
Τροποποίηση  του  ανθρώπινου  γονιδιώματος θα  επιφέρει  το  εμβόλιο
κατά του covid-19. Μόνιμη ή παροδική; Τι είναι το  ένζυμο lusiferase
(εωσφορίνη);  Περιέχει  τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με  τεχνολογία
ενσωματωμένη  ακόμα  και  σ’  ένα  κινητό  τηλέφωνο.  Μετατρέπεται  ο
άνθρωπος  σε  προϊόν  που  μπορεί  να  σκαναριστεί;  Ποιός  είναι  ο
εμπνευστής  αυτής  της  μετατροπής  του  ανθρώπου;  Κάποιος  που
αυτοβαφτίστηκε «θεός»;

«Λοιπόν, τί πιστεύετε για την μετάβαση από Άνθρωπο (μοντέλο) 1:0 [δηλαδή όπως τώρα γνωρίζουμε τον εαυτόν μας] σε
Άνθρωπο (μοντέλο) 2.0 [Μετανθρωπισμό]; …Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτόν τον όρο, πρόκειται για ανθρώπους
όπως εμάς που συγχωνεύονται με την τεχνητή νοημοσύνη. …Μπορεί να έχουμε κάποιες υπεράνθρωπες ικανότητες. …
σκέφτομαι γι’ αυτό το θέμα, λέω: «Έχω λίγο χρόνο. Νομίζω ότι θα είναι [σ.σ. ότι αυτό θα συμβεί] πολλά χρόνια μετά στο
μέλλον.» Ωστόσο αυτή η απορία, αυτή η ιδέα είναι αυτό που συμβαίνει τώρα -τώρα αυτήν την στιγμή. …πρέπει να
πάρουμε απόφαση σχετικά με αυτό επειδή διερεύνησα το προτεινόμενο εμβόλιο covid-19 και αυτό είναι το κάλεσμά μου
για την αφύπνιση του κόσμου. Κοίταξα τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του και με τρομάζει… και θέλω να
γνωρίζετε για αυτό· πρέπει να είστε πολύ καλά ενημερωμένοι γιατί αυτό το νέο εμβόλιο δεν μοιάζει με το συνηθισμένο
σας εμβόλιο κατά της γρίπης.  Αυτό είναι  κάτι  πολύ διαφορετικό.  Αυτό είναι  κάτι  ολοκαίνουργιο.  Αυτό είναι  κάτι
εντελώς πειραματικό για την ανθρώπινη φυλή. Και δεν είναι μόνο διαφορετικού τύπου εμβόλιο.  Υπάρχουν τεχνολογίες
οι  οποίες προωθούνται με αυτό το εμβόλιο και  μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίον ζούμε… ποιοί
είμαστε…  και  τί  είμαστε… και  [αυτό]  να  γίνει  πολύ  γρήγορα.  Ίσως  γνωρίζετε  μερικούς  ανθρώπους.  Τον Elon
Musk που είναι ο ιδρυτής του SpaceX και της Tesla Automotive, καθώς και τον Ray Kurzweil, ο οποίος είναι από τα
πιο  σημαντικά  στελέχη  της Google.  Αυτοί  είναι αυτοανακηρυγμένοι  Μετανθρωπιστές.  Πιστεύουν  ότι  πρέπει  να
«αλλάξουμε» σε Άνθρωπο (μοντέλο) 2.0 και είναι πολύ μεγάλοι υποστηρικτές αυτής της αλλαγής.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

…για παράδειγμα η Moderna, που είναι ένας από τους πρωτοπόρους για το εμβόλιο covid-19. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η
Moderna ιδρύθηκε από ένα άτομο από το Χάρβαρντ, ονόματι Ντέρεκ Ρόσι και αυτός ο ερευνητής στην πραγματικότητα
πέτυχε να πάρει  κάποιο τροποποιημένο RNA και  ήταν σε θέση να επαναπρογραμματίσει ένα βλαστοκύτταρο στο
σώμα  και  να  του  αλλάξει  τη  λειτουργία  του.  Και  ουσιαστικά  –  αυτό  που  έκανε  ήταν  να  το  τροποποιήσει
γενετικά. Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε ότι μπορείς να τροποποιήσεις γενετικά κάτι χρησιμοποιώντας τροποποιημένο
RNA. Έτσι ίδρυσαν την εταιρεία Moderna πάνω σε αυτήν την ιδέα. Πρόκειται για μία νεοσυσταθείσα εταιρεία. Δεν
έχουν περάσει πολλά χρόνια από την ίδρυσή της. Για του λόγου το αληθές,  δεν έχει φτιάξει ούτε ένα εμβόλιο (!!!) για
τον άνθρωπο μέχρι  τώρα, δεν έχει  φτιάξει  ούτε ένα φάρμακο (!!!)...  Αυτό θα είναι  το πρώτο τους  προϊόν.  …Δεν
γνωρίζουμε καν τις παρενέργειες που έχει μακροπρόθεσμα. Θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο, σωστά; Ίσως
και χρόνια. Αλλά γνωρίζουμε, βάσει προηγούμενων μελετών σε ζώα όπου γίνεται χρήση αυτής της τεχνολογίας, ότι
αναμένεται  πιθανή αύξηση των ποσοστών του καρκίνου· αύξηση των μεταλλαγμένων γονιδίων -μεταλλαξιγένεση
(δημιουργία  μεταλλάξεων  εξαιτίας  της  δράσης  φυσικών  ή  χημικών  παραγόντων)·  επίσης αυξημένες  αυτοάνοσες
αντιδράσεις. …Υπάρχει λοιπόν ρίσκο…

