
EΠΑΦΕΣ ΜΕ “ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ” Ή ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΑ; 

(UFO, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΟΥΡΙ ΓΚΕΛΛΕΡ) 

Ποια είναι η πραγματική φύση των εξωγήινων διαστημανθρώπων που πολλοί 
ισχυρίζονται ότι έχουν δει, μιλήσει ή ακόμα και ταξιδέψει μαζί τους σε άλλους 
πλανήτες;
Είναι άνθρωποι ή ανθρωποειδή, υλικά όντα κάποιας μορφής ή μήπω 
πνευματικά όντα, άυλα πνεύματα; Όλο και περισσότεροι ερευνητές τείνουν 
προς το δεύτερο, και μάλιστα απότι φαίνεται δεν είναι και τόσο καλά ... Οι 
παρακάτω εμπειρίες είναι παρμένες από το βιβλίο “Τhe Dark Gods” των Collin 
Wilson και Αnthony Roberts (Panther Books, 1984). Oι Wilson και Roberts, 
ερευνητές υπερφυσικών φαινομένων, στο βιβλίο τους κάνουν μία σύγκριση των 
εμπειριών με εξωγήινους και των εμπειριών που συμβαίνουν στον 
αποκρυφισμό, πνευματισμό και στις παγανιστικές θρησκείες από τα αρχαία 
χρόνια μέχρι σήμερα.   
Οι ιπτάμενοι δίσκοι άρχισαν να εμφανίζονται από το 1947 και μετά. Κάθε 
χρόνο αυξάνουν οι εμφανίσεις UFO και οι επαφές με εξωγήινα όντα. Αναφορές 
έρχονται από απλούς αγρότες μέχρι αστυνομικούς και πιλότους αεροπλάνων, 
και  από  όλες τις χώρες του κόσμου.

Λεπτομερείς έρευνες έχουν γίνει από στρατιωτικές υπηρεσίες πολλών χωρών, 



αλλά εξαιτίας της εφήμερης και μη-υλικής φύσης των φαινομένων, οι αρχές 
έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι  το φαινόμενο αυτό δεν έχει καμμία 
υλική υπόσταση. Απ’ την άλλη όμως δεν μπορούν να παραδεχτούν  την  
ύπαρξη  υπερφυσικών  πνευμάτων και γι’ αυτό καταφεύγουν στην ερμηνεία της 
"μαζικής υστερίας", όταν υπάρχουν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες εμφάνισης 
UFO, ή των παραισθήσεων και της αυθυποβολής, όταν πρόκειται για 
μεμονωμένους μάρτυρες. Ακόμα οι επιστήμονες δίνουν την ερμηνεία φυσικών 
φαινομένων, όπως ο σχηματισμός νεφών, η σφαιρική  αστραπή, οι οπτικές 
διαθλάσεις πλανητών και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα. Παρόλα αυτά 
υπάρχουν διάσημοι επιστήμονες αστροφυσικοί, αστρονόμοι και  μηχανικοί που 
πιστεύουν και ασχολούνται με την έρευνα των UFO.

        Η αρχική εντύπωση, όσων δέχτηκαν την ύπαρξή τους, ήταν, όπως έλεγαν 
και οι ίδιοι οι  υποτιθέμενοι εξωγήινοι, πως υπάρχουν ευφυείς πολιτισμοί σε 
άλλους πλανήτες οι οποίοι έχουν προχωρήσει  σε  τεχνολογία πολύ 
περισσότερο από εμάς στη γη και στέλνουν διαστημόπλοια για να 
εξερευνήσουν το σύμπαν. Σιγά-σιγά όμως η στάση αρκετών ερευνητών των 
φαινομένων αυτών άρχισε να αλλάζει  και  να  μετατοπίζεται προς τη 
μεταφυσική σφαίρα. Σήμερα όλο και  περισσότεροι μιλάνε για τη "παραψυχική 
φύση" των εξωγήινων και πολλοί ερευνητές ομολογούν οτι οι εξωγήινοι είναι 
πνευματικές μάλλον, παρά υλικές, οντότητες.
        Ο Τζώρτζ Αντάμσκι ήταν ο πρώτος σύγχρονος άνθρωπος που ανέφερε 
συνάντηση με εξωγήινους, στην έρημο της Καλιφόρνια,το 1952. Σ' αυτή τη 
συνάντηση, που  παρευρίσκονταν  και φίλοι του, ένα όν με μακριά μαύρα 
μαλλιά, μεγάλα γκριζοπράσινα μάτια ελαφρώς σκιστά, εξογκωμένα μάγουλα 
και μεγάλα μακριά νύχια, μίλησε τηλεπαθητικά (μεταβίβαση σκέψεων στο νού 
του άλλου, χωρίς προφορική ομιλία). Του είπε οτι είναι απ' τον πλανήτη 
Αφροδίτη και του έδωσε ορισμένα  κοσμολογικά και ηθικά μηνύματα για το 
πως οι άνθρωποι θα ζουν αρμονικά μεταξύ τους και για τον κίνδυνο της 
ραδιενέργειας. 
        Μετά απ' αυτή τη συνάντηση, ο Αντάμσκι ανέφερε συνάντηση με ένα όν απ' 
τον Κρόνο, "με διεισδυτικά, σπινθηροβόλα μάτια και κοκκινωπό δέρμα, το 
οποίο συνοδευόταν από έναν άλλο εξωγήινο απ' τον Άρη. Τον πήραν με ένα 
μαύρο αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ένα ιπτάμενο δίσκο, όπου είδε ένα 
άλλο όν με μαύρο δέρμα και μαύρα μαλλιά καθώς και δύο όντα με γυναικεία 
μορφή, με μακριά νύχια και επιδερμίδα που ακτινοβολούσε θερμότητα. Τα 
μάτια της μιας ήταν μαύρα και ακτινοβολούσαν. Ο Αντάμσκι είπε πως τον 
πήραν μαζί τους στο διάστημα και παρατήρησε διάφορα φαινόμενα, άγνωστα 
στην επιστήμη. Περιττό να αναφέρουμε βέβαια πως αν κι’ εκείνη την εποχή 
δεν είχε επιβεβαιωθεί αν υπήρχε κάποιο είδος ζωής στον Άρη, Αφροδίτη, 
Κρόνο, τις επόμενες δεκαετίες με την απόστολή δορυφόρων βεβαιωθήκαμε ότι 
δεν υπάρχουν ούτε καν μικροοργανισμοί, ούτε καν νερό σ’ αυτούς τους 
τελείως νεκρούς πλανήτες. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι οι υποτιθέμενοι 
εξωγήινοι, αν δεχτούμε ότι η ιστορία δεν ήταν επινόημα της φαντασίας του 
Αντάμσκι, δεν ήταν παρά πνεύματα πλάνης. 
        Οι επαφές του Αντάμσκι με “εξωγήινους” συνεχίστηκαν και αργότερα 
ανέφερε κάποιους "Αρχοντες" (ονομασία κάποιων αγγέλων) που του 
μετέδωσαν ένα είδος φιλοσοφίας που θυμίζει  Βουδισμό. Του μίλησαν για 
διάφορα στάδια εξέλιξης της ψυχής, για μετενσάρκωση των πνευμάτων των 
"φωτισμένων δασκάλων", ένας απ' τους οποίους ήταν και ο Ιησούς. Μετά από 
τη δημοσίευση των εμπειριών του Αντάμσκι άρχισαν να παρουσιάζονται πολλοί 
που ισχυρίζονταν πως είχαν έρθει σε επαφή με εξωγήινους. Οι περισσότεροι 



απ' αυτούς αποδείχτηκε πως ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν χρήματα ή να 
γίνουν διάσημοι,και κάποιοι απ’ αυτούς ήταν άνθρωποι με ψυχώσεις. 
        Παρόλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι εντελώς αξιόπιστοι που οι εμπειρίες 
που είχαν δεν μπορούν να εξηγηθούν με κανένα επιστημονικό τρόπο. Στις 
αναφορές τους όμως υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές. Για παράδειγμα, ενώ 
οι Αφροδιτιανοί του Αντάμσκι φαίνονταν σαν υλικοί άνθρωποι, κάποιος άλλος, 
ο Χ.Μέγκερ, είπε πως συνάντησε Αφροδιτιανούς "αιθερικής φύσεως" και ότι οι 
άνθρωποι για να ταξιδέψουν μαζί τους έπρεπε να υποστούν κάποια διαδικασία.  
        Μια πολύ γνωστή περίπτωση είναι του Τζ. Ντερενμπέργκερ, που το 1966 
στη Δυτ.Βιρτζίνια, είδε ένα UFO προσγειωμένο πάνω σε ένα δρόμο. Ενας 
άνθρωπος ύψους δύο μέτρων με πολύ μαύρο δέρμα, μακριά μαλλιά και σκιστά 
μάτια, βγήκε απ' το διαστημόπλοιο. Ηταν ντυμένος με μαύρη στολή και είπε 
πως τον έλεγαν Κόλντ και πως θα επέστρεφε να τον συναντήσει. Μετά μπήκε 
στον δίσκο που απογειώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Αυτός ο “εξωγήινος” 
επισκέφτηκε πολλές φορές τον Ντερενμπέργκερ, όχι πάντα με ιπτάμενο δίσκο 
αλλά και με ... μαύρες λιμουζίνες! Του είπε ότι ερχόταν απ' τον πλανήτη 
Λανούλος, από ένα μακρινό γαλαξία. Τελικά ο Ντερενμπέργκερ ανέφερε ότι 
μεταφέρθηκε με ιπτάμενο δίσκο στον πλανήτη εκείνο όπου είδε μεγάλες 
πόλεις. Μετά απ' αυτά υποβλήθηκε σε εκτεταμένες ψυχιατρικές εξετάσεις σε 
δημόσιο νοσοκομείο. Η τελική γνωμάτευση έγραφε πως ήταν ένας εντελώς 
ειλικρινής και αξιόπιστος άνθρωπος, χωρίς διακυμάνσεις, διανοητικές ή 
ψυχικές ανωμαλίες, και ότι είχε προφανώς έρθει σε επαφή με κάποια παράξενη 
μορφή πραγματικότητας.
        Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα απόσπασμα απ' τη σοβιετική εφημερίδα 
"Σοβιέτσκαγια Τοργκόβλια", σχετικό με τις πρόσφατες εμφανίσεις εξωγήινων 
φαινομένων στη περιοχή του Πέρμ:"...Οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι τα παράξενα 
φαινόμενα στη ‘Ζώνη του Περμ’ έχουν παρατηρηθεί εδώ και πολύ καιρό...μια 
γυναίκα είδε δύο ανθρώπους μεγάλου ύψους, χωρίς πρόσωπα ντυμένους με 
μαύρα  ρούχα. Δύο άνδρες που θέριζαν είδαν ανάλογες ανθρωπόμορφες 
υπάρξεις...Στη θέση του κεφαλιού υπήρχε κάτι το ακατανόητο, κάτι σαν 
κουβάς. Στις αρχές της δεκαετίας του '80, δεκάδες οικοδόμοι που έκτιζαν 
υπόστεγα, φοβισμένοι από κάτι (προσπάθησαν να εξηγήσουν τις αιτίες, 
αναφερόμενοι  σε κάποια άγνωστη δύναμη, χωρίς όμως να πούν κάτι το 
συγκεκριμένο) παράτησαν τα πάντα και εγκατέλειψαν το χωριό, χωρίς καν να 
ζητήσουν να πληρωθούν. Έπειτα απ' αυτά έφτασε στο Πέρμ η επιστημονική 
ομάδα του Ε.Μπατσούριν, μέλους της Πανσοβιετικής Επιτροπής Μελέτης 
Παράξενων φαινομένων. Επικεφαλής ήταν ο Β.Σεμσούκ επιστήμονας βιολογίας 
και πληροφορικής. Τις ανωμαλίες του χώρου και του χρόνου τις αισθάνθηκαν 
και τα μέλη της αποστολής. Οι μετρημένες αποστάσεις μεταξύ διαφόρων 
αντικειμένων, μεγάλωναν τη νύχτα κατά παράξενο τρόπο. Τα 30 μέτρα τη 
νύχτα γίνονταν 90...
        Στη ζώνη κατά διαστήματα παρατηρήθηκαν αποτυπώματα στο χορτάρι, 
που είχαν ελλειψοειδές ή κυκλικό σχήμα ...κάποιοι είδαν ιπτάμενους δίσκους 
που άλλαζαν συχνά χρώμα και κατά καιρούς είχαν αιωρηθεί πάνω από πλήθος 
ανθρώπων. Όταν προσπαθούσαν να τα πλησιάσουν είτε εξαφανίζονταν είτε 
αναχωρούσαν αθόρυβα. Δύο εβδομάδες  πριν την άφιξη της αποστολής, στις 
όχθες του ποταμού της πόλης Όσα προσγειώθηκε ένα "πιάτο". Πάνω από 100 
άτομα είδαν να βγαίνουν απ' αυτό μερικά ανθρωπόμορφα όντα μικρού και 
μεγάλου μεγέθους...Οδηγοί διηγούνται ότι αρκετές φορές συνάντησαν σε 
ερημικούς δρόμους όντα που έμοιαζαν με τον μινώταυρο! Σε μια περίπτωση 
είδαν μια κοπέλα να προχωράει στο δρόμο και όταν πλησίασαν ανακάλυψαν ότι 
στη θέση του προσώπου υπήρχε κάτι σαν κεφάλι αρκούδας...



