
Τό σπηλαιο τού Οσίου Νείλου

Βίος το  σίου Νείλου το  μυροβλύτουῦ ὁ ῦ
Ε φραίνου ν Κυρίω  γιώνυμος θως,  νοητ ς τ ς Θεοτόκου κα  ρα ος παράδεισος· δο  γ ρὐ ἐ ὁ ἁ Ἄ ὁ ὸ ῆ ὶ ὡ ῖ ἰ ὺ ὰ  
ν τα ς πωρείαις σου ξήνθησαν κρίνα ειθαλ  κα  πανεύοσμα, κα  ν τα ς κοιλάσι κα  παραλίοιςἐ ῖ ὑ ἐ ἀ ῆ ὶ ὶ ἐ ῖ ὶ  

σου δένδρα ο ρανομήκη κα  ε σκιόφυλλα νεβλάστησαν, καρπο ς θανάτους το  Πνεύματοςὐ ὶ ὐ ἀ ὺ ἀ ῦ  
προβαλλόμενα... ( σιος Νικόδημος  γιορείτης)ὅ ὁ Ἁ

ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ κρο τ ς χερσονήσου το  θω, σ  πόσταση μίας ρας περίπου π  τἄ ῆ ῦ Ἄ ὲ ἀ ὥ ἀ ὸ ὰ 
Καυσοκαλύβια, πρ ς τ  Μεγίστη Λαύρα, μέσα σ  να πιβλητικ  γριο τοπίο θαυμαστ ς φυσικ ςὸ ὴ ᾿ ἕ ἐ ὰ ἄ ῆ ῆ  

μορφι ς κα  στ ν κορφ  ν ς πότομου βράχου, διακόσια πενήντα περίπου μέτρα πάνω π  τὀ ᾶ ὶ ὴ ὴ ἑ ὸ ἀ ἀ ὸ ὴ 
θάλασσα, κυριολεκτικ  μεταξ  ο ρανο  κα  γ ς», βρίσκεται τ  σπήλαιο το  σίου Νείλου τοὰ ὺ ὐ ῦ ὶ ῆ ὸ ῦ ὁ ῦ 
μυροβλύτου.



 σιος Νε λος, πο  σκήθηκε δ , ε ναι να π  τ  « ειθαλ  κα  πανεύοσμα» κρίνα, να π  τὉ ὅ ῖ ὺ ἀ ἐ ῶ ἶ ἕ ἀ ὸ ὰ ἀ ῆ ὶ ἕ ἀ ὸ ὰ 
«ο ρανόμηκη κα  ε σκιόφυλλα» δέντρα, πο  βλάστησαν ν τα ς πωρείαις κα  ν τα ς κοιλάσι καὐ ὶ ὐ ὺ ἐ ῖ ὑ ὶ ἐ ῖ ὶ 
παραλίοις· το  γιοτόκου θωνα.ῦ ἁ Ἄ

Βλαστ ς τ ς ε άνδρου Πελοποννήσου, γεννήθηκε στ  χωρι  γιος Πέτρος τ ς Κυνουρίας στὸ ῆ ὐ ὸ ὸ Ἅ ῆ ὰ 
τέλη το  16ου α . νατράφηκε « ν παιδεί  κα  νουθεσί  Κυρίου» ( φ. 6:4) π  το ς ε σεβε ςῦ ἰ Ἀ ἐ ᾳ ὶ ᾳ Ἐ ἀ ὸ ὺ ὐ ῖ  
γονε ς του κα  διδάχθηκε τ  ερ  γράμματα π  τ ν νάρετο κα  μορφωμένο θε ο του ερομόναχοῖ ὶ ὰ ἱ ὰ ἀ ὸ ὸ ἐ ὶ ῖ Ἱ  
Μακάριο. Μ  τ  συνετ  καθοδήγηση κα  τ ς συμβουλ ς το  τελευταίου,  μικρ ς Νικόλαοςὲ ὴ ὴ ὶ ὶ ὲ ῦ ὁ ὸ  
Τερζάκης - τσι λεγόταν στ ν κόσμο  γιος- «προέκοπτε σοφί  κα  λικί  κα  χάριτι παρ  Θεἔ ὸ ὁ ἅ ᾳ ὶ ἡ ᾳ ὶ ὰ ῷ 
κα  νθρώποις» (Λουκ. 2:52).ὶ ἀ

Πολ  νωρ ς  σπόρος το  θείου λόγου, πο  πεσε « π  τ ν γ ν τ ν καλήν» (Ματθ. 13:23), δωσεὺ ὶ ὁ ῦ ὺ ἔ ἐ ὶ ὴ ῆ ὴ ἔ  
καρπ  κατονταπλάσιο. τσι στ ν ψυχ  το  Νικολάου ναψε  θε ος ρωτας τόσο, πο  ὸ ἑ Ἔ ὴ ὴ ῦ ἄ ὁ ῖ ἔ ὺ ἡ 
ματαιότητα το  κόσμου δ ν μπορο σε ν  τ ν κρατήσει πι  κοντά της. κολούθησε, λοιπόν, τῦ ὲ ῦ ὰ ὸ ὰ Ἀ ὸ 
θε ο του στ ν στορικ  Μον  Κοιμήσεως τ ς Θεοτόκου Μαλεβ , νδρ α τότε, πο  βρίσκεται στῖ ὴ Ἱ ὴ ὴ ῆ ῆ ἀ ῴ ὺ ὰ 
βόρεια ντερείσματα το  Πάρνωνα κα  χρονολογε ται π  τ ν 8ο α . κε , «τ  ζυγ  το  Χριστοἀ ῦ ὶ ῖ ἀ ὸ ὸ ἰ Ἐ ῖ ῷ ῷ ῦ ῦ 

ποσχ ν τ ν α χένα», κατ  τ ν ερ  μνογράφο του, «πρ ς σκητικο ς γώνας νδρεί  ψυχὑ ὼ ὸ ὐ ὰ ὸ ἱ ὸ ὑ ὸ ἀ ὺ ἀ ἀ ᾳ ῇ 
πεδύσατο».ἀ

Στ  μοναχική του κουρ  π ρε τ  νομα το  σίου Νείλου το  Σιναΐτη. Τ ν μεγάλο α τ  νηπτικὴ ὰ ῆ ὸ ὄ ῦ ὁ ῦ ὸ ὐ ὸ ὸ 
πατέρα το  5ου α . μιμήθηκε  συνώνυμός του νέος μοναχ ς στ ν σκηση στ ν πομον  κα  τ νῦ ἰ ὁ ὸ ὴ ἄ ὴ ὑ ὴ ὶ ὴ  

πακοή, στ  νηστεία κα  τ ν γκράτεια, στο ς κόπους κα  τ ς κακοπάθειες, στ ς προσευχ ς κα  τ ςὑ ὴ ὶ ὴ ἐ ὺ ὶ ὶ ὶ ὲ ὶ ὶ  
γρυπνίες. Τόσο φλογερ ς ταν  σκητικός του ζ λος, στε λίγο ργότερα, μ  τ ν ε λογία τοἀ ὸ ἦ ὁ ἀ ῆ ὥ ἀ ὲ ὴ ὐ ῦ 

γέροντά του, γκαταβίωσε σ  μι  σπηλιά, πι  πάνω π  τ  μοναστήρι, γνωστ  σήμερα μ  τ νἐ ὲ ὰ ὸ ἀ ὸ ὸ ὴ ὲ ὴ  
νομασία « σκητήριο το  γίου Νείλου».ὀ Ἀ ῦ Ἁ

Γι  τ ν καθαρότητα κα  τ ς ρετές του, ξιώθηκε ν  λάβει, ταν φτασε στ ν κατάλληλη λικία,ὰ ὴ ὶ ὶ ἀ ἀ ὰ ὅ ἔ ὴ ἡ  
τ  χάρισμα τ ς ερωσύνης. Παράλληλα μαθε κα  τ ν ερ  τέχνη τ ς ε κονογραφίας, στ ν ποίαὸ ῆ Ἱ ἔ ὶ ὴ Ἱ ὴ ῆ ἰ ὴ ὁ  
πιδόθηκε μ  πιτυχία.ἐ ὲ ἐ

 ερομόναχος Μακάριος μεινε δεκαπέντε περίπου χρόνια στ  Μαλεβή. στερα, ποθώνταςὉ ἱ ἔ ὴ Ὕ  
συχαστικότερη ζωή, νεχώρησε γι  τ  γιον ρος. πως ναφέρει  διος στ  διαθήκη του,ἡ ἀ ὰ ὸ Ἅ Ὄ Ὅ ἀ ὁ ἴ ὴ  

γραμμένη τ  1608, «σπινθ ρ θε ος κατ  τ  συνειδ ς τιτρωσκόμενός μου τ ν καρδίαν ο κὸ ὴ ῖ ὰ ὸ ὸ ὴ ὐ  
παύσατο, λλ  ε  λεγχόμενος π  α το  διακα ς ε χον τ ν καρδίαν μου παρτίσαι τ  τ ς μ ςἐ ἀ ᾿ ἀ ὶ ἐ ὑ ᾿ ὐ ῦ ῶ ἶ ὴ ἀ ὸ ῆ ἐ ῆ  

ψυχ ς καταθύμιον, λέγω δ  τ  τ ς συχίας κατορθώματα. Πορευθε ς γο ν πρ ς ε ρεσιν τόπουῆ ὴ ὰ ῆ ἡ ὶ ῦ ὸ ὕ  
πιτηδείου, στε ν συχί  μον σαι κατ  μόνας, κα  περιερχόμενος παντα τ  το  γιωνύμουἐ ὥ ἐ ἡ ᾳ ᾶ ὰ ὶ ἅ ὰ ῦ Ἁ  
ρους καταφύγιά τε κα  καταγώγια, λθον κα  μέχρις ρίων τ ς γίας Λαύρας, ν ο ς τετυχηκ ςὌ ὶ ἦ ὶ ὁ ῆ ἁ ἐ ἶ ὼ  

ε ρον χ ρον πιτήδειον, καθ ς βουλόμην, ε ς μ ν ο κησιν».ὗ ῶ ἐ ὼ ἐ ἰ ἐ ὴ ἴ

 γιος Νε λος κολούθησε τ ν πνευματικό του πατέρα στ ν θωνα. Πρόσφεραν συμβολικά,Ὁ ἅ ῖ ἀ ὸ ὸ Ἄ  
πως συνηθίζεται, να φλουρ  στ ν κυρίαρχη Μον  τ ς Μεγίστης Λαύρας κα  γόρασαν τ ν τόποὅ ἕ ὶ ὴ ὴ ῆ ὶ ἀ ὸ  
κε νο, ς πονομαζόμενος ν τ ς περαγίας Θεοτόκου κα  τ ν σίων πατέρων Πέτρου τε καἐ ῖ ὃ ἐ ἦ ῆ Ὑ ὶ ῶ ὁ ὶ 
θανασίου». Στ ν περιοχ  α τή, περιοχ  πανέμορφη λλ  κα  πανέρημη  πλησιόχωρη ΣκήτηἈ ὴ ὴ ὐ ὴ ἀ ὰ ὶ ἡ  

τ ν Καυσοκαλυβίων δρύθηκε ργότερα, γύρω στ  1700, ε χε ζήσει κα   πρ τος γνωστ ςῶ ἱ ἀ ὰ ἶ ὶ ὁ ῶ ὸ  
γιορείτης σκητής,  σιος Πέτρος  θωνίτης (8ος α .)Ἁ ἀ ὁ ὅ ὁ Ἀ ἰ

«Συχνο ς δρ σι κα  κόποις μεγίστοις· γέροντας κα  ποτακτικ ς σπασαν βράχια, κοψανῖ ἱ ῶ ὶ ὶ ὑ ὸ ἔ ἔ  
γριόδεντρα, ξερίζωσαν πουρνάρια, καθάρισαν π  τ  βάτα κα  τ  γκάθια τ ν τόπο, πο  τανἀ ἀ ὸ ὰ ὶ ᾿ ἀ ὸ ὺ ἦ  

πρ ν το ς θηρσ  μόνοις πρ ς κατοίκησιν πρόσφορος», χτισαν κελλάκια κι να ναΰδριο φιερωμένοὶ ῖ ὶ ὸ ἔ ἕ ἀ  
στ ν παπαντ  το  Κυρίου (σώζονται μέχρι σήμερα στ  ναΰδριο α τ  χνη τοιχογραφι ν ποὴ Ὑ ὴ ῦ ὸ ὐ ὸ ἴ ῶ ὺ 
φιλοτέχνησε, κατ  τ ν παράδοση,  γιος Νε λος) κα  πιδόθηκαν μ  νθεο ζ λο στ ν νηπτικ  βίο.ὰ ὴ ὁ ἅ ῖ ὶ ἐ ὲ ἔ ῆ ὸ ὸ

Πέρασαν μερικ  χρόνια, κα   ερομόναχος Μακάριος ναχώρησε ε ρηνικ  γι  τ  ο ράνιαὰ ὶ ὁ ἱ ἀ ἰ ὰ ὰ ὰ ὐ  
σκηνώματα.  γιος Νε λος, μόνος πι  λλ  κατάφορτος μ  το ς γιοπνευματικο ς καρπο ς τ ςὉ ἅ ῖ ὰ ἀ ὰ ὲ ὺ ἁ ὺ ὺ ῆ  
τέλειας ποταγ ς, πόθησε τ ν ρωικ  ζω  τ ς τέλειας συχίας.  πόθος α τ ς ταν μι  φυσικὑ ῆ ὴ ἡ ὴ ὴ ῆ ἡ Ὁ ὐ ὸ ἦ ὰ ὴ 
συνέχεια κα  προέκταση τ ν προηγούμενων πνευματικ ν γώνων του, μ  το ς ποίους  ψυχήὶ ῶ ῶ ἀ ὲ ὺ ὁ ἡ  
του ε χε καθαρθε  π  τ ν μαρτία κα  τ  πάθη.ἶ ῖ ἀ ὸ ὴ ἁ ὶ ὰ



κε  κοντά, σ  να φοβερ  γκρεμό, π ρχε μι  μικρ  σπηλιά. Μ  κίνδυνο τ ς ζω ς του κατέβηκεἘ ῖ ᾿ ἕ ὸ ὑ ῆ ὰ ὴ ὲ ῆ ῆ  
 γιος στ  σπηλι  α τή, τ  διαρρύθμισε κατάλληλα κα  φτιαξε στ  βάθος της ναν ποτυπώδηὁ ἅ ὴ ὰ ὐ ὴ ὶ ἔ ὸ ἕ ὑ  

ναΐσκο, πο  τ ν φιέρωσε στ ν πόστολο κα  ε αγγελιστ  ωάννη τ  Θεολόγο, τ ν γαπημένοὺ ὸ ἀ ὸ ἀ ὶ ὐ ὴ Ἰ ὸ ὸ ἀ  
μαθητ  το  Κυρίου κα  τ  παρθενικ  πρότυπο τ ν μοναχ ν. Τώρα πιά, «τ ς σαρκ ς τ ν πρόνοιανὴ ῦ ὶ ὸ ὸ ῶ ῶ ῆ ὸ ὴ  

λοσχερ ς πορρίψας», φοσιώθηκε λοκληρωτικ  στ  νοερ  ργασία, στ  θεωρία τ ς νωὁ ῶ ἀ ἀ ὁ ὰ ὴ ὰ ἐ ὴ ῆ ἄ  
ερουσαλήμ, κα  ξιώθηκε « ε  το ς νοητο ς μβατεύειν κα  συμμετεωροπορε ν τα ς θείαιςἹ ὶ ἀ ἀ ὶ ῖ ῖ ἐ ὶ ῖ ῖ  

δυνάμεσι» ( γιος Γρηγόριος Νύσσης).ἅ

γνοούμενος π  λους κα  ποκομμένος π  κάθε νθρώπινη παφ  δ ν πικοινωνο σε παρἈ ἀ ᾿ ὅ ὶ ἀ ἀ ὸ ἀ ἐ ὴ ὲ ἐ ῦ ὰ 
μόνο μ  ναν μοναχό, πο  το  φερνε τ  λιτ  σκητική του τροφ  κα  τ ν βοηθο σε στ ν τέλεση᾿ ἕ ὺ ῦ ἐ ὴ ὴ ἀ ὴ ὶ ὸ ῦ ὴ  
τ ς θείας Λειτουργίας, γωνίστηκε νικηφόρα, « ν προσευχ  κα  νηστεί » (Ματθ. 17:21), ναντίονῆ ἀ ἐ ῇ ὶ ᾳ ἐ  
τ ν δαιμόνων, πο  τ ν πολέμησαν λυσσαλέα, μοναδικ  λλ  κα  πέρτατη παρηγορι  χοντας τῶ ὺ ὸ ὴ ἀ ὰ ὶ ὑ ὰ ἔ ὴ 
νοερ  κα  καρδιακ  κοινωνία μ  τ ν ησο .ὴ ὶ ὴ ὲ ὸ Ἰ ῦ

Στ  πόκρημνο κε νο σκητήριο ζησε  γιος, γκλειστος κα  φανής, ς τ ν κοίμησή του, στ ςὸ ἀ ἐ ῖ ἀ ἔ ὁ ἅ ἔ ὶ ἀ ὡ ὴ ὶ  
12 Νοεμβρίου το  1651, τ ν μέρα κριβ ς πο  τιμ ται  μνήμη κα  το  προστάτη το  σίουῦ ὴ ἡ ἀ ῶ ὺ ᾶ ἡ ὶ ῦ ῦ ὁ  
Νείλου το  Σιναΐτου. Τ  γιο σκήνωμά του νταφιάστηκε μπροστ  στ  σπήλαιο π  τ  μοναχῦ ὸ ἅ ἐ ὰ ὸ ἀ ὸ ὸ ὸ 
πο  τ ν πισκεπτόταν.ὺ ὸ ἐ

Μετ  τ ν κοίμησή του  Θε ς τ ν δόξασε μ  τ  χάρισμα τ ς μυροβλυσίας. π  τ ν τάφο τουὰ ὴ ὁ ὸ ὸ ὲ ὸ ῆ Ἀ ὸ ὸ  
ρχισε ν  ναβλύζει ε δες γίασμα, πο  σχημάτιζε μικρ  ρυάκι κα  φτανε ς τ  θάλασσα.ἄ ὰ ἀ ὐῶ ἁ ὺ ὸ ὶ ἔ ὡ ὴ

Ο  χριστιανο  δ ν ργησαν ν  πληροφορηθο ν τ  θαυμαστ  γεγονός. τσι, ρχισαν νἱ ὶ ὲ ἄ ὰ ῦ ὸ ὸ Ἔ ἄ ὰ 
καταφθάνουν ς δ  μ  πλο α κα  ν  παίρνουν σ  δοχε α τ  μύρο, μ  τ  πο ο πολλο  ρρωστοιὡ ἐ ῶ ὲ ῖ ὶ ὰ ὲ ῖ ὸ ὲ ὸ ὁ ῖ ὶ ἄ  
θεραπεύθηκαν θαυματουργικά.

 συρρο  μως τ ν πιστ ν στ ν τόπο α τ  γινε ντιληπτ  π  το ς πειρατές, πού, πως ε ναιἩ ὴ ὅ ῶ ῶ ὸ ὐ ὸ ἔ ἀ ὴ ἀ ὸ ὺ ὅ ἶ  
γνωστό, λυμαίνονταν τ  Μεσόγειο στ  χρόνια της Τουρκοκρατίας. πανειλημμένα, λοιπόν, πεσανὴ ὰ Ἐ ἔ  
πάνω στο ς νύποπτους χριστιανούς, καί, φο  το ς λήστεψαν, λλους σκότωσαν κα  λλουςἐ ὺ ἀ ἀ ῦ ὺ ἄ ὶ ἄ  

α χμαλώτισαν, γι  ν  το ς πουλήσουν στ  σκλαβοπάζαρα τ ς νατολ ς.ἰ ὰ ὰ ὺ ὰ ῆ Ἀ ῆ

 κατάσταση α τ  προκάλεσε μεγάλη θλίψη κα  ταραχ  στο ς σκητ ς τ ς περιοχ ς, ποἩ ὐ ὴ ὶ ὴ ὺ ἀ ὲ ῆ ῆ ὺ 
ζήτησαν τ ν πέμβαση το  θαυματουργο  συνασκητ  τους σίου κακίου το  Καυσοκαλυβίτηὴ ἐ ῦ ῦ ῆ ὁ Ἀ ῦ  
(+1730).

