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   ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝ∆ΙΑΣ ΚΑΙ 

Η 4η ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ  

 
Άνω, η τέφρα (ash) φαίνεται σε δορυφορική φωτογραφία της 15-4-2010, δηλ. πολλές μέρες μετά την 20η Μαρτίου 
αργά το βράδυ, που δραστηριοποιήθηκε το ηφαίστειο στην Ισλανδία, να προσβάλλει τον ουρανό της Ευρώπης, 
διακόπτοντας τις αεροπορικές συγκοινωνίες.  Δείτε και στις 19 Απριλίου (366KB) 

 
         Το ηφαίστειο Eyjafjallajokull της Ισλανδίας έστειλε την τέφρα του στους ουρανούς της Ευρώπης, 
ανακινώντας, ίσως και επισφραγίζοντας, την συμφορά που προβλέπεται από την 4η σάλπιγγα της 
Αποκάλυψης: «Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε, και επλήγη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον 
της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, ίνα σκοτισθή το τρίτον αυτών, και το τρίτον αυτής μη 
φανή η ημέρα, και η νυξ ομοίως». (Αποκ. Η-12). Δηλ. θα μειωθεί η ικανότητά μας να βλέπουμε τον ήλιο 
και τα αστέρια κατά το 1/3. VIDEO-CLIPS 
         Ήδη η 3η σάλπιγγα έχει ηχήσει από το 1986 στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, όπως έλεγε ο 
γέροντας Παΐσιος: «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 ΑΨΙΝΘΟΣ... Ουκρανικά Τσέρνομπιλ»! (Επίτομος 
σελ. 74) 

   H 4η σάλπιγγα της Αποκάλυψης: 
        Όπως η ραδιενεργός μόλυνση στην Ουκρανία, στις 26 Απριλίου του 1986, δεν ήταν η μόνη 
αιτία από την οποία «πικράθηκαν» οι πηγές των υδάτων, αλλά υπήρχαν, πριν και μετά, 
παρόμοια συμβάντα (οι αντιδραστήρες του Κοζλοντούϊ στη Βουλγαρία, οι βόμβες 
απεμπλουτισμένου ουρανίου σε Ιράκ, Κοσσυφοπέδιο κλπ), έτσι και τώρα να μην νομίζουμε ότι 
η 4η σάλπιγγα ήταν μόνο οι μέχρι τώρα επιπτώσεις από το Ισλανδικό ηφαίστειο.  

υπό Λεοντίου Μοναχού ∆ιονυσιάτου 

http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/11_gPaisios+.pdf
http://www.imdleo.gr/diaf/files/poly10/02/iceland109MO.jpg
http://www.imdleo.gr/diaf/files/poly10/02/Volcano-poly.htm
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       Υπάρχουν αρκετές διεργασίες σε εξέλιξη, φυσικές και τεχνητές, που απειλούν να 
ξεπεράσουν το ποσοστό της καταστροφής που αναγράφεται στην Αποκάλυψη. Εκτός από τα 
ηφαίστεια, υπάρχει η πλανητική σκίαση1 ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε πρόσφατα, και 
οφείλεται σε νέφη που δημιουργούνται από μικροσωματίδια ρύπων2. Το κρύψιμο του ήλιου από 
τέτοια σύννεφα λέγεται ότι  ξεπερνάει, κατά τις επιστημονικές μετρήσεις, το 20% σε σχέση με 
μερικές δεκαετίες πριν (τη δεκαετία του 1950). Οι τεράστιες πυρκαγιές διεθνώς και οι συνέπειες 
από πολεμικές επιχειρήσεις προσθέτουν τις επιπτώσεις τους στο όλο σκηνικό. 

 
 
 
Οι πυρκαγιές διεθνώς το 10ήμερο 
19-8-2007 έως 28-8-2007. 

 
 
 
 
 
Πυρκαγιές στην Ελλάδα, 
(modis_fireservice) 
26-8-2007. 

 
  Το κάψιμο των πετρελαιοπηγών του Κουβέϊτ το 1991, που ξεκίνησε ο Σαντάμ Χουσεΐν 
όταν το Ιράκ έχανε τον πόλεμο από τις δυνάμεις των Αμερικανών και των συμμάχων τους, 
παρά λίγο από μόνο του να γίνει αιτία μαυρίσματος του ουρανού, και έκλειψης του τρίτου του 
φυσικού φωτός. Μαύρα μολυσμένα σύννεφα έβρεξαν τότε πετρέλαιο στην Κίνα.  
         Επειδή ο άνθρωπος ζει σε δύο κόσμους συγχρόνως, στον υλικό -πρόσκαιρα όμως- 
που ανήκει το σώμα του, και στον πνευματικό -αιώνια- που ανήκει η ψυχή του, η 
Αποκαλυπτική σάλπιγγα μας προειδοποιεί όχι μόνο για τα εξωτερικά αλλά κυρίως για τα 
πνευματικά γεγονότα που τρέχουν και δύσκολα τα συνειδητοποιούμε για να τα 
αξιολογήσουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα δεύτερα είναι απείρως σημαντικότερα από τα πρώτα, 
διότι δεν έχει την ίδια αξία η αιώνια ψυχή με το πρόσκαιρο σώμα: «διότι τι ωφελείται ο 
άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή του ζημιωθεί; ή τι δώσει άνθρωπος 
αντάλλαγμα της ψυχής αυτού»;  (Ματθ Ιστ-26) 
        Οι άγιοι μας πληροφορούν, όπως ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Κύριος Ιησούς 
Χριστός είναι ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, και όταν αυτός φανερώθηκε κάθε σκιά, όχι μόνο 
ειδωλολατρική αλλά και αυτή των τυπικών του Μωσαϊκού νόμου έπαυσε: «Αλλά φάνηκε ο Ήλιος 
της Δικαιοσύνης, και η σκιά έπαυσε. Διότι υπάρχοντος του ηλίου η σκιά κρύβεται (χάνεται)»3...       

                                                 
1   Δείτε το video του BBC με ελλ. υπότιτλους:  http://www.imdleo.gr/diaf/files/poly10/02/glob-dim.htm ή pdf κείμενο 
2   Δείτε πχ για το καφέ σύννεφο στην Ασία: http://www.imdleo.gr/diaf/2009/09/browncloud.htm 
3  ...¢ll' ™pšfanen Ð tÁj dikaiosÚnhj ¼lioj, kaˆ ¹ ski¦ pšpautai ¹l…ou g¦r Ôntoj, krÚptetai ¹ ski£. Di¦ toàto 
¢mnÕj kaˆ ™n tÍ trapšzV tÍ mustikÍ, †na tù a†mati aÙtoà ¡giazèmeqa. Diό toà ¹l…ou ™lqÒntoj lÚcnoj mhkšti 

http://www.imdleo.gr/diaf/2010/04/Global_dimming.pdf
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Και βέβαια αστέρες μικρότεροι, για το λιγότερο φως τους, είναι οι άγιοι της Εκκλησίας του 
Χριστού, και οι επίσκοποι των κατά τόπους εκκλησιών κατά την ίδια την Αποκάλυψη. 
          Οι άγιοι φανερώνονται πιο ευδιάκριτα στο νου των ανθρώπων σε περίοδο δοκιμασιών, 
δηλ. όταν κρύβεται η φωτεινή παρουσία του Θεού από τη νύχτα που δημιουργούν αυτοί που 
«αγάπησαν περισσότερο το σκότος (των παθών), από το Φως4». Έτσι όπως τα αστέρια και η 
σελήνη φαίνονται καλύτερα στο θόλο του ουρανού όταν είναι νύχτα.  

