Η ΙΟΘΕΣΙΑ 2...
Τα προβλήματα του ιού από πνευματική άποψη.
«Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους». (άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός).
1. Υπάρχει ψυχο-σωματικό πρόβλημα. Η διαχείριση της πανδημίας με τρόπο που
ενσπείρει φόβο, άγχος και αβεβαιότητα για το μέλλον επηρεάζει τους ανθρώπους αρνητικά στην
ψυχή και στο σώμα, γιατί σώμα και ψυχή αλληλεπιδρούν. Μας το λένε αυτό οι ψυχολόγοι, αν και
δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι την αξία της ψυχής. Γιατί λίγοι γνωρίζουν ότι είναι διπλή η φύση
μας, δηλ. ζούμε σε δύο κόσμους συγχρόνως: «Ότι λοιπόν δύο φύσεων ο άνθρωπος και
λέγεται και είναι, μάρτυρας ο (άγιος) Γρηγόριος ο Θεολόγος... ∆ιότι σώζει κάθε μιας και
μετά την ένωση (κατά την ταυτόχρονη δημιουργία τους στην σύλληψη) την ιδιότητα της φύσης.
∆ιότι ούτε το σώμα είναι αθάνατο αλλά φθαρτό, ούτε η ψυχή είναι θνητή αλλά αθάνατη· ούτε το
σώμα είναι αόρατο ούτε η ψυχή με τους σωματικούς οφθαλμούς ορατή, αλλά η μεν (ψυχή)
είναι λογική και νοερή και ασώματη, το δε (σώμα) είναι παχύ και ορατό και χωρίς
λογική», λέει ο άγιος Ιωάννης ο ∆αμασκηνός.1
Για την αθάνατη ψυχή, η οποία ζωοποιεί και το σώμα, είπε ο Κύριος: «τι θα κερδίσει ο
άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει ζημιωθεί δε στην δε ψυχή του; ή τι θα δώσει ο
άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του»; (Ματθ. 16:26). Πρέπει επομένως η ψυχή, ως
πολυτιμότερη από το σώμα, να προηγείται της φροντίδας μας.
Είδαμε ότι ο ιός ονομάζεται βιο-ψυχο-κοινωνικός, καθώς η κακή διαχείριση της
υγειονομικής κρίσης δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα που βλάπτουν και το ανοσοποιητικό
σύστημα. Οι στατιστικές έρχονται να το επιβεβαιώσουν με αριθμούς. Από την Γαλλία, η
καθηγήτρια της Παιδοψυχιατρικής Sylvie Tordjman λέει2 ότι, στο παιδικό και εφηβικό κέντρο στο
οποίο είναι υπεύθυνη, οι νοσηλείες παιδιών κάτω των 15 ετών για ψυχιατρικούς λόγους
από τα μέτρα αντιμετώπισης της covid-19 έχουν αυξηθεί κατά 80 %. Επίσης, από τις 31
Οκτωβρίου 2020 οι αυτοκτονικές κρίσεις στους νέους πολλαπλασιάστηκαν κατά 2,5 φορές,
4πλασιάστηκε η ανορεξία και 3πλασιάστηκε το άγχος. Μπορούν όλα αυτά να αφήνουν
αδιάφορους τους κατ' εξοχήν ταγμένους στη φροντίδα των ψυχών πνευματικούς ανθρώπους;
Όχι, βέβαια. Αλλά ας δούμε τα κυριότερα γεγονότα από πνευματική σκοπιά.
2. Η επήρεια της Νέας Τάξης. Με την έναρξή της η Νέα Τάξη, είδαμε στο πρώτο μέρος
του άρθρου,3 ότι εισήγαγε νέους αντικοινωνικούς κανόνες για να επιτύχει στο στόχο της, τον
πλήρη (ηλεκτρονικό πλέον) έλεγχο των ανθρώπων παγκοσμίως και την εγκαθίδρυση
παγκόσμιας κυβέρνησης. Σ' αυτή την αυταρχική κοινωνία η θρησκευτικότητα γίνεται κι αυτή όλο
και πιο ολοκληρωτική, αναδεικνύοντας αυτούς που υπηρετούν αντί των ουρανίων τα δικά της
γήινα και Νεοταξικά συμφέροντα. Τέτοιος ηγέτης αυτοπροβάλλεται ο πάπας της Ρώμης.
Μάθαμε4 ότι «ο πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε ότι το Βατικανό θα συνάψει μια «παγκόσμια
συμμαχία» με τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, τις διεθνείς (πολυεθνικές) εταιρείες και
τα παγκοσμιοποιημένα ιδρύματα για τη δημιουργία ενός οικονομικού συμβουλίου».
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«Ὅτι δὲ δύο φύσεων ὁ ἄνθρωπος λέγεταί τε καὶ ἔστι, μάρτυς ὁ θεολόγος Γρηγόριος... Ὁ μὲν καθ’ ἕκαστα
ἄνθρωπος ἐκ δύο συγκείμενος φύσεων, ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ ταύτας ἀμεταβλήτους ἔχων ἐν ἑαυτῷ δύο
φύσεις εἰκότως λεχθήσεται· σῴζει γὰρ ἑκατέρων καὶ μετὰ τὴν ἕνωσιν τὴν φυσικὴν ἰδιότητα. Οὔτε γὰρ τὸ σῶμα
ἀθάνατον ἀλλὰ φθαρτόν, οὔτε ἡ ψυχὴ θνητὴ ἀλλ’ ἀθάνατος, οὔτε τὸ σῶμα ἀόρατον οὔτε ἡ ψυχὴ σωματικοῖς
ὀφθαλμοῖς ὁρατή, ἀλλ’ ἡ μὲν λογικὴ καὶ νοερὰ καὶ ἀσώματος, τὸ δὲ παχύ τε καὶ ὁρατὸν καὶ ἄλογον». Αγίου Ιωάννου
∆αμασκηνού, έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως (60).
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Στις 22 Μαρτίου 2021 στο «franceinfo» - Radio France. https://twitter.com/Mediavenir/status/1373975247993634817
Και: https://dimpenews.com/2021/03/22/καταστροφη-καθηγήτρια-παιδοψυχιατρ/
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https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia1.html, ή εκτυπώσιμο https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia1.pdf
https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia1.pdf σελ. 6, ή https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia1.html
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Για την περιφρούρηση των συμφερόντων Βατικανού και Τραπεζιτών οι
αυτοαποκαλούμενοι ”Guardians”5 δημιούργησαν το «Συμβούλιο για τον Ενσωματωμένο
Καπιταλισμό»... Τα συμφέροντα των λαών έρχονται σε δεύτερη μοίρα, επαφιέμενα στην καλή
προαίρεση των αδηφάγων πλουτοκρατών... Αλλά έτσι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι
φτωχοί φτωχότεροι. ∆ιαβάζουμε: «Οι 26 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχουν την
περιουσία της μισής ανθρωπότητας»!...6 Και αυτό συνέβαινε πριν τα προβλήματα από τον
κορωναϊό, που με τη "βοήθεια" κακών πολιτικών αποφάσεων οδηγούν σε γενική καταστροφή
των οικονομιών, που βλάπτει περισσότερο τους φτωχούς λαούς. ∆εν είναι περίεργο επομένως
που η φτώχεια, η πείνα και οι πόλεμοι θα πραγματοποιήσουν αυτό που λέει ο άγιος Κοσμάς ο
Αιτωλός: «Οι πλούσιοι θα γίνουν πτωχοί και οι πτωχοί θα πεθάνουν»!...7 Όλοι, πάντως,
κάποτε πεθαίνουν, φτωχοί και πλούσιοι. Και τότε οι τελευταίοι βλέπουν τα πρώην γεμάτα
πλούτο χέρια τους να είναι άδεια, όπως λέει ο ψαλμωδός: «Ύπνωσαν ύπνον αυτών
(πέθαναν) και ουχ εύρον ουδέν (και δεν βρήκαν τίποτα) πάντες οι άνδρες του πλούτου
ταις χερσίν αυτών (στα χέρια τους)» (Ψαλμ. 75:6).
Από πνευματική άποψη, η αντικοινωνική συμπεριφορά της Νέας Τάξης που είναι
προφανής και στους μη Χριστιανούς, είναι πορεία στο σκοτάδι από την μη τήρηση των εντολών
του Χριστού και μάλιστα των δύο περιεκτικών, της αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον. Αντί
αυτών προωθείται η υποκριτική ευσέβεια διά της πολύθεης αθεΐας8 της Πανθρησκείας και η
υποκριτική φιλανθρωπία των φιλάργυρων πλουτοκρατών που διά των "φιλανθρωπικών"
ιδρυμάτων τους εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς, απολαμβάνοντας συγχρόνως
φορολογικά προνόμια. Τέτοιοι "φιλάνθρωποι" είναι ο Σόρος που χρηματοδοτεί νεοταξικές
οργανώσεις και πολιτικούς και ο Γκέητς που, μεταξύ άλλων, θέλει να μας σώσει από τον
κορωναϊό, ο οποίος κατοχυρώθηκε και με... δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2018, μαζί με τα σχετικά
εμβόλια.9 Η υποκρισία της εποχής μας, που υποκαθιστά τον Χριστό και τους προφήτες με
φθαρτούς χωρίς αρετή ανθρώπους, παρασύρει πολλούς Χριστιανούς σε αποστασία από τον
αληθινό Θεό ώστε να κινδυνεύουν να χαθούν ακόμα και οι εκλεκτοί: «∆ιότι θα εγερθούν
(αναδειχθούν) ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν σημάδια μεγάλα και
τεράστια, ώστε να πλανήσουν, αν ήταν δυνατόν, και τους εκλεκτούς». (Ματθ. 24:24).
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Η ελίτ ομάδα, που ονομάζεται ”Guardians”, αποκαλείται «ιστορική συνεργασία στελεχών και παγκόσμιων ηγετών
που συνεργάζονται με την ηθική ηγεσία του πάπα Φραγκίσκου για να εκμεταλλευτούν τις επιχειρηματικές
ευκαιρίες»... https://greeknation.blogspot.com/2020/12/rothschild-rockefeller-great-reset.html & dimpenews.com
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21-1-2019. https://www.fortunegreece.com/article/26-plousioteri-anthropi-tou-kosmou-echoun-tin-periousia-tismisis-anthropotitas/ Και: «Οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται αθροιστικά κατά
12%, ή 2,5 δισ. δολάρια την ημέρα το 2018, ενώ τα 3,8 δισ. άνθρωποι που αποτελούν το φτωχότερο μισό του
πληθυσμού της υφηλίου είδαν τον δικό τους πλούτο να μειώνεται αθροιστικά κατά 11% ή κατά 500 εκατομμύρια
δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με την έκθεση (της Oxfam International)».
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https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf η 39η.
Κατά έκφραση του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Η πρώτη επιτυχημένη αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για κορωνοϊό και τα συναφή εμβόλια υποβλήθηκε στις
23 Ιουλίου 2014, σύμφωνα με έγγραφα που ελήφθησαν από το US Patent and Trademark Office (USPTO).
Κατατέθηκε από το Pirbright Institute, ένα ερευνητικό συγκρότημα που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου μέσω ενός έργου που ονομάζεται Συμβούλιο Έρευνας Βιοτεχνολογίας και Βιολογικών
Επιστημών (BBSRC). Η αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2018. Το Ίδρυμα Bill
and Melinda Gates έχει δώσει τουλάχιστον 5,6 εκατομμύρια δολάρια στην Pirbright από το 2016. Στα έγγραφα
ευρεσιτεχνίας αναφέρεται: «Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε έναν εξασθενημένο κορωνοϊό που περιλαμβάνει
ένα παραλλαγμένο γονίδιο ρεπλικάσης, το οποίο υποχρεώνει τον ιό να έχει μειωμένη παθογένεια. Η παρούσα
εφεύρεση αναφέρεται επίσης στη χρήση ενός τέτοιου κοροναϊού σε ένα εμβόλιο για την πρόληψη και / ή τη θεραπεία
μιας ασθένειας. Οι κορωναϊοί πιστεύεται ότι προκαλούν ένα σημαντικό ποσοστό όλων των κοινών
κρυολογημάτων στους ενήλικες ανθρώπους. Το εμβόλιο ή η σύνθεση εμβολίου της εφεύρεσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενός ατόμου, ζώου ή πτηνού». operation-nation.com
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Οι νέοι ήταν οι πρώτοι που βλάφτηκαν από την άστατη διεθνή και ντόπια οικονομική
κατάσταση και τον ηδονιστικό τρόπο ζωής που πρόβαλε η «Νέα Εποχή», πριν ακόμη έρθει με
το όνομά της επίσημα η Νέα Τάξη. Έλεγε ο άγιος Παΐσιος (+1994): «Βλέπω τη νεολαία σήμερα
που κάνει τόσες αταξίες για να απολαύσει ηδονές, ενώ στην πνευματική ζωή θα απολάμβανε
θείες ηδονές σε μεγαλύτερο βαθμό... Σήμερα νομίζει η νεολαία ότι απολαμβάνει κάτι. Μοιάζει
πολύ με τα παιδιά της πείνας που βρίσκανε αυτά που πετούσανε οι στρατιώτες της κατοχής και
τα γλύφανε και νόμιζαν ότι απολάμβαναν κάτι, ενώ ήταν σάπιο».10
Ο π. Σεραφείμ Ρόουζ (+1982), Ορθόδοξος από την Αμερική έγραφε: «Καθένας που
εξετάζει τη σύγχρονη ζωή μας κάτω από το πρίσμα της κανονικής ζωής των ανθρώπων των
προγενέστερων χρόνων - ας πούμε, της Ρωσίας ή της Αμερικής ή οποιασδήποτε άλλης χώρας
της ∆υτικής Ευρώπης του δέκατου ενάτου αιώνα - έρχεται αντιμέτωπος με το γεγονός του πόσο
αφύσικη έχει γίνει η ζωή σήμερα... Η αφύσικη ζωή μας μπορεί σήμερα να χαρακτηριστεί ως
καλομαθημένη, ως παραχαϊδεμένη. Από την παιδική ηλικία το σημερινό παιδί μεγαλώνει, κατά
γενικό κανόνα, όπως ένας μικρός θεός ή μια θεά στην οικογένεια. Οι ιδιοτροπίας του
τροφοδοτούνται, οι επιθυμίες του εκπληρώνονται, περιβάλλεται από παιχνίδια, διασκεδάσεις,
ανέσεις... Όταν ένα τέτοιο παιδί γίνεται ενήλικας περιβάλλεται φυσικά με τα ίδια πράγματα που
χρησιμοποίησε στην παιδική ηλικία του: ανέσεις, διασκεδάσεις και παιχνίδια για μεγάλους. Η
ζωή γίνεται μια σταθερή αναζήτηση της “διασκέδασης” - που, παρεμπιπτόντως, είναι μία
λέξη ολότελα ανήκουστη σε οποιοδήποτε άλλο λεξιλόγιο. Τον δέκατο ένατο αιώνα στη Ρωσία ή
σε οποιοδήποτε σοβαρό πολιτισμό, δεν θα καταλάβαιναν τι θα πει αυτή η λέξη».11
Όσοι επιθυμούν μόνο τα υλικά αγαθά πιστεύουν στους σοφούς της «θυγατέρας
Βαβυλώνος» κατά τον Ησαΐα, δηλ. της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κατά το πρότυπο της
αρχαίας Βαβυλώνας κοινωνίας, σαν χριστούς και προφήτες που θα τους προσφέρουν αυτά τα
αγαθά, χωρίς ανάγκη μετανοίας και πνευματικής ανάτασης. Αλλά αυτό είναι ένας απατηλός
λογισμός. ∆ιότι «τα πάντα ρει» κατά τον Ηράκλειτο και «ο κόσμος παράγεται (περνάει) και η
επιθυμία αυτού», κατά τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού Ιωάννη. (Α Ιω. 2:17). Και η αιώνια
ψυχή μας δεν αναπαύεται στην επαύξηση των επίγειων αγαθών αλλά στην πρόοδο της αρετής.
Οι σοφοί - ψευδοπροφήτες «είναι εκ του κόσμου. Γι' αυτό εκ του κόσμου μιλούν και ο
κόσμος τους ακούει», λέει επίσης ο ευαγγελιστής Ιωάννης. (Α Ιω. 4:5). Υποκρίνονται τους
φίλους της αρετής (ειρήνης, δικαιοσύνης κλπ), πλανώντας τον λαό, που έτσι μαθαίνει κι αυτός
να υποκρίνεται. Και στην εποχή μας συμβαίνει ότι και τότε που ο Χριστός έλεγε: «Υποκριτές!
καλά προφήτευσε για σας ο Ησαΐας λέγοντας. Μ' αγγίζει ο λαός αυτός με το στόμα τους
και με τα χείλη με τιμά, η καρδιά τους όμως απέχει μακριά από Εμένα. Μάταια δε Με
σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίες που είναι εντολές ανθρώπων». (Ματθ. 15:7-9).
3. Αναλυτικότερα. Παρατηρούμε, πράγματι, στην εποχή του κορωναϊού το
πρωτάκουστο: οι πνευματικοί ηγέτες να μεταβιβάζουν στο ποίμνιό τους τις εντολές των σοφών
του κόσμου τούτου. Και εδώ χρειάζεται διάκριση. Γιατί αφ' ενός «δεν υπάρχει εξουσία παρά
μόνο υπό Θεού», αλλ' αυτή αφ' ετέρου, «είναι Θεού διάκονος εις το αγαθόν». (Ρωμ. 13:4). Και
διακονούν το αγαθόν οι κοσμικές εξουσίες, και υπακούομε σ' αυτές, μόνο όταν δεν θίγουν τη
Χριστιανική πίστη και ηθική. Αλλιώς, όπως γράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων, ισχύει το
λεχθέν από τον Πέτρο: «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις». (Πρ. 5:29). Έτσι, οι
ποιμένες της Εκκλησίας και οι άλλοι πιστοί δεν επιτρέπεται να αναστέλλουν τη Μυστηριακή
κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Ιησού για λόγους ...υγιεινής, υπακούοντας σε «πολιτικώς ορθά»
φρονήματα και διαταγές!
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∆ιον. Τάτση «Αθωνικόν ημερολόγιον» έκδοση Β, 1988.

