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«Κραυγή αγωνίας» 
και ζητώ  την εκ μέρους σας κατανόηση!

+ Ο Μητροπολίτης 
πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας

Αμβρόσιος
Αίγιον,  Οκτώβριος - Νοέμβριος  2021

*************************

Το κείμενον αποτελείται από 120 και πλέον σελίδες.
Δυστυχώς με το  e-mail  δεν είναι δυνατόν 

να αποσταλή εν συνόλω.

Σήμερα λαμβάνετε το 8ον μέρος
 της Κραυγής  Νο 25,

Ήτοι τις  σελίδες 84-95

h. Ας προσθέσουμε κάτι ακόμη: «Δημοσκόπηση: 2 εκατομμύρια
πολίτες δεν σκοπεύουν να εμβολιασθούν. Ο Ελληνικός
Λαός  δεν  εμπι-στεύεται  κομπογιαννίτες  και
μιζαδόρους»,  γράφει  η  Εφημερί-δα ΜΑΚΕΛΕΙΟ (βλ.  φ.  της
28ης/09/2021,  σελ.  11).    Συνεπώς,  Άγιοι  Αρχιε-ρείς,  μη
κοπιάζετε να μας πείσετε! Οι Έλληνες, θρησκευόμενοι και μη,
Σας γράφουν «στα παληά τους τα παπούτσια!», όπως λέγει και
η λαϊκή παροιμία!

(Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 28/09/2021, σελ. 11).
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i. Ευτυχώς οι ορθώς σκεπτόμενοι άνθρωποι δεν εξέλιπον ακόμη!
Υπάρ-χουν Έλληνες σκεπτόμενοι και προβληματιζόμενοι για το
«χάλι«  της  σημερινής  Κοινωνίας! Ένας  εξ  αυτών,  ο  κ.
Νεκτάριος Δαπέργολας, Δρ. της Ιστορίας,   με ένα πολύ σκληρό
κείμενο,  που  δημοσιεύθηκε  στην  Εφη-μερίδα  Κυριακάτικη
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  (βλ.  φ.  της  3ης.09.2021,  σελ.  08β/24)  και   με
τίτλο:  «Τέλος  πια  οι  δικαιολογίες  για  όλους-  Ο
καθεστω-τικός διωγμός της πίστης μας»  εκφράζει
την αγωνία της ψυχής του περί του «τι πραγματικά κρύβεται
εδώ  και  πολλά   χρόνια  στα  διαβρωμένα  από  την
εκκοσμίκευση  ,  τον  οικουμενισμό  και  τις  άλλες
παθογενείς  αιτίες»  νοσηρά  υπόγεια  του  εκκλησιαστικού
χώρου! 

Σας παραθέτω, λοιπόν, απόσπασμα από το ως άνω άρθρον του κ.
Δαπέργολα: «Συνεχίζονται τα αποκαλυπτήρια που ξεκίνησε από πέρσι η
λεγόμενη πανδημία.  Που δεν  είναι,  μάλιστα,  απλώς αποκαλυπτήρια,
αλλά μια σαρωτική, αλυσιδωτή κατάρρευση από κάθε λογής μάσκες και
παραπετάσματα. Και κατάρρευση κυρίως για τον εκκλησιαστικό
χώρο, γιατί  σε  εκείνον  της  πολιτικής  εξουσίας  τα  πράγματα  ήταν
δεδομένα και μόνο ασύγγνωστα αφελείς μπορούσαν πια να περιμένουν
κάτι άλλο πέρα από την τόση συνειδητή (και πολυκομματικά ομόφωνη)
αθλιότητα, και συνεπώς να εκπλαγούν.  Στον εκκλησιαστικό χώρο
όμως, ακόμη  και  οι  γνώστες  του  τι  πραγματικά  κρύβεται  εδώ  και
πολλά  χρόνια  στα  διαβρωμένα  από  την  εκκοσμίκευση,  τον
οικουμενισμό  και  τις  άλλες  παθογενείς  αιτίες  νοσηρά  του  υπόγεια,
θεωρώ  πως  τέτοια  κατάντια,  τέτοια  συντριπτική
αποκαθήλωση  προσώπων,  τόσο  συνεχή  και  κυρίως
απροσχημάτιστο  κατήφορο, όλα  αυτά  -σε  τέτοια  τουλάχιστον
έκταση και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα-  ούτε και οι ίδιοι οι
γνώστες  μπορούσαν  να  τα  φανταστούν. Γιατί,  φυσικά,  δεν
ήταν  μόνο  το  όνειδος  των  κλειδαμπαρωμένων  εκκλησιών
πέρσι  που  μετά  απολυμάνθηκαν  και  οσονούπω  θα  είναι
προσιτές μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού. 