Και σάλπιγγα είναι η φωνή του Κυρίου, η οποία, όπως στο ευαγγέλιο, ταράσσει τους 
απίστους, ενώ διεγείρει από τον ύπνο τους πιστούς, καλώντας τους στην ενεργό πίστη, με την 
ορατή βοήθεια του λόγου των προφητών, και την αόρατη σύμπραξη των αγγέλων. «...Διότι 
σάλπιγγες ήσαν οι προφήτες, σάλπιγγα δε μεγάλη η αγία φωνή του Κυρίου στο 
ευαγγέλιο. Γι’ αυτό και δόθηκε σε αγγέλους να μας κάνουν αποκαλύψεις: διότι θα σαλπίσει 
λέγει και οι νεκροί θα αναστηθούν»5. Και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ερμηνεύοντας τα 
σχετικά με την εορτή των Σαλπίγγων που γιόρταζαν οι Ιουδαίοι τον 7ο μήνα, ονομάζει τους 
προφήτες και το κήρυγμά τους σάλπιγγα6. 

Έτσι τα εξωτερικά φαινόμενα μας οδηγούν στο να αναζητήσουμε τα αντίστοιχα 
πνευματικά, που είναι πολύ πιο αξιόλογα και πιο σοβαρά. Και μάλιστα η ουσιαστική αποκάλυψη 
είναι ότι τα γεγονότα του υλικού πεδίου είναι απεικονίσεις των αντιστοίχων του πνευματικού 
κόσμου, μέσα στον οποίο ζούμε ήδη με την λογική και αθάνατο ψυχή μας.  

«Η Εκκλησία, η οποία συχνά δηλώνεται με τον αριθμό επτά, είναι επιφορτισμένη 
με το καθήκον του κηρύγματος», λέει ο Αιδέσιμος Μπήντ από την δυτική Ορθόδοξη 
Εκκλησία. Και συνοπτικά αναφέρει ότι πνευματικά: 

    «η 1η σάλπιγγα δηλώνει την κοινή καταστροφή των αθέων στη φωτιά και το χαλάζι,  
η 2η την απέλαση του διαβόλου από την Εκκλησία με το αγριότερο κάψιμο της θάλασσας 

του κόσμου,  
η 3η την πτώση των αιρετικών μακριά από την Εκκλησία και τη διαφθορά τους από τα 

ρεύματα της Αγία Γραφής,   
η 4η σάλπιγγα δηλώνει την αποστασία των ψευδαδέλφων στο σκοτείνιασμα 

των άστρων,  
η 5η την μεγαλύτερη εχθρότητα των αιρετικών, προδρόμων της εποχής του Αντιχρίστου, 
η 6η τον ανοικτό πόλεμο του Αντιχρίστου και των δικών του εναντίον της Εκκλησίας, και 

την καταστροφή αυτού του εχθρού, με την παρεμβολή (στο σημείο αυτό του κειμένου της 
Αποκαλύψεως) μιας ανακεφαλαίωσης από τον καιρό της έλευσης του Κυρίου.  

Η 7η σάλπιγγα δηλώνει την ημέρα της Κρίσης, στην οποία ο Κύριος θα δώσει την 
ανταμοιβή τους στους δικούς Του και θα κρίνει όσους έφθειραν τη Γη»7. 

Οι δοκιμασίες σκοπό έχουν να μας καθαρίσουν πνευματικά και να μας ντύσουν με 
αρετές, αν τις διαβούμε σωστά. Αυτό ισχύει πάντα στο προσωπικό επίπεδο, όμως λόγω της 
στενότερης επαφής των λαών όσο πλησιάζουμε στο τέλος του κόσμου έχουμε 
επηρεασμό  πνευματικό σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ότι παλιότερα, και σε πολύ 

                                                                                                                                                                           
fainštw· tÚpoi g¦r Ãsan tîn mellÒntwn t¦ gegonÒta. Taàta prÕj 'Iouda…ouj lšgw, †na m¾ ¢patîntej ˜autoÝj, 
dokîsi P£sca ™pitele‹n... (Εις την προδοσίαν του Ιούδα και εις το Πάσχα, MPG 49: 373-392) 
4  Κατά Ιωάννην Γ-19. 
5  Αγίου Επιφανίου Κύπρου, επιστολή προς Ακάκιον και Παύλον πρεσβυτέρους Μοναστηρίων της κοίλης Συρίας, 
κατά αιρέσεων: «s£lpiggej g¦r Ãsan oƒ profÁtai, s£lpigx d� meg£lh ¹ ¡g…a fwn¾ toà Κur…ou ™n tù 

eÙaggel…J. di¦ toàto kaˆ ¢ggšloij ™dÒqh ¢pokalÚyai ¹m‹n· «salp…sei, g£r fhs…, kaˆ oƒ nekroˆ 

¢nast»sontai». Μάλιστα ο Άγιος Επιφάνιος επικρίνει όσους υποβαθμίζουν την Αποκάλυψη λέγοντας «τι με 
ωφελεί η Αποκάλυψη που μου μιλάει για επτά αγγέλους και επτά σάλπιγγας»; Αγνοώντας πόσο ωφέλιμα και 
αναγκαία είναι αυτά για το κήρυγμα: «f£skousi d� kat¦ tÁj 'ApokalÚyewj t£de cleu£zontej oÛtwj· t… me, 
fhs…n, çfele‹ ¹ 'Apok£luyij 'Iw£nnou, lšgous£ moi perˆ ˜pt¦ ¢ggšlwn kaˆ ˜pt¦ salp…ggwn; oÙk e„dÒtej 

pîj ¢nagka‹a kaˆ çfšlima t¦ toiaàta ØpÁrxen (™n) tÍ ÑrqÒthti toà khrÚgmatoj».  
6  «Τῷ ἑβδόμῳ μηνί τρεῖς εἰσιν ἑορταί· Σαλπίγγων καί Ἱλασμοῦ καί Σκηνοπηγίας· ὧν ἡ μέν Σάλπιγξ, νόμου 
καί προφητῶν, καί τῆς ἐξ αὐτῶν κηρυττομένης γνώσεως τύπος ἐστίν...» 
7  Από το βιβλίο του Edward Marshall: The Explanation of the Apocalypse by Venerable Beda. 
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λιγότερο χρόνο8.  
Οι συγκοινωνίες είναι ταχύτατες σε σχέση με την εποχή των Αποστόλων και την πρώτη 

τότε διάδοση του κηρύγματος στα έθνη. Εφευρέθηκε η τυπογραφία που επιτάχυνε πολύ τη 
μετάδοση της γραπτής γνώσης και την εξάπλωσε. Υπολογίζεται ότι η πληροφορία που δίνεται 
τώρα από ένα έντυπο σαν τους N.Y. Times, μέσα σε μια εβδομάδα είναι περισσότερη από όση 
ένας άνθρωπος του 18ου αιώνα θα μπορούσε να λάβει σε όλη τη ζωή του. 

