ - ίσως 15 χρόνια- µετά τα οποία θα 
έρθει ο Αντίχριστος». Έλεγε επίσης ότι όταν η Ανατολή γίνει ισχυρή, τότε ο κόσµος θα γίνει 
ασταθής. (Εννοούσε την ισχυροποίηση της Κίνας κυρίως – ΛΜ∆.) 
 Σηµαντικότατες και οι προβλέψεις του στάρετς για την αύξηση των θερµοκρασιών, 
µάλιστα όχι γενικά και οµοιόµορφα, αλλά κυρίως των βορείων Ρωσικών περιοχών.         
Η Τατιάνα Νικολάγιεβνα Αλύχοβα καταθέτει: 
Ανησυχούσε ο γέροντας για το µέλλον της Πετρούπολης, επειδή η πόλη βρίσκεται σε 
βαθύπεδη ελώδη περιοχή και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να καταποντιστεί! Ειδικά για την 
Πετρούπολη, που είναι γνωστή για το δριµύ ψύχος του παρατεταµένου χειµώνα, είχε πει: «Προς 
το τέλος του 20ού αιώνα θα αλλάξει απότοµα το κλίµα και στην Πετρούπολη θα κάνει 
περισσότερη ζέστη από ότι στο νότο!». 

(Ο στάρετς Σεραφείµ της Βύριτσα, έκδοση Β΄ «ΑΚΡΙΤΑΣ», και διαδίκτυο) 
 
 Σηµ. ΛΜ∆: Από τους χάρτες 
παρατηρείται καθαρά η καλ-
πάζουσα αύξηση θερµοκρασιών, 
προς τη µεριά της Σιβηρίας 
κυρίως. 
 Οι επιπτώσεις βέβαια δεν 
άργησαν να φανούν. Το απότοµο 
λιώσιµο των πάγων προκαλεί 
αποσταθεροποίηση του εδάφους 
θεµελίωσης των κτιρίων, και 
ολόκληρες πόλεις θα αρχίσουν να 
ερειπώνονται. Η Πετρούπολη µε 
τις ευχές του στάρετς Σεραφείµ 
µπορεί να την γλυτώσει, προς το 
παρόν, αφού δεν βρίσκεται στο 
κέντρο του φαινοµένου. Έτσι 
λοιπόν θα µπουν οι «κίτρινοι» 
στη Σιβηρία εύκολα και θα 
παραµείνουν εκεί, αφού το κλίµα 
θα έχει γίνει εύκρατο! 

Λιώνουν οι πάγοι  (BBC, 11 Αυγ. 2005): «Σε σηµείο καµπής έχει φτάσει η παγκόσµια 
αναθέρµανση» λέει η Γκάρντιαν (The Guardian) που αποκαλύπτει πως ένας παγωµένος βάλτος 
στη Σιβηρία, έκτασης όσο ολόκληρη η Γερµανία και η Γαλλία µαζί, έχει αρχίσει να λιώνει για 
πρώτη φορά από την εποχή των παγετώνων.  Η περιοχή αυτή στη δυτική Σιβηρία, έκτασης ενός 
εκατοµµυρίου τετραγωνικών χιλιοµέτρων, είναι ο µεγαλύτερος παγωµένος βαλτότοπος στον κόσµο, όπως 
αναφέρουν στο περιοδικό Νιου Σάϊεντιστ (New Scientist) ερευνητές από το πανεπιστήµιο του Τοµσκ στη 
Σιβηρία και της Οξφόρδης στη Βρετανία. Οι επιστήµονες φοβούνται πως καθώς λιώνει θα αποδεσµεύσει 
στην ατµόσφαιρα δισεκατοµµύρια τόνους µεθανίου, που είναι αέριο του θερµοκηπίου, 20 φορές πιο 
ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα... 
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ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΜΟΝΑΧΟΥΣ  
 

 Παίσιος  Βελιτσκόφσκυ : 
Το µοναστήρι του Νιαµέτς ήταν για την Μολδαβία ότι και το µοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην 

Ρωσία, ότι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου για την Ουκρανία, ότι το Άγιον Όρος για την Ελλάδα. 
Για πέντε αιώνες ήταν το κέντρο της θρησκευτικής διαφώτισης στην Μολδαβία. Από εκεί βγήκε ο 
περίφηµος Μολδαβός γέροντας Παίσιος  Βελιτσκόφσκυ , ιδρυτής και πατέρας του θεσµού των 
γερόντων στη Ρωσία στους έσχατους καιρούς. Έτσι ένας από τους πολλούς µαθητές του οσίου Παϊσίου, 
ο Σωφρόνιος, που εκείνη την εποχή ήταν ηγούµενος, ήταν πνευµατικός άνθρωπος και αυστηρός 
ασκητής, είδε ένα όραµα:  

