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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΘΕΝ ∆ΟΘΕΝΤΑ

.....

Η

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΕΙ

∆ΟΠΟΙΗΣΗ

.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙ∆ΗΣΗ :
Συλλογή συσχετισμός και ξεκλείδωμα προφητειών προσδιορίζουν
την έναρξη του 3ου παγκοσμίου πολέμου.
Τι θα προηγηθεί . . . τι θα συμβεί . . . και τι θα ακολουθήσει . . .
Η πρόγνωση . . . μέσα από τα κείμενα των προφητών λίγο πριν . . . ! ! !
Μια προειδοποίηση για την Ελλάδα και τον κόσμο,
γιατί η γνώση με την σύνεση μπορούν να προστατεύσουν.
Από τα Ελληνοχριστιανικά θησαυροφυλάκια του άνωθεν φωτισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΗΣ
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Το μικρό αυτό βιβλίο αφιερώνεται σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους
φίλους του πνεύματος και της αλήθειας
και στους αυτοπροαίρετους συνεργάτες και φίλους των αγίων και των προφητών,

που κατανοώντας την κρισιμότητα των ημερών, τον κίνδυνο
των άμεσα επερχομένων γεγονότων, αλλά και την ανάγκη της κατεπείγουσας διάδοσης
του προειδοποιητικού μηνύματος των προφητειών,

θα συμβάλουν στην γρήγορη κυκλοφορία και διάδοση της μικρής, αλλά για την ώρα πολύτιμης αυτής
εργασίας, που με τη γνώση και την έγκαιρη προειδοποίηση, μπορεί να προστατεύσει τους συνετούς
και προσεκτικούς, έστω και την τελευταία στιγμή από τον παγκόσμια επερχόμενο κίνδυνο.

Στη Θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο του
2010,
φιλικά και με εκτίμηση
Γεώργιος Β. Τελειώνης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαια

Σελίδες

Εξώφυλο

Α0

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Α1

Αφιέρωση

Α2

Περιεχόμενα

Α3

Εισαγωγή

Α4

Α Προφητείες περί 3ου παγκοσμίου πολέμου

Β0

Προφητεία Αγίου Μεθοδίου

Β1

Προφητεία πνευματικού του βασιλέως Μ. Παλαιολόγου

Β2

Προφητεία Αγίου Ανδρέου δια Χριστόν σαλού.

Β3

Προφητεία επί του τάφου του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Β4

Προφητεία Ανωνύμου 1053 μ.Χ.

Β5

Λόγοι Λέοντος Σοφού περί βασιλέως Ιωάννη

Β6

Προφητεία Ιεζεκιήλ

Β7

Προφητεία Αποκαλύψεως για τον τρίτο παγκόσμιο

Β8

Προφητεία Αποκαλύψεως για τον βασιλιά Ιωάννη

Β9

Β Προφητείες με χρονικούς προσδιορισμούς

Γ0

Χρονολογία Αγαθαγγέλου για την πτώση του Βυζαντίου ! ! !

Γ1

Χρησμός του Λέοντος του Σοφού

Γ2

Προφητεία Αγίου Ταρασίου

Γ3

Προφητεία στρατηγού Μακρυγιάννη

Γ4

Χρονολογία Αγαθαγγέλου για τον τρίτο παγκόσμιο ; ; ;

Γ5

Γ Νεότερες προφητείες

∆0

Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

∆1

Προφητείες γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

∆2

Προφητείες γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού.

∆3

Προφητείες από σύνοψη ∆. Παναγόπουλου

∆4

Πρόσφατη προφητεία

∆5

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ε0

Επίλογος

Ε1

Βιβλιογραφία

Ε2

Βιογραφικό

Ε3
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο διαχρονικός προφητικός λόγος, ζωντανός από την προ Χριστού παλαιά διαθήκη έως και σήμερα,
αν και δίνεται τμηματικά και επιμερισμένα, είναι όμως γενικά συνεχής, ενιαίος, αλληλοσυνδεόμενος
και συναρμολογούμενος, και αποδεικνύει και υποδεικνύει με τον πλέον ακαταμάχητο και
αδιαμφισβήτητο τρόπο, για όσους θέλουν να δουν, και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν, τη μια και
μοναδική και υπέρχρονη αλήθεια και πραγματικότητα και Αρχή της όλης δημιουργίας και ύπαρξης.
Από τη μελέτη των προφητειών και την απορρέουσα κοινωνία της θείας γνώσεως προάγεται ο
άνθρωπος σε υπαρξιακά τιμώμενο πρόσωπο, ως ιδεολογικά αποδεχόμενο και πνευματικά
συνδεόμενο με τον εκπορευόμενο λόγο του ∆ημιουργού. Προς επιβεβαίωση δε υπενθυμίζουμε τη
γνωστή φράση του Χριστού, "ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται"
(κατά Ματθαίον ευαγγέλιον Ι/41), αλλά και τη φράση στην αρχή της αποκαλύψεως του Ιωάννη,
"μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή
γεγραμμένα".
Ο άνωθεν εκπορευόμενος προφητικός λόγος σέβεται και τιμά τον άνθρωπο, υπαρξιακά ως
προσκαλούμενο δημιούργημα και πνευματικά ως σκεπτόμενο λογικό όν και ως αυτοπροαίρετη και
ελεύθερη προσωπικότητα, κρινόμενη όμως στις εξετάσεις της συνύπαρξης, και έχει ως κύριο σκοπό
αφ ενός μεν να προειδοποιήσει και να προστατεύσει διακριτικά το συνετό και σκεπτόμενο άνθρωπο
από επερχομένους κινδύνους και από τις νομοτελειακές συνέπειες των πράξεών του και των
επιλογών του, και αφ εταίρου να φωτίσει πνευματικά τον άνθρωπο με τη γνώση και την κατανόηση
των πνευματικών νόμων και τη γνώση και την κατανόηση του σχεδιασμού και της νομοτέλειας, της
πορείας της όλης δημιουργίας.
Χωρίς αυτήν τη γνώση ο άνθρωπος, υπαρξιακά και πνευματικά και πρακτικά, μοιάζει με τυφλό η με
ορφανό η με ναυαγό στον ωκεανό της ύπαρξης, που δε γνωρίζει το που βρίσκεται και που πηγαίνει.

Η έλλειψη μιας οργανωμένης συλλογής προσέγγισης και συσχετισμού όλων αυτών των
προφητικών κειμένων που ποτέ δεν έγινε, έφερε σαν αποτέλεσμα την άγνοια, την κακομεταχείριση,
την προχειρότητα και τη γενική απαξίωση του πνευματικά πολύτιμου και ανεκτίμητου προφητικού
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λόγου, αλλά και την επικίνδυνη και πνευματικά οδυνηρή και πολύ πιο βλαβερή διαδεδομένη
κατεστημένη και ενθρονισμένη ημιμάθεια που αρκετά έχει διαδοθεί και πολλούς έχει παρασύρει.
Η ημιμάθεια αυτή οδήγησε σε εμφάνιση πνευματικά εσφαλμένων βλαβερών και ζημιογόνων
απόψεων, που εν μέρει επικράτησαν και εκτροχιάζουν την αντίληψη της πραγματικότητος, την
συναίσθηση των σημείων των καιρών, τυφλώνουν τη νοητική όραση την διάκριση και την κατανόηση
της νομοτέλειας του πνευματικού γίγνεσθαι, αποπροσανατολίζουν από τον επερχόμενο κίνδυνο και
ακυρώνουν τις προειδοποιήσεις του προφητικού λόγου.

Σε αυτό το πρώτο βιβλίο επικεντρωνόμαστε κυρίως στον προφητικό λόγο για τα άμεσα επερχόμενα
γεγονότα του τρίτου παγκοσμίου πολέμου, που όπως θα δούμε, μας δίνονται με πάρα πολλές
λεπτομέρειες και με πολύ ακριβείς προσεγγίσεις.
Η επικεντρωμένη αυτή εργασία, που γίνεται σε αυτό το βιβλίο, έχει σαν κύριο στόχο το να
προειδοποιήσει, να φωνάξει, να φανερώσει και να καταδείξει στους Έλληνες και στον κόσμο, μέσα
από τις προφητείες, τα προειδοποιητικά σημεία που προηγούνται της άμεσα επερχόμενης έναρξης,
αλλά και τα γεγονότα του τρίτου παγκόσμιου πολέμου.
Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ, παρουσιάζεται η συγκέντρωση, η συσχέτιση, η ανάλυση αλλά και το
ξεκλείδωμα αυτών των προφητειών, που αλληλοσυνδυάζονται και προσεγγίζουν και προσδιορίζουν
την έναρξη, αλλά και τα κρίσιμα σημεία αυτών των άμεσα επερχομένων γεγονότων.
Όπως θα διαπιστώσει λοιπόν εδώ ο κάθε αναγνώστης μέσα από τις προφητείες που άνωθεν μας
δίνονται, και για την χρονική περίοδο που εδώ εξετάζουμε, προκύπτει ξεκάθαρα η εικόνα και η
γνώση της πορείας του μέλλοντος, του που βρισκόμαστε και του τι κάθε φορά θα επακολουθήσει.

Η ευρύτερη, συνολική και πλήρης εικόνα της πορείας της ανθρωπότητος και της δημιουργίας, αλλά
και της νομοτέλειας των πνευματικών νόμων που τη διέπουν, η οποία επίσης δίνεται ξεκάθαρα αλλά
μέσα από τον αγνοούμενο όμως συνολικό προφητικό λόγο, παρουσιάζεται στο εν συνεχεία δεύτερο
βιβλίο έκπληξη για την ανθρωπότητα που άμεσα θα κυκλοφορίση και που ακολουθεί.
Η συγκεκριμένη αυτή στόχευση του παρόντος βιβλίου, αν και διορθώνει εδώ κάποιες
διαστρεβλώσεις, δεν επιτρέπει όμως τη σφαιρική προσέγγιση, τη γενική θεώρηση και την
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αποκατάσταση του συνολικού προφητικού λόγου που έχει διαστρεβλωθεί και η οποία θα
αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο εν συνεχεία επόμενο βιβλίο έκπληξη που προαναφέραμε.

Σημείωση : Η συλλογή των προφητειών και του αρχικού υλικού έγινε μέσα από τη συγκεκριμένη και
μικρή σχετικά βιβλιογραφία, που αναγράφεται στο τέλος του βιβλίου.
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Α
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Προφητεία Αγίου Μεθοδίου

Κείμενο

Ερμηνεία
ΧΡΗΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΜΟΣ

Τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μεθοδίου

Του μέσα στους αγίους πατέρα μας Μεθοδίου

Ἀρχιεπισκόπου Πατάρων ἀκμάσαντος κατά

αρχιεπισκόπου Πατάρων που αναδείχθηκε

τόν 4ον μ.Χ. αἰῶνα.

στον 4ον μ. Χ. αιώνα

Ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις τοῦ ἑβδόμου

Στις τελευταίες μέρες του έβδομου αιώνος,

αἰῶνος ἐπαναστατήσονται οἱ Ἀγαρηνοί

θα επαναστατήσουν οι Τούρκοι και θα

καί περικυκλώσουσι τά τείχη τῆς Πόλεως

περικυκλώσουν τα τείχη της

Βυζαντίου, καί συναχθήσονται πάντα τά

Κωνσταντινουπόλεως και θα μαζευτούν όλοι

Ἔθνη ἐν αὐτῇ καί Ἑπτάλοφος στρέφει τό

οι αλλόθρησκοι σε αυτήν και η Επτάλοφος

πρόσωπον αὐτῆς ἐπί τήν δύσιν τοῦ ἡλίου

(Κωνσταντινούπολη) θα γυρίσει το πρόσωπό της

καί οὐαί Σοι Ἑπτάλοφε, ἐκ τῆς τοιαύτης

προς τη δύση του ηλίου (Ευρώπη) και αλλοίμονό

ὀργῆς, ὅταν κυκλωθῇς ὑπό στρατοπέδου

σου Κωνσταντινούπολη από αυτήν την οργή,

πολλοῦ καί κυριευθῇς ὡς διά μικροῦ

όταν θα κυκλωθείς από πολύ στρατό και θα

πράγματος, καί τά ὡραῖα Σου τείχη

καταληφθείς από ασήμαντο πράγμα και τα ωραία

πεσοῦνται ὡσεί καλιά, καί πατήσει τό

σου τείχη θα πέσουν σαν καλύβα, και ο νεανίας

μειράκιον ἐπί Σέ χαλινῷ, τό σκῆπτρον θήσει,

θα σου βάλει χαλινάρι, θα θέσει το σκήπτρο του

καί ἐν αὐτῷ οὐ μένει καί βάλει τάς χεῖρας

και δεν θα αρκεσθεί μόνο σε αυτό και θα βάλει τα

αὐτοῦ εἰς τά Ἅγια τοῦ Θεοῦ Θυσιαστήρια,

χέρια του στα Άγια του Θεού θυσιαστήρια και τα

καί τά Ἅγια ἀποκρούσουσι καί τρώσουσι

Άγια θα αποκρούσουν και θα τραυματίσουν τους

τούς υἱούς τῆς ἀπωλείας, καί μετά ταῦτα

γιους της απώλειας (του Άδη) και μετά από αυτά

ἐγερθήσεται ὁ ὄφίς ὁ κοιμώμενος

θα σηκωθεί το φίδι που κοιμάται (Ρωσία) και θα

καί πατάξει τόν κόρακα, καί τό διάδημα αὐτοῦ,

χτυπήσει τον κόρακα (Τουρκία) και το στέμμα του

ἀνακολπωσάμενος, καί μεγαλυνθήσεται τό

θα οικειοποιηθεί και θα μεγαλυνθεί το όνομά του

ὄνομα αὐτοῦ, πρός μικρόν, οἱ δέ υἱοί

για λίγο, οι δε γιοί της απώλειας (Τούρκοι)

τῆς ἀπωλείας στηρίξαντες δῶσι τά πρόσωπα

αντιστεκόμενοι θα στρέψουν τα πρόσωπά τους

αὐτῶν ἐπί τήν δύσιν τοῦ ἡλίου, καί οὕτω

προς την δύση του ηλίου (Αμερική - Ευρώπη) και

δώσει ὁ ὄφις ὁ κοιμώμενος θάνατον ὅσιον,

έτσι θα έχει το φίδι το κοιμώμενο (Ρωσία) οσιακό

καί κρατήσει ἐπί Ἑπταλόφου τό Ξανθόν

θάνατο και θα εξουσιάσει στην Επτάλοφο

γένος, ἕξ ἤ πέντε, καί φυτευθήσονται

(Κωνσταντινούπολη) το ξανθό γένος (Ρώσοι) έξη

ἐν αὐτῇ λάχανα,

η πέντε (μήνες) και θα φυτευθούν σε αυτήν

καί φάγονται ἐξ αὐτῶν πολλοί

λάχανα και θα φάνε από αυτά πολλοί για

εἰς ἐκδίκησιν τῶν Ἁγίων, κρατήσουσι δέ ἐπί

εκδίκηση των αγίων, θα επικρατήσουν δε στην
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τήν Ἀνατολήν προνοηταί τρεῖς, καί δύσει (ὁδεῖναι)

ανατολή τρεις επίτροποι και θα δύσει ο

ὁ προφητεύων, καί μετά τοῦτον ἐγερθήσεται

προφητεύων και μετά από αυτόν θα εγερθεί

αὐτόνομος, καί μετά τοῦτον ἕτερος λύκος

αυτόνομος και μετά από αυτόν άλλος λύκος

ἀγριώδης, καί δείρωσι τούς Ἰσμαηλίτας, καί

αγριεμένος και θα δείρουν τους Ισμαηλίτες

διώξουσιν αὐτούς ἕως Κολωνίαν, καί

(Τούρκους) και θα τους διώξουν μέχρι την

ταραχθήσονται καί τά καθήμενα Ἔθνη,

Κολωνία και θα ταραχθούν και τα έθνη που

ἅτινα εἰσί ἐπί τά βόρεια μέρη, κινήσουσι

κάθονται τα οποία είναι στα βόρεια μέρη, και θα

μετά μεγάλης βίας καί δριμύτητος θυμοῦ, καί

κινηθούν με μεγάλη βία και δριμύτατο θυμό και

χωρισθήσονται εἰς τεσσάρας ἀρχάς, καί ἡ μέν

θα χωρισθούν σε τέσσερεις διοικήσεις, και η μεν

πρώτη εἰς Ἔφεσον, ἡ δέ δευτέρα εἰς τά Μελάγια,

πρώτη στην Έφεσο, η δε δεύτερη στα Μελάγια, η

ἡ τρίτη ἐν Ἀκροκάμπῳ, ἤγουν εἰς τήν Πέργαμον,

τρίτη στον Ακρόκαμπο, δηλαδή στην Πέργαμον,

καί ἡ τετάρτη εἰς Βιθυνίαν, καί σωρεύσουσι

και η τέταρτη στη Βιθυνία και θα μαζέψουν πολλά

ξύλα πολλά, καί καταπατήσουσιν αὐτῆς τά ὅρια,

ξύλα (οπλισμό) και θα καταπατήσουν τα σύνορά

τότε ταραχθήσονται τά ἔθνη καθήμενα ἐπί

της, τότε θα ταραχθούν τα έθνη που κάθονται στη

Νότου γωνίας, καί ἐγερθήσεται ὁ Μέγας

γωνιά του νότου και θα σηκωθεί ο μέγας

Φίλιππος μετά γλωσσῶν δέκα ὀκτώ,

Φίλιππος με δέκα οκτώ γλώσσες, θα

συναχθήσονται ἐν τῇ Ἑπταλόφῳ, καί

συγκεντρωθούν στην Κωνσταντινούπολη και θα

συγκροτήσουσι πόλεμον, οἷς οὐ γέγονε πώποτε,

κάνουν πόλεμο, ο οποίος δεν ξαναέγινε ποτέ και

καί δραμοῦσιν εἰς τάς ἐμβολάς καί εἰς τάς ρύμας

θα τρέξουν στους δρόμους και στα στενά της

τῆς Ἑπταλόφου, καί ὁ φόνος τῶν ἀνθρώπων

Κωνσταντινουπόλεως και το σκότωμα των

ὡς ποταμός κινήσει, καί θολωθήσεται ἡ θάλασσα

ανθρώπων θα γίνει ποταμός και θα θολώσει η

ἐκ τοῦ αἵματος ἕως τά βάθη τῆς ἀβύσσου.

θάλασσα από το αίμα έως τα βάθη του βυθού.

Τότε ὁ βοῦς βοήσει καί ἡ ξηρόλαφος

Τότε το βόδι θα φωνάξει και το ελάφι θα

θρηνήσει, καί τότε σταθῶσιν οἱ ἵπποι, καί

θρηνήσει, και τότε θα σταματήσουν τα όπλα και

φωνή ἐξ οὐρανοῦ κράξει, στῶμεν,

φωνή από τον ουρανό θα κραυγάσει, σταθείτε

στῶμεν, εἰρήνη ὑμῖν ἀρκεῖ ἡ ἐκδίκησις αὕτη

σταθείτε, ειρήνη σε σας, αρκετή η εκδίκηση αυτή

ἐπί τούς ἀπειθεῖς καί ἀνηκόους, καί ἀπέλθετε

στους απείθαρχους και ανυπάκουους, και πάτε

ἐπί τά δεξιά μέρη τῆς Ἑπταλόφου, καί

στα δεξιά τα μέρη της Κωνσταντινουπόλεως, και

ἐκεῖ εὑρήσεται ἄνθρωπον ἐπί δύο

εκεί θα βρείτε άνθρωπο που στέκεται σε δυο

κίονας ἱστάμενον ἐν κατηφείᾳ πολλῇ, (ἔσται δέ κολόνες με πολλή θλίψη, (είναι δε λαμπρού
λαμπρός τό εἶδος, δίκαιος, ἐλεήμων, φορῶν είδους, δίκαιος, ελεήμων, φορά φτωχικά, στην
πενιχρά, τῇ ὄψει αὐστηρός καί τῇ γνώμῃ πρᾶος) όψη αυστηρός και στη σκέψη ήρεμος)
ἔχοντα ἐπί τόν δεξιόν αὐτοῦ πόδα καλάμου έχει στο δεξί του πόδι σημάδι εξόγκωμα
τύλωμα,

καί

φωνή

ὑπό

τοῦ

ἀγγέλου και φωνή από τον άγγελο θα κηρυχθεί,

κηρυχθήσεται, συνήσατε αὐτόν Βασιλέα, καί ανακηρύξατε αυτόν Βασιλιά, και θα
δώσουσιν αὐτῷ εἰς τήν δεξιάν χείρα ρομφαίαν, δώσουν σ΄ αυτόν στο δεξί του χέρι σπαθί,
λέγοντες αὐτῷ, ἀνδρίζου Ἰωάννη, καί ἴσχυε
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καί νίκα τούς ἐχθρούς σου, καί ἐπάρας

δύναμη και νίκα τους εχθρούς σου, και λαβών

τήν ρομφαίαν παρά τοῦ ἀγγέλου, πατάξει τούς

το σπαθί από τον άγγελο θα συντρίψει τους

Ἰσμαηλίτας Αἰθίοπας, καί πᾶσαν γενεάν ἄπιστον.

Τούρκους, τους Αιθίοπες και κάθε γενεά άπιστη.

Τούς δέ Ἰσμαηλίτας μερίσει εἰς τρία μέρη καί

Τους δε Τούρκους θα χωρίσει σε τρία μέρη,

τήν μέν πρώτην ἐν ρομφαίᾳ, τήν δέ δευτέραν το πρώτο θα σφάξει, το δεύτερο θα βαφτίσει
βαπτίσει, τήν τρίτην καταδουλώσει ἐν τῇ Ἀνατολῇ και το τρίτο θα υποδουλώσει στην ανατολή,
καί ἐν τῷ ὑποστρέφεσθαι αὐτόν, ἀνοιχθήσονται οἱ και με την επιστροφή του θα ανοίξουν οι
θησαυροί τῆς γῆς, καί πάντες πλουτίσωσι, καί θησαυροί της γης και όλοι θα πλουτίσουν και
οὐδείς ἐξ αὐτῶν πένης, καί ἡ γῆ ἀποδώσει τόν κανείς από αυτούς φτωχός και η γη θα αποδώσει
καρπόν αὐτῆς ἑκατονταπλασίονα, τά δέ ὅπλα τά εκατονταπλάσια παραγωγή, τα δε πολεμικά όπλα
πολεμικά γενήσονται εἰς ἄροτρα καί δρέπανα καί θα γίνουν αγροτικά άροτρα και δρεπάνια και θα
βασιλεύσει ἔτη τριάκοντα πέντε, καί μετά τήν βασιλεύσει τριάντα πέντε χρόνια, και μετά το
τελευτήν αὐτοῦ, βασιλεύσει ἔτη δώδεκα, καί τέλος αυτού θα βασιλεύσει δώδεκα χρόνια και
Οὗτος προεῖδε τόν θάνατον Αὐτοῦ, καί Οὗτος Αυτός προέβλεψε το θάνατο Αυτού και Αυτός θα
πορεύσεται εἰς Ἱεροσόλυμα, καί παραδώσει τήν πορευθεί στα Ιεροσόλυμα και θα παραδώσει την
Βασιλείαν

Αὐτοῦ

τῷ

Θεῷ,

καί

ἔκτοτε βασιλεία Του στο Θεό και από τότε θα

βασιλεύσουσιν oἱ τέσσαρες υἱοί αὐτοῦ, καί ὁ μέν βασιλεύσουν οι τέσσερες διάδοχοι αυτού και ο
πρῶτος βασιλεύσει ἐν τῇ Ρώμῃ, ὁ δεύτερος ἐν πρώτος θα βασιλεύσει στη Ρώμη, ο δεύτερος
Ἀλεξανδρείᾳ, ὁ τρίτος ἐν Θεσσαλονίκῃ καί ὁ στην Αλεξάνδρεια, ο τρίτος στη Θεσσαλονίκη και
ο τέταρτος στην Κωνσταντινούπολη.

τέταρτος ἐν Ἑπταλόφῳ.
Οὗτοι ἀλληλομαχήσαντες, στρατοπεδεύσουσιν

Αυτοί θα αλληλομαχήσουν, θα στρατευθούν

ἐπ' ἀλλήλους, καί τούς ἱερεῖς καί μοναχούς εναντίον αλλήλων και τους ιερείς και τους
στρατοπεδεύσουσι,

καί

οὐδείς

ἐξ

αὐτῶν μοναχούς θα επιστρατεύσουν και κανείς από

σωθήσεται, καί ἐν τῷ μῇ εἶναι

αυτούς δεν θα σωθεί και εκ του ότι δεν θα

ἄνδρα δίκαιον βασιλεύσει γύναιον

υπάρχει Άνδρας δίκαιος, θα βασιλεύσει γυναίκα

μιαρόν καί ἀναίσχυντον ἐν τῇ Ἑπταλόφῳ

αισχρή και αδιάντροπη στην Κωνσταντινούπολη

καί αὕτη μιανεῖ τά ἅγια τοῦ Θεοῦ θυσιαστήρια,

και αυτή θα μολύνει τα άγια θυσιαστήρια του

καί αὕτη σταθεῖσα ἐν μέσῳ τῆς

Θεού και αυτή, αφού σταθεί στο μέσον της

Ἑπταλόφου, κηρύξει φωνῇ μεγάλῃ

Κωνσταντινουπόλεως, θα κηρύξει με μεγάλη

λέγουσα, τίς Θεός πλήν ἐμοῦ; καί

φωνή λέγοντας: "ποιος Θεός εκτός από μένα; και

τίς ὁ ἀνθιστάμενος ἐν τῇ ἐμῇ βασιλείᾳ;

ποιός ο αντιστεκόμενος στη βασιλεία μου;" και

καί εὐθύς σεισθήσεται ἡ Ἑπτάλοφος,

αμέσως θα σεισθεί από σεισμό η

καί καταποντισθήσεται σύμψυχος

Κωνσταντινούπολη και θα καταποντισθεί με τους

ἐν βυθῷ ἀπωλείας, καί μόνος μέλλουσι

κατοίκους της στο βυθό του Άδη και μόνος θα

θρηνεῖν τήν Ἑπτάλοφον, καί οὗτος βασιλεύσει

θρηνούν την Κωνσταντινούπολη και αυτός θα

ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕτερος ἐπί χρόνου μακροῦ,

βασιλεύσει στη Θεσσαλονίκη άλλος επί χρόνου

εἶτα καταποντισθήσεται καί ἡ Σμύρνη

αρκετού, έπειτα θα καταποντισθεί και η Σμύρνη
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καί ἡ Κύπρος ἀπό ἀνεμοστροβίλου θαλάσσης, και η Κύπρος από ανεμοστρόβιλο θάλασσας και
καί τότε βασιλεύσει ὁ Ἀντίχριστος, καί πράξει τότε θα βασιλεύσει ο αντίχριστος και θα κάνει
κατά φαντασίαν φοβερά καί ἐξαίσια πράγματα, φανταστικά φοβερά και εξαίσια πράγματα, ώστε
ὥστε εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς πλανήσει, αν είναι δυνατόν να πλανήσει και τους εκλεκτούς,
καθ' ἅ φησι Κύριος, μέλλει γάρ γενηθῆναι ἐξ κατά όπως λέει ο Κύριος, πρόκειται δε να
Ἑβραίων, φυλῆς ∆άν, ἐκ μιαρᾶς παρθένου γεννηθεί από Εβραίους, από τη φυλή ∆αν,
ἄνθρωπος, ἐνδεδυμένος καθάπερ ὁ ∆ιάβολος, άνθρωπος από μολυσμένη παρθένο, ντυμένος
καί τό μέν πρῶτον δεῖξαι πραότητα, ταπείνωσιν όπως ο διάβολος, και κατ΄ αρχάς θα δείξει
εἰς τόν κόσμον, καί ὑπόκρισιν δείξει εἰς τούς πραότητα, ταπείνωση στον κόσμο και υποκρισία
ἀνθρώπους, καί τότε μέλλει ὑπό τοῦ πλήθους θα δείξει στους ανθρώπους και τότε θα αγαπηθεί
ἀγαπηθῆναι, καί ἀναγορευθεῖς βασιλεύς ποιήσει από το πλήθος και θα ανακηρυχθεί βασιλιάς και
ἐξαίσια

ἔργα,

Ἰουδαίους,

καί

ἀγαπήσει
τόν

δέ

πρῶτον

τούς θα κάνει εξαιρετικά έργα, θα αγαπήσει πρώτα

κατεστραμμένον

ναόν τους Ιουδαίους και τον κατεστραμμένο ναό θα

ἀνοικοδομήσει, καί γενήσονται λοιμοί καί λιμοί, ανοικοδομήσει και θα επέλθουν αρρώστιες και
καταποντισμοί

κατά

τόπους,

καί

ὕδατα πείνες, τοπικοί καταποντισμοί και τα νερά θα

ἀποφράξουσιν, ὁ οὐρανός οὐ δώσει τήν δρόσον στερέψουν, ο ουρανός δεν θα δώσει τη βροχή
αὐτοῦ ἐπί τήν γῆν, καί κρατήσει ὁ τρισκατάρατος του στη γη, και θα εξουσιάσει ο τρισκατάρατος
οὗτος δαίμων ἔτη τρία καί μῆνας ἕξ, τότε αυτός δαίμονας τρία χρόνια και έξι μήνες, τότε θα
κολωβοθήσονται αἱ ἡμέραι, καί ὁ χρόνος ὡς μήν κολωβοθούν οι ημέρες και ο χρόνος σαν μήνας
διαβήσεται, καί ὁ μήν ὡς ἑβδομάς, ὡς μία ἡμέρα θα περάσει και ο μήνας σαν εβδομάδα, σαν μία
καί ἡ ἡμέρα ὡς ὥρα.