        Όταν η επιστημονική αποστολή, που αποτελούνταν από σαράντα άτομα, 
μπήκε στο έδαφος της μυστηριώδους "Ζώνης του Πέρμ", άρχισαν και τα 
παράξενα φαινόμενα. "Αμέσως συνέλαβα τον εαυτό μου να σκέφτεται πως 
κάποιος με παρακολουθεί, γράφει ο Π. Μουχάρτωφ. Και αυτή η εντύπωση με 
συνόδευε καθ' όλο το χρονικό διάστημα της αποστολής". Το βράδυ 
φωτογράφιζαν ταυτόχρονα είκοσι άτομα.   Μερικές φορές το  φλας δεν 
λειτουργούσε, αλλά και πάλι όλοι έβλεπαν στην απέναντι πλευρά μαύρες 
ανθρωπόμορφες φιγούρες... 
  “Φωσφορίζουσες σιλουέτες ανθρώπων ρομπότ μας  πλησίαζαν σε απόσταση 
15 μέτρων απ' το σημείο που στεκόμασταν και μετά γύριζαν πίσω και 
κρύβονταν στο δάσος. Οι μυστηριώδεις επισκέπτες, ύψους δύο έως τεσσάρων 
μέτρων, ήταν αρκετά σωματώδεις ... εντελώς τυχαία έγινα μάρτυρας της 
ιδιόμορφης επικοινωνίας μαζί τους. Και όχι μόνο μάρτυρας, αλλά και 
συνομιλητής. Δεν πρόκειται να πω τι ακριβώς συζητήσαμε ...Τους το 
υποσχέθηκα..”.
        “Διάφορες ήταν οι ερωτήσεις τους. Φαίνεται ότι αυτοί ξέρουν τα πάντα 
σχετικά με μας, ότι  είναι εκπρόσωποι του Νέου Πλανήτη του Ερυθρού Αστέρα 
του Ζυγού. Βρίσκονται εδώ ήδη δύο χρόνια και το σκοπό της επίσκεψής τους 
τον απέκρυψαν...Τους πρότεινα να επισκεφθώ το πλανήτη τους. Μου 
απάντησαν ότι είναι ταξίδι χωρίς επιστροφή και επικίνδυνο(!)"
        Τι να πούμε γι’ αυτά τα εξωγήινα όντα ... Δεν είναι ξεκάθαρο πως 
πρόκειται για δαίμονες, τέτοιους που συναντάμε σε περιγραφές μάγων και 
παγανιστικών θρησκειών;    
        Ο Τζων Κήηλ, διάσημος ερευνητής φαινομένων UFO,  λέει ότι, πολλοί 
αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν για μικροσκοπικούς ή γιγαντιαίους εξωγήινους, 
και μερικές φορές είχαν ασυνήθιστα  μακριά δάχτυλα σαν δαγκάνες 
καβουριών! Επίσης  έχουν  αναφερθεί  φτερωτά  όντα  σε  ένα  μέρος  της 
Δυτ.Βιρτζίνια, όπου εμφανίζονται UFO. Ένα φτερωτό όν εμφανίστηκε στο Κεντ 
της  Αγγλίας, αμέσως μετά την εμφάνιση ενός UFO. Έχουν αναφερθεί πολύ 
παράξενες αμφιέσεις εξωγήινων όπως "ένα κοντό μπλέ ανθρωπάκι με ψηλό 
καπέλο και γενειάδα, που εξαφανίστηκε μέσα σε ένα σύννεφο καπνού"! 
        Μερικές φορές οι “εξωγήινοι” παρατηρούνται από ορισμένους παρόντες 
μόνο, και όχι από όλους. Επίσης φωτογραφικές μηχανές έχουν πάρει 
εξωγήινους, που δεν φαίνονταν με φυσικό μάτι. Κλασσική είναι η φωτογραφία 
του Τέμπλετον που φωτογράφισε την κόρη του, και στην εμφάνιση της 
φωτογραφίας πίσω απ' αυτήν φαίνεται να στέκεται μια μορφή σαν 
αστροναύτης. Αλλά κι’ αυτό είναι κλασσικό φαινόμενο παραψυχολογίας, όπως 
π.χ. σε πνευματιστικές συγκεντρώσεις έχουν φωτογραφηθεί τα υποτιθέμενα 
πνεύματα νεκρών. 
        Oι εξωγήινοι επικοινωνούν με τους ανθρώπους με τηλεπάθεια. Ωστόσο 
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που έδωσαν μηνύματα μέσω του πίνακα "Ουί-
Γιά" (που χρησιμοποιούν οι πνευματιστές για να επικοινωνούν με τα πνεύματα), 
με αυτόματη γραφή (μια ακόμη πνευματιστική τεχνική) καθώς και φέρνοντας 
τους ανθρώπους σε έκσταση (με τον ίδιο τρόπο που τα μέντιουμ κατέχονται 
από ένα πνεύμα, το οποίο μιλάει μέσα απ' αυτούς). Τα μηνύματα που δίνονται 
είναι προειδοποιητικά για το κίνδυνο επερχόμενο πυρηνικού ολέθρου, για την 
καταστροφή του περιβάλλοντος και για "πνευματικές διδασκαλίες", που 
σχεδόν ταυτίζονται  με εκείνες των πνευματιστών, εσωτεριστών και 
ανατολικών θρησκειών υπάρχει η ιδέα οτι ο άνθρωπος προσωπικά εξελίσσεται 
μέσα από συνεχείς μετενσαρκώσεις και το ανθρώπινο γένος συλλογικά 
τελειοποιείται μέσα από φυλετική εξέλιξη (αποκρυφιστικός ρατσισμός). 
Υπάρχει ακόμα και η έμμεση άρνηση της μοναδικότητας του Ιησού Χριστού  



για τη σωτηρία των ανθρώπων. 
        Πολλές φορές προφητεύουν μελλοντικά γεγονότα, που μερικές φορές 
έχουν επαληθευτεί, αλλά τις πιο πολλές όχι. Για παράδειγμα, πολλοί το 1967 
είχαν πάρει μηνύματα από εξωγήινους της "Διαγαλαξιακής Διοίκησης Αστάρ" 
για μεγάλες καταστροφές την παραμονή των Χριστουγέννων, πράγμα που δεν 
συνέβη.
        Επίσης σχετικά με τις εμφανίσεις ιπτάμενων δίσκων, είναι αξιοσημείωτο 
ότι τα περισσότερα UFO εμφανίζονται σαν φώτα κινούμενα ή σαν εκλάμψεις 
φωτός και όχι σαν στερεά μηχανήματα, και συνήθως εμφανίζονται ξαφνικά 
στον ουρανό σαν φώτα. Πολλοί ανέφεραν ότι δεν άντεξαν να κοιτάζουν τα 
εκτυφλωτικά φώτα, ότι προσωρινά παρέλυσαν σωματικά, και ότι έχασαν την 
αίσθηση του χρόνου, π.χ. μερικοί αναφέρουν ότι ταξίδεψαν σε μακρινούς 
γαλαξίες μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιες εμπειρίες “πνευματικών ταξιδιών” είναι 
συνήθεις στους ασχολούμενους με αποκρυφισμό αλλά και σε ανθρώπους που 
παίρνουν παραισθησιογόνα ναρκωτικά. 
        Επίσης έχουν αναφερθεί μεταβολές θερμοκρασίας καθώς και φαινόμενα 
μετεωρισμού αντικειμένων, όπως π.χ. μια φορά που ένα αυτοκίνητο σηκώθηκε 
στον αέρα από ένα UFO ! Πολλές φορές οι εμφανίσεις των UFO σχετίζονται με 
παράξενες μυρωδιές. Ένας άνθρωπος που είδε ένα φως μορφής πούρου στον 
ουρανό, είπε οτι η ατμόσφαιρα μύριζε έντονα σαν θειάφι. Επίσης ένα υπόκωφο 
βουητό ακούγεται μερικές φορές που εμφανίζονται UFO. Άλλο φαινόμενο είναι 
η υλοποίηση ή η εξαφάνιση αντικειμένων μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. 
Όλα αυτά όμως είναι κλασσικά φαινόμενα στο χώρο της μαγείας και του 
πνευματισμού ...
        Ένα άλλο παράξενο φαινόμενο είναι ότι συχνά σε τοποθεσίες όπου 
εμφανίστηκαν UFO βρίσκονται πτώματα ζώων στραγγισμένα από το αίμα 
τους, αλλά χωρίς ίχνος αίματος στο έδαφος. Άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με 
“εξωγήινους” καθώς και πολλοί ερευνητές των φαινομένων αυτών έχουν 
παρατηρήσει στη ζωή τους να συμβαίνουν πνευματιστικά φαινόμενα τύπου 
"Πόλτεργκαϊστ" (σημαίνει “θορυβοποιά πνεύματα”): μετακινήσεις 
αντικειμένων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υπερύψωση  αντικειμένων, 
παράξενοι ανεξήγητοι θόρυβοι και ήχοι μέσα στο σπίτι, ανεξήγητο σπάσιμο 
αντικειμένων κλπ. Ακόμα υπάρχουν εμπειρίες θεραπείας από σωματικές 
αρρώστιες, αλλά και ανεξήγητοι χρόνιοι πόνοι, κυρίως χρόνιοι πονοκέφαλοι — 
όλα αυτά επίσης συχνά φαινόμενα στους πνευματιστές και αποκρυφιστές.
        Τα περισσότερα φαινόμενα που συνοδεύουν την εμφάνιση UFO ή την επαφή 
με εξωγήινους, τα συναντάμε σε ανάλογη μορφή στον πνευματισμό και στη 
μαγεία. Τα "αστρικά ταξίδια", οι "εκστάσεις", η "αυτόματη γραφή", οι μαντικές 
ικανότητες, οι φωτογραφίσεις πνευμάτων που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, 
φώτα που αιωρούνται μέσα σε δωμάτια. Τα χαρακτηριστικά των πνευμάτων 
που έχουν  εμφανιστεί σε πνευματιστικές συγκεντρώσεις τις περισσότερες 
φορές είναι ασιατικού τύπου (σκιστά μάτια, εξογκωμένα μάγουλα, κοκκινωπό ή 
μαύρο δέρμα). 
        Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι τα ονόματα πολλών εξωγήινων που 
μοιάζουν με τα  ονόματα πολλών δαιμονικών θεοτήτων που λατρεύονταν στην 
αρχαιότητα,  ή που είναι γνωστά στους ασχολούμενους με επικλήσεις 
δαιμονίων στη μαγεία. Για παράδειγμα υπάρχει η περίπτωση μιας γυναίκας που 
πρόσφατα ανέφερε την εμφάνιση ενός UFO, και η οποία είπε ότι αμέσως μετά, 
της παρουσιάστηκε ένα όν με πόδια  τράγου, γυαλιστερά  μάτια και μυτερά 
αυτιά μια κλασσική ειδωλολατρική θεότητα (ο θεός Παν στην αρχαία ελληνική 
θρησκεία) ! Δύο διάσημοι "εξωγήινοι" που  έχουν εμφανιστεί σε αρκετούς 
ανθρώπους είναι ο Άπολ και η Αστάρ,  αντίστοιχα πιθανώς ονόματα  του 



