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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 

κ. Ἀνδρέου εἰς τὴν ἐκδήλωσιν, διὰ τὴν συντριβὴν τῶν 
Κομμουνιστοσυμμοριτῶν, εἰς τὸν Γράμμον (29 Αὐγούστου 1949).

Βούρμπ ιανη ,  Κυρ ιακή ,  27  Αὐγούστου  2017.
Ἐδῶ καὶ χρόνια 
μᾶς δέρνει μιὰ βα-
ρειὰ ἀρρώστια ποὺ 
ἀκοὺει στὸ ὄνομα 
ἀδιαφορία καὶ ἀπά-
θεια. 
Τὸ λέω αὐτό, για-
τὶ εἶδα τὴν μεγάλη 
κινητοποίηση τῶν 
κ ομμουν ι σ τῶν , 
πρὶν ἀπὸ δυὸ πε-
ρίπου ἑβδομάδες, 
ἐδῶ, κοντά μας, 
στὴν Θεοτόκο, 
ὅπου ἐγκαινιάστη-
κε, τὸ περασμένο 
Σάββατο, κι ἕνα 
καινούργιο μνη-
μεῖο, γιὰ τὴν συ-
ντριβὴ (συγνώμη: 
τὴν «νίκη», ἤθελα 
νὰ πῶ) τοῦ λεγόμε-
νου Δ.Σ.Ε. Σ’ αὐτὴν 
τὴν ἐκδήλωση πα-
ρέστη ὁ γενικὸς 
γραμματέας τοῦ 
Κ.Κ.Ε καὶ μίλησε, 
ἐνῶ πολυάριθμα 
πούλμαν μετέφε-
ραν τοὺς πανηγυρ-
τζῆδες ἀπὸ μακρινὰ μέρη! Δηλαδή 
τὸ Κ.Κ.Ε προκαλεῖ. 
Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀριστερὴ Κυβέρνησή μας, 
ἐνῷ περιφρονεῖ τὶς ἐδῶ ἐκδηλώσεις 
ἤ τὶς ἀντίστοιχες στὸ Βίτσι, καὶ τὶς 
χαρακτηρίζει «γιορτὲς μίσους», ἔδω-
σε τὸ «παρὼν» στοὺς Κορυσχάδες 
τῆς Εὐρυτανίας, γιὰ τὰ 73 χρόνια 
ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς «Κυβέρνησης 
τοῦ βουνοῦ». Τόσο ὁ πρόεδρος τῆς 
βουλῆς, ὅσο καὶ ὁ ὑπουργὸς ἐσωτε-
ρικῶν ἐπῆγαν στὶς 20 Μαῒου φέτος, 
στὴν Βὶνιανη τῶν Ἀγράφων, γιὰ νὰ 
τιμήσουν τὴν ἵδρυση τῆς «Πολιτικῆς 
ἐπιτροπῆς Ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης», 
ὅπως ἦταν γνωστὴ ἡ «Κυβέρνηση 
τοῦ βουνοῦ».
Ἔτσι ἡ Κυβέρνηση συνεχίζει νὰ συ-
ντηρῇ σὲ κάθε εὐκαιρία τὸ ἐμφυ-
λιοπολεμικὸ κλῖμα, ξυπνῶντας τὶς 
μνῆμες τῶν κομμουνιστικῶν ἐγκλη-
μάτων, τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι θέλει 
νὰ ξεχαστοῦν… Δηλαδή, καὶ ἡ Κυ-
βέρνηση προκαλεῖ.
Κι’ ἐνῷ ὁ ἐγχώριος κομμουνισμὸς συ-
νεχίζει ἀσύστολα νὰ προκαλῇ, ἡ ἄλλη 
Ἑλλάδα, ποὺ θέλει νὰ μένῃ πιστὴ στὸ 
διαχρονικὸ μήνυμα τῶν ἡρώων τοῦ 
Γράμμου, παραμένει σὲ μιὰ ἀπάθεια 
καὶ ἀδιαφορία…
Καὶ δὲν εἶναι μόνο αὐτὰ τὰ δύο περι-
στατικὰ ποὺ προαναφέρθηκαν. Εἶναι 
καὶ ἄλλα, ποὺ σιγά, ἀλλὰ σταθερά, 
ὑπονομεύουν τὰ θεμέλια τοῦ Ἔθνους. 
Ἔτσι, μέσα στὴν θερινὴ ραστώνη, ἡ 
Κυβέρνηση νομοθέτησε, ὅτι στὰ σχο-

λεῖα δὲ θὰ ψάλλεται ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος 
κάθε Δευτέρα, οὔτε θὰ γίνεται ἔπαρ-
ση τῆς Σημαίας. Κι’ αὐτό, γιατὶ σύμ-
φωνα μὲ τὶς κυβερνητικὲς ἀπόψεις, ἡ 
ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου εἶναι 
«χάσιμο χρόνου», ἐνῶ τὸ νὰ ἀγαπᾷς 
τὴν Πατρίδα σου καὶ νὰ τιμᾷς ἐκεί-
νους ποὺ θυσιάστηκαν γι’ αὐτὴν τὴν 
Πατρίδα θεωρεῖται «Ἐθνικισμός»! 
Καὶ ἐδῶ ἡ Κυβέρνηση προκαλεῖ.

Ἡ Πολιτεία χρησιμοποιεῖ τὴν μέθο-
δο τοῦ «σαλαμιοῦ». Τώρα κόβει τὴν 
ἔπαρση τῆς Σημαίας καὶ τὸν Ἐθνικὸ 
Ὕμνο. Αὔριο, θὰ κόψῃ τὴν πρωϊνὴ 
προσευχὴ στὰ σχολεῖα. Μεθαύριο θὰ 
νομοθετήσῃ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυ-
λοφίλων καὶ τὴν υἱοθέτηση παιδιῶν 
ἀπὸ αὐτούς! Καὶ ἤδη, μὲ τὶς λεγόμε-
νες «ἔμφυλες ταυτότητες», ἔχει ξε-
κινὴσει ἔνα «πιλοτικό», ὅπως χαρα-
κτηρίζεται, πρόγραμμα σὲ σχολεῖα. 
Σύμφωνα μ’ αὐτό, τὰ παιδιὰ 12 μέχρι 
14 ἐτῶν θὰ διαλέγουν αὐτὰ τὸ φῦλο, 
στὸ ὁποῖο θέλουν ν’ ἀνήκουν!
Ἔτσι προωθεῖται ἀνεπαίσθητα ἡ ὁμο-
φυλοφιλία στὴν νέα γενιὰ, δηλαδὴ 
ἕνα πραγματικὸ ξεθεμελίωμα τῆς 
Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐμίλησα σχετι-
κῶς στὸ κήρυγμα τοῦ Ἐπιταφίου τῆς 

μεγάλης Παρασκευῆς, στὸν Μητρο-
πολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 
Τὸ ἐτόνισα καὶ σὲ ἄλλες, ἐπιμέρους 
ὁμιλίες, καὶ περισσότερο στὴν ὁμι-
λὶα τῆς Ἀγρυπνίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Μολυβδοσκέπαστης, τὸ ἑσπέρας τῆς 
14ης Αὐγούστου. Τὸ εἶπα καὶ στὸν 
ἑορτασμὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Τόνισα 
ὅτι τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι τοῦ Ὑπουργεί-
ου, εἶναι δικά σας, εἶπα ἀπευθυνόμε-

νος στοὺς γονεῖς. Ἡ εὐθύνη βαραίνει 
ἐσᾶς κυρίως. Καὶ γι’ αύτὸ πρέπει νὰ 
διαμαρτυρηθῆτε.
Ἀτυχῶς, μέχρι τώρα, δὲν πληροφο-
ρήθηκα ἄν ἔγιναν κάποιες διαμαρτυ-
ρίες ἀπὸ Συλλόγους Γονέων καὶ Κηδε-
μόνων – τοὐλάχιστον στὴν ἀκριτική 
μου περιοχή.
Ὅμως εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ κα-
ταλάβουμε ὅλοι, καὶ ἐγὼ καὶ ἐσεῖς, 
ὅτι χὰνουμε τὴν νὲα γενιά. Καὶ ἀπο-
ρεῖ κανείς: Πῶς παιδιὰ καὶ νέοι χρι-
στιανικῶν οἰκογενειῶν δὲν ἀκολου-
θοῦν τὰ βήματα τῶν γονιῶν τους, 
ἀλλὰ κάποια πηγαίνουν στὴν ΚΝΕ 
καὶ στὴν ἄθεη ἰδεολογία της, ἄλλοι 
γίνονται ἀναρχικοὶ καὶ «μπαχαλάκη-
δες», καταστρέφοντας περιουσίες 
τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν πολιτῶν, ἄλλα 

πέφτουν θύματα 
τῶν ναρκωτικῶν 
καὶ τῆς ποικίλης 
ἀνηθικότητας, καὶ 
ἄλλα, μὴ Θεέ μου, 
χειρότερα. 
Αὐτὴ τὴ στιγμή, 
δύο εἶναι –μετὰ τὸν 
Θεό– τὰ στηρίγμα-
τα τοῦ Ἔθνους: 
Ἡ Ἐκκλησὶα καὶ ὁ 
Στρατὸς, συμπερι-
λαβανομένων, βε-
βαίως, καὶ τῶν Σω-
μάτων Ἀσφαλείας. 
Ἀγωνίζονται τὸν 
ἀγῶνα τὸν καλὸ 
καὶ κρατᾶνε γερὰ 
τὸ μετερίζι τους. 
Γι’ αυτὸ καὶ μὲ 
λύσσα τοὺς πο-
λεμᾶνε.
Ἀλλά, ἄς μὴν ἐπα-
ναπαυώμαστε. Εἶ-
ναι ἀπόλυτη ἀνά-
γκη νἀ γίνουμε 
ὅλοι μας ἀγωνιστι-
κοὶ καὶ μαχητικοί. 
Μὴ λησμονοῦμε, 
ὅτι τὸ φῶς τοῦ 