Υπάρχουν ηλεκτρονικές επικοινωνίες που επιταχύνουν ακόμη περισσότερο τις επαφές 
και την μεταβίβαση καλών ή κακών (πνευματικά) πληροφοριών, που ανακαλύφθηκαν πολύ 
πρόσφατα. Το πρώτο υποτυπώδες τηλέφωνο εφευρέθηκε μόλις το 1876, αλλά εκείνο που 
επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει έντονα το πνευματικό περιβάλλον, πολύ αρνητικά 
συνήθως, είναι η τηλεόραση που εφευρέθηκε το 1925. Η επινόηση του internet, που άρχισε από 
το 1990 να απλώνει τα δίχτυα του σε όλο τον κόσμο9, εκτόξευσε στα ύψη τον όγκο των 
μεταδιδόμενων πληροφοριών, με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το 1990 υπήρχε 1 
web site10, τέλος του 1994 10.000, τέλος του 1998 περίπου 4.000.000 sites, και το 2010 
περίπου 250.000.000 sites. Η αναζήτηση γνώσεων (ωφελίμων και μη) ήταν παλιότερα 
κουραστική, απαιτούσε επίσκεψη σε δημόσιες βιβλιοθήκες ή δαπανηρή αγορά βιβλίων, 
αντιγραφή κειμένων με το χέρι πριν να βγουν τα αντιγραφικά μηχανήματα κλπ. Τώρα είναι 
ζήτημα δευτερολέπτων, γιατί γίνεται μέσω του internet (ή διαδικτύου), με το πάτημα λίγων 
πλήκτρων ενός υπολογιστή, 

 

και μπορεί πάλι ηλεκτρονικά να ταχυδρομηθεί σε 
πολλά ακόμη πρόσωπα συγχρόνως. 

Η Πατρολογία, ο Συναξαριστής, το 
Γεροντικό, πολλά Ορθόδοξα κείμενα και 
ανακοινώσεις από Πατριαρχεία, Μητροπόλεις, 
Μοναστήρια, κλπ βρίσκονται «online», αλλά και 
όλες οι μορφές χυδαιότητος και ανοησίας, ανάλογα 
προς τα ενδιαφέροντα του κάθε αναζητητή. 

Το διαδίκτυο θεωρείται το πιο ευφυές εργαλείο (και όλη η ψηφιακή τεχνολογία προσπαθεί  
να στηριχθεί πάνω του), επειδή ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει μετά λεπτομερείας από μια 
τεράστια ποικιλία ότι τον ενδιαφέρει, και η ενημέρωση είναι ταχύτατη. Ένα ερώτημα χρειάζεται 
για να απαντηθεί από τη μηχανή αναζήτησης του Google μόνο ¼ του δευτερολέπτου κατά μέσο 
όρο11. Το 2006, αυτή η μηχανή, απαντούσε το μήνα σε 2,7 δις ερωτήσεις, το 2008 σε 31 δις, 
ενώ το Δεκέμβριο του 2009 απάντησε σε 131 δισεκατομμύρια ερωτήσεις. Γίνονται επίσης 
αγοραπωλησίες μέσω internet σε αυξανόμενο ρυθμό, όπως και τήρηση Τραπεζικών 
λογαριασμών (Internet Banking). To 50% των Βρετανών χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο τώρα12 
για την Τραπεζική τους ενημέρωση. Και η επιτάχυνση στην επιστημονική έρευνα λόγω internet 
είναι τρομερή. Επιστήμονες διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους μπορούν να παρακολουθούν ένα 
πείραμα την ώρα που πραγματοποιείται, ή να βλέπουν και να τηλεχειρίζονται τα όργανα ενός 
διαστημικού σταθμού, ή ενός τηλεσκοπίου, και να ενημερώνονται από άλλες επιστημονικές 
ομάδες σε ελάχιστο χρόνο. Έτσι υπάρχει πληροφόρηση όχι μόνο ταχύτατη αλλά και παγκόσμια. 
Η πρωτογενής γνώση που προστέθηκε στην ανθρωπότητα το 2008 υπολογίζεται σε 4 
εξαμπάϊτς (4x1019 Bytes), δηλ. όση σε όλα τα προηγούμενα 5.000 χρόνια. 

Στην πράξη η αλλαγή των ρυθμών σημαίνει ότι έχουμε επιτάχυνση στο χρόνο, αλλά 
και συστολή στον χώρο! Αυτά από παρατηρήσεις στο υλικό πεδίο. Ο πλανήτης μας έγινε 
ξαφνικά πολύ μικρός για τον ερευνητή. Δεν μπορεί αυτό να μην έχει τις πνευματικές του 

                                                 
8  Για την επιτάχυνση του χρόνου: http://www.imdleo.gr/diaf/files/poly10/02/acceleration_of_time.htm  
9  Η εταιρία World comes on-line (world.std.com), θεωρείται ο πρώτος εμπορικός πάροχος (provider) του internet 
με απλή τότε, το 1990, dial-up σύνδεση. («Hobbes' Internet Timeline 10») 
10  Ιστότοπος, τόπος δηλ. του διαδικτύου που περιέχει πολλές ιστοσελίδες κάτω από ένα όνομα. 
11  Στατιστικά 2010. 
12  Φεβρουάριος 2010. The Independent ή από το Google περισσότερα. 

http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/decoding-britains-digital-divide-1887395.html
http://www.google.co.uk/intl/en/landing/internetstats/
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επιπτώσεις. Διότι αν η διάθεσή μας είναι καλή, τότε εύκολα μπορούμε να την ενισχύσουμε, 
χρησιμοποιώντας αυτά τα σύγχρονα μέσα για το καλό μας (να ανταλλάξουμε σκέψεις με άλλα 
πνευματικά άτομα, να παρακολουθήσουμε online μια θρησκευτική τελετή, να βοηθήσουμε το 
έργο μιας μακρινής Ιεραποστολής κλπ), ενώ αν είναι η διάθεσή μας κακή, πάλι βρίσκουμε πολύ 
πιο γρήγορα από παλιά ασυγκρίτως περισσότερους τρόπους να την χειροτερέψουμε. Έχομε 
επομένως επιτάχυνση των πνευματικών γεγονότων και αποφάσεων, δηλ. επιτάχυνση 
του πνευματικού χρόνου13.  