ημέρα και η ημέρα σαν ώρα.

Μετά οὖν τήν συμπλήρωσιν, βρέξει ὁ Θεός πῦρ

Μετά λοιπόν από τη συμπλήρωση του καιρού,

ἐπί τήν γῆν, καί ἡ γῆ κατακαήσεται πήχεις θα βρέξει ο Θεός φωτιά στη γη, και η γη θα καεί
τριάκοντα, τότε βοήσει ἡ γῆ πρός Κύριον, καί πήχεις τριάντα, τότε θα φωνάξει η γη προς τον
δημιουργόν αὐτῆς λέγουσα, Παρθένος εἰμί, Κύριε Κύριο και προς το δημιουργό της και θα πει:
ἐνώπιόν Σου, καί οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί ἁμαρτία, τότε "Είμαι παρθένος Κύριε μπροστά σου και δεν είναι
οἱ οὐρανοί ὡς βιβλίον ἔσονται, καί οἱ ἄγγελοι, τοῦ σε μένα αμαρτία", τότε οι ουρανοί σαν βιβλίο θα
Θεοῦ σαλπίσουσι τάς ἑαυτῶν σάλπιγγας καί οἱ γίνουν και οι άγγελοι του Θεού θα σαλπίσουν τις
ἀπ’

αἰῶνος

δίκαιοι

ἀναστήσονται,

καί σάλπιγγές τους και οι από τους αιώνες δίκαιοι θα

στηθήσονται αἱ ἐκ δεξιῶν τοῦ Ὑψίστου, οἱ δέ αναστηθούν και θα σταθούν στα δεξιά του
ἁμαρτωλοί ἐξ εὐωνύμων.

Υψίστου, οι δε αμαρτωλοί στα αριστερά.

Καί οἱ μέν δίκαιοι ἀπελεύσονται εἰς τόν Και οι μεν δίκαιοι θα εισέλθουν στον παράδεισο,
Παράδεισον, οἱ δέ ἁμαρτωλοί εἰς τήν Κόλασιν, καί οι δε αμαρτωλοί στην κόλαση, προς το βυθισμένο
πρός τόν βύθιον δράκοντα ἐν βυθῷ Ταρτάρου, δράκοντα στο βυθό του Ταρτάρου, ώστε μαζί με
ἵνα σύν τοῖς ὑπουργοῖς αὐτοῦ αὐτόν προσκυνῶσι τους υπουργούς του να τον προσκυνούν και
καί βασιλέα αὐτόν ἐπιγράψαντες, κολάζωνται επιγράψαντες αυτόν για βασιλιά τους, θα
αἰωνίως.
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Ἡμᾶς δέ πάντας γένοιτο ἐπιτυχεῖν τῆς Χριστοῦ

Σε μας δε όλους ας γίνει να επιτύχουμε τη

βασιλείας, προσκυνεῖν δέ Πατέρα, Υἱόν καί βασιλεία του Χριστού, προσκυνώντας δε Πατέρα
Πνεῦμα Ἅγιον, τήν μίαν θεότητα καί

Υιόν και Πνεύμα Άγιον, τη μία θεότητα και

βασιλείαν, ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν

βασιλεία, με τον Χριστό τον Κύριον ημών, εις τον

ᾧ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

οποίον η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.

Ἀμήν.

Αμήν.

Ο Άγιος Μεθόδιος, με την παραπάνω προφητεία του (4ο μ. Χ. αιώνα), μας δίνει μια συνοπτική εικόνα
των γεγονότων και της ιστορίας, ξεκινώντας από την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως (1453) και
φθάνοντας μέχρι και την εμφάνιση του αντιχρίστου.
Κατ΄ αρχάς βλέπουμε ότι, από δέκα αιώνες πριν, προσδιορίζει χρονικά την κατάληψη της
Κωνσταντινουπόλεως (Επτάλοφος) από τους Τούρκους (Αγαρηνούς) στο τέλος του εβδόμου αιώνος.
Εκκλησιαστικά σαν αιώνες λογαριάζονται οι χιλιετίες από Αδάμ, όπως προκύπτουν από τη
χρονολόγηση της Αγίας Γραφής, με βάση την οποία αντιστοιχούν 5508 χρόνια από Αδάμ μέχρι
Χριστού. Προσθέτοντας και άλλα 1453 χρόνια μέχρι την άλωση, έχουμε 6961 χρόνια, οπότε
πλησιάζουμε στα επτά χιλιάδες χρόνια από Αδάμ, δηλαδή ακριβώς στο τέλος της έβδομης χιλιετίας ή
αλλιώς ακριβώς στις έσχατες μέρες του εβδόμου αιώνος, όπως ακριβώς προφήτευσε ο άγιος ο άγιος
Μεθόδιος.
Τον Μωάμεθ τον προφητεύει σαν μειράκιον, δηλαδή έφηβο νεανίσκο, λόγω του νεαρού της ηλικίας
του, που όντως όταν κατέλαβε το Βυζάντιο ήταν 21 ετών (Γεννήθηκε 29/3/1432).
Επίσης, προφητεύει και τις κλειστές πόρτες στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, που όντως έως
σήμερα οι Τούρκοι δεν έχουν ανοίξει από τον φόβο των παραδόξων φαινομένων που συμβαίνουν
(και τα Άγια αποκρούσουσι και τρώσουσι τους υιούς της απωλείας).

Όπως όλοι οι προφήτες, και ο Άγιος Μεθόδιος στη συνέχεια αναφέρει: την εξάμηνη κυριαρχία των
Ρώσων (ξανθόν γένος και όφις κοιμώμενος) στην Κωνσταντινούπολη αφού πρώτα χτυπήσουν τους
Τούρκους (κόρακα), την ήττα των Ρώσων, τη διάλυση της Τουρκίας, τον παγκόσμιο
αλληλοσπαραγμό για την Κωνσταντινούπολη τα στενά και το πολύ αίμα που θα χυθεί εκεί, την
άνωθεν παύση του πολέμου και τη θαυμαστή ανάδειξη του Αγίου Βασιλιά Ιωάννη με το όνομά του και
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τα χαρακτηριστικά του, τους διαδόχους του, τη μετέπειτα πνευματική πτώση της
Κωνσταντινουπόλεως, τον καταποντισμό της και την εν συνεχεία εμφάνιση του αντιχρίστου.

Πληροφοριακά για τους Τούρκους αναφέρουμε ότι η γυναίκα του Αβραάμ η Σάρα, που κατ΄ αρχάς
ήταν στείρα, ζήτησε από την υπηρέτριά της την Άγαρ να κάνη για λογαριασμό της παιδί με τον
Αβραάμ. Η Σάρα έδιωξε κατόπιν την Άγαρ μαζί με το παιδί που αυτή είχε κάνει με τον Αβραάμ.
Στη διωγμένη Άγαρ με το παιδί, εμφανίζεται άγγελος και της λέει να επιστρέψει και να ταπεινωθεί
στην κυρία της τη Σάρα. Της λέει επίσης, να ονομάσει το παιδί Ισμαήλ και της προφητεύει ότι το παιδί
αυτό θα είναι άνθρωπος αγροίκος, θα ζήσει με αντίθεση προς όλους τους αδελφούς του, θα απλώνει
τα χέρια του σε όλους και τα χέρια όλων θα είναι πάνω του.
Οι Τούρκοι είναι οι απόγονοι του Ισμαήλ, του παιδιού της Άγαρ και για αυτό ονομάζονται Ισμαηλίτες
και Αγαρηνοί.
Στα λόγια αυτά του αγγέλου εμπεριέχεται όλος ο πνευματικός νόμος των Τούρκων και της ιστορίας
τους (Γένεσις κεφάλαιον ΙΣΤ΄).
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Προφητεία πνευματικού πατρός του βασιλέως Μανουήλ Παλαιολόγου.

Κείμενο

Ερμηνεία
ΛΟΓΟΙ

ΛΟΓΟΙ

Ἁγίου ἀνδρός πρός τό βασιλέα Μανουήλ

αγίου άνδρα προς το βασιλιά Μανουήλ

τόν Παλαιολόγον περί ἁλώσεως τῆς

Παλαιολόγο (1350 - 1425) για την άλωση της

Κων/πόλεως

Κων/πόλεως

καί τῆς μετέπειτα ἀπελευθερώσεως αὐτῆς.

και για τη μετέπειτα απελευθέρωσή της.

Ὁ Βασιλεύς τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Ο βασιλιάς της Κων/πόλεως ο Μανουήλ

Μανουήλ ὁ Παλαιολόγος ἠρώτησέ ποτε περί τῆς

Παλαιολόγος ρώτησε κάποτε για την τύχη της

τύχης τῆς Πόλεως Πατέρα γέροντα ἐτῶν 98

Πόλεως τον πνευματικό του πατέρα, γέροντα 98

πνευματικόν αὐτοῦ ἁγιώτατον, φρονιμώτατον,

χρόνων, πολύ άγιο, φρόνιμο, σοφό και

σοφώτατον καί λογιώτατον. Ὅς ἐπεῖπει Αὐτῷ

μορφωμένο, ο οποίος του είπε αυτά:

τάδε:
«Ὅταν ὁ ∆εσπότης συγκατανεύσῃ, τότε

<< Όταν ο Θεός επιτρέψει, θα πολιορκηθεί η

πολιορκηθήσεται ἡ Κωνσταντινούπολις παρά τῶν Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους, και
Ἰσμαηλιτῶν, πολλαί δέ νῆσοι καί χῶραι τόν

πολλά νησιά και χώρες θα προσκυνήσουν τον

Ἰσμαήλ αὐτόν προσκυνήσουσιν. Ἀφ' οὗ δέ ἡ

Τούρκο. Αφού δε η Πόλη κυριευθεί από τους

Πόλις ὑπό τῶν Ἰσμαηλιτῶν κυριευθήσεται ἐπί

Τούρκους επί δέκα χρόνια και δύο μήνες,

χρόνους δέκα καί μῆνας δύο, ἤτοι τριακόσιους

δηλαδή τριακόσια ενενήντα, μέχρι σχεδόν

ἐνενήκοντα, ἄχρι σχεδόν τετάρτης ἑκατοντάδος,

τέταρτη εκατονταετία,

ἀπόκειται τοῖς Χριστιανοῖς ποιῆσαι στόλον μέγαν.

πρόκειται οι χριστιανοί να κάνουν μεγάλο στόλο.

Ἱερεῖς δέ μοναχοί, καί πάσα ἡ τῶν ἀνθρώπων

Ιερείς μοναχοί και κάθε τάξη ανθρώπων, χωρίς

τάξις, ἄκοντες καί μή βουλόμενοι, ἐκ θείας

να το θέλουν, από θεϊκή παρόρμηση θα

νεύσεως προσελεύσονται ἐν Κωνσταντινουπόλει

προσέλθουν στην Κωνσταντινούπολη, εκτός από

εἰ μή ἐν τόποις δέ τισί, τινές ἐκλεκτοί, ἐκεῖνοι

κάποιους τόπους, κάποιοι εκλεκτοί, εκείνοι θα

ἀπολειφθήσονται, τοιοῦτος δέ ὁ στόλος

απομείνουν, τόσος δε στόλος θα δημιουργηθεί,

γενήσεται, ὥστε αἱ κεφαλαί καί oἱ ἄρχοντες τοῦ

ώστε οι αρχηγοί και οι διοικητές του στόλου θα

στόλου ἔσονται ὡσεί χιλιάδες ἑβδομήκοντα. Πᾶς

είναι περί τις εβδομήντα χιλιάδες. Κάθε δε ένας

δέ τις τούτων ἔχοιεν ὑποκάτω αὐτοῦ ἄνδρας

από αυτούς θα έχει υπό την εξουσία του δέκα

χιλιάδας δέκα. Ναυστολήσωσι δέ ἐπί τῆς

χιλιάδες άνδρες.

θαλάσσης, καί πορευθήσονται εἰς

Με στόλο θαλάσσιο θα πορευθούν στην

Kωνσταντινούπολιν, εἰς τόπον λεγόμενον

Κωνσταντινούπολη, στην τοποθεσία που

Κοντοσκάλι. Τούτους δέ ἐκεῖσε συνηγμένους ὁ

ονομάζεται Κοντοσκάλι. Αυτούς δε εκεί

Ἰσμαήλ ἰδών, ἀφείς τήν Πόλιν, πορευθήσεται εἰς

βλέποντας ο Τούρκος, αφήνει την πόλη και
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τήν Ἀσίαν, ἵνα σωθῇ.

πορεύεται στην Ασία, για να σωθεί.

Αὐτοί δέ οἱ Ἄρχοντες τοῦ στρατοῦ τῶν

Αυτοί δε οι αρχηγοί του στρατού των χριστιανών

Χριστιανῶν ἔριν βαλοῦσιν ἀνά μέσον αὐτῶν, τίς

θα μαλώσουν μεταξύ τους για το ποιός θα

ἄν ἄρξῃ τῆς Πόλεως, ἐπί τήν ἔριν δέ ταύτην

εξουσιάσει την Κων/πολη και πάνω στο μάλωμα

ξίφους ἕλξουσι καί κατακόπτεσθαι ἐθελήσουσιν

θα τραβήξουν τα σπαθιά και θα θελήσουν να

ἐν ἀλλήλοις οἱ Χριστιανοί, ἐπί τοσούτον δέ

αλληλοσκοτωθούν μεταξύ τους οι χριστιανοί,

γενήσεται συγκοπή τῶν ἀνθρώπων,

τόσος δε θα είναι ο σκοτωμός των ανθρώπων,

ὥστε πάντα κοιλώματα, καί πᾶσα ἡ γῆ τῆς

ώστε όλα τα κοιλώματα και όλη η γη της Πόλεως

Πόλεως αἵματος πληρωθήσεται, ὥστε καί μόσχος

θα γεμίσει με αίμα, ώστε και μοσχάρι τριετές θα

τριετής ἐν τῷ αἵματι πνιγήσεται, καί δραμεῖται ἐν

πνιγεί στο αίμα και το αίμα θα τρέξει στο πέλαγος

τῷ πελάγει τό αἷμα, ὡσεί στάδια δέκα ὀκτώ, καί

μέχρι δέκα οκτώ γήπεδα και αυτή η σφαγή θα

αὕτη ἡ συγκοπή θέλει γίνει μεγάλη σφόδρα

γίνει πάρα πολύ μεγάλη, μετά από αυτή την

μετά τήν συμφοράν ταύτην, ἐν ἧ πάντες οἱ

συμφορά στην οποία όλοι οι αμαρτωλοί θα

ἁμαρτωλοί κατακοπήσονται, καί οὐδείς ἐξ αὐτῶν

κατασφαχθούν και κανένας από αυτούς δεν θα

σωθήσεται.

σωθεί.

Τότε ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ καταβήσεται διά

Τότε άγγελος από τον ουρανό θα κατεβεί με

νεύσεως Θεοῦ, ἔχων ἐν τῇ χειρί αὐτοῦ σκῆπτρον

νεύμα Θεού, έχοντας στο χέρι του σκήπτρο και

καί ξίφος τοῦ Ἁγιώτατου Βασιλέως

σπαθί του Αγιοτάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου,

Κωνσταντίνου, καί τόν εἰρηνικόν στέψει βασιλέα.

και τον ειρηνικό θα στέψει βασιλιά.

Ὅς καί αὐτός μέσον πάντων ἐστίν ἐν τῷ

Αυτός ο ίδιος εις το μέσον όλων είναι στον

πολέμῳ, δώσει δέ αὐτῷ τό σκῆπτρον καί τό

πόλεμο, θα δώσει δε σε αυτόν το σκήπτρο και το

ξῖφος, καί τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐλεήμονα καλέσει,

σπαθί και το όνομα αυτού Ελεήμονα θα καλέσει

ἐρεῖ δέ αὐτῷ, «Ἀνδρίζου καί ἴσχυε, καί νίκα

και θα πει σε αυτόν: "ανδρίζου και έχε δύναμη

τούς ἐχθρούς τοῦ Ἰησοῦ καί τῶν Ἁγίων αὐτοῦ

και νίκα τους εχθρούς του Ιησού και των αγίων

μαθητῶν», καί εὐθύς καί ἡ ἔρις ἐκείνη καί ὁ

αυτού μαθητών", και αμέσως το μάλωμα εκείνο

πόλεμος παύσεται, τρεῖς Ἄγγελοι δέ τόν

και ο πόλεμος θα σταματήσει, τρεις άγγελοι το

Βασιλέα ἀροῦσι, καί εἰς τόν μέγαν ναόν τῆς

βασιλιά θα σηκώσουν, και στο μέγα ναό της

Ἁγίας Σοφίας ἀπαγαγόντες, στέκουσιν Αὐτόν

Αγίας Σοφίας θα τον φέρουν και θα καταστήσουν

Βασιλέα.

αυτόν Βασιλιά.

Πάντες δέ ἀπολειφθησόμενοι τοῦ πολέμου

Όλοι δε οι εναπομείναντες από τον πόλεμο

ἄνθρωποι, οἵτινες καί δίκαιοι ἔσονται, ὅτι ἡ

άνθρωποι οι οποίοι θα είναι και δίκαιοι, διότι η

μάχη πρός ἀλλήλους οὐ παύσεται, ἕως οὗ

μάχη αναμεταξύ τους δεν θα παύσει, μέχρις ότου

πάντες oἱ ἁμαρτωλοί φθαρῶσιν.

όλοι οι αμαρτωλοί να καταστραφούν.

Ἐκεῖ ἐν τῇ νέᾳ Σιών Ἁγία Σοφία πορευθήσονται,

Εκεί στη νέα Σιών Αγία Σοφία θα πορευθούν,

ὅπως καί αὐτόν τόν ἀγαθόν Βασιλέα

ώστε και αυτόν τον αγαθό βασιλιά να

προσκυνήσωσι, πανταχόθεν δέ τοῦ κόσμου,

προσκυνήσουν από όλο τον κόσμο, όλοι οι

πάντες oἱ ἄνθρωποι συναχθῆσονται εἰς

άνθρωποι θα μαζευτούν σε
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προσκύνησιν Αὐτοῦ, οὕς δέ ἰδών ὁ Βασιλεύς

προσκύνημα αυτού, τους οποίους δε θα δει ο

μακρόθεν ἐρχομένους, προσαναστήσεται

βασιλιάς να έρχονται από μακριά, θα τους φερθεί

αὐτούς καί περιχαρῶς καί ἀσπασίως δέξεται

τιμητικά και με χαρά και ασπασμούς θα τους

αὐτούς, ἐρωτήσωσι δέ Αὐτόν πόθεν ἐστί;

δεχθεί, θα τον ρωτήσουν δε Αυτόν από που είναι

καί ἐρεῖ, τότε ὁ Βασιλεύς πάντας τούς εἰ-

και θα πει τότε ο βασιλιάς, όλους τους

σερχομένους ἐκεῖ χρήματα πολλά

προσερχομένους εκεί να τους ευεργετήσουν με

εὐεργέτησε, ἐκεῖνοι δ' ἐρωτήσουσιν Αὐτόν

χρήματα πολλά, και εκείνοι θα ρωτήσουν αυτόν

τό τί εἰσί ταῦτα τά χρήματα, ὁ δέ ἐρεῖ αὐτοῖς,

τι είναι αυτά τα χρήματα, και αυτός δε θα πει σε

ὅτι ταῦτα καί πλείονα τούτων εἰσί

αυτούς ότι αυτά και περισσότερα από αυτά είναι

δι' ἡμᾶς καί ὅστις ἐλθεῖν ἐν τῇ Πόλει, ἐγώ

για σας και όποιος έλθει στην Πόλη, εγώ θα

δώσω αὐτῷ οἰκίας καί χωράφια καί εἴ τι βούλεται,

δώσω σ αυτόν σπίτια και χωράφια και ό,τι θέλει,

καί ἐγώ ἔσομαι ὡς εἰς τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν

και εγώ θα είμαι σαν ένας από τους αδελφούς

καί πάντες ἡμεῖς ἀδελφοί ἐσμέν, καί πατήρ

σας και όλοι εμείς αδελφοί είμαστε, και πατέρας

πάντων ἡμῶν ὁ Χριστός ἐστίν, ὡς ἐπί χρόνοις δ'

όλων μας είναι ο Χριστός. Για επτά δε χρόνια οι

ἑπτά οἱ ἄνθρωποι συναχθήσονται ἐν τῇ Πόλει καί

άνθρωποι θα μαζευτούν στην Πόλη και όλα τα

πᾶσαι αἱ νῆσοι ἐρημωθήσονται, ὥστε μή εἶναι

νησιά θα ερημώσουν, ώστε να μην υπάρχουν

αὐτοῖς ἀνθρώπους. Ἐν δέ τοῖς ἑπτά χρόνοις,

άνθρωποι. Μέσα δε στα επτά αυτά χρόνια,

τούτοις, πᾶσα ἡ Πόλις πληρωθήσεται ἀνθρώπων

όλη η Πόλη θα γεμίσει ανθρώπους χριστιανούς,

Χριστιανῶν, ἅμα γυναιξί καί τέκνοις αὐτῶν.

μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους.

Τότε ὁ Βασιλεύς ἐρεῖ αὐτοῖς. Πατέρες καί

Τότε ο Βασιλιάς θα πει σε αυτούς. Πατέρες και

ἀδελφοί ἡμέτεροι, καλόν ἐστι κατά τῶν

αδελφοί δικοί μου, καλό είναι κατά των εχθρών

ἐναντίων ἐλθεῖν ἡμᾶς, ἵνα καί τόν Σταυρόν

να κινηθούμε εμείς, ώστε και το Σταυρό να

ὑψώσωμεν,καί τῶν ἡμετέρων τό αἷμα

υψώσουμε και το αίμα των δικών μας να

ἐκδικήσωμεν. Τότε δέ πάντες μιᾷ φωνῇ Θεοῦ

εκδικηθούμε. Τότε δε όλοι με μια φωνή Θεού θα

ἐροῦσιν αὐτῷ τό Σόν θέλημα γενέσθω ∆έσποτα,

πουν σε αυτόν το θέλημά σου να γίνει ∆έσποτα,

καί ὅτι φωνή Θεοῦ ἐλαλήθη ἐν τῷ στόματί Σου, τό και ότι φωνή Θεού μίλησε με το στόμα Σου, το
Σόν πρόσταγμα γενέσθαι. Τότε ὁ Βασιλεύς

πρόσταγμά Σου να γίνει. Τότε ο Βασιλιάς θα

ἀναστάς, καί πᾶς ὁ λαός μετ' Αὐτοῦ κατά τῶν

σηκωθεί και όλος ο λαός μαζί του κατά των

Ἰσμαηλιτῶν πορευθήσονται, τότε πληρωθήσεται

Τούρκων θα πορευθούν, τότε θα εκπληρωθεί ο

ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, «ὅτι εἷς διώξεται χιλίους,

λόγος ο γραμμένος, ότι "ένας θα διώξει χίλιους

καί δύο μετακινήσουσι μυριάδας» ἕως δέ τῶν

και δύο θα μετακινήσουν μυριάδες" μέχρι δε των

Ὡραίων Πυλῶν, ἅς ὁ Βασιλεύς Ἀλέξανδρος ὁ

Ωραίων πυλών τις οποίες ο Βασιλιάς Αλέξανδρος

Μακεδών ἀπέκλεισε «καταδιώξεται αὐτούς,

της Μακεδονίας απέκλεισε, θα τους καταδιώξει,

ὅθεν ὁ Βασιλεύς ἐρεῖ τότε, ὅτι οἱ Ἰσμαηλῖται

οπότε ο Βασιλιάς θα πει τότε ότι οι Τούρκοι δεν

ἀνόρθωσιν οὐκ ἔχουσιν ἀπό τοῦ νῦν καί οὐ

θα ξανασηκωθούν από τώρα και όχι μόνον οι

μόνον Τοῦρκοι, ἀλλά καί Σαρακηνοί καί Σκύθαι,

Τούρκοι, αλλά και οι Σαρακηνοί και οι Σκύθες, και

καί πᾶν ἄλλο Ἔθνος, οἵ οὐ πιστεύουσι τῷ

κάθε άλλο έθνος, οι οποίοι δεν πιστεύουν στον
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Χριστῷ.
Τότε ὁ Βασιλεύς ὄπισθεν στραφήσεται ἐλθεῖν

Χριστό.
Τότε ο Βασιλιάς θα γυρίσει πίσω να έρθει στην

ἐν τῇ Πόλει, εἰσερχομένου δέ, oἱ θησαυροί τῆς

Πόλη, και όταν θα εισέρχεται, θα ανοίξουν οι

γῆς ἀνοιχθήσονται καί ὅπου ἐστί χρυσός ἤ

θησαυροί της γης και όπου υπάρχει χρυσός η

ἄργυρος, ἐκεῖ ἡ γῆ καπνόν ἐκβαλεῖ, ὁ ἀγαθός δέ

άργυρος, εκεί η γη θα βγάζει καπνό, ο αγαθός δε

καί ἐλεήμων ἡμῶν Βασιλεύς ἐρεῖ, εἰσέλθετε καί

και ελεήμων βασιλιάς μας θα πει: "πάτε και δείτε

ἴδετε τίς ἐστιν ὁ καπνός οὗτος, καί κατά τό

τι είναι ο καπνός αυτός", και με την προσταγή

πρόσταγμα τοῦ ἀγαθοῦ Βασιλέως πορεύσονται

του αγαθού Βασιλιά θα πάνε και θα βρούνε

καί εὑρήσουσι θησαυρούς χρυσίου καί ἀργύρου,

θησαυρούς χρυσού και αργύρου, θα χαρίσει

χαρίσεται δ' αὐτοῖς πᾶν τό χρυσίον πᾶσι τοῖς

δε σε αυτούς όλο το χρυσό σε όλους τους

εὐσεβέσι, μετά δέ ταῦτα καί ἕτερα κρείττονα

ευσεβείς, μετά δε από αυτά και άλλα μεγαλύτερα

τούτων εὑρήσουσι, καί ποιήσει καί αὐτά

από αυτά θα βρουν, και θα κάνει και με αυτά

ὡσαύτως. Τοσοῦτον δ' ἔσται τό πλῆθος τοῦ

το ίδιο. Και τόση θα είναι η ποσότητα του

θησαυροῦ, ὥστε ῥίπτειν καί ἕν τῇ γῇ μέρος

θησαυρού, ώστε να ρίχνουν και στη γη ένα μέρος

ἐκείνου, ἀχρηστίας ἕνεκα, χαρά καί ἀγαλλίασις

του λόγω αχρηστίας, χαρά και αγαλλίαση

ἔσται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, καί οὐδείς ἔσται ὁ

θα είναι σε όλο τον κόσμο και κανείς δεν θα είναι

ἀδικῶν ἤ ἀδικούμενος οἱ ἁμαρτωλοί

αδικών και αδικούμενος οι αμαρτωλοί θα

ἐξολοθρευθήσονται πρώην ἀπό τῆς γῆς, δώσει

έχουν εξολοθρευτεί πρώτα από τη γη, θα δώσει

δέ ἡ γῆ τούς καρπούς αὐτῆς γεννήματα πολλά

δε η γη τους καρπούς της, παραγωγή πολύ

ἑκατονταπλασίονα, καί κατά τήν κοινήν

εκατονταπλάσια, και κατά τη γνωστή παροιμία,

παροιμίαν, ἐξ αὐτῆς μέλι καί γάλα ρεύσει. Ἐν

από αυτήν μέλι και γάλα θα τρέξει. Τρία δε

χρόνοις δέ τρισίν ἔσται ὁ Βασιλεύς ἐπί τήν δίωξιν

χρόνια θα είναι ο Βασιλιάς στη δίωξη των άλλων

τῶν Ἐθνῶν, ἔπειτα δέ ἐπί τήν Βασιλίδα τῶν

θρησκειών, έπειτα δε στη Βασίλισσα των

Πόλεων εἰσελεύσεται ἐκεῖ δ' ἀναπαύσεται ἐν

πόλεων θα εισέλθει, και εκεί θα αναπαυθεί με

χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει χρόνους εἴκοσι, μετά δέ

χαρά και αγαλλίαση χρόνια είκοσι, μετά δε από

ταῦτα καί ὁ υἱός αὐτοῦ βασιλεύσει χρόνους

αυτά και ο γιος αυτού θα βασιλεύσει χρόνια

τριάκοντα ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει μεγάλῃ,

τριάντα με χαρά και αγαλλίαση μεγάλη, ύστερα δε

ὕστερον δ' ἕτερος Βασιλεύς μέλλει νά βασιλεύσῃ

άλλος Βασιλιάς πρόκειται να βασιλεύσει

ἀπό τό γένος τοῦ ἔχων ὠμότητα καί

από το γένος του, ο οποίος θα έχει ωμότητα και

μισανθρωπίαν πολλήν, καί ἡ βασιλεία αὐτοῦ

απανθρωπιά μεγάλη, και η βασιλεία αυτού θα

ἔσται μῆνας δύο. Τότε ὁ Ἐνώχ καί ὁ Ἠλίας καί ὁ

είναι μήνες δύο. Τότε ο Ενώχ και ο Ηλίας και ο

Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἐλεύσονται κηρύττοντες

Ευαγγελιστής Ιωάννης θα έρθουν, κηρύττοντας

πᾶσι τοῖς Χριστιανοῖς, ὅτι πλάνος τις ἔρχεται,

σε όλους τους χριστιανούς ότι κάποιος πλάνος

βλέπετε μή πλανηθῆτε ὡς τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον

έρχεται, προσέχεται να μην πλανηθείτε, όπως το

τοῦτο δηλοῖ.

