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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 – Νοέμβριος 2021
*************************

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

Το κείμενον αποτελείται από 111 σελίδες.
Δυστυχώς με το  e-mail  δεν είναι δυνατόν 

να αποσταλή εν συνόλω.
Σήμερα λαμβάνετε το 7ον μέρος της Κραυγής  Νο

25,
Ήτοι τις  σελίδες 71-83

ΠΡΑΞΙΣ 11  η 

Ας πάμε και λίγο πιο βαθειά!
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Όταν  οι  κοσμικές  Εφημερίδες  κτυπούν  «τον  κώδωνα  του

κινδύνου»∙  όταν  ιατροί  με  διεθνές  κύρος  χωρίς  προσχήματα
κραυγάζουν  και  λέγουν  τα  φρικτά  αυτά  λόγια:  «Έλληνες,  μην
ακούτε  την  Κυβέρνηση:  Το  εμβόλιο  θα  σκοτώσει  τα
παιδιά  σας» και  οι  Ιεράρχες  της  Εκκλησίας  μας  μετατρέπουν
τους  ιερούς  Ναούς  σε  Εμβολιαστικά  Κέντρα∙  όταν  Αρχιερείς
επιτίθενται  κατά  των  πιστών,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  δεχθή  το
σατανικής εμπνεύσεως εμβό-λιον κατά του Κορωνοϊού και έπειτα τους
μοιράζουν  και  …σοκολατάκια,  διά  να  τους  …..γλυκάνουν∙  όταν  οι
Εφημερίδες  αναμεταδίδουν  το  μήνυμα:  «Ξυπνάτε  Χριστιανοί,
μας  κλέβουν  τα  πάντα»,  τότε  γίνεται  φανερόν,  ότι  η
κατάστασις   στην  οποία  έχει  περιέλθει  η  Ελληνκή
Κοινωνία τώρα πλέον είναι τραγική!

Ας ρίξουμε, λοιπόν, μια ματιά στα προαναφερθέντα 
δημοσιεύματα: 

1ον 

(βλ.
ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 17.09.2021, σελ. 11)

2ον 

(βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 25.09.2021, σελ.
1)
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3ον

Ας  προχωρήσουμε  λίγο  ακόμη. Όταν  η  Δικαστική  Εξουσία
επικαλύπτει  προστατευτικά  μερικούς  επώνυμους  σεξουαλικά
ανωμάλους τύπους, όπως π.χ. παιδεραστές, ομοφυλόφιλους κλπ., ενώ,
αντιθέτως,  στρέφεται  εναντίον  Ιερέων του  Θεού,  οι  οποίοι  ενεργούν
κατά συνείδησιν, τότε η κατάστασις είναι ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ! 

Διαβάζουμε,  λοιπόν  ,   σε  ημερήσια  εφημερίδα  των  Αθηνών  (βλ.
ΜΑΚΕΛΕΙΟ,  18/09/2021,  σελ.  16),  ότι  «ο  Προϊστάμενος  της
Εισαγγελίας  Πρωτοδικών  Θεσσαλονίκης  έδωσε  εντολή  στην
Εισαγγελέα  Ποινικής  διώξεως  να  παραγγείλει  διενέργεια
προκαταρτικής εξετάσεως από την Αστυνομία, για να διαπιστωθεί, εάν
στοιχειοθετείται  το  αδίκημα  της  “διέγερσης  σε  ανυπακοή“!  Το
έγκλημα  του  ιερέως  ήταν,  ότι  «δεν  δίστασε…σύμφωνα  με
καταγγελίες,  στη  γιορτή  της  Υψώσεως  του  Τιμίου
Σταυρού  να ωθήσει τους πιστούς να ασπασθούν τον
Σταυρό  μόνο χωρίς ….μάσκα»!!!! 
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Θα ήθελα να ερωτήσω τον κ. Εισαγγελέα: Δεν είναι χριστιανός;

