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ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2018 
 
 Μετά τις πυρκαγιές στις 23 Ιουλίου 2018, παραμονή της επετείου αποκατάστασης της 
νεότερης «δημοκρατίας» στην Ελλάδα, και των πλημμυρών μετά 3 και 6 ημέρες, η σκέψη όλων 
πρέπει να είναι στα θύματα και τη στήριξη, υλική και πνευματική, των επιζώντων. 
 Πρέπει ψύχραιμα να αντιμετωπισθεί η παρούσα κατάσταση αλλά και να εξαχθούν τα 
κατάλληλα συμπεράσματα για το μέλλον... από ανθρώπους βέβαια που ενδιαφέρονται για την 
πατρίδα... 
 Πρέπει να καταστρωθούν σχέδια από ειδικούς και πολυτάλαντους ανθρώπους, που να 
λειτουργούν σε μόνιμη βάση απερίσπαστοι και ανεξάρτητοι από τους πολιτικούς και τους 
τυχοδιώκτες κομματικούς των, για να μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ πιο κρίσιμα από τα 
πρόσφατα περιστατικά. 
 Πρέπει να ξέρομε ότι στη ζωή αυτή δεν μπορούν να αποφευχθούν οι πειρασμοί και οι 
δοκιμασίες. Αλλά δεν είναι απλή δοκιμασία να καίγονται οι άνθρωποι ζωντανοί. Μεμονωμένα 
περιστατικά γίνονται, αλλά σπανίως, ενώ η συμφορά της 23ης Ιουλίου δηλώνει εγκατάλειψη 
Θεού! Έτσι γνωρίζεται και στους ξένους ότι η σημερινή Ελλάδα δεν έχει στην πράξη τη δύναμη 
της Ορθοδοξίας, εκτός εξαιρέσεων. Και δεν την έχει διότι δεν αγαπά τον Χριστό. Και δεν αγαπά 
τον Χριστό γιατί δεν θέλει να τηρεί τις εντολές Του. «Ο έχων τας εντολάς Μου και τηρών 
αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών Με». (Ιω. 14:21).  
 Οι Έλληνες εξέλεξαν άθεο πρωθυπουργό να τους σώσει από την οικονομική πολιτική 
των προκατόχων του, και αυτός όχι μόνο δεν μπόρεσε το παραμικρό να διορθώσει, 
επιβεβαιώνοντας ότι «χωρίς Εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιω. 15:5), αλλά προχώρησε στη 
νομιμοποίηση του Σοδομισμού ως δήθεν πολιτική ενέργεια, ανατρέποντας θείο δίκαιο αιώνων 
και δημιουργώντας την αιτία εγκατάλειψης υπό του Θεού.  
 Η εγκατάλειψη του Θεού, που έρχεται στους αμαρτωλούς μετά την πάροδο του χρόνου 
μετανοίας που τους έχει δοθεί, φαίνεται τώρα ότι πιάνει όχι μόνο το άθεο κυβερνητικό επιτελείο, 
αλλά και όλο σχεδόν το Ελληνικό κράτος. Αυτό φάνηκε με το θέμα της ονομασίας των 
Σκοπιανών, κατά το οποίο η κυβέρνηση ακόμα δεν κατάλαβε το παραστράτημά της γιατί 
ακριβώς όποιος δεν έχει τη χάρη του Θεού οδηγείται σαν υπνωτισμένος από δαίμονες! 
Συγχρόνως όμως ταλαιπωρείται και ο λαός.  
 Να ληφθεί υπ' όψιν ότι υπάρχει εχθρός του ανθρώπου δεδηλωμένος, ο οποίος «ως 
λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητώντας κάποιον (αμελή) να καταπιεί». (1η Πέτ. 5:8). Και αυτός 
είναι πνεύμα, ο ∆ιάβολος, δεν είναι άνθρωπος. Και επειδή είναι πνεύμα είναι πιο φοβερός όταν 
η αποτράβηξη της χάρης του Θεού από τους ανθρώπους του επιτρέψει να δράσει. 
 Ο ∆ιάβολος μπορεί άμεσα, ή έμμεσα μέσω πονηρών ανθρώπων, να ρίξει φωτιά από 
τον ουρανό! Το έκανε στον Ιώβ.1 Θα το κάνει κατά την Αποκάλυψη ο ψευδοπροφήτης, με τη 
βοήθεια του διαβόλου, στα χρόνια Αντιχρίστου.2 Ενώ μπορεί να δημιουργήσει πλημμύρες 
όπως όταν θέλησε να καταστρέψει το προσκύνημα του αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Μικρά Ασία, 
αλλά δεν τα κατάφερε γιατί με την επέμβαση του αρχαγγέλου έγινε τότε το εν Χώναις θαύμα, 
που άνοιξε η γη και κατάπιε το ποτάμι.3 Και όπως όταν θέλει να κάνει, γενικότερα, την Εκκλησία 
«ποταμοφόρητον», δηλ. παρασυρμένη από ποτάμια κατά την Αποκάλυψη.4 