 
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ: 
Μια νύχτα, νοµίζοντας πως πλησίαζε να ξηµερώσει, ο Σωφρόνιος βγήκε από την πύλη του 

µοναστηριού και κοίταξε προς την εξωτερική πύλη, εκεί που σήµερα βρίσκεται το αγίασµα. Εκεί είδε ένα 
άνθρωπο που ήταν µαύρος στην όψη και φοβερός στο θέαµα. Φορούσε στρατιωτικό µανδύα και φώναζε 
δυνατά, όπως κάνουν οι αξιωµατικοί όταν δίνουν διαταγές στους στρατιώτες. Τα µάτια του ήταν κόκκινα 
και γυάλιζαν σαν φλόγες. Το στόµα του ήταν σαν των πιθήκων και τα δόντια του εξείχαν απ` αυτό. Στη 
µέση του ήταν περιτυλιγµένο ένα τεράστιο φίδι, του οποίου το κεφάλι κρεµόταν προς τα κάτω κι από το 
στόµα του έβγαινε η γλώσσα σαν ξίφος. Στους ώµους του είχε σιρίτια που είχαν το σχήµα κεφαλών 
φιδιών και στο κεφάλι του φορούσε ένα καπέλο απ` όπου ξεπρόβαλαν φαρµακερά φίδια και τυλίγονταν 
σαν µαλλιά γύρω απ` το λαιµό του. Μόλις ο γέροντας Σωφρόνιος αντίκρισε όλα αυτά πέτρωσε από τον 
φόβο.  

Μετά από λίγο συνήλθε κάπως και ρώτησε τον άρχοντα αυτό του σκότους τι γύρευε τέτοια ώρα 
στον περίβολο του µοναστηριού. Είναι δυνατό να µην ξέρεις ότι εγώ δίνω διαταγές εδώ στο µοναστήρι 
σου; Απάντησε ο µαύρος. Εµείς δεν έχουµε στρατό εδώ κι η πατρίδα µας διανύει περίοδο απόλυτης 
ειρήνης, είπε ο ηγούµενος. 

Τότε συνέχισε ο µαύρος δαίµονας, µάθε πως εµένα µε έστειλαν οι αόρατοι άρχοντες του σκότους 
και βρισκόµαστε εδώ για να εγείρουµε πόλεµο εναντίον την µοναχικής τάξης. Όταν κατά την κουρά σου 
δίνεται τους µοναχικούς σας όρκους, δηλώνεται ότι θα µας πολεµάτε και µας προξενείτε πολλές πληγές 
µε το πνευµατικό σας οπλοστάσιο. Πολλές φορές αναγκαζόµαστε να υποχωρούµε µε ντροπή, γιατί η 
φλόγα της προσευχής σας µας καίει. Τώρα όµως δε σας φοβόµαστε, ιδιαίτερα µετά το θάνατο του 
Παϊσίου, του ηγουµένου σας. Εκείνος µας τρόµαζε και υποφέραµε πολύ στα χέρια του. 

Από τότε ακόµα που ήρθε εδώ από το Άγιο Όρος µαζί µε εξήντα άλλους µοναχούς, εµένα µε 
έστειλαν εδώ µε εξήντα χιλιάδες στρατιώτες µας για να τον σταµατήσουµε. Όσο καιρό είχε αυτός την 
ηγουµενία δεν µπορούσαµε να ησυχάσουµε. Παρ` όλους τους πειρασµούς, τα τεχνάσµατα και τις 
µεθοδείες µας εναντίον εκείνων και των µοναχών του, δεν καταφέρναµε τίποτα. Και ταυτόχρονα δεν 
µπορεί να διηγηθεί ανθρώπινη γλώσσα τις φοβερές οδύνες, τις ταλαιπωρίες και τις δοκιµασίες που 
υποστήκαµε κατά την διάρκεια της διαµονής αυτού του ανθρώπου εδώ. Ήταν ένας έµπειρος στρατιώτης 
και η στρατηγική του µας εύρισκε πάντα εκτός θέσης. 

Μετά τον θάνατο του όµως να πράγµατα άλλαξαν κάπως και µπορέσαµε να αποδεσµεύσουµε 
από αυτό το φρούριο δέκα χιλιάδες δικούς µας. Έτσι µείναµε εδώ πενήντα χιλιάδες. Όταν οι µοναχοί 
άρχισαν να αµελούν τον κανόνα τους και να ενδιαφέρονται περισσότερο για τους αγρούς, τα κτίρια και 
τα αµπέλια, απαλλάξαµε άλλους δέκα χιλιάδες από τα καθήκοντα τους εδώ και οι υπόλοιποι σαράντα 
χιλιάδες µείναµε για να συνεχίσουµε τις προσβολές µας. 

