Το αστέρι του Αμερικανικού νομισματικού συστήματος...
Από τα «σημεία τα εν τω ουρανώ», είναι και το ακόλουθο. Ανακαλύφθηκε εφέτος στις 12
Μαρτίου, από τους αστρονόμους και τον δορυφόρο Swift της NASA, ένα μαγνητικό αστέρι που
είναι μόλις 240 ετών, όταν έδωσε μια πολύ δυνατή έκρηξη ακτίνων Χ. Όπως λέει η είδηση:
Το Swift J1818.0-1607, όπως ονομάσθηκε, είναι ένας πολύ νέος μαγνητικός αστέρας, ένα
σπάνιο είδος με ακραία μαγνητικά πεδία.
∆ημιουργήθηκε γύρω στην εποχή του Αμερικανικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας, και απέχει
περίπου 16.000 έτη φωτός από τη Γη, ευρισκόμενο στον αστερισμό του Τοξότη.
Είναι μια σημαντική ανακάλυψη, καθώς οι αστρονόμοι έχουν βρει μέχρι τώρα μόνο 31 μαγνητοαστέρες. Αυτός είναι ο πρώτος παρατηρημένος σε τόσο πρώιμο σημείο του κύκλου του.
Οι μαγνητικοί είναι ακόμη πιο πυκνοί από τους τυπικούς αστέρες, και ακόμη και μια κουταλιά
της σούπας της ουσίας που περιέχεται σε κάποιον θα έχει μάζα άνω των 100 εκατομμυρίων
τόνων. Είναι «νεκρά» αστέρια, αφού έχουν εξαντλήσει τα πυρηνικά τους καύσιμα.
Λόγω αυτών των έντονων συνθηκών, εμφανίζονται περίεργα φαινόμενα. Οι μαγνητικοί αστέρες
παράγουν μαγνητικά πεδία 1.000 φορές ισχυρότερα από τα συνηθισμένα αστέρια νετρονίων.
Τι παρατηρούμε:
α. Υπάρχει ένας δορυφόρος με το όνομα SWIFT.
β. Υπάρχει ένας μαγνητικός αστέρας με το ίδιο όνομα με τον δορυφόρο.
γ. Ο αστέρας αυτός «δημιουργήθηκε περίπου στην εποχή του Αμερικανικού Πολέμου της
Ανεξαρτησίας», δηλ. είναι κάπου 240 ετών.
δ. Είναι νεκρός αστέρας ο Swift J1818.0-1607, όπως ονομάσθηκε, γιατί ανήκει στα αστέρια που
έχουν εξαντλήσει τα πυρηνικά τους καύσιμα. Αλλά δεν είναι ένας απλός αστέρας νετρονίων
αλλά ένας μαγνητικός αστέρας, και αυτοί είναι ελάχιστοι σε αριθμό.
ε. Η ανακάλυψη του αστέρος έγινε στις 12 Μαρτίου (2020).

Τι μηνύματα φέρνει ο μαγνητο-αστέρας, πνευματικά και κοσμικά:
1. Εισαγωγή στο θέμα.
Από τον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας προέκυψε ένα νέο ισχυρό κράτος που
επρόκειτο να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στις μετέπειτα παγκόσμιες εξελίξεις. Παρέλαβε
στοιχεία δημοκρατίας από το Ελληνικό πρότυπο των Αθηνών και στοιχεία Χριστιανισμού από
τους αποίκους εξ Ευρώπης, φτιάχνοντας μια ισχυρή οργανωτική δομή, την οποία όμως
επιβουλεύεται ο κυρίαρχος στόχος του υλικού κέρδους. Η Αμερικανική Ομοσπονδία έγινε με
καλό σκοπό,1 και ήταν στην πρόνοια του Θεού, για να βοηθήσει στην μετάβαση (μετά τη
ραγδαία αύξηση του πληθυσμού) σε μια δίκαιη «παγκοσμιοποίηση» των κρατών της Υδρογείου,
με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο ένωσης των Αμερικανικών πολιτειών. Ο ρόλος αυτός της
Αμερικής φαίνεται και από το μη μερικό όνομά της: Α-μερική!
Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου, γράφεται πράγματι για μία πολύ ισχυρή χώρα,2
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Εξ άλλου οι Αμερικανοί μαρτυρούνται να είναι πιο ευσεβείς από τους δύτικο-Ευρωπαίους από τον ιστορικό Alexis
de Tocqueville, που επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1831-32: «Στη Γαλλία είχα δει σχεδόν πάντα το
πνεύμα της θρησκείας και το πνεύμα της ελευθερίας να πορεύονται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αλλά στην Αμερική
ανακάλυψα ότι ήταν στενά ενωμένα και ότι βασίλευαν από κοινού πάνω στην ίδια χώρα».
2

Ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας μιλάει καθαρά για «βασιλεία της παγκόσμιας Βαβυλώνας». Βλ. Η΄ τεύχος, της
Αποκάλυψης: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_h.pdf σελ. 19. Και ο Αιδέσιμος Μπήντ (Βέδας) λέει:
«Η ασεβής πολιτεία, που αποτελείται από όλα τα έθνη, κάνει τα ίδια τα έθνη, δηλαδή τα μέλη της,
μεθυσμένα με το κρασί της πλάνης».
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«την πόλη τη μεγάλη», που καθοδηγεί την «Βαβυλώνα τη μεγάλη» (Αποκ. 17:5) ή
«παγκόσμια Βαβυλώνα» κατά τους αγίους Πατέρες, στην ολοκλήρωσή της.
Οι ΗΠΑ βλέπομε με ποιο δυναμικό τρόπο επιβάλλουν τη θέλησή τους: με στρατιωτική δύναμη,
είτε οργανώνοντας πολέμους (όπως του Ιράκ και της πρώην Γιουγκοσλαβίας), είτε με
εκφοβισμό (έχοντας περ. 1000 στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον κόσμο). Επίσης με οικονομικές
κυρώσεις (κατά Ρωσίας, Κίνας, Ιράν, Βενεζουέλας κλπ) με τη χρηματοδότηση αρεστών
οργανισμών (ΟΗΕ) και φιλο-Αμερικανικών κινημάτων (όπως κατά της κυβέρνησης της Συρίας,
του Ιράν, της Βενεζουέλας) ή και αντιστρόφως, δηλ. με το κόψιμο των χρηματοδοτήσεων, όπως
του Π.Ο.Υ. (WHO) πρόσφατα, όταν και όπου κάτι δεν τους αρέσει, και με πολλούς άλλους
τρόπους μερικούς μη φανερούς, μέσω των μυστικών υπηρεσιών τους.
Οι αδικίες κινούν τον πνευματικό νόμο εναντίον όσων φταίνε σ' αυτόν, γι' αυτό πρέπει οι ισχυροί
της Γης να προσέχουν πως χρησιμοποιούν την ισχύ τους, αν θέλουν τα έργα τους να μείνουν
και να είναι στους άλλους ανθρώπους ωφέλιμα. Το «δίκαιο του δυνατού» δεν είναι για τους
ανθρώπους, αλλά για τα θηρία. Γι' αυτό τις αυτοκρατορίες που θεοποιούν τους ηγέτες τους
για να επιβάλουν διά της βίας τη θέλησή τους στους λαούς η Αποκάλυψη τις ονομάζει «θηρία».
Η Αμερική σαν μια σύγχρονη αυτοκρατορία θα κριθεί κι αυτή από τον απροσωπόληπτο νόμο
του Θεού, ανάλογα με τα έργα της και τη μετάνοια των ανθρώπων της. Και επειδή «ρίζα
πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία» κατά τον απόστολο Παύλο (Α΄ Τιμ. 6:10), η
μακροημέρευση της χώρας αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο διαχείρισης του
πλούτου της αλλά και του ελεγχόμενου απ' αυτήν πλούτου των άλλων χωρών.
2. Το οικονομικό πρόβλημα.
Η οικονομία των ΗΠΑ στηρίζεται στην ισχύ του δολαρίου που
είναι το νόμισμά τους. Στο χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου, ο
αριθμός στη βάση της πυραμίδας 1776 (MDCCLXXXVI στα
λατινικά) θεωρείται ότι αναφέρεται στο έτος Ανεξαρτησίας
των ΗΠΑ από την Αγγλία. Αλλά βρίσκεται ανάμεσα σε
αποκρυφιστικά σύμβολα3, ώστε να μην είναι φανερό αν
θυμίζει την Ανεξαρτησία περισσότερο από... το τάγμα των
Ιλλουμινάτι! ∆ιότι και αυτό ιδρύθηκε το 1776, την 1η Μαΐου,
από τον Adam Weishaupt, ένα γεννημένο Εβραίο που
αργότερα μεταπήδησε στον παπισμό, τα χάλασε με το τάγμα
των Ιησουϊτών στο οποίο ανήκε σαν ιερέας και συνέστησε τη
δική του (αποκρυφιστική) οργάνωση. Ο κηρυγμένος στόχος του
τάγματος των Ιλλουμινάτι, αναφέρει ο ιστορικός Γκάρυ Άλλεν, ήταν η ίδρυση ενός «Novus
Ordo Seclorum», μιας νέας παγκόσμιας τάξης, και αντίστοιχα μιας Παγκόσμιας
Κυβέρνησης. Ο στόχος αυτός των Ιλλουμινάτι μπήκε στο χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου
μαζί με τον τίτλο «ANNUIT COEPTIS», που σημαίνει «το εγχείρημα μας στέφεται από επιτυχία»,
προσθέτει ο Γκάρυ Άλλεν. Κατά άλλη εξήγηση σημαίνει «Αυτός (ο πεντεπόπτης οφθαλμός)
ευνοεί τη δέσμευσή μας». (Wiki)4
Έτσι, ενώ η Αμερικανική Ανεξαρτησία ξεκίνησε καλά, αποδεσμεύοντας τη χώρα από τον
Αγγλικό έλεγχο για να μπορεί να έχει και ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, βλέπομε ήδη το
1876, όταν τυπώθηκε το πρώτο χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου, να έχουν περάσει σ' αυτό
επαμφοτερίζοντα μηνύματα μεταξύ Ανεξαρτησίας και Ιλλουμινάτι. Προφανώς τα ξένα
συμφέροντα μπήκαν στην Αμερική, εμφανιζόμενα πλέον σαν δικά της, προωθώντας τη
3
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∆είτε και «το παιγνίδι των Ιλλουμινάτι»: http://www.imdleo.gr/diaf/2009/07/Illuminati_c_game.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_one-dollar_bill
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διαφθορά τη θεμελιωμένη στον αποκρυφισμό. Κάτι που δεν συνέβαινε στις ως τότε
αυτοκρατορίες. Ένα γεγονός που μεσολάβησε, έδωσε μεγάλη ώθηση στον αποκρυφισμό: Στις
16 Ιουλίου 1782 επισφραγίσθηκε η συμμαχία μεταξύ των Illuminati ("Φωτισμένων") και
των Μασόνων. Μ’ αυτό το σύμφωνο ενώθηκαν οι βασικές μυστικές κοινότητες των
προηγούμενων χρόνων. Η καινούργια συμμαχία «είχε σ' όλο τον κόσμο, όχι λιγότερα από
τρία εκατομμύρια μέλη». Κανένας ιστορικός δεν έχει καταχωρήσει επάξια τους πραγματικούς
αντικτύπους αυτής της συσπείρωσης στην παγκόσμια Ιστορία, λέει ο Άλλεν. Η συνωμοσία των
αποκρυφιστών έλαβε πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα!