 σιος στάθηκε πέναντι π  τ  σπήλαιο κα  προσευχήθηκε θερμά. Ε πε: « γιε Νε λε, σ  ποὉ ὅ ἀ ἀ ὸ ὸ ὶ ἶ Ἅ ῖ ἐ ὺ ὺ 
σουνα στ  ζωή σου τόσο ταπειν ς κα  συχος, γιατί τώρα πιτρέπεις ν  γίνονται τέτοιεςἤ ὴ ὸ ὶ ἥ ἐ ὰ  
καταστασίες κα  νωμαλίες σ  βάρος ε σεβ ν νθρώπων; Δ ν πρόλαβε ν  ποσώσει τ  λόγιαἀ ὶ ἀ ὲ ὐ ῶ ἀ ὲ ᾿ ἀ ὰ  

του  σιος κάκιος, κα   ρο  το  μύρου σταμάτησε!»ὁ ὅ Ἀ ὶ ἡ ὴ ῦ

Στ  χρόνια πο  κολούθησαν, χρόνια μαύρης σκλαβι ς, τ  γιον ρος γνώρισε μεγάλεςὰ ὺ ἀ ᾶ ὸ Ἅ Ὄ  
περιπέτειες κα  λλεπάλληλες ρημώσεις, πού, σ  συνδυασμ  κα  μ  τ  διακοπ  τ ς μυροβλυσίας,ὶ ἀ ἐ ὲ ὸ ὶ ὲ ὴ ὴ ῆ  
συνετέλεσαν στ  ν  γκαταλειφθε  τ  σπήλαιο κα  ν  λησμονηθε  τ  κριβ ς σημε ο τ ς ταφ ςὸ ὰ ἐ ῖ ὸ ὶ ὰ ῖ ὸ ἀ ὲ ῖ ῆ ῆ  
το  γίου Νείλου. στόσο , κα  μετ  τ ν κοίμηση το  γίου,  γύρω περιοχ  κατοικήθηκε κατῦ ἁ Ὡ ὶ ὰ ὴ ῦ ἁ ἡ ὴ ὰ 
διαστήματα π  φιλέρημους σκητές, πως φανερώνουν τ  πολυάριθμα μόλογα* πο  σώζονταιἀ ὸ ἀ ὅ ὰ ὁ ὺ  
στ  Μεγίστη Λαύρα (1653 κ.ε.).ὴ

* μόλογο λέγεται τ  συμβόλαιο γοραπωλησίας ν ς Κελλιο  π  τ ν κυρίαρχη Μονή.Ὁ ὸ ἀ ἑ ὸ ῦ ἀ ὸ ὴ

Τ  σημεριν  Κελλί**, πενήντα μέτρα δυτικ  το  ναϋδρίου τ ς παπαντ ς, χει να  φιερωμένοὸ ὸ ὰ ῦ ῆ Ὑ ῆ ἔ ὸ ἀ  
στ ν Κοίμηση τ ς Θεοτόκου, πο  νακαινίστηκε τ  1745 π  τ ν ερομόναχο Πελάγιο καὴ ῆ ὺ ἀ ὸ ἀ ὸ ὸ ἱ ὶ 
ο κοδομήθηκε πάλι μεγαλύτερος μετ  τ ν καταστρεπτικ  σεισμ  τ ς 26ης κτωβρίου το  1905.ἰ ὰ ὸ ὸ ὸ ῆ Ὀ ῦ

** Κελλί(ον) λέγεται να α τοτελ ς ε ρύχωρο ο κο δόμημα μ  νσωματωμένο ναΰδριο,ἕ ὐ ὲ ὐ ἶ ὲ ἐ  
περιβαλλόμενο π  ε ρεία περιοχή. Ε ναι συνήθως μεγαλύτερο π  καλύβη κα  δ ν πάγεται σἀ ὸ ὐ ἶ ἀ ὸ ὶ ὲ ὑ ὲ 
σκήτη, λλ  ξαρτ ται π  ε θείας π  κάποια μονή.ἀ ὰ ἐ ᾶ ἀ ᾿ ὐ ἀ ὸ

Στ ς ρχ ς το  19ου α .  γιος Νε λος μφανίστηκε σ  κάποιον Καυσοκαλυβίτη μοναχ  Θεοφάνη,ὶ ἀ ὲ ῦ ἰ ὁ ἅ ῖ ἐ ὲ ὸ  
πο  καταγόταν π  τ ν Καισάρεια τ ς Καππαδοκίας, κα  τ ν θεράπευσε θαυματουργικ  πὺ ἀ ὸ ὴ ῆ ὶ ὸ ὰ ἀ ὸ 



βαρει  κα  νίατη σθένεια***.ὰ ὶ ἀ ἀ

*** Δυστυχ ς, μετ  τ  θα μα,  μοναχ ς Θεοφάνης πλανήθηκε κα  δέχτηκε δαιμονικ  ράματαῶ ὰ ὸ ῦ ὁ ὸ ὶ ὰ ὁ  
ς δ θεν προφητικ ς ποκαλύψεις το  γίου Νείλου. Ο  « ποκαλύψεις» α τές, ποὡ ῆ ὲ ἀ ῦ ἁ ἱ ἀ ὐ ὺ 

καταγράφηκαν π  κάποιον ερομόναχο Γεράσιμο γιατ   Θεοφάνης ταν γράμματος,ἀ ὸ ἱ ὶ ὁ ἦ ἀ  
κυκλοφορήθηκαν σ  λίγα χειρόγραφα στ  μέσα το  19ου α . π  ρκετο ς γιναν δεκτ ς ςὲ ὰ ῦ ἰ Ἀ ὸ ἀ ὺ ἔ ὲ ὡ  
γνήσιες προφητε ες το  γίου Νείλου, χρησιμοποιήθηκαν μάλιστα ποσπασματικ  κα  πῖ ῦ ἁ ἀ ὰ ὶ ἀ ὸ 

ρισμένους νεότερους συγγραφε ς. Σ ν καρπ ς μως δαιμονοληψίας κα  πλάνης, χουνὁ ῖ ὰ ὸ ὅ ὶ ἔ  
καταδικαστε  π  τ ν γιορείτικη συνείδηση ς νόθες. Γι  α τ   ερ  Κοινότης ρνήθηκε νῖ ἀ ὸ ὴ ἁ ὡ ᾿ ὐ ὸ ἡ Ἱ ὰ ἀ ὰ 
γκρίνει τ  μετάφραση κα  κδοσή τους στ  ρωσικ  γλώσσα, πο  γινε τ  1912.ἐ ὴ ὶ ἔ ὴ ὴ ὺ ἔ ὸ

Τ  θα μα α τ  γινε γνωστ  σ  λη τ ν περιοχή, κα  π  τότε πολλο  μοναχο  ρχισαν νὸ ῦ ὐ ὸ ἔ ὸ ᾿ ὅ ὴ ὶ ἀ ὸ ὶ ὶ ἄ ὰ 
ρχονται στ ν τόπο τ ς σκήσεως το  γίου. Τ  παλαι  μονοπάτι, πο  ταν κλεισμένο π  το ςἔ ὸ ῆ ἀ ῦ ἁ ὸ ὸ ὺ ἦ ἀ ὸ ὺ  

θάμνους, νοίχτηκε πάλι κα  καθαρίστηκε , τ  σπήλαιο συγυρίστηκε κα  ε τρεπίστηκε,  θείαἀ ὶ ὸ ὶ ὐ ἡ  
Λειτουργία ρχισε ν  τελε ται τακτικ  στ  κκλησάκι το  γίου ωάννου το  Θεολόγου π  τἄ ὰ ῖ ὰ ὸ ἐ ῦ ἁ Ἰ ῦ ἀ ὸ ὴ 
συνοδία το  Κελλιο  τ ς Κοιμήσεως τ ς Θεοτόκου. Μάλιστα ο  Καυσοκαλυβίτες πατέρεςῦ ῦ ῆ ῆ ἱ  

ποφάσισαν ν  χτίσουν ξω π  τ  σπήλαιο, στ ν κρη το  βράχου, ναν μικρ  να  φιερωμένοἀ ὰ ἔ ἀ ὸ ὸ ὴ ἄ ῦ ἕ ὸ ὸ ἀ  
στ ν γιο Νε λο. Καθώς, λοιπόν, σκαβαν γι  ν  νοίξουν τ  θεμέλια, στ ς 7 Μαΐου το  1815, μὸ ἅ ῖ ἔ ὰ ᾿ ἀ ὰ ὶ ῦ ὲ 

περίγραπτη χαρ  κα  συγκίνηση βρ καν τ ν τάφο κα  τ  τίμια λείψανα το  γίου, π  τ  πο αἀ ὰ ὶ ῆ ὸ ὶ ὰ ῦ ἁ ἀ ὸ ὰ ὁ ῖ  
ξεχυνόταν ητη ε ωδία.ἄῤῥ ὐ

πεσταλμένοι τ ς Μεγίστης Λαύρας, πο  ε δοποιήθηκε μέσως, παρέλαβαν μ  πολλ  ε λάβεια τἈ ῆ ὺ ἰ ἀ ὲ ὴ ὐ ὰ 
πανεύοσμα σιακ  στ  κα  τ  μετέφεραν στ  μοναστήρι. κε  τ  ποδέχθηκαν πίσημα, μὀ ὰ ὀ ᾶ ὶ ὰ ὸ Ἐ ῖ ὰ ὑ ἐ ὲ 
κωδωνοκρουσίες, λαμπάδες κα  θυμιάματα, λοι ο  Λαυρι τες πατέρες, μ  πικεφαλ ς τ νὶ ὅ ἱ ῶ ὲ ἐ ῆ ὸ  
ξόριστο τότε στ  γιον ρος θνοϊερομάρτυρα πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως γιο Γρηγόριοἐ ὸ Ἅ Ὄ ἐ ἅ  

τ ν Ε  (+1821).  κάρα το  σίου τοποθετήθηκε σ  πολύτιμη λειψανοθήκη κα  ξεχωρίζει μέχριὸ ´ Ἡ ῦ ὁ ὲ ὶ  
σήμερα, νάμεσα στ  λλα για λείψανα τ ς Μον ς, γι  τ  θαυμάσια ε ωδία της. Στ  Κελλ  τ ςἀ ὰ ἄ ἅ ῆ ῆ ὰ ὴ ὐ ὸ ὶ ῆ  
Κοιμήσεως τ ς Θεοτόκου δόθηκε «χάριν ε λογίας,  ερ  α το  σιαγών, χουσα πάνω α τ ς ναῆ ὐ ἡ ἱ ὰ ὐ ῦ ἔ ἐ ὐ ῆ ἕ  

δόντα, ν  διαμ ν  κε σε ς φιέρωμα ναπόσπαστον ε ς α ώνα τ ν παντα» ( μόλογο 1-8-ὀ ὰ ὲ ῃ ἐ ῖ ὡ ἀ ἀ ἰ ἰ ὸ ἅ ὁ
1818).

Κατ  τ ν νακομιδ  τ ν λειψάνων το  γίου γιναν πολλ ς θαυματουργικ ς θεραπε ες σθεν ν,ὰ ὴ ἀ ὴ ῶ ῦ ἁ ἔ ὲ ὲ ῖ ἀ ῶ  
πο  πασχαν π  ποικίλα νοσήματα.ὺ ἔ ἀ ὸ

Σ  σύντομο χρονικ  διάστημα τ  σιακ  μν μα καλλωπίστηκε,  να ς το  γίου κτίστηκε δίπλαὲ ὸ ὸ ὀ ὸ ῆ ὁ ὸ ῦ ἁ  
του κα  μι  πέτρινη σκάλα κατασκευάστηκε, γι  ν  διευκολύνονται ο  προσκυνητ ς στ νὶ ὰ ὰ ὰ ἱ ὲ ὴ  
κατάβασή τους πρ ς τ  σπήλαιο.ὸ ὸ

π  τότε, τόσο  τάφος σο κα   σιαγόνα το  γίου κπέμπουν ν  καιρο ς πλούσια ε ωδία.Ἀ ὸ ὁ ὅ ὶ ἡ ῦ ἁ ἐ ἀ ὰ ὺ ὐ

Τ  φελόνι κα  τ  πετραχήλι το  γίου, πο  κι α τ  ε ωδιάζουν, φυλάσσονταν μέχρι τ ς μέρες μαςὸ ὶ ὸ ῦ ἁ ὺ ὐ ὰ ὐ ὶ  
στ  Κελλ  τ ς Κοιμήσεως, λλ   τελευτα ος μοναχ ς τ ς παλαι ς συνοδείας, γερο-Μεθόδιοςὸ ὶ ῆ ἀ ὰ ὁ ῖ ὸ ῆ ᾶ  
(+1993), τ  παρέδωσε στ  Μεγίστη Λαύρα γι  περισσότερη σφάλεια.ὰ ὴ ὰ ἀ

 μνήμη το  γίου Νείλου ορτάζεται στ ς 12 Νοεμβρίου, μέρα τ ς κοιμήσεώς του. Στ  γιονἩ ῦ ἁ ἑ ὶ ἡ ῆ ὸ Ἅ  
ρος μως πανηγυρίζεται λαμπρ  στ ς 7 Μαΐου, μέρα τ ς νακομιδ ς τ ν λειψάνων του.Ὄ ὅ ὰ ὶ ἡ ῆ ἀ ῆ ῶ

Στ ν γιο Νε λο ε ναι φιερωμένοι, κτ ς π  τ  ναΐσκο δίπλα στ ν τάφο του, κα  λλοι τρε ςὸ ἅ ῖ ἶ ἀ ἐ ὸ ἀ ὸ ὸ ὸ ὶ ἄ ῖ  
ναοί: να παρεκκλήσι στ ν ερ  Μον  Παναγίας Μαλεβ ς Κυνουρίας (τ  κελλ  το  σίου), λλοἝ ὴ Ἱ ὰ ὴ ῆ ὸ ὶ ῦ ὁ ἄ  
να στ  μετόχι τ ς Μον ς στ ν Τρίπολη, καθ ς κα  νας μεγαλόπρεπος νοριακ ς να ς στ νἕ ὸ ῆ ῆ ὴ ὼ ὶ ἕ ἐ ὸ ὸ ὸ  

Πειραι , στ ν περιοχ  το  Χατζηκυριακείου.ᾶ ὴ ὴ ῦ

Ε θε ο  πρεσβε ες το  μυροβλύτη κα  θαυματουργο  σίου πρ ς τ ν παντοδύναμο κα  φιλάνθρωποἴ ἱ ῖ ῦ ὶ ῦ ὁ ὸ ὸ ὶ  
Κύριο ν  χαρίσουν σ  λους μας τ ν βασιλεία τ ν ο ραν ν.ὰ ὲ ὅ ὴ ῶ ὐ ῶ



Προφητεία του Οσίου Νείλου του Νέου και Μυροβλύτου
Του εν’ τώ Αγίω Όρει του Αθωνος ασκήσαντος, προ 600 ετών, περί της ελεύσεως του Αντίχριστου 
και των εν τέλει του αιώνος ανθρώπων.

Κατά το 1900 έτος βαδίζοντες προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος άρυται ο κόσμος του καιρού 
εκείνου, να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησίαση ο καιρός της ελεύσεως του Αντίχριστου θα 
σκοτισθή η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη τα της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια 
και η ανομία. Τότε έρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος, μετασχηματίζονται αι μορφαί των 
ανθρώπων και δεν θα γνωρίζονται οι άνδρες από τάς γυναίκας διά της αναίσχυντου ενδυμασίας και 
των τριχών της κεφαλής, οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γενούν ωσάν θηρία από την 
πλάνην του Αντίχριστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός εις τους γονείς και γεροντότερους η αγάπη θα 
εκλείψει οι δε Ποιμένες των Χριστιανών, Αρχιερείς και Ιερείς, θα είναι τότε άνδρες κενόδοξοι, 
παντελώς μή γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν, θα αλλάξουν τα ήθη, αι παραδόσεις 
των Χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σωφροσύνη θα απολεσθή από τους ανθρώπους και θα 
βασιλεύση η ασωτία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν, και ουαί 
εις τους θησαυρίζοντας αργύρια. Αι πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι, θα 
πολιτεύωνται, εν τώ καιρώ εκείνω και διά την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, ο 
άνθρωποι θέλουν στερηθή την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον εις το Άγιον Βάπτισμα ως 
και την τύψιν της συνειδήσεως.

Αι Εκκλησίαι δε του θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις 
τους εν τώ κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι όποιοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι θα 
αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά Καταφύγια διά να εύρουν ψυχικήν ανακούφισιν των 
θλίψεων των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στενοχώριας. Και πάντα ταύτα γεννήσονται διά 
το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυρίευση τα πάντα, και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης 
και θα ποιή τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν, θέλη δε δώση πονηράν σοφίαν εις τον ταλαίπωρον 
άνθρωπον, διά να εφεύρη, να ομιλή ο εις προς τον άλλον, από την μίαν άκραν της γής, έως την 
άλλην, τότε θα πέτανται στον αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τον βυθόν της θαλάσσης ως ιχθύες.



Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι, διαβιούντες εν ανέσει, μή γνωρίζοντες οι 
ταλαίπωροι ότι ταύτα εστί πλάνη του Αντίχριστου. Και τόσον θα προοδεύση την επιστήμην κατά 
φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσαι τους ανθρώπους και μή πιστεύη εις την ύπαρξιν του 
τρισυπόστατου Θεού.

Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλειαν του ανθρωπίνου γένους, θέλει κωλοβώση τάς 
ημέρας, διά τους ολίγους σωζόμενους διότι θέλει πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε 
αιφνιδίως θέλει έλθη η δύστομος ρομφαία και θα θανάτωση τον πλάνον και τους οπαδούς αυτού.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ως άνθη πανεύοσμα, της αιδίου ζωής, τα θεία σου λείψανα, εκ των ταμείων της γής, ημίν 
ανεφάνησαν. Όθεν μνείαν τελούντες, της ευρέσεως τούτων, μέλπομεν Πάτερ Νείλε, την δοθείσαν 
σοι χάριν, δι’ ής πάσι προστάτης, ευρίσκη θερμότατος.
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ο παρόν κείμενο είναι απόσπασμα εξ αντιγραφής
ολοκληρωθείσης το 1906, παρά Ιακώβου ερομονάχου
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Σημείωση - σχόλια (Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου):

Τα αναγραφόμενα στο απόσπασμα αυτό του χειρογράφου είναι πολύ
περιεκτικά και χρειάζονται συστηματική ανάλυση. Δίνοντας στη συνέχεια μερικά
μόνοσχόλια, παρατηρούμε ανά κεφάλαιο τα εξής:

Διαβάζοντας το κείμενο κάποιος μη καλά ενημερωμένος στην
, ίσως νομίσει ότι το θέμα, κατά τονΆγιο Νείλο, επικεντρώνεται στο

ποια και πόσα λόγια έχει η «Ευχή». Το θέμα όμως έχει δύο σημεία στα οποία πρέπει
να δίνεται προσοχή.

Το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε μεριμνώδεις ενασχολήσεις, τόσο
που να περικόπτουμε από τον (συνολικό) χρόνο της προσευχής. Αυτό για τους
ασκητές στους οποίουςπρωτίστως απευθύνεται οΆγιοςΝείλος, σημαίνει αμεριμνία
τέτοια, ώστε όταν γίνεται προσευχή να μην βρίσκεται το μυαλό στο ρολόϊ, ούτε
βέβαια στις δουλειές. Όταν βιαζόμαστε, λέμε μεν την ευχή, η οποία σε πολλούς
ασκητές αντικαθιστά τις ακολουθίες, αλλά προσπαθώντας να την κάνουμε όσο το
δυνατόν πιο σύντομα, αντί να την λέμε ολόκληρη περικόπτουμε κάποια λόγια, ή δεν
προσέχομεστα λεγόμενα.

Αν τα λόγια πουπερικόπτουμε δεν είναι τέτοια που να μην βγαίνει νόημα, δεν
έχουμε πέσει στο δεύτερο παράπτωμα, το οποίο είναι ακριβώς ότι κάποτε όπως
λέγει οΆγιος, θα φθάσουμε να κάνουμε τέτοιες περικοπές που κυριολεκτικά δεν θα
ξέρουμε τι λέμε.

1. Περί ευχής:

«Ευχή του
Κυρίου Ιησού»

Σημείωση - σχόλια (Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου):
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Όσον αφορά τον λεκτικό τύπο της ευχής, οι γέροντες που είχαν υψηλή πνευματική 

κατάσταση, όπως ο γέροντας Χαράλαμπος τ. καθηγούμενος της Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου Αγίου 
Όρους, που υπήρξε πνευματοπαίδι του γέροντος Ιωσήφ του Σπηλαιώτη και ήταν κάτοχος της 
αδιαλείπτου καρδιακής προσευχής, δεν απαγόρευαν καθόλου τη συνοπτική φράση «Κύριε 
Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Στο ημερήσιο όμως πρόγραμμα προσευχής (ή κανόνα) την 
συνδύαζαν με κομβοσχοίνι στην Παναγία δια της ευχής «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον με», προς 
τον εορταζόμενο Άγιο, δια της επικλήσεως «Άγιε ή Αγία του Θεού ... πρέσβευε υπέρ εμού» 
και όλα αυτά με ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο πρόγραμμα στα μέτρα του μαθητευόμενου 
στην πνευματική ζωή και την «Ευχή». Πχ. στους αρχαρίους ο γέροντας συνιστούσε συνήθως να 
επιμένουν μόνο στη σύντομη μορφή της Ευχής, δηλ. το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», 
μέχρι να το συνηθίσει η γλώσσα και ο νους. Και στο θέμα αυτό η παράδοση από γέροντα σε 
μαθητή, και η διασταυρούμενη πείρα των πνευματικών καθοδηγητών κάθε εποχής, είναι πολύ 
σημαντική για να εντάσσεται σωστά η Ευχή του Ιησού μέσα στη γενικότερη πνευματική ζωή, και 
να αποφεύγονται οι περιπτώσεις πλάνης. Η καθημερινή εξομολόγηση των λογισμών είναι πχ 
στο πρόγραμμα όλων των ασκουμένων νέων μοναχών. 
      Οι χρονολογίες που υπάρχουν στο κείμενο, δηλώνουν την σταδιακή από γεννιά σε γεννιά 
υποβάθμιση του πνευματικού ζήλου, των ετών κάθε γεννιάς θεωρουμένων 25. Παρατηρείται ότι 
οι χρονολογίες δεν τίθενται για να ορίσουν κάποιο έσχατο, αλλά να προκαθορίσουν σαν χρόνια 
ηθικής κατάπτωσης, διαστροφής, και ταραχής, αυτά που έχουν κέντρο τον 20ό αιώνα 
(περ. 7400-7500 από Αδάμ): «…Άραγε ωσάν τι ταραχή θέλει γίνει τότε από το τέταρτον ως 
το πέμπτον, ήγουν από τας 7400 έως τας 7500 έτη… άραγε τι αρρενομανία και μοιχεία 
της αιμομιξίας και ακαθαρσίας θέλει γίνει τότε…» (σελ. 254).  

Λόγω του υλικού τους προσανατολισμού, οι άνθρωποι του 20ού αιώνα έκαναν 2 
παγκοσμίους πολέμους, αιματηρές επαναστάσεις σε Ρωσία, Κίνα κλπ, και διατήρησαν για 
πολλές δεκαετίες το κλίμα του ψυχρού πολέμου που ώθησε τους εξοπλισμούς στα ύψη, και 
δημιούργησε ήδη όπλα που μπορούν να καταστρέψουν όλο τον πλανήτη πολλές φορές, σε 
ελάχιστο χρόνο. Η πλεονεξία των πλουσίων λαών, μαζί με την γενική υποβάθμιση των 
πνευματικών αξιών και τις παράλληλα πονηρές διαθέσεις των καθοδηγουμένων από τη μασονία 
ηγετών, η κλιμακούμενη επιθετικότητα των μεγάλων συμφερόντων που φάνηκε εντονότερα από 
τους πολέμους που ξεκίνησε η Νέα Τάξη (πρώην Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Τσετσενία, 
Λίβανος, Παλαιστίνη κλπ), και τα σύγχρονα όπλα, δημιουργούν ήδη τις προϋποθέσεις του 3ου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πόλεμος αυτός δεν είναι μακριά, αλλά όπως και οι προηγούμενοι, για 
τον Άγιο Νείλο είναι απλώς παιδευτικές δοκιμασίες, και για το Άγιον Όρος “καταδρομές”, και το 
θέμα δεν επικεντρώνεται σ’ αυτούς, αλλά στο τι τους προκάλεσε, που είναι η αμαρτία. 
 

2.  Περί της 8ης Οικουμενικής Συνόδου: 
 
Μετά τα χρόνια των αντιπαραθέσεων και πολέμων, θα γίνει η Όγδοη και τελευταία 

Οικουμενική Σύνοδος. Ο Άγιος Νείλος προείπε με ακρίβεια ότι δεν πρόκειται αυτή να γίνει πριν 
παύσουν οι ταραχές (πόλεμοι και εσωτερικές ακαταστασίες), αλλά μετά τον 20ό αιώνα, δηλ. 
μετά το 7500 από Αδάμ (1992), και βέβαια μετά τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο στον οποίο 
ιδιαιτέρως «θέλει φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρει ούτε αρχήν ούτε τέλος». Ή 
όπως προφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θα προσπαθούν να το λύσουν με την 
πέννα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μία με την πέννα». (Βλ. το υπ’ αριθμ. 
48 των Προφητειών του Αγίου Κοσμά). 

Οι θρόνοι που θα καθίσουν οι Πατέρες της 8ης Οικουμενικής Συνόδου υποδείχτηκαν από 
την Θεοτόκο, το 1764, στον πρώην Αγαρηνό όσιο Δανιήλ. (Βλ. τεύχος “Προφητειών”).  

Όπως όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι, έτσι και η Ογδόη θα γίνει επί ευσεβούς πολιτικής 
εξουσίας, για να αποφασίσει άνευ κοσμικών πιέσεων ποιά είναι η Ορθοδοξία στις έσχατες 
ημέρες, και ποιές είναι οι αιρέσεις.  