Ο πνευματικός νόμος κινείται και αυτός ταχύτερα και είναι επόμενο να υπάρχουν και 
στο υλικό πεδίο ταχύτερες εξελίξεις14, οι οποίες σκοπό έχουν να βοηθήσουν πνευματικά την 
Εκκλησία και τους πιστούς να σωθούν. Ο πνευματικός κόσμος, δεν παραμένει αδρανής, αλλά 
μαζί με τους ανθρώπους της Γης συμμετέχει όχι μόνο στις προσευχές, αλλά και στον υπό του 
Κυρίου έλεγχο όλων των συμβαινόντων, κάτι που φανερώθηκε δια του προφήτου Ιεζεκιήλ από 
τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης15. Τώρα η Αποκάλυψη δίνει περισσότερες λεπτομέρειες της 
αλληλεξάρτησης όσων συμβαίνουν σε Γη και Ουρανό. 

Είναι λογικό το κεντρικό νόημα της Αποκαλύψεως να μην είναι τα γεγονότα στο υλικό 
πεδίο, επειδή το αντικείμενό της είναι πνευματικό. Όμως τα γεγονότα του υλικού πεδίου 
σχετίζονται με την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων, γι’ αυτό και «τυπούνται» 
(εικονίζονται) τα πνευματικά στα υλικά όπως λέει ο άγιος Μάξιμος, αλλά «με μυστικό τρόπο», 
δηλ. χωρίς να γίνεται αυτό αντιληπτό από όσους δεν έχουν πνευματικά κριτήρια για τα 
συμβαίνοντα στη ζωή (αλλά όλα τα θεωρούν τύχη). Ο σκοπός που γράφηκε η Αποκάλυψη, είναι 
κατά τον Αιδέσιμο Μπήντ, η ανάγκη ενίσχυσης του κηρύγματος της Εκκλησίας: «Η πρόοδος με 
την οποία επρόκειτο να εξαπλωθεί η Εκκλησία που θεμελιώθηκε από τους Αποστόλους, 
ή το τέλος στο οποίο επρόκειτο να ολοκληρωθεί, υπήρχε ανάγκη να αποκαλυφθεί, για 
να ενισχυθούν οι κήρυκες της πίστεως, κατά της αντίδρασης του κόσμου (δηλ. των 
ανθρώπων κοσμικού φρονήματος).  

Και ο Δαβίδ λέγει: «...εγνώρισε τας οδούς Αυτού τω Μωυσή, τοις υιοίς Ισραήλ τα 
θελήματα αυτού». Δηλ. ο Θεός στον Μωυσή που είχε την φροντίδα όλων των Ισραηλιτών, δεν 
γνώρισε απλώς τι να διδάσκει το λαό, αλλά πολύ περισσότερα. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι 
κήρυκες της Χριστιανικής πίστης, χρειάζεται να ξέρουν εκτός από τις εντολές, και τον τρόπο 
εφαρμογής τους για την σωτηρία των ανθρώπων, σε βάθος μάλιστα χρόνου. Όπως οι 
άνθρωποι που ασχολούνται με γήϊνες κατασκευές έχουν ένα σχέδιο μπροστά τους για να 
ξέρουν τι θα κατασκευάσουν, έτσι και η Αποκάλυψη φανερώνει την κατάσταση στον Ουρανό με 
τους εκεί αγίους και τους αγγέλους, για να αρχίσουν να τη γνωρίζουν οι πιστοί. Συγχρόνως 
όμως φανερώνει και την αληθινή, από πνευματική άποψη, κατάσταση στη Γη, αλλά και την 
μελλοντική της πορεία. 

Όσο περνάει ο καιρός, τόσο η πνευματική γνώση θα πληθαίνει, και η επουράνια 
Ιερουσαλήμ τελειοποιούμενη θα γίνεται όλο και πιο φανερή στους πιστούς, κατερχόμενη όπως 
λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος από τον Ουρανό (Αποκ. Κα-2). Και στον προφήτη 
Δανιήλ φανερώθηκε ότι η γνώση θα πληθυνθεί πολύ, πριν τον καιρό της Συντελείας: «...και συ, 
Δανιήλ, έμφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον έως καιρού συντελείας, έως 
διδαχθώσι πολλοί και πληθυνθή η γνώσις». (Δαν. Ιβ-4). 

  Αλλά το ερώτημα είναι πως μεταφράζονται οι προειδοποιήσεις των σαλπίγγων στη 
σύγχρονη πραγματικότητα; Κατ’ αρχάς η Αποκάλυψη δεν αφορά μόνο την εποχή μας, αλλά 
όλες τις μετά Χριστόν εποχές, ενώ οι σάλπιγγες αναφέρονται στα έσχατα χρόνια που η 

                                                 
13  Γράψαμε ήδη αρκετά στο: http://www.imdleo.gr/diaf/2009/10/Bible-angels-aliens.pdf  
14  Προηγούνται οι κρίσεις του πνευματικού νόμου από τα γεγονότα που τελικά θα εκδηλωθούν στο υλικό πεδίο 
(για την προστασία και πνευματική ωφέλεια των Χριστιανών). Γι αυτό οι άπιστοι, επειδή θέλουν να αγνοούν τα 
πνευματικά, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, ακόμη και αν διαβάζουν τις αληθινές 
Προφητείες των αγίων Γραφών! Πολύ περισσότερο δεν θα τους βοηθάει ο... Νοστράδαμος! 
15  Υπενθυμίζουμε από τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή για τη σύνδεση των δύο κόσμων, υλικού και πνευματικού: 

«“Oloj g¦r Ð nohtÕj kÒsmoj ÓlJ tù a„sqhtù mustikîj to‹j sumboliko‹j e‡desi tupoÚmenoj fa…netai to‹j Ðr´n 

dunamšnoij»...  
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αποστασία και οι αντίχριστοι πληθαίνουν υπερβολικά. Διότι τότε χρειάζεται το ισχυρό σαν 
σάλπιγγα αφυπνιστικό κήρυγμα, για να το ακούσουν οι πολύ απομακρυσμένοι από την Αλήθεια 
άνθρωποι και αν θέλουν να συνετισθούν, αλλά και οι πιστοί να σταθεροποιηθούν στην προς τον 
Χριστό πίστη τους. Το ότι συμβαίνουν και έκτακτα μεγάλης κλίμακας φαινόμενα (με προέλευση 
είτε φυσική, είτε ανθρώπινη) οφείλεται αφενός στην λίαν αυξημένη αποστασία, και αφετέρου στο 
ότι είναι πολύ λίγοι πριν το τέλος του κόσμου οι αληθινοί κήρυκες της πίστεως. Οπότε όπως μας 
πληροφόρησε ο Κύριος «και οι λίθοι κεκράξονται»16. Την εσχατολογία την αναλαμβάνουν 
πλέον κατά μεγάλο μέρος τα γενικότερα έκτακτα προειδοποιητικά φαινόμενα17 και οι συμφορές 
στο υλικό πεδίο, σε συνδυασμό με το βιβλίο της Αποκαλύψεως. 