Επειδή εξ αρχής οι Ιλλουμινάτι είναι ανατρεπτικοί, έχομε την καταστρεπτική τους παρέμβαση
μέσα στην Αμερικανική ιστορία με πολλούς τρόπους.5 Αλλά, όταν υπάρχουν ιδιοτελή
συμφέροντα και κρυφοί στόχοι (αποκρυφιστών) που αντιτίθενται στα συμφέροντα του κράτους,
θα υπάρξουν άσχημες συνέπειες, κατά τον λόγο του Κυρίου: «Εάν (μια) βασιλεία χωρισθεί σε
μέρη από μόνη της, δεν δύναται να σταθεί η βασιλεία εκείνη» (Μάρ. 3:24).
3. Τα σημάδια στον Ουρανό.
Από την αρχαιότητα οι λαοί συνέδεαν αξιοσημείωτα γεγονότα του ουρανού με άλλα αντίστοιχα
που συνέβαιναν συγχρόνως στη γη. Οι τρεις Μάγοι της Περσίας ήξεραν ότι η γέννηση του
Χριστού θα συνοδευόταν από την εμφάνιση «του αστέρα Του» στον ουρανό, γι' αυτό όταν
έφτασαν στα Ιεροσόλυμα ρωτούσαν: «Που είναι ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; ∆ιότι
είδαμε τον αστέρα Του στη Ανατολή (Περσία) και ήλθαμε να Τον προσκυνήσουμε»! (Ματθ.
2:2). Αλλά ο Χριστός γεννήθηκε από την Παναγία τέλειος άνθρωπος ενώ ήταν και τέλειος Θεός.
Και ο αστέρας που είδαν οι Μάγοι ήταν μια ελάχιστη φανέρωση της διπλής Του φύσης (θεϊκής
και ανθρώπινης), διότι ο αστέρας σ' αυτήν την περίσταση ήταν διαφορετικός από τους άλλους,
κινούμενος από την Περσία στα Ιεροσόλυμα και μετά από εκεί στη Βηθλεέμ σχηματίζοντας
γωνία κατά την πορεία του.6
Εξετάζομε τώρα τον αστέρα που δεν φωτίζει, αλλά είναι νεκρός και σχετίζεται με την
Αμερική από την ίδρυσή της. Έχομε μιλήσει και γι' άλλο τέτοιο νεκρό αστέρα που
φανερώθηκε τη χρονιά του σχίσματος των Εκκλησιών (1054). Αυτός, ο τελευταίος δημιούργησε
ολόκληρο νεφέλωμα γύρω του (αυτό του Καρκίνου), λένε οι αστρονόμοι και, όπως αναλυτικά
5

Από το 1829 δηλώνουν (πχ) στη Νέα Υόρκη ότι είναι πρόθεση των Illuminati να οργανώσουν μηδενιστικές και
αθεϊστικές ομάδες με όλες τις άλλες ανατρεπτικές οργανώσεις σ’ ένα διεθνή σύνδεσμο που πρόκειται να ονομασθεί
Κομμουνισμός… ∆ιαβάστε περιληπτικά: https://www.imdleo.gr/diaf/2009/07/Illuminati_c_game.pdf
6

Προφανώς ήταν αγγελική δύναμη που καθοδηγούσε τους Μάγους, για να μάθουν και από ξένους οι Ιουδαίοι ότι ο
έχων υπερκόσμια εξουσία Κύριος, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, κατά τις προφητείες (Μιχαίας 5:1) που ήξεραν.
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ερευνήσαμε και συμπεράναμε,7 εικονίζει τον πάπα της Ρώμης και τους περί αυτόν, που
πνευματικώς κινούνται λοξά (αιρετικά).
Ένα ακόμη πιο φοβερό σημάδι που αφορά όλο το Σύμπαν είδαμε σε είδηση της 16ης Ιουλίου
2015, επέτειο του Σχίσματος του 1054 με τους αφορισμούς του καρδιναλίου Ουμβέρτου.
Προειδοποιεί όλη την αγωνιζόμενη στη Γη Εκκλησία από τον κίνδυνο νέου Σχίσματος
Εκκλησιών.8 Κάτι που φαίνεται να ξεκίνησε με το διχασμό που έφερε η Σύνοδος της Κρήτης
(Ιούνιος 2016) και ενίσχυσε η παράδοση Τόμου Αυτοκεφαλίας (5-1-2019) σε μια νέα Ουκρανική
Εκκλησία υπό τον Επιφάνιο, στην οποία δεν θέλησαν να μετάσχουν οι φιλορώσοι Ορθόδοξοι
υπό τον Ονούφριο. Έτσι οι Ρώσοι από 18-10-2018 έπαυσαν να έχουν ευχαριστιακή κοινωνία με
τους αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με όσους αναγνωρίσουν στο μέλλον τη νέα
Ουκρανική Εκκλησία.9 Ο κίνδυνος οριστικού σχίσματος μεταξύ των ακολούθων της Κων/πολης
και αυτών της Μόσχας είναι πλέον εξόφθαλμος! Να ληφθεί μάλιστα υπ' όψιν ότι η Μόσχα
σταματάει την μνημόνευση των αρχιερέων της Κων/πολης το 2018, δηλ. 1009 χρόνια
μετά το σταμάτημα της μνημόνευσης των παπικών από την Κων/πολη, το 1009!!!...10
Τα σημάδια είναι πλέον πάρα πολλά. Αυτά που φαίνονται στον υλικό ουρανό δεν είναι
τυχαία, αλλά δείχνουν την πρόνοια του Θεού και το ότι είναι Παντογνώστης. Γνωρίζοντας
Αυτός τι συμβαίνει στον «Ουρανό» των διανοιών των ανθρώπων, μάλιστα προ της ∆ημιουργίας
του κόσμου, έχει προνοήσει την απεικόνισή τους στον υλικό ουρανό. ∆εν πρόκειται για
μοιρολατρική ή αστρολογική θεώρηση των προσωπικών ή γενικότερων γεγονότων.11 ∆ιότι, λέει
ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Ο τον φαινόμενον (υλικό) κόσμον νοών, θεωρεί τον
νοούμενον (πνευματικό)». Και παρατηρεί την πλοκή των δύο κόσμων: ...«Και νοεί, εν μεν τω
νοητώ τον αισθητόν (ή υλικό), ...εν δε τω αισθητώ τον νοητόν (ή πνευματικό)». (Προς
12

Θαλάσσιον ερ. 47η).

4. Ο αστέρας της Αμερικανικής (και όχι μόνο) οικονομίας.
Τώρα παρατηρείται ένας αστέρας που «δημιουργήθηκε περίπου στην
εποχή του Αμερικανικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας», δηλ. είναι
κάπου 240 ετών, αλλά κατά τη γένεσή του δεν είχαν τη δυνατότητα
οι άνθρωποι να τον μελετήσουν, ούτε βέβαια να υπολογίσουν την
εξέλιξή του.
Για να γνωρίσουμε τον αστέρα αυτό χρησιμοποιείται, σαν πιο κατάλληλο
μέσο, ένας δορυφόρος με το όνομα Swift. Από αυτόν και ο αστέρας ονομάσθηκε Swift
J1818.0-1607. Αλλά το Swift είναι αρχικά και της «Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication», δηλ. του συστήματος μέσω του οποίου είναι δικτυωμένες οι Τράπεζες για
να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές.13
7

https://www.imdleo.gr/diaf/2018/1054star.html
https://www.imdleo.gr/diaf/2015/09/sxisma.html
9
https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Rus_apof_diakop.pdf
10
«Ο τελευταίος Ορθόδοξος Ρωμαίος Πάπας που μνημονεύεται στα δίπτυχα των υπολοίπων τεσσάρων Ρωμαίων
Πατριαρχείων είναι ο Ιωάννης ΙΗ’ (1003-1009)», λέει ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης. ∆ιαβάστε περισσότερα:
https://www.imdleo.gr/diaf/files/nwo-13/Orthodoxy-Vatican_agreement-Unia.pdf
11
Λέει και ο άγιος Ιωάννης ο ∆αμασκηνός: «Ἡμεῖς γὰρ αὐτεξούσιοι ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ γενόμενοι κύριοι τῶν
ἡμετέρων ὑπάρχομεν πράξεων. Εἰ γὰρ ἐκ τῆς τῶν ἄστρων φορᾶς πάντα πράττομεν, κατ’ ἀνάγκην πράττομεν, ἃ
πράττομεν· τὸ δὲ κατ’ ἀνάγκην γινόμενον οὔτε ἀρετὴ οὔτε κακία ἐστίν». (Έκδοσις ακριβής Ορθοδόξου πίστεως, 21ο).
12
Περισσότερη θεωρητική ερμηνεία θα βρείτε στην εξέταση των προαναφερθέντων σημαδιών, του σχίσματος και
του αστέρα του 1054.
13
Κατά την wikipedia: Η Εταιρεία με τίτλο «Η Κοινωνία Παγκόσμιας ∆ιατραπεζικής Χρηματοοικονομικής
Τηλεπικοινωνίας (SWIFT), κατά νόμον S.W.I.F.T. SCRL, παρέχει ένα δίκτυο που επιτρέπει σε χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα παγκοσμίως να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε
ένα ασφαλές, τυποποιημένο και αξιόπιστο περιβάλλον. Οι Κωδικοί Αναγνώρισης Επιχειρήσεων (BIC,
-48