                                            
1 «πυρ έπεσεν εκ του ουρανού και κατέκαυσε τα πρόβατα και τους ποιμένας κατέφαγεν ομοίως». 
2 «και φωτιά κάνει να κατεβαίνει στη γη από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους» (Αποκ. 13:13). 
3  Γιορτάζεται στις 6 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. 
4 «Και έβγαλε ο όφις από το στόμα του πίσω από τη γυναίκα, νερό σαν ποταμό, για να την κάνει να παρασυρθεί 
από τον ποταμό». 
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 Ο Θεός δεν τιμωρεί. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, ενεργούμενα του διαβόλου, που 
χαίρονται με τις καταστροφές και αυτοί μπορεί να κάνουν ζημιά. Ένας πυρομανής στην 
Καλιφόρνια της Αμερικής έβαλε εννέα φωτιές λένε ειδήσεις των ημερών. Και δεν είναι «χόμπι», 
είναι δαιμονισμός η πυρομανία! Σκεφτείτε ότι τώρα υπάρχουν και τεχνητά μέσα όπως το 
HAARP το οποίο μπορεί εξ αποστάσεως να κάψει ολόκληρες χώρες διά μιας, να προκαλέσει 
σεισμούς, να ρίξει απότομα τη θερμοκρασία και άλλα... Ποιος μπορεί να σταματήσει όλους 
τους τρελούς που είναι πιθανόν να μας επιβουλευθούν παρά μόνο ο Θεός;  
 + Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει αν δεν τον εγκαταλείψομε πρώτα εμείς. Και τον 
εγκαταλείπομε μη τηρώντας τις (10) εντολές του. Η άγρυπνη φύλαξη του νου μας, που υπάρχει 
όταν δεν πέσομε σε αμέλεια ή αμαρτία, μας εξασφαλίζει τη βοήθειά Του στις καθημερινές 
δυσκολίες της ζωής αλλά και στις μεγαλύτερες δοκιμασίες όπως αυτή της φωτιάς της 23ης 
Ιουλίου. 
        Από το προσκύνημα του Αγίου Εφραίμ, στη Νέα Μάκρη, η κ. Άννα Πετρίδου αποκάλυψε το 
εξής: Την ώρα της πυρκαγιάς της περασμένης ∆ευτέρας, μια γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι της 
στην περιοχή του Ν. Βουτζά μαζί με τον πατέρα της ηλικίας 90 ετών και την μικρή εγγονή της και 
έβλεπε με τρόμο να έρχεται η φωτιά με ορμή προς το σπίτι της. Παίρνει τότε την εικόνα της 
Παναγίας στο ένα χέρι και αγιασμό στο άλλο και έκανε το γύρο του σπιτιού της, αυλές 
κλπ ρίχνοντας παντού αγιασμό! Ω, του θαύματος, η φωτιά που κατευθυνόταν με ορμή προς 
το σπίτι της στράφηκε προς τα πίσω! ∆εν άγγιξε καθόλου το σπίτι της! ∆οξασμένο το όνομα του 
Θεού! (Link 3-8-2018) 
       Σίγουρα πολλοί πιστοί άνθρωποι θα υπήρξαν ανάμεσα στους νεκρούς, αλλά δυστυχώς δεν 
βρέθηκαν σε πνευματική νηφαλιότητα που θα τους επέτρεπε να επικαλεσθούν τη βοήθεια του 
Χριστού και μάλιστα της Παναγίας μητέρας Του και μητέρας όλων των Χριστιανών, για να 
σωθούν. «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε», λέει το Ευαγγέλιο, «διότι δεν γνωρίζετε πότε θα 
έρθει ο καιρός». («ουκ οίδατε γαρ πότε ο καιρός έστιν» Μάρ. 13:33). Γιατί μικρά παιδιά δεν 
φώναξαν "Παναγία μου" για να σωθούν; Γιατί προφανώς δεν το είχαν διδαχθεί από τους 
γονείς τους... 
      Όλοι θυμούνται την πτώση του ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο από το οποίο σώθηκε 
θαυματουργικά η κ. Βασιλική Πλεξίδα. Η ίδια διηγούμενη το θαύμα (δείτε βίντεο με 
προειδοποίηση της Παναγίας) είπε ότι μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έγινε η καταστροφή. 
Αυτή πρόλαβε να επικαλεσθεί την Παναγία και σώθηκε. Ήταν προετοιμασμένη γι' αυτό με μια 
συνεχή ευλαβή νηφαλιότητα. Οι άλλοι επιβαίνοντες ήταν κατά αξιόπιστες μαρτυρίες άνθρωποι 
ευσεβείς και καλοί οικογενειάρχες, αλλά δεν σκέφτηκαν ή και δεν πρόλαβαν να ζητήσουν τότε τη 
βοήθεια της Παναγίας. Υπήρχαν ελάχιστα δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους να το κάνουν, και 
μόνο η Βασιλική πρόλαβε... Βέβαια, τους ευσεβείς περιμένει η αιωνιότητα ακόμα κι αν 
στερηθούν αυτή τη ζωή. Για τους ανθρώπους τους όμως ο απότομος χωρισμός είναι μεγάλη 
δοκιμασία...  
 
Αυτό το αρχείο κειμένου: 
https://www.imdleo.gr/diaf/2018/fires2018.pdf 

Αντίστοιχη ιστοσελίδα: 
https://www.imdleo.gr/diaf/2018/fires2018.html 
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