Γράμμου, παρὰ τὶς λυσσώδεις προ-
σπάθειες κάποιων κύκλων, ἐξακολου-
θεῖ νὰ φέγγῃ καὶ νὰ φωτίζῃ συνειδή-
σεις καὶ καρδιές.
Ἔχουμε ἀγῶνα νὰ κάνουμε. Ἡ Βόρει-
ος Ἤπειρος καὶ ἡ Κύπρος δὲν ἔχουν 
δικαιωθῆ. Ἡ Τουρκία ἐποφθαλμιᾷ 
τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Θράκη. Ἡ Ἀλβανία 
προβάλλει ἐπίσημα τὸν χὰρτη τῆς 
«Μεγάλης Ἀλβανίας» ποὺ περιλαμβά-
νει ὁλόκληρη τὴν Ἤπειρο, μέχρι τὴν 
Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα, καὶ παράλλη-
λα ὑποκινεῖ τοὺς «Τσάμηδες» νὰ δι-
εκδικοῦν ἐδάφη τῆς Θεσπρωτίας καὶ 
χρηματικὲς ἀποζημιώσεις…
 Οἱ καιροὶ τρέχουν καὶ δὲν μᾶς πε-
ριμένουν. Ἄς ἀναλάβουμε ὅλοι τὶς 
εὐθῦνες μας. Ἔχω πῆ πολλὲς φορές, 
καὶ θὰ τὸ ξαναπῶ: Ὅσο ζῶ καὶ ὅσο 
οἱ δυνάμεις μου τὸ ἐπιτρέπουν, θὰ 
ἀγωνἰζομαι γιὰ νὰ μὴν προδοθοῦν τὰ 
ἰδανικά, γιὰ τὰ ὁποῖα θυσιάστηκαν οἱ 
Γραμμομάχοι. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ὁ 
θρόνος. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἑλλάδα εἶ-
ναι γιὰ μὲνα ἡ πρώτη καὶ μοναδικὴ 
προτεραιότητα. Σύνθημά μου, ὁ λό-
γος τῆς Ἁγ. Γραφῆς: «Ἕως τοῦ θανά-
του ἀγώνισαι ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, καὶ 
Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» 
(Σοφ. Σειράχ Δ’ 28). Ζήτω ἡ Ἑλλάδα 
μας !

Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καὶ Κονίτσης  Ἀνδρέας

Δύο εἶναι –μετὰ τὸν Θεό– τὰ στηρίγματα τοῦ Ἔθνους: Ἡ Ἐκ-
κλησὶα καὶ ὁ Στρατὸς. Ἀγωνίζονται τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸ καὶ 
κρατᾶνε γερὰ τὸ μετερίζι τους. Γι’ αυτὸ καὶ μὲ λύσσα τοὺς 
πολεμᾶνε.
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«Παναγία μας ἔχε κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία 
σκέπη σου τὸ ἑλληνικό ἔθνος, καὶ 
ὅλους μας». 
Αὐτὴ τὴν προσευχή εἶναι ἀπόλυτη 
ἀνάγκη νὰ τὴν ἀπευθύνουμε πρὸς 
τὸν Κύριο Ἱησοῦ Χριστό καὶ τὴν 
Παναγία Μητέρα του, μετὰ φωνῆς 
ἱσχυρᾶς καὶ δακρὺων. Γιατὶ; Διότι οἱ 
καιροί εἶναι ἐξόχως κρίσιμοι. Θεσμοὶ 
καὶ νόμοι ἀνατρέπονται, ἡ ἑλληνορ-
θόδοξη ταυτότητα τῆς πατρίδος 

μας ἀλλοτριώνεται, ἐνῷ οἱ διάφοροι 
πνευματικοὶ κατεδαφιστὲς ἔχουν 
κυριολεκτικά ἀποθρασυνθεῖ. Ἔτσι 
φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ κινδυνεύ-
ουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν Χώρα 
μας ἀπὸ τὶς παραμορφώσεις, τὶς πα-
ραχαράξεις, τὶς διαστρεβλὼσεις καὶ 
τὶς ἀλλοιώσεις τῆς ἠθικῆς, καὶ τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὅπως καὶ τῆς 
Ἱστορίας μας, τῆς Ἑλληνικῆς μας, 
φυσικά, Ἱστορίας.

Ἄς ξεκινήσουμε, ὅμως, ἀγαπητοί 
ἀδελφοί, μὲ κάποια συγκεκριμένα 
γεγονότα: 
1) Ἐπιχειρεῖται, ἤδη, ἡ ἀλλαγὴ 
τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος. 
Προπαντῶς ἐπιζητεῖται ἡ κατάρ-
γηση τῆς ἐπικλήσεως τῆς Ἁγίας 
Τριάδος, ὡς προοίμιο τοῦ Συντάγ-
ματος, καθιερωμένης ἤδη ἀπὸ τοὺς 
ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, στὶς πρῶτες 
Ἐθνοσυνελεύσεις τους.

2) Ὑπάρχει σχέδιο διαχωρισμοῦ 
τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος. 
Καὶ ναὶ μέν, ἡ Πολιτεία δείχνει νὰ σέ-
βεται, καὶ νὰ ἐπιδαψιλεύει τιμὲς στὸν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, στὴν 
πραγματικότητα, ὅμως, ὑπονομεύει 
τὴν Ἐκκλησία, καὶ φυσικὰ καὶ τὸν 
Προκαθήμενό της. Διότι τὸ μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχο-
λεῖα, μὲ τὴν ὕπουλη ἀποκοιμιστικὴ 
τακτικὴ τοῦ λεγομένου Ὑπουργεί-

ου Παιδεὶας καὶ Θρησκευμάτων, μὲ 
τὴν ὁποία ἐξουδετέρωσε τὴν ὅποια 
ἀντίδραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς δι-
οικήσεως, δηλ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,  φαίνεται 
νὰ παραδίδεται στὰ νύχια τῆς 
Πανθρησκείας καὶ νὰ ὁδηγεῖται σὲ 
θάνατο. Ὅπως δὲ εἶπε Σεβασμιώτα-
τος Ἱεράρχης στὴν Σύνοδο τῆς Ἱε-
ραρχίας τοῦ περασμένου Ἱουνίου, ὁ 
ὑποτιθέμενος διάλογος Ἐκκλησίας - 
Πολιτείας, ἀπὸ μηδενική βάση, ἦταν 
ἕνα τίποτε. Γιατὶ ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση 
ὅτι ἦταν πλέον τετελεσμένο. Ἡ Πο-
λιτεία τὸ εἶχε προχωρήσει. Ὁ Ἱεράρ-
χης αὐτός εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. 
Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἧταν μέλος τῆς 
Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου καὶ γνώριζε 
τὸ ζήτημα ἀπὸ πρῶτο χέρι. Αὐτές δὲ 
τὶς διαπιστώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μεσογαίας ἦρθε νὰ ἐπιβεβαιώσει 
μὲ δηλώσεις του, ὁ πρώην Ὑπουρ-
γὸς Παιδείας κ. Φίλης, ὁ ὁποῖος, 
ἀφοῦ καθύβρισε καπηλικότατα τὴν 
Ἐκκλησία ὡς ἀντιδραστικὴ καὶ σκο-
ταδιστική, κατέληξε λέγοντας: «Ἡ 
οὐσία δὲν ἀλλάζει, τὸ νὲο μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν ἦρθε γιὰ νὰ μεί-
νει». Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ λόγο ὁ Μη-
τροπολίτης Μεσογαίας χαρακτήρισε 
«οὐδετερόθρησκο» αὐτὸ τὸ μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν. Ἄλλος δὲ Ἱεράρ-
χης δήλωσε ὅτι τὸ πρόγραμμα γιὰ τὸ 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν 
βάση του εἶναι προβληματικό. Θὰ 
μποροῦσα δὲ νὰ πῶ, ἐκθεμελιωτικό, 
διότι ἀποδομεῖ  τὰ πάντα. 
Καὶ βέβαια, τώρα τελευταῖα ἔχουμε 
καὶ τὸ θέμα τῆς Σημαίας, ποὺ δὲν 

Ὁμιλία 
Μητροπολίτου
Ἀνδρέου  κατὰ τὴν 
Ἀγρυπνία στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ 
Μολυβδοσκεπάστου 
(14.8.2017)

«Καλοῦμε ὅλους 
σὲ πανστρατιὰ 
προσευχῆς 
καὶ ἐγρηγόρσεως»

Καταγγέλω τὴν Πολιτεία, 
διότι μὲ τὴν λεγόμενη 
«ἔμφυλη ταυτότητα» 
προωθεῖ τὴν ὁμοφυλο-
φιλία στὰ παιδιά τῶν 12 
καὶ 14 ἐτῶν! , ρωτῶντας 
τα τί θέλεις νὰ εἶσαι, ἀγό-
ρι ἤ κορίτσι καὶ ὄχι τί εἶ-
σαι. Πρόκειται γιὰ ἕνα 
διεστραμμένο σατανικὸ 
σχέδιο, μὲ στόχο τὴν ἐκ-
μαύλιση τῆς νέας γενιᾶς
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θὰ ὑψώνεται πιὰ στὰ σχολεῖα, ἀλλά 
καὶ τὸ θὲμα τῆς καθημερινῆς 
προσευχῆς. Βλέπετε τὶ γίνεται; Ἡ 
μέθοδος τοῦ σαλαμιοῦ! Λίγο λίγο κό-
βουνε, ὥστε στὸ τέλος νὰ μὴν μείνει 
τίποτε! Σᾶς τὰ λέω τώρα αὐτὰ γιατὶ, 
μπορεῖ νὰ τὰ ἀκοῦτε, ἀλλὰ νὰ μὴν τὰ 
φέρνετε μέσα στὸ μυαλό σας. Πέρα 
ἀπὸ τὰ πακέτα τῶν ἑκατομμυρίων 
καὶ τῶν δισεκατομμυρίων, ποὺ εἶναι 
παραμύθια, αὐτὰ εἶναι ποὺ πρέπει νὰ 
προσέξουμε, καὶ νὰ κρατήσουμε, γιὰ 
νὰ φυλάξουμε τὴν πατρίδα μας ἀπὸ 
τὸν ὄλεθρο, ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, πα-
ρασκευάζεται.
3) Ἐδῶ θέλω νὰ προσέξετε. Ἐρ-
χόμαστε σ’ ἕνα θέμα, γιὰ τὸ ὁποῖο 
ἁρμόζει ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς: 
«αἰσχρὸν ἐστὶ καὶ λέγειν». Καὶ τὸ 
θέμα αὐτό, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, 
εἶναι ἡ νομιμοποίηση, ἀπὸ τὴν 
Πολιτεία, τῆς ὁμοφυλοφιλίας. 
Πρόκειται γιὰ ἕνα θέμα ποὺ προκα-
λεῖ πολύ ντροπή, καὶ πού, βέβαια, 
ὑπῆρχε ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια, 
καὶ αὐτὸ τὸ βεβαιώνει ἡ ὕπαρξη 