Απολλύων και της Αστάρτης, δαιμονικών θεοτήτων που αναφέρονται μέσα 
στην Αγία Γραφή.
        Επίσης τα μέντιουμ έχουν αρχίσει να παίρνουν μηνύματα από πνεύματα 
που συστήνονται σαν "αδελφοί από το διάστημα". Επίσης κάποιες περιγραφές 
ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με "εξωγήινους διαστημάνθρωπους" 
αναφέρουν ότι είδαν πάνω στις στολές τους ένα φίδι, το σύμβολο του 
διαβόλου.
        Ο  ερευνητής Τζων Κήηλ βρήκε στη δεκαετία του '60 μερικούς ανθρώπους 
που είχαν έρθει σε επαφή με κάποιον εξωγήινο με το όνομα "Απολ". Αργότερα 
το μυστηριώδες αυτό όν ήρθε σε τηλεφωνική (!) επικοινωνία με τον Κήηλ και 
του έδωσε πολλές προρρήσεις για το μέλλον, οι περισσότερες απ' τις οποίες 
δεν επαληθεύτηκαν. Του είπε πως ήταν ένα "πνεύμα που κινείτο μέσα στα 
μονοπάτια του χρόνου επί αιώνες"! Απολλύων είναι το όνομα ενός άγγελου του 
σκότους, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Το εξωγήινο όνομα "Ασταρ" 
θυμίζει την βαβυλωνιακή θεότητα "Αστάρ" ή “Αστάρτη”. Εξωγήινοι έχουν 
μιλήσει για τον κυβερνήτη "Κρόνιαν" ενός μακρινού πλανήτη, και ο Κρόνος 
ήταν αρχαία ελληνική θεότητα. Κάποιοι άλλοι έχουν αναφέρει το όνομα "Δάνη" 
που μοιάζει με το Δανάη, αρχαία ελληνική θεά της Σελήνης. Ο Τζώρτζ 
Αντάμσκι είχε γνωρίσει έναν  εξωγήινο με το όνομα "Ορτον" και ο Γάλλος  
ιστορικός Τζ. Φρουασσάρ μιλώντας για έναν ισχυρό μάγο, τον Λόρδο της 
Κοράςς, λέει πως είχε ένα δαιμόνιο που τον καθοδηγούσε και το όνομά του 
ήταν Ορτον(!)
        Ενα παρόμοιο όνομα, "Ορλον", είχε η "διαστημική οντότητα" που έδωσε 
ένα μήνυμα πολύ διαφωτιστικό για τη φύση των UFO, μέσω ενός ανθρώπου με 
τον οποίο ήρθε σε επαφή, στις 8 Ιανουαρίου του 1968, στην Αμερική :"Οι 
ιπτάμενοι δίσκοι για τους οποίους μιλάτε είναι στην πραγματικότητα τα 
διαστημικά σώματα ορισμένων συνόλων συνειδητότητας. Υπάρχουν σε δύο 
διαστάσεις δηλ, διεισδύουν και στη τρίτη και στη τέταρτη διάσταση 
ταυτόχρονα ή μπορούν αν επιθυμούν να περιορίσουν τον εαυτό τους σε μια 
από αυτές. Ο  σκοπός τους ήταν και είναι ακόμα, προς το παρόν, να συνδέσουν 
αυτά τα δύο βασίλεια συνειδητότητας που φαινομενικά είναι  διαχωρισμένα. 
Ωστόσο, έρχεται γρήγορα η ώρα που το πέπλο θα σηκωθεί και αυτό που είναι 
ένα θα γίνει γρήγορα αντιληπτό σαν ένα. Εκείνη τη στιγμή οι ιπτάμενοι δίσκοι, 
που τώρα βλέπονται από λίγους, θα παρατηρηθούν από τους πολλούς, θα φανεί 
σαν να έφθασαν ξαφνικά στον ουρανό σας πολυάριθμοι. Στην πραγματικότητα 
αυτό δεν είναι αληθινό. Γιατί είναι όπου πάντα υπήρχαν, αλλά ο άνθρωπος θα 
βλέπει με νέα μάτια". Η τελευταία πρόταση επιβεβαιώνει το συμπέρασμά μας, 
ότι οι “εξωγήινοι” δεν ήταν παρά τα πνεύματα της πλάνης πού πάντα υπήρχαν 
γύρω μας και εμφανίζονταν με διάφορες άλλες μορφές για να παραπλανούν 
την ανθρωπότητα. Αυτοί οι αόρατοι εχθροί των ανθρώπων περιμένουν την 
ώρα που θα κυριαρχήσουν πλήρως πάνω στη γη, όχι για να βοηθήσουν  βέβαια  
τους  ανθρώπους, αλλά για να τους βασανίσουν και να τους καταστρέψουν 
αιώνια. 

        Μερικές από αυτές τις διδασκαλίες των "εξωγήινων" άρχισαν να γίνονται 
οργανώσεις, όπως συνέβη με τον Τζώρτζ Κίνγκ και την "Αιθερική Εταιρία". Ο 
Κίνγκ  σαν  τον  Αντάμσκι, είχε ενδιαφέρον για πνευματικά θέματα, και κυρίως  
για τη Γιόγκα. Ετσι φαίνεται οτι "ανοιγόταν" ψυχικά σε εξωτερικές 
πνευματικές επιδράσεις, γιατί καθώς διηγείται ένα πρωί το 1954, άκουσε μια 
φωνή, που δεν κατάλαβε από που ερχόταν, να του λέει:"Ετοιμάσου! Πρόκειται 
να γίνεις η φωνή του Διαπλανητικού Κοινοβουλίου". Μερικές μέρες αργότερα 
ένα πνεύμα, παρόμοιο με τους "Μαχάτμας", υλοποιήθηκε μέσα στο δωμάτιό 



του και του μετέδωσε τεχνικές επαφής με αυτούς που ονόμασε "Κοσμικούς 
Άρχοντες" που βρίσκονταν στο μακρινό διάστημα. Τελικά ο Κίνγκ έγινε 
ενδιάμεσος (μέντιουμ) που έπεφτε σε έκσταση, και άφηνε τα πνεύματα, που 
ισχυρίζονταν οτι ήταν οι "Άρχοντες", να τον κατέχουν σωματικά και να 
μεταδίδουν τα μηνύματά τους. Ανάμεσα σε αυτά τα πνεύματα υπήρχε κάποιος 
με το όνομα "Αιθέριος". Τα μηνύματα είχαν ένα ψευδοεπιστημονικό χρώμα και 
μερικές φορές ήταν τελείως ασυνάρτητα. Τα πνεύματα μιλούσαν και για ένα 
νέο "Μεσσία" που θα ερχόταν στη γη !

Μυστηριώδεις εξαφανίσεις ερευνητών UFO
        Πολλοί ερευνητές  φαινομένων UFO όπως ο Δρ. Λαίην, ο Δρ. Τζέσσαπ, ο Φ. 
Εντουαρντς πέθαναν κάτω από μυστηριώδεις  συνθήκες, και πολλοί πιστεύουν 
ότι "τους έβγαλαν από το παιχνίδι" επειδή με τις ανακαλύψεις τους άρχισαν να 
αναγνωρίζουν υπερφυσικές και δαιμονικές ενέργειες πίσω απ' την "βιτρίνα" 
της υπερτεχνολογίας των εξωγήινων. Επίσης θάνατοι άλλων ερευνητών όπως 
του μετεωρολόγου καθηγητή Τζ. Μακ Ντόναλντ και του καθηγητή Ρ. Χάρντυ 
αποδόθηκαν σε αυτοκτονίες. Και οι δύο βρίσκονταν στο ζενίθ της καριέρας 
τους και ο Ρ. Χάρντυ αυτοκτόνησε δύο μέρες πριν την ανακοίνωση μιας 
σημαντικής ανακάλυψής του σχετικά με την προέλευση των εξωγήινων 
φαινομένων. Πολλοί ερευνητές, όπως ο Τζ.Κήηλ, άρχισαν να μαστίζονται από 
παράξενα ατυχήματα και αρρώστειες, καθώς οι μελέτες τους οδηγούσαν σε 
μια υπερφυσική θεώρηση του φαινομένου.
        Η πιο κλασσική περίπτωση είναι του Α.Κ.Μπέντερ, που συνέβη το 1953. Ο 
Μπέντερ είχε οργανώσει ένα γραφείο έρευνας των UFO και είχε συγκεντρώσει 
πολύ σχετικό υλικό. Eίχε γράψει ένα γράμμα σε ένα φίλο του, στο οποίο 
ανέφερε την αληθινή εξήγηση του φαινομένου. Λίγες μέρες μετά τρείς 
μαυροντυμένοι άγνωστοι ήρθαν στο σπίτι του κρατώντας το γράμμα. Τέτοιοι 
μαυροντυμένοι άγνωστοι εμφανίζονται πολλές φορές σε αυτόπτες μάρτυρες ή 
σε ερευνητές UFO για να τους δώσουν οδηγίες ή απειλές, δηλ. ενεργούν σαν 
"μυστική αστυνομία". Συνήθως έχουν δαιμονική εμφάνιση, μαύρο δέρμα, 
σκιστά μάτια που ακτινοβολούν οργή και μίσος. Οι τρείς  άγνωστοι  είπαν  
στον Μπέντερ ότι  μπορεί να είχε ανακαλύψει το μυστήριο των UFO, αλλά δεν 
είχε καταλάβει ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, για τις οποίες 
υποβλήθηκε σε μια διαδικασία "φώτισης", μετά απ' την οποία αρρώστησε για 
αρκετές μέρες !
        Στην αναφορά του ο Μπέντερ μίλησε διστακτικά και προσπάθησε να 
συσκοτίσει και να κρύψει πολλά γεγονότα και τελικά αποσύρθηκε απ' την 
έρευνα των UFO. Απ' τα λίγα που είπε σε φίλους του φαίνεται ότι είχε μια πολύ 
έντονη και οδυνηρή εμπειρία, μια εμπειρία ανάλογη αυτής που συμβαίνει σε 
αποκρυφιστικούς κύκλους, η  λεγόμενη "μύηση" ή "φώτιση". Είναι μια βασική 
διαδικασία μαγείας που χρησιμοποιείται απ' τις ιεραρχίες όλων των μυστικών 
εταιριών. Στη διάρκεια της "φώτισης" μεταδίδονται τα τελικά, εσωτερικά 
μυστήρια της οργάνωσης, τα οποία συχνά είναι διαμετρικά αντίθετα με την 
προς τα έξω διδασκαλία. Πολλές φορές είναι απαίσια από φυσική και ηθική 
άποψη, και αυτό είναι λογικό αφού προέρχονται από δαιμόνια. Ένα 
αξιοσημείωτο γεγονός της επίσκεψης των τριών μαυροντυμένων αγνώστων 
στον Μπέντερ, είναι ότι σε κάποια στιγμή μεταμορφώθηκαν σε "τέρατα" 
μορφής φιδιών ! Αυτό μιλάει από μόνο του: ο διάβολος πολλές φορές έχει 
αναφερθεί ότι εμφανίζεται σαν φίδι. Μετά απ' αυτήν την επαφή του ο Μπέντερ 
άρχισε να υποφέρει από παράξενες σωματικές ενοχλήσεις, όπως συνεχείς και 
έντονους πονοκεφάλους.



UFO και Παραψυχικοί
        Τέλος θα αναφέρουμε μερικά στοιχεία για τον Γιούρι Γκέλλερ, το διάσημο 
φαινόμενο των "παραψυχικών δυνάμεων", για να επιβεβαιωθεί πάλι η ταύτιση 
μεταξύ των “εξωγήινων” και των υπερφυσικών πνευμάτων, αλλά και αυτών με  
τις  υποτιθέμενες "ενεργειακές δυνάμεις" ή "παραψυχικές ικανότητες" 
κάποιων ανθρώπων.   
           Ας δούμε  τι ο ίδιος λέει στην αυτοβιογραφία του :
        Σε ηλικία τριών ή τεσσάρων χρονών του συνέβη το εξής :"Ηταν περασμένο 
απόγευμα. Ξαφνικά άκουσα ένα πολύ δυνατό κουδούνισμα μέσα στα αυτιά μου. 
Όλοι οι άλλοι ήχοι σταμάτησαν. Και  ήταν παράξενο, λές κι ο χρόνος ξαφνικά 
ακινητοποιήθηκε...Κάτι με έκανε να κοιτάξω ψηλά στον ουρανό. Είδα μια 
ασημένια μάζα φωτός...Αυτό το φώς δεν ήταν ο ήλιος και το ήξερα. Το φώς 
ήταν πολύ  κοντά μου. Ύστερα κατέβηκε ακόμα πιο χαμηλά, θυμάμαι πως ήρθε 
σχεδόν από πάνω μου...Ένοιωσα σαν να με χτύπησε κάποιος πίσω απ'το κεφάλι. 
Αισθάνθηκα ένα ισχυρό πόνο στο μέτωπο... Έχασα ολότελα τις αισθήσεις μου 
και δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα έτσι...”
        Σε άλλες περιπτώσεις ο Γκέλλερ είδε διαστημόπλοια που άλλοι που ήταν 
μαζί του δεν τα  έβλεπαν. Μάλιστα σε μια περίπτωση φωτογράφισε ιπτάμενο 
δίσκο χωρίς να το ξέρει, αλλά φάνηκε στην εμφάνιση του φίλμ. Από κάποια 
εποχή και έπειτα έβαζε καινούργιες, τελείως άγραφες κασσέτες για να  
καταγράψει κάποιο πείραμα σε εργαστήριο και μετά ακούγονταν μεταλλικές, 
εξωκόσμιες φωνές, υποτιθέμενων εξωγήινων που του έδιναν διάφορα 
μηνύματα. 
        Σε μία άλλη περίπτωση αναφέρει πως είδε “ένα γαλαζόλευκο, εκτυφλωτικό 
φως, κάτι σαν ηφαιστειακή λάμψη. Μια εσωτερική δύναμη με έκανε να το 
πλησιάσω...Μου φάνηκε σαν να υπήρχε ένα σκοτεινό, ογκώδες αντικείμενο 
κάτω απ' το φως, που εξακολουθούσε να λάμπει εκτυφλωτικά. Καθώς 
πλησίαζα, ένοιωσα να περνώ σε μια κατάσταση έκστασης. Όλα ήταν αόριστα, 
θαμπά. Ενοιωθα σαν να είμαι μέσα σε κάτι...Μου φαίνεται ότι είδα και κάποια 
σχήματα, αλλά ήταν πολύ  θαμπά για να τα ξεχωρίσω. Τότε διέκρινα μια 
σκοτεινή μορφή, που ήταν αδύνατο να δώ ακόμα και το σχήμα της...! 
Βρισκόμουν σε μια κατάσταση σοκ για πολλές μέρες μετά απ' αυτό... με έκανε 
να καταλάβω για πρώτη φορά, ότι όποιες κι αν ήταν αυτές οι ενεργειακές 
δυνάμεις δεν προέρχονταν από μένα. Έρχονταν από κάποιου είδους πνεύμα..."