Ας μην περιμένει κανείς να γίνει αυτό επί σημερινών πολιτικών ηγετών, οι οποίοι 
κατευθυνόμενοι από τα πρότυπα της Νέας Τάξης, που υποβιβάζει κάθε θρησκεία στο ρόλο του 
υπηρέτη των συμφερόντων των αφανών αφεντικών της, έχουν καταργήσει κάθε διάκριση 
ανάμεσα σε καλό και κακό, εξισώνουν την ηθική με την ανηθικότητα, δεν ξεχωρίζουν την 
Αλήθεια από την πλάνη, ούτε παραδέχονται την ύπαρξη αιρετικών. Μέσα στο σκοτάδι που 
βρίσκονται οι ίδιοι όλα τα βλέπουν όμοια μεταξύ τους, όλα είναι γι’ αυτούς σκιές… Δυστυχώς 
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μαζί τους συμπορεύονται εκκοσμικευμένοι Ορθόδοξοι ιεράρχες που θεωρούν τους αιρετικούς 
…«εν Χριστώ αδελφούς»! 

 

Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι (συνοπτικά) 
 

Α/Α  Τόπος  Ἔτος  Βασιλεύς  Πρόεδρος  Ἀριθμός 
Πατέρων

Διακριθέντες  Καταδικασθέντες 

Α  Νίκαια  325 
Μέγας 

Κωνσταντῖνος 
Ὁ 

αὐτοκράτωρ 
318 

Ἀθανάσιος, 
Σπυρίδων, 
Νικόλαος 

Ἄρειος 
(Εθεώρει κτίσμα τον 
Υιόν του Θεού, και το 
Άγιον Πνεύμα κτίσμα 

του Υιού)  

Β  Κωνσταντι‐
νούπολις  381 

Μέγας 
Θεοδόσιος 

1. Μελέτιος 
Αντιοχείας 
2. Γρηγόριος 
Θεολόγος 

3. Νεκτάριος 
ΚΠόλεως 

150 
Γρηγόριος 
Νύσσης 

Μακεδόνιος, 
Ἀπολλινάριος 

(Πνευματομάχοι, μη 
δεχόμενοι τη θεότητα 
του Αγίου Πνεύματος) 

Γ  Ἔφεσος  431 
Θεοδόσιος Β´ 
Μικρός 

Κύριλλος 
Ἀλεξανδρείας

200 
Ἰωάννης 
Ἀντιοχείας 

Νεστόριος 
(Δεν αναγνώριζε την 

Παναγίαν ως 
Θεοτόκον). 

Δ  Χαλκηδών  451 
Μαρκιανός και 
Πουλχερία 

Ἀντιπρόσωποι 
Πάπα κ.ἄ. 

620 
(ή 520) 

Θεοδώρητος 
Κύρου 

Εὐτυχής, Διόσκορος 
(Μονοφυσίτες. Η 
ανθρώπινη φύση του 
Ιησού θεωρούσαν ότι 
απορροφάται από την 

Θεία φύση). 

Ε  Κωνσταντι‐
νούπολις  553  Ἰουστινιανὸς 

Α´ 

Μηνᾶς καὶ 
Εὐτύχιος 
πατριάρχες 
ΚΠόλεως 

165 

Ἀπολλινάριος 
Ἀλεξανδρείας, 
Δομνίνος 
Ἀντιοχείας 

Μονοφυσιτισμός, 
Τρία Κεφάλαια 

Ωριγένη. 

Στ  Κωνσταντι‐νούπολις  680  Κων/ντῖνος Δ´ 
ο Πωγωνάτος 

Ἀντιπρόσωποι 
Πάπα 

170 
(ή 289) 

Μάξιμος ὁ 
Ὁμολογητής 

Μονοθελητισμός. 
Πάπας Ονώριος και 
Σέργιος ‐ Πύρος 
πατριάρχαι. (Δεν 
αναγνώριζαν δύο 

θελήσεις, μία για κάθε 
φύση, θεία και ανθρω‐
πίνη, του Κ. Ι. Χριστού).

Ζ  Νίκαια  787  Εἰρήνη ἡ 
Ἀθηναία 

Ταράσιος 
ΚΠόλεως 

358 
+132 ηγούμ.

Θεοφάνης 
μοναχός 

Εἰκονομάχοι 

 
Την ευσεβή πολιτική εξουσία της εποχής της 8ης Συνόδου, είδε ο Άγιος Ιωάννης της 

Κροστάνδης (1829-1908), να παρίσταται στο όραμά του, το 1901, με ένα χρυσό 
αυτοκρατορικό στέμμα πάνω στο οποίο ήταν γραμμένα με χρυσά γράμματα: «Για σύντομο 
διάστημα»1. Ο Όσιος Δανιήλ ο εξ Αγαρηνών είδε, σε ζωντανό όραμά του το 1764, κάτω από 
την Κωνσταντινούπολη να διατηρείται σε κατάσταση ύπνου ο μελλοντικός άρχων του Βυζαντίου 
με στέμμα στην κεφαλή και Ευαγγέλιο στα χέρια του2. Το στέμμα δεν είναι εδώ σύμβολο απλό 
της ευσεβούς εξουσίας, αλλά πιο συγκεκριμένα δηλωτικό της βασιλείας. Μπορεί η προφητική 
αναφορά σε βασιλιά, και όχι γενικά σε άρχοντα, από τον άγιο Ανδρέα τον δια Χριστόν σαλό, τον 
Άγιο Μεθόδιο, τον αυτοκράτορα Λέοντα τον σοφό κλπ, να θεωρηθεί ότι δεν συγκεκριμενοποιεί 

                                                 
1 Βλ. Όραμα Αγίου Ιω. Κρονστάνδης & 15, με ερμηνευτικά σχόλια υπό ΛΜΔ. 
2 Βλ. σελ. 50 της συλλογής Προφητειών υπό ΛΜΔ. 
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σαφώς το είδος του αξιώματος, λόγω της διαφορετικής ιδέας περί εξουσίας που είχαν στην 
εποχή τους. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης όμως βλέπει (με το στέμμα), την δυνατότητα 
αναβίωσης της βασιλείας προς όφελος της Εκκλησίας (της χαρούμενης σύναξης κλήρου και 
λαού), διότι είχε δει πριν και την παύση της από τον ηγέτη που χαρακτηρίζει σαν τότε αντίχριστο 
(δηλ. τον Λένιν). Ο αιδέσιμος Μπήντ (Venerable Bede περ. 672-735) γνωστός και σαν πατέρας 
της Βρετανικής Ιστορίας και ο πρώτος που εισήγαγε τη χρονομέτρηση «Anno Domine (AD)» 
δηλ. «μετά Χριστόν», αναφέρεται3 σε «Βασιλιά με το όνομα, και με ακλόνητο νου» που θα 
είναι συγχρόνως βασιλιάς των Ρωμαίων και των Ελλήνων, δηλ. προβλέπει σαφώς αναβίωση 
του Βυζαντίου. Αυτός «θα καταστρέψει όλα τα ιερά των ψευτοθεών και όλους τους 
ειδωλολάτρες θα καλέσει στο βάπτισμα. Και ο Σταυρός του Χριστού θα υψωθεί σε κάθε ναό»… 

Εν τούτοις κατά τον Μεγάλο Βασίλειο4 ο Θεός δεν έδωσε επαγγελία βασιλείας αλλά 
κριτών, όπως λέγει δια του προφήτου Ησαΐου: «και επιστήσω τους κριτάς σου ως το 
πρότερον5». Και αυτό διότι το κατά τους κριτάς πολίτευμα είναι πιο ελεύθερο και ταιριάζει 
περισσότερο με την ελευθερία της φύσης των ανθρώπων, οπότε μόνος Βασιλεύς γνωρίζεται 
ο Θεός. Αλλά για την έλλειψη βούλησης προς το καλό υπό του λαού, εδόθησαν ύστερα οι 
βασιλείς. Γι’ αυτό δεν υπήρχε βασιλιάς αρχικά στον παλιό Ισραήλ, αλλά «ο καθένας έκανε αυτό 
που θεωρούσε σωστό στους οφθαλμούς του». Σε μας τους Χριστιανούς, στον νέο Ισραήλ, μετά 
την έλευση του αληθινού Βασιλέως, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έδωσε σαν κριτές τους 
Μαθητές Του, για τους οποίους και γράφτηκε ότι «θα καθίσετε σε δώδεκα θρόνους κρίνοντες 
τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ6». Αλλά οι Απόστολοι, όπως προηγουμένως οι Προφήτες μεταξύ 
των οποίων και ο Μωϋσής, δόθηκαν σαν σύμβουλοι στο λαό. Διότι είναι του βασιλέως ιδιαίτερο 
γνώρισμα το να διατάσσει αυτούς που εξουσιάζει, ενώ του συμβούλου να πείθει. Τέτοιος λοιπόν 
σύμβουλος είναι ο απόστολος Παύλος, ο διάκονος της Καινής Διαθήκης, που λέγει: «Δίνω δε τη 
γνώμη μου, ως ελεημένος από τον Κύριο7». Γι’ αυτό, συνιστά ο Μέγας Βασίλειος, και εμείς αν 
έχουμε κάποια εξουσία να μην σκεπτόμαστε τον εαυτό μας σαν εξουσιαστή, αλλά σαν 
σύμβουλο.  

Μετά λοιπόν τον 3ο παγκ. πόλεμο θα υπάρξουν όχι τυχαίες, αλλά ευσεβείς βασιλείες σε 
Ελλάδα (Βυζάντιο), Ρωσία, και άλλες χώρες, για να γίνει η 8η Οικουμενική Σύνοδος και ο 
γεωργός Κύριος Ιησούς Χριστός «να διαλέξει τον σίτον από το άχυρον» κατά τον Άγιο Νείλο, 
προκειμένου να διαδοθεί κατόπιν ο αυθεντικός Χριστιανισμός από την ενωμένη και καθαρή 
Ορθοδοξία, σ’ όλη τη Γη. Με σίτο παρομοιάζονται από τον Θεό, στον προφήτη Ιερεμία, τα λόγια 
των αγίων προφητών, και άχυρο αυτά των ψευδοπροφητών: «τι το άχυρον προς τον σίτον; 
ούτως οι λόγοι μου, λέγει Κυριος… επλάνησαν τον λαόν μου εν τοις ψεύδεσιν αυτών και εν 
                                                 
3   Elucidorum of Honorius of Autun and Monumentum (22:146) by Godfrey of Citerbo. Συλλογή Robert A. Nelson: 
«Prophecy: A History of the Future / European Prophets». 
4   Μ. Βασιλείου, εἰς τον προφήτην Ἠσαΐαν (κεφ. 1ο): «…Kaˆ ™pist»sw toÝj krit£j sou, æj tÕ prÒteron.  
     Di¦ t…, Øperb¦j toÝj basile‹j, tîn kritîn ™mn»sqh; ka…toi kaˆ ™n basileàsin Ãs£n tinej, oƒ ™painetîj ¥rxantej 
toà laoà. —H Óti ¹ kat¦ toÝj krit¦j polite…a ™leuqeriwtšra Ãn, kat¦ fÚsin aÙto‹j Øp£rcousa, aÙtonomoumšnou 
toà laoà, kaˆ QeÕn mÒnon basilša gnwr…zontoj· ¹ d� tîn basilšwn kat£stasij Ûsteron ™k tÁj „d…aj ¢boul…aj 
aÙtîn ™pegšneto. ”Edei oân eÙergetoumšnouj ™pˆ t¾n makar…an kat£stasin ™panelqe‹n. Di¦ toàto oÙcˆ basile‹j, 
¢ll¦ krit¦j ™pist»sein ™phgge…lato, carizÒmenoj aÙto‹j tÕ ™leuqšrion· oÙ g¦r Ãn basileÝj ™n 'Isra¾l, ¢ll' 
›kastoj tÕ eÙq�j ™n Ñfqalmo‹j aÙtoà ™po…ei. –—H ™peid¾ oÙkšti basilšwn kairÕj Ãn, met¦ t¾n ™pidhm…an toà 
¢lhqinoà Basilšwj, krit¦j ™phgge…lato paršxein paraplhs…ouj to‹j prÒteron, toÝj maqht¦j toà Kur…ou, perˆ ïn 
e‡rhtai, Óti Kaq»sete ™pˆ dèdeka qrÒnouj, kr…nontej t¦j dèdeka ful¦j toà 'Isra»l… 
     Kaˆ toÝj sumboÚlouj sou, æj tÕ ¢parcÁj. 
      P£lin ™ntaàqa tÕ aÙtexoÚsion aÙto‹j diasèzwn, oÙcˆ tÕn prot£ssonta, ¢ll¦ tÕn sumbouleÚonta aÙto‹j œfh 
paršxesqai· Basilšwj m�n g¦r ‡dion ™pit£ssein to‹j ¢rcomšnoij· sumboÚlou d�, pe…qein Øp�r tîn sumferÒntwn toÝj 
bouleuomšnouj. OÙ g¦r aÙt£rkhj ›kastoj ¢f' ˜autoà eØr…skein tÕ dšon. Di¦ toàto eÙergetîn Ð QeÕj sumboÚlouj, 
¢ll' oÙcˆ ™xousiast¦j d…dwsin. –“Wste kaˆ ¹mîn ›kastoj m¾ æj ¥rconta ˜autÕn, ¢ll' æj sÚmboulon par¦ Kur…ou 
dedomšnon tù laù logizšsqw. P£ntej oân oƒ ProfÁtai, oƒ t¦ sumfšronta parainšsantej, sÚmbouloi· kaˆ prÕ 
p£ntwn MwãsÁj. Paraplhs…ouj oân to‹j ¢parcÁj sumboÚloij ¢nast»sein, eÙergetîn tÕn laÕn, Ð KÚrioj 
™paggšlletai, toÝj 'ApostÒlouj kaˆ EÙaggelist¦j, oŒoj Ãn Ð Paàloj sÚmbouloj, Ð di£konoj tÁj KainÁj Diaq»khj, 
lšgwn· Gnèmhn d� d…dwmi, æj ºlehmšnoj ØpÕ Kur…ou… 
     Kaˆ Ólwj ƒerÒn ti pr©gma ¹ sumboul¾, gnèmhj ›nwsij, ¢g£phj karpÕj, tapeinofrosÚnhj ¢pÒdeixij. 'Alazone…a 

g¦r dein¾, tÕ mhdenÕj o‡esqai crÇzein, ¢ll' ˜autù prosšcein, æj mÒnJ t¦ kr£tista bouleÚsasqai dunamšnJ…»  
5    Ησαΐας κεφ.1, 26. 
6    Ματθ. κεφ. 12, 28. 
7    Α΄ Κορ. Ζ‐25. «…γνώμην δε δίδωμι ως ηλεημένος υπό Κυρίου πιστός είναι». Και πριν: (Α΄Κορ. Ζ‐6). «…τούτο 
δε λέγω κατά συγγνώμην, ου κατ’ επιταγήν». 
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τοις πλάνοις αυτών και εγώ ουκ απέστειλα αυτούς και ουκ ενετειλάμην αυτοίς και ωφέλειαν 
ουκ ωφελήσουσι τον λαόν τούτον8». (Επλάνησαν τον λαό μου με τα ψέματά τους και τις 
πλάνες τους και εγώ δεν τους απέστειλα και δεν τους έδωσα τέτοια εντολή, και δεν πρόκειται να 
ωφελήσουν τον λαό αυτό). Γι’ αυτό και οι διδασκαλίες των αιρετικών θα αποβληθούν από την 
Εκκλησία κατά την 8η Οικουμενική Σύνοδο, όπως το άχυρο σκορπίζεται από τον άνεμο στο 
αλώνι για να μείνει ο σίτος καθαρός. Και μαζί βέβαια θα καταδικαστούν επίσημα πλέον και οι 
διδάσκαλοι των αιρέσεων, αιρεσιάρχες (αχυράνθρωποι). Το ξεκαθάρισμα αυτό είναι έργο του 
Κυρίου, όπως έλεγε διδάσκοντας τους Ιουδαίους στον Ιορδάνη ο Τίμιος Πρόδρομος και 
Βαπτιστής Ιωάννης: «του οποίου (Κυρίου) το φτυάρι είναι στο χέρι Του και θα ξεκαθαρίσει το 
αλώνι Του, και θα συνάξει τον σίτο Του στην αποθήκη, το δε άχυρο θα κατακαύσει με πυρ 
άσβεστο9». Την κρίση όμως την έδωσε ο ίδιος ο Κύριος και στους Αποστόλους του, αλλά και 
σε όλους τους Αγίους, με τους οποίους μαζί θα κρίνει τον κόσμο στην Δευτέρα Παρουσία Του. 
«Δεν γνωρίζετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο»; ρωτάει και ο Απόστολος Παύλος10. Πάντα 
μαζί τους αποφασίζει ο Θεός, αφού τους ενημερώσει, όπως δήλωσε στον Αβραάμ «ου μη 
κρύψω εγώ από  Αβραὰμ του παιδός μου, α εγώ ποιώ11», ή δια του προφήτου Αμώς «δεν 
θα κάμη τίποτε προς παιδείαν, ο Κύριος και Θεός, εάν προηγουμένως δεν το 
αποκαλύψει στους δούλους του τους προφήτες12». Αυτό όμως ισχύει ιδιαίτερα στην 
περίπτωση των Οικουμενικών Συνόδων, στις οποίες συμπαρίστανται νοερά και οι της 
θριαμβευούσης Εκκλησίας Άγιοι μετά των αγγελικών τάξεων. 

Μετά την 8η Οικουμενική Σύνοδο θα υπάρξει ευτυχία και άνεση στη γη, αλλά κατά τον 
Άγιο Ανδρέα τον δια Χριστόν σαλό, τον Άγιο Μεθόδιο και άλλους πατέρες, για 30 περίπου 
χρόνια, δηλ. «για σύντομο διάστημα». Το διάστημα αυτό της ευτυχίας πάνω στη γη δεν θα 
είναι παντού το ίδιο. Ο στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα πχ το βλέπει για την Ρωσία γύρω στα 15 
χρόνια. Υπάρχει όμως και ένα μεταβατικό διάστημα ανάκαμψης από την καταστροφή του 
πολέμου που επίσης δεν θα είναι παντού το ίδιο. Αυτό το μεταβατικό διάστημα, όσο κι αν είναι, 
προφανώς είναι πέραν των 15 ετών που προβλέπει ο στάρετς. Τότε και ο ευσεβής Βασιλιάς του 
Βυζαντίου γράφεται ότι δεν θα παίρνει φόρο. 

Η κατάσταση αυτή της ευτυχισμένης ζωής πάνω στη γη, που θα ακολουθήσει την Όγδοη 
Οικουμενική Σύνοδο δεν θα κρατήσει πολύ, λέει και ο Άγιος Νείλος: «…και τότε θα 
ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και πάλιν θέλουν να μεταστρέψουν την γνώμην 
τους εις το πονηρόν…» (σελ. 254). Και αυτό διότι αν και το κακό θα περιωρισθεί δραστικά μετά 
τον πόλεμο, εν τούτοις η σαπίλα θα είναι πολύ προχωρημένη, και οι άνθρωποι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφεία δεν θα είναι μετανοιωμένοι για τον τρόπο που σκεπτόντουσαν 
και έπρατταν, δηλ. θα συνεχίσουν να πιστεύουν στις ίδιες υλικές και πρόσκαιρες αξίες που 
έφεραν την καταστροφή, και να έχουν τις ίδιες φιλόσαρκες, φίλαυτες και υπερήφανες 
διαθέσεις.  

Όπως τονίζεται στην  Αποκάλυψη: «...και οι λοιποί των ανθρώπων, οι ουκ απεκτάν-
θησαν εν ταις πληγαίς ταύταις, ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, ίνα μη 
προσκυνήσωσι τα δαιμόνια, και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά και τα 
λίθινα και τα ξύλινα, ά ούτε βλέπειν δύναται ούτε ακούειν ούτε περιπατείν...13» (Αποκ. Θ-20). 
     Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέει ότι για ένα διάστημα  «Μετά το γενικό πόλεμο θα 
ζήσει ο λύκος με τ’ αρνί» (Η υπ’ αριθμ. 60). Δηλ. πιο πολύ φοβισμένοι παρά μετανοιωμένοι οι 
κακοί (λύκοι), θα ζουν μαζί με τους καλούς (αρνιά). Θα υπάρξει επομένως μετά τον 3ο 
Παγκόσμιο ή Γενικό Πόλεμο η εποχή που θα επαναδιαδοθεί από τους Ορθοδόξους παντού στη 
Γη το Ευαγγέλιο, και όλοι θα ζητούν να μάθουν για την Ορθοδοξία, αλλά δεν θα διαρκέσει πολύ. 

                                                 
8    Ιερεμ. κεφ. 23, 28‐32 
9   «…ου το πτύον εν τη χειρί αυτού και διακαθαριεί την άλωνα αυτού, και συνάξει τον σίτον αυτού εις την 
αποθήκην, το δε άχυρον κατακαύσει πυρί ασβέστω» (Ματθ. Γ-12). 
10   «ουκ οίδατε ότι οι άγιοι τον κόσμον κρινούσι»; (Α΄Κορ. ΣΤ-2). Και: «ουκ οίδατε ότι αγγέλους κρινούμεν»; (τους 
ξεπεσμένους εννοείται, Α΄Κορ. ΣΤ-3). 
11  «ου μη κρύψω εγώ από  Αβραὰμ του παιδός μου, α εγώ ποιώ» (Γέν. κεφ. 18, 17). Πριν την καταστροφή των 
Σοδόμων διαλέγεται ο Κύριος με τον Αβραάμ. 
12   «διότι οὐ μὴ ποιήσῃ Κύριος ὁ Θεὸς πρᾶγμα, ἐὰν μὴ ἀποκαλύψῃ παιδείαν αὐτοῦ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ 
τοὺς προφήτας». Αμώς 3, 7.  
13 ...και οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν φονεύτηκαν από με τις πληγές αυτές, δεν μετάνιωσαν 
από τα έργα των χεριών τους, να μην προσκυνήσουν τα δαιμόνια, και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα 
χαλκά και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπουν μπορούν,  ούτε να ακούουν, ούτε να περιπατούν... 
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Και όταν περάσει η εποχή αυτή της αναλαμπής της Ορθοδοξίας, θα έρθει πάλι μια εποχή ηθικής 
κατάπτωσης, φιλοχρηματίας που θα οδηγήσει σε γενική ακρίβεια, και γενικότερα έξαρσης όλων 
των παθών. Η εμπάθεια την εποχή αυτή, θα είναι διπλάσια αυτής που υπήρχε κατά την εποχή 
λίγο προ του κατακλυσμού, και η διαστροφή τέτοια, που «θα αποφασίζουν ότι εκείνος οπού 
εργάζεται την κακίαν θα είναι καλός», μας αποκαλύπτει ο Άγιος Νείλος ο μυροβλύτης. 
 