Σε  μία  πτωτική  εξέλιξη,  για  την  οποία  η  ευθύνη  της  λεγόμενης
διοικούσας  Εκκλησίας  ήταν  και  παραμένει  καθοριστική.  Δεν  είναι
τυχαίο, άλλωστε, ότι  παράλληλα προς όλα αυτά επινοήθηκε από
ευφάνταστους (μέσα στην πλάνη τους)  αρχιερατικούς νόες μία
ολόκληρη  ψευτοθεολογία  για  να  δικαιολογηθούν  τα
αδικαιολόγητα  και  για  να  καλυφθεί  με  αστειότητες  ο
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νεοσεργιανικός  τους  εναγκαλισμός  με  το  αμφιφανώς
αντίχριστο καθεστώς. 

Μια  ψευτοθεολογία  της  μάσκας  και  του  …  Dettol,  που  μάλιστα
σύντομα διευρύνθηκε και με άλλα καινά «δόγματα», όπως εκείνο της…
διημέρου Αναστάσεως το περασμένο Πάσχα και τόσες ακόμη
εκτροπές.  Σε  μία  εποχή,  μάλιστα,  που  επιβλήθηκαν  υποχρεωτικά
κορονοτέστ  για  τους  ιερείς,  προκειμέ-νου  να  επιτελέσουν  τις
μεγαλοβδομαδιάτικες  ακολουθίες,  και  ακολούθησε  ανηλεής
διωγμός  όσων  αρνήθηκαν  να  συμμετάσχουν  στη  συνολική
παρωδία. Για να φτάσουμε ως το σήμερα, όπου συνεχίζονται οι
εκβιαστικές  πιέσεις  αρκετών επισκόπων προς  ιερείς  για  να
υποταχθούν στο καθεστωτικό αφήγημα, να μην αντιδράσουν
στην εμβολιαστική προπαγάνδα που κάνει πλέον θραύση μέσα
στους ναούς, αλλά και να εμβολιαστούν και οι ίδιοι……

Πού ήταν και πάλι οι ιεράρχες μας, πού ήταν και οι παρατρεχάμενοι
κληρικοί και λαϊκοί τους κύκλοι; Πού ήταν για να διαμαρτυρηθούν για
το  νέο  άγος,  να  αντιδράσουν  για  την  καινούργια  πρόκληση,  να
φωνάξουν  για  τον  διωγμό,  ενώ  οι  αλλόπιστοι  κυριολεκτικά
ξεσαλώνουν και, δη, με επίσημη άδεια; Απόντες και πάλι βεβαίως (πλην
απειροελαχίστων  εξαιρέσεων)…»  (βλ.  ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  φ.  τη

3ης.10.2021, σελ. ο8β/24).

