
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ; 
 
 

10/1/2009 
 

Αρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη 
Γέροντος Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και 

Σεραφείμ του Σάρωφ Τρικόρφου Φωκίδος 
 
 

Τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια 
στην Πατρίδα μας και στα Βαλκάνια, 
δημιουργούν σε κάθε λογικό άνθρωπο 
προβληματισμό. Ιδιαίτερα προβληματισμένοι 
είναι όσοι έχουν διαβάσει τις προφητείες του 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που αναφέρονται 
στο βιβλίο του Μητροπολίτη πρ. Φλωρίνης 
Αυγουστίνου Καντιώτη, αθώς και τις 
προφητείες του οσίου Γέρο

κ
ντος Παϊσίου.  

Πριν εξετάσουμε τις προφητείες, θα 
ήθελα να δούμε πρώτα τα πολιτικά και τα 

εθνικά γεγονότα που συμβαίνουν στον τόπο μας και στα Βαλκάνια. Έχοντας τις 
προφητείες των δυο ανωτέρω Αγίων μας, ελεύθερα μετά μπορούμε να κάνουμε τις 
ανάλογες συγκρίσεις. 
 
Πολιτικά και Εθνικά Γεγονότα 
 

Η Αμερική τεμαχίζει την πρώην πανίσχυρη Γιουγκοσλαβία σε μικρά κρατίδια, 
στηρίζοντας Καθολικούς και Μουσουλμάνους. Τοποθετεί δε μετά, πάντοτε κατόπιν 
εθνικών εκλογών, κυβερνήσεις της αρεσκείας της. 
Ένα παρόμοιο σχέδιο έχει η Αμερική, ισχυρίζονται αρκετοί ειδήμονες και για την 
Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό η Αμερική το έχει βαφτίσει «Σχέδιο Κίσινγκερ», το οποίο 
προβλέπει φυσικά το διαμελισμό της Ελλάδος. Το νέο κρατίδιο ξεκινά από την Άρτα 
και πάνω, με την ονομασία Μεγάλη Αλβανία. Το δεύτερο κρατίδιο έχει να κάνει με 
τα Σκόπια, όπου δημιουργείται το κράτος της Μακεδονίας που φθάνει έως τη 
Λάρισα. Το τρίτο κρατίδιο είναι η Θράκη. 
 
Σας θυμίζουμε τι είχε πει η πρόεδρος 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Άννα 
Ψαρούδα Μπενάκη στις 12/3/2005 
προς τον ορκιζόμενο νεοεκλεγέντα 
Πρόεδρο κ. Κάρολο Παπούλια: 
«Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την 
Προεδρία της Ελληνικής 
Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου 
θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα 
και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή 
ενοποίηση θα προωθηθεί με την 
ψήφιση ενδεχομένως και της 
Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα 
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περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη 
Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς 
θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες 
πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει 
προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης...». 

Το «Σχέδιο Κίσινγκερ» της Αμερικής ήταν και είναι γνωστό στην πολιτική 
ηγεσία της χώρας μας. 

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, γνώστης 
φυσικά του σχεδίου αυτού, φρόντισε να ανατρέψει τα σχέδια της Αμερικής. Πώς; Μα 
φυσικά κάνοντας συμφωνίες μετά της Ρωσίας. Η πιο ισχυρή συμφωνία μετά της 
Ρωσίας, εκτός της αδείας που έδωσε η χώρα μας να περάσει ο αγωγός «Μπουργκάς» 
μέσα από όλη την βόρειο Ελλάδα, είναι η στρατιωτική συμφωνία Ελλάδος – Ρωσίας, 
η οποία προβλέπει ότι εάν κινδυνεύσει ο ρωσικός αγωγός Μπουργκάς, από 
Αλεξανδρούπολη έως Ηγουμενίτσα, η Ρωσία έχει το δικαίωμα να επέμβει με τις 
δυνάμεις του στρατού της, για να προστατεύσει τα συμφέροντά της εντός του 
ελληνικού εδάφους. 