Συνεπώς είναι προφανές ότι ο παρατηρούμενος αστέρας εικονίζει κάτι από την Αμερική, το
οποίο προέκυψε σαν αποτέλεσμα της ανεξαρτητοποίησης του 1776. Και αυτό
βέβαια ήταν η οικονομία των ΗΠΑ, η οποία τώρα παρατηρείται από το
διατραπεζικό σύστημα S.W.I.F.T. με πολύ άμεσο και γρήγορο τρόπο, μαζί με
τις οικονομίες άλλων χωρών. ∆ιότι γράφεται ότι «από το 2015, η SWIFT
συνδέει περισσότερα από 11.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περισσότερες
από 200 χώρες και εδάφη». Είναι δηλ. η Εταιρία αυτή το καλύτερο παρατηρητήριο
της σύγχρονης διασυνδεδεμένης παγκόσμιας Τραπεζικής οικονομίας. Είναι και "δορυφόρος"
διότι συνοδεύει το παγκόσμιο Τραπεζικό σύστημα στις συναλλαγές του. Και επειδή η ισχύς της
οικονομίας ενός κράτους φανερώνεται και από την ισχύ του νομίσματός του, είναι και
παρατηρητήριο της αξίας του δολαρίου, του Ευρώ κλπ.
Ο δορυφόρος - παρατηρητήριο SWIFT ανακάλυψε ένα νεκρό αστέρα, που δεν εκπέμπει
χαροπή φωτεινή ακτινοβολία αλλά ακτίνες Χ, που είναι θανατηφόρες για τον άνθρωπο. Και
πράγματι το διατραπεζικό σύστημα SWIFT παρατηρεί, αντίστοιχα, μια οικονομία που αν και
μέχρι να γίνει η παρατήρηση είχε μέσα της την πνευματική νέκρα που φέρνει η ακόρεστη
δίψα για κέρδος με οποιοδήποτε αντάλαγμα (εσωτερικά άγχος, στρες, ψυχολογικά προβλήματα,
και εξωτερικά διαφθορά με οικονομικές κρίσεις, ατασθαλίες κλπ), όμως αυτή κρυβόταν μέχρι
να γίνει φανερή περί τα μέσα Μαρτίου εφέτος (2020).
Τότε η επιδημία του κορωναϊού ανάγκασε και την Αμερική να λάβει περιοριστικά μέτρα στις
μετακινήσεις των ανθρώπων της, να σταματήσει πλήθος εργασιών προκαλώντας πρωτοφανή
ανεργία και τελικά για την επιβίωση των πολιτών αναγκάσθηκε να κυκλοφορήσει απότομα νέο
(πληθωριστικό) χρήμα αρκετών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Συγκεκριμένα, η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και τα διάφορα κλεισίματα (lock-down)
στις πολιτείες των ΗΠΑ, λόγω της ασθένειας covid-19, έγιναν γύρω στις 12 Μαρτίου. Η πολιτεία
που άργησε περισσότερο να κλείσει ήταν το Illinois (21 Μαρτίου), ενώ πρώτη έκλεισε αυτή του
Colorado (1 Μαρτίου). 12 πολιτείες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως και την 12η
Μαρτίου, ενώ οι υπόλοιπες αμέσως μετά, οπότε ακολούθησαν και τα διάφορα κλεισίματα.14
Η 12η Μαρτίου της παρατήρησης του νεκρού αστέρα είναι ενδεικτική του επηρεασμού της
Αμερικανικής οικονομίας από τον κορωναϊό. Και επειδή η Αμερικανική είναι συνδεδεμένη με την
παγκόσμια οικονομία, κυρίως μάλιστα, μέσω του δικτύου SWIFT, η προειδοποίηση από τον
νεκρό αστέρα επεκτείνεται από την Αμερική προς όλο τον κόσμο. Ο αστέρας SWIFT δεν
έπαψε να υπάρχει μετά την παρατήρησή του στις 12-3-2020, όπως και η οικονομία της
«παγκόσμιας Βαβυλώνας» συνεχίζει να υπάρχει, αν και πλέον θα εκπέμπει τον φόβο της
κατάρρευσης, ανησυχία ή και απελπισία που θα έχει κέντρο την «Μεγάλη Πόλη» (ΗΠΑ) που την
καθοδηγεί. ∆εν είναι πολιτικό το θέμα. ∆ημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ξέχασαν τους
ανθρώπους, όχι μόνο των άλλων χωρών αλλά και της δικής τους.
Η κρίση του κορωναϊού έδειξε τα Αμερικανικά συμφέροντα χωρισμένα. Οι οικονομικά
ισχυρότερες πολυεθνικές προσπαθούν να εξουδετερώσουν τις ασθενέστερες ντόπιες εταιρείες.
Λέει πχ ένας καθηγητής από το Ντένβερ: «Οι νεοφιλελεύθεροι δημοκράτες, οι οποίοι εντοπίζουν
την καταγωγή τους στους απογόνους του John D Rockefeller και του μονοπωλίου της δικής του
Standard Oil, καθοδηγούνται από πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και χρηματοδότησης. Για να
προστατεύσουν τα μακροπρόθεσμα κέρδη τους, πιέζουν για μια πιο καθυστερημένη έξοδο από
το κλείδωμα της πανδημίας... ∆εδομένου ότι οι γίγαντες με βαθιά τσέπη, όπως η ExxonMobil,
είναι καλύτερα προετοιμασμένοι από τις μικρότερες εγχώριες εταιρείες να αντιμετωπίσουν μια
προηγουμένως
Κωδικοί
Αναγνωριστικού
Τράπεζας)
είναι
γνωστοί
ως
"κωδικοί
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunication
14

SWIFT"».

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/emergencies-closures-states-handling-coronavirus-200317213356419.html
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συμπίεση (πτώση) τιμών, μπορούν να περιμένουν ενώ παρακολουθούν τον ντόπιο
ανταγωνισμό τους να μαραίνεται και να πεθαίνει»!...
Η RT στις 8 Μαρ. 2020, μόλις άρχιζαν τα κλεισίματα (lockdown)
λόγω κορωναϊού σε Αμερική, Ελλάδα, και αλλού, αναγγέλει την
κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου κατά 30% με το άνοιγμα
των αγορών, από τον πόλεμο τιμών της Σαουδικής Αραβίας και
Ρωσίας. Από τα 66 δολ. τον Ιανουάριο, το αργό έφτασε τα 22
δολ. το βαρέλι στις 17 Απρ. 2020! Στις 9 Ιουλίου ήταν 40 δολ.
https://www.rt.com/business/482631-oil-futures-brent-wti-crash/

∆ηλ. οι μεγάλες πολυεθνικές του πετρελαίου ευθυγραμμίσθηκαν με τη Σαουδική Αραβία, που
γέμισε την αγορά με το δικό της φτηνό πετρέλαιο συνεργώντας και της Ρωσίας, στο να
χτυπήσουν τις μικρότερες Αμερικανικές. Οι μικρές ντόπιες πετρελαϊκές είναι με τον Τραμπ
λέει ο καθηγητής (Haider A Khan): «Εκείνοι που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν τον
Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι ευθυγραμμισμένοι με εγχώριες εταιρείες ενέργειας των ΗΠΑ που
αντιμετωπίζουν ξαφνικά μεγάλο κίνδυνο από την πτώση της ζήτησης πετρελαίου και φυσικού
αερίου (λόγω κορωναϊού)».15
Τα προηγούμενα μας πληροφορούν ότι η ημερομηνία ανακάλυψης του αστέρα SWIFT…
είναι πράγματι σχετική με την επιρροή του κορωναϊού στην οικονομία της Αμερικής, που
λόγω της παγκοσμιοποίησης, έχει αντίκτυπο σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Έρχονται κατόπιν
τα διάφορα Ινστιτούτα και οι συμβουλευτικοί οργανισμοί να κάνουν τις εκτιμήσεις τους για το
μέλλον.
5. Εικόνες της Αμερικής με πνευματική σημασία.
Εδώ όμως εμείς ακολουθούμε το πνευματικό μονοπάτι που μας φέρνει στην εξέταση του
κυρίως προβλήματος, δηλ. αυτού των ψυχών των ανθρώπων στη συγκεκριμένη εποχή, γιατί ότι
πραγματεύονται οι γεωπολιτικοί και άλλοι αναλυτές είναι ενασχόληση με κάποιες εικόνες του
αληθινού προβλήματος. «Επειδή τώρα δεν ζούμε την αληθινή ζωή, αλλά αυτή που είναι
σαν εικόνα της, ούτε επιδιώκομε τα όντως αγαθά, γι' αυτό μάταια ταραζόμαστε
στρεφόμενοι σε κοσμικές επιθυμίες και μαζεύοντας θησαυρούς για τους οποίους
αγνοούμε τους κληρονόμους», λέει ο Μέγας Αθανάσιος.16 Στην αιωνιότητα, την οποία οι
ψυχές μας ζουν από τώρα, αν και επηρεάζονται από τον υλικό κόσμο στον οποίο συμμετέχομε
με το σώμα μας, οι άνθρωποι, λέει ο Χριστός, θα είναι «ως άγγελοι Θεού εν Ουρανώ». (Ματθ.
22:30, και Μάρ. 12:25). Η Αμερική, όμως, αγωνίζεται για τα πρόσκαιρα.
«Ενώ οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι», λέει χαρακτηριστικά ένα δημοσίευμα,17 «πάνω
από μισό εκατομμύριο άνθρωποι διαμένουν άστεγοι κάθε βράδυ στις ΗΠΑ. 38
εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 27 εκατομμύρια
Αμερικανοί δεν έχουν ασφάλιση υγείας. Αυτή η διαφορά, μεταξύ του λαίμαργου πλούτου από
τη μία και της τρομερής φτώχειας από την άλλη, αντικατοπτρίζει ένα σύστημα του οποίου οι
προτεραιότητες δεν είναι ευθυγραμμισμένες με την κοινωνία, αλλά με εκείνες μιας ισχυρής ελίτ
εταιριών». Τη διαφορά πλούσιων - φτωχών αύξησε κατακόρυφα η πολιτική της Νέας Τάξης, με
τη δημιουργία πολυεθνικών κολοσσών, που ενώ κατατρώγουν τις οικονομίες των χωρών,
εξάγουν τα κέρδη τους σε αφορολόγητους παραδείσους.
15