«π. Σεραφείμ Ρόουζ, η ζωή και τα έργα του, τόμος Γ΄», Μυριόβιβλος, Α έκδοση. «Σήμερα στη Ρωσία, αύριο στην
Αμερική». (σελ. 353-356) Και: https://www.imdleo.gr/diaf/2010/07/Rose-LMD.pdf
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Ο φόβος του ιού δεν μπορεί να υποσκελίζει τον φόβο του Θεού. «Μη φοβηθείτε από
αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, την δε ψυχή δεν μπορούν να φονεύσουν. Αλλά
περισσότερο να φοβηθείτε Αυτόν που μπορεί και ψυχή και σώμα να απολέσει στη Γέεννα
(Κόλαση)», λέει ο Κύριος (Ματθ. 10:28). Είναι φανερό, σαν ακραίο γεγονός, ότι το πλήρες
κλείσιμο των εκκλησιών στην αρχή της πανδημίας ήταν πράξη αποστασίας από τον Θεό. «∆ιότι
όποιος θα θελήσει (παρά την πνευματική ζημία) να σώσει τη ζωή του (στον πρόσκαιρο
αυτό κόσμο) θα την απολέσει (στην αιωνιότητα)». (Ματθ. 16:25). Και είναι αναμφίβολη η
ωφέλεια των πιστών από τη θεία μετάληψη του σώματος και αίματος του Κυρίου. ∆εν είναι
όμως τόσο έκδηλα φανερή η πνευματική επίπτωση από άλλα μέτρα προφύλαξης κατά του ιού
που λαμβάνονται από την κρατική εξουσία. Επομένως γι' αυτά δεν κρίνονται όλοι το ίδιο.
Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όσο ζούμε μας συμβαίνουν γεγονότα που μας κρίνουν,
ενώ μας δίνεται και η δυνατότητα μετανοίας. Έρχεται απότομα, όμως, η ώρα του 3ου
παγκοσμίου πολέμου που δεν θα υπάρχει χρόνος γι' αυτήν,12 και του θανάτου, μετά τον οποίο
επίσης δεν υπάρχει μετάνοια. Mε τον κορωναϊό έχομε κύκλους εφαρμογής των ίδιων περίπου
μέτρων, που δίνουν έτσι δυνατότητα να γρηγορήσουν όσοι αρχικά (εκκλησιαστικοί και μη)
πιάστηκαν στον ύπνο!... Καθώς είναι «μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους όταν έλθει ο
Κύριος θα βρει να γρηγορούν». (Λουκ. 12:37). Και οι δοκιμασίες είναι επίσκεψις Κυρίου πριν την
οριστική του θανάτου και της 2ας Παρουσίας. Λέει και ο προφητάναξ ∆αβίδ: «εδοκίμασες την
καρδιά μου, την νύχτα με επισκέφθηκες»... (Ψαλμ. 16:3). Νύχτα με πολλές δοκιμασίες μπορεί
να θεωρηθεί όλη η παρούσα ζωή σε σχέση με τη μέλλουσα που ονομάζεται και είναι μια
ατέλειωτη (όγδοη) ημέρα, λουσμένη στο Θεϊκό φως. Όποιος όμως απέκτησε αγιότητα, ζει ήδη
στο φως του Χριστού: «Όταν είμαι στον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου». Όμως «έρχεται
νύκτα όταν ουδείς θα μπορεί να εργασθεί», (Ιω. 9:5 & 4). προειδοποιούσε ο Κύριος.
Ο κορωναϊός από αυτή την άποψη, εισάγει σε μια μεγάλη πνευματική νύχτα αυτούς που
δεν αποφάσισαν ακόμη να ακολουθήσουν ολόψυχα τον Χριστό. ∆ιότι, όπως παλιά, μεταξύ των
Ιουδαίων λίγοι υπήρξαν που πίστευσαν στον Χριστό, αν και πολλοί μαζεύονταν γύρω του
ακούγοντας τη διδασκαλία Του και βλέποντας τα θαύματά Του, έτσι και τώρα. Πολλοί είναι γύρω
από την Εκκλησία του Χριστού, αλλά λίγοι μπαίνουν μέσα σ' αυτήν διά των Μυστηρίων13 και
ακόμη λιγότεροι ζωογονούνται δι' αυτών.14 Και ο ιός χειροτέρευσε αυτή την κατάσταση.
Εκείνοι που δεν έχουν μέσα τους τον Χριστό να τους ζωοποιεί κινδυνεύουν διπλά,
ψυχικά και σωματικά. ∆εν αρκεί το να συμπαθούν κάποιοι τους αληθινά πιστούς για τη λιτότερη
ζωή τους και για τις τιμωρίες που υφίστανται για την πίστη τους, τώρα λόγω κορωναϊού. Αν δεν
πιστέψουν οι ίδιοι στον Χριστό συνειδητά θα ακούσουν, όπως οι «θυγατέρες Ιερουσαλήμ», να
μην κλαίνε για τους Χριστιανούς που έχουν την προστασία του Θεού, αλλά να κλαίνε για τον
(ολιγόπιστο) εαυτό τους και για τα τέκνα τους. (Λουκ. 23:28). Όσοι τότε πίστεψαν στον Χριστό,
σώθηκαν και σωματικά κατά την επιδρομή των Ρωμαίων εναντίον της Ιερουσαλήμ (70 μΧ), διότι
τους είχε προειδοποιήσει: «Όταν δείτε περικυκλωμένη από στρατόπεδα την Ιερουσαλήμ,
τότε να γνωρίζετε ότι πλησίασε η ερήμωσή της. Τότε αυτοί που βρίσκονται στην Ιουδαία
να καταφύγουν στα όρη»... (Λουκ. 21:20-21).
Και στο πρόβλημα του κορωναϊού, όσοι Χριστιανοί έχουν ενεργό μέσα τους τον Χριστό,
γνωρίζουν τι να κάνουν, ο καθένας κατά περίπτωση. Αυτοί, όμως, είναι οι λίγοι που δίνουν
προτεραιότητα στη σωτηρία της ψυχής τους, σκεπτόμενοι πάντα με βάση τις εντολές Του και
πράττοντες σύμφωνα με αυτές.
12

«Ο 3ος Παγκ. Πόλεμος δεν θα είναι για μετάνοια αλλά για εξολόθρευση», κατά τον Ρώσο στάρετς Λαυρέντιο,
που το σκήνωμά του είναι άφθορο. https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/26_prof_me_leptom.pdf
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Εισέρχονται διά του Βαπτίσματος και Χρίσματος.
Αναζωογονούνται διά της Μετανοίας, Ευχαριστίας, Ευχελαίου και δυνητικά του Γάμου και της Ιεροσύνης.
-4-

Όλοι, πάντως, ας ζητάμε ταπεινά τη φώτιση του Θεού και ας δρούμε ενθυμούμενοι ότι η
ψυχή είναι πολυτιμότερη από το σώμα. Η υγεία είναι επιθυμητή, αλλά δεν είναι αρετή. Μάλιστα
είναι κατώτερη από άλλες κοινωνικές αξίες. Ο Γάλλος φιλόσοφος André Comte-Sponville λέει:
«Θα προτιμούσα να μολυνθώ με coronavirus σε μια δημοκρατία παρά να διατηρηθώ
(υγιής) σε μια δικτατορία. ΟΧΙ στον παν-ιατρισμό (pan-médicalisme), στο να κάνουμε την
υγεία την ανώτερη αξία»!...15 Και η θρησκευτική ελευθερία είναι μια άλλη, πολύ ανώτερη της
υγείας, αξία. Η απαγόρευση της περιφοράς των επιταφίων, παρόλο που γίνονται σε εξωτερικό
χώρο, είναι έκδηλη απόδειξη καταπάτησή της.16 Σε είδηση επίσης διαβάζουμε: «Τα μπάνια
επιτρέπονται, ο Αγιασμός των υδάτων ΟΧΙ». Από τη μία μεριά: «Ομάδα περίπου 10 ατόμων
έφθασε στη Νέα Παραλία περί τις 11 το πρωί και παρά τη σχετική απαγόρευση, προχώρησαν σε
ρίψη του Σταυρού στον Θερμαϊκό. Ακολούθησε επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας»... Και από
την άλλη: «Απίστευτος συνωστισμός σε παραλίες, πάρκα και πλατείες το Σαββατοκύριακο. Κάθε συνωστισμός αυξάνει τις πιθανότητες μετάδοσης», δήλωσε η καθηγήτρια επιδημιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθηνά Λινού. Εδώ παρατηρούμε αδράνεια των αρχιερέων στο να
ληφθούν σωστά μέτρα, η οποία αφήνει τους πιστούς εκτεθειμένους σε διώξεις.17
Και για την παρουσία των πιστών μέσα στο ναό δεν είναι λογικό να θεωρούν οι
πνευματικά υπεύθυνοι, επίσκοποι και ιερείς, την κάθε πολιτική απόφαση αλάνθαστη, και να την
προωθούν αφιλτράριστα. Γράφεται πχ η είδηση: «Μητροπολίτης πήρε τα εύσημα της
Κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης και των “προοδευτικών” ΜΜΕ γιατί κατακεραύνωσε
ιερέα, ο οποίος τέλεσε το Μυστήριο της Βαπτίσεως, δηλαδή έκανε το βασικό του χρέος,
να εισαγάγει στην Εκκλησία ένα νέο μέλος. Η δικαιολογία ότι η ΚΥΑ αναφέρει μόνο την
τέλεση γάμου και όχι βάπτισης είναι εξοργιστική».18 Εδώ, εκτός από το πνευματικό
ατόπημα, έχομε πλήρη υπακοή στο γράμμα και όχι στο πνεύμα της πολιτικής απόφασης,
εφόσον υπουργός της κυβέρνησης συμμετείχε ως ανάδοχος (νονός) σε άλλη βάπτιση. Μάλιστα
αναφέρει ότι «αυτή είναι μία διαδικασία που ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει αν έχει σοβαρούς
λόγους».19 Γιατί λοιπόν να μην ενδιαφερθούν οι υπεύθυνοι εκκλησιαστικοί ηγέτες για ένα τόσο
σοβαρό θέμα ώστε να τροποποιήσουν την ΚΥΑ και να επιτρέπονται οι βαπτίσεις; Είναι δυνατόν
οι επίσκοποι, διάδοχοι του αποστολικού αξιώματος, να παίρνουν εντολές από πολιτικά όργανα
αν θα κάνουν βαφτίσεις ή όχι; Και μάλιστα κάποιοι να δρουν σαν χωροφύλακες του κράτους;
Ο ναός, ο αφιερωμένος στον Θεό, δεν ανήκει σε κάποιο κληρικό. Ανήκει στον Θεό, όπως
συμβαίνει και με τους πιστούς για τους οποίους λέει ο απόστολος Παύλος: «∆εν γνωρίζετε ότι
είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σ' εσάς»; (Α Κορ. 3:16). Απλοί πιστοί και
κληρικοί πρέπει να φροντίζουν τον ναό του Θεού στον οποίο είναι υπεύθυνοι γιατί αυτό έχουν
καθήκον, και γι' αυτό ο απόστολος προειδοποιεί ότι «αν κάποιος φθείρει τον ναό του Θεού,
θα φθείρει κι αυτόν ο Θεός». (Α Κορ. 3:17). Οι κληρικοί ως ποιμένες πνευματικοί, πρέπει να
φροντίζουν εκτός από τον εαυτό τους και τα λογικά πρόβατα του Χριστού, τους πιστούς.
15
16

dimpenews.com, 16-5-2020.