Οι  συνειδήσεις  των  πιστών  διεγείρονται!  Το  είδαμε  και  σε  μία
δημόσια  διαδήλωση  εναντίον  του  Μητροπολίτου  στην  Λάρισα!
«Συγκέντρωση  αντιεμ-βολιαστών  κατά  του  Μητροπολίτη
Λαρίσης»,,  έγραψαν  οι  εφημερίδες  (βλ.  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  Φ.  Της
4ης.09.2021,  σελ.  23).  Ποια  ήταν  η  αιτία;  «Στο στόχαστρο του
πλήθους, που φώναζε ντροπή, ο Μητροπολίτης, γιατί
οργάνωσε  εμβολιασμό   πολιτών  έξω  από  την
Εκκλησία». «Το    εξοργισμένο πλήθος, που συγκεντρώθηκε το πρωΐ
έξω από την Εκκλησία, φώναζε “ντροπή” και χαρακτήρισε  “ανάξιο“
τον  Μητροπολίτη,  με  τον  τελευ-ταίο  να  τους  αντιμετωπίζει  με
χαμόγελο και να τους χαιρετά», συμπληρώνει η Εφημερίδα.
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j. Η αποδοκιμασία  των  Εκκλησιαστικών  Ταγών συνεχίζεται  με
πιό  έντονο  ύφος  και  τρόπο!  Ο  «υπέρ  βωμών  και  εστιών»
ακαταπόνητος αγωνιστής κ. Βαγγέλης Παπαδόπουλος έγραψε,
λοιπόν, τα εξής φοβερά λόγια: «Θέλουμε Επισκόπους …….όχι
Δημοσίους  Υπαλλήλους   υπηρέτες  της  κοσμικής
Εξουσίας»,  αλλά  αγωνιστές  σαν  τον  άγιο  Κοσμά  τον
Αιτωλό!!! 

Και  συμπληρώνει:  «Η  απουσία  ουσιαστικής  πνευματικής
δράσης  από  τους  περισσότερους  Μητροπολίτες,  η  τυπική
διεκπεραίωση  των  καθηκόντων  τους,  η  ανυπαρξία
ποιμαντικού  έργου  και  κατηχητικού  λόγου,  η  διάλυση  του
θεσμού  της  ενορίας,  δημιούργησε ένα μεγάλο κενό στη
ζωή  της  Εκκλησίας, που  ταυτόχρονα  όμως  έστρεψε  τους
χριστιανούς να διδάσκωνται,  να μαθαίνου,  και  να κατηχούνται  από
φωτισμένους  κληρικούς,  ενάρετους  πνευματικούς,  από  βιβλία  και
εκδόσεις, από συναξάρια και φυλλάδες , από κύκλους πιστών και από
ευκτηρίους οίκους….»!!!! (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ,. της 4ης/09/2021, σελ.
6-7).  

h. Διερωτώμεθα,  μήπως  ευρισκόμεθα  ήδη  εις  τον  καιρόν
επαληθεύσεως των προφητικών λόγων του Αγίου  Ιωάννου του
Χοζεβίτου; Ιδού τι προείπεν:
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«Στα  χρόνια  του  εσχάτου  αιώνος  θα  παύσουν  οι  πνευματικοί
ποιμένες να φροντίζουν για το ποίμνιο, ακολουθώντας το κοσμικό
ρεύμα. Ο κόσμος με την επιστήμη θα κάνει πολλές  εφευρέσεις....,
αλλά θα λείπει η πίστη και ο φόβος του Θεού.

Ο λαός θα ζει στην ΑΝΑΡΧΙΑ χωρίς πνευματικούς οδηγούς.
ΘΑ ΜΙΣΗΘΟΥΝ από την εξουσία και πολλοί θα φυλακιστούν. Με
θερμό  ζήλο  θα  επιδίδωνται  στα  καλά  και  ταπεινά  έργα,
θεωρούμενοι από τον κόσμο, ότι έχασαν τα μυαλά τους.

Η  ανθρώπινη  σοφία,  είδωλα  θα  λατρεύσει  κοσμικά  και  ο
ασύδοτος  κόσμος  θα  τα  χρησιμοποιήσει  ως  μέσα  σωτηρίας….Η
μόδα θα παρασύρει όλους τους ακόλαστους ανθρώπους. Η γη δεν
θα καρποφορεί  και οι δουλειές θα λιγοστέψουν, διότι πολλοί θα
πιστέψουν στον σατανά, ως σύντροφο της ελεύθερης ζωής τους.