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/oil-coronavirus-pandemic-complexities-geopolitics-200610084759897.html

16

«Ἐπειδὴ οὐ τὴν ἀληθινὴν νῦν ζῶμεν ζωὴν, ἀλλὰ τὴν ὡς ἐν εἰκόνι, οὐδὲ περὶ τὰ ὄντως ἀγαθὰ ποιούμεθα τὴν
σπουδὴν, διὸ μάτην ταρασσόμεθα περὶ κοσμικὰς ἐπιθυμίας στρεφόμενοι, καὶ συνάγοντες θησαυροὺς ὧν οὐκ ἴσμεν
τοὺς διαδόχους». Ερμηνεία στους Ψαλμούς (PG 27:557).
17

https://www.datadriveninvestor.com/2020/05/22/is-america-on-the-brink-of-collapse/#
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Η πρωταρχική επιδίωξη υλικών αγαθών γεμίζει τους ανθρώπους πάθη, με κυρίαρχα αυτά της
φιλαργυρίας, φιληδονίας και φιλαρχίας, τα οποία όσο πιο πολύ μεγαλώνουν τόσο πιο πολύ
συσκοτίζουν τον νου των ανθρώπων. Αυτό πραγματοποιείται από τους «τρεις γίγαντες της
κακίας», όπως χαρακτηρίζονται από τους Πατέρες της Εκκλησίας: Ραθυμία στα ψυχοσωτήρια,
λήθη (λησμονιά στα πνευματικά), και τέλος άγνοια του Θεού και γιατί ζούμε. Όταν το κακό
αυξηθεί επικίνδυνα, τότε ο Θεός μας προειδοποιεί για να μην καταστραφούμε, διότι υπάρχει
πνευματικός νόμος που μας παρακολουθεί.
Ο πνευματικός νόμος, είναι ανώτερος από τους νόμους της φύσης. Όταν οι αμαρτίες
πλεονάζουν, οι άρρωστες ψυχές εκτρέπονται σε βιαιότητες, ταραχές ή και πολέμους επιδίωξης
υλικών αγαθών, έρχεται οικονομική δυσπραγία που μπορεί να οδηγήσει σε αυταρχική
διακυβέρνηση, πείνα και άλλα κοινωνικά προβλήματα, ενώ συμβαίνουν και ακραία φυσικά
φαινόμενα, όπως προβλέπουν οι προφητείες... Όλα αυτά γίνονται για να υπάρξει μετάνοια. Αν
αυτή δεν υπάρξει, τότε η χώρα με τον αμετανόητο λαό καταστρέφεται.
Και επειδή ενδιαφερόμαστε για την Αμερική, είναι γνωστό ότι
χρησιμοποιεί άσχημες τακτικές προώθησης των συμφερόντων
της. Αυτό ομολογεί και ο τέως πρόεδρος Τζίμμυ Κάρτερ: «Οι
ΗΠΑ είναι το πλέον πολεμοχαρές κράτος στον κόσμο»!
Είπε σχετικά ο τέως πρόεδρος: «Οι ΗΠΑ γνώρισαν περίοδο
ειρήνης για μόλις 16 από τα 242 χρόνια τους ως έθνος!
Μετρώντας τους πολέμους, τις στρατιωτικές επιθέσεις και τις στρατιωτικές κατοχές, στην
αμερικανική ιστορία υπήρχαν μόνο πέντε χρόνια ειρήνης - το 1976, το τελευταίο έτος της
διοίκησης του Gerald Ford και το 1977-80, το σύνολο της προεδρίας του Carter. Ο Κάρτερ
χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως «το πλέον φιλοπόλεμο έθνος στην ιστορία του κόσμου», με
αποτέλεσμα, είπε, «οι ΗΠΑ να αναγκάζουν και άλλες χώρες να υιοθετήσουν τις
φιλοπόλεμες αμερικανικές μας αρχές»... Επίσης: «Ανέτρεψαν ή προσπάθησαν να
ανατρέψουν δεκάδες ξένες κυβερνήσεις από το 1949 και προσπάθησαν ενεργά να
συντρίψουν σχεδόν το κάθε κίνημα απελευθέρωσης ενός λαού στην ίδια περίοδο. Έχουν
επίσης αναμειχθεί σε πολλές εκλογές σε χώρες, ασχέτως αν ήταν συμμαχικές ή και
αντίπαλες»!...
Ο άγιος γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) δεν δίστασε μπροστά σε ένα Έλληνο-Αμερικανό
γερουσιαστή, επισκέπτη του, να κατακρίνει ευθέως την απάνθρωπη τακτική των Αμερικανών
έναντι των άλλων λαών, λέγοντας: «Φονιάδες των λαών, Αμερικανοί»! ∆εν δέχθηκε καμμιά
δικαιολογία από τον συνομιλητή του, αλλά αντίθετα πρόσθεσε: «Χωρίς τους Αμερικανούς θα
υπήρχε ειρήνη στον κόσμο»!...18 Αυτά κατακρίνουν την Αμερική άμεσα, αλλά υπάρχουν και
αμαρτίες που την κατακρίνουν έμμεσα, γιατί μεταδίδονται απ' αυτήν σαν μόδα στους
άλλους λαούς. ∆οξάζεται (πχ) η φιλαργυρία των διεθνών τραπεζιτών και χρηματιστών, η
υπερηφάνεια των σαρκολατρών και η φιλαρχία των ανδρεικέλων νεοταξιτών πολιτικών, ενώ
κατακρίνονται οι Χριστιανοί.
Έλεγε για το τελευταίο αυτό φαινόμενο ο άγιος Παΐσιος: «Και το κακό είναι που οι σημερινοί
άνθρωποι, επειδή η αμαρτία έχει γίνει μόδα, αν δούν ένα να μην ακολουθεί το ρεύμα της
εποχής, να μην αμαρτάνει, να είναι λίγο ευλαβής, τον λένε καθυστερημένο, οπισθοδρομικό.
Αυτοί οι άνθρωποι το να μην αμαρτάνουν το θεωρούν προσβολή και την αμαρτία την θεωρούν
πρόοδο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αν οι σημερινοί άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία
τουλάχιστον το αναγνώριζαν, θα τους ελεούσε ο Θεός. Αλλά δικαιολογούν τα
αδικαιολόγητα και εγκωμιάζουν την αμαρτία.
18

∆είτε: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/nwo2.html#27 και https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Carter-USA.pdf
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Αυτό είναι και η μεγαλύτερη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, την αμαρτία να την
θεωρούν πρόοδο και το ηθικό να το λένε κατεστημένο. Γιʹ αυτό έχουν μεγάλο μισθό, μεγάλη
αξία, αυτοί που αγωνίζονται στον κόσμο και διατηρούν καθαρή ζωή».19
Ο π. Σεραφείμ Ρόουζ (+1982), Αμερικανός ο ίδιος, με φωτισμένο δάσκαλο τον αρχιεπίσκοπο
Αβέρκιο και γέροντα τον θαυματουργό άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς (+1966), έλεγε για την
αλλαγή που γινόταν στον σύγχρονο κόσμο με κέντρο την Αμερική και με πρόφαση την πρόοδο:
Ακριβώς αυτό ήταν που ο αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος είδε να συμβαίνει: «Ο θεμελιώδης στόχος
των υπηρετών του επερχόμενου Αντιχρίστου», έγραφε, «είναι να καταστρέψουν τον παλαιό
κόσμο με τα προγενέστερα «πιστεύω» και «προκαταλήψεις» του, προκειμένου να ιδρύσουν στη
θέση του ένα νέο κόσμο, κατάλληλο για να δεχθεί το «νέο αφεντικό» που προσεγγίζει, που θα
πάρει τη θέση του Χριστού για τον κόσμο και θα τους δώσει τη γη (της αμαρτίας) την οποία ο
Χριστός δεν τους έδωσε. Κατά τα λόγια του αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ, «Ο
Αντίχριστος θα είναι το λογικό, δίκαιο και φυσικό αποτέλεσμα της γενικής ηθικής και
πνευματικής κατάπτωσης της ανθρωπότητας».20
Οι αλλαγές στον Αμερικανικό τρόπο ζωής εθεωρούντο από τον π. Σεραφείμ Ρόουζ «σημεία
του τέλους του κόσμου»:


«Η ανωμαλία του κόσμου. Ποτέ δεν έχουν γίνει βεβαίως αποδεκτές τέτοιες παράξενες
και αφύσικες εκδηλώσεις και συμπεριφορές όπως στις ημέρες μας. Εξετάστε μόνο τον
κόσμο γύρω σας: τι υπάρχει στις εφημερίδες, ποιο είδος κινηματογραφικού έργου
παίζεται, τι δείχνει η τηλεόραση, τι σκέφτονται οι άνθρωποι ότι είναι ενδιαφέρον και με τι
διασκεδάζουν, με τι γελούν: είναι τελείως αλλόκοτο. Και υπάρχουν άνθρωποι που
σκόπιμα προάγουν κάτι τέτοιο, φυσικά για οικονομικό τους όφελος, επειδή αυτό είναι
μόδα, και επειδή υπάρχει ένας διεστραμμένος πόθος για αυτού του είδους τα
πράγματα».