Και ο μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφείμ γνωρίζει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
την παρακώλυση της λιτάνευσης της εικόνας της Μυρτιδιώτισσας την Κυριακή της Ορθοδοξίας (21-3-2021). Και
τονίζει ότι αυτό δεν έγινε ούτε από τους κατακτητές Ενετούς, Άγγλους, Γάλλους και (για λίγο) Τούρκους.
https://www.romfea.gr/images/article-images/2021/04/kithiron_sinodos.pdf
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13-1-2021. Γράφει συμπερασματικά ο κ. Γ. Θεοχάρης: «Και ενώ η άνιση μεταχείριση και καταδίωξη της
Εκκλησίας ήταν ολοφάνερη, τα περισσότερα κόμματα και τα μεγάλα ΜΜΕ είχαν το θράσος να κατηγορούν την
Εκκλησία ότι δεν εφαρμόζει τους νόμους και τα μέτρα»! https://www.vimaorthodoxias.gr/egrapsan-s-emas/tampania-epitrepontai-o-agiasmos-ton-ydaton-ochi/
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19-3-2021. https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/anoikti-epistoli-pros-toys-mitropolites-kai-toys-alloys-klirikoys-tisekklisias-tis-ellados/
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και αντιπρόεδρος της Ν.∆. Α. Γεωργιάδης 15-3-2021. https://www.msn.com/el-gr/money/economy/economy/άδωνιςγεωργιάδης-η-βάπτιση-στην-οποία-παρευρέθηκα-χθες-ως-νονός-πραγματοποιήθηκε-νομίμως-με-άδεια/ar-BB1eCh6e
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Και σ' αυτό το σημείο πρέπει να θυμηθούμε τον προφήτη Ιεζεκιήλ: «τάδε λέγει Κύριος
Κύριος· ω ποιμένες Ισραήλ, μήπως βόσκουν οι ποιμένες τον εαυτό τους; ∆εν βόσκουν τα
πρόβατα οι ποιμένες»; (Ιεζ. 34:2). Επομένως δεν επιτρέπεται οι ιερείς να λειτουργούν χωρίς
πιστούς, με κλειστές τις πόρτες των ναών. Αλλά έχοντας γνώση ότι μέσα στο ναό δεν ενεργούν
μόνο οι φυσικοί νόμοι που διέπουν το σώμα μας, αλλά κυρίως ενεργεί πλούσια η χάρη του
Θεού που ωφελεί ψυχή και σώμα, πρέπει να ενεργούν με διάκριση. Να δίνεται προτεραιότητα
στην ευλάβεια, αλλά να μην περιφρονούνται και οι κανόνες υγιεινής όταν δεν την βλάπτουν,
ώστε να μη σκανδαλίζονται και οι ασθενέστεροι στην πίστη.20 Οι τελευταίοι, όμως πρέπει να
ξέρουν ότι η θεία μετάληψη από το κοινό ποτήριο και την κοινή λαβίδα, ως και η τιμή προς τις
εικόνες του Θεού και των αγίων είναι, πέρα από κάθε σκέψη, θεμελιώδεις πράξεις αγιασμού
κατά την πίστη των Ορθοδόξων. Οι άγιοι, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος, είναι ζωντανοί και
στις εικόνες τους, οι οποίες αποδεικνύονται θαυματουργές, και γι' αυτές έγιναν οι αγώνες των
Ορθοδόξων κατά των εικονομάχων με επισφράγισμα την 7η Οικουμενική Σύνοδο.
Οι δυνατότεροι πνευματικά μπορούν εύκολα να αναγνωρίζουν τα όρια μέσα στα οποία
πρέπει να υποχωρούν, για να μην σκανδαλίζονται οι ολιγόπιστοι που φοβούνται υπερβολικά για
τη σωματική τους υγεία. Έτσι, αν ο ιερέας επιβάλλει να φοράνε όλοι μάσκα (φίμωτρο κατά τον
μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο) μέσα στο ναό, είναι καλύτερο να υποχωρούν όλοι και να
φορούν, παρά να στερηθούν την ευλογία της Θείας λειτουργίας. Στις εκκλησίες, όμως, οι πιστοί
έχουν σταθερή θέση, δεν μετακινούνται, όπως στα μαγαζιά. Μια πιο διακριτική λύση θα ήταν,
επομένως, να φορούν την επιβαλλόμενη «μάσκα» οι πιστοί μέχρι να λάβουν τη θέση τους ή και
μετά το πέρας της ακολουθίας φεύγοντας προς την έξοδο του ναού. Όσο παραμένουν ακίνητοι
και σε αποστάσεις ασφαλείας για τη μη μετάδοση του ιού, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη
φορούν. Αλλά ο εκφοβισμός από την πολιτεία δεν αφήνει πολλά περιθώρια νηφαλιότητας.
Θέτει μάλιστα κατά τρόπο παράλογο, ανεξάρτητα από το μέγεθος του ναού, μέγιστο όριο
αριθμού πιστών αυθαίρετα.
Όσον αφορά το πώς ενεργεί η χάρη του Θεού σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, όταν
βρίσκεται μέσα ή έξω από το ναό, αυτό είναι ένα μυστήριο του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να
προδικάζει την κρίση του Θεού για τον εαυτό του, πολύ περισσότερο για τους άλλους. Μπορεί
κάποιος στον ναό να προσέρχεται σαν Φαρισαίος, που τελεί τα της Εκκλησίας εξωτερικά, αλλά
δεν μπαίνει στην εσωτερική εργασία της εξέτασης της ψυχής του, πράγμα που κάνει όποιος
προσέρχεται σαν τον Τελώνη. Ο τελευταίος αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά του φανερώνει
και την εσωτερική του εργασία με την οποία αποκτά ταπεινό φρόνημα και δικαιώνεται έναντι του
Φαρισαίου. (Λουκ. 18:9-14).
Υπάρχουν επομένως διάφορες χαρακτηριστικές ομάδες πιστών, που έρχονται στο ναό
να προσευχηθούν. Μεταξύ αυτών και ολιγόπιστοι πολλών διαβαθμίσεων. Κάποιοι μπορεί να
έλθουν και από απλή περιέργεια. Η αντιμετώπιση όλων από τον Θεό είναι πάντα ευεργετική,
καθώς είναι αγαθός και ανεξίκακος και δεν μπορεί να απαρνηθεί την αγιότητά Του. «∆ιότι αν
εμείς απιστούμε, Εκείνος πιστός μένει· να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί», λέει ο
απόστολος Παύλος. (Β Τιμ. 2:13). Έτσι, η αγιαστική ενέργεια του Θεού δεν φεύγει (λόγω ιού) από
τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις εικόνες των αγίων, αλλά φθάνει σε μας ανάλογα με τη
δεκτικότητά μας. Και καθώς «Θεός όπου βούλεται νικάται φύσεως τάξις»,21 αν δεν
εκπειράζομε τον Θεό με την υπερηφάνειά μας, μπορεί να ιαθούμε μέσα στον ναό, αλλά είναι
αδύνατον να βλαφθούμε! Εκτός όμως του ναού, είμαστε ευάλωτοι σε αρρώστιες και θλίψεις
πολλών ειδών, αν η αμετανοησία και η αμέλεια μάς κάνει ανεπίδεκτους της χάρης του Θεού
(που δίνεται με αφθονία στα Μυστήρια) και χρειάζεται για να ζωοποιούμεθα από αυτήν.
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Κατά το «Συ πίστιν έχεις; κατά σεαυτόν έχε ενώπιον του Θεού» (Ρωμ. 14:22).
Κατά την υμνολογία της Εκκλησίας μας στον Ευαγγελισμό. Ακούστε το: https://youtu.be/-zNA9GJDzXI
-6-

Και, όπως εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος, «πολλές φορές τα αρρωστήματα είναι μάστιγες
κατά αμαρτημάτων, που μας έρχονται για να μας επιστρέψουν (στο δρόμο του Θεού).
∆ιότι, λέγει, όποιον αγαπά ο Κύριος, τον παιδαγωγεί. Και γι' αυτό (κατά τον απόστολο
Παύλο) είναι σε σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί. ∆ιότι αν
εξετάζαμε τον εαυτό μας, δεν θα κατακρινόμασταν από τον Κύριο. Κρινόμενοι όμως από
τον Κύριο (οι Χριστιανοί) παιδαγωγούμεθα για να μη κατακριθούμε μαζί με τον (άπιστο)
κόσμο (κατά την οριστική Κρίση τον καιρό της Συντελείας)».22
Μπορούν επομένως οι Χριστιανοί να επωφελούνται και από τις αρρώστιες, όταν τις
αντιμετωπίζουν ως παιδεία Θεού. Υπάρχουν ελαφρότερες και βαρύτερες ασθένειες από αυτήν
(Covid-19) του κορωναϊού, που ενώ ταλαιπωρούν σωματικά τους ανθρώπους τους δίνουν τη
δυνατότητα πνευματικής ωφελείας. Οι ασθένειες θίγουν κάποτε και δικαίους ανθρώπους, διότι
γράφεται: «δώσε αφορμή σε (κατά Θεόν) σοφό και θα γίνει σοφότερος».23 Επομένως ας μη
νομίζονται αμαρτωλοί όσοι ασθενούν. Μάλιστα διότι μεταξύ αυτών μπορεί να βρίσκεται ο Ιώβ,
όπως λέει κάπου ο ιερός Χρυσόστομος, στον οποίο η ασθένεια και οι άλλες κακοπραγίες
δόθηκαν από τον Θεό για να φανεί η μεγάλη αρετή του και να δοξασθεί.
Οι δοκιμασίες θα αυξάνουν όσο πλησιάζομε στη Συντέλεια. Θα υπάρξουν και νέες
ασθένειες,24 πείνα, γεωφυσικά καταστροφικά φαινόμενα (σεισμοί, τσουνάμια, παγετοί κλπ) και
μικροί και μεγάλοι πόλεμοι. Αιτία είναι η απομάκρυνση από τον Θεό, η αποστασία κατά τον
απόστολο Παύλο. Αυτή προσεγγίζει τον άνθρωπο στα πονηρά πνεύματα, που είναι εκείνα που
τον ωθούν σ' όλων των ειδών τις αμαρτίες. Ουδέτερος πνευματικός χώρος δεν υπάρχει!
Αναγκαστικά οι απομακρυσμένοι από τον αληθινό Θεό ξεπέφτουν στη δουλεία των
δαιμόνων. Έχουν αρχίσει, μάλιστα, να οργανώνονται στον Εωσφορισμό: «Οι σκοποί της «Νέας
Εποχής» χαρτογραφήθηκαν καλά, προκαταβολικά, στα συγγράμματα της Helena Blavatsky
(ιδρύτριας της Θεοσοφικής Εταιρείας, η οποία αποκαλούσε τον Σατανά «τον πραγματικό
δημιουργό και ευεργέτη της ανθρωπότητας(!)»), της Alice Bailey, του Nicholas Roerich (που
έγραψε συγγράμματα για την Agni γιόγκα), και του H. G. Wells. Σήμερα, κάποιοι κύκλοι της
«Νέας Εποχής» μιλούν για το «Σχέδιο» για μια «Νέα Παγκόσμια Τάξη», η οποία θα
περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο πιστωτικό σύστημα, ένα παγκόσμιο φόρο, και μια διεθνή αρχή που
θα ελέγχει το παγκόσμιο απόθεμα τροφίμων και τα συστήματα μεταφοράς».25
Υπάρχουν αυτοί που νομίζουν ότι το «κοσμικό κράτος» είναι κάτι ουδέτερο, αλλά
βλέπουμε από τα αντιχριστιανικά μέτρα που λαμβάνονται ότι δεν είναι καθόλου έτσι. ∆ιότι όχι
μόνο δεν γίνονται σεβαστές οι εντολές του Θεού, που οδηγούν στην σίγαση των παθών, αλλά
υπάρχει και υπερήφανη προβολή και διακήρυξη των αντιθέτων σ' αυτές, που οδηγούν στην
απώλεια με την έξαψή τους. Κυρίως αυτών της φιληδονίας, φιλαργυρίας και φιλαρχίας.
4.

Εξελίξεις και προφητείες.
4.1. Γενικότερα. Η πνευματική αποσταθεροποίηση, που λόγω της ενεργούμενης
παγκοσμιοποίησης έχει πάρει πλανητικές διαστάσεις, αποσταθεροποιεί και το γήινο
περιβάλλον. ∆εν πρόκειται να σώσουν το περιβάλλον οι «πράσινοι» οικολόγοι, διότι η αιτία
είναι πνευματική. Αυτή είναι που φέρνει πρωτοφανείς σεισμούς και κακοκαιρίες γιατί τα
22

«Πολλάκις γὰρ καὶ μάστιγες ἁμαρτημάτων εἰσὶ τὰ ἀῤῥωστήματα, εἰς ἐπιστροφὴν προσαγόμενα. Ὃν γὰρ, φησὶν,
ἀγαπᾷ Κύριος, παιδεύει· καὶ, διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄῤῥωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. Εἰ γὰρ ἑαυτοὺς
διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα. Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ Κυρίου, παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν».
Από το Μέγα Ασκητικόν (Ερωτήσεις) PG 31:1049.
23

Παροιμίες Σολομώντος (κεφ. 9:9).
Ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος λέει ότι σε μετά θάνατον εμφάνιση σ' αυτόν, ο γέρ. Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης και
Αριζονίτης προείπε ασθένεια που θα βλάπτει το στόμα, τα χέρια και τα γεννητικά όργανα και θα είναι πολύ
θανατηφόρος. https://youtu.be/hvPTw3YstG8
25
Από τον π. ∆αμασκηνό Christensen, στο Παράρτημα της Ελληνικής έκδοσης, (4. Το σχέδιο για τη Νέα Εποχή),
του «Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος». Εκδόσεις Εγρήγορση, Ιερ/χου π. Σεραφείμ Rose.
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πνευματικά εικονίζονται στα υλικά προς γνώσιν και συμμόρφωσιν... Καθώς λέει ο άγιος
Μάξιμος ο Ομολογητής: «Ο τον φαινόμενον (υλικό) κόσμον νοών, θεωρεί τον νοούμενον
(πνευματικό)».26
Στις μέρες μας, που συμβαίνουν ακραία φαινόμενα, πχ με φωτιές και υπερβολική ζέστη ή
παγετούς και ψύχος, δεν είναι τυχαίο που η πνευματική διάσταση των πράξεων των ανθρώπων
είναι υπερβολικά θερμή προς τα πάθη ενώ παράλληλα είναι και υπερβολικά ψυχρή προς τον
έχοντα ανάγκη συνάνθρωπο. Παρομοίως, για τα συγκλονιστικά γεγονότα της 6ης σφραγίδας
της Αποκάλυψης, έλεγε ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Πριν γίνουν οι παγκόσμιες
αναστατώσεις θα γίνουν σεισμοί και αναστατώσεις επί της πίστεως και των ηθών».27
Η Νέα Τάξη ξεκίνησε σε μια εποχή που «ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί γίνεσθαι επί
της γης» (Γεν. 6:1), δηλ. όταν αυξήθηκε ο πληθυσμός της Γης, όπως και στην πριν τον
Κατακλυσμό εποχή. Παρά το ότι η γενιά του Σηθ ήταν ευσεβής, και γι' αυτό αποκαλούνται «υιοί
Θεού» (Γεν. 6:2), όταν πλήθυναν οι άνθρωποι κι αυτή αναμίχθηκε με τη γενιά του Κάϊν, αυξήθηκε
η κακία. ∆ιότι και οι ευσεβείς έπαυσαν σταδιακά να αναζητούν τον Θεό, και στραφέντες στα
γήινα έγιναν «σάρκες». Τότε τους εγκατέλειψε η χάρη του Θεού: «και είπε Κύριος ο Θεός· δεν
θα καταμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους αυτούς στον αιώνα επειδή αυτοί είναι
σάρκες» (Γεν. 6:3), δηλ. έχουν μόνο σάρκινα και καθόλου πνευματικά ενδιαφέροντα. Αυτό είναι
πολύ διδακτικό στην εποχή μας, όπου οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αναμιγνύονται με απίστους ή
αιρετικούς και ακολουθούν τον κοσμικό τρόπο ζωής τους. Και το κακό αυτό μεγεθύνεται με την
υπερηφάνεια και την υποκρισία. Θέλουμε να φαινόμαστε ευσεβείς, χωρίς να φροντίζουμε να
τηρούμε τις εντολές του Χριστού. Γι' αυτό προσπαθούμε να συστήσουμε ανθρώπινη ειρήνη για
να περνάμε όλοι καλά, μακριά από τον αληθινό Θεό· και απόδειξη είναι η σταδιακή παραμέριση
των δογμάτων της Εκκλησίας με τις οικουμενιστικές και πανθρησκευτικές συνάξεις και η σιωπή
μπροστά στην υπερήφανη ανηθικότητα. Αυτό θα φέρει την πλήρη εγκατάλειψη από τον Θεό,
οπότε θα γίνει μεγαλύτερη καταστροφή, αυτή τη φορά με φωτιά, όχι με νερό όπως στην
προκατακλυσμιαία κοινωνία. Όπως, όμως, γλύτωσε ο Νώε μέσα στην κιβωτό, έτσι και οι (λίγοι)
αληθινά πιστοί θα σωθούν μέσα στην αληθινά διαμένουσα Ορθόδοξη Εκκλησία.
Η ημέρα του Κυρίου (2α Παρουσία) «εν πυρί αποκαλύπτεται» (Α Κορ. 3:13), λέει ο
απόστολος Παύλος, δηλ. θα φανερωθεί με φωτιά. «Οι τωρινοί ουρανοί και η γη είναι με τον
λόγο Του θησαυρισμένοι με φωτιά, διατηρούμενοι (έτσι) ως την ημέρα της κρίσης και
απωλείας των ασεβών ανθρώπων» (Β Πετ. 3:7), λέει και ο απόστολος Πέτρος. Κοντύτερά μας,
όμως, είναι η φωτιά του 3ου παγκοσμίου πολέμου. «Ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου ότι η γη
θα κατακαεί, σήμερα είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί με τα πυρηνικά όπλα»,
επισημαίνει ο άγιος Σωφρόνιος (+1993). Οι βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και οι
πυρηνικές εκρήξεις στο Ουκρανικό Τσερνομπίλ και την Ιαπωνική Φουκοσίμα, μας προϊδεάζουν
για μερικές συνέπειες του επερχόμενου μεγάλου πολέμου.
Για να αντιληφθούμε το στίγμα μας μέσα στην πορεία των γεγονότων προς τον
παγκόσμιο πόλεμο και τη Συντέλεια θα πρέπει να τα εξετάσομε από πνευματική άποψη. Κι αυτό
επειδή δεν είναι στην αρμοδιότητά μας να γνωρίζομε τον κοσμικό (μηχανικό) χρόνο των
γεγονότων, καθώς αυτός εξαρτάται από τον πνευματικό νόμο, δηλ. τον αμερόληπτο τρόπο που
κρίνει ο Θεός με βάση τις εντολές Του. Όπως είπε ο Χριστός: «ουχ υμών έστι γνώναι
χρόνους ή καιρούς ους ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία». (Πρ. 1:7). Πρέπει και κάθε
άνθρωπος να εξετάζει τα γεγονότα της ζωής του από πνευματική άποψη, δηλ. σε σχέση με τις
εντολές του Κυρίου, και σ' αυτό βοηθάει πολύ η συνείδησή του. Αλλά προκειμένου για γεγονότα
παγκόσμιας κλίμακας που εξαρτώνται από την πνευματική κατάσταση όλης της ανθρωπότητας,
26