Αυτό ανατίναξε στον αέρα, το «Σχέδιο Κίσινγκερ» της Αμερικής. Πώς θα 
δημιουργηθεί τώρα η Μεγάλη Αλβανία, το κράτος της Μακεδονίας μέχρι τη Λάρισα 
και το κράτος της Θράκης; Αν τολμήσει κάτι τέτοιο η Αμερική, θα αντιμετωπίσει το 
ρωσικό στρατό. Πανέξυπνη η κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος έχοντας 
τις πλάτες πλέον των Ρώσων τολμά και λέει και ένα ισχυρό ΟΧΙ στα Σκόπια. 

Ο Καραμανλής γίνεται ενοχλητικός πλέον για την Αμερική. Πρέπει να πέσει. 
Έτσι αρχίζουν τα «παρατράγουδα». Οι φωτιές που κατέκαψαν όλη την Πελοπόννησο 
και την Ελλάδα, που ανάγκασαν τον Υπουργό της Κυβέρνησης κ. Βύρωνα Πολύδωρα 
να πει στις 26/8/2007 ότι: «δεχόμεθα ασύμμετρη απειλή», που για εμάς σημαίνει ότι 
δεχόμεθα απειλή από μια χώρα, που δεν μπορούμε να συγκριθούμε μαζί της. Όλα 
αυτά γίνονται προεκλογικά.  

Η Αμερική πιστεύει ότι ο Καραμανλής δεν θα μπορέσει να πάρει τις εκλογές 
στις 2/10/2007, τα εκδοτικά λόμπυ της χώρας μας, μιλούν συνέχεια για ανίκανη 
Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ακόμα και τις φωτιές. Τελικά ο Καραμανλής παίρνει τις 
εκλογές έστω και με 2 παραπάνω βουλευτές, κάτι που με τίποτα δεν το περίμενε η 
Αμερική.  

Ακολουθεί τον Μάρτιο, το ΟΧΙ στα Σκόπια και ξεκινά αμέσως από τα 
«αμερικάνικα συμφέροντα» ο πόλεμος κατά του Καραμανλή. Υπενθυμίζουμε στους 
αναγνώστες του άρθρου μας, ότι όταν η Ελληνική Κυβέρνηση το 1973 είχε πει ΟΧΙ 
στην Αμερική, για την προσγείωση πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, που 
πήγαιναν προς ενίσχυση του Ισραήλ, μετά από 6 μήνες περίπου χάσαμε την μισή 
Κύπρο.  

Μετά το ΟΧΙ στα Σκόπια για την ένταξή τους στο Νάτο, οι Τούρκοι απειλούν 
σήμερα το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι. Τυχαίο; Όλους τους προηγούμενους 
μήνες, έχουμε συνεχείς «αποκαλύψεις» με υπαρκτά ή και εντελώς ανύπαρκτα 
σκάνδαλα εις βάρος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, όπως Ζαχόπουλος, Ομόλογα, 
Καρτέλ, Siemens, Βατοπαίδι, Κάψιμο Αθήνας, Κοινωνικές αναταραχές κτλ. Στόχος 
και πάλι ένας: Να φανεί ανίκανη η Κυβέρνηση Καραμανλή στα μάτια των Ελλήνων, 
(κάτι που συνεχώς επαναλαμβάνουν σχεδόν όλα τα Μ.Μ.Ε.), ώστε η Αμερική να 
μπορέσει να ρίξει τον Καραμανλή οδηγώντας τον σε εκλογές ή να τον κάνει να 
προσκυνήσει… 

Εάν βλέπατε ότι η οικογένειά σας, δεχόταν ξαφνικά την μια ημέρα επίθεση 
της εφορίας, μετά από λίγες μέρες της Νομαρχίας, μετά από λίγες μέρες πάλι της 
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Πολεοδομίας κ.ο.κ., θα πιστεύατε ότι οι «επισκέψεις» όλων αυτών των υπηρεσιών 
στο σπίτι σας, θα ήταν τυχαίες; Ή ότι κάποιος θέλει να εξοντώσει την οικογένειά σας;  

Το αυτό συμβαίνει με την ελληνική Κυβέρνηση. Μόνο χαζοί ή κομματικοί 
υπάλληλοι δεν μπορούν να το δουν, ποιος είναι πίσω από όλα αυτά και γιατί κάνει 
πόλεμο κατά της σημερινής Ελληνικής Κυβέρνησης.  

Όσα προαναφέραμε, είναι τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην πολιτική και 
εθνική σκηνή μας. Για να δούμε τώρα τι λέγουν οι προφητείες των Αγίων μας και να 
τις συγκρίνουμε με τις πολιτικές και εθνικές εξελίξεις. 
 
Προφητείες Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και του Οσίου Γέροντος Παϊσίου 
 
 1ον «Αν ο πόλεμος πιάσει από πάνω, θα πάθετε πολλά δεινά. Αν πιάσει από 
κάτω θα πάθετε λίγα».  (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός) 
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Κοσμάς, βρίσκεται στην Ήπειρο όταν 
προφητεύει, άρα η Αλβανία και τα Σκόπια είναι από πάνω του. Το Αγαθονήσι και το 
Φαρμακονήσι είναι γεωγραφικά από κάτω. 
Κατά δύναμην ερμηνεία: 

Αν η Αμερική επιτύχει τελικά να εφαρμόσει το «Σχέδιο Κίσινγκερ», που θέλει 
την Ελλάδα να φτάνει στη Λάρισα, τότε θα χυθεί πολύ αίμα για να το πετύχουν αυτό 
οι Αμερικανοί. 
Αν ο πόλεμος ξεκινήσει από κάτω, τότε θα πάθουμε λίγα δεινά. 
Από κάτω βρίσκεται όμως και το Ισραήλ, που ήδη βρίσκεται σε εμπόλεμη 
κατάσταση. 
 

2ον «Όταν δείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά νερά, τότε θα έλθει το 
ποθούμενο». (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός) 
Κατά δύναμην ερμηνεία: 
Το ποθούμενο όλοι γνωρίζουμε, για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, είναι η 
απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης. 

Τι είναι όμως το χιλιάρμενο; Αρμενίζω σημαίνει ταξιδεύω, είναι καράβι που 
έχει κάνει χίλια ταξίδια; Άρμενα όμως λέγονται και τα κατάρτια των καραβιών.  

Την εποχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, υπήρχαν καράβια ακόμη με 
κατάρτια. Θα πρέπει να προσέξουμε ότι, ο Άγιος δεν λέγει τα χιλιάρμενα, οπότε να 
εννοήσουμε ότι θα είναι καράβια πολλά, που στο σύνολό τους θα έχουν χίλια 
κατάρτια, αλλά λέγει το χιλιάρμενο. Ένα δηλαδή καράβι μεγάλο, το οποίο θα έχει 
δύναμη και ισχύ όσο θα είχαν, όλα μαζί τα καράβια με τα χίλια κατάρτια. Αυτό είναι 
το χιλιάρμενο.  

 
Ξαφνικά βλέπουμε, με την 
άδεια της ελληνικής 
Κυβερνήσεως, να 
παρουσιάζεται στα ελληνικά 
νερά για ασκήσεις, -εντελώς 
τυχαία;- ένα τεράστιο ρωσικό 
πολεμικό καράβι, μήκους 991 
πόδια, με 2646 άτομα 
πλήρωμα, 12 μαχητικά 
αεροπλάνα, 24 ελικόπτερα 
και 12 εκτοξευτές πυραύλων 
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με βεληνεκές 400 χιλιομέτρων κ.α. 
Όσοι είδαν αυτό το καράβι από τηλεοράσεως είπαν, αυτό είναι το χιλιάρμενο! 

Πώς όμως ξαφνικά ήρθε ρωσικός στόλος να κάνει ασκήσεις κοντά στο Ελληνικό νησί  
Αγαθονήσι και πηγαινοέρχεται το χιλιάρμενο μέχρι Κρήτη;  

Έχει μιλήσει άραγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με τον Πρωθυπουργό της 
Ρωσίας, δια τα όσα μας κάνει η Αμερική και ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου εις 
βάρος της Ελλάδος, εκ μέρους της Τουρκίας με τις πλάτες των Η.Π.Α.; 

Ας μη ξεχνούμε ότι η Αμερική, για να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της και να 
πάρει τα πετρέλαια από το Ιράκ και να τοποθετήσει στη χώρα αυτή αμερικάνικη 
Κυβέρνηση, έπεισε τα περισσότερα Κράτη, ότι ο Σαντάμ Χουσείν έχει πυρηνικά 
όπλα και κινδυνεύει ο πλανήτης από ένα τρομοκράτη! Το αποτέλεσμα γνωστό, έκανε 
πόλεμο, σκότωσε τον Σαντάμ, τοποθέτησε δική της Κυβέρνηση, πήρε τα πετρέλαια 
και φυσικά τα πυρηνικά όπλα δεν βρέθηκαν! 
Το ίδιο προσπαθεί να κάνει στην Ελλάδα και στον Πρωθυπουργό της, τον 
Καραμανλή; 
Εδώ τα πράγματα όμως είναι σήμερα πιο δύσκολα. Διότι έχει ανακατευθεί η Ρωσία. 
Θα τολμήσει η Αμερική να εφαρμόσει το «Σχέδιο Κίσινγκερ»; Για να δούμε τι έχει 
πει και ο όσιος Γέροντας Παΐσιος. 
 

3ον «Όταν θα είναι ο καιρός για τα σπανάκια…». (Οσίου Γέροντος Παϊσίου) 
 

Μία παρέα στρατιωτικών περίμενε στον φράχτη του 
γέροντα, στην Παναγούδα. Σήκωσαν τα μάτια και κοίταξαν τον 
γέροντα να έρχεται προς το μέρος τους. Άνοιξε την συρματένια 
πόρτα του φράχτη και τους καλωσόρισε. Τους έβαλε να 
καθίσουν κάτω από ένα δέντρο και άρχισε την συζήτηση μαζί 
τους.  
Κάποια στιγμή, ένας από την παρέα του είπε:  
- Δεν αντέχω άλλο γέροντα. Θα παραιτηθώ από το στράτευμα…  
Ο γέροντας γύρισε, τον κοίταξε και του είπε:  
- Εσύ δεν θα παραιτηθείς. Εσύ θα είσαι ο αρχηγός της άμυνας 
της χώρας μας όταν θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι…  
Όλοι κοιτάχτηκαν γεμάτοι έκπληξη.  

- Και πότε θα γίνει γέροντα αυτό; Τον ρώτησαν…  
- Όταν θα είναι ο καιρός για τα σπανάκια… τους είπε και άλλαξε την κουβέντα…  
Έχουν περάσει χρόνια πολλά από τότε, ο γέροντας Παΐσιος «κοιμήθηκε» και ο 
αξιωματικός παρέμεινε στο στράτευμα και προόδευσε.  
Είναι ο σημερινός αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο κ. Γράψας…  
Υπάρχουν άραγε προφητείες; Και αν ναι, τι μέλλει γενέσθαι, μιας και διανύουμε ήδη 
την εποχή για τα σπανάκια…  
 

4ον «Οι Ρώσοι θα έχουν συμφέροντα από την Ελλάδα και μετά τον πόλεμο θα 
χαρίσουν στους Έλληνες την Πόλη». (Οσίου Γέροντος Παϊσίου) 
Κατά δύναμην ερμηνεία: 

Όταν ο όσιος Γέροντας Παΐσιος, έλεγε τα ανωτέρω λόγια, ουδεμία συμφωνία 
είχε υπάρξει μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας για τον αγωγό «Μπουργκάς».  