«Οι πόλεμοι και οι φήμες για πολέμους, ο καθένας τους όλο και πιο ψυχρός και
ανελέητος από όσους έχουν προηγηθεί, και όλα αυτά να επισκιάζονται από την απειλή
του αδιανόητου παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου, ο οποίος θα μπορούσε να αρχίσει από
μακριά με την αφή ενός κουμπιού». (Τώρα και χωρίς αφή κουμπιού, αλλά με την
απόφαση κάποιου υπολογιστή που τρέχει με τεχνητή ευφυΐα - A.I.).



«Η αυξανόμενη συγκέντρωση πληροφοριών και ο έλεγχος του ατόμου»...



«Ο εκ νέου πολλαπλασιασμός ψευδών Χριστών και ψευδών Αντιχρίστων».



«Η αληθινά παράξενη ανταπόκριση σε ταινίες... με ήρωα ένα “λυτρωτή” από το
διάστημα»...

Ο άγιος Γαβριήλ ο Γεωργιανός έλεγε ότι: «Η ανθρωπότητα θα ζητάει βοήθεια από
τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην πραγματικότητα είναι δαίμονες»! Και:
«Τις έσχατες μέρες μην κοιτάζετε τον ουρανό. Γιατί θα γίνουν τέτοια "θαύματα" που θα
πλανηθείτε και θα σας καταστρέψουν».21
Και o π. Σεραφείμ συμπλήρωνε: «Είναι πράγματι πιο αργά από ότι σκεφτόμαστε: η
Αποκάλυψη είναι τώρα»!...22
Η ιστορική πορεία της Αμερικής μπορούμε να συμπεράνομε ότι είναι πορεία έντονης
πνευματικής φθοράς, όταν μάλιστα γνωρίζομε ότι εκεί δρα ανοιχτά ο Σατανισμός, ενώ ο
19

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Α’ «Με Πόνο και Αγάπη». (Σουρωτή).

20

Το 4, https://www.imdleo.gr/diaf/2010/07/Rose-LMD.pdf (Η ζωή & τα έργα του, τόμ. 3ος, Μυριόβιβλος, σελ. 27-29).

21

https://www.imdleo.gr/diaf/2015/08/gGabriel.html (Το Ι.6. και το Ζ.6.).

22

Το 34, https://www.imdleo.gr/diaf/2010/07/Rose-LMD.pdf (Η ζωή & τα έργα του, τόμ. 3ος, Μυριόβιβλος σελ. 466-469).
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Χριστιανισμός είναι κυρίως προτεσταντικός και επομένως στερημένος της δύναμης των
αληθινών Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ευτυχώς όμως η Ορθοδοξία ενισχύθηκε με τα
Μοναστήρια του Αγιορείτη Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεΐτη - Αριζονίτη.
6. Συμπεράσματα.
Πολιτικό-οικονομικές αναλύσεις υπάρχουν πολλές, αλλά μόνο επιγραμματικά θα αναφέρομε
από αυτές ότι μπήκαμε ήδη με τον κορωναϊό (αρχές Μαρτίου) σε μια ορατά πολύ δύσκολη
κατάσταση, τόσο για την Αμερική όσο και τον υπόλοιπο κόσμο.
Η έκτακτη κατάσταση λόγω υγείας σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα από την
πανδημία και τις επιπτώσεις στον πετρελαϊκό τομέα «θα μπορούσε να επιταχύνει την
οικονομική και γεωπολιτική παρακμή των ΗΠΑ οδηγώντας σε απρόβλεπτη συμπεριφορά
από την ηγεσία τους» λέει ο προαναφερθείς καθηγητής Khan. ∆ηλ. θα μπορούσαν να
ξεσπάσουν νέοι πόλεμοι με διάφορες προφάσεις, ώστε με τη στρατιωτική τους ισχύ να
προσπαθήσουν να επιβληθούν οι ΗΠΑ στους αντιπάλους και ανταγωνιστές τους. Από αυτή την
άποψη η Ορθοδοξία φαίνεται ότι έφερε μια μικρή παράταση ειρηνικής ζωής, συνεργούσης και
της, ως τώρα, πολιτικής του προέδρου Τραμπ. Κατά τον καθηγητή, πολιτικοί όπως η Χίλαρι
Κλίντον, «σχεδιάζουν ακόμη και ευρύτερες αντιπαραθέσεις (από τον Τραμπ) με τους
αντιληπτούς παγκόσμιους αντιπάλους τους την Κίνα και πιθανώς τη Ρωσία». Αλλά με το
όνομά του ο πρόεδρος, μας προειδοποιεί ότι η μεγάλη σάλπιγγα (Trump) του Γενικού πολέμου
είναι έτοιμη να σαλπίσει.
Μια άλλη πολιτικό-οικονομική πρόβλεψη είναι ότι «Το δολάριο πρόκειται να πέσει πολύ,
πολύ έντονα», όπως προειδοποιεί εξέχων οικονομολόγος του Γέιλ.23
Μετά τις εκτιμήσεις των γεωπολιτικών και οικονομικών επιστημόνων, καλό είναι να δούμε τι
προβλέπει για το μέλλον «η της ψυχής επιστήμη».24 Οι άγιοι που συγκρότησαν την επιστήμη
της ψυχής, μας δώρησαν με τις Οικουμενικές Συνόδους, την αλήθεια της Ορθοδοξίας
προφυλαγμένη από τις αιρέσεις, για να σωζόμεθα διά των αληθινών Μυστηρίων της.
Στο σύγχρονο κόσμο αντίθετα υποστηρίζεται η συνύπαρξη και ο συγκρητισμός δογμάτων και
θρησκειών αδιαφορώντας για την αλήθεια. Συνοπτικά από τον π. Σεραφείμ Ρόουζ, σε ομιλία
του το Μάϊο του 1981:25 «Προκειμένου να εφοδιαστούν οι άνθρωποι με μια “πνευματική”
βάση για μια παγκόσμια κυβέρνηση, πρέπει να υπάρξει κάτι υψηλότερο. Και στις ιδέες των
Ηνωμένων Εθνών, παραδείγματος χάριν, βλέπουμε κάτι που μοιάζει με μια πνευματική
απάντηση. Τα Η.Ε. υποστηρίζουν ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, η βάση μιας παγκόσμιας
κυβέρνησης που δεν θα είναι μια τυραννία, που δεν θα βασίζεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη ιδέα
όπως ο κομμουνισμός, αλλά σε κάτι πολύ ακαθόριστο και δίχως ιδιαίτερη χριστιανική βάση. Στην
πραγματικότητα, είκοσι περίπου χρόνια πριν, έχτισαν ένα ναΐσκο περισυλλογής στο κτήριο
των Η.Ε. και εκείνη την περίοδο διοργάνωσαν μια μεγάλη συζήτηση για το ποιο θα ήταν
το αντικείμενο της λατρείας σε αυτόν. ∆εν μπορείτε να έχετε ένα σταυρό, επειδή αμέσως
χαρακτηρίζεστε ως χριστιανός, δεν μπορείτε να έχετε τίποτα μουσουλμανικό ή ινδικό επειδή πάλι
προσδιορίζεστε. Αυτό θα πρέπει να είναι υπεράνω θρησκείας. Τελικά κατέληξαν σε μία μαύρη
ογκώδη πέτρα (!).Οι άνθρωποι δοκιμάζουν ένα τρομερό συναίσθημα μπροστά σ' αυτήν, όπως
23

https://www.marketwatch.com/story/the-dollar-is-going-to-fall-very-very-sharply-warns-prominent-yale-economist-2020-06-16

24

Στους αίνους, την 7η Κυριακή από του Πάσχα, των Αγίων πατέρων της Α΄Οικουμενικής Συνόδου: «Ὅλην
συγκροτήσαντες, τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμην, καὶ τῷ θείῳ Πνεύματι, συνδιασκεψάμενοι, τὸ μακάριον, καὶ σεπτὸν
Σύμβολον, οἱ σεπτοὶ Πατέρες, θεογράφως διεχάραξαν ἐν ᾧ σαφέστατᾳ, τῷ Γεγεννηκότι συνάναρχον, τὸν Λόγον
ἐκδιδάσκουσι, καὶ παναληθῶς ὁμοούσιον, ταῖς τῶν Ἀποστόλων, ἑπόμενοι προδήλως διδαχαῖς, οἱ εὐκλεεῖς καὶ
πανόλβιοι, ὄντως καὶ θεόφρονες».
25