Δεν ήκουσε ποτέ, ότι η Εκκλησία του Χριστού  το ιατρείο και των
ψυχών και των σωμάτων; Εις  τον Ναόν προσέρχονται ασθενείς,
πλήν  όμως  πιστοί  άνθρωποι,  και  προσεύχονται  και  ικετεύουν  τον
Κύριον  διά την ίασιν της ασθενείας των! Εις την Παναγίαν μας,  εκεί
κάτω εις την Τήνον, αλλά και εις την Παναγίαν μας την Τρυπητήν, εδώ
εις το Αίγιον, και εις ολόκληρον την Ελλάδα υπάρχουν Προσκυ-νήματα
όχι μόνον της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και των θαυματουργών Αγίων
μας,  όπου  συνεχώς  προσέρχονται  το  πλήθος  των  ασθενών  και
φεύγουν  αποθεραπευμένοι! Εκεί  κάτω  εις  την  Θέρμην  της
Μυτιλήνης,  εις  την Ιεράν Μονήν των Αγίων Ραφαήλ-  Νικολάου -και
Ειρήνης,  υπάρχουν κάποιες δεκάδες από αναπηρικές πατερίτσες, τις
οποίες  άφησαν  εκεί  κάποιοι  ανάπηροι  αδελφοί  μας,  καθώς  έφευγαν
αποθεραπευμένοι!  Άρα  η  χρήσις  της  μάσκα  εις  τον  Ναόν  των
Ορθοδόξων  φανερώνει  ολιγοπιστίαν!  Είναι  δαιμονικής  εμπνεύσεως
οδηγία! Ο Ιερεύς,  λοιπόν,  στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης ενήργησε
σύμφωνα με τις  διδαχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας!  Ερωτώ τον κ.
Εισαγγελέα: διατί, λοιπόν, διώκετε τον συγκεκριμένον ιερέα;
Απλούστατα διά να ευαρεστήσετε στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη και στις
όχι  μόνον  παράνομες,  αλλά  και  αντισυντα-γματικές  εντολές  των
Υπουργών Του! 

Άρα δεν ζούμε πλέον στην Ελλάδα, όπου η Ορθοδοξία κηρύσσεται
και κυριαρχεί, αλλά σε μια Ελλάδα, η οποία μεταβάλλει τον χαρακτήρα
της και σιγά-σιγά γίνεται μια Χώρα ουδέτερη ως προς το Θρήσκευμα ή
μάλλον μια Χώρα προστατευτική για τον Μωαμεθανισμό! Δυνάμεθα,
λοιπόν,  τώρα  πλέον  να  ομιλούμε  διά  την  ΕΛΛΑΔΑ  ΤΩΝ  ΑΘΕΩΝ
ΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ!  
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Προς επιβεβαίωσιν του ισχυρισμού αναφέρομεν την πληροφορίαν,

ότι  εις  την  Θεολογικήν  Σχολήν  της  Θεσσαλονίκης,  όπου  μέχρι  χθες
εδιδάσκετο  η  Ορθόδοξος  Θεολογία,  τώρα  πλέον  εισάγεται  και  το
Μάθημα  των …..Μουσουλ-μανικών Σπουδών! 

Το γεγονός, ότι η άλλοτε Ορθόδοξος Ελλάδα μας αποβάλλει τον
χαρακτήρα καταδεικνύεται τώρα πλέον όχι μόνον από την μεταστροφήν
των  Αρχιερέων  Της  σε  κήρυκες  της  Πανθρησκείας  κλπ.,  όπως
αναφερθήκαμε  παραπάνω,  αλλά  και  από  την  καταπάτηση  των
αρχών  και  διδαχών  της  Χριστιανικής  Ηθικής   από  τους
Λειτουργούς  του  φρικτού  Θυσιαστηρίου!  Ένα  πολύ  πρόσφατον
δημοσίευμα  μας  πληροφορεί,  ότι  επεβλήθη  η  ποινή  «οκτώ  χρόνια
κάθειρξη» σε κάποιον 80χρονο ανάξιον ιερέα, διότι «ασελγούσε« σε
μια 11χρονη κοπελίτσα! Το περιγράφουν και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και το
ΜΑΚΕΛΕΙΟ (βλ. φ. της 17ης/09/2021, σελ. 23 και 15 αντιστοίχως).