3.  Για την πλεονεξία: 
Η πλεονεξία «εκατατάραξεν όχι μόνον την μοναδικήν πολιτείαν, αλλά όλον τον 

κόσμο. Η πλεονεξία είναι θρόνος του Αντιχρίστου», αναφέρει ο Άγιος Νείλος. Η πλεονεξία 
μπορεί να υπάρχει και στους πλούσιους, αλλά και στους φτωχούς, και στους λαϊκούς αλλά και 
στους Μοναχούς, στον καθένα σύμφωνα με τα μέτρα και τις δυνατότητές του. Στις μέρες μας η 
πλεονεξία των πλουσίων λαών της γης, και μάλιστα μιας μερίδος ανθρώπων που προσπαθούν 
να διαιωνίσουν τα νομιζόμενα αγαθά τους, συμπαρασύρει όσους ακολουθούν το ίδιο πνεύμα, 
και οδηγεί προς την εμφάνιση του τελικού Αντιχρίστου. Η “πολυφρόντησις”, δηλ. η 
πολυποίκιλη και υπερβολική φροντίδα για τα μάταια πράγματα του κόσμου τούτου, για τα οποία 
δεν υπάρχει όφελος μετά θάνατον, σκοτίζει τη διάνοια των ανθρώπων και τους καθιστά 
αναισθήτους για όσα αφορούν τη σωτηρία τους. Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει: «θέλω δε 
υμάς αμερίμνους είναι». (Α΄Κορ. Ζ-32). 

Οι περισσότεροι όμως σημερινοί άνθρωποι βαρύνονται από ένα πλήθος καθημερινές 
υποχρεώσεις, και φτιάχνουν όλων των ειδών τα προγράμματα για τις δουλειές και τη 
διασκέδασή τους, αλλά πνευματικό πρόγραμμα δεν έχουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι 
περισσότεροι, κλήρος και λαός, δεν ανησυχούμε από αυτό. Η διάνοιά μας σκοτισμένη από τα 
βιοτικά ούτε καν αντιλαμβάνεται την ανάγκη ύπαρξής του. Η αναπνοή της ψυχής, η προσευχή 
έχει λιγοστέψει. Η ζωογόνηση δια των μυστηρίων της Εκκλησίας έχει υποτιμηθεί ή λησμονηθεί. 
Η μελέτη των Γραφών και των αναπαυόντων την ψυχή λόγων των πατέρων της Εκκλησίας έχει 
εκλείψει. Υπάρχει μόνο υποκρισία της ευσεβείας, που εκδηλώνεται πχ με υπερβολικό στολισμό 
εκκλησιών14 και κενόδοξες γιορτές με την συμμετοχή αιρετικών. Σε τέτοιους, πνευματικά σχεδόν 
νεκρούς ανθρώπους της εποχής του, θα έρθει να βασιλεύσει ο Αντίχριστος. 

Κατά τον Άγιο Νείλο, η “πολυφρόντησις” είναι επινόηση αλλά και σημείον - 
προάγγελος του Αντιχρίστου: «Καθώς οι Προφήται προέλεγον την έλευσιν του Κυρίου, 
έτσι και η πολυφρόντησις θα σκοτίζει την διάνοια των ανθρώπων, δια να γίνωνται 
αναίσθητοι εις την σωτηρίαν τους από την πολύ φροντίδα που θα έχουν, και η σωτηρία 
σώζεται μόνον εις όσους δεν πείθονται εις την εργασίαν του Αντιχρίστου. Και η εργασία 
του Αντιχρίστου είναι η μέριμνα του κόσμου και η θησαύρησις των μετάλλων της Γης».      

Επειδή τα χαρακτηριστικά αυτά τα έχει σε μεγάλο βαθμό η εποχή μας, αντιλαμβα-
νόμαστε ότι διαβιούμε ήδη μέσα σε ένα σύστημα προοδευμένο στην κακία, που είναι 
προδρομικό του τελικού Αντιχρίστου, στον οποίο μέσα θα κατοικεί ο Σατανάς. Γι’ αυτό, λέει ο 
άγιος Νείλος, ότι παρόλο που «ο Αντίχριστος και αισθητώς είναι δια να έλθει, νοητώς όμως 
ευρίσκεται εις τον κόσμον, καθώς εξέπεσε με τον κατηραμένον του θρόνον εις την γην». 
(σελ. 263). Θρόνος του Αντιχρίστου είναι η πλεονεξία, όπως ειπώθηκε πριν, αλλά και κάθε ανομία 
και αμαρτία. Αυτός που εξέπεσε είναι ο κατεξοχήν Αντίχριστος, ο Σατανάς15. Αυτός θα ενοικήσει 
πλήρως στον έσχατο Αντίχριστο, που θα έρθει αισθητώς επειδή θα είναι άνθρωπος. Μόνον 
όσοι δεν πείθονται να καταναλώνουν τη ζωή τους μεριμνώντας για μάταια πράγματα, αυτοί 
μπορούν να αποφύγουν τον σκοτισμό που προκαλούν οι μέριμνες και να φροντίσουν όσα 
αφορούν τη σωτηρίας τους, τονίζει ο Άγιος Νείλος. 

Τα παιγνίδια των τυχοδιωκτών πλεονεκτών με τις τιμές περιγράφονται γλαφυρά από τον 
Άγιο, και θυμίζουν την σύγχρονη πραγματικότητα με τις Χρηματιστηριακές πλεκτάνες, και την 
αύξηση στις τιμές των βασικών αγαθών χάριν ψυχρής κερδοσκοπίας (αισχροκερδείας). 

 
 
4.  Περί Αντιχρίστου: 

     Ο Αντίχριστος θα γεννηθεί «όταν θα δυστυχεύσει ο κόσμος από την χάρη του 
Παναγίου Πνεύματος» αναφέρει ο Άγιος Νείλος. Έτσι φαίνεται να δίνει την πνευματική 

                                                 
14   «Από τη μια θα ξαναστήνουν σταυρούς και θα επιχρυσώνουν τους τρούλους και από την άλλη παντού θα βασι-
λεύει το ψεύδος και το κακό», κατά τον στάρετς Σεραφείμ της Βύριτσα, από τη Ρωσία (1866-1949). Βλ. «Επίτομο». 
15    Κατά το λόγο του Κυρίου: «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. (Λουκ Ι-18).  

   - 35 -



διάσταση του εμποδίζοντος την έλευση του Αντιχρίστου, του «κατέχοντος», περί του οποίου ο 
Απόστολος Παύλος λέγει: «Το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο 
κατέχων άρτι έως εκ μέσου γένηται» (Β΄ Θεσ. Β-7). Η άλλη, γήϊνη, διάστασή του είναι ότι τότε 
δεν θα υπάρχει η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο16, τον Άγιο 
Ιωάννη τον Δαμασκηνό17 και άλλους Πατέρες. Η κατάσταση στην οποία θα εμφανισθεί για να 
κυβερνήσει ο Αντίχριστος θα είναι γενικευμένη αναρχία με δημοκρατικούς τίτλους. Δεν θα 
υπάρχουν τότε κατάλληλα άτομα ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντα ενός σωστού ηγέτη, 
ακόμη και τοπικού, πολιτικού ή θρησκευτικού. Γι’ αυτό «θέλει δυστυχεύσει και η Εκκλησία 
του Χριστού από Αρχιερείς και ποιμένες και πνευματικούς»...  

Κατά τον Άγιο Νείλο, και ο Αντίχριστος θα είναι «νομοκράτωρ και αυτοκράτωρ» αλλά θα 
έχει λάβει την εξουσία με δολιότητα «υποκρινόμενος εις τον κόσμον πως είναι πράος και 
ταπεινός στην καρδιά, αλλά θα είναι αλεπού στην καρδιά και λύκος στην γνώμη» (σελ. 265). 

Η γέννηση του Αντιχρίστου θα γίνει από μητέρα Εβραία εκ της φυλής του Δαν όπως 
λέγουν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς (βλ. “Επίτομο” υπό ΛΜΔ), δεν προσδιορίζουν όμως πατέρα. 
Και αυτό διότι κατά τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ, ο Αντίχριστος θα γεννηθεί με τεχνητή 
μεταφορά (γενετικά επεξεργασμένου) σπέρματος στην μητέρα του. Τα παρόμοια υποστηρίζει 
και ο Άγιος Νείλος: «Και θα ζωογονηθεί η κακία του κόσμου εις την κοιλίαν της 
ακαθαρσίας της κόρης χωρίς σποράν ανδρός, αλλά με σποράν της κακίας του 
Εωσφόρου». Επειδή και από τον Άγιο Νείλο αναφέρεται ότι θα γεννηθεί από μητέρα, έπεται 
ότι, και κατ’ αυτόν τον Άγιο, ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος, δηλ. δεν θα εμφανισθεί ξαφνικά 
σαν “εξωγήινος”, αλλά και δεν θα κατοικήσει ο σατανάς σ’ αυτόν κατά παρόμοιο τρόπο προς 
την σάρκωση του Ιησού Χριστού18. Η εξέλιξη της Γενετικής επιστήμης, και οι ανεύθυνοι και 
εωσφορικά υπερήφανοι επιστημονικοί πειραματισμοί, θα δώσουν τη δυνατότητα να φτιαχτεί το 
κατάλληλο υλικό (τη σπορά της κακίας του Εωσφόρου, όπως χαρακτηρίζεται) που θα 
μεταφερθεί μέσα στη μητέρα του. Αυτό ήδη σήμερα είναι δυνατό με διάφορους τρόπους, που 
τότε θα έχουν εξελιχθεί περισσότερο. Στην περίπτωση κλωνοποίησης από DNA κάποιου δότου, 
δεν χρειάζεται άλλο ωάριο εκτός της μητέρας. 

 Η αναφορά του Αγίου Νείλου «χωρίς σποράν ανδρός» ταιριάζει καλύτερα σ’ αυτόν τον 
τρόπο γέννησης. Το παιδί που παράγεται με αυτή τη μέθοδο «δεν θεωρείται ούτε γιος ούτε 
κόρη, είναι ένα αντίγραφο του δότη»,19 τότε δηλ. δεν υπάρχει πατέρας! Το αξιοσημείωτο είναι 
ότι θα χρειάζεται μητέρα, δεν θα έχει προοδεύσει τόσο πολύ η επιστήμη που να γίνεται 
πχ η γέννηση τελείως ανεξάρτητα από γονείς, θα βρίσκεται σε ένα επίπεδο σχεδόν ίδιο με 
της σημερινής επιστήμης. Άρα όλα αυτά είναι πολύ κοντά… 

Η εκτός όμως της γυναικείας μήτρας εργαστηριακή γενετική διεργασία δεν καλύπτεται 
από το προστατευτικό ψυχο-πνευματικό πεδίο της μητέρας20, οπότε τότε υπάρχει δυνατότητα 
κακών πνευματικών επιρροών, που μπορεί να συνεχίσουν να υφίστανται για άγνωστο χρονικό 

                                                 
16  Ο ιερός Χρυσόστομος μάλιστα αναφέρει ως αποκλειστικά ταιριαστό στον «κατέχοντα» τη Ρωμαϊκή 
διακυβέρνηση: «Oƒ m�n toà PneÚmatoj t¾n c£rin fasˆn, oƒ d� t¾n `Rwmaϊk¾n ¢rc»n· oŒj œgwge m£lista 

t…qemai». (Αγ. Ιω. Χρυσοστόμου, υπόμνημα εις την 2α προς Θεσσαλονικείς επιστολήν, MPG 62, δ΄ ομιλία). 
17  «MÒnon Ð katšcwn ¥rti ›wj ™k mšsou gšnhtai. Kaˆ tÒte ¢pokalufq»setai Ð ¥nomoj». T¾n `Rwma…wn 

basile…an fhs…. TaÚthj g¦r plhroumšnhj, Ð 'Ant…cristoj œrcetai». (Σχόλια  του  Αγίου  Ιωάννου  του 
Δαμασκηνού,  στις επιστολές του Απ. Παύλου). 
18  «OÙk aÙtÕj to…nun Ð di£boloj g…netai ¥nqrwpoj kat¦ t¾n toà kur…ou ™nanqrèphsin m¾ gšnoito, ¢ll' 
¥nqrwpoj ™k porne…aj t…ktetai kaˆ Øpodšcetai p©san t¾n ™nšrgeian toà satan©. Proeidëj g¦r Ð ΘeÕj 

tÕ ¥topon tÁj melloÚshj aÙtoà proairšsewj paracwre‹ ™noikÁsai ™n aÙtù tÕn Δi£bolon».  Άγιος 
Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, περί Αντιχρίστου. Και όπως αναφέρει ο Άγιος Θεοδώρητος Κύρου: «”Anqrwpon d� 
aÙtÕn ¡mart…aj proshgÒreusen, ™peid¾ ¥nqrwpÒj ™sti t¾n fÚsin, p©san ™n ˜autù toà diabÒlou 
decÒmenoj t¾n ™nšrgeian». (Ερμηνεία στις επιστολές του Απ. Παύλου, ΜPG 82)  
19  Βλ. “The making of a human being”, http://www.diplomatie.gouv.fr/en/article-imprim.php3?id_article=4788 
20  Δεν αναφερόμαστε σε τοπική απόσταση, δηλ. την απόσταση εργαστηρίου - μητέρας, αλλά την ανεξάρτητη από 
την μητέρα γενετική διεργασία στο εργαστήριο, σε χρόνο που ίσως δεν είχε καν λάβει την επιθυμία να αποκτήσει 
τέκνο, ενώ οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια δρώντας εμπορικά, μπορεί να είναι άθεοι, βλάσφημοι, αντίχριστοι, κλπ. 
Η απόσταση δεν είναι ο σημαντικός παράγων, διότι η προσευχή της μητέρας καλύπτει το παιδί της, με τον ίδιο 
τρόπο που το καλύπτει και όταν μεγαλώσει, όπου και να βρίσκεται, πχ στον πόλεμο να μην σκοτωθεί, στο δρόμο 
να μην πάθει ατύχημα, στο σχολείο για την πρόοδό του κλπ. 
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διάστημα21. Αυτό συγχρόνως με τις μαγείες και λοιπές κακίες (όλων των ειδών και όλων των 
εποχών) των οπαδών του Εωσφόρου, καθώς και την (πνευματική) ακαθαρσία της ίδιας της 
μητέρας του, θα διαμορφώσει ένα άτομο με ψυχικό κόσμο κατάλληλο για τον αρχηγό της κακίας 
(Σατανά), δηλ. ένα άτομο που θα το κατοικήσει ο αρχηγός όλων των πνευμάτων της πονηρίας. 
        Ο γ. Λαυρέντιος από τη Ρωσία υποστηρίζει ότι η ενοίκηση του Σατανά στον Αντίχριστο θα 
ολοκληρωθεί όταν αυτός φτάσει σε ηλικία 12 ετών και μάλιστα το αποδεχτεί και ο ίδιος. Η κακία 
στα χρόνια του Αντιχρίστου θα φθάσει να είναι δεκαπλάσια αυτής που επικρατούσε την εποχή 
λίγο προ του κατακλυσμού, λέγει ο Άγιος Νείλος. Τότε την μανία του ο Αντίχριστος θα την 
κατευθύνει και κατά των μικρών και ανυπεράσπιστων παιδιών, τα οποία θα τα οδηγεί 
υποχρεωτικά στο δουλεμπόριο και την πορνεία. Στις ημέρες μας ήδη κάτι τέτοιο έχει 
δρομολογηθεί, και προωθείται έμμεσα αρχικά όπου υπάρχει ακόμη αντίδραση (σε πολιτείες της 
Αμερικής και κάποιες χώρες της Ε.Ε.), ή άμεσα όπου δεν υπάρχει (πχ Ν.Α. Ασία), ενώ και στην 
Ευρώπη φτιάχνονται και νομιμοποιούνται μέχρι και κόμματα παιδεραστών… Οι έμποροι του 
είδους, περιμένουν πότε οι παραδόσεις που απόμειναν στους λαούς θα καταρρεύσουν, ώστε 
μέσω των διεφθαρμένων πολιτικών φερεφώνων τους να βγουν να το ζητωκραυγάσουν, όπως 
ζητωκραύγαζαν για την διάλυση της οικογένειας ακόμη και στην παραδοσιακά Ορθόδοξη 
Ελλάδα. 
  Τότε οι άνθρωποι θα γίνωνται παραμορφωμένοι από την πολύ ασωτία. Όπως λέγει και ο 
προφήτης: «ασθενήσουσιν εν τοις σώμασιν αυτών από πλήθους πορνείας». (Ναούμ Γ-3). 

Η αναφερόμενη στο χειρόγραφο σαν σφραγίδα του Αντιχρίστου, είναι η επιβεβαίωση της 
αποδοχής του Αντιχρίστου από τους οπαδούς του. Για τους Χριστιανούς σφράγισμα Θεϊκό 
αποτελεί η συμμετοχή τους στα Μυστήρια της Εκκλησίας. Η καλή μαρτυρία της συνειδήσεώς 
τους και των ομοπίστων αποτελεί μια επί πλέον επιβεβαίωση ότι πορεύονται κατά το θέλημα 
του Θεού, ο οποίος καταγράφει όλες τις πράξεις των ανθρώπων. Σαν επιβεβαίωση ότι ο 
Απόστολος Παύλος εκήρυξε στους Κορινθίους είχε τη μαρτυρία τους, και γι’ αυτό τους αποκαλεί 
σφραγίδα του: «ει άλλοις ουκ ειμί απόστολος, αλλά γε υμίν είμι. Η γαρ σφραγίς της εμής 
αποστολής υμείς έστε εν Κυρίω22». (Α΄Κορ. Θ-2).  

Κατά το Άγιον Χρίσμα ο ιερεύς λέγει: «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Δηλ. 
επιβεβαίωση ορατή (δια του μύρου), της (αοράτου) δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. 

Από την Αποκάλυψη γνωρίζουμε για τον τελικό Αντίχριστο ότι «...ποιεί πάντας, τους 
μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους 
και τους δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί 
των μετώπων αυτών, και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το 
χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού». (Αποκ. ΙΓ 16-17). Αυτό 
είναι ένα σφράγισμα που γίνεται με ορατό τρόπο, δηλ. με κάποια τεχνικά μέσα. Το ίδιο το 
σφράγισμα είναι δυνατόν να φαίνεται ή να μην φαίνεται με γυμνό οφθαλμό, και να είναι 
αναγνώσιμο μόνο από κατάλληλες μηχανές. 

Είναι πάντως καθοριστικής σημασίας για την σωτηρία του ανθρώπου. Διότι πάλι η 
Αποκάλυψις τονίζει: «Ει τις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαμβάνει το 
χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί την χείρα αυτού, και αυτός πίεται εκ του οίνου του 
θυμού του Θεού του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού, και 
βασανισθήσεται εν πυρί και θείω ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. 
Και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει23»... (Αποκ. ΙΔ 9-11). 
       Επομένως τιμωρείται δριμύτατα στην αιωνιότητα όποιος εκουσίως (με ορατό και συνειδητό 
τρόπο) λαμβάνει σφράγισμα που είναι είτε: 
α) χάραγμα, κάτι που χαράσσεται στο σώμα, πχ οι χαρακιές από τις λωρίδες barcode που με 

                                                 
21  “Τα παιδιά του δοκιμαστικού σωλήνα” που από το 1978 άρχισαν να παράγονται με την εργαστηριακή μέθοδο 
IVF είχαν έντονα πνευματικά προβλήματα, τα οποία οι επιστήμονες θεωρούσαν απλά διανοητικά. Τώρα 
χρησιμοποιείται η μέθοδος ICSI. 
22 «Αν σε άλλους δεν είμαι απόστολος, αλλ’ όμως είμαι σε σας. Διότι η σφραγίδα της δικιάς μου αποστολής είσαστε 
εσείς ενώπιον του Κυρίου». 
23  «Αν κάποιος προσκυνάει το θηρίο (Αντίχριστο) και την εικόνα του, και παίρνει το χάραγμα πάνω στο μέτωπό 
του ή πάνω στο χέρι του, και αυτός θα πιει από τον οίνο του θυμού του Θεού που είναι κέρασμα χωρίς αραίωση 
(δηλ. χωρίς επιείκεια) του θυμού του Θεού, και θα βασανισθεί με φωτιά και θειάφι ενώπιον των αγίων αγγέλων και 
ενώπιον του αρνίου (Χριστού). Και ο καπνός του βασανισμού τους ανεβαίνει σε αιώνες αιώνων».  
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κάποια τεχνολογία24 χαράσσονται πάνω στο χέρι ή το μέτωπο, ή 
β) 666, ο αριθμός του θηρίου, ή 
γ) το ίδιο το όνομα του θηρίου δηλ. του Αντιχρίστου, που θα είναι πλέον γνωστό, και το 
άθροισμα των ψηφίων του θα δίδει σύνολο 666. Έχει ξεκινήσει δοκιμαστικά, στην Αμερική και 
άλλες χώρες, σφράγισμα στο χέρι με γραμμωτό κώδικα, ενώ το ίδιο μηχάνημα έχει τη 
δυνατότητα να σφραγίσει και στο κούτελο. Τώρα χρησιμοποιούνται και εμφυτεύσιμα τσίπς. 
       Στο χειρόγραφο που εξετάζουμε παρατηρούμε ότι η σφραγίδα θα γράφει:  
“Δικός μου είσαι”.  
“Ναι δικός σου είμαι”.  
“Θεληματικώς μου έρχομαι και όχι δυναστικώς”. Το αντίστοιχο χειρόγραφο που χρησιμοποιούν 
οι Ρώσοι25 αναφέρει, πληρέστερα, τα εξής για τη σφραγίδα:  
«Είμαι δικός σου», 
«Ναι είσαι δικός μου», 
«Προσέρχομαι θεληματικά, όχι με βία», 
«Σε αποδέχομαι κατά τη θέλησή σου, και όχι με βία (εξαναγκασμό)». 

Προστίθεται δηλ. μία ακόμη φράση. Ασχέτως αυτού, είναι φανερό ότι ο Αντίχριστος θα 
ψεύδεται, διότι θα πιέζει τους ανθρώπους να σφραγισθούν, εκβιάζοντάς τους ότι αν δεν λάβουν 
το σφράγισμα δεν θα παίρνουν τρόφιμα, παρ’ όλο που θα γράφει στη σφραγίδα «χωρίς 
εξαναγκασμό».  Όμως αυτό δεν είναι ικανό να καταστήσει το σφράγισμα άκυρο ενώπιον του 
Θεού, διότι ο Θεός απαιτεί από εμάς θερμή πίστη. 
      Όπως λέγεται στην Αποκάλυψη, οφείλουμε να μην είμαστε χλιαροί26. Και μάλιστα 
καλούμαστε να γίνουμε πιστοί μέχρι θανάτου27. Όπως και ο ίδιος ο Κύριος «σχήματι 
ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε 
σταυρού». (Φιλιπ. Β-8). 

Στο όραμα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης υπάρχει σφράγισμα που δίνεται 
αόρατα από τους δαίμονες, πριν την εποχή του τελικού Αντιχρίστου που επιφέρει την 
ίδια τιμωρία με αυτό που δίνεται ορατά (βλ. “Επίτομο” υπό ΛΜΔ). Αυτό το λαμβάνει όποιος 
πνευματικά υποτάσσεται στο αντίθεο πνεύμα της εποχής του και αρνείται την πίστη του, ή την 
υποτάσσει σε Αντίχριστες ιδεολογίες (δεν μας ενδιαφέρει βέβαια το πολιτικό τους μέρος), όπως 
του άθεου και ανθρωποκτόνου κομμουνισμού ή της αποκρυφιστικής και επίσης 
ανθρωποκτόνου Νέας Τάξης ή Νέας Εποχής, οπότε η Χάρη του Θεού και η δύναμη του 
Σταυρού περιστέλλονται ή εγκαταλείπουν τελείως κάθε πνευματικά ακάθαρτο άνθρωπο28. 