Τότε θα ΒΡΑΖΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΝ ΕΝΑ ΚΑΖΑΝ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ»
και ειρήνη σ΄αυτόν δεν θα υπάρχει». (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ,  10/10/2021,  σελ.  6-7,  άρθρον  του  κ.  Μιλτι΄λαδου
Βιτάλη,  με  τίτλο:  Ο  ΠΥΡΓΟΣ  ΤΗΣ  BABEΛ   KAI O EΣΧΑΤΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ»).

i. Και  διά  να  τελειώνουμε  αυτήν την  ανεξάντλητη  απογραφή
των περι-στατικών και των κειμένων, διά των οποίων καταδεικνύεται η
ΑΠΟΥΣΙΑ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΗΓΕΣΙΑΣ  από  τα  καθημερινώς
δρώμενα τραγικά γεγονότα, τώρα πλέον θα αναφερθούμε στα «σημεία
του Ουρανού», διά τα οποία επίσης ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΑΚΟΥΣΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ!
Θα  παραλείψουμε  τις  καταστρεπτικές  πυρκαγιές  στην  Εύβοια,  στα
Μέγαρα,  στην  Νέα  Μάκρη   κλπ.  και  θα  αναφερθούμε  μόνο  στον
πρόσφατο καταστρε-πτικό σεισμό , ο οποίος έπληξε το Αρκαλοχώρι της
Κρήτης!  Εκεί,  εκτός  από  το  πλήθος  των  κατοικιών,  οι  οποίες
κατεστράφησαν ολοσχερώς, έχουμε και τρεις ιερούς Ναούς, οι οποίοι
επίσης  κατέρρευσαν!  Οι  εφημερίδες  έγραψαν  και  περιέγραψαν  τα
γεγονότα!  Μεταξύ άλλων αναγνώσαμε και  τα εξής:  «Ο ιερός ναός
του Προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι κατέρρευσε πλήρως και
είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας, ο οποίος
εκτελούσε εργασίες  στο σημείο  και  καταπλακώθηκε από τα
συντρίμμια» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. της 28ης/09/2021, σελ. 10). Πλήν
όμως διά την περίπτωσιν  αυτήν υπάρχουν και κάποιες συγκλονιστικές
λεπτομέρειες,  τις  οποίες  ώφειλαν  να  αναδείξουν  οι  τοπικοί
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Εκκλησιαστικοί  Ηγήτορες,  αλλά  δυστυχώς  εσιώπησαν,  διότι  «αγρόν
ηγόρασαν» (Λουκ. ιδ’, 18)!    

Καταφεύγουμε,  λοιπόν,  στις  μαρτυρίες  των  πιστών  τέκνων  της
Μητρός (της Μητρυιάς, ήθελα να γράψω) Εκκλησίας, διά των οποίων
αποκαλύπτεται η παρέμβασις της θείας Δίκης εις την καθημερινήν ζωήν
μας! 

j. Η ΑγίαΠαρασκευή:

2.   Οι τρείς Ναοί, που κατεστράφησαν:
Επίσης αυτές  είναι  τρεις  φωτογραφίες από την Κρήτη που έγιναν
ζημιές  από το  σεισμό σήμερα...Η μία εκκλησία που  έπεσε  ήταν
εμβολιαστικο  κέντρο.  Στην  άλλη,  έκαναν  απολύμανση  για  τον
κορωνοϊό.  Και  την  Αγία  Παρασκευή την  γκρέμισαν  για  το
αεροδρόμιο.... τυχαίο τίποτα!!!! 
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3. Η Γερόντισσα Γαλακτία το προανήγγειλε:

