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Το "Μακεδονικό" και η πνευματική του διάσταση. 
 

Η υπερηφάνεια δεν βγαίνει σε καλό, ούτε στον υπερηφανευόμενο ούτε σε όσους τον 
ακολουθούν. Ο Εωσφόρος ξέπεσε για την υπερηφάνειά του από τον Ουρανό, αλλά πήρε μαζί 
του και όσους τον ακολούθησαν και θα τους έχει μαζί του στο «πυρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο σ' 
αυτόν, τον διάβολο,  και στους αγγέλους του». (Ματθ. 25:41). 

Ο τωρινός πρωθυπουργός (Τσίπρας), δηλώνει άθεος και ορκίζεται στον εαυτό του. Αυτό 
θα κάνει και ο τελικός Αντίχριστος! ∆εν θα έλθει στο όνομα του Θεού, αλλά «εν τω ονόματι τω 
ιδίω»! (Ιω. 5:43). Και όσοι δεν έχουν πνευματικό τρόπο ζωής, έχοντας πνίξει τον έλεγχο της 
συνείδησής τους, ελπίζουν ανόητα σ' αυτόν, αγνοώντας τον λόγο του Χριστού: «χωρίς Εμένα 
δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». (Ιω. 15:5). 

 Οι πολιτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, ζώντας μέσα στα πολλά και διάφορα δημοκρατικά 
ονομαζόμενα ανθρώπινα κατασκευάσματα, μεταφέρουν τον τρόπο αυτό σκέψης και στα 
πνευματικά θέματα. Ξεχνούν ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχουν πνευματικά 
πολλές σωτήριες επιλογές. Ο ένας αληθινός Θεός έχει ένα αληθινό δρόμο που οδεύει σ' Αυτόν, 
όπως είπε ο ίδιος: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον 
Πατέρα (Θεό) παρά μόνο δι' Εμού». (Ιω. 14:6). ∆εν υπάρχει ενδιάμεσος "δημοκρατικός" 
δρόμος στα πνευματικά θέματα, όπως εξήγησε στους Ιουδαίους της εποχής Του, ο Κύριος 
Ιησούς Χριστός: Επειδή εμένα δεν με λαμβάνετε (που έρχομαι στο όνομα του Θεού 
Πατρός), εκείνον (τον Αντίχριστο) θα λάβετε!...1 

Οι άνθρωποι διαφέρομε από το διάβολο και τα άλλα πονηρά πνεύματα στο ότι έχομε 
σώμα ευπαθές και μπορούμε να μετανοούμε εύκολα, γιατί πάνω σ' αυτό αισθανόμαστε τα 
αποτελέσματα των ενεργειών μας. Και ο καλός Θεός μας δίνει χρόνο μετανοίας, για μικρά και 
μεγάλα παραπτώματα. Επειδή το γνωρίζομε αυτό, οι (Ορθόδοξοι) Χριστιανοί, δεν 
απελπιζόμαστε ούτε από το τυχόν αμαρτωλό παρελθόν μας, ούτε από την ανικανότητα των 
απομακρυσμένων από τον Θεό συνανθρώπων μας να πράξουν το σωστό. Προσπαθούμε να 
έχομε οι ίδιοι ζωντανό τον Χριστό μέσα μας, διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας και της τήρησης 
όλων των εντολών του, αναμένοντας και τη βελτίωση όλων των άλλων. Αλλά στον κάθε 
άνθρωπο και σε κάθε ομάδα ανθρώπων δίνεται καιρός μετανοίας.  

Όταν παρέλθει ο καιρός της μετανοίας συμβαίνουν συμφορές. Την ώρα που δίδασκε 

ο Ιησούς του είπαν «για τους Γαλιλαίους, των οποίων το αίμα ο Πιλάτος ανέμιξε με τις 

θυσίες τους. Και απαντώντας, τους είπε ο Ιησούς: Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι αυτοί έγιναν 

οι αμαρτωλότεροι όλων των Γαλιλαίων επειδή τα έπαθαν αυτά; Όχι σας λέγω, αλλά αν 

δεν μετανοήσετε, όλοι ομοίως θα απολεσθείτε. Ή μήπως νομίζετε ότι εκείνοι οι δέκα και 

οκτώ πάνω στους οποίους έπεσε ο πύργος του Σιλωάμ και τους σκότωσε, νομίζετε ότι 

αυτοί οφειλέτες έγιναν περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην 

Ιερουσαλήμ; Όχι σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοήσετε, όλοι ομοίως θα απολεσθείτε»! 