Το σφράγισμα για το οποίο μας μιλάει ο Άγιος Νείλος συνοδεύει το χάραγμα της 
Αποκαλύψεως, και είναι μια επιβεβαίωση του ότι το άτομο που ενέδωσε στον εκβιασμό, 
προκειμένου να μπορεί να προμηθεύεται τρόφιμα, συντάχθηκε όχι μόνο πολιτικά, αλλά και 
πνευματικά με τον Αντίχριστο. 

Όταν το κακό θα παραγίνει, τότε που θα καθίσει ο Αντίχριστος στο θρόνο του, τα στοιχεία 
της φύσης θα επαναστατήσουν και αυτά εναντίον του ανθρώπου, καθώς πριν ο άνθρωπος 
επαναστάτησε κατά του Θεού. Η αναβράζουσα θάλασσα είναι ίσως μοναδική αναφορά. 
Προφητικά μιλάει ο Άγιος Νείλος για κάτι εντελώς απρόβλεπτο: Την εξαιρετική αύξηση της 
θερμοκρασίας ειδικά στη θάλασσα. Η θερμοκρασία της θα αυξηθεί τόσο που κάθε ζωή μέσα 
σ’ αυτήν θα παύσει να υπάρχει. Η Αποκάλυψις σχετικά αναφέρει: «Και ο δεύτερος άγγελος 
εξέχεε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν. και εγένετο αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή 
ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση». (Αποκ. ΙΣΤ-3). 

                                                 
24  Σήμερα είναι δυνατή η τύπωση με ακτίνες laser. Aν όμως χρειάζεται αναγνώριση από απόσταση του 
σφραγισμένου ατόμου μέσω κάποιας συσκευής, ίσως και δορυφόρου, τότε η ακτινοβολία θα είναι έντονη ή 
ραδιενεργός, και αυτή θα προκαλέσει σε όλους τους σφραγισμένους καρκίνο του δέρματος: “...και εγένετο έλκος 
κακόν και πονηρόν επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνι 
αυτού”. (Αποκ. ΙΣΤ-2). Αναφέρονται στον ίδιο στίχο και οι προσκυνούντες την εικόνα του θηρίου, διότι όσοι 
σφραγίσθηκαν για να μπορούν να κάνουν αγοραπωλησίες, θα μπορούν προφανώς να τις κάνουν και ηλεκτρονικά, 
πχ μέσω internet. Και εκεί πριν την αγοραπωλησία θα μεσολαβεί επίσης ένα είδος ομολογίας του σφραγισμένου ότι 
αποδέχεται τον Αντίχριστο μέσω προβαλλομένης εικόνας (φωτογραφίας) του. 
25    St. Nilus, στον Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα,  «A Ray of Light», Jordanville, 1996, σελ. 83-84. 
26  “Όφελον ψυχρός ης ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρός ει, και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του 
στόματος μου”. (Αποκ. Γ 15-16). 
27  «Γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής». (Αποκ. Β-10). 
28  (Βλ. για τον εγκλωβισμένο στην νέα εποχή Σταυρό, στον  “Επίτομο” υπό ΛΜΔ). 
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Αξίζει να παρατηρηθεί ότι όπως στα χρόνια που προηγήθηκαν μολύνθηκε μερικώς το 
περιβάλλον, έτσι και στο μέλλον η μόλυνση θα συνεχισθεί μέχρι την εποχή του τελικού 
Αντιχρίστου οπότε η καταστροφή θα ολοκληρωθεί. Η ευθύνη ρίπτεται από τα ιερά 
συγγράμματα, όπως την Αποκάλυψη, και τον Άγιο Νείλο, στην αμαρτωλότητα του κόσμου, και 
μάλιστα στο αμετανόητο και την εωσφορική του υπερηφάνεια, η οποία εμποδίζει το έλεος του 
Θεού να φθάσει μέχρι το πρόβλημα, και να το αναιρέσει. (Υπερφυσικά διά των Μυστηρίων29 τα 
οποία όμως όσο περνάει ο καιρός παραμελούνται, και με άλλες ιεροπραξίες, τη δύναμη του 
Σταυρού, κλπ). 

Τα μεγάλα κράτη όχι μόνο δεν συνετίσθηκαν από τις καταστροφικές συνέπειες σε 
ανθρώπους και περιβάλλον από την κακή χρήση της επιστήμης στο βωμό κάποιου λογιστικού 
και περιστασιακού κέρδους, αλλά πειραματίζονται με τρομακτικής ισχύος τεχνολογίες που 
φτάνουν να προκαλούν τυφώνες, τεχνητά τσουνάμια, τρύπες στην ιονόσφαιρα κλπ, και 
ψάχνουν για ακόμη ισχυρότερες, όπως αυτές για τις οποίες μιλήσαμε στον «Επίτομο30», από τις 
οποίες φαίνεται να κινδυνεύει πλέον ολόκληρο το Σύμπαν… Αυτές τις τεχνολογίες θα τις 
χρησιμοποιήσει για να κάνει ψευτοθαύματα ο πονηρός, πχ κατεβάζοντας φωτιά από τον 
ουρανό μπροστά στα μάτια του έκπληκτου κόσμου31, ο οποίος στην συντριπτική του 
πλειοψηφία αγνοεί αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα και γι’ αυτόν πιο πολύ ισχύει το αξίωμα του 
Άρθρουρ Κλάρκ (Arthrur C. Clarke): «Κάθε επαρκώς προοδευμένη τεχνολογία δεν 
διακρίνεται ευχερώς από τη μαγεία»! Μάλιστα θα νομίζει ο Πονηρός ότι μπορεί να 
αντισταθεί στην προβλεπόμενη από τις Προφητείες Δευτέρα έλευση του Σωτήρος, 
υπολογίζοντας προφανώς ότι μπορεί να καταστρέψει με τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα τον 
πλανήτη, και έτσι να εκβιάσει την μη επάνοδο του Κυρίου στη Γη32. 

Οι περισσότεροι λαοί και οι ηγέτες τους έχουν μαγευτεί από τα επιστημονικά 
επιτεύγματα, και δεν συνειδητοποιούν τον κίνδυνο από αυτά, για τον οποίο από τον Άγιο Νείλο 
η εξέλιξη της σύγχρονης επιστήμης χαρακτηρίζεται σαν κατά φαντασίαν πρόοδος από τον 
Πονηρό33. Επίσης ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε ότι το κακό, και μάλιστα ο γενικός ή 3ος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, θα έρθει από τους «διαβασμένους»34, δηλ. τους επιστήμονες που ήδη 
υπερ-επεμβαίνοντας παντού και δρώντας ανεξέλεγκτα, πέρα από οποιαδήποτε πνευματική 
αρχή, αξία ή λογική, καταστρέφουν τον άνθρωπο, την κοινωνία, και το περιβάλλον, και 
προσθέτουν διαρκώς νέα καταστροφικά όπλα στα υπάρχοντα οπλοστάσια.  

Παρ’ όλα αυτά τα απατηλά, τους λίγους συνειδητά δικούς του ανθρώπους θα σώζει 
πάντα ο Θεός. Αναφέρθηκε ήδη η δύναμη του Σταυρού και του Αγιασμού των υδάτων για να 
αλλάζουν στιγμιαία προς όφελός μας την ποιότητα του νερού, του φαγητού, ακόμη και των 
σωματικών μας λειτουργιών35. Στους χρόνους που θα εξουσιάζει ο Αντίχριστος, όταν δεν θα 
τελείται Θεία λειτουργία, και μέσα στους Χριστιανικούς ναούς θα έχει αλλοιωθεί τόσο η λατρεία 
που θα προβάλλεται σαν Χριστός ο Αντίχριστος, και σε τέτοιες συνάξεις δεν πρέπει να 
συμμετέχουν οι Χριστιανοί36, τότε ο Θεός θα δίνει φοβερές δυνάμεις στους αληθινά πιστούς με 
άλλους τρόπους, όπως μέσω του ζωοποιού Του Σταυρού, που παλιότερα μόνο οι μεγάλοι Άγιοι 

                                                 
29  Η συχνή τέλεση του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας “υποχρεώνει” τον Κύριο να ευλογεί τους καρπούς της Γης 
προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση καθαρού νερού, και η προσφορά άρτου και οίνου, για την θεία μετουσίωση 
τους.  
30   Βλ. στην ενότητα «Υπερόπλα» του Επιτόμου υπό ΛΜΔ. 
31   Αυτό θα το πραγματοποιήσει ο Σατανάς δια του ψευδοπροφήτου: «…και ποιεί σημεία μεγάλα, και πυρ ίνα εκ 
του ουρανού καταβαίνη εις την γην ενώπιον των ανθρώπων». (Αποκ. ΙΓ-13). 
32   Όπως λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος: «Kaˆ nom…zei Ð ¥qlioj ¢ntistÁnai tÍ érv ™ke…nV tÍ fober´, Ótan 
œlqV Ð KÚrioj ™k tîn oÙranîn, m¾ e„dëj Ð ¥qlioj t¾n ˜autoà ¢sqšneian kaˆ Øperhfan…an, di' ¿n kaˆ 
™xšpesen». (Λόγος εις την Παρουσίαν του Κυρίου, και περί συντελείας του κόσμου, και εις την παρουσίαν του Αντιχρίστου). 
33  «…θέλει δε δώσει πονηράν σοφίαν εις τον ταλαίπωρον άνθρωπον, δια να εφεύρει να ομιλεί ο εις προς τον 
άλλον, από την μίαν άκραν της γης, έως την άλλην. Τότε θα πέτανται στον αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τον 
βυθόν της θαλάσσης ως ιχθύες. Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι, διαβιούντες εν ανέσει, μη 
γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταύτα εστί πλάνη του Αντιχρίστου…». Βλ. «Προφητείες» υπό ΛΜΔ. 

34   Βλ. Προφητεία 54 του Αγίου Κοσμά, στην ως άνω συλλογή. 
35   Βλ. http://www.imdleo.gr/diaf/2006/15-STAYROS_iamatikos.pdf &  
      http://www.imdleo.gr/diaf/2007/030-Electromagnetic_activity_of_water-LMD.pdf  
36   Βλ. στον Επίτομο για τον γέροντα Λευρέντιο. Μεταξύ άλλων είπε (σελ. 206): «Δεν βλέπετε πόσο υποκριτικά 
έχουν ετοιμασθεί όλα; Όλες οι εκκλησίες θα είναι απόλυτα μεγαλοπρεπείς, όπως ποτέ πριν. Αλλά κανείς δεν 
πρέπει να πηγαίνει σ’ αυτές τις εκκλησίες (την εποχή του Αντιχρίστου, τονίζεται). 
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είχαν. Έτσι η Αγία Ματρώνα η αόμματη, από τη Ρωσία (+1952), μας πληροφορεί ότι και το 
χώμα με τη δύναμη του σταυρού θα τρώγεται!37  (Το  θαύμα αυτό επιβεβαιώθηκε στις μέρες μας)38.  

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, αρκεί να μην τον εγκαταλείψουμε, όπως μας διαβεβαιώνει 
και ο απόστολος Παύλος: «είναι αξιόπιστος ο Κύριος, ο οποίος θα σας στηρίξει και θα σας 
φυλάξει από του πονηρού» (Β΄ Θεσ. Γ-3). Και ακόμη: «εάν απιστούμεν, εκείνος πιστός μένει. 
Διότι είναι αδύνατον να αρνηθεί τον εαυτόν Του (Β΄ Τιμ. Β-13). 

 Πρέπει λοιπόν να μην αρνηθούμε την πίστη μας, να μην σφραγισθούμε, ούτε να την 
νοθεύσουμε με γήϊνες ψευδοσοφίες ή ψευδοπνευματικότητα από ανθρώπινα κατασκευάσματα, 
όπως αυτό του Οικουμενισμού, που εκπροσωπεί τη θρησκευτικότητα της Νέας Τάξης. Όπως η 
Νέα Τάξη πολιτικά προωθείται και εφαρμόζεται αν και δεν ορίσθηκε επίσημα, διότι δεν την 
συμφέρει αυτό, έτσι και ο Οικουμενισμός αν και δεν ορίσθηκε πνευματικά τι επακριβώς είναι, 
εφαρμόζεται πλέον στην πράξη με κοινές συνάξεις θρησκειών, κοινές εκκοσμικευμένες 
διακηρύξεις για την “ειρήνη”, για την “ασφάλεια” του κόσμου τούτου κλπ, και προβάλλει μια 
ισοπεδωτική εικόνα της Θεοπαράδοτης Ορθοδοξίας ως προς τις υπόλοιπες ανθρώπινα 
επινοημένες “χριστιανικές ομολογίες” ή “θρησκείες”.  

Ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί άρχοντες συμπεριφέρονται σαν υπνωτισμένοι, συναυλιζόμενοι 
με αιρετικούς και κακοδόξους κάτω από Οικουμενιστικούς και Πανθρησκευτικούς Οργανισμούς 
και Συμβούλια, που δουλεύουν υπό την αιγίδα της Νέας Τάξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της 
και τα μασονικά πρότυπά της, για να της δίνουν άφεση αμαρτιών και να εύχονται για την 
διαιώνισή της… εν ειρήνει! 

Οι πιστοί σκανδαλίζονται. Και ο σκανδαλισμός δεν είναι μικρό αμάρτημα. Προτιμότερο 
για όποιον τον προξενεί θα ήταν να κρεμάσει μια μυλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί 
στο πέλαγος.39 

Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, έγραφε από το 1977 για 
τον Οικουμενισμό: «Το τερατώδες αυτό κατασκεύασμα είναι χαρακτηριστικός τύπος 
ψευδοπροφήτου, προδρόμου του Αντιχρίστου στην εποχή μας. Διότι γίνεται ολοφάνερο ότι 
πολεμάει με πλάνη και δολιότητα την Αγία μας Ορθοδοξία και προσπαθεί με σατανική 
δεξιοτεχνία, και κατά στάδια, να μας οδηγήσει στην προσκύνηση του Σατανά!40 

Ο γέροντας Παΐσιος (+1994), το έθετε πολύ απλά: «Αν σου πουν πίστευε ότι θέλεις αλλά 
σε βάζουν στο καλάθι το δικό τους, σε πάνε εκεί που θέλουνε. Έ τι, εγώ σε πάω εκεί που 
θέλω, και εσύ πίστευε ότι θέλεις; Τούτο (είναι) το σατανικό σύστημα. Πίσω από κει 
κρύβεται η δικτατορία των Σιωνιστών41». Βλέπετε που οδηγούν τα πράγματα οι Νεοταξίτες - 
Σιωνιστές, και πως ενώ είναι μέσα στο καλάθι τους οι χαζοχαρούμενοι Οικουμενιστές, νομίζουν 
ότι δίνουν και …μαρτυρία Ορθοδοξίας; 

Ο Οικουμενισμός, και η σχεδόν σύγχρονα προβαλλόμενη Πανθρησκεία, είναι οι κύριες 
πύλες εισόδου στην θρησκεία του τελικού Αντιχρίστου.  

Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, στο όραμά του, βλέπει το βαρύ αλλά και απότομο σαν 
από κεραυνό χτύπημα της Οικουμενιστικής κίνησης αρκετά ενωρίτερα, κατά την ξαφνική, και 
εντελώς απρόβλεπτη για τους μη πιστούς, έκρηξη του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου.  

Θεωρείται δηλαδή ιδρυμένη η πανθρησκεία πολύ ενωρίτερα από την εποχή του 
τελικού Αντιχρίστου, από τις μέρες μας! Διότι προφανώς λαμβάνεται υπ’ όψιν η κακή 
προαίρεση και η ομογνωμία στην πλάνη (της συνύπαρξης όλων των θρησκειών κάτω από ένα 
φορέα με πολλούς κλάδους), των συμμετεχόντων σ’ αυτήν42.  

                                                 
37   Βλ. Επίτομο & «Η αγία γερόντισσα Ματρώνα η αόμματη. Κελλίον Αγ. Χαραλάμπους Ν. Σκήτη Αγίου Όρους 2006». Η Αγία 
Ματρώνα «συμβούλευε να κάνουμε σωστά τον σταυρό μας και να σταυρώνουμε τα πάντα γύρω μας, ακόμη και το 
φαγητό μας... Θα έλθει καιρός πού θα σας βάλουν μπροστά σας ψωμί και σταυρό για να διαλέξετε. Θα περάσουμε 
δύσκολους καιρούς, κι εμείς οι χριστιανοί πρέπει να διαλέξουμε τον σταυρό. Μια κυρία που βρέθηκε εκεί ρώτησε: Τι 
θα κάνουμε, τι θα τρώμε;... Και η Αγία απάντησε: Θα πάρετε χώμα, θα κάνετε κουλουράκια, θα τα σταυρώσετε 
και θα είναι σαν ψωμί» ! 
38   Βλ. γι’ αυτό το περιστατικό σε νεαρή μαθήτρια των Αθηνών στις 28-10-2006, από το: www.imdleo.gr/diaf/2008 
39  «Ος δ’ αν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτώ ίνα κρεμασθή μύλος 
ονικός εις τον τράχηλον αυτού και καταποντισθή εν τω πελάγει της θαλάσσης». (Ματθ.  Ιη-6). 
40   Αρχ/του Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου «Ο Αντίχριστος», έκδ. 1990, σελ. 184. 
41   Βλ. «Προφητείες» υπό ΛΜΔ, απομαγνητοφωνημένη ομιλία του γ. Παισίου. 
42    Και όπως επεξηγείται: «Η “εκκλησία” αυτή είναι «ένας τόπος του βδελύγματος της ερημώσεως», δηλαδή 
του Αντιχρίστου. Διότι «βδέλυγμα της ερημώσεως» αποκαλεί ο προφήτης Δανιήλ τον Αντίχριστο. Η Πανθρησκεία 
θέλει να αφαιρέσει τη λατρεία του Αληθινού Θεού από τη ζωή των ανθρώπων προτείνοντας μια νέα θρησκεία, η 
οποία της υποδείχθηκε από το Σατανά, και προωθείται από τα όργανά του στη Γη. Ιδρυτές της είναι «οι κοσμικοί 
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Επίσης πριν τον γενικό πόλεμο, δηλ. στα χρόνια μας, βλέπει ο Άγιος Ιωάννης την 
ανοιχτή υποστήριξη του σατανισμού, που είναι μια από τις “θρησκείες” της Πανθρησκείας, από 
μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι σφραγίζονται από τους δαίμονες43.  

 Το χάλι των εκκοσμικευμένων κληρικών προφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: 
«Θάρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και 
κλήρου». (Δηλ. στην εποχή του ο Άγιος Κοσμάς δέχεται αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού). Και: 
«Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων».44 Αυτό το κακό θα 
επιτείνεται μέχρις ότου ο γενικός πόλεμος το ανακόψει για κάποια χρόνια, στα οποία κατά τον 
Άγιο Νείλο θα γίνει η Ογδόη και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, και τότε θα ζει με αληθινή 
ειρήνη ο κόσμος. Μετά όμως τα ειρηνικά αυτά χρόνια που θα είναι και χρόνια γενικού 
επανευαγγελισμού όλης της ανθρωπότητος45, θα συνεχισθεί η αποστασία κληρικών και λαϊκών 
από την θεοπαράδοτη πίστη, σε τέτοιο βαθμό που δεν θα ακούγεται υγιής διδασκαλία, ούτε θα 
υπάρχουν ζωντανά πρότυπα αρετής. Ο Θεός θα επαναφέρει τότε στο προσκήνιο τους δύο 
προφήτες Ηλία και Ενώχ για να διδάξουν τους ανθρώπους να μην πλανηθούν από τον 
Αντίχριστο. Αλλά «ολίγοι είναι τότε οι θέλοντες να υπακούσουν και πιστεύσουν στο 
κήρυγμα των Προφητών» κατά τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο. Οι Προφήτες θα διδάσκουν τον 
κόσμο, όπως λέει ο Άγιος Νείλος, να μην σφραγισθεί, αλλά να κάνει τον σταυρό του, και αυτό 
θα είναι αρκετό για να σωθεί. 

 Η σύγχυση και η δυσπιστία θα είναι τέτοια, κατά τον στάρετς Λαυρέντιο, που ούτε ο 
Ρώσος πατριάρχης δεν θα έχει πλήρως πεισθεί ότι ο εμφανισθείς τότε σαν Μεσσίας είναι όντως 
ο Αντίχριστος! Για τον λόγο αυτό θα παραστεί στην ορκωμοσία του στον ναό του Σολομώντος 
της Ιερουσαλήμ, και μόνο όταν αυτός ορκισθεί στον εαυτό του, μη αναγνωρίζοντας κανένα άλλο 

Θεό, θα τον αναθεματίσει και τελικά θα θανατωθεί υπό του Αντιχρίστου46. Κατά 
τον άγιο Νείλο θα παρίσταται διδάσκων και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 
κατά την εντολή που του δόθηκε, στην Αποκάλυψη: «δει σε πάλιν 
προφητεύσαι επί λαοίς και έθνεσι και γλώσσαις και βασιλεύσι πολλοίς». 
(Αποκ. Ι-11). 
 
       5.  Περί καταστάσεως του (Αγίου) Όρους. 

 
        Κατά τον Άγιο Νείλο τον Μυροβλύτη, στα χρόνια που ζούσε ο ίδιος 
υπήρχε άνθηση πνευματική της Μοναδικής πολιτείας στο Άγιον Όρος, το 
οποίο ονομάζει περιβόλι της Παναγίας, ενώ αργότερα από γεννιά σε γεννιά 
(ανά 25ετίες), βλέπει την φθορά των χαρισμάτων των μοναχών, κυρίως από 
την ενασχόληση με βιοτικές μέριμνες. «Κλαύσατε όρη και σπήλαια οπού θα 
υστερηθείτε την ευλογημένην μοναδικήν πολιτείαν» μας λέγει ο Άγιος 
Νείλος. Και επειδή τα όρη και τα σπήλαια είναι σύμβολο της υψηλότερης 
ασκητικής ζωής, αυτό σημαίνει ότι αυτή η ζωή, σταδιακά, σχεδόν θα παύσει να 
υπάρχει, αν και δεν πρόκειται να εκλείψει ποτέ πλήρως. Η ελάττωση του 
αριθμού των μοναχών που ζουν με σκληρή άσκηση φαίνεται να συνεχίζεται 
όλο και περισσότερο, όσο περνάει ο καιρός. 

