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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,  Οκτώβριος  2021
*************************

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

Το κείμενον αποτελείται από 108 σελίδες.
Δυστυχώς με το  e-mail  δεν είναι δυνατόπν να αποσταλή εν συνόλω.

Σήμερα λαμβάνετε το 4ον μέρος της Κραυγής  Νο 25,
Ήτοι τις  σελίδες 30-38

ΠΡΑΞΙΣ 5  η

 Με το Δημογραφικό πρόβλημα σε εξέλιξη!

ΕΣΤΙΑ, Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: 
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1.      «  Το  ένα  μετά  το  άλλο  κλείνουν  τα  σχολεία  στην  ελληνική  επαρχία, καθώς  ο

δημογραφικός  μαρασμός  της  χώρας  συνεχίζεται  ακάθεκτος,  ελλείψει  οιασδήποτε
σοβαρής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης. Μόνο στην Ήπειρο   φέτος, όπως αποφασίστηκε
νωρίτερα  το  καλοκαίρι  και  πρόσφατα  δημοσιεύτηκε  σε  ΦΕΚ, θα  κλείσουν…  40
σχολεία. Ακόμη  38  σχολεία  δεν  θα  λειτουργήσουν  στην Περιφέρεια  της  Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης. 

Ο λόγος -για τα περισσότερα εξ αυτών- δεν είναι άλλος από την έλλειψη μαθητών,
καθώς η ερήμωση της ελληνικής επαρχίας από παιδιά και εφήβους συνεχίζεται εδώ και
δεκαετίες, δημιουργώντας  εκρηκτικό  πρόβλημα  τόσο  σε  κοινωνικό  όσο  και  σε  εθνικό
επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια το δημογραφικό   περιγράφεται από
ειδικούς ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τη χώρα, που υποσκάπτει τις ίδιες τις προοπτικές
επιβίωσης του ελληνικού έθνους, η πολιτική ηγεσία ακόμη κάνει… ασκήσεις επί χάρτου!

           Πηγή: https://www.newsbreak.gr/ellada/246047/mono-ipeiro-
kleinoyn-40-scholeia

2.  «Δημογραφικός μαρασμός χωρίς φρένο! Μόνο στην Ήπειρο κλείνουν φέτος 40
σχολεία ελλείψει μαθητών. 

«Το  ένα  μετά  το  άλλο  κλείνουν  τα  σχολεία  στην  ελληνική  επαρχία,  καθώς  ο
δημογραφικός  μαρασμός  της  χώρας  συνεχίζεται  ακάθεκτος,  ελλείψει  οιασδήποτε
σοβαρής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης. Μόνο στην Ήπειρο φέτος, όπως αποφασίστηκε
νωρίτερα το καλοκαίρι και πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, θα κλείσουν… 40 σχολεία.
Ακόμη 38 σχολεία δεν θα λειτουργήσουν στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης. 

Ο λόγος -για τα περισσότερα εξ αυτών- δεν είναι άλλος από την έλλειψη μαθητών,
καθώς η ερήμωση της ελληνικής επαρχίας από παιδιά και εφήβους συνεχίζεται εδώ και
δεκαετίες,  δημιουργώντας εκρηκτικό πρόβλημα τόσο σε κοινωνικό όσο και  σε εθνικό
επίπεδο. 

Παρά  το  γεγονός  ότι  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  το  δημογραφικό  περιγράφεται  από
ειδικούς  ως  το  νούμερο  ένα  πρόβλημα  για  τη  χώρα,  που  υποσκάπτει  τις  ίδιες  τις
προοπτικές επιβίωσης του ελληνικού έθνους, η πολιτική ηγεσία ακόμη κάνει… ασκήσεις
επί χάρτου!

Αυτό  αποδεικνύεται  από  την  απάντηση  που  έδωσε  η  αρμόδια  υφυπουργός  Μαρία
Συρεγγέλα σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος σημείωνε
τη βαρύτητα του θέματος. 

Σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Συρεγγέλα: «Βρίσκεται σε επεξεργασία από τη Γενική
Γραμματεία  Δημογραφικής  &  Οικογενειακής  Πολιτικής  &  Ισότητας  των  Φύλων
(ΓΓΔΟΠΙΦ) το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημογραφία και την Οικογένεια, το οποίο
θα βασίζεται στα πορίσματα της Έκθεσης της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για
το Δημογραφικό, καθώς και στην Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. για την Ενεργό Γήρανση και
το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές». 
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Αν και  η κυρία Συρεγγέλα ισχυρίζεται  ότι  σε  αυτό το σχέδιο θα περιλαμβάνονται

μέτρα με  σκοπό την  ανάσχεση της  φθίνουσας  δημογραφικής  πορείας  της  χώρας,  δεν
μπορεί παρά να αναρωτηθεί κανείς γιατί τόση καθυστέρηση;  Τι περιμένουν στο αρμόδιο
υπουργείο; Να φύγει και ο τελευταίος κάτοικος, να κλείσει και το τελευταίο σχολείο για
να αναλάβουν δράση; Ή μήπως συμμερίζονται τις απόψεις αυτών που θέλουν να μας
πείσουν ότι θα λύσουμε το πρόβλημα μέσω των μεταναστευτικών ροών;». 
(βλ.https://www.reporter.gr/Eidhseis/Politikh/479557-Syreggela-Proteraiothta-gia-thn-

kybernhsh-to-dhmografiko-problhma).

3. «Η λίστα των Μαθητών του Νηπιαγωγείου  ανέδειξε το πρόβλημα, που κρύβουν
κάτω  από  το  χαλί»  σημειώνει  η  Δημοσιογράφος  Δρ.  κα  Ελένη
Παπαδοπούλου  σε  άρθρο  της  στην  Εφημερίδα  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(17/09/2021, σελ. 10)  με τίτλο: «ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ». Διαβάζουμε λοιπόν τα
εξής: 

«Πρόσφατα ανέβηκε μία λίστα στο Διαδίκτυο με τα ονόματα
20 μαθητών ενός Νηπιαγωγείου της Αθήνας. Τα 17 ονόματα ήταν
ξένα,  τύπου  Χασάν,  Ομάρ,  Ιμπραήμ  και  μόλις τρία παιδιά είχαν
Ελληνικά ονόματα. Η λίστα αυτή ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα, που
θέλουν  να  κρύψουν  κάτω  από  το  χαλί,  αλλά  δεν  κρύβεται.  Την
αντικατάσταση  του  πληθυσμού,  την  γκετοποίηση  και  την
κατοχή ολόκληρων  περιοχών της Αθήνας από ασιατικούς και
αφρικανικούς   πληθυσμούς,  την  υπογεννητικότητα. Η  λίστα
αυτή έδειξε  το παρόν σε μία περιοχή  της πρωτεύουσας και το μέλλον
όλης της Χώρας.  Το οποίον, ως φαίνεται, δεν θα είναι καθόλου
Ελληνικό. Μόνο το 1/3 του. Και αυτό με επιφυλάξεις.

Το  Υπουργείο  κρατά  αυτά  τα  στοιχεία  μυστικά….Άνθρωποι,  που
έκαναν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα  φέϊγ-βολάν, για να πιούνε ένα
καφέ  και  να  δουλέψουνε,  ανατρίχιασαν  με  τα  προσωπικά  δεδομένα
μίας λίστα με Χασάν. Το λες και υποκρισία, το λες και ισλαμολαγνεία.
Το λες και παράνοια».

4. Αυτό, λοιπόν, που αναμένουμε να έλθη στο κοντινό μέλλον είναι μια   «ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΧΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!»
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(βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18.09.2021, σελ. 36).
5. Το Δημογραφικό = Ωρολογιακή βόμβα!
Γι΄αυτό και μερικοί γνήσιοι Έλληνες διαμαρ-τύρονται! Ο Δικηγόρος κ.

Δημήτριος  Γαρούφας  σημειώνει: «Κανείς  δεν  μιλά  για  το  Δημογραφικό,  που
μακροπρόθεσμα αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για τον Ελληνισμό»! 

(βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18.09.2021, σελ. 10)

6. «Η απώλεια της εθνικής συνειδήσεως! 
«Ντροπή στους  “πατριώτες Βουλευτές” διαβάζουμε σέ ένα σχό-λιο

της  Εφημερίδος  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  (17/09.2021,σελ.8),  για  μια  εκδήλωση
ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, το οποίον έγινε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων
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με θέμα:  Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας.   Στην εκδήλωση αυτή  από  τους  300  Βουλευτές-Μέλη της
Βουλής παρέστησαν ΜΟΝΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ! 

(βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 17.09.2021, σελ. 8).

7.  Στην  απώλεια  της  εθνικής  συνειδήσεως  ηγείται,  δυστυχώς,  η  Κυρία  Κατερίνα
(προσοχή, όχι Αικατερίνη) Σακελλαροπούλου, η Πρόεδρος της Ελληνι-κής Δημοκρατίας! Την
ξεφώνισαν ήδη τα ΜΜΕ! 