(Λουκάς 13:1-5). Έτσι οι επιμένοντες στην αμαρτία, όλοι θα απολεσθούν στην τελική Κρίση της 2ας 

Παρουσίας του Χριστού, ενώ σ' αυτή τη ζωή δεν πλήττονται όλοι, για λόγους που εξηγεί ο άγιος 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος:  

«∆ιότι αν, είτε ουδείς απολύτως από τους κακούς ετιμωρείτο, είτε ουδείς από τους 
καλούς ετιμάτο, πολλοί που δυσπιστούν στον λόγο της Ανάστασης (και άλλης ζωής) θα 
απέφευγαν την μεν αρετή ως αιτία κακών, την δε πονηριά θα επεδίωκαν ως αιτία 
αγαθών.  

                                            
1 «...ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου,  καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι 
τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε». (Ιω. 5:43). www.imdleo.gr

https://www.imdleo.gr/
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Αν πάλι, συνεχίζει ο Χρυσόστομος, εδώ όλοι απολάμβαναν ότι ήταν άξιο γι' αυτούς, 
περιττός θα νόμιζαν ότι είναι και ψευδής ο λόγος περί (τελικής) Κρίσης. Επομένως για να 
μην είναι αυτός (ο λόγος) δύσκολα πιστευτός, μήτε ο πολύς και ομαδικά πορευόμενος 
λαός καταστεί χειρότερος από την καταφρόνηση (του θείου λόγου), καταφέρεται (ο Θεός) 
και εδώ κατά πολλών αμαρτωλών, και αμείβει από όσους κατορθώνουν την αρετή 
μερικούς. Αφ' ενός μεν, με το να μην το κάνει αυτό σε όλους, κάνει αξιόπιστο τον λόγο 
περί Κρίσεως. Αφ' ετέρου δε, με το να τιμωρεί και προ της (τελικής) Κρίσης μερικούς, 
ξυπνάει αυτούς που κοιμούνται σε βαθύ ύπνο.   

∆ιότι από το ότι τιμωρούνται οι πονηροί, συνέρχονται πολλοί από τον φόβο μήπως 
πάθουν τα ίδια. Από δε το ότι δεν απολαμβάνουν όλοι ότι είναι άξιο γι' αυτούς, 
αναγκάζονται να σκεφθούν ότι αυτό προορίζεται (να γίνει) σε άλλο καιρό (αυτόν της 
τελικής Κρίσης)».2 

Ο άγιος Παΐσιος (+1994) έλεγε όπως είχαμε γράψει: «Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος 
μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις 
εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται ή οργή του Θεού σε 
όλο το έθνος, για να παιδαγωγηθεί»... Και για την κατάσταση κατοχής που μας οδήγησαν 
σαν άλλη Τουρκοκρατία, οι πολιτικοί, είναι επίκαιρα τα λόγια του αγίου γέροντος: «Η Πατρίδα 
είναι σαν μεγάλη μάννα. Σκεπάζει με τις φτερούγες της όλους τους Έλληνες, να μπορούν 
να δουλεύουν, να ζουν ήσυχα, να λατρεύουν το Θεό τους. Για σκέψου να ήταν εδώ οι 
Τούρκοι; Να πηγαίνεις το πρωί στην δουλειά, στο χωράφι και να μην ξέρεις αν θα 
γυρίσεις ζωντανός! Να δουλεύεις και να έρχονται με το ζόρι να πάρουν τους κόπους 
σου... ή τη γυναίκα σου ή το παιδί σου. Τα περάσαμε αυτά εμείς οι Έλληνες»...3 

Είχαμε, τότε, γράψει επίσης: «Ας κάνομε λίγη υπομονή ακόμη, έως ότου φανερωθεί η 
αδυναμία και των εναπομεινάντων υποψηφίων πολιτικών σωτήρων ή για να μιλήσουμε 
Βιβλικά, έως ότου ο υπερήφανος Βαβυλώνιος νους ταπεινωθεί, και αναγνωρίσει την 
εξουσία του Υψίστου επί όλων των ανθρώπων και επί όλων των αρχόντων... 