τῶν πόλεων Σόδομα καὶ Γόμορα, οἱ 
ὁποῖες, ἀκριβῶς ἐξ΄αἰτίας αὐτῆς τῆς 
φοβερῆς ἁμαρτίας τους, τιμωρήθη-
καν ἀπὸ τὸν Θεό, ρίχνοντας θειάφι, 
καὶ ἀφανίστηκαν ἀπὸ προσώπου τῆς 
γῆς. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
πιστοποιεῖ αὐτό τὸ ἁμάρτημα στὸ 
Α΄κεφάλαιο τῆς πρὸς Ῥωμαίους 
ἐπιστολῆς, ὅπου κάνει λόγο γιὰ «τὰ 
πάθη τῆς ἀτιμίας», ὅπως τὰ ἀποκα-
λεῖ. Ὑπῆρχε, λοιπόν, αὐτὴ ἡ αἰσχρὴ 
ἁμαρτία, ἀλλά κοιτᾶξτε ὅμως, ὅσοι 
τὴν διέπρατταν, δὲν τὴν διαφήμιζαν, 
οὔτε τὴν ἔκαναν νόμο τοῦ Κράτους, 
ἀλλά τὴν ἔκρυβαν! Τώρα, ὅμως, ὄχι 
μόνο τὴν διαφημίζουν, ἀλλὰ πραγ-
ματοποιοῦν καὶ τὶς λεγόμενες «πα-
ρελάσεις ὑπερηφανείας», ὅπου πα-
ρελαύνουν ἄνθρωποι ποὺ ὑπόκεινται 
στὰ πάθη τῆς ἀτιμίας καὶ δηλώνουν 
ὑπερήφανοι! Δυστυχῶς, σ’ αὐτὲς τὶς 
παρελάσεις, συμμετέχουν καὶ κρατι-
κοὶ ἀξιωματοῦχοι, ὅπως εἴδαμε πρὶν 
λίγο καιρὸ στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσ-
σαλονίκη. Καὶ ὅλα αὐτά συμβαίνουν 
στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, πράγματα 
ἀδιανόητα πρὶν ἀπὸ δεκαπέντε χρό-
νια! 
Καὶ κάτι ἀκόμη. Μὲ τὸν λεγόμενο 
ἀντιρατσιστικὸ νόμο, ὅπου ὅταν κά-
ποιος πεῖ κάτι γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ 
δέχεται μήνυση καὶ ὁδηγεῖται στὸν 
εἰσαγγελέα, ἐπιδιώκεται νὰ φιμωθεῖ 
κάθε θαρραλέα φωνή, ποὺ θὰ στη-
λιτεύει αὐτὴν τὴν ἠθικὴ ἀθλιότητα. 
Ὅπως δὲ βαδίζουμε, δὲν φαίνεται νὰ 
εἶναι μακριὰ ἡ μέρα ποὺ θὰ δοῦμε, 
συγχωρῆστε μου αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ, 
γάμους ὁμοφυλοφίλων καὶ υἱοθεσίες 
παιδιῶν ἀπὸ αὐτούς, ὅπως ἀτυχῶς 

ἤδη συμβαίνει σὲ κάποιες, δῆθεν, 
πολιτισμένες εὐρωπαϊκές χῶρες. 
Ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, ἀπόψε, καταγ-
γέλω τὴν Πολιτεία, διότι μὲ τὴν 
λεγόμενη «ἔμφυλη ταυτότητα» 
προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία στὰ 
παιδιά τῶν 12 καὶ 14 ἐτῶν! , ρω-
τῶντας τα τί θέλεις νὰ εἶσαι, ἀγόρι ἤ 
κορίτσι καὶ ὄχι τί εἶσαι. Πρόκειται γιὰ 
ἕνα διεστραμμένο σατανικὸ σχέδιο, 
μὲ στόχο τὴν ἐκμαύλιση τῆς νέας 
γενιᾶς. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, καλῶ 
ὅλους ἐσᾶς, ὅσοι ἔχετε παιδιά, νὰ 
βάλουμε φραγμὸ στὰ σχέδια αὐτά. 
Ἀλλοιῶς ἡ κοινωνία μας θὰ διαλυ-
θεῖ. Καὶ προσέξτε. Τὰ παιδιά δὲν 
εἶναι τοῦ Ὑπουργείου, οὔτε τῆς 
ὅποιας Κυβερνήσεως, εἶναι δικά 
σας τὰ παιδιά, καὶ ἀκριβῶς γι’ 
αὐτὸ ἐσεῖς ἔχετε τὴν εὐθύνη, 
δὲν τὴν ἔχει οὔτε ὁ ὑπουργός, οὔτε 
ὁ πρωθυπουργός μόνον. Πρέπει νὰ 
προφυλάξετε τὰ δικά σας παιδιὰ ἀπὸ 
αὐτήν τὴν ἀθλιότητα, ποὺ μεθοδεύει 
ἡ Πολιτεία. 
4) Ἕνα κυριολεκτικὰ καυτὸ θέμα 

εἶναι τὸ δημογραφικό, τὸ ὁποῖο 
ἔχει λάβει ἐκρηκτικὲς διαστά-
σεις μὲ τὶς ἐθνοκτόνες ἐκτρώ-
σεις. Ἐνῶ οὔτε ἡ Πολιτεία, οὔτε κά-
ποιοι κοινωνικοὶ παράγοντες ἔχουν 
συνειδητοποιήσει τὸ συντελούμενο 
ἔγκλημα. Θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω ἕνα 
πρόσφατο περιστατικό, ποὺ συνέ-

βη στὴν Σάμο τὸν περασμένο Ἰού-
λιο, γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ αὐτό. Οἱ 
ἀναισθησιολόγοι ἰατροὶ τοῦ Γενικοῦ 
Νοσοκομείου Σάμου, πῆραν, τὸν πε-
ρασμένο Ἰούνιο, μία γενναῖα ἀπόφα-
ση, ὅταν ἀρνήθηκαν τὴν συμμετοχή 
τους στὶς ἐκτρώσεις, ἐπικαλούμενοι 
τὴν φωνὴ τῆς συνειδήσεώς τους, κα-
θὼς καὶ τὸν κώδικα ἰατρικῆς δεοντο-
λογίας, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸν 
ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη. Ὑπενθύμισαν 
δέ, σὲ ὅλους, πὼς ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη 
ὑφίσταται γιὰ νὰ βοηθᾶ τὴν νέα ζωὴ 
ποὺ ἔρχεται, καὶ ὄχι γιὰ νὰ τὴν κατα-
δικάζει σὲ θάνατο, ὑπερασπιζόμενοι 
τὸ ἀγαθὸ τῆς ὑγείας, ἔναντι ὁποιου-
δήποτε τιμήματος. Οἱ γιατροὶ τῆς 
Σάμου δὲν ὑποχώρησαν, καὶ μπράβο 
τους. Καὶ αὐτὸ τὸ λέω, γιατί, ἀπὸ τὴν 
στιγμὴ ποὺ ἔγινε γνωστὴ ἡ ἀπόφα-
σή τους, ξεσηκώθηκε θύελλα ἀντι-
δράσεων. Πρόσωπα καὶ σύλλογοι σὲ 
ὁλόκληρη τὴν Ἐλλάδα ἔσπευσαν νὰ 
καταγγείλουν τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ὡς 
ὁπισθοδρομικὴ καὶ ἀναχρονιστική, 

ἐνῶ ἐπικαλέστηκαν τὸ δικαίωμα τῶν 
γυναικῶν νὰ διαθέτουν ὅπως νομί-
ζουν τὸ σῶμα τους, τὸν οἰκογενειακὸ 
προγραμματισμό, τὸ δικαίωμα στὴν 
ἀσφαλῆ ὑγειονομικὴ περίθαλψη καὶ 
ἄλλα τέτοια παραμύθια... 
Εἶναι φανερό, ἀγαπητοί μου, πὼς 
ὅσοι ἐνοχλήθηκαν καὶ διαμαρτυ-
ρήθηκαν, δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸ 
παραμικρὸ σ’ ὅτι ἀφορᾶ τὴν γενο-
κτονία ποὺ συντελεῖται στὸν τόπο 
μας ἐξ αἰτίας τῶν ἐκτρώσεων. Τὰ 
ἐπίσημα στοιχεία, ὅμως, λένε, πὼς 
κάθε χρόνο σφαγιάζονται 300.000 
νέα ἑλληνόπουλα, διότι θεωροῦ-
νται ἀνεπιθύμητα. Τὸν περασμένο 
Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε το 
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο γυναικολο-
γικῆς ἐνδοκρινολογίας καὶ τὰ δεδο-
μένα ποὺ παρουσιάστηκαν σ’ αὐτὸ 
εἶναι ἀποκαλυπτικά. Ἀπὸ τὸ σύνολο, 
τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐκτρώ-
σεων, ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν 
Ἑλλάδα, οἱ 30.000 ἀφοροῦν ἀνήλι-
κα κορίτσια, κάτω τῶν 16 ἐτῶν. Σὲ 