Άγιο Ευαγγέλιο το φανερώνει αυτό. >>
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Την ίδια ιστορία της Κωνσταντινουπόλεως συναντάμε και σ΄ αυτήν την προφητεία, που επίσης φθάνει
μέχρι τα χρόνια του αντιχρίστου, δίνοντάς μας μια συνοπτική και γενική εικόνα, που μας βοηθά στην
κατανόηση της σειράς των αναμενομένων γεγονότων.

Έχουμε και εδώ πολύ συνοπτικά τον παγκόσμιο πόλεμο στην Κωνσταντινούπολη, με το πολύ αίμα
που θα πνίξει τριετές μοσχάρι και θα κοκκινίσει τη θάλασσα σε μια απόσταση 18Χ185=3330 μέτρων.
Επίσης έχουμε τη θαυμαστή παύση του πολέμου, τη θαυμαστή ανάδειξη του Αγίου Βασιλιά, την
παγκόσμια αναγνώρισή του, τη διοίκηση, τα έργα του, την ευημερία, τη μετέπειτα πτώση και τον
αντίχριστο που ακολουθεί.
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Προφητεία Αγίου Ανδρέου δια Χριστόν σαλού

Κείμενο

Ερμηνεία
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ

ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ

ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΑΛΟΥ (ΤΡΕΛΟΥ)

Παρακαλῶ σέ, ἅγιε Πάτερ, δι' ὅλα αὐτά

Σε παρακαλώ άγιε πατέρα για όλα αυτά να μου

σαφήνισόν μοι, διότι μόνον εἰς σέ ἐδόθη ἡ

τα ξεκαθαρίσεις, γιατί μόνο σε σένα δόθηκε η

χάρις αὕτη νά γνωρίζῃς τά μέλλοντα καί τά

χάρις αυτή να γνωρίζεις τα μέλλοντα και τα

μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Εἶπεν

μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Είπε ο

ὁ μακάριος Ἀνδρέας˙ ἡ πόλις αὕτη ἡ ἐπάνω

μακάριος Ανδρέας : << Η πόλις αυτή η επάνω σε

πολλῶν ἐθνῶν προκαθημένη, ἀνάλωτος

πολλά έθνη έχουσα πρωτοκαθεδρία, δεν θα

ἔθνεσι γενήσεται καί ἀχείρωτος˙ ἡ γάρ

καταληφθεί από αλλόθρησκους και θα είναι

Θεοτόκος ἐν τῇ σκέπῃ τῶν ἰδίων πτερύγων,

ανίκητος, διότι η Θεοτόκος με τη σκέπη των

ταύτην ἐσκέπασε καί ἐφύλαξε˙καί ταῖς

φτερών της τη σκέπασε και τη φύλαξε, και με τις

πρεσβείαις αὐτῆς ἄτρωτος διαφυλαχθήσεται˙

προσευχές της θα διαφυλαχθεί αβλαβής, όμως

πλήν ἔθνει πολλῷ δῶσουσι τά τείχη αὐτῆς, καί

έθνη πολλά θα προσβάλουν τα τείχη της και

μηδέν ἐξ αὐτῶν συντρίψαντες, ἐν αἰσχύνῃ

κανένα από αυτά δεν θα γκρεμίσουν και

ἀναχωροῦσι. Καί ἐξ αὐτῆς πλουτήσουσιν

ντροπιασμένοι θα αναχωρήσουν. Και από αυτήν

ἔθνη καί τῶν Ἰουδαίων αὐτῆς ἀπολαύσωσι.

θα πλουτίσουν έθνη και από τον πλούτο αυτής

Λόγος δέ τις φέρεται ὅτι θά εἰσέλθῃ τό ἔθνος

θα απολαύσουν. Αναφέρει δε κάποιος λόγος ότι

τῶν Ἀγαρηνῶν, καί ἱκανά πλήθη τῇ μαχαίρᾳ

θα εισβάλει το γένος των Τούρκων και αρκετά

αὐτῶν κατασφάξωσιν˙ ἐγώ δέ φημί ὅτι καί τό

πλήθη με τα μαχαίρια τους θα σφάξουν, εγώ δε

ξανθόν ἔθνος εἰσελεύσεται, οὗτινος ἡ

λέγω ότι και το ξανθό γένος (Ρωσία) θα εισβάλει,

προσηγορία πρόκειται ἐν τῷ δεκάτῳ ἑβδόμῳ

του οποίου η ονομασία βρίσκεται στο δέκατο

στοιχείῳ (γράμματος) τῶν εἰκοσιτεσσάρων

έβδομο γράμμα των εικοσιτεσσάρων

στοιχείων ἀνακεφαλαιωμένων ( = Ρ), ἀλλ'

γραμμάτων αριθμουμένων (= Ρ), θα εισέλθουν δε

εἰσελεύσεται μέν καί τά κῶλα τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπί

και τα οπίσθια των αμαρτωλών θα τα στρώσουν

ἐδάφους καταστρώσουσιν˙ οὐαί δέ αὐτοῖς ἀπό

στο έδαφος, αλλοίμονο δε σε αυτούς από τα δύο

τῶν δύο ὀρπήκων, ὧν αἱ ρομφαῖαι αὖραι, καί

νεόβλαστα, των οποίων τα όπλα του αέρα και τα

ὀξεῖαι δρέπανοι, πυράν φέρει συγκόπτουσι, καί

κοφτερά δρεπάνια με φωτιά θερίζουν και πίσω

εἰς τά ὀπίσω οὐ μή ἀνθυποστρέψουσιν οὐκέτι,

πλέον δεν επιστρέφουν και ούτε πλέον εδώ

οὐδ' οὐ μή ἐνταῦθα ἐγκαταληφθείσονται.

παραμένουν (διηπειρωτικοί πύραυλοι).

Περί ἀρχῆς δέ ὠδίνων καί περί συντελείας, πῶς
σοι ἀδακρυτί διεξέλθωμεν τέκνον;
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Ἐν γάρ ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἀναστήσει ὁ Θεός

∆ιότι στις έσχατες μέρες θα αναδείξει ο Θεός

Βασιλείαν ἀπό πενίας˙ καί πορεύσεται ἐν

Βασιλέα από τη φτώχεια που θα διοικήσει με

δικαιοσύνῃ καλῇ˙ καί γενήσεται δι' ἐλεημοσύνης

πολλή δικαιοσύνη και θα γίνει με πολλή

πολλῆς, τοῖς πᾶσιν εὐάρεστος, καί τούς πένητας,

ελεημοσύνη σε όλους αρεστός και τους φτωχούς

πλουσίους ἀπεργάσηται˙ καί ἔσται εἰρήνη, ὅν

πλούσιους θα κάνει και θα υπάρχει ειρήνη, όπως

τρόπον ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Νῶε, διά τό μή

στις μέρες του Νώε, γιατί δεν θα κάνουν πόλεμο

ποιεῖν πόλεμον πώποτε. Ἔσονται γάρ οἱ

ποτέ. Θα είναι δε οι άνθρωποι πολύ πλούσιοι και

ἄνθρωποι πλούσιοι σφόδρα˙ καί ἐν γαλήνῃ

σε βαθιά γαλήνη, τρώγοντες και πίνοντες,

βαθείᾳ, ἐσθίοντες καί πίνοντες, γαμοῦντες καί

παντρευόμενοι και παντρεύοντες με πολλή άνεση

ἐκγαμίζοντες˙ ἐν ἀδείᾳ πολλῇ πορευόμενοι, καί

κινούμενοι και με αμεριμνησία στα γήινα

ἀμερίμνως τοῖς γηΐνοις ἐπαναπαυόμενοι˙ καί ἐν

επαναπαυόμενοι, και επειδή δεν θα γίνεται

τῷ μή εἶναι πόλεμον ἐπί τῆς γῆς, συγκόψουσι τάς

πόλεμος στη γη, θα μετατρέψουν τα πολεμικά

σπάθας αὐτῶν καί τά βέλη εἰς ζιβίνας καί εἰς

όπλα και εξαρτήματα σε αγροτικά δρέπανα και

δρέπανα˙ καί εἰς ἐργαλεῖα γεωπονικά. Καί μετά

μηχανήματα. Και μετά από αυτά θα στρέψη το

ταῦτα δώσει τό πρόσωπον αὐτοῦ ἐπί ἀνατολάς,

πρόσωπό του ανατολικά και θα ταπεινώσει τους

καί ταπεινώσει τούς υἱούς Ἄγαρ˙ ὀργισθήσεται

γιους της Άγαρ (Τούρκους), διότι θα οργισθεί

γάρ αὐτοῖς ὁ Κύριος διά τήν βλασφημίαν αὐτῶν,

προς αυτούς ο Κύριος για τη βλασφημία τους, με

δι' ὧν ἐβλασφήμησαν εἰς τόν Κύριον ἡμῶν

όσα βλασφήμησαν στον Κύριο μας Ιησού Χριστό,

Ἰησοῦν Χριστόν, καί δι' ὧν τήν τῶν Σοδόμων

και εξ΄ αιτίας της σοδομικής αμαρτίας που

ἀσθένειαν κατεργάζονται˙ πολλοί δέ ἐξ αὐτῶν,

διαπράττουν (ομοφυλοφιλία), πολλοί δε από

τό ἅγιον βάπτισμα κομισάμενοι, εὐάρεστοι

αυτούς το άγιο βάπτισμα λαμβάνοντες, θα γίνουν

γενήσονται, καί τιμηθήσονται παρά τοῦ

ευπρόσδεκτοι και θα τιμηθούν από εκείνον τον

εὐσεβοῦς βασιλέως ἐκείνου˙ τούς δέ ὑπολοίπους

ευσεβή βασιλιά, τους δε υπόλοιπους θα

ὀλέσει καί ἐμπρήσει καί ἐξολοθρεύσει, καί βιαίῳ

αφανίσει και θα εξολοθρεύσει και σε βίαιο

θανάτῳ παραδώσει.

θάνατο θα παραδώσει.

Ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ἀποκατασταθήσεται

Στους καιρούς εκείνους θα αποκατασταθεί όλη

πᾶσα ἡ ὑφήλιος˙ καί τό Ἰλλυρικόν τῇ

η οικουμένη (η υπό τον ήλιον) και το Ιλλυρικόν θα

βασιλείᾳ Ρωμαίων καί ἡ Αἴγυπτος κομίσει τά

επανέλθει στο βασίλειο των Ρωμαίων και η

πάντα αὐτῆς. Καί θήσει τήν χεῖρα αὐτοῦ τήν

Αίγυπτος θα συνθηκολογήσει. Και θα βάλει το

δεξιάν εἰς τά κύκλῳ ἔθνη, καί ἡμερώσει τά

δεξί του χέρι στα γύρω έθνη και θα ηρεμήσει τα

ξανθά ἔθνη˙ καί τούς μισοῦντας αὐτόν

ξανθά έθνη και θα κατατροπώσει αυτούς που τον

τροπώσηται˙ τριάκοντα καί δυό ἔτη κρατήσει

μισούν, και για τριάντα δύο χρόνια θα κρατήσει

τῆς βασιλείας. ∆ώδεκα ἔτη κῆνσον καί

την βασιλεία. Για δώδεκα χρόνια φόρους και

δώματα οὐ λήψεται˙ ἀναστήσει δέ τά

περιουσίες δεν θα εισπράττει, θα αποκαταστήσει

θυσιαστήρια τά συντετριμμένα καί ναούς ἁγίων

δε τις εκκλησίες τις γκρεμισμένες και ναούς αγίων

ἀνοικοδομήσει.

θα ανοικοδομήσει.

∆ίκη οὐκ ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ˙

∆ίκες δεν θα γίνονται στις μέρες του ούτε θα
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ἀλλ' οὔτε ὁ ἀδικῶν ἤ ὁ ἀδικούμενος˙

υπάρχει κατηγορών και κατηγορούμενος, διότι θα

πτήξει γάρ ἀπό προσώπου αὐτοῦ πάσα ἡ γῆ˙ καί

συμμαζευτεί από το πρόσωπό του όλη η γη και

φόβῳ ποιήσει τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων

θα κάνει τους ανθρώπους να σωφρονισθούν από

σωφρονεῖν, καί τούς παρανομοῦντας τῶν

φόβο και τους παρανομούντας των υπουργών

μεγιστάνων αὐτοῦ ἐξολοθρεύσει ἐν τοῖς καιροῖς

του θα τους εξολοθρεύσει στους καιρούς

ἐκείνοις˙ καί πᾶς χρυσός, ὅς ἐστίν ἐν

εκείνους. Και κάθε χρυσός που βρίσκεται σε

οἱῳδήποτε τόπῳ κρυπτόμενος, νεύσει Θεοῦ

οποιοδήποτε τόπο κρυμμένος, με νεύση Θεού θα

ἀποκαλυφθήσεται τῷ βασιλεῖ ἐκεῖνῳ˙ καί

αποκαλυφθεί σε εκείνον τον βασιλιά και αυτός θα

αὐτός σκορπίσει πάντα τά ἀγαθά τοῖς χρείαν

σκορπίσει όλα τα αγαθά σε αυτούς που τα

ἔχουσι. Καί πλουτήσωσιν οἱ μεγιστάνες αὐτοῦ καί

χρειάζονται. Και θα πλουτίσουν οι υπουργοί

ἔσονται ὡς βασιλεῖς, καί οἱ πένητες ὡς ἄρχοντες˙

αυτού και θα είναι σαν βασιλιάδες και οι φτωχοί

καί αὐτῷ ζῆλος μέγας, τοῦ ἐκδιῶξαι τούς

σαν άρχοντες, θα δείξει μεγάλο ζήλο να διώξει

Ἰουδαίους˙ Ἰσμαηλίτης δέ οὐχ εὑρεθήσεται

τους Ιουδαίους, Ισραηλίτης δεν θα βρίσκεται σε

ἐν τῇ πόλει ταύτῃ˙ καί αὐτός μεγάλα

αυτήν την πόλη, και αυτός θα κάνει σπουδαία

κατορθώσει˙ καί οὐκ ἔσται ὁ λυρίζων, ἤ ὁ

κατορθώματα και δεν θα υπάρχει οργανοπαίχτης

κιθαρίζων, ἤ ὁ τραγωδῶν ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ˙

ή κιθαρίστας ή τραγουδιστής στις μέρες αυτού

ἤ τά αἰσχρά πράγματα ἐργαζόμενος˙ πάντας γάρ

που να διαπράττει αίσχη, διότι όλους αυτούς θα

τούς τοιούτους μισήσει, καί ἐξολοθρεύσει ἐκ πό-

τους μισήσει και θα τους εξολοθρεύσει από την

λεως Κυρίου, πάντας τούς ἐργαζομένους τήν

πόλη του Κυρίου, όλους τους εργαζόμενους την

ἀνομίαν.

ασωτία.

Ἔσται οὖν χαρά τότε καί ἀγαλλίασις, καί ἀγαθά

Θα είναι δε χαρά τότε και αγαλλίαση, και αγαθά

ἀπό τε τῆς γῆς καί τῆς θαλάσσης ἀνατελεῖ

γης και θάλασσας θα παραχθούν πλούσια και θα

πλούσια˙ καί ἔσται ὅν τρόπον ἦσαν ἐπί τοῦ Νῶε,

είναι όπως επί των ημερών του Νώε,

ἐν γαλήνῃ καί εἰρήνῃ εὐφραινόμενοι, μέχρις οὗ

ευφραινόμενοι με γαλήνη και ειρήνη, μέχρι που

ἦλθεν ὁ κατακλυσμός καί ἦρεν ἅπαντας˙

ήρθε ο κατακλυσμός και τους εξαφάνισε όλους.

παρελθόντος οὖν τοῦ σκήπτρου τούτου, τότε

Μετά την παρέλευση της εξουσίας αυτού θα γίνει

γενήσεται ἀρχή ὠδίνων. Τότε ἐγερθήσεται ὁ

αρχή ωδινών. Τότε θα αναδειχθεί ο γιος της

υἱός τῆς ἀνομίας ὀνόματι Ἀραΐχληχος˙ καί

ασωτίας ονομαζόμενος Αραΐχληχος και θα

βασιλεύσει ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τρία ἔτη καί

βασιλεύσει στην Πόλη αυτή τρία χρόνια και έξι

μῆνας ἕξ˙ καί ποιήσει ἀνομίαν, οἵα οὐ γέγονεν

μήνες και θα κάνη τέτοια ανομία, που δεν έγινε

ἀπ' ἀρχῆς κόσμου, οὐδ' οὐ μή γένηται˙

από την αρχή του κόσμου ούτε θα ξαναγίνει, διότι

δογματίσει γάρ αὐτός καί νομοθετήσει, ὅπως

θα δογματίσει και θα νομοθέτησει να έρχονται σε

μείγνυται πατήρ θυγατρί, καί υἱός μητρί˙ καί

σαρκική μίξη πατέρας με κόρη, γιος με μητέρα

ἀδελφός ἀδελφή, ἑκόντες καί ἄκοντες˙ ὁ δέ

και αδελφός με αδελφή, θέλοντας και μη, και ο

ἀντερῶν καί ἀντιλέγων, θανάτῳ τελευτάτω˙

αντιδρών και αντιμιλών θα πεθαίνει, και αυτός

καί ὁ ἀποθανῶν οὕτω, σύν τῷ Προδρόμῳ

που θα πεθαίνει έτσι, θα λογαριάζεται στην

Ἰωάννῃ λογισθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν

βασιλεία των ουρανών με τον Ιωάννη τον
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οὐρανῶν.

Πρόδρομο.

Τότε κελεύσει ζευχθῆναι Μοναχούς ταῖς

Θα διατάξει τότε να παντρεύονται μοναχοί

Μοναζούσαις˙ ὁμοίως καί τούς ἱερεῖς˙ καί

με μοναχές και οι ιερείς ομοίως, και θα

πληθυνθήσονται μίξεις αἱ παράνομοι ἐπί πᾶσαν

πληθύνουν οι παράνομες μίξεις σε όλη τη

τήν γῆν, καί αὐτός πορνεύσει μητέρα καί

γη και αυτός θα πορνεύσει με μητέρα και

θυγατέρα˙ καί διά τήν κατάρατον ἀκολασίαν,

κόρη και από την καταραμένη ακολασία

λύσιν λαβόντες oἱ μωροί καί ἀπαίδευτοι, ἀσώτως

άνεση έχοντας οι ριχοί και ασύνετοι, με ασωτία

ταῖς ἑαυτῶν ἀδελφαῖς ἐπιχρεμετίσωσι˙ καί

θα μοιχεύουν με τις αδελφές τους και θα

ἀναβήσεται ἡ δυσωδία τῆς μίξεως ἐν τῷ οὐρανῷ˙

ανεβεί η βρωμιά της μοιχείας στον ουρανό

καί ὀργισθήσεται Κύριος ὁ Θεός ὅλην τήν

και θα οργισθεί ο Θεός προς όλη την οικουμένη

οἰκουμένην θυμῷ μεγάλῳ˙ καί ἐντελεῖται ταῖς

με μεγάλο θυμό και θα διατάξει τις βροντές και

βρονταῖς καί ἀστραπαῖς καί ἄρξωνται κατά θυμοῦ

αστραπές και θα αρχίσουν με την οργή τους

αὐτῶν ἀπερφυμένον τοῦτον λογίζονται.

να τον κατατρέχουν. >>

Βλέπουμε εδώ ότι και ο Άγιος Ανδρέας μάς δίνει την ίδια σειρά γεγονότων για την
Κωνσταντινούπολη, προφητεύοντας την κατάληψή της από τους Τούρκους μετά από τους Ρώσους,
τη βασιλεία του Ιωάννη με τα έργα του, και τη μετέπειτα πνευματική πτώση.

Στο βιβλίο << Όσιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός >> της ιεράς μονής Παρακλήτου του Ωρωπού
Αττικής, δίδονται οι προφητείες του οσίου Ανδρέα για τις βασιλείες που θα επακολουθήσουν στην
Κωνσταντινούπολη, στην περίοδο μετά τον Ιωάννη και μέχρι τον αντίχριστο.
Αναφέρει εκεί μετά από τον προαναφερόμενο εδώ Αραΐχληχο, έναν αρχαιοελληνιστή ειδωλολάτρη
βασιλιά, μετά έναν ευσεβή βασιλιά από την Αιθιοπία για δώδεκα χρόνια, έπειτα για έναν χρόνο έναν
άλλον ευσεβή από την Αραβία, έπειτα αναφέρει μια συμβασιλεία τριών ανώριμων νέων, που θα
αλληλοεξοντωθούν σε μεταξύ τους πόλεμο, μετέπειτα μια βλάσφημη και μάγισσα βασίλισσα, που με
τις δημόσιες βλασφημίες της εναντίον του Θεού θα προκαλέσει τον καταποντισμό της
Κωνσταντινουπόλεως στη θάλασσα, και μετά από όλα αυτά έχουμε και την εμφάνιση του
αντιχρίστου.
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Η επί του τάφου του Μεγάλου Κωνσταντίνου προφητεία.

Κείμενο

Ερμηνεία

Προφητεία ἐγχαραχθεῖσα ἐπί τοῦ καλύμματος

Προφητεία που χαράχθηκε στο κάλυμμα

τοῦ τάφου τοῦ Μεγ. Κωνσταντίνου.