Συμπέρασμα

        Οι αφηγήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι πολύ ξεκάθαρες ως προς 
την πραγματική φύση των υποτιθέμενων “εξωγήινων”. Ναι, πρόκειται για 
εξωγήινους, όχι όμως εξωγήινους ανθρώπους, αλλά εξωγήινους δαίμονες, 
αγγέλους του σκότους μετασχηματισμένους σε αγγέλους φωτός ή μάλλον σε 
“διαστημάνθρωπους”!  
        Με άλλα λόγια, αυτοί που στον αιώνα μας άρχισαν να βλέπουν ιπτάμενους 
δίσκους και να συνομιλούν με εξωγήινους δεν βλέπουν τίποτα καινούργιο, 
αλλά την επανεμφάνιση των "θεών" της αρχαιότητας, των “ξωτικών 
πνευμάτων" του Μεσαίωνα, των δαιμονίων της μαγείας και των πνευμάτων με 
τα οποία επικοινωνούν τα μέντιουμ. 
        Ο Σατανάς και τα δαιμόνια του προσαρμόζουν τις εμφανίσεις τους στη 
γνώση, στην κουλτούρα, στις αντιλήψεις κάθε εποχής. Στον επιστημονικά 
προηγμένο, τεχνολογικό 20ο αιώνα εμφανίζονται σαν "αστροναύτες από 
μακρινούς γαλαξίες" και προσπαθούν με κάθε τρόπο να παραπλανήσουν τους 
ανθρώπους. 



        Μέσα από εντυπωσιακά σοφιστικά κοσμολογικά μηνύματα ή μυστηριακές 
και μεταφυσικές "αποκαλύψεις" προσπαθούν να εντυπωσιάσουν, να 
προξενήσουν δέος και φόβο με τελικό σκοπό να προσκυνηθούν σαν θεοί, 
επιβάλλοντας την κυριαρχία τους πάνω στη γη.
                                
Ο  Θεόφιλος
 http://www.diakrisis.gr/articles.php?lng=gr&pg=29

http://hristospanagia.blogspot.com/2010/05/e-ufo.html#more

Εξήγηση των φαινομένων UFO 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ SERAPHIM ROSE. TA UFO ΕΙΝΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΤΕΣ

Το τελευταίο βιβλίο του Dr. Jacques Vallee σχετικά με τα UFO, «Το 

http://hristospanagia.blogspot.com/2010/05/e-ufo.html#more


αόρατο Κολλέγιο» (The Invisible College), αποκαλύπτει τι 
σκέφτονται τώρα γι' αυτά αξιόπιστοι επιστήμονες ερευνητές. 
Πιστεύει ότι τώρα είμαστε «πολύ κοντά» στο να κατανοήσουμε τι 
είναι. Σημειώνει ότι η ιδέα της «εξωγήινης» νοήμονος ζωής έχει 
μέσα σε λίγα χρόνια γίνει πολύ της μόδας, ανάμεσα σε επιστήμονες 
όπως επίσης και μάντεις, ως αποτέλεσμα «μεγάλης δίψας για 
επαφή με ανώτερους νόες που θα προσφέρουν καθοδήγηση για το 
φτωχό, ταλαιπωρημένο, ταραχώδη πλανήτη μας».

Ενδεικτικά βλέπει ότι η ιδέα επισκεπτών από το εξώτερο διάστημα 
έχει γίνει ο μεγάλος μύθος ή «ζωτικό ψεύδος» των καιρών μας. 
«Έχει γίνει πολύ σημαντικό για μεγάλους αριθμούς ανθρώπων να 
περιμένουν επισκέπτες από το εξώτερο διάστημα» (σελ. 207, η 
έμφαση στο πρωτότυπο).

Όμως βρίσκει αφελές το να πιστέψει σ' αυτόν το μύθο: «Αυτή η 
εξήγηση είναι πολύ κουτή για να ερμηνεύσει την ανομοιότητα της 
αναφερόμενης συμπεριφοράς των επιβατών και της διακρινόμενης 
αλληλεπίδρασής τους με τα ανθρώπινα όντα».

Ο Δρ. Hynek έχει σημειώσει ότι με σκοπό να εξηγήσουμε τις 
ποικίλες επενέργειες που παράγουν τα UFO, πρέπει να υποθέσουμε 
ότι αυτά είναι «ένα φαινόμενο που έχει υλικές συνέπειες αλλά έχει 
επίσης τα χαρακτηριστικά του ψυχικού κόσμου» (The Edge of 
Reality, σελ. 259).

Ο Δρ. Vallee πιστεύει ότι «είναι δομημένα τόσο ως υλικά σκάφη 
(ένα γεγονός που για καιρό μου φαινόταν αναμφισβήτητο) όσο και 
ως ψυχικά επινοήματα, των οποίων οι ακριβείς ιδιότητες μένουν να 
καθοριστούν» (The Invisible College, σελ. 202, έμφαση στο 
πρωτότυπο). Πραγματικά, τη θεωρία ότι τα UFO δεν είναι καθόλου 
υλικά σκάφη, αλλά κάποιο είδος «παραφυσικού» ή ψυχικού 
φαινομένου, έχει εισηγηθεί ένας αριθμός ερευνητών στην αρχή της 
δεκαετίας του 1950· αλλά η γνώμη αυτή «πνίγηκε» μετά, από τη 
μια μεριά από τους οπαδούς λατρειών και την επιμονή τους στην 
«εξωγήινη» προέλευση των UFO, κι από την άλλη από τις επίσημες 
κυβερνητικές εξηγήσεις, που ανταποκρίνονταν στην ευρέως 
εξαπλωμένη λαϊκή γνώμη ότι το όλο φαινόμενο ήταν φανταστικό 
(Keel, UFOs: Operation Trojan Horse, σελ. 38-41). Μόνο αργότερο 
άρχισαν σοβαροί ερευνητές να συμφωνούν ότι τα UFO, παρ' ότι 
είχαν συγκεκριμένα «υλικά» χαρακτηριστικά, δεν μπορούν όλα να 
ερμηνευθούν ως «διαστημόπλοια» κάποιου, αλλά είναι καθαρά κάτι 
που ανήκει στον παραφυσικό ή αποκρυφιστικό χώρο.



Γιατί, αλήθεια, υπάρχουν τόσες πολλές «προσεδαφίσεις» UFO 
ακριβώς στη μέση του δρόμου; Γιατί τόσο φανταστικά 
«προοδευμένα» σκάφη χρειάζονται τόσο συχνά «επισκευές»; Γιατί 
οι επιβάτες χρειάζεται να μαζεύουν τόσο συχνά πέτρες και ξύλα 
(ξανά και ξανά επί 25 χρόνια!) και να «εξετάζουν» τόσους πολλούς 
ανθρώπους - αν είναι στ' αλήθεια αναγνωριστικά σκάφη από άλλο 
πλανήτη, όπως ισχυρίζονται συνήθως τα «ανθρωποειδή»;

Ο Δρ Vallee ρωτάει σωστά: πότε η ιδέα «επισκεπτών από το 
εξώτερο διάστημα» δεν μπορεί να «εξυπηρετεί ακριβώς ένα ρόλο 
αντιπερισπασμού που καλύπτει την αληθινή, απείρως 
πολυπλοκότερη φύση της τεχνολογίας που προκαλεί τις θεάσεις» 
(The Invisible College, σελ. 28). Πιστεύει ότι «δεν έχουμε να 
κάνουμε με διαδοχικά κύματα επισκέψεων από το διάστημα. Έχουμε 
να κάνουμε με ένα σύστημα ελέγχου». «Αυτό που λαμβάνει χώρα 
μέσω των στενών επαφών με UFO είναι ο έλεγχος των ανθρώπινων 
δοξασιών». «Με κάθε νέο κύμα UFO, ο κοινωνικός αντίκτυπος 
γίνεται μεγαλύτερος. Περισσότεροι νέοι άνθρωποι γοητεύονται με 
το διάστημα, με τα ψυχικά φαινόμενα, με νέα σύνορα στη 
συνειδητότητα.

Περισσότερα βιβλία και άρθρα εμφανίζονται, αλλάζοντας τον 
πολιτισμό μας». Σε ένα άλλο βιβλίο σημειώνει ότι «είναι δυνατό να 
κάνεις μεγάλες μερίδες οποιουδήποτε πληθυσμού να πιστέψει στην 
ύπαρξη υπερφυσικών φυλών, στο ενδεχόμενο ιπτάμενων συσκευών, 
στο πλήθος των κατοικημένων κόσμων, εκθέτοντάς τους σε λίγες 
προσεκτικά σχεδιασμένες σκηνές, οι λεπτομέρειες των οποίων 
προσαρμόζονται στον πολιτισμό και τις προλήψεις ενός 
συγκεκριμένου χρόνου και χώρου»[Vallee, Passport to Magonia, 
Henry Regnery Co, Chicago, 1969, σελ. 150-1].

Μια σημαντική ένδειξη του νοήματος αυτών των «σχεδιασμένων 
σκηνών» μπορεί να φανερωθεί από ένα σχόλιο που κάνουν συχνά 
προσεκτικοί παρατηρητές των φαινομένων UFO, ειδικά των 
περιπτώσεων ΣΕ-3 και των «επικοινωνούντων»· ότι είναι βαθειά 
«παράλογες» ή περιέχουν τόση μωρία, όση λογική (Vallee, The 
Invisible College, σελ. 196). Ατομικές «στενές επαφές» έχουν 
ανόητες λεπτομέρειες, όπως οι τέσσερις τηγανίτες που έδωσε ένας 
επιβάτης UFO σε ένα εκτροφέα κοτόπουλων στο Wisconsin το 
1961·[Στο ίδιο, σελ. 23-25. Μια από τις τηγανίτες υποβλήθηκε σε 
ανάλυση στο Εργαστήριο Τροφίμων και Φαρμάκων του Υπουργείου 
Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας των ΗΠΑ, και αποδείχθηκε «γήινης 
προέλευσης»]. Πιο ενδεικτικά, οι ίδιοι οι επιβάτες είναι παράξενα 
ξεκάρφωτοι, χωρίς καθαρό σκοπό ή νόημα.



Ένας ψυχίατρος της Pennsylvania έχει υποθέσει ότι η ανοησία που 
είναι παρούσα σε όλες σχεδόν τις στενές επαφές με UFOείναι στην 
πραγματικότητα μια υπνωτιστική τεχνική. «Όταν το άτομο είναι 
ενοχλημένο από το παράλογο ή το αντιφατικό, και το μυαλό του 
ψάχνει για νόημα, είναι εξαιρετικά ανοιχτό σε μεταβίβαση σκέψης, 
σε αποδοχή ψυχικής θεραπείας, κ.τ.λ.» (The Invisible College). Ο Dr 
Vallee συγκρίνει αυτή την τεχνική με τα παράλογα κοάν των 
δασκάλων του Ζεν, και κάνει λόγο για την ομοιότητα μεταξύ των 
επαφών με UFO και των αποκρυφιστικών τελετών μύησης που 
«ανοίγουν το νου» σε ένα «νέο σύνολο συμβόλων». Όλα αυτά 
καταδεικνύουν αυτό που αποκαλεί «την επόμενη μορφή θρησκείας».

Έτσι, οι «επικοινωνούντες» με UFO δεν είναι παρά μια σύγχρονη 
μορφή ενός αποκρυφιστικού φαινομένου το οποίο έχει υπάρξει δια 
μέσου των αιώνων. Οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το 
Χριστιανισμό και ψάχνουν για «σωτήρες» από το εξώτερο 
διάστημα, και γι' αυτό το φαινόμενο παρέχει εικόνες 
διαστημοπλοίων και όντων από το διάστημα. Αλλά τι είναι αυτό το 
φαινόμενο; Ποιος κάνει το «σχεδιασμό», και με ποιο σκοπό;

Οι ερευνητές του σήμερα έχουν ήδη δώσει τις απαντήσεις 
τουλάχιστον στα δύο πρώτα ερωτήματα, παρ' ότι, μη έχοντας 
επάρκεια στο πεδίο των θρησκευτικών φαινομένων, δεν 
καταλαβαίνουν πλήρως τη σημασία αυτού που έχουν ανακαλύψει. 
Ένας ερευνητής, ο Brad Steiger, καθηγητής του Πανεπιστημίου της 
Iowa, που έχει γράψει πολλά βιβλία πάνω στο θέμα, μετά από μια 
πρόσφατη λεπτομερή μελέτη των φακέλων της Πολεμικής 
Αεροπορίας «Μπλε Βιβλίο», συμπέρανε: «Έχουμε να κάνουμε με ένα 
πολυδιάστατο παραφυσικό φαινομένο, το οποίο είναι κατά ένα 
μεγάλο μέρος γηγενές στον πλανήτη γη» (Canadian UFO Report, 
καλοκαίρι 1977). Οι δόκτορες Hynek και Vallee έχουν παραγάγει 
την υπόθεση των «ξένων αποκλεισμένων στη γη» για να εξηγήσουν 
τα φαινόμενα UFO, και κάνουν εικασίες για «συνδεόμενα 
σύμπαντα» ακριβώς εδώ στη γη, από τα οποία μπορεί να 
προέρχονται, όπως τα «poltergeist» (θορυβοποιά και ενοχλητικά 
πνεύματα) παράγουν φυσικά αποτελέσματα ενώ τα ίδια παραμένουν 
αόρατα.