Κάθε χρόνο μέ τίς ἐκτρώσεις σφαγιάζονται 300.000 νέα 
ἑλληνόπουλα, διότι θεωροῦνται ἀνεπιθύμητα. Συντελεῖται 
μιά γενοκτονία Ἀπὸ τὸ σύνολο, τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων 
ἐκτρώσεων, ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, οἱ 30.000 
ἀφοροῦν ἀνήλικα κορίτσια, κάτω τῶν 16 ἐτῶν.
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λίγα χρόνια ἀπὸ τώρα, τὸ 2030, οἱ 
εἰδικοί λένε, πὼς ὁ πληθυσμὸς τῆς 
πατρίδας μας θὰ ἔχει μειωθεῖ σὲ 8, 
μόλις, ἑκατομμύρια. Ἐνῶ ἀντίστοιχα 
ἡ Τουρκία θὰ ἀγγίζει τὰ 100 ἑκα-
τομμύρια, καὶ ἡ γειτονικὴ Ἀλβανία 
τὰ 14! Αὐτά λένε τὰ στοιχεῖα, καὶ 
τὸ λέω μὲ πολλὴ λύπη. Ἡ πολιτεία 
δὲν ἐνισχύει τὰ νέα ζευγάρια γιὰ νὰ 
ἀποκτοῦν παιδιά, ἀντίθετα βάζει νέ-
ους φόρους, ἐνῶ καὶ οἱ πολύτεκνοι 
φορολογοῦνται. Καὶ τὸ χειρότερο 
εἶναι πώς, οἱ λεγόμενοι μετανάστες, 
ποὺ κατὰ πλειοψηφία εἶναι μου-
σουλμάνοι, ἀποκτοῦν πάρα πολλὰ 
παιδιά. Μὴν προσπερνᾶτε τὸ θὲμα 
αὐτό, στὸ τέλος θὰ γίνουμε μία 
μειοψηφία, θὰ γίνουμε μετανάστες 
στὴν ἴδια μας τὴν πατρίδα, θὰ κα-
ταλήξουμε δοῦλοι αὐτῶν ποὺ τώρα 
ἔρχονται. Δυστυχῶς βρισκόμαστε 
μπροστὰ σὲ μία ἀπροσμέτρητη κα-
ταστροφή. 
Ἀφήνοντας, τώρα, κατὰ μέρος τὴν 
μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν, τὴν 
καθημερινή ἐγκληματικότητα, 
τὶς ληστεῖες, ἰδίως στὸ κέντρο 
τῆς Ἀθήνας, μέρα -μεσημέρι, 
τὶς καταστροφὲς τῶν καταστη-
μάτων, ἀπὸ τοὺς λεγόμενους 
«μπαχαλάκηδες», τὶς καταστρο-
φὲς ἀγαλμάτων καὶ τὴν ἀποκοπὴ 
τῶν χεριῶν καὶ τῶν κεφαλῶν τους, 
ὅπως συνέβη γιὰ πολλοστὴ φορὰ 
μάλιστα στὸ πολύπαθο ἄγαλμα τῆς 
Βορείου Ἡπείρου, ποὺ βρίσκεται κο-
ντὰ στὸ ἐξίσου πολύπαθο Πολυτε-
χνεῖο τῶν Ἀθηνῶν, ἄς περάσουμε 
σ’ ἕνα ἄλλο φλέγον ζήτημα, γιὰ 
τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνισμό. Γιὰ 
μένα προσωπικὰ εἶναι ἰδιαίτερα 
καυτό. Καὶ εἶναι τὸ ζήτημα  τοῦ 
οἰκουμενισμοῦ. Ὁ οἰκουμενισμὸς 

ὑπάρχει ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρό-
νια, καὶ ὑποτίθεται ἀποσκοπεῖ στὴν 
ἕνωση τοῦ διηρημένου χριστιανικοῦ 
κόσμου. Δηλαδὴ στὴν ἕνωση ὀρθο-
δόξων, καθολικῶν καὶ τῶν πολυά-
ριθμων προτεσταντικῶν ὁμάδων σ’ 
ἕναν ἀχταρμά!, ἐν ὄψει τῶν διαφαι-
νομένων παγκοσμίως κινδύνων. Γιὰ 
ἐμᾶς, ὅμως, ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι αὐτὴ 
καὶ μόνο, ἡ μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ 
ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ἵδρυσε ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως ὁμολογοῦμε 
στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. 
Ἐδῶ καὶ χρόνια ἡ Ὁρθοδοξία ἔχει 
ἀνοίξει διάλογο μὲ τὶς πολυώνυμες 

χριστιανικὲς ὁμάδες, πού, ὅμως, 
δὲν ἔχει ἀποδώσει ἀπολύτως τίποτε. 
Ὅμως, μετὰ τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυ-
μπαρίου στὴν Κρήτη, ποὺ ἔγινε πέ-
ρυσι τὸ καλοκαίρι, προκλήθηκε με-
γάλη ἀναταραχὴ στὸ πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας. Καθότι φάνηκε ὅτι ἡ ἐν 
λόγῳ Σύνοδος διεκήρυξε πὼς καὶ ὁ 
παπισμός καὶ οἱ μονοφυσῖτες καὶ οἱ 
πολυώνυμες, προτεσταντικὲς ὁμά-
δες εἶναι Ἐκκλησίες! Ἔτσι ἄρχισαν νὰ 
δημιουργοῦνται ἀντεγκλήσεις στὶς 
τάξεις τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν. 
Ἤδη στὴν Ἑλλάδα ἕνας ἀριθμὸς 
κληρικῶν καὶ μοναχῶν, ἔχει ἀποτει-

χιστεῖ ἀπὸ τοὺς κανονικοὺς ἐπισκό-
πους του, ἔχουν διακόψει δηλ. τὴν 
ἐπικοινωνία τους καὶ δὲν τοὺς μνη-
μονεύουν, ἐνῶ τὸ Οἱκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, καὶ κάποιοι μητροπολῖτες 
στὴν Ἑλλάδα, ἀπειλοῦν μὲ δίκες καὶ 
καθαιρέσεις ὅσους ἀντιτίθενται στὶς 
ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τοῦ Κο-
λυμπαρίου. Ἡ κατάσταση διαρκῶς 
ἐκτραχύνεται, ἐνῶ πλανᾶται ὁ φό-
βος ἑνός νέου σχίσματος, ἀναλόγου 
μ’ ἐκεῖνο τοῦ 1924, ὅταν δημιουργή-
θηκε τὸ παλαιοημερολογιτικὸ ζήτη-
μα, ποὺ ταλαιπωρεῖ ἐδῶ καὶ 90, καὶ 
πλέον, χρόνια τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν 

Ἑλλάδα.
Ὁ Θεός νὰ βάλει τὸ χέρι του νὰ μὴν 
συμβεῖ κάτι τέτοιο, γιατὶ ὅσο εὔκολα 
δημιουργοῦνται τὰ σχίσματα, τόσο 
δύσκολα ἐπουλώνονται τὰ τραύμα-
τα ποὺ αὐτά ἀνοίγουν στὸ σῶμα 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐδῶ, στὴν ἀκριτική 
μας Μητρόπολη, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ, καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου, νὰ διατηρήσου-
με τὴν πίστη μας καὶ τὴν ἀπόλυτη 
ἀφοσίωσή μας στὴν μαρτυρικὴ Ὁρ-
θοδοξία. Καὶ «προφητικαῖς ἑπόμενοι 
ρήσεσι, ἀποστολικαῖς τε παραινέσεσι 
εἴκοντες, καὶ εὐαγγελικαῖς ἱστορί-
αις στοιχιούμενοι λέγομεν». Δηλ. 
Ἀκολουθῶντας τὴν διδασκαλία τῶν 
Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων λέμε: 
«Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, 
αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ 
πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πί-
στις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν».
Ἀγαποῦμε, λοιπόν, τὴν Ὀρθοδοξία. 
Μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις προ-
σπαθοῦμε νὰ δίνουμε τὴν μαρτυ-
ρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐπειδὴ οἱ 
καιροὶ εἶναι ἰδιαιτέρως δύσκολοι, 
σᾶς καλοῦμε ὅλους σὲ πανστρατιὰ 
προσευχῆς πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο, ἡ ὁποῖα «ἐν τῇ κοιμήσει τὸν 
κόσμον» δὲν τὸν ἐγκατέλειψε, ἀλλά 
μὲ τὶς πρεσβεῖες της πρὸς τὸν Υἱόν 
της, τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, με-
σιτεύει γιὰ τὸν καθένα, γιὰ ὅλο τὸν 
κόσμο, γιὰ τὴν Βόρειο Ἥπειρο, γιὰ 
τὴν Κύπρο καὶ γιὰ τοὺς καταδιωκο-
μένους χριστιανοὺς ὅπου γῆς. Ἄς 
τὴν ἱκετέψουμε, λοιπόν, ἀδελφοὶ νὰ 
μᾶς λυτρώνει ἀπὸ κάθε κίνδυνο, καὶ 
νὰ μᾶς χαρίσει, πρὸ τοῦ τέλους τῆς 
ζωῆς μας, τὴν μετάνοια, ὥστε, μὲ τὶς 
πρεσβεῖες της νὰ εἰσέλθουμε στὴν 
χαρὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὑρανῶν, 
τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος, εὔχομαι, νὰ 
τὴν χαρίζει σὲ ὅλους μας. Ἀμήν.   