Για να ταπεινωθεί λοιπόν ο σύγχρονος Βαβυλώνιος νους, που δεν θέλει να 
ακούγεται το όνομα του Θεού αλλά μόνο το δικό του, παραχωρεί ο Θεός, όλη αυτή η 
μεγαλειότητα του δένδρου (της γήινης σοφίας) να καταστραφεί, και αυτό γίνεται γνωστό 
δι' αγγέλου, τον άγγελο τώρα της Αποκάλυψης του Ιωάννου. 

    Αυτός προλέγει την καταστροφή του 3ου Παγκ. Πολέμου από τον γεμάτο πάθη, ιδιαίτερα 
αλαζονικό, σύγχρονο άνθρωπο. Αλλά και ο ∆ανιήλ λέει ότι άγγελος από τον Ουρανό είπε κάτι 
επίκαιρο, και για την Ελλάδα: «Κόψτε το δένδρο και καταστρέψτε το»...! Να λοιπόν που η 
προφητεία λέει ότι το δένδρο κόβεται τελείως δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ. Και οι κλώνοι του και κάθε 
κομμάτι του πετιέται, ίσως στο κοντινότερο ΠΟΤΑΜΙ. Όμως η Ουράνια εντολή προσθέτει 
«αφήστε το φύτρωμα των ριζών του μέσα στη γη απείραχτο»... δηλ. να μην προχωρήσει 
η καταστροφή από τον καραδοκούντα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»...!  

                                            
2  Προς Σταγείριον ασκητήν δαιμονώντα παραινετικός (η): «Εἴτε γὰρ μηδεὶς ὅλως ἐκολάζετο τῶν πονηρῶν, μηδὲ 
ἐτιμᾶτο τῶν χρηστῶν, πολλοὶ τῶν διαπιστούντων τῷ τῆς ἀναστάσεως λόγῳ τὴν μὲν ἀρετὴν ὡς κακῶν αἰτίαν 
ἔφευγον, τὴν δὲ πονηρίαν ὡς ἀγαθῶν πρόξενον ἐδίωκον· εἴτε πάλιν ἐνταῦθα τὸ κατ' ἀξίαν ἅπαντες ἀπελάμβανον, 
περιττὸν ἂν ἡγήσαντο εἶναι καὶ ψευδῆ τὸν τῆς κρίσεως λόγον. Ἵν' οὖν μήτε οὗτος διαπιστῆται, μήτε ὁ πολὺς καὶ 
χυδαῖος λαὸς φαυλότερος γίνηται καταφρονῶν, ἐπεξέρχεται καὶ ἐνταῦθα τῶν ἁμαρτανόντων πολλοὺς, καὶ ἀμείβεται 
τῶν κατορθούντων ἐνίους, τῷ μὲν μὴ εἰς πάντας τοῦτο ποιεῖν, τὸν τῆς κρίσεως πιστούμενος λόγον, τῷ δὲ καὶ πρὸ 
τῆς κρίσεως κολάζειν τινὰς, τοὺς πολὺν ὕπνον καθεύδοντας διεγείρων. Ἀπὸ μὲν γὰρ τοῦ τιμωρεῖσθαι τοὺς 
πονηροὺς διανίστανται πολλοὶ τῷ φόβῳ τοῦ μὴ τὰ αὐτὰ παθεῖν· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ πάντας ἐνταῦθα τὰ κατ' ἀξίαν 
ἀπολαβεῖν ἀναγκάζονται λογίζεσθαι ὅτι εἰς ἕτερόν τινα τοῦτο τεταμίευται καιρόν». (PG 47:443) 
3 Από το: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ (+1994), ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»: 
https://www.imdleo.gr/diaf/2015/01/gPaisios.html 