Η Ελλάδα όμως σήμερα, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας και η Ρωσία 
έχει κάθε λόγο, να προστατεύσει την Ελλάδα απ’ όπου διέρχεται ένας από τους 
μεγαλύτερους αγωγούς φυσικού αερίου της Ρωσίας.  
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Αν τολμήσει η Αμερική και βάλει τους Τούρκους να μας χτυπήσουν, τότε η 
Ρωσία να είστε σίγουροι ότι θα επέμβει υπέρ της Ελλάδος, για να προστατεύσει τα 
συμφέροντά της. Έτσι θα εκπληρωθεί και η προφητεία του Γέροντος Παϊσίου.  

Η Ρωσία θα καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και τα στενά των 
Δαρδανελίων, για να ανακόψει τον τουρκικό ανεφοδιασμό εις βάρος της Ελλάδος και 
μετά μη συνορεύοντας η Ρωσία μετά της Κωνσταντινουπόλεως, θα χαρίσει την Πόλη 
στους Έλληνες. 

 
5ον «Η Ελλάδα δεν θα πάθει κακό από τον πόλεμο, αλλά θα έλθει μεγάλη 

πείνα για μερικούς μήνες. Να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε». (Οσίου Γέροντος 
Παϊσίου) 
Κατά δύναμην ερμηνεία: 

Εάν ξεσπάσει πόλεμος και ανακατευθεί η Ρωσία, σίγουρα θα υπάρξει ανάμιξη 
της Αμερικής και άλλων δυνάμεων. Η Ελλάδα κατά τον όσιο Γέροντα Παΐσιο δεν θα 
πάθει κακό από τον πόλεμο, αλλά, ίσως από την διεθνή απομόνωση που θα δεχθεί, να 
διέλθει μεγάλη πείνα. Αν υπολογίσουμε και την διεθνή οικονομική κρίση, τότε η 
πείνα θα είναι ισχυρή. 

 
Αυτά αναφέρουν μερικές από τις προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 

και του Οσίου Γέροντος Παϊσίου. 
Αν συγκρίνουμε τώρα τις εξελίξεις στα πολιτικά και εθνικά μας θέματα, μαζί 

με τις προφητείες των Αγίων, τότε βλέπουμε ότι είμαστε ίσως ενώπιον μεγάλων 
εξελίξεων. 

Όλα όμως τα ανωτέρω γεγονότα μαρτυρούν και βοούν ένα γεγονός. Ότι η 
Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός είναι πίστη αληθινή. Αναδεικνύει αγίους, που πριν 
εκατοντάδες ή δεκάδες χρόνια μας μετέφεραν, όσα ο Θεός τους είπε στο δικό τους 
αυτί. Ξεκάθαρα βλέπουμε, πως το χέρι του Θεού κρύβεται πίσω από την ανθρώπινη 
ιστορία. Ξεκάθαρα οι πιστοί, ως νέος Ισραήλ βλέπουν το χέρι του Θεού να 
κατευθύνει το ανθρώπινο γένος.  

Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι στόχος και σχέδιο του Θεού είναι ένα, η 
σωτηρία του ανθρώπου. Οι άγιοι υπηρέτησαν με ταπείνωση αυτό το σχέδιο, έχοντας 
σκοπό την μετάνοια και τη σωτηρία αυτού του λαού. Η μόνη οδός σωτηρίας μας είναι 
η ταπείνωση και η μετάνοια, που είναι η μόνη ικανή να ανατρέψει όλα τα δεινά και 
να τα μεταφέρει σε άλλη εποχή, που οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να μετανοήσουν. 
Είθε αυτή η εποχή της αμετανοησίας να μην είναι η δική μας γενεά. 
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