«Ἦρθα παιδί μου νὰ σοῦ πῶ, ὅτι δύο ἰσχυροὶ σεισμοὶ
θὰ γίνουν σὲ λίγες μέρες ἐδῶ»!
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 «Θέλω νὰ δώσω μία μαρτυρία
γιὰ  τοὺς  σεισμοὺς  στὴν
περιοχὴ μας (Ἀρκαλοχώρι) ποὺ
νομίζω  εἶναι  σημαντική.  Τὸ
ὄνομά  μου  εἶναι  Δήμητρα
Γαλατιανοῦ.  Κατάγομαι  ἀπὸ
τὸ  Καρδουλιανὸ  ποὺ  εἶναι
ἑνωμένο  μὲ  τὸ  Καστέλι
Πεδιάδος,  δίπλα  στὸ
Ἀρκαλοχώρι.  Ὁ  σύζυγός  μου
Μιχάλης  Τζωρτζακάκης
κατάγεται  ἀπὸ  τὸ  Τυμπάκι
Μεσσα-ρᾶς.  Εἴχαμε  συνδεθεῖ
μὲ  τὴν  Γερόν-τισσα Γαλακτία
καὶ  μπορῶ  νὰ  πῶ  ὅτι  μᾶς
ἔκανε  παιδιά  της.  Καὶ  πάνω
ἀπ’ ὅλα συνειδητὰ παιδιὰ τοῦ
Χριστοῦ. Πολλὰ ζήσαμε κοντά
της,  σὰν  αὐτὰ  ποὺ  ἄλλοι
ἀναφέρουν στὰ δημοσιεύματά

τους ἀλλὰ δὲν ἐπείγει νὰ ἀναφερθοῦμε σ’ αὐτά.  Τώρα, θέλω
νὰ  ἀναφερθῶ  στοὺς  τελευταίους  σεισμοὺς  ποὺ  ἔγιναν  μὲ
ἐπίκεντρο τὴν γενέτειρά μου.

Τὴν  περασμένη  ἑβδομάδα  εἶδα  ἕνα  ἀλλοιώτικο,
ὁλοζώντανο ὄνειρο.  Καθόταν ἡ Γερόντισσα Γαλακτία
σὲ  ἕνα  σπίτι  στὰ  Ρουσσο-χώρια,  ἐκεῖ  ποὺ  εἶναι  τὸ
ἐπίκεντρο  τοῦ  σεισμοῦ.  Στὸ  Ἀρκαλο-χώρι.  Ἦταν
γλυκύτατη ὅπως πάντα, εὐωδιαστὴ καὶ ὁλόλαμπρη.  Τὸ
πρόσωπό  της,  ἦταν  σὰν  ἥλιος,  τόσο  ἔφεγγε  καὶ
διακρινόταν  ἀκόμη  καὶ  οἱ  ρυτίδες.  Ἦταν  φῶς
διάφανο, γλυκύτατο, εἰρηνικό, διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ
ποὺ ξέρουμε σὰν φῶς.  Μοῦ εἶπε: «ἦρθα παιδί μου νὰ
σοῦ πῶ,  ὅτι  δύο  ἰσχυροὶ  σεισμοὶ  θὰ γίνουν σὲ λίγες
μέρες  ἐδῶ»!  Μοῦ  παρέδωσε  τὴν  σιγουριὰ  τῆς
προστασίας  της  καὶ  ἐξαφανίστηκε.  Ὅταν  ξύπνησα,
ἤθελα  νὰ  τηλεφωνήσω  στὸν  πνευματικό  μας  τὸν  π.
Ἀντώνιο  καὶ  νὰ  διηγηθῶ  τὸ  ζωντανὸ  ὄνειρο.  Μὲ
ἐμπόδισε ὁ σύζυγός μου γιὰ νὰ
μὴν τὸν ἀνησυχήσουμε.  Τοῦ ἔγραψα μήνυμα καὶ τοῦ
διηγήθηκα ὅσα γράφω ἐδῶ.  Ὡστόσο ἀνέφερα τὸ ὄνειρο
στὴ μαμά μου καὶ ἐκείνη τὸ εἶπε σὲ χωριανούς μου. 
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Ὅλοι  περίμεναν  τοὺς  δύο  ἰσχυροὺς  σεισμούς.  Τόσο
σίγουροι  ἦταν  ἀπὸ  τὸ  μήνυμα  ποὺ  πῆρα  ἀπὸ  τὴν
Γερόντισσα…..

4. Και μία συγκλονιστική ομολογία:
«  Χθες   έμαθα από τον ηγούμενο της Παναγίας
Κρουσταλένιας  για τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι πως δεν
είναι τυχαίοι. Από τότε που ξεκίνησαν έργα για το αεροδρόμιο
βρέθηκε εμπόδιο μια εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που κατ’
αυτούς έπρεπε να σκεπαστεί με μπάζα για να προχωρήσει το
έργο. Μια μέρα πριν ένας εργάτης που δούλευε στον εργολάβο
του έργου βλέπει στον ύπνο του την Αγία Παρασκευή που του
λέει: μην με σκεπάσετε γιατί θα σας βρει μεγάλο κακό.
Πάει  την  άλλη  μέρα  και  του  λέει  το  όνειρο,  που  φυσικά  ο
υπεύθυνος  ειρωνεύτηκε,  λέγοντας  πως  είμαστε  γριούλες  να
πιστεύουμε  σε  αυτά;  Ο εργάτης παραιτήθηκε,  λέγοντάς
του πως επειδή  εγώ πιστεύω κι  έχω οικογένεια  δεν
μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Ξανά τον ειρωνεύτηκε και
λέει έλα μωρέ χαζομάρες εγώ θα την σκεπάσω. Τον έψαχναν
λίγες μέρες ώσπου βρήκαν ένα μπουφάν πεταμένο στα
μπάζα  και  το  πτώμα  του  επίσης  λιωμένο  από  το
μηχάνημα. Παρουσιάζεται πάλι η Αγία σε άλλον και του λέει
τα ίδια. Πάει ο άνθρωπος στον εργολάβο, αλλά αυτός αγρόν
αγόρασε, ειρωνευομενος κι αυτός το όνειρο! Και συνεχίζουν
τις  εργασίες  με  τους  σεισμούς  να  έχουν  αρχίσει  σε  μικρή
ένταση. Τρίτη φορά βλέπει την Αγία μια γυναίκα που της λέει
αυστηρά:  Απαιτώ  να  με  ξεσκεπάσετε  γιατί  θα  σας  βρει  το
μεγάλο κακό. Πάει η γυναίκα στη Μητρόπολη αυτή τη φορά
και λέει το όνειρο.  Απάντηση:  έλα βρε παιδί μου, τόσο κακή
είναι η Αγία, που να θέλει να καταστραφούν τα παιδιά Της;

 Και  τα  έργα  συνεχίζονταν  μέχρι  χθες,  που  έγινε  ο
σεισμός των 6 Ρίχτερ και συνεχίζει να κουνιέται η γη! Ως πότε
κανείς δεν ξέρει!» .

5. Άρα επαληθεύεται το δημοσίευμα: 
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Η Εφημερίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της
θέτει τον τίτλο: «ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ΜΕ 6 ΡΙΧΤΕΡ!». 

Και  πράγματι  τα  πράγματα  απέδειξαν,  ότι  ο  σεισμός  στο
Αρκαλοχώρι της Κρήτης είναι ένα ουράνιο μήνυμα προς την σύγχρονη
Κοινωνία, της οποίας  τα σημάδια σήψεως είχαμε την ευκαιρία να σας
παρουσιάσωμε  με  όσα  παραπάνω  εξεθέσαμε.  Κάθε  καλόπιστος
άνθρωπος, λοιπόν, θα ανέμενε από τους Αρχιερείς μας να αφήσουν τα
κηρύγματά των περί υποχρεωτικής επιβολής του σατανικής εμπνεύσεως
εμβολίου  κατά  του  Κορωνοϊού  καί  να  κηρύττουν  συνεχώς
μετάνοιαν  και  επιστροφήν  εις  την  Εκκλησίαν  και  εις  την
αγκάλην του Ιησού Χριστού μας!   Δυστυχώς όμως σιωπούν!
Αλλά η σιωπή των Επισκόπων διεγείρει την οργήν των πιστών, οπότε
αυτοί παρεκτρέπονται και εκφράζονται ασεβώς εναντίον μας!  Ιδού ένα
παράδειγμα: 