https://www.imdleo.gr/diaf/2010/07/Rose-LMD.pdf σελ. 15-16 ή σελ. 364-367 του βιβλίου «π. Σεραφείμ Ρόουζ, η
ζωή και τα έργα του, τόμος Γ΄», Μυριόβιβλος, Α έκδοση.
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ενώπιον ενός ειδώλου: ένα πολύ ασαφές είδος θρησκευτικού ενδιαφέροντος... Αλλά ένα τέτοιο
ασαφές πράγμα είναι ακριβώς αυτό που ο διάβολος επιθυμεί για να κρατηθεί».
Η πνευματική νέκρα που προβάλει η μαύρη πέτρα του ΟΗΕ συνδυάζεται με τη νέκρα του
υπέρβαρου μαγνητικού αστέρα της Αμερικανικής (και παγκόσμιας) οικονομίας, διότι
περιέργως είναι και αυτή από υπέρβαρο μαγνητίτη 6 τόνων!...26 Το λίαν αξιοπερίεργο είναι ότι
πρώτα φτιάχνεται κάτι σαν ναΐσκος από τον ΟΗΕ, και κατόπιν σκέπτονται το τι θα εξυπηρετεί!
Ποτέ στη Γη δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ότι θρησκευτικό μνημείο φτιαχνόταν ήταν αποτέλεσμα
κάποιας πίστης. Οι Αθηναίοι είχαν αναζήτηση θρησκευτική και γι' αυτόν τον συγκεκριμμένο
σκοπό έφτιαξαν ναό «στον άγνωστο Θεό»... Τώρα δεν
αναζητείται ούτε λατρεύεται κάποιος Θεός από τον ΟΗΕ και τον
ναό του, αλλά μάλλον λατρεύεται η νέκρα της πίστης των
παγκοσμιοποιητών!
Ο πρώην Γ. Γραμματέας των Η.Ε. Kofi Annan τέλεσε τους
γάμους του εκεί. Γι' αυτό και το σχέδιό του για το Κυπριακό ήταν
για λίθους μάλλον παρά για ανθρώπους...
Να μην ξεχνάμε το άλλο ουράνιο «σημείο» που φανερώνει ένα ακόμη «νεκρό αστέρα» στη Γη,
αυτόν που από το 1054, εκπέμπει θανατηφόρες ακτίνες για τους πνευματικούς ανθρώπους με
την αίρεσή του, αν και έχει μαγνητίσει με την κοσμική δόξα του και έχει δημιουργήσει γύρω του
ένα ολόκληρο νεφέλωμα οπαδών ή πιστών.27 Ο άνθρωπος της εποχής μας αντιμετωπίζει
επομένως τη νέκρα των παγκοσμιοποιητών (επισημοποιημένη από τον ΟΗΕ), τη νέκρα της
πανθρησκείας και του εκκοσμικευμένου Χριστιανισμού υπό τον πάπα, και μετά το ξέσπασμα
του κορωναϊού βλέπει το σταδιακό προχώρημα της νέκρωσης της Αμερικανικής οικονομίας που
συμπαρασύρει κι άλλες χώρες. Ότι, όμως, συμβαίνει στην οικονομία γίνεται στη γη, δηλ. δεν
καταστρέφει πνευματικά, αλλά συνεργεί ώστε να υπάρξει διάκριση μεταξύ καλοπροαίρετων και
κακοπροαίρετων ανθρώπων.
Οι στερήσεις γήινων αγαθών που προκαλούνται από τις οικονομικές κρίσεις στη γη είναι εικόνα
της προηγειθείσης στέρησης ουράνιων αγαθών στις ψυχές μας. «Περί αυτού του λιμού λέγει ο
Κύριος διά του προφήτου (Αμώς 8:11): Και θα συμβεί στις ημέρες εκείνες και θα φέρω λιμό
(πείνα) στη γη. όχι πείνα άρτου ούτε δίψα ύδατος, αλλά λιμό να ακούσουν λόγο Θεού...
Αυτός ο λιμός είναι αίτιος παντός κακού (στις ψυχές και στα σώματα)», λέει ο ιερός
Χρυσόστομος.28 Επομένως εκείνο που έχει σημασία είναι να μην παρασυρθούμε από ότι φέρνει
νέκρωση στην ψυχή, δηλ. ότι την αποκόπτει από την χάρη του Θεού. Να μην ξεχνάμε και την
νέα απειλή διχασμού και σχίσματος των Ορθοδόξων που προβλέπεται από άλλη ουράνια
προειδοποίηση29 και υποβόσκει ήδη, με τις αντιπαραθέσεις στα ζητήματα της Συνόδου της
Κρήτης και της Ουκρανικής νέας Εκκλησίας. Γι' αυτό να «μη ρίχνομε λάδι στη φωτιά» με
εύκολες κρίσεις...
7. Προβλέψεις για το μέλλον.
7.1. Αποκάλυψη του Ιωάννου και προφήτες Ησαΐας και ∆ανιήλ.
Προφητείες για την «παγκόσμια Βαβυλώνα» των ημερών μας και την Αμερική (σαν την
«Πόλη τη Μεγάλη» που καθοδηγεί τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης) περιέχει η Αποκάλυψη
του Ιωάννου του Θεολόγου, που για την επεξήγησή της έχουν γίνει ήδη διάφορες εργασίες.30
26
27

Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/09_UN-yperopla-tsounami.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2018/1054star.html

28

Στο περί ψευδοπροφητών: https://www.imdleo.gr/diaf/books/pseudoprophets.pdf στη β΄ ενότητα.

29

Ένα σχίσμα θα καταστρέψει το ορατό (λογικό) Σύμπαν; https://www.imdleo.gr/diaf/2015/09/sxisma.pdf

30

https://www.imdleo.gr/apocalypse/ap/apoc.html
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Ο προφήτης Ησαΐας, σε συμφωνία με την Αποκάλυψη, αποκαλεί την επικρατούσα κατάσταση
της εποχή μας, της σύγχυσης των νοημάτων, και ιδιαίτερα το κέντρο της (ΗΠΑ), σαν «θυγατέρα
Βαβυλώνας». ∆ηλ. διάδοχο της αρχαίας Βαβυλώνας στην οποία συνεχύθησαν οι γλώσσες για
την υπερηφάνεια των τότε ανθρώπων, και στην οποία επικρατούσε, όπως και τώρα, η
«πολύθεη αθεΐα» κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή.
Για την Αμερική, ως «θυγατέρα της Βαβυλώνας» που δεν έχει κατακτηθεί ποτέ από εχθρούς,
προβλέπει ο προφήτης ότι αρχικά θα ταπεινωθεί: «Κατέβα (από τη δόξα σου), κάθισε
(ταπεινά) πάνω στη γη, θυγατέρα της Βαβυλώνας, (χώρα) παρθένα (που δεν έχεις
κυριευθεί ποτέ από εχθρούς). Μπες στο σκοτάδι (της θλίψης και της αφάνειας), θυγατέρα
των Χαλδαίων (αστρονόμων), διότι δεν θα είσαι πλέον και δεν θα ονομάζεσαι
καλομαθημένη και τρυφερή». (Ησ. 47:1). Η Αμερική, γνωστή για τις αστρονομικές
παρατηρήσεις και ανακαλύψεις της και την πρωτοποριακή αεροδιαστημική της υπηρεσία
(NASA), δικαίως αποκαλείται, από τον Ησαΐα, θυγατέρα των πιο φημισμένων αστρονόμων της
αρχαιότητος, των Χαλδαίων. Αυτή η δόξα του κοσμικού μεγαλείου των ΗΠΑ θα σκιασθεί από
τον ερχομό συμφορών, που θα την πλήξουν αρχικά (δηλ. πριν το τέλος του κόσμου), χωρίς να
την καταστρέψουν πλήρως. Και αυτό θα συμβεί για την υπερηφάνειά της: «...Κάθεσαι γεμάτη
αυτοπεποίθηση και λες μέσα στην καρδιά σου· Εγώ είμαι μόνο και δεν υπάρχει άλλη σαν
εμένα. ∆εν θα μείνω ποτέ χήρα (δηλ. ο λαός μου θα είναι υλικά εύρωστος, ισχυρός και
αήττητος), ούτε θα γνωρίσω τι θα πει ορφάνια (δηλ. εγκατάλειψη από όσους με
ευεργετούσαν)»!.. (Ησ. 47:8).31
Στις αρχικές συμφορές περιλαμβάνεται η οικονομική κρίση, που επιταχύνεται από τον
κορωναϊό, μεγάλη γεωφυσική καταστροφή και πολλά επακόλουθα. «Η Αμερική θα πληρώσει
για τον εγωισμό της και θα τη γονατίσει ο Θεός», έλεγε και ο π. Ιωάννης Καλαΐδης από τις
Σέρρες.32
Το δολάριο, ισχυρό νόμισμα των ΗΠΑ, θα ακολουθήσει τη τύχη που είχε το ρούβλι, όταν
κατέρρευσε το ανατολικό μπλοκ που το χρησιμοποιούσε. Γιατί, αφού υπάρχει αναλογία
γεγονότων μεταξύ νέας και παλιάς «Βαβυλώνας», πρέπει ο σύγχρονος διακριτικός νους, σαν
άλλος ∆ανιήλ να αντιληφθεί, να αποκαλύψει και εξουδετερώσει και τον δεύτερο ψευτοθεό που
παραπλανά τους ανθρώπους.
Ο προφήτης ∆ανιήλ αποκάλυψε ότι πίσω από τον πρώτο ψευτο-θεό (Βηλ) της αρχαίας
Βαβυλώνας ήταν οι "ιερείς" του και οι οικογένειές τους, που κρυφά κατέτρωγαν τις προσφορές
του κόσμου. Τους ξεσκέπασε στον βασιλιά Κύρο, κάνοντας φανερά τα ίχνη τους μέσω τέφρας
που είχε σκορπίσει στο πάτωμα. Τότε ο Κύρος διέταξε την εξόντωσή τους, ενώ το άγαλμα του
Βηλ κατέστρεψε ο ∆ανιήλ.33 Στην εποχή μας κάθε άνθρωπος με νου διακριτικό (γιατί ∆ανιήλ
σημαίνει «κριτής είναι ο Θεός»), βλέπει, εκτός από τ' άλλα εγκλήματα, ότι τα ίχνη της
κατάρρευσης της οικονομίας των Σοβιετικών αποκαλύπτουν τη διαφθορά από τους τότε
διοικούντες μέχρι και... τους τωρινούς «ολιγάρχες»!...34 Έτσι διαγράφει από μέσα του την εικόνα
του δήθεν φιλανθρώπου, αντιχρίστου όμως, κόκκινου ψευτοθεού... Η πνευματική εξόντωση
της πλάνης είναι αρκετή στους καιρούς της Καινής ∆ιαθήκης, για να σταματήσει ο Θεός
το κακό. Η όλη διακυβέρνηση του εαυτού μας πρέπει να γίνεται με σθένος βασιλικό, από ψυχή
ενάρετη και φιλόχριστη που με θείο φωτισμό να αναγνωρίζει και να καθαιρεί τα είδωλα της
31
32
33
34

«Έχεις άνθρακες πυρός κάθεσαι πάνω σ' αυτούς»! https://www.imdleo.gr/diaf/2017/am_carbon.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2011/11/warnings.pdf
Οι 2 θεοί της Βαβυλώνας: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/09/Bel_and_Draco.pdf