Ο John Keel, που άρχισε την έρευνά του για τα UFO ως 
σκεπτικιστής και είναι ο ίδιος αγνωστικιστής όσον αφορά τη 
θρησκεία, γράφει: «Η πραγματική ιστορία των UFO... είναι μια 
ιστορία με πνεύματα και φαντάσματα και παράξενες νοητικές 
αποπλανήσεις· ενός αόρατου κόσμου που μας περιβάλλει και 



περιστασιακά μας καταπίνει... Είναι ένας κόσμος παραίσθησης... 
όπου η ίδια η πραγματικότητα διαστρεβλώνεται από παράξενες 
δυνάμεις που φαινομενικά μπορούν να χειριστούν το χώρο, το 
χρόνο, και την ύλη - δυνάμεις που είναι σχεδόν ολοκληρωτικά πέρα 
από τις δυνάμεις κατανόησής μας... οι εκδηλώσεις UFO μοιάζουν 
να είναι, συνολικά, μονάχα μικρότερες παραλλαγές του αρχαίου 
δαιμονολογικού φαινομένου» (UFOs: Operation Trojan Horse, σελ. 
46, 299).

Σε μια πρόσφατη βιβλιογραφία των φαινομένων UFO που ετοίμασε 
η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου για το γραφείο επιστημονικής 
έρευνας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η εισαγωγή δηλώνει 
ότι «Πολλές από τις αναφορές UFO που δημοσιεύονται τώρα στον 
λαϊκό Τύπο εξιστορούν υποθετικά συμβάντα που είναι χτυπητά 
παρόμοια με τη δαιμονοκαταληψία και τα ψυχικά φαινόμενα που 
είναι γνωστά από παλιά στους θεολόγους και τους 
παραψυχολόγους»[Clifford Wilson και John Weldon, Close 
Encounters: A Better Explanation, Master Books, San Diego, 1978. 
Spiritual Counterfeits Project Journal, Berkeley, California, August, 
1977: «UFOs: Is Science Fiction Coming true?»]. Οι περισσότεροι 
ερευνητές UFO στρέφονται τώρα στο πεδίο του αποκρυφισμού και 
στη δαιμονολογία για την ανάλυση των φαινομένων τα οποία 
μελετούν.

Πολλές πρόσφατες μελέτες των UFO από ευαγγελικούς 
Προτεστάντες, συγκεντρώνουν όλα αυτά τα στοιχεία και φτάνουν 
στο συμπέρασμα ότι τα φαινόμενα UFO είναι απλώς και ακριβώς 
δαιμονικής προέλευσης.[Lynn G. Gatoe, UFOs and Related Subjects: 
An Annotated Bibliography U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC, 1969]. Δύσκολα μπορεί να φτάσει σ' ένα 
διαφορετικό συμπέρασμα ο Ορθόδοξος Χριστιανός ερευνητής. 
Μερικές ή πολλές από τις εμπειρίες, ίσως να είναι το αποτέλεσμα 
απάτης ή παραισθήσεων· αλλά είναι απλώς αδύνατον να απορρίψει 
κανείς όλες τις πολλές χιλιάδες αναφορών UFO με αυτόν τον 
τρόπο. Ένας μεγάλος αριθμός από τα σύγχρονα μέντιουμ και τα 
πνευματιστικά τους φαινόμενα είναι επίσης απατηλά· αλλά ο 
μεντιουμιστικός πνευματισμός, όταν είναι γνήσιος, αναμφισβήτητα 
παράγει αληθινά «παραφυσικά» φαινόμενα υπό τη δράση των 
δαιμόνων. Τα φαινόμενα UFO, έχοντας την ίδια πηγή, δεν είναι 
λιγότερο αληθινά.

Ιστορικά ανθρώπων που έχουν παρασυρθεί σε επικοινωνία με UFO 
αποκαλύπτουν τα δεδομένα χαρακτηριστικά που συμβαδίζουν με 
την εμπλοκή με δαίμονες στο χώρο του αποκρυφισμού. Ένας 



αστυνομικός στη νότια California, για παράδειγμα, άρχισε να βλέπει 
UFO τον Ιούνιο του 1966, και από τότε τα έβλεπε συχνά σχεδόν 
πάντα τη νύχτα. Μετά από μια «προσεδάφιση», αυτός και η γυναίκα 
του είδαν διακριτά ίχνη του UFO στο έδαφος. «Κατά τη διάρκεια 
αυτών των εβδομάδων με τις βασανιστικές θεάσεις, έγινα 
ολοκληρωτικά μονομανής με τα UFO, πεπεισμένος ότι κάτι 
σπουδαίο επρόκειτο να συμβεί. Εγκατέλειψα την καθημερινή 
ανάγνωση της Βίβλου και γύρισα την πλάτη στο Θεό, καθώς 
διάβαζα οποιοδήποτε βιβλίο για τα UFO μπορούσα να βάλω στο 
χέρι... Πολλές βραδιές πρόσεχα μάταια, προσπαθώντας να 
επικοινωνήσω νοητικά με αυτά που τότε νόμιζα εξωγήινα όντα, 
σχεδόν προσευχόμενος σ' αυτά να εμφανιστούν και να εδραιώσουν 
κάποιο είδος επαφής μαζί μου». Τελικά είχε μια «στενή επαφή» με 
ένα «σκάφος» με διάμετρο 27 περίπου μέτρα, με περιστρεφόμενα 
λευκά, κόκκινα και πράσινα φώτα. Έφυγε με ταχύτητα και τον 
άφησε να προσδοκά να συμβεί κάτι «σπουδαίο» - αλλά τίποτα δεν 
έγινε ποτέ· τα UFO έπαψαν να εμφανίζονται, και στην απογοήτευσή 
του στράφηκε στο αλκοόλ, την κατάθλιψη, στις σκέψεις 
αυτοκτονίας, μέχρι που η μεταστροφή του στο Χριστό έβαλε τέρμα 
σ' αυτή την περίοδο της ζωής του.

Άνθρωποι που έχουν πραγματική επαφή με τα όντα UFO έχουν πολύ 
χειρότερες εμπειρίες· μερικές φορές τα όντα τους 
«καταλαμβάνουν» στην κυριολεξία και προσπαθούν να τους 
σκοτώσουν όταν αντιστέκονται. Τέτοιες περιπτώσεις μας θυμίζουν 
εμφατικά ότι, ξέχωρα από το νόημα του συνολικού φαινομένου των 
UFO, κάθε «στενή επαφή» με UFO έχει τον ειδικό σκοπό να 
εξαπατήσει το άτομο με το οποίο έχει επαφή και να το οδηγήσει, αν 
όχι σε περαιτέρω «επαφές» και διάδοση του «μηνύματος» των UFO, 
τότε τουλάχιστον στην προσωπική πνευματική σύγχυση και τον 
αποπροσανατολισμό.

Η πιο αινιγματική, για τους περισσότερους ερευνητές, όψη των 
φαινομένων UFO - δηλαδή, η παράξενη ανάμειξη υλικών και 
ψυχικών χαρακτηριστικών σ' αυτά - δεν είναι καθόλου αίνιγμα 
στους αναγνώστες Ορθοδόξων πνευματικών βιβλίων των βίων των 
Αγίων. Οι δαίμονες έχουν επίσης «υλικά σώματα», παρ' ότι η «ύλη» 
σ' αυτά είναι τέτοιας λεπτότητας που δεν μπορεί να γίνει 
αντιληπτή από ανθρώπους, εκτός αν ανοιχθούν οι πνευματικές 
τους «πύλες της αντίληψης», είτε με το θέλημα του Θεού (όπως 
στην περίπτωση των αγίων) είτε ενάντια σ' αυτό (όπως στην 
περίπτωση των μάγων και των μέντιουμ).

Η Ορθόδοξη φιλολογία έχει πολλά παραδείγματα δαιμονικών 



εκδηλώσεων, οι οποίες ταιριάζουν ακριβώς με το φαινόμενο των 
UFO: εμφανίσεις «συμπαγών» όντων και αντικειμένων (είτε των 
ίδιων των δαιμόνων είτε των φανταστικών δημιουργιών τους), τα 
οποία ξαφνικά «υλοποιούνται» και «αποϋλοποιούνται», πάντα με 
σκοπό να προκαλέσουν τρόμο, δέος και σύγχυση σε ανθρώπους, 
οδηγώντας τους τελικά στην απώλεια. Οι βίοι των αγίων Αντωνίου 
του Μεγάλου, του 4ου αιώνα, και Κυπριανού του πρώην μάγου, του 
3ου αιώνα, είναι γεμάτοι με τέτοια επεισόδια.

Ο βίος του αγίου Μαρτίνου της Tours (+397) από το μαθητή του 
Σουλπίτιο Σεβήρο, έχει ένα ενδιαφέρον παράδειγμα δαιμονικής 
ισχύος σε συνδυασμό με μια παράξενη «υλική» εκδήλωση που 
μοιάζει με τις σημερινές «στενές επαφές» με UFO: Ένας νέος 
ονόματι Ανατόλιος έγινε μοναχός κοντά στο μοναστήρι του αγίου 
Μαρτίνου, αλλά από ψεύτικη ταπείνωση έπεσε θύμα δαιμονικής 
πλάνης. Φανταζόταν ότι διαλεγόταν με «αγγέλους», και με σκοπό 
να πείσουν τους άλλους για την αγιότητά του, αυτοί οι «άγγελοι» 
συμφώνησαν να του δώσουν «ένα λαμπρό ένδυμα από τον ουρανό» 
ως σημείο της «δύναμης του Θεού» που κατοικούσε στο νεαρό. Μια 
βραδυά γύρω στα μεσάνυχτα ακούστηκε τρομερός υπόκωφος 
κρότος από πόδια που χόρευαν κι ένα βουητό σαν από πολλές 
φωνές στο ερημητήριο, και το κελλί του Ανατόλιου άστραψε από 
φως. Μετά έγινε σιωπή, και ο παραπλανημένος ξεπρόβαλε από το 
κελλί του με το «ουράνιο» ρούχο. «Έφεραν ένα φως και 
επιθεωρούσαν όλοι προσεκτικά το ένδυμα .Ήταν υπερβολικά απαλό, 
με ανυπέρβλητη ελκυστικότητα και με χρώμα λαμπερό κόκκινο, 
αλλά ήταν αδύνατον να προσδιορίσουν τη φύση του υλικού. 
Ταυτόχρονα, κάτω από τον πιο εξονυχιστικό έλεγχο από μάτια και 
δάχτυλα, έμοιαζε να είναι ένα ένδυμα και τίποτε άλλο».

Το επόμενο πρωί, ο πνευματικός πατέρας του Ανατόλιου τον πήρε 
από το χέρι με σκοπό να τον οδηγήσει στον άγιο Μαρτίνο, για να 
ανακαλύψει αν αυτό ήταν όντως κόλπο του διαβόλου. Φοβισμένος, 
ο παραπλανημένος αρνήθηκε να πάει, «και καθώς τον εξανάγκαζαν 
να πάει τη θέλησή του, το ένδυμα εξαφανίστηκε μέσα από τα χέρια 
εκείνων που τον τραβούσαν». Ο συγγραφέας της αφήγησης (ο 
οποίος είτε είδε το συμβάν ο ίδιος είτε το άκουσε από αυτόπτη 
μάρτυρα) συμπεραίνει ότι «ο διάβολος ήταν ανίκανος να συνεχίσει 
τις παραισθήσεις του ή να αποκρύψει τη φύση τους όταν θα 
υποβάλλονταν στα μάτια του Μαρτίνου». «Ήταν τόσο 
ολοκληρωτικά στην εξουσία του να βλέπει τον διάβολο, που τον 
αναγνώριζε κάτω από οποιαδήποτε μορφή, είτε διατηρούσε το δικό 
του χαρακτήρα είτε μεταμορφωνόταν σε κάποιο από τα ποικίλα 
σχήματα της ‘'πνευματικής ανομίας''» - περιλαμβανομένων των 



μορφών των ειδωλολατρικών θεών και της εμφάνισης του ίδιου του 
Χριστού, με βασιλικά ενδύματα και στέμμα και περιβεβλημένου με 
λαμπρό κόκκινο φως».[F. R. Hoare, (μεταφραστής) The Western 
Fathers, Harper Torchbacks, New York 1965, σελ. 36-41]

Είναι φανερό ότι οι εκδηλώσεις των σημερινών «ιπτάμενων 
δίσκων» είναι κατά πολύ εντός των ορίων της «τεχνολογίας» των 
δαιμόνων· πραγματικά, τίποτα άλλο δεν τις εξηγεί τόσο καλά. Οι 
πολυσχιδείς δαιμονικές απάτες της Ορθόδοξης φιλολογίας έχουν 
προσαρμοστεί στην μυθολογία του εξώτερου διαστήματος, τίποτα 
περισσότερο· ο προαναφερόμενος Ανατόλιος σήμερα θα ήταν 
απλώς γνωστός ως ένας «επικοινωνών». Και ο σκοπός των 
«αγνώστου ταυτότητας» αντικειμένων σε τέτοιες διηγήσεις είναι 
ξεκάθαρος: να προκαλέσουν δέος με μια αίσθηση του 
«μυστηριώδους» σ' αυτούς που βλέπουν, και να παράγουν 
«αποδείξεις» για τις «ανώτερες διάνοιες» («αγγέλους», αν το θύμα 
πιστεύει σ' αυτούς, ή «διαστημικούς επισκέπτες» για το σύγχρονο 
άνθρωπο), και μ' αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν εμπιστοσύνη για το 
μήνυμα που θέλουν να μεταδώσουν. Θα δούμε αυτό το μήνυμα 
παρακάτω.