Πολλά «σημεία των καιρών», κατά το λόγο18 του Κυρίου, αναφέρονται στο Ευαγγέλιο και 
υπήρχαν ανέκαθεν: πείνες, ασθένειες, και σεισμοί κατά τόπους. Επίσης τοπικοί πόλεμοι, αλλά 
και ψευδόχριστοι, για να θολώνουν ακόμη περισσότερο τον νου των ανθρώπων19.  

Όμως στην 7η σφραγίδα κάτι αλλάζει και πλέον χρειάζεται να ηχούν σάλπιγγες. 
Εκείνο που αλλάζει, όπως το παρατηρούμε εξωτερικά, όσο περνάει ο καιρός είναι το ανακάτεμα 
των λαών, και η μετακίνηση απίστων σε περιοχές πιστών Χριστιανών ή και το αντίστροφο. Αυτό 
μαζί με την αύξηση του πληθυσμού, και τη συνεχή επιτάχυνση των ρυθμών της ζωής όπως 
είπαμε ενωρίτερα, δημιουργούν θέμα πνευματικής κατεύθυνσης πλέον για όλη την 
ανθρωπότητα. Το πρόβλημα είναι αν υπάρχουν κάποιες αξίες για όλο αυτό το ανακάτεμα 
λαών και πολιτισμών, οι οποίες να είναι αμοιβαία σεβαστές, αλλά και αντικειμενικά αξιόπιστες, 
που σημαίνει να έχουν «άνωθεν» την προέλευση και επιβεβαίωσή τους, για να μπορεί η 
ανθρωπότητα σε πρώτη φάση να επιβιώσει και αν είναι δυνατόν να βελτιωθεί πνευματικά. Αυτό 
όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει.  

Η Ορθοδοξία γνωρίζεται από πολλούς όσο περνάει ο καιρός, αλλά το θρησκευτικό 
συναίσθημα των πολλών φαίνεται να είναι εγκλωβισμένο μέσα σε ένα πνεύμα ειδωλοποίησης 
των υλικών  και ανθρωπίνων επινοήσεων. Η πίστη στο πρόσκαιρο ευρώ και δολάριο μοιάζει να 
είναι πολύ ισχυρότερη από την πίστη στην Αλήθεια, δηλ. τον Χριστό και το θείο νόμο. Οι 
Χριστιανικές γιορτές στον σύγχρονο κόσμο αντικαθίστανται από γιορτές της Γης, της Φύσης, 
πολιτικές κλπ. 

Συγχρόνως προωθούνται πλάνες θρησκευτικές όπως οι στεγαζόμενες κάτω από την 
παράγκα της Νέας Εποχής και τελευταία απροκάλυπτα ο Εωσφορισμός20 σε διάφορες μορφές. 
Η Πανθρησκεία και ο Οικουμενισμός είναι οι μόνες αποδεκτές από τη Νέα Τάξη θρησκευτικές 
τάσεις, και οι Ορθόδοξοι που συμμετέχουν εκεί είναι αποδυναμωμένοι, όπως αποδυναμωμένος 
είναι και ο σταυρός όταν εντάσσεται21 στη Νέα Εποχή. Η σύγχρονη μουσική (ροκ, χέβυ μέταλ 
κλπ) φαίνεται να κινείται όλο και περισσότερο σε πιο βλάσφημο και σατανικό χώρο, 
διαφημίζοντας22 το 666 και άλλα σατανικά σύμβολα και χειρονομίες. Μαζί με αυτά έχουμε το 
εμπόριο όπλων, τα ναρκωτικά, τη διαρκή χρηματιστηριακή και τραπεζική εξαπάτηση, τη 
γενικευμένη φιλαργυρία, την ηθική διαφθορά, τη φιλαρχία και τα παρόμοια.    

                                                 
16  Τα λόγια Κυρίου: «και αποκριθείς (ο Ιησούς) είπεν αυτοίς: λέγω υμίν ότι εάν ούτοι (οι Μαθητές) σιωπήσωσιν, 
οι λίθοι κεκράξονται». (Λουκ. Ιθ 40) έχει εφαρμογή και αλλού, όπως στις επιστημονικές ανακαλύψεις οι οποίες 
κατεδαφίζουν τη σαθρή ιδεολογία των αθέων. Μην ξεχνάμε ότι Einstein σημαίνει ένας λίθος! (Ο καλός Θεός δεν 
παίζει ζάρια!) 
17  Τα νέο-ανακαλυφθέντα και περιέργως διασυνδεόμενα φαινόμενα, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, που εν 
μέρει είναι αντίθετη στην πλανητική σκίαση, το καύμα από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία κλπ είναι μικρό 
παράδειγμα. 
18  Κατά Ματθαίον (Ιστ 3): «...υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία 
των καιρών ου δύνασθε γνώναι»;  
19  «...πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματι μου λέγοντες, εγώ ειμί ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι. 
Μελλήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων. Οράτε μη θροείσθε.  Δει γαρ πάντα  γενέσθαι, αλλ’ ούπω εστί 
το τέλος. εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται λιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά 
τόπους. Πάντα δε ταύτα αρχή ωδίνων». (Ματθ.  Κδ 5-8). 
20  Με σύνθημα Νέα Αυγή, αλλά και η λατρεία του ΜΑΤΣ στις στοές που στους τελευταίους βαθμούς αναγνωρίζεται 
σαν εωσφόρος, δείτε video: http://www.imdleo.gr/diaf/files/polymesa/video/02_diaf/19_Masonry/masons.htm  
21  Δείτε «Επίτομο» σελ. 195. 
22  Δείτε: http://www.imdleo.gr/diaf/files/polymesa/video/02_diaf/09_666-rock+andreas_158kbps.wmv 
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Το κήρυγμα των ανθρώπων της Εκκλησίας δεν έφτασε για να μεταστρέψει την κακία του 
κόσμου, οπότε υπήρξαν επιπτώσεις οδυνηρές στο γήϊνο πεδίο, αλλά παιδαγωγικές και 
προειδοποιητικές στο πνευματικό, και θα υπάρξουν και άλλες. Αν θεωρήσουμε την εποχή γύρω 
στην Γαλλική Επανάσταση σαν αρχή ανησυχίας και σύγκρουσης των λαών, αλλά και της 
βιομηχανοποίησης και της επιτάχυνσης των ρυθμών της ζωής, τότε η ίδια η Γαλλική 
επανάσταση (1789) είναι η αρχή ανακατατάξεων στον πολιτισμό της Ευρώπης, όπως και η 
Αμερικανική (1776) είναι την ίδια περίοδο στην Αμερική. Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη 
Ρωσία, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο πρώτος και δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και η φονική 
κομμουνιστική Επανάσταση που εξαπλώθηκε από τη Ρωσία σε πολλά μέρη του πλανήτη, 
μεγενθύνουν την κλίμακα των ανθρωπογενών συμφορών, φανερώνοντας ότι έχουμε περάσει, 
ήδη από καιρό, στην εποχή των σαλπίγγων. 