ΥΔΡΟΓΕΛΗ – ΛΟΥΣΙΦΕΡΑΣΗ – ΕΜΒΟΛΙΟ

Τι είναι λοιπόν όλο αυτό; Καταρχάς παίρνετε το εμβόλιο το οποίο είναι τροποποιημένο RNA ή τροποποιημένο DNA. Ας
δούμε το εμβόλιο της Moderna με το τροποποιημένο RNA [MOD (modified) – E – RNA). Με αυτό το τροποποιημένο
RNA η ιδέα είναι ότι οι «αγκαθωτές» πρωτεΐνες θα μπορούσαν να τρυπήσουν την κυτταρική μεμβράνη και αυτό
το συνθετικό RNA κομμάτι -είναι ένας κώδικας για το μέρος του ιού … ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα
συνθετικό DNA- θα πάει στον πυρήνα των κυττάρων σας και μετά το σώμα σας θα αρχίσει να το μεταγράφει. Θα
αρχίσει να το διαβάζει και να αναπαράγει περισσότερο από αυτό το μέρος του ιού. …Η ιδέα είναι ότι το σώμα σας
θα συνηθίσει να τον βλέπει, θα ξέρει πως να αναπαράγει αντισώματα και θα έχει βελτιωμένη απόκριση Τ κυττάρων. Και
η ιδέα είναι ότι όταν προσβληθεί στο μέλλον το σώμα σας θα ξέρει ήδη πως να τον πολεμήσει και θα έχει καλύτερη
ανταπόκριση. Αυτή είναι η ιδέα. Το πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιούν μία διαδικασία που ονομάζεται επιμόλυνση
(transfection).  Η  επιμόλυνση  είναι  ένας  τρόπος  για  να  δημιουργούμε  γενετικά  τροποποιημένους
οργανισμούς. Νομίζω ότι γνωρίζετε για εκείνα τα φρούτα και τα λαχανικά. Δεν είναι τόσο υγιή όσο τα κανονικά φρούτα
και λαχανικά. Οπότε θα μπορούσε να επεκταθεί και στον άνθρωπο. Εάν γίνουμε γενετικά τροποποιημένοι δεν θα είμαστε
τόσο υγιείς. …Οι παραγωγοί εμβολίων έχουν δηλώσει ότι αυτό δεν θα αλλάξει το DNA μας, το γονιδίωμά μας. Λέω ότι
αυτό  δεν  είναι  αλήθεια,  διότι εάν  χρησιμοποιούμε  αυτήν  την  διαδικασία  για  να  φτιάξουμε  έναν  γενετικά
τροποποιημένο οργανισμό, γιατί δεν θα συνέβαινε το ίδιο πράγμα στον άνθρωπο; Δεν ξέρω γιατί το ισχυρίζονται. Αν
κοιτάξετε τον ορισμό της επιμόλυνσης θα σας  πει  ότι μπορεί  να είναι  μία προσωρινή αλλαγή στο κύτταρο.  Και
νομίζω  ότι  αυτό  είναι  που  οι  παραγωγοί  εμβολίων  χρησιμοποιούν,  ότι  είναι  προσωρινή.  Ή  είναι  πιθανό  να
σταθεροποιηθεί και να ενταχθεί στο γονιδίωμα. Και να είναι τόσο σταθερή ώστε να αρχίσει να αναπαράγεται όταν το
γονιδίωμα αναπαράγεται, πράγμα που σημαίνει  ότι είναι πλέον μόνιμο μέρος του γονιδιώματός σας.  Αυτό είναι ένα
ρίσκο που παίρνουμε. Επομένως μπορεί να είναι προσωρινή ή μπορεί να είναι μόνιμη και δεν θα το ξέρουμε παρά
μόνο μετά από χρόνια. Ειλικρινά.

Έχουμε λοιπόν κάτι που μπορεί να αλλάξει το γονιδίωμά μας. Είναι μία πιθανότητα. Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό . Εάν
αλλάζουν το γονιδίωμα ποιές θα είναι οι επιπτώσεις; Σας είπα προηγουμένως μερικές από τις παρενέργειες.  Πρέπει
επίσης να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα συνθετικό κομμάτι DNA ή RNA, εν τάξει; Και αν ενσωματωθεί στο
γονιδίωμα ενός ανθρώπου, είναι συνθετικό  δεν είναι από την φύση. Και αν κοιτάξετε την απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου σχετικά με το συνθετικό DNA ή τα γονίδια, μπορεί να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν ιδιοκτήτες. Επομένως τί σημαίνει αυτό για εμάς; Τι θα γίνει εάν αυτό (το συνθετικό
RNA ή DNA) εισαχθεί στο γονιδίωμά μας; Σημαίνει αυτό ότι η Moderna ή το Ίδρυμα Μπιλ Γκέιτς, ή το Υπουργείο



Άμυνας,  (ότι)  όλοι  αυτοί  που εμπλέκονται  στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, με  κάποιον τρόπο θα είναι  οι ιδιοκτήτες
μέρους του γονιδιώματός μας; Είναι μία πιθανότητα και πρέπει να το γνωρίζετε. Αυτό λοιπόν είναι μόλις ένα μέρος
αυτού που θα μας χορηγήσουν. Επιτρέψτε μου να πάω στο επόμενο.