https://www.imdleo.gr/diaf/2015/01/gPaisios.html
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Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα από τον πρωθυπουργό και τους ομόφρονές του; Συνεχίζεται η 
παράλογη καυχησιολογία: «Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός στη 
γερμανική εφημερίδα Die Welt, εμφανίστηκε μνημονιακότερος των μνημονιακών, 
παρουσιάζοντας μια πλασματική εικόνα για τη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα 
«ΜΕΡΑ25» του Γιάνη Βαρουφάκη (που δεν είναι ανεύθυνος κι αυτός για το χάλι της χώρας)... 
Μιλά για μείωση της ανεργίας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία περίπου μισό εκατομμύριο 
εργαζόμενοι αμείβονται με 384€ μικτά, ενώ όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα που 
προτάσει ως επιτυχία, ξεχνά να αναφέρει πως προέρχονται από τη σάρκα και το αίμα του 
ελληνικού λάου μέσω της ασύλληπτης υπερφορολόγησης που έχει επιβάλλει στη χώρα 
(πλεονάσματα που δεν ανακυκλώνονται στην οικονομία αλλά κατευθύνονται στο μη βιώσιμο 
χρέος). Ο κ. Τσίπρας έφτασε στο σημείο να κομπορρημονεί πως επιτυγχάνει του μνημονιακούς 
στόχους όσο καμιά κυβέρνηση μέχρι τώρα! Τέλος έφτασε στο σημείο να υπερασπιστεί τον 
πρώην πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ κ. Γεωργίου λέγοντας πως αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα 
καταθέσει υπέρ του»!... 4 

Παρά το ότι ο κ. Τσίπρας αποφασίζει αντίθετα από τις υποσχέσεις του συνεχίζει να 
κυβερνά, και ο πρόεδρος της δημοκρατίας να το ευλογεί! Ακούγονται φωνές όπως: 
«Παυλόπουλε, παραιτήσου εδώ και τώρα -Πρέπει να αποφασίσει ο λαός» - Κλιμακώνει τις 
πιέσεις ο Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος,5 αλλά μάταια... 

Η συμφωνία με τα Σκόπια δεν ήρθε στη Βουλή από την κυβέρνηση, ούτε ζητήθηκε η 
γνώμη του λαού με δημοψήφισμα, ενώ δημιουργεί τετελεσμένα αμέσως μετά τις Πρέσπες για 
ένταξη της γειτονικής χώρας στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ. 

Βασίλειος Λεβέντης (πρόεδρος Κεντρώων): Αυτά είναι πραξικοπήματα 
κοινοβουλευτικά, δεν είναι νόμιμες ενέργειες! (video). 

Η κατάργηση των δημοκρατικών διαδικασιών στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων 
έγινε από τους δήθεν υπερμάχους της δημοκρατίας Συριζαίους... αλλά μέσα στα πλαίσια των 
κατοχικών δυνατοτήτων τους, ως φαίνεται!  

Η Εκκλησία από το 2010 είχε προειδοποιήσει τον Ελληνικό λαό για την παράδοση της 
χώρας, άνευ όρων μάλιστα (!), στο ξένο υπερκεφάλαιο από τον "σοσιαλιστή" ΓΑΠ: «Από 
κοινωνικής πλευράς επιχειρείται μια ανατροπή δεδομένων και δικαιωμάτων και μάλιστα 
με ένα πρωτοφανές επιχείρημα. Τα απαιτούν τα μέτρα αυτά οι δανειστές μας. ∆ηλώνομε 
δηλαδή ότι είμαστε μια χώρα υπό κατοχή και εκτελούμε εντολές των κυριάρχων 
δανειστών μας».6 

Αν η σημερινή αδιάλλακτη και αντιλαϊκή νοοτροπία των κυβερνώντων δεν αλλάξει τότε τα 
πολιτικά πράγματα οδηγούμενα σε ακραία πόλωση θα φέρουν τη χώρα στα πρόθυρα εμφυλίου! 