του τάφου του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Τ. πτ.
ιδτ.
η. Βσλ. τ. Ἰμλ.
Τῇ πρώτῃ τῆς Ἰνδίκτου, ἡ Βασιλεία τοῦ Ἰσμαήλ
ο. κλμν,
μμθ,
μλ. δ. ν. τρπσ.
ὁ καλούμενος, Μωάμεθ, μέλλει διά νά τροπώσῃ
γν.
τ.
πλολγ.
τ. επτλφ,
γένος τῶν Παλαιολόγων, τήν ἑπτάλοφον
κρτσ.
εσθ.
βλσ.
εθν. πμλ.
κρατήσει, ἔσωθεν βασιλεύσει, ἔθνη πάμπολλα
κτξ,
κ. τ. νσ.
ερμσ.
μχρ., τ.
κατάρξει,καί τάς νήσους ἐρημώσει μέχρι τοῦ
εξν.
πτ.
ιστργτν.
πθσ.
τ
Εὐξείνου Πόντου, Ἰστρογείτονας πορθήσει τῇ
όγδ. τ. ινδκτ.
πλπνσ.
κτξ.
τ.
ὀγδόῃ τῆς Ἰνδίκτου, Πελοπόννησον κατάρξει, τῇ
εντ. τ. ιδκτ.
ε. τ. βρ. τ. μρ. μλ.
ἐνάτῃ τῆς Ἰνδίκτου, εἰς τά βόρεια τά μέρη μέλλει
δ. ν. στρ.τ.σ. τ. δκτ. τ. ιδκτ τ.
διά νά στρατεύσῃ τῇ δεκάτῃ τῆς Ἰδίκτου τούς
δμτ.
τρπσ.
πλ. επστψ. ετ.
∆αλμάτας τροπώσει, πάλιν ἐπιστρέψει ἔτι
χν.
τ.
δμτ.
πλμ.
εγρ.
μγ.
χρόνον, τοῖς ∆αλμάταις πόλεμον ἐγείρει μέγαν
μρκ.
τ. στρβν,
κ. τ. πλθ. κ. τ. φλ.
μερικόν τε συντριβῆναι, καί τά πλήθη καί τά φῦλα
σνδ.
τ.
επρ.
δ. θλσ,
κ. ξρ.
συνοδῇ τῶν Ἑσπερίων διά θαλάσσης καί ξηρᾶς
τ. πλμ.
σνψ.
κ. τ. Ισμ.λ.
τόν πόλεμον συνάψουν, καί τόν Ἰσμαήλ
τρπσ.
τ. απγν,
ατ.
βσλσ.
τροπώσουν, τό ἀπόγονον αὐτοῦ βασιλεύσει
ἐλτ.
μκρ. ολγ. τ. δ. ξθ.
γν. άμ.
ἔλαττον μικρόν ὀλίγον. τό δέ Ξανθόν γένος ἅμα
μτ., τ. πρκτρ.
ολ. ιμλ.
τπσ.
μετά τῶν πρακτόρων ὅλον Ἰσμαήλ τροπώσουν,
τ. επτλφ.
ἐπρο.
μτ. τ. πρμ.
τήν ἑπτάλοφον ἐπάρουν μετά τῶν προνομίων.
ττ. πλμ.
ἐγρ.
εφλ.
ηγρων.
τότε πόλεμον ἐγείρουν ἔμφυλον ἠγριωμένον,
μχ. τ.
πτ.
ωρ. κ. φν. βσ.
μέχρι τῆς πεμπταίας ὥρας. καί φωνή βοήσει
ττ.
στ. στ.
μτ. φβ.
σπστ.
πλ.
τρίτον, στῆτε στῆτε μετά φόβου σπεύσατε πολλά
σδω.
ε. τ. δξ. τ. μρ αδ. ερτ.
σπουδαίως εἰς τά δεξιά τά μέρη ἄνδρα εὕρητε

Στην πρώτη ίνδικτο (δεκαπενταετία) η βασιλεία
του Ισμαήλ, ο λεγόμενος Μωάμεθ, πρόκειται να
συντρίψει το γένος των Παλαιολόγων, την
Επτάλοφο θα κυριεύσει, μέσα σε αυτήν θα
βασιλεύσει, σε έθνη πολλά θα κυριαρχήσει και τα
νησιά θα ερημώσει μέχρι τον Εύξεινο πόντο.
Τους παραδουνάβιους θα κυριεύσει στην όγδοη
ίνδικτο, την Πελοπόννησο θα καταλάβει στην
ένατη ίνδικτο, στις βόρειες περιοχές πρόκειται να
εκστρατεύσει στην δέκατη ίνδικτο, τους ∆αλμάτες
θα συντρίψει, πάλι θα επιστρέψει στους
∆αλμάτες, με τον καιρό πόλεμο μεγάλο θα
σηκώσει μερικώς θα συντριβεί, και φυλές και
πληθυσμοί με τη συνοδεία δυτικών, από
θάλασσα και από ξηρά πόλεμο θα συγκροτήσουν
και τον Ισμαήλ θα τον συντρίψουν, η διαδοχή
αυτού θα βασιλεύσει λιγότερο για λίγο και μικρό.
Το δε ξανθό γένος με τους πράκτορές του όλον
τον Ισμαήλ θα τον κατατροπώσουν, θα πάρουν
την Επτάλοφο μαζί με τα στενά. Τότε πόλεμος
θα εγερθεί μεταξύ συμμάχων άγριος, μέχρι
πέμπτης ώρας και φωνή θα φωνάξει τρεις φορές
"σταθείτε σταθείτε με φόβο, τρέξτε με σπουδή
στα δεξιά τα μέρη θα βρείτε άνδρα γενναίο
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γν.
θμστ.
κ. ρμλο.
ττ.
εξτ.
γενναῖον θαυμαστόν καί ρωμαλέον, τοῦτον ἕξετε
δσπτ.
φλ. γ. εμ. υπχ.
κ. ατ.
∆εσπότην, φίλος γάρ ἐμοῦ ὑπάρχει˙καί αὐτόν
πρλβτ.
θλμ. ἐμ. πλρτ.
παραλαβόντες, θέλημα ἐμόν πληροῦται.

θαυμαστό και ανδρείο, αυτόν να έχετε δεσπότη,
διότι φίλος δικός μου είναι και αυτόν
παραλαμβάνοντες το θέλημά μου εκπληρώνεται".

Η προφητεία αυτή γράφτηκε κωδικοποιημένα (με έλλειψη γραμμάτων), στον τάφο του μεγάλου
Κωνσταντίνου (339), αποκωδικοποιήθηκε από τον πατριάρχη Γεννάδιο το 1440 και έχει επαληθευτεί,
γιατί προφητεύει τα ονόματα του Μωάμεθ και του Παλαιολόγου δέκα αιώνες πριν εμφανισθούν,
καθώς και τη συνοπτική ιστορία της Μωαμεθανικής αυτοκρατορίας.

Ίστρος είναι ο ∆ούναβης ποταμός και Ιστρογείτονες είναι οι παραδουνάβιοι λαοί. ∆αλμάτες είναι οι
λαοί, Βόρεια των Βαλκανίων.

Επαληθεύεται στην προφητεία η πρώτη ήττα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1683 στην τελευταία
πολιορκία της Βιέννης (μερικόν τε συντριβήναι) και αργότερα η κατατρόπωση των Τούρκων από τους
Έλληνες, Σέρβους και Βούλγαρους (και τα πλήθη και τα φύλα) στον πόλεμο του 1912 - 1913, που η
Τουρκία συνθηκολόγησε με τη διαμεσολάβηση των δυτικών (συνοδή των εσπερίων).
Εσπέρας είναι το απόγευμα και η δύση και εσπέριοι είναι οι δυτικοί λαοί Ευρωπαίοι και Αμερικανοί.

Η Τουρκία είχε το Μωαμεθανικό σύστημα διοικήσεως, Σουλτάνους και Πασάδες, μέχρι την
κατάργησή του από τον Κεμάλ (1922), και η προφητεία προβλέπει ότι το νέο αυτό σύστημα
διοικήσεως της Τουρκίας (το απόγονον αυτού) θα ισχύσει για λίγο καιρό (βασιλεύσει έλατον μικρόν
ολίγον).

Παρακάτω η προφητεία προβλέπει και την αναμενόμενη κάθοδο των Ρώσων (το ξανθόν γένος), την
συντριβή των Τούρκων (όλον Ισμαήλ τροπώσουν), την κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως και των
στενών (προνομίων) από τους Ρώσους και τον επακόλουθο άγριο πόλεμο (έμφυλον) μεταξύ
χριστιανικών κρατών στην Κωνσταντινούπολη.
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Τέλος, προφητεύεται και πάλι, η άνωθεν λήξη του πολέμου και η άνωθεν υπόδειξη και εμφάνιση του
Αγίου Βασιλιά Ιωάννη.
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Προφητεία Ανωνύμου (1053 μ. Χ.)

1.

Μέγας Εὐρωπαϊκός πόλεμος.

2.

Ἧττα τῆς Γερμανίας, καταστροφή Ρωσσίας καί Αὐστρίας.

3.

Ἧττα τῶν Ἀγαρηνῶν ὑπό Ἑλλήνων.

4.

Ἐνίσχυσις Ἀγαρηνῶν ὑπό ∆υτικῶν λαῶν καί ἧττα τῶν Ἑλλήνων ὑπό τῆς Ἄγαρ.

5.

Σφαγή Ὀρθοδόξων λαῶν.

6.

Καί μεγάλη ἀνησυχία Ὀρθοδόξων λαῶν.

7.

Εἰσβολή ξένων στρατευμάτων ἐξ Ἀδριατικοῦ πέλαγους. Οὐαί εἰς τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς
γῆς, ὁ αδης ἕτοιμος.

8.

Πρός στιγμήν ὁ Ἀγαρηνός μέγας.

9.

Νέος εὐρωπαϊκός πόλεμος.

10. Ἔνωσις Ὀρθοδόξων λαῶν μετά τῆς Γερμανίας.
11. Ἧττα Γάλλων ὑπό Γερμανῶν.
12. Ἐπανάστασις τῶν Ἰνδιῶν καί χωρισμός αὐτῶν ἀπό τῆς Ἀγγλίας.
13. Ἀγγλία εἰς μόνους Σάξωνας.
14. Νίκη Ὀρθοδόξων λαῶν καί γενική σφαγή Ἀγαρηνῶν ὑπό Ὀρθοδόξων.
15. Ἀνησυχία κόσμου.
16. Γενική ἀπελπισία ἐπί τῆς γῆς.
17. Μάχη ἑπτά κρατῶν εἰς Κωνσταντινούπολιν. Τρία ἡμερονύκτια σφαγή. Νίκη τοῦ μεγαλυτέρου
κράτους κατά τῶν ἕξ κρατῶν.
18. Συμμαχία ἕξ κρατῶν κατά τοῦ ἑβδόμου κράτους, τρία ἡμερονύκτια σφαγή.
19. Παῦσις πολέμου ὑπό ἀγγέλου (Θεοῦ - Χριστοῦ) καί παράδοσις πόλεως τοῖς Ἕλλησι.
20. Ὑπόκυψις Λατίνων εἰς ἀλάνθαστον Πίστιν Ὀρθοδόξων.
21. Ἐξωθήσεται Ὀρθόδοξος Πίστις ἀπό Ἀνατολῶν μέχρι ∆υσμῶν.
22. Φόβος καί τρόμος βαρβάρων ὑπ’αὐτῆς.
23. Παῦσις τοῦ Πάπα καί κήρυξις ἑνός Πατριάρχου δι’ ὅλην τήν Εὐρώπην.
24. Ἐν πέντε καί πεντήκοντα ἔτη τό τέλος τῶν θλίψεων˙ τήν δέ ἑβδόμην οὐκ ἔστι ταλαίπωρος, οὐκ
ἔστι ἐξόριστος ἐπανερχόμενος εἰς τάς ἀγκάλας τῆς Μητρός ἀγαλλομένης (Ἐκκλησίας).

Οὕτως ἔσται καί οὕτω γένοιτο.
Ἀμήν. Ἀμήν. Ἀμήν.
Ἐγώ εἰμι τό Α καί τό Ω.
Πρῶτος καί ἔσχατος.
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Τέλος μία ποίμνη καί εἷς ποιμήν ἔσται
ἐκ τῆς ἀληθοῦς ὀρθοδόξου πίστεως.

Αὐτό γένοιτο.
Ἀμήν, Ἀμήν, Ἀμήν.

(∆οῦλος Χριστοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ).

Η προφητεία αυτή έχει ληφθεί από τη βιβλιοθήκη της ιεράς μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους και
βρέθηκε το 1913 σε παλαιό χειρόγραφο της Ιεράς Μονής του Οσίου Ναούμ στην Κορυτσά της
Ηπείρου.

Σύμφωνα και με αυτήν την προφητεία, είμαστε εν όψη της πραγματοποιήσεως του 14ου άρθρου
(κάθοδος Ρωσίας στην Τουρκία) και ακολουθούν τα γεγονότα του τρίτου παγκοσμίου πολέμου.

Η περιγραφή εδώ των γεγονότων του τρίτου παγκοσμίου πολέμου (14 - 19), σε γενικές γραμμές είναι
ίδια με τις υπόλοιπες προφητείες, αν και στο άρθρο 17 φαίνεται μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις
περιγραφές όλων των υπόλοιπων προφητειών.

Και σε αυτήν την προφητεία βλέπουμε ξανά την παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως στους Έλληνες
(19) και την επακόλουθη αναλαμπή της ορθοδοξίας (20 - 24).
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Λόγος Λέοντος Σοφού περί Ιωάννου

Κείμενο

Ερμηνεία
ΛΟΓΟΣ

ΛΟΓΟΣ

τοῦ αὐτοῦ Λέοντος, περί τοῦ θρυλουμένου

του Λέοντος για τον θρυλούμενο

πτωχοῦ καί ἐκλεκτοῦ βασιλέως τοῦ

φτωχό και εκλεκτό βασιλιά που κατοικεί

κατοικοῦντος

στο πρώτο άκρο του Βυζαντίου.

ἐν τῷ πρώτῳ ἄκρῳ τῆς Βυζαντίδος.
Ὁ ἀληθινός καί μέγας Βασιλεύς, ὅς κατοικεῖ ἐν

Ο αληθινός και μέγας βασιλιάς, που κατοικεί σε

τῷ ἄρθρῳ τόπῳ διά τό καυστικόν. Ὅν ἐδίωξαν οἱ εκείνο το μέρος για τον καύσωνα. Αυτόν τον
ἄνθρωποι ἐκ τῆς αὐτοῦ οἰκίας καί δεδώκασι τήν έδιωξαν οι άνθρωποι από το σπίτι του και
στρωμνήν αὐτοῦ ἐν ταῖς νήσοις, πλέοντα καί έδωσαν το στρώμα του στα νησιά, να πλέει και
ἁλιεύοντα ἑβδομηκοστόν χρόνον, ἐν δέ τῷ να ψαρεύει στον εβδομηκοστό χρόνο, στο δε
ἑβδομηκοστῷ

χρόνῳ,

εἰς

τό

τέλος

τῶν εβδομηκοστό έτος, στο τέλος των Ισμαηλιτών θα

Ἰσμαηλιτῶν ἀποκαλυφθήσεται, παρακολουθήσει αποκαλυφθεί, θα παρατηρεί στις μέρες του Λίβα
ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Λιβός καί ἵσται ὁ πρῶτος και θα γίνει ο πρώτος δεύτερος και ο δεύτερος
δεύτερος καί ὁ δεύτερος πρῶτος, καί μετά ταῦτα πρώτος, και μετά από αυτά θα γίνει σκοτωμός
ποιήσεται φονεύτρια ἐν μέσῳ τῆς Πόλεως ἐν τῷ στο μέσον της πόλεως στον ελαιώνα Πακτωλώ
ἐλαιοφόρῳ Πακτωλῷ ἐν ἡμέρᾳ Παρασκευῇ, ὥρα ημέρα Παρασκευή, ώρα Γ΄ της ημέρας και ενώ οι
Γ΄ τῆς ἡμέρας καί τῶν τριῶν ταραττομένων, ὁ Γ' τρεις βρίσκονται σε ταραχή, ο Γ΄ πρώτος θα γίνει
πρῶτος καί ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἠλειμμένος, ὁ και θα φανερωθεί ο χρισμένος που μέλει να
μέλλων ἀποκαλυφθῆναι, διά τόξων καί σημείων φανερωθεί, με τόξα και σημεία Χριστού θα φανεί,
Χριστοῦ φανήσεται ἐνηχθήσεται δέ παρά τοῦ θα τον φέρει δε ο αναφερθείς άγγελος.
εἰρημένου Ἀγγέλου. Ὅς καί εἰς οὖς αὐτοῦ εἴπῃ, Αυτός και θα πει στο αυτί του. "σήκω εσύ που
ἔγειραι ὁ καθεύδων καί ἀνάστα ἐκ τοῦ μνήματος, κοιμάσαι και αναστήσου από το μνήμα και θα
καί ἐπιφαύσει Σοι ὁ Χριστός, προσκαλεῖται γάρ σέ επιφωτίσει εσένα ο Χριστός, διότι σε προσκαλεί
λαόν περιούσιον ποιμαίνειν.

να ποιμάνης λαό περιούσιο".

Καί ἐκ δευτέρου αὐτῷ εἴπῃ, ἔξελθε ὁ

Και δεύτερη φορά θα πει σε αυτόν. "βγες εσύ ο

κεκρυμμένος, μηκέτι κρύπτου, πολλοί Σέ

κρυμμένος και μη κρύβεσαι, πολλοί Σε ζητάνε,

ζητοῦσι, πάντες ἐξελεύσονται, σύ μόνος

όλοι θα βγούνε και συ μόνος θα μπεις". Και την

εἰσελεύσῃ. Καί ἐκ τρίτου

τρίτη φορά θα δώσει σε αυτόν πλάκες πέτρινες,

κας

δώσει

αὐτῷ

πλά-

λιθίνας, ἐν αἷς ἐγκεχάρακται αὐτῷ

στις οποίες έχει χαραχθεί να πάρει αυτός

λαόν θεῖον ἐκδικῆσαι, καί ἤθη ποιῆσαι

εκδίκηση για το λαό του Θεού και ήθη χριστά να

χρηστά, καί τούς ἀξίους εἰς τό θεῖον

δημιουργήσει και τους άξιους στην ιεροσύνη να
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ἀποκαταστῆσαι, οἵ εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ τοῦ

αποκαταστήσει, οι οποίοι ευαρέστησαν στον Θεό

Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ἔχει δέ οὗτος σημεῖα ὁ

του ουρανού και της γης. Έχει δε σημάδι αυτός

ὄνυξ τοῦ πρώτου δακτύλου αὐτοῦ τοῦ δεξιοῦ

το νύχι του πρώτου δακτύλου του δεξιού του

ποδός τύλωμα ἔχων, ἡ λαλιά αὐτοῦ ἡδεία, ἡ

ποδιού που έχει εξόγκωμα, η ομιλία του είναι

ὄψις αὐτοῦ εὐειδής, τό εἶδος αὐτοῦ γυναικεῖον,

γλυκιά, η όψη του είναι όμορφη, δεν έχει γένια,

μέσος τήν ἡλικίαν, φαλακρός, καί μεταδιδούς,

μέσης ηλικίας, φαλακρός, και χαριστικός, η μύτη

ἡ ῥίς αὐτοῦ ἐγκεκοφυΐα, οἱ ὀφθαλμοί αὐτοῦ

του έχει εγκοπή, τα μάτια του είναι απαθή,

μετίωτοι, πήνης κεκαθαρμένος καί ράκη

εξαγνισμένος από πείνα και ντυμένος κουρέλια

ἐνδεδυμένος διά τό μή χρησιμεύειν ἔσται δέ

γιατί ασκητεύει, θα είναι δε πράος και

πρᾶος καί φιλάνθρωπος, εὐμετάδοτος, μεγα-

φιλάνθρωπος, με μεταδοτικότητα, μεγαλόψυχος,

λόψυχος, φοβερός, ἀγένειος, ἡ δεξιά αὐτοῦ χείρ

πολύ δυνατός, χωρίς γένια, το δεξί του χέρι έχει

ἅρματα δύο σειράς πορφυράς καί σταυρούς

εμβλήματα δύο σειρές πορφυρές και σταυρούς

πορφυρούς

πορφυρούς.

Ὅν ἐδόκουν οἱ ἄνθρωποι οὐδέν ὄντες ὄντα καί
οὐδέν

χρησιμεύοντα,

καί

ἐπιθήσει

ἐπί

Αυτόν, οι άνθρωποι που υπήρχαν, τον

τήν θεωρούσαν τίποτα και άχρηστο και θα επιθέσει

κορυφήν αὐτοῦ, καί χρίσει αὐτόν τόν ἔλαιον τά στην κορυφή του και θα τον χρίση με λάδι στο
τέλη τῶν ἡμερῶν. Ὅς γραφήσεται ἠλειμμένος καί τέλος των ημερών. Αυτός θα αναγραφή
ἐξελεύσεται κατά τῶν Ἰσμαηλιτῶν, καί κρατήσει χρισμένος (αλειμμένος) και θα εξέλθει εναντίον
αὐτούς. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις θλιβήσονται οἱ των Ισμαηλιτών και θα νικήσει αυτούς. Στις
ἄνθρωποι, καί δώσουσι τά πρόσωπα αὐτῶν ἐπί ημέρες εκείνες θα θλιβούν οι άνθρωποι και θα
τῆς γῆς, καί χοῦν πάσσουσι τάς κεφάλας αὐτῶν, σκύψουν τα πρόσωπα στη γη και χώμα θα
καί

βοήσουσι

πρός

τόν

Θεόν

καί

τότε ρίξουν στα κεφάλια τους και θα βοήσουν προς το

εἰσακούσεται Κύριος τῆς δεήσεως αὐτῶν, καί Θεό και τότε θα εισακούσει ο Θεός τη δέησή τους
ἀποσταλεῖ Κύριος τόν Ἄγγελον αὐτοῦ ὡς ἐν και θα στείλει ο Θεός τον άγγελό του
σχήματι ἀνθρώπου, καί αὐλισθήσεται ἐν ταῖς με ανθρώπινο σχήμα και θα κατοικήσει στα νησιά
νήσοις, καί κηρύξει τόν Ἅγιον αὐτοῦ ἠλειμμένον, και θα κηρύξει τον Άγιο αυτού χρισμένο, τον
τόν χρησμόν καί ἄχρηστον, τόν πτωχόν καί χρήσιμο και άχρηστο, τον φτωχό και απόκοσμο,
ἀπειρόβιον, τόν ἐλεοῦντα καί ἱλεούμενον, τόν τον ελεούντα και ελεούμενο, τον γυμνό και
γυμνόν καί βύσσινα φοροῦντα, τόν νεκρόν ὄντα βυσσινί φορούντα (δικαιώματα αγίου), τον
τῷ

σώματι

καί

ζῶντα

τῷ

Πνεύματι,

ὁ νεκρωμένο σωματικά και ζώντα πνευματικά, ο

προκατάρξας καί εἰς οὐδέν χρησιμεύων, ὁ ἀειδής πρώην άρχων και μη κυβερνήσας, ο άμορφος και
καί πολυειδής, ὁ ἐκ μήτρας δουλικῆς καί ἐκ πολύμορφος, ο από μήτρα δούκισσας και γένους
γένους

βασιλικοῦ

καταγόμενος,

ἔστι

γάρ βασιλικού καταγόμενος, είναι δε άσχημη η

δυσώνυμος κλῆσις αὐτοῦ θηριώνυμος λύκος, καί ονομασία του, όνομα θηρίου λύκου, στην τάξη
ἐν τῇ τάξει πέφυκεν Ἰλλούστριος, φυλάττων ανώτατου αυτοκρατορικού αξιώματος,
πᾶσαν

θεοσέβειαν

προκατάρξας

καί
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ἐξουθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ὡς νεκρόν ὄντα καί άνθρωποι εξουθενώνουν σαν να είναι νεκρός και
μηδέν χρησιμεύοντα

ἀποκαλύψει ὁ Θεός καί σε τίποτα χρήσιμος, θα αποκαλύψει ο Θεός και

φανερώσει καί χρίσει αὐτόν τό ἔλαιον εἰς τά θα φανερώσει και θα χρίσει αυτόν με το λάδι στο
τέλη τῶν ἡμερῶν. Ὅς ἐστιν ἠλειμμένος ζωήν τέλος των ημερών. Αυτός είναι χρισμένος στη
γαστρός ἐλαίου ἁγίου αὐτοῦ.

ζωή από έμβρυο με το άγιο αυτό λάδι.

Ἀποκαλυφθήσεται δέ οὕτως, φανήσεται γαρ Θα αποκαλυφθεί δε έτσι, θα φανεί αστέρι ημέρες
ἀστήρ

ἡμέρας

τρεις,

και

νυκτός

ωρας

γ΄ τρεις και νύχτα ώρα τρίτη στη μέση της πόλης

μέσον τῆς Πόλεως ἕω της μητρός τοῦ Ὑψίστου, χαράματα (εω) της μητέρας του Υψίστου, το
ὁ φανείς γάρ ἀστήρ οὐκ ἦν τῶν πλανητῶν, ἀλλ’ αστέρι που θα εμφανισθεί, δεν θα είναι από τους
ὅς ἐφάνη

εἰς

Χριστοῦ, καί

τήν γέννησιν
κῆρυξ

τρανός

τοῦ
ἐν

Σωτῆρος πλανήτες αλλά αυτό που φάνηκε στη γέννηση

ταῖς

τρισίν του Σωτήρα Χριστού και κήρυκας δυνατός στις

ἡμέραις καί νυξίν, ἀνακαλῶν καί ἀποκαλύπτων τρεις ημέρες και νύχτες θα ανακοινώνει και θα
τόν ἐλπιζόμενον,

τότε,

ὁ

δῆμος

ὁρῶν

καί αποκαλύπτει τον ελπιζόμενον, τότε ο λαός

ἀκούων τήν τοῦ κηρύγματος βροντώδη

βλέποντας και ακούγοντας τη βροντερή φωνή του

φωνήν, ἐκπλαγήσεται, καί ἐξεστηκότες ἅμα τῇ κηρύγματος, θα εκπλαγεί και απορούντες με τη
φόβῳ, βοήσουσιν, ἀγνοοῦντες χαρά και το φόβο μαζί, θα φωνάξουν, χωρίς να

χαρᾷ καί τῷ

τόν ἐλπιζόμενον, τότε δρώντων πάντων καί γνωρίζουν τον ελπιζόμενον, τότε
τό

Κύριε

θερμῶς καί ἐκτενῶς δραστηριοποιηθέντες όλοι και το κύριε ελέησον

ἐλέησον

βοῶντων, στενάζοντες καί δάκρυα χύσαντες με θέρμη και διαρκώς φωνάζοντες, με
διά

τήν

ἐπιπεσοῦσαν

παρακολουθήσονται

τό

θλίψιν, στεναγμούς και χυμένα δάκρυα για τη θλίψη που

αὐτοῖς

θεῖον

καί

εὐμενής έπεσε σε αυτούς, θα ακολουθήσουν το Θεό και

προσδέξαι τήν δέησιν αὐτῶν, καί ἱλέῳ ὄμματι ευμενώς θα προσδεχθεί τη δέησή τους, με μάτι
ἐπιβλέψει ἐπί τούς κατοικοῦντας τήν γῆν, καί ελέους θα επιβλέψει στους κατοικούντας στη γη
διά

τούς

ἀποκαλυφθέντας

τότε

ἐκλεκτούς και για τους τότε αποκαλυφθέντες εκλεκτούς θα

γνωσθήσεται ὁ ἐκλεκτός.

φανερωθεί ο εκλεκτός.

Ὁραθήσεται γάρ ἐν τῷ οὐρανῷ νεφῶδες

Θα εμφανισθεί δε στον ουρανό στερέωμα από

στερέωμα λαμπρύτερον τοῦ ἡλίου, ἔχον μέγεθος σύννεφα λαμπρότερο του ήλιου, έχοντας μέγεθος
ὡς ἅλωνος ἐαρινῆς ἁλοώντων βοώντων ἕξ, σαν ουράνιου δίσκου ανοιξιάτικου ( . . . ; ).
ἔσωθεν κρεμασθήσετε Σταυρός, εὐωνύμου δέ Από μέσα θα κρεμαστή σταυρός, αριστερά δε του
τοῦ Σταυροῦ τοῦ πορφυροῦ ἐκτεταμένον τόξον, σταυρού του πορφυρού μεγάλης εκτάσεως τόξο,
οἷον ἔθετο τοῖς πατράσιν ἡμῶν εἰς διαθήκην το οποίο όρισε στους πατέρες μας σαν αιώνια
αἰώνιον, ἀγνοούντων δέ πάντων, ἐκτελούμενον διαθήκη και ενώ όλοι θα αγνοούν, θα
ἐν τῷ κλίμακι τοῦ Οὐρανοῦ, καί πληρωθήσεται τό πραγματοποιηθεί στη σκάλα του ουρανού και θα
τῆς

θέσει

καλιᾶς τοῦ ἀληθινοῦ βασιλέως, αναδείξεως της θέσεως της καλύβας του

τῆς

σκηνῆς

ἀναδειχθήσεται

τῇ ολοκληρώσει το άκρο του μέχρι του σημείου

πέρας ἕως

τότε oἱ λαοί ἰδόντες δοξάσουσι αὐτόν τόν αληθινού βασιλιά. Τότε, βλέποντας οι λαοί, θα
Θεόν

τοῦ

Οὐρανοῦ
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Γῆς
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δρομαίως σπεύσουσιν ἐπί τό ἄκρον τοῦ τόξου, και τρέχοντας θα σπεύσουν στην άκρη του τόξου,
καί

λαβόντες

τόν

πολύτιμον καί

Ἄνακτα μετά λαμπάδων καί βαΐων,
Αὐτόν

ἐν

τῇ

γηραιόν και αφού πάρουν τον πολύτιμο και ηλικιωμένο
φέρουσιν βασιλιά με λαμπάδες και βάγια, θα τον φέρουν

Μεγάλῃ Σιών, καί ὁ κῆρυξ στη μεγάλη Σιών και ο κήρυκας με βροντερή

βροντώδῃ τῇ φωνῇ

καί

μή φαινομένη ἀπό φωνή, χωρίς να φαίνεται, από τον ουρανό, προς

τοῦ Οὐρανοῦ πρός τόν λαόν εἴπῃ. Ἀρεστόν τον λαό θα πει: "Θα είναι αρεστό αυτό έτσι σε
ὑμῖν ἐστιν οὕτως; τότε λήψεται πάντας φόβος σας;" και τότε όλους θα τους πιάσει φόβος και
καί τρόμος καί ἔκστασις
τᾶς

χεῖρας

εἰς

τόν

εἴπωσι, ναί, Κύριε, ὅτι
ἡμῖν

καί

οὐρανόν
Σύ

ἀρεστός

μετά
αὐτόν

ἡμῖν

προσκυνήσαντες μέλπεσιν αὐτό
τῇ μεγάλῃ
σφραγίσας

Σιῶν. Καί
τας Πύλας

δακρύων τρόμος και έκσταση και με δάκρυα τα χέρια στον
ἄραντες ουρανό θα σηκώσουν και θα πουν ναι Κύριε,
ἔδωκας επειδή Εσύ αυτόν μάς τον έδωσες, αρεστός είναι

ἐστι,

καί σε μας και αφού προσκυνήσουν, άσματα

ἄδουσιν ἐν ψάλλοντας, θα οδηγήσουν αυτόν στη μεγάλη

προσευξάμενος

και Σιών. Καί αφού προσευχηθεί θα σφραγίσει

ανοιχθήσονται... οι δέ (σταυρώσει) τις πύλες και θα ανοίξουν... όσοι δε

εκεισε όντες φύγωσι μετά πολλου φόβου, και θα είναι εκεί θα φύγουν με πολύ φόβο, και αφού
προσευξάμενοι
τόπου,
ουτως

ἀναβιβάσαντες

καλέσουσιν
αξουσιν

εν

αὐτόν

ἐφ'

ὑψηλοῦ προσευχηθούν θα ανεβάσουν αυτόν σε υψηλό

Βασιλέα... Καί μέρος και θα τον αποκαλέσουν βασιλιά...Και έτσι

τω παλατίω νυκτός καί θα τον φέρουν στο παλάτι νύχτα και μετά θα

ἀλλοιωθήσονται τά σημεῖα. Οδηγήσουσι δε αὐτόν αλλοιωθούν τα σημεία. Θα οδηγήσουν δε αυτόν
δύο άγγελοι ἐν ὁμοιότητι ἀνθρώπου λευκοφόρου δύο άγγελοι, μοιάζοντες με λευκοντυμένους
εὐνούχου καί εἰς τά ὦτα αὐτοῦ λαλήσουσιν ἅ μέλ- άνδρες μοναχούς, και στα αυτιά θα του πουν όσα
λει πράττειν. Οἱ δ' ἐπ' αὐτῷ θελήσαντες ἐπιβαλεῖν πρόκειται να πράξει. Αυτοί δε που σε αυτόν θα
τάς χεῖρας, καί οὔτε ἐπιβλέποντες τά σημεῖα, θελήσουν να βάλουν τα χέρια τους, αγνοώντας τα
εἴπωσιν ἐν αὐτοῖς, οἰκείαις σειραῖς σφιγγόμενοι σημεία, λέγοντας μεταξύ τους και ζωσμένοι από
τῶν ἁμαρτιῶν καί παρανομιῶν αὐτῶν τῶν τόδε τις σειρές των αμαρτιών και των παρανομιών
ἐνδόξων καί ὀνομαστῶν, πολλοί δέ ἀποδράσουν αυτών των τότε ενδόξων και ονομαστών, πολλοί
εἰς τούς ἀγκώδεις τόπους καί στραγγαλιώδεις τῆς από αυτούς θα δραπετεύσουν σε κρησφύγετα
οἰκουμένης, καί πάντες δοξάσουσι τόν Θεόν καί της γης και όλοι θα δοξάσουν το Θεό και θα
ἠρεμήσουν.

γαληνεύσουν.

Ο Λέων ο σοφός, εδώ, μας δίνει περιγραφές και λεπτομέρειες περί της θαυμαστής εμφανίσεως και
αναδείξεως του αγίου βασιλιά Ιωάννη.
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Προφήτης Ιεζεκιήλ

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ της παλαιάς διαθήκης αφιερώνει τα δύο κεφάλαια ΛΗ΄ και ΛΘ΄ (38 και 39) του
βιβλίου του στη σύντομα αναμενόμενη κάθοδο των Ρώσων προς το Ισραήλ.

Γράφει εκεί ότι ο Ρώσος, με πανστρατιά σαν σύννεφο και σαν βροχή, θα κατέβη, θα καλύψει τη γη,
θα φθάσει μέχρι το Ισραήλ και θα λαφυραγωγήσει τους Εβραίους.

Ο Θεός όμως που θα οδηγήσει το Ρώσο στο Ισραήλ, για να τιμωρήσει τους Εβραίους για την
αποστασία τους, μετά θα τιμωρήσει και το Ρώσο, τον οποίο θα αφοπλίσει και θα τον θανατώσει εκεί,
γιατί θα σκεφθεί πονηρά.

Για επτά μήνες θα μαζεύουν τα πτώματα των Ρώσων σε ένα παραθαλάσσιο φαράγγι και για επτά
χρόνια μετά οι Εβραίοι θα θερμαίνονται από τα εγκαταλειφθέντα καύσιμα του οπλισμού των Ρώσων.

Επίσης, ο προφήτης Ιεζεκιήλ αναφέρει ότι την "ημέρα" εκείνη που θα κατέβη ο Ρώσος στο Ισραήλ, θα
συμβεί, από ξέσπασμα της οργής του Θεού και ένας πολύ μεγάλος και καταστρεπτικός σεισμός, εκεί
στην περιοχή του Ισραήλ, από τον οποίο θα ραγίσουν τα όρη, θα καταρρεύσουν τα φαράγγια, αλλά
και κάθε τείχος πάνω στη γη θα πέσει.

Σημείωση : Προσοχή αυτά τα δύο κεφάλαια, στις μη ορθόδοξες εκδόσεις της παλαιάς διαθήκης, είναι
αλλοιωμένα και διαφοροποιημένα και το νόημά τους έχει αντιστραφεί.
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Η αποκάλυψη του Ιωάννη για τον τρίτο παγκόσμιο (Κεφάλαιο Θ 1 - 12)

Κείμενο

1 KAI o¥ pe£mptow a©ggelow e¦sa£lpise% kai¤
ei¬don a¦ste£ra e¦k toy° oy¦ranoy° peptvko£ta
ei¦w th¤n gh°n, kai¤ e¦do£uh ay¦tƒ° h¥ klei¤w toy°
fre£atow th°w a¦by£ssoy,
2 kai¤ h©noije to¤ fre£ar th°w a¦by£ssoy, kai¤
a¦ne£bh kapno¤w e¦k toy° fre£atow v¥w kapno¤w
kami£noy kaiome£nhw, kai¤ e¦skoti£suh o¥ h¨liow
kai¤ o¥ a¦h¤r e¦k toy° kapnoy° toy° fre£atow.
3 kai¤ e¦k toy° kapnoy° e¦jh°luon a¦kri£dew ei¦w
th¤n gh°n, kai¤ e¦do£uh ay¦tai°w e¦joysi£a v¥w
e©xoysin e¦joysi£an oi¥ skorpi£oi th°w gh°w%
4 kai¤ e¦rre£uh ay¦tai°w i¨na mh¤ a¦dikh£svsi
to¤n xo£rton th°w gh°w oy¦de¤ pa°n xlvro¤n
oy¦de¤ pa°n de£ndron, ei¦ mh¤ toy¤w a¦nurv£poyw
oi¨tinew oy¦k e©xoysi th¤n sfragi°da toy°
Ueoy° e¦pi¤ tv°n metv£pvn ay¦tv°n.
5 kai¤ e¦do£uh ay¦tai°w i¨na mh¤ a¦poktei£nvsin
ay¦toy£w, a¦ll ¦ i¨na basanisuv°si mh°naw
pe£nte% kai¤ o¥ basanismo¤w ay¦tv°n v¥w
basanismo¤w skorpi£oy, o¨tan pai£s‚
a©nurvpon.

Ερμηνεία
1. Και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε και
είδα αστέρι από τον ουρανό που έπεσε
στην γη και δόθηκε σ’ αυτό το κλειδί του
πηγαδιού της αβύσσου.
2. και άνοιξε το πηγάδι της αβύσσου και
ανέβηκε

καπνός

καπνός

από

από
καμίνι

το

πηγάδι,

σαν

καιόμενο,

και

σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον
καπνό του πηγαδιού.
3. και από τον καπνό βγήκαν ακρίδες στη
γη και δόθηκε σε αυτές εξουσία, όπως
έχουν εξουσία οι σκορπιοί της γης,
4. και λέχθηκε σε αυτές να μην αδικήσουν
το χορτάρι της γης ούτε κάθε πρασινάδα,
ούτε

κάθε

δένδρο,

ανθρώπους,

οι

παρά

οποίοι

μόνον

δεν

τους

έχουν

τη

σφραγίδα του Θεού επάνω στα μέτωπά
τους.
5. και δόθηκε σε αυτές να μη σκοτώσουν
αυτούς,
πέντε

αλλά
και

βασανισμός

ο

να

βασανισθούν

βασανισμός
σκορπιού,

αυτών

όταν

μήνες
σαν

κεντρίσει

άνθρωπο.

6 kai¤ e¦n tai°w h¥me£raiw e¦kei£naiw
zhth£soysin oi¥ a©nurvpoi to¤n ua£naton kai¤
oy¦ mh¤ ey¥rh£soysin ay¦to£n, kai¤

6. και στις μέρες εκείνες θα ζητήσουν οι
άνθρωποι το θάνατο και δεν θα βρουν

e¦piuymh£soysin a¦pouanei°n, kai¤ fey£jetai

αυτόν και θα επιθυμήσουν να πεθάνουν

a¦p ¦ ay¦tv°n o¥ ua£natow.

και θα φύγει από αυτούς ο θάνατος.
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7 kai¤ ta¤ o¥moiv£mata tv°n a¦kri£dvn o¨moia
i¨ppoiw h¥toimasme£noiw ei¦w po£lemon, kai¤
e¦pi¤ ta¤w kefala¤w ay¦tv°n v¥w ste£fanoi

7. και τα ομοιώματα των ακρίδων, όμοια
με άλογα ετοιμασμένα για πόλεμο, και
στα κεφάλια αυτών σαν στεφάνια όμοια με

o¨moioi xrysi£ƒ, kai¤ ta¤ pro£svpa ay¦tv°n v¥w χρυσό,
pro£svpa a¦nurv£pvn,
8 kai¤ ei¬xon tri£xaw v¥w tri£xaw gynaikv°n,
kai¤ oi¥ o¦do£ntew ay¦tv°n v¥w leo£ntvn h¬san,
9 kai¤ ei¬xon uv£rakaw v¥w uv£rakaw
sidhroy°w, kai¤ h¥ fvnh¤ tv°n ptery£gvn
ay¦tv°n v¥w fvnh¤ a¥rma£tvn i¨ppvn pollv°n
trexo£ntvn ei¦w po£lemon.
10 kai¤ e©xoysin oy¦ra¤w o¥moi£aw skorpi£oiw
kai¤ ke£ntra, kai¤ e¦n tai°w oy¦rai°w ay¦tv°n
e¦joysi£an e©xoysi toy° a¦dikh°sai toy¤w
a¦nurv£poyw mh°naw pe£nte.
11 e©xoysi basile£a e¦p ¦ ay¦tv°n to¤n
a©ggelon th°w a¦by£ssoy% o©noma ay¦tƒ°
e¥brai¶sti¤

¦Abaddv£n, e¦n de¤ t‚° e¥llhnik‚°

o©noma e©xei
12

¦Apolly£vn.

¥H oy¦ai¤ h¥ mi£a a¦ph°luen% i¦doy¤ e©rxontai

e©ti dy£o oy¦ai¤ meta¤ tay°ta.

και

τα

πρόσωπα

αυτών

σαν

πρόσωπα ανθρώπων
8. και είχαν τρίχες σαν τρίχες γυναικών
και τα δόντια αυτών σαν λιονταριών ήταν
9.

και

είχαν

θώρακες

σαν

θώρακες

σιδερένιους και η φωνή των πτερύγων
τους σαν φωνή αρμάτων πολλών αλόγων
που τρέχουν σε πόλεμο.
10. και έχουν ουρές όμοιες σκορπιών και
κεντριά,

και

εξουσία

να

στις

ουρές

βλάψουν

αυτών

τους

έχουν

ανθρώπους

μήνες πέντε.
11. Έχουν βασιλέα αυτών τον άγγελο της
αβύσσου .

το

όνομά

του στην

εβραϊκή

Αβαδδών, στη δε ελληνική όνομα έχει
Απολλύων.
12. Η απειλή η πρώτη πέρασε και να
έρχονται ακόμη δύο απειλές μετά από
αυτά.

Το σημείο αυτό της αποκαλύψεως, δηλαδή η πέμπτη σάλπιγγα της αποκαλύψεως, όπως θα δούμε
και παρακάτω να αναφέρεται στον χρησμό του Λέοντος του σοφού, αντιστοιχεί με τα γεγονότα του
τρίτου παγκοσμίου πολέμου.

Η περιγραφή μοιάζει να περιγράφει κομήτη ή πυρηνική βόμβα που θα αναφλέξει πετρελαιοπηγές ή
θα ενεργοποιήσει ηφαίστειο και θα σκοτεινιάσει η γη.
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Η παραπάνω περιγραφή των ακρίδων θυμίζει στρατιωτικά ελικόπτερα ή αεροπλάνα, που θα
ψεκάζουν χημικά στους ανθρώπους και συγκεκριμένα σε μη χριστιανικούς πληθυσμούς, γιατί δεν
έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους, δηλαδή δεν είναι βαφτισμένοι χριστιανοί.

Η διοίκηση αυτών των ψεκασμών, αν δεν είναι το απρόσωπο σύστημα της παγκοσμιοποίησης, που
ως γνωστό είναι σατανικό, θα είναι κάποιος διοικητής με παραπλήσιο όνομα καταστροφέα η
εξολοθρευτή, η θα εμφανισθεί τότε κάποιο έμβλημα ανάλογης σατανικής έννοιας.
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Η αποκάλυψη του Ιωάννη για τον προφητευόμενο Βασιλιά (Κεφάλαιο ΙΒ 5)

Κείμενο

Ερμηνεία

1 KAI shmei°on me£ga v©fuh e¦n tƒ° oy¦ranƒ°,
gynh¤ peribeblhme£nh to¤n h¨lion, kai¤ h¥
selh£nh y¥poka£tv tv°n podv°n ay¦th°w, kai¤
e¦pi¤ th°w kefalh°w ay¦th°w ste£fanow
a¦ste£rvn dv£deka,

1. Και σημείο μέγα φάνηκε στον ουρανό,
γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, και η σελήνη
κάτω από τα πόδια αυτής, και πάνω στο
κεφάλι αυτής στεφάνι αστέρων δώδεκα
2.

2 kai¤ e¦n gastri¤ e©xoysa e©krazen v¦di£noysa
kai¤ basanizome£nh tekei°n.

και

στην

κοιλία

έχοντας

έκραζε,

πονούσε και βασανιζόταν να γεννήσει.
3. και φάνηκε άλλο σημείο στον ουρανό,

3 kai¤ v©fuh a©llo shmei°on e¦n tƒ° oy¦ranƒ°,
kai¤ i¦doy¤ dra£kvn pyrro¤w me£gaw, e©xvn
kefala¤w e¥pta¤ kai¤ ke£rata de£ka, kai¤ e¦pi¤
ta¤w kefala¤w ay¦toy° e¥pta¤ diadh£mata,

και να δράκος φωτιάς μέγας, που είχε
κεφάλια επτά και κέρατα δέκα, και πάνω
στα κεφάλια αυτού επτά διαδήματα
4. και η ουρά αυτού σέρνει το τρίτο των

4 kai¤ h¥ oy¦ra¤ ay¦toy° sy£rei to¤ tri£ton tv°n
a¦ste£rvn toy° oy¦ranoy°, kai¤ e©balen ay¦toy¤w
ei¦w th¤n gh°n. kai¤ o¥ dra£kvn e¨sthken
e¦nv£pion th°w gynaiko¤w th°w melloy£shw
tekei°n, i¨na, o¨tan te£k‚, to¤ te£knon ay¦th°w
katafa£g‚.
5 kai¤ e©teken yi¥o¤n a©rrena, o§w me£llei
poimai£nein pa£nta ta¤ e©unh e¦n ra£bdƒ
sidhrα°% kai¤ h¥rpa£suh to¤ te£knon ay¦th°w
pro¤w to¤n Ueo¤n kai¤ pro¤w to¤n uro£non
ay¦toy°.
6 kai¤ h¥ gynh¤ e©fygen ei¦w th¤n e©rhmon,
o¨poy e©xei e¦kei° to£pon h¥toimasme£non a¦po¤
toy° Ueoy°, i¨na e¦kei° tre£fvsin ay¦th¤n
h¥me£raw xili£aw diakosi£aw e¥jh£konta.
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αστεριών του ουρανού και έβαλε αυτά
στην γη, και ο δράκος στήθηκε μπροστά
στη

γυναίκα

που

έμελλε

να

γεννήσει,

ώστε, όταν γεννήσει το παιδί αυτής, να το
καταφάει.
5.

και

γέννησε

γιο

άντρα,

ο

οποίος

πρόκειται να ποιμάνει όλα τα έθνη με
ράβδο σιδερένια, και αρπάχθηκε το παιδί
αυτής προς το Θεό και προς το θρόνο
αυτού.
6. Και η γυναίκα έφυγε στην έρημο, όπου
έχει εκεί τόπο ετοιμασμένο από το Θεό,
ώστε εκεί να τρέφουν αυτήν ημέρες χίλιες
διακόσες εξήντα.
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Η αποκάλυψη εδώ παρομοιάζει την εκκλησία με γυναίκα έγκυο που βασανίζεται να γεννήσει, να
αναγεννήσει δηλαδή πνευματικά τους ανθρώπους, και η οποία θα διωχθεί για τρία και μισό χρόνια
την εποχή του αντιχρίστου.

Ο ήλιος και τα δώδεκα αστέρια συμβολίζουν το Χριστό και τους δώδεκα αποστόλους.

Ο δράκος φωτιάς συμβολίζει το σύστημα της σατανικής παγκόσμιας εξουσίας, που δεν αφήνει να
αναδειχθούν αρχηγοί και ηγέτες (άνδρες) με χριστιανικό πνεύμα και ιδεολογία, τους οποίους
εξαφανίζει από προσώπου γης.

Ο αναμενόμενος βασιλιάς Ιωάννης λοιπόν, είναι ο άγιος χριστιανός βασιλιάς που αναμένεται (το άρεν
τέκνο δηλαδή ο πνευματικός άνδρας), ο οποίος σύμφωνα με τις προφητείες που είδαμε, θα
αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη επί της γης με άνωθεν εξουσία (ράβδο σιδηρά) και ο οποίος με
θαυμαστό τρόπο προστατεύεται και φυλάγεται από τον Θεό.

Λίγο μετά την εμφάνιση του αγίου βασιλιά Ιωάννη, έρχεται και ο αντίχριστος, ο οποίος επίσημα θα
καταδιώξει το χριστιανισμό επί της γης.

Ελλάς / Θεσσαλονίκη / 2011 / 7

ISBN : 978-960-93-2042-9

Γ0 / 1

Γεώργιος Τελειώνης / Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Β
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Ελλάς / Θεσσαλονίκη / 2011 / 7

ISBN : 978-960-93-2042-9

Γ1 / 1

Γεώργιος Τελειώνης / Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Προφητεία Αγαθαγγέλου

Κείμενο

Ερμηνεία

«Κωνσταντῖνος ἤρξατο, καί Κωνσταντῖνος

Κωνσταντίνος την άρχισε και Κωνσταντίνος θα

Βυζαντινόν τη χάσει τη Βυζαντινή αυτοκρατορία της
Βασίλειον˙ υἱέ ἀνθρώπου, ἀρίθμησον ἀπό τοῦ ανατολής. Γιέ ανθρώπου, αρίθμησε από τον
πρώτου Κωνσταντίνου ἕως τοῦ δωδεκάτου πρώτο Κωνσταντίνο μέχρι του δωδεκάτου
ἀπωλέσει

τῆς

Ἀνατολῆς

τό

ἀριθμοῦ τοῦ ὁμοίου ὀνόματος, καί εὑρήσεις τόν αριθμού του ιδίου ονόματος και θα βρεις τον
ἀριθμόν ἐφ’ ὧ συμβήσεται. Ὁ Θεός ἀπεφάσισε αριθμό, στον οποίο θα συμβεί. Ο Θεός
καί ἡ ὁρισθεῖσα ἐξηκριβωμένως θεία Βουλή αποφάσισε και η ορισθείσα εξακριβωμένα
ἀμετάθετος

ἔσται.

Ἀποπληρωθήσεται

μέν απόφαση του Θεού είναι αμετακίνητη. Θα

κατά τήν τετάρτην ἑκατοντάδα ἀπό τοῦ ολοκληρωθεί δε στην τέταρτη εκατονταετία από
πεντηκοστοῦ δευτέρου ἕως τοῦ τρίτου, ἐφ’ ὧ το πενήντα δύο έως το τρία, στον οποίο χρόνο θα
ἔτει ἐκπεσεῖται τό ὑπέρογκον βασίλειον εἰς πέσει το τεράστιο βασίλειο στα χέρια των
χεῖρας τῶν Σαρακηνῶν˙ ἔσονται δέ αἱ οἰκίαι Σαρακηνών. θα γίνουν δε τα σπίτια ρημαγμένα,
διεφθαρμέναι, οἱ ἱεροί Ναοί μεμιασμένοι, καί οι ιεροί ναοί θα μολυνθούν και οι πιστοί θα
οἱ πιστοί καταδεδιωγμένοι ἕως τῆς ὀγδόης καταδιώκονται αποφασιστικά μέχρι την όγδοη
ἑκατοντάδος ἀποφασιστικῶς, ἐπειδή θέλει ὁ εκατονταετία, επειδή θέλει ο Θεός να γνωρίσει ο
Θεός ἵνα γνῷ ὁ λαός τήν δικαιοσύνην Του καί

λαός τη δικαιοσύνη Του και να αισθανθεί το

αἰσθανθῇ τό βάρος τῆς παντοδυνάμου αὐτοῦ

βάρος του παντοδύναμου χεριού του και να

χειρός, καί μετανοήσῃ καί ἀναδράμῃ πρός

μετανοήσει και να ξανατρέξει προς Αυτόν, για να

Αὐτόν, καί εὐδόκιμος εἶτα καί εὐπρόσδεκτος,
γένηται … καί ὥσπερ ὁ Ἰσραηλητικός λαός ἦν
ὑπήκοος τῷ Ναβουχοδονόσορι, οὕτως ἔσται ὁ
λαός οὗτος ὑποτασσόμενος τοῖς ἀσεβέσιν
ἀγαρηνοῖς, ἕως τοῦ διωρισμένου καιροῦ, καί
διαμενεῖ αἰχμάλωτος ὑπό τόν ζυγόν, ἕως
τετάρτης ὁλοπληροῦς σχεδόν ἑκατοντάδος».

δοκιμασθεί και έπειτα ευπρόσδεκτος να γίνει . . .
και όπως ο Ισραηλιτικός λαός ήταν υπήκοος στον
Ναβουχοδονόσορα, έτσι θα είναι και ο λαός
αυτός υποταγμένος στους ασεβείς Αγαρηνούς,
μέχρι του διορισμένου καιρού, και θα παραμείνει
αιχμάλωτος κάτω από το ζυγό μέχρι τέταρτης
ολόκληρης σχεδόν εκατονταετίας.

Ο Αγαθάγγελος το 1279 προφητεύει επακριβώς στους Βυζαντινούς το χρόνο πτώσεως της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί εξακριβωμένα και αμετάθετα στην τέταρτη
εκατοντάδα από το πενήντα δύο έως το πενήντα τρία έτος.
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Η προφητεία αυτή πραγματοποιήθηκε ακριβώς το 1453, όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο
Αγαθάγγελος.

Η παράθεση της συγκεκριμένης προφητείας σε αυτό το σημείο γίνεται, για να αποδείξει σε πάρα
πολλούς το ότι οι προφητείες πολλές φορές προσδιορίζουν και χρονικά τα γεγονότα, δηλαδή το πότε
ακριβώς θα συμβούν, αλλά και το ότι πολλές φορές καθορίζουν και προσδιορίζουν επακριβώς και τη
χρονική διάρκεια ορισμένων καταστάσεων, πράγμα που ιστορικά έχει αποδειχθεί και επαληθευτεί
πολλές φορές.
Για τα όποια λάθη λοιπόν γίνονται από πολλούς, σε επιπόλαιες προσπάθειες ερμηνείας εξήγησης
και προσδιορισμού των προφητειών, δε σημαίνει ότι γενικά πρέπει να αποφεύγεται η ενασχόληση με
τις προφητείες ή ότι αποκλείεται να υπάρχει και η σωστή προσέγγιση και η ερμηνεία και ο
προσδιορισμός και η επεξήγηση κάποιας προφητείας, όπως απερίσκεπτα πολλοί ισχυρίζονται,
κάνοντας μεγάλη ζημιά στη σοβαρή αντιμετώπιση και στο πλησίασμα και στη γνώση και στη διάδοση
του ανεκτίμητου και πολύτιμου προφητικού λόγου, που ως άνωθεν εκπορευόμενος λόγος, πρέπει να
αντιμετωπίζεται να μελετάται και να διαφυλάσσεται με σοβαρότητα και με προσοχή.

Επειδή οι τέσσερεις προφητείες που ακολουθούν παρακάτω προσπαθούν να μας προσδιορίσουν
και χρονικά τα γεγονότα του τρίτου παγκοσμίου πολέμου, θα πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαιτέρως,
για να κερδίσουμε το πλεονέκτημα και την ωφέλεια της πολύτιμης γνώσης και προειδοποίησης, που
προσπαθούν να μάς δώσουν.
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Ο χρησμός του Λέοντος του Σοφού

Κείμενο

Ερμηνεία

Όταν ο εν ανατολή κόραξ

Όταν ο από την ανατολή κόρακας

πραξικοπηματικώς νήσους και χέρσον

πραξικοπηματικά θα πλήξει νησιά και ξηρά για

ραμφίση, τριήμερον και ο Γώγ κινείται

τρεις μέρες, τότε ο Γώγ θα κινηθεί ξαφνικά και

αιφνίδιος και τετραμερής.

από τέσσερα μέρη.

Μήνες πέντε και ημέραι είκοσιν επτά, και

Μήνες πέντε και μέρες είκοσι επτά και θα

συντελείται τριήμερος η μεγάλη πληγή των

συντελεσθεί επί τριήμερο η μεγάλη πληγή των

ακρίδων του φρέατος της αβύσσου.

ακρίδων του πηγαδιού της αβύσσου

Βλέπουμε εδώ, ότι ο Τούρκος (ο εν ανατολή κόραξ) αυθαίρετα και πραξικοπηματικά (αφού πιθανόν
προηγηθεί και στρατιωτικό πραξικόπημα, όπως διαφαίνεται και στην επόμενη προφητεία του αγίου
Ταρασίου αλλά και στις προφητείες του πατέρα Παϊσιου) θα μας επιτεθεί στα νησιά και στην ξηρά και
επί τρεις μέρες θα ραμφίζει, δηλαδή θα σφάζει και θα σκοτώνει, μέχρι που θα δεχθεί την
αιφνιδιαστική επίθεση της Ρωσίας (Γώγ).

Η Ρωσία μάλλον επί πέντε μήνες θα κατέχει την Κωνσταντινούπολη, συν έναν επί πλέον
μεταβατικό μήνα με κάποιους διορισμένους επιτρόπους, οπότε θα συμπληρωθεί ακριβώς εξάμηνο
μέχρι τον επακόλουθο παγκόσμιο τριήμερο πυρηνικό πόλεμο, ο οποίος θα ανοίξει το πηγάδι της
αβύσσου και θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη σάλπιγγα της αποκαλύψεως.

Η προφητεία αυτή καθορίζει με ακρίβεια ημερών τα αναμενόμενα γεγονότα και προσδιορίζει ότι
από την επίθεση των Ρώσων στην Τουρκία, μέχρι και τη λήξη του τρίτου παγκοσμίου, μεσολαβεί
ακριβές χρονικό διάστημα έξι μηνών: Μήνες πέντε και μέρες είκοσι επτά και τρεις μέρες παγκόσμιος
συμπληρώνουν ακριβώς έξι μήνες.

Η ακρίβεια της προφητείας δεν δίνεται τυχαία και σε συνδυασμό με άλλες προφητείες, μπορεί να
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οδηγήσει αυτούς που μελετούν, πιστεύουν και αποδέχονται τον προφητικό λόγο σε ακριβείς
προσεγγίσεις, γιατί όταν η μία προφητεία δείχνει το πότε ξεκινούν κάποια γεγονότα, η άλλη το πόσο
ακριβώς θα διαρκέσουν και η άλλη το ότι όταν θα λήξουν αυτά τα γεγονότα, θα είναι τάδε ημέρα και
τάδε γιορτή, τότε είναι σαν να μας τα είπαν όλα ! ! !
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Η προφητεία του αγίου Ταρασίου.

Κείμενο

Ερμηνεία
ΧΡΗΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΜΟΣ

Ἁγίου Ταρασίου Πατριάρχου

Αγίου Ταρασίου Πατριάρχη

Κωνσταντινουπόλεως ἐν ἔτει ΨΠΕ' (785).

Κωνσταντινουπόλεως στο έτος 785

Ἐν

ταῖς

ἐσχάταις

ἡμέραις,

ὁ

Μωάμεθ

Στις έσχατες μέρες ο Μωάμεθ θα κατοικήσει

παροικήσει ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Βύζαντος, καί στήσει στα ανάκτορα του Βυζαντίου και θα στήσει εκεί τη
τήν βασιλείαν αὐτοῦ ἐν αὐτῇ νυχθήμερα δίς δυό, βασιλεία του ημερονύκτια δύο φορές δύο, και
καί ἡμεραν μίαν, καί δίς δύο ὥρας νυκτερινάς ημέρα μία, και δύο φορές δύο ώρες νυχτερινές
ὑπολειπούσης τῆς ἡμισείας ὥρας.
Καί ἐν μέν τοῖς νυχθημέροις οὐχ ἕξει ἐπίθετα
οἰκεῖα, ἐν δέ τῇ ἡμέρᾷ ἕξει δύο.

της μισής ώρας λειπούσης.
Και εις μεν τα ημερονύκτια δεν θα έχει τίτλους
οικείους, στη δε ημέρα θα έχει δύο.

Ὧν πρῶτον μέ τό μεῖζον εἶτα δέ τό ἔλαττον τῶν Από αυτούς πρώτα τον μεγάλο μετά δε τον μικρό
τριῶν ὡρῶν τῶν νυκτερινῶν καί τῆς ἡμισείας των τριών ωρών της νύχτας και της μισής
ὥρας.

ώρας.

Καί ἔσται ἐν τρίτῃ ὥρα ἐμφανής ἡ ἀπώλεια Και θα είναι στην τρίτη ώρα φανερή η απώλειά
αὐτοῦ.
Τό γάρ δίποον Π.: ταραχθές πετροβόλῳ θυμῷ
πατάξει μικρόν τό δίκερον.

του.
Το δε δίποδο Π θα ταραχθεί με επιθετικό θυμό
και θα χτυπήσει το δικέρατο.

Καί ἔσονται τῇ αὐτῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ οἱ ἄνθρωποι Και θα είναι την ίδια εκείνη ώρα οι άνθρωποι
δίγλωσσοι.

δίγλωσσοι.

Ληγούσης δέ τῆς ἡμισείας ὥρας τῆς νυκτός, Και όταν θα λήγει η μισή ώρα της νύχτας, θα
γενήσονται μονόγλωσσοι.

γίνουν μονόγλωσσοι.

Τό γάρ δίκερον: α: ἡττηθέν κατά κράτος ὑπό τοῦ: Το δε δικέρατο α αφού ηττηθεί πλήρως από το π,
π: ἄκερον μενεῖ, καί ὄμμα ἤ μικρόν, ὡς ἦν θα μείνει χωρίς κέρατα και σαν μάτι ή λιγοστό,
ἀπ’ ἀρχῆς.

όπως ήταν από την αρχή.

Μεταβληθέν δέ νυστάζει ἐκ τοῦ πολλοῦ καμάτου, Και αφού δε μεταβληθεί, θα νυστάξει από την
καί φθέγξεται τῇ Ἑπταλόφῳ μετά τελευταῖον πολλή κούραση και θα πει στην Επτάλοφο με
ἀσπασμόν τάδε.

τον τελευταίο ασπασμό αυτά.

Ἰδού ἐγώ ἐνύσταξα, καί πορεύομαι εἰς τήν κλίνην Να, εγώ νύσταξα και πάω στο κρεβάτι μου να
μου, ἵνα κοιμηθῶ, σοί δέ εἴη ἡ νύξ πανσέληνος κοιμηθώ, και εσύ θα είσαι η νύχτα η πανσέληνος
ἵνα ἀγρυπνῆς.
Τούτων δέ γενομένων, ἐγερθήσεται πόλεμος
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ἐμφύλιος, καί ἀπολεσθήσεται πᾶς ὁ λαός ὁ εμφύλιος και θα χαθεί όλος ο λαός ο
ἄπιστος.

άπιστος.

Καί τότε ἐξυπνήσει ὁ Ἅγιος Βασιλεύς, ὁ ἐν ἀρχῇ Και τότε θα ξυπνήσει ο Άγιος Βασιλιάς, που έχει
μέν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τό ι, ἐν δέ τῷ τέλει τό σ, στην αρχή του ονόματός του το Ι, στο δε τέλος το
ἔχων, ἅ σημαίνουσι σωτηρίαν.

Σ έχει, που σημαίνουν σωτηρία.

Το ξεκλείδωμα και η ερμηνεία αυτής της προφητείας δίνεται για πρώτη φορά εδώ σε αυτό το βιβλίο.
Όπως θα δούμε η προφητεία επαληθεύεται ιστορικά με έναν θαυμαστό τρόπο, αλλά και με μια
εντυπωσιακή ακρίβεια μέχρι και σήμερα, η οποία μας αφήνει έκπληκτους και μας δεσμεύει λογικά για
την και εν συνεχεία πλήρη και ολική επαλήθευσή της.
Για τον λόγο αυτόν η προφητεία του αγίου Ταρασίου αυτή την στιγμή αποτελεί μια βαρυσήμαντη
παγκόσμια είδηση περί της άμεσα επερχόμενης και επακριβώς προσδιοριζόμενης έναρξης του τρίτου
παγκοσμίου πολέμου.
Το παρακάτω ξεκλείδωμα λοιπόν αυτής της προφητείας αποτελεί μια πολύ σημαντική παγκόσμια
είδηση που πρέπει να προσέξουμε και να διαδώσουμε για λόγους προειδοποιήσεως, προετοιμασίας
και ενημερώσεως των ανθρώπων.
Η παραπάνω προφητεία που προφητεύει όχι μόνο την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 668
χρόνια πριν συμβεί αλλά επακριβώς και το όνομα του Μωάμεθ, έχει πολύ μεγάλη σημασία ειδικά για
τις μέρες μας, γιατί προσδιορίζει και μας δείχνει με πολύ μεγάλη χρονική ακρίβεια και με έξι
διαφορετικούς τρόπους το τέλος της κυριαρχίας των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη.
Πρέπει να τονίσουμε ότι η κεντρική στόχευση αυτής της προφητείας είναι ξεκάθαρα το να
προσδιορίσει και να μας υποδείξει με πολύ μεγάλη ακρίβεια αυτό το τέλος της τουρκικής κυριαρχίας
στο ευρωπαϊκό έδαφος, που επέρχεται με την κάθοδο των Ρώσων και την έναρξη του τρίτου
παγκοσμίου πολέμου και θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι η συγκεκριμένη προφητεία
ξεκλειδώνεται για πρώτη φορά ακριβώς τώρα και σαν προειδοποίηση στο παρά πέντε, λίγο πριν τα
επερχόμενα φοβερά γεγονότα.

Η προφητεία αυτή μας λέει ότι ο Τούρκος που μπήκε στο Βυζάντιο θα στήσει βασίλειο εκεί που θα
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ξεπεράσει μεν συνολικά τις 111,5 ώρες αλλά δεν θα συμπληρώσει εντελώς τις 112 ώρες γιατί η
τελευταία του μισή ώρα είναι λειψή και δεν ολοκληρώνεται.
Τέσσερα ημερονύκτια, μία ημέρα και τέσσερις ώρες, δίνουν συνολικά 112 ώρες. ( 4 Χ 24 + 12 + 4 =
112 ώρες ).
Ο Τούρκος στις 28 Μαΐου του 2011 με το παλιό ημερολόγιο, έχει ήδη συμπληρώσει στην
Κωνσταντινούπολη ακριβώς 558 χρόνια. ( 2011 - 1453 = 558 )
Επειδή αυτές οι 112 ώρες παρά κάτι, που συνολικά θα παραμείνει ο Τούρκος στη
Κωνσταντινούπολη, θα πρέπει να υπερκαλύπτουν αυτά τα 558 χρόνια που ήδη συμπληρώθηκαν, και
επειδή η κάθε ώρα λογικά πρέπει να αντιστοιχεί μάλλον σε έναν ακέραιο αριθμό ετών, αυτήν τη
στιγμή, σαν πρώτο υποψήφιο πιθανό αντίστοιχο αριθμό της κάθε ώρας, έχουμε αναγκαστικά τον
αριθμό πέντε.
Ο επόμενος στη σειρά υποψήφιος πιθανός αριθμός το 6, που όμως ποτέ δεν χρησιμοποιείται σαν
περίοδος η σαν μονάδα μέτρησης στις προφητείες, θα επιμηκύνει για επιπλέον άλλα 112 χρόνια την
κυριαρχία του Τούρκου στην Κωνσταντινούπολη.

Εξετάζοντας λοιπόν αναγκαστικά κατ αρχάς την πενταετία, σαν την πρώτη πιθανή αντιστοιχούσα
λύση στις ώρες της προφητείας, έχουμε:
Οι 111,5 έως112 ώρες, με την αντιστοιχία της πενταετίας στην κάθε ώρα (111,5 Χ 5 = 557,5 και
112 Χ 5 = 560), δίνουν συνολικά 557,5 έως 560 χρόνια παραμονής του Τούρκου στην
Κωνσταντινούπολη.
Ο Τούρκος κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη στις 29 Μαΐου του 1453, οπότε προσθέτοντας σαν
πρώτη εκδοχή άλλα 557,5 χρόνια, φθάνουμε στα τέλη της χρονιάς του 2010 και συγκεκριμένα έχουμε
: ( 1453 + 5 μήνες + 557 + 6 μήνες = 2010 + 11 μήνες ).
Για την ακρίβεια, τα 557,5 χρόνια έχουν συμπληρωθεί στις 28/11ου/2010 με το παλιό ημερολόγιο
δηλαδή στις 11/12ου/2010 με το νέο ημερολόγιο.
Η προφητεία μας προσδιορίζει το τέλος των Τούρκων μέσα στην τελευταία μισή ώρα και προτού
αυτή να συμπληρωθεί εντελώς, δηλαδή ο Τούρκος θα ξεπεράσει στην Κωνσταντινούπολη τις 111,5
ώρες αλλά δεν θα συμπληρώσει εντελώς τις 112 ώρες οι οποίες συμπληρώνονται στις 11/6ου/2013.
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Άρα τα αναμενόμενα γεγονότα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο χρονικό διάστημα των 2,5
ετών από 11/12ου/2010 έως 11/6ου/2013 και πριν αυτό το διάστημα να ολοκληρωθεί εντελώς.
Συνεπώς το προφητευόμενο γεγονός της καθόδου των Ρώσων και του τέλους της κυριαρχίας του
Τούρκου στην Κωνσταντινούπολη, λογικά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2012 ή το
πολύ αρχές του 2013.
Τα αναμενόμενα γεγονότα λοιπόν, κατά την πρώτη πιθανή εκδοχή, θα πρέπει να διαδραματισθούν
εντός του 2012 - 2013, ή αλλιώς θα πάνε τουλάχιστον άλλα 112 η 224 χρόνια αργότερα.

Ας εξετάσουμε όμως και παρακάτω τη συνέχεια αυτής της προφητείας, για να δούμε εάν με την
πρώτη αναγκαστική εκδοχή της πενταετίας ως αντιστοιχία της κάθε ώρας, επαληθεύονται και τα
αναφερόμενα δύο επίθετα του Μωάμεθ, που λαμβάνει στη διάρκεια της ημέρας.
Μας λέει ο άγιος Ταράσιος ότι ο Τούρκος στα πρώτα τέσσερα νυχθήμερα (4Χ24Χ5=480 χρόνια) δεν
θα έχει οικείους τίτλους (επίθετα) και ότι στην επόμενη ημέρα, δηλαδή μέσα στα επόμενα 12Χ5=60
χρόνια, θα αποκτήσει δύο οικείους τίτλους (επίθετα), και πρώτα το μεγάλο και έπειτα το μικρό
επίθετο, που αναφέρεται στις τελευταίες τρεις και μισή ώρες (3,5Χ5=17,5) δηλαδή τα τελευταία 17,5
χρόνια του.
Η περίοδος αυτή της ημέρας, με την πενταετία ως αντίστοιχο της κάθε ώρας που είπαμε, ξεκινάει
από το 1453+480=1933 έτος και φθάνει μέχρι το 1933+60=1993 έτος. Η ημέρα δηλαδή στην οποία ο
Τούρκος παίρνει τα δύο επίθετα αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο 1933 - 1993
Ακριβώς μέσα σε αυτήν την περίοδο συνέπεσε το να ενταχθεί η Τουρκία στο ΝΑΤΟ (1951), που
είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος επίσημος δυτικός τίτλος της Τουρκίας, αλλά επίσης μέσα στην ίδια
περίοδο και πάλι η Τουρκία υπέβαλε επίσημα αίτηση ένταξης στην ΕΟΚ (1987) και απέκτησε και τον
δεύτερο οικείο, δηλαδή δυτικό τίτλο, που είναι μικρότερος του πρώτου, δεδομένου ότι η ΕΟΚ είναι
μικρότερη του ΝΑΤΟ.
Βλέπουμε λοιπόν άλλη μια καταπληκτική πραγματοποίηση και επαλήθευση της προφητείας του
αγίου Ταρασίου, που ταυτόχρονα υποδεικνύει και την πενταετία σαν την επαληθεύουσα εκδοχή για
την αντιστοίχιση των ωρών, που η προφητεία χρησιμοποιεί σαν χρονική μονάδα μέτρησης.
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Συνεχίζοντας παρακάτω η προφητεία μας λέει ότι στην τρίτη ώρα γίνεται φανερή η απώλειά του, η
τρίτη ώρα αντιστοιχεί στην πενταετία από το 2003 έως το 2008 (1453 + 480 + 60 + 10 = 2003).
∆ιαπιστώνουμε ότι πράγματι μέσα σε αυτήν τη χρονική περίοδο έγινε τελικά φανερό το ότι η
Τουρκία δεν πρόκειται να ενταχθεί στην ΕΟΚ, και ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει αυτόν τον τίτλο,
πράγμα που επαληθεύει και πάλι την προφητεία του αγίου Ταρασίου.
Η συζήτηση όμως περί της εντάξεως της Τουρκίας, συνεχίζεται και ακόμη δεν έκλεισε και είναι εν
ενεργεία τα τελευταία 24 χρόνια (2011 - 1987 = 24).
Οι τελευταίες 3,5 ώρες της Τουρκίας, αντιστοιχούν στην περίοδο 1993 μέχρι τέλους σχεδόν του 2010
συν την παράταση.
Βλέπουμε λοιπόν να επαληθεύεται η προφητεία στις αναφορές της για τον δεύτερο τίτλο των
τελευταίων 3,5 ωρών, που τον παίρνει στην ημέρα, που είναι υπό διαπραγμάτευση στις 3,5 ώρες, και
που είναι φανερό ότι τον χάνει στην τρίτη ώρα, πράγμα το οποίο διαφάνηκε, αλλά ακόμη δεν έκλεισε.
Να σημειώσουμε ότι η προφητεία δεν λέει ότι τον χάνει τον τίτλο, αλλά ότι γίνεται φανερό το ότι θα
τον χάσει, όπως ακριβώς και συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Τελικά λοιπόν σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση αυτής της προφητείας, έχει παρέλθει και η
τρίτη ώρα της Τουρκίας, και τώρα πλέον βρισκόμαστε στην τελευταία μισή ώρα που της απομένει, και
η οποία μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι τις αρχές του 2013 όπως είδαμε.

Η προφητεία αυτή, που ήδη μέχρι στιγμής έχει προσεγγίσει το τέλος της Τουρκίας με τέσσερεις
διαφορετικούς τρόπους, με τις 112 ώρες, με τα επίθετα της ημέρας, με το επίθετο των 3,5 ωρών, και
με τη φανέρωση της απώλειάς του στην τρίτη ώρα, συνεχίζει και μάς δίνει ακόμη δύο προσεγγίσεις
του τέλους της κυριαρχίας της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες πλέον προσδιορίζουν
τώρα γεγονότα που δεν έγιναν ακόμη, αλλά που άμεσα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και να
επαληθευτούν ελάχιστους μήνες πριν το προβλεπόμενο αυτό τέλος της, δηλαδή μέσα στους
επόμενους μήνες που ακολουθούν αυτήν την προειδοποιητική συγγραφή, που ανασυντάσσεται τώρα
Ιούνιο 2011.
Μας λέει δηλαδή η προφητεία ότι οι άνθρωποι που είναι δίγλωσσοι, στην λήξη της τελευταίας μισής
ώρας, δηλαδή στην λήξη των τελευταίων δυόμιση ετών θα γίνουν μονόγλωσσοι, οπότε
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συμπεραίνουμε από τη λέξη που χρησιμοποιεί η προφητεία (ληγούσης) ότι στους ελάχιστους
τελευταίους μήνες που προηγούνται των γεγονότων, μάλλον θα συμβεί πραξικόπημα στην Τουρκία,
που θα καταργήσει την κομματική διαπάλη και πολύ πιθανόν κάτι ανάλογο να συμβεί και να
προηγηθεί στην Ελλάδα, που θα καταργήσει τον δικομματισμό.
Βάσει της προφητείας λοιπόν αναμένουμε άμεσα πολιτικές μεταβολές και εξελίξεις προς την
κατεύθυνση της κατάργησης των πολιτικών κομάτων και την εμφάνιση ενός υπερκομματικού
σχήματος εξουσίας και διοικήσεως.
Ο τελευταίος τρόπος προσδιορισμού του τέλους της Τουρκίας, που μας δίνει ο άγιος Ταράσιος είναι
ότι το δίκερον "άλφα", θα εγκαταλείψει την πόλη νικημένο από το δίποδο "πι".
Από αυτήν την αναφορά της προφητείας αναμένουμε να εμφανισθεί στην Τουρκία σύντομα κάποιο
"δικέρατο άλφα", δεδομένου ότι στη Ρωσία που θα χτυπήσει την Τουρκία, έχουμε ήδη το "δίποδο πι",
πού κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να αντιστοιχεί στον Πούτιν.

Οι επόμενοι μήνες λοιπόν, με βάση αυτήν την προφητεία, είναι πάρα πολύ κρίσιμοι, γιατί θα
αποκαλύψουν και θα ξεκαθαρίσουν τελικά με βεβαιότητα το πλησίασμα ή όχι των γεγονότων του
τρίτου παγκοσμίου πολέμου και της επιθέσεως των Τούρκων στην Ελλάδα που θα προηγηθεί.
Τέλος και αυτή η προφητεία επίσης, επιβεβαιώνει την εμφάνιση και την έγερση του αγίου βασιλιά
Ιωάννη αμέσως μετά από τις καταστροφές του τρίτου παγκοσμίου πολέμου, που θα προηγηθούν.
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Η προφητεία του στρατηγού Μακρυγιάννη

Από τα χειρόγραφα του Μακρυγιάννη στο παρακάτω απόσπασμα έχουμε την εξής προφητεία από
υπαγόρευση του Θεού:
Κείμενο

Ερμηνεία

και αφού έκλαψα πικρά και βάρεσα πολλάκις το

Και αφού έκλαψα πικρά και χτύπησα πολλές

κεφάλι μου, ματαείδα την ευσπλαχνία του, και

φορές το κεφάλι μου, ξαναείδα την ευσπλαχνία

λέγει εις τα γράμματά του τ αγαθά:

του, και λέει στα γράμματά του τα αγαθά:

Ότι να σου λέγω ν ακούς και να γράφεις:

Ό,τι σου λέω να ακούς και να γράφεις:

αριθμός 52, αριθμός 53, αριθμός 54, αριθμός 55,

αριθμός 52, αριθμός 53, αριθμός 54, αριθμός 55,

αριθμός 56, αριθμός 57, αριθμός 58.

αριθμός 56, αριθμός 57, αριθμός 58.

∆ια της ευσπλαχνίας του ο Θεός κάνει

Με την ευσπλαχνία του ο Θεός κάνει

νεκρανάστασην και σώνει και λευτερώνει το

νεκρανάσταση και σώζει και ελευθερώνει το

πλάσμα του και γενικώς την ανθρωπότη όλων

πλάσμα του και γενικά την ανθρωπότητα όλων

των εθνών από την τυραγνίαν και δόλον και

των εθνών από την τυραννία και τον δόλο και την

απάτη της ασέβειας, και γένονται όλοι οι

απάτη της ασέβειας, και γίνονται όλοι οι

άνθρωποι ένα, μία ποίμνη, εις ποιμήν. όλα τα

άνθρωποι ένα, μία ποίμνη, ένας ποιμήν. Όλα τα

τέκνα του Θεού θα ιδούνε την ευλογία του και τ

τέκνα του Θεού θα δούνε την ευλογία του και τα

αγαθά αυτεινού και της βασιλείας του, και

αγαθά αυτού και της βασιλείας του, και

τσακίζονται και συντρίβονται οι άλυσοι της

τσακίζονται και συντρίβονται οι αλυσίδες της

ασέβειας, ο πλάνος του διαβόλου και των

ασέβειας, η πλάνη του διαβόλου και των

οπαδών αυτού, οπού αφάνισαν το πλάσμα μου,

οπαδών αυτού, που αφάνισαν το πλάσμα μου, οι

οι καταραμένοι μου.

καταραμένοι μου.

Σύμφωνα και με αυτήν την προφητεία του Μακρυγιάννη, αλλά και με τις προηγούμενες, καθώς και με
πολλές άλλες σχετικές αναφορές της πατερικής παραδόσεως της εκκλησίας, η νεκρανάσταση
αναφέρεται ακριβώς στη λήξη του 3ου παγκοσμίου πολέμου για την έγερση, την εμφάνιση ή το
ξύπνημα του αγίου βασιλιά Ιωάννη, αλλά και άλλων άφθαρτων αγίων, που τότε θα εμφανισθούν μαζί
του.
Στους αμύητους στα μυστήρια του Θεού και στα θαύματα των αγίων το να συμβεί κάτι τέτοιο είναι
όχι μόνον εξωπραγματικό και αδύνατον, αλλά και εντελώς παρανοϊκό, όμως, όπως βλέπουμε στα
πανάρχαια αυτά γραπτά κείμενα που επαληθεύονται, τόσο για τους προφήτες όσο και για πολλούς
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πιστούς είναι απλά ένα θαύμα Θεού και μάλιστα τονισμένο από τόσες πολλές προφητείες, που στη
λαϊκή παράδοση και στην κοινή γνώμη έγινε αποδεκτό και αποταμιεύτηκε πλέον σαν ο γνωστός
πανάρχαιος θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά.

Ο Μακρυγιάννης εδώ δίνει μια σειρά αριθμών που τελειώνει στον αριθμό 58 και μετά έρχεται η
νεκρανάσταση και η άνοιξη δηλαδή η λήξη του 3ου παγκοσμίου πολέμου που μάλλον θα αντιστοιχεί
στον εν συνεχεία επόμενο αριθμό δηλαδή στο 59.
Με τα μέχρι στιγμής χρονικά δεδομένα αλλά και σε συνδυασμό με την προηγούμενη προφητεία του
αγίου Ταρασίου, πιθανολογούμε ότι το 58 του Μακρυγιάννη κατά πρώτη εκδοχή πρέπει να σημαίνει
ότι 558 χρόνια πρέπει να περάσουν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι να ξεκινήσουν
τα γεγονότα του τρίτου παγκοσμίου, τα οποία θα πρέπει να γίνουν μέσα στον επόμενο κατά σειράν
αριθμό δηλαδή στο 559 έτος που συμπληρώνεται στις 11/6ου/2012.
Επομένως και με ένα περιθώριο το πολύ πλην ή συν ένα χρόνο γύρω από αυτήν την ημερομηνία
συμπεραίνουμε ότι θα πρέπει να αναμένουμε την εμφάνιση αυτών των γεγονότων μέσα στο χρονικό
διάστημα από 11/6ου/2011 μέχρι 11/6ου/2013.

Κατά δεύτερη εκδοχή εάν οι αριθμοί του Μακρυγιάννη αντιστοιχούν σε δεκαετίες θα πρέπει να
περάσουν 580 χρόνια πριν την έναρξη των αυτών γεγονότων που σημαίνει μια χρονική μετάθεση για
το 2033 έτος και μετά. (1453 + 580 = 2033).

Παρατηρούμε ότι η προφητεία του αγίου Ταρασίου και η πρώτη εκδοχή της προφητείας του
στρατηγού Μακρυγιάννη, παρουσιάζουν μια θαυμαστή χρονική σύγκλιση ημερομηνιών.
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Προφητεία Αγαθαγγέλου - Χρυσοδέκατος

Κείμενο

«Ὁ

Ερμηνεία

τρομερός

αἰών

προσοίσει

τόν

<< Ο τρομερός αιώνας θα φέρει το

χρυσοδέκατον ἀριθμόν˙ εἶτα ρεύσει μέλι καί χρυσοδέκατο αριθμό, μετά θα τρέξει μέλι και
γάλα κατά πάντα, λήξωσιν αἱ ζάλαι, καί γάλα σε όλα, θα λήξουν οι ζάλες, και
ὁλοπληρῆ

πεντήκοντα

ἔτη

βασιλεύσει

ἡ ολόκληρα πενήντα χρόνια θα βασιλεύσει η

εἰρήνη˙ ἡ ἀλήθεια θριαμβεύσει, καί ὁ οὐρανός ειρήνη, η αλήθεια θα θριαμβεύσει, και ο ουρανός
χαρήσεται τῇ ἀληθεῖ δόξῃ˙ ἀνυψωθήσεται ἡ θα χαρεί για την αληθινή πίστη, θα ανυψωθεί η
Ὀρθόδοξος Πίστις καί σκιρτήσει αὕτη ἐξ ορθόδοξη πίστη και θα αναπηδήσει αυτή από
Ἀνατολῆς πρός δυσμάς ἵνα μακαρίζηται˙ την ανατολή προς την δύση, για να μακαρίζεται,
φρίξουσιν οἱ βάρβαροι καί ὅλως τρέμοντες θα φρίξουν οι βάρβαροι και εντελώς
ἀποφεύξονται, πανικόβλητοι τρέπονται αμέσως σε φυγή,
ἐγκαταλείποντες τήν μητρόπολιν τοῦ κόσμου εγκαταλείποντας τη μητρόπολη του κόσμου
(τήν Κωνσταντινούπολιν)˙ τότε ὁ Θεός ἔσται (Κωνσταντινούπολη), τότε ο Θεός θα είναι
κατά

κεφαλήν

ταχέως

δοξαζόμενος καί ὄψονται οἱ ἄνθρωποι τά ἔργα δοξαζόμενος και θα δουν οι άνθρωποι τα
τῆς παντοδυναμίας Αὐτοῦ. Οὕτω, γένοιτο, καί έργα της παντοδυναμίας Του. Έτσι θα γίνει και
οὕτως ἔσται ἀμήν».
έτσι θα είναι Αμήν >>.

Ο Αγαθάγγελος που όπως είδαμε προφήτευσε ακριβώς τη χρονολογία πτώσεως της
Κωνσταντινουπόλεως, εδώ σε αυτήν την προφητεία του αναφέρει ένα χρυσοδέκατο αριθμό, που θα
πρέπει να συνδυασθεί με τα "τρομερά" γεγονότα του τρίτου παγκοσμίου πολέμου, γιατί μετά από
αυτά θα έρθει η πολυπροφητευμένη αναλαμπή της ορθοδοξίας, που και εδώ επίσης περιγράφεται.

Ο χρυσοδέκατος αριθμός λοιπόν, πιθανολογώντας απλά και με βάση την λογική, πρέπει να
υποθέσουμε ότι θα συσχετίζεται με την ημερομηνία της έναρξης ή της λήξης η πιθανόν και με τα
θύματα η τις ζημιές του τρίτου παγκοσμίου πολέμου, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να αποκλίσουμε
και οτιδήποτε άλλο.
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Επίσης, λογικά πάντα, μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι η έννοια χρυσοδέκατος μπορεί να είναι
είτε πολλά δεκάρια μαζί (δύο η ακόμη και τρία) πιθανόν και σε συνδυασμό με Κυριακή, χωρίς φυσικά
να αποκλείεται και όποια άλλη πιθανή εκδοχή, που δεν την σκεφθήκαμε με αυτές τις κατ αρχάς απλά
λογικές υποθέσεις.

Όλα αυτά όμως προς το παρόν είναι απλά πιθανολόγηση της προφητείας, που μόνο το άμεσο
μέλλον μπορεί ξεκάθαρα να αποσαφηνίσει.
Ωστόσο, η προσοχή η έρευνα και η προνοητικότητα ποτέ δεν βλάπτουν, μιας και οι εμφανιζόμενες
συγκυρίες προς το παρόν είναι άκρως ανησυχητικές, αλλά και οι ενδείξεις των προφητειών
συγκλίνουσες.
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Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Προφητείες αναμενόμενες
 Από τρία μπουγάζια στενά, Κρά, Κράψη και Μουζίνα, θα περνούν πολλά στρατεύματα για την
Πόλι. Καλόν είναι τα γυναικόπαιδα να βγούν στα βουνά. Θα σας ρωτούν αν είναι μακριά η Πόλι
εσείς να μη λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν. Ο στρατός αυτός δεν θα φθάσει στην
Πόλι, στη μέση του δρόμου θα μάθει ότι ο πόλεμος ετελείωσε.
 Όταν θα ιδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της Πόλης.
 Στην Πόλι θα χυθή αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξη (=πλεύση).
 Καλότυχος όποιος ζήσει μετά τον γενικό πόλεμο. Θα τρώγη με ασημένιο κουτάλι...
 Μετά τον γενικό πόλεμο θα ζήση ο λύκος με τ΄ αρνί.
 Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φθάσουν ως τα Εξαμίλια. Στο τέλος θα
τους διώξουν εις την Κόκκινη Μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθή, το άλλο τρίτο θα
βαπτισθή και μονάχα το 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά.
(Ονομασία συμβολίζουσα τα βάθη της Μικράς Ασίας).
 Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θα είναι.
 Αν ο πόλεμος πιαστή από κάτω λίγα θα πάθετε, αν πιαστή από πάνω, θα καταστραφείτε.
 Θα΄ρθη ξαφνικά ή το βόιδι στο χωράφι ή το άλογο στ αλώνι.
 Μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο, για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον
κάμουν αδελφό.
 Θα έρθη καιρός, που μια γυναίκα θα διώχνη δέκα Τούρκους με τη ρόκα.
 ∆εν θα φθάση ο στρατός στην Πόλι, στη μέση του δρόμου θα΄ρθη το μαντάτο ότι έφθασε το
ποθούμενο.
 Θα σας βάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν.
 Η αιτία του γενικού πολέμου θα΄ρθη από την ∆αλματία. Πρώτα θα διαμελισθή η Αυστρία και
ύστερα η Τουρκία.
 Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πέννα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και
μία με την πέννα. (το θέμα της Πόλης).
Ελλάς / Θεσσαλονίκη / 2011 / 7

ISBN : 978-960-93-2042-9

∆1/ 2

Γεώργιος Τελειώνης / Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

 Αν βρεθούν 3 δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δεν θα πάθετε.
 Αν το ζήτημα λυθή με τον πόλεμο, θα πάθετε πολλές καταστροφές, σε τρεις χώρες μία θα μείνη...
 θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα.
 θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτες ∆εν θα προφθάσουν όμως.
 Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορότερα από τους Χριστιανούς.
 Ο χαλασμός θα γίνει από ένα κασσιδιάρη.
 Από ψηλά μέσα από το λιμάνι θάρθει ο χαλασμός.
 Θα΄ναι όγδοος αιώνας που θα γίνουν αυτά.
 Θα΄ρθή όταν έρθουν δυό καλοκαίρια και δυό πασχαλιές μαζί
 Θα΄ρθη ξαφνικά τ άλογα θ απομείνουν ζεμένα στις δουλειές τους και σεις θα φύγετε.
 Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε.
 Πολλά θα συμβούν, οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες.
 Ένα ψωμί θα χαθή το μισό, και ένα ολόκληρο (περικοπή μισθών;)
 Όταν ακούετε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι.

Προφητείες για υπ΄ όψη
 Καλότυχοι σεις, οι οποίοι ευρέθητε εδώ πάνω εις τα ψηλά βουνά, διότι αυτά θα σας φυλάξουν από
πολλά δεινά. Θα ακούτε και δεν θα βλέπετε τον κίνδυνο. Τρεις ώρες ή τρεις μέρες θα υποφέρετε.
 Θα΄ρθη ξαφνικά. Να έχετε ένα σακούλι σιτάρι κρεμασμένο στη θύρα. Αυτό θα σας εμποδίσει
φεύγοντας. Μην το αφήσετε. Να το πάρετε μαζί σας, για να φάνε τα παιδιά σας.
 Όσα χωριά είναι κοντά σε δρόμο, πολλά θα τραβήξουν.
 Θα ιδείτε τρεις φαμίλιες σ΄ ένα σπίτι.
 Θα ιδείτε και τακτικό στρατό θα ιδείτε και ρέμπελο (αντάρτικο), από αυτούς πολλά θα υποφέρετε.
 Θα σας ζητήσουν τα ντουφέκια, να έχετε διπλά, να δώσετε το ένα και να κρατήσετε το άλλο. Ένα
ντουφέκι 100 ψυχές θα γλυτώση.
 Θα΄ρθη καιρός, που δεν θα υπάρχη αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου.
 Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων.
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 Λυπηρόν είναι να σας το ειπώ σήμερον, αύριον καρτερούμεν δίψες, πείνες μεγάλες, που να
δίδωμεν χιλιάδες φλουριά και να μην ευρίσκομεν ολίγον ψωμί.
 Τον Πάπαν να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία.
 Να έχετε τρεις θύρες, αν σας πιάσουν την μια, να φύγετε από την άλλη.
 Πίσω από τη μια θύρα να κρυφθεί κανείς, γλυτώνει, θα είναι βιαστικό.
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Προφητείες γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

Ο πρόσφατα κοιμηθείς ξακουστός γέρων Παϊσιος ο Αγιορείτης (1924 - 1994), στους χιλιάδες
προσκυνητές που τον επισκέπτονταν στο Άγιο Όρος, μιλούσε συχνά και προφήτευε για τα επί των
ημερών μας σύντομα επερχόμενα σοβαρότατα γεγονότα.
Μέσα στο ίδιο πνεύμα και ακριβώς στην ίδια λογική σειρά γεγονότων όλων των προηγουμένων
προφητειών κινούνται και αυτές οι προφητείες του Πατρός Παϊσίου.
Τη μεγαλύτερη και αξιολογότερη συγκέντρωση και συλλογή αυτών των προφητειών του γέροντος
τη βρίσκουμε αποθησαυρισμένη στο βιβλίο του επισμηναγού Νικολάου Ζουρνατζόγλου με τον τίτλο
"Μαρτυρίες προσκυνητών - Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης".
Στην τελευταία ενότητα (Εθνικά θέματα) αυτού του βιβλίου, έχουν καταχωρηθεί από επώνυμες
μαρτυρίες προσκυνητών, πολλές προφητείες του Πατρός Παϊσίου, στις οποίες αναφέρονται τα εξής:
(τα περισσότερα των οποίων μπορώ και προσωπικά να επιβεβαιώσω, ως αυτόπτης μάρτυρας
πολλών συζητήσεων, λόγω των πολυπληθών επισκέψεών μου στον γέροντα).

 Ξεκάθαρα λοιπόν, ο γέροντας Παϊσιος δήλωνε σε προσκυνητές ότι η Τουρκία θα επιτεθεί κατ
αρχάς στην Ελλάδα, θα καταλάβει προσωρινά ένα δύο νησιά του Αιγαίου, αλλά θα επέμβει
αμέσως ο Ρώσος, που θα επιτεθεί στην Τουρκία και θα τη διαλύσει.

 "Οι Τούρκοι τα κόλλυβα τα έχουν στα ζωνάρια τους" με αυτήν τη φράση ο γέροντας δήλωνε ότι οι
Τούρκοι είναι μελλοθάνατοι και ότι μόλις μας επιτεθούν, θα είναι και το τέλος τους από τους
Ρώσους.

 Οι Τούρκοι είναι ένα έθνος, που δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού, και γι΄ αυτό θα
καταστραφούν και θα σβήσουν από το χάρτη.

 Οι Ρώσοι θα διαλύσουν τους Τούρκους, θα συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι τον περσικό κόλπο και
θα φθάσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ. Θα ακολουθήσει μετά παγκόσμιος πόλεμος των δυτικών
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εναντίων των Ρώσων και οι μεγαλουπόλεις θα καταντήσουν παραγκουπόλεις.

 Σε αυτόν τον πόλεμο η Ελλάδα δεν θα συμμετέχει, γύρω μας θα σφάζονται και εμείς θα είμαστε
απ΄ έξω, στο τέλος θα αναγκασθούν οι Ρώσοι να παραδώσουν την πόλη στους Έλληνες.

 Για την προφητεία του αγίου Κοσμά ότι οι Τούρκοι θα φθάσουν μέχρι τα Εξαμήλια, έλεγε ο
πατέρας Παϊσιος ότι αυτά είναι τα ναυτικά έξι μίλια και ότι μέχρι εκεί θα φθάσουν με τα πλοία τους
οι Τούρκοι και θα καταστραφούν αλλά όχι από εμάς.

 Λέει επίσης ο γέροντας Παϊσιος ότι αυτά θα γίνουν, όταν θα πάψει αυτή η γενιά των πολιτικών που
κυβερνάει τώρα την Τουρκία, και θα αναλάβει νέα γενιά πολιτικών.

 Αλλού λέει ότι λίγο πριν τα γεγονότα θα προηγηθεί εκατέρωθεν αποχώρηση των πρεσβειών
Ελλάδος και Τουρκίας, και αλλού ότι μαζί με τα γεγονότα θα έρθει μεγάλη πείνα στην Ελλάδα και
θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Συμβούλευε να έχετε κανένα κτηματάκι και λίγο να το καλλιεργείτε,
κοντά σε σας θα βοηθήσετε και κάποιον που δεν θα έχει.

 Η Κύπρος θα δικαιωθεί, θα περάσει δυσκολίες, αλλά θα ελευθερωθεί και θα είναι ορθόδοξη και
Ελληνική.

 Η Ελλάδα θα πληρώσει.

 Έλεγε επίσης, ότι θα πρέπει να προσέξουμε τους Αλβανούς, από τους οποίους θα κινδυνεύσουμε.
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Η προφητεία του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού

Ακούσατε έθνη και λαοί

(Άρκτος = Ρωσία)

και στα περίχωρα αυτής,

της οικουμένης πάσης

που έκαμε την Ελλάδα

πρέπει να φύγουν όλοι.

και συ αναγνώστα πρόσεχε

και όλη καταφλέγεται

Γιατί η πόλις θα καή

σ΄ αυτό που θα διαβάσης.

και καίει σα λαμπάδα.

(Κωνσταντινούπολη)

Είναι σκληρά και λυπηρά,

Ματαίως αγωνίζεται

και ουδείς θα απομείνη

αλλά είναι πεπρωμένα

η Άρκτος να κρατήση

κάτοικος ζών εντός αυτής.

να γίνουν όσα στας γραφάς

τα περιβόητα Στενά

Μόν η Σιών θα μείνη,

ευρίσκονται γραμμένα.

στο τέλος θ΄ απηυδήση,

ο οίκος ούτος και Ναός

Τάγραψαν οι πατέρες μας,

γιατί από την Ανατολή,

της του Θεού Σοφίας,

ο κόσμος για να μάθη

Κορέα, Μαντζουρία

όστις θα μείνη αείφωτος

από αυτόν τον πόλεμο

εισβάλει η Αμερική

φάρος της Εκκλησίας,

τι μέλλεται να πάθη.

με την Ιαπωνία,

εξ΄ ού το φως θα ξαπλωθή

Για να προσφύγη στον Θεόν

και προχωρεί ολοταχώς

σ΄ όλη την Οικουμένη

και να μετανοήση,

γραμμή στη Σιβηρία,

της Βασιλείας του Χριστού

αν θέλη, για να σωθή

ενώ στη δυτική πλευρά

κι ο κόσμος αναμένει.

και ευτυχής να ζήση.

νικά η Γερμανία.

Η πρώτη φάσις έληξε του

Με μιας θ΄ ανάψη η φωτιά

Και τότε είναι αδύνατον

τρομερού πολέμου

από μικρή αιτία,

να κρατηθή η Ρωσία

τόσα δεινά πέντε μηνών

κραυγή πολέμου έρχεται

και εγκαταλείπει τα στενά,

δεν επαρκούν Θεέ μου;

από τη Βουλγαρία.

Αίγυπτον και Τουρκία.

Και πάλιν νέος πόλεμος

Η δε Ρωσία ξαφνικά

κτυπιέται η Άρκτος

θ αρχίση να ξεσπάση,

εισβάλλει στην Τουρκία

και φεύγει προτροπάδην

αλλοίμονο στον άνθρωπο

και ως χείμαρρος ορμητικός

όπως διασκορπίζεται

τι έχει να περάση.

σαρώνει την Περσία,

ένα άτακτο κοπάδι.

Αφού η Ρωσία ηττηθή

και προχωρεί ακάθεκτη,

Τότε ομού θα ηττηθή

κι ο κόσμος ησυχάσει,

φθάνει στην Παλαιστίνη,

και η δόλιος Τουρκία,

νέα μεγάλη θύελλα

Θεός θέλει ο Αντίχριστος

γιατί θα πράξη πονηρά

αμέσως θα ξεσπάση.

του κόσμου για να γίνη.

μεγάλη προδοσία.

Πάλι τα ίδια αρχίζουνε,

Τότε κατέρχονται ομού

Γιατί, αφού καταβληθή

οι νικητές συσκέψεις,

της δύσεως τα κράτη,

όλη από τη Ρωσία,

Αλλ΄ αλληλοσυγκρούονται

ουαί στα έθνη του βορρά,

θα συμμαχίση μετ΄ αυτής

στας διαπραγματεύσεις.

γίνονται όλα στάχτη.

και με την Βουλγαρία.

Το ζήτημα της Πόλεως

Με λύσσα αμύνεται σκληρά

Για τούτο, όσοι χριστιανοί

πάλι θα βγη στη μέση

η Άρκτος στην Τουρκία,

ευρίσκονται στην Πόλη

κι ο κόσμος θα περιπλεχθή
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και δεν θα ξεμπερδεύση.

Μόνος θα μείνη ο Ναός

στα δεξιά τα μέρη,

Αμέσως η διχόνοια

της Του Θεού Σοφίας,

το τόξο ακολουθήστε,

ενσκήπτει εις την Κρήτη

το στόλισμα της νύφης Του

που βγαίνει από το αστέρι,

και ανάπτουν

Αγίας Του Εκκλησίας.

κι εκεί θα βρήτε άνθρωπον

εις τα αυθωρεί (αμέσως)

Τρία ημερονύκτια

άγιον δικόν μου.

τα μίση και τα πάθη.

θα διαρκέση η μάχη,

Ποιμένα αυτόν εξέλεξα

Αφού οι ισχυροί της γης

όποιος εξέλθη ζωντανός

δια το ποίμνιόν μου.

απογοητευθώσιν,

μεγάλη τύχη θα΄χη.

Τούτον και σεις εκλέξατε

τότε θα γίνη πόλεμος,

Κράτη ομού δέκα οκτώ

ποιμένα να ποιμάνη,

που ουδέποτε έχει γίνει,

με πείσμα αγριεμένα

τα πρόβατά μου που γυρνούν

αλλοίμονον στους ασεβείς,

θα σφάζονται αλλόφρονα

έρημα δίχως στάνη.

κανείς δεν θ΄ απομείνη.

στο αίμα βουτηγμένα.

Νύχτα η φωνή μου θ΄ ακουσθή

Τότε η Ελλάς ουδέτερη

Την τρίτη ημέρα ακριβώς

και ο κόσμος τρομαγμένος

και πάντα αδικημένη

όσοι εξηντλημένοι

εκ της φωνής της σάλπιγγος

το δίκαιό της θα ζητή

από την μάχη θ΄ αποζούν

θα μείνη σαστισμένος.

και έτοιμη θα αναμένη,

θα δούνε ξαφνιασμένοι

Κι ευθύς το τόξον θα στραφή

χωρίς ν΄ αναμιχθή.

εκεί ψηλά στον ουρανό

προς νότον στην Ελλάδα

Και τότε θα μιλήση,

στα δεξιά τα μέρη

που απ΄ το φως το ουράνιον

όταν η σάλπιγξ του Θεού

να λάμπη υπέρ τον ήλιον

θα φέγγη σαν λαμπάδα.

εκ του ουρανού σαλπίση,

ένα μεγάλο αστέρι.

Τότε θα καταφθάνουνε

για να δικαιωθεί.

Και από τ΄ αστέρι κάτωθεν

οι πρέσβεις στην Ελλάδα,

Τότε τα έθνη μεληδόν

ένας Σταυρός ν΄ αστράπτη

ολόχαρη δε η Ελλάς

θα σφάζονται αγρίως

πύρινος κατακόκκινος

με βία και γρηγοράδα.

στα όρια της Πόλεως

κι έκπληκτα τα κράτη

Τότε η Ελλάς θα σηκωθή

για τα στενά κυρίως.

θ ακούσουνε εκ του ουρανού

πρώτη με το στρατό της

Τότε θα πλεύση και πνιγή

μια φωνή βροντώδη

να εκπληρώση ολόχαρη

στο αίμα το μοσχάρι,

αγγέλου απροσδόκητον

τον ιερόν σκοπόν της.

τότε θα εκκαθαρισθή

που θα σταθούν στο πόδι.

Να καταλάβη αμαχητί

η ήρα απ΄ το σιτάρι.

Τα όπλα θα πετάξουνε

τα ιερά της μέρη

Στη θάλασσα, όπου βρεθή

στη γη και τρομαγμένοι

που της τα πήραν οι εχθροί,

πλοίο δεν θ΄ απομείνη

Τ΄ αστέρι θα κοιτάξουνε

που όλος ο κόσμος ξέρει.

και από το αίμα η θάλασσα

σαν απολιθωμένοι.

Τότε οι πρόσφυγες ομού

κοκκινωπή θα γίνη.

Σταθήτε θ΄ ακουστή φωνή.

από χαρά σκιρτώντες,

Η πόλις θα κατακαυσθή

Σταθήτε επί τόπου,

θα τρέξουνε στα μέρη τους

κι ίχνος δεν θα υπάρξη

γιατί αρκετά εχύθηκε

σαν αετοί πετώντας.

πλέον ανθρώπου υλιστή,

το αίμα του ανθρώπου.

Τότε ο Έλλην Βασιλεύς,

γιατί πολλά έχει πράξει.

Σπεύσατε πάραυτα εκεί

ο εκλεκτός Κυρίου,
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εις πάντα θα΄ναι άριστος

αλλά θα λέγεται αδελφός

αν θέλετε να ζήσετε

και επί της υφηλίου

και εκ του Αδάμ το γένος.

και αιώνια να σωθήτε,

θα άρχη και θα διοική

Έλληνες ανανήψατε

όλοι μετανοήσατε

μετά δικαιοσύνης

αυτή είναι η αλήθεια,

στραφήτε προς τα θεία,

και η γή θα χαίρεται

μη σας πλανούν οι άπιστοι

γιατί ουδεμία απ αυτήν υπάρχει

εκ διαρκούς ειρήνης.

πως είναι παραμύθια.

σωτηρία.

Τα όπλα τα πολεμικά

Όλα αυτά θα γίνουνε,

Ο πόλεμος που έρχεται

θα γίνουν εργαλεία

η ώρα πλησιάζει,

ουδέποτε έχει γίνει

και άροτρα γεωργικά

το σύμπαν αναταράσεται

τόσον μεγάλος και φρικτός και

κι ειρήνη και ευτυχία.

και σας δεν σας τρομάζει;

δεν θα γένη ειρήνη,

Θα βασιλεύση πανταχού

Η συμφορά που έρχεται

εάν δεν εκκαθαρισθή

κι ως αδελφοί να ζώσι

τους ασεβείς να πλήξη,

η ήρα από το σιτάρι

οι άνθρωποι επί της γης

και εκ της γης αλύπητα

και τα ζιζάνια θα καούν

και δεν θα ερωτώσι

να τους αξαφανίση.

σαν το ξηρό ξηρό χορτάρι.

ο είς τον άλλον άνθρωπον

Πάρετε την απόφασιν

μήπως και είναι ξένος,

και λογικά σκεφθήτε

ΤΕΛΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩ ∆ΟΞΑ

Μερικά ακόμη αποσπάσματα από λόγια του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού:

 Ακόμα και αυτοί που κατέστρεψαν τον Βυζαντινό πολιτισμό, δεν είναι οι Τούρκοι που τον
κατέστρεψαν, είναι οι σταυροφόροι, οι Ευρωπαίοι, οι καθολικοί, που ενίσχυσαν τους Τούρκους, για
να καταστρέψουν το Βυζάντιο. Τους απογόνους τους λοιπόν, θα τους μαζέψει ο Θεός εκεί μέσα
και θα σφαγούν εκεί.
Εσείς είστε νεότεροι και θα το δείτε, αφού θα είστε εν τη ζωή. Τώρα θα γίνει η μεγάλη σύρραξη.

 Την πτώση του Βυζαντίου ο Θεός την χρέωσε στους καθολικούς, γι΄ αυτό στον πόλεμο αυτόν που
θα γίνει τώρα, θα κανονίσει ο Θεός το αμαρτωλό σπέρμα των καθολικών μέσα εκεί στην πόλη να
χύση το αίμα του. Από όλους αυτούς που θα πάνε εκεί να πολεμήσουν, όλοι εκεί θα πεθάνουν.
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 Η Τουρκία θα σβήσει δια παντός από το χάρτη. Και όχι μόνο θα σβήσει, αλλά δεν θα υπάρξει ούτε
μία σελίδα στην παγκόσμια ιστορία, που να φέρνει στη μνήμη ότι υπήρξε αυτή η καταραμένη φυλή.

 Ο Θεός με το δικό του τρόπο, θα ελευθερώσει τους χριστιανούς και θα τους υψώσει πάλι στη
γραμμή τους. Και θα επανέλθει το Βυζάντιο. Και ξέρετε γιατί; ∆ιότι οι ευρωπαϊκοί λαοί θα
ξαναενωθούν. Ποιος θα τους καθοδηγεί; ∆εν κρατάει κανείς. Μόνον εμείς κρατάμε την ορθόδοξη
πίστη.

Επίσης από ένα βίντεο ομιλίας του γέροντος Ιωσήφ που είναι στο διαδίκτυο (youtube) και όποιος
θέλει μπορεί να τον ακούσει, έχουμε την εξής πολύ σημαντική πληροφόρηση για γεγονότα που θα
συμβούν στην Ελλάδα λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου.

 Μας λέει εκεί ο γέροντας Ιωσήφ ότι στην Ελλάδα θα προηγηθεί πολιτειακή ανωμαλία, θα
αποσυρθεί το κεφάλαιο το διεθνές και θα απολυθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ο γέροντας Ιωσήφ ο βατοπαιδινός, ήταν ένας χαρισματικός μοναχός (1946 - 2009), πνευματικός
πατέρας της Ιεράς μονής Βατοπαιδίου του αγίου όρους, ο οποίος κοιμήθηκε πρόσφατα 1/7ου/2009
και λίγες ώρες μετά την κοίμησή του με θαυμαστό τρόπο όλο το πρόσωπό του έγινε χαμογελαστό.
Φωτογραφίες αυτού του θαυμαστού γεγονότος υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Ελλάς / Θεσσαλονίκη / 2011 / 7

ISBN : 978-960-93-2042-9

∆4/ 1

Γεώργιος Τελειώνης / Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η σύνοψη του Παναγόπουλου

Στη σύνοψη στο τέλος του βιβλίου " Άγιοι και σοφοί περί των μελλόντων να συμβώσι " του ∆.
Παναγόπουλου, ο οποίος ασχολήθηκε με τις προφητείες, δίνονται εκεί από τον ίδιο κάποιες
συμπληρωματικές εικόνες για τα γεγονότα του 3ου παγκοσμίου πολέμου, χωρίς όμως να αναφέρεται
και η προέλευση αυτών των προφητειών.
Με το δεδομένο όμως, της σοβαρότητος του ανθρώπου και την επιθυμία για την σφαιρική ενημέρωση
των αναγνωστών, προσθέτουμε από εκεί περιληπτικά τα εξής σχετικά.

 Η Βουλγαρία καταστρέφεται, η Σόφια παραδίνεται στις φλόγες και ο Βουλγαρικός στρατός
καταδιωκόμενος από τους Ρώσους οπισθοχωρεί μέσα στην Ελλάδα και αφοπλίζεται.

 Η Γερμανία ορμά εναντίον της Ρωσίας.

 Η Ιταλία θα αποβιβάζει στην Αλβανία στρατό εναντίον των Ρώσων και θα σεβαστεί τα Ελληνικά
εδάφη, έκπληκτη και φοβισμένη από θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα.

 Η Αγγλία θα γίνει υποχείριος της Ρωσίας.

 Η Ιαπωνία μετά από πέντε μήνες θα νικήσει τη Ρωσία και εν συνεχεία Ιταλοί και Γερμανοί θα
καταλάβουν όλη την Τουρκία και πέραν αυτής.

 Θα διορισθούν τρεις επίτροποι στην ανατολή, ο ένας θα καταλάβει την πόλη και τότε θα ορμίσουν
άλλοι δέκα οκτώ να την ανακαταλάβουν αλληλοσπαραζόμενοι.

 Η Ελλάδα θα είναι ουδέτερη με τον στρατό στα σύνορα της και θεατής των γεγονότων.

 Τα πλοία της μεσογείου θα πεταχτούν στον αέρα σαν αναμμένα ξερόκλαδα.
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 Οι όσοι εναπομείναντες από τον πόλεμο, που θα σταματήσει με θαύμα, οδηγημένοι από ουράνιο
τόξο θα παραλάβουν τον Ιωάννη από την Ελλάδα και θα τον ανακηρύξουν Αυτοκράτορα.

 Η Ρώμη θα γίνει παρανάλωμα του πυρός και ο πάπας θα παυθεί.

 Η Γερμανία πρώτη θα δεχθεί την Ορθοδοξία.
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Πρόσφατη προφητεία

Η παρακάτω προφητεία, που αφορά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, κυκλοφόρησε πρόσφατα στο
ίντερνετ και αποδίδεται σε έναν μεγάλης ηλικίας ιερωμένο, του οποίου το όνομα δεν ανακοινώθηκε.
Επειδή οι περιγραφές αυτής της προφητείας σε μεγάλο βαθμό συγκλίνουν με όλες τις
προαναφερθείσες προφητείες των αγίων και είναι εντυπωσιακές και ενδιαφέρουσες, ενημερωτικά και
μόνο και χωρίς αυτή τη στιγμή να είμαστε σε θέση να την επιβεβαιώσουμε ή να την απορρίψουμε,
την συμπεριλαμβάνουμε σε αυτήν τη συλλογή, με λίγα συμμαζέματα και με κάθε επιφύλαξη.
Το λάθος χρονικής αντιστοίχησης και απόδοσης στην πράξη κάποιων αναφορών αυτής της
προφητείας, που παρακάτω θα δούμε, δεν θεωρώ ότι προσβάλει την πιθανότητα αληθινής όρασης
και προφητείας, αλλά για κάποιες διαφοροποιήσεις της γενικής εικόνας που εμφανίζει σε κάποια
σημεία της, είναι καλό να κρατήσουμε λίγο επιφυλακτική στάση, δεδομένου και του ότι ο μεταφέρων
αυτήν την προφητεία, ο ίδιος αναφέρει πως κάποια σημεία αποσιωπούνται και περικόπτονται για
ευνόητους λόγους.
Η αλήθεια όλων των προφητειών και των ερμηνειών εξ΄ άλλου αναμένεται πολύ σύντομα να κριθεί
στην πράξη και εκ του αποτελέσματος.
Το σχετικό κείμενο, που κυκλοφορεί στο ίντερνετ και μετά από κάποια συμμαζέματα, έχει ως εξής:

<< Και ξαφνικά ένα βράδυ που προσευχόταν, (Τότε που οι Τούρκοι σκότωσαν τους Σολωμό και
Ισαάκ) άρχισαν να ξετυλίγονται μπροστά του, σαν να έβλεπα ταινία μου είπε, τα μελλούμενα.
Εγώ πάλι παιδιά είμαι σίγουρος πως μου απέκρυψε κάτι δυσάρεστο.
Αυτά που είχε γράψει κάποιος που έλεγε για επτά πολέμους είναι αλήθεια. Ο κάθε πόλεμος θα είναι
αγριότερος από τον προηγούμενο, ο κάθε πόλεμος θα εμπλέκει και περισσότερα κράτη, και θα
εξαπλώνεται σε μεγαλύτερη γεωγραφική επιφάνεια.
Ενδιάμεσα σε όλους τους πολέμους θα μεσολαβούν μεσοδιαστήματα ειρήνης.
Οι άνθρωποι, που οι χώρες τους θα βρίσκονται σε πόλεμο θα τρέχουν και θα παρακαλούν το Θεό,
όμως δεν θα εισακούονται. Οι άλλοι που θα ζουν στις μη εμπόλεμες χώρες, δεν θα
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παραδειγματίζονται από τις συμφορές των γειτόνων τους, αλλά θα ζητούν τον πόλεμο και την
καταστροφή, για να εκδικηθούν τους εχθρούς τους.
Ο πόλεμος θα εξαπλωθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Ερείπια, πείνα, δυστυχία, επαναστάσεις, λεηλασίες,
αρρώστιες θα κυριαρχούν.
O πρώτος πόλεμος ήταν αυτός που έγινε στη Γεωργία.
Η Ελλάδα θα θέσει τον στρατό της στην εξουσία του επερχόμενου εκλεκτού Βασιλέα.
Η Ρωσία θα δεχθεί και άλλη πρόκληση-επίθεση από τη Γεωργία και αυτήν τη φορά θα την
καταστρέψει τελειωτικά. ∆υστυχώς, οι απώλειες του άμαχου πληθυσμού της Γεωργίας θα είναι
τρομακτικές. Όσο οι Ρώσοι θα πολεμούνε στη Γεωργία, θα υποκινηθούνε και οι Ουκρανοί από τους
Αμερικάνους να κάνουν χοντρές προκλήσεις ενάντια στους Ρώσους.
Η Τουρκία θα επιτρέψει σε Αμερικανικά πλοία και αεροσκάφη να περάσουν από τον εναέριο χώρο
και τα στενά, για να χτυπήσουν τους Ρώσους. Από τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τους
Τούρκους. Οι Ρώσοι θα καταβάλλουν πολύ σύντομα τους Ουκρανούς, για την ακρίβεια πολύ λίγοι
Ουκρανοί θα πολεμήσουν τους Ρώσους και θα γίνουν δεκτοί με ενθουσιασμό στις πόλεις.
Πάνω από την Ουκρανία και τον Εύξεινο Πόντο θα πολεμήσουν (αερομαχίες) Αμερικανοί και Ρώσοι
για πρώτη φορά και θα υπερισχύσουν οι Ρώσοι συντριπτικά.
Στην Τουρκία θα έχει επιβληθεί δικτατορία, ενώ θα εξεγερθούν οι Κούρδοι.
Παγκόσμια οικονομική αναταραχή. Οι οικονομίες καταρρέουν η μία μετά την άλλη, γίνεται στάση
πληρωμών, λαϊκές εξεγέρσεις με οικονομικά αιτήματα, αλλά και άρνηση στράτευσης των
Ευρωπαίων.
Κομβικό σημείο αξιοπιστίας των όσων αναφέρω, είναι το εξής: Η συζήτηση με τον γέροντα έγινε το
Σεπτέμβρη του 2007. Του χρόνου, τέτοιο μήνα ή αρχές Οκτώβρη το αργότερο, θα έχει γίνει η επίθεση
των Αμερικάνων-Ισραηλινών ενάντια στο Ιράν. Ο πόλεμος θα πιαστεί από κάτω, για ευλογία της
Ελλάδας. Όμως, θα ξεσπάσει πόλεμος και στη γειτονιά μας. Αλβανοί, Κροάτες, Βόσνιοι,
μουσουλμάνοι, Αμερικάνοι και λίγο ΝΑΤΟ ενάντια Σερβίας και Ρωσίας.
Στην Ελλάδα, σε λίγες εβδομάδες, θα πέσει η Κυβέρνηση και θα πάμε σε εκλογές. Τότε ακριβώς, η
χούντα που θα κυβερνά την Τουρκία, θα μας επιτεθεί.
Ο Εύξεινος Πόντος θα γίνει ρωσική λίμνη, μετά δε και την κατάκτηση της Τουρκίας (θα είναι η πρώτη
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χώρα που θα δοκιμάσει τα ρωσικά, μυστικά υπερόπλα). Οι Ρώσοι, επειδή θα συναντήσουν
αντίσταση από τους Τούρκους και επειδή θα βιάζονται να τους καταβάλλουν γρήγορα, για να μην
προλάβει το Νάτο να τους βοηθήσει, θα τους αποτελειώσουν ολοκληρωτικά.
Πιο πριν οι Ρώσοι θα έχουν εισβάλλει σε Γεωργία, Ουκρανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν απωθώντας τα
αμερικανικά στρατεύματα.
Στο βορρά θα εισβάλλουν και θα κατακτήσουν όλες τις Σκανδιναβικές χώρες, Φινλανδία, Σουηδία,
Νορβηγία.
Ενώ αυτές οι χώρες θα κρατούν φαινομενικά ουδέτερη στάση, τελικά από τα εδάφη τους θα
εξαπολυθεί η πρώτη σοβαρή επίθεση στο έδαφος της Ρωσίας με θύματα τον άμαχο πληθυσμό. Η
καταστροφή που θα υποστούν θα συγκλονίσει όλη την ανθρωπότητα.
Στη συνέχεια, εισβάλλουν σε Πολωνία, Τσεχία Σλοβακία, Ρουμανία, Μολδαβία. Οι λαοί των
ορθόδοξων χωρών της βαλκανικής θα εξεγερθούν και θα ανατρέψουν τις υπόδουλες κυβερνήσεις
τους και θα συμμαχήσουν με τους Ρώσους. Σέρβοι και Ρουμάνοι, όχι όμως και οι Βούλγαροι.
Μετά οι Ρώσοι θα κατέβουν νότια, για να βοηθήσουν τους συμμάχους τους, Άραβες και κυρίως
Ιρανούς, που θα δέχονται την επίθεση των Αμερικανών. ΟΙ Αμερικανοί θα έχουν καταλάβει την
παραλιακή ζώνη του Ιράν, έπειτα από λυσσαλέο αγώνα, όμως δεν θα μπορούν να προχωρήσουν
στο εσωτερικό της χώρας, εξαιτίας της μεγάλης αντίστασης των Περσών. Οι Ρώσοι θα σαρώσουν
όλη την Περσία και θα καταστρέψουν τις Αμερικανονατοϊκές δυνάμεις. Μετά θα εισβάλλουν σε Ιράκ,
Συρία, Ιορδανία, Λίβανο, Κουβέιτ και τέλος Ισραήλ. Τότε θα επιχειρηθεί να ριχτούν τα πρώτα
πυρηνικά, από ΗΠΑ και Ισραήλ, αλλά θα τα εξουδετερώσουν οι Ρώσοι. Θα προκαλέσουν παγκόσμια
διακοπή ενέργειας και επικοινωνιών.
Ύστερα θα προχωρήσουν στην Αίγυπτο και θα καταλάβουν τη διώρυγα του Σουέζ. Πηγαίνοντας για
τη Μέση Ανατολή, οι Ρώσοι, θα περάσουν τα στρατεύματα τους πάνω και μέσα από την Ελλάδα,
χωρίς όμως την παραμικρή ζημία για τους Έλληνες. Το πέρασμα τους θα είναι πολύ γρήγορο.
Αυτή τους η ικανότητα, να μεταφέρουν μεγάλες δυνάμεις σε μεγάλες αποστάσεις και πολύ γρήγορα,
θα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους Ρώσους και θα οφείλεται σε νέα άγνωστα αεροσκάφη, που
θα είναι όπως οι ιπτάμενοι δίσκοι.
Μετά θα στραφούν στα Βαλκάνια, για να βοηθήσουν τους Σέρβους, που θα δέχονται επίθεση από
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ΝΑΤΟ και μουσουλμανικά και καθολικά κράτη των Βαλκανίων και θα νικήσουν.
Αυτό που θα κάμψει τους Ρώσους και θα τους οδηγήσει σε αναδίπλωση των δυνάμεων τους θα είναι
η προδοσία των Κινέζων. Ενώ στην αρχή θα είναι μαζί τους, στη συνέχεια έναντι του μεγαλύτερου
ανταλλάγματος που δόθηκε ποτέ στον κόσμο, την κατοχή όλης της Σιβηρίας, οι Κινέζοι θα
αποχωρήσουν, και το χειρότερο, θα επιτρέψουν στα συμμαχικά στρατεύματα να χτυπήσουν
πισώπλατα τους Ρώσους.
Οι άθλιοι, τον στρατό που δεν έστειλαν να βοηθήσει τους Ρώσους, θα τον στείλουν ενάντια στον
ηρωικό Ελληνικό στρατό, που θα καθοδηγείται από τον θεόσταλτο βασιλέα Ιωάννη. Όμως εκεί θα
τους περιμένει η απόλυτη συμφορά, από τα ουράνια τάγματα των αγγέλων, που θα τους συντρίψουν.
Ο βασιλιάς Ιωάννης, μετά την ανάδειξη του στο θρόνο, θα συνεχίσει τους πολέμους, αυτή τη φορά
ενάντια σε Κινέζους. Ο Ελληνικός στρατός, μαζί με κάποιους συμμάχους από ορθόδοξα κράτη, 100 150 χιλιάδες, πώς θα πολεμούσε ενάντια σε 200 εκ. στρατό; αν δεν επενέβαινε φανερά ο Κύριος να
κατατροπώσει τους εχθρούς του;
Τη φωτιά που θα κατέβει από τον ουρανό και θα "λιώσει" τους Κινέζους, θα τη φέρουν οι δοξασμένοι
υπηρέτες του Κυρίου, οι Άγιοι Άγγελοι.
Μετά τους Κινέζους θα στραφεί εναντίον όλων των μουσουλμάνων, πρώτα στην Ασία και μετά στη
Βόρεια Αφρική.
Όμως δεν τελειώσαμε με τον Πρώτο πόλεμο.
Οι Ρώσοι θα αναδιπλωθούν στην ανατολική Θράκη και στα απέναντι ασιατικά εδάφη. Οι δυτικοί θα
αποβιβαστούν στην Αλβανία και μέσω της παραεγνατίας, που όμως θα έχει καταστραφεί σε μεγάλο
βαθμό, θα αρχίσουν να κινούνται ανατολικά. Επειδή όμως θα έχουν μεγάλο πρόβλημα να κινηθούν
σε ένα κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, (βομβαρδισμένοι δρόμοι, ανατιναγμένες γέφυρες, και κάτω από
σφοδρές επιθέσεις των Ρώσων) θα πάρουν μια πονηρή απόφαση. Θα διοχετεύσουν το μεγαλύτερο
μέρος των στρατευμάτων τους στην Εγνατία οδό της Ελλάδας μας. Αυτό θα γίνει επειδή, αφενός μεν
η Ελλάδα θα είναι ουδέτερη και δεν θα έχει πάθει καμία καταστροφή το οδικό της δίκτυο και
αφετέρου, αφού η Ελλάδα θα είναι άτυπα σύμμαχος της Ρωσίας, οι Ρώσοι δεν θα τολμούσαν να
χτυπήσουν μια "σύμμαχο" και φιλικά προσκείμενη σε αυτήν χώρα. Έτσι και θα γίνει.
Οι σύμμαχοι όμως, θα μισούνε τρομερά τους Έλληνες, γιατί δεν πολεμήσανε τους Ρώσους, άρα δεν
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έχουν καταστροφές και απώλειες που θα έχουν οι ίδιοι, με τις χώρες τους κατεστραμμένες και τα
αγαπημένα τους πρόσωπα ενδεχομένως νεκρά.
Αλίμονο στους Έλληνες που θα πέφτουν στα χέρια τους. Με αστείες δικαιολογίες, που θα καλείται να
απαντήσει ο κάθε αγρότης ή βοσκός, σχετικά με το αν είναι κοντά ή μακριά η πόλη, θα βασανίζονται
μέχρι θανάτου. Θα παρεκκλίνουν της πορείας τους και θα ορμάνε μέσα σε μεγάλες και μικρές πόλεις.
Τα αίσχη της σταυροφορίας θα επαναληφθούν. Σπίτια θα λεηλατούνται, γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας
θα βιάζονται, άνθρωποι θα δολοφονούνται, εκκλησίες θα πυρπολούνται, ιερείς θα διαπομπεύονται
και το κακό θα είναι συνεχόμενο, γιατί με το που θα φεύγει η μία στρατιωτική μονάδα , θα καταφθάνει
η επόμενη...
Μόνη σωτηρία, η φυγή στα βουνά, και το κρύψιμο στα δάση. Αλίμονο στους γέρους, στις εγκύους,
στα μικρά παιδιά και τους ανήμπορους.
Όμως ο "μισθός" των νέων σταυροφόρων θα είναι βαρύς και ολέθριος μπροστά στα τείχη της
Κων/πολης.
Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει (τεχνητή θα είναι) παγκόσμια οικονομική αναταραχή, με κατάρρευση
του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Οι Νατοϊκοί, επειδή στην Εγνατία θα υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση! (Ο γέροντας μου είπε ότι τα
στρατεύματα θα είναι περίπου 3 εκ.) θα στείλουν ένα μέρος διαμέσου Θεσσαλίας. Τρομερή
καταστροφή θα περιμένει τους κατοίκους των περιοχών, όπου θα περάσουν. Τα χωριά του κάμπου
θα καταστραφούν, μια και δεν θα υπάρχει φυσική κάλυψη.
Αυτοί που θα γλιτώσουν, θα είναι τα χωριά στους πρόποδες του Ολύμπου και του Κισάβου. Οι
δυνάμεις από Θεσσαλία και από πάνω από Εγνατία θα ενώνονται έξω από τη Θεσ/νίκη. Νέα άλωση
θα περιμένει την πόλη. Ανοσιουργήματα θα περιμένουν τους ευτυχώς λίγους εναπομείναντες
κατοίκους.
Κατά την περιορισμένη χρονικά Ελληνοτουρκική σύρραξη δεν θα σκοτωθεί ούτε ένας Έλληνας
στρατιώτης. Τραυματισμοί όμως θα υπάρξουν.
Οι στρατιώτες θα είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Θα υπάρχουν πυροβολισμοί, κανονιοβολισμοί
κυρίως στα νησιά. όμως θα είναι σε αυθόρμητες ενέργειες.
Αυτό το ρώτησα προσωπικά, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω, τι σόι πόλεμος θα είναι αυτός, όπου
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δεν θα υπάρχει ούτε ένας Έλληνας νεκρός
Η Θεία σκέπη θα μας προφυλάξει και μετά η φωτισμένη στρατιωτική ηγεσία, που ήδη προετοιμάζει το
αμυντικό δόγμα της χώρας, σύμφωνα με τα επερχόμενα γεγονότα.
Οι Τούρκοι έχουν σχεδιάσει, (Από εδώ και πέρα κάποια γεγονότα θα παραλείπονται, άλλα θα
περικόπτονται και άλλα θα αποσιωπούνται για ευνόητους λόγους) να καταλάβουν πολλά μεγάλα
ελληνικά νησιά. Παράλληλα θα ξεσηκώσουν οικονομικούς μετανάστες, ομόθρησκους με αυτούς, με
στρατιωτικό εξοπλισμό, που ήδη βρίσκεται σε προκαθορισμένους χώρους εντός της χώρας μας.
Πράξεις δολιοφθοράς, ανατινάξεις γεφυρών, δρόμων, εμπρησμοί, θα είναι η αποστολή τους. Οι
υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας μας τα γνωρίζουν όλα.
Η πιο επικίνδυνη δολιοφθορά θα είναι υδραγωγεία και πόσιμο νερό...
Από πληροφορίες που θα έχουν οι Τούρκοι, θα καταλάβουν ότι, επιχείρηση κατάληψης Ελληνικών
νησιών, θα ισοδυναμεί με τραγωδία. Τότε θα επιχειρήσουν τον απόλυτο αιφνιδιασμό, χτυπώντας
κατά μέτωπο την Ηπειρωτική Ελλάδα. Θα επιβιβάσουν το στρατό τους στα καράβια, και θα
κατευθυνθούν για αποβίβαση από Καβάλα ως Αθήνα! Θα πιστέψουν ότι εμείς έχουμε ρίξει το βάρος
στα νησιά και έχουμε αφήσει αφύλακτη τη χερσαία περιοχή. Θα φτάσουν μια ανάσα από το στόχο
τους. Έξι ναυτικά μίλια από τις ακτές. Εκεί θα τους βρει ο όλεθρος.
Όταν δουν οι Τούρκοι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τα νησιά του Αιγαίου, για αντιπερισπασμό θα
επιτεθούν στην Κύπρο. Εκεί θα γίνουν σκληρές μάχες. θα υπάρξουν μεγάλες απώλειες και σε στρατό
και σε άμαχο πληθυσμό. Ευτυχώς η γρήγορη κάθοδος των Ρώσων, θα τους αναγκάσει να
αποσύρουν όλες τις δυνάμεις τους, για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.
Τότε οι Ελληνοκυπριακές δυνάμεις θα ανακαταλάβουν τα κατεχόμενα εδάφη. ∆υστυχώς, θα συμβούν
γεγονότα εθνικών εκκαθαρίσεων. >>
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το επείγον του καυτού αυτού θέματος και η έλλειψη άνεσης χρόνου δεν επέτρεψαν προς το παρόν
η εργασία αυτή να αναπτυχθεί, να αναλυθεί και να διερευνηθεί στο βαθμό που θα θέλαμε.
Από το σύνολο του υπάρχοντος προφητικού λόγου, που έχουμε υπ΄ όψη μας για το συγκεκριμένο
αυτό θέμα που εξετάσαμε, συμπεριλάβαμε εδώ το ουσιαστικότερο και σημαντικότερο μέρος του
δοθέντος αυτού προφητικού λόγου, παραλείψαμε όμως κάποια γριφώδη ή δύσβατα ή μη σημαντικά
κατά πρώτο λόγο κείμενα που θα καθυστερούσαν, χωρίς, ωστόσο, να προσθέτανε και πολλά στην
ολοκληρωμένη ήδη γενική εικόνα των γεγονότων.
Μελλοντικά όμως, θα πρέπει όλα τα παραληφθέντα αυτά κείμενα να συμπεριληφθούν σε αυτήν τη
βασική αρχική εργασία.

Σε αυτό το βιβλίο επικεντρωθήκαμε κυρίως στον προφητικό λόγο περί του τρίτου παγκοσμίου
πολέμου και η παρούσα εργασία κατ΄ αρχάς προοριζόταν να αποτελέσει μόνο μια τελευταία
συμπληρωματική προσδιοριστική επεξηγηματική και διευκρινιστική ενότητα, ενός ευρύτερου και πολύ
ουσιαστικότερου βιβλίου, για τη συνολική θεώρηση επισκόπηση και παρουσίαση του αγνοούμενου
προφητικού λόγου περί του μέλλοντος της ανθρωπότητος και της δημιουργίας, που ήδη
ολοκληρώθηκε και που άμεσα θα κυκλοφορήσει.
Επειδή λοιπόν οι εκεί συμπεριλαμβανόμενες προφητείες, από μεγαλύτερο ύψος θεώρησης του
μέλλοντος, είχαν αρκετές αναφορές στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, οι εδώ συμπεριλαμβανόμενες
προφητείες, προορίζονταν μόνο σαν ένα τελευταίο συμπληρωματικό και διευκρινιστικό παράρτημα.
Κρίθηκε, όμως, προτιμότερο το να προηγηθεί αυτοτελώς " Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ", σαν
προπορευόμενο χωριστό βιβλίο, για το αναγκαίο της γρηγορότερης διάδοσης και επείγουσας
ενημέρωσης και προειδοποίησης του κόσμου, που πρέπει άμεσα να γίνει, όπως προκύπτει από τη
λογική επεξεργασία και την πιθανολόγηση των περιεχομένων αυτών των προφητειών.
Η κατά πολύ ουσιαστικότερη και σημαντικότερη όμως κύρια και γενική εργασία επί των
προφητειών, που προηγήθηκε αυτής και που έπεται, θα είναι μια παγκόσμια έκπληξη, όπως θα
διαπιστωθεί, καθώς μέσα από τον συνδυασμό, την συσχέτιση και την ανάλυση των προφητικών
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κειμένων προκύπτει όχι μόνο το μέλλον της ανθρωπότητος και της δημιουργίας, αλλά και όλη η
πνευματική νομοτέλεια, η νομοθεσία και ο σχεδιασμός αυτής της δημιουργίας που για πρώτη φορά
παγκοσμίως παρουσιάζεται, αναλύεται και επεξηγείται.

Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου, όπως και των προφητειών, είναι το να προειδοποιήσει τον κόσμο
για να προσφέρει στον κόσμο το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της προειδοποίησης, που του επιτρέπει
να προετοιμασθεί και ψυχολογικά και πρακτικά, ώστε να προφυλαχθεί και να αντιμετωπίσει τα
επερχόμενα γεγονότα.
Όσον αφορά λοιπόν την προειδοποίηση του κόσμου, για την όποια προσωπική και ατομική
προετοιμασία του καθένα εν όψη των επερχομένων γεγονότων, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή θα
επιτευχθεί γρήγορα για το συμφέρον όλων, αλλά και με τη βοήθεια όλων για την ευρεία κυκλοφορία
και διάδοση αυτού του επείγοντος προειδοποιητικού και ενημερωτικού βιβλίου.

Το θέμα όμως της αντιμετώπισης των απειλών, που ήδη εμφανίζονται στον εθνικό μας ορίζοντα και
των τεραστίων κινδύνων του επερχομένου τρίτου παγκοσμίου πολέμου, δεν είναι θέμα μόνο
προσωπικής και ατομικής προετοιμασίας, που φυσικά πρέπει να έχει ο καθένας, αλλά ανάγεται σε
θέμα εθνικής κατανόησης και ρύθμισης της νομοτέλειας επιφοράς αυτών των γεγονότων.
Το προαναφερθέν επόμενο βιβλίο λοιπόν, με τη βαθιά γνώση και κατανόηση των πνευματικών
νόμων και της νομοτέλειας της δημιουργίας, που μέσα από τον προφητικό λόγο για πρώτη φορά
δίνονται αναλύονται και εξηγούνται παγκοσμίως, έχει σαν σκοπό, εκτός των άλλων, το να προσφέρει
στην Ελλάδα απλά και ξεκάθαρα όλη εκείνη την πολύτιμη βαθιά γνώση και καθοδήγηση που
χρειάζεται, για να περάσει αβλαβής μέσα από το πύρινο ποτάμι που έρχεται.
Όπως είδαμε στην περίπτωση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι προφητείες σαφώς ξεκαθάριζαν εκ
των προτέρων την πτώση της στα χέρια των Τούρκων, ενώ για τις μέρες μας δεν προσδιορίζονται
ξεκάθαρα τελεσίδικα και οριστικά οι συνέπειες που θα υποστεί η σύγχρονη Ελλάδα, και αυτό μέχρι
την τελευταία στιγμή είναι κάτι που μεταβάλλεται και ρυθμίζεται και θα καθορισθεί από την τελική
στάση και αντίδραση των Ελλήνων στα άνωθεν μηνύματα, που άμεσα θα τους δοθούν και θα τα
συνειδητοποιήσουν. Όλες όμως αυτές οι επείγουσες και καυτές αποκαλύψεις αναλύονται στο
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προαναφερόμενο και εν συνεχεία επόμενο βιβλίο έκπληξη, που όπως και αυτό, θα πρέπει άμεσα να
διαδοθεί, ως άνωθεν βαρυσήμαντος λόγος προειδοποίησης προστασίας και σωτηρίας της Ελλάδος.
Ο τίτλος αυτού του επόμενου βιβλίου θα είναι: << ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΓΓΕΛΜΑ >>, μαζί όμως με μια
παγκόσμια είδηση έκπληξη για όλη την ανθρωπότητα.
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