Μετὰ τὴν Σύνοδο τοῦ 
Κολυμπαρίου στὴν Κρή-
τη, ποὺ ἔγινε πέρυσι τὸ 
καλοκαίρι, προκλήθηκε 
μεγάλη ἀναταραχὴ στὸ 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. 
Καθότι φάνηκε ὅτι ἡ ἐν 
λόγῳ Σύνοδος διεκήρυξε 
πὼς καὶ ὁ παπισμός καὶ οἱ 
μονοφυσῖτες καὶ οἱ πολυ-
ώνυμες, προτεσταντικὲς 
ὁμάδες εἶναι Ἐκκλησίες!
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Στά τέλη τοῦ Αὐγούστου 2017 ὁ Πο-
λιτικός καί Δημοσιογραφικός Κόσμος 
τῆς χώρας ἀσχολήθηκε μέ τίς δη-
λώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης 
κ. Στ. Κοντονῆ, πού μέ τήν εὐκαι-
ρία σχετικῆς ἐκδηλώσεως γιά τά 
ἐγκλήματα τοῦ Κομμουνισμοῦ στήν 
Ἐσθονία εἶπε ὅτι «Ἐμεῖς ποτέ δέν 
θεωρήσαμε ὅτι ὀ κομμουνισμός εἶ-
ναι μία ἐγκληματική ἰδεολογία ὅπως 
ὁ ναζισμός». Καταφεύγοντας στήν 
… εὔκολη λύση περί συγκρίσεως 
Κομμουνισμοῦ καί Ναζισμοῦ, ὁ κύ-
ριος Ὑπουργός ἐπιμένει στήν μόνιμη 
νοοτροπία τῶν ἐν Ἑλλάδι Κομμουνι-
στῶν ὅτι δέν ὑπάρχει «πρόβλημα» 
μέ τήν ἰδεολογία τοῦ κομμουνισμοῦ, 
πού …φυσικά εἶναι ἀμέτοχος τῶν 
ἐγκλημάτων πού συνδέθηκαν μέ τήν 
ἐφαρμογή του. Κάποιοι μάλιστα ἀμ-
φισβητοῦν κι ἄν ἔγιναν ἐγκλήματα 
ἀπό αὐτόν!
Πέρα ἀπό τό ὅτι μία τέτοια ἀπάντη-
ση ἀποτελοῦσε πρόκληση ἔναντι 
μίας χώρας, τῆς Ἐσθονίας, πού γιά 
45 χρόνια ἦταν θύμα καί ὑπόδουλη 
τοῦ Κομμουνισμοῦ (ἀπό τό 1945 ὡς 
τό 1990) καί μάλιστα ἀπό ἕναν ἄν-
θρωπο πού πῆγε καί σπούδασε στήν 
Ἀνατολική Εὐρώπη (καί μάλιστα 
στόν τομέα τοῦ Δικαίου, πού ἀφορᾶ 

τήν ἑρμηνεία τῶν ἀνθρωπίνων συ-
μπεριφορῶν καί τήν ὑπεράσπιση 
τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων), 
τό ὅλο σκηνικό πού ἀνεπτύχθη, μέ 
τούς πρόθυμους ὑπερασπιστές τῶν 
ἐγκλημάτων πού κατέκλυσαν τήν 
Ἀνατ. Εὐρώπη, ἀποδεικνύει γιά μία 
ἀκόμη φορᾶ τό μέγεθος τῆς ἐθελο-
τυφλίας και τῆς συνένοχης σιωπῆς 
τῶν ἐν Ἑλλάδι Κομμουνιστῶν, ἀκό-
μη κι ἄν αὐτοί κρύβονται πίσω ἀπό 
τόν μανδύα τοῦ …ἀνανεωτικοῦ Ἀρι-
στεροῦ.
Ἀντιλαμβάνεται κανείς εὔκολα σήμε-
ρα τό τί ἐπικρατοῦσε πρό 30 καί 40 
ἐτῶν, ὅταν τότε ὁ ἀείμνηστος Σεβα-
στιανός μαζί μέ τήν Σ.Φ.Ε.Β.Α. καί 
τόν ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. προσπαθοῦσαν νά 
ἀφυπνίσουν τούς ἐν Ἑλλάδι καί στήν 
ἀλλοδαπή Ἕλληνες γιά τό δράμα 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
πού ἦταν θύμα τῆς Κομμουνιστικῆς 
Τυραννίας τοῦ Χότζα. Πόσα ἐμπόδια 
ἔφερναν ὅλοι, ἀκόμη καί μέ τήν χρή-
ση τῆς (τόσο συμβατῆς μέ τόν Κομ-
μουνισμό) βίας, γιά νά μήν μάθουν 
οἱ λοιποί Ἕλληνες τά ὅσα περνοῦσαν 
οἱ Βορειοηπειρῶτες.
Ἡ χώρα μας, παρά τήν στρατιωτική 
ἥττα τοῦ Κομμουνισμοῦ τό 1949, 
ὑπῆρξε ἕνα θύμα τοῦ Κομμουνι-

σμοῦ, μέσα ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν 
Μ.Μ.Ε. καί τῶν κρίσιμων πανεπιστη-
μιακῶν θέσεων, πού ἐπηρέαζαν καί 
ἐπηρεάζουν τήν Κοινή Γνώμη, φτά-
νοντας σέ ἀνιστόρητο σημεῖο (γιά 
μία ἀκόμη φορᾶ νά ….ἀπαλλάσσει 
τόν κομμουνιστικό παράδεισο ἀπό 
τά ἐγκλήματά του). Ἰσχύει αὐτό πού 
εἶπε ὁ παλαίμαχος διωχθεῖς Ἀριστε-
ρός καί συγγραφέας τοῦ βιβλίου 
«Εὐτυχῶς ἡττηθήκαμε, σύντρο-
φοι!» Τάκης Λαζαρίδης ὅτι ἡ ἡττη-

μένη Ἀριστερά ἐπέβαλε τίς ἱστορικές 
της θέσεις καί ἑρμηνεῖες.
Αὐτὴ τὴν πραγματικότητα μᾶς τὴν 
θυμίζουν κατά καιρούς οἱ νεφελώ-
δεις καί σοφιστικές δηλώσεις κυ-
βερνητικῶν στελεχῶν, πού ζοῦν 
καπιταλιστικά ὀνειρευόμενοι ἕναν 
«σοσιαλιστικό παράδεισο».

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

Τὴν Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017, 
πραγματοποιήθηκε τὸ 23ο Ἐτήσιο 
Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριο τῆς Μη-
τροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης, στὶς φιλόξενες 
ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰσοδί-
ων Θεοτόκου Μολίστης. Ἔγιναν δύο 
ἀξιόλογες εἰσηγήσεις, τὶς ὁποῖες οἱ 
Σύνεδροι παρηκολούθησαν μὲ πολλὴ 
προσοχὴ καὶ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. 
Μετὰ τὸ μεσημεριανὸ γεῦμα – προ-
σφορὰ ἀγάπης τῆς Μονῆς - ἐψάλη 
τρισάγιον στὴν μνήμη τοῦ μακαρι-
στοῦ Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὡς 

καὶ Ἐφημερίου μας, ὁ ὁποῖος ἀπεβίω-
σε τὸ τρέχον ἔτος. Στὸ τέλος, ἐγκρί-
θηκε ὁμόφωνα τὸ ἀκόλουθο.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
«1) Ἐκφράζουμε τὴν χαρά μας, διό-
τι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία συνεχίζει, 
παρὰ τὶς διάφορες ἀντιξοότητες, νὰ 
δίνῃ ἕνα δυναμικὸ «παρὼν» στὴν 
κοινωνία μας.
2) Ὅλοι ἐμεῖς οἱ Κληρικοί, διαπιστώ-
νουμε τὴν ἐπίδραση τῆς ἀληθινῆς 
χριστιανικῆς ζωῆς στοὺς χριστιανούς 
μας. Γι’ αὐτὸ καὶ νοιώθουμε ἐπιτα-
κτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ρυθμίζουμε τὴν 

πορεία, τὴν δική μας καὶ τῶν ἐνορι-
τῶν μας, σύμφωνα μὲ τὶς θεόπνευ-
στες ἐπιταγὲς τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου 
καὶ τῶν ἱερῶν κανόνων τῆς Ἐκκλη-
σίας.
3) Ἐκφράζουμε τὴν ἔντονη ἀνησυχία 
μας, γιὰ τὶς βλαπτικὲς συνέπειες στὰ 
παιδιὰ καὶ στοὺς νέους τῶν ἐπιτευγ-
μάτων τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, 
ὅταν δὲν χρησιμοποιοῦνται μὲ δόκι-
μο τρόπο (internet, facebook κ.ἄ.).
4) Προσευχόμαστε θερμὰ νὰ ἐπικρα-
τήσῃ ἐπὶ γῆς ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, ἡ 
ὁποία, ἀτυχῶς, ἔχει φυγαδευθῆ ἀπὸ 
πολλὰ σημεῖα τοῦ πλανήτη μας.
5) Ἀγωνιζόμαστε, μὲ τὶς μικρές μας 
δυνάμεις καὶ τὶς λίγες δυνατότητές 

μας, νὰ ἀνακουφίζουμε, ὅσον εἶναι 
δυνατόν, τοὺς ἐμπεριστάτους χρι-
στιανούς μας, καὶ ὄχι μόνον.
6) Διαδηλώνουμε τὸν σεβασμό μας 
μὲν πρὸς τὸ χειμαζόμενο Οἰκουμε-
νικὸ Πατριαρχεῖο, παράλληλα ὅμως 
δηλώνουμε ὅτι μᾶς προβληματίζουν 
ἔντονα τὰ τολμηρὰ «ἀνοίγματα» τοῦ 
Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὶς 
ποικιλώνυμες αἱρέσεις καὶ παραφυ-
άδες, ὅπως παπικούς, προτεστάντες, 
ἀντιχαλκηδονίους, Ἀγγλικανοὺς κ. ἄ. 
Τέλος,

7) Στέλνουμε χαιρετισμὸ ἀγάπης 
πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου καὶ τῆς Κύπρου, καὶ 
τοὺς διαβεβαιώνουμε ὅτι εἴμαστε 
στὸ πλευρό τους καὶ συμμεριζόμα-
στε τὸν ἀγῶνα τους, μέχρι νὰ πραγ-
ματοποιηθῇ «τὸ ποθούμενο», ποὺ 
ἔχει προφητεύσει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Δελτίο Τύπου - Ψήφισμα 
Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Διαδηλώνουμε τὸν σεβα-
σμό μας μὲν πρὸς τὸ χει-
μαζόμενο Οἰκουμενικὸ 
Πατριαρχεῖο, παράλληλα 
ὅμως δηλώνουμε ὅτι μᾶς 
προβληματίζουν ἔντονα 
τὰ τολμηρὰ «ἀνοίγματα» 
τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδο-
ξίας πρὸς τὶς ποικιλώνυμες 
αἱρέσεις καὶ παραφυάδες, 
ὅπως παπικούς, προτεστά-
ντες, ἀντιχαλκηδονίους, 
Ἀγγλικανοὺς

Ποιός Κομμουνισμός; 
Ἁπλῶς ἕνας (ἀκόμη) Παράδεισος ἦταν!