Μια δαιμονική «απαγωγή» πολύ κοντινή με τις «απαγωγές» από 
UFO περιγράφεται στο βίο του αγίου Νείλου της Σόρα, του ιδρυτή 
της μοναστικής ζωής στη Ρωσία το 15ο αιώνα. Λίγον καιρό μετά 
το θάνατο του αγίου ζούσε στο μοναστήρι του ένας ιερέας με το 
γιο του. Μια φορά, καθώς το παιδί είχε σταλεί για ένα θέλημα, 
«ξαφνικά ήρθε σ' αυτόν ένας παράξενος άνθρωπος που τον άρπαξε 
και τον πήγε, πάνω στον άνεμο λες, σ' ένα αδιαπέραστο δάσος, 
φέρνοντάς τον σ' ένα μεγάλο δωμάτιο στην κατοικία του και 
βάζοντάς τον στη μέση αυτής της καλύβας, μπροστά στο 
παράθυρο». Όταν ο ιερέας και οι μοναχοί προσευχήθηκαν για τη 
βοήθεια του αγίου Νείλου στην ανεύρεση του παιδιού, ο άγιος 
«έσπευσε προς βοήθειαν του παιδιού και στάθηκε μπροστά στο 
δωμάτιο όπου στεκόταν το αγόρι, και όταν χτύπησε το πλαίσιο του 
παραθύρου με το ραβδί του το κτίριο σείστηκε και όλα τα 
ακάθαρτα πνεύματα έπεσαν στη γη». Ο άγιος είπε στο δαίμονα να 
επιστρέψει το παιδί στο μέρος απ' όπου το είχε πάρει, και μετά 
εξαφανίστηκε. Τότε, μετά από κάποια ουρλιαχτά των δαιμόνων, «ο 
ίδιος παράξενος άρπαξε το παιδί και τον έφερε στη Σκήτη σαν τον 
άνεμο... και βάζοντάς το πάνω σε μια θημωνιά, έγινε άφαντος». Αφ' 
ότου το είδαν οι μοναχοί, «το παιδί τους είπε όλα όσα του 
συνέβησαν, τι είχε δει και ακούσει. Κι από εκείνη τη στιγμή αυτό το 
αγόρι έγινε πολύ μαζεμένο, σαν να είχε αποχαυνωθεί. Ο ιερέας, 
έντρομος, εγκατέλειψε τη σκήτη μαζί με το γιο του». (Η Θηβαΐδα 



του Βορρά).

Σε μια παρόμοια δαιμονική «απαγωγή» στη Ρωσία του 19ου αι., 
ένας νεαρός, αφ' ότου τον καταράστηκε η μητέρα του, έγινε 
σκλάβος ενός «παππού» δαίμονα για δώδεκα χρόνια και ήταν 
ικανός να εμφανίζεται αοράτως μεταξύ των ανθρώπων με σκοπό να 
βοηθάει το δαίμονα να σπέρνει σύγχυση ανάμεσά τους.[Σέργιος 
Νείλος, «Η Δύναμη του Θεού και η αδυναμία του ανθρώπου» (στα 
Ρωσικά), Λαύρα του αγ. Σεργίου, 1908]

Τέτοιες αληθινές ιστορίες δαιμονικής δραστηριότητας ήταν 
συνηθισμένες σε προηγούμενους αιώνες. Είναι ένα σημάδι της 
πνευματικής κρίσης του σήμερα ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι, με όλη 
την υπερήφανη «διαφώτιση» και «σοφία» τους, γίνονται για άλλη 
μια φορά ενήμεροι για τέτοιες εμπειρίες - αλλά δεν έχουν πια τη 
χριστιανική υποδομή ώστε να τις ερμηνεύσουν μ' αυτήν. Οι 
σύγχρονοι ερευνητές UFO, ψάχνοντας μια εξήγηση για φαινόμενα 
τα οποία έχουν γίνει πολύ αξιοπρόσεκτα για να τα παραβλέπουν 
πλέον, έχουν συμπράξει με τους σημερινούς ψυχικούς ερευνητές σε 
μια προσπάθεια να διατυπώσουν μια «θεωρία ενοποιημένου πεδίου» 
που θα συμπεριλαμβάνει ψυχικά, όπως επίσης και υλικά φαινόμενα. 
Αλλά τέτοιοι ερευνητές συνεχίζουν μόνο την προσέγγιση του 
σύγχρονου «διαφωτισμένου» ανθρώπου και εμπιστεύονται τις 
επιστημονικές παρατηρήσεις τους για να δώσουν απαντήσεις σ' ένα 
πνευματικό πεδίο που δεν μπορεί καθόλου να προσεγγιστεί 
«αντικειμενικά», αλλά μόνο δια της πίστεως.

Ο φυσικός κόσμος είναι ηθικά ουδέτερος και μπορεί να γίνει 
γνωστός σχετικά καλά σε έναν αντικειμενικό παρατηρητή· αλλά το 
αόρατο πνευματικό βασίλειο περιλαμβάνει και καλά, και κακά όντα, 
και ο «αντικειμενικός» παρατηρητής δεν έχει τα μέσα να διακρίνει 
τα μεν από τα δε, εκτός αν αποδεχθεί την αποκάλυψη που έχει 
κάνει σχετικά μ' αυτά στον άνθρωπο ο αόρατος Θεός.

Έτσι, οι σημερινοί ερευνητές των UFO τοποθετούν τη θεία 
έμπνευση της Βίβλου στο ίδιο επίπεδο με τη σατανικά εμπνευσμένη 
αυτόματη γραφή του πνευματισμού, και δεν διακρίνουν μεταξύ της 
δράσης των αγγέλων κι αυτής των δαιμόνων. Γνωρίζουν τώρα 
(μετά από μια μακρά περίοδο όπου οι υλιστικές προκαταλήψεις 
βασίλευαν μεταξύ των επιστημόνων), ότι υπάρχει ένα μη υλικό 
πεδίο που είναι πραγματικό, και βλέπουν τα αποτελέσματά του στα 
φαινόμενα UFO· αλλά όσο προσεγγίζουν αυτό το πεδίο 
«επιστημονικά», θα εξαπατώνται από τις αόρατες δυνάμεις τόσο 
εύκολα όσο και ο πιο αφελής «επικοινωνών». Όταν προσπαθούν να 



προσδιορίσουν ποιος ή τι είναι πίσω από τα φαινόμενα, και ποιος 
μπορεί να είναι ο σκοπός των φαινομένων, είναι αναγκασμένοι να 
ενδώσουν στις πιο τρελλές εικασίες. Έτσι ο Δρ. Vallee ομολογεί ότι 
βρίσκεται σε αμηχανία, εάν η πηγή των εκδηλώσεων UFO είναι 
ένας ηθικά ουδέτερος «αυτόματος μηχανισμός, μη συνεπαγόμενος 
κινδύνους», μια φιλάνθρωπη «επιβλητική συνάθροιση σοφών» 
(όπως θα μας έκανε να πιστέψουμε ο μύθος των «εξωγήινων») ή 
«μια τρομερή υπεράνθρωπη τερατωδία της οποίας η ίδια η 
παρατήρηση θα έκανε έναν άνθρωπο παράφρονα», κάτι που είναι η 
δραστηριότητα των δαιμόνων (The Invisible College, σελ. 206).

Μια πραγματική αποτίμηση των εμπειριών UFO μπορεί να γίνει 
μόνο στη βάση της χριστιανικής αποκάλυψης κι εμπειρίας, και είναι 
προσιτή μόνο στον ταπεινό Χριστιανό πιστό που εμπιστεύεται 
αυτές τις πηγές. Είναι σίγουρο, δεν έχει δοθεί στον άνθρωπο να 
«εξηγήσει» ολοκληρωτικά τον αόρατο κόσμο των αγγέλων και των 
δαιμόνων· αλλά μας έχει δοθεί αρκετή χριστιανική γνώση για να 
ξέρουμε πως δρουν αυτά τα όντα στον κόσμο μας και πως πρέπει 
να ανταποκρινόμαστε στις πράξεις τους, και ιδιαίτερα πως να 
αποφεύγουμε τα δίχτυα των δαιμόνων. Οι ερευνητές UFO έχουν 
φτάσει στο συμπέρασμα ότι τα φαινόμενα που έχουν μελετήσει 
είναι ουσιαστικά ταυτόσημα με φαινόμενα τα οποία συνηθιζόταν να 
καλούνται «δαιμονικά»· αλλά μόνο ο Χριστιανός - ο Ορθόδοξος 
Χριστιανός, ο οποίος διαφωτίζεται από την πατερική κατανόηση 
της Γραφής και τα 2000 χρόνια εμπειρίας των επαφών των Αγίων 
με αόρατα όντα - είναι ικανός να γνωρίζει το πλήρες νόημα αυτού 
του συμπεράσματος.

Το νόημα των UFO

Ποιο, λοιπόν, είναι το νόημα των φαινομένων UFO του καιρού μας; 
Γιατί έχουν εμφανιστεί σε αυτή την ιστορικά περίοδο; Ποιο είναι το 
μήνυμά τους; Σε ποιο μέλλον δείχνουν;

Πρώτον, τα φαινόμενα UFO δεν είναι παρά ένα μέρος μιας 
εκπληκτικής «υπερχείλισης» «παραφυσικών» γεγονότων - αυτών 
που μερικά χρόνια πριν οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν 
θεωρήσει ως «θαύματα». Ο Δρ. Vallee εκφράζει στο «Αόρατο 
κολλέγιο» την κοσμική εκτίμηση του γεγονότος: «Παρατηρήσεις 
ασυνήθιστων φαινομένων ξαφνικά εμφανίζονται απειλητικά στο 
περιβάλλον μας κατά χιλιάδες», προκαλώντας «μια γενική 
μεταβολή στα μοντέλα πίστης του ανθρώπου, σε ολόκληρη τη 
σχέση του με την αρχή του αόρατου». «Κάτι συμβαίνει στην 
ανθρώπινη συνειδητότητα». Στη χριστιανική γλώσσα αυτό 



σημαίνει: ένα νέο δαιμονικό «ξεχείλισμα» έχει απελευθερωθεί πάνω 
στην ανθρωπότητα.

Στη χριστιανική αποκαλυπτική θεώρηση, μπορούμε να δούμε ότι η 
δύναμη που μέχρι τώρα αναχαίτιζε την τελική και πιο τρομερή 
εκδήλωση της δαιμονικής δραστηριότητας στη γη έχει μειωθεί (Β' 
Θεσ. 2:7), η Ορθόδοξη χριστιανική κυβέρνηση και δημόσια τάξη 
(της οποίας κύριος εκπρόσωπος στη γη ήταν ο Ορθόδοξος 
αυτοκράτορας) και η Ορθόδοξη χριστιανική κοσμοθεωρία δεν 
υπάρχουν στο σύνολο, και ο σατανάς έχει «ελευθερωθεί από τη 
φυλακή του», όπου παρέμενε λόγω της χάριτος της Εκκλησίας του 
Χριστού, με σκοπό να «πλανήσει τα έθνη» (Αποκ. 20:7-8) και να τα 
προετοιμάσει να λατρέψουν τον Αντίχριστο στο τέλος του χρόνου. 
Ίσως ποτέ, από την αρχή της χριστιανικής εποχής, να μην έχουν οι 
δαίμονες εμφανιστεί τόσο ανοιχτά κι εκτεταμένα όσο σήμερα. Η 
θεωρία των «επισκεπτών από το εξώτερο διάστημα» είναι μονάχα 
μία από τις προφάσεις που χρησιμοποιούν για να επιτύχουν την 
αποδοχή της ιδέας ότι «ανώτερα όντα» πρόκειται τώρα να 
αναλάβουν το πεπρωμένο της ανθρωπότητας.[Πολλές από τις 
αναφορές για «μεγαλοπόδαρους» και άλλα «τέρατα» έχουν τα ίδια 
αποκρυφιστικά χαρακτηριστικά με τις θεάσεις UFO και συχνά 
συμβαίνουν σε σχέση με τέτοιες θεάσεις.]

Δεύτερον, τα UFO δεν είναι παρά η νεώτερη από τις 
μεντιουμιστικές τεχνικές με τις οποίες ο διάβολος κερδίζει 
νεοφώτιστους στο απόκρυφο βασίλειό του. Είναι ένα τρομερό 
σημείο ότι ο άνθρωπος έχει γίνει δεκτικός σε δαιμονικές υποβολές 
όσο ποτέ πριν στη χριστιανική εποχή. Τον 19ο αιώνα ήταν συνήθως 
απαραίτητο να αναζητήσει κάποιος σκοτεινά δωμάτια 
πνευματιστικών συγκεντρώσεων για να έρθει σε επαφή με 
δαίμονες, ενώ τώρα χρειάζεται μόνο να κοιτάξει στον ουρανό 
(συνήθως τη νύχτα, είναι αλήθεια). Η ανθρωπότητα έχει χάσει ό,τι 
απέμενε μέχρι στιγμής από βασική χριστιανική κατανόηση, και 
τώρα θέτει παθητικά τον εαυτό της στη διάθεση οποιωνδήποτε 
«δυνάμεων» είναι πιθανό να κατέλθουν από τον ουρανό.