Ο χαρισματικός γέροντας Γεννάδιος (+1983) έλεγε: «Το Ελληνικό κράτος θα υποστεί 
μεγάλες καταστροφές. Θα τα βάλουν οι δικοί μας μεταξύ τους και θα δημιουργηθεί 
σχεδόν εμφύλιος πόλεμος».7 

Οι προϋποθέσεις υπάρχουν: 
α. η υπερηφάνεια πνευματικά και β. πολιτικά, οι ακροαριστερές και ακροδεξιές 

ομάδες. Πιο γνωστή από τις πρώτες ο Ρουβίκωνας και από τις δεύτερες η Χρυσή Αυγή. Επίσης 
υπάρχουν οι αναρχικοί που είναι εναντίον όλων, αλλά στην πραγματικότητα καταστρέφουν τα 
θεμέλια του κράτους στο οποίο στηρίζονται και ζουν οι ίδιοι από την ακέφαλη ιδεολογία τους. 
Θυμηθείτε ότι είμαστε ήδη στην ακέφαλη εποχή... Link 

                                            
4  www.iefimerida.gr/news/424597/afrise-o-varoyfakis-me-mea-culpa-toy-tsipra-einai-mnimoniakoteros-ton-mnimoniakon 
5  https://www.pentapostagma.gr/2018/06/παραιτήσου-εδώ-και-τώρα-πρέπει-να-απο.html 
6  «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ»: https://www.imdleo.gr/diaf/2011/01/pros_lao_2010.pdf 
7 Γέροντας Γεννάδιος: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/03_gGennadios.pdf 

https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/03_gGennadios.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2011/01/pros_lao_2010.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2014/03/u-krania.html
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Είδηση: «Ντου και πανό του Ρουβίκωνα στην 
Ακρόπολη 14/06/2018: Οι δράστες άπλωσαν πανό υπέρ 
του αρχιεκτελεστή της «17 Νοέμβρη» ∆ημήτρη 
Κουφοντίνα μπροστά στον Παρθενώνα. Είχε προηγηθεί 
έφοδος στο εμπορικό κέντρο όπου στεγάζεται το 
αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη.  

Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του προέδρου της Νέας 
∆ημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη: «Από τις πρεσβείες, τη Βουλή, το ΣτΕ, το Πεντάγωνο και 
τα υπόλοιπα υπουργεία, τώρα και στην Ακρόπολη. Η πορεία προς την 'κανονικότητα' 
συνεχίζεται»!...8 

Οι ίδιοι λένε για το πανό υπέρ του Κουφοντίνα: «Ο ∆. Κουφοντίνας μέλος της ιστορικής 
κομμουνιστικής ένοπλης οργάνωσης «17 Νοέμβρη» παραδόθηκε και βρίσκεται στην 
φυλακή από το 2002, χρονιά που η αστυνομία συνέλαβε τα μέλη της οργάνωσης που 
ξεκίνησε την δράση της το 1973»... Για εμάς ο Κουφοντίνας είναι αγωνιστής και αυτό 
φυσικά παίζει ρόλο στην ένταση της αλληλεγγύης μας στον συγκεκριμένο αγώνα που 
δίνει»...9 

∆εν τους καλύπτει τυχαία η κυβέρνηση, και ούτε τυχαία υπερτονίζει τις γραφικές 
επικλήσεις για επέμβαση του στρατού,10 του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Μπαρμπαρούση σαν 
άκρως επικίνδυνες για το πολίτευμα. Αυτές οι ακραίες πολιτικές ομάδες καθοδηγούνται σε 
βίαιη αντιπαράθεση προκειμένου να σωθούν τα ξένα συμφέροντα και οι άνθρωποί τους στην 
Ελλάδα. Μάλιστα ίσως αυτό γίνει τότε που θα αναλάβει την Χ. Α. ο Κασσιδιάρης, γιατί η 
προφητεία από τον άγιο Κοσμά είναι: «Ο χαλασμός θα γίνει από ένα κασσιδιάρη». Στο 
αλβανικό χειρόγραφο φέρεται ως εξής: «Ο χαλασμός θαρθεί από τυφλό και κασσιδιάρη».11 
Τώρα υπάρχει και τυφλός πολιτικός...  