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 Θαλάσσιον ερ. 47η).
27
Ακούστε το μαγνητοφωνημένο στο 53:26 του 1ου video. https://www.imdleo.gr/apocalypse/01/pAthan_vid.htm
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αυτά μόνο λίγοι συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούν να εξετάζουν, έχοντας αλάνθαστο
κριτήριο τον προφητικό λόγο που βρίσκεται πλούσιος μέσα στις άγιες Γραφές και επεξηγείται
από τους αγίους. ∆ιότι οι άγιοι είναι «οι συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην»,28 και οι
άγιοι φτάνουν ως τις μέρες μας.
Κινδυνεύουν, όμως, και οι Ορθόδοξοι να πλανηθούν ερμηνεύοντας τις προφητείες μόνο
με το μυαλό τους. «Εκτός που δίνουν μερικοί δικές τους ερμηνείες, φοβούνται κι αυτοί σαν
κοσμικοί (δηλ. για τα πρόσκαιρα), ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν
τους Χριστιανούς βάζοντάς τους την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν την πίστη, για να
νιώθουν θεϊκή παρηγοριά» έλεγε,29 μεταξύ άλλων, ο άγιος Παΐσιος (+1994).
Πρέπει να υπενθυμίσομε ότι οι προφητείες επικεντρώνονται στην ψυχή. Γιατί η ψυχή
είναι άϋλη, δηλ. δεν φθείρεται στην ουσία της όπως τα υλικά, καθώς είναι αθάνατη από τον
Θεό, και γι' αυτό είναι ασυγκρίτως ανώτερη από το σώμα. Όσοι βλέπουν την ψυχή σαν μια
σωματική ενέργεια, δεν μπορούν να κατανοήσουν τη Χριστιανική διδασκαλία και την πλοκή
των δύο κόσμων (υλικού και πνευματικού) «καθὼς ἂν εἴη τροχὸς ἐν τροχῷ»,30 σε κάθε
ανθρώπινο πρόσωπο. Και τελικά «η προφητεία δεν είναι για τους απίστους αλλά για τους
πιστούς»! (Α Κορ. 14:22).
4.2. Παγκόσμια προβλήματα και συγκρούσεις.
Η ασθένεια covid-19, του κορωναϊού SARS-CoV-2, που ανακηρύχθηκε πανδημία από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), στις 11 Μαρτίου 2020 και η προηγηθείσα Ισπανική
γρίπη (1918), είναι ένα είδος παγκόσμιων δοκιμασιών που αναφέρονται ως λοιμοί μαζί με τους
πολέμους, λιμούς (πείνες) και σεισμούς από τον Κύριο, και αποτελούν προαναγγελία των
γεγονότων της Συντελείας, αρχή ωδίνων και όχι το τέλος: «πρόκειται να μάθετε για
πολέμους και ότι ακούγονται (νέοι) πόλεμοι. Προσέξτε, μη θροείσθε (πτοείστε). ∆ιότι
πρέπει όλα αυτά να γίνουν, αλλ’ ακόμα δεν είναι το τέλος. ∆ιότι θα σηκωθεί έθνος
εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας, και θα γίνουν λιμοί και λοιμοί και
σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε αυτά είναι αρχή ωδίνων».
Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θεωρούνται η χειρότερη δοκιμασία, αν και η Ισπανική γρίπη
υπολογίζεται ότι σκότωσε περίπου 60 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλ. περισσότερους από τον
2ο παγκόσμιο πόλεμο. Ενώ η ανθρωπότητα περίμενε από τα Χριστιανικά κράτη να δώσουν το
καλό παράδειγμα της μεταξύ τους ειρηνικής συμβιώσεως, αυτά προτίμησαν να αναλωθούν σε
αντιπαραθέσεις και πολέμους. Έδωσαν έτσι στην ακολουθούσα παγκοσμιοποίηση το λάθος
πρότυπο της μισαδελφίας, αντί της ειρηνικής κατά Χριστόν συνύπαρξης. Και αυτό λόγω της
άμετρης φιλοκτημοσύνης, που είναι νέο-ειδωλολατρεία και πανθεϊσμός, που ήδη προϋπήρχε με
αρχηγούς τους επονομαζόμενους αθεϊστές. Αυτοί, επειδή δεν βλέπουν την ενότητα που
υπάρχει στο Σύμπαν και τον Αίτιο δημιουργίας του, είναι μεν άθεοι ως αγνοούντες τον αληθινό
Θεό, πανθεϊστές όμως στην πράξη, γιατί την τιμή και αξία του ∆ημιουργού την δίνουν στα
δημιουργήματα και τα πάθη τους. Εύκολα, λόγω του πανθεϊσμού τους, οι αθεϊστές γίνονται
αποκρυφιστές και ενώνονται στον εωσφορισμό, το πολίτευμα του Αντιχρίστου.
28

Όπως ψάλλεται την Κυριακή μεταξύ 11 ως 17 Οκτωβρίου για τους Πατέρες της Ζ Οικουμενικής Συνόδου. Οι
προτεστάντες, που δεν δέχονται αγίους, πλησιάζουν τις Γραφές σαν μαθητές που αντί να μαθαίνουν την Επιστήμη
τους όπως διαμορφώθηκε διαχρονικά από γενιές ειδικών, αυτοί μένουν στα αρχικά της αξιώματα και θεωρείες και
προσπαθούν να μας πείσουν για την ορθότητα των αστήρικτων συλλογισμών τους.
29
«Ο Γέρων Παΐσιος και τα σημεία των καιρών», Ι.Μ. Κουτλουμουσίου σελ. 48.
30
∆ηλ. σαν να βρίσκεται τροχός μέσα σε τροχό. (Ιεζεκιήλ 1:16). Κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή: «Ὅλος
γὰρ ὁ νοητὸς κόσμος ὅλῳ τῷ αἰσθητῷ μυστικῶς τοῖς συμβολικοῖς εἴδεσι τυπούμενος φαίνεται τοῖς ὁρᾷν δυναμένοις·
καὶ ὅλος ὅλῳ τῷ νοητῷ ὁ αἰσθητὸς γνωστικῶς κατὰ νοῦν τοῖς λόγοις ἁπλούμενος ἐνυπάρχων ἐστίν. Ἐν ἐκείνῳ γὰρ
οὗτος τοῖς λόγοις ἐστί, κἀκεῖνος ἐν τούτῳ τοῖς τύποις· καὶ τὸ ἔργον αὐτῶν ἕν, καθὼς ἂν εἴη τροχὸς ἐν τῷ τροχῷ,
φησὶν ὁ θαυμαστὸς τῶν μεγάλων θεατὴς Ἰεζεκιήλ, περὶ τῶν δύο κόσμων, οἶμαι, λέγων. Καὶ πάλιν· “τὰ γὰρ
ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται,” φησὶν ὁ θεῖος Ἀπόστολος».
(Μυσταγωγία, κεφ. 2ο).
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Από τα 1750 μ.Χ. περίπου οι αιρέσεις και η αμέλεια οδήγησαν τους Χριστιανούς σε
μαζική αποστασία από την πίστη τους στον Χριστό. Το 1776 οργανώνεται ο αθεϊσμός από τους
Ιλλουνινάτι (Order of the Illuminati) ως μαχητικός εωσφορισμός, οι οποίοι περνούν το πνεύμα
αυτό και στις Μασονικές στοές. Οι υπό τον Rothschild Τραπεζίτες χρηματοδοτούν τους
Ιλλουμινάτι και άλλα διεθνιστικά, αθεϊστικά στη βάση τους κινήματα, για να επεκτείνουν διεθνώς
την επιρροή τους. Η Γαλλική Επανάσταση το 1789 και η Ρωσική το 1917, που έβαψαν στο αίμα
τις χώρες αυτές, απέδειξαν ότι οι λαοί των κρατών αυτών βρίσκονταν σε κατάσταση
πνευματικής παρακμής. Έτσι μπόρεσαν να δράσουν και εκεί οι υποστηριζόμενοι από τις στοές
και τους Τραπεζίτες επαναστάτες. Εξ άλλου ο κομμουνισμός είχε προαναγγελθεί (με το
όνομά του) από τους Ιλλουμινάτι το 1829, ενώ ο Moses Mordecai Marx Levy, ή αλλιώς Karl
Marx ήταν μέλος της οργάνωσης των Ιλλουμινάτι «League of the Just» (Λεγεώνα των ∆ικαίων).
Ο Ουίνστων Τσώρτσιλ, από το 1920, έχει αναγνωρίσει τη σχέση μεταξύ των Ιλλουμινάτι
και της κομμουνιστικής επανάστασης στη Ρωσία σαν μια «παγκόσμια συνωμοσία για την
ανατροπή του πολιτισμού». Λέει επίσης ότι η συνωμοσία (υπό τους Ιλλουμινάτι) «έπαιξε ένα
σίγουρα αναγνωρίσιμο ρόλο στην τραγωδία της Γαλλικής Επανάστασης».31 Όχι μόνο ο
κομμουνισμός με το αθεϊστικό αντι-ευαγγέλιο του Μαρξ, αλλά και ο σοσιαλισμός στη ∆ύση, που
ξεκίνησε από τη Fabian Society (1884), δεν είχε τις ανθρωπιστικές αρχές του Χριστιανισμού.
Αντίθετα το 1911, το σοσιαλιστικό κόμμα της Βρετανίας παίρνει τη θέση ότι «ο σοσιαλισμός
είναι ο φυσικός εχθρός της θρησκείας. Ένας Χριστιανός σοσιαλιστής είναι στην πράξη
ένας αντι-σοσιαλιστής»... Και το 1916 ο Ιταλός σοσιαλιστής Antonio Gramsci υποστηρίζει ότι:
«Ο σοσιαλισμός είναι η θρησκεία που πρέπει να υπερκεράσει τη Χριστιανοσύνη».32 Έτσι
η πολιτική μπερδεύεται με τη θρησκεία, κάτι ως τότε άγνωστο στη Χριστιανική Ανατολή, καθώς
άλλη είναι η βασιλεία των κοσμικών αρχόντων και άλλη η βασιλεία του Χριστού, για την οποία ο
ίδιος είπε στον Πιλατο: «η βασιλεία η δική Μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου». (Ιω. 18:36).33
∆εν είναι περίεργο που κάτω από μια τέτοια πολιτικό-θρησκευτική ιδεολογία οι αριστεροί
αθεϊστές (ή σοσιαλιστές ή μαρξιστές) στη ∆ύση, αποκαλούν τους Χριστιανούς δεξιούς ή
φασίστες. Τα επί μέρους αθεϊστικά ρεύματα συγκεντρώνονται πλέον κάτω από μια ιδεολογία
που μάχεται τις Χριστιανικές αξίες με το όνομα «πολιτική ορθότητα».34
Αντί να εμφανίζεται ο σοσιαλισμός σαν θρησκεία, όπως έλεγε ο Gramsci, υπάρχει πλέον
η «πολιτική ορθότητα» σαν θρησκεία της Νέας Τάξης, που ονομάζεται και «πολυπολιτισμικότητα» και είναι μαρξιστικών - σοσιαλιστικών αρχών. Έτσι είναι έτοιμο το όχημα του
νέο-μαρξισμού που χρειάζεται το υπερκεφάλαιο των Τραπεζιτών για να περισωθεί και να
οδηγήσει τον κόσμο στην παγκόσμια κυβέρνηση και τον παγκόσμιο κυβερνήτη, σύμφωνα και με
το τρέχον project «Great Reset»35 της Νέας Τάξης. Γράφεται από τον ιστορικό William S. Lind:
«Όσο απίστευτο κι αν μπορεί να φαίνεται, καθώς ο παλιός οικονομικός μαρξισμός της Σοβιετικής
Ένωσης ξεθώριαζε, ένας νέος πολιτιστικός μαρξισμός γινόταν η κυρίαρχη ιδεολογία της
ελίτ της Αμερικής. Ο νούμερο 1 στόχος του πολιτιστικού μαρξισμού, από την ίδρυσή του,
υπήρξε η καταστροφή του δυτικού πολιτισμού και της Χριστιανικής θρησκείας».36
Οι νέο-μαρξιστές εισάγουν μάχες μέσα στις χώρες, όπως έκανε και ο παραδοσιακός
μαρξισμός, επειδή για να ελέγξουν τους ανθρώπους προσπαθούν να τους υποχρεώσουν να
δεχτούν την κατάργηση των υπαρχουσών διαχρονικών αξιών, σε ηθικό και δογματικό επίπεδο,
αντικαθιστώντας τες με νέες επινοημένες από αυτούς και τελικά να ακυρώσουν τον
31

Ιστορία της NWO από 1773-1998: https://www.imdleo.gr/diaf/files/nwo-08/History_of_the_New_World_Order-1.htm
Στο φυλλάδιό του «Socialism and Religion». Αυτά και περισσότερα από τον πιο πάνω σύνδεσμο.
33
Και «αποδώστε τα του Καίσαρος στον Καίσαρα και τα του Θεού στον Θεό». (Ματθ. 22:21).
34
Η Ιστορία της ‘Πολιτικής Ορθότητας’: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/pol-correct.pdf
35
Το «GREAT RESET», τρέχον project της Νέας Τάξης, προβλέπει και «λίγο Μαρξισμό»:
https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Great_Reset.html & https://www.imdleo.gr/diaf/2020/agOros-g_reset.html
36
Από το 10ο κεφ. του βιβλίου των ∆ρ Ted Baehr και Pat Boone: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/pol-correct.pdf
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Χριστιανισμό και τη διδασκαλία του που είναι «ύδωρ ζωής»37 αληθινό. Όταν αυτό το νερό
πάψει να ευφραίνει τις ψυχές τότε και στο υλικό πεδίο θα στερέψει ο Ευφράτης, για να γίνει ο
«πόλεμος του νερού».38
Η ΕΕ τελευταία αντιτάχθηκε με σφοδρότητα στην Ουγγαρία που θέλει να προστατέψει τα
παιδιά της από την προώθηση σ' αυτά των ηθικών διαστροφών της Νέας Τάξης. Η θέση της
Ουγγαρίας υπήρξε κρυστάλλινη, σύμφωνα με είδηση που γράφει (15-6-2021): «Από την Εθνική
Συνέλευση της Ουγγαρίας ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την κοινή χρήση
περιεχομένου που απεικονίζει ομοφυλοφιλία και τρανσεξουαλισμό σε άτομα κάτω των 18
ετών. Η ψηφοφορία πέρασε την Τρίτη με ψηφοφορία 157-1. Ο νόμος συμπεριλήφθηκε σε ένα
μεγαλύτερο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της παιδεραστίας δημιουργώντας ένα μητρώο
σεξουαλικών παραβατών σε παιδιά, εφαρμόζοντας αυστηρότερες ποινές για την παιδική
πορνογραφία και απαγορεύοντας τους παραβάτες παιδεραστών από θέσεις εργασίας όπου θα
αντιμετώπιζαν παιδιά. Έβγαλε επίσης την προώθηση των σχέσεων ΛΟΑΤ στα σχολεία. Η
σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία «δεν πρέπει να στοχεύει στην «προώθηση της
ομοφυλοφιλίας» ή «στην αλλαγή του φύλου», δήλωσε ο Φιντς, του κυβερνώντος κόμματος
του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτωρος Ορμπάν, σε δελτίο τύπου μετά την ψηφοφορία».39
Παρά την Ορθόδοξη παράδοσή της η Ελλάδα, στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας,
κυβερνιέται από ανθρώπους που δεν έχουν καμμιά σχέση μ' αυτήν, και το μόνο που κάνουν
είναι να μιμούνται υποκριτικά κάποιους εξωτερικούς τύπους, όπως το να ανάβουν κεριά σε
εκκλησίες. Όχι μόνο δεν υποστήριξαν την Ουγγαρία αλλά περνάνε και στην Ελλάδα την
προώθηση της ανωμαλίας στα σχολεία... Και οι Ελλαδίτες αρχιερείς φαίνεται ότι έχουν πιαστεί
στον ύπνο...40
Τις παραδοσιακές αξίες υποστήριξε και η Σλοβενία, ενώ χαρακτήρισε «κατά
φαντασίαν» δηλ. ανύπαρκτες τις αξίες (των σοδομιστών) της ΕΕ που θέλει να περάσει στα
σχολεία! Όπως αναφέρει σχετική είδηση (4-7-2021): «Ο Πρωθυπουργός της Σλοβενίας Janez
Jansa καταδίκασε τα δυτικά κράτη της ΕΕ για την επιβολή «κατά φαντασίαν ευρωπαϊκών
αξιών» χωρίς να σέβονται τους τοπικούς πολιτισμούς. Ο Jansa υποστηρίζει την Ουγγαρία
στον αγώνα της ενάντια στο περιεχόμενο για τους LGBT σε σχολεία και τηλεόραση»... «Η
Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνει χώρες με διαφορετικές παραδόσεις, με διαφορετικούς
πολιτισμούς… υπάρχουν διαφορές που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να γίνουν
σεβαστές», δήλωσε.
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen διαφώνησε ανοιχτά με
τον Jansa κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου, λέγοντας ότι «η ελευθερία της
έκφρασης, η διαφορετικότητα και η ισότητα» είναι θεμελιώδεις «ευρωπαϊκές αξίες» που
πρέπει να τηρηθούν»...41 Όμως η πρόεδρος βρέθηκε να πολεμάει τον εαυτό της, καθώς η ίδια
δεν τηρεί τον σεβασμό προς τη διαφορετικότητα των πολιτιστικών αξιών μεταξύ χωρών με τα
λόγια της και δεν ζητάει ισότητα αλλά επιβολή της προτιμητέας απ' αυτήν διαφορετικότητας (των
σοδομιστών). Και από πότε αυτό έγινε αξία; Πριν 10 ή 20 χρόνια;
Στην Αμερική είναι πιο χαοτικά τα πράγματα, και οι Ορθόδοξοι δεν μπορούν να
αντιμετωπίσουν εύκολα τους παραλογισμούς που συμβαίνουν επίσημα και ανεπίσημα. Θα το
δούμε καλύτερα, όταν εξετάσομε τα γεγονότα ως προς την Αποκάλυψη. Πρέπει όμως οι
37