ΠΡΑΞΙΣ 12  η 

Ο ουρανός σκοτείνιασε!
 Η Χριστιανική Ελλάδα πεθαίνει!
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Στην Ελλάδα, η οποία άλλοτε ήταν η Χώρα των Μαρτύρων, των

Αγίων και των Ηρώων, σήμερα απλώνεται το βαθύ σκοτάδι της αθεΐας,
της παρανομίας, της υποκρισίας, του ευτελισμού των συνειδήσεων, της
ανηθικότητος  στην  στε-νώτερη  και  την  ευρύτερη  έκδοσή  της!  Η
ΑΜΑΡΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ!  O ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΧΟΡΕΥΕΙ! Ενώ αντιθέτως:  Η
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ, Η ΣΩΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΑΚΡΥΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ!
ΔΑΚΡΥΖΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ!  

Η Ελλάδα μας τώρα πλέον απαρνείται τον Σωτήρα του κόσμου,
τον  Χριστόν!  Αποβάλλει  την  Χριστιανικήν  της  Ταυτότητα!
Αποχριστιανίζεται! Αυτό,  μεταξύ  άλλων,  αποδεικνύεται  από   τα
Προγράμματα Εκπαιδεύσεως, που εφαρμόζονται  στα Δημόσια Σχολεία!
Την  τραγική  κατάσταση  περιγράφει  ο  μαχητής  Εκπαιδευτικός  κ.
Δημήτριος Νατσιός σε άρθρο του με τίτλον:  «Στα σχολειά της
προδοσίας σβήνει  η  Ελλάδα»,  το  οποίον  δημοσιεύθη-κε
στην  σοβαρή  Εφημερίδα  ΕΣΤΙΑ  (φ.  της  24ης/09.2021,  σελ.  8).  Εκεί,
λοιπόν,  δημοσιεύονται  τα  εξής  κατορθώματα  των  Διοικούντων  την
Ελλάδα μας:  

1. Καταργήθηκε  η  πρωϊνή  προσευχή  στο  προαύλιο  του
Σχολείου!

2. Ο  εκκλησιασμός   των  μαθητών  τώρα  πλέον  γίνεται
προαιρετικά! 

3. Καταργούνται σιωπηρώς και οι Μαθητικές Παρελάσεις!
4. Το Μάθημα των Θρησκευτικών περιορίζεται σε μία ώρα

την εβδο-μάδα και με βιβλία απαράδεκτα, καθώς είναι
συντεταγμένα  με  τις  θρησκειολογικές  επιταγές  της
εποχής μας!

5. Καταργήθηκε η απαγγελία του Εθνικού μας Ύμνου, «το
αναστά-σιμο  τροπάρι του Γένους,  με την ταυτόχρονη
έπαρση της σημαίας μας στα Διδακτήρια»  σημειώνει επί
λέξει!

6. Υποβαθμίζεται  πλέον  και  η  διδασκαλία  της  γλώσσης
μας,  αφού  ήδη  από  το  Νηπιαγωγείο  εισάγεται  η
διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσης!

7. Και μία σημείωσις του συντάσσοντος αυτό το κείμενον:
Στα  Νηπιαγωγεία  εισάγεται  και  το  Μάθημα  της
σεξουαλικής  διαφωτίσεως,  ώστε  τα  νήπια  να
μαθαίνουν,  ότι  η  έως  χθές  καταδι-κασμένη  ως  μη
φυσιολογική  σεξουαλική  ένωσις  δύο  προσώπων  του
ιδίου  φύλου,  τώρα  πλέον  πρέπει  να  θεωρείται  ως
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φυσιολογική  και  απολύτως  νόμιμη!  ‘Ετσι,  λοιπόν,  σε
λίγο καιρό το μαύρο θα λέγεται ...άσπρο, η εντιμότης …
βλακεία, η απάτη …εξυπνάδα, η εγκράτεια …παθολογική
αρρώστεια κ. ού. κ. !!!!

Ο κ. Δημήτριος Νατσιός επισφραγίζει τις ανησυχίες του με τα
εξής λόγια του Πατροκοσμά: 

«Θα βγούν πράγματα από το σχολείο, που ο νους σας
δεν  φαντάζεται».   Οι  Πρόγονοί  μας  εννοούσαν  τα
θαυμαστά, τα γερά και καλά γράμματα, που δίδασκε το
Ελληνικό  σχολείο,  πριν  το  ρημάξουν  τα  φράγκικα
σκοτάδια. Τώρα καταλάβαμε, ότι για άλλα προφήτευε ο
Άγιος»! 

Επίσης ο Ελλογιμώτατος Καθηγητής της Νομικής Σχολής κ.
Αλέξανδρος Κωστάρας επισφραγίζει  ένα βαθυστόχαστο άρθρο
του με τίτλον: «Γιατί βυθίζεται  δημοσκοπικά η Εκκλησία;» με
τα  εξής  αξιοσημείωτα  λόγια:«Και  ένα  ερώτημα  προς  τους
αρμοδίους, η απάντηση του οποίου θα τους βοηθήσει να βρούν
την  άκρη  του  “νήματος”,  που  αποζητούν:  Πως  εξηγείται  η
ενθουσιώδης υποδοχή του κοινού στην ταινία “ο Άνθρωπος του
Θεού“,  που  παίζεται   κατ’  αυτάς  στις  κινηματογραφικές
αίθουσες, με την παράλληλη αποστροφή προς τους“Ανθρώπους
της  Εκκλησίας“;  Τι  μηνύματα έστελνε “ο Άνθρωπος του
Θεού“,  που  δεν  τα  στέλνουν,  δυστυχώς,  σήμερα  οι
“Άνθρωποι  της  Εκκλησίας“;»  (βλ.  Εφημερίδα  ΕΣΤΙΑ,  φ,  της
25ης.09.2021, σελ. 8).

Την ανακεφαλαίωσιν της συντελουμένης ηθικής και εθνικής
καταστροφής  μας  περιέγραψεν  ο  Αγιορείτης  άγιος  Γέροντας
Γαβριήλ κατά μήνα Μάρτιον του τρ. έτους, όταν είπε τα εξής
φοβερά  λόγια:  «Η  Ελληνική  Βουλή  μας  οδηγεί   στην
καταστροφή.  Νομιμοποίησε  τις  πορνείες,   τις
εκτρώσεις,  την  ελεύθερη  συμβίωση,  την  καύση  των
νεκρών,   βγάζει  τα  θρησκευτικά  από  τα  σχολεία,
διδάσκει  το σεξ στα παιδιά….και έτσι που πάμε θα
χαθούμε  σαν  φελλοί.  Για  να  λυτρωθούμε
χρειάζεται  μετάνοια…»  (  βλ.  Εφημερίδες  ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ,  φ.  της  03.03.2021  και  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΩΡΑ  ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ,  φ.  της 26.09.2021,  σελ.  7).  Πλήν όμως η λέξις
ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΔΕΝ ΑΚΟΎΓΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΩΝ
ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ! Τώρα πλέον κυριαρχεί η λέξις ΕΜΒΟΛΙΟΝ!
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Συνεπώς  άκρως  λυπηρόν  είναι  το  γεγονός,  ότι  ενώ  οι

κοσμικοί  παράγοντες,  όπως  είναι  οι  Εκπαιδευτικοί,  οι
Δημοσιογράφοι  κλπ.,.  διαισθάνονται  και  καταγράφουν  τα
γεγονότα,  διά  των  οποίων  αλλοιώνεται  η  Ελληνοχριστιανική
Ταυτότητα  της  Ελλάδος,  αντιθέτως  οι  Εκκλησιαστικοί
Παράγοντες,  όπως  π.χ.  οι  Σεβασμιώτατοι  Μητροπολίτες  της
Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  οι  Ιεροκήρυκες  κλπ.  εκκλησιαστικοί
Διδάχοι  ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ ή και ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑ-ΝΟΝΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ, διά τούτο και δεν
αντιδρούν! 