Οι ΑΝΕΛ είναι πλέον με το ένα πόδι στην κυβέρνηση και θα δούμε τι θα πράξουν στο 
μέλλον, διότι στο παρόν φάνηκαν αρνητές των θέσεών τους: «Θα είμαστε η εγγύηση ώστε 
κανένας Σαμαράς, κανένας Βενιζέλος και κανένας Τσίπρας να μην διαπραγματευτεί το όνομα της 
Μακεδονίας»!...12 

Σαν φωτισμένο, παραθέτω το παρακάτω κείμενο: 
«Γιατί πάει ο Τσίπρας στις Πρέσπες να υπογράψει την «Βόρεια Μακεδονία»; 
14:45 | 15 Ιουν 2018 Ανεμοδείκτης 

Όσο διαρκεί η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η Ν∆ κατά της 
κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για τις Πρέσπες. Εκεί αναμένεται την Κυριακή (17 
Ιουνίου) να υπογράψει την αμφιλεγόμενη συμφωνία με τον Ζόραν Ζάεφ και από εκεί ξεκινά μία 
επόμενη φάση για την ελληνική και βαλκανική Ιστορία, η οποία κανείς δεν ξέρει πού καταλήγει. 

Γιατί όμως στις Πρέσπες; Ποιος είναι ο λόγος που συμφωνήθηκε αυτός ο τόπος και 
ποιος ο συμβολισμός; Οι Πρέσπες είναι συνδεδεμένες στενά με το Μακεδονικό ζήτημα, αλλά 
και με τον ρόλο της Ελληνικής Αριστεράς στην εξέλιξή του. 

                                            
8   www.skai.gr/news/greece/article/376079/dou-kai-pano-tou-rouvikona-stin-akropoli 
9   www.athensvoice.gr/greece/451959_kare-kare-oi-kiniseis-toy-royvikona-stin-akropoli-video 
10  Κάτι τέτοιο υπονοείται από το «μήνυμα μέσω Facebook στον Κώστα Μπαρμπαρούση (που) έστειλε ο πρώην 
βουλευτής της Χρυσής Αυγής Στάθης Μπούκουρας. Επισήμανε επίσης ότι στην ψήφιση του 4ου μνημονίου 
έγινε το επεισόδιο με Κασιδιάρη και τώρα με το Σκοπιανό το επεισόδιο με Μπαρμπαρούση»: «Ο χρήσιμος 
ηλίθιος το μαθαίνει πάντα τελευταίος...»! www.protothema.gr/politics/article/797199/minuma-boukoura-se-
barbarousi-o-hrisimos-ilithios-to-mathainei-pada-teleutaios/ 
11  Προφητείες αγίου Κοσμά (47): https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf  Να 
σημειωθεί ότι η προφητεία αυτή έχει και άλλο νόημα, για την παγκόσμια σκηνή, όπως εξηγείται εκεί. 
12  https://www.pentapostagma.gr/2018/06/η-κυβέρνηση-έχασε-την-λαϊκή-νομιμοποί.html 
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Εκεί και συγκεκριμένα στους Ψαράδες των Πρεσπών, συνήλθε τον Ιανουάριο του 1949 η 
5η Ολομέλεια του ΚΚΕ. Και εκεί πέρασε η γραμμή του κόμματος, από την «πλέρια ισοτιμία για 
τους λαούς που ζούσαν στην Ελλάδα» στην θέση για την «Ενιαία και Ανεξάρτητη Μακεδονία». 
Εκεί αποφάσισαν οι Έλληνες κομμουνιστές υπέρ του δικαιώματος «της εθνικής 
αποκατάστασης και αυτοδιάθεσης του μακεδονικού λαού». 