Αποκ. 22:17 «...και ο θέλων λαβέτω ύδωρ ζωής δωρεάν». Βλ. και Ιω. 4:14, ο Χριστός προς τη Σαμαρείτιδα.
∆΄ τεύχος της ερμηνείας της Αποκάλυψης, σελ.19 https://www.imdleo.gr/apocalypse/apocalypse_d.pdf
39
Μεταφρασμένο από τα αγγλικά: https://www.rt.com/news/526620-hungary-bans-promotion-homosexuality/
40
Γι' αυτό όταν (στην αναλαμπή) ο Ελλάσ-σαρος θα αναστηθεί 4ήμερος σαν άλλος Λάζαρος ήδη θα όζει... ∆είτε:
https://www.imdleo.gr/diaf/2009/marmarBas/marmar_bas.pdf σελ. 12+
41
www.rt.com/news/528354-slovenia-eu-lgbt-hungary/ Η ίδια είδηση στο τέλος σχολιάζει: «Η σύγκρουση μεταξύ
Jansa και von der Leyen είναι μια ακόμη μάχη σε μια αυξανόμενη πολιτιστική σύγκρουση μεταξύ του δυτικού
τμήματος της ΕΕ και του κέντρου και της ανατολής»...
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Ορθόδοξοι να υπερασπίζονται την πίστη τους, παρά τις τυχόν διαφωνίες των άλλων, και σ' αυτό
θεωρούμε θετική τη σχετική δήλωση του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου:
...Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ανεκτίμητες ηθικές αρχές και αξίες, αλλά αναγνωρίζει
απόλυτα το δικαίωμα των άλλων ανθρώπων να διαφωνούν με αυτές. «Όλοι, λοιπόν,
οφείλουμε -προτρέπει- να παλέψουμε για την αποδοχή του διαφορετικού με πνεύμα
αγάπης, ανεξάρτητα αν η διαφορετική άποψη, μειοψηφική ή πλειοψηφική, θεωρεί τη δική
μας άποψη ως λανθασμένη. ∆ιότι, είτε όλοι οι Αμερικανοί έχουμε τα ίδια δικαιώματα, είτε
δεν υπάρχει ασφαλές δικαίωμα για κανέναν από μας».42
Η σαρκολατρεία, πάντως, καταργεί τη Χριστιανική βιοτή, οπότε ο κόσμος δεν σώζεται.
Και αν τα παιδιά διαστρεφόμενα δεν μπορούν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, τότε, κατά τον
άγιο Σωφρόνιο τον Αγιορείτη (+1993),43 θα έρθει το τέλος, δηλ. η Συντέλεια και νωρίτερα ο 3ος
Παγκόσμιος Πόλεμος.
∆ιαβάζομε, από βιβλίο της Μονής Κουτλουμουσίου: «Η παγκοσμιοποίηση υποκρίνεται
ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα. Στο πλαίσιο της ιδεολογίας ότι ο άνθρωπος μπορεί (χωρίς
Χριστό) να γίνει θεός,44 χάνεται η ταπείνωση και η επαφή με το (όντως) Θείο. Στη συνέχεια, η
υποταγή στα προσωπικά πάθη θεμελιώνεται ως κανόνας, με το πρόσχημα ότι προάγει την
ατομικότητα. Στην ουσία δεν είναι παρά μια έμμεση προτροπή για την εφαρμογή του νόμου της
"νέας τάξης", όπως τον είχε διατυπώσει ο Aleister Crowley, ένας από τους πιο περιβόητους
σατανιστές του περασμένου αιώνα: "Do what thou wilt, shall be the whole of the law" (Κάνε ότι
θέλεις, αυτός να είναι όλος ο νόμος).45 ∆ηλαδή, ας ξεχάσουμε τις εντολές του Χριστού, και ας τις
αντικαταστήσουμε με μια φιλοσοφία ατομικισμού, όπου καθένας ακολουθεί την προσωπική του
ηθική, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του εγωϊσμού του... Αν εξετάσουμε τα πράγματα
αντικειμενικά, θα βρεθούμε μπροστά σε μια εντέχνως καλυμμένη απέχθεια, μίσος, και
βαθειά διάθεση για την κατάλυση της Χριστιανικής αλήθειας. Ένα πλήθος ηγετών που
αποτελούν φερέφωνα της παγκόσμιας ελίτ επαναλαμβάνουν συνεχώς το όραμα μιας υφηλίου
υπό την εξουσία ενός παγκόσμιου κέντρου διακυβέρνησης, με σημαία την ενότητα»...46
Οι άνθρωποι όσο απομακρύνονται από το νόμο του Θεού, ακολουθώντας το δικό τους
εμπαθές θέλημα, τόσο περισσότερο αγριεύουν εσωτερικά· και χάνοντας την ειρήνη του Θεού
οδεύουν σε όλο και μεγαλύτερες συγκρούσεις. Γράφει ο άγιος Σωφρόνιος (+1993): «Οι πάντες
επιθυμούν την ειρήνη, αλλά δεν γνωρίζουν πως να την πετύχουν... Κάθε άνθρωπος, αν κόβει
το θέλημά του ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, θα είναι πάντοτε ειρηνικός στην
ψυχή. Όποιος όμως αγαπά να κάνει το δικό του θέλημα, αυτός δεν θα ειρηνεύει... Κρίνοντες
κατά τη Γραφή και τον χαρακτήρα του σύγχρονου λαού, ζούμε στους έσχατους καιρούς,
και εν τούτοις πρέπει να φυλάξουμε την ψυχική ειρήνη, χωρίς την οποία ουδείς σώζεται, όπως
είπε ο μέγας ευχέτης της Ρωσικής γης, ο όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ». Και: «Αν οι βασιλείς και
οι κυβερνήτες των λαών γνώριζαν την αγάπη του Θεού, ουδέποτε θα επολέμουν».47
4.2.1. Βρισκόμαστε μήπως, λόγω της προόδου της επιστήμης με ειρηνικές και
στρατιωτικές εφαρμογές, και την πιθανή απελευθέρωση του ιού SARS-CoV-2 από κάποιο
βιολογικό εργαστήριο, σε μια μορφή πολέμου;

42

Από είδηση της 3ης Ιουλίου 2021: https://www.ekklisiaonline.gr/nea/i-orthodoxi-ekklisia-echi-anektimites-ithikesarches-ke-axies/
43
44

«Επίτομος», σελ. 205: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/25_protropes_gerontwn.pdf

Ο Anton LaVey (1930-1997) ιδρυτής της "εκκλησίας του Σατανά" στην Αμερική, υποστηρίζει: «Κάθε άνδρας,
κάθε γυναίκα, είναι (δεν χρειάζεται να γίνει) ένας θεός ή θεά στον σατανισμό»! Σύνδ.
45

Crowley’s “Law of Thelma”, δηλ. «Ο νόμος του θελήματος».
«Ο Γέρων Παΐσιος και τα σημεία των καιρών», Ι.Μ. Κουτλουμουσίου σελ. 9-10.
47
«ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ», (Περί ειρήνης), έκδοση 8η, 1999. Μικρή προσαρμογή στη δημοτική.
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Υπάρχει διαφωνία για την χώρα προέλευσης του ιού, από τον φόβο επιπτώσεων γι'
αυτήν, ακόμα κι αν δεν εξαπλώθηκε ηθελημένα.48 Μαζική, όμως, εμφάνιση κρουσμάτων
(περίπου 1.000) υπήρξε στην Ουχάν της Κίνας, από τον ∆εκέμβριο του 2019, ενώ είχαν ήδη
παρουσιασθεί ως τότε 13 διαφορετικές παραλλαγές του ιού.49 Συνεπώς η Ουχάν θεωρείται το
κέντρο μετάδοσης του ιού και μάλιστα στοχοποιείται ένα βιολογικό εργαστήριο για την πιθανή
απελευθέρωσή του, δεδομένου ότι γίνονταν εκεί πειράματα με χρηματοδότηση και Αμερικανών.
Γι' αυτό κατηγορήθηκε και ο ∆ρ. Φάουτσι, διευθυντής του Αμερικανικού «National Institute of
Allergy and Infectious Diseases».
∆ύο ερευνητές που έχουν τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ υποστηρίζουν, με το δικό του
τρόπο ο καθένας, ότι ο ιός είναι τεχνητός. Ο Γάλλος Νομπελίστας καθηγητής Montagnier
ισχυρίστηκε ότι η παρουσία στοιχείων του HIV και του μικροβίου της ελονοσίας στο γονιδίωμα
του κοροναϊού είναι «πολύ ύποπτη» και «δεν θα μπορούσε να προκύψει φυσικά».50 Και ο
Ιάπωνας Νομπελίστας καθηγητής ∆ρ. Tasuku Honjo συμπεραίνει, από τον τρόπο διάδοσής του,
ότι ο ιός φανερώνει πως δεν είναι φυσικός. Αναφέρει, ότι έχει κάνει 40 χρόνια έρευνας πάνω σε
ζώα και ιούς, αλλά η παγκόσμια εξάπλωση του κορωναϊού δεν είναι φυσική. Είναι σίγουρος ότι
ο ιός είναι κατασκευασμένος και απολύτως τεχνητός... «Πάρτε πίσω το βραβείο Νόμπελ
μου αν κάνω λάθος»!...51
Εκείνο που, επί πλέον, καθιστά τον ιό ύποπτο προϊόν Νεοταξικής αντζέντας, είναι το
«Συμβάν 201 ».52 Ακριβώς δύο μήνες πριν το ξέσπασμα της επιδημίας του κορωναϊού στην
Wuhan της Κίνας, το Αμερικανικό πανεπιστήμιο John Hopkins μαζί με το ίδρυμα Bill and
Melinda Gates, διεξήγαγαν άσκηση προσομοίωσης επικείμενης επιδημίας κορωναϊού με
τον τίτλο «nCov-2019». 53 Η Madonna στο Ισραήλ, είχε το 2019 δείξει σε παράστασή της ότι
έρχεται πανδημία. Μάλιστα τραγουδάει we know, but we're just not ready to act δηλ. «το
ξέρουμε αλλά απλά δεν είμαστε έτοιμοι να δράσουμε».54 Και ο Αστερίξ, σε
εικονογραφημένο έντυπο, "προφήτευσε" τον κορωναϊό με το όνομά του (coronavirus) από το
2017, όπως επισημαίνει ο μητροπολίτης Μόρφου!...55 Μήπως επομένως είναι κατάλληλη στην
περίσταση η προειδοποίηση του Λαοκόοντα: «Φοβού τους ∆αναούς και δώρα φέροντας»;
Και δώρα είναι... τα εμβόλια!
Ο τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης του ιού, αποκλειστικά σχεδόν με τα "εμβόλια" της
πρώτο-εμφανιζόμενης και πειραματικής τεχνολογίας mRNA, είναι ασυνήθιστος. Η συντελούμενη
χειραγώγηση για μαζικό εμβολιασμό γίνεται, όπως λέει η ειδικευμένη στα βιολογικά όπλα δρ.
Lee Merrit, σαν να πρόκειται για βιολογικό όπλο,56 «γιατί μόλις εμφανίζεται κάποιος με
48

Κατά τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ είναι η Κίνα η χώρα από την οποία προήλθε ο ιός και επομένως
αυτή χρωστάει κάπου 10 τρις δολάρια παγκοσμίως αποζημίωση γιατί δεν αντέδρασε εγκαίρως στη διάδοσή του.
49
https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1095424/koronoios-stin-ouhan-upirhan-13-metallaxeis-os-tondekemvrio-tou-2019-leei-melos-tis-omadas-tou-pou/
50
19-4-2020. Ο Γάλλος ερευνητής ισχυρίστηκε επίσης ότι συνέβη «βιομηχανικό ατύχημα» στο Εθνικό Εργαστήριο
Βιοασφάλειας της Wuhan, το οποίο ειδικεύεται σε κοροναϊούς από τη δεκαετία του 2000.
https://emperorsclothes.gr/covid-19/6510/
51
25-4-2020. https://spoilers.gr/nompelistas-iaponas-kathigitiso-ios-covid-19-den-einai-fusikos-parte-piso-to-brabeio-nompelmou-ean-kano-lathos/

52

Event 201: a high-level pandemic exercise, hosted by the Johns Hopkins Center for Health Security in
partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation on October 18, 2019, in
New York
53
Το γνωστοποίησε ο καθ. Φυσικής και Φιλοσοφίας (∆ΠΘ) κ. Γεώργιος Παύλου στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στις
13-5-2020 με την παρότρυνση: «Η Εκκλησία της Ελλάδος πολύ σοβαρά και υπεύθυνα, πρέπει να εκλάβει ως δικό
της τον ιστορικό ρόλο της υλικής και πνευματικής διάσωσης του ελληνικού λαού από πολλά δεινά που πρόκειται να
ακολουθήσουν την παρούσα πανδημία»... https://www.diktyoellinismou.gr/pandimia-koronaiou-anoikti-epistoli/
54
https://www.imdleo.gr/diaf/2019/nwo2.html#mad
55
https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Great_Reset.html#11
56
https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia1.html#bio
- 13 -