Επειδή οι σάλπιγγες αντιστοιχούν απλώς σε σοβαρότερα γεγονότα στη Γη από αυτά των 
πρώτων έξι (6) σφραγίδων, έπεται ότι η αρχή των σαλπίγγων πρακτικά συγχέεται με τα 
τελευταία γεγονότα της προηγούμενης περιόδου. Δεν είναι λογικό λοιπόν από αυτή την άποψη 
να αναζητούμε ακριβή ημερομηνία για την αρχή της εποχής αυτής των εντονότερων 
προειδοποιήσεων στους λαούς της Γης. Από τα σημάδια που μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς 
Χριστός στο Ευαγγέλιο, για τους έσχατους χρόνους, πέρα από την αύξηση της έντασης 
γνωστών φαινομένων όπως σεισμών, πείνας, πολέμων κλπ υπάρχει και το σημάδι της 
βλάστησης των φύλλων της συκής, δηλ. η εκ νέου εμφάνιση και δραστηριοποίηση της 
Εβραϊκής συναγωγής, που ανάγεται χρονικά στα μέσα περίπου του 18ου αιώνος.  

Στη συναγωγή τώρα μπορείς να βρεις τα πιο αντιφατικά ρεύματα, όπως άλλους να 
δέχονται το νόμο του Μωυσή, άλλους όχι, πράγμα που δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται όπως η 
Ορθοδοξία για την δογματική της ακρίβεια και αλήθεια, και κάθε ραββίνος μπορεί να έχει τη δική 
του γραμμή (ή δυναστεία όπως λέει ένα Εβραϊκό site). Απλώς συνενώνει όσους έχουν Εβραϊκή 
ρίζα με ένα τρόπο πολιτικο-θρησκευτικό. Η ποικιλία αυτή των δογμάτων κάνει τη συναγωγή 
ένα τύπο της Πανθησκείας ή του Οικουμενισμού. Αν και όλα τα εβραϊκά ρεύματα χωράνε 
στη συναγωγή, δεν χωράει αυτό του Ιησού Χριστού, γιατί η πνευματικότητά της είναι γήϊνη. 
Ελπίζουν ότι οι θυσίες των αγελάδων στο ναό του Σολομώντος θα τους καθαρίζουν από τις 
αμαρτίες τους οπότε είναι εύκολο να έχουν ελαστική συνείδηση. Γι’ αυτό και ταιριάζουν με τους 
αποστάτες Χριστιανούς. Ένα ρεύμα που επηρεάζει και επηρέασε πολλούς πολιτικούς στη Δύση 
είναι αυτό των Χασσιδικών23 ή Χασιδικών ή Κασσιδικών Εβραίων. Κάποιος «Κασιδιάρης»24 
κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό θα κάνει τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα διεξάγεται όχι 
μόνο έξω, αλλά και μέσα και στις χώρες, γι’ αυτό και ονομάζεται Γενικός. Ο πόλεμος αυτός με 
τις τεράστιες καταστροφές του (σε τρεις χώρες μια θα μείνει) έχει ήδη ξεκινήσει στο κοινωνικό 
πεδίο25 με τις αναταραχές που οφείλονται στην άκρατη - σε δαιμονικό επίπεδο - φιλαργυρία που 
προωθείται από «διαβασμένους» οικονομολόγους, και πειθήνιους πολιτικούς. Τα 
οργανωμένα επεισόδια που έκαψαν την Αθήνα, το χειμώνα τέλος του 2008, είναι μια μορφή 
αυτού του πολέμου, και μια σαφής ένδειξη ότι είμαστε μέσα στα γεγονότα του. Και η αιτία του 
μεγαλύτερου ανάμματος του πολέμου δεν θα είναι διαφορετική από την αιτία που κινεί τα 
γεγονότα τώρα, τη φιλαργυρία. Διότι αυτή είναι «ρίζα πάντων των κακών». (Α΄ Τιμ. ΣΤ 10).  

Η 4η όμως σάλπιγγα δεν είναι αυτή της τελικής αναμέτρησης του Γενικού Πολέμου. Άρα 
είμαστε σε προχωρημένη κατάσταση της 4ης, για να αρχίζουν να γίνονται ορατά τα σημάδια 
των επόμενων σαλπίγγων. Γι’ αυτό γράψαμε ότι η έκρηξη του Ισλανδικού ηφαιστείου ίσως ήταν 

                                                 
23   Όπως λέει η εγκυκλοπαίδεια: Ha•sid ή Has•sid επίσης Chas•sid  (Ha·si·dim ή Has·si·dim επίσης Chas·si·dim) 
Μέλος μυστικής κίνησης που ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα στην ανατ. Ευρώπη από τον Βάαλ(!) Σημ Τοβ (Baal 
Shem Tov), ο οποίος αντέδρασε στη διδασκαλία του Ταλμούδ και υποστήριζε ότι η παρουσία του Θεού ήταν γύρω 
από τον καθένα και ότι θα έπρεπε να λατρεύει το Θεό με κάθε πράξη και λόγο. (Μόνο που ο καθένας δεν θα 
εξαρτιόταν από κάποια αντικειμενική διδασκαλία, αλλά ότι του κατέβαινε στο κεφάλι ή του έλεγε ο ραβίνος, αυτό θα 
εφάρμοζε). http://www.thefreedictionary.com/Hasidic Το όνομα Βάαλ Σημ Τοβ το έλαβε μόνος του ο Ραββίνος 
Ίσραελ Μπεν Ελιέζερ (Rabbi Israel ben Eliezer), σαν πιο τιμητικό! (Κύριος του καλού ονόματος). Μετά από αυτόν οι 
μαθητές του, χάραξαν δικό τους δρόμο ο καθένας, όμως όλοι μένουν Εβραίοι!  www.aish.com/jl/h/48954961.html  
24   «Ο χαλασμός θα γίνει από ένα κασιδιάρη». (47η) www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf 
25   Περισσότερα προς το τέλος του τόμου των «Προφητειών», σελ. 129-131. 
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το επισφράγισμα αυτής (της 4ης) σάλπιγγας, η οποία όπως εξηγήσαμε ήδη, δεν σαλπίζει 
στιγμιαία αλλά σε μήκος χρόνου, όπως βέβαια και οι άλλες. 

Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι οι δύο πρώτες σάλπιγγες πνευματικά σχετίζονταν με τις 
άθεες φιλοσοφίες οι οποίες εμφανίζονταν με συνθήματα παραπλήσια προς αυτά του 
Χριστιανισμού, αλλά με αντικείμενο αποκλειστικά και μόνο την ευδαιμονία στη Γη. Τόσο τα 
συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης (ελευθερία, ισότης αδελφότης) όσο και τα παραπλήσια 
του κομμουνισμού επιφανειακά έμοιαζαν με τα Χριστιανικά, καλούσαν σε αγώνες που 
εξελίχθηκαν σε αιματοχυσίες αλλά δεν οδηγούσαν πουθενά. Ο ναζισμός και ο κομμουνισμός 
επαγγελλόταν μια χιλιετία ευδαιμονίας στη Γη αν επικρατούσαν, αλλά τελικά άφησαν πίσω τους 
όλεθρο, όχι μόνο υλικό αλλά και για πολλούς πνευματικό. Οι ανθρώπινες ιδέες αποδείχθηκε 
άλλη μια φορά ότι από μόνες τους δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλό, επαληθεύοντας το 
«χωρίς Εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν». (Ιω. Ιε 5) Το μόνο που μπορεί να γίνει χωρίς τις 
αιώνιες αξίες του Ευαγγελίου είναι καταστροφές και ...ανατροπές.  