Λίγα χρόνια αργότερα, µερικοί από τους µοναχούς αποφάσισαν να αλλάξουν το τυπικό του 
Παϊσίου, διαφώνησαν µεταξύ τους και µερικοί έφυγαν. Στο µεταξύ δόθηκε άδεια σε λαϊκούς να 
νοικιάζουν δωµάτια στο µοναστήρι, κι όταν µάλιστα έφεραν και τις γυναίκες τους µέσα, κάναµε γιορτή 
για την νίκη µας και µειώσαµε τον στρατό µας κατά δέκα χιλιάδες ακόµα. Αργότερα που άνοιξαν και τα 
σχολεία για νεαρά αγόρια ο πόλεµος πλησίασε προς το τέλος του πια και µπορούσαµε να µειώσουµε τις 
δυνάµεις µας κατά δέκα χιλιάδες ακόµη, αφήνοντας εδώ µόνο είκοσι χιλιάδες δικούς µας για να 
επιβλέπουν τους µοναχούς.   
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Μόλις ο γέροντας Σωφρόνιος άκουσε όλα αυτά αναστέναξε µέσα του και ρώτησε τον µαύρο 
δαίµονα. Τι ανάγκη έχετε να µένετε ακόµη στο µοναστήρι αφού βλέπετε, όπως και ο ίδιος οµολογείς πως 
οι µοναχοί έχουν παραιτηθεί από τον πόλεµο; Τι άλλη δουλειά έµεινε ακόµα εδώ για σας; Και εκείνος ο 
παγκάκιστος, εξαναγκασµένος από την δύναµη του Θεού, αποκάλυψε το µυστικό του. 

Είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει κανένας πια να µας πολεµήσει όπως παλιά, αφού η αγάπη 
έχει ψυχραθεί και έχετε προσκολληθεί σε επίγειες και κοσµικές υποθέσεις. Υπάρχει όµως και κάτι 
ακόµα στο µοναστήρι που µας ενοχλεί και µας ανησυχεί. Είναι αυτά τα κουρελόχαρτα τα 
βιβλία - στον όλεθρο να πάνε!! - αυτά που έχετε στην βιβλιοθήκη σας! 

Ζούµε µε τον φόβο και τον τρόµο µήπως κάποιος από τους νεωτέρους µοναχούς τα πιάσει στα 
χέρια κι αρχίζει να τα διαβάζει. Μόλις αρχίσουν να διαβάζουν τα καταραµένα αυτά κουρελόχαρτα, 
µαθαίνουν την αρχαία ευλάβεια κι εχθρότητα σας εναντίον µας κι οι νεαροί αρχάριοι 
ξεσηκώνονται. Μαθαίνουν από αυτά πως οι παλιοί χριστιανοί, µοναχοί και λαϊκοί, συνήθιζαν να 
προσεύχονται αδιάλειπτα, να νηστεύουν, να εξετάζουν και να εξαγορεύονται τους λογισµούς, να 
αγρυπνούν και να ζουν σαν ξένοι και παρεπίδηµοι σ` αυτόν τον κόσµο. Μετά, απλοϊκοί όπως είναι, 
αρχίζουν να θέτουν τις ανοησίες αυτές σε εφαρµογή. Ακόµη παίρνουν σοβαρά όλη την Αγία Γραφή. Μας 
βρίζουν και ωρύονται εναντίον µας σαν άγρια θηρία. Αρκεί να σου πω ότι ένας από αυτούς τους 
ανόητους θερµοκέφαλους είναι αρκετός για να µας διώξει όλους από εδώ.  

Είναι τόσο ανηλεείς και ασυµβίβαστοι εναντίον µας, όσο και ο θανατωµένος αρχηγός σας (ο 
Σωτήρας). Επί τέλους, έχουµε τόση ειρήνη και ηρεµία µαζί σας. Αυτά τα αποκαλούµενα πνευµατικά 
βιβλία σας όµως είναι µια διαρκής πηγή εχθρότητος και ταραχής. Γιατί δεν µπορούµε να έχουµε ειρήνη; 
Γιατί εσείς δεν διαβάζεται τα βιβλία µου; ∆εν είναι και αυτά πνευµατικά; Κι εγώ πνεύµα δεν είµαι; Κι εγώ 
εµπνέω ανθρώπους να γράφουν βιβλία! 

Αλλά φτάνει να πέσει ένα απ` αυτά τα παλιόχαρτα, που τα λέτε περγαµηνές, στα χέρια ενός 
απλού κι ανόητου, κι αρχίζει εκ νέου καινούργιος πόλεµος κι αναγκαζόµαστε να φεύγουµε και να 
αρπάζουµε πάλι τα όπλα εναντίον σας. Ανήµπορος πια να κρατήσει σιωπή, ο φτωχός ηγούµενος τον 
ρώτησε.  

Ποιο είναι το µεγαλύτερο όπλο σας εναντίον των µοναχών στους καιρούς µας;  
Κι εκείνος απάντησε. 