(αντίθετα) δεδομένα αυτοί (οι νεοταξίτες) τον λογοκρίνουν». Αν ληφθεί υπ' όψιν η εξαγορά
γνωμών μέσω κρατικής χρηματοδότησης των τηλεοπτικών και άλλων ειδησεογραφικών μέσων
και ο έλεγχος της δημόσιας έκφρασης των λοιμοξιολόγων της κυβερνητικής επιτροπής, τότε στα
ΜΜΕ επικρατεί ολοκληρωτισμός, ο οποίος από μόνος του δείχνει τον ιό σαν νεοταξικό
εργαλείο. Αν προστεθεί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος με νέα δάνεια που αυξάνουν
κατακόρυφα τα χρέη των κρατών και η καταστροφή της μεσαίας τάξης από την αλόγιστη
εφαρμογή των περιορισμών (lock-down), ο ιός αποκτάει και οικονομική διάσταση.
∆ηλ. συνοπτικά, κατά την δρ. Λή Μέρριτ «ζούμε σε μια εποχή πέμπτης γενιάς
πολέμου όπου χρησιμοποιούνται κρυφοί βιολογικοί παράγοντες, προπαγάνδα και
οικονομικός πόλεμος αντί για όπλα στο πεδίο της μάχης»! Πάντως, όπως λέει ο Γάλλος
λοιμωξιολόγος Christian Perronne: «∆εν θέλουμε να γίνουμε σαν τις μεταλλαγμένες ντομάτες και
το καλαμπόκι. ∆εν είναι εμβόλια (αυτά της τεχνολογίας mRNA), αλλά προϊόντα γονιδιακής
θεραπείας. Μπορεί μεταδώσουμε τις γενετικές μεταλλάξεις στα παιδιά μας»...57
Τα κατ' εφημισμόν «εμβόλια» mRNA, ενώ δεν προστατεύουν αποτελεσματικά,
δημιουργούν μεταλλάξεις του ιού που θα συντηρούν για χρόνια την πανδημία, ιδιαίτερα γιατί οι
εμβολιασμοί γίνονται τώρα που ο ιός είναι σε έξαρση.58 Προκαλούν άμεσα σοβαρές
παρενέργειες σε πολλούς59 (που στην Ελλάδα δεν καταγράφονται...), ενώ πιθανότατα οι
περισσότεροι άνθρωποι που τα έκαναν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στο μέλλον, καθώς
από τα πειράματα σε ζώα κανένα εμβολιασμένο δεν επέζησε! Να γιατί και ο Λαοκόων δεν ήθελε
δούρειο ίππο μέσα στα τείχη της πόλης του (Τροίας)!
Οι επίσκοποι και λοιποί κληρικοί έχουν τον λόγο του Κυρίου Ιησού προς τους
αποστόλους να τους κατευθύνει, ο οποίος στις έξωθεν πιεστικές καταστάσεις λέει: «Ιδού Εγώ
σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις και
ακέραιοι ως αι περιστεραί». (Ματθ. 10:16). Και ο Μέγας Βασίλειος εξηγεί: «Την φρόνηση λοιπόν
γνωρίζομε ότι είναι μία των γενικών αρετών, με την οποία γνωρίζομε καλώς οι άνθρωποι ποια
είναι τα αγαθά, τα κακά και τα (πνευματικώς) ουδέτερα. Ο φρόνιμος είναι φανερό ότι το όνομά
του από τη φρόνηση το έλαβε. Πως λοιπόν ο όφις μαρτυρείται ότι έχει γίνει ο πιο φρόνιμος
από όλα τα θηρία»; Αλλά, λέει, φρόνιμος και ο «οικονόμος της αδικίας». (Λουκ. 16:8). Οπότε,
εκτός από αρετή, το «φρόνιμος» δηλώνει γενικότερα τη φύλαξη του ιδίου συμφέροντος,
όπως και ο όφις προφυλάσσει από κινδύνους την κεφαλή του. Και ποιο άλλο είναι το συμφέρον
των διαδόχων του αποστολικού αξιώματος και όλων των Χριστιανών από το να τηρούν την
πίστη τους στην κεφαλή της Εκκλησίας, ήτοι στον Ιησού Χριστό; Με τη φρόνηση, λέει ο
Μέγας Βασίλειος, χτίζει την οικία της ψυχής του εκείνος που βάζει θεμέλιο την πέτρα, δηλ. την
πίστη στον Χριστό ώστε να είναι ασάλευτη σε βροχές και ανέμους και ποταμούς. «∆ιότι το
ασάλευτο στους πειρασμούς, και τους ανθρωπίνους και τους άνωθεν προερχομένους, μας
υπέδειξε με αυτούς τους λόγους της παραβολής ο Κύριος».60
Και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Γίνεσθε φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις. ∆ιότι καθώς
εκείνος το υπόλοιπο σώμα αφήνει να χαθεί, ώστε να σώσει την κεφαλή, έτσι και συ όλα τα άλλα
πρέπει να εγκαταλείπεις για τη σωτηρία της ψυχής».61 Με τις περιστερές δηλώνεται η
ανεξικακία των Χριστιανών. Ακόμη: «Ο όφις και αν μυριάδες τραύματα λάβει, την κεφαλή του
όμως διασώσει, όλος είναι υγιής. Έτσι και συ, κι αν χρήματα θέλει να λάβει ο εναντιούμενος σε
57
58
59

https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Perronne.pdf
Ο Νομπελίστας Καθηγητής Luc Montagnier. Περισσότερα. https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia1.html
Μέχρι και τις 3-7-2021 θάνατοι στην ΕΕ (πλην Ελλάδος) από εμβόλια 17.503, και αριθμός παρενεργειών 1.687.527...

www.pronews.gr/ygeia/farmaka/1001704_ema-17503-thanatoi-kai-1687527-parenergeies-meta-apo-emvoliasmo-kata-toy
60
61

Ομιλία του Μ. Βασιλείου στις Παροιμίες. (MPG 31:397 - 31:400)
Αναφορές στους Ψαλμούς (PG 55:316).
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σένα δώσε, ή και κτήματα ή και αυτή τη ζωή. Μόνο την πίστη σου διατήρησε. Όταν εκείνη
μείνει όλα είναι εύκολα και ευχερή».62 Αυτά τα τελευταία λόγια του Χρυσοστόμου έχουν ένα
σπουδαίο μήνυμα όχι μόνο για την τρέχουσα κατάσταση με τον κορωναϊό, αλλά όλα τα δεινά
που ήρθαν στην Πατρίδα μας από τους εωσφοριστές Νεοταξίτες (οικονομικά, εθνικά,
πολιτιστικά κλπ): Αν οι Έλληνες δεν χάσουν την πίστη τους, όλα θα αλλάξουν γι' αυτούς!
Ο πόλεμος της πολιτείας κατά της Εκκλησίας την περίοδο της πανδημίας είναι ένας πειρασμός
που αποσκοπεί στο διχασμό των πιστών και στην αποξένωσή τους από τον κλήρο.
Είναι θετική επομένως η στάση των ιεραρχών της Ελλαδικής Εκκλησίας που δεν
εκβιάζουν τους πιστούς στο θέμα του εμβολιασμού, αν βέβαια εξαιρέσουμε τη σύσταση υπέρ
αυτού (κατόπιν πολιτικών πιέσεων): «Τον συστήνουμε, δεν είναι υποχρεωτικός, δεν συνιστά
αμαρτία αν δεν εμβολιαστούμε».63 Λέει και ο ιερομόναχος Γέρων Ευθύμιος από την Καψάλα
του Αγίου Όρους: Ὁ Σωτήρας μας Χριστός θεράπευε μόνο ὅσους ζητοῦσαν τήν θεραπεία.
Τούς ἄλλους ἀσθενεῖς, πρίν τούς θεραπεύση, πρῶτα τούς ρωτοῦσε: «Θέλεις ὑγιής
γενέσθαι;». Οὔτε μᾶς θεραπεύει, οὔτε μᾶς σώζει χωρίς τήν θέλησή μας, καίτοι ἐπιθυμεῖ
πολύ τήν σωτηρία μας. ∆έν καταργεῖ τήν ἐλευθερία μας ὁ Θεός, σέβεται τό αὐτεξούσιο,
πού ὁ ἴδιος μᾶς ἔδωσε. Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο «Μή βουλομένους οὐ βιάζεται ὁ
Θεός»64 (PG 51,143).
Ευτυχώς ή δυστυχώς τα mRNA " εμβόλια" δεν κάνουν τη δουλειά που δηλώνει το
καταχρηστικώς χρησιμοποιούμενο από αυτά όνομα. ∆εν προστατεύουν όπως θα έκαναν τα
παραδοσιακά εμβόλια, είναι περιορισμένης διάρκειας (2-6 μήνες) ενώ μεταδίδουν τον ιό και
προκαλούν παρενέργειες που δεν ξέρομε ακόμη πως θα εξελιχθούν...65 Όταν οι άνθρωποι της
Εκκλησίας βλέπουν τηλεόραση αυθυποβάλλονται να νομίζουν ότι, επειδή η πολιτεία δεν
προωθεί άλλου είδους θεραπείες, δεν υπάρχει άλλη λύση από τα δήθεν εμβόλια. Γι' αυτό
ακούγονται αυθαίρετες απόψεις περί αμαρτωλότητας όσων δεν εμβολιάζονται κλπ, που
εξοργίζουν πολλούς πιστούς.66 Άλλοι όμως, όπως ο π. Στυλιανός Καρπαθίου,67 θέτουν και
ηθικό πρόβλημα από τη χρήση αποβληθέντων εμβρίων, που μάλιστα τεμαχίζονται
ζωντανά,68 στη διαδικασία κατασκευής των εμβολίων που εφαρμόζονται στη χώρα μας.
∆ηλ. όσοι κάνουν τα εμβόλια, και κυρίως όσοι τα παράγουν, μετατρέπονται σε βαμπίρς
(δράκουλες), που είναι και μια σατανιστική μόδα! Εγείρονται και ηθικά θέματα από τις
επιπτώσεις των εμβολίων σε όσους εμβολιάζονται και μάλιστα όσους εμβολιάζουν τα παιδιά
τους, που είναι 250 φορές πιο πιθανόν να βλαφθούν από το εμβόλιο παρά από τον ιό!...69
«Μην το κάνετε αυτό στα παιδιά σας, συνιστά στους Έλληνες ο διάσημος καθηγητής της
Ιατρικής Sucharit Bhakdi 70 γιατί αν το κάνετε θα πάτε στην Κόλαση»!...71
62
63

Στην Πεντηκοστή, ομιλία 1η (PG 52:805).

13/07/2021. «Έτσι στην έκδοση εγκυκλίου που θα διαβαστεί στους πιστούς θα συστήνεται ο εμβολιασμός, όχι ως
υποχρεωτικός αλλά ως ελεύθερη επιλογή, όπως αποφάσισε η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία ενημερώθηκε σήμερα
από τον υπ. υγείας Βασίλη Κικίλια και τον καθ. Σωτήρη Τσιόδρα για την πορεία του κορωνοϊού (οι οποίοι εξήλθαν
μάλλον δυασεστημένοι). ∆εν έγινε καμία αναφορά από την ∆ΙΣ για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ιερέων».
https://www.pronews.gr/thriskeia/1001813_iera-synodos-eleytheri-epilogi-o-emvoliasmos-kyroseis-gia-kirygmata-kata-toy
64

Όλο το κείμενο: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/g.Efthymios-ypoxr-emb.pdf
∆είτε το ανανεωμένο ΙΟΘΕΣΙΑ 1ο: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia1.html
66
O επί των Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου της Μόσχας, Μητροπ. Ιλαρίων, δήλωσε στο
RIA Novosti ότι ο λογαριασμός του στο Instagram είχε αποκλειστεί, και το αποδίδει στη θέση του σχετικά με τους
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τον κορονοϊό. Οι μαζικές διαμαρτυρίες για “δημοσίευση περιεχομένου που
παραβιάζει τους νόμους ή τα δικαιώματα κάποιου” προκάλεσαν τον αποκλεισμό. 9-7-2021_vimaorthodoxias.gr
67
Ανοικτή επιστολή προς την Ι.Σ. της Εκκλησίας: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/Karpathiou-embolia.pdf
68
https://youtu.be/hKbjhTtxJYo?t=4132
69
Βλ. μελέτη στο ΙΟΘΕΣΙΑ 1ο: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia1.html
70
Του Johannes Gutenberg University Mainz, με ειδικότητα στην Μικροβιολογία, Ιολογία, Ανοσολογία,
Επιδημιολογία - Λοιμωξιολογία, με διεθνή αναγνώριση.
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Υπάρχουν επομένως όλες οι προϋποθέσεις για μεγάλο διχασμό των πιστών από την
πανδημία του κορωναϊού και φαίνεται ότι αυτό ήδη άρχισε. Προσέχετε, λέει ο απόστολος, «διότι
αν μεταξύ σας δαγκώνεσθε και αλληλο-τρώγεσθε (λεκτικά), προσέξτε μήπως μεταξύ σας
(και φυσικά) εξωλοθρευτείτε»!... (Γαλ. 5:15). Οι πειρασμοί μόνο με την ταπείνωση
ξεπερνιούνται. Όπως είπε ο Μέγας Αντώνιος: «Είδα όλες τις παγίδες του διαβόλου
απλωμένες πάνω στη γη και στενάζοντας είπα: Ποιος άραγε μπορεί να τις προσπεράσει
αυτές; Και άκουσα μια φωνή να μου λέει: Η ταπεινοφροσύνη». (Μέγα Γεροντικό).
Η πανδημία μπορεί επομένως να θεωρηθεί σαν ένας πειρασμός, που επέτρεψε ο Θεός
να έρθει, ώστε να επιβραβευθεί το ταπεινό φρόνημα των αληθινά πιστών, οι οποίοι
αναγνωρίζουν τα λάθη τους αλλά και δεν δίνουν υπερβολική αξία στην κοσμική γνώση, ακόμα κι
όταν είναι αληθινή. ∆ιότι αιώνια Αλήθεια είναι ο Χριστός και οι αρετές που σ' Αυτόν είναι σε
τελειότητα, ενώ η κοσμική γνώση είναι πρόσκαιρη και «φυσιεί» (προκαλεί έπαρση - Βλ. Α Κορ.
8:2). Κατά κάποιο τρόπο και στην περίσταση αυτή «συνέκλεισε ο Θεός τους πάντας εις
απείθειαν, για να ελεήσει τους πάντας». (Ρωμ. 11:32). Αυτοί που κινούνται υπερήφανα
βλάπτουν με τον Φαρισαϊσμό τους (κληρικοί και λαϊκοί) την Εκκλησία και τον εαυτό τους, μη
βλέποντας σωστά την πνευματική διάσταση των γεγονότων.
Το πρόβλημα είναι πνευματικό και γενικότερο, όπως έλεγε απλά η γερόντισσα
Κυριακή, ότι της είπε η Παναγία: «Αυτός ο λαός δεν μετανοεί. Είναι ίδιος με την εποχή του Νώε.
Να ξέρεις ότι ούτε οι μάσκες που ετοιμάζουν να κάνουν θα σώσουν την ανθρωπότητα.
Ούτε και τα εμβόλια. Τίποτα δεν θα μπορέσουν να κάνουν. Η οργή του Υιού μου είναι μεγάλη,
αν δεν μετανοήσει αυτός ο λαός».72 Ας κοιτάξουμε, λοιπόν, οι Έλληνες Ορθόδοξοι, με πρώτους
τους ιεράρχες, τις ελλείψεις μας, που έγιναν φανερές και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να
γράφει ο μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββας: «Ελλάς, που έστιν η
πιστότης σου προς την Ορθοδοξίαν και προς την πλουσίαν παράδοσιν των Αγίων
Πατέρων»;73 Και να μην ξεχνούν όσοι είναι υπέρ της κυβερνητικής γραμμής των εμβολιασμών,
τα προβλήματα που δημιούργησε η κυβερνητική πολιτική στην Εκκλησία την περίοδο του
κορωναϊού και τις διχόνοιες μεταξύ πιστών, αλλά και μεταξύ ιερέων, ακόμη και επισκόπων.74
Ο μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος θύμισε στον αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών κ.
Πέτσα: «Των Θεοφανείων οι τηλεοράσεις δείξανε πλάνα με αγιασμούς χωρίς μάσκες, με κόσμο,
και ήταν πλάνα παλαιοτέρων ετών αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να αποκαταστήσει την αλήθεια.
Και έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά που φάνηκε ότι σε όλο αυτό το διάστημα η Εκκλησία
στοχεύθηκε. ∆εν είμαστε μαζί, δυστυχώς, δεν φταίω εγώ»!...75
Η Εκκλησία επομένως δέχτηκε ένα μεγάλο μέρος του γενικότερου πολέμου που
προκάλεσε ο ιός στην κοινωνία.
71