Αναφερόταν συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων στην απόφαση της ολομέλειας: «∆εν πρέπει 
να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σαν αποτέλεσμα της νίκης του ∆ΣΕ και της λαϊκής επανάστασης, 
ο μακεδονικός λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάστασή του έτσι όπως το θέλει ο ίδιος, 
προσφέροντας σήμερα το αίμα του για να την αποχτήσει». Όλα αυτά λίγους μήνες πριν από το 
τέλος του Εμφυλίου. Τον Ιούλιο ο Τίτο έκλεισε τα Έλληνο-Γιουγκοσλαβικά σύνορα και το παιχνίδι 
του ΚΚΕ με τον «μακεδονικό λαό» τελείωσε. Τον Αύγουστο ηττήθηκε οριστικά ο λεγόμενος 
∆ημοκρατικός Στρατός.  

Τι σχέση έχει τώρα με όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ; Αν δεν είναι ατυχής σύμπτωση η επιλογή 
της τοποθεσίας για την υπογραφή της συμφωνίας, είναι κάτι πολύ χειρότερο: μία 
επιστροφή στα εμφυλιοπολεμικά πάθη.13 

Γνωρίζοντας τις προφητικές προειδοποιήσεις πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, αλλά να 
μην ζημιωνόμαστε από απραξία και αμέλεια στην αρετή της φιλοπατρίας, που ήταν από την 
αρχαιότητα μέγιστη αρετή (Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης). 

Οι ξένοι θα θελήσουν με το ζόρι να μας καταβάλλουν, έχουν και ιδιωτικά ΜΑΤ στη διάθεσή 
τους (video), αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Θα έρθουν τα παγκόσμια γεγονότα (που δεν τα 
περιμένουν) και θα μας αφήσουν αναγκαστικά ήσυχους... 

Οι πιστοί πρέπει να είναι κοντά στα Μοναστήρια, γιατί όπως έλεγε ο άγιος γέροντας 
Πορφύριος (+2 ∆εκ. 1991): «Θα έρθουν δύσκολοι καιροί και ο κόσμος θα χρειασθεί 
φροντίδα από τα Μοναστήρια»!...14 

9 / 22 Ιουνίου 2018 
αγίου Κυρίλλου, αρχιεπ.  Αλεξανδρείας 

Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης 
 
ΥΓ: Η εξέλιξη των γεγονότων περιγράφεται πολύ καλά από τις αντιστοιχίες της σύγχρονης 

«Τροϊκανής» εποχής με αυτήν της αρχαίας Τροίας. Μας το θύμισε πρόσφατα... ο Τούρκος 
πρόεδρος Ερντογάν! Μάλιστα ονόμασε τη φετινή χρονιά σαν  «Έτος Τροίας 2018»!  Και 
υπήρξε προφήτης της πρώτης κλοπής της Ελληνικής κληρονομιάς, της «ωραίας Ελένης» 
(Hellenic) κατά τον Όμηρο, με την παραχώρηση ονομασίας "μακεδονικής γλώσσας" στα Σκόπια 
και με υποδαύλιση εδαφικών απαιτήσεων... 

Η κλοπή ωραίας Ελληνικής γης ακολουθεί, γιατί αυτή είναι η «ωραία Ελένη» στο υλικό 
πεδίο.  ∆είτε τις αναλογίες σε κείμενα και video: 

Η «Ελένη», ο «Πάρις» και οι... Τροϊκανοί της σύγχρονης εποχής! Εστιάζοντας στις 
ιστορικές αναλογίες που προδιαγράφουν το μέλλον! 

https://www.imdleo.gr/diaf/2016/paris-troikanoi.pdf 

Το 1000-άρμενο στην Ιστορία, στις προφητείες και... τώρα! (Με 2 βίντεο) 
https://www.imdleo.gr/diaf/2014/vid04/1000-armeno.html 
 
 
 

                                            
13 www.reporter.gr/Apopseis/Anemodeikths/356405-Apeiles-kata-twn-boyleytwn-apo-ethnikistiko-site 
14 Για τον άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη: https://www.imdleo.gr/diaf/2014/01/2014.html 
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