Όλο  το  ενδιαφέρον  µας  σήµερα  στρέφεται  στο  να  κρατήσουµε  τους  µοναχούς ,  
και  τ ις  µοναχές ,  µακριά  από  τ ις  πνευµατικές  ενασχολήσεις ,  ιδιαίτερα δε από την 
προσευχή και την µελέτη αυτών των καπνισµένων βιβλίων. Γιατί δεν δαπανάτε περισσότερο χρόνο 
στη φροντίδα των κήπων και των αµπελιών, στο ψάρεµα, στα σχολεία για τους νέους, στη φιλοξενία 
όλων αυτών των καλών ανθρώπων που έρχονται εδώ το καλοκαίρι για καθαρό αέρα και υγιεινό νερό; Οι 
µοναστές που ασχολούνται µε τέτοια πράγµατα πιάνονται στα δίχτυα µας όπως οι µύγες στον ιστό της 
αράχνης. 

Ως  ότου  όλα  αυτά  τα  βιβλία  καταστραφούν  ή  φθαρούν  από  το  χρόνο ,  δεν  θα  
ειρηνέψουµε .  Είναι σαν σαΐτες και βέλη για µας. ∆εν είχε καλά καλά τελειώσει τα λόγια αυτά και 
σήµανε το σήµαντρο για την ακολουθία του όρθρου. Ο αρχηγός των δαιµόνων εξαφανίστηκε αµέσως 
σαν καπνός. Ο γέροντας ξεκίνησε για την εκκλησία µε µεγάλο πόνο ψυχής, εξαιτίας των αποκαλύψεων 
αυτών και µπήκε στην εκκλησία. Όταν µαζεύτηκαν οι µοναχοί τους διηγήθηκε µε δάκρυα στα µάτια όλα 
όσα είδε κι άκουσε κατά την διάρκεια της φοβερής αυτής οπτασίας. Και µετά έδωσε εντολή να 
καταγραφούν όλα αυτά για να ωφεληθούν οι επιγενόµενοι.  

 
Ο ίδιος ο στάρετς Παίσιος Βελιτσκόφσκυ είχε δει κάτι σχετικό: 
 

… Ο π. Αθανάσιος µιλούσε για τον στάρετς Παίσιο Βελιτσκόφσκυ µε δέος και σεβασµό και 
διηγόταν τα ακόλουθα για να δείξει το ύψος των πνευµατικών του αναβάσεων… 

Κάποτε καθόταν στο καλύβι του και προσευχόταν. Ξαφνικά είδε (σαν σε έκσταση, όπως συνήθως 
αποκαλύπτεται σε τέτοιους ανθρώπους) πλήθος δαιµόνων να κυκλώνουν ένα είδος θυσιαστηρίου και σε 
λίγο άλλους δαίµονες να συνοδεύουν τον σατανά µε δαιµονική επισηµότητα. Ο σατανάς κάθισε πάνω 
στο θυσιαστήριο και δεχόταν τους δαίµονες που ερχότανε ένας – ένας µε τις αναφορές τους και 
απαντούσαν στις ερωτήσεις του. 
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Εσύ που ήσουν; Ρώτησε ο σατανάς τον πρώτο δαίµονα. Ήµουν στο καλύβι ενός µοναχού, που 
ζει στην ησυχία έξω από το µοναστήρι, µα δεν µπορούσα να τον πλησιάσω, γιατί όσες φορές δοκίµασα 
εκείνος έπεφτε κατά γης, φυσικά έκανε µετάνοιες και προσευχές, και ήταν καλυµµένος ολόκληρος µε µια 
φωτιά που µε έκαιγε, και για αυτό µου ήταν τελείως αδύνατο να φτάσω κοντά του. Ο σατανάς τότε 
διέταξε να τον δείρουν όπως και τους άλλους που δεν τα κατάφεραν στις δαιµονικές επιδιώξεις τους. Κι 
ήταν όλοι αυτοί 5-6 δαίµονες. Μετά ο σατανάς άρχισε να γρυλίζει και να λέει: 

Ω! πόσο µε ενοχλούν  αυτά τα παλιόχαρτα !! (εννοούσε τα πατερικά βιβλία σε µεταφράσεις 
του π. Παϊσίου). Θάρθει καιρός όµως που όλα θα υποταχθούν στην θέληση µου, και αυτά τα βιβλία θα 
εξαφανιστούν. Και η εποχή αυτή, πρόσθεσε ο γέρων Αθανάσιος ήρθε. 