«Αφού κατέβασε τα όπλα του 1821 και εξαφάνισε τη σημαία από το γραφείο,
τώρα καταργεί τον Διονύσιο Σολωμό»!!!!!!

Δεν έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου για πρώτη φορά σε 
δοξολογία για την Πρωτοχρονιά!». 

(Πηγή: https://www.newsbreak.gr/politiki/157762/sakellropoulou-doxologia-
ethnikos-ymnos)
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Ιδού και το σχετικό κείμενο:  Η εφημερίδα     «  Εστία  »   γράφει  :  

Διαβάσαμε την αποκάλυψη στο εκκλησιαστικό site «Εξάψαλμος» σε ένα μικρό σημείωμα
του Σωτηρίου Τζούμα αλλά δυσκολευτήκαμε να το πιστέ-ψουμε. Θεωρήσαμε ότι εκτός από
πρωταπριλιάτικα ψέματα υπάρχουν και τα πρωτοχρονιάτικα!

Μόνο αφού προηγήθηκε ένας μεγάλος κύκλος επικοινωνιών μας με αυτό-πτες μάρτυρες,
οι  οποίοι  μετείχαν  ως  προσκεκλημένοι  στην   πρωτοχρονιάτικη  δοξολογία και  έζησαν  από
πρώτο χέρι όλα όσα συνέβησαν πειστήκαμε ότι όντως συνέβη αυτό που καταγγέλθηκε:  Ότι οι
επιτελείς  της  Προέδρου  της  Δη-μοκρατίας  Κατερίνας  Σακελλαροπούλου  έδωσαν, κατόπιν
επιθυμίας της, εντολή στην μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων να μην γίνει ανάκρουση του
εθνικού ύμνου ούτε κατά την προσέλευση ούτε κατά την αποχώρηση της από τον Ιερό
Μητροπολιτικό Αθηνών. Για πρώτη φορά σε δοξολογία για την Πρωτοχρονιά!

Έτσι μετά την αφαίρεση της σημαίας από το γραφείο της, την αφαίρεση των όπλων
του αγώνα του 1821 που είχαν τοποθετηθεί στο γραφείο της από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο,
την διαγραφή από το λεξιλόγιο της κρίσιμων εννοιών της εξωτερικής μας πολιτικής, τώρα
προστίθεται και ο εθνικός ύμνος στο προεδρικό «παλμαρέ».

Συμπέρασμα:  Ελλάδα μου,  σε  δολοφονήσαμε εμείς  οι  νεο-
΄Ελληνες!  Κάποτε,  πλημμυρισμένοι  από  εθνική  υπερηφάνεια
τραγουδούσαμε το τραγούδι  «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν
την σκιάζει φοβέρα καμμιά….»! Δυστυχώς τώρα πλέον η ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΘΑΙΝΕΙ!  Την δολοφόνησαν κάποια παιδιά της! 
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ΠΡΑΞΙΣ 6  η

 Με την υποβάθμιση των Θεολογικών Σχολών!

Η  Εκκλησία  μας,  ως  γνωστόν,  αντλεί  τα  στελέχη  Της  από  τις
Εκκλη-σιαστικές Σχολές και μάλιστα από τις Θεολογικές Σχολές και
Ακαδημίες! Εκεί οι υποψήφιοι κληρικοί καταρτίζονται και μαθαίνουν
την ιστορία της Εκκλησίας, την Ορθόδοξη Θεολογίας και εμβαθύνουν
στο νόημα των Διδαχών του Κυρίου μας, των Αγίων Αποστόλων της
Καινής  Διαθήκης,  αλλά  και  των  Προφητειών  κλπ.  της  Παλαιάς
Διαθήκης, ώστε να είναι ικανοί αύριον ως Κληρικοί να διδάξουν τους
πιστούς!  Έπειτα  και  στα  Δημόσια  Σχολεία  διδάσκουν  οι  Θεολόγοι
Καθηγητές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι των Θεολογικών Σχολών. 