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μολίστης.
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Στά τέλη Σεπτεμβρίου 2017 ὁ 
Ἀλβανός Πρωθυπουργός παρευρέθη 
στήν Γενική Συνέλευση τοῦ 
Ο.Η.Ε. στήν Νέα Ὑόρκη. Ἐκεῖ 
ὀ Πρωθυπουργός τῆς Γείτονος 
χώρας Ἔντι Ράμα δεν παρέλειψε νά 
συναντηθεῖ μέ τόν μεγαλοεπενδυτή 
καί σχεδιαστή σκοτεινῶν Πολιτικῶν 
Τζώρτζ Σόρος. Ὁ Τζώρτζ Σόρος, 
γιά ὅσους δέν γνωρίζουν, εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος συνώνυμο τῆς Νέας Τάξης 
Πραγμάτων.
Καταγόμενος ἀπό τήν Οὐγγαρία, 
ἑβραϊκῆς καταγωγῆς καί σήμερα 
Ἀμερικανός Πολίτης, ὁ Σόρος ἔχει 
διαμορφώσει ἕναν παγκόσμιο 
μηχανισμό, πού πέρα ἀπό τήν 

κερδοσκοπία στοχεύει καί σέ ἀλλαγές 
εἰς βάρος Ἐθνῶν καί Παραδόσεων. 
Ὅσον ἀφορᾶ τά ἑλληνικά θέματα, 
ὁ κ. Σόρος χρηματοδοτεῖ τό Κέντρο 
γιά τήν Δημοκρατία στήν Νότιο-
Ἀνατολική Εὐρώπη (πού ἐκδίδει καί 
σχετικά σχολικοῦ περιεχομένου βιβλία 
γιά τό «ξαναγράψιμο» τῆς Ἱστορίας), 
ἐνισχύει τήν πλαστογράφηση τῆς 
Ἱστορίας μας ἀπό τούς Σκοπιανούς 
καί βοηθᾶ ΜΚΟ ἐντός Ἑλλάδος 
πού στόχο ἔχουν νά προωθήσουν 
τόν «ἀνθρωπισμό», μέ στήριξη 
Προσφύγων καί «Προσφύγων». 
Τώρα, μέ τήν συνάντηση αὐτή 
ἀποδεικνύει καί τήν καθοριστική του 
παρέμβαση στά σχέδια τῆς Ἀλβανίας 
στά Βαλκάνια, σέ Κοσσυφοπέδιο 
καί ἀλλοῦ. Παράλληλα ἐνισχύει καί 
τίς Μουσουλμανικές κινήσεις στήν 
περιοχή μας, κάτι πού μετατρέπει σέ 
ἐπικίνδυνο τοπίο τά Βαλκάνια.
Ο Σόρος εἶναι μέ τίς πράξεις καί 
τούς στόχους του ἔμπορος ψυχῶν 
καί συνειδήσεων πού καταστρέφει 
ὁλόκληρους λαούς γιά τό κέρδος. 
Στήν συνάντηση πιθανόν ἔδωσε τίς 
κατευθύνσεις του στόν κ. Ράμα, ἐνῶ 

ἐπίσης συνδέεται πολύ στενά μέ τόν 
Τοῦρκο Πρόεδρο Ρ.Τ. Ἐρντογᾶν. 
Τέτοιου εἴδους συναντήσεις, ὅταν 
μάλιστα γνωστοποιοῦνται ἀπό τούς 
ἴδιους, εἶναι πολύ χρήσιμες γιατί 
ἀποδεικνύουν καί τήν σκοπιμότητα 
τῶν πολιτικῶν τους. Ὁ Ἔντι Ράμα εἶναι 
αὐτός πού προάγει τόν ἀλυτρωτισμό 
εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας, πού διεκδικεῖ 
ἐδάφη καί θέλει νά ξεριζώσει τήν 
ἑλληνική μειονότητα ἀπό τήν Βόρειο 
Ἤπειρο καί ὁραματίζεται τή «Μεγάλη 
Ἀλβανία» μέ ἐδάφη ὡς τήν Πρέβεζα, 
ὅπως ἀποκαλύπτουν καί τά σχολικά 
βιβλία τῆς γειτονικῆς χώρας.
Ὅπως ἐγράφη στόν ἑλληνικό Τύπο, 
ἡ συνάντηση μέ τόν Σόρος δείχνει 
ἀπὸ ποῦ πηγάζουν αὐτά τά σχέδια. 
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀπό τή Νέα Τάξη 
Πραγμάτων πού θέλει τήν Ἀλβανία 
καί τά Σκόπια ὡς «φυτώριο» 
τρομοκρατῶν, ἐμπόρων ὅπλων καί 
ναρκωτικῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἐξορμοῦν καί 
θά ἐφορμοῦν σέ διάφορες περιοχές 
τοῦ κόσμου γιά νά ἐξυπηρετήσουν 
τά σχέδια τῆς ὑποταγῆς λαῶν καί 
τῆς ὑφαρπαγῆς τῶν ἐδαφῶν τους 
καί τῶν πλουτοπαραγωγικῶν τους 

πηγῶν. Κοντά στόν 87χρονο Σόρος 
στήν συνάντηση αὐτή ἦταν καί ὁ υἱός 
του Ἄλεξ, πού δήλωσε καί θαυμαστῆς 
τοῦ Ράμα, ὁ ὁποῖος πέρα ἀπό τά 
ἀνθελληνικά του σχέδια πού ὑλοποιεῖ 
ἐκμεταλλευόμενος τήν Ἑλληνική 
ἀδράνεια, μετατρέπει τήν Ἀλβανία σέ 
μία ἀπέραντη… χασισοφυτεία.
Νά δοῦμε ποῦ θά καταλήξει αὐτή ἡ 
φιλία τῶν δύο …φιλελλήνων…

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

Ξέρουμε πολλά γιά τήν συμμετοχή 
τῶν Ἀλβανῶν στήν Ἰταλική ἐπίθεση 
τό 1940. Ἀγνοοῦμε τό τί γινόταν στήν 
χώρα αὐτή κατά τήν διάρκεια τοῦ 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ Ἀλβανία 
ἀπό τό 1939 εἶχε καταληφθεῖ ἀπό τήν 
Ἰταλία τοῦ Μουσσολίνι. 
Τό 1943, μέ τήν συνθηκολόγηση τῆς 
Ἰταλίας, κυρίαρχο ρόλο πλέον παί-
ζουν οἱ Γερμανοί, πού γιά τόν σκοπό 
αὐτόν στέλνουν ἐκεῖ τόν εἰδικό στά 
Βαλκανικά θέματα (καί ἐμπλακέντα 
καί στήν Κατοχική Ἑλλάδα) Χέρμαν 
Νόυμπαχερ, πρώην Δήμαρχο Βιέν-
νης. Ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα δίνει 
ὁ ἀείμνηστος Στρατηγός Μιχαήλ 
Οἰκονομάκος (στό βιβλίο του «Ἡ 
Ἀλβανία κατά τήν διάρκεια τοῦ Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου», πού ἐξέδωσαν 
οἱ ἐκδόσεις Λόγχη).
Ὅταν συνθηκολόγησε ἡ Ἰταλία 
(Σεπτέμβριος 1943) ἀπεστάλη ὁ 
Χέρμαν Νόυμπαχερ στά Τίρανα. Οἱ 
εὐρισκόμενοι στήν Ἀλβανία Ἰταλοί 
Στρατιωτικοί βρίσκονταν σέ σύγχυση 
ἕως ἀπόγνωση, καθώς δέν ἤξεραν ποιά 
θέση νά τηρήσουν, ἐνῶ φοβόντουσαν 
τήν ἀντίδραση τῶν ὡς τότε Συμμάχων 
τους Γερμανῶν. Σχηματίστηκε μία 
Ἐθνική Ἐπιτροπή Ἀλβανῶν ἰθυνόντων, 

πού θά ἀποτελοῦσε τό προσχέδιο 
μίας νέας Κυβερνήσεως, θεωρητικά 
οὐδέτερης, ἀλλά ὑπό τήν ἐποπτεία 
τῆς Γερμανίας. Σε αὐτήν τήν Ἐθνική 
Ἐπιτροπή ἐπικεφαλῆς ἦταν ο Ibrahim 
Bey Bekaku, πού ἀνέλαβε καί Προεδρος 
της Νέας Κυβερνήσεως. Ὑπουργός 
Ἐσωτερικῶν ἀνέλαβε ο Dschafar 
Deva. Ὅ,τι εἶχαν προηγουμένως 
οἱ Ἰταλοί στά χέρια τους δέν ἴσχυε 
πλέον στίς νέες καταστάσεις: Διοίκη-
ση, Δικαιοσύνη, Ἀστυνομία, Χωρο-
φυλακή. Οἱ Γερμανοί εἶχαν μελετήσει 
τόν οὐσιώδη ρόλο τῶν ἐθίμων καί 
τῆς οἰκογενειακῆς παραδόσεως 
στὸν Ἀλβανικὸ Λαὸ καί ἤξεραν πῶς 
νά τούς χειριστοῦν. Δίπλα στήν 
Ἀλβανική Κυβέρνηση τοποθετήθηκε 
ὄχι Γερμανός «Στρατιωτικός Διοικητής 
τῆς Ἀλβανίας», ἀλλά «Γερμανός 
Στρατηγός Ἀλβανίας», μέ ἀποστολή 
νά ἀντιπροσωπεύει τά ἐνδιαφέροντα 
τῶν Γερμανικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων 
παρά τή Ἀλβανική Κυβερνήσει. Ἡ 
εὐχέρεια κινήσεων πού ἐδόθη ἀπό 
τούς Γερμανούς στήν σχηματισθεῖσα 
Κυβέρνηση δημιούργησε κλίμα 
Ἀνεξαρτησίας (μετά τό 1939) καί 
καλλιεργήθηκε καί ὁ Ἀλβανικός 
ἀλυτρωτισμός.