Το επόμενο που θα χορηγήσουν είναι το ένζυμο λουσιφεράση (Luciferase από το Lucifer – Εωσφόρος). Το ονόμασαν
και  το  κατοχύρωσαν  με  δίπλωμα  ευρεσιτεχνίας  ως  λουσιφεράση.  Δεν  μου  αρέσει  αυτό  το  όνομα.  Λουσιφεράση
επειδή έχει ιδιότητες βιοφωταύγειας που σημαίνει ότι παράγει φως ή έχει μία πηγή φωτός. Και όλα αυτά θα είναι
κάτω από το δέρμα σας και δεν θα μπορείτε να τα δείτε.  Με την λουσιφεράση θέλουν να βεβαιωθούν ότι έχετε
εμβολιαστεί. Δεν  εμπιστεύονται  τα  ιατρικά  αρχεία.  Δεν  σας  εμπιστεύονται  εάν  βεβαιώνετε  ότι  έχετε  εμβολιαστεί.
Θέλουν να είναι βέβαιοι. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι ήταν επιτυχείς. Ας πούμε, μία επιτυχής επιμόλυνση, μία επιτυχημένη
γονιδιακή τροποποίηση. Οπότε, όταν παίρνετε το ένζυμο λουσιφεράση, αν έχετε ένα iPhone ή μία ειδική εφαρμογή
στο iPhone, μπορείτε να σκανάρετε πάνω από εκείνη την περιοχή και να εμφανιστεί ένας ψηφιακός κωδικός, ένα
ψηφιακό αποτύπωμα, ένα ψηφιακό μοτίβο, κάτι που θα πιστοποιεί ότι έχετε εμβολιαστεί. Τηρεί το αρχείο του
εμβολιασμού σας. Σας δίνει επίσης μία ταυτότητα, έναν αριθμό, έναν γραμμωτό κώδικα, μία επωνυμία. Πείτε το
όπως θέλετε, ένα τατουάζ. Όλα το ίδιο είναι. Τώρα γίνατε κάτι σαν προϊόν.

Το  τρίτο  που  ανέφερα  ήταν  η υδρογέλη. Η  υδρογέλη  είναι  στην  πραγματικότητα  μία  εφεύρεση  της DARPA,  της
υπηρεσίας  προηγμένων  ερευνητικών  εργασιών.  Αυτοί  είναι  κάτι  σαν  μία  ομάδα  επιστημονικής  φαντασίας  από  το
Υπουργείο Άμυνας, Πεντάγωνο, της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Κάνουν αυτές τις φανταστικές εφευρέσεις [και] μία από
αυτές είναι η υδρογέλη. Μπορείτε να ψάξετε στο youtube. Κοιτάξτε την Profusa, μία από τις εταιρείες που το κάνουν,
την DARPA καθώς και την λέξη υδρογέλη και θα βρείτε μερικά δίλεπτα βίντεο που το περιγράφουν. Η υδρογέλη είναι
νανοτεχνολογία, μικροσκοπικά ρομπότ. …Έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει
ότι ένας άνθρωπος μπορεί τώρα να συνδεθεί απευθείας και να συλλέξει πληροφορίες από το σώμα μας .  Να τις
συλλέξει και να συνδεθεί με το smartphone σας, με το cloud, με κάποια άλλη έξυπνη συσκευή. Και από την στιγμή που
γίνει  αυτό θα γίνεται  για  24  ώρες  την  ημέρα,  7  ημέρες  την  εβδομάδα,  365 ημέρες  τον  χρόνο.  Σκεφτείτε  το.
Σκεφτείτε πώς αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μονομιάς την ιδιωτικότητά μας, την αυτονομία μας, τις ελευθερίες
μας. Αυτό μπορεί να συλλέξει δεδομένα όπως το σάκχαρο στο αίμα σας, το οξυγόνο και την αρτηριακή σας πίεση. Εν
τάξει,  ακούγονται  ωραία.  Μπορεί  όμως  να  συλλέξει  πολλά  άλλα  πράγματα.  Λένε  ότι  μπορεί  να  συλλέξει  τα
συναισθήματά σας ή τον εμμηνορροϊκό κύκλο σας. Την δραστηριότητά σας, εάν πέσατε. Τα θρεπτικά συστατικά του
σώματός σας, εάν πήρατε φάρμακα. Έχει την δυνατότητα να δει εάν πήρατε μία λίστα φαρμάκων (ή ναρκωτικών). Έχει
την  δυνατότητα  να  δει  σχεδόν  οτιδήποτε  συμβαίνει  μέσα  στο  σώμα  σας.  Και  πού  πηγαίνουν  όλες  αυτές  οι
πληροφορίες; Αυτό  δεν  έχει  απαντηθεί. Ποιός  προστατεύει  αυτές  τις  πληροφορίες;  Για  ποιόν  λόγο  τις
χρησιμοποιούν; Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. …Το άλλο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι με αυτόν τον
συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης υδρογέλης και νανοτεχνολογίας, συνδέεστε όπως και με το κινητό σας τηλέφωνο.
Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου, να στείλετε ένα email, αλλά και να λάβετε επίσης. Αυτό σημαίνει ότι
μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες. Ποιές πληροφορίες θα έρχονται σε εμάς; Θα επηρεάζουν την διάθεσή μας; Τη
συμπεριφορά μας; Θα επηρεάζουν πώς σκεφτόμαστε ή τις αναμνήσεις μας; Αν δεν έχετε παρακολουθήσει την ταινία
Matrix νομίζω ότι θα πρέπει να την παρακολουθήσετε. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες αλήθειες σε αυτήν την ταινία.

Βλέπω τόσα πολλά λάθος πράγματα με αυτό το εμβόλιο. Και βλέπω ότι δεν τα συζητάμε στα ΜΜΕ και αισθάνομαι ότι
αυτές οι μεγάλες εταιρείες μας λένε ωμά ψέματα, όταν λένε ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν το DNA μας. Σύμφωνα με
όλους τους ορισμούς που χρησιμοποιούν αυτό (το εμβόλιο) μπορεί να επηρεάσει το DNA μας. Ήθελα να είναι σύντομο
αυτό το βίντεο για να περάσω το μήνυμα. Θα ήθελα να κάνετε την δική σας έρευνα. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι υπάρχουν
πολλοί  κίνδυνοι  και  πρέπει  οπωσδήποτε  να γνωρίζουμε  εάν  επιθυμούμε  να  μεταβούμε  από  τον  Άνθρωπο  1.0  στον
Άνθρωπο 2.0. Και επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι πίσω από αυτά τα εμβόλια υπάρχουν μερικά μεγάλα ονόματα.
Πάντα θα βλέπετε το Υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Μερικές φορές την DARPA όπως σας ανέφερα.
Γιατί εμπλέκεται ο στρατός με τα εμβόλιά μας; Βλέπετε παντού το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς. Αν ψάξετε θα
βρίσκετε αυτό το όνομα σχεδόν πάντα.

Και ας επιστρέψουμε στο Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς. Ας κοιτάξουμε το ιστορικό. Ας δούμε τι πιστεύει αυτός ο
άνθρωπος. Προέρχεται από οικογένεια ευγονιστών. Τι σημαίνει ευγονική; Έλεγχος πληθυσμού. Δηλαδή ότι υπάρχουν
πάρα πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Υπάρχει σε βίντεο (ο Μπιλ Γκέιτς) στο
οποίο λέει ότι πιστεύει ότι με ένα πολύ καλό νέο εμβόλιο θα μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό της γης κατά
10-15%.  Λοιπόν,  ποιος  θα  μείνει  και  ποιός  θα  φύγει;  Και  ποιός  είναι  αυτός  που  θα  αποφασίσει;  …τους
εμπιστεύεστε την υγεία σας; Τους εμπιστεύεστε την οικογένειά σας; Τους εμπιστεύεστε τα παιδιά μας;

Το άλλο  ζήτημα  είναι  ότι επισπεύδουμε  την  παραγωγή  του  εμβολίου. Ποιό  είναι  το  κίνητρο  από  πίσω; Πρέπει
πραγματικά να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Έχω επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι πρέπει να γνωρίζουμε πως υπάρχουν …
υπάρχουν  διατάγματα  που  απαλλάσσουν  τους  κατασκευαστές  από  οποιαδήποτε  ευθύνη,  μηδενική  ευθύνη για
οποιαδήποτε βλάβη σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Αν οι άνθρωποι πεθάνουν, αν πληγωθούν, αν μείνουν παράλυτοι, αν
μείνουν  ανάπηροι  για  όλη  τους  την  ζωή  δεν  πειράζει.  Δεν  μπορείτε  να  προσφύγετε  νομικά  και  εκείνοι  θα
εξακολουθήσουν να βγάζουν κέρδη. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κίνητρο για αυτές τις εταιρείες να φτιάξουν ένα
ασφαλές εμβόλιο. …ο Νόμος Προετοιμασίας Έκτακτης Ανάγκης λέει ότι μπορεί να μας εμβολιάσουν δια της βίας.
Θέλω να το αναφέρω αυτό διότι ποιό είναι το κίνητρό τους που τα κάνουν αυτά; Είναι πράγματι για την υγεία όλων μας;
Ως γιατρός, δεν μπορώ να δω πώς αυτό αφορά πραγματικά την υγεία ολόκληρου του κόσμου. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο
κίνητρο. Άλλη ατζέντα. Και όσο περισσότερο το ψάχνω τόσο περισσότερο αυτό γίνεται προφανές.

Τελειώνω εδώ. Θέλω αυτό το βίντεο να είναι σύντομο και ευκολονόητο ώστε να μπορείτε να το χωνέψετε και να το
σκεφτείτε. Θέλετε πραγματικά να μεταβείτε σε Άνθρωπο 2.0; Δε νομίζω ότι έχει σχέση με τις ταινίες φαντασίας που
βλέπετε.  Πρέπει  να  ενωθούμε  και  πρέπει  να  ενώσουμε  τις  φωνές  μας,  διότι δεν  είναι  προς  το  συμφέρον  μας  να
φροντίζουν την υγεία μας άνθρωποι σε θέσεις εξουσίας. Αλλά ενωμένοι έχουμε δύναμη. Μαζί ενωμένοι η φωνή μας
είναι δυνατή. Γι’ αυτό σας ενθαρρύνω να έχετε κριτική σκέψη, να κάντε την έρευνά σας, να συμμετέχετε σε ομάδες στην
περιοχή σας. Πηγαίνετε στο κοινοβούλιό σας και πείτε τους «ΟΧΙ». Όχι σε αυτά τα πειράματα σε ανθρώπους. Όχι



στην εισβολή στην ιδιωτική ζωή. Όχι στην λογοκρισία.  Είμαστε αυτόβουλες ανθρώπινες ψυχές και πρέπει να
ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε.»

Δρ Κάρυ Μάντεζ

Αποσπάσματα άλλων συνεντεύξεων ή άρθρων σχετικών με τα εμβόλια:

Στειρότητα:  «Υπάρχει  μια  πρωτεΐνη  που  ονομάζεται συγκυτίνη  (syncytin) που  βρίσκεται στον  πλακούντα μιας
γυναίκας  κι  επίσης στο σπέρμα του  άρρενος.  Λοιπόν,  η  πρωτεΐνη αυτή συμβαίνει  να είναι  μέρος  του κώδικα που
εισάγεται δια της ενέσεως μέσα στους ανθρώπους, και το σώμα σας θα μάθει να επιτίθεται σε ό,τι υπάρχει σε αυτόν
τον κώδικα.  Αυτό σημαίνει  ότι  το σώμα σας μπορεί  να μάθει  να επιτίθεται  στον εαυτό του όταν εσείς  μείνετε
έγκυος και όταν αρχίσει να δημιουργείται ο πλακούντας, …ή στο σπέρμα σας.» Δρ Κάρυ Μάντεζ, The New American

Γονιμότητητα  &  Νοημοσύνη:  «Επίσης μέρος  του  Α-χρωμοσώματός  μας,  πολύ  σημαντικό, υπεύθυνο  για  τη
γονιμότητα και τη νοημοσύνη, συμβαίνει να είναι ανάλογο με ένα μέρος της πρωτεΐνης που φτιάχνουμε τον κώδικα σε
αυτήν την ένεση, στο εμβόλιο. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το χρωμόσωμα Α στο ανθρώπινο σώμα. Και
πάλι την γονιμότητα, και τη νοημοσύνη. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό.» Δρ Κάρυ Μάντεζ, The New American

HIV1 – AIDS:  «Ένα ακόμη σημαντικό  πράγμα που πρέπει  να γνωρίζετε  είναι  ότι  βρήκαμε μέσα στον κώδικα 18
υπομονάδες του HIV1. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα σας θα παράγει και 18 υπομονάδες του HIV1. Oι κατασκευαστές
τώρα λένε, μην ανησυχείτε, δεν θα προκαλέσει HIV… Δεν το γνωρίζουν αυτό. Το πείραμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Μόνο ο
χρόνος θα δείξει εάν οι άνθρωποι αναπτύξουν HIV ή/και AIDS. Αυτό είναι τρομακτικό. Πρέπει να εμποδίσουμε αυτό το
είδος του πειραματισμού στην ανθρωπότητα διότι διακυβεύονται πάρα πολλά.» Δρ Κάρυ Μάντεζ, The New American

-  Άρθρο  του  Μπιλ  Γκέιτς  το  2018  στο  Περιοδικό Foreign  Affairs του Συμβουλίου  Εξωτερικών  Σχέσεων.  Έχει  τον
τίτλο Gene editing  for good [Μόνιμη τροποποίηση γονιδίων].  Και  καυχιέται  για  το  πως  θέλουν να αλλάξουν τα
γονίδιά σας.  Και  φυσικά είναι  για το καλό σας, και  αν δεν μπορείτε να εμπιστευθείτε τον Μπιλ Γκέιτς  τότε ποιον
μπορείτε; - www.foreignaffairs.com/articles/2018-04-10/gene-editing-good

- Ο Μπιλ Γκέιτς σε συνέδριο της Ted2010 για τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού (λεπτό στο βίντεο 4:30-4:50): “Ο
κόσμος σήμερα έχει 6,8 δις. Πληθυσμό, με ανοδική πορεία προς τα 9 δις. Τώρα, αν κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά με
νέα εμβόλια,  υγειονομική περίθαλψη και  υπηρεσίες αναπαραγωγής / μαιευτικής,  θα μπορούσαμε να  μειώσουμε
αυτό τον πληθυσμό κατά 10-15%. – www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=en#t-276774

- «Η λουσιφεράση είναι ένας γενικός όρος για την κατηγορία των οξειδωτικών ενζύμων που παράγουν βιοφωταύγεια. Αν
δηλαδή τα εισάγουν στο δέρμα σας, αυτά υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα φωσφορίζουν και θα είναι ορατά. Το όνομα
χρησιμοποιήθηκε αρχικά από το Raphaël Dubois που εφηύρε τις λέξεις λουσιφερίνη και λουσιφεράση για το υπόστρωμα
και  το  ένζυμο  αντίστοιχα.  Και  οι  δύο  λέξεις  προέρχονται  από  τη  λατινική  λέξη  lucifer  –  που  σημαίνει
lightbringer. “ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ” (;;;;;!!!!!), αυτό είναι και το όνομα του Σατανά. …Με τη Λουσιφεράση
ασχολείται διαρκώς το γνωστό “φιλανθρωπικό ίδρυμα” “BILL & MELINDA GATES”, που χρηματοδοτεί σε πάρα πολλά
εγχειρήματα  την  χρήση  της  θαυματουργής  λουσιφεράσης,  π.χ.  στο  πανεπιστήμιο COLUMBIA,  το TropIQ  Health
Sciences, κτλ. …έχει αναπτυχθεί …μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τον BILL GATES …στο πανεπιστήμιο Μ.Ι.Τ.,
μέσω των λεγόμενων QUANTUM DOTS, που επιτρέπει λόγω της φωταύγειας  να ελέγχεται και ποιός εμβολιάστηκε
και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Translational Medicine (https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162).
Όλα είναι ξεκάθαρα και με πηγές, όποιος πει ότι πρόκειται δήθεν για συνωμοσίες θα λέει ψέματα. …σας δίνω στοιχεία
από  το  site  της Αμερικανικής  εθνικής  βιβλιοθήκης  της  ιατρικής  επιστήμης
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6468577/): «Bioluminescence resonance energy transfer (BRET) sensors offer
a high degree of sensitivity and reliability in a procedure that is both easy to perform and relatively expensive. BRET
sensors  utilize  bioluminescence  generated  from  a  luciferase  enzyme»  -  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:  Οι  αισθητήρες  μεταφοράς
ενέργειας  συντονισμού  βιοφωταύγειας  (BRET)  προσφέρουν  υψηλό  βαθμό  ευαισθησίας  και  αξιοπιστίας  σε  μια
διαδικασία  που  είναι  τόσο  εύκολη  στην  εκτέλεση  όσο  και  σχετικά  ακριβή.  Οι  αισθητήρες  BRET χρησιμοποιούν
βιοφωταύγεια που παράγεται από ένα ένζυμο τη Λουσιφεράση.» -  www.el.gr/nea-taxh-2/thelei-o-bill-gates-na-kryftei-
kai-i-loysifer-asi/

- «Ο BILL GATES τον οποίο έχουν βαλθεί να υποστηρίζουν και να στηρίζουν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή
αποχαύνωσης,  έβγαλε  και  πατέντα απολύτου  ελέγχου  του  ανθρωπίνου  γένους  με  τον  αριθμό 060606 του  2020,  ή
WO/2020/060606 [ δε  σοφία στίν·  χων νο ν ψηφισάτω τ ν ριθμ ν το  θηρίου· ριθμ ς γ ρ νθρώπου στί·Ὧ ἡ ἐ ὁ ἔ ῦ ὸ ἀ ὸ ῦ ἀ ὸ ὰ ἀ ἐ
κα   ριθμ ς α το  χξςὶ ὁ ἀ ὸ ὐ ῦ  (666)].  Το καλοκαίρι του 2019 λοιπόν και συγκεκριμένα στις 5 Ιουλίου του 2019, κατετέθη
στο παγκόσμιο  γραφείο  πατεντών (https://ipportal.wipo.int/) από  τη MICROSOFT  TECHNOLOGY  LICENSING
LLC [US/US] (www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/mtl) η  παρακάτω  αίτηση  που  κυκλοφορεί  στο
διαδίκτυο (https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO - δες συνημμένα).
…αναφέρεται σε ένα “σύστημα” κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί “δεδομένα δραστηριότητας σώματος” με σκοπό να
ελέγχεται  από  απόσταση η  παροχή  εργασίας  από  τους  εργαζόμενους,  μέσω  του  απόλυτου  ελέγχου  και  της
καταγραφής ουσιαστικά των αισθήσεών τους αλλά και των λειτουργιών του σώματός τους. …Η εταιρεία θέλει να
αναπτύξει  ένα  δικό  της  σύστημα  χρήσης  κρυπτονομισμάτων (ενσωματωμένο  στο  παραπάνω σύστημα).  …Εφόσον
καθιερωθεί και αντικαταστήσει οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, τότε χωρίς αυτό δεν θα μπορείς ούτε να αγοράσεις ούτε να
πουλήσεις τίποτε και βεβαίως δεν θα μπορείς να αποδείξεις ποιος είσαι. Πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό; …τόσο
γρήγορα όσο γρήγορα μας μάντρωσαν με τον κορωνοϊό. Αυτό έρχεται και δένει με τον στίχο 13.16-17 της Αποκάλυψης
του Ιωάννη: Αποκ. 13,16 - κα  ποιε  πάντας, το ς μικρο ς κα  το ς μεγάλους, κα  το ς πλουσίους κα  το ς πτωχούς, καὶ ῖ ὺ ὺ ὶ ὺ ὶ ὺ ὶ ὺ ὶ
το ς λευθέρους κα  το ς δούλους, να δώσωσιν α το ς χάραγμα π  τ ς χειρ ς α τ ν τ ς δεξι ς  π  τ ν μετώπωνὺ ἐ ὶ ὺ ἵ ὐ ῖ ἐ ὶ ῆ ὸ ὐ ῶ ῆ ᾶ ἢ ἐ ὶ ῶ
α τ νὐ ῶ , Αποκ. 13,17 - κα  να μή τις δύνηται γοράσαι  πωλ σαι ε  μ   χων τ  χάραγμα, τ  νομα το  θηρίου  τ νὶ ἵ ἀ ἢ ῆ ἰ ὴ ὁ ἔ ὸ ὸ ὄ ῦ ἢ ὸ

ριθμ ν το  νόματος α τοἀ ὸ ῦ ὀ ὐ ῦ.  Βλέπετε, για να χρησιμοποιήσει κανείς αυτά τα άϋλα νομίσματα, θα πρέπει να είναι
συνδεδεμένος με το σύστημα (‘εμβολιασμένος’) με το οποίο θα πληρώνονται όλοι. …Όλα αυτά, συνδυαζόμενα με την
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ταυτότητα ΙD2020 (https://id2020.org/) που προωθεί ο BILL GATES ιδρυτής της MICROSOFT, σε συνδυασμό με την
προωθούμενη  ψηφιακή  μέθοδο  απόδειξης  της  υγείας του  καθενός  λόγω  της  πανδημίας…,  αποτελούν  ένα  παζλ
ολοκληρωμένο,  χωρίς  κανένα  μυστήριο…  Πρόκειται  ουσιαστικά  για  την  ίδια  την «ψηφιακή  ταυτότητα»
(πιστοποιητικό)  που  δίνει  σήμερα  ως «διευκόλυνση»  η  Νέα  Τάξη στους  ανθρώπους.»  -   www.el.gr/nea-taxh-
2/liakopoylos-etsi-tha-zeite-se-ligo-apod/

Σχετικοί λόγοι αγίων γερόντων:
Άγιος Παϊσιος: «Τά πράγματα προχωρο ν κανονικά. Στήν μερική τά σφραγισμένα σκυλιά κπέμπουν μέ τόν πομπόῦ Ἀ ἐ
καί, τάκ, τά βρίσκουν. τσι ξέρουν τό κάθε σκυλί πού βρίσκεται. σα σκυλιά δέν χουν τήν μάρκα τους καί ε ναιἜ Ὅ ἔ ἶ

δέσποτα τά σκοτώνουν μέ κτ νες λέιζερ. Μετά θά ρχίσουν νά σκοτώνουν καί τούς νθρώπους. Τόνους ψάρια χουνἀ ἀ ῖ ἀ ἀ ἔ
σφραγίσει καί τά παρακολουθο ν πό τό δορυφόρο σέ ποιό πέλαγος ε ναι! ῦ ἀ ἶ Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ρρώστια,ἀ
γιά τήν ποία ὁ βρ καν να μβόλιοῆ ἕ ἐ  πού θά ε ναι ἶ ποχρεωτικόὑ  καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν. Πόσοι

νθρωποι κε  ε ναι δη σφραγισμένοι μέ κτ νες λέιζερ, λλοι στό μέτωπο καί λλοι στό χέρι! ργότερα, ποιος δένἄ ἐ ῖ ἶ ἤ ἀ ῖ ἄ ἄ Ἀ ὅ
ε ναι σφραγισμένος μέ τόν ριθμό 666 δέν θά μπορε  ἶ ἀ ῖ ο τε νά πουλ , ο τε νά γοράζη,  νά παίρνη δάνειο, νάὔ ᾶ ὔ ἀ ἤ
διορίζεται κ.λπ. Μο  λέει  λογισμός τι  ντίχριστος μέ α τό τό σύστημα θέλησε νά πιάση λο τόν κόσμο καί, μαῦ ὁ ὅ ὁ Ἀ ὐ ὅ ἅ
δέν ε ναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορ  νά δουλέψη κ.λπ. ε τε κόκκινος ε τε μα ρος ε τε σπρος, λοι δηλαδή. Θάἶ ῆ ἴ ἴ ῦ ἴ ἄ ὅ

πιβληθ  τσι μέ να ο κονομικό σύστημα πού θά λέγχη τήν παγκόσμια ο κονομία, καί μόνον σοι θά χουν δεχθ  τόἐ ῆ ἔ ἕ ἰ ἐ ἰ ὅ ἔ ῆ
σφράγισμα , τό χάραγμα μέ τόν ριθμό 666 , θά μπορο ν νά χουν μπορικές συναλλαγές.  ἀ ῦ ἔ ἐ Τί θά πάθουν μως οὅ ἱ

νθρωποι πού θά σφραγίζωνται!ἄ … Μο  λεγε κάποιος ε δικός τι μέ τίς κτ νες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οῦ ἔ ἰ ὅ ἀ ῖ ἱ
νθρωποι πού θά σφραγιστο ν θά τραβο ν τίς κτ νες το  λιου καί θά πάθουν τέτοια ζημιά, πού  ἄ ῦ ῦ ἀ ῖ ῦ ἥ θά μασο ν τήνῦ

γλ σσα τους πό τόν πόνοῶ ἀ . σοι δέν σφραγιστο ν, θά περάσουν καλύτερα πό τούς λλους, γιατί Ὅ ῦ ἀ ἄ  Χριστός σουςὁ ὅ
δέν  σφραγιστο ν  θά τούς  βοηθήσηῦ .  Δέν  ε ναι  μικρό πρ γμα α τό!»  «Κάθε  λίγο  θα ακούμε  κάτι  καινούριο.  Θαἶ ᾶ ὐ
βλέπουμε να γίνονται τα πιο απίθανα, τα πιο παράλογα πράγματα. Μόνο που τα γεγονότα θα περνάνε τάκα – τάκα.
Οικουμενισμός, κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στα μέτρα τους…» «…Θα γίνει μεγάλη σύγχυση. Μέσα
στην σύγχυση αυτή όλοι  θα ζητούν έναν Μεσσία,  για  να τους  σώσει…» «…Έρχονται  δύσκολα χρόνια • θα  έχουμε
δοκιμασίες μεγάλες. Θα έχουν μεγάλο διωγμό οι Χριστιανοί…» «…Οι άνθρωποι ούτε καν καταλαβαίνουν ότι ζούμε
στα σημεία των καιρών, ότι προχωρεί το σφράγισμα. Είναι σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Γι’ αυτό λέει η Γραφή ότι
θα πλανηθούν, ει δυνατόν, και οι εκλεκτοί…» - Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Β΄ - Πνευματική Αφύπνιση, Ιερόν
Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Άγιος Παϊσιος: «Το παράξενο όμως, και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι έκτος που δίνουν δίκες των ερμηνείες, φοβανται
και  αυτοί  τον  κοσμικό  φόβο  του  φακελώματος,  ενώ  έπρεπε  να  ανησυχούν  πνευματικά,  και  να  βοηθήσουν  τους
χριστιανούς με την καλή ανησυχία, και να τους τονώνουν την πίστη, να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά.  Απορώ! Δεν τους
προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα; Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για της ερμηνείες του μυαλού τους; Κι
αν  επιβοηθούν τον αντίχριστο για το σφράγισμα, πως παρασύρουν και άλλες ψυχες στην απώλεια; Αυτό εννοεί …το
αποπλανάν ει  δυνατόν, “και τους εκλεκτούς” (Μαρκ. ιγ’).  …Κι ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα “το θηρίο” στις
Βρυξελλες  με το 666 έχει  σχεδόν ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. η κάρτα,  η ταυτότητα,  η εισαγωγή του
σφραγίσματος, τι φανερώνουν; Δυστυχώς στο ράδιο παρακολουθούμε μονό τι καιρό θα έχουμε. Τι θα μας πει ο Χριστός;
”Υποκριται, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινωσκεκτε διακρινειν, τα δε σημεία των καιρών ου δυναστε γνωναι;” Δυστυχώς
και  πάλι  “ορισμένοι  γνωστικοί”  θα  φασκιώνουν  τα  πνευματικά  τους  τέκνα  σαν  τα  μωρά,  δήθεν  για  να  μην
στενοχωρούνται. “Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε!”. Κι ενώ βλέπουμε τον απ. Πέτρο
που εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό και ήτο άρνησις, αυτοί αρνούνται το άγιο σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε
στο άγιο βάπτισμα “σφραγις δωρεάς πνεύματος άγιου” με το να δέχονται την σφραγίδα του αντίχριστου, λένε και ότι
έχουν μέσα τους τον Χριστό!! Το να απέχουμε από τα ειδωλόθυτα είναι κανών των άγιων αποστολών. πραξ. απος. κεφ.
ιε’…  “συνηχθησαν  δε  οι  απόστολοι  και  οι  πρεσβύτεροι  …  απεχεσθαι  ειδωλοθυτων  και  αίματος  και  πνικτου  και
πορνείας…“  Παρ’όλα  λοιπόν  αυτά  που  ανέφερα,  ακούει  κάνεις  ένα  σορό  δυστυχώς  ανοησίες  του  μυαλού,  από
ορισμένους σημερινούς “γνωστικούς”, ο ένας να λέει “εγώ θα δεχθώ την ταυτότητα με το 666, θα βάλω και ένα σταυρό,
κι ο άλλος να λέει “εγώ θα δεχθώ το σφράγισμα στο κεφάλι με το 666 και θα κάνω και ένα σταυρό στο σταυρό στο
κεφάλι…” κι ένα σορό όμοιες ανοησίες, που νομίζουν ότι θα αγιασθούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες.
Μόνον αυτά που δέχονται αγιασμό, αυτά μόνον αγιάζονται. όπως το νερό, δέχεται αγιασμό και γίνεται αγιασμός. τα ουρά
δε δέχονται αγιασμό… …ο διάβολος, ο αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητα μας ή στο χέρι, ή στο κεφάλι μας με το
σύμβολο του, δεν αγιάζονται με το να βάλουμε και έναν σταυρό.»