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 «Όταν μιλά ο Θεός πρέπει οι 
δεσποτάδες να βγάλουνε τον σκασμό και να 
σκεφτούν τι εγκλήματα έπραξαν και τους 
έπεσε ο ουρανός στην κεφαλή τους!»
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Σ  χόλιο       .Γ Θ   .:          Για όσους δεν το γνωρίζουν,   ο ΧΨΩ  (ονόματα  δεν

γράφουμε)       είναι κορυφαίος νεοταξίτης Ε        πίσκοπος στην Κρήτη και δυστυχώς

    μ                  φαβορί για επό ενος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αφού είναι ένας από τους εκλεκτούς του

μΒαρθολο αίου.

       Δεν τα λένε τα κανάλια, ούτε τα εκκλησιαστικά σάιτς, αλλά τόσες
πολλές κατεστραμμένες εκκλησίες δεν έχω ματαδεί σε σεισμό. Κάμανε
τις εκκλησιές «εμβ*λιαστικά» κέντρα του εξαποδώ, θάψανε την Αγία
Παρασκευή για να κάνουν αεροδρόμιο, ξαναπαντρεύουνε παπάδες (κάτι
που  δεν  έχει  ξαναγίνει  ποτέ  στην  εκκλησιαστική  ιστορία  2.000
χρόνων),  απώλυσαν  στο  Αρκαλοχώρι  μη  εμβολιασμένη  εργαζόμενη
υγειονομικό  την  παραμονή  του  μεγάλου  σεισμού.
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 Πηγή: ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ (trelogiannis.blogspot.com) 1η Οκτωβρίου 2021 

6. Επιστέγασμα των ανωτέρω 
πληροφοριών:

Ως επιβεβαίωσις των ανωτέρω παρασχεθεισών πληροφοριών και
μάλιστα  ως  επιστέγασμα  όλων  αυτών  έρχεται  το  γεγονός,  ότι  μία
Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου εκεί κάτω στο Αρκαλοχώρι κατά τήν
διάρκειαν  του  σεισμού  εδάκρυσε!  Και  κατ΄ακρίβειαν  δεν  εδάκρυσε,
αλλά ΕΡΡΕΥΕΣΕ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ! 

«Θεϊκά  σημάδια  στα  συντρίμμια  της  Κρήτης», γράφει  η
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ   σε ολοσέλιδο δημοσίευμα της πρώτης σελίδος! (Βλ.
φ.  της  29ης/09/2021).  Και  συμπληρώνιε:  « Μάτωσε η Παναγία
την ώρα του σεισμού»!!!

Και  σχολιάζοντας  το  γεγονός  γράφει:  «…Ξεθάψτε  τώρα  το
εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στο Αρκαλοχώρι και αφήστε
το  τρύπημα  των  πιστών  έξω  από  τους  ναούς,  μήπως  μας
λυπηθεί η Παναγία  και γλιτώσουμε τα χειρότερα».

http://trelogiannis.blogspot.com/
http://trelogiannis.blogspot.com/search?updated-max=2021-10-01T11:46:00%2B03:00&max-results=50&start=43&by-date=false
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 Όταν,  λοιπόν,  συμβαίνουν τόσο τραγικά γεγονότα ολόγυρά μας
και  οι  Εκκλησιαστικοί  Ταγοί  «δεν  παίρνουν  χαμπάρι»,  τότε  η
κατάστασις αποδει-κνύεται ΤΡΑΓΙΚΗ! Κάποιος, λοιπόν, πρέπει να τους
υπενθυμίση τα λόγια του Κυρίου:  Αρχιερεύ του Θεού του Υψίστου
«μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά, ενός  δε εστί χρεία». (Λουκ.
ι΄, 42).
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