Ἐπειδή οἱ Γερμανοί ἀναζητοῦσαν 
συμμάχους ἐν ὄπλοις, στρατολό-
γοι τους γυρνοῦσαν τήν Ἀλβανία 
γιά νά ἀνεύρουν ἐθελοντές γιά τήν 
Μουσουλμανική Μεραρχία Waffen 
SS «Handschar», πού συγκροτήθηκε 
στήν Βοσνία καί τό Κοσσυφοπέδιο. 
Δέν ἔμειναν ὡς ἐκεῖ. Σχηματίστηκε 
μιά ἀκόμη Ὀρεινή Μεραρχία Waffen 
SS μέ τήν ἐπωνυμία «Σκεντέρμπεης», 
πού τήν στήριξε ἔντονα ἡ Ἀλβανική 
Κυβέρνηση, γιά νά ἀποτελέσει ἕνα 
πρόπλασμα Ἐνόπλων Δυνάμεων μετά 
τό τέλος τοῦ Πολέμου. Ὅμως στον 
Νότο εἶχαν ἀναπτυχθεῖ δυνάμεις 
κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας μέ 
ἐπικεφαλῆς τόν Ἐμβέρ Χότζα.
Ὁ τελευταῖος θά εἶναι αὐτός 
πού θά ἐπωφεληθεῖ ἀπό τήν 
συντεταγμένη ἀποχώρηση τῶν 
Γερμανικῶν Δυνάμεων ἀπό 
τήν Ἀλβανία καί θά καταλάβει 
τό Κράτος καί θά ἐγκαταστήσει 
Κομμουνιστική Δικτατορία 
ὡς τό 1991. Τό ἐντυπωσιακό 
εἶναι πώς οἱ Ἄγγλοι, σύμμα-
χοι τῶν Σοβιετικῶν, ἔδειξαν 
ἀνοχή στίς κινήσεις τοῦ Χότζα 
καί δέν ἐπέτρεψαν τήν ἀλλαγή 
τῶν Συνόρων ὑπέρ τοῦ ἐκεῖ 

εὐρισκομένου Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ἀγνοώντας τίς ἑλληνικές 
θυσίες στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί 
σεβόμενοι τίς κρυφές συμμαχίες πού 
εἶχαν συνάψει μέ τούς Σοβιετικούς 
τοῦ Στάλιν. Καί ἔτσι καί στά χρόνια 
τῆς Κατοχῆς καί στήν μεταπολεμική 
περίοδο οἱ Βορειοηπειρῶτες (πού εἶχαν 
ὀργανωθεῖ κατά τῶν Ἰταλῶν καί τῶν 
Γερμανῶν κατακτητῶν, ὅπως ἔγινε 
μέ τό θρυλικό Μ.Α.Β.Η.) παρέμειναν 
θύματα τῆς Ἀλβανικῆς Πολιτικῆς, πού 
πάντα στόχευε στήν ἐξουδετέρωση 
τῆς Ἑλληνικῆς παρουσίας στίς 
προαιώνιες αὐτές Ἑστίες.

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

Στὶς 19 Μαΐου τιμᾶται ἡ μνήμη τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου (1919 – 1923). Εἶχε προηγηθῆ, τὸ 1915, ἡ Γε-
νοκτονία τῶν Ἀρμενίων, ἀπὸ τοὺς Τούρκους φυσικά, οἱ ὁποῖοι, μὲ τὴν ἡγεσία τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ εἶχαν βάλει στόχο νὰ 
ἐξοντώσουν ὅλες τὶς μὴ τουρκικὲς ἐθνότητες. Ὑπολογίζεται, ὅτι 1.500.000 Ἀρμένιοι ἐσφαγιάσθηκαν, ἐνῷ οἱ Ἕλληνες τοῦ 
Πόντου ποὺ ἐξοντώθηκαν ἐγγίζουν τὶς 400.000.
Ὁ τελευταῖος Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος Χρύσανθος Φιλιππίδης, ποὺ ἀργότερα ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος (1938 – 1941), στὸ βιβλίο του «Βιογραφικαὶ Ἀναμνήσεις» περιγράφει μὲ τὰ πιὸ μελανὰ χρώματα τὰ ἐγκλήματα 
τῶν Νεοτούρκων ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Ὁ ἴδιος ὁ Χρύσανθος, τὸ 1920 καταδικάστηκε ἀπὸ 
δικαστήριο τῆς Ἄγκυρας ἐρήμην σὲ θάνατο, γιὰ τὴν ἐθνική του δράση.Δίκαια, λοιπόν, ἡ πολιτειακὴ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς 
χώρας μας ἐτίμησε στὶς 19 Μαΐου τὴν Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Κι᾿ ὅπως τόνισε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, 
οἱ χαλεποὶ καιροὶ ποὺ βιώνουμε «ἰδίως μέσα ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα τῆς τζιχαντιστικῆς τρομοκρατίας, ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ 
ἐφιάλτης τῶν ἐγκλημάτων κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητας δὲν ἔχει, δυστυχῶς, παρέλθει».                                               «Β.Β.»

Δύο δεδηλωμένοι «φιλέλληνες» μαζί
Σόρος καί Ράμα συναντήθηκαν στήν Νέα Ὑόρκη

Ἡ Ἀλβανία στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

Ο Σόρος εἶναι μέ τίς πρά-
ξεις καί τούς στόχους 
του ἔμπορος ψυχῶν καί 
συνειδήσεων πού κατα-
στρέφει ὁλόκληρους λα-
ούς γιά τό κέρδος. Στήν 
συνάντηση πιθανόν 
ἔδωσε τίς κατευθύνσεις 
του στόν κ. Ράμα, ἐνῶ 
ἐπίσης συνδέεται πολύ 
στενά μέ τόν Τοῦρκο 
Πρόεδρο Ρ.Τ. Ἐρντογᾶν.

Ἔντι Ράμα καὶ Τζὸρτζ Σόρος 

Ναζὶ ἀξιωματικοὶ ἐπιτηροῦν τάγμα Ἀλβανῶν Τσάμηδων.
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Στὴν Ἀδελαΐδα τῆς μακρυνῆς Αὐστραλίας, βρέθη-
καν ἐννέα εὔζωνοι τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς γιὰ 
τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ Κωνσταντῖνος 
Λούσιας, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐννέα Εὐζώνους, ἐκφρά-
ζοντας τὸ φρόνημα καὶ τῶν ὑπολοίπων ἐπιλέκτων 
τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς, εἶπε: «Ἡ ἔνταση καὶ ἡ 
ἀγάπη τοῦ κόσμου, ποὺ ἔνοιωσα νὰ μὲ πλημμυ-
ρίζῃ ἐκείνη τὴ στιγμή, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ πάθος 
τῶν λόγων τοῦ Ἐπισκόπου Δορυλαίου, ποὺ μι-
λοῦσε μὲ τόσο πάθος γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς 
Εὐζώνους, κορύφωσαν τὴν συγκίνησή μου. Δὲν 
μπόρεσα νὰ κρατήσω τὰ δάκρυά μου».
Ἦταν δικαιολογημένη ἡ συγκίνηση καὶ τὰ δάκρυα 
τοῦ Κωνσταντίνου Λούσια. Γιατὶ ὁ Ἅγιος Δορυ-
λαίου εἶπε, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, καὶ αὐτά, ποὺ 
ἐξέφραζαν τὴν συγκίνηση τῶν Ἑλλήνων τῆς Δι-
ασπορᾶς, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς Εὐζώνους: 
«Ἀναπτερώσατε τὸ ἠθικό μας καὶ μᾶς κάνατε 
ὑπερήφανους, ποὺ εἶστε ἐδῶ μαζί μας. Αὐτὲς τὶς 
στιγμὲς θὰ τὶς φυλάσσουμε στὸ θησαυροφυλάκιο 
τῆς καρδιᾶς μας, στὴ μνήμη μας» .
Ἀλλὰ καὶ μεῖς νοιώσαμε βαθειὰ συγκίνηση καὶ ὑπε-
ρηφάνεια γιὰ τὸν λεβέντη εὔζωνα καὶ ὅλους τοὺς 
ἄλλους, ποὺ ἐκπροσώπησαν τὴν ψυχὴ τῆς Ἑλλη-
νικῆς μας Πατρίδος στὰ πέρατα τοῦ κόσμου.

«Β.Β.»

ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ

ΦΥΤΕΙΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΟΙ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

Τὸ τελευταῖο δε-
καήμερο πρὶν ἀπὸ 
τὴν δολοφονία 
τοῦ ἄτυχου μα-
θητῆ στὸ Μενίδι, 
οἱ ἀλβανικὲς ἐφη-
μερίδες ἔκαναν 
ἐκτενῆ λόγο γιὰ 
τὰ ναρκωτικά, ποὺ 
διακινεῖ ἡ Ἀλβανία 
στὴν Ἰταλία καί, 
κυρίως, στὴν Ἑλ-
λάδα.
Ἔτσι ἡ Shqiptarja.

com, ἡ Γκαζέτα Σκιπτάρε, ἡ Ντίτα, ἡ Κόχα Γιόν, ἡ Ρι-
λίντια Ντεμοκρατίκε, ἀναφέρουν συγκεκριμένα περι-
στατικὰ παράνομης μεταφορᾶς ποικίλου εἴδους ναρ-
κωτικῶν, σὲ τεράστιες ποσότητες. Ὁ λευκὸς αὐτὸς 
θάνατος φθάνει μέχρι τὴν Ἀθήνα, ἀκόμη καὶ τήν…Κῶ 
τῆς Δωδεκανήσου!
Ἀτυχῶς, οἱ Ἀλβανοὶ ἔμποροι τοῦ θανάτου συνεργάζο-
νται μὲ Ἕλληνες, ποὺ καὶ αὐτοί, ἔχοντας θεοποιήσει 
τὸ χρῆμα καὶ τὸ κέρδος, σκορπίζουν οἱ ἀθεόφοβοι 
καὶ ἀδιάντροποι τὸν θάνατο, ἰδιαίτερα στὴν νεολαία. 
Καὶ τὸ λέμε μὲ θλίψη, ὅτι τὸ Μενίδι ἔχει γίνει, ἐδῶ 
καὶ χρόνια, ἀποθήκη ναρκωτικῶν καὶ ὅπλων, ἐξ αἰτίας 
τῆς ἀδράνειας τῶν ἑκάστοτε Κυβερνήσεων. Ἀλλὰ καὶ 
στὴν Βόρειο Ἤπειρο τὶ νὰ συμβαίνῃ ἄραγε μὲ τὰ ναρ-
κωτικά; Πάντως, εἶναι καιρὸς νὰ ληφθοῦν δραστικὰ 
μέτρα γιὰ νὰ περισταλῇ, τουλάχιστον, τὸ κακό, ἄν 
δὲν ἐξαλειφθῇ.