O Prof Med Sucharit Bhakdi στον FOCUS FM JULY 2021: https://youtu.be/wmtLDRrZgUY?t=2013
https://www.imdleo.gr/diaf/2020/kairos_Noah.html
73
Ο Μητροπολίτης Σάββας στην επιστολή του προς τον Μητροπ. πρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιο αναφέρεται στο
κλείσιμο των Ιερών Ναών στην Ελλάδα, την παρεμπόδιση προσέλευσης στην Θεία Ευχαριστία και τις ποινικές
διώξεις σε Μητροπολίτες και κληρικούς. https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/42868-polonias-savvas-ellaspou-estin-i-pistotis-sou-pros-tin-orthodoksian
74
15-7-2021. «Η ∆.Ι.Σ. αποφάσισε να καλέσει τους Σεβ. Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφείμ και Αιτωλίας και
Ακαρνανίας κ. Κοσμά να παράσχουν προφορικές εξηγήσεις κατά την Συνεδρία Αυτής του μηνός Αυγούστου,
λαμβάνουσα υπ’όψιν την εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των ∆ογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων
σχετικώς προς τις επιστολές και λοιπές ενέργειες των εν λόγω Αρχιερέων, με τις οποίες εξεδήλωσαν απειθαρχία και
έλλειψη σεβασμού προς την ομόφωνη απόφαση του συλλογικού οργάνου διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος,
ως προς την έκτακτη διαδικασία τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών εξαιτίας των υγειονομικών περιορισμών». Romfea
∆ηλ. η ∆ΙΣ αντί να θέλει να ξεχασθεί η υπαγορευμένη πολιτικά απόφασή της για εορτασμό του Πάσχα στις 9μμ του
Μ. Σαββάτου, χωρίς χρονικό περιθώριο για τη θεία Λειτουργία, την υπενθυμίζει ζητώντας και υπακοή!
75
13-7-2021. Καρπενησίου σε Πέτσα: «Η Εκκλησία στοχεύθηκε, δεν είμαστε μαζί»!..
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/44518-karpenisiou-se-petsa-i-ekklisia-stoxeythike-den-eimaste-mazi
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4.2.2. Προς το μέλλον. Τα προβλήματα της πανδημίας προστίθενται στα υπάρχοντα
προβλήματα. Κύριος στόχος όμως είναι να οδηγηθούμε εκβιαστικά στην αποδοχή μιας ψευτοθρησκευτικότητας, που υποβαθμίζει την Ορθοδοξία σε υπηρέτρια της «πολιτικής ορθότητας»,
του οικουμενισμού και της πανθρησκείας. Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προείπε με ακρίβεια:
«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».76
Ο κορωναϊός ήρθε, και τα κατ' εφημισμόν εμβόλια mRNA μαζί του, για να μείνουν και να
καθορίζουν το μέλλον μας με τον τρόπο που θα τα χειρίζονται οι ειδήμονες της Νέας Τάξης
...για το καλό μας, όσο εμείς θα ξεχνάμε την πηγή των όντως αγαθών δηλ. τον Θεό.
Το γενικότερο πνευματικό πρόβλημα με τον κορωναϊό συνδυάζεται με το προκαλούμενο,
(ή εικονιζόμενο στο υλικό πεδίο κατά τον άγιο Μάξιμο), γενικότερο νεοταξικό πρόβλημα.
Πόσοι γνωρίζουν ότι, τώρα, η τεχνολογία κατασκευής επεξεργαστών είναι πλέον στα 5
νανόμετρα δηλ. το μισό από το μέγεθος του κοροναϊού;77 Όταν η προβλεπόμενη από το τρέχον
project της Νέας Τάξης «GREAT RESET» "4η Βιομηχανική Επανάσταση" ενώνει ψηφιακά,
φυσικά και βιολογικά συστήματα... πρέπει να προβληματιστούμε ως που φτάσαμε. Ο Κλάους
Σβαμπ, Ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) και
συγγραφέας μαζί με τον Maret του «GREAT RESET», λέει: «Ένα από τα χαρακτηριστικά της
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης είναι ότι δεν αλλάζει αυτό που κάνουμε αλλά ΑΛΛΑΖΕΙ
ΕΜΑΣ»!...78 Αλλά, όπως γράψαμε, ο άμεσα ελεγχόμενος από την τεχνολογία άνθρωπος
είναι πλέον ένα βιο-ρομπότ που δεν είναι κατάλληλο για τη Βασιλεία των ελευθέρων
ανθρώπων του Ουρανού... Η νανοτεχνολογία μπορεί πλέον να εφαρμοστεί άνετα με μαζικούς
εμβολιασμούς για να επιτευχθεί η 4η Βιομ. Επανάσταση, δηλ. ο έλεγχος του κόσμου, υποτίθεται
για το καλό του... Και έρχονται οι ταυτότητες και το σφράγισμα. Πρέπει να ανησυχούμε για τις
επιπτώσεις από τα νέα mRNA "εμβόλια" και τις ουσίες τους, τις ικανές να διαταράξουν το
νευρικό σύστημα79 των εμβολιασμένων, όταν μάλιστα συνδυαστούν με τη 5G τεχνολογία.
4.3. Η πανδημία ως εκκλησιαστικό «σημείο».
Η Εκκλησία του Χριστού γιορτάζει την ενανθρώπισή του Υιού του Θεού τα Χριστούγεννα.
Είναι μια γιορτή που καλωσορίζει στην κτίση ως βρέφος τον άκτιστο και ∆ημιουργό των όλων
Θεό. «Εμείς μεν είμαστε ψυχή και σώμα· εκείνος δε Θεός και ψυχή και σώμα», λέει ο ιερός
Χρυσόστομος. (PG 62:231).
Ήρθε για να μας μεταδώσει αληθινή ζωή, που προσφέρει και στις μέρες μας διά των
Μυστηρίων της Εκκλησίας. Μας δίνει το σώμα και αίμα Του με το Μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας και μας καθιστά (κατά χάριν) υιούς Θεού.
Ο Χριστός γεννάται ταπεινά σε σπήλαιο και φάτνη για να μας δείξει από τη γέννησή Του
τη μεγάλη αξία της αρετής της ταπείνωσης για την οποία ο ίδιος είπε αργότερα: «Μάθετε από
Εμένα, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». (Ματθ. 11:29). «Εταπείνωσε τον εαυτό
Του», λέει και ο απόστολος Παύλος, «μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». (Φιλιπ. 2:8).
∆ιά των παθημάτων Του, πρώτα με δικαιοσύνη80 και ύστερα με την άπειρη δύναμη της
76

Ελέχθη εν Σιατίστη, η 5η: https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf
Ενώ η IBM ανακοίνωσε την πρώτη 2 nm (δηλ. 2 δισεκατομυριοστών του μέτρου) τεχνολογία από τις 6 Μαΐου
2021. https://newsroom.ibm.com/2021-05-06-IBM-Unveils-Worlds-First-2-Nanometer-Chip-Technology,-Opening-aNew-Frontier-for-Semiconductors
78
https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Great_Reset.html
79
3-7-2021. Η καθηγήτρια του ΜΙΤ Stephanie Seneff και ο Dr. Greg Nigh βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
τα εμβόλια mRNA να προκαλέσουν τα επόμενα χρόνια ένα κύμα αυτοάνοσων και νευροεκφυλιστικών ασθενειών.
77

www.pronews.gr/ygeia/999322_kathigitria-mit-tha-ehoyme-epidimia-neyroekfylistikon-astheneion-ta-epomena-hronia-apo
80

∆ιότι, κατά τον άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο Σωτήρ με κρίση και δικαιοσύνη την αμαρτία απέβαλε και τον
διάβολο απέκτεινε, όχι με την υπερβολική ισχύ Του: «ὅτι ὁ Σωτὴρ ἐν αὐτῇ (κρίσει καὶ δικαιοσύνῃ) τὴν ἁμαρτίαν
ἐκβαλὼν καὶ τὸν διάβολον ἀποκτείνας, οὐχ ὑπερβολῇ ἰσχύος, οὐδὲ τῷ νικᾷν δυνάμει τοῦτο ἐποίησεν· ἀλλὰ κρίσει
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Θεότητός Του, ο Χριστός κατέστρεψε την εξουσία του διαβόλου και ανέστησε, πρώτα στο
πρόσωπό Του, την ανθρώπινη φύση χαρίζοντάς μας τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
Αυτοί, πλέον, που οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι υιοί Θεού. ∆ιότι
δεν λάβατε πάλι πνεύμα φοβικής δουλείας (όπως του Μωσαϊκού νόμου),81 αλλά λάβατε
πνεύμα υιοθεσίας, λέει ο απόστολος Παύλος. (Ρωμ. 8:14-15). Και αυτό είναι πολύ ανώτερο της
ελευθερίας, επισημαίνει ο ιερός Χρυσόστομος.
Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων του 2019 σημαδεύτηκε από την εμφάνιση
στην Ελλάδα του, προερχόμενου από την Κίνα, κορωναϊού SARS-CoV-2 και της ασθένειας
covid-19, που αυτός προκάλεσε. Προς αντιμετώπιση της ασθενείας, περιέργως, δεν
επιλέχθηκαν επιβοηθητικά θεραπευτικά φάρμακα, αλλά όλη η προσοχή, στη ∆ύση τουλάχιστον,
στράφηκε σε αναμενόμενα, πειραματικά (και ψευδεπίγραφα) εμβόλια mRNA. Κορωναϊός και
εμβόλια είχαν πριν λίγα χρόνια κατοχυρωθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας!...82
Πέρασε ένας χρόνος με εγκλεισμούς (lock down), ακόμη και ολόκληρης της χώρας, χωρίς
ουσιαστική θεραπευτική υποβοήθηση, με αποτέλεσμα την συντήρηση της αρρώστιας, την
αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων και συγχρόνως την φτωχοποίηση του πληθυσμού από
τις καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι
έφτασε η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων του 2020, που σημαδεύτηκε από την
επίσημη έναρξη των εμβολιασμών mRNA κατά του κορωναϊού. Αυτοί για πρώτη φορά
επεμβαίνουν στο γονιδίωμα του ανθρώπου (DNA & RNA).83 Μια πρωτιά στην ανθρώπινη
ιστορία. Γιορτάζεται μάλιστα αυτή η πρωτιά με κλειστές τις εκκλησίες και με
απαγορευμένες τις υπαίθριες λατρευτικές εκδηλώσεις με τις οποίες συντελείται ο αγιασμός του
περιβάλλοντος χώρου (πλέον των ανθρώπων), και ενώ όλοι είναι φυλακισμένοι στα σπίτια τους
(Lockdown)... Είναι ένας κακός "οιωνός", μια κακή αρχή για το μέλλον. Ένα προφητικό σημάδι,
για άσχημες μελλοντικές επιπτώσεις σε ανθρώπους και περιβάλλον. ∆ηλ. από τα
Χριστούγεννα του 2020, όταν οι Χριστιανοί γιορτάζομε την ενανθρώπιση του Σωτήρος Χριστού,
οι υπερήφανοι Νεοταξίτες εισάγουν στην ανθρωπότητα για τη "σωτηρία μας" τα εμβόλιά
τους. Παρόλο που αποδεικνύονται αναξιόπιστα και με επικίνδυνες παρενέργειες, τα προωθούν
με θρησκευτική ευλάβεια.
∆εν είναι περίεργο που έχομε, από το υπερήφανο κοσμικό πνεύμα (που καθοδηγεί ο
διάβολος), μια μίμηση της Θείας Οικονομίας με την οποία ο Σωτήρας Χριστός σώζει τον κόσμο.
Οι Πατέρες ονομάζουν τον διάβολο «παντομίμητον και αρχαίον ζωγράφον»,84 λέει ο άγιος
Νικόδημος ο Αγιορείτης. Έτσι αντί της Θεϊκής υιοθεσίας έχομε κοσμική «ΙΟΘΕΣΙΑ», με έντονο
το εωσφορικό της πνεύμα, από τα Χριστούγεννα του 2019, και με ενανθρώπιση του
"σωτηριώδους" εμβολίου κατά τα Χριστούγεννα του 2020. Και όλο αυτό συντελείται σαν μέρος
του μυστηρίου της αντι-Οικονομίας που εξαθλιώνει ποικιλότροπα τους λαούς, δηλ. του
μυστηρίου της ανομίας κατά τον απόστολο Παύλο (Β Θεσ. 2:7), που θα φέρει τον Αντίχριστο.
Ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος, που υπέστη κι ο ίδιος διωγμό, λέει:
καὶ δικαιοσύνῃ, κατὰ τὸ εἰρημένον· ∆ικαιοσύνη καὶ κρίμα ἑτοιμασία τοῦ θρόνου σου». (Εις την θείαν λειτουργίαν
17,6 &7). Και για επιβεβαίωση επικαλείται τον άγιο ∆ιονύσιο τον Αρεοπαγίτη.
81
«Πνεῦμα γὰρ οὐκ ἔλαβεν ὁ τῶν Ἰουδαίων δῆμος· τί οὖν ἐνταῦθά φησι; Τὰ γράμματα οὕτως ἐκάλεσεν, ἐπειδὴ
πνευματικὰ ἦν, ὥσπερ οὖν καὶ τὸν νόμον πνευματικὸν, καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἀπὸ τῆς πέτρας καὶ τὸ μάννα»... (PG 60:526)
82
«Η πρώτη επιτυχημένη αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για κορωνοϊό και τα συναφή εμβόλια υποβλήθηκε στις
23 Ιουλίου 2014, από το Pirbright Institute, σύμφωνα με έγγραφα που ελήφθησαν από το US Patent and
Trademark Office (USPTO)... Η αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2018. Το Ίδρυμα
Bill and Melinda Gates έχει δώσει τουλάχιστον 5,6 εκατομμύρια δολάρια στην Pirbright από το 2016».
https://operation-nation.com/coronavirus-patent-documents-vaccine-race-and-countdown-to-war/
∆είτε επίσης,
Ατζέντα «μείωσης πληθυσμού» μέσω εμβολίων - Gates: https://youtu.be/-WFa4bHC0Do
83
Όχι μόνο στο RNA. Το είπε ο Νομπελίστας Μοντανιέ. Τώρα η Dr. Seneff αναφέρει: «Αυτοί που ισχυρίζονται
ότι το mRΝΑ δεν εμπλέκεται με το DNA κάνουν λάθος. Η πρωτεΐνη-ακίδα είναι το πιο τοξικό μέρος του ιού
και παραμένει στον οργανισμό και αφότου ο ιός έχει φύγει από τον οργανισμό». 3-7-2021. pronews.gr
84
Aγ. Νικοδήμου Αγιορείτου, Συμβουλευτικόν εγχειρίδιον, εκδ. Νεκτ. Παναγόπουλου, σελ. 158.
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«Τότε (επί ειδωλολατρών αυτοκρατόρων) διωκόταν φανερά η πίστη στον Χριστό. Σήμερα
διώκεται ύπουλα. Ενοχλούνται πολλοί από την παρουσία του Θεού. Και βγαίνουν νόμοι εναντίον
της πίστεως, του κλήρου, εναντίον της Εκκλησίας. Το ίδιο έγινε και στην πατρίδα μας.
Σφραγίστηκαν οι ναοί μας, απαγορεύτηκε η θεία κοινωνία, παραβιάστηκε η ελευθερία
μας. Οι νόμοι απομάκρυναν τον άνθρωπο από τον άνθρωπο και επιχειρήθηκε με την
προπαγάνδα να τονιστεί ότι και η μετοχή στο σώμα και στο αίμα του Χριστού φέρει
κίνδυνο. Οι πιστοί καλούμαστε να αποδείξουμε ότι η πίστη μας στον Χριστό είναι το κέντρο της
ζωής μας».85
Για τους «αρχιτέκτονες του φαινομενικά αθώου παγκοσμίου συστήματος
διακυβέρνησης» και τις μεθόδους ελέγχου του πληθυσμού, γράφεται από την Ι. Μ.
Κουτλουμουσίου: «Η τακτική με την οποία προσπαθούν να επιτύχουν την ψυχολογική
κατάρρευση των ανθρώπων είναι πάγια και έχει σαν κέντρο τον φόβο. Όταν κάποιος βρίκεται σε
καθεστώς φόβου, οι κινήσεις του είναι τυφλές και προσπαθεί να κρατηθεί από το πρώτο πράγμα
που θα τον κάνει να αισθανθεί ασφαλής. Αυτό εκμεταλλεύονται οι κυβερνώντες σκηνοθετώντας
καταστροφικά γεγονότα. Γιατί να περιμένουν να προκύψει κάποιο πρόβλημα, αν μπορούν να
κερδίσουν χρόνο δημιουργώντας το οι ίδιοι;... Αν προκύψουν αμφιβολίες ή δυσαρέσκεια για την
πολιτική τους, οπλίζουν το ψυχολογικό οπλοστάσιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης - τα οποία
ελέγχουν πλήρως - για να αφαιρέσουν την κριτική σκέψη των ανθρώπων».86
Ανεξάρτητα από το αν (και πόσο) ήταν ηθελημένη η πανδημία του κορωναϊού, πάντως
δραματοποιήθηκε υπερβολικά, γιατί αυτό ταιριάζει στα Νεοταξικά σχέδια. «Η Ιστορία θα
αναγνωρίσει αυτήν την κρίση ως τη μεγάλη ευκαιρία για επαναφορά (GREAT RESET)»,87
είπε η πρόεδρος του IMF (∆ΝΤ). ∆εν αντιμετωπίζομε μια επιστημονική εργασία και μόνο, αλλά
ένα project που τρέχει παγκόσμια. Και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν τοποθετήθηκε ως προς αυτό
το project, στην τηλεδιάσκεψη του Virtual Davos εφέτος, λέγοντας: «Tο Great Reset είναι
καταδικασμένο σε αποτυχία». Γράφεται μάλιστα ότι γέλασε κυριολεκτικά με την ιδέα της
Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης - την ιδέα του Schwab για μια προγραμματισμένη
κοινωνία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, των ρομπότ και της συγχώνευσης ανθρώπου
και μηχανής.88 Επειδή, όμως, όλα αυτά συμβαίνουν, δεν είναι απλές θεωρίες, ας είμαστε
προσεκτικοί γιατί η επιστήμη μπορεί να εφαρμόζεται κακώς, από την πονηρή επέμβαση
κάποιων, για τους οποίους πρέπει, όπως ο προφητάναξ ∆αβίδ, να παρακαλούμε τον Θεό:
«Απάλλαξέ με Κύριε από ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου λύτρωσέ με...
Ακόνησαν τη γλώσσα τους σαν του φιδιού. Ιός ασπίδων (δηλητηριωδών φιδιών) είναι
υπό τα χείλη τους». (Ψαλμ. 139:4).
Όσοι άγονται από το Πνεύμα του Θεού, δηλ. οι αληθινοί Χριστιανοί, δεν χρησιμοποιούν
τις μεθόδους των κοσμικών αρχόντων για να πείσουν ή το χειρότερο να αξαναγκάσουν
συνανθρώπους τους να ακολουθήσουν τη γνώμη τους. Έτσι αποφεύγουν να συγκοινωνούν στις
αμαρτίες των άλλων, που μερικές φορές δεν φτάνει το μυαλό τους να αντιληφθεί την ύπαρξή
τους. Η διαφορετική κατάσταση της υγείας του κάθε ανθρώπου, καθιστά τον εμβολιασμό, ή μη,
προσωπική υπόθεση του καθ' ενός. ∆εν είναι δυνατόν οι κληρικοί να δίνουν ευλογίες που
επιφέρουν πιθανό σωματικό θάνατο στα πνευματοπαίδια τους. Αυτό μόνο για την
ομολογία του Χριστού επιτρέπεται, διότι τότε υπάρχει πνευματικό αντάλλαγμα (γίνονται
μάρτυρες)...
Στον προβληματισμό για τον εμβολιασμό δεν μπορεί να διαγραφεί το ηθικό ζήτημα που
85