Η Εκκλησία ωφελήθηκε από τις δοκιμασίες, διότι οι διωγμοί πάντα τη δυναμώνουν. Οι 
καλοπροαίρετοι αλλά χλιαροί πιστοί ενεργοποιούνται πιεζόμενοι από τη βία των γεγονότων, και 
πολλοί γίνονται μάρτυρες και ομολογητές. Οι στενοκέφαλα όμως προσκολλημένοι στην αθεΐα 
αλληλοεξοντώνονται στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Οι πόλεμοι έχουν αυτή την ιδιότητα. 
Επομένως η ερμηνεία του Μπηντ των πρώτων δύο σαλπίγγων για την κοινή καταστροφή των 
αθέων στη φωτιά και το χαλάζι, και την απέλαση του διαβόλου από την Εκκλησία με το 
αγριότερο κάψιμο της θάλασσας του κόσμου, φαίνεται να έχει από καιρό επαληθευθεί. Θα 
συνεχίζεται όμως διότι αν το κακό υπάρχει πρέπει να υπάρχει και το οδυνηρό αντίδοτό του, οι 
δοκιμασίες. Αυτές απομακρύνουν το διάβολο από την Εκκλησία, διότι οι πιστοί αποκτούν 
μεγαλύτερη διάκριση, και αναγνωρίζουν ευκολότερα τις ψευδείς φιλοσοφίες και κοσμοθεωρίες 
αλλά και το ποιόν των ανθρώπων που τις προωθούν. Καταλαβαίνουν αν ένας λόγος ή ένα 
σύνθημα έχει σκοπό να βοηθήσει και είναι εκ Θεού ή αν απλώς μοιάζει, δηλ. υποκρίνεται ότι 
έχει κάποια αξία, για να παραπλανήσει, που είναι η κύρια τακτική του διαβόλου.  

Η τρίτη σάλπιγγα είδαμε ότι έχει από καιρό αναγνωρισθεί στο υλικό πεδίο να είναι η 
μόλυνση του Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, που και ονομαστικά ταιριάζει, διότι Τσέρνομπιλ στα 
Ουκρανικά σημαίνει Άψινθος. Τα ύδατα είναι το μέσον βάπτισης των Χριστιανών26, και ο ίδιος ο 
Κύριος ο οποίος βαπτίστηκε στα νερά του Ιορδάνη ονομάζεται «πηγή ύδατος ζώντος». Το 
βάπτισμα με νερό είναι πολύ σημαντικό: «απάντησε ο Ιησούς: αληθώς σου λέγω, εάν δεν  
γεννηθεί κάποιος εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία του 
Θεού». (Ιω Γ-5). Ξέρουμε ότι το νερό είναι μια πολύ χρήσιμη ουσία για τον οργανισμό μας, 
αφού το 75% του σώματός μας, το 85% του εγκεφάλου, και το 90% του αίματος είναι νερό. Το 
μολυσμένο με ραδιενέργεια νερό προσβάλλει καίρια τον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως αυτό 
ισχύει και πνευματικά. Αν μολυνθούν οι πηγές των υδάτων της Χριστιανικής Αληθείας από 
αιρετικούς, τότε όσοι πίνουν από αυτές κινδυνεύουν από πνευματικό πλέον θάνατο.  

Το 1986 που έγινε η ορατή συμφορά στην Ουκρανία, μια αντίστοιχη πνευματική 
έκανε το ξεκίνημά της. Ήταν η πανθρησκευτική συνάντηση της Ασίζης, όπου ο αστέρας που 
έπεφτε όλο και πιο χαμηλά από τον πνευματικό Ουρανό, ο επίσκοπος της Ρώμης, έπεσε στις 
πηγές των υδάτων «πικραίνοντάς» της.  Δηλαδή απαξίωσε το Μυστήριο του Βαπτίσματος στα 
μάτια του κόσμου, και πίκρανε (δεν ξήρανε όπως προσπαθούν να κάνουν οι άθεοι), αλλά 
δηλητηρίασε τα ρεύματα της Χριστιανικής διδασκαλίας, με αποτέλεσμα πολλά πνευματικά 
θύματα από την πικρία των ψυχών λόγω του σατανικού αυτού εγχειρήματος.  

Αυτό και στους Ορθοδόξους προκαλεί βλάβη λόγω των «αγαπών» πολλών διοικούντων 
την Εκκλησία με τους παπικούς. Περισσότερο φαίνεται να θίγει Ορθόδοξες χώρες με μεγάλο 
πληθυσμό Ρωμαιοκαθολικών, όπως η Ουκρανία. Τα ρεύματα της Γραφής όμως αποκαλύπτουν 
και αυτή την πλάνη, και ιδίως η Αποκάλυψη η οποία την προσδιορίζει με μοναδική ακρίβεια στο 

                                                 
26  Και ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει ότι ο Χριστός αγιάζει την Εκκλησία καθαρίζοντάς την με το λουτρό του 
ύδατος και το λόγο του: «...και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ίνα αυτήν 
αγιάση καθαρίσας τω λουτρώ του ύδατος εν ρήματι».   
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κοσμικό πεδίο27. 
Ερχόμαστε τώρα στο να δούμε τι τρέχει τις ημέρες κοντά την έκρηξη του ηφαιστείου της 

Ισλανδίας διεθνώς. Καταρχάς συμβαίνει μια ενορχηστρωμένη λεηλασία του Ελληνικού κράτους 
με τη βοήθεια της χρηματιστηριακής εταιρίας Goldman-Sachs. Η έρευνα του ρόλου της 
τελευταίας αν και έγινε στόχος των διεθνών ειδήσεων, δεν απέδωσε κάποιο αποτέλεσμα 
περιορισμού των αυθαιρεσιών της.  

 

Η παραλληλία ενδιαφέ-

ροντος στη μηχανή του 

Google ήταν φανερή 

μεταξύ του ηφαιστείου και 

της εταιρίας αυτής.  

 

Το παραπάνω μεταφράζεται σε φιλαργυρία σε εκρηκτικό στάδιο, και μάλιστα ηφαιστείου! 
  
Θα μπορούσαν να υπάρξουν και 

παγκόσμιες συνέπειες, από το ηφαίστειο μας 

λένε άλλες ειδήσεις. Αλλά εννοούν στο υλικό 

πεδίο βέβαια. 

 
 

Από ότι λέγεται στις ειδήσεις, η 

πληγή του ηφαιστείου θα 

ταλαιπωρεί για πολύ καιρό την 

Ευρώπη. Στις 3 Μαΐου το Δουβλίνο 

ετοιμάζεται να κλείσει τον εναέριο 

χώρο του λέει αριστερά η είδηση. 