Η περίφηµη βιβλιοθήκη της µονής Νιαµέτς κατακάηκε και τα λίγα βιβλία για την νοερή προσευχή 
που γλύτωσαν από την καταστροφή έχουν µείνει στ` αζήτητα, κανείς πια δεν ενδιαφέρεται γι` αυτά...      
Ο γέροντας Αθανάσιος συνέχισε: Πρέπει να  διαβάζουµε διαρκώς  ΠΑΤΕΡΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ. Όλοι οι 
άγιοι πατέρες διάβαζαν πολύ, διάβαζαν ως ότου να λάβουν το χάρισµα της προσευχής. Τον 
Οκτώβριο του 1873 ο Αθανάσιος αρρώστησε και στις 23 του µηνός πέθανε και κηδεύτηκε στο κοινό 
κοιµητήριο.  

 ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΥ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ. 

 Από  τον  Ευεργετινό :  

Οι Άγιοι Πατέρες προεφήτευσαν δια την τελευταίαν γενεάν και είπον µεταξύ των, µε 
απορίαν: 
      - Ηµείς τι εκάµαµεν; 
Ένας δε εξ αυτών, ο οποίος ήτο σπουδαίος, ο Αββάς Ισχυρίων, απήντησεν: 

- Ηµείς εξεπληρώσαµεν τάς έντολάς του Θεού. 
Οι Πατέρες τον ηρώτησαν: 

- Άρα γε αυτοί, που θα έλθουν µετά από ηµάς, τι θα κάνουν; 
- Μόλις θα εκτελέσουν το ήµισυ από το έργον µας, απήντησεν ό Γέρων. Ηρώτησαν 

πάλιν οι Πατέρες: 
- Και εκείνοι, πού θα έλθουν µετά από αυτούς, τι θα κάνουν; 
- Οι Μοναχοί της γενεάς εκείνης δεν θα έχουν κανένα  έργον αρετής και ευσεβείας· 

πρόκειται δε να έλθη εις αυτούς πειρασµός, ώστε εκείνοι που θα ευρεθούν άξιοι, κατά την 
εποχήν εκείνην, θα είναι πολύ καλύτεροι και από ηµάς και από τους Πατέρες µας. 

 
 Από  τον  Ευεργετινό ,  ο  Αββάς  Παµβώ  (303-374),  για  το  ίδ ιο  θέµα :  

(Ήταν ασκητής στην έρηµο της Νιτρίας, στην Αίγυπτο, σύγχρονος του Μεγάλου Αντωνίου. Είχε 
δύο χαρακτηριστικά για τα οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστός: α. Κατόπιν ασκήσεως κατάφερε να µη 
βγαίνει από τα χείλη του λόγος αργός (µη εποικοδοµητικός). Όταν τον ρωτούσαν για θέµατα των 
Αγίων Γραφών, τις οποίες είχε µάθει µε πολύ κόπο, διότι προσήλθε χωρίς να ξέρει γράµµατα 
στην άσκηση, δεν απαντούσε ούτε σε µια απλή ερώτηση χωρίς προσευχή, και χωρίς να έχει 
πληροφορία από το Θεό. Πολλές φορές έκανε µήνες ολόκληρους να απαντήσει. Και β. ∆εν 
έφαγε ποτέ του άρτο, χωρίς να εργασθεί προσωπικά για να τον κερδίσει, πλέκοντας ψαθιά. Σε 
µεγάλη ηλικία το πρόσωπό του έλαµπε σαν το πρόσωπο του Μωϋσέως την αρχαία εποχή, 
(µετά την εµφάνιση του Θεού σ’ αυτόν), ώστε οι µοναχοί να µη µπορούν να το ατενίζουν.  
Γέροντας Παµβώ: 

 …«Και θα σου πω το εξής παιδί µου (λέγει προς τον µαθητή του), ότι θα έρθουν µέρες 
που οι Χριστιανοί θα προσθέτουν και θα αφαιρούν, και θα τροποποιούν τα βιβλία των ιερών 
Ευαγγελιστών, και των Αγίων Αποστόλων, και των θείων Προφητών και των Αγίων Πατέρων. 
Θα υποτονίζουν τις άγιες Γραφές, και θα συνθέτουν τροπάρια, ύµνους και γραπτά τεχνιέντως. Ο 
νους τους θα διαχυθεί από αυτά και θα αποµακρυνθεί από το Ουράνιο Πρότυπό του. Γι’ αυτούς 
τους λόγους οι άγιοι πατέρες είχαν προγενέστερα παροτρύνει τους µοναχούς της ερήµου, να 
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καταγράψουν τους βίους των Πατέρων όχι σε περγαµηνές, αλλά σε χαρτί, διότι η ερχοµένη 
γενιά θα τους αλλάξει για να συµπίπτουν µε τις προσωπικές τους προτιµήσεις. Ώστε, όπως 
βλέπεις, το κακό που θα έρθει θα είναι τροµερό». 
Τότε ο µαθητής είπε: « Ώστε γέροντα οι παραδόσεις και τα έθιµα των Χριστιανών πρόκειται να 
αλλάξουν; Μήπως δεν θα υπάρχουν αρκετοί ιερείς στην εκκλησία, όταν θα έλθουν αυτοί οι 
δυστυχείς καιροί»; Ο γέροντας τότε είπε: 