Η αγία Ματρώνα της Μόσχας (+1952) προέλεγε: «Πρώτα θα βγάλουν τον Στάλιν. Μετά απ’ αυτόν οι
κυβερνήτες θα εναλλάσσονται και ο ένας θα είναι χειρότερος από τον άλλον.... Θα κατακλέψουν τη
Ρωσία»... ∆ιαβάστε περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/14_agiaMatrona.pdf
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εποχής της.
Ο 2ος θεός της Βαβυλώνας ήταν ένα μεγάλο φίδι, που καταβρόχθιζε ότι του
προσφερόταν. Τώρα είναι το δολάριο με το οφιοειδές σύμβολό του, το οποίο αντιδρά σαν
ζωντανό μέσα από τα διεθνή χρηματιστήρια και το Τραπεζικό σύστημα σε όσα
αγαθά του προσφέρονται δηλ. γίνονται με αυτό οι συναλλαγές τους. Το σύστημα
SWIFT είδαμε ότι επιταχύνει πολύ τις συναλλαγές δίνοντας πιο έντονα
χαρακτηριστικά ζωντάνιας στο δολάριο, που είναι ακόμη ο κεντρικός στύλος της
παγκόσμιας οικονομίας.
Ο ∆ανιήλ εξουδετέρωσε το μεγάλο φίδι (δράκοντα) της αρχαίας Βαβυλώνας
κάνοντας τεράστιους βώλους από πίσσα, λίπος και τρίχες τους οποίους αφού
τους έψησε τους έδωσε στο φίδι. Όταν αυτό τους έφαγε δεν μπόρεσε να τους
χωνέψει και έσκασε. Προφανώς η πίσσα ήταν σε επαρκή αναλογία, ώστε το σύνολο να γίνει
αχώνευτο. Τώρα, μετά την επιδημία του κορωναϊού άρχισε να παρατηρείται έλλειψη τροφίμων
παγκοσμίως, με σύγχρονη όμως υπερπροσφορά πετρελαιοειδών. Αυτό, αν συνεχισθεί, θα
φέρει τεράστια προβλήματα στο δολάριο.
Τα πετρελαιοδολάρια που γεννήθηκαν μετά από τη συμφωνία του 1945 μεταξύ των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας είναι, με το πλήθος τους, ένα επί πλέον υπάρχον
πρόβλημα. Και ένα άλλο πρόβλημα για το δολάριο είναι η ανερχόμενη οικονομία της Κίνας,
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομία της Κίνας παρήγαγε 25,3 τρισεκατομμύρια
δολάρια το 2018, σύμφωνα με το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό καθιστά την Κίνα, τη
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεύτερη, με 22 τρις δολάρια.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τρίτες, παράγοντας 20,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Κίνα
αγοράζει μέρος του χρέους των ΗΠΑ για να υποστηρίξει την αξία του δολαρίου. Τον
Απρίλιο του 2020 κατείχε 1,07 τρις δολάρια, περίπου το 15% του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ
που κατέχουν ξένες χώρες.35 Αποδυναμώνεται έτσι, όμως, και η δυνατότητα των ΗΠΑ να
επηρεάζουν τη διεθνή κατάσταση ανεξέλεγκτα.
7.2. Εξελίξεις και άλλες προφητείες.
Από το 2018 η Ε.Ε. σκεφτόταν πιο τρόπο να αποτρέψει τους Αμερικανούς από το να ελέγχουν
και να επιβάλουν κυρώσεις στις εταιρίες της, όταν αυτές προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες που οι
ΗΠΑ δεν θέλουν. ∆ιαβάζομε πχ. (22-8-2018). Βερολίνο: Η ΕΕ πρέπει να σχηματίσει
«ανεξάρτητο
SWIFT»
για
την
προστασία των εταιρειών από τις
κυρώσεις (των ΗΠΑ) στο Ιράν.36
Και πράγματι, πριν ένα χρόνο περίπου,
δημοσιοποιείται
ότι:
«Η
ΕΕ
ανακοινώνει ότι το κανάλι για την
παράκαμψη του SWIFT και τις
κυρώσεις στο Ιράν είναι πλέον σε
λειτουργία».
Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο
Βασίλειο ολοκλήρωσαν το σύστημα Instex τον Ιανουάριο (2019), επιτρέποντας στις εταιρείες
να συναλλάσσονται με το Ιράν χωρίς τη χρήση αμερικανικών δολαρίων ή αμερικανικών
τραπεζών, επιτρέποντάς τους να ξεπεράσουν ευρείες κυρώσεις των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν
μετά την εγκατάλειψη υπό της κυβέρνησης Trump της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με το
35
36

https://www.thebalance.com/china-economy-facts-effect-on-us-economy-3306345
https://sputniknews.com/europe/201808211067366274-eu-germany-sanctions/
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Ιράν πέρυσι...37 Το δίκτυο SWIFT έχει επομένως μεγάλη σημασία για την Αμερική, επειδή
ελέγχεται πλήρως από αυτή. Έτσι η παρατήρηση του αστέρα με το όνομα αυτό (SWIFT...)
αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση προς την Αμερικανική οικονομία που μας έρχεται ...από τον
ουρανό! Πρόσφατη (17-7-2020) ανακοίνωση του ∆ΝΤ μιλάει για ''Βουτιά'' 37% στο ΑΕΠ
των ΗΠΑ για το β' τρίμηνο του έτους... Και η ανακοίνωση αυτή συνδέει το πρόβλημα στην
οικονομία με τον κορωναϊό, που άρχισε με τα κλεισίματα (lockdown) στις ΗΠΑ (το 1ο
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου), κατά την ημερομηνία ανακάλυψης του αστέρα, και επιβεβαιώνει
τα προφητικά μηνύματα, στα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως: «Η επανεμφάνιση
κρουσμάτων της Covid-19 συνιστά "τον κυριότερο κίνδυνο" για την αμερικανική
οικονομία, εκτιμά το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο... Το ∆ΝΤ αναμένει ότι το ΑΕΠ των ΗΠΑ
θα υποχωρήσει κατά 37% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ως άμεση συνέπεια της
καραντίνας και "παρά την άνευ προηγουμένου πολιτική στήριξη" (δηλ. τα μέτρα του
προέδρου Τραμπ)»...38
Το εναλλακτικό σύστημα Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) έκανε δυνατές
τις συναλλαγές εκτός του SWIFT. Αλλά όταν οι μεταφορές προϊόντων δεν μπορούν να
κρυφθούν (όπως τα πετρέλαια του Ιράν) και εντοπίζονται από τις ΗΠΑ, τότε αυτές μπορούν να
επιβάλουν τις κυρώσεις τους (σε εταιρίες ή και χώρες) έστω και χωρίς να ξέρουν τα ποσά
συναλλαγής. ∆ηλ. δεν μπορεί ένα Ιρανικό πετρελαιοφόρο να ξεφορτώνει σε ένα Ευρωπαϊκό
λιμάνι χωρίς να γίνει αυτό γνωστό. Γι' αυτό οι Ιρανοί παραπονούνται ότι το INSTEX δεν
"δουλεύει". Πάντως η αντίδραση της Γερμανοκρατούμενης ΕΕ θυμίζει τα λόγια του αγίου
Παϊσίου, προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80, ότι «σηκώνει πάλι κεφάλι ο Χίτλερ»!...
Σε συνέντευξη που δόθηκε σε 6 Ευρωπαϊκές εφημερίδες (27-6-2020), η Γερμανίδα Καγκελάριος
Μέρκελ έγινε ακόμα πιο επιθετική κατά των ΗΠΑ: «Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει μια
πραγματικότητα στην οποία οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον παγκόσμια δύναμη - Μέρκελ», λέει
δημοσίευμα.39 Αλλά γι' αυτό θα συμβεί η διάλυση της ελεγχόμενης από τους Γερμανούς
Ευρώπης: «Λίγα είναι τα ψωμιά της ΕΟΚ... ∆εν θα κρατήσει και πολλά χρόνια... Θα την
διαλύσουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, αυτοί είναι "ένας λαός" και συνεργάζονται... Σου
λέει, τι γίνεται εδώ; Σηκώνει πάλι κεφάλι ο Χίτλερ; Έτσι θα την διαλύσουν»… (Αθανάσιος
40
Ρακοβαλής). Ήδη οι Άγγλοι χτύπησαν την ΕΕ με την έξοδό τους από αυτή, το γνωστό BREXIT.
Επομένως: Οι προφήτες μας περιγράφουν την μέχρι το τέλος του κόσμου επέμβαση του Θεού
στην ιστορία της γης. ∆ηλ. δείχνουν τον τρόπο της εφαρμογής του πνευματικού νόμου, στον
οποίο αναφερθήκαμε ήδη. Είπαμε πχ ότι η πείνα των ψυχών, αν και δεν είναι αντιληπτή από
τους πολλούς (που παραμελούν την ψυχή τους), θα φέρει πείνα και στη γη. Αυτό προβλέπεται
από τον τρίτο (μαύρο) και τέταρτο (χλωρό) ίππους της Αποκάλυψης. (Κεφ. 6ο).41 Η πείνα θα
είναι παγκόσμια, και στην Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη, παρά το ότι είναι Ορθόδοξη χώρα,
επειδή έχουν ξεχασθεί οι εντολές του Χριστού και γίνονται αποδεκτές οι σκοταδιστικές
(ηθικά και δογματικά) θεσμοθετήσεις της ∆ύσης. Έτσι έγιναν αποδεκτοί οι «θεσμοί» της
Τρόϊκας, του ∆ΝΤ και της ΕΕ για την αρπαγή της περιουσίας των Ελλήνων, ενώ
νομιμοποιήθηκε και η ηθική διαφθορά για την οποία είχε προφητευθεί από τον άγιο Κοσμά τον
37

https://www.greekmediagroup.com.au/trump-to-unleash-hell-on-europe-eu-announces-channel-to-circumventswift-and-iran-sanctions-is-now-operational/
38

https://www.capital.gr/diethni/3468984/-boutia-37-gia-to-aep-ton-ipa-blepei-to-dnt-gia-to-b-trimino-tou-etous

39

Μπορεί, κατά τη Μέρκελ, να μη θέλουν οι ίδιες οι ΗΠΑ να είναι παγκόσμια δύναμη!... Μήπως να θέλουν
εκουσίως να τρώνε καρπαζιές από τη Γερμανία; https://www.rt.com/news/493101-merkel-us-world-power/
40

Παρεμφερές: «Στην Ιταλία θα παρουσιασθεί ένας νέος Μουσολίνι, στη Γερμανία ένας νέος Χίτλερ και η
ΕΟΚ (τώρα Ε.Ε.) θα διαλυθεί». Ζουρνατζόγλου: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/11_gPaisios+.pdf

41

∆είτε ερμηνεία: https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_b.pdf από σελ. 17.
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Αιτωλό ότι: «Θα δούμε κα θα ζήσουμε τα Σόδομα και τα Γόμορρα στον τόπο μας». (Βλ.
122η προφ.).