Η εποχή που είναι κατάλληλη για συγκομιδή πνευματικών καρπών είναι 
κατά τον Άγιο Νείλο το καλοκαίρι, ενώ μετά έρχεται φθινόπωρο και χειμώνας, που στο μεν 
                                                                                                                                                                            
άνθρωποι, οι αιρετικοί». Εδώ σαφώς ο Άγιος Σεραφείμ ορίζει ότι οι προτεσταντικού τύπου αιρέσεις που γίνονται 
από κοσμικούς ανθρώπους, ήδη αιρετικούς, θα καταλήξουν στην παναίρεση της Πανθρησκείας, με ενδιάμεσο 
στάδιο για λίγο καιρό, αυτό του αιρετικού “χριστιανικού” Οικουμενισμού». Βλ. Ερμηνεία του οράματος του Αγίου 
Ιωάννου της Κροστάνδης υπό ΛΜΔ. 
43  Στην ερμηνεία του οράματος υπό ΛΜΔ: Παρόλο που ο Αντίχριστος δεν εμφανίσθηκε ακόμη, υπάρχουν φανατικοί 
οπαδοί του, που σφραγίζονται αυτοπροαίρετα και προκαταβολικά με τη σατανική διαγωγή τους, και το σφράγισμα 
είναι ίσης βαρύτητας, γιατί ο γέροντας (Σεραφείμ του Σαρώφ) είπε: «Αυτό είναι το σημάδι του Αντιχρίστου»! 
44   Βλ. Προφητείες 56 και 57 του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στη συλλογή «Προφητείες» υπό ΛΜΔ. Εκεί επεξηγείται 
μεταξύ άλλων: Τα ηθικά παραπτώματα έρχονται πρώτα. Κατόπιν κυριαρχεί πνευματική συσκότιση, και τότε 
ακολουθεί η πτώση σε κακοδοξίες ακόμη και σε αίρεση. Εδώ μιλάει και για ηθικά (χειρότεροι), και για 
κακοδοξίες (ασεβέστεροι) πχ. αποδεχόμενοι τον θρησκευτικό συγκρητισμό και την Πανθρησκεία. 
45   «Και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσι τοις 
έθνεσι, και τότε ήξει το τέλος. (Ματ  Κδ-14). Το Ευαγγέλιο ήδη κηρύχθηκε σε όλη την Οικουμένη, αλλά όχι τον 
ίδιο καιρό σε κάθε τόπο. Κατά την περίοδο της αναλαμπής της Ορθοδοξίας όμως θα κηρυχθεί συγχρόνως σε όλη 
την Οικουμένη, καθαρό από το πνεύμα του πανθρησκευτικού συγκρητισμού, για μια ακόμη φορά. 
46   Βλ. «Επίτομος» υπό ΛΜΔ, για τον γέροντα Λαυρέντιο τον Ρώσο. 

από 
Χριστού 

από 
Αδάμ 

2017 7525 
1992 7500 
1967 7475 
1942 7450 
1917 7425 
1892 7400 
1867 7375 
1842 7350 
1817 7325 
1792 7300 
1767 7275 
1742 7250 
1717 7225 
1692 7200 
1667 7175 
1642 7150 
1617 7125 
1592 7100 
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φθινόπωρο αρχίζει η φθορά, ενώ στον χειμώνα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να εργάζεται. Οι 
καλές εποχές (άνοιξη, καλοκαίρι) αλληγορικά σημαίνουν τις κατάλληλες για άσκηση περιόδους 
στη ζωή των μοναχών προς απόκτηση όλων των αρετών. Αυτές μπορούν να εκληφθούν 
ατομικά, οπότε είναι οι ακμαιότερες ηλικίες της ζωής του καθενός μας πριν τα γηρατειά, ή 
συλλογικά, που τότε είναι οι εποχές που η άσκηση δεν εμποδίζεται από γενικότερες δυσκολίες ή 
ακαταστασίες, όπως επί πολιτικών αναταραχών, επαναστάσεων, πολέμων, ή της ηθικής 
κατάπτωσης του κόσμου και διαφθοράς η οποία φτάνει να έχει τον αντίκτυπό της και στη 
μοναχική πολιτεία.  

Όταν οι καιροί δυσκολέψουν (φθινόπωρο, χειμώνας) όσοι είναι έτοιμοι, έχοντας ήδη 
αποκτήσει αρετές, ωφελούνται ή μόνο ελάχιστα ζημιώνονται από τις άσχημες περιστάσεις, διότι 
συνεχίζουν να διαβιούν μέσα στην αρμονία των αρετών. Αντίθετα όσοι περιμένουν να 
επιβιώσουν πνευματικά σε καιρό που βαρύνεται από έλλειψη αρετής, και είναι πλήρης 
ανωφελών μεριμνών και ειδήσεων, δηλ. σε καιρό θορύβου κατά τον Άγιο Νείλο, θα 
δυσκολευθούν υπερβολικά. Αν και οι πειρασμοί εν καιρώ «χειμώνος» φαίνονται υπερβολικά 
βαρείς, δεν είναι αξεπέραστοι, διότι δεν επιτρέπει ο Θεός να πειρασθούμε περισσότερο από 
όσο αντέχουμε47.  

Δεν είναι απαραίτητο για τους ασκητές να υπάρχει εξωτερικός προβληματισμός, που να 
τους σκοτίζει το νου μέσω των αισθητηρίων, από κάποια γενικότερα συμβάντα. Αρκεί ο 
“θόρυβος” των λογισμών που δημιουργείται όταν τα προβλήματα ξεπερνάνε τα αναμενόμενα 
όρια. Όπως, κατά τον Άγιο Νείλο, όταν κάποιος «κλεισθεί τον χειμώνα, γυρεύει ένα ξύλον και 
δεν ευρίσκει. Βλέπει έξω τον τόπο σκεπασμένο από τα χιόνια, και τίποτες εσοδίαν δεν έχει. 
Συγχύζεται, ταράσσεται, και διάφορον (χρήματα) δεν έχει. Κατακρίνει τον εαυτόν του πως δεν 
εσύναξεν ώσπερ τους άλλους. Ορμά δια να πηγαίνει να συνάξει, αλλά δεν δύναται να έβγει έξω 
από την κατοικίαν του, διότι το χιόνι περισσεύει, ήγουν (ήτοι) αι κακίαι των ανθρώπων 
περισσεύουν χειρότερα…». 

Όταν ρωτήθηκε ο παλαίμαχος ασκητής γέροντας Αρσένιος, συνασκητής του γέροντος 
Ιωσήφ του Σπηλαιώτη, τότε που εγηροκομείτο στην Μονή μας του Αγίου Διονυσίου, πως 
αισθάνεται που δεν μπορούσε πλέον ούτε στην εκκλησία να πάει ούτε την αυστηρή νηστεία που 
έκανε κάποτε να συνεχίσει, έδωσε την απάντηση: «Εγώ έχω μαζέψει αρκετά, και ζω τώρα από 
τα έτοιμα»! Διότι πράγματι χρόνια ζούσε μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ χωρίς μέριμνες, τρώγοντας 
συνήθως παξιμάδι κι αυτό πολλές φορές σκουληκιασμένο, και κάνοντας 3.000 (στρωτές) 
μετάνοιες το εικοσιτετράωρο. Και βέβαια ακόμη και άρρωστος δεν άφηνε από το χέρι του το 
κομβοσχοίνι. Ο γέροντας ήταν λοιπόν απ’ αυτούς που έζησαν σύμφωνα με τις συμβουλές του 
οσίου Νείλου, και (σελ. 273) «αν λείψουν οι τοιούτοι αλοίμονον εις τούτο το Όρος».  

 
 

Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Ιω. Χρυσοστόμου, 27-1/9-2-2008 

+ Χριστίνης μάρτυρος, 13-3/26-3-2008 

+ Παναγίας του Ακαθίστου Ύμνου, 12-4/30-3-2008 

 
Λεόντιος Μοναχός 

Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
 
 
 
 
 

 

                                                 
47  «πιστός δε ο Θεός, ός ουκ εάσει υμάς πειρασθήναι υπέρ ό δύνασθε, αλλά ποιήσει συν τω πειρασμώ και την 
έκβασιν του δύνασθαι υμάς υπενεγκείν». (Α΄Κορ. Ι-13) 
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Παράρτημα 

στ ίς  προφητε ῖες  τοῦ    

Ὁσίου Νείλου τοῦ Μυροβλύτου 

περί   Ἀντιχρίστου .  
 
 
 
 
 
 
 

Γενετικές ἐπεμβάσεις,  
 

τά πνευματικά τους μηνύματα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Λεόντιος Μοναχός 
Ἱερά Μονή Ἁγίου Διονυσίου 
Ἃγιον Ὂρος ,  Ἀπρίλιος 2008  



 



Παράρτημα :  

Γενετικές επεμβάσεις ,  τα  πνευματικά  τους  μηνύματα .  
Το 1953 ο άνθρωπος ανέβηκε στο Έβερεστ, το ψηλότερο όρος στον κόσμο. Αλλά επίσης 

από την ίδια χρονιά άρχισε να ερευνά τα υψηλότερα μυστικά της υλικής δημιουργίας: τον 
γενετικό κώδικα ή DNA, και να πειραματίζεται μ’ αυτόν στη φύση, τα άλογα ζώα, και τους 
ανθρώπους. Πρώτα διερευνητικά και έπειτα επεμβαίνοντας γενετικά. Αν ο άνθρωπος θεωρείται 
η κορωνίδα της δημιουργίας, αφού και ο ίδιος ο Δημιουργός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, 
διατηρώντας βέβαια την θεία, έπεται ότι δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο και πολυτιμότερο στον 
κόσμο με το οποίο θα μπορούσε να καταπιαστεί η επιστήμη. Δεν θα εξετάσουμε το θέμα 
από ιατρική, αλλά από πνευματική άποψη. 

Πριν αρχίσουν οι πειραματισμοί με το DNA για τη γέννηση ανθρώπων, υπήρξαν άλλες 
μέθοδοι γενετικής επέμβασης. Το 1978, στις 25 Ιουλίου, έγινε η πρώτη σε εργαστήριο τεχνητή 
γονιμοποίηση, ή όπως συνηθιζόταν να λέγεται, παράχθηκαν τα πρώτα “παιδιά του 
δοκιμαστικού σωλήνα” (Test tube babies). Η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος ονομάζεται “in vitro 
fertilization” (IVF) δηλ. στη γυάλα γονιμοποίηση. Η μέθοδος αυτή παίρνει ωάρια από τη μητέρα 
και τα αναμιγνύει στο εργαστήριο με σπερματοζωάρια από τον πατέρα. Το προκύπτον έμβρυο 
τοποθετείται μετά στην μήτρα της μητέρας για να αναπτυχθεί κανονικά μέχρι να παραληφθεί. 

Τα παιδιά του σωλήνα είχαν αυξημένες επικινδυνότητες κατά τη γέννησή τους να βγουν 
με κουσούρια, σε σχέση με τα παιδιά που γεννιούνται φυσιολογικά1.  

Γενικά όμως η μέθοδος δούλεψε και δουλεύει ακόμη, με μια παραλλαγή μεταγενέστερα, 
την μέθοδο ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection). Κατ’ αυτήν τα σπερματοζωάρια εγχέονται 
κατ’ ευθείαν μέσα στο ωάριο (egg, ή oocyte) με ειδικά μικροεργαλεία. 

Επειδή η αρχή σημαδεύει τις μετέπειτα εξελίξεις, διότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, 
κατά τους αρχαίους, αλλά και από πνευματικής απόψεως ισχύει αυτό που λέγει ο Απόστολος: 
«αν η απαρχή είναι αγία, τότε (επίσης είναι άγιο) και το φύραμα. και αν η ρίζα είναι αγία, τότε 
(άγιοι είναι) και οι κλάδοι2» θα δούμε τι πνευματικά μηνύματα έδιναν οι πρώτες αναφορές από 
την εφαρμογή της μεθόδου IVF, η οποία συγχρόνως μπορεί να θεωρηθεί και σαν αρχή των 
προχωρημένων γενετικών επεμβάσεων των καιρών μας σε ανθρώπους. 

Ιδιαίτερα, λοιπόν, στην αρχή εφαρμογής της μεθόδου τεχνητής γονιμοποίησης (IVF), 
υπήρξαν αντιδράσεις για το ηθικό ποιόν του όλου εγχειρήματος και των επί μέρους διαδικασιών 
του, ενώ παρατηρήθηκαν και διάφορα περίεργα φαινόμενα σε νεογέννητα, μετά την κύηση. 
Αυτά ονομάσθηκαν από τους επιστήμονες διανοητικές διαταραχές. 

Το πρώτο π.χ. «παιδί του δοκιμαστικού σωλήνα», που γεννήθηκε το 1978 στην Αγγλία, η 
Louise Brown, παρατηρήθηκε ότι είχε τη δυνατότητα να μετακινεί αντικείμενα εξ αποστάσεως σε 
ηλικία μόλις 6 εβδομάδων! Το “Reader Magazine” έγραφε τον Σεπτέμβριο του 1978 το άρθρο: 
«Το μωρό του δοκιμαστικού σωλήνα μπορεί να διαβάζει σκέψεις και να μετακινεί στερεά 
αντικείμενα με το μυαλό του». (Test tube baby reads thoughts and moves solid objects with her mind). 
Σημειώνεται ότι η αναφορά σε διάβασμα σκέψεων δεν είναι, Ορθόδοξα, αποδεκτή. 

      Κατά το περιοδικό ο Dr. Manfred J. Lichtenstein, ψυχίατρος 
γεννημένος στην Γερμανία, και κορυφαίος ειδικός της Βρετανίας 
στην παρά φύση λειτουργία του εγκεφάλου, που παρακολουθούσε 
το μωρό (Louise Brown) είπε προσεκτικά: «Προβλήματα αφορώντα 
την πνευματική ανάπτυξη του μωρού έχουν προκύψει. Σοβαρά 
πράγματα έχουν συμβεί, που ήταν εντελώς απρόβλεπτα. Ως προς 
τη φυσική του κατάσταση, το μωρό είναι υγιές και κανονικό. 
Το πρόβλημα αφορά αυτό που φαίνεται να είναι μία εξαιρετικά ασυ-
νήθιστη εγκεφαλική ανωμαλία». (Και εννοούσαν σαν εγκεφαλική 
ανωμαλία αυτή που εκδηλωνόταν με το να μετακινεί έπιπλα, να 
παραλύει τα χέρια της μητέρας της με το βλέμμα της, κλπ).  
 
Το εξώφυλλο του TIME  αριστερά, που ανάγγειλε την γέννηση του πρώτου 
«παιδιού του σωλήνα». 

                                                 
1  “Test tube babies, 25 years later”, http://www.cnn.com/2003/HEALTH/parenting/07/25/ivf.anniversary/index.html 
2   «Ει δε η απαρχή αγία, και το φύραμα. και ει η ρίζα αγία, και οι κλάδοι». (Ρωμ. ΙΑ-16.) 
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        Ένας φρουρός για παράδειγμα αποκάλυψε ότι «η μητέρα του μωρού, κυρία Brown, ήρθε 
σχεδόν σε κατάσταση πανικού όταν ένα πρωί μπήκε πρώτη στην παιδική κρεβατοκάμαρα και 
βρήκε όλα τα έπιπλα να είναι απομακρυσμένα από τη θέση τους στους τοίχους». Μερικά 
ακόμη και 10 πόδια, δηλ. πάνω από 3 μέτρα μακριά! Αυτά που συνέβαιναν, υποχρέωσαν τους 
Brown να ζουν κάτω από επιτήρηση ασφαλείας, που έκανε το σπίτι τους τόσο καλά 
φυλασσόμενο, ώστε κάποιος γείτονας (Charlie Parham) να πει ότι «είναι ευκολότερο να μπεις 
στους ιδιωτικούς θαλάμους της Βασίλισσας στο Παλάτι του Buckingham, παρά μέσα στην 
μπροστινή αυλή των Brown»… 

 
 
 
 

Η Louise 
Brown με το 
σύζυγό της και 
το αγοράκι που 
απέκτησε με 
φυσιολογικό 

τρόπο. 

       Αντίθετα όμως με τις προβλέψεις κάποιων ειδικών
επιστημόνων που παρακολουθούσαν συνεχώς το παιδί, όπως 
των Dr. Steptoe και Dr. Edwards,  ότι το παιδί θα πέθαινε διότι «η 
ίδια η δύναμη του μυαλού του δεν θα του επέτρεπε να ζήσει», το
παιδί επέζησε, παντρεύτηκε και μάλιστα γέννησε λίγο πριν τα
Χριστούγεννα του 2006 το δικό της μωρό, ένα χαριτωμένο 
αγοράκι, με φυσιολογικό τρόπο.3 Τα περίεργα “εγκεφαλικά” ή 
“διανοητικά” συμπτώματα σταμάτησαν αρκετά γρήγορα,
συνεργούσης και της σχετικής ευσεβείας των γονέων, και δεν 
δημιούργησαν προβλήματα στη Louise, για το κατόπιν ομαλό της

μεγάλωμα. Τέτοια περιστατικά που καταγράφηκαν σε κάποιες περιπτώσεις «παιδιών του 
σωλήνα» είναι ανεξήγητα στους δυτικούς επιστήμονες διότι δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη 
γνώση των Ορθοδόξων περί πνευματικού κόσμου, πονηρών πνευμάτων κλπ. 

 Θεώρησαν ότι το πρόβλημα υπήρχε μέσα στο μυαλό της Λουίζας, δεν σκέφτηκαν ότι 
μπορεί απλά κάτι να το επηρέαζε, όπως και το υπόλοιπο περιβάλλον της, προκαλώντας τις 
μετακινήσεις αντικειμένων κλπ, κάτι που είναι γνωστό ότι συμβαίνει στα τραπεζάκια των 
“πνευματιστών” και των “μέντιουμ”! Αυτά τα φαινόμενα από τη θρησκεία μας οπωσδήποτε 
δεν θεωρούνται ότι προέρχονται από τη μεριά του καλού, αλλά από πονηρά πνεύματα που έτσι 
κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ενοχλώντας όμως τους ανθρώπους, χωρίς να προκύπτει 
κάποιο θετικό πνευματικό αποτέλεσμα, εκτός του ότι επιβεβαιώνουν τις θέσεις των 
Ορθοδόξων στα ζητήματα αυτά… Ίσως στη φανερή δράση των πνευμάτων αυτών να 
κρύβεται η μεγαλύτερη δωρεά του Θεού προς όσους πιστούς σκέπτονται. Διότι τα πνεύματα 
αυτά δεν θέλουν καθόλου να φανερώνονται. «Τον διάβολο δεν τον συμφέρει να δεχθεί 
κάποιος την ύπαρξή του, να σκέφτεται και να αισθάνεται ότι είναι κοντά στον άνθρωπο. 
Ένας κρυφός και άγνωστος εχθρός είναι πιο επικίνδυνος από έναν ορατό εχθρό», όπως 
είπε στο τελευταίο του κήρυγμα ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός4 από τη Ρωσία.  

Τα πονηρά πνεύματα που κατοικούσαν μέσα στον δαιμονισμένο της χώρας των 
Γεργεσηνών ταλαιπωρούσαν τον ίδιο και τους περιοίκους, αλλά αν δεν διατάζονταν από τον 
Κύριο Ιησού Χριστό να μπουν στους χοίρους που έβοσκαν εκεί κοντά, δεν θα έδειχναν 
ξεκάθαρα την ύπαρξή τους, με το γαλήνεμα του παθόντος μόλις βγήκαν, και με το πνίξιμο των 
χοίρων στην θάλασσα ύστερα, που φανέρωσε και το μέγεθος της κακίας τους (Μάρκ. κεφ. Ε-1). 

Κατά τις συζητήσεις πριν την έναρξη εφαρμογής της μεθόδου IVF, μερικοί που ανήκαν σε 
“χριστιανικές ομολογίες” της Δύσης, είχαν φτάσει να μιλούν για ανθρωποειδή που θα 
γεννιόντουσαν από τη μέθοδο του «δοκιμαστικού σωλήνα», χωρίς ψυχή κλπ. Αυτά όμως 
διαψεύσθηκαν από την πραγματικότητα. Δεν προέκυψαν ανθρωποειδή, αλλά άνθρωποι με 
λογική και αθάνατη ψυχή (διότι η λογική απαιτεί την αθανασία5). 

Υπήρξαν κάποιες φανερές αρχικά, αρνητικές πνευματικές επιρροές σε βρέφη, όπως  
πιθανότατα, και μη εμφανείς στις μητέρες. Οπωσδήποτε όταν χρησιμοποιούνται γενετικές 
μέθοδοι που σκοτώνονται έμβρυα (γιατί “περισσεύουν” ή γιατί έτσι συμβαίνει στα πειράματα 
από τη φύση τους), όταν φτιάχνονται πορνικές6 «τράπεζες σπέρματος» κλπ, τα πονηρά 
πνεύματα αποκτούν «δικαιώματα» πάνω στους υπαιτίους, γονείς, γιατρούς, δότες και παντός 

                                                 
3  Βλ. Daily Mail,  “Britain's first test-tube baby on having a baby of her own”,  υπό ELIZABETH SANDERSON, 13-1-2007. 
4  Βλ. «Το τελευταίο κήρυγμα του Αγίου Λουκά του ιατρού»: http://www.imdleo.gr/htm/2008.htm 
5  Βλ. για την διαφορά λογικής αθανάτου ανθρωπίνης ψυχής και θνητής ψυχής των ζώων, κατά τους πατέρες της 
Εκκλησίας, στο:  http://www.imdleo.gr/diaf/2006/17-psihi-pateres.pdf 
6  Έτσι αποκαλείται προφητικά από τον Άγιο Ι. Δαμασκηνό η διαδικασία γέννησης του Αντιχρίστου: «ἂνθρωπος 
ἐκ πορνείας τίκτεται καί ὑποδέχεται πᾶσαν τήν ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ». Βλ. «Επίτομο» υπό ΛΜΔ. 
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είδους εκμεταλλευτές, στους οποίους βέβαια δεν θέλουν να φανερωθούν. Εκτός αυτών όμως 
ταλαιπωρούνται από το αρνητικό πνευματικό περιβάλλον και τα βρέφη. Η μητέρα όταν είναι 
ευσεβής είναι μια ισχυρή πνευματική ασπίδα για το παιδί της, από τον καιρό της συλλήψεως και 
μετά. Αντίθετα αν είναι αντίθεη, βλάσφημη κλπ, ακόμη και όταν συλλάβει φυσιολογικά βάζει το 
παιδί της σε πνευματικό κίνδυνο, καθιστώντας το έρμαιο των πονηρών πνευμάτων. Αυτό σε 
μέγιστο βαθμό θα συμβεί στη γέννηση του Αντιχρίστου. 

Τα πνευματικά θέματα δεν μπορούν να μπουν κάτω από το μικροσκόπιο της Ιατρικής ή 
άλλης επιστήμης για να εξετασθούν με μια γήϊνου τύπου “αντικειμενικότητα”. Αντιλαμβανόμαστε 
όμως ότι τώρα μας αποκαλύπτονται μυστήρια που ήταν για αιώνες κρυμμένα. 

Η δημιουργία είναι ένα αρμονικά συνεργαζόμενο σύνολο. Γι’ αυτό και οι άνθρωποι του 
Θεού, οι σωστοί Χριστιανοί, δεν επεμβαίνουν υπερήφανα στη δημιουργία, είτε την άλογη 
(βλέπουμε τι γίνεται τώρα με το περιβάλλον), ούτε πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να 
τολμήσουν να επέμβουν στην κορωνίδα της δημιουργίας, δηλ. τον άνθρωπο. 

 Αυτή η επέμβαση όμως άρχισε, και μάλιστα τώρα η μεγαλύτερη προσπάθεια είναι 
δοσμένη στους πειραματισμούς με το γενετικό κώδικα (DNA). Η 
προσπάθεια εκτείνεται σε όλη τη φύση, λογική και άλογη. Μοιάζει να 
αποσκοπεί στην βιομηχανοποίηση και εμπορικοποίηση των πάντων 
ακόμη και του ανθρώπου.   

Παράδειγμα από την επέμβαση στα ζώα: Ήδη ετοιμάστηκαν τα 
πρώτα τερατόμορφα όντα, όπως το genpet της Bio-Genica, που αν και θα 
πωλείται σε πλαστική σακκούλα, θα ζωντανεύει μόλις βγει από αυτήν και 
θα συμπεριφέρεται σαν κατοικίδιο ζώο, που πονάει, αντιδρά φωνάζοντας ή 
δαγκώνοντας7 κλπ. 
Το genpet της εταιρείας Bio-Genica, αριστερά. 