«Σ’ αυτούς τους καιρούς η αγάπη στο Θεό σε πολλές ψυχές θα ψυγεί, και µεγάλη θλίψη 
θα πέσει στον κόσµο. Το ένα έθνος θα αποστρέφεται το άλλο. Λαοί θα µετακινούνται από τα 
µέρη τους. Οι κυβερνήτες θα είναι µπερδεµένοι. Ο κλήρος θα βαδίσει προς την αναρχία, και οι 
µοναχοί θα κλίνουν περισσότερο προς την αµέλεια. Οι ηγέτες της Εκκλησίας θα θεωρούν 
ανώφελο ότι προέτρεπε σε ψυχική σωτηρία, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τις ψυχές των 
ποιµνίων τους, και θα αποβάλλουν κάθε τέτοιο ενδιαφέρον. Όλοι θα δείχνουν προθυµία και 
δραστηριότητα για όλα τα θέµατα που θα αφορούν το τραπέζι του φαγητού τους και τις ορέξεις 
τους. Θα είναι νωθροί στις προσευχές τους, και επιπόλαιοι στις κρίσεις τους. Όσο για τους βίους 
και τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων, δεν θα έχουν κανένα ενδιαφέρον να τους µιµηθούν, 
ούτε ακόµη και να τους ακούσουν. Αλλά µάλλον θα µεµψιµοιρούν και θα λέγουν: «Αν είχαµε 
ζήσει στους δικούς τους καιρούς, τότε θα’ χαµε συµπεριφερθεί σαν κι’ αυτούς». Και οι επίσκοποι 
θα υποχωρούν στους ισχυρούς του κόσµου, δίνοντας απαντήσεις σε διάφορα θέµατα, µόνο 
αφού πάρουν δώρα από παντού, και αφού συµβουλευθούν την κοσµική λογική των 
µορφωµένων. Τα δίκαια του πτωχού δεν θα υπερασπίζονται, θα καταπιέζουν τις χήρες και θα 
ταλαιπωρούν τα ορφανά. Η διαφθορά θα διαπερνά αυτούς τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι 
δεν θα πιστεύουν στο Θεό, θα µισούν ο ένας τον άλλο, και θα κατατρώγωνται µεταξύ τους σαν 
τα θηρία. Ο ένας θα κλέβει τον άλλο, θα µεθούν, και θα βαδίζουν σαν τυφλοί».  Ο µαθητής ξανά 
ρώτησε:  
 «Τι µπορούµε να κάνουµε σε µια τέτοια κατάσταση»;  Και ο γέροντας Παµβώ απάντησε: 
«Παιδί µου, σ’ αυτούς τους καιρούς όποιος σώσει την ψυχή του, και προτρέψει και 
άλλους να σωθούν, θα ονοµασθεί Μέγας στο βασίλειο του Ουρανού». 

(Η προσθήκη τροπαρίων και γενικά η µελωδική απόδοση ύµνων και εκφωνήσεων στη 
θεία λατρεία, ναι µεν δηµιούργησε µια µεταβατική περίοδο επικίνδυνη κυρίως για τους ασκητές, 
και γι’ αυτό προειδοποιεί το µαθητή του ο άγιος γέροντας, ώστε αυτός να µην ασχοληθεί µε 
αυτά, όµως στην Εκκλησία τελικά επικράτησαν ύµνοι θεόπνευστοι και µελωδίες άξιες της 
αποστολής Της. Απόδειξη ότι µεγάλοι Πατέρες, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος 
Ιωάννης ο ∆αµασκηνός, ο Ρωµανός ο µελωδός, ο άγιος Κοσµάς ο µελωδός, κλπ. ασχολήθηκαν 
λίαν επιτυχώς µε αυτά.  

Η ψυχρότης της αγάπης των πολλών, αυξάνει όσο πλησιάζοµε το τέλος του κόσµου. Το 
ίδιο και η διαφθορά των κληρικών και µοναχών. Ο συµβιαβασµός µε την κοσµική εξουσία θα 
µεγιστοποιηθεί όταν πλησιάσοµε την εποχή του Αντιχρίστου, δηλ. την εποχή του ενός 
παγκόσµιου κυβερνήτη, διότι τέτοιος θα είναι, σύµφωνα µε τις ιερές Γραφές, ο 
Αντίχριστος. Εποµένως έχοµε φθάσει στην εποχή αυτή, αφού όλοι τώρα µιλούν για 
Παγκοσµιοποίηση! Η παναίρεση της Πανθρησκείας ήδη προωθείται από διάφορα κέντρα, 
όπως του ΟΗΕ, του Παγκ. Συµβουλίου Εκκλησιών, της παπικής εξουσίας, και από άθεους 
«θεολόγους» και ιεράρχες ακόµη και εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τη µεγαλύτερη 
δραστηριότητα δείχνει ο παπισµός, προσπαθώντας να καταλάβει την αρχηγική καθέδρα όλων 
των «θρησκειών». Για το λόγο αυτό γίνονται οι ψευτοταπεινώσεις και συγνώµες και δήθεν 
καλοσύνες του πάπα. ∆ιότι τώρα αντί για διωγµό κατά των άλλων θρησκειών και οµολογιών, οι 
παπικοί έχουν το: Βάλε µια µετάνοια στον Πάπα, και πίστευε ότι θέλεις!   -ΛΜ∆). 
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Ο γ. Χαράλαµπος (  1(14)/1/2001) 
διατελέσας ηγούµενος της Ι. M. Αγίου 