Τα εκρεμή θέματα νομοκανονικού και δογματικού χαρακτήρα της Ορθοδοξίας θα επιλυθούν
μετά τον «Γενικό Πόλεμο», οπότε θα γίνει μια τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, την οποία ο
άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης42 ονομάζει ογδόη (8η). Τότε θα έχει απονευρωθεί η νεοταξική
πολιτική που για να προωθήσει τα συμφέροντά της τα συνυφασμένα με την Πανθρησκεία (υπό
τον πάπα του Βατικανού) διχάζει τους Ορθοδόξους. Λέει ο άγιος Κοσμάς: «Τον Πάπα να
καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία» (90ή προφ.). Αυτός μέσα στη γενική δυστυχία
εμφανίζει ψευδοσωτήριες λύσεις: «Θαρθεί καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη
στάχτη από τη φωτιά, αλλά σεις να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάμνουν οι
άλλοι». (Ελέχθη εν Σιατίστη - 5η προφ.). Ακόμη: «Θαρθεί μια φορά ένας ψευδοπροφήτης· μη
τον πιστέψετε και μη τον χαρείτε. Πάλι θα φύγει και δεν θα μεταγυρίσει». (107η).
Ειδικώτερα για το θέμα της πείνας ο άγιος Κοσμάς, που προφήτευσε για τον «Γενικό Πόλεμο»
είπε ότι «πολλοί θα χάνονται από την πείνα». (38η προφ.). Και: «Μια φούχτα μάλαμα μια
φούχτα αλεύρι». (40ή προφ.).43
Ο πατήρ Σεραφείμ ∆ημόπουλος (+2008), σε μία συζήτηση του 2007,44 αποκάλυψε τα εξής:
«Έρχεται, όπου νά ’ναι, μεγάλη κρίση στην Ελλάδα. Θα κλείσουν μαγαζιά και επιχειρήσεις, θα
απολυθούν υπάλληλοι... Μη ρωτάς τι πείνα έρχεται! Πάνε αυτά που ήξεραν (εξαλλοσύνες,
σπατάλες, καλοπέραση…)! Το ψωμί, τώρα το πετάνε! Όμως σ’ αυτήν την κρίση που έρχεται
- θα είναι παγκόσμια βέβαια - αλλά στην Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη, θα πουν το “ψωμί–
ψωμάκι”! ∆ουλειές, δεν θα υπάρχουν. Έρχεται φτώχεια και πείνα, πάτερ Παύλε! Σου το
λέω, να το ξέρεις»!
Όταν οι οικονομίες των μεγάλων χωρών άρχισαν ήδη να κλυδωνίζονται από τον κορωναϊό,
καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με τις μικρότερες, και μάλιστα την Ελληνική, την οποία δεν την
ελέγχουν καιρό τώρα οι Έλληνες. Έλεγε σ' ένα οικογενειάρχη ο π. Σεραφείμ, στις αρχές του
2008:45 «Να ασχοληθείς μέ τη γη, για να ζήσεις τα παιδιά σου. Γιατί, να, θα κοιμηθούμε
ένα βράδυ και θα τα έχουμε όλα, και το πρωί θα ξυπνήσουμε και δε θα έχουμε τίποτε».
Παρομοίως μίλησε και ο γέρ. Νεκτάριος Βιτάλης (+2018): «Κάποια μέρα του καλοκαιριού θα
ξυπνήσουμε και θα ακούσουμε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση ότι η Ελλάδα
κήρυξε πτώχευση. Τότε οι οποιεσδήποτε καταθέσεις στις τράπεζες θα παρακρατηθούν
για να πληρωθούν τα χρέη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αρχίζουν τα χειρότερα στην
Ελλάδα».46
Τα ίδια είπε και η γερόντισσα Λαμπρινή (+2002): «Η Ελλάδα, μια ώρα, οικονομικά θα πέσει
έξω! Τα λεφτά θα εξευτελιστούν. Τυχεροί όσοι θα έχουν χρυσό (ως μέσο συναλλαγής) και
ένα κομμάτι γης».47
Θα γίνουν και πόλεμοι, και στο τέλος θα μας παραχωρηθεί η Πόλη, έλεγε ο άγιος Παΐσιος: «Οι
Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι θα μας παραχωρήσουν την Κωνσταντινούπολη. Όχι γιατί μας
αγαπάνε, αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα συμφέροντά τους».48
42

https://www.imdleo.gr/diaf/2007/062_st_Nilus-AX-notes-genetics.pdf από σελ. 4. Ακόμη, από τον μητροπ.
Μόρφου, η επιβεβαίωση υπό του αγίου γέρ. Εφραίμ Αριζονίτη: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Morfou-Efraim.html
43

Οι προφητείες του αγίου Κοσμά: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf

44

Στο πνευματικό του τέκνο, τον π. Παύλο Τσουκνίδα, βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», Τομ. β΄, Βιογραφία κδ΄.

45

Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2011/11/warnings.pdf

46

Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης, Καμάριζα Αττικής - Ειπώθηκε στις 26 Μαΐου 2011.

47

Περισσότερα: https://www.imdleo.gr/diaf/2015/07/oxi.html

48

Πηγή: Νικ. Ζουρνατζόγλου «Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, 1924 - 1994», εκδόσεις Αγιοτόκος Καππαδοκία.
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Εκτός από τα σημάδια που μας δίνονται στη γη, όπως ο λιωμένος άνθρακας κάτω από την
Αμερική για τον οποίο την προειδοποίησε ο προφήτης Ησαΐας, ο αστέρας που εξετάσαμε, σαν
ουράνιο σημάδι, με τα σημαντικά του μηνύματα, ανοίγει τον νου μας να αντιληφθεί ότι η
Πρόνοια του Θεού για μας είναι αποτυπωμένη σε ολόκληρο το Σύμπαν. Ζούμε συνεπώς
μέσα σε ένα κόσμο που φωνάζει με πολλούς τρόπους: «τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών» και
μας καλεί να ξεφύγομε από τη μονοδιάστατη θεώρηση των πραγμάτων της γης.
Ο αστέρας με το όνομα του Τραπεζικού συστήματος SWIFT, μας έδωσε αφορμή να εστιάσομε
περισσότερο στα γεγονότα και να αναλύσομε αρκετές από τις προφητείες49 που μιλάνε για την
εποχή της παγκοσμιοποίησης στην οποία ζούμε, και για το διευθυντικό της κέντρο, τις ΗΠΑ.
Υπάρχουν και άλλα ουράνια σημάδια, στα οποία δεν θα επεκταθούμε. Απλώς αναφέρομε
επιγραμματικά ένα από αυτά, για να δείξομε ότι το Σύμπαν έχει και άλλες φωνές εκτός από τις
επιστημονικά τυποποιημένες: «Το τηλεσκόπιο Χαμπλ κατασκοπεύει κοσμική νυχτερίδα
που χτυπά τα φτερά της στα βάθη του ∆ιαστήματος».50 Η είδηση έχει σχέση με τον κορωναϊό
και τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω απ' αυτόν καθώς και άλλους ιούς, γιατί η νυχτερίδα είναι, κατά
τους βιολόγους, ζωντανή αποθήκη ιών.
Όλα τα σημάδια λένε ότι είμαστε σε μια καμπή της Ιστορίας κατά την οποία θα γίνει μεγάλο
ξεκαθάρισμα. «Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα, θα πετάξει έξω κονσερβοκούτια,
σκουπίδια, όλα τα άχρηστα, και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα», έλεγε ο άγιος
Παΐσιος. Και επειδή: «Μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπισθεί η σημερινή κατάσταση,
όχι κοσμικά», είναι μεγάλη ευλογία που η Ορθοδοξία ανέδειξε πλήθος μεγάλων αγίων στην
εποχή μας και υπάρχουν ήδη στην Αμερική τα μοναστήρια του γέροντος Εφραίμ του Αριζονίτη
για να στηρίξουν πνευματικά τους εκεί ανθρώπους. ∆ιότι έλεγε, επίσης, ο άγιος Παΐσιος: «Πόσο
ο Θεός μας αγαπά! Αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που σκέφτονται να κάνουν, αν
γίνονταν πριν από είκοσι χρόνια που είχε περισσότερη πνευματική άγνοια ο κόσμος, θα
ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα ξέρει ο κόσμος· η Εκκλησία δυνάμωσε. Ο Θεός αγαπάει τον
άνθρωπο, το πλάσμα Του, και θα φροντίσει γι᾿ αυτά που του χρειάζονται, φθάνει ο
άνθρωπος να πιστεύει και να τηρεί τις εντολές Του».51
Το παρόν (εκτυπώσιμο): https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Swift-America.pdf
Αντίστοιχη ιστοσελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Swift-America.html
Κυριακή 6/19 Ιουλίου 2020
Αγίου Σισώη του Μεγάλου & Αγίας Λουκίας
Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης

www.imdleo.gr

49

∆εν ασχολούμαστε προληπτικά, όπως οι αστρολόγοι, τα μέντιουμ, οι οιονοσκόποι, οι μοιρολάτρες που
δέχονται το πεπρωμένο ενώ αγνοούν την Πρόνοια του Θεού, αλλά πνευματικά.
50
51

https://www.rt.com/news/493015-hubble-spots-cosmic-bat-space-video/
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, ΛΟΓΟΙ Β’, «Πνευματική Αφύπνιση».
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