 
           Στον κατάλογο προϊόντων της Bio-Genica (http://www.genpets.com/product_catalogue.pdf, σελίδα 10) 
λέει μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Πήγαμε την βιοτεχνολογία των δικών μας Genpets ένα 
βήμα πιο μπροστά, με την μεταποίηση και εισαγωγή προκαθορισμένων χαρακτηριστικών 
προσωπικότητος σε κάθε είδος». Αλλά το αποκορύφωμα της σατανικής θριαμβολογίας 
βρίσκεται λίγο πριν (στην 6η σελίδα):  «Εμπορευόμαστε την ίδια τη ζωή»! Και όμως η 
διαστροφή στις αντιλήψεις της ομάδας, περνά απαρατήρητη από τους ίδιους. 
 Η Αμερικανική κυβέρνηση έδωσε ήδη το πράσινο φως στην παραγωγή και εμπορία 
κρέατος και γάλακτος από κλωνοποιημένα ζώα8…, μια αιτία ακόμη για την οποία «τα πιάτα 
σας θα είναι γεμάτα, αλλά τα φαγητά δεν θα τρώγωνται»! (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός).  

Το περιβάλλον καταστρέφεται συνέχεια από την άλογη ανθρώπινη επέμβαση επάνω του, 
μετά όμως ήρθε η σειρά του ζωϊκού βασιλείου. Τώρα, τέλος, έφθασε η σειρά του ίδιου του 
ανθρώπου. Ο Άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης μιλάει για την «σπορά του Εωσφόρου» 
προκειμένου να γεννηθεί ο Αντίχριστος. Αυτός θα καταστρέψει τα πάντα και γι’ αυτό 
αποκαλείται «βδέλυγμα της ερημώσεως». Η γέννηση του Αντιχρίστου θα γίνει με τη 
γενετική τεχνολογία που ήδη υπάρχει και βρίσκεται σε εξέλιξη, και τη χρήση μαγείας. 
Θεωρήσαμε ότι στα προφητικά λόγια του Αγίου Νείλου «χωρίς σποράν ανδρός», η γενετική 
διεργασία που ταιριάζει περισσότερο, είναι η κλωνοποίηση, που σε συνδυασμό με όσα 
προφήτευσε ο στάρετς Σεραφείμ, μπορεί να γίνει με DNA από τράπεζα σπέρματος ή 
βλαστοκύταρα. 

Το 2002 μια εταιρία με έδρα την Αμερική, η Clonaid, υποστήριξε ότι κατάφερε τη 
γέννηση ενός υγιούς κλωνοποιημένου κοριτσιού με το όνομα Εύα, από μητέρα Αμερικανίδα 31 
ετών. Το DNA για την κλωνοποίηση πάρθηκε από το δέρμα της μητέρας, όπως είπε η Clonaid.       
       Όλα τα προσωπικά στοιχεία και η τοποθεσία της επιστημονικής επέμβασης κρατήθηκαν 
μυστικά. Ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, Fred Eckhard, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να 

                                                 
7  Το genpet λένε, δεν μεγαλώνει. Έχει διάρκεια ζωής ένα ή τρία χρόνια αναλόγως μοντέλου, και δεν χρειάζεται 
μπαταρίες. Τα μαλλιά του μεγαλώνουν, ελάχιστα μεν, αλλά μεγαλώνουν. Ανοιγοκλείνει κανονικά τα μάτια του, ενώ 
αναγνωρίζει τον ιδιοκτήτη του. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας ισχυρίζονται ότι μπορεί ακόμη και να θαφτεί!  Το genpet, 
κατασκευάστηκε με μία τεχνική της Γενετικής που ονομάζεται "Zygote Micro Injection" που χρησιμοποιεί συνδυασμό 
DNA, ή και εισροή συγκεκριμένων πρωτεϊνών από διαφορετικά είδη. Βλέπε: http://www.genpets.com/meet.php  
http://www.genpets.com/media/photo08m.jpg,  photo04.jpg,   αποθηκ:  http://www.imdleo.gr/diaf/ files/gen/001-cloning/genpet_catalogue.pdf 
8  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7190305.stm 
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θεωρηθεί σαν γεγονός μια τέτοια ανακοίνωση χωρίς αποδείξεις. Η Clonaid συνδέεται με μια 
παραθρησκευτική οργάνωση, τους Raelians, οι οποίοι πιστεύουν σε επεμβάσεις εξωγηίνων στη 
Γη. Ο ιδρυτής τους Claude Vorihon, περιγράφει τον εαυτό του σαν προφήτη,  και αυτο-αποκαλεί 
ται Rael.     
          Ο ειδικός σε θέματα ηθικής της ανθρώπινης 
κλωνοποίησης Dr Patrick Dixon εξέφρασε φόβους για την 
ηθικότητα του όλου εγχειρήματος, και για την πιθανότητα 
πολλά έμβρυα να πρέπει να χαθούν πριν ένα υγιές να 
επιζήσει (BBC, 27-12-20029).  Το CNN10 ανέφερε στις 4-1-2003, 
ότι οι Raelians και η Clonaid, υποστήριξαν, πάλι χωρίς 
αποδείξεις, ότι κατάφεραν να γεννηθεί με κλωνοποίηση και 2ο μωρό, αυτή τη φορά από μία 
ομοφυλόφιλη Ολλανδέζα.  

 «Αλυσίδες εργαστηρίων στις ΗΠΑ εργάζονται προς μαζική δημιουργία κλωνοποιημένων 
ανθρωπίνων εμβρύων για να χρησιμοποιηθούν σε έρευνα που πρόκειται να τα σκοτώσει» 
λέει ο  Douglas Johnson, του «National Right to Life Committee».  

Δεν είναι τυχαίο που οι πρώτες απόπειρες ανθρώπινης κλωνοποίησης συνδυάστηκαν με 
ομάδες UFO-λατρικές. Kαι δεν είναι επίσης τυχαίο ότι η προβολή του θέματος στα μέσα 
ενημέρωσης ξεκίνησε τις γιορτές των Χριστουγέννων11 (2002). Η γέννηση του ψευτο-
Χριστού προαναγγέλεται όταν γιορτάζεται η γέννηση του αληθινού Χριστού για να εκτρέψει το 
ενδιαφέρον του κόσμου από την Αλήθεια, στο Ψέμα (δηλ. τον Αντίχριστο).  

Κατά τον μακαριστό πατέρα Σεραφείμ Ρόουζ: «Το κέντρο του σύμπαντος της 
επιστημονικής φαντασίας (στη θέση του απόντος Θεού) είναι ο άνθρωπος, συνήθως όχι ο 
άνθρωπος όπως είναι τώρα, αλλά ο άνθρωπος όπως θα «γίνει» στο μέλλον, σε συμφωνία 
με τη μοντέρνα μυθολογία της “Eξέλιξης”. Παρ’ ότι οι ήρωες της επιστημονικής φαντασίας 
είναι συνήθως αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, το ενδιαφέρον της ιστορίας συχνά επικεντρώνεται στις 
επαφές τους με διαφόρων ειδών “υπερανθρώπους” από “υψηλά εξελιγμένες” φυλές του 
μέλλοντος (ή καμμιά φορά του παρελθόντος), ή από μακρινούς γαλαξίες… 

Η επιστημονική φαντασία σε γενικές γραμμές δεν είναι συνήθως καθόλου επιστημονική, 
ούτε και «φουτουριστική»• είναι μια οπισθοχώρηση στις «μυστικιστικές» πηγές της σύγχρονης 
επιστήμης, της επιστήμης πριν το Διαφωτισμό του 17ου και 18ου αιώνα, που ήταν πολύ πιο 
κοντά στον αποκρυφισμό. Η ίδια η ιστορία της επιστημονικής φαντασίας12 παρατηρεί ότι «οι 
ρίζες της επιστημονικής φαντασίας, όπως οι ρίζες της ίδιας της επιστήμης, βρίσκονται στη 
μαγεία και στη μυθολογία». Η σημερινή έρευνα και τα πειράματα στην «παραψυχολογία» 
μαρτυρούν επίσης μια μελλοντική σχέση «επιστήμης» και αποκρυφισμού, μια εξέλιξη με την 

οποία η φιλολογία επιστημονικής φαντασίας είναι ήδη σε πλήρη 
αρμονία… 

Το ίδιο ίσχυε και στην Ρωσία, τότε Σοβιετική Ένωση: Ο 
αναγνώστης της σοβιετικής επιστημονικής φαντασίας, (όπως πχ των 
έργων του Ivan Efremov) σύμφωνα με μια κριτική, «παρουσιάζεται με 
αμυδρή ικανότητα να διακρίνει τις ζωτικές διαφορές μεταξύ Επιστήμης και 
Μαγείας, μεταξύ επιστήμονα και μάγου, μεταξύ μέλλοντος και 
φαντασίας»… 

Με δυο λόγια, η λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας του 20ού 
αιώνα είναι η ίδια ένα καθαρό σημάδι της απώλειας των χριστιανικών 
αξιών και της χριστιανικής ερμηνείας του κόσμου•  έχει γίνει ένα ισχυρό 
μέσο διάδοσης μιας μη χριστιανικής φιλοσοφίας της ζωής και της 
ιστορίας, κατά ένα μεγάλο μέρος κάτω από απροκάλυπτη, ή 

συγκαλυμμένη, αποκρυφιστική και ανατολική επίδραση… Ενώ εμφανίζεται ως επιστημονική 
                                                 
9  http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2608655.stm  Δείτε και νεώτερα: «Αμερικανοί επιστήμονες λένε ότι έχουν παράγει 
έμβρυα που είναι κλώνοι δύο ανδρών…» http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7194161.stm  
10    Αποθ. σελ. http://www.imdleo.gr/diaf/files/gen/001-cloning/Dutch_lesbian_has_clone_baby_2.htm 
11  «I think they picked Christmas week deliberately», Νομίζω ότι διάλεξαν την εβδομάδα των Χριστουγέννων 
εσκεμμένα, λέει ο Arthur Caplan, ένας επιστήμων της βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania: 
http://www.wired.com/print/medtech/health/news/2003/01/57095, ή αποθ. http://www.imdleo.gr/diaf/files/gen/001-cloning/wired-
cloning-hoax.htm, ή http://www.imdleo.gr/diaf/files/gen/001-cloning/ A_Name_for_Clone_Babies-hoax.pdf 
12  Αναφέρεται στο σύγγραμμα των Robert Scholes και Eric S. Rabkin «Science Fiction: History, Science, Vision», Oxford 
University Press, 1977, σελ. 175. 
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και μη θρησκευτική, η λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας είναι στην πραγματικότητα 
ένας βασικός διασπορέας (σε κοσμική μορφή) της «νέας θρησκευτικής συνειδητότητας», η 
οποία σαρώνει το ανθρώπινο γένος καθώς ο Χριστιανισμός υποχωρεί…»13  

Η αποστασία των Χριστιανών από τις παραδομένες σ’ αυτούς αξίες, τους οδηγεί σε 
υποκατάστατα με τα οποία κατρακυλούν στο σκοτάδι του υλισμού, ο οποίος όμως είναι 
συνδεδεμένος με τον αποκρυφισμό, για να του δίνεται και μια ψευτο-θρησκευτική αξία και να 
αποκοιμίζεται η συνείδηση των πλανεμένων.  

Στον εικοστό αιώνα ο κομμουνισμός, ο ναζισμός, κάποιες θρησκείες γήϊνου 
προσανατολισμού (πχ οι παγανιστικές της Ανατολής, Ιαχωβάδες κλπ), και στο τέλος η Νέα Τάξη 
και Εποχή, όλοι έβαλαν στόχο να μας προσφέρουν μια χιλιετή ευτυχισμένη ζωή πάνω στη Γη! 

«Πραγματικά, λέει το 1981 ο μακαριστός π. Σεραφείμ Ρόουζ, εάν κοιτάξουμε κλειστά στη 
διδασκαλία του κομμουνισμού η οποία ήδη έχει πάρει θέση στη ρωσική κοινωνία τα τελευταία 
60 χρόνια, μπορούμε να δούμε ότι αποτελεί μία ιδιάζουσα έκδοση της χιλιαστικής 
νοοτροπίας. Διδάσκει ότι μία ολότελα νέα ιστορική εποχή αρχίζει με τον κομμουνισμό, και ότι 
όταν ο κομμουνισμός τελικά κυβερνήσει τον κόσμο, θα υπάρξει παγκόσμια ευτυχία, και 
ελευθερία του ανθρωπίνου γένους από οτιδήποτε το έχει περιορίσει στο παρελθόν, 
συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας…»14 

Ο Χίτλερ ήταν οραματιστής του χιλιετούς Γ΄ Ράϊχ, και έλεγε: «Ο νέος άνθρωπος ζει 
ανάμεσά μας, τώρα! Είναι εδώ! Δεν σας φτάνει αυτό; Θα σας φανερώσω ένα μυστικό. Είδα τον 
νέο άνθρωπο. Είναι ατρόμητος και σκληρός»15. (Δεχόταν δαιμονικά οράματα!) Οι Ιαχωβάδες 
περιμένουν χιλιετή βασιλεία με τους ίδιους κυβερνήτες, πάνω στη Γη, ενώ οι ανατολικές 
θρησκείες με την μετεμψύχωση που λανσάρουν προσπαθούν να δώσουν βάθος αιωνιότητος 
στον φθαρτό μας κόσμο.  

Στο τέλος του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου, κατευθύνει τον κόσμο πολιτικά η Νέα 
Τάξη, και πνευματικά η Νεοεποχίτικη Πανθρησκευτική ομογενοποίηση, με το χριστιανικό 
Οικουμενιστικό κίνημα να ηγείται αφελώς και δουλοπρεπώς στην προσπάθεια για την επίτευξη 
της νέας συνειδητότητας. Αν στην Ανατολή το κόκκινο θηρίο του κομμουνισμού πνίγηκε στο 
αίμα εκατομμυρίων μαρτύρων της Ρωσικής Γης, το με νέο πρόσωπο παλιό θηρίο της επίσης 
αιμοσταγούς πλουτοκρατικής Νεοταξικής Δύσης που προτιμάει το πολύχρωμο ουράνιο τόξο για 
σύμβολό του διότι είναι και σύμβολο της Σοδομικής ηθικής που το εκφράζει, ετοιμάζεται να 
στείλει σε “άλλες διαστάσεις” δισεκατομμύρια από τους ανεπιθύμητους.  

Ο Dave Hunt, στο βιβλίο του «Αμερική: Ο Μαθητευόμενος Μάγος», λέει: «Η τελευταία 
φορά που συνέβη κάτι που να προσεγγίζει τη μαζική αυτή στροφή από τη λογική στο 
μυστικισμό ήταν στη δεκαετία του 1920 και του 1930. Είχε σημειωθεί τότε μια έξαρση του 
αποκρυφισμού στη Δυτική Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Αυστρία και τη Γερμανία, πράγμα 
που συνετέλεσε στο να προετοιμαστεί το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στη 
Γερμανία.  Κάποιοι ιστορικοί μάλιστα ονόμασαν τον Χίτλερ Απόκρυφο Μεσσία.... Συμβαίνει 
κάτι το πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το πάρει κανείς στα σοβαρά. Η τελευταία αναβίωση 
του αποκρυφισμού έγινε για να παίξει το παιχνίδι του Χίτλερ, και τα θύματα του ανήλθαν 
σε εκατομμύρια. Δεν μπορεί λοιπόν παρά ν’ αναρωτηθεί κανείς πού θα οδηγήσει αυτή η πολύ 
πιο διαδεδομένη (νεοεποχίτικη) αναγέννηση του αποκρυφισμού. Στην πράξη, η Νέα Εποχή 
είναι μια απ' τις κύριες πύλες απ’ τις οποίες θα εισέλθουν οι δυνάμεις του Αντιχρίστου για να 
κυριαρχήσουν στον κόσμο. Ο Αντίχριστος έρχεται έχοντας μια καινοτόμο ορθόφρονη επιστήμη 
στο ένα του χέρι και μια φιλοσοφία παγκόσμιας ενότητας στο άλλο. Έρχεται καθισμένος σ' ένα 
πολιτικό - οικονομικό (και θρησκευτικό -ΛΜΔ) θρόνο παγκόσμιας εξουσίας»… 

Καίρια στήριξη και καταστροφική καθοδήγηση στη Νέα Τάξη δίνουν οι αποκρυφιστές 
εβραίοι ραβίνοι που έχουν απορρίψει την πρωταρχική σημασία της διδασκαλίας της Βίβλου 
(ακόμη και της Παλαιάς Διαθήκης) για τη σωτηρία του ανθρώπου, και διδάσκουν «διδασκαλίες 
εντάλματα ανθρώπων», που λένε ότι κατέχουν από τον καιρό της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίας 
τους, και γι αυτό ελέγχονται από τον Κύριο Ιησού Χριστό: «γιατί και υμείς παραβαίνετε την 
εντολήν του Θεού δια την παράδοσιν υμών»; (Ματθ. Ιε-3, 9). Από αυτούς τους λεγόμενους 
Κασιδικούς εβραίους, ή Κασιδιάρηδες κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, θα προέλθει ο υπαίτιος 
                                                 
13   ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ SERAPHIM ROSE: «Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος»  από την 6η ενότητα: «Σημεία από 
τον Ουρανό»: Μια Ορθόδοξη χριστιανική κατανόηση των αγνώστου ταυτότητας ιπταμένων αντικειμένων (UFO). 
14   Βλ. «Επίτομο» υπό ΛΜΔ, «Το μέλλον της Ρωσίας» ομιλία, το 1981, του π. Σεραφείμ Ρόουζ. 
15   Βλ. «Επίτομο» υπό ΛΜΔ, η «μεταφυσική των Ναζί». 

   - 49 -



ηγέτης του 3ου Παγκοσμίου ή Γενικού Πολέμου16. Αυτοί ήδη θεωρείται ότι επηρεάζουν τις 
περισσότερες μασονικές στοές στην Αμερική, τον ίδιο τον πρόεδρο Bush, τον αντιπρόεδρο 
Cheney, και τους περισσότερους Αμερικανούς πολιτικούς. Πιστεύουν και αυτοί σε γήϊνη 
βασιλεία και Μεσσία, αλλά θα εξαπατηθούν από τον Αντίχριστο και θα δεχθούν αυτόν σαν Θεό. 

Μάλιστα ο Αντίχριστος δεν θα αναφέρει ότι έρχεται από τον Θεό, αντίθετα από τον Κύριο 
Ιησού Χριστό που έλεγε ότι «εγώ γαρ εκ του Θεού εξήλθον και ήκω, ουδέ γαρ απ' εμαυτού 
ελήλυθα, αλλ' εκείνος με απέστειλε», και ανέφερε για Θεό Πατέρα: «οι άγγελοι αυτών εν 
ουρανοίς δια παντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανοίς», και «πάντα 
μοι παρεδόθη υπό του Πατρός μου»17… Μόνον Θεό θα ονομάσει, ο Μεσσίας των 
αποκρυφιστών Εβραίων, τον εαυτό του. Και τότε θα κατακριθούν όσοι δήθεν δεν μπορούσαν να 
πιστέψουν στον Ιησού Χριστό επειδή τον έβλεπαν σαν άνθρωπο, ενώ κατ’ αυτούς ο Θεός δεν 
μπορούσε να προσλάβει και ανθρώπινη μορφή (φύση), και αυτό για όποιον το υποστήριζε 
εθεωρείτο σαν άνευ άλλης ανάγκης αποδείξεως αμαρτία, κατά τα λόγια του Καϊάφα: «τι έτι 
χρείαν έχομεν μαρτύρων; ίδε νυν ηκούσατε την βλασφημίαν αυτού»18. Αυτή την πλάνη που θα 
επικρατήσει μεταξύ των μη πιστευσάντων στον Ιησού Χριστό Εβραίων, φανέρωσε προφητικά ο 
Κύριος στους και τότε απιστούντες Εβραίους όταν είπε: «Εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του 
Πατρός μου, και ου λαμβάνετε με. Εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον 
λήψεσθε». (Ιω Ε 43). 

 Σε μια τέτοια γενικευμένη κατάσταση πλάνης θα γεννηθεί ο Αντίχριστος, με διεργασία 
γενετικής τεχνολογίας όπως προκύπτει από τις προφητείες του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ. Και 
αν έφτασαν σε μας σωστά στη λεπτομέρειά τους τα λόγια του Αγίου Νείλου, θα είναι μια μορφή, 
πιο εξελιγμένης ίσως τότε, κλωνοποίησης. Αλλά επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή 
τουλάχιστον μέχρι το 200319, έπεται ότι ο κατ’ εξοχήν Αντίχριστος δεν είχε ως τότε 
γεννηθεί, και ίσως περάσουν αρκετά χρόνια για να υπάρξει αξιόπιστη τέτοια τεχνολογία, η 
οποία θα δώσει κατά τον Άγιο Νείλο τη «σπορά του Εωσφόρου», συνεργούσης της 
συσσωρευμένης κακίας όλων των αιώνων και της χρήσης μαγείας, η οποία (σπορά) θα 
κυοφορηθεί από την πνευματικά ακάθαρτη μητέρα του. 

 
     Ένα άλλο χαρακτηριστικό της 
γέννησης με την τεχνική της 
κλωνοποίησης είναι αυτό που 
μας θυμίζει ο τίτλος του διπλανού 
σχήματος.  
         Η διαδικασία της 
κλωνοποίησης ονομάζεται και 
«παρθενογέννηση»! 
 
 

(Cloning Ethics of an Uncharted Frontier.htm,  από την Lila Eifler) 

        Ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει να μοιάζει σε όλα στον Χριστό, ακόμη και στη γέννηση από 
παρθένο, για να θεωρηθεί αυτός σαν Μεσσίας.  Αλλά γιατί να προσέξει κάποιος το παρελθόν 
της μητέρας του Αντιχρίστου, όταν η ίδια η τεχνική της γέννησής του αναφέρεται σαν 
παρθενογέννηση από τώρα;(!) 

Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται να εξαγγελθεί η γέννηση του Αντιχρίστου από τη 
Δύση, όπως γίνεται κατά καιρούς μέχρι τώρα, αλλά από την Ανατολή, και συγκεκριμένα από 
την Σλαβία-Ρωσία, όπως λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ20, ενώ η μητέρα του θα είναι 
Εβραία από τη φυλή Δαν. 