17.06.2021. www.pentapostagma.gr/ekklisia/ekklisia-tis-ellados/7018216_mitropolitis-kerkyras-bgainoyn-nomoienantion-tis-pisteos-kai
86
«Ο Γέρων Παΐσιος και τα σημεία των καιρών», Ι.Μ. Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, σελ. 10-11.
87
88

∆είτε: https://www.imdleo.gr/diaf/2020/Great_Reset.html και σχετικό βίντεο.
12-2-2021. www.pentapostagma.gr/kosmos/rosia/6990159_xeskepase-tin-neotaxiki-atzenta-toy-ntabos-o-poytin
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έθιξε ο π. Στυλιανός Καρπαθίου, για τη θυσία πολλών ανθρωπίνων εμβρύων89 κατά την
κατασκευή των εμβολίων που έρχονται στην Ελλάδα,90 το θέμα του διχασμού των πιστών από
τις εμπαθείς ομιλίες, όπως και το ζήτημα της απόκρυψης (προς χάριν ξένων συμφερόντων),
της εύρεσης Ελληνικού φαρμάκου!...91
Οι Χριστιανοί, ιδιαίτερα, πρέπει να θυμούνται ότι «ουδείς δύναται δυσί κυρίοις
δουλεύειν» (Ματθ. 6:24), δηλ. κανείς δεν μπορεί συγχρόνως να υπηρετεί δύο Κυρίους. Οπότε με
τη συμπεριφορά τους δεν πρέπει να προσδίδουν κυριαρχικά δικαιώματα στο εμβόλιο! «Υπάρχει
μια τάση εμπεδωμένη από τύπο και πολιτικούς που καθιστά αυτά τα διακυβεύματα - εγχειρήματα
σχεδόν θρησκευτικά. Αυτοί είναι άρρωστοι... ∆εν μπορούμε να προσευχόμαστε στο
εμβόλιο σαν να είναι Θεός...92 Το εμβόλιο είναι ένα εργαλείο με πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Η όλη κατάσταση θυμίζει παγκόσμιο πόλεμο»,93 παρατηρεί ο καθηγητής
λοιμωξιολογίας Didier Raoult (Ντιντιέ Ραούλ). Και ο Καθηγούμενος γέροντας Φιλόθεος της Ι. Μ.
Καρακάλλου από το Άγιον Όρος, λέει για τα περίεργα του εμβολιασμού: «Βλέπουμε με τι
δικτατορικό τρόπο προσπαθούν να επιβάλουν το εμβόλιο… Με τι πλύση εγκεφάλου από τα
μέσα και τα διαδίκτυα… Ξέρουμε ότι χρυσοπληρώνουν τους δημοσιογράφους, τα κανάλια»...94
Ζούμε λοιπόν στην χαρακτηριστική αυτή εποχή του κορωναϊού, που επέτρεψε (κατά
παραχώρηση, όχι κατ' ευδοκίαν) ο Θεός να έρθει στην ανθρωπότητα προς όφελός της. Μία
γερόντισσα λέει: «Άνοιξε ο ουρανός και ήρθε ένας ιός. Αλλά όχι ο υιός που μας σώζει
αλλά ο ιός της καταστροφής. Ο ιός του θανάτου. Αυτό σίγουρα ο Θεός το επέτρεψε γιατί η
ζωή μας δεν είναι τέτοια που πρέπει να είναι... Η πρώτη ανατροπή παγκοσμίως εφάνη
τον καιρό αυτό. Είναι ο καιρός του κορωναϊού».95
Η αποστασία από τον Υιό και Λόγο του Θεού, φέρνει τον ιό της αμαρτίας, κατά μια
αντίστροφη διαδικασία από αυτή με την οποία σωζόμαστε. Το υπενθυμίζουμε από τον ειρμό της
5ης ωδής του ιαμβικού κανόνα της εορτής των Φώτων, σε απόδοση στη δημοτική: «Έχοντας
απαλλαγεί, με την κάθαρση του Αγίου Πνεύματος οι βαπτισμένοι, από τον ιό του
σκοτεινού και βουτηγμένου στο βόρβορο της αμαρτίας Εχθρού (∆ιαβόλου), φτάσαμε σε
υπήνεμο (από τα πονηρά πνεύματα) απλανή δρόμο. Αυτός ο δρόμος μας οδηγεί σε χαρά
που (μοιάζει) απρόσιτη, είναι όμως προσιτή σε αυτούς μόνο που ο Θεός συμφιλιώθηκε
(διά των Μυστηρίων)».96 Η αμαρτία δηλητηριάζει την ύπαρξή μας (ψυχή και σώμα). Και ο
κορωναϊός μας το θυμίζει στο υλικό πεδίο, διότι δυστυχώς το σώμα και οι ανάγκες του
προηγούνται των αναγκών της ψυχής, στον όλο και πιο σκοτιζόμενο νου αρχόντων και
αρχομένων. Είναι μια κατηφόρα πνευματική στην οποία είναι σημαδιακή η έναρξη μαζικής
επέμβασης στο ανθρώπινο γονιδίωμα από τα Χριστούγεννα του 2020.
Η κοινωνία πρέπει από τις ζυμώσεις της κατάστασης της «ιοθεσίας» στην οποία
βρίσκεται να επιτύχει την πνευματική της ανόρθωση, για να υπάρξουν και υλικά οφέλη κατόπιν.
Αλλιώς, η υπερήφανη αμετανοησία που επικρατεί θα φέρνει όλο και χειρότερες καταστροφές,
89

Παρά την αθώωσή του από την ελλιπώς πληροφορημένη Ελλαδική Εκκλησία. Το 2ο βίντεο:
https://www.imdleo.gr/diaf/2021/karpathiou.html & https://www.imdleo.gr/diaf/2021/Karpathiou-embolia.pdf
90
Μόνο το Κινεζικό Cinofarm δεν κατασκευάζεται με χρήση ανθρωπίνων εμβρύων, κατά τον π. Στυλ. Καρπαθίου.
91
https://www.imdleo.gr/diaf/2021/karpathiou.html#ax
92
«Ανάσταση για 1η φορά στην ιστορία στις 21:00 αλλά τα εμβολιαστικά κέντρα ανοικτά μέχρι τα μεσάνυχτα»!...
www.newsbeast.gr/greece/arthro/7329772/emvoliasmoi-7-imeres-tin-evdomada-anoichta-ta-emvoliastika-kentra-mechri-ta-mesanychta
93
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6-7-2021. https://dimpenews.com/2021/07/06/καθηγητής-λοιμωξιολογίας-didier-raoult-μμε-και-π/

https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/gerontas-filotheos-karakallinos-vlepoyme-me-ti-diktatoriko-tropo-prospathoyn-naepivaloyn-to-emvolio/
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Γερόντισσα Άννα, του ησυχαστηρίου του αγίου Πορφυρίου. https://youtu.be/KeHfB0m4BbQ?t=263
«Εχθρού ζοφώδους και βεβορβορωμένου, Ιόν καθάρσει Πνεύματος λελουμένοι, Νέαν προσωρμίσθημεν
απλανή τρίβον, Άγουσαν απρόσιτον εις θυμηδίαν, Μόνοις προσιτήν, οις Θεός κατηλλάγη». ∆είτε ολόκληρο
τον ιαμβικό κανόνα: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iambikos-Fwta.pdf
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που ήδη έχουν αρχίσει. ∆εν έπεται, κατά τον λόγο του Κυρίου (βλ. Λουκά 13:1-5), ότι αυτοί στους
οποίους θα συμβούν είναι οι αμαρτωλότεροι, όμως τονίζει: «Εάν δεν μετανοήσετε, πάντες
ομοίως θα απωλεσθείτε»!
Αυτό το καλοκαίρι σημαδεύτηκε από... κακοκαιρίες. Στην Κίνα οι πλημμύρες ήταν
πρωτοφανείς. Σε μερικές περιοχές είχαν 1000 χρόνια να γίνουν τέτοιες, λένε οι ειδήσεις. Εκεί
όμως οι διώξεις των Χριστιανών συνεχίζονται, οι εκκλησίες γκρεμίζονται και οι εικόνες του
Χριστού αντικαθίστανται με εικόνες του προέδρου Σι Ζιπιγκ, που πρόσφατα ανακυρήχτηκε
ισόβιος (αυτοκράτορας). Ο κομμουνισμός (το είδαμε και στη Σοβιετική Ένωση), έδιωξε τον
Χριστό για να επαναφέρει την Καισαρολατρεία... Στην καθ' ημάς Ευρωπαϊκή Ένωση
ξαφνικές καταστροφικές πλημμύρες με πολλά ανθρώπινα θύματα συμβαίνουν σε Γερμανία,
Βέλγιο και άλλες χώρες. Εδώ ο Χριστιανισμός διώκεται έμμεσα, μέσω αθέτησης των εντολών
του Χριστού από την «πολιτική ορθότητα», την επιμονή σε φιλόσαρκες "αξίες", την προβολή του
αποκρυφισμού κλπ. Αν παρακολούθησε κάποιος τις ειδήσεις θα πρόσεξε ότι οι καταστροφές σε
Γερμανία, Βέλγιο κλπ ξεκίνησαν όταν ανακοινώθηκε ότι «Η ΕΕ ξεκινά νομικές διαδικασίες κατά
της Ουγγαρίας και της Πολωνίας για την παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών LGBTQ+».97
Στο Βέλγιο κλείστηκε χειροκίνητα και ένας πυρηνικός αντιδραστήρας.98 Αυτές τις ημέρες, 15-17
Ιουλίου η ηλιακή δραστηριότητα ήταν πολύ αυξημένη.
Ξέσπασαν επίσης, εκατοντάδες δασικές πυρκαϊές στον Καναδά, με αποπνικτικό καπνό
για τους κατοίκους γειτονικών περιοχών, ενώ ο νεοταξίτης πρωθυπουργός Τρυντώ σφυρίζει
αδιάφορα στο συντελούμενο συγχρόνως (προμελετημένο) κάψιμο δεκάδων εκκλησιών. Και
στην Ινδία, Ιράν και Νέα Ζηλανδία υπήρξαν μεγάλες πλημμύρες. Επίσης σε Νότια Ρωσία και
Ουκρανία, χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση αν και κατά το πλείστον είναι Ορθόδοξες.
Μεγάλες πυρκαϊές και τρομερή λειψυδρία παρατηρείται στην Καλιφόρνια. Εδώ ο άνθρωπος
της ∆ύσης, σαν άλλος πολυμήχανος Οδυσσέας έχει αναπτύξει την τεχνολογία των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, που τώρα πράγματι εφαρμόζεται σε κάθε μηχανή!... Προσπαθούν
ήδη κάποιοι να την περάσουν και στους ανθρώπους, όπως είπαμε. ∆εν θα το καταφέρουν,
εκτός εξαιρέσεων, γιατί έρχεται ο Γενικός ή 3ος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά ο «Οδυσσέας» έχει
έτοιμο και τον ∆ούρειο Ίππο, που αν δεν γίνει δεκτός όπως πρέπει, σαν αφιέρωμα στη
σοφία του Θεού, θα καταστρέψει την Τροία και τους Τροϊκανούς,99 που ταλαιπωρούν και
τον Ελληνικό λαό, ο οποίος πρέπει να έχει πίστη στον Θεό. Η πίστη ελαφρύνει τις δοκιμασίες, ή
τις καταργεί. Σε νέα εργασία θα αναφερθούμε στα γεγονότα με βάση την Αποκάλυψη.
Το παρόν (εκτυπώσιμο): https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia2.pdf
Η αντίστοιχη ιστοσελίδα: https://www.imdleo.gr/diaf/2021/iothesia2.html
14/27 Ιουλίου 2021
Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου
Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης

www.imdleo.gr
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15 Ιουλίου 2021. https://www.rt.com/news/529270-eu-launches-legal-action-hungary-poland/ Μάλιστα πρωτοστάτησαν η Γερμανίδα πρόεδρος της Κομισσιόν και ο Βέλγος πρωθυπουργός. Γράφεται (σε μετάφραση): «Η
Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει δράση για δύο παραβάσεις των αξιών της ΕΕ. Η πρώτη είναι επειδή πέρασε ένα νόμο
που απαγορεύει την απεικόνιση περιεχομένου με ομοφυλόφιλους ή τρανσέξουαλς στους ανηλίκους ηλικίας κάτω
των 18 ετών. Η δεύτερη είναι επειδή ζήτησε από τους συγγραφείς ενός παιδικού βιβλίου να εκδώσουν μια
αποποίηση ευθυνών ότι περιέχει "συμπεριφορά που παρεκλίνει από τους ρόλους των φύλων"... Εν τω μεταξύ, η
Πολωνία δέχθηκε πυρά για τις αυτοανακηρυγμένες ζώνες απαλλαγμένες από ΛΟΑΤ, γεγονός που εμποδίζει τις
αξίες της ΕΕ που προωθούν τη μη διάκριση. Περισσότερες από 100 πόλεις, που εκτείνονται στο ένα τρίτο της
χώρας, έχουν αναγνωριστεί ως απαλλαγμένες από επιρροές ΛΟΑΤ»...
98
Λόγω πιθανής διαρροής υδρρογόνου. https://www.rt.com/news/529329-belgium-nuclear-reactor-hydrogen-leak/
99
Το εξηγούμε στο Χιλιάρμενο (ή 1000-άρμενο): https://www.imdleo.gr/diaf/2014/vid04/1000-armeno.html
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