Δηλ. πολλές εβδομάδες μετά την 

έκρηξη στις 20 Μαρτίου το βράδυ. 

 

Το χαρακτηριστικό των επιπτώσεων από τη δραστηριοποίηση του ηφαιστείου Eyjafjallajokull 
(Εϊγιαφιατλαγιοκούλ) της Ισλανδίας είναι ότι ήταν ήπια, βασικά από την τέφρα που σκέπασε 
τους Ουρανούς της Ευρώπης και συνεχίζει να σκεπάζει με μικρότερο ρυθμό, χωρίς άλλα 
οδυνηρά συμβάντα όπως νεκρούς, που υπήρχαν πχ από την έκρηξη του ηφαιστείου Krakatoa 
στην Ινδονησία το 1883, και έφτασαν τους 40.000.  

Θεωρητικά, το ηφαίστειο αυτό αντιστοιχεί τέλεια στην 4η σάλπιγγα! Μάλιστα η 
σύγχρονη έκρηξή του, με τις οικονομικές κρίσεις σε Ισλανδία και Ελλάδα, δείχνει και πνευματικά 
τη σύνδεσή του με την εμπάθεια που σκοτείνιασε, ιδιαίτερα με τη φιλαργυρία, τον ουρανό της 
Ευρώπης, δηλαδή το νου των Ευρωπαίων, προβληματίζοντας περισσότερο τους Έλληνες.  

 Και δεν είναι επίσης τυχαίο ότι η Ισλανδία πρώτη παγκοσμίως έβγαλε ομοφυλόφιλο 
ηγέτη28, και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο από παλιά είχε μετά μανίας υποστηρίξει την 
ομοφυλοφιλία29, και στην Ελλάδα έχει ζαλισθεί ο κατευθυνόμενος από τις τηλεοράσεις κόσμος 
με σειρές ολόκληρες γεμάτες από αυτές τις αηδίες. Τώρα με πρωτοστατούσα την Ισλανδία30, 
ετοιμάζεται η επιβολή ειδικού προγράμματος στα σχολεία της Ευρώπης, για την πλύση 
εγκεφάλου των παιδιών πάνω στο ίδιο θέμα.  

                                                 
27  Το 1986 ήταν και το έτος που έγινε η πρώτη προσπάθεια συμφωνίας μεταξύ Κορμπατσώφ και Ρήγκαν στο 
Βλαδιβοστόκ για να μπει η Ρωσία στη Νέα Τάξη. Τα αποτελέσματα από την ένταξη είναι άσχημα και για την 
Εκκλησία στη Ρωσία, διότι η πανθρησκεία φαίνεται να προβάλλεται εκεί έντονα.  
28   «Η πρώτη gay ηγέτης στον κόσμο, κέρδισε τις εκλογές στην Ισλανδία», λέει ελληνικό site. Είναι η πρώτη gay 
ηγέτης στον κόσμο που δεν έχει κρύψει την ομοφυλοφιλία της, διευκρινίζει. (Συζεί με Σύμφωνο συμβίωσης). 
29  Δείτε http://www.imdleo.gr/diaf/2006/08-Eur_cunsil-omophilo.pdf  
30 Ο οργανισμός «Organization of Icelandic Lesbians and Gay men», ιδρύθηκε το 1978.   
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Έχουμε λοιπόν άλλο ένα θέμα, που είχε ξεκινήσει νωρίτερα να σκοτεινιάζει το νου των 

Ευρωπαίων, τα σαρκικά πάθη. Μετά τα σαρκικά πάθη ήρθε η φιλαργυρία, και κατόπιν 
έρχονται οι ταραχές μέσα στις χώρες και οι μεγάλοι πόλεμοι που θα καταλήξουν γρήγορα στον  
3ο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe 
Parliamentary Assembly ή PACE) λέει 
(αριστερά) είδηση του πρακτορείου Ιντερφάξ 
από τη Μόσχα ένα πρόβλημα έχει, την 
ομοφυλοφιλική συμπεριφορά:  

        «Ευρωβουλευτές προτείνουν να διδάσκονται τα παιδιά του σχολείου για τις 
ιδιαιτερότητες της ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς31». Αλλά πιο πάνω μια ομάδα Ρώσων 
Ορθοδόξων32 αναρωτιούνται: «Είναι δυνατόν η κάποτε Χριστιανική Ευρώπη να έχει 
ξεχάσει την Αγία Γραφή και την κατάληξη  που είχαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα»; 

   Είναι προφανές ότι εκεί βαδίζουμε, γιατί τι άλλο θα είναι ο Παγκόσμιος Πόλεμος; Πριν 
από χρόνια, τα Χριστούγεννα(...) του 2004, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πνίγηκαν από το 
τσουνάμι στην Νοτιοανατολική Ασία στις γνωστές για την ηθική διαφθορά τους περιοχές. 
Επειδή οι άνθρωποι εκεί δεν είχαν ακούσει τίποτα περί ηθικής, καταστράφηκαν από το νερό, 
όπως οι άνθρωποι της εποχής του Νώε. Οι «πολιτισμένοι» που ενώ ξέρουν, δεν 
εκμεταλλεύονται το χρόνο για να σκεφθούν τις συνέπειες που θα έχουν οι πράξεις τους και να 
αλλάξουν πορεία, δεν θα πάνε στη χειρότερη τιμωρία33 αυτή της φωτιάς;  Παρόλο που η 
τιμωρία δεν είναι του Θεού, διότι απλώς όσοι δεν θέλουν να ακολουθούν το Θεό, αναγκαστικά 
ακολουθούν τους δαίμονες, μπορούμε να τη δούμε και έτσι. Οι νόμοι ισχύουν ανεξάρτητα από 
τη θέση παρατήρησης34. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ίδιο. Τελικά, όλο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να μαζευτεί και να πει δεν θέλουμε να βλέπουμε τον ήλιο και τα άστρα, αυτό θα 
σημαίνει ότι θα παύσουν αυτά να υπάρχουν ή απλώς θα προβληθεί η μουτζουρωμένη δηλ. 
σκοτεινιασμένη από τα πάθη  διάνοια των ανθρώπων του; 

4-5/21-4-2010 
Αγίου Αναστασίου του Σιναΐτου 

Λεόντιος Mοναχός ∆ιονυσιάτης 
 
 

www.imdleo.gr 
 
 

                                                 
31  http://www.imdleo.gr/diaf/2010/04/European_MPs_homosexual.pdf 
32  http://www.imdleo.gr/diaf/2010/04/Orthodox_experts-volcano.pdf 
33  Λουκ Ιβ 47: «εκείνος δε ο δούλος, ο γνούς το θέλημα του κυρίου εαυτού και μη ετοιμάσας μηδέ ποιήσας πρός 
το θέλημα αυτού, δαρήσεται πολλάς.  Ο δε μη γνούς, ποιήσας δε άξια πληγών, δαρήσεται ολίγας. 
34  Γνωστό και στη Φυσική από την εποχή του Γαλιλαίου. 