«Β.Β.»

Συμπληρώθηκαν ἐφέτος ἑβδομήντα (70) χρόνια ἀπὸ 
τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου στὴν Ἑλλάδα.
Ἡ Δωδεκάνησος περιῆλθε στὴν κατοχὴ τῆς Ἰταλίας 
τὸ 1912, σὰν ἐνέργεια ἀντιπερισπασμοῦ πρὸς τὴν 
Τουρκία, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἰταλοτουρκικοῦ πο-
λέμου. Μὲ τὴν Συνθήκη Εἰρήνης τοῦ Οὐσύ, μετὰ τὸ 
τέλος τοῦ ἐν λόγῳ πολέμου, ἀναγνωρίσθηκε ἡ ἰτα-
λικὴ κατοχή (Ὀκτώβριος 1912). Ὅμως, ἡ πλήρης κυ-
ριαρχία τῶν Ἰταλῶν κατωχυρώθηκε μὲ τὴν Συνθήκη 
τῆς Λωζάνης (1923), ἐνῷ ἡ Τουρκία παραιτήθηκε 
ἀπὸ κάθε δικαίωμα στὰ νησιά.
Ὁ Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος βρῆκε τὰ Δωδεκάνησα 
ὑπὸ ἰταλικὴ κατοχή. Καὶ πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε, 
ὅτι τὸ ἰταλικὸ ὑποβρύχιο ποὺ τορπίλλισε τὸ Εὔδρομο 
πλοῖο μας «ΕΛΛΗ», στὶς 15 Αὐγούστου, στὸ λιμάνι 
τῆς Τήνου, εἶχε ἀποπλεύσει ἀπὸ τὴν Ρόδο. Τέλος, ἡ 
Ἐπιτροπὴ Πολιτικῶν καὶ Ἐδαφικῶν Ζητημάτων τῆς 
Συνδιασκέψεως τῆς Εἰρήνης, ἡ ὁποία συνῆλθε στὸ 
Παρίσι τὸ 1946 υἱοθέτησε ὁμόφωνα τὸ αἴτημα τῆς 
Ἑλλάδος γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς Δωδεκανήσου 
ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Στὶς 31 Μαρτίου 1947 ὑπεγράφη 
τελικῶς ἡ παράδοση τῶν νησιῶν στὴν Ἑλλάδα. Δο-
κιμάζουμε μεγάλη χαρὰ γιὰ τὴν ἐπέτειο. Καὶ μακάρι 
νὰ γίνῃ τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν ἀδικημένη Βόρειο Ἤπειρο.

«Β.Β.»

Μέχρι τώρα ὑπῆρχαν σαφεῖς ἐν-
δείξεις, ὅτι ἡ Ἀλβανία καλλιεργοῦ-
σε φυτεῖες κάνναβης, καὶ μάλιστα 
στοὺς Λαζαράτες, κάνοντας ἐξαγωγὴ 
τοῦ…θανάτου κυρίως στὴν Ἑλλάδα. 
Τὸν Ἀπρίλιο, ὅμως, ὁ Πρόεδρος τοῦ 
Δημοκρατικοῦ Κόμματος Λιουλεζὶμ 
Μπάσια κατηγόρησε ἀνοιχτὰ τὸν 
πρωθυπουργὸ Ἔντι Ράμα ὡς «ἀρ-
χηγὸ ἐγκληματικῆς σπείρας». Κι᾿ 
αὐτό, ἐπειδὴ ὁ κ. Ράμα προστατεύει 
παράνομες φυτεῖες κάνναβης στὴν 

Ἀλβανία, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται οἱ 
μεγαλύτερες στὴν Εὐρώπη, καὶ μάλι-
στα μὲ διαφορά…
Βέβαια, μετὰ τὴν ἐπιχείρηση τῆς 
Ἀστυνομίας στοὺς Λαζαράτες, φάνη-
κε ὅτι πῆρε τέλος ἡ καλλιέργεια τῆς 
κάνναβης. Τὰ πράγματα, ὅμως, ἀπέ-
δειξαν, ὅτι ἡ ἐπιχείρηση ἐκείνη εἶχε 
γίνει «γιὰ τὰ μάτια», γιὰ νὰ ἀνταπο-
κριθῇ, δηλαδή, ὁ Ράμα στὶς ἀπαιτή-
σεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ 
καταπολέμηση τῆς καλλιέργειας τῆς 

κάνναβης. Στὴν πραγματικότητα, οἱ 
καλλιέργειες ὄχι μόνο πολλαπλασιά-
στηκαν, ἀλλὰ ἐπεκτάθηκαν σὲ ἄλλες 
περιοχὲς τῆς κεντρικῆς Ἀλβανίας, ὡς 
ἐπίσης καὶ στὴν παραμεθόριο μὲ τὴν 
Ἑλλάδα, ἀπὸ τὶς ὁποῖες γίνονται πιὸ 
εὔκολες καὶ πιό…οἰκονομικὲς οἱ ἐξα-
γωγές! Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπιβεβαίω-
σε ἡ Deutsche Welle. Οἱ ἐν Ἑλλάδι 
ἁρμόδιοι καλοῦνται νὰ λάβουν τὰ 
μέτρα τους.

«Β.Β.»

Στὶς ἀρχὲς Ἰουνίου τ.ἔ., ἔγινε στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῶν 
Τιράνων μιὰ καθαρὰ ἐθνικιστικὴ ἐκδήλωση, ἤτοι: «ἀπο-
καλυπτήρια» διαφόρου μεγέθους λίθων ἀπὸ περιοχές, 
ἀνά τὸν κόσμο, ὅπου κατοικοῦν Ἀλβανοί. Σὲ ἕναν ἀπ᾿ 
αὐτοὺς τοὺς λίθους εἶχε χαραχθῆ ὡς τόπος προελεύσε-
ως τὸ ὄνομα τῶν Φιλιατῶν, ὄχι ὅμως ὡς Φιλιάτες, ἀλλὰ 
ὡς…«Τσαμουριά».
Γιὰ τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ εἶχαν ἔλθει γιὰ νὰ λάβουν μέρος 
διάφορα μουσικὰ συγκροτήματα. Ἀνάμεσα σ᾿ αὐτά, ἦταν 
καὶ Βορειοηπειρωτικὸ μουσικοχορευτικὸ συγκρότημα, 
στὸ ὁποῖο μετεῖχαν παιδιὰ 9–11 ἐτῶν. Ὅταν, ὅμως, εἶδαν 
τὴν ἀνθελληνικὴ ἐπιγραφή, ποὺ ἀνέφερε τοὺς Φιλιάτες 
σὰν « Τσαμουριά », τὰ Βορειοηπειρωτόπουλα ἀποχώρη-
σαν ἀπὸ τὴν πανηγυρικὴ ἐκείνη ἐκδήλωση. Οἱ ἀλβανικὲς 
ἀρχὲς συνέλαβαν καί…ἀνέκριναν τὰ παιδιά, μὲ τὴν ἐμ-
φανῆ καθοδήγηση τῆς ὑποψήφιας βουλευτίνας τοῦ Σοσι-
αλιστικοῦ Κόμματος Ἀρτέμιδος Ντράλιου! Ἐμεῖς, πάντως, 
συγχαίρουμε θερμὰ τὰ γενναῖα αὐτὰ παιδιά. Ἡ Ἑλλάδα, 
ὅμως, φαίνεται ὅτι οὔτε εἶδε, οὔτε ἄκουσε τίποτε, πρὸς 
δόξαν τῆς…«ὑπερήφανης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς»…

«Β.Β.»

ΜΠΡΑΒΟ 
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΟΠΟΥΛΑ

Τὸ λέμε καὶ τὸ ξαναλέμε. Καὶ δὲν θὰ βαρεθοῦμε νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι τὰ σύνορα τῆς χώρας μας μὲ 
τὴν γειτονικὴ Ἀλβανία, ἔχουν γίνει πέρασμα τῶν πάσης φύσεως κακοποιῶν, ποὺ ἔχουν κυριολεκτικὰ ρημάξει 
σπίτια καὶ ἐκκλησίες, κλέβοντας ὅ, τι βροῦν. Τελευταῖα, μπαίνουν καὶ σὲ σπίτια, στὰ ὁποῖα οἱ ἔνοικοί τους 
μένουν σ’αὐτά.
Τώρα, στὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα, οἱ Ἑλληνικὲς Τελωνειακὲς Ἀρχὲς ἐντόπισαν τεράστιες ποσότητες σφαι-
ρῶν. Βέβαια, τὸ φαινόμενο αὐτὸ παρουσιαζόταν καὶ παλαιότερα. Ὅμως, ἡ χρονικὴ συγκυρία εἶναι αὐτὴ ποὺ 
προβληματίζει. Κι’αὐτό, γιατὶ διογκώνεται ἡ ρητορικὴ περί «Μεγάλης Ἀλβανίας» !
Εἰδικώτερα, οἱ ἀστυνομικοὶ ἐντόπι-
σαν στὴν περιοχὴ Ἐξοχῆς Κονίτσης, 
δυὸ τσουβάλια κρυμμένα κοντὰ σ᾿ 
ἕναν παλαιὸ νερόμυλο, τὰ ὁποῖα εἶχαν 
1.028 σφαῖρες τῶν 7,62 χιλιοστῶν, 
γιὰ ὅπλο τύπου καλάσνικωφ. Πρέπει 
νὰ τονίσουμε, ὅτι ἡ ἐγκληματικότητα 
στὴν περιοