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ΗΗ  ΑΑΡΡΠΠΑΑΓΓΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ,,  ΗΗ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ    

&&    ΟΟΙΙ……ΕΕΞΞΩΩΓΓΗΗΙΙΝΝΟΟΙΙ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ΑΑΡΡΠΠΑΑΓΓΗΗ  &&  UUFFOO  

 Η ΑΡΠΑΓΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 
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Τίνες είναι οι πετώμενοι ως νέφη και ως περιστεραί εις τας θυρίδας 
αυτών;  

(Ησαΐας 60:8) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις 
αφίνεται· δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία 

παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. 
(Ματθαίος 24:40, 41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι άγιοι.  
(Ζαχαρίας 14:5) 
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ΗΗ  ΑΑΡΡΠΠΑΑΓΓΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ,,  ΗΗ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ  &&  ΟΟΙΙ……ΕΕΞΞΩΩΓΓΗΗΙΙΝΝΟΟΙΙ 

     Το Σύμβολο της Πίστεως, (ο Κανόνας της πίστης των Χριστιανών), αναφέρει, στο 7ο άρθρο του, 
σχετικά με τον Κύριο Ιησού Χριστό, «Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης   κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού 

της Βασιλείας ούκ έσται τέλος», ενώ  τελειώνει  με  το 
«Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος 
αιώνος. Αμήν». 
   Η Ανάσταση των Νεκρών και η Ένδοξη Δεύτερη Έλευση  

του  Χριστού,  θα  είναι  δύο  γεγονότα  θαυμαστά  όσο  και 

μοναδικά. Θα σημάνουν την συντέλεια  του κόσμου,  το τέλος 

του παρόντος αιώνος          και  την  εγκαινίαση του «μέλλοντος 

αιώνος».  

       ΚΑΝΕΝΑΣ δεν γνωρίζει τον ακριβή χρόνο για το πότε θα 

έλθει η Ημέρα του Κυρίου. «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας 
ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου 

μόνος·» (Ματθαίος 24:36). Ούτε άνθρωπος γνωρίζει, ούτε άγγελος και ούτε, φυσικά, ο διάβολος.      
     Όμως  καθώς  «το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται»  (Β΄  Θεσσαλονικείς    2:7),  όταν  έλθει  ο 
προσδιορισμένος  καιρός,  θα  πρέπει  ο  Αντίχριστος  και  τα  όργανά  του  να  έχουν  κάποιες πειστικές 

απαντήσεις  να  παρουσιάσουν  στην  αιφνιδιασμένη  ανθρωπότητα.  Από  τώρα  πρέπει  να 

προετοιμαστούν οι μάζες για αυτά που πρόκειται να συμβούν..      

         Τα δύο  μεγάλα υπερφυσικά γεγονότα που θα γίνουν είναι 1ον) η Ανάσταση των Νεκρών, μετά 

την οποία και σε μηδενικό χρόνο, θα ακολουθήσει η Αρπαγή[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]  των ζωντανών πιστών (δηλ. 

της Εκκλησίας που θα βρίσκεται στην γη)  και 2ον) η Δεύτερη Έλευση (Παρουσία του Κυρίου).       

          Σημειώνεται  ότι  κατά  την  Ένδοξη  Δεύτερη  Έλευση  του  Ιησού  Χριστού  «μετά  πάντων  των 

Αγίων»,  την  οποία  περιγράφει  ο  Ιωάννης  στο  19ο  κεφάλαιο  της  Αποκάλυψης,  (αλλά  και  πολλοί 

Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης όπως ο Ιωήλ, ο Ζαχαρίας και άλλοι), ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει 

να  προβάλει  αντίσταση  λίγο  πριν  την  οριστική  του  ήττα…  Στη  κοιλάδα  του  Μεγγιδώ,  στο  βόρειο 

Ισραήλ,  θα  διεξαχθεί  η  Τελική  Μάχη,  η  Μάχη  του  Αρμαγγεδώνα.  «Και συνήθροισεν αυτούς  (ο 
Αντίχριστος)  εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστί  
Αρμαγεδδών. (Αποκάλυψις 16:16).  
            Το  ερώτημα  όμως  είναι  ΠΩΣ  θα  πείσει  ο 

Αντίχριστος  τους  ηγέτες  των  κρατών  να  στείλουν  τα 

στρατεύματά  τους  στον  Αρμαγγεδώνα;;;  Γιατί  η 

Αποκάλυψη   λέει, ότι θα συναχθούν στρατοί από ΟΛΑ τα 

έθνη.  «…διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα 
οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης 
όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης 
της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος»  (Αποκάλυψις  16:  14).  
Πως θα παρουσιάσει την ‐ εξ ουρανού ‐ επέλαση αυτού του 

λαού που «..ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολύς και ισχυρός· όμοιος αυτού δεν εστάθη απ' αιώνος…», όπως 
λέει ο προφήτης Ιωήλ  (Ιωήλ, 2:2). Πως θα χαρακτηριστούνε τα «στρατεύματα τα εν τω ουρανώ» τα οποία θα 
ακολουθούν  τον  Χριστό  «εφ' ίππων  λευκών…» (Αποκάλυψις  19:14).  Ο  εχθρός  πρέπει  να  είναι 

προσδιορισμένος και τρομακτικός.  Μία λύση φαίνεται η πιο λογική. «Εισβολή εξωγήινων»…  

         Με  δεδομένο ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα έχει, προηγουμένως, χαθεί μυστηριωδώς, 

(Αρπαγή Εκκλησίας), η εξαπάτηση θα φαίνεται τώρα πιο εύκολη…  

         Όταν εξαφανίστηκαν τόσοι άνθρωποι πάλι θα έρεπε να δοθούν εξηγήσεις. Εξηγήσεις όμως που 

θα δρούσαν κατευναστικά στον πανικό και στην μαζική παράκρουση που θα ακολουθούσε ένα τέτοιο 

πρωτόγνωρο φαινόμενο…  

             Ας δούμε πως υφαίνεται, σιγά – σιγά, το σχέδιο της εξαπάτησης. Πως ενεργείται το μυστήριον 

της ανομίας. Πως θα καταφέρουν, για μια ακόμη φορά, τα όργανα του Αντιχρίστου, οι εργάτες της 

Νέας  Εποχής  και  της  Νέας  Παγκόσμιας  Τάξης,  να  κοιμίσουν  τη  κοινή  γνώμη  και  να  την 

χειραγωγήσουν εκεί όπου θέλουν αυτοί. 

 

              Η κοιλάδα του Μεγγιδώ
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                                                                 ΈΈννααςς  ππλλαασσττόόςς  εεχχθθρρόόςς    

  Ο Hermann Goering, (1893 –1946), Πρόεδρος του Reichstag, (1932 μέχρι 1933), ηγετικό 

μέλος του Ναζιστικού Κόμματος και Διοικητής της Luftwaffe είχε κάποτε δηλώσει:  «Φυσιολογικά, οι απλοί άνθρωποι δεν θέλουν 

τον πόλεμο: Ούτε στη Ρωσία, ούτε στην Αγγλία, ούτε και στην Γερμανία. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά, σε τελευταία ανάλυση, είναι οι 

ηγέτες της χώρας που καθορίζουν την πολιτική και είναι πάντα απλό θέμα να παρασυρθούν οι 

άνθρωποι, είτε εάν υπάρχει δημοκρατία, ή  φασιστική δικτατορία, ή Κοινοβούλιο, ή κομμουνιστική 

δικτατορία. Είτε φωνάξουν, είτε δεν φωνάξουν, οι άνθρωποι πάντα μπορούν να παρουσιαστούν 

μπροστά στην προσφορά των ηγετών. Αυτό είναι εύκολο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι τους 

πείτε ότι δέχονται επίθεση και να καταγγελθούν οι φιλειρηνιστές για έλλειψη πατριωτισμού και ότι 

εκθέτουν την χώρα σε κίνδυνο. Λειτουργεί πάντα το ίδιο σε οποιαδήποτε χώρα.». 

      …Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Henry Kissinger, πρώην Υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και 

μέλος της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, κατά την διάρκεια της μυστικής συνόδου της Λέσχης, το 1991 

στο Εβιάν της Γαλλίας δήλωσε:   «Σήμερα, η Αμερική θα εξοργιζόταν αν στρατεύματα των 

Ηνωμένων Εθνών έμπαιναν στο Λος Άντζελες για να επιβάλουν την τάξη. Αύριο θα ευγνωμονούν! 

Αυτό είναι αλήθεια ιδίως αν τους πούμε ότι υπάρχει μια απειλή από το υπερπέραν, είτε 

πραγματική είτε δημοσιευμένη, και η οποία απειλούσε την ίδια την ύπαρξή μας. Είναι τότε που 

όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα εκλιπαρούν για να αποφύγουν από το κακό. Το μόνο πράγμα που 

φοβάται ο άνθρωπος είναι το άγνωστο. Όταν του παρουσιαστεί αυτό το σενάριο, τα προσωπικά 

δικαιώματα θα εγκαταλειφθούν για την εγγύηση ότι θα ζήσουν η οποία θα τους δοθεί από την 

Παγκόσμια Κυβέρνηση». 

          …Ο Ronald Reagan, (1911 –2004), πρόεδρος των ΗΠΑ, (από 1981 έως 1989), στις 21 

Σεπτεμβρίου 1987, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε : «Στην 

εμμονή μας με τους ανταγωνισμούς αυτής της χρονικής στιγμής, τους καιρούς, ξεχνάμε συχνά πόσο 

ενωμένα είναι όλα τα μέλη της ανθρωπότητας. Ίσως χρειαζόμαστε κάποια εξωτερική, παγκόσμια 

απειλή, για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε αυτόν τον κοινό δεσμό. Σκέφτομαι πολλές φορές, 

πόσο γρήγορα οι διαφορές μας παγκοσμίως θα εξαφανίζονταν εάν αντιμετωπίζαμε μια εξωγήινη  

απειλή έξω από αυτόν τον κόσμο».  Ο Reagan επανέλαβε αυτά τα συναισθήματά του στους 

δημοσιογράφους, καθώς αποχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για το Σικάγο, στις 5 Μαΐου 1988: 

«Αλλά, έχω αναρωτηθεί συχνά τι θα γινόταν, εάν όλοι μας στον κόσμο, ανακαλύπταμε ότι δεχόμαστε 

απειλή από μία εξωτερική δύναμη από έναν άλλο πλανήτη. Ξαφνικά δεν θα διαπιστώναμε ότι δεν 

έχουμε καθόλου διαφορές μεταξύ μας, ότι είμαστε όλοι οι άνθρωποι, πολίτες του κόσμου και δεν 

θα ενωνόμαστε όλοι για να πολεμήσουμε εκείνη την ιδιαίτερη απειλή;». [Είναι χαρακτηριστικό ότι 

στις 4 Δεκεμβρίου του 1985, ο Reagan ομολόγησε ότι είχε ζητήσει από τον Μιχαήλ Γκορματσόφ 

να προχωρήσουν σε μια αμερικανοσοβιετική συνεργασία για το ενδεχόμενο εξωγήινης 

απειλής.] 
       …Ο Δρ Steven Greer είναι ο διευθυντής του Προγράμματος «Disclosure Project», ενός μη 

κερδοσκοπικού ερευνητικού προγράμματος που εργάζεται για να αποκαλύψει πλήρως τα γεγονότα 

για τα UFO, την εξωγήινη νοημοσύνη, και τα ταξινομημένα προηγμένα συστήματα ενέργειας και 

προώθησης. Σε ένα άρθρο του τον Ιούνιο του 2002, προειδοποιεί για το πώς μια ψεύτικη 

  

 Hermann Wilhelm Göring 

   

           Henry Kissinger 

  

Ronald Reagan, 

 
  Dr. Steven M. Greer 

 

 

(Από το άρθρο Counterfeit Foe - The Ultimate Hegelian Dialectic     
                  http://www.propagandamatrix.com)    
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εισβολή UFO θα παρουσιαζόταν στο κοινό έτσι ώστε να θυσίαζαν πρόθυμα την ελευθερία τους και θα συσπειρώνονταν γύρω 

από την κυβέρνηση κόντρα στους κακούς εξωγήινους.  

        … Όπως στην ταινία «Ημέρα Ανεξαρτησίας», (Independence Day, του Robert Emmerich) μια προσπάθεια να ενωθεί ο 

κόσμος μέσω του μιλιταρισμού θα ξετυλιγόταν, με την χρησιμοποίηση εξωγήινων ως το νέο 

κοσμικό αποδιοπομπαίο τράγο (σκεφτείτε τους Εβραίους κατά τη διάρκεια του τρίτου Ράιχ). 

         …Το 1991 κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου, ο κορυφαίος στέλεχος της 

Πολεμικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. (USAF) συνέταξε  σχέδιο για να προβάλει μια γιγαντιαία 

ολογραφική εικόνα του Αλλάχ πέρα από τη Βαγδάτη. Η κλίμακα αυτού του προγράμματος 

προϋπόθετε έναν καθρέφτη αρκετά χιλιόμετρα πιο πέρα επάνω στο διάστημα. Εντούτοις, μια 

πρακτικότερη μέθοδος προτάθηκε. Όταν ο θερμός αέρας βρίσκεται πάνω από τον κρύο αέρα, η 

διαφορά στην πυκνότητα είναι αρκετή να κάμψει φως. Στα υψηλότερα ύψη, ένας 

αντικατοπτρισμός μπορεί να κάνει ολόκληρα τα τοπία να εμφανιστούν στον ουρανό. Ένας 

τεχνητός αντικατοπτρισμός θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει με τη θέρμανση της ατμόσφαιρας 

με τα ραδιοκύματα ή τα μικροκύματα. Η USAF είχε έπειτα το πρόβλημα να κάνει την εικόνα 

να μιλά… Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε όταν συνειδητοποιήθηκε ότι οι εικόνες του Αλλάχ είναι 

απαγορευμένες στο Ισλάμ. Ο  Ιρακινός που θα έβλεπε δεν θα καταλάβαινε τι κοίταγε! Επίσης, 

οι πρακτικές δυσκολίες στη μετάδοση μικροκυμάτων αποδείχθηκαν μεγάλες… 

      …Το  1999  ο διάσημος  παραγωγός του Hollywood, Steven Spielberg παρευρέθηκε στην 

διάσκεψη της Λέσχης Bilderberg στην Sintra, της Πορτογαλίας. Τι δουλειά έχει ο Spielberg, 

μία κορυφαία προσωπικότητα της «βιομηχανίας του θεάματος», να συναντιέται μυστικά με 

κορυφαίους τραπεζίτες, στρατιωτικές ευφυΐες και διεθνείς ηγέτες;;;  Σε όλη τη σταδιοδρομία 

του, από την δεκαετία του 1970, μέχρι σήμερα ο Spielberg φαίνεται να έχει μία εμμονή με το 

θέμα εξωγήινοι. Από το 1977 με το «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» (Close Encounters of the 

Third Kind), στον «ET» το 1982 και στο «Deep Impact» το 1998. Αρχίζοντας από τον 

Δεκέμβριο του 2002, το τηλεοπτικό κανάλι «SciFi» θα καλύψει μία Μίνι-Σειρά του Spielberg, 

συνολικής διάρκειας 20 ωρών, που θα ασχολούνται με την απαγωγή από εξωγήινους…  

         …Η οικογένεια Rockefeller διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση των 

παγκόσμιων μυστικών εταιριών Λέσχη Bilderberg, CFR, και Τριμερής Επιτροπή. 

Αντιπροσωπεύουν την κορυφή της μονοπωλιακής κεφαλαιοκρατικής ελίτ. Τον Αύγουστο του 

1995 ο Laurance Rockefeller, (1910 –2004),συνάντησε τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Bill 

Clinton, μόνο του στο ράντσο του στο Wyoming, για να συζητήσουν περισσότερο εκτενέστερα 

για το ζήτημα των UFO… Στις 18 Δεκεμβρίου 1995, η εφημερίδα «New York Daily News» 

ανέφερε ότι ο δισεκατομμυριούχος Laurance Rockefeller, χρηματοδοτούσε μια έκθεση 150 

σελίδων σχετικά με τα UFO που τιτλοφορήθηκε «Τα Καλύτερα Διαθέσιμα Στοιχεία», η οποία 

θα στέλνονταν στη συνέχεια στο Μπιλ Κλίντον και σε άλλους παγκόσμιους ηγέτες. 

         …Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα για το πως μπορούν να χειραγωγηθούν οι μάζες είναι η 

δραματική αφήγηση από τον ηθοποιό Orson Welles  του βιβλίου επιστημονικής φαντασίας του 

H.G. Wells «Ο Πόλεμος των Κόσμων». Στις 30 Οκτωβρίου του 1938 το Ραδιόφωνο CBS 

στην Αμερική έπαιζε Radio ορχηστρική μουσική, όταν ξαφνικά σταμάτησε και ένας δημοσιογράφος διέκοψε το πρόγραμμα για να 

μεταδώσει μία επείγουσα ανακοίνωση. Ένας παράξενος μετεωρίτης είχε πέσει στη γη…Με συνεχείς διακοπές του προγράμματος, ο 

δημοσιογράφος σύντομα μετέδωσε ότι ο μετεωρίτης στην πραγματικότητα δεν ήταν μετεωρίτης, αλλά κάποιο διαστημόπλοιο από 

το οποίο βγήκε ένα περίεργο πλάσμα το οποίο ανατίναξε αυτούς που κοιτάγανε με μια θανάσιμη θερμότητα-ακτίνα.. Ο κόσμος που 

άκουγε το πίστεψε και πανικοβλήθηκε! Τα σπίτια εκκενώθηκαν και ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στρατιωτικός 

νόμος. Οι αρχικές εκτιμήσεις απεικόνισαν μια πανικοβλημένη αντίδραση ενός εκατομμυρίου ακροατών από τους συνολικά έξι 

εκατομμύρια..…Προφανώς, οι άνθρωποι δεν είναι (τόσο) απλοϊκοί σήμερα. Εντούτοις, η νοημοσύνη psy-op και η τεχνολογία είναι 

ικανή να  εξαπατήσει τους ευκολόπιστους σχετικά με μία εχθρική εξωγήινη απειλή. 

 

    
        Ο πόλεμος του Κόλπου

 

 
Steven Spielberg  

 
 

 
Laurance and Mary Rockefeller 

 

 

           
            Orson Welles  
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Ένα τηλεσκόπιο για εξωγήινους... 
BBC, Reuters  Hμερομηνία δημοσίευσης: 15-04-06 

BOΣTΩNH. Eνα νέο οπτικό τηλεσκόπιο 
σχεδιάστηκε με σκοπό να διαπιστώσει την 
ύπαρξη σημείων ζωής από εξωγήινους 
πολιτισμούς. Tο συγκεκριμένο τηλεσκόπιο, 
που σχεδιάστηκε από επιστήμονες του κέντρου 
Αστροφυσικής του πανεπιστημίου του 
Xάρβαρντ, τέθηκε ήδη σε λειτουργία και 
βρίσκεται σε ειδικό εργαστήριο στο Xάρβαρντ 
της Mασαχουσέτης, μια πόλη περίπου 30 μίλια 
βορειοδυτικά της Bοστώνης.                       
Σκοπός των επιστημόνων είναι να χρησιμοποιήσουν 
το τηλεσκόπιο για να «φωτογραφίζουν» συνεχώς επί 
ένα χρόνο το κομμάτι του γαλαξία που μπορεί να 
γίνει ορατό από το βόρειο ημισφαίριο. Aρκετοί 
επιστήμονες θεωρούν ότι η ύπαρξη εξωγήινων 
κοινωνιών μπορεί να διαπιστωθεί από τα φώτα που 
πιθανόν οι εξωγήινοι να χρησιμοποιήσουν ως 
ραδιοκύματα, προκειμένου να επικοινωνήσουν και τα 
οποία μπορούν να καταγραφούν μέσω του νέου 
τηλεσκοπίου. Οπως, μάλιστα, εκτιμά ο ερευνητής της 
επιστημονικής ομάδας «η πλανητική κοινωνία», κ. 
Mπρους Mπετς, «η αποστολή σινιάλων φωτός σε 
ολόκληρο τον κόσμο είναι ένας πιθανός τρόπος 
επικοινωνίας των εξωγήινων, όμως μέχρι σήμερα δεν 
είχαμε τρόπο να τα διακρίνουμε». Tο νέο 
τηλεσκόπιο, που αναμένεται να εντοπίσει τα σινιάλα 
αυτά, διαθέτει κάτοπτρο 1,8 μ. και είναι το μοναδικό 
οπτικό μέσο αναζήτησης εξωγήινων. Ωστόσο το 
κόστος του δεν ξεπέρασε τα 400.000 δολάρια, είναι 
δηλαδή πολύ πιο οικονομικό από ένα επιστημονικό 
τηλεσκόπιο, επειδή, όπως σημειώνει ο κ. Mπετς, για 
την κατασκευή του δεν είναι απαραίτητο το κόστος 
που απαιτεί ένα λεπτομερές τηλεσκόπιο. Kατά το 
παρελθόν οι αστρονόμοι είχαν χρησιμοποιήσει και 
πάλι τηλεσκόπια για να διαπιστώσουν τη μετάδοση 
ραδιοκυμάτων από άγνωστες κοινωνίες, αλλά δεν 
είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σήμερα οι 
επιστήμονες αισιοδοξούν ότι θα καταφέρουν με τη 
χρήση του νέου τηλεσκοπίου να εντοπίσουν αν 
υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, διότι, σύμφωνα με 
τον διευθυντή του προγράμματος κατασκευής του 
τηλεσκοπίου και καθηγητή του Xάρβαρντ, κ. Πολ 
Xόρογουιτς, η νέα αυτή επιστημονική κατασκευή 
μπορεί να πραγματοποιεί ένα τρισεκατομμύριο 
μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο, ενώ καλύπτει έκταση 
100.000 φορές μεγαλύτερη απ' όλα τα προηγούμενα 
τηλεσκόπια. 

 
Universe people 

ΣΣεε  ππρρόόσσφφααττηη  
δδηημμοοσσκκόόππηησσηη  
πποουυ  έέγγιιννεε  σσττιιςς  
ΗΗΠΠΑΑ,,    έένναα  

πποοσσοοσσττόό  8800%%  
ππιισσττεεύύεειι  σστταα  

UUFFOO……  
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Περίεργο φαινόμενο που φωτογραφήθηκε στο 

Tehachapi της California (ΗΠΑ), το 1996 και  
ονομάστηκε από τους νεοεποχίτες πιστούς των 

UFO ως "Η Νέα Ιερουσαλήμ"!!! (….) 

  
  

Η στιγμή της αρπαγής του μικρού 
Barry 

 

 

«…Σύντομα θα έρθει Κάποιος κοντά σας. Θα 
πλησιάσει τους ηγέτες της γης. Θα του ζητήσουν 
τα διαπιστευτήριά του και θα τους τα δώσει.. η 

μαγεία του θα είναι μεγαλύτερη από οποιουδήποτε 
πάνω στη γη… Και αυτοί που δεν θα προσέξουν 
τα λόγια του θα μεταφερθούν μακριά από την 

γη…» 
Λόγια που είπε ένας εξωγήινος ονόματι A Lord 

of Karma στον Dr. George King (ιδρυτή της 
Ουφολογικής Νεοεποχίτικης σέκτας με το όνομα 
«Αιθερική κοινωνία»), στις 23 Νοεμβρίου 1958, 

στην Αγγλία… 

Σκηνές από την ταινία «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» (1977), του Steven Spielberg, όπου οι εξωγήινοι “αρπάζουν” και 
μεταφέρουν στο τεράστιο σκάφος τους, διάφορους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τον μικρό Barry. 
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             Σκηνές από την ταινία ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ((IINNDDEEPPEENNDDEENNCCEE  DDAAYY))    --  11999966  
 

 
 
 
 

   

             
ΟΛΑ τα έθνη σπεύδουν να βοηθήσουν με τα πολεμικά τους αεροσκάφη την αντίσταση κατά των εξωγήινων εισβολέων. 

Από αριστερά προς τα δεξιά : Ισραηλινοί, Ιρακινοί, Ρώσοι και Κινέζοι..  

                                                                              
   

   
              Μετά την συντριβή του στόλου των εξωγήινων ακολουθούν πανηγύρια σε όλο το πρόσωπο της γης...    

Προσέξτε τις σκηνές που οι εξωγήινες δυνάμεις κάνουν την 
εμφάνισή τους και αντιπαραβάλατε με το πως 

παρουσιάζεται, μέσα από την Αγία γραφή, η ΗΜΕΡΑ που θα 
έλθει ο Χριστός: 

Αποκάλυψις 1:7: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν 
πας οφθαλμός...» 
Λουκάς 21:27: «Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου 
ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής». 
Μάρκος 14:62 : «..και θέλετε ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ 
δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των νεφελών του ουρανού». 
Ματθαίος 24:30: «..και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον 
επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. 

Ιωήλ 2:1-3 «…ας τρομάξωσι πάντες οι 
κατοικούντες την γήν· διότι έρχεται η ημέρα 
του Κυρίου, διότι είναι εγγύς· ημέρα σκότους 
και γνόφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης· ως 
αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολύς και 
ισχυρός· όμοιος αυτού δεν εστάθη απ' αιώνος… 
Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ 
κατακαίει όπισθεν αυτού·  
Ιεζεκιήλ 1:4 «Και είδον και ιδού, ανεμοστρόβιλος 
ήρχετο από βορρά, νέφος μέγα και πυρ 
συστρεφόμενον· πέριξ δε τούτου λάμψις και εκ 
μέσου αυτού εφαίνετο ως όψις ηλέκτρου, εκ 
μέσου του πυρός.» 
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Η ΑΡΠΑΓΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ» 
      Μία από τις πρακτικές των οπαδών της Νέας Εποχής είναι το λεγόμενο “channeling”  (ή διακαναλισμός ή 

διαυλισμός), που σημαίνει την επικοινωνία που έχει ένας άνθρωπος με μία οντότητα που δεν ανήκει σε αυτόν τον 

κόσμο.  Συνήθως  μιλάνε  ότι  έχουν  επικοινωνία  με  «αγγέλους»,  ή  με  «αναληφθέντες  δασκάλους»  (ʺAscended 

Mastersʺ), ή με «εξωγήινα όντα». Στην πραγματικότητα βέβαια πρόκειται περί δαιμονικών πνευματών.«Και ουδέν 
θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός».(Β' Κορινθίους 11:14). 

 

 

 

 

 

 

         Είναι  ενδιαφέρον  ότι  αυτές  τα αιθερικά  όντα  έχουν  ήδη  ενημερώσει  τους  «δικούς  τους»  ότι  επίκειται  ένας 

μεγάλος «καθαρισμός» της Γης, κατά τον οποίον ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων θα «εκκενώσει», ξαφνικά, τον 

πλανήτη και θα μεταφερθούν κάπου αλλού…Είτε γιατί θα μεταφερθούν από τους «εξωγήινους αδελφούς» τους 

αλλού,  για  να γλιτώσουν από  διάφορες  καταστροφές,  είτε  επειδή θα  είναι απαρχαιωμένης σκέψης και  δεν θα 

ταιριάζουν πια με την Νέα Εποχή της «φώτισης», στην οποία θα εισέλθει η ανθρωπότητα. Παρακάτω ορισμένα από 
αυτά τα «μηνύματα»: (πηγή: www.redmoonrising.com ) 

"Οι άνθρωποι που αφήνουν τον πλανήτη κατά την διάρκεια των αλλαγών της Γης δεν 
ταιριάζουν εδώ άλλο πια και εμποδίζουν την αρμονία της Γης. Όταν έρθει ο καιρός, ίσως, 

20 εκατομμύρια άνθρωποι θα αφήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια στιγμή και τότε θα 
υπάρχει μία μεγαλειώδης  αλλαγή συνειδητότητας σε εκείνους που παραμένουν."     

Barbara Marciniak, από το βιβλίο "Bringers of the Dawn"(=Αυτοί που φέρνουν την αυγή…)                                                   
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: είναι γνωστό ότι «εωσφόρος» σημαίνει «αυτός που φέρνει την αυγή».Βλέπε Ησαΐας 14:12] 

 Η διακαναλίστρια  Thelma Terrell, με το «πνευματικό» της όνομα, "Tuella," έγραψε στο βιβλίο της  «Επιχείρηση 
Εκκένωση της Γης» (Project World Evacuation) , μηνύματα που της δόθηκαν από ένα ον που ονομάζεται Ashtar, ο 
ηγέτης μία εξωγήινης συνομοσπονδίας : «Τα διασωστικά μας σκάφη, θα είναι σε θέση να έρθουν αρκετά κοντά, σε ένα 
ανοιγόκλειμα του ματιού, για να θέσουν τις ανυψωτικές ακτίνες σε λειτουργία μέσα σε μια στιγμή. Και σε όλη την γη 
όπου θα γίνονται τέτοια γεγονότα, αυτή θα είναι η μέθοδος εκκένωσης. Το ανθρώπινο γένος θα ανυψωθεί, θα ανελκυστεί, 
θα λέγαμε, από τις ακτίνες των μικρότερων σκαφών μας. Αυτά τα μικρότερα εργαλεία θα μεταφέρουν, στη συνέχεια, σαν 
ταξί, τα άτομα σε μεγαλύτερα σκάφη παραπάνω, υψηλότερα στην ατμόσφαιρα, όπου υπάρχει άφθονος χώρος και 
προμήθειες για εκατομμύρια ανθρώπους.»    

 «… Παρατηρούμε συνέχεια, μία απειλή μιας πολικής μετατόπισης του πλανήτη, σε αυτή τη γενιά. Μια τέτοια εξέλιξη θα 
δημιουργούσε μια πλανητική κατάσταση, από την οποία κανένας δεν θα μπορούσε να επιζήσει. Αυτό θα απαιτούσε μια 
εκκένωση όπως έχω αναφερθεί.»  

 «… Οι αλλαγές στη γη θα είναι ο πρωταρχικός παράγοντας στη μαζική εκκένωση αυτού του πλανήτη.»  
 «Υπάρχει μέθοδος και μεγάλη οργάνωση σε ένα λεπτομερές σχέδιο, το οποίο ήδη είναι κοντά στην ολοκλήρωσή του, με 

σκοπό την μετακίνηση ψυχών από αυτόν τον πλανήτη, σε περίπτωση που συμβούν καταστροφικά γεγονότα, τα οποία 
καθιστούν μια διάσωση απαραίτητη…»  

 «Η μεγάλη εκκένωση θα έρθει επάνω στον κόσμο πολύ ξαφνικά. Η λάμψη των γεγονότων έκτακτης ανάγκης θα είναι ως 
αστραπή που λάμπει στον ουρανό. Τόσο ξαφνικά και τόσο γρήγορα θα συμβεί, ώστε θα τελειώσει σχεδόν προτού 
καταλάβετε τι γίνεται…»  

 «Η φάση Ι της μεγάλης εξόδου των ψυχών από τον πλανήτη θα πραγματοποιηθεί μέσα σε μια στιγμή, όταν θεωρηθεί 
δεδομένο ότι οι κάτοικοι της γης κινδυνεύουν.»  «Φάση ΙΙ… Αυτή είναι η δεύτερη φάση αμέσως μετά από την πρώτη. Η 
δεύτερη φάση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς  επιστρέφουμε για τα παιδιά όλων των ηλικιών και των φυλών. Το παιδί 
δεν έχει τη δύναμη της επιλογής στο να κατανοήσει ούτε την υπευθυνότητα.» 

 «Μην ανησυχείτε και μην στενοχωριέστε, εάν δεν συμμετέχετε σε αυτήν την πρώτη προσωρινή ανέλκυση - προς τα 
επάνω, των ψυχών που υπηρετούν με μας. Αυτό μόνο σημαίνει ότι η δράση σας στο σχέδιο είναι αλλού, και θα 
παραληφθείτε για τις οδηγίες σας ή θα τις λάβετε με κάποιο άλλο τρόπο. Μην το πάρετε σαν προσωπική προσβολή εάν 
δεν έχετε προειδοποιηθεί ή δεν συμμετέχετε σε αυτήν την πρώτη φάση σχεδίου μας. Ο καιρός σας θα έρθει αργότερα, και 
αυτές οι οδηγίες δεν είναι απαραίτητο ότι είναι για σας… αυτή τη στιγμή» 

  
Το Channeling σημαίνει διοχέτευση και αφορά την 
διοχέτευση πνευματικών ενεργειών και μηνυμάτων γνώσης 
από πνευματικά αιθερικά όντα και ουράνια φάσματα 
ενεργειών. Το άτομο που κάνει τσάνελινκ είναι ο αγωγός 
για αυτές τις ενέργειες. Το τσάνελινκ μπορεί να πάρει πολλέ
μορφές, από την τηλεπαθητική επικοινωνία, το αυτόματο 
γράψιμο, έως την  εσωτερική γνώση (http://www.lightarian.gr) 
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 «… Πολλοί από τους εργάτες της Νέας Εποχής και τους δασκάλους, που θεωρούν ότι θα ληφθούν δεν θα ληφθούν 
αμέσως, αλλά θα αφεθούν πίσω για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να επιζήσει εν μέσω της κατακλυσμικής περιόδου. 
Αυτή είναι η αποστολή τους.» 

 Η Νεοεποχίτισα συγγραφέας Kay Wheeler (γνωστή με το «πνευματικό» της όνομα Ozmana), που θεωρεί τον εαυτό της 
σπέρμα ενός Πλειδιανού αστεριού και διακαναλίστρια, στο άρθρο της, «Ο Καιρός Είναι Τώρα», στο νεοεποχίτικο έντυπο 
Connecting Link  (Άνοιξη1994), παρουσιάζει υλικό που της δόθηκε μέσω καναλισμού, . με οντότητες που 
αυτοαποκαλούνται «Ψυχές του Φωτός», και είναι εξωγήινοι από τον πλανήτη «Έβδομο Ουράνιο Επίπεδο Ζωής»,που 
ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τη Γη να αποκτήσει πλήρη συνειδητότητα, το οποίο λέει : «Η Μητέρα (Γη) παλεύει 
απελπισμένα για τη ζωή της. Πολλοί από τους στροβιλισμούς της έχουν στραγγιχτεί. Είναι σε κρίσιμο σημείο αυτή τη 
στιγμή και πρέπει να σκεφτεί εάν πρόκειται να επιζήσει. Γι’ αυτό βλέπετε τις πολλές κρίσεις στον κόσμο. Για πολλές από 
αυτές δεν ακούτε καν «στην οθόνη των ψεμάτων σας. (TV)»  

 « «Συμβαίνουν πολλά στον πλανήτη σας αυτή τη στιγμή. Η Μητέρα καθαρίζει. Είναι αυτό που ξέρει να κάνει αυτή τη 
στιγμή για να καθαριστεί από την ρύπανση που υπάρχει μέσα στο σώμα της. Αλλά ως ελαφριοί φορείς μπορείτε να 
βοηθήσετε τη Μητέρα σας να καθαρίσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστραφεί όλη η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη.»  

 «Ένα μεγάλο μέρος από αυτό είναι απαραίτητο. Πολλά από αυτά τα όντα έχουν ραντεβού να φύγουν αυτή τη στιγμή. Ο 
γήινος πληθυσμός πρέπει να μειωθεί για να προωθήσει τις απαραίτητες αλλαγές επάνω σε αυτόν τον πλανήτη για να 
βαδίσει προς την τέταρτη διάσταση.»  

 «Η γη σας είναι μία τέταρτο-διαστατική ύπαρξη αυτή τη στιγμή. Έχει κινηθεί σε αυτό το ενεργειακό σχέδιο, και εκείνοι 
που προγραμματίζουν να μείνουν πρέπει να είναι αυτής της δόνησης.»  

 «Πολλά από αυτά τα όντα που αφήνουν αυτόν τον πλανήτη αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει αυτού που ήρθαν να 
κάνουν. Είναι ένας καιρός για μεγάλη χαρά  για αυτούς. Μην αισθανθείτε λυπημένοι για την αναχώρησή τους. 
Πηγαίνουν στο σπίτι. Πολλοί περιμένουν να είναι μαζί τους και πάλι… Πολλά όντα πρέπει να μετακινηθούν, γιατί τα 
σχέδια που σκέπτονται είναι του παρελθόντος. Μένουν σ’ αυτές τις σκέψεις που κρατούν τη γη πίσω.» 

 Η Earlyne Chaney εξ ονόματος ενός εξωγήινου με το όνομα "Kuthumi" αναφέρει την ανάγκη για τον «καθαρισμό» της 
Γης.«Η μητέρα Deva (Μητέρα Γη) συνειδητοποιεί ότι το μέλημά της είναι να αγνιστεί. Οι αιθέρες της πρέπει να 
καθαριστούν από τις σκοτεινά σκεπτόμενες δυνάμεις.» 

 Η Νεοεποχίτισα συγγραφέας και διακαναλίστρια Barbara Marciniak, ισχυρίζεται «Οι άνθρωποι που αφήνουν τον 
πλανήτη κατά τη διάρκεια του χρόνου των γήινων αλλαγών 
δεν ταιριάζουν εδώ άλλο, και φρενάρουν την αρμονία της 
γης. Όταν ο καιρός έλθει, ίσως και 20 εκατομμύρια 
άνθρωποι, θα αφήσουν τον πλανήτη, ενώ συγχρόνως θα 
υπάρξει μια τεράστια αλλαγή στη συνείδηση για εκείνους 
που παραμένουν.» 

  Η Johanna Michaelson είναι πρώην νεοεποχίτισα και τώρα 
χριστιανή στο βιβλίο της «Σαν πρόβατα στη σφαγή. Το παιδί 
σας και ο αποκρυφισμόςt «… ο Asher, ο «πνευματικός 
οδηγός» του John Randolph Price, ο οποίος είναι μια 
κινητήριος δύναμη πίσω από την «Παγκόσμια Στιγμή 
Συνεργασίας» των Νεοεποχιτών (όπου στις 31 Δεκεμβρίου 
1986,  χιλιάδες νεοεποχίτες έκαναν διαλογισμό σε παγκόσμια 
κλίμακα, ταυτόχρονα επικεντρώνοντας στην παγκόσμια 
ειρήνη και ελπίζοντας να προκαλέσουν μια σοβαρή μαζική 
εισχώρηση στους νέους), του είπε ότι δύο (2) 
δισεκατομμύρια άνθρωποι που δεν πήγαν μαζί με τους 
νεοεποχίτες, θα «σκουπίζονταν» από το πρόσωπο της γης 
κατά τη διάρκεια του επερχόμενου καθαρισμού.» 

 Η Marciniak, στο"Αυτοί που φέρνουν την αυγή», «Εάν τα 
ανθρώπινα όντα δεν αλλάξουν -- εάν δεν κάνουν τη αλλαγή 
στις αξίες και δεν συνειδητοποιήσουν ότι χωρίς τη Γη δεν θα 
μπορούσαν να είναι εδώ -- κατόπιν η Γη, μέσα στην αγάπη 
της για το δικό της ξεκίνημα, θα φθάσει για μια υψηλότερη 
συχνότητα και θα επιφέρει ένα καθαρισμό που θα τον 
ισορροπήσει για άλλη μια φορά. Υπάρχει η δυνατότητα 
πολλοί άνθρωποι να αφήσουν τον πλανήτη ένα απόγευμα.» 

  Metatron: www.users.globalnet.co.uk «Είναι ο χρόνος της 
ενότητας. Είναι ο χρόνος της επιλογής. Και εκείνοι που 
επιθυμούν να μην περπατήσουν επάνω σε αυτήν την πορεία 
θα μεταφερθούν σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ο 
χρόνος είναι δικός μας. Ο εχθρός είναι κοντά και είναι έτοιμος να γίνει ένας με μας και δεν θα είναι ο εχθρός πλέον. Δεν 
θα υπάρχει πλέον σκοτάδι ή φως, καλό ή κακό. Μόνο ενότητα θα υπάρξει και εκείνοι που επιθυμούν να μην αναπτύξουν 
καμία δραστηριότητα στην ενότητα, θα αναπτύξουν δραστηριότητες αλλού, σε έναν άλλο κόσμο.» 

 

 

  
Project World Evacuation (= Επιχείρηση 

παγκόσμια εκκένωση) 

Προσέξτε την εικόνα 
επάνω! Πως «αρπάζουν» 
τα UFO ένα άνθρωπο… 

 Το βιβλίο  «Η 
επερχόμενη ανάληψη και η 
ανακαίνιση της Γης».. 

Liberation of the 
Planet Earth 

 

 
 

Μεταξύ 24Νοεμβρίου 2006 και 18 
Νοεμβρίου 2007 (σύμφωνα 

με το ημερολόγιο των Μάγιας) θα 
συναντήσουμε τους Γαλαξιακούς μας 

φίλους 
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….ΚΚααιι  εεννώώ  εεκκάάθθηηττοο  εεππίί  ττοουυ  όόρροουυςς  ττωωνν  ΕΕλλααιιώώνν,,  ππρροοσσήήλλθθοονν  ππρροοςς  ααυυττόόνν  οοιι  

μμααθθηηττααίί  κκααττ''  ιιδδίίαανν,,  λλέέγγοοννττεεςς··  ΕΕιιππέέ  ππρροοςς  ηημμάάςς  ππόόττεε  θθέέλλοουυσσιι  γγεείίννεειι  ττααύύτταα,,  κκααιι  
ττιι  ττοο  σσηημμεείίοονν  ττηηςς  ππααρροουυσσίίααςς  σσοουυ  κκααιι  ττηηςς  σσυυννττεελλεείίααςς  ττοουυ  ααιιώώννοοςς;; 
 

 
…Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς 
αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση 
τις. 

ΔΔιιόόττιι  πποολλλλοοίί  
θθέέλλοουυσσιινν  εελλθθεείί  εεππίί  
ττωω  οοννόόμμααττίί  μμοουυ,,  
λλέέγγοοννττεεςς,,  ΕΕγγώώ  εείίμμααιι  οο  
ΧΧρριισσττόόςς,,  και πολλούς 
θέλουσι πλανήσει….  

 
…Θέλετε δε ακούσει 

πποολλέέμμοουυςς....  
 

  

 …κκααιι  φφήήμμααςς  
πποολλέέμμωωνν…… 

     
   Σύγχρονες απειλές πολέμων                Ο Ψυχρός Πόλεμος… 

…Διότι θέλει εγερθή έέθθννοοςς  εεππίί  έέθθννοοςς  
κκααιι  ββαασσιιλλεείίαα  εεππίί  
ββαασσιιλλεείίαανν…… 

    
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

 

--  -- 

το όρος των ελαιών 

Vissarion 

 Inri Cristo 

 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1942. Εβραίοι στο γκέτο της Βαρσοβίας 
ΔΕΞΙΑ : 1973. Εβραίοι στον πόλεμο του Yom Kippur  

ΔΕΞΙΑ : Η ψυχροπολεμική ταινία «Η 
Επόμενη Ημέρα (1983) 
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…και θέλουσι γείνει ππεείίννααιι…… 

 

…και 

λλοοιιμμοοίί…… 

      
 
 

…και σσεειισσμμοοίί  
κκααττάά  ττόόπποουυςς…… 
 

   
 

Και…..ττααρρααχχααίί  
 ( Μάρκος13:8). 
 

   
 
 
 

 
 

…πάντα δε ταύτα είναι αρχή 
ωδίνων... 
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…Και θθέέλλεειι  κκηηρρυυχχθθήή  ττοούύττοο  ττοο  
εευυααγγγγέέλλιιοονν  ττηηςς  ββαασσιιλλεείίααςς  εενν  
όόλληη  ττηη  οοιικκοουυμμέέννηη  ππρροοςς  

μμααρρττυυρρίίαανν  εειιςς  ππάάνντταα  
τταα  έέθθννηη,, και τότε θέλει ελθεί το τέλος...   

 

…και επειδή θέλει 

ππλληηθθυυννθθήή    
ηη  ααννοομμίίαα…… 

 

 

……ηη  ααγγάάππηη  ττωωνν  
πποολλλλώώνν  θθέέλλεειι  
ψψυυχχρρααννθθήή……..  
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……ΤΤόόττεε  θθέέλλοουυσσιι  σσααςς  
ππααρρααδδώώσσεειι  εειιςς  θθλλίίψψιινν  

κκααιι  θθέέλλοουυσσιι  σσααςς  
θθααννααττώώσσεειι,,  κκααιι  

θθέέλλεεττεε  εείίσσθθααιι  

μμιισσοούύμμεεννοοιι  
υυππόό  ππάάννττωωνν  
ττωωνν  εεθθννώώνν  δδιιάά  
ττοο  όόννοομμάά  μμοουυ…….. 
. 
 

  
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Το Κολοσσαίο της Ρώμης όπου βρήκαν φρικτό θάνατο χιλιάδες χριστιανοί  

ΔΕΞΙΑ: Υβριστικό σκίτσο για τον Σταυρό, που βρέθηκε στο Παλατίνο της Ρώμης και που (κατά πάσα πιθανότητα) 

σχεδιάστηκε από Ρωμαίο στρατιώτη, που κορόιδευε κάποιον χριστιανό συστρατιώτη του όνοματι Αλεξαμενό 

 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Απεικόνιση εκτέλεσης χριστιανού στην Β. Κορέα 

ΔΕΞΙΑ : Υβριστική σκηνή για τον Σταυρό, σχεδιασμένη από καλλιτέχνιδα της show business... 

…Και πολλοί 

ψψεευυδδοοππρροοφφήήττααιι  
θέλουσιν εγερθή κκααιι  

ππλλααννήήσσεειι  
πποολλλλοούύςς…… 
 

      
 

…Ο δε 
υυπποομμεείίννααςς  
έέωωςς  ττέέλλοουυςς,, 
ούτος θέλει 

σσωωθθήή.... 
 

 
 

Sun Myung Moon  

      

ΤΟΤΕ…

ΤΩΡΑ… 

αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον 
εν τοις αγγείοις αυτών…. 
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ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΙΙ  
«Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να 

γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος». (Ματθαίος 24:6) 
       

«Ολόκληρη η ιστορία του ανθρώπου είναι γεμάτη πολεμικές αναμετρήσεις, ο 20ος αιώνας όμως 

έχει  αναντίρρητα  την  πρωτοκαθεδρία,  αφού  ο  κατάλογος  των  ένοπλων  συγκρούσεων  που 

σημειώθηκαν τα  εκατό του χρόνια, είναι μακρύς». (Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ, τόμος 10ος).  
 

     Με  πόλεμο  ξεκίνησε  η  ιστορία  του 

ανθρώπινου  γένους.  Και  μάλιστα 

αδελφοκτόνο.  «Και είπεν ο Κάϊν προς Άβελ τον 
αδελφόν αυτού, Ας υπάγωμεν εις την πεδιάδα· και 
ενώ ήσαν εν τη πεδιάδι, σηκωθείς ο Κάϊν κατά του 
αδελφού αυτού Άβελ εφόνευσεν αυτόν». (Γένεσις 
4:8).  
    Με πόλεμο και θα τελειώσει…  
 «…διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα 
σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς 
της γης και της οικουμένης όλης, διά να συνάξωσιν 
αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της 
μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος». 
(Αποκάλυψις 16:14)  
«Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και 
τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, διά να κάμωσι 
πόλεμον με τον καθήμενον επί του ίππου και με το 

στράτευμα αυτού». (Αποκάλυψις 19:19)  
 «Και συνήθροισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστί Αρμαγεδδών». (Αποκάλυψις 16:16). 
       

      Μετά  το  τέλος  του  Β΄  Παγκοσμίου  Πολέμου,  με  νωπές  τις  μνήμες  από  την  φρίκη  του  πιο 

καταστροφικού  πολέμου,  ο  κόσμος  έλπισε  ότι  με  την  ίδρυση  του  ΟΗΕ  το  κακό  θα  περιοριζόταν. 

Άλλωστε όλοι σχεδόν,  οι κάτοικοι  της γης βίωσαν την φρίκη του πολέμου. Όμως μάταια. Ο κόσμος 

χωρίστηκε αμέσως, σε δύο στρατόπεδα. Ήταν η μακρά εποχή του «ψυχρού πολέμου». Το ΝΑΤΟ με τα 

υπό  την  ηγεμονία  των  ΗΠΑ  κράτη  και  το  Σύμφωνο  της  Βαρσοβίας  με  τα  υπό  την  ηγεμονία  της 

Σοβιετικής Ένωσης κράτη. Στην διάρκεια του «ψυχρού πολέμου», ολόκληρος  ο κόσμος ζούσε με την 

αγωνία μιας ολοκληρωτικής σύγκρουσης των δύο οπλισμένων ‐ με πυρηνικά όπλα‐ «υπερδυνάμεων», 

που κατά καιρούς εξαπέλυαν επιθέσεις η μία προς την άλλη, σε διάφορα πολιτικά επίπεδα, χωρίς να 

εμπλέκονται σε κατά κυριολεξία πολεμικές συγκρούσεις.  

 
«Και εξήλθεν άλλος ίππος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' 

αυτόν εδόθη να σηκώση την ειρήνην από της γης, και να 
σφάξωσιν αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη». 

(Αποκάλυψις 6:4) 

Άσκηση Αμερικανών 
στρατιωτών ειδικών για την 
αντιμετώπιση πυρηνικής 

επίθεσης 
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    Η πολυπόθητη ειρήνη έμοιαζε άπιαστο όνειρο…  

 Ο Λέων Τολστόι είχε πει: «Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο 

αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του...»  

    Ο Λόγος του Θεού εντοπίζει το 

πρόβλημα  :  «Πόθεν προέρχονται 
πόλεμοι και μάχαι μεταξύ σας; ουχί 
εντεύθεν, εκ των ηδονών σας, αίτινες 
στρατεύονται εντός των μελών σας;» 
(Ιακώβου  4:1)  «Ειρήνη δεν είναι εις 
τους ασεβείς, λέγει Κύριος».  (Ησαΐας 
48:22). «..οι πόδες αυτών είναι ταχείς 
εις το να χύσωσιν αίμα· ερήμωσις και 
ταλαιπωρία εν ταις οδοίς αυτών, και 
οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν». 
(Ρωμαίους 3:15‐17) 

     Εκτός του «ψυχρού πολέμου»,  

οι  πολεμικές  συγκρούσεις  όχι 

μόνο  δεν  σταμάτησαν,  αλλά 

μάλλον  αυξήθηκαν…  Παρά  τις 

προσπάθειες που έχουν γίνει και 

συνεχίζουν  να  γίνονται,  οι 

πόλεμοι όχι μόνο δεν μειώνονται, 

αλλά  μάλλον,  αυξάνουν.  Το 

ΚΟΚΚΙΝΟ  ΑΛΟΓΟ  της 

Αποκάλυψης  καλπάζει  και 

σκορπάει τον θάνατο...  

Παρακάτω  θα  δείτε  την θλιβερή 

ΛΙΣΤΑ  με  τους  πόλεμους  που 

έγιναν  και  πολλοί  συνεχίζουν 

μέχρι  σήμερα,  από  το  1945  και 

μετά.   Η πικρή αλήθεια είναι ότι 

μέχρι  να  έρθει  ο  Άρχοντας  της 

Ειρήνης η λίστα θα συνεχίζεται... 
«Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι 
βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και 
ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω»· 
(Ρωμαίους 14:17) 

         Κι  όμως.  Το  χειρότερο,  για 

την ανθρωπότητα, δεν έχει έρθει 

ακόμα…«Επειδή όταν λέγωσιν, 
Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται 
επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι 
ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν 
θέλουσιν εκφύγει».  (Θεσσαλονικείς  Αʹ  5:3) Η  Αποκάλυψη  μιλάει 
προφητικά ότι το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού πρόκειται να 

σκοτωθεί  σε  μία  τρομακτική  πυρηνική  σύγκρουση 

στην Μ. Ανατολή, τον καιρό της 6ης σάλπιγγας. «Και 
ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι, οι ητοιμασμένοι εις την ώραν 
και ημέραν και μήνα και ενιαυτόν, διά να θανατώσωσι το 
τρίτον των ανθρώπων». (Αποκάλυψις 9:15)        
 
 
 
 

 
Πόλεμος στο ΒΙΕΤΝΑΜ (1964‐1975). Πάνω: 

Βάση των Βιετγκόγκ στις φλόγες. Κάτω: 

παιδάκια τρέχουν μετά από έκρηξη βόμβας 

νάπαλμ

 

  
Σωρός από κοκάλα από τις σφαγές των 
Ερυθρών Χμέρ στην Καμπότζη(1971-1978) 

 
Πόλεμος Yom Kippur - αραβο-ισραηλινός 

(1973) 

 
Πόλεμος Ιράν – Ιράκ (1980-1988) 

 
Εμφύλιος Πόλεμος στην Λιβερία 

(1989-1997) 

 
Πόλεμος στον Κόλπο (1991) 

 
Πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία. 

(1990-1995).Σέρβοι πανηγυρίζουν 
κρατώντας ως λάφυρο Κροατική 

σημαία 

 
Πόλεμος στο Αφγανιστάν (2001) 
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ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΙΙ                                                            

««ΔΔιιόόττιι  θθέέλλεειι  εεγγεερρθθήή  έέθθννοοςς  εεππίί  έέθθννοοςς  κκααιι  ββαασσιιλλεείίαα  εεππίί  ββαασσιιλλεείίαανν....»»··  ((ΜΜααττθθααίίοοςς  2244::77))  

ΑΑ΄́  ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΣΣ  

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, διεξήχθη περισσότερο στην 

Ευρώπη από το 1914 μέχρι το 1918.  

Οι  Συμμαχικές  Δυνάμεις  αποτελούμενες  από  την 

Γαλλία,  την  Ρωσία,  την  Βρετανική  Αυτοκρατορία  και 

αργότερα  από  την  Ιταλία  και  τις  ΗΠΑ,  νικήσανε  τις 

Κεντρικές  Δυνάμεις:  Αυστρο‐Ουγγαρία,  Γερμανική 

Αυτοκρατορία,  Βουλγαρία  και  Οθωμανική 

Αυτοκρατορία.  

Υπολογίζεται  ότι  συμμετείχε  το  93%  του  παγκόσμιου 

πληθυσμού (33 κράτη). 

Το μεγαλύτερο μέρος του Πολέμου διεξήχθη στο Δυτικό 

μέτωπο.  Ήταν  δε  η  πρώτη  φορά  που  έλαβε  μέρος  η 

Πολεμική Αεροπορία.   

Περισσότεροι  από  9  εκατομμύρια  στρατιώτες 

σκοτώθηκαν  στα  πεδία  των  μαχών,  ενώ  εκατομμύρια 

πολίτες χαθήκανε.  

Τέσσερις αυτοκρατορίες διαλύθηκαν μετά τον πόλεμο. Η 

Αυστρο‐Ουγγρική,  η  Γερμανική,  η  Οθωμανική  και  η 

Ρωσική.  

Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά το τέλος του Α΄ 

Παγκοσμίου  Πολέμου,  οδήγησαν  στον  Β΄  Παγκόσμιο 

Πόλεμο 21 χρόνια μετά..   

Συμμαχικές 
Δυνάμεις: 
Νεκροί στρατιώτες:
5.520.000 
Τραυματίες 
στρατιώτες: 
12.831.000 
Αγνοούμενοι 
στρατιώτες: 
4.121.000 

Κεντρικές 
Δυνάμεις:  
Νεκροί στρατιώτες: 
4.386.000 
Τραυματίες 
στρατιώτες: 
8.388.000 
Αγνοούμενοι 
στρατιώτες: 
3.629.000 

 

Συμμαχικές 
Δυνάμεις: 

Ρωσική 
Αυτοκρατορία 

Γαλλία 
Βρετανική 

Αυτοκρατορία 
Ιταλία 
ΗΠΑ 

και άλλες… 

Κεντρικές 
Δυνάμεις: 

Αυστροουγγαρία 
Γερμανική 

Αυτοκρατορία 
Οθωμανική 

Αυτοκρατορία 
Βουλγαρία 

 

Σκηνές από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
 

    
Βρετανοί στρατιώτες τυφλωμένοι από 

αέρια…. 
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  ΒΒ΄́  ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΣΣ  

   Ο  Β΄  Παγκόσμιος  Πόλεμος  ήταν  μία 

παγκόσμια  σύρραξη  ανάμεσα  στις  Συμμαχικές 

Δυνάμεις  και  στις  Δυνάμεις  του  Άξονα,  και 

διεξήχθη από το 1939 μέχρι το 1945. Ένοπλες 
δυνάμεις από πάνω από 70 κράτη ενεπλάκησαν 

σε μάχες στον αέρα και στην γη.  

    

    Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα 

τον  θάνατο  πάνω  από  60  εκατομμυρίων 

ανθρώπων,  την  πιο  θανατηφόρα  σύρραξη 

στην ιστορία της ανθρωπότητας.  
    Ο Πόλεμος τέλειωσε με νίκη των Συμμάχων.   

     

   Περίπου  63  εκατομμύρια  άνθρωποι,  ή  το  3% 

του  πληθυσμού  της  γης  βρήκαν  τον  θάνατο 

κατά  την  διάρκεια  του  Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Περίπου  24  εκατομμύρια  στρατιώτες  και  38 

εκατομμύρια πολίτες.  

   Περίπου  9  εκατομμύρια  χάθηκαν  στο 

Ολοκαύτωμα. ( από αυτούς 6 εκατομμύρια ήταν 

Εβραίοι, 1.8 με 1.9 εκατομμύρια ήταν μη – Ιουδαίοι 

Πολωνοί, 200.000 με 800.000 ήταν τσιγγάνοι Ρομά, 

200.000 με 300.000 άνθρωποι με κάποια αναπηρία, 

και  άλλες και  άλλες  ομάδες  (πολιτκοί 

κρατούμενοι,  ομοφυλόφιλοι,  μάρτυρες  του 

Ιεχωβά κ.α.).  

Από το σύνολο των νεκρών το 80% ήταν από την 

πλευρά των Συμμάχων και το 20% από την πλευρά του Άξονα. από την πλευρά του Άξονα.  

                                                                               

 Από πάνω: Η απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία, 
η είσοδος ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης των Ναζί 
στο Auschwitz, Ο Κόκκινος Στρατός υψώνει την 

σοβιετική σημαία στην Reichstag στο Βερολίνο, και η 
ατομική βόμβα στο Nagasaki. 

.  

 
Ο Benito Mussolini και ο Adolf 

Hitler. 

 

 
Tα αμερικάνικα πολεμικά πλοία 

USS West Virginia και USS Tennessee 

δέχονται επίθεση στο Pearl Harbor 

 

 
 

Το σύννεφο του μανιταριού στο 

Nagasaki. 
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Από τα, περίπου, 17 εκατομμύρια νεκρών των συμμάχων, 11 εκατομμύρια, περίπου, ήταν Σοβιετικοί 

και 3 εκατομμύρια ήταν Κινέζοι. Από τα περίπου 8 εκατομμύρια νεκρών των δυνάμεων του Άξονα 5 

εκατομμύρια, περίπου, ήταν Γερμανοί. Από τους νεκρούς πολίτες, περίπου, το 90% ήταν Σύμμαχοι (το 

1/3 από αυτούς ήταν σοβιετικοί πολίτες και περισσότερο από το 15% όλων των πολιτών πέθαναν σε 

στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Γερμανών) και το 10% ήταν από την πλευρά του Άξονα.  

Σοβιετικοί στρατιώτες μάχονται στα 

ερείπια του Στάλινγκραντ, το 1942 

 

 
Επιζών  από  αεροπορική  επίθεση  των 

Γερμανών στην Βαρσοβία 

 
Κρατούμενοι σε στρατόπεδο 

συγκέντρωσης στο Ebensee, της 

Αυστρίας 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

Οι Σύμμαχοι 
Νεκροί 
στρατιώτες: 
17.000.000 
Νεκροί 
πολίτες: 
33.000.000 
Σύνολο 
νεκρών: 
50.000.000 

Ο Άξονας 
Νεκροί 
στρατιώτες: 
8.000.000 
Νεκροί πολίτες: 
4.000.000 
Σύνολο νεκρών: 
12.000.000 

 

Οι Σύμμαχοι 
•  Ηνωμένο Βασίλειο 
•  Σοβιετική Ένωση 
•  ΗΠΑ 

•  Δημοκρατία  της Κίνας 

• Πολωνία 

•  Γαλλία (και μετά τις 16 

Ιουνίου 1940: Ελεύθερη 
Γαλλία) 

• Ολλανδία 

• Βέλγιο 
• Καναδάς 

• Νορβηγία 

• Ελλάδα 
• Γιουγκοσλαβία 

• Τσεχοσλοβακία 
• Ινδία 
• Αυστραλία 

•  Ελ Σαλβαντόρ 
•  Νέα Ζηλανδία 

•  Νότιος Αφρική                

• Αίγυπτος 
• Φιλιππίνες 

• Βραζιλία    και άλλες… 

 
 
Ο Άξονας 

• Γερμανία 

• Ιαπωνία 

• Ιταλία 

•  Γαλλία του 
Βισύ 

• Ουγγαρία 

• Βουλγαρία 

• Ρουμανία 

• Φιλανδία 

• Κροατία 

• Σλοβακία 

• Ταιλάνδη  

και άλλες… 

 

 
 

Πτώματα Γερμανών αμάχων στην Δρέσδη, τον 
Φεβρουάριο του 1945 
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ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ    
ττοονν  ΒΒ΄́  ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟ    

κκααιι  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  
--------------------------------------------------------------  

•1945‐1949 κινεζικός εμφύλιος πόλεμος  

• 1945‐1949 ινδονησιακή επανάσταση  

• 1946‐1949 ελληνικός εμφύλιος πόλεμος  

• 1946‐1954 1ος πόλεμος στην Ινδοκίνα 

• 1947 παραγουανός εμφύλιος πόλεμος  

• 1947‐1949 ινδο‐πακιστανικός πόλεμος   

• 1948 εμφύλιος πόλεμος της Κόστα Ρίκα  

• 1948‐1949 1ος  αραβο‐ισραηλινός πόλεμος  

• 1949‐1959 κινεζική εισβολή του Θιβέτ 

• 1950‐1953 πόλεμος στην Κορέα  

• 1952‐1960 εξέγερση των Μάο Μάο 

• 1954‐1975 δεύτερος πόλεμος στην Ινδοκίνα  

•1959‐1975 πόλεμος του Βιετνάμ  

• 1962‐1975 εμφύλιος πόλεμος στο Λάος  

•1967‐1975 εμφύλιος πόλεμος στην 

Καμπότζη  

•1954‐1962 αλγερινή επανάσταση  

•1955‐1972 1ος Σουδανέζικος εμφύλιος 

πόλεμος  

•1956 πόλεμος του Σουέζ  

•1956 ουγγρική εξέγερση  

•1956‐1959 κουβανική επανάσταση  

•1958 κρίση του Λιβάνου του 1958 

•1960‐1996 εμφύλιος πόλεμος στην 

Γουατεμάλα  

•1961 εισβολής στον κόλπο της χοίρων, 

Κούβα 

•1961‐1975 επανάσταση στην Αγκόλα  

•1962‐1966 διαμάχη Ινδονησίας‐Μαλαισίας  

•1962‐1975 επανάσταση της Γουινέα‐Bissauan 

•1962 Σινο‐Ινδικός πόλεμος  

•1962 ινδονησιακή προσάρτηση της δυτικής 

Ν.Γουϊνέας  

•1962‐1966 διαμάχη Ινδονησίας‐Μαλαισίας  

•1962‐1970 εμφύλιος πόλεμος της Υεμένης  

•1964‐1975 επανάσταση στην Μοζαμβίκη  

•1964‐σήμερα Κολομβιανή ένοπλη 

σύγκρουση  

•1965 Ινδο‐πακιστανικός πόλεμος του 1965  

•1965‐1993 εμφύλιος πόλεμος στο Τσαντ  

•1965‐1966 ινδονησιακός εμφύλιος πόλεμος  

•1965‐1989 νοτιοαφρικανικός πόλεμος 

συνόρων  

•1966‐1988 επανάσταση στην Ναμίμπια  

•1967‐1970 Νιγηριανός εμφύλιος πόλεμος  

•1969‐σήμερα κομμουνιστική εξέγερση στις 

Φιλιππίνες  

1969‐σήμερα ισλαμική εξέγερση στις Φιλιππίνες  

•1971 απελευθερωτικός πόλεμος του Μπαγκλαντές 

•1971 Ινδο‐πακιστανικός πόλεμος του 1971  

•1972 σύγκρουση Λιβύης‐Σουδάν  

•1973 πόλεμος Yom Kippur (4ος αραβικός‐

ισραηλινός πόλεμος)  

•1974 Τουρκική εισβολή στην Κύπρο  

•1974‐1991 Αιθιοπικός εμφύλιος πόλεμος  

•1975‐1989 Αγκόλα εμφύλιος πόλεμος στην Αγκόλα 

•1975‐1991 Λιβανέζικος εμφύλιος πόλεμος  

•1975‐1978 Ινδονησιακή εισβολή ανατολικού Timor  

•1975‐1998 επανάσταση του ανατολικού Τιμόρ  

• 1975‐1992 εμφύλιος πόλεμος στην Μοζαμβίκη  

• 1977 Λιβυκό‐Αιγυπτιακός πόλεμος  

• 1977‐1991 Καμποτζιανός‐βιετναμέζικος πόλεμος  

• 1978 Ισραηλινή εισβολή στον Λίβάνο  

• 1978‐1979 πόλεμος Ουγκάντας‐Τανζανίας  

• 1979 Σινο‐βιετναμέζικος πόλεμος  

• 1979‐1982 1ος εμφύλιος πόλεμος στο Τσαντ 

• 1979‐1989 σοβιετική εισβολή του Αφγανιστάν 

• 1980‐1987 σύγκρουση Τσαντ – Λιβύης  

• 1980‐1992 εμφύλιος πόλεμος στο Ελ Σαλβαδόρ  

• 1980‐1988 πόλεμος Ιράν‐Ιράκ  

• 1982 πόλεμος των Νησιών Φόλκλαντ  

• 1982 Ισραηλινή εισβολή στο Λιβάνου  

• 1983 Αμερικανική εισβολή στην Γρενάδα  

• 1983‐σήμερα εθνική σύγκρουση στη Σρι Λάνκα  

• 1983‐2005 2ος σουδανέζικος εμφύλιος πόλεμος  

• 1984 – σήμερα κουρδική εξέγερση στην Τουρκία  

• 1984‐σήμερα απελευθερωτικό κίνημα των 

Παπούα 

 • 1987‐1993 1η Ιντιφάντα στην Παλαιστίνη 

•1984 ‐ σήμερα 2ος εμφύλιος πόλεμος στην 

Ουγκάντα  

• 1988‐σήμερα εμφύλιος πόλεμος στην Σομαλία  

• 1988‐1994 πόλεμος του Ναγκόρνο‐Καραμπάχ  

• 1989‐1991 πόλεμος συνόρων Μαυριτανίας‐

Σενεγάλης  

• 1989‐1990 Αμερικάνικη εισβολή στον Παναμά  

• 1989‐1997 1ος πρώτα εμφύλιος πόλεμος στην 

Λιβερία  

• 1984 –σήμερα σύγκρουση στο Κασμίρ  

• 1990‐1991 πόλεμος του Κόλπου  

• 1990‐1994 εμφύλιος πόλεμος στην Ρουάντα 

• 1991‐2002 Αλγερινός εμφύλιος πόλεμος  
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• 1991‐2001 Γιουγκοσλαβικοί πόλεμοι (1991 σλοβένικος 
πόλεμος,1991‐1995 κροατική επανάσταση, 1992‐1995 βοσνιακός 

πόλεμος, 2000‐2001 κρίση κοιλάδων Preševo, 2001 σύγκρουση 

στην ΠΓΔΜ)  

• 1991‐1993 εμφύλιος πόλεμος στην Γεωργία (1991‐

1992 πόλεμος στη νότια Οσετία, 1992‐1993 πόλεμος 

στην Αμπχαζία) 

 • 1991‐1997 εμφύλιος πόλεμος στην Σιέρα Λεόνε  

• 1992‐1997 εμφύλιος πόλεμος του Τατζικιστάν  

• 1993‐1999 εμφύλιος πόλεμος του Μπουρούντι  

• 1994 εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη  

• 1994‐1996 1ος πόλεμος στην Τσετσενία  

• 1994‐1998 2ος εμφύλιος πόλεμος στο Τσαντ  

• 1995 βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στην Σερβία  

• 1996‐1997 1ος πόλεμος στο Κογκό  

• 1996‐2006 εμφύλιος πόλεμος στο Νεπάλ  

• 1998‐2000 πόλεμος Αιθιοπίας‐Ερυθραίας  

• 1998 Αμερικάνικοι βομβαρδισμοί σε Αφγανιστάν 

και Σουδάν  

• 1998 Αμερικάνικοι βομβαρδισμοί στο Ιράκ  

• 1998‐2002 2ος πόλεμος στο Κογκό  

•  1999 πόλεμος στο Νταγκεστάν  

• 1999‐σήμερα 2ος πόλεμος στην Τσετσενία 

• 1999‐2003 2ος εμφύλιος πόλεμος στην Λιβερία 

• 2000‐2006 Ιντιφάντα του τέμενους Al‐Aqsa  

• 2000‐σήμερα σύγκρουση στο Λάος  

• 2001 σύγκρουση συνόρων Ινδίας‐Μπαγκλαντές  

• 2001‐σήμερα Αμερικάνικη εισβολή στο 

Αφγανιστάν  

• 2001‐σήμερα εμφύλιος πόλεμος στην Ακτή 

Ελεφαντοστού  

•2003 εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν  

•2004‐ σήμερα, σύγκρουση Τσαντ‐Σουδάν   

•2005 αμερικάνικη εισβολή στο Ιράκ 

•2003‐σήμερα 2ος ιρακινός εμφύλιος πόλεμος   

•2004 εξέγερση στην Αϊτή  

•2006 σύγκρουση Ισραήλ‐Λίβάνου 

 •2006‐2007 παλαιστινιακή φατριαστική βία 

                               ???????????? 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«…ασύνετοι, παραβάται συνθηκών, 
άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι..» 

(Ρωμαίους 1:31) 
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«Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος 
επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης 

ηκολούθει μετ' αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί 
το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και 
με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης». 

(Αποκάλυψις 6:8) 

 

 
 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Αμερικανών για πόλεμο με το Ιράν…Crew on board the aircraft carrier USS Eisenhower are on alert in the Arabian Sea 

ΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΠΠΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΥΥ……  
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ΗΗ  ΓΓΗΗ  ΠΠΕΕΝΝΘΘΕΕΙΙ……        ΟΟΙΙ  ΩΩΔΔΙΙΝΝΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΗΗΣΣ  

  

 ΛΟΙΜΟΙ 

 ΠΕΙΝΕΣ – ΦΤΩΧΕΙΑ 

 ΣΕΙΣΜΟΙ 

 ΦΟΒΗΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
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διότι οι ουρανοί θέλουσι διαλυθή ως καπνός και η γη θέλει παλαιωθή ως 
ιμάτιον και οι κατοικούντες εν αυτή θέλουσιν αποθάνει εξίσου· 

(Ησαΐας 51:6) 

 
 

Έως πότε θέλει πενθεί η γη, και ο χόρτος παντός αγρού θέλει 
ξηραίνεσθαι διά την κακίαν των κατοιούντων εν αυτή;  

( Ιερεμίας 12:4) 
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ΠΠΕΕΙΙΝΝΕΕΣΣ    ‐‐  ΦΦΤΤΩΩΧΧΕΕΙΙΑΑ  
«…και θέλουσι γείνει πείναι…» (Ματθαίος 24:7) 

 

Ο  κόσμος  που  ζούμε  είναι  ένας  κόσμος  με    φοβερές 
ανισότητες.  Είναι  ένας  κόσμος,  που  αποδεικνύεται 

συνώνυμος της φτώχειας, της ανεργίας και της πείνας.  

Η  έκθεση  του  ΟΗΕ  για  τη  φτώχεια  που  μαστίζει  τον 

πλανήτη, είναι ο πιο εύγλωττος καθρέφτης της ανισότητας 

για την οποία, βέβαια, δεν ευθύνεται ο Θεός..  Ένα στοιχείο, 

από  τα  πολλά  που  περιέχει  η  έκθεση  αυτή,  ίσως 

περισσότερο από κάθε άλλο, τα λέει όλα: Μόλις 225 Κροίσοι 

του σύγχρονου κόσμου,  εκπρόσωποι  των πολυεθνικών και 

του χρηματιστικού κεφαλαίου, κατέχουν περιουσία που έχει 

σχεδόν  η  μισή  ανθρωπότητα!!!  Μια  χούφτα  225 

προυχόντων,  δυο  εκατοντάδες  πολυεθνικές,  κατέχουν  όσα 

κατέχει το 50% των κατοίκων του πλανήτη!!!  

Την  ίδια  ώρα  και  όσο  περνούν  τα  χρόνια,  όλο  και 

περισσότερες  οικογένειες  ‐  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  ‐  ζουν 

κάτω  απ΄  τα  όρια  της  φτώχειας.  Κάθε  μέρα  που  περνά 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι  ʺστήνονταιʺ στις βρώμικες 

γωνιές των μεγαλουπόλεων απλώνοντας με ντροπή το χέρι 

τους. Κάθε ώρα που περνάει όλο και περισσότεροι χάνουν 

τη  δουλειά  τους  χωρίς  καμιά  καινούργια  προοπτική.  Η 

φτώχεια  δε  βρίσκεται  σήμερα  ούτε  μακριά  ούτε  κοντά. 

Βρίσκεται  δίπλα  μας,  είναι  ανάμεσά  μας.  Κυριαρχεί  σε 

μάζες  πληθυσμών,  που  γεωγραφικά  και  μόνον  ανήκουν 

στην «πολιτισμένη» Δύση ή στην υποβαθμισμένη Ανατολή. 

Καταπιέζει  τις  ζωές  κατατρύχοντας  στρατιές  ανέργων  και 

αστέγων  ή  όποιων  άλλων  ʺκοινωνικά  περιθωριοποιημένωνʺ  σε  ανεπτυγμένο  Βορρά  και  φτωχό 

Νότο... Η φτώχεια, με άλλα λόγια, είναι εδώ περισσότερο από ποτέ. 

Το μέγεθος  του εγκλήματος που συντελείται κατά της ανθρωπότητας είναι ακόμα μεγαλύτερο αν 

σκεφτεί  κανείς  ότι  μόλις  πέρσι  στην  αντίστοιχη  έκθεση  του  ΟΗΕ,  σημειωνόταν  ότι  εκείνοι  που 

συγκέντρωναν  εισόδημα  ίσο  με  το  εισόδημα  του  50%  του  παγκόσμιου  πληθυσμού  ήταν  358 

Κροίσοι, ενώ φέτος είναι μόλις 225. Την ίδια περίοδο που μεσολάβησε, οι ενταγμένοι στα γκέτο της 

ανέχειας, του περιθωρίου, της φτώχειας, της ανεργίας πολλαπλασιάστηκαν.  

 
«Και ότε ήνοιξε την τρίτην σφραγίδα, 
ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον· Έρχου 
και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος 
μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε 

ζυγαρίαν εν τη χειρί αυτού.»  
(Αποκάλυψις 6:5) 

 
ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ & ΤΗΣ 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ τον καιρό της ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΠΕΙΝΑΣ που ΘΕΡΙΖΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

το1984.. 
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Σήμερα, αυτή την ώρα, σύμφωνα με σχετικά πρόσφατα στοιχεία της  ʺUNISEFʺ, πάνω από 1,5 δισ. 

άνθρωποι απ΄  όλο  τον κόσμο πλήττονται από αφόρητη φτώχεια. Από αυτούς τα  700  περίπου 

εκατομμύρια είναι παιδιά!  

Σήμερα, υπολογίζεται ότι ετησίως 13 εκατομμύρια 

παιδιά  και  6μισι  εκατομμύρια  ενήλικες 

οδηγούνται στο θάνατο γιατί δεν έχουν να φάνε!!!  

H Φτώχεια στον κόσμο 

 
Παγκόσμιος χάρτης με τον συντελεστή Τζίνι, ένα μέτρο 
εισοδηματικής ανισότητας. 

   
       Η 
φτώχεια 

μεταξύ 

χωρών  στον 

κόσμο  είναι 

ένα  σχετικά 

νέο 

φαινόμενο.  
   Πριν  250 

χρόνια  όλες  οι 

χώρες  στον 

κόσμο  είχαν 

περίπου το ίδιο εισόδημα.  

   Ουσιαστικά  όλοι  οι  άνθρωποι  γεννιόντουσαν  στον  μόχθο  της 

αγροτικής  ζωής,  ζούσαν  έναν 

σύντομο  και  επίπονο  βίο  και 

πέθαιναν πριν τα 50 τους.    Όμως 

χάρη  στην  βιομηχανική 

επανάσταση,  κάποιες  χώρες  με 

πρώτη  την  Αγγλία, 

πολλαπλασίασαν  τρομακτικά  το 

εισόδημα τους. 

      Όσο  η  επανάσταση 

εξαπλωνόταν  στον  κόσμο,  άλλες 

χώρες,  κυρίως  ευρωπαϊκές  ή  υπό 

αγγλική  κυριαρχία  ανέβηκαν  και 

αυτές στην σκάλα της ανάπτυξης.  

    Σήμερα  περίπου  1,2  δις 

άνθρωποι  έχουν  ανέβει  πολύ 

ψηλά  Οι  υπόλοιποι  όμως  έχουν 

μείνει  για  διάφορους  λόγους. 

αρκετά πιο πίσω.  

  Και περίπου 1 δις άνθρωποι είναι σε βαθιά φτώχεια χωρίς ελπίδες βελτίωσης. 

 
-Σιχαίνεσαι τα λαχανικά; 

-Αυτοί πεθαίνουν της πείνας! 

-Ενδιαφέρονται οι γονείς σου 
για σένα; 

-Αυτοί δεν έχουν κανένα!

 
-Σε ενοχλεί το διάβασμα; 

-Όχι αυτούς! 

 
Στην ουρά για λίγο φαί στην 

Σομαλία 



 175

ΛΛΟΟΙΙΜΜΟΟΙΙ  

    Παρά  την  εκπληκτική  πρόοδο  της  επιστήμης,  οι  αρρώστιες  και  σήμερα  μαστίζουν  την 

ανθρωπότητα.  Ιοί  που  μεταλλάσσονται  και  δεν  νικιούνται,  επιδημίες  που  απειλούν  αν  θερίσουν, 

δημιουργούν,  συχνά,  πανικό  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο  και 

ένα  αίσθημα  ανασφάλειας,  σαν  τεράστιο  κύμα,  καλύπτει 

τους  πάντες…  Αν  και  πολλές  ασθένειες,  που  παλαιότερα 

έσπερναν  τον  θάνατο,  σήμερα  θεραπεύονται,  νέες 

θανατηφόρες  ασθένειες  έκαναν  την  εμφάνισή  τους  στο 

αιώνα  μας  –  και  μάλιστα  τα  τελευταία  10  –  20  χρόνια…. 

AIDS,  SARS,  νόσος  των  πουλερικών,  νόσος  των  τρελλών 

αγελάδων,  ιός του Έμπολα κ.α. συνθέτουν το σκηνικό του 

τρόμου  του  σύγχρονου  ανθρώπου,  που  νιώθει  πολλές 

φορές τελείως ανυπεράσπιστος…                                                                       

  

«Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού 
ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ' αυτού· και εδόθη 
εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με 
ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της 

γης.»  (Αποκάλυψις 6:8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γρίπη των πουλερικών 

 

 

 
Ιός Έμπολα 

 

 
Δείκτης της αυξητικής τάσης του  AIDS 
στην Ελλάδα τα τελευταία10 χρόνια… 

AIDS 
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13 Οκτωβρίου 2005 

Οι επιδημίες γράφουν Iστορία  

 

Αριστοτελία Πελώνη 

Το επόμενο τέταρτο του αιώνα το κέντρο της επιδημίας του 
AIDS αναμένεται να μετακινηθεί από την Αφρική στην Ευρασία, προκαλώντας τον θάνατο εκατομμυρίων 
ανθρώπων στη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα. Αν αυτή η πρόβλεψη επαληθευθεί, ο πλανήτης δεν θα ζήσει μόνο 
άλλη μία τραγωδία, αλλά και την αλλαγή των γεωπολιτικών ισορροπιών. Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατη 
πρόβλεψη, αν η γρίπη των πουλερικών προκαλέσει επιδημία διάρκειας μεγαλύτερης των 12 μηνών, ο κόσμος 

θα άλλαζε σε μια νύχτα...  

Βέβαια, τα προαναφερόμενα σενάρια είναι καταστροφολογικά, δεν παύουν όμως να 
εκφράζουν την ανθρώπινη αγωνία, αφού σε κάθε αιώνα και σε κάθε ιστορική στιγμή 
εμφανίζονται ασθένειες και αυτό θα συμβαίνει και στο μέλλον, εξηγεί ο καθηγητής 
Ιστορικής Γεωγραφίας-∆ημογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 
∆ημήτρης Ανωγιάτης - Πελέ. Όπως λέει, «η ανθρωπότητα αντιμετώπισε διαφορετικές 
επιδημικές νόσους, για τις οποίες διαμόρφωνε μία αντίληψη που αντανακλούσε το 
πολιτισμικό υπόβαθρο της εποχής. Έτσι, η αρχαιότητα σημαδεύτηκε από τη λέπρα, ενώ 
ο Μεσαίωνας από την πανώλη». Ασθένεια που οι σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν ότι 
επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. 
Εξαιτίας αυτής της δημογραφικής κάμψης, το φεουδαρχικό καθεστώς συρρικνώθηκε, 
ενώ η οικονομία του χρήματος και η μισθωτή εργασία έκαναν την εμφάνισή τους.  

Στον σημερινό, παγκοσμιοποιημένο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο, τα σενάρια για 
εκρήξεις επιδημιών μοιάζουν πιο τρομακτικά, όχι μόνο επειδή τα σύνορα είναι πιο 
ανοιχτά από ποτέ και ένας ιός μπορεί να κάνει τον κύκλο της υφηλίου πολύ πιο εύκολα, 
αλλά και επειδή σε έναν πληθυσμό 6,5 δισ. ανθρώπων, ακόμη και η πιο ήπια επιδημία 
μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια, προκαλώντας τεράστια ανθρωπιστική και οικονομική 
κρίση.  

Όπως προβλέπει ο Νίκολας Έμπερστατ, ειδικευμένος σε θέματα ∆ημογραφίας και Στρατηγικής, ειδικός 
σύμβουλος στο αμερικανικό γραφείο Ασιατικής Έρευνας, αν η επιδημία του AIDS μεταφερθεί τα επόμενα χρόνια 
στην Ευρασία, θα συρρικνώσει την οικονομία των μεγαλύτερων κρατών της περιοχής, αλλάζοντας την 
παγκόσμια στρατιωτική ισορροπία και ισορροπία ισχύος. ∆ιότι στην Ευρασία κατοικεί η πλειονότητα του 
παγκόσμιου πληθυσμού - πέντε στους οκτώ ανθρώπους του πλανήτη ζουν εκεί -, ενώ σε αυτήν βρίσκονται 
τέσσερις από τους πέντε πολυπληθέστερους στρατούς του κόσμου και τέσσερα από τα επτά (επισήμως) 
πυρηνικά κράτη.  

Πιο επίκαιρος είναι ο Μάικλ Όστερχολμ - διευθυντής του αμερικανικού Κέντρου Έρευνας και Πολιτικής για τις 
Μεταδοτικές Ασθένειες και υποδιευθυντής του Κέντρου Άμυνας και Προστασίας Τροφίμων του αμερικανικού 
υπουργείου Εσωτερικών - που προβλέπει σε μελέτη του, που δημοσιεύθηκε πριν από ένα μήνα στην 
επιθεώρηση «Foreign Affairs», ότι αν το στέλεχος H5N1 (γρίπη των πουλερικών) προκαλούσε επιδημία γρίπης 
που θα είχε διάρκεια μεταξύ 12 και 36 μηνών, οι συνέπειες θα ήταν ανάλογες με εκείνες της επιδημίας γρίπης 
του 1918-1919 που κόστισε τη ζωή 50-100 εκατομμυρίων ανθρώπων! «Αν τα ποσοστά θνησιμότητας του 1918-
1919 προβληθούν στον σημερινό αμερικανικό πληθυσμό, θα μπορούσε να πεθάνουν 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι 
ηλικίας 18-40 ετών», υποστηρίζει ο Όστερχολμ και «μεταφράζει» τις απώλειες σε 180-360 εκατομμύρια 
θανάτους παγκοσμίως!  

Ο κόσμος θα άλλαζε σε μια νύχτα, ισχυρίζεται ο Όστερχολμ. Το εμπόριο και τα ταξίδια θα μειώνονταν με 
σοβαρές επιπτώσεις για τις εθνικές και διεθνείς οικονομίες, «κάτι που δεν συνέβη ποτέ εξαιτίας του AIDS, της 
ελονοσίας ή της φυματίωσης, παρά τις συνέπειές τους για τον αναπτυσσόμενο κόσμο».  

Αν το σενάριο επαληθευθεί, τα αεροδρόμια θα κλείσουν, η διακίνηση των εμπορευμάτων θα σταματήσει, η 
παγκόσμια οικονομία θα βυθιστεί σε κρίση, ενώ άνω του 50% των προσβληθέντων θα νοσήσουν λόγω έλλειψης 
εμβολίων. Λιγότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι - το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού - θα έχουν 
εμβολιαστεί τον πρώτο χρόνο της επιδημίας. Κατά τον επιστήμονα, ο κόσμος ήρθε πολύ κοντά στο 
προαναφερόμενο σενάριο με την εμφάνιση του SARS το 2003.  

 

Associated Press 

Με χρυσό χρώμα 
εμφανίζεται το 

επικίνδυνο στέλεχος 
H5N1 του ιού της 
γρίπης των πτηνών, 
όπως το αποτύπωσε 

ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο 
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Οι μηχανές έφεραν τη φυματίωση  

Τον 14ο αιώνα ο Μαύρος Θάνατος πλήττει κυρίως τους κατοίκους των πόλεων, λόγω της πληθυσμιακής 
συγκέντρωσης και των κακών συνθηκών υγιεινής. Αφανίζει κατά 35%-40% την πολυπληθή Ευρώπη, 
παραλείποντας μόνο τις πόλεις της Φλάνδρας και του Μιλάνου, καθώς και την περιοχή της Βοημίας. «Παρότι 
δεν υπάρχουν ακριβή νούμερα», σημειώνει ο κ. Ανωγιάτης - Πελέ, «και οι εκτιμήσεις είναι ποιοτικές, 
προερχόμενες από τις πηγές και τις μαρτυρίες της εποχής, εκείνη η επιδημική νόσος επηρέασε τόσο την 
οικονομία όσο και την τέχνη και το πνεύμα της μεσαιωνικής Ευρώπης». Τον 16ο αιώνα, μετά την ανακάλυψη 
της Αμερικής, τα ελευθέρια ήθη, τα ταξίδια πέρα από τον Ατλαντικό και οι περιπέτειες των ναυτικών θα φέρουν 
στην Ευρώπη, εκτός από χρυσό και τη σύφιλη. Τον 19ο αιώνα οι άνθρωποι γνωρίζουν την κοινωνική μιζέρια 
που προκαλείται από τη χρήση των μηχανών και υφίστανται το χτύπημα της φυματίωσης. Μέχρι τον 20ό αιώνα 
οπότε η επιστήμη είναι σε θέση να καταπολεμήσει τις θανατηφόρες ασθένειες και να επιμηκύνει τον χρόνο ζωής 
των ανθρώπων. Αυτή όμως η επιμήκυνση θα στιγματιστεί από τον καρκίνο, ασθένεια που θα συνδέσει τις αιτίες 
της εμφάνισής της με τη ρύπανση του περιβάλλοντος...  

Μέτρησαν εκατομμύρια θύματα...  

ΠΑΝΩΛΗ  

Ο Μαύρος Θάνατος που έπληξε τη μεσαιωνική Ευρώπη ξέσπασε το 1347 στην Κωνσταντινούπολη. Αφάνισε το 
35%-40% του πληθυσμού της Ευρώπης.  

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ  

H κοινωνική μιζέρια που γεννήθηκε από τη χρήση των μηχανών στην απαρχή της βιομηχανικής εποχής 
σχετίζεται με τη μάστιγα της φυματίωσης. Το 2003, περίπου 8,8 εκατ. άνθρωποι προσβλήθηκαν από την 
ασθένεια, η οποία σκότωσε 2 εκατομμύρια.  

AIDS  

Σύμφωνα με μία εκδοχή, το 2025 ο πληθυσμός των φορέων μόνο σε Ρωσία, Κίνα και Ινδία θα ξεπεράσει τον 
σημερινό αριθμό φορέων του AIDS παγκοσμίως. 39 εκατομμύρια άνθρωποι είναι φορείς του AIDS. Πέρυσι 2,9 
εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν ανεβάζοντας τον αριθμό στα 25 εκατομμύρια, παγκοσμίως.  

ΕΛΟΝΟΣΙΑ  

Προκαλεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους και περίπου 5 δισεκατομμύρια κλινικά επεισόδια τον 
χρόνο.  

SARS  

Το 2003 προσεβλήθησαν 8.000 άνθρωποι. Ο ιός εξαπλώθηκε σε πέντε χώρες μέσα σε ένα 24ωρο και σε 30 
χώρες σε έξι ηπείρους μέσα σε μερικούς μήνες.  

ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ  

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, αν ξεσπούσε επιδημία, παγκοσμίως θα πέθαιναν 180-360 εκατομμύρια 
άνθρωποι, δηλαδή πέντε φορές ο συνολικός αριθμός των θανάτων από AIDS. 
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ΗΗ  ΓΓΗΗ  ΠΠΕΕΝΝΘΘΕΕΙΙ……  
«Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης 
είναι ητονημένοι. Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής· διότι παρέβησαν τους 

νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον. 
Διά τούτο η αρά κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν· διά τούτο οι 

κάτοικοι της γης κατεκαύθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν». (Ησαΐας 24:4) 
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Είμαστε ένοχοι, λέει ο ΟΗΕ 

Ο άνθρωπος φέρει «πολύ πιθανώς» την κύρια ευθύνη για την 
παγκόσμια θέρμανση 

 
Παρίσι news.in.gr, με πληροφορίες από Associated Press 

Σε συμφωνία ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πολύ πιθανό να αποτελεί τη 
βασική αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη τα τελευταία 50 έτη κατέληξαν οι 
μετέχοντες στη διάσκεψη της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική 
Αλλαγή.  

Επίκειται βαρυσήμαντη έκθεση της επιτροπής του ΟΗΕ που θα μπορούσε να 
επηρεάσει κυβερνητικές και βιομηχανικές πρακτικές παγκοσμίως.  

Η διατύπωση «πολύ πιθανό» υποδηλώνει μία βεβαιότητα σε ποσοστό της τάξεως του 90% της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή ότι το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στον 
παράγοντα άνθρωπο.   Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής που εκδόθηκε το 2001 ανέφερε ότι ο ανθρώπινος 
παράγοντας είναι «πιθανό» να ευθύνεται για το φαινόμενο αυτό, έκφραση που υποδηλώνει πιθανότητα της τάξεως του 
66%.  

Η διάσκεψη της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στο Παρίσι παρουσία αξιωματούχων, 
επιστημόνων και τεχνοκρατών, από 113 χώρες, οι οποίοι κλήθηκαν να συντάξουν τη νέα βαρυσήμαντη έκθεση που 
αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Για την έκδοσή της απαιτείται ομοφωνία. 

Η ενισχυμένη βεβαιότητα για την ανθρώπινη «ενοχή» απέναντι στην παγκόσμια θέρμανση ενδέχεται να επιβάλει 
περαιτέρω πίεση στις κυβερνήσεις για κινήσεις με ζητούμενο την επιβράδυνση της υπερθέρμανσης που μπορεί να 
φέρει περισσότερες πλημμύρες, υγρασίες, κύματα καύσωνα και αύξηση στη στάθμη της θάλασσας. 

Οι μετέχοντες στη διάσκεψη της Πέμπτης υπογράμμισαν για πρώτη φορά πως η παγκόσμια θέρμανση καθιστά 
ισχυρότερους τους κυκλώνες, περιλαμβανομένων εκείνων στον Ατλαντικό Ωκεανό όπως ο κυκλώνας Κατρίνα που 
«χτύπησε» το 2005. 

 

 

Δυσοίωνα σενάρια 
H άνοδος της στάθμης των θαλασσών «θα είναι απότομη και 

καταστροφική» 
 
 

Νησιά χαμηλού υψομέτρου, όπως οι Μαλδίβες, θα χαθούν στον ωκεανό 

Ουάσινγκτον Associated Press  Οι προηγούμενες εκτιμήσεις για την άνοδο της στάθμης των 
ωκεανών έως το τέλος του αιώνα είχαν υποτιμήσει σοβαρά το πρόβλημα, προκύπτει από μια νέα μέθοδο πρόβλεψης: 
Έως το 2100 η στάθμη θα ανέβει έως και 1,40 μέτρα και θα απειλείσει παράκτιες περιοχές από το Μπανγκλαντές 
μέχρι τη Νέα Υόρκη. 

Η πρόβλεψη για άνοδο της στάθμης από 40 έως 140 εκατοστά είναι πολύ πιο δυσοίωνη από τις προβολές της 
αρμόδιας ομάδας του ΟΗΕ για άνοδο από 9 έως 88 εκατοστά έως το τέλος του αιώνα. 

Με δημοσίευσή του στο περιοδικό Science, ο Στέφαν Ράμστορφ του Ινστιτούτου Έρευνας Κλιματικών Επιπτώσεων 
του Πότσνταμ στη Γερμανία τονίζει ότι τα υπολογιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της 
κλιματικής αλλαγής είναι αναξιόπιστα όσον αφορά την άνοδο της στάθμης. 

«Τα υπολογιστικά μοντέλα υποτιμούν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας που έχει ήδη συμβεί» δήλωσε στο 
Reuters. Συγεκριμένα, τα μοντέλα αδυνατούν να αναπαράγουν την άνοδο των 20 εκατοστών που έχει καταγραφεί από 
το 1900 έως σήμερα. 

 
Από τη συνεδρίαση της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής στο Παρίσι 
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Αντί για προσομοιώσεις του παγκόσμιου κλίματος και των ωκεανών, ο Ράμσντορφ εξέτασε τη σχέση ανάμεσα σε 
προηγούμενες μεταβολες της θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και άνοσο της στάθμης των 
ωκεανών. Ο ίδιος παρομοιάζει τη μέθοδό του με την πρόβλεψη του ύψους της παλίρροιας με βάσει προηγούμενες 
μετρήσεις. 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός ανόδου της στάθμης είναι ανάλογος με την αύξηση της θερμοκρασίας. Για 
κάθε αύξηση κατά ένα βαθμό Κελσίου, η στάθμη ανυψώνεται κατά 10 έως 30 μέτρα, αν και η άνοδος αυτή χρειάζεται 
χιλιάδες χρόνια για να ολοκληρωθεί. 

Στη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου, πριν από 20.000 χρόνια, οι θάλασσες βρίσκονταν 

120 μέτρα κάτω από τα σημερινά επίπεδα, ενώ στο Πλειόκενο, πριν από 3 εκατ. χρόνια, βρίσκοταν 25‐

30  μέτρα ψηλότερα. Οι  θερμοκρασίες  στην  τελευταία παγετώδη περίοδο ήταν  4‐7  βαθμούς Κελσίου 

χαμηλότερες από ό,τι σήμερα, ενώ στο Πλειόκενο ήταν 2‐3 βαθμούς υψηλότερες. 

Ο Ράμσντορφ προειδοποιεί ότι οι παράκτιες πόλεις του βορείου ημισφαιρίου ‐από τη Νέα Υόρκη έως 

το  Λονδίνο‐  είναι  ιδιαίτερα  ευάλωτες,  καθώς  η  πιθανή  επιβράδυνση  των  ωκεάνιων  ρευμάτων  θα 

μπορούσαν να ανυψώσουν την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού και να χαμηλώσουν τη στάθμη στο 

νότιο  ημισφαίριο.    «Κάθε  φορά  που  αλλάζουν  τα  ωκεάνια  ρεύματα  αλλάζει  η  επιφάνεια  της 

θάλασσας  [...]  αν  επιβραδυνθεί  το  ρεύμα  του  Βόρειου Ατλαντικού  η  στάθμη  ανεβαίνει  στον  Βόρειο 

Ατλαντικό» είπε.   news.in.gr 

 

  

Μετεωρίτες από Χιόνι 
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2002 
 http://news.pathfinder.gr/index.php?id=1403&page=20&archive=&apage=0    
To φαινόμενο του θερμοκηπίου φαίνεται να φταίει για την βροχή τεράστιων 
ογκολίθων από χαλάζι που πέφτουν από καθαρούς ουρανούς και μπορούν να 
προκαλέσουν τεράστιες τρύπες σε αυτοκίνητα και σπίτια ανακοινώνει Ισπανός 
επιστήμονας.  
Ο Jesus Martinez-Frias πέρασε τα τελευταία δυόμισι χρόνια μελετώντας αυτούς τους 
κρυομετεωρήτες, όπως λέγονται, που συνήθως ζυγίζουν πάνω από 10 κιλά και 
μπορούν να αφήσουν τρύπες 5 μέτρων σε αυτοκίνητα.  

«Δεν με ανησυχεί το γεγονός ότι ένα τέτοιο κομμάτι πάγου θα πέσει πάνω στα κεφάλια μας αλλά το ότι τεράστιοι 
όγκοι πάγου σχηματίζονται εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα δολώνει ο Martinez-Frias, 
διευθυντής του γεωγραφικού πλανητάριου του αστροβιολογικου κέντρου της Ισπανίας. Τα ευρήματα του Martinez-
Frias είναι εξαιρετικά ανησυχητικά διότι προβλέπουν μια γρηγορότερη αλλαγή κλίματος.  
«Ατμοσφαιρικά συστατικά, όπως όζον και νερό, αλλάζουν στα διαφορετικά επίπεδα της ατμόσφαιρας. Πιστεύουμε ότι 
αυτά τα σημάδια θα μπορούσαν να είναι απόδειξη κλιματικής αλλαγής. Δεν πρόκειται για κάποιο τέχνασμα. Είναι 
πολύ εύκολο να ξεχωρίσεις τους φυσικούς από τους τεχνητούς όγκους πάγου. Δεν είναι νερό από τουαλέτες 
αεροπλάνου. Η ισοτοπική τους σύσταση δηλώνει ότι πρόκειται για Ιβηρική βροχή» προσθέτει.  
Τα σύννεφα που σχηματίζουν πάγο από ατμό των αεροπλάνων που κρυσταλοποιεται είναι γνωστά στους πιλότους 
άλλα όπως υποστηρίζει ο Martinez-Frias λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας ένα στρώμα της ατμόσφαιρας γίνεται 
πιο θερμό ένα κάποιο άλλο μένει πιο κρύο και έτσι τέτοια σύννεφα παραμένουν στην θέση του περισσότερο χρόνο.  
Το χαλάζι που δημιουργείται πέφτει από την ατμόσφαιρα, αποκτώντας όλο και περισσότερη μάζα και καταλήγει σε 
ακατοίκητες τοποθεσίες ενώ άλλες φορές έχει καταστροφικές συνέπειες.  
Ο πρώτος κρυομετεωρητης που βρέθηκε φέτος στην Ισπανία από ένα έκπληκτο αγρότη ζύγιζε 15 κιλά. 'Aλλοι τρεις 
βρέθηκαν αργότερα ενώ όλοι οι κρυομετεωρήτες που έχουν βρεθεί την τελευταία δεκαετία φτάνουν τους 50. 
Σύμφωνα με τον Martinez-Frias μόνο το 1 πέμπτο από τους κρυομετεωρήτες που πέφτουν προλαβαίνουν να βρεθούν 
από άνθρωπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους 
ανθρώπους· και εβλασφήμησαν οι άνθρωποι τον Θεόν διά την πληγήν της χαλάζης, 

διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα». (Αποκάλυψις 16:21) 
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ΟΟΙΙ  ΩΩΔΔΙΙΝΝΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΗΗΣΣ  
«Επειδή εξεύρομεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συναγωνιά (αρχαίο: συνωδίνει)  

έως του νύν·» 
(Ρωμαίους 8:22) 

ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
 Τύπος Τοποθεσία Ημερομηνία Σύνολο 

Νεκρών
1. Πλημμύρα Ποταμός Huang He, Κίνα  Καλοκαίρι 1931 850.000-

4.000.000
2. Πλημμύρα Κίνα 1959 2.000.000
3. Πλημμύρα Ποταμός Huang He, Κίνα Σεπτέμβριος - 

Οκτώβριος 1887 
900.000-
2.000.000

4. Τροπικός 
Κυκλώνας 

Ganges Delta, Ανατ. 
Πακιστάν

13 Νοεμβρίου 1970 500.000-
1.000.000

5. Σεισμός Επαρχία Shaanxi, Κίνα 23 Ιανουαρίου 1556 830.000
6. Πλημμύρα Βόρια Κίνα 1939 500.000
7. Τσουνάμι Ινδικός Ωκεανός  26 ∆εκεμβρίου 2004 250.000-

310.000
8. Τροπικός 

Κυκλώνας 
Haiphong, Βιετνάμ 1881 300.000 

9.  Πλημμύρα Kaifeng, Επαρχία Henan, 
Κίνα 

1642 300.000 

10. Σεισμός Tangshan, Κίνα  28 Ιουλίου 1976 242.000*
  

  ΤΣΟΥΝΑΜΙ στον Ινδικό Ωκεανό  
Η περιοχή  ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ το τσουνάμι… 
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ΣΣΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  
ΟΟιι  ππιιοο  ΚΚαατταασσττρροοφφιικκοοίί……    

Ημερομηνία  Τοποθεσία  Νεκροί Ισχύς

23 Ιανουαρίου 1556  Shansi, ΚΙΝΑ    830.000  Χωρίς στοιχεία 

27 Ιουλίου 1976  Tangshan, ΚΙΝΑ    255.000  8.0 

9 Αυγούστου 1138  Aleppo, ΣΥΡΙΑ   230.000  Χωρίς στοιχεία 

22 Μαΐου 1927  near Xining, ΚΙΝΑ    200.000  8.3 

16 Δεκεμβρίου 1920  Gansu, ΚΙΝΑ   200.000  8.6 

1 σεπτεμβρίου1923  Kwanto, ΙΑΠΩΝΙΑ   143.000  8.3 

5 Οκτωβρίου 1948  Ashgabat, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΕΣΣΔ   110.000  7.3 

28 Δεκεμβρίου 1908  Messina, ΙΤΑΛΙΑ   100.000  7.5 

Σεπτέμβριος 1290  Chihli, ΚΙΝΑ   100.000  Χωρίς στοιχεία  

Νοέμβριος 1667  Shemakha, ΚΑΥΚΑΣΙΑ   80.000  Χωρίς στοιχεία  

18 Νοεμβρίου 1727  Tabriz, ΙΡΑΝ   77.000  Χωρίς στοιχεία  

1 Νοεμβρίου 1755  Λισαβώνα, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ   70.000  8.7 

 25  Δεκεμβρίου 1932  Gansu, ΚΙΝΑ   70.000  7.6 

31 Μαΐου 1970  ΠΕΡΟΥ   66.000  7.8 

11 Ιανουαρίου 1693  Σικελία, ΙΤΑΛΙΑ   60.000  Χωρίς στοιχεία  

30 Μαΐου, 1935  Quetta, ΠΑΚΙΣΤΑΝ   50.000  7.5 

4 Φεβρουαρίου 1783  Calabria, ΙΤΑΛΙΑ    50.000  Χωρίς στοιχεία  

20 Ιουνίου 1990  Βορειοδυτικό ΙΡΑΝ   50.000  7.7 

16 Ιουλίου 1991  Βόρειες ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ   2.000  7.7 

17 Ιανουαρίου 1995  Kobe, ΙΑΠΩΝΙΑ   5.100  7.2 

21 Μαΐου 2003  Northern ΑΛΓΕΡΙΑ   2.200  6.8 

23 Δεκεμβρίου 2003  Bam, ΙΡΑΝ   30.000  6.6 

 
 
 

ΠΑΝΩ: από τον σεισμό στην Αλάσκα (1964) 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ από τον σεισμό στην Αρμενία (1988). 

ΚΑΤΩ από τον σεισμό στην Τουρκία (1999) 

Επίκεντρα 

των 

Σεισμών 
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Το ΤΣΟΥΝΑΜΙ στον Ινδικό Ωκεανό στις 24 
Δεκεμβρίου 2004, που σκότωσε, περίπου, 300.000 

ανθρώπους. ΑΡΙΣΤΕΡΑ:  Η στιγμή που ξεκινάει την 

καταστροφική πορεία του. Έντρομοι οι λουόμενοι 

τρέχουν.. ΚΑΤΩ: ΜΕΤΑ το τσουνάμι… 

 «Και ο τρίτος 
άγγελος εξέχεε 

την φιάλην αυτού 
εις τους ποταμούς 
και εις τας πηγάς 
των υδάτων· και 
έγεινεν αίμα». 

(Αποκάλυψις 16:4) 
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ΦΦΟΟΒΒΗΗΤΤΡΡΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΥΥΡΡΑΑΝΝΟΟ  ((;;))  
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ΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΘΘΝΝΗΗ      
 

 

 

 

 

 

 
  ΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ  

  
  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΟΟΥΥ  ––  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  

  

 ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ 
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… αλλ' ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται 
 ( Β΄ Τιμοθέου 2:9) 
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ΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ  
 

«Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα 
έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». (Ματθαίος 24:14)    

    Ένα από τα σημεία των Εσχάτων Ημερών, για τα οποία μίλησε ο Κύριος – ίσως το μόνο ευχάριστο 
– είναι η διάδοση / μαρτυρία του Ευαγγελίου σε ΟΛΑ τα έθνη. Τούτο είναι εντολή του ίδιου του Κυρίου. 

«Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, 
βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και 
του Αγίου Πνεύματος»,  (Ματθαίος  28:19).    «Και είπε προς 
αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το 
ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν». (Μάρκος 16:15)  
     Μαρτυρία του  Ευαγγελίου,  όμως,  δεν  σημαίνει 
αποδοχή  του.  Η  Εκκλησία  του  Χριστού,  παρότι 

εξαπλώθηκε σε  όλα  τα μήκη και  τα πλάτη της Γης 

αγκαλιάζοντας  κάθε  άνθρωπο  ανεξαρτήτως 

φύλλου,  ηλικίας,  καταγωγής,  χρώματος, 

εθνικότητας ή  γλώσσας,    «…και ψάλλουσι νέαν ωδήν, 
λέγοντες· Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξης τας 
σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον 
Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και 
λαού και έθνους…»,  ‐  (Αποκάλυψις  5:9),  πάντοτε  θα 

είναι το μικρόν ποίμνιον, ανάμεσα στα πλήθη των άθεων, των 
αρνητών, των ετερόθρησκων, των υλιστών, των αδιάφορων ή 

των  τυπικών  θρησκευόμενων.  Όμως  σήμερα  περισσότερο, 

ίσως  από  ποτέ  το  Ευαγγέλιο  κηρύττεται    σε  ΟΛΗ  τη  Γη. 

Κηρύττεται  στα  έθνη,  στις  πόλεις,  τα  χωριά.  Κηρύττεται  

δημόσια και κατ’  οίκους. Κηρύττεται με τον  ίδιο τρόπο,  όπως 

και  τότε,  αλλά  κηρύττεται  και  με  τα  μέσα  που  παρέχει  η 

σημερινή  τεχνολογία.  Φυλλάδια,  εφημερίδες,  μεγάφωνα, 

κασέτες,  CD,  ραδιόφωνο,  τηλεόραση,  δορυφορικά  κανάλια, 

Ίντερνετ….όλα χρησιμοποιούνται από τους Χριστιανούς για την διάδοση του μηνύματος της Αγάπης 

του Θεού..   Και κάποια στιγμή, ‐που μόνο ο Κύριος  γνωρίζει‐ η μαρτυρία στον κόσμο θα τελειώσει. Η 

αποστολή της Εκκλησίας θα τερματισθεί και θα έρθει το 

τέλος.. 

 

 

 

 

 

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ  (ως θρήσκευμα) ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

ΕΤΟΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

30 μ.Χ.  169.700.000  0  0,0% 

100     181.500.000       1.000.000       0,6% 

500     193.400.000     43.400.000    22,4% 

1000     269.200.000     50.000.000    18,7% 

1500     425.300.000    81.000.000    19% 

1800     902.600.000   208.200.000    23,1% 

1900  1.619.900.000   588.100.000    34,4% 

1980  4.373.900.000  1.432.700.000    32% 

1996  5.804.100.000  1.955.200.000    33,7% 
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ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ ΤΤΟΟΥΥ ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΟΟΥΥ ‐‐ ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  

   
Ακρόαση χριστιανικού σταθμού στην  Κίνα…Υπαίθρια Εκδήλωση στην Ρωσία…Ευαγγελιστικό φορτηγό στις ΗΠΑ.. 

   
Ραδιοφωνικά Προγράμματα στην Ερυθραία & στο Περού…Με μεγάφωνο στις ΗΠΑ…Δορυφορικό κανάλι, ΗΠΑ..

     
Διανομή φυλλαδίων στις ΗΠΑ…Υπαίθρια Εκδήλωση στην Αθήνα…  

ΔΕΞΙΑ : Τηλεόραση ‐Ίντερνετ στην Ελλάδα και Φυλλάδιο για μουσουλμάνους.. 

 
 

   
«Το λοιπόν προσεύχεσθε, αδελφοί, περί ημών, διά 
να τρέχη ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζηται..» 

(Βʹ Θεσσαλονικείς 3:1) 
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Βάπτιση στην Σιβηρία…….Στην Ινδία..…………...Στην Κίνα………….. Κρυφή συνάθροιση στην Κούβα… 

   
Βάπτιση στο Μπαγκλαντές….Μυστική κατ’οίκον συνάθροιση στην Κίνα…Βάπτιση σε Φυλακές στις ΗΠΑ 

      
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τεράστια συμπροσευχή στην Ν. Κορέα……..ΔΕΞΙΑ: Ευαγγελιστική Συνάθροιση στην Αν. 

Ευρώπη 

  
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Μεγάλη ευαγγελιστική Σύναξη σε γήπεδο της Ουγγαρίας…ΔΕΞΙΑ: Συνάθροιση στην 

«Εκκλησία του… δένδρου», στο μουσουλμανικό Σουδάν 

««……κκααιι  ππρρέέππεειι  ππρρώώττοονν  νναα  κκηηρρυυχχθθήή  ττοο  εευυααγγγγέέλλιιοονν  εειιςς  ππάάνντταα  τταα  έέθθννηη……»» (Μάρκος 13:10) 
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 Ευαγγελιστική Συνάθροιση στην Νιγηρία

 
                                Στο Κονγκό  

 

 

 

 

                                   

Κήρυγμα σε 
Ανδρικές Φυλακές. 
Προσευχή σε 
γυναικείες Φυλακές. 
ΗΠΑ 

«««ΔΔΔεεεννν   λλλέέέγγγεεετττεεε   σσσεεειιιςςς   όόότττιιι   τττέέέσσσσσσαααρρρεεεςςς   μμμήήήνννεεεςςς   εεείίίννναααιιι   έέέτττιιι   κκκαααιιι   οοο   

θθθεεερρριιισσσμμμόόόςςς   έέέρρρχχχεεεττταααιιι;;;   ΙΙΙδδδοοούύύ,,,   σσσαααςςς   λλλέέέγγγωωω,,,   
υυυψψψώώώσσσααατττεεε   τττοοουυυςςς   οοοφφφθθθαααλλλμμμοοούύύςςς   σσσαααςςς   κκκαααιιι   
ίίίδδδεεετττεεε   τττααα   χχχωωωρρράάάφφφιιιααα,,,   όόότττιιι   εεείίίννναααιιι   ήήήδδδηηη   

λλλεεευυυκκκάάά   πππρρροοοςςς   θθθεεερρριιισσσμμμόόόννν»»»...   
Ιωάννης 4:35
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Πίνακας 1ος : Γενική εικόνα των θρησκειών 

  1970 2000 Μέσα  2001 Μεταβολή % Μέσα 2003 Εκτίμηση 2025 

Χριστιανοί (κάθε 
δόγματος) 

1,236,374,000  1,999,564,000  2,024,929,000  1.27  2,076,629,000  2,616,670,000  

Μουσουλμάνοι 553,528,000  1,188,243,000  1,213,370,000  2.11  1,265,230,000  1,784,876,000  

Μη θρησκευόμενοι 532,096,000  768,159,000  774,333,000  0.80  786,831,000  875,121,000  

Ινδουιστές 462,598,000  811,336,000  823,843,000  1.54  849,439,000  1,049,231,000  

Βουδιστές 233,424,000  359,982,000  363,740,000  1.04  371,375,000  418,345,000  

Άθεοι 165,400,000  150,090,000  150,447,000  0.24  151,162,000  159,544,000  

Νεο-θρησκευόμενοι 77,762,000  102,356,000    0.94  105,256,000  114,720,000  

Διάφορες θρησκείες 
(Εθνικιστικές, 
φυλετικές,κλ) 

160,278,000  228,367,000  231,335,000  1.30  237,386,000  277,247,000  

Σιχ 10,618,000  23,258,000  23,687,000  1.84  24,569,000  31,378,000  

Ιουδαίοι 14,763,000  14,434,000  14,552,000  0.81  14,789,000  16,053,000  

Μη χριστιανοί 2,459,774,000  4,055,485,000  4,103,583,000  1.20  4,201,890,000  5,207,033,000  

  

Πίνακας 2ος : Εικόνα των αναγεννημένων χριστιανών  

  1970 2000 Μέσα  2001 Μεταβολή % Μέσα 2003 Εκτίμηση 2025 

Χριστιανοί χωρίς 
εκκλησία  

106,268,000  111,125,000  111,850,000  0.65  113,307,000  125,712,000  

Κρυπτο-χριστιανοί 59,195,000  123,727,000  126,421,000  2.18  131,985,000  190,490,000  

Χριστιανοί των 
ιεραποστολών 

277,152,000  647,821,000  657,163,000  1.44  676,254,000  887,579,000  

Χριστιανοί σε 
συναθροίσεις 

885,777,000  1,359,420,000  1,373,554,000  1.04  1,402,263,000  1,760,568,000  

Ευαγγελικοί 93,449,000  210,603,000  214,219,000  1.72  221,637,000  327,835,000  

Πεντηκοστιανοί 
Χαρισματικοί 

72,223,000  523,767,000  533,581,000  1.87  553,763,000  811,552,000  

Μάρτυρες ανά 
έτος  

230,000  165,000  167,000  1.24  166,000  210,000  

Χριστιανοί εργάτες 2,350,000  5,104,000  5,154,000  0.97  5,255,000  6,500,000  

Ιεραπόστολοι 240,000  420,000  425,000  1.07  434,000  550,000  
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Πίνακας 3ος : Άλλες χριστιανικές ομάδες  

  1970 2000 Μέσα  2001 Μεταβολή % Μέσα 2003 Εκτίμηση 2025 

Αγγλικανοί 47,501,000  79,650,000  80,717,000  1.34  82,895,000  113,746,000  

Ανεξάρτητοι 95,605,000  385,745,000  394,102,000  2.17  411,365,000  581,642,000  

Ορθόδοξοι 139,662,000  215,129,000  216,247,000  0.52  218,501,000  252,716,000  

Προτεστάντες 210,759,000  342,002,000  346,650,000  1.36  356,138,000  468,633,000  

Ρωμαιοκαθολικοί 665,594,000  1,057,328,000  1,070,547,000  1.24  1,097,144,000  1,361,965,000  

Πίνακας 4ος : Τα ταχύτερα αυξανόμενα δόγματα 

Κράτος Δόγμα Χριστιανική ομάδα 
Αύξηση % 
1970-2000 

Ίδρυση Μέλη 

Νεπάλ  
Συμβούλιο 
Βαπτιστικής 
Εκκλησίας 

Προτεστάντες  34.80%  1994  12,000 

Νεπάλ  
Εκκλησία των 

Πιστών 
Ανεξάρτητοι 34.80%  1994  18,000 

Μπαγκλαντές  
Εκκλησίας της 
Καινής Διαθήκης 

Ανεξάρτητοι 34.08%  1995  13,000 

Αλβανία  Ομάδες Χριστού Ανεξάρτητοι 33.35%  1992  2,000 

Σλοβενία  Μορμόνοι Χριστιανική αίρεση 31.95%  1995  200 

Κιργιστάν  Μορμόνοι Χριστιανική αίρεση 29.17%  1993  9,000 

Αλβανία  Πεντηκοστιανοί  Ανεξάρτητοι 29.15%  1991  1,000 

Μογγολία  Μορμόνοι Χριστιανική αίρεση 29.15%  1991  2,000 

Αλβανία  
Εκκλησία του 

Ακρογωνιαίου Λίθου 
Ανεξάρτητοι 29.15%  1991  3,000 

Αρμενία  Εκκλησίες Σύναξης Ανεξάρτητοι 28.73%  1990  250 

Μπενίν  Πεντηκοστιανοί  Προτεστάντες  28.56%  1985  1,300 

Βρετανία  Διεθνή Νέα Σύνορα Ανεξάρτητοι 28.47%  1980  150,000 

Βουλγαρία  Εκκλησία της Βάρνα Ανεξάρτητοι 28.36%  1988  2,000 

Ινδία  
Εκκλησία του 

Άρχοντα της Ειρήνης  
Ανεξάρτητοι 28.26%  1970  17,500 

Αλβανία  
Broadsheet Readers' 

Clubs 
Ανεξάρτητοι 28.21%  1990  1,200 

Μαλάουι  
Εκκλησίες της Νέας 

Ζωής
Ανεξάρτητοι 28.21%  1990  12,000 

Βρετανία  Διακονία Γεφύρωσης Ανεξάρτητοι 28.03%  1980  1,400 

Ακτή 
Ελεφαντοστούν 

Eglise Quadrangular  Προτεστάντες  27.94%  1975  4,730 

Βέλγιο 
Εκκλησίες 

Ανεξάρτητων 
Χαρισματικών 

Ανεξάρτητοι 27.88%  1985  20,000 

Σιέρα Λεόνε 
Νέα Αποστολική 

Εκκλησία 
Ανεξάρτητοι 27.88%  1960  80,000 
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ΌΌτταανν  δδεε  ττααύύτταα  ααρρχχίίσσωωσσιι  νναα  γγίίννωωννττααιι……

....αανναακκύύψψααττεε  κκααιι  σσηηκκώώσσααττεε  
ττααςς  κκεεφφααλλάάςς  σσααςς……  

....δδιιόόττιι  ππλληησσιιάάζζεειι    
ηη  ααπποολλύύττρρωωσσίίςς  
σσααςς..  
Λουκάς 21:28 

   « Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού» .    Αποκάλυψις 22:20 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ‐‐  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑΡΡΙΙΟΟ  
 

            11..  ΑΑρρππααγγήή  ττηηςς  ΕΕκκκκλληησσίίααςς :  Δόγμα,  σύμφωνα  με  το 
οποίο, πριν την Δεύτερη Έλευση (Παρουσία) του Κυρίου, ο ίδιος ο Κύριος θα 

παραλάβει/αρπάξει, θαυματουργικά, στον ουρανό,  την Εκκλησία Του.  (ως 

Εκκλησία  εννοείται  το  σύνολο  των  πιστών  ανθρώπων,  όχι  κάποιο 

οικοδόμημα.  «Ου  το  τόπον,  αλλά  το  άθροισμα  των  εκλεκτών,  Εκκλησία 

καλώ», έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος). 
     Παρόλο που η «αρπαγή» της Εκκλησίας, αναφέρεται ξεκάθαρα από τον 

Απόστολο  Παύλο,  (Α΄  Θεσσαλονικείς    4:16,  17,  αλλά  και  σε  άλλα  σημεία), 

εντούτοις,  όσοι  πιστεύουνε  και  μιλάνε  για  «Αρπαγή»,  χλευάζονται, 

γελοιοποιούνται  και  εύκολα  στιγματίζονται  ως  «αιρετικοί»,  ως  φέροντες 

«νέες  διδαχές». «Και πάντες εξεπλάγησαν… Τι είναι τούτο; τις αύτη η νέα διδαχή;» 
(Μάρκος 1:27).  
    Την μεγαλύτερη πολεμική την ασκούν, όχι οι «άπιστοι» ή «άθεοι», αλλά 
ορισμένοι θρησκευόμενοι, οι οποίοι ακόμα και την ίδια την λέξη «αρπαγή» 

την αντιμετωπίζουν ως εξω‐γραφική επινόηση κάποιων αιρετικών και γι’ 

αυτό την χλευάζουν.  (βλ.  το βιβλίο «Νεοπεντηκοστιανοί  στην Ελλάδα», Μοναχής 
Αντωνίας, σ.71, «Η «αρπαγή» είναι «δόγμα» όλης της κίνησης της Πεντηκοστής..»). 

      Στο βιβλίο  του όμως, «Η Δευτέρα Παρουσία», ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 

& πάσης Ελλάδας Χριστόδουλος, αναφέρει  ξεχωριστή ενότητα με τον τίτλο 

«Η αρπαγή των πιστών» (σελ. 99). Φαίνεται λοιπόν, ότι η διαφορά πλέον, 

δεν είναι το αν θα γίνει αρπαγή κατά την οποία θα «αρπαχθούν» οι πιστοί, 

αλλά το πότε θα γίνει….   

       Άλλοι θεωρούν ότι αυτό θα γίνει ΠΡΙΝ την εμφάνιση του Αντιχρίστου 

& την Μεγάλη Θλίψη, (δηλ. τα 7 χρόνια που θα κυβερνήσει), άλλοι ΜΕΤΑ 

την εμφάνισή του & στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης, σχεδόν ταυτόχρονα 

με    την  Δεύτερη  Έλευση  (Παρουσία)  του  Κυρίου,  ενώ  υπάρχουν  και 

ελάχιστοι  που  θεωρούν  ότι  αυτό  θα  γίνει  ΣΤΟ    ΜΕΣΟΝ  της  Μεγάλης 

Θλίψης. Στην Αμερική οι τρεις αυτές θεωρίες ονομάζονται  Pre ‐ Mid – Post 

– Τtribulation.  

      Οι  περισσότεροι  πιστοί  που  ανήκουν  σε  Εκκλησίες  της  Πεντηκοστής, 

(όπως και σε Ευαγγελικές), πιστεύουν στην πρώτη θεωρία. Οι πιστοί που 

ανήκουν στη Ορθόδοξη Εκκλησία, (όπως και αυτοί στην Ρωμαιοκαθολική), 

πιστεύουν στην δεύτερη θεωρία.   
 

 
          22..  ΗΗ  ΗΗμμέέρραα  ττοουυ  ΚΚυυρρίίοουυ  ––  ΟΟιι  θθέέττοοννττεεςς  ηημμεερροομμηηννίίεεςς (Date setters for end of the 
world): «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι 
των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος»·  (Ματθαίος 24:36) «Είπε δε προς αυτούς· 
Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο 
Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία…», (Πράξεις 1:7). 
      Παρά  το  ρητούς  απαγορευτικούς  λόγους  του  Κυρίου,  για  τον  ακριβή 
χρόνο  της  έλευσης  της  δικής  Του  Ημέρας,  πολλοί  προσπάθησαν  να 

υπολογίσουν  πότε  ακριβώς  θα  έρθει  αυτή  η  Ημέρα  και  οι  πολλοί  δεν 

δίστασαν να  δηλώσουν ότι γινώσκουν αυτό που  ούτε στους αγγέλους  δεν 

έχει  δοθεί…  Άλλοι  από  ένθερμο  ζήλο,  άλλοι  από  πλάνη,  άλλοι  από 

υπερηφάνεια,  άλλοι  κακή  εκτίμηση  της  εποχής  στην  οποία  ζούσαν  και 

άλλοι  από  τον  συνδυασμό  όλων  των  παραπάνω,  αγνόησαν  το 

«απαγορευτικό»  του  Κυρίου,  υπερέβησαν  τα  όρια  του  Λόγου  του  Θεού, 

προχωρώντας  σε  σοβαρή  αυθαιρεσία  και  παράβαση,  παρασέρνοντας 

πολλές  φορές  μαζί  τους  αρκετές  ψυχές  και  δίνοντας  αφορμή  στους 

διάφορους  εμπαίκτες  να  λοιδορήσουν  τον  Λόγο  του  Θεού  και  την  αγία 

ελπίδα  και  προσδοκία  για  την  έλευση  του  Κυρίου,  που  πάντοτε 

χαρακτήριζε την Εκκλησία του Χριστού.  

Γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η Εκκλησία, ως εσχατολογικό κίνημα, αγρυπνεί και αναμένει συνεχώς, 

την έλευση του Κυρίου και την συντέλεια του αιώνος «Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο 

 
 

 

 

 

 
Παλαιό έντυπο των Μελετητών της 
Βίβλου (προδρόμων των Μαρτύρων 

του Ιεχωβά) για το τέλος του 
κόσμουτο1914 
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Κύριος υμών».  (Ματθαίος  24:42)  «Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας 
προσευχάς» (Πέτρου Αʹ 4:7), ενώ παράλληλα, δεν καταφεύγει σε ακρότητες.  
 Παρακάτω  θα    δούμε  ορισμένες  τέτοιες  αποτυχημένες  προβλέψεις,  προφητείες  ή  αποκαλύψεις  από 

μεμονωμένους ανθρώπους, ομάδες ή και ολόκληρα δόγματα, που κατά καιρούς 

εμφανίστηκαν και φυσικά όλες διαψεύσθηκαν.  

Ο σχετικός κατάλογος βέβαια, είναι απίστευτα μεγάλος, αρχής γενομένης από 

τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, τον καιρό του αποστόλου Παύλου  («…μηδέ 
να θορυβήσθε,… ότι τάχα επλησίασεν ημέρα του Χριστού»  ‐  Β΄ Θεσσαλονικείς  2:2)  και 
για  αυτό  θα  περιοριστούμε  στα  πιο  χαρακτηριστικά  δείγματα…Πρέπει  δε  να 

πούμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  προβλέψεων,  έχει  προέλευση  τις  ΗΠΑ  και 

περισσότερο  τον  χώρο  των  Διαμαρτυρόμενων.  Τελευταία  όμως,  εμφανίστηκαν 

τέτοια φαινόμενα και στον ορθόδοξο ελληνικό χώρο…   

    Ιδού η λίστα εν συντομία.. 
 2ος  αι.  Εκκλησιαστικοί  συγγραφείς,  και  απολογητές  (Επιστολή  Βαρνάβα,  Παπίας, 

Ιουστίνος,  Ειρηναίος,  Ιππόλυτος,  Τερτυλλιανός)  πιστεύουν  στην  έλευση  της  Χιλιετούς 

Βασιλείας και εγκαθίδρυσή της στην Ιερουσαλήμ, στις ημέρες τους.  

 2ος ‐ 3ος αι. Ο Ειρηναίος και ο Ιππόλυτος, στηριζόμενοι σε χρονικούς υπολογισμούς των 

6 χιλιετηρίδων από τη δημιουργία του Αδάμ, προσδιορίζουν το τέλος στις ημέρες τους, γιατί 

τότε  πίστευαν  ότι  θα  άρχιζε  η  7η  χιλιετία  (η  Χιλιετής  Βασιλεία).  Ο  Ιππόλυτος  μάλιστα, 

στηριζόμενος σε μία δική  του  ερμηνεία  του χωρίου Εξοδ. 25:10‐11,  το οποίο μιλάει για  τις 

διαστάσεις  της Κιβωτού της Διαθήκης, υπολόγιζε ότι ο  Ιησούς είχε γεννηθεί  το έτος 5.500 

από Κτίσεως Κόσμου  και συνεπώς από τη γέννησή του υπολείπονταν άλλα 500 χρόνια 
για  την  έναρξη  της  7ης  χιλιετίας  (Υπόμνημα  στον  Δανιήλ  Β.Ε.Π.Σ.  τμ.  6ος,  σ.  88).  Στο 

χρονικό του ισχυρίζεται ότι το έτος 6.000 (492 μ.Χ.) θα ακολουθήσει η ʺΗμέρα του Κυρίουʺ.                      

 γ. 220 Ο Ιούλιος ο Αφρικανός υποστηρίζει την ίδια άποψη με αυτήν του Ιππόλυτου, δηλ. 

ότι ο  Ιησούς εγεννήθη 5.500 χρόνια από Κτίσεως Κόσμου και επίκειται η 7η χιλιετία  (P.G. 

τομ. 10ος, σ. 93).  

 500  Ο επίσκοπος Κουϊντος Ιούλιος Ιλλάριος από το 397 μ.Χ. προσδιορίζει το έτος 500 μ.Χ. 

ως έτος της συντέλειας του κόσμου.  

 999  Η Χριστιανική Ευρώπη ζει ώρες αγωνίας, χωρίς όμως απόλυτη γενίκευση. Τρόμος σε 

πολλούς  λόγω  της  πίστης  ότι  λήγει  η  Χιλιετής  Βασιλεία  (κατʹ  Αυγουστίνο)  και  λύεται  ο 

Σατανάς  (πρβλ.  Αποκάλυψη  20:3,  7‐8).  Οι  προσδοκίες  για  τη  συντέλεια,  αυξάνονται  στη 

Βουργουνδία λόγω καταστροφικών καταιγίδων και ενός λιμού (1005‐1006 μ.Χ.)  

 1033    Πολλοί  εξακολουθούν  να  πιστεύουν  στο  τέλος,  αφού  το  33  μ.Χ.  σταυρώθηκε  ο 

Χριστός  (1000+33=1033).  Στις  διαθήκες  πολλών  περιλαμβάνεται  η  έκφραση  ʺΕφόσον 

πλησιάζει το τέλος του κόσμουʺ.  

 1260  Ο Ηγούμενος Ιωακείμ από τη Φλώρα προβλέπει το τέλος της Χριστιανικής εποχής.  

 1669  Η Ρωσική Χριστιανική αίρεση ʺΠαλαιοί Πιστοίʺ πιστεύουν ότι είναι η χρονιά για το 

τέλος.  Επειδή  διαψεύστηκαν  μέσα  στα  επόμενα  20  χρόνια,  20.000  οπαδοί 

αυτοπυρπολήθηκαν, για να προστατευτούν από τον Αντίχριστο ... 

 1680 Ο νεαρός Ισαάκ Νεύτων στις θεολογικές του σημειώσεις, υπολογίζει τη δεκαετία του 

1680 ως το έτος της Ημέρας της Κρίσεως, υπολογίζοντας από το 476 μ.Χ.  τα 1260 έτη της 

προφητείας του Δανιήλ (3 και ½ καιροί= 1260 ημέρες ή έτη).  

 1843‐44  Ο  Αμερικανός  ιεροκήρυκας  Ουϊλλιαμ  Μίλλερ,  ιδρυτής  της  εκκλησίας  των 

Αντβεντιστών, προσδιόριζε την 21η Μαρτίου 1843 ως ημέρα αφετηρίας κοσμοϊστορικών 

γεγονότων  που  θα  οδηγούσαν  στην  Δευτέρα  Παρουσία  μέχρι  τις  22  Μαρτίου  1844.  Ο 

υπολογισμός στηρίχτηκε κυρίως στις 2.300 ημέρες του Δανιήλ 8:14 και στον υπολογισμό 

6.000  ετών  από  τη  δημιουργία  του  Αδάμ.  Επίσης  και  στο  εδ.  Ωσηέ  6:1‐3!  Όταν  τελικά 

τίποτα δεν συνέβη, ο Μίλλερ ονόμασε την τελευταία ημερομηνία (22/3/1844) ʺημέρα της 

μεγάλης απογοήτευσηςʺ.  

 1873‐74    Ο  Κάρολος  Τ.  Ρώσσελ,  ιδρυτής  της  οργάνωσης  των  «Μαρτύρων  του  Ιεχωβά», 

προσδιορίζει το έτος αυτό ως έτος πραγματοποιήσεως της Δευτέρας Παρουσίας και της 

λήξεως  των  6.000  ετών  της  δημιουργίας,  καθώς  και  έναρξης  της  Χιλιετούς  Βασιλείας. 

Έτος δημιουργίας Αδάμ υπολογίζεται το 4.126 π.Χ.  

 1914 Οι ʺΣπουδαστές των Γραφώνʺ από το 1876 διακηρύσσουν ότι το 1914 θα είναι το έτος 

λήξεως των ʺκαιρών των εθνώνʺ, της ελεύσεως του Αρμαγεδδώνος και της εγκαθίδρυσης 

της  Βασιλείας  στη  Γη,  με  ταυτόχρονη  αρπαγή  των  μελών  της  στους  ουρανούς.  Οι 

υπολογισμοί τους στηρίζονται στο Δανιήλ 4:10‐17 σε συνδυασμό με το Λουκ. 21:24.  

 1925   Ο Ι. Ρόδερφορδ  (διάδοχος του Ρώσσελ στους Μάρτυρες του Ιεχωβά)από το 1918 και μετά προσδιορίζει το 1925 ως 

έτος του Αρμαγεδδώνα και μετάβασης των πιστών στον ουρανό μαζί με την ανάσταση του Αβραάμ,  Ισαάκ,  Ιακώβ και 

άλλων προφητών. Η χρονολογία στηρίχτηκε στον υπολογισμό 70 Ιωβηλαίων από το 1575 π.Χ. (είσοδος των Ισραηλιτών 

στη Χαναάν), οπότε προκύπτει 70χ50=3.500 χρόνια.  

 1975    Η  Οργάνωση  των  Μαρτύρων  του  Ιεχωβά  από  το  1969  υποστηρίζει  ότι  το  1975  λήγουν  6.000  χρόνια  από  τη 

δημιουργία του Αδάμ που έλαβε χώρα το 4026 π.Χ., και άρα θα αρχίσει η Χιλιετής Βασιλεία.  

 

Από έντυπο των Μαρτύρων 
του Ιεχωβά για το 1975 
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 1988 Ο συγγραφέας Χαλ Λίντσεη στο βιβλίο του ʺΗ Τελευταία Γενιάʺ, στηριζόμενος στο Ματθαίος 24:34, καταλήγει ότι 

εκείνο  το  έτος  πρέπει  να  γίνει  η  Δεύτερη  Έλευση,  προσθέτοντας  40  χρόνια  (μία  γενιά)  στο  1948,  έτος  ιδρύσεως  του 

Κράτους του Ισραήλ.   

 1988  Ο Edgar C. Whisenant κυκλοφορεί το βιβλίο του «88 λόγοι για τους οποίους η 

Αρπαγή θα γίνει το 1998», το οποίο γίνεται best seller, στις ΗΠΑ και παρασέρνει 

χιλιάδες. 

 1991  Ομάδα  στην  Αυστραλία  προβλέπει  την  επιστροφή  του  Χριστού  στις  31 

Μαρτίου 1991 στο…λιμάνι του Σίδνευ. 

 1991  Ολοσέλιδη  καταχώρηση  στην  εφημερίδα  USA  Today,  στις  20  Οκτωβρίου 

1991,  από  ένα  νοτιοκορεάτικο  κίνημα  με  την  ονομασία  «Hyoo‐go»  (αρπαγή),  ότι 

στις  28  Οκτωβρίου  1992,  θα  γίνει  η  Αρπαγή.  «50  εκατομμύρια  άνθρωποι  θα 

πεθάνουν  από  σεισμό,  50  εκατομμύρια  από  κατάρρευση  κτηρίων,  1.4 

δισεκατομμύρια από τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο και 1.4 δισεκατομμύρια από τον 

Αρμαγεδδώνα.». 

 1995  Ο Harold Camping στο βιβλίο του ʺΕίσαι έτοιμος  ;ʺ προβλέπει, βασιζόμενος 

στην αριθμολογία, ότι ο Κύριος θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο του 1994.  

 1996  Οπαδοί  της  χρονολόγησης  του  Ιρλανδού  αρχιεπισκόπου  Τζέημς  Ούσσερ 

(16ος  αι.)  πιστεύουν  ότι  έφτασε  η  συντέλεια,  αφού  ο  Ούσσερ  υπολόγιζε  τη 

δημιουργία του Αδάμ στο έτος 4.004 π.Χ.  

 1998  Η  οργάνωση  «Ο  Οίκος  του  Γιαχβέ»  προβλέπει  το  τέλος  του  κόσμου  το 

Οκτώβριο  θα  ξεκινήσει  από  το  1998  και  μέχρι  το  2001  το  80%  του  ανθρώπινου 

πληθυσμού θα έχει σκοτωθεί από πυρηνικό πόλεμο.  

  1997  Σύμφωνα  με  το  περιοδικό  Sun  Magazine  ο  Πάπας  Ιωάννης  XXIII  είχε 

προβλέψει  το  1962,  ότι  το  1999  η  Γη  θα  δεχόταν  επίσκεψη  από  εξωγήινους,  με 

πύρινες άμαξες, οι οποίοι θα μας μεταδίδανε την γνώση τους….  

  2000  Ο  Michael  Drosnin,  συγγραφές  του  βιβλίου  ʺΟ  Κώδικας  της  Βίβλου,ʺ 

ανακάλυψε  κρυμμένο  μήνυμα  στην  πεντάτευχο,  όπου  προβλέπει  τον  3ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο το 2000 ή ίσως το 2006…………………….. 

 
«…αδελφοί…να μη φρονήτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον…» 

 (Α΄ Κορινθίους 4:6) 
 

 
    33..  ΛΛέέσσχχηη  ΜΜππίίλλννττεερρμμππεερργγκκ  (Bilderberg Group): 
Μυστικοπαθής  οργάνωση  που  πήρε  το  όνομά  της  από  το  ξενοδοχείο 

Bilderberg στην Ολλανδία, όπου έγινε η πρώτη  συγκέντρωση. Πρόκειται 

για μια ομάδα που αποτελείται από  ισχυρούς πολιτικούς, οικονομικούς 

και  ενίοτε στρατιωτικούς παράγοντες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται, σε 

διάφορες  χώρες,  συνήθως  μία  φορά  το  χρόνο,  ώστε  να  σχεδιάσουν με 

απόλυτη μυστικότητα  τη  συντονισμένη  δράση  των  κέντρων  εξουσίας 

που  ελέγχουν  και  να  επηρεάσουν  ή  να  προαποφασίσουν  την  πορεία 

ολόκληρης της ανθρωπότητας.  

        Οι συμμετέχοντες απαγορεύεται να μιλήσουν σε ΜΜΕ ή σε  ιδιώτες 
και  αποφεύγουν  οποιαδήποτε  αναφορά  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τις 

συνεδριάσεις,  ακόμα  ʺαρνούνταιʺ  έστω  και  την  συμμετοχή  τους  στη 

συνεδρίαση. Επίσης, απαγορεύεται να ενημερώσουν τα Κοινοβούλια των 

χωρών τους, αν είναι πολιτικοί. Το BBC, με την ευκαιρία της «συνόδου» 

της Λέσχης το 2003  στις Βερσαλλίες, στο Παρίσι κάνει μία ερώτηση: «Αν 

οι  συμμετέχοντες  πραγματικά  συζητούσαν  για  τον  καλό  των  ανθρώπων, 

γιατί δεν το δημοσιοποιούν;» Αποτελείται από 100 περίπου ισχυρά άτομα 

κυρίως  από  Ευρώπη  και  ΗΠΑ.  Όλοι  οι  ισχυροί  πολιτικοί  άνδρες  του  πλανήτη  έχουν  συμμετάσχει  στις 

συναντήσεις  της  Λέσχης,  ενώ  όλοι  οι  Γ.Γ.  του  ΝΑΤΟ  υπήρξαν  μέλη  της  Λέσχης.  Από  την  πρώτη  στιγμή 

έσπευσαν να ενταχθούν στην Λέσχη προσωπικότητες διαφόρων πεποιθήσεων,  όπως   οι μεγαλοτραπεζίτες 

David Nelson   Rockefeller,  ο  ιδιοκτήτης  της FIAT Giovanni Anieli,  ο Henry Kissinger,  ο πρώην πρόεδρος  της 

Γερμανίας  Χέλμουτ  Σμιτ,  ο  τέως  πρόεδρος  της  Παγκόσμιας  Τράπεζας  Robert  McNamara,  ο  Ζμπίγκνιου 

Μπρεζίνσκι κ.α. Στην Ελλάδα, η Λέσχη συνεδρίασε στα 1993, στην Βουλιαγμένη. 

 
 

  
 

 
Το βιβλίο «Ο Αντίχριστος ήλθεν» 

ορθόδοξου μοναχού, σύμφωνα με το 
οποίο ο Αντίχριστος που γεννήθηκε 
το 1983, θα παρουσιαστεί το 2013. 

 

      
Η πρώτη Σύνοδος της Λέσχης το1954

 
Ο κόσμος χωρισμένος σε 10 

βιοπεριοχές
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Άλλες  παρόμοιες  μυστικοπαθείς  οργανώσεις  είναι:  Η  Τριμερής 

Επιτροπή  (Tri‐Lateral  Commission),  που  δημιουργήθηκε  το  1973,  όταν 

ορισμένα  μέλη  της  Λέσχης  Μπίλντερμπεργκ  αποσχίστηκαν  από  την 

μητρική οργάνωση, εξαιτίας διαφωνιών που είχαν προκύψει σχετικά με 

τον τρόπο που θα ήταν αποδοτικότερος για τον παγκόσμιο  έλεγχο  του 

πλανήτη… Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων  (Council of Foreign 

Relations  ‐  CFR),  που  ιδρύθηκε  το  1919,  από  διάφορους  ισχυρούς 

παράγοντες,  με  σκοπό  «την  δημιουργία  μίας  διεθνούς  ομάδας  που  θα 

συμβουλεύει  τις  μελλοντικές  κυβερνήσεις  στις  διεθνείς  υποθέσεις». 

Μερικά  από  τα  σημερινά  με΄λη  είναι  :  David  Rockefeller,  Jr.,  Henry 

Kissinger, Dick Cheney, Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz,  Jimmy Carter 

κ.α. Η Λέσχη  της  Ρώμης,  που  ιδρύθηκε  το  1968  και πήρε πολλά μέλη 

από  το  CFR,  είναι  επιφορτισμένη  με  το  έργο  της  περιφερειακής 

οργάνωσης και ενοποίησης ολόκληρου του κόσμου 

. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1973 η Λέσχη εξέδωσε μία άκρως εμπιστευτική 

αναφορά  με  τίτλο:  «Περιφερειοποιημένο  και  Προσαρμοσμένο  Μοντέλο 

του  Παγκόσμιου 

Συστήματος»  και  το  οποίο 

αποκαλύπτει  πως  η  Λέσχη 

χώρισε τον κόσμο σε δέκα 

(10) πολιτικές‐οικονομικές 

περιοχές  τις  οποίες 

ονομάζει «βασίλεια». . 

(Θυμίζει Δανιήλ 7:15‐18;;)  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Ανακοίνωση του Ξενοδοχείου όπου έλαβε 
χώρα η 50η  Σύνδος της Λέσχης, στην 

Virginia των ΗΠΑ από 30 Μαΐου έως 2 
Ιουνίου 2002, ότι θα είναι κλειστό για το 

κοινό... 

Πράκτορες ελέγχουν τους εκλεκτούς 
προσκεκλημένους, στη Σύνοδο του 

Παρισιού (2003) 
 
 

 

 

 

  
Το περίεργο έμβλημα του εντύπου του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων (προσέξτε το σύμβολο που κάνει 

με το χέρι ο γυμνός καβαλάρης …)
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        44..  ΜΜεεγγάάλλοοςς  ΑΑδδεελλφφόόςς (“Big Brother): Ο όρος «Μεγάλος 
Αδελφός»  προέρχεται  από  ένα    βιβλίο  που  έγραψε  το  1949,  ο  διάσημος 

Βρετανός  συγγραφέας  και  δημοσιογράφος  Τζορτζ Όργουελ,  (1903 –1950), 

με τον τίτλο «1984». 

      Το  βιβλίο  περιγράφει  ένα  ζοφερό  μέλλον,  (το  έτος  1984),  όπου  έχει 

επιβλ 

ηθεί  στην  ανθρωπότητα  ένα  απαίσιο  ολοκληρωτικό  αστυνομικό  κράτος, 

όπου τα πάντα εξελίσσονται υπό την παρακολούθηση ενός σκληρού και 

αυταρχικού ηγέτη, τον οποίον οι άνθρωποι, σαν να έχουν υποστεί πλύση 

εγκεφάλου, τον αποκαλούν «ο Μεγάλος Αδελφός».  

     Ο Μεγάλος  Αδελφός, παρακολουθεί  τους  πάντες  μέσα  από  κρυφές 

και  μη  κάμερες,  ενώ  εικόνες  του  βρίσκονται  σχεδόν  παντού  και  οι 

άνθρωποι δεν έχουν πλέον προσωπική ζωή. Όμως όλα αυτά γίνονται για 

το «καλό τους…», καθώς ο άνθρωπος αυτός είναι ο Μεγάλος Αδερφός τους 

που τους προσέχει.   

   Το 1984 γυρίστηκε και η ομώνυμη ταινία.  

   Tέλος,  τoν τίτλο  «Μεγάλος Αδερφός» (“Big Brother”) «εμπνεύστηκε» (…)  

ένα  ανόητο,  αλλά  δημοφιλές  (…)  τηλεοπτικό  ριάλιτι  σόου,  στο  οποίο  οι 

«παίκτες» συγκατοικούν σε ένα σπίτι το οποίο παρακολουθούν κάμερες… 
  

 
                

55..  ΜΜεεσσσσίίααςς : Η λέξη Μεσσίας, (Mašíah,   στα εβραϊκά), σημαίνει ,ָמִׁשיחַ 
τον χρισμένο από τον Θεό. Στα ελληνικά μεταφράζεται ο Χριστός. Κέντρο 

της Ιουδαϊκής θρησκείας είναι η εμφάνιση του Μεσσία.  

       Ο Μεσσίας, για τους Ιουδαίους θα είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετικές 

ηγετικές ικανότητες, που θα οδηγήσει τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και όλη την 

ανθρωπότητα στην «μεσσιανική περίοδο». 

      Ακόμα  και  στους  θαλάμους  των  αερίων  των  ναζί,  οι  Εβραίοι 

τραγουδούσαν το “Ani Maamin” – πιστεύω στον ερχομό του Μεσσία!  

       Μετά  την  απόρριψη  του  Ιησού  Χριστού,  ως  Μεσσία,  από  την 

πλειοψηφία  του  Ιουδαϊκού  λαού  (Το  ιερό  βιβλίο  τους,  το  Ταλμούδ,  τον 

ονομάζει μάγο  και αμαρτωλό),  έχουν  εμφανισθεί,  κατά  καιρούς,  διάφορα 

πρόσωπα που έχουν ισχυριστεί ότι είναι ο Μεσσίας.  

       Πιο  γνωστοί  είναι  :  Ο  Ιούδας  ο  Γαλιλαίος  και  ο  Θευδάς,  που 

αναφέρονται στις Πράξεις των Αποστόλων, ο Menahem ben  Judah, γιος του 

Ιούδα  του  Γαλιλαίου,  ο  Simon  bar  Kokhba  (135  μ.Χ),  ηγέτης  της 

επανάστασης που οδήγησε στον 2ο Ιουδαϊκό‐Ρωμαϊκό πόλεμο.  Ο Moses από 

την  Κρήτη,  ο  οποίος  γύρω  στο  440‐470  μ.Χ.,  έπεισε  τους  Ιουδαίους  της 

Κρήτης να περπατήσουν μέσα από την θάλασσα για να επιστρέψουν στο 

Ισραήλ. Εξαφανίστηκε μετά τον καταποντισμό τους... Ο Serene, (720) και ο  

David Alroy  (1160)  επαναστάτησαν  κατά  των  μουσουλμάνων.  Ο  Sabbatai 

Zevi (1626‐1676), ένας Έλληνας Ιουδαίος από την Σμύρνη, που ισχυρίστηκε 

ότι  ήταν  ο  Μεσσίας  αλλά  μόλις  απειλήθηκε  η  ζωή  του  έγινε… 

μουσουλμάνος.  Ο  Jacob Querido  (1690),  ο Miguel Cardoso  (1630‐1706)    και  ο 

Mordecai  Mokia  (1650‐1729),  που  όλοι  ισχυριστήκαν  ότι  ήταν  η 

μετενσάρκωση του Sabbatai. Ο    Jacob  Joseph Frank  (1726‐1791), που έλεγε ότι 

ήταν  η  μετενσάρκωση  του  Δαυίδ  και  τελευταία  ο    Menachem  Mendel 

Schneerson  (1902‐1994),  ένας  ραββίνος  που  οι  οπαδοί  του  πίστευαν  ότι 
ήταν ο Μεσσίας.     

   Το Ταλμούδ  (ιερό  βιβλίο  του  Ιουδαϊσμού),αναφέρει  ότι  η  εμφάνιση  του 
Μεσσία θα γίνει πριν το εβραϊκό έτος 6000, που αντιστοιχεί στο  2002‐3.   

   
          Το βιβλίο και η ταινία

 
Σκηνή από την ταινία. Η εικόνα του 
Μεγάλου Αδελφού είναι παντού 

και βλέπει τα πάντα…

                

  
Ορθόδοξοι Ιουδαίοι προσεύχονται 
στο τείχος των δακρύων, στην 
Ιερουσαλήμ για την έλευση του 

Μεσσία. 

 

          
Menachem Mendel Schneerson
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       Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  και  οι Μουσουλμάνοι περιμένουν  τον  δικό 
τους Μεσσία. Τον Ιμάμη Mahdi,ο οποίος μαζί με τον Ιησού (το κοράνι τον 

αναφέρει  ως  προφήτη  Isa)  θα  νικήσουν  τον  αντίχριστο  (!)  και  θα 

εδραιώσουν την θρησκεία του Ισλάμ και την παγκόσμια ειρήνη. Μάλιστα, 

όταν επιστρέψει ο θα κυβερνήσει 7 χρόνια πριν οδηγήσει  τον κόσμο στην 

τελική κρίση και στην συντέλεια… 

       Πρόσφατα ο Ιρανός Πρόεδρος, Mahmoud Ahmadinejad, σε μήνυμά του 

που  απεύθυνε  προς  τους  χριστιανούς,  με  την  ευκαιρία  του  ερχομού  του 

νέου  έτους,  ευχήθηκε  ότι  «σύντομα  ο  Ιησούς  και  ο  Ιμάμης  Mahdi  θα 

επιστρέψουν για να εξαφανίσουν την καταπίεση και τον πόνο από την γη. 

Κάλεσε  τους  Ιρανούς  να  είναι  έτοιμοι  για  τον  ένδοξο  ερχομό  του  και 

προσευχήθηκε «Είθε ο Αλλάχ να επιταχύνει την έλευσή του»….  

      

      Επίσης  οι  Βουδιστές  περιμένουν  την  εμφάνιση  του  5ου  Βούδα  (ή 

Maitreya) και οι Ινδουιστές τον Κρίσνα... 

 
      

      
  
  66..  ΜΜεεσσσσιιααννιισσττέέςς  ΧΧρριισσττιιααννοοίί::  Ισραηλίτες,  κατά την εθνική 
καταγωγή, που έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, (Yeshua) ότι αυτός είναι ο 

Μεσσίας  και  ο  Λυτρωτής,  που  τους  είχε  υποσχεθεί  ο  Θεός.  «(Ο Ανδρέας) 
ευρίσκει τον εαυτού αδελφόν Σίμωνα και λέγει προς αυτόν· Ευρήκαμεν τον 
Μεσσίαν, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι ο Χριστός.» (Ιωάννης 1:41).  
      Αριθμούν (έτος 2006), 47.000 οπαδούς με 280 συνάξεις, σε όλο τον κόσμο 

και αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο κίνημα. Στο Ισραήλ δεν αριθμούν 

πολλούς και δεν έχουν ουσιαστική ενότητα. Η κύρια δύναμή τους είναι στις 

ΗΠΑ.  

      Στην προσπάθειά  τους  να  ελκύσουν και άλλους  ομοεθνείς,  τηρούν  τις 

Ιουδαϊκές  εορτές,  αποφεύγουν  να  αναφέρουν  τον  Σταυρό  ή  να  τον 

απεικονίζουν,  ορισμένοι  τηρούν  το  Σάββατο,  πολλοί  αποκαλούν  τις 

συναθροίσεις  τους  «Συναγωγές»,ενώ  άλλοι  (ελάχιστοι)  κάνουν  διακρίσεις 

στους εθνικούς χριστιανούς!.  

      Όλα  τα  δόγματα  του  Ιουδαϊσμού  τους  απορρίπτουν,  τους  κατηγορούν 

ότι υποκινούνται από εκκλησίες και οργανώσεις του εξωτερικού  & δεν τους 

αναγνωρίζουν την ιδιότητα του Ιουδαίου.  

  
  
  
          77..  ΝΝέέαα  εεπποοχχήή  ((NNeewwAAggee))::  Ανομοιογενές  θρησκευτικό  ρεύμα  που  ξεκίνησε  στις  ΗΠΑ  την 
δεκαετία  του  ’70  και  βασίζεται  στον  μυστικισμό  της  ανατολής,  τον 

ινδουισμό και τον παγανισμό.  

           Οι  οπαδοί  της  υποστηρίζουν,  επηρεασμένοι  από  μία  αστρολογική 

αντίληψη,  κατά  την  οποία  ο  ήλιος  αλλάζει  ζώδιο  κάθε  2.160  χρόνια,  ότι 

έκλεισε  πλέον  η  εποχή  της  Χριστιανικής  πίστης  (των  «Ιχθύων»,  όπως  οι 

ίδιοι  λένε)  κι  αρχίζει  η  Νέα  Εποχή  του  «Υδροχόου»,  κατά  την  οποία  θα 

έρθει η «φώτιση» στον άνθρωπο. 

         Μεγάλη συμμετοχή στην εξάπλωση της Νέας Εποχής είχε η ηθοποιός 

Shirley MacLaine,  η οποία επανειλημμένα έχει δηλώσει «είμαι Θεός».          

 Η  Ν.Ε.  δεν  αποτελεί  κίνηση  με  συγκεκριμένες  ιεραρχικές  δομές,  αλλά 

μοιάζει με ένα τεράστιο «δίχτυ» που ενώνει, άμεσα ή έμμεσα, εκατοντάδες 

ομάδες και χιλιάδες άτομα από διάφορους χώρους. 

 

      
Αριστερά μουσουλμανικό βιβλίο για 
τον Μεσσία και Δεξιά ο Hazrat Mirza 

Ghulam Ahmad Qadiani (1835-1908)  
θεωρήθηκε ο υποσχόμενος  Ιμάμης  

Μαχντί 

            
Mahmoud Ahmadinejad

      
         www.jewsforjesus.com 

 

      
Μεσσιανική Συναγωγή στο 

Dallas, ΗΠΑ.

 
 

  
Shirley MacLaine 
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 Κύριες  συνήθειες  είναι  ο  διαλογισμός,  η  γιόγκα,  ο  υπνωτισμός,  ,ο 

διαυλισμός  (channeling,=  επαφή  με  πνεύματα,  «αγγέλους»  ή  εξωγήινους), 

κάρτες ταρώ κλπ. 

           Προβάλουν  τις  λεγόμενες  «εναλλακτικές  θεραπείες»  όπως, 

βελονισμός,  ομοιοπαθητική,  κρυσταλοθεραπεία,  αρωματοθεραπεία, 

ιριδολογία, ρεφλεξολογία, ρέικι, σιάτσου, βιοενεργειακές θεραπείες κλπ, οι 

οποίες  έχουν  χαρακτηρισθεί  από  τον  Ιατρικό  Σύλλογο  Αθηνών  ως 

«Ανορθόδοξες Θεραπευτικές Μέθοδοι».  

           Κοινές  δοξασίες  είναι  1)  η  άρνηση  ύπαρξης  ενός  προσωπικού 

Θεού.(Αναφέρονται  στον  Θεό(;)  με    όρους  όπως  «κοσμική 

υπερσυνειδητότητα»,  «άπειρο  ένα»,  «παγκόσμιο  συμπαντικό  πνεύμα»  κλπ),  

2)  ο  πανθεισμός  (όλα  είναι  θεός),  3)  η  λατρεία  της  Γη,  (η  οποία  είναι 

πρόσωπο (!)= Μητέρα Γη),   4) η ιδέα ότι κάθε άνθρωπος είναι ένας θεός με 

απεριόριστες δυνάμεις, 5) η επιστροφή στις αρχαίες / «πατρώες» θρησκείες,   

6)  η  μετεμψύχωση‐μετενσάρκωση,      7)  ο  αγώνας  για  να  γίνουν  όλοι  οι 

άνθρωποι «ένα».  

           Χαρακτηριστικό δείγμα της νοοτροπίας των οπαδών της Νέας Εποχής 

είναι το παρακάτω κείμενο από το εικονιζόμενο βιβλίο «Πριν από την Νέα 

Εποχή»  :  “Οι  νέες  ιδέες  έρχονται  παντοδύναμες  και  επιβάλλονται.  Θα 

αλλάξουν την ζωή σε βάθος. Τα παλιά συστήματα θα αντικατασταθούν από 

καινούργια….Βρισκόμαστε  στην  εποχή  της  μετάστασης Θα  περάσουμε  όλοι 

στην νέα εποχή, θ’ αρχίσουμε να ζούμε κατά νέο τρόπο. Είναι καιρός πια να 

ανυψώσουν  όλοι  οι  άνθρωποι  την συνειδητότητά τους  ένα  βήμα πιο προς  τα 

πάνω,  για  να  αφήσουν  τοις  θείες  ενέργειες  να  προχωρήσουν.  Το  μέλλον 

φέρνει καλές συνθήκες. Η έκτη φυλή (???) φέρνει το θετικό στον κόσμο…». 

          Σύμφωνα  με  μία  πρόσφατη  δημοσκόπηση,  ένα  ποσοστό  20%  στις 

ΗΠΑ, δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει τις ιδέες ή τις πρακτικές της Νέας Εποχής.          
 
  
              88..    ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  (Globalization)  :  Η 

παγκοσμιοποίηση  είναι  ένας  αρκετά  ευρύς  όρος  που  αναφέρεται  σε  οικονομικές 

κοινωνικές,  τεχνολογικές,  πολιτιστικές  και  πολιτικές  αλλαγές  που  αποσκοπούν 

στην ελεύθερη ή σχεδόν ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, 

την  ανετότερη  απʹ  ότι  παλαιότερα μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ  χωρών  και  την 

ταχύτερη διάδοση των πληροφοριών χάρη στις νέες τεχνολογίες (διαδίκτυο, κινητή 

τηλεφωνία  κ.α.),  καθώς  επίσης  και  την  εμπέδωση  του φρονήματος  σε  όλους  τους 

κατοίκους της Γης ότι όλοι ζούμε σε ένα «παγκόσμιο χωριό».    

        Τα μεγάλα προβλήματα είναι κοινά (τρομοκρατία, καταστροφή περιβάλλοντος, 

ανεργία, εγκληματικότητα κλπ) και απαιτούν κοινή αντιμετώπιση.  

        Η  παγκοσμιοποίηση  δημιουργεί,  συνεπώς, ψευδαίσθηση  οικουμενικότητας. 
Ισχυρίζονται επίσης, οι θιασώτες της παγκοσμιοποιήσεως ότι τα έθνη, τα σύνορα, οι 

πατρίδες  καταργούνται  και  ότι  τα  πάντα  θα  υπακούουν  σε  υπερεθνικούς 

οργανισμούς.  

       Μπορεί,  συνεπώς,  να  γίνει  λόγος  για  οικονομική,  πολιτική,  κοινωνική, 

πολιτιστική ακόμα και  Θρησκευτική παγκοσμιοποίηση.  

         Η  διάδοση  του  Ιντερνέτ  συντελεί  κι  αυτή  στους  γρήγορους  ρυθμούς 

παγκοσμιοποίησης. Η αληθινή δύναμη πίσω από την οικονομική παγκοσμιοποίηση 

είναι  το  ʺηλεκτρονικόʺ  χρήμα.  Ο  καθημερινός  τζίρος  στην  παγκόσμια  αγορά 

συναλλάγματος ξεπερνά τα 400  τρισεκατομμύρια δραχμές.  ʺΟποιοσδήποτε, μʹ  ένα 

απλό  κλικ  στον  υπολογιστή  του  μπορεί  να  μεταφέρει  τεράστια  ποσά  από  τη  μια 

άκρη  του  κόσμου  στην  άλλη  ʺ,  αναφέρει  ο  καθηγητής  στο  London  School  of 

Economics Άντονι Γκίντενς.     

         Οι περισσότεροι  οικονομολόγοι συμφωνούν στο ότι  η παγκοσμιοποίηση  είναι 

ένα  θετικό  φαινόμενο  που  προσφέρει  πολλές  ευκαιρίες  σε  όλους.  Θεωρούν  ότι  η 

παγκοσμιοποίηση  είναι  μια  θετική  κινητήρια  δύναμη  που  θα  μας  βοηθήσει  να 

ζήσουμε καλύτερα.  

    Μερικοί,  όμως,  αντιμετωπίζουν  με  σκεπτικισμό  τα  υποτιθέμενα  οφέλη  και 

υποστηρίζουν  ότι  αυτοί που  υποφέρουν  απʹ  αυτό  το  χορό  των συγχωνεύσεων  και 

των εξαγορών είναι οι εργαζόμενοι.  

                   

 
 

 
 

 

Βιβλία για την Παγκοσμιοποίηση 
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     Για πολλούς η παγκοσμιοποίηση ή πιο σωστά η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς 

εμπορίου  δεν  είναι  τίποτα  άλλο,  παρά  το  καινούριο  παιχνίδι  των  σύγχρονων 

ιμπεριαλιστών‐μια  διεθνής  ΜΟΝΟΡΟLΥ‐  που  ʺπαίζουνʺ  για  να  επιλύσουν  τις 

διαφορές  και  τις  αντιθέσεις  τους,  χειραγωγώντας  την  κοινή  γνώμη  και 

επιβάλλοντας  τους  κανόνες  τους  στις  υποανάπτυκτες  ή  αναπτυσσόμενες  χώρες. 

Έτσι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι». 

         Πολλές  φιλανθρωπικές  οργανώσεις  και  περιβαλλοντολογικά  σωματεία 

πιστεύουν  ότι  η  παγκοσμιοποίηση  ευθύνεται  για  τους  χαμηλούς  μισθούς,  το 

φαινόμενο  του  θερμοκηπίου,  την  αποψίλωση  των  δασών,  τις  περικοπές  στην 

κοινωνική πρόνοια  και  την αυξανόμενη φτώχεια.  Κατηγορούν  τις πολυεθνικές  ότι 

μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες του Τρίτου Κόσμου για να εξασφαλίσουν 

χαμηλόμισθους  εργάτες  με  ανοχή  σε  σκληρές  συνθήκες  εργασίας.  Συνεπώς,  το 

μέλλον που ευαγγελίζεται η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ρόδινο για όλους.  

        Αντικαπιταλιστικές διαδηλώσεις στο Σιάτλ, στην Ουάσινγκτον και στο Λονδίνο, 

αποδεικνύουν  ότι  δεν  έχουν  όλοι  την  ίδια  γνώμη  για  τα  οφέλη  της 

παγκοσμιοποίησης,  καθώς  υπάρχει  έκδηλη  η  ανησυχία  ότι  η  παγκοσμιοποίηση 

ωφελεί μόνο τους λίγους προνομιούχους και βλάπτει τους πολλούς.  

          Οι Οργανισμοί Προστασίας του Καταναλωτή σε πολλές χώρες θεωρούν ότι η 

παγκοσμιοποίηση απειλεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών, 

αδιαφορεί  για  το  περιβάλλον  και  τις  δημοκρατικές  αρχές  και  υπονομεύει  τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στο  όνομα του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου.  

           Η  αντίσταση  στο  φαινόμενο  της  παγκοσμιοποίησης  εκδηλώνεται  από  μια 

πληθώρα διαφορετικών οργανώσεων. Εκείνο που τους ενώνει είναι ο βάσιμος φόβος 

ότι η παγκοσμιοποίηση πλήττει τους πιο αδύναμους και, πάνω απʹ όλα, τον ίδιο τον 

πλανήτη, από οικολογικής σκοπιάς.  

         Τέλος  υπάρχει  αντίδραση  στην  πολιτιστική  και  στην    θρησκευτική 

παγκοσμιοποίηση,  όπου  επιχειρείται  συστηματική  αλλοίωση  της  πολιτιστικής 

ταυτότητας  κάθε  λαού  και  έθνους  και  η  προώθηση  μίας  πολύ‐πολιτισμικής 

κοινωνίας, η  εξασθένηση  της  ιστορικής  μνήμης  κάθε  λαού,  μέσω  της  απόκρυψης 

ιστορικών γεγονότων που μπορεί  να προσβάλλουν  τον «άλλον»,    η προώθηση  του 

λεγόμενου  «δυτικού»  (ή  καλύτερα,  αμερικάνικου)  τρόπου  ζωής,  μέσω  κυρίως  των 

κινηματογραφικών  ταινιών  του  Hollywood,  η  ενίσχυση  του    διαθρησκευτικού 

συγκρητισμού,  (= συγχώνευση θρησκειών χάριν της ενότηας και της ειρήνης) όπου 

καμία  θρησκεία  δεν  μπορεί  να  ισχυρίζεται  ότι  έχει  την  αλήθεια  και  η  δημιουργία 

μίας παγκόσμιας λέσχης θρησκευόμενων ατόμων.  

         Με  λίγα  λόγια,  δημιουργείται  μια παγκόσμια  κοινωνία  υποτελών  (Subjects) 

στα  όρια  ενός  γενικευμένου  ολοκληρωτισμού.  Ολόκληρος  ο  κόσμος  πρέπει  να 

αποκτήσει μία ομοιομορφία, ή καλύτερα, πρέπει να μετατραπεί σε ένα «πολτό» για 

να μπορέσει να κυβερνηθεί εύκολα..… 

 

 
 

      
     
    99..   ΧΧρριισσττιιααννοοίί  ΣΣιιωωννιισσττέέςς:: Χριστιανοί  που  ανήκουν  σε  Ευαγγελικές  &  Πεντηκοστιανές 
Εκκλησίες, (κυρίως σε ΗΠΑ και Καναδά), φανατικοί υπέρμαχοι του Ισραήλ.  

        Θεωρούν  ότι  ο  λαός  Ισραήλ παραμένει  ο  «περιούσιος»  λαός  του Θεού, 

ενώ η Εκκλησία είναι μία «παρένθεση» στο σχέδιο του Θεού.  

        Χρησιμοποιούν κατά κόρον το χωρίο από το βιβλίο της Γένεσης 12:3 που 

αναφέρεται στον Αβραάμ «και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντάς σε, και τους 
καταρωμένους σε θέλω καταρασθή· και θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάσαι αι 
φυλαί της γης»,  το  οποίο  κατ’  αυτούς  ερμηνεύεται  ότι  οι  χριστιανοί πρέπει 
συνεχώς να«ευλογούνε» τον Ισραήλ με κάθε τρόπο, για να έχουν την εύνοια 

του Θεού.  
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     Γι’ αυτό κινητοποιούν τους πιστούς τους, βοηθάνε οικονομικά αλλά και 

με  άλλους  τρόπους  το κράτος  Ισραήλ.  Φτάνουν  στο  σημείο  μάλιστα,  να 

επικροτούν  κάθε  ενέργεια  του  ισραηλινού  κράτους,  χωρίς  καμία 

απολύτως διάκριση. Έτσι υποστηρίζουν τους εποικισμούς, τις ισοπεδώσεις 

των    σπιτιών  ή  και  των  χωριών  των Παλαιστινίων,  την άσκηση βίας από 

τον στρατό, ακόμα και τις δολοφονίες και τους βομβαρδισμούς (!) 

       Όλα είναι αποδεκτά, προκειμένου να μείνει ο Ισραήλ στην γη που τους 

έδωσε ο Θεός...  

           Ο  Pat  Robertson,  ένας  από  τους  μεγαλύτερους  ευαγγελικούς  ηγέτες 

είπε: «Η κυριαρχία του  Ισραήλ στην Αγία Γη πρέπει να διατηρηθεί με κάθε 

κόστος».  

          Την  περίοδο  που  οι  Ισραηλινοί  βομβάρδιζαν  τον  Λίβανο,  ο 

αιδεσιμότατος  Τζον  Χέιτζι  ταξίδεψε  στην  Ουάσιγκτον  μαζί  με  3.500 

ευαγγελιστές  για  την  πρώτη  ετήσια  διάσκεψη  της  νέας  οργάνωσης, 

«Ενωμένοι Χριστιανοί για το  Ισραήλ». Σε δείπνο με  τον  Ισραηλινό πρέσβη, 

ζήτησε από τους παρευρισκομένους να μεταφέρουν το παρακάτω μήνυμα 

στα μέλη του Κογκρέσου «Να τους πείτε να αφήσουν το Ισραήλ να κάνει τη 

δουλειά του και να καταστρέψει τη λιβανική Χεζμπολάχ». Χαρακτήρισε δε 

την υποστήριξη προς το Ισραήλ, «εξωτερική πολιτική του Θεού»….  

          Ακόμα  και    η  ισραηλιτική  εφημερίδα  “Jerusalem  Post”,  στις  15 

Νοεμβρίου  2001  έγραψε:  «  Οι  Αμερικάνοι  χριστιανοί  ενδιαφέρονται  πιο 

πολύ από τους  Ιουδαίους!». Άλλα γνωστά ονόματα χριστιανών σιωνιστών 

είναι οι Jerry Falwell, John Hagee, Benny Hinn, Hal Lindsey κ.α).  

          Το πλέον παράδοξο είναι ότι από την άλλη πλευρά, υπάρχει σήμερα, 

ένα  μεγάλο  ποσοστό  Ορθοδόξων  Ιουδαίων  που  είναι  ΚΑΤΑ  του 

Σιωνισμού  &  του  κράτους  του  Ισραήλ,  θεωρώντας  ότι  Ιουδαϊσμός  και 

Σιωνισμός είναι έννοιες αντίθετες.  

           Κατά αυτούς το Ισραήλ πρέπει να υπάρχει ως κράτος μόνο κάτω από 

την διακυβέρνηση του Μεσσία. 

 

 

 

 

      
     
    
       1100..  NNSSAA  ((NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittyy  AAggeennccyy))  ––  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑσσααφφααλλεείίααςς::  
Πανίσχυρη  αλλά  και  άγνωστη,  για  τον  περισσότερο  κόσμο,  κρυπτολογική 

οργάνωση που δρα για λογαριασμό της αμερικάνικης κυβέρνησης.  

          Μπροστά στην καλά κρυμμένη NSA, η CIA ωχριά...   

          Για πολλά χρόνια την ύπαρξή της αγνοούσε ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση των 

ΗΠΑ. Στους δε περισσότερους Αμερικάνους είχε περαστεί το μήνυμα ότι δεν υπήρχε 

ποτέ τέτοια υπηρεσία («Νο Such Agency») … 

     Επισήμως  ιδρύθηκε  στις  4    Νοεμβρίου  του  1954  και  έχει  την  έδρα  της  στο  Fort 

Meade του Maryland. Στο επιβλητικό κτίριό της έχει δοθεί το όνομα το παλάτι των 

αινιγμάτων  (Puzzle  Palace).  Θεωρείται  η  μεγαλύτερη  στον  κόσμο    υπηρεσία 

συλλογής  πληροφοριών,  υπεύθυνη  για  την  συλλογή  και  ανάλυση  ξένων 

μηνυμάτων  και  πληροφοριών,  καθώς  και  για  την  προστασία  της  αμερικάνικης 

κυβέρνησης από παρόμοιες υπηρεσίες άλλων κρατών.  

          Η  αποστολή  της NSA  στην  ουσία  είναι  να  κρυφακούει  και  να  καταγράφει 

ραδιοφωνικά προγράμματα  διαφόρων  οργανώσεων αλλά και  ιδιωτών,  το  Internet, 

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και άλλες μορφές επικοινωνίας. 

 
 

 

 
 

 

        
 

 

  

Το παλάτι των αινιγμάτων ή 
αλλιώς η βάση της NSA στο 
Fort Meade του Maryland 
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          1111..  1111ηη  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  ((1111//99))::  Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001,  έλαβε χώρα το πιο 
τρομακτικό  και  απίστευτο  τρομοκρατικό  κτύπημα  στην  ιστορία  της  ανθρωπότητας.  Συνολικά  2.973  αθώοι 

άνθρωποι  βρήκαν  τραγικό  θάνατο,  όταν  δύο  αεροπλάνα  που  είχαν 

καταληφθεί από μουσουλμάνους αεροπειρατές, της τρομοκρατικής οργάνωσης 

Αλ  Κάιντα  (Αl  Qaeda),  έπεσαν  επάνω  στους  Δίδυμους  Πύργους,  στο 

Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, (World Trade Center), στη Νέα Υόρκη. 

             Μετά από λίγη ώρα οι δύο πύργοι κατέρρευσαν, μαζί με άλλα 7 κτήρια 

στο  συγκρότημα  του World  Trade  Center.  Ένα  τρίτο  αεροπλάνο  έπεσε  στο 

Πεντάγωνο, ενώ ένα τέταρτο συνεντρίβη στο County της Pennsylvania, καθώς 

οι επιβάτες προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές.  

            Η αντίδραση της Αμερικής, μετά το σοκ, ήταν στο εσωτερικό να τεθεί σε 

εφαρμογή  ο  λεγόμενος  πατριωτικός  νόμος  (PATRIOT  Act),  ενώ  στο 

εξωτερικό  να  ξεκινήσει  η  αμερικάνικη  εισβολή  στο  Αφγανιστάν,  με  όλα  τα 

τραγικά επακόλουθα (άμαχοι νεκροί, φυλακή Γκουαντανάμο κλπ).   
         Σήμερα  όμως,  στις  ΗΠΑ,  ένα  κομμάτι  του  αμερικάνικου  λαού, 
αμφισβητεί  σοβαρά  την  επίσημη  εκδοχή  του  περιστατικού  της  11ης 

Σεπτεμβρίου.  Έχει  μάλιστα,  δημιουργηθεί  μία  κίνηση  που  ονομάζεται 

«Κίνημα για την Αλήθεια της 11/9» και η οποία υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση 

γνώριζε  για  τις  επιθέσεις  και  δεν  έπραξε  τίποτα  για  να  τις  αποτρέψει,  ενώ 

μερικοί  οπαδοί  των λεγόμενων «θεωριών  συνομωσίας» προχωράνε ακόμα πιο 

πέρα και λένε ότι το κτύπημα είχε σχεδιαστεί από μέσα….  

             Ο αμερικάνος δημοσιογράφος Alex Jones  (γνωστός πολέμιος της Νέας 

Παγκόσμιας Τάξης), έχει γίνει ο «πατέρας» αυτού του κινήματος.  

              Μερικά σημεία στα οποία στηρίζονται όσοι αμφισβητούν την επίσημη 

εκδοχή  είναι  :  ότι  οι  Δίδυμοι  Πύργοι  και  το  Κτίριο  7  έπεσαν  συμμετρικά, 

ακριβώς  όπως  σε  ελεγχόμενη  κατεδάφιση,  (επικαλούνται  την  γνωμάτευση 

Ολλανδού ειδικού σε ελεγχόμενες κατεδαφίσεις, ο οποίος βλέποντας το βίντεο 

της  κατάρρευσης  του  Κτιρίου  7  του  συμπλέγματος  του World  Trade  Center, 

χωρίς  να  γνωρίζει  ότι  το  κτίριο  έπεσε  την  11/9,  αποφαίνεται  ότι  το  Κτίριο  7 

έπεσε κανονικά και νόμιμα με ελεγχόμενη κατεδάφιση και ότι αποκλείεται να 

είχε πέσει από απλή φωτιά), επίσης ότι διατάχθηκαν τα μαχητικά αεροσκάφη 

της  NORAD  να  μην  απογειωθούν,  ότι  αξιωματούχοι  είχαν  πουλήσει  τις 

μετοχές  της  United  και  της  American  Airlines,  ότι  ο  Δήμαρχος  του  Σαν 

Φρανσίσκο  Γουίλι  Μπραόυν,  που  είχε  προγραμματίσει  να  πετάξει  στη  Νέα 

Υόρκη το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, προειδοποιήθηκε «να είναι προσεκτικός 

στα  ταξίδια  του»,  ότι  και  ο  τότε  πρωθυπουργός  του  Ισραήλ,  Αριέλ  Σαρόν, 

προειδοποιήθηκε  από  την  Μοσάντ  να  μην  πετάξει  στη  Ν.  Υόρκη  όπου 

επρόκειτο  να  μιλήσει,  ότι  πέντε  από  τους  αεροπειρατές  εκπαιδεύτηκαν  σε 

αμερικανικές εγκαταστάσεις την δεκαετία του ’90 και άλλα.  

      Επίσης  ότι  η  περιβόητη  NSA  γνώριζε  για  το  λεγόμενο  Σχέδιο  Bojinka 

(Project Bonjinka).  

         Πρόκειται για ένα έγγραφο που βρέθηκε το 1995 στις Φιλιππίνες από την 

τοπική  αστυνομία  όταν  διεξάγονταν  έρευνες  για  την  σύλληψη  του  Ραμζί 

Γιουσέφ,  υπεύθυνου  για  την  πρώτη  αποτυχημένη  τρομοκρατική  ενέργεια 

στους  Δίδυμους  Πύργους  το  1993,  που  εκτελούσε  οδηγίες  του  Οσάμα  μπιν 

Λάντεν.  

Το  ʺκαυτόʺ  αυτό  έγγραφο  περιέγραφε  με  λεπτομέρεια  πως  φανατικοί 

Ισλαμιστές θα  εκτελούσαν αεροπειρατεία σε αμερικανικά αεροπλάνα και θα 

τα έριχναν σε χαρακτηριστικά μνημεία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και 

των Δίδυμων Πύργων, του Πενταγώνου, του Λευκού Οίκου και του Αρχηγείου της CIA.  

        Διάφοροι,  κατά καιρούς,  έχουν  εκφράσει  τις  έντονες αμφιβολίες  τους για  την  επίσημη  εκδοχή,  όπως  ο Bill 

Christison, ο οποίος ήταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος της CIA για 28 χρόνια, ο οποίος, σήμερα, υποστηρίζει τις 

“εναλλακτικές” θεωρίες και τονίζει το γεγονός ότι λίγο μόνο καιρό πριν τις επιθέσεις 2,3 εκατομμύρια δολάρια 

έλειπαν από τα ταμεία του Πενταγώνου.  

        Ο  Ρώσος  Στρατηγός  Leonid  Ivashov,  (Α/ΓΕΕΘΑ  των  Ρωσικών  Ενόπλων  Δυνάμεων,  τον  καιρό  της  11ης 

Σεπτεμβρίου) θεωρεί ότι η τρομοκρατική επίθεση της 11/9 ήταν μια στημένη επιχείρηση για την προώθηση της 

παγκοσμιοποίησης. 

      Στην χώρα μας, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, με αφορμή την γνωστή ιστορία της απαγωγής των Πακιστανών, 

γράφει ότι οι παράνομες πτήσεις αεροσκαφών της CIA, το εκτεταμένο δίκτυο καμερών παρακολούθησης στους 

  
Μία περίεργη φωτογραφία.. 
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Η πτώση του κτιρίου 7

   
 Βιβλία σχετικά με την εναλλακτική 

θεωρία 
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αθηναϊκούς  δρόμους  και  τα  πολλά  τρομο‐νομοθετήματα  που  κάνουν  φύλλο  και  φτερό  τα  προσωπικά  μας 

δεδομένα, αποτελούν την «προίκα» της 11ης Σεπτεμβρίου. 

 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Εξώφυλλο εγχειριδίου που σκοπό 
είχε να εκπαιδεύσει την τοπική 
αστυνομία στην διαχείριση 
κρίσεων από τρομοκρατικές 
επιθέσεις και από επιθέσεις με 
όπλα μαζικής καταστροφής. Το 
εγχειρίδιο αυτό τυπώθηκε τον 

Ιούνιο του 2000… 
 

                 
 

                  
 

                   
  

 
 
 
 
 
-Η ταινία σου «Η πολιορκία» ήταν προφητική για ό,τι 
συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου 2001... 
 
«Μπορεί, αλλά κανένας μας δεν μπορούσε να το 
φανταστεί. Την ημέρα της τρομοκρατικής επίθεσης 
μου τηλεφώνησε ένας συνεργάτης μου και του είπα 
ακριβώς πόσο περιορισμένη ήταν η φαντασία μας. 
Δεν είμαι Κασσάνδρα. Αλλά με ανθρώπους της 
Εθνικής Ασφάλειας που μίλησα, μου είπαν πως 
περίμεναν από πριν κάτι τέτοιο. Γνώριζαν για μια 
τέτοια τρομοκρατική επίθεση αλλά το κρατούσαν 
μυστικό. Αλλά μετά βγήκε στα φανερά, ότι δηλαδή 
γνώριζαν πολύ περισσότερα απ' όσα μας 
αποκάλυπταν».  

- Από Συνέντευξη του σκηνοθέτη Εντ  Ζουικ 
στην Ελευθεροτυπία  (29-1-2007) - 

Από ότι λέγεται, αυτός 
ο σταυρός από σίδερο, 
σχηματίσθηκε  μόνος 
του, σε κάποιο σημείο 
των ερειπίων των 
∆ίδυμων Πύργων 

Αργότερα, όταν ψάξανε 
να τον βρουν δεν 

υπήρχε…. 
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Δύσκολοι καιροί, και 
κακές ημέρες ήρθαν. 
Οι άνθρωποι σκληροί 

για τον Θεό 
αδιαφορήσαν. 

 
Καταστροφές παντού, 
πόλεμοι και ανησυχίες. 
Πείνες και σεισμοί, 
αρρώστιες και 
ταλαιπωρίες. 

 
Και οι μέρες 

πλησίασαν μην αργείς 
γλυκιέ Ιησού. 

Σε φωνάζει η αγάπη 
Σου να’ ρθεις. 
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                                                               Όταν αποφάσισα να κάνω αυτήν την εργασία, 
ήθελα καταρχάς, να συγκεντρώσω και να βάλω σε μία τάξη όλο αυτό το υλικό - από 
εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια και Ίντερνετ -που είχα μαζέψει τα τελευταία χρόνια 
και που σχετίζεται με τις έσχατες ημέρες.. 
 Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε ήθελα να ενημερώνομαι για τα διάφορα γεγονότα και τις 
εξελίξεις, στην Ελλάδα και στον κόσμο.  
  Από τότε όμως που εννόησα ότι πολλά από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στις ημέρες 
μας, έχουν σχέση με τον Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα με την ολοκλήρωση του 
εσχατολογικού παζλ, το ενδιαφέρον μου μεγάλωσε.  

   Αν κάποιος έχει μαζέψει παρόμοιο υλικό και θα ήθελε να μου το στείλει, με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί 
μου στην παρακάτω διεύθυνση:   

Θανάσης Σωτηρίου 
Παπανικολάου 45 

21100 ΝΑΥΠΛΙΟ 
τηλ. 2752021023 

κινητό 6936518512 
e-mail: thansotir@in.gr 

 

 
Αρχές δεκαετίας ‘ 70… 

««ΕΕππεειιδδήή  λλοοιιππόόνν  ππάάνντταα  ττααύύτταα  
δδιιααλλύύοοννττααιι,,  οοπποοίίοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  ήήσσθθεε  σσεειιςς  
εειιςς  πποολλίίττεευυμμαα  άάγγιιοονν  κκααιι  εευυσσέέββεειιαανν,,  
ππρροοσσμμέέννοοννττεεςς  κκααιι  σσππεεύύδδοοννττεεςς  εειιςς  ττηηνν  

ππααρροουυσσίίαανν  ττηηςς  ηημμέέρρααςς  ττοουυ  ΘΘεεοούύ,,  κκααθθ''  ηηνν  
οοιι  οουυρρααννοοίί  ππυυρροούύμμεεννοοιι  θθέέλλοουυσσιι  δδιιααλλυυθθήή  
κκααιι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ππυυρραακκττοούύμμεενναα  θθέέλλοουυσσιι  
χχωωννεευυθθήή..  ΚΚααττάά  δδεε  ττηηνν  υυππόόσσχχεεσσιινν  ααυυττοούύ  

ννέέοουυςς  οουυρρααννοούύςς  κκααιι  ννέέαανν  γγηηνν  
ππρροοσσμμέέννοομμεενν,,    

εενν  οοιιςς  δδιικκααιιοοσσύύννηη  κκααττοοιικκεείί..»»    

(Πέτρου Β' 3:11-13) 