Θέλετε αποδείξεις; Εντός των προσεχών ημερών συνέρχεται
η  ολομέλεια  των  Μητροπολιτών  μας  στην  ετήσια  Τακτική
Σύνοδο  της  Ιεραρχίας.  Συνέρχεται  στην  κατ΄  έτος  και  κατά
μήνα Οκτώβριον τακτικήν της Συνέλευσιν. Είναι το Ανώτατον
Διοικητικόν Όργανον της Εκκλησίας μας. Ας σημειωθή δε ότι
κατά το έτος 2020, λόγω του Κορω-νοϊού, ΔΕΝ ΣΥΝΗΛΘΕΝ!     

Συνέρχεται,  λοιπόν,  εντός  της  προσεχούς  εβδομάδος  και
έχουμε εις χείρας μας το Πρόγραμμα των Εργασιών Της. Σας το
παρουσιάζουμε,  όπως  απεστάλη  πρός  τους  Σεβ.  Συνοδικούς
Συνέδρους  διά  του  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  3096/Διεκπ.
1371/15.07.2021  Συνοδικού εγγράφου: 

Τρίτη 5 Οκτωβρίου με θέματα: 
α)  «Κανονισμός  περί  συστάσεως,  οργανώσεως  και

λειτουργίας του Μητρώου Εφημερίων, Διακόνων, Ιεροκηρύκων
και Μοναχών της Εκκλησίας της Ελλάδος».

β) «Συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου εις το Εκκλησιαστικόν
γεγονός». 

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου με θέματα:
α) «Κανονισμός  περί  Κώδικος  εκκλησιαστικής  διοικητικής

διαδι-κασίας».
β)  «Επιστημονική  και  Θεολογική  προσέγγισις  του  ιού  της

πανδημίας. Απαντήσεις εις θεωρίας συνωμοσίας»

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου με θέματα:
α)  «Τροποποίησις  των  υπ’  αριθμ.  1/1977  και  2/1977

Κανονισμών…  περί  εργασιών  της  Ι.Σ.Ι.  και  της  Δ.Ι.Σ.  της
Εκκλησίας της Ελλάδος».
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β) «Τροποποίησις του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού ….περί

Ιερών Ναών και Ενοριών».
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου με θέμα:
Πλήρωσις  των  Ιερών  Μητροπόλεων  1)  Λαγκαδά….,  2)

Καστορίας….,  και 3)  Πολυανής και Κιλκισίου,  ως και  τυχόν
κενωθησομένων Ιερών Μητροπόλεων».

 
Ο  κόσμος,  λοιπόν,  καίγεται!  Η  Ελλάδα  μας  αλλάζει

ταυτότητα!  «Έ-χουμε  πέντε  εκατομμύρια  αλλοδαπούς
στην  Ελλάδα;» ερωτά  με   βροντερή  φωνή   ο  σθεναρά
μαχόμενος  διά  την  Ελλάδα  και  την  Ορθοδο-ξίαν  μας  κ.
Γεώργιος  Μιχαλόπουλος  (βλ.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΩΡΑ,  φ.  της
29ης.09.2021, σελ. 4).  Ο Χριστός ευρίσκεται υπό διωγμόν! Οι
Ενορίες μας έχουν διαλυθή! Μέσα εις τους Ναούς εφαρμόζεται
η απόστασις ασφαλείας, όπου ο κάθε εκκλησιαζόμενος πρέπει
να απέχη δύο μέτρα από τον διπλανό του! Η εγκληματικότης
επεκτείνεται!  Η  «γυναικοκτο-νία»  είναι  ένας  νέος  όρος,  ο
οποίος  εισάγεται   στο  ελληνικό  λεξιλόγιο!   Η  ανηθικότης
βασιλεύει! Και ενώ, λοιπόν, η αμαρτία βασιλεύει ολόγυρά μας,
οι σεπτοί  ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ …
ΧΑΜΠΑΡΙ! Συνέρχονται βέβαια  σε λίγες ημέρες, αλλά διά να
ασχο-ληθούν με άλλα πράγματα!  

Ο  Κύριός  μας  κραυγάζει  μεγαλοφώνως:   Ιεραρχία  της
Εκκλησίας  της  Ελλάδος  «μεριμνάς  και  τυρβάζη  περί
πολλά, ενός δε εστί χρεία»!    (Λουκ. ι΄, 41-42). Η Ιεραρχία
μας, λοιπόν,  με θρησκευτική μεν ευλάβεια ακούει τις εντολές
της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη,  ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
ΤΟΥ  ΔΟΜΗΤΟΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΜΑΣ! Ακόμη  και  το
θέμα της 6ης Οκτωβρίου, που έχει τίτλον: «Επιστημονική και
Θεολογική  προσέγγισις   του  ιού  της  πανδημίας»
προβλέπομεν,  ότι  θα  καταλήξη  σε  νεώτερες  ΕΝΤΟΛΕΣ  της
Ιεραρχίας  διά την υποχρε- ωτικήν επιβολήν του Εμβολίου, διά
την  μετατροπήν  των  Ναών  σε  Κέντρα  Εμβολιασμού,  διά  την
καταδίκην  των  αρνουμένων  τον  εμβολια-σμόν,  διά  την
μετ΄επιμονής επιβολήν της χρήσεως της δαιμονικής εμπνεύσεως
μάσκας μέσα εις τους Ναούς,  γενικώς  διά την πλήρη και
τυφλήν  υποταγήν   της  Εκκλησίας  στις  εντολές  της
Κυβερνήσεως  των  Αθέων  και  των  Μάγων,  οι  οποίοι
κυβερνούν σήμερα την Ελλάδα μας! 
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‘Οσον αφορά το ζήτημα της χρήσεως της μάσκας εντός του

Ναού και  μάλιστα κατά την ώραν της θείας λειτουργίας,  οι
Αρχιερείς  μας………..   καλύπτονται  πλήρως  (;;;;;)  από  την
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ  συμπεριφοράν  του  Οικουμενικού  μας
Πατριάρχου  κ  Βαρθολομαίου,   ο  Οποίος  χρησιμο-ποιεί  την
μάσκαν και  όταν τελή την θείαν λειτουργίαν και όταν
επίσης  ασπάζεται  το  ιερόν  Ευαγγέλιον!.....  Θαυμάστε
Τον! 

 
Η προδοσία της Ορθοδοξίας σε όλο της το μεγαλείο!

(Πηγή: το Διαδίκτυο)
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        Βεβαίως,  εάν  οι  Σεβασμιώτατοι  Αρχιερείς  επιχειρήσουν  να
δικαιολογήσουν την προσωπικήν τους αδιαφορίαν, επικαλούμενοι την
συμπεριφοράν του Παν-αγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, τότε θα
τους ανταπαντήσουμε με τα λόγια της Αγίας Γραφής:  Αδελφοί μου,
μη προφασίζεσθε  προφάσεις  ἐν  ἁμαρτίαις!   Αντιθέτως,
οφείλετε να προσεύχεσθε ικετευτικώς προς  τον φιλάνθρωπον Κύριόν
μας  με  τα  λόγια  του  Ψαλμωδού:  Κύριε  «μὴ  ἐκκλίνῃς  τὴν
καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι
προφά-σεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις
τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν
αὐτῶν» (Ψαλμ. 140, 4). 

         Ας  επανέλθουμε,  λοιπόν,  στο  κύριο  θέμα  μας,  ότι  δηλ.  η
ανηθικότης βασιλεύει στην εποχή μας, και ότι, ενώ η αμαρτία βασιλεύει
ολόγυρά μας,  παρά ταύτα  οι σεπτοί  ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ
ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ …ΧΑΜΠΑΡΙ!

Ας  παραθέσουμε,  λοιπόν,  μερικά   εισέτι  περιστατικά  από  την
καθημερινή ειδησεογραφία:

a. «ΕΓΚΥΟΣ 12 ΕΤΩΝ……», γράφει η Εφημερίδα Espresso της 28ης

Σεπτεμ-βρίου τρ. έτους (σελ. 1η), και συμπληρώνει: «Πρωτοφανής
δικαστική  υπόθεση  στη  Θεσσαλονίκη  με  πρωταγωνιστές  μια
ανήλικη μαθήτρια, τον 21χρονο εραστή της και τον πατέρα του
παιδιού». 

b. Και μια άλλη ιστορία: «Ψυχική  και σωματική δοκιμασία
πέρασε  ο  ηλικιωμένος,  που  δέχθηκε  επίθεση  από
13χρονη»!   Και  η  περαιτέρω  περιγραφή:  «Ανυποψίαστος  ο
άνδρας  βγήκε  από  την  κεντρική  είσοδο  του  κτιρίου  (δηλ.  της
κατοικίας του,  κειμένης επί της οδού Ναυαρίνου στην Πάτρα)
και ξαφνικά μπροστά του εμφανίσθηκε η 13χρονη  κοπέλα. Τον
πλησίασε  και  χωρίς  δεύτερη  σκέψη  του  πρότεινε   να
συνευρεθούν  ερωτικά  έναντι  αμοιβής.  Ο  92χρονος  την
απέφυγε,  όμως εκείνη δεν σταμάτησε την “πολιορκία”,
προβαίνοντας  μάλιστα   σε  ασελγείς  πράξεις  σε  βάρος
του.  Ο  υπερήλικας  σαστισμένος,  προσπάθησε  να
απομακρυνθεί,  όμως  η  ανήλικη  τον  σταμάτησε  και
ασκώντας  του  σωματική  βία,  κατάφερε  και  έβαλε  το
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χέρι της στην τσέπη του και άρπαξε το πορτοφόλι του,
που  περιείχε   30  ευρώ  και  προσωπικά  έγγραφα  και
τράπηκε   σε  φυγή,  έχοντας  τραυματίσει  στα  χέρια  το
θύμα  της».  Αυτά,  λοιπόν,  γράφει  η  επαρχιακή  Εφημερίδα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ των  Πατρών  στο  φ.  της  1ης Οκτωβρίου  τρ.
έτους,  σελίς  4η, με  τον  τίτλο:  «Ασέλγησε  για  να  τον  …
ληστέψει»!!!!! 

c. Συνεχίζουμε την έρευνα: «Κατερίνη: 18χρονος έκανε σεξ με
12χρονη και του επιβλήθηκε….επίπληξη»,  έγραψε η τοπική
μας  Εφημερίδα  ΠΡΩΤΗ  ΤΗΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  στο  φ.  της  28ης

Σεπτεμβρίου τρ. έτους, σελ. 10η.
d. Και  τώρα  η  άλλη  όψις  του  νομίσματος:  «Η  ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΘΑΙΝΕΙ!!!».  «Φτιάχνουν νέο κράτος με εμβολιασμένο
ΜΕΙΚΤΟ πληθυσμό! Δείτε τα στοιχεία και φρίξτε», γράφει
και πάλιν η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ (βλ. φ. της 1ης.10.2021, σελ. 8-9) και
συμπληρώνει:  «Ο  πληθυσμός  της  Ελλάδος  μειώνεται
συνεχώς  μετά  το  2010  και  η  απογραφή  θα  το
επιβεβαιώσει,  σύμφωνα  με  ερευνητικό  πρόγραμμα  που
χρηματοδοτείται   από το  ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ….».  Και  η  εφημερίδα
συμπληρώνει:  «Φυσικά  ο  πληθυσμός  που  χάνεται,  θα
αντικατασταθεί,  σύμφωνα  με  την  Προεδρία  της
Δημοκρατίας  από  αλλοδαπούς,  οι  οποίοι  έρχονται
παράνομα  στην  Χώρα  μας…..στην  συντριπτική  τους
πλειοψηφία,  Μουσουλμάνοι»!!!! Εάν,  λοιπόν,  η  ΠΡΩΤΗ
Κυρία  της  Ελλάδος  είπεν,  δυστυχώς,  αυτά  τα  λόγια,  σας
υπενθυμίζω, ότι και ο Σεβ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.
Άνθιμος τα συνεπλήρωσε με την εξής  “εξυπνάδα”:  «Θα τους
αγκα-λιάσουμε, θα πάρουν για νύφες τα παιδιά μας»!!!!
(Πηγή: PRONEWS TV10/09/2021).
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(Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. της 1ης.10.2021, σελ. 8-9).

e. Ο  θλιβερός  απολογισμός  έχει  συνέχεια! ΤΙΜΩΡΗΣΑΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ  ΓΙΑΤΙ
ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΝ ΤΟ   “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΞΑΚΟΥΣΤΗ“,  γράφει η
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ (βλ. φ. της 29ης.09.2021, Παράρτημα
ΕΝ ΣΤΟΛΗ, σελ. 2) και συμπληρώνει: «Σάλο έχει προκαλέσει
η  απόφαση  της  Διοίκησης  της  Σχολής  Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων  να  τιμωρήσει  μια  ολόκληρη  τάξη
σπουδα-στών  της,  επειδή  τραγούδησε  το  “Μακεδονία
Ξακουστή“,  το  οποίο  χαρακτηρίστηκε  …..πατριωτικό
εμβατήριο!». 

f. Συνεχίζουμε τον θλιβερό απολογισμό διά την ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ και
της Πίστεως και της Πατρίδος μας από τους Εκκλησιαστικούς
Ταγούς της σήμερον, προς τους οποίους θα ηδυνάμην να είπω τα
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λόγια:  «τυφλ ς  τά τ  τα  τόν  τε  νο ν  τά  τ  μματ  ε »,  ὸ ᾽ ὦ ῦ ᾽ ὄ ᾽ ἶ δηλ.
Αδελφοί  μου  Αρχιερείς  του  Θεού  του  Υψίστου  είσθε
 τυφλοί  και  στ'  αυτιά  και  στο  νου  (νόηση)  και  στα
μάτια; για να χρησιμοποιήσω τα λόγια  του σοφού Σοφοκλή (βλ.
το έργο Οιδίπους Τύραννος,  στίχος 371), αφού δεν ακούγεται σήμερα
πλέον η φωνή της Εκκλησίας διά την ηθικήν διαπαιδαγώγησιν
και την προτροπήν των Ελλήνων Αδελφών μας ή των Ελλήνων
πνευματικών Σας τέκνων προς βίωσιν της εν Χριστώ ζωής;  Καλά
είναι  τα  θέματα  της  Ημερησίας  Διατάξεως  της  προσεχούς
Συνελεύσεως  Υμών,  ΑΛΛΑ  ΔΕΝ  ΕΓΓΙΖΟΥΝ  ΤΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΚΑΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΜΑΣ! Η λιτανεία
της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας μας εκεί κάτω στο νησί
της  Τήνου  στις  15  Αυγούστου  ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ!
Αντιθέτως,  η  «λιτανεία»  της  κούκλας  ΑΜΑΛ  των
Μουσουλμάνων στις 14 Αυγούστου έγινε ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ
ΕΜΠΟΔΙΟ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ  ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!
Άγιοι Αρχιερείς μας ….ξεκουφάνατε!  

g. Ένα  ακόμη  περιστατικό  Σας  εκθέτει  ανεπανορθώτως!
«ΚΑΝΟΝΙΚΑ  έγινε  η  παρέλαση  των  ομοφυλοφίλων  το
Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Είχε και επεισόδια, είχε και
συνωστισμό.  Όταν  πέρυσι  υπήρξε  αθρόα  προσέλευση
πιστών  στον  Άγιο  Δημήτριο,  οι  προοδευτικοί  ορθολο-
γιστές  ξεσάλωσαν.  Φέτος  όμως  για  τους  Γκέϊ  κανένα
πρόβλημα…»  γράφει  η  Εφημερίδα  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  (βλ.  φ.  της
28ης.09.2021, σελ. 8).  Και η ελαχιστότης μου θα προσέθετε: Κύριοι
της  Εφημερίδος  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  μή  κουράζεσθε!  Οι  Αρχιερείς
μας  σήμερα  πλέον  ΕΞΑΝΤΛΟΥΝ  ΤΙΣ  ΔΥΝΑΜΕΙΣ  ΤΩΝ
ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ  ΥΠΕΡ ΤΟΥ  ΕΜΒΟΛΙΟΥ! Δεν  τους  ενδιαφέρει
πλέον  η  σωτηρία  της  ψυχής  σας!  Κοπιάζουν  διά  την
σωματικήν υγείαν του εκκλησιαστικού Πληρώματος ΚΑΙ
ΟΧΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ!    
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(Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 28/09/2021, σελ. 08) 
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