∆ιονυσίου Αγίου Όρους, 
πνευµατικόν τέκνον του γ. Ιωσήφ 

του Σπηλαιώτου 

 
 

 Aββά  Αντωνίου  του  Μεγάλου :  Είπεν ο Αββάς 
Αντώνιος ότι, όπως του αποκαλύφθηκε, στους έσχατους καιρούς οι 
µαναχοί θα γίνουν σαν τους κοσµικούς, και οι κοσµικοί σαν τους 
δαίµονες… 
 

 Για  το  ποιους  βοηθάνε  οι  µοναχοί :  
Ο γ. Παίσιος ο Αγιορείτης πίστευε ότι ένας µοναχός µπορεί να 

βοηθήσει ολόκληρο το Έθνος. «Άλλον ο Θεός τον κάνει µοναχό για να 
βοηθήσει µια οικογένεια και άλλον για να βοηθήσει ολόκληρο Έθνος. 
Το Άγιον Όρος πολλά µπορεί να προσφέρει. Μπορεί να 
δηµιουργήσει πάλι το Βυζάντιο από το οποίο προήλθε». 

 
 Οι δαιµονικές επιρροές:  
Κατά τη διάρκεια της Γερµανικής Κατοχής, σίκαλη είχε 

σπαρεί στους αγρούς του γυναικείου Μοναστηριού (που ίδρυσε και 
κατηύθυνε πνευµατικά ο γ. Λαυρέντιος  του Chernigov). Η σοδειά 
ήταν έτοιµη, αλλά οι αρµόδιοι (του κοµµουν. καθεστώτος) δεν 
έδιναν άδεια να κάνουν την συγκοµιδή. Οι Μοναχές πήγαν στην 
Υπηρεσία να συνεννοηθούν, αλλά αποµακρύνθηκαν µε απότοµο 
τρόπο χωρίς να τους δοθεί ευκαιρία να µιλήσουν. 

Η οικονόµος του Μοναστηριού, γύρισε µε δάκρυα και 
πήγε να εκφράσει τον πόνο της στον γέροντα. Το επόµενο πρωί 
την ευλόγησε για να πάει ξανά στην ίδια Υπηρεσία, ορίζοντάς της 
να µη µιλήσει µε οποιονδήποτε καθ’ οδόν. Εµπιστευόµενη στις 
ευχές του γέροντος, η Μοναχή πλησίασε τους ίδιους υπευθύνους. 
Αυτή τη φορά ήταν πολύ εξυπηρετικοί, και της έδωσαν άδεια για 
την συλλογή της σίκαλης. Η 
Μοναχή γύρισε χαρούµενη και 

είπε στον µπάτιουσκα για την θαυµαστή αλλαγή στην 
συµπεριφορά των προσώπων. 

Αυτός χαµογέλασε: «Βλέπεις , όταν ένα  
πρόσωπο  είναι  διεστραµµένο , έχει  µία  δαιµονική  
επιρροή  µέσα  του .  Αλλά  όταν προσεύχεσαι ,  ο  
δαίµων το βάζει  στα  πόδια , και  το πρόσωπο  γίνεται  
ευγενικό  και  καλό»   
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ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 1000 ΧΡΟΝΙΑ! 
ΜΕΤΑ ΤΟ 1950, Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΘΕΡΜΟ-ΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟΓΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ 

ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ (ΑΡΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ), ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Η 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΟΥ Ε∆ΩΣΕ ΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΑ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΗΛΙ∆ΕΣ: 
 

ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΗ ΕΚΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ, ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ. 

ΖΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΩΝ 
ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙ∆ΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΥΚΛΟ 
ΚΑΘΕ 11 ΧΡΟΝΙΑ 

ΟΙ  ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 
ΑΝΕΒΕΙ ΚΑΤΑ 45 cm 
κατά µέσο όρο µετά από 
µελέτη έξι σεναρίων, 
µέχρι το 2100.  
 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΝ ΟΛΑ 
ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΜΟΥΘ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΙΒΗΡΙΑ, ΤΩΡΑ ΣΕ 
ΜΟΥΣΕΙΟ. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ 
ΠΟΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ. ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΙΣΟΡΟΠΙΕΣ. 

ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΣ ΜΗΝ ΚΟΡ∆ΟΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΘΕΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ! 

∆ΙΟΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΞΥΓΙΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ.  

ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΕΣ, ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΑΖΙ, ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΦΟΒΕΡΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ  ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ.  

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΜΑΣ “∆ΙΑΦΩΤΙΖΑΝ” ΜΕ ΘΕΩΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΣΠΡΕΫ ΜΕ ΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΟΖΟΝ. ∆ΗΛ. ΝΟΜΙΖΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΟΖΟΝ ΕΠΕΙ∆Η ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΡΙΩ∆ΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΓΗΪΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ! 
ΜΙΑ ΕΙ∆ΗΣΗ ΟΜΩΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ:                               (ΑΠΕ – FORTHNET.GR 17/11/2004) 
Η έρευνα που διενήργησαν τα Πανεπιστήµια Τζον Χόπκινς και Γέιλ και η οποία θεωρείται µία από τις 
πληρέστερες, αποδεικνύει ότι η µόλυνση (από την αύξηση) του όζοντος ευθύνεται για πρόωρους 
θανάτους. Η µόλυνση του όζοντος όχι απλώς προκαλεί µεγάλης κλίµακας αναπνευστικά νοσήµατα, αλλά 
ευθύνεται επίσης και για πολλές χιλιάδες πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, όπως αναφέρεται 
σε µελέτη που δηµοσιεύθηκε την Τρίτη. 
Οι επιστήµονες κατέληξαν ότι το συγκεκριµένο είδος µόλυνσης όχι µόνο αντιπροσωπεύει "έναν υπαρκτό 
κίνδυνο για την υγεία", αλλά επίσης ότι και µία ελαφρά αύξηση του ποσοστού του όζοντος στις πόλεις 
έχει ως συνεπακόλουθο µία ελαφρά αύξηση του ποσοστού θνησιµότητας…  
Ο µέσος όρος του όζοντος στην ατµόσφαιρα σε εθνικό επίπεδο είναι 40 µικρογραµµάρια/µ3, όµως το 
καλοκαίρι αναµένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το όριο αυτό, κυρίως στις πόλεις, όπως επισηµαίνεται στη 
µελέτη. Μία αύξηση κατά 10 µικρογραµµάρια/µ3 µέσα σε µία εβδοµάδα αυξάνει το ποσοστό θνησιµότητας 
κατά 0,5%, το οποίο αριθµητικά µεταφράζεται, σε εθνικό επίπεδο, σε επιπλέον 3.800 θανάτους στα 95 αστικά 
κέντρα, που απετέλεσαν το πεδίο της έρευνας της επιστηµονικής οµάδας. 
  Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΧΕ ΒΡΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΓΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  Η 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ: «ΕΝ ΟΙ∆Α ΟΤΙ ΟΥ∆ΕΝ ΟΙ∆Α»!!! 
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ; 
    
Από δημιουργίας ανθρώπου έως το 1800 περίπου… 

…εφευρέσεις σχεδόν μηδέν ! 
Μετά, σημειώνεται ένα τεράστιο άλμα, τέτοιο, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, 
από τότε πού δημιουργήθηκε o άνθρωπος... 

1769 -  Ατμομηχανή 

1800 -  Εφεύρεση ηλεκτρικής στήλης 

1822 -  Φωτογραφία 

1837 - Τηλέγραφος 

1860 - Βενζινομηχανές 

1861 - Ηλεκτρικές μηχανές 

1876 - Τηλέφωνο 

1880 - Ηλεκτρικό φως 

1896 - Ασύρματος 

1903 - Αεροπλάνο 

1925 - Τηλεόραση 

1935 - Ραντάρ 

1935 - Εφεύρεση νάϊλον 

1942 - Πυρηνική ενέργεια 

1945 - Ατομική βόμβα 

1948 - Τρανζίστορ 

1950 - Μικροηλεκτρονική 

1953 - Ανακάλυψη του DNA 

1953 - Ανάβαση στην κορυφή του Έβερεστ, του πιο ψηλού βουνού της Γης 

1969 - Ο άνθρωπος στη Σελήνη μετά από χιλιάδες επί πλέον εφευρέσεις, για να 
λυθούν τα διαστημικά προβλήματα ... 

1973 - Barcode ή γραμμωτός κώδικας ή “σύστημα 666” 

        Τα μυρμήγκια, όταν βγάζουν φτερά χάνονται ... ( λαϊκό γνωμικό ) 

(από σελίδα του διαδικτύου, ΛΜΔ) 

Ο αστεροειδής που θα πλήξει τον πλανήτη, σύμφωνα 
με κάποια ερμηνεία στην Αποκάλυψη, σε προσομοίωση 

από σελίδα του internet. 
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