Π. Σάββας Αχιλλέως: «Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας. Θα πάρει όλα τα φάρμακα δικά του και θα τα
κάνει  δηλητήριο.  Και…  θα  δηλητηριάζονται  και  θα  αποθνήσκουν.  …τούτα  τα  λέγουν  φωτισμένοι  άνθρωποι  που
κοιτάζουν με την επιστήμη τι κάνει ο αντίχριστος. Ρίχνει την γρίπη την οποία καλλιέργησεν αυτός …αυτός θέλει να
εξαφανίσει τον κόσμο… Κάνουν λόγο για συνομωσία, κατασκευασμένη ασθένεια. …έχουν σκοπό να εξαφανίσουν τον
πληθυσμό της γης. …Δεν ακούσατε στις τηλεοράσεις ότι αυτή την στιγμή ευρέθη ένα εμβόλιον διά τα μικρά κοριτσάκια
από 13 και πάνω για να μην πάθουν τάχα καρκίνο; Δεν είναι αυτό! Είναι για να προξενήσουν στείρωση! …μιλούμε για
την Ελλάδα μας… …Δεν επρόκειται για μια συνηθισμένη μορφή γρίπης,  αλλά την οποία θα φέρουν αυτοί οι  ίδιοι.
Κατασκευασμένη…  Αυτό  που  προκαλεί  αυτή  η  ασθένεια  μοιάζει  με  γρίπη,  που  προκαλείται  από  ένα  είδος
μυκοπλάσματος, που θα μεταφέρεται και μέσα σε ένα αντιγριπικό εμβόλιο! Πρέπει να προσέξουμε αυτό το σημείο.
Πρέπει να βάλει  εμβόλιο, κι  όμως τούτο περιέχει  ασθένεια γρίπης… και όχι  την ασθένεια γρίπης,  αλλά  την κακιά
αρρώστια!...  Συνιστάται η αποφυγή κάθε είδους εμβολιασμού! Τώρα θα πείτε, τι μας λέει ο π. Σάββας, να φύγουμε
από τους γιατρούς; Δεν σας λέγω εγώ τίποτε, σας λέγω αυτά που διαβάζω αυτή την στιγμή. Να τα βάλετε με αυτούς που
τα έχουν ερευνήσει και τα γράψανε…» «…να αναθέσει στον αμερικανικόν στρατόν τη διαχείρηση του προγράμματος
εμβολιασμού και την απομόνωση όσων εναντιώνονται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως!» - https://attikanea.info/όταν-
όλοι-κοιμόμασταν-αυτός-τα-είχε-π/ https://www.youtube.com/watch?v=EDSAHB1edRs

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης: «…Κινδυνεύουμε από επιδημία. Αχ η επιδημία! Ωχ, ωχ, ωχ! Έρχεται, έρχεται!
Έρχεται επιδημία, όχι γρίπη σαν την γριπούλα αυτή, που πέφτεις στα κρεβάτια, αλλά, σύμφωνα με την Αποκάλυψη,

https://www.youtube.com/watch?v=EDSAHB1edRs
https://attikanea.info/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5-%CF%80/
https://attikanea.info/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5-%CF%80/
http://www.el.gr/nea-taxh-2/liakopoylos-etsi-tha-zeite-se-ligo-apod/
http://www.el.gr/nea-taxh-2/liakopoylos-etsi-tha-zeite-se-ligo-apod/
https://id2020.org/


έρχεται επιδημία με ένα περίεργο όνομα ασθένειας που θα εκμηδενίσει, θα εξευτελίσει τους γιατρούς, θα εξευτελίσει
τα  φαρμακεία,  τα  πάντα!  Σκούπα  ηλεκτρική!  Τι  να  μας  κάνει  ο  Θεός;  Προσευχή  δεν  κάνουμε,  Αγία  Γραφή δεν
διαβάζουμε, πορνείες και μοιχείες και διαζύγια, και ακαθαρσίες, σκουλήκια βρωμερά και ακάθαρτα! Έρχεται επιδημία
που θα σαρώσει  τον κόσμον ολόκληρο! Σκούπα ηλεκτρική! Κι όπως στον 1ο Παγκ. Πόλεμο ήλθε η γρίπη εκείνη που
εσάρωσε την Αθήνα ολόκληρον και χιλιάδες έπεσαν και απέθαναν, ούτω πως έρχεται εξ Ανατολών φοβερά επιδημία! …
… στα γόνατα, στην προσευχή!». https://www.kozanilife.gr/2020/03/15/augoustinos-kantiotis-gia-epidimia-koronoio/

https://www.kozanilife.gr/2020/03/15/augoustinos-kantiotis-gia-epidimia-koronoio/