Η νέα ταινία, «Στενές επαφές τρίτου τύπου», είναι μια σοκαριστική 
αποκάλυψη του πως έχει γίνει ο προληπτικός «μεταχριστιανικός» 
άνθρωπος - έτοιμος να πιστέψει και να ακολουθήσει, σε μια στιγμή 
και ανενδοίαστα, δαίμονες μόλις και μετά βίας συγκεκαλυμμένους, 
όπου αυτοί μπορούν να οδηγήσουν.[ Δυο άλλα «παραφυσικά» 
φαινόμενα που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, αποκαλύπτουν πόσο 
αναιδώς χρησιμοποιούν οι δαίμονες υλικά μέσα (συγκεκριμένα, 
μοντέρνες τεχνολογικές συσκευές) ώστε να έρθουν σε επαφή με 



ανθρώπους. (1) Ένας Λιθουανός ερευνητής (που τώρα ακολουθείται 
από άλλους) έχει ανακαλύψει το φαινόμενο μυστηριωδών φωνών 
που εμφανίζονται ανεξήγητα σε ηχογραφημένες κασέτες, ακόμα κι 
να η ηχογράφηση έχει γίνει υπό κλινικές συνθήκες σε ατμόσφαιρα 
χωρίς καθόλου ήχους, με αποτελέσματα κατά πολύ παρόμοια μ' 
αυτά των πνευματιστικών συγκεντρώσεων. Η παρουσία ενός 
μέντιουμ ή «ψυχικού» στο δωμάτιο φαίνεται να βοηθά το φαινόμενο 
(Konstantin Raudive, Breakthrough: An Amazing Experiment in 
Electronic Communication with the Dead, Tarlinger Publishing Co., 
New York, 1971). (2) Υποτίθεται ότι «διαστημάνθρωποι» με 
μεταλλική φωνή χρησιμοποιούσαν για ένα διάστημα τηλέφωνο για 
να έρθουν σε επαφή με «επικοινωνούντες» και ερευνητές UFO. Η 
πιθανότητα απάτης σ' ένα τέτοιο φαινόμενο είναι βέβαια μεγάλη. 
Αλλά στα πρόσφατα χρόνια οι φωνές των νεκρών, πειστικές σ' 
αυτούς που τις άκουσαν, ακούστηκαν σε τηλεφωνικές συνομιλίες 
με τους αγαπημένους τους. Δύσκολα μπορούμε να αρνηθούμε, όπως 
σημειώνει κι αυτός που ανέφερε αυτό το φαινόμενο, ότι «οι 
δαίμονες του παλιού καιρού παρελαύνουν ανάμεσά μας και σήμερα» 
- σε ένα βαθμό ανήκουστο στο παρελθόν (Kell, UFOs: Operation 
Trojan Horse, σελ. 306)]

Τρίτον, το «μήνυμα» των UFO είναι: προετοιμαστείτε για τον 
αντίχριστο· ο «σωτήρας» του αποστάτη κόσμου έρχεται να τον 
κυβερνήσει. Ίσως ο ίδιος έρθει στον αέρα, με σκοπό να 
ολοκληρώσει την προσπάθεια μίμησης του Χριστού (Ματθ. 24:30· 
Πράξ. 1:11)· ίσως μόνο οι «επισκέπτες από το εξώτερο διάστημα» 
προσγειωθούν δημοσίως για να προσφέρουν «κοσμική» λατρεία 
στον κύριό τους· ίσως η «φωτιά από τον ουρανό» να είναι μόνο ένα 
μέρος των μεγάλων δαιμονικών θεαμάτων των εσχάτων καιρών. Εν 
πάσει περιπτώσει, το μήνυμα για τη σύγχρονη ανθρωπότητα είναι: 
περιμένετε για απελευθέρωση όχι από τη χριστιανική αποκάλυψη κι 
από την πίστη σ' έναν αόρατο Θεό, αλλά από οχήματα στον ουρανό.

Είναι ένα από τα σημάδια των εσχάτων καιρών ότι «θα υπάρξουν 
σημεία και τέρατα από τον ουρανό» (Λουκ. 21:11). Ακόμα κι εκατό 
χρόνια πριν, ο Επίσκοπος Ιγνάτιος Brianchaninov, (άγιος σήμερα), 
στο βιβλίο του «Σχετικά με θαύματα και σημεία» (Yaroslav 1870) 
σχολίαζε την «προσπάθεια που συναντάται στη σύγχρονη 
χριστιανική κοινωνία να δουν θαύματα κι ακόμα να κάνουν 
θαύματα... Τέτοια προσπάθεια αποκαλύπτει την αυταπάτη, 
βασισμένη στην αυτοεκτίμηση και τη ματαιοδοξία, που κατοικεί 
μέσα στην ψυχή και κυριαρχεί πάνω της». Οι αληθινοί 
θαυματουργοί μειώνονται κι εξαφανίζονται, αλλά οι άνθρωποι 
«διψούν για θαύματα περισσότερο από ποτέ... Πλησιάζουμε 



βαθμιαία στην εποχή όπου θα ανοιχτεί μια τεράστια αρένα για 
πολλά κι εντυπωσιακά ψευτοθαύματα, για να σύρουν στην απώλεια 
αυτούς τους άτυχους απογόνους της σαρκικής σοφίας που θα 
γοητευθούν και θα πλανηθούν από αυτά τα θαύματα».

Κάτι με ειδικό ενδιαφέρον για τους ερευνητές των UFO: «Τα 
θαύματα του αντιχρίστου θα εκδηλωθούν προ παντός στη 
σφαίρα του αέρα, όπου έχει πρωτίστως την κυριαρχία του ο 
σατανάς. Τα σημεία θα επιδρούν πάνω απ' όλα στην 
αίσθηση της όρασης, γοητεύοντας και παραπλανώντας την. 
Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, βλέποντας σε αποκάλυψη τα 
γεγονότα που θα προηγηθούν του τέλους του κόσμου, λέει 
ότι ο αντίχριστος θα κάνει μεγάλα θαύματα, και θα κάνει 
ακόμα και να κατέβει φωτιά από τον ουρανό στη γη, 
μπροστά στα μάτια των ανθρώπων (Αποκ. 13:13). Αυτό το 
θαύμα υποδεικνύει η Γραφή ως το μεγαλύτερο από τα 
θαύματα του αντιχρίστου, και ο τόπος όπου γίνεται αυτό το 
θαύμα είναι ο αέρας· θα είναι ένα εκθαμβωτικό και τρομερό 
θέαμα». Γι' αυτό το λόγο ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος 
παρατηρεί ότι «ο αγωνιστής της προσευχής θα πρέπει 
σπάνια να κοιτά στον ουρανό, από το φόβο των πονηρών 
πνευμάτων στον αέρα, που προκαλούν πολλές και διάφορες 
πλάνες εκεί» (Φιλοκαλία, «Περί των τριών τρόπων της 
προσευχής»). «Οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ότι τα θαύματα του 
αντιχρίστου δεν έχουν καλό, λογικό σκοπό, ούτε σαφές νόημα, ότι 
είναι ξένα στην αλήθεια, γεμάτα ψέμματα, ότι είναι ένα 
τερατώδες, δόλιο, ανόητο θεατρικό έργο, που αυξάνει με σκοπό να 
καταπλήξει, να φέρει σύγχυση και λήθη, να εξαπατήσει, να 
αποπλανήσει, να γοητεύσει με την ελκυστικότητα ενός πομπώδους, 
κενού, βλακώδους αποτελέσματος». «Όλες οι δαιμονικές 
εκδηλώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι επικίνδυνο να τους 
δοθεί και η παραμικρή προσοχή· και μόνο από τέτοια προσοχή, που 
δίνεται ακόμα και χωρίς καμιά συμπάθεια για την εκδήλωση, 
μπορεί κανείς να ‘'σφραγιστεί'' με τη βλαβερότερη εντύπωση και να 
υποβληθεί σε σοβαρό πειρασμό». Χιλιάδες «επικοινωνούντες» με 
UFO κι ακόμα και απλοί μάρτυρες έχουν βιώσει τη φρικτή αλήθεια 
αυτών των λέξεων· ελάχιστοι γλύτωσαν, άπαξ και αναμείχθηκαν σε 
βάθος.

Ακόμα και οι κοσμικοί ερευνητές των φαινομένων UFO έχουν βρει 
σωστό το να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους για τους κινδύνους 
τους. Ο John Keel για παράδειγμα, γράφει: «Το να ανακατεύεται 
κανείς με τα UFO είναι σαν να ανακατεύεται με τη μαύρη μαγεία. 
Το φαινόμενο λυμαίνεται τους νευρωτικούς, τους αφελείς, και τους 



ανώριμους. Παρανοϊκή σχιζοφρένεια, δαιμονομανία, κι ακόμα και 
αυτοκτονία μπορεί να προκύψουν - όπως έχουν προκύψει σε ένα 
αριθμό περιπτώσεων. Μια μέτρια περιέργεια σχετικά με τα UFO 
μπορεί να μετατραπεί σε καταστροφική μονομανία. Γι' αυτόν το 
λόγο, συνιστώ σθεναρά στους γονείς να απαγορεύουν στα παιδιά 
τους να αναμειχθούν. Οι δάσκαλοι και άλλοι ενήλικες δεν πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους εφήβους να ενδιαφέρονται γι' αυτό το θέμα» 
(UFOs: Operation Trojan Horse, σελ. 220).

Σ' ένα διαφορετικό τομέα, ο Επίσκοπος Ιγνάτιος 
Brianchaninov κατέγραψε με δέος και προαίσθημα κακού το 
όραμα ενός απλού Ρώσου σιδερά σ' ένα χωριό κοντά στην 
Πετρούπολη, στην αυγή του παρόντος αιώνα μας της 
απιστίας και της επανάστασης (1817).

Μέσα στο μεσημέρι είδε ξαφνικά ένα πλήθος δαιμόνων με 
ανθρώπινη μορφή, να κάθονται στα κλαδιά των δέντρων 
του δάσους, με παράξενα ρούχα και μυτερά καπέλα, 
τραγουδώντας με τη συνοδεία απίστευτα παράξενων 
μουσικών οργάνων, ένα αλλόκοτο κι απαίσιο τραγούδι: «Οι 
καιροί μας έχουν έρθει, το θέλημά μας θα γίνει!» (Σ. Νείλος, 
Suyatutyna pod Spudom, Sergiev Posad, σελ. 122).

Ζούμε κοντά στο τέλος αυτού του φοβερού αιώνα του δαιμονικού 
θριάμβου και αγαλλίασης, όταν τα απόκοσμα «ανθρωποειδή» (άλλη 
μια μάσκα των δαιμόνων) έχουν γίνει ορατά σε χιλιάδες ανθρώπους 
και με τις ανόητες επαφές τους καταλαμβάνουν τις ψυχές των 
ανθρώπων, από τους οποίους έχει αποχωρήσει η χάρη του Θεού. Το 
φαινόμενο των UFO είναι ένα σημάδι για τους Ορθοδόξους 
Χριστιανούς να περπατούν όσο πιο προσεκτικά και σοβαρά στο 
δρόμο της σωτηρίας, ξέροντας ότι μπορούμε να πέσουμε σε 
πειρασμό και να παραπλανηθούμε όχι μόνο από ψεύτικες θρησκείες, 
αλλά ακόμα κι από αντικείμενα που μοιάζουν υλικά κι απλώς τα 
πιάνει το μάτι. Στους παλιότερους αιώνες οι Χριστιανοί ήταν 
πολύ προσεκτικοί σχετικά με νέα και παράξενα φαινόμενα, 
γνωρίζοντας για τα τεχνάσματα του διαβόλου· αλλά μετά τη 
σύγχρονη εποχή του «Διαφωτισμού» οι περισσότεροι 
άνθρωποι έχουν γίνει απλώς περίεργοι για τέτοια πράγματα 
και ακόμα τα επιδιώκουν, υποβιβάζοντας το διάβολο σε μια 
ημιφανταστική σφαίρα. Η επίγνωση της φύσης των UFO, 
συνεπώς, μπορεί να αποτελέσει βοήθεια στην αφύπνιση των 
Ορθοδόξων Χριστιανών σε μια συνειδητή πνευματική ζωή 
και μια συνειδητή Ορθόδοξη κοσμοθεωρία που δεν 
ακολουθεί εύκολα τις ιδέες που είναι στη μόδα αυτούς τους 



καιρούς.

