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Αγαπητοί μου,

Συνημμένως σας διαβιβάζω μία νέα
δημοσίευση στη σειρά
«Κραυγή αγωνίας» 

και ζητώ  την εκ μέρους σας κατανόηση!
+ Ο Μητροπολίτης 

πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας
Αμβρόσιος

Αίγιον, Παρασκευή 01.10.2021
*************************

Μέρος 1  ον   από  8 συνολικώς 

ΕΩΣ ΧΘΕΣ ΕΙΧΑΜΕ: 

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ! 

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ: 

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΝ

 ή ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ! 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Για  αιώνες  τώρα  η  Ορθόδοξος  Εκκλησία  της
Ελλάδος ήταν η ΜΗΤΕΡΑ και η ΤΡΟΦΟΣ του Γένους των Ελλήνων!
Αλλά και οι Έλληνες ήσαν υπερήφανοι,  διότι  ήσαν μέλη της «Μίας,
Αγίας ,  Καθολικής και  Αποστολικής Εκκλησίας!».   Οι  Άρχοντες  του
Λαού  όχι  μόνον  εσέβοντο,  αλλά  και  ποικιλοτρόπως  εστήριζαν  την
Εκκλησία της Ελλάδος! Τούτο «συν τοις άλλοις» αποδεικνύεται από
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τις Διατά-ξεις του Συντάγματος των Ελλήνων, του οποίου το άρθρον 3
διαλαμβάνει τα εξής:  
 
  «Άρθρο 3&1.  Επικρατούσα θρησκεία  στην  Ελλάδα  είναι  η  θρησκεία  της
Aνατολικής Oρθόδοξης Εκκλησίας του Xριστού.  H Oρθόδοξη Εκκλησία της
Ελλάδας,  που γνωρίζει  κεφαλή της  τον Kύριο  ημών Iησού Xριστό,  υπάρχει
αναπόσπαστα  ενωμένη  δογματικά  με  τη  Mεγάλη  Εκκλησία  της
Kωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Xριστού· τηρεί
απαρασάλευτα,  όπως  εκείνες,  τους  ιερούς  αποστολικούς  και  συνοδικούς
κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Iερά
Σύνοδο  των  εν  ενεργεία  Aρχιερέων  και  από  τη  Διαρκή  Iερά  Σύνοδο  που
προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Kαταστατικός Xάρτης της
Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ’ (29)
Iουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928».

Όλα  αυτά  σήμερα  ΔΕΝ  ΙΣΧΥΟΥΝ  τώρα  πλέον!  Τον  πόλεμο
εναντίον  της  Εκκλησίας  άρχισε  πρώτος  ο  κατά  την  ομολογίαν  του
ΑΘΕΟΣ κ. Αλέξιος Τσίπρας ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ΣΗΜΕΡΑ
ΔΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΑΘΟΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ,
ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης! 

Οι  κοσμικές  Εφημερίδες  το  έχουν  ήδη  επισημάνει  με  πολλήν
σαφήνειαν!   Στην  Εφημερίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΩΡΑ  (14.09.2021,  σελ.  3)
διαβάζουμε:

 «Μες στην αμαρτία, που ζει και η σημερινή Ελλάδα,  με
ένα Πρωθυπουργό ΠΟΛΕΜΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  και μια
Πρόεδρο   της  Δημοκρατίας  “βυθισμένη  στην  αθεΐα
της”!...Πολέμιοι  της  Ορθοδοξίας,  πολέμιοι  σε  ό,τι  εκφράζει
αυτήν! Οι οποίοι εν ονόματι του Covid-19 απαγόρευσαν στον
Ελληνικό Λαό να τελεί τα καθήκοντα, που απορρέουν
από  την  πίστη  του! Αντίθετα,  Covid-19  δεν  υπάρχει  στα
συλλαλητήρια, στην μάζωξη των ΛΟΑΤΚΙ…..κλπ. κλπ». 
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(βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 14.9.2021, ΣΕΛ. 3)
Επίσης  στην  Εφημερίδα  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΤΥΠΟΣ»  (βλ.  φ.  της

3ης.09.2021, σελ. 1η) διαβάζουμε: «Η ΜΑΣΣΩΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ; Ο  Ελληνικός  Λαός  απαιτεί  από τον
νυν  Πρωθυπουργόν  κ.  Κυριάκον  Μητσοτάκην  να  απαντήση  εις  το
ερώτημα,  εάν  ο  ίδιος  έχη  προσχω-ρήσει  εις  την  εωσφορικήν
Μασσωνικήν  θρησκείαν». Το  σχετικόν  άρθρον  υπογράφει  ο  κ.
Χρήστος Κ. Λιβανός. 

Επίσης  στα  Δημόσια  Σχολεία  ήδη  από  το  Νηπιαγωγείο
εισάγεται  το  Μάθημα  της  σεξουαλικής  διαφωτίσεως,  με  στόχο  να
συμφιλιωθούν με την…… …ομοφυλοφιλίαν!!!  Και όμως κάποια φωνή
διαμαρτυρίας  εκ  μέρους  της  Μητρός  Εκκλησίας  ΜΕΧΡΙ  ΣΤΙΓΜΗΣ
ΔΕΝ  ΑΚΟΥΣΘΗΚΕ!  Αντιθέτως,  οι  Εφημερίδες  αναδεικνύουν  το
ζήτημα! Έτσι στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ (φ. της 19.09.2021, σελ.
26) διαβάζουμε: 

 «Τα  Ελληνόπουλα  υπό  την  ομηρία  του
κιναιδισμού». 
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.
Μεταξύ  των  άλλων  και  η  Εικόνα  του  Σωτήρος  Χριστού  μας

αποκαθηλώνεται ακόμη και από τις Αίθουσες των Δικαστηρίων!  Έτσι,
λοιπόν, με πολύν πόνον ψυχής διαβάσαμε την «Καταγγελία Μελών της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγ-γελέων», ότι  «ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ
ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»….! 

¨Ώστε,  λοιπόν,  ο πόνος της ψυχής μας καθίσταται ΑΦΟΡΗΤΟΣ,
καθώς  καθημερινώς  όλο  και  περισσότερο  διαπιστώνουμε,  ότι  στην
ΠΡΟΔΟΣΙΑ  του  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΜΑΣ  μεγάλο  μερίδιο  ευθύνης  έχουν  οι
Εκκλησιαστικοί Ταγοί της Χώρας, δηλ. οι Αρχιερείς οι συγκροτούντες
την Ιεράν  Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος! Νεκρώθηκε πλέον η
φωνή της  Εκκλησίας!  Οι  Ναοί  έκλεισαν!   Η Εκκλησία της
Ελλάδος σχεδόν διαλύθηκε! Οι πιστοί έμαθαν τώρα πλέον να
εκκλησιάζωνται,  παραμένοντας  μέσα  στο  σπίτι  τους!  Εκεί
μπορούν  να  …….  παρακολουθούν  την  θεία  λειτουργία,
ανοίγοντας την Τηλεόραση!  Απαγορεύθησαν οι Λιτανείες και
λοιπά  και  λοιπά.  Και  όμως  ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΜΜΙΑ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ! 

 Έφεραν,  επίσης,  και την Μουσουλμάνα κούκλα,  την Αμάλ,
από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα και σε διάφορες πόλεις άρχισαν τις
…..λιτανείες  με  την  Αμάλ.  Θα  ανέμενε  κάποιος  εκ  μέρους  της
Εκκλησίας  να  ακουσθή  έστω  και  μία  φωνή  για  την  άνιση  αυτή
μεταχείρηση! Απαγορεύθηκε η περιφορά της Εικό- νος της Θεομήτορος
στην Τήνο στίς 15 Αυγούστου ε.έ.  όχι όμως και η περιφορά της
κούκλας  της  Αμάλ,  η  οποία  άρχισε  από  την  Χίο  στις  10
Αυγούστου  ε.έ.  ΟΥΔΕΙΣ  ΤΩΝ  ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ!
Μοναδική εξαίρεση απετέλεσαν οι   Σεβ.  Μητροπολίτες Σταγών κ.
Θεόκλητος και Λαρίσης κ. Ιερώνυμος, οι οποίοι ύψωσαν την φωνή τους
και αντέδρασαν! Διαμαρτυρήθηκε επίσης ο Δήμαρχος της Καλαμπάκας
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κ. Θεόδωρος Αλέκος  καθώς και ένα μικρό πλήθος πιστών ανθρώπων
στη Λάρισα! «Επεισόδια σημειώθηκαν στη Λάρισα κατά την έλευση της
ξύλινης  μαριονέτας  με  το  όνομα  Αμάλ,  που  ταξιδεύει  σε  όλη  την
Ελλάδα και συμβολίζει το ταξίδι των παιδιών που αντιμετωπίζουν την
προσφυγική κρίση», αναγνώσαμε στο Διαδίκτυο.

 (βλ.  https://www.iefimerida.gr/ellada/larisa-epeisodia-ekdilosi-koykla-
amal». 

Σημείωσις! Επί του θέματος αυτού θα επανέλθουμε στη συνέχεια
σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η χριστιανική Ελλάδα
αποβάλλει τον θρησκευτικό της

χαρακτήρα!
Στην Ελλάδα ο Χριστός ευρίσκεται εν

διωγμώ! 
 Ας μελετήσουμε, λοιπόν, το πρόβλημα:
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ΠΡΑΞΙΣ 1  η   – Παράγραφος 1η
Κατά την έναρξη του Σχολικού έτους

 ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Κάθε  χρόνο  κατά  την  έναρξη  του  νέου  σχολικού  έτους  στο
προαύλιο του Σχολείου ετελείτο Αγιασμός, διά του οποίου εξεφράζετο η
πίστις μας προς τον Σωτήρα Χριστό, από Τον  Οποίον ζητούσαμε την
ευλογία Του και για τους Καθηγητές και για τους Μαθητές! 

Από πέρυσι τα πράγματα άλλαξαν ριζικά! Η αφωρισμένη Υπουργός
της  Παιδείας  Κυρία  Νίκη  Κεραμέως  κατήργησε  το  από  αιώνων
καθιερωμένο αυτό έθιμο  και εισήγαγε ένα νέο τρόπο! Οι Μαθητές
ΔΕΝ  ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ  πλέον  στο  προαύλιο,  όταν  τελείται   Αγιασμός,
αλλά παραμένουν μέσα στην Αίθουσα Διδασκαλίας τους! Στο προαύλιο
του Σχολείου, όπου μεταβαίνει είτε ο Μητροπο- λίτης, είτε ο Ιερεύς της
Ενορίας  παρίστανται  α)  κάποιοι  εκ  των  Καθηγητών  και  β)  ένας
μαθητής-εκπρόσωπος από κάθε τάξη! 

Καθώς,  λοιπόν,  άρχισε το νέο Σχολικό Έτος σήμερα  με  πολλή
έκπληξη  είδαμε  να  επαναλαμβάνεται,  ΚΑΙ  ΑΡΑ  ΚΑΙ  ΝΑ
ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ  ΠΛΕΟΝ,  ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΠΙΣΤΕΩΣ, δηλ.  το  Σύστημα  της  κας  Κεραμέως!  Οι
Μαθητές  να  παραμένουν  κλεισμένοι  μέσα  στην  Αίθουσα  της
Διδασκαλίας,  ο  δε  Ιερεύς   να  τελεί  τον  Αγιασμό  στο  προαύλιο  του
Σχολείου  ενώπιον  πέντε-δέκα  Μαθητών,  δηλ.,  το  επαναλαμβάνουμε,
ενός Εκπροσώπου για κάθε τάξη και μερικών Καθηγητών ή Διδασκάλων
ως εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού!  

Προς  επιβεβαίωση  των  παραπάνω τραγικών  διαπιστώσεων  σας
παρου- σιάζουμε σκηνές από τον Αγιασμό, που έγινε πρόσφατα στο ΓΕΛ
Αμυνταίου   Φλωρίνης!    Οι  φωτογραφίες  αποδεικνύουν  όλα  τα
παραπάνω!  Εκεί,  δυστυχώς,  ο  σεβάσμιος  Αρχιμανδρίτης,  ο  οποίος
τελούσε  τον  Αγιασμό,  δέχθηκε  μια  μεγάλη  ταπείνωση  και
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προσβολή!  Η Κυρία Λυκειάρχης, όταν μια μαθήτρια προσήλθε για να
ασπασθή τον Τίμιο Σταυρό και να αγιασθή και  ο ιερεύς της υπέδειξε να
αφαιρέσει την μάσκα από το στόμα της για να ασπασθή τον Σταυρό του
Κυρίου, η Κυρία Λυκειάρχης όλως αιφνιδίως πετάχθηκε  με μια δυνατή
φωνή ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΟ ΤΡΟΠΟ  παρατήρησε τον Πανοσ.
Αρχιμανδρίτη π. Σεβαστιανό Τοπάλη δημοσίως για το ….«ΑΤΟΠΗΜΑ»
του! Συγχρόνως,  όταν στη συνέχεια ο π.  Σεβαστιανός επιχείρησε να
εισέλθη στις τάξεις δια να  αγιάση τους Μαθητές και τις Μαθήτριες, η
Κυρία Λυκειάρχης του το απαγόρευσε, επειδή δεν φορούσε τη
γνωστή μάσκα! Οπότε ο Κληρικός, σηκώνοντας ψηλά τα χέρια του με
τον Τίμιο Σταυρό, είπε:  «Ο Σταυρός θα μολύνει τους ανθρώπους;
Ντροπή  σας!...Οι  Άρχοντες  του  τόπου  φιλήσανε  το  Σταυρό
χωρίς  μάσκα  και σεις θα μου κάμετε επεισόδιο εδώ την ώρα
του Αγιασμού; Και θα μου απαγορεύσετε  να μπω  μέσα στις
τάξεις,  επειδή δεν φοράω  μάσκα;  Να κρατάω ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ   ΚΑΙ  ΝΑ  ΦΟΡΑΕΙ  ΜΑΣΚΑ;  Ντροπή  σας!  Είναι
αναίδεια….» (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 14.09.2021, σελ. 16  στην  ένθετη φωτογραφία). 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
VIDEO: 

(Πηγή: lexovitis.blogspot.com)
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Θαυμάστε το …..πλήθος των Μαθητών!

Και την ώρα της ασεβείας!….
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(Πηγή: https://youtu.be/PiOImxbKrd8)

ΠΡΑΞΙΣ 1  η   - Παράγραφος 2  α   
Η αφωρισμένη Κυρία Νίκη Κεραμέως

επιβεβαιώνει τις δαιμονικής εμπνεύσεως 
 αλλαγές στα Σχολεία!

Καθώς έγραψε η Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο φ. της 14. τρ. μηνός
(βλ.  σελ.  16)  η  Υπουργός  Κυρία  Νίκη  Κεραμέως  παρευρέθη   στον
Αγιασμό,  ο  οποίος  έγινε  στη  αυλή του  87ου Δημοτικού Σχολείου  της

Θεσσαλονίκης. Ο Αγιασμός «τελέστηκε στην αυλή, με
αντιπροσωπεία  μαθητών και  με  τις
απαιτούμενες αποστάσεις» !!!!!!!

Από  την  αυλή  του  Σχολείου  μάλιστα  κατά  την  τέλεση  του
Αγιασμού έδιωξαν τους γονείς των μικρών μαθητών «για χάρη
της Κεραμέως», όπως επί λέξει γράφει η Εφημερίδα! Θαυμάστε τα
όλα αυτά στο παρακάτω δημοσίευμα: 
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ΠΡΑΞΙΣ 1  η     - Παράγραφος 3η
ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ!

10



ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ  Νο 25 - Μέρος 1ον

(1-10)

______________________________________
       «Παιδάκια  σε  καρεκλάκια,  ιερέας  στις  αίθουσες»
διαβάζουμε στην Εφημερίδα» (βλ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» (14.09.2021, σελ.
15) 

(βλ. ΠΡΩΤΗ online, στο Διαδίκτυο)
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