                                                 
16   Βλ. «Προφητείες» υπό ΛΜΔ, Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. 
17  Ιωάν. Η 42, Ματθ. Ιη 10, Ια-27. 
18  Ματθ. Κστ 65. 
19  Στην εισαγωγή από τις «Προφητείες» γράφαμε, το 2003: «Έτσι αν και “πολλοί Αντίχριστοι γεγόνασιν” εν τούτοις 
ας μη νομίσει κανείς ότι ο τελευταίος Αντίχριστος ήρθε, ή έστω ότι γεννήθηκε, όταν ούτε Γενικός Πόλεμος” 
έγινε, αν και τα γεγονότα ξεκίνησαν, ούτε η Κων/λη δόθηκε στους Έλληνες, ούτε ο ευσεβής βασιλιάς κυβέρνησε, 
ούτε βέβαια οι απόγονοί του εμφανίσθηκαν…» Ο Άγιος Νείλος συμπληρώνει, επιβεβαιώνοντας τη θέση αυτή. 
20 Βλ. «Επίτομος» υπό ΛΜΔ, «Προφητείες με λεπτομέρειες»: «…ο πραγματικός Αντίχριστος, άνθρωπος – 
ψευτοθεός θα γεννηθεί μεταξύ των Ρώσων - Σλάβων». http://www.imdleo.gr/htm/2_epitomos_parts.htm 
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Σχηματικά, πως χρησιμοποιείται η κλωνοποίηση, για “θεραπευτικούς” σκοπούς: 
 

ωάριο κύτταρο σώματος

απομακρυνθείς
πυρήναςαπομακρυνθείς

πυρήνας

πυρήνας από το
κύτταρο του σώματος
εισαχθείς στο ωάριο

κλωνοποιημένο
κύτταρο προς
σχηματισμόν
ενός εμβρύου

βλαστοκύτταρα
συλλεχθέντα
από κύτταρα
εμβρύων

Κύτταρα δέρματος

γονίδια εισαχθέντα για τον
αναπρογραμματισμό

αναπρογραμματισμένα κύτταρα
παρόμια με τα
βλαστοκύτταρα
από έμβρυα

πηγή: Science media center  
Σκοτώνονται τα έμβρυα για να παραχθούν βλαστοκύτταρα (stem cells), και έτσι να 

«θεραπευθούν» κάποιοι που πληρώνουν. Αλλά ας δούμε ακριβέστερα τι ορίζεται ως 
κλωνοποίηση: «Κλωνοποίηση σημαίνει παραγωγή ενός πανομοιότυπου αντιγράφου ενός 
ατόμου», λέει η «Βιονέτ» (http://www.bionetonline.org). Να, λέει, πως θα μπορούσατε να 
κλωνοποιηθείτε: 

«Οι επιστήμονες θα πάρουν (το δικό σας) DNA από ένα κύτταρο του δέρματος, και 
θα το εισάγουν σε ένα ωάριο γυναίκας από το οποίο θα έχει απομακρυνθεί (το δικό του) 
DNA. Μια μετάδοση ηλεκτρισμού θα κάνει το ωάριο να διαιρεθεί, και μετά από μερικές 
ημέρες θα έχετε ένα έμβρυο γενετικά πανομοιότυπο με σας»! 
 

 
Η αναγγελία της 

γέννησης του πρώτου 
παιδιού του δοκιμαστικού 
σωλήνα από εφημερίδα 

του Λονδίνου. 

        Τα έμβρυα, ακόμη και της γυάλας, είδαμε ότι έχουν ζωή, η οποία 
όταν ολοκληρωθεί το σώμα μέσα στη γυναικεία μήτρα, αποδεικνύεται 
λογική και επομένως καθ’ όλα ανθρώπινη. Άρα και σ’ αυτήν την 
περίπτωση σκοτώνονται οι αδύνατοι για να υπάρξει κέρδος από τους 
“δυνατούς”, δηλ. αυτούς που διαθέτουν… χρήμα! Αυτό είναι ένα ακόμη 
προχώρημα στην τρελή κατηφόρα της γενικής αποστασίας του 
σύγχρονου κόσμου από τις πνευματικές αξίες, στις “αξίες” του 
εμπορίου, που είναι οι εφήμερες κοσμικές αξίες της γήϊνης και 
πνευματικά ακάθαρτης Νέας Τάξης. 
        Όσο πλησιάζουμε στην εποχή του τελικού Αντιχρίστου το εμπόριο 
αυξάνεται λογαριθμικά, γιατί αυτό είναι η αναλαμπή πριν από τον 
θάνατο του Βαβυλωνιακού αυτού συστήματος, και τα λόγια της 
Αποκάλυψης ακούγονται εντονότερα: «…ουαί ουαί, η πόλις η μεγάλη 
Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, ότι μιά ώρα ήλθεν η κρίσις σου. Και οι 
έμποροι της γης κλαύσουσι και πενθήσουσιν επ’ αυτή, ότι τον 
γόμον αυτών ουδείς αγοράζει ουκέτι. Γόμον  χρυσού και αργύρου και 
λίθου τιμίου και μαργαρίτου… και ίππων και ρεδών  και  σωμάτων,  και 
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ψυχάς (ζωάς) ανθρώπων». (Αποκ. ΙΗ 10-13).  
Οι γενετιστές που «εμπορεύονται την ίδια τη ζωή», δεν γνωρίζουν ότι θα καταστραφούν 

και οι ίδιοι και το εμπόριό τους, αλλά και όλος ο κόσμος, όταν ζωοποιήσουν… τον Θάνατο, 
δηλ. τον Αντίχριστο ή Θηρίο κατά την Αποκάλυψη. Διότι αυτό (το θηρίον) με τους ομόφρονές 
του δέκα βασιλείς, θα καταστρέψει την τότε Βαβυλώνα που θα είναι όπως είδαμε και στο 
προηγούμενο εδάφιον η προστάτις και παγκόσμια έδρα του εμπορίου, (αυτήν θα κλαίνε όλοι 
οι έμποροι της Γης): «και τα δέκα κέρατα ά είδες δέκα βασιλείς είσιν…  και τα δέκα κέρατα α 
είδες και το θηρίον, ούτοι μισήσουσι την πόρνην (η πόλις η μεγάλη η έχουσα βασιλείαν 
επί των βασιλέων της γης) και ηρημωμένην ποιήσουσιν αυτήν και γυμνήν, και τας 
σάρκας αυτής φάγονται, και αυτήν κατακαύσουσιν εν πυρί». (Αποκ. ΙΖ 12, 16, 18). 

Προς τα πού οδεύει η τεχνολογική εξέλιξη, κάτω από τις ευλογίες του θεοποιημένου από 
τη Νέα Τάξη εμπορίου21, και βέβαια που θέλει να οδηγήσει όχι το περιβάλλον μόνο, αλλά το ίδιο 
το ανθρώπινο γένος, ας δούμε από ένα άρθρο. Στο LiveScience (12-10-2007), σε άρθρο του 
Charles Q. Choi «Sex and Marriage with Robots by 2050» (Σεξ και γάμος με ρομπότς κατά το 
2050) αναφέρεται: 

«Οι άνθρωποι μπορεί να παντρεύονται robots μέσα στην εκατονταετία»! «Τα 
προγνωστικά μου είναι ότι γύρω στο 2050 η Πολιτεία της Μασαχουσέτης θα είναι η πρώτη που 
θα νομιμοποιήσει γάμους με robots» είπε στο LiveScience ο ερευνητής τεχνητής ευφυΐας David 
Levy του Πανεπιστημίου του Maastricht.  

Αν και δεν γνωρίζουμε πόσο θα επιτρέψει ο Θεός να χειροτερέψουν τα πράγματα, 
βλέπουμε όμως ότι ο Σατανάς έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις για την καταστροφή μας στα 
χέρια του. Μετά την ομοφυλοφιλία που προωθείται ακατάπαυστα από τα μέσα ενημέρωσης της 
Ε.Ε. για την διάλυση και εμπαιγμό της οικογένειας σύμφωνα με τις μασονικές οδηγίες, έρχονται 
τα ανθρωποειδή ρομπότς, ώστε να μην μείνει τίποτε όρθιο! Η ανθρώπινη φύση να 
υποβαθμιστεί και εξευτελιστεί πλήρως. 

Όπως παρατηρείτε η είδηση αναφέρεται όχι μόνο σε “γάμους” αλλά και “sex” με robots. 
Και μπορεί οι γάμοι να καθυστερήσουν, αλλά το σεξ όχι, όπως λέει άλλος επιστήμονας: «Το 
2006, ο Henrik Christensen, ιδρυτής του “European Robotics Research Network”, προέβλεψε 
ότι οι άνθρωποι θα έχουν σεξ με robots μέσα σε 5 χρόνια, και ο Levy το θεωρεί πλήρως 
εφικτό». Επεξηγείται η χρησιμότητα αυτού του σεξ, για να στραφούν προς αυτό όσοι ρέπουν σε 
διάφορες σεξουαλικές διαστροφές, όπως στην …παιδοφιλία!  

Αυτή είναι μια ακόμη “πολιτισμένη” προσπάθεια της Δύσης για να σας κάνει 
“ευτυχισμένους”… και ένας επί πλέον λόγος για τον οποίο από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό τα 
στρατεύματα των δυτικών που θα πηγαίνουν να πολεμήσουν τους Ρώσους στην 
Κωνσταντινούπολη, αποκαλούνται βρωμερά ασκέρια22. Το ερώτημα είναι, εφ’ όσον όλα γι’ 
αυτούς είναι ύλη και ηδονές, με τι κριτήριο θα σταματήσουν στον κατήφορό τους ή στο κατ’ 
αυτούς ανέβασμα στους ουρανούς της προσδοκόμενης ευδαιμονίας τους; 

 Άλλος επιστήμονας που ασχολείται με τα ρομπότς, ο Ronald Arkin του “Georgia Institute 
of Technology” στην Atlanta, αναρωτιέται αν η χρήση των ρομπότς θα μειώσει ή μήπως 
αντίθετα αυξήσει την διαστροφή των ατόμων που τα χρησιμοποιούν, που είναι και το 
λογικότερο. Αυτό όμως δεν αποτελεί ερώτημα για τη Νέα παγκόσμια Τάξη, διότι απλούστατα 
αυτή στηρίζεται στο εμπόριο και τις δικές του αξίες! Έτσι αφού και τώρα υπάρχουν και 
πωλούνται κούκλες για σεξ, το μόνο που μένει είναι να τελειοποιηθούν… Ήδη οι ψυχολόγοι, λέει 
ο Levy, έχουν διαπιστώσει 12 λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι ερωτεύονται, και σχεδόν 
όλοι θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στις σχέσεις ανθρώπων με ρομπότς! 

Το άρθρο μάλιστα αναφέρεται στον μυθικό Πυγμαλίωνα που ερωτεύθηκε το φιλντισένιο 
άγαλμα που έφτιαξε ο ίδιος με το όνομα Γαλάτεια, στο οποίο η θεά Αφροδίτη έδινε συχνά ζωή…   
                                                 
21 Όταν ο Θεός θέλει ο προφήτης Ιεζεκιήλ να κατανοήσει την αναγκαιότητα της καταστροφής της αμαρτωλής 
Ιερουσαλήμ, τον μεταφέρει στον αέρα από την Βαβυλώνα στον ναό της Ιερουσαλήμ, «εις τα πρόθυρα της 
εσωτερικής πύλης του ναού, η οποία έβλεπε προς βορράν, εκεί όπου ευρίσκετο η ειδωλολατρική στήλη του θεού 
του εμπορίου (κτωμένου)». (Ιεζ. 8-3). Δηλ. υποδεικνύοντας το θεοποιημένο εμπόριο, ως αρχή του κακού. 
22  «Θα περάσουν βρωμερά ασκέρια από τα εσπέρια μέρη της Δύσης, και θα ρωτάνε πούνε η Πόλη, είναι 
σιμά; Όσοι λένε ότι είναι σιμά δεν θα τους πειράξουν, όσοι πουν ότι είναι αλάργα θα τους κόβουν». Και άλλη: 
««Αλλοί στους κάμπους. Θάρθουν βρωμερά έθνη. Όταν έρθουν μη φοβάστε, όταν θα φύγουν αναμερίστε». Βλ. 
την 83η προφητεία. Θα πρόκειται για εφέδρους ηθικά διεφθαρμένους, όχι για Ευρωστρατό ταχείας επέμβασης, και 
αυτό επιβεβαιώνεται από το τεράστιο μέγεθός τους: «Η κεφαλή των στρατευμάτων θα φθάσει στην 
Κωνσταντινούπολη και η ουρά θα βρίσκεται στην Αυλώνα (της Β. Ηπείρου)!». Βλ. την 110η προφητεία. 
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Είναι προφανώς η ολοκλήρωση του (φαύλου) κύκλου. Η ειδωλολατρία της αρχαιότητος, 
εξελιγμένη από τους σύγχρονους Χριστιανούς αποστάτες, ξαναβρίσκει τον εαυτό της σε 
μοντέρνα έκδοση δηλ. με τη χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και με πλήρη 
προσήλωση στα αρχικά δαιμονικά δόγματα. Πράγματι ο δαίμων της φιληδονίας (Αφροδίτη) 
κάνει να αποκτούν διάφορα αντικείμενα ερωτική ελκυστικότητα (ζωή), κάτι που φυσιολογικά 
είναι τελείως παράλογο αλλά και αποτρόπαιο. 

Τα επιστημονικά επιτεύγματα, από τον Άγιο Νείλο, χαρακτηρίζονται όπως είπαμε σαν 
κατά φαντασίαν πρόοδος από τον Πονηρό. Πράγματι αφ’ ενός χρειάζεται να δουλέψει πολύ η 
φαντασία γι’ αυτά, αλλά και σαν αποτέλεσμα ενώ αρχικά είναι ωφέλιμα, καταλήγουν να είναι 
παραπλανητικά της σωστικής οδού, διότι συνήθως θεοποιούνται, και οι άνθρωποι ξεχνάνε τον 
πνευματικό τους προορισμό καταναλισκόμενοι σε ανωφελείς προσπάθειες και μέριμνες που δεν 
τους αναπαύουν ψυχικά. 

Το δόγμα της Νέας Τάξης να δουλεύουν οι πάντες για χρήμα, και η θεοποίηση απ’ αυτήν 
του εμπορίου, κορυφώνεται τώρα με την υποστήριξη των οικονομικών επιστημών, και οι 
ταλαίπωροι άνθρωποι γίνονται πιόνια ανοήτων οικονομικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες η 
ζωή τους πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τα κέρδη των μεγαλο-εταιριών, τα οποία συνήθως 
θάβονται μετά σε τραπεζικά υπόγεια της Ελβετίας, ή άλλων “παραδείσων” του χρήματος.  

 «Σύμφωνα με τις προβλέψεις23 του μεγαλύτερου Βρετανικού ινστιτούτου μάνατζμεντ 
(Chartered Management Institute), το μελλοντικό εργασιακό τοπίο αναμένεται ν’ αλλάξει 
δραματικά, σε επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας αλλά και ευρύτερης φιλοσοφίας. Τα 16 σενάρια 
που συνέταξαν οι ειδικοί περιλαμβάνουν μεγάλη γκάμα εξελίξεων, από απλές αλλαγές στο 
ωράριο μέχρι την ανάθεση του μάνατζμεντ σε ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη (εξειδικευμένο 
σόφτγουερ) ή την ενίσχυση της μνήμης και γνώσης των εργαζομένων μέσω της εμφύτευσης 
μικροτσίπ στον εγκέφαλο τους»! Σύμφωνα με τους επιστήμονες: «Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ 
πιθανό να οδηγήσει σε κατάργηση των συγκεκριμένων θέσεων και επαγγελματικών τίτλων: 
κάθε εργαζόμενος θ' αντιμετωπίζεται ως ένας πολύτιμος πόρος προς «άντληση» 
ανάλογα με τις εκάστοτε οργανωτικές ανάγκες». Τα ινστιτούτα αυτά πληρώνονται για να 
δώσουν λύσεις στα ζητήματα των εταιριών, και οι γνώμες τους εφαρμόζονται, δεν είναι απλές 
θεωρίες οικονομολόγων, παρά το ότι σε εμάς φαντάζουν σαν μυθοπλασίες ψυχοπαθών.  

Να λοιπόν που μας οδηγεί η Νέα Τάξη: Μετά την εκτόπιση του νόμου του Θεού, στη 
θέση του βάζει διάφορες τρελοθεωρίες επιστημονικών ινστιτούτων, και προσπαθεί να φτιάξει 
ένα άνθρωπο που θα: 

• γεννάται ή μάλλον παράγεται σύμφωνα με κάποια οικονομικά κριτήρια αγοράς - 
ζήτησης από κάποιους που «εμπορεύονται τη ζωή», 
• θα μεγαλώνει με τεχνητό και ελεγχόμενο τρόπο δηλ. με τρόφιμα και φάρμακα, και 
γνώσεις που θα ελέγχει απόλυτα η ίδια η Νέα Τάξη, 
• θα ζει και εργάζεται για να προσφέρει κέρδος στις διεθνείς μεγαλοεταιρίες που 
κατευθύνουν μέσω ελιτίστικων λεσχών τύπου Μπίλντεμπεργκ, Νταβός κλπ το πολιτικό 
πρόγραμμά της, (στο οποίο υπακούουν τα χρηματοδοτούμενα απ’ αυτήν κόμματα), 
• και για να καταπνίγει την εξεγερμένη συνείδησή του, θα μπορεί να ακολουθεί όποια 
θρησκευτική ομάδα του αρέσει, αρκεί αυτή να υπάγεται στην πανθρησκευτική κίνηση που 
η ίδια η Νέα Τάξη ελέγχει και προωθεί μέσω του μεγαλο-αποστάτη και αρχισυνεταίρου 
της πάπα! 
• Και βέβαια θα καταλήξει να πεθαίνει ελεγχόμενα και κατευθυνόμενα, με την προτροπή,  
συνειδητά ή και υποσυνείδητα, των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης, όταν επίσης 
συντρέχει οικονομικός λόγος (όπως μεγάλα έξοδα ασφαλειών και συντάξεων)… 
 
 Το πρόβλημα με τη Νέα Τάξη είναι κυρίως πνευματικό, είναι η πλήρης έλλειψη αληθινής 

πνευματικότητας, και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί σοβαρά με κοσμικά μέσα. Οι πιστοί 
οφείλουν να είναι καλυμμένοι κάτω από την πνευματική ασπίδα της θεοπαράδοτης Ορθοδοξίας 
(και όχι των οικουμενιστικών - νεοταξικών εκδόσεών της), έως ότου ο Κύριος δώσει λύση. 

                                                 
23   Κατά την «Guardian», και την «Ελευθεροτυπία» στις 26-3-2008: «Δουλειά online, ζωή... off!». 
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Διότι δεν είναι δυνατόν να σταθεί οποιοδήποτε εωσφορικό και αντίθεο (ανοιχτά ή 
συγκαλυμμένα) σύστημα, όπως δεν στάθηκε ο πύργος των κακώς ομονοησάντων της Βαβέλ24.   

Γρήγορα θα καταλάβουν ότι άδικα κοπιάζουν: «…εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον, 
εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες». (ψαλμ 126).  Χειρότερα κατακρίνονται όσοι με 
διάφορες προφάσεις διεξάγουν συμφεροντολογικούς πολέμους: «Ουαί ο οικοδομών πόλιν εν 
αίμασι και ετοιμάζων πόλιν εν αδικίαις» (Αμβακούμ β 12). 
  Ο Ιησούς Χριστός αντίθετα, ως Υιός του Θεού και κατά πάντα ευάρεστος στον Πατέρα, 
έγινε ο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας25 που οι πύλες του Άδη δεν θα την καταβάλουν26. Θα 
υπάρχει βέβαια όσο περνάει ο καιρός μεγαλύτερη αποστασία, και αυτό το αυξανόμενο 
πλήθος των εχθρών του Χριστού είναι ένα εσχατολογικό σημάδι κατά τον Άγιο Ιωάννη τον 
Θεολόγο: «και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα 
εστίν». (1η Ιω. Β-18). Αλοίμονο όμως στους σύγχρονους Χριστιανούς αποστάτες, διότι όπως οι 
πόλεις που άκουσαν τον λόγο του Θεού αλλά δεν τον δέχθηκαν, θα τιμωρηθούν αυστηρά27. Ή 
όπως επίσης γράφεται στο Ευαγγέλιο (Λουκ. Ιβ 47): «ο γνούς το θέλημα του κυρίου εαυτού 
και μη ετοιμάσας μηδέ ποιήσας πρός το θέλημα αυτού, δαρήσεται πολλάς». Εξ άλλου 
«εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής που φανείται (θα φανεί)»; (1η Πετ. Δ-18). 
 Μακαρίζονται όμως όσοι γνώρισαν και μετά πράττουν σύμφωνα με τα διδαχθέντα «ει 
ταύτα οίδατε, μακάριοι εστέ εάν ποιήτε αυτά» (Ιω Ιγ-17), όπως και όσοι κάνουν υπομονή 
παραμένοντας σταθεροί στην πίστη: «Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, ους ελθών ο Κύριος 
ευρήσει γρηγορούντας». (Λουκ. Ιβ-37).   

Λίγοι όμως είναι οι «γρηγορούντες». Αλλά για χάρη των λίγων θα επέμβει ο Χριστός για 
να ανακόψει το αντίχριστο ρεύμα της εποχής μας, που όπως άλλοτε εξηγήσαμε, δεν είναι η 
εποχή του τελικού Αντιχρίστου, διότι αυτός θα έρθει ακριβώς πριν την 2α Παρουσία, ενώ τώρα 
ζούμε τις μέρες πριν τον 3ο παγκόσμιο ή γενικό πόλεμο. Όπως το έλεγε28 απλά αλλά και με 
απόλυτη θεολογική ακρίβεια ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994):  

«Τώρα μια μπόρα θα είναι, μια μικρή κατοχή του αντιχρίστου σατανά. Θα φάει μετά μια 
σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονισθούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο 
για πολλά χρόνια. Αυτήν την φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία, για να σωθεί το πλάσμα 
Του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός; Θα παρουσιασθεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων, για 
να τους σώσει από τα χέρια του Πονηρού. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει μια 
πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία 
του Χριστού, όταν έρθει ως Κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα 
γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα επέμβει ο Χριστός, θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλο 
αυτό το σύστημα, θα πατάξει όλο το κακό, και θα βγάλει απ’ αυτό καλό τελικά. Θα 
γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πιστέψουν όλοι οι 
άνθρωποι. Θα σε τραβάν, για να τους πεις για το Χριστό»!…  

 
22-3/4-4-2008, Δ’ Χαιρετισμοί της Παναγίας 

Λεόντιος Μοναχός 
Ι. Μονή Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους 

 

                                                 
24  «δεύτε οικοδομήσωμεν εαυτοίς πόλιν και πύργον, ου έσται η κεφαλή έως του ουρανού, και ποιήσωμεν εαυτοίς 
όνομα»… «Και διέσπειρεν αυτούς Κύριος εκείθεν επί πρόσωπον πάσης της γης, και επαύσαντο οικοδομούντες την 
πόλιν και τον πύργον. δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτής Σύγχυσις…» (Γέν. κεφ. Ια 4, 8). 
25  «λίθον, ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένετο αύτη και 
έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών». (ψαλμ ριζ 22-23) 
26   «…πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής». (Ματ. Ιστ 18). 
27  «…ουαί σοι, Χοραζίν, ουαί σοι Βηθσαϊδά. ότι ει εν Τύρω και Σιδώνι εγένοντο αι δυνάμεις αι γενόμεναι εν υμίν, 
πάλαι αν εν σάκκω και σποδώ καθήμεναι μετενόησαν. πλην Τύρω και Σιδώνι ανεκτότερον έσται εν τη κρίσει ή υμίν. 
και συ, Καπερναούμ, ή έως του ουρανού υψωθείσα, έως άδου καταβιβασθήση». 
28   «Ο ΚΟΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ». “Πνευματική Αφύπνιση”, Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, 
Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Βλ. και «Επίτομο» υπό ΛΜΔ. 
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