Η  Κυβέρνηση,  λοιπόν,  των  Αθέων  και  Μάγων,  η  οποία  κυβερνά
σήμερα  την  Ελλάδα  μας,  έθεσε  ως  στόχο  της  να  πλήξη  και  τις
Θεολογικές Σχολές! Θαυμάστε τα σχετικά δημοσιεύματα! 
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Στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (φ. της 5ης/09/2021,
σελ. 1 & 2) διαβάζουμε τα εξής:

«Με συγκρατημένη απογοήτευση, αλλά περισσή ψυχραιμία αποδέ-
χθηκαν τα περισσότερα Μέλη της Ακαδημαϊκής Θεολογίας…τις φήμες
περί της δημιουργίας  στο εγγύς μέλλον μονο-τμηματικών Σχολών στη
Θεολογική  Αθηνών (ΕΚΠΑ)  και  στη  Θεολογική  Θεσσαλονίκης  (ΑΠΘ)
…..Οι  πληροφορίες  επιμένουν,  ότι  σε  περίπου  ένα  μήνα,  χρονικό
διάστημα  ανεπαρκές  για  ένα  τόσο  σοβαρό  θέμα,  που  θα  επιφέρει
επιπλοκές  στη  ζωή  δεκάδων  Καθηγητών  και  χιλιάδων  φοιτητών,  θα
έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις!».

Σημειώσατε,  παρακαλώ,  ότι  όλα  αυτά  σχεδιάζονται  «μετά  τη
δραματική συρρίκνωση και των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών»,
όπως γράφει  η  ως άνω μαχητική Εφημερίδα.  «Επιχείρηση, λοιπόν,
ακρωτηρια-σμού των Θεολογικών Σχολών μετά τη συρρίκνωση
των Εκκλησιαστι-κών Ακαδημιών», είναι ο σχετικός τίτλος.

Τα συμπεράσματα δικά σας!

ΠΡΑΞΙΣ 7  η

 Με την Ηθική εξαθλίωση της Κοινωνίας μας!
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Η Κοινωνία μας σήμερα έχει μετατραπή σε  Σόδομα και Γόμορρα!

Η  αναισχυντία  βασιλεύει  παντού!  Η  ανηθικότητα   χαρακτηρίζεται
πλέον  ως  μια  αθώα  φυσιολογική  σεξουαλική  σχέση!  Ο  πατέρας
ασχημονεί σεξουαλικά στην ….. ενδεκάχρονη κόρη του!  «19χρονος
κατηγορεί-ται για τον βιασμό 12χρονης»,  γράφει η Εφημερίδα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  (18.09.2021,σελ.  24).  Οι  τα  πρώτα  φέροντες  στην
Κοινωνία  μας   δεν  έχουν  φρένο  στις  παράνομες  σαρκικές  σχέσεις
τους! Η Κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας  συζεί παρανόμως με τον
«φίλο»   της,  τον  «γκόμενό  της» κατά  την  έως  χθες  ορολογία,
συγγνώμην  διά  την  χρήσιν  της  λέξεως,  και  δεν  διστάζει  να  τον
παρουσιάζει ευκαίρως-ακαίρως στις δημόσιες εμφανίσεις Της!

Την  απελπιστική  αυτή  κατάσταση  της
σημερινής  Κοινωνίας  αναπτύξαμε  στην
πτωχή  μελέτη  μας,  η  οποία  εκδόθηκε  τον
Απριλίου του τρέχοντος έτους με τον τίτλο:
«Η Ελληνική Κοινωνία εσάπισε πλέον!
Καταντήσαμε  ΣΟΔΟΜΑ  ΚΑΙ  ΓΟΜΟΡ-
ΡΑ», και  διατίθεται  δωρεάν!   Ιδού  μερικά
από τα περιστατικά:

 «Φρίκη! Βίασαν δύο 15χρονες στο Ίλιον»!

 «Καταδικάσθηκε για ασέλγεια στην τετράχρονη κόρη του»!

 «14χρονος σκότωσε τους γονείς του και αυτοκτόνησε»!

 «Επιχείρησε να βιάσει 18χρονη σε ασανσέρ στη Ν. Σμύρνη»!

 «Η λέξη κίναιδος είναι προσβλητική»!

 «Αποκαλύφθηκαν  300  υποθέσεις  σεξουαλικής  κακοποίησης  και
παιδικής πορνογραφίας»!

 «Σοκ! Καθηγητής-τέρας ασελγούσε σε 15χρονο»!

 «Μαθήματα διαστροφής από το Νηπιαγωγείο»!

Και ένα τελευταίο! 
«Πυροβολούσε τον….Θεό επειδή νόσησε»!
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ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ  Νο 25 - Μέρος 4ον

(30-38)

______________________________________

(βλ. 
ΜΑΚΕΛΕΙΟ,17/09/2021,
σελ.19).
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	Δεν έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου για πρώτη φορά σε δοξολογία για την Πρωτοχρονιά!».