Ο συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός ζει σ' έναν καθαρά 
πεπτωκότα κόσμο, τόσο όσον αφορά τη γη, όσο και τ' 
αστέρια· όλα είναι εξ ίσου μακριά από τον χαμένο 
παράδεισο, για τον οποίο αγωνίζεται. Είναι μέρος του 
ανθρώπινου γένους που υποφέρει, κι ολόκληρο κατάγεται 
από τον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, κι ολόκληρο έχει εξ 
ίσου ανάγκη από τη λύτρωση, που προσφέρει ελεύθερα ο 
Υιός του Θεού με τη σωτήρια θυσία Του πάνω στο Σταυρό. 
Ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν πρόκειται να «εξελιχθεί» σε κάτι 
«ανώτερο», ούτε κι έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι 
υπάρχουν «ανώτερα εξελιγμένα» όντα σε άλλους πλανήτες· 
όμως ξέρει καλά πως υπάρχουν πράγματι «ανώτερες 
διάνοιες» στο σύμπαν εκτός από τον ίδιο· αυτές είναι δύο 
ειδών, κι αυτός αγωνίζεται να ζει έτσι ώστε να μένει μ' 
αυτούς που υπηρετούν το Θεό (τους αγγέλους) κι αποφεύγει 
επαφή με τους άλλους που έχουν απορρίψει το Θεό, και 
πασχίζουν μέσα στο φθόνο και τη μοχθηρία τους να 
παρασύρουν τον άνθρωπο στη δυστυχία τους (τους 
δαίμονες). Ξέρει ότι ο άνθρωπος, από φιλαυτία και 
αδυναμία, εύκολα τείνει να ακολουθεί το κακό και να 
πιστεύει σε «παραμύθια», που υπόσχονται επαφή με μια 
«ανώτερη κατάσταση» ή «ανώτερα όντα» χωρίς τον αγώνα 
της χριστιανικής ζωής - στην πραγματικότητα, ακριβώς σαν 
μια απόδραση από τον αγώνα της χριστιανικής ζωής. Δεν 
εμπιστεύεται τη δική του ικανότητα να διακρίνει τις πλάνες 
των δαιμόνων γι' αυτό προσηλώνεται όσο πιο σταθερά 
γίνεται στις γραφικές και πατερικές κατευθυντήριες 
γραμμές, με τις οποίες τον εφοδιάζει για τη ζωή του η 
Εκκλησία του Χριστού.

Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει πιθανότητα να αντισταθεί στη 
θρησκεία του μέλλοντος, τη θρησκεία του Αντιχρίστου, σε 
οποιαδήποτε μορφή κι αν παρουσιαστεί αυτή· η υπόλοιπη 
ανθρωπότητα, εκτός αν κάνει κάποιο θαύμα ο Θεός, είναι 
χαμένη.

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ SERAPHIM ROSE

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
http://orthodoksi-pisti31.blogspot.com/2010/03/ufo-seraphim-rose.html 

Πηγη φωτογραφίας: 



http://4.bp.blogspot.com/_QMD3uDrxxgM/SipxDUMCDKI/AAAAAAAAEM4/L
Kbab0KzFTQ/s320/Space+-+The+Cone+Nebula+NGC+2264.jpg

http://hristospanagia.blogspot.com/2010/05/ufo-seraphim-rose-ta-
ufo.html#more

«φόβητρα και σημεία απ΄ουρανού μεγάλα έσται».

(Λουκάς κα΄11)

http://hristospanagia.blogspot.com/2010/05/ufo-seraphim-rose-ta-ufo.html#more
http://hristospanagia.blogspot.com/2010/05/ufo-seraphim-rose-ta-ufo.html#more


Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς 
παραπτώμασιν καὶ ταῖς 
ἁμαρτίαις ὑμῶν,  ἐν αἷς ποτε 
περιεπατήσατε κατὰ τὸν 
αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, 
κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς 
ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ 
πνεύματος τοῦ νῦν 
ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς 
ἀπειθείας. Εφεσίους 2, 1-2





ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΩΓΗΪΝΟΙ. 

ΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ (Π. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ). 

UFO      ΚΑΙ      ΑΣΤΡΟ      ΤΗΣ      ΒΗΘΛΕΕΜ...  

Λένε μερικοί ότι το άστρο της Βηθλεέμ ανήκε στα λεγόμενα  Α.Τ.Ι.Α. (Αγνώστου 
Ταυτότητος Ιπτάμενα Αντικείμενα  ή  U. F. O. ). Εχω διαβάσει και σχετικά άρθρα σε 
κάποια περιοδικά πού με έχουν βάλει σε αμφιβολίες αν πράγματι ήταν άστρο του 
Χριστού ή κάτι άλλο.  

                                                                                          Θανάσης Ζ. --  Βέροια.

 Αγαπητέ φίλε Θανάση. 

Ευχαριστούμε κατ΄αρχάς πού επικοινωνήσατε μαζί μας. Σύμφωνα με την 
αρχαία Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και σε συνάρτηση πάντα με τά 
κείμενα των Ευαγγελίων πού είναι και οι μόνες γραπτές για εκείνο το 
φαινόμενο ιστορικές πηγές (άς αφήσουμε  τις μετέπειτα  θεωρίες και εικασίες 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=823556183165623228


ανθρώπων πού δεν έζησαν τα γεγονότα), το άστρο της Γεννήσεως του 
Χριστού είχε μία νοήμονα συμπεριφορά, συνοδείας και επισημάνσεως.
Τό άστρο της Βηθλεέμ απασχόλησε όχι μόνο τους θεολόγους αλλά και 
πολλούς σοφούς αστρονόμους. 
Μερικοί είπαν ότι ήταν κομήτης, και μάλιστα ο γνωστός κομήτης του Χάλλεϋ, 
υπόθεση πού δεν ευσταθεί γιατί οι Μάγοι ήσαν αστρονόμοι, ξέρανε ασφαλώς 
να ξεχωρίζουν τους κομήτες, σαν ένα κοινό, περιοδικό φαινόμενο πού δεν 
είχε καμία ιδιαίτερη, ιερή σημασία. 
Τό άστρο αυτό ήταν σημαδιακό θα λέγαμε, πού έφερνε κάποιον οιωνό, 
κάποιο μήνυμα, γι΄αυτό και όταν φθάνουν οι Μάγοι στα Ιεροσόλυμα το πρώτο 
πού κάνουν είναι να ρωτήσουν,
« πού εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; » ψάχνοντας για συγκεκριμένο 
πρόσωπο.
Ειπώθηκε ακόμη ότι ήταν σύμπλεγμα ή και σύνοδος αστέρων, λανθασμένα 
βέβαια γιατί η Αγία Γραφή μιλάει για ένα αστέρα, «είδομεν  γάρ αυτού τον 
αστέρα» (Ματθ.β2) .
Το άστρο αυτό το βλέπουν μόνο οι Μάγοι, φαίνεται και την ημέρα, κρύβεται 
στην διάρκεια συνομιλίας Ηρώδη-Μάγων, και εμφανίζεται πάλι μετά, 
καθοδηγώντας τους. Φθάνει και στέκεται επάνω από το σπήλαιο, σαν λογικό 
πρόσωπο, και μετά εξαφανίζεται όταν τελειώνει η αποστολή του...
 Δικαίως λοιπόν ο ¨Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί τον αστέρα ως « 
δύναμι θείαν ή απεσταλμένο άγγελο με μορφή ουρανίου φαινομένου ». 
Μη ξεχνάμε ότι παρόμοια περιστατικά σημειώνονται στούς Εβραίους, όπου 
για 40 χρόνια στήλη πύρινη τούς φώτιζε κάθε βράδυ, στην πορεία τους στην 
έρημο, καθώς επίσης καί στον ουρανό της Ιερουσαλήμ, 40 ημέρες πρίν έλθη 
ο Αντίοχος ο Επιφανής και την καταστρέψει, (με εμφάνιση ιππέων με χρυσές 
στολές να τρέχουν και να συγκρούονται με τρομαχτικό θόρυβο στον αέρα 
(Βασλ.Β΄ε2)
Τά  U.F.O. πού αναφέρετε, εμφανίζονται για πρώτη φορά το 1948 με μορφή 
ιπταμένων δίσκων, τρέχουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, και γίνονται άφαντα 
μπροστά στα μάτια αυτοπτών μαρτύρων, (αν υποθέσουμε ότι πράγματι τα 
είδαν και ότι δεν έπεσαν θύματα αντικατοπρισμού ή άλλων φυσικών 
μετεώρων). 
Η παρουσία των φαινομένων αυτών, κατά την γνώμη πολλών Αγιορειτών 
πατέρων αλλά και άλλων πνευματικών προσώπων, είναι ότι όλα αυτά  είναι 
μετασχηματισμοί δαιμόνων και ανήκουν στα προαναγγελλόμενα σημεία πού 
είπε ο Χριστός, όταν ρωτήθηκε για την συντελεία του κόσμου, « φόβητρα  και 
σημεία απ΄ουρανού μεγάλα έσται ».                       ( Λουκάς κα΄11). 
Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι δαίμονες μπορούν να 
πάρουν την μορφή ακόμη και « αγγέλων φωτός». 
Δεν θα σας κουράσουμε με ατέλειωτες αναφορές παρόμοιων φαινομένων 
από τον χώρο της Ορθοδοξίας, θα σταθούμε μόνο σε μία σύγχρονη 
περιγραφή τού γνωστού Ρουμάνου ασκητού, Γέροντος Κλεόπα  Ηλίε, όταν 
καταδιωκόμενος από την Κρατική Ασφάλεια του Τσαουσέσκου, έζησε για 
κάποιο διάστημα στα βουνά Στηνισιοάρα ( 1952-1954). Διηγείται λοιπόν:



Ό γνωστός Ρουμάνος ασκητής π. Ηλίας Κλεόπα

«Μια νύκτα, μετά τα μεσάνυκτα ήμουν στην σπηλιά και είχα τελειώσει την 
ακολουθία του Μεσονυκτικού. Εφθασα στο τέλος του όρθρου, όταν ξαφνικά 
άκουσα: Μπούφ, μπούφ, μπούφ…
Ενόμιζα ότι έτρεμε όλη η γή. Βγήκα έξω να ιδώ τι είναι αυτό πού ακούγεται, 
αλλά, όταν άνοιξα την πόρτα της σπηλιάς μου, είδα έξω ένα δυνατό φώς και 
μέσα σ΄αυτό ένα χάλκινο τάνκς με πολλούς τροχούς. 
Από αυτό κατέβηκε ένας ψηλός άνθρωπος με μεγάλα μάτια, με μαύρο 
αγριωπό πρόσωπο και μ΄ ερώτησε κοφτά :
«Τι ζητάς εσύ εδώ;».
Τότε θυμήθηκα τί λέγουν οι ¨Αγιοι Πατέρες μας.¨Ότι, αν έχεις τά ¨Αγια 
Μυστήρια, έχεις τον Χριστό ολοζώντανο! 
Είχα τήν Αγία Κοινωνία, φυλαγμένη σε θήκη, στην κουφάλα ενός ελάτου, 
μέσα στην σπηλιά μου.   
 Όταν είδα αυτή την δαιμονική σκηνή (και το τάνκς μέσα στα έλατα), μπήκα 
γρήγορα μέσα, πήρα στα χέρια μου τά Αγια Δώρα, και μόνο μ΄αυτά είπα: 
«Κύριε Ιησού Χριστέ, μή μέ εγκαταλείπης!».
Νά ιδείς εσύ τι προσευχή γίνεται, όταν βλέπεις τόν δράκοντα στην πόρτα 
σου! 
Όταν εκύτταξα πάλι έξω, είδα ότι απεμακρύνοντο με την δύναμι του Χριστού. 
Δίπλα στην σπηλιά μου ήταν μια βαθειά χαράδρα όπου έπεσε μέσα σ΄αυτή, 
το ακάθαρτο εκείνο πνεύμα. 
Αλλά πώς έπεσε; 
Φθάνοντας στο χείλος της χαράδρας, έκανε τρείς κύκλους γύρω από τον 
εαυτό του μαζί με το τάνκς, και μετά έπεσε μέσα με φοβερό κρότο. Αυτός ο 
κρότος ακουγόταν στα αυτιά μου μέχρι και την άλλη νύκτα, δηλαδή επί 24 
ώρες». 
Φυσικά, δεν βρέθηκε κανένα τάνκς...
Μια άλλη φορά, διηγείται πάλι ο Ρουμάνος ασκητής, άκουσε πάλι θόρυβο. 
Βγαίνοντας έξω, είδε να γίνεται ένας αληθινός πόλεμος. 
Εβλεπε τάνκς να έρχονται προς το μέρος του, και στρατιώτες αρματωμένους 
να τρέχουν προσπαθώντας να τον συλλάβουν. Προσευχήθηκε στον Χριστό 
και η δαιμονική φαντασία εξαφανίσθηκε!
(από το βιβλίο « Η ζωή και οι αγώνες του Γέροντος Κλεόπα Ηλίε ».εκδόσεις «  
Ορθόδ. Κυψέλη». Θεσ/κη).



Για το θέμα των U.F.O., των εξωγήϊνων, και της ζωής σε άλλους 
πλανήτες ο γνωστός ασκητής π.Πορφύριος, ο άνθρωπος του 
Θεού, πού μπορούσε από μία φωτογραφία προσώπου να σού 
πεί τα πάντα γι΄αυτό, ή να σού υποδείξει από φωτογραφία, σε 
ποιο βάθος μπορούσες να βρείς νερό ή πετρέλαιο, όταν 
ρωτήθηκε σχετικά, είχε πεί: 

«Αυτά όλα να ξέρεις, είναι πράγματα 
φανταστικά, δαιμονικά. Ζωή σε άλλον 

πλανήτη δεν υπάρχει... »      

ΠΗΓΗ:  http://www.kivotoshelp.gr/Pages/apories1.htm           

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Π. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ:  http://clubs.pathfinder.gr/logo.php?
club=PORFYRIOS             

http://hristospanagia.blogspot.com/search/label/UFO

http://hristospanagia.blogspot.com/search/label/UFO


666
Jesus Christ: „Take heed lest any man deceive you“!

  

                        
                                        Lucifer       =         Alien

            Idolatry

  
                                   
                                                                                  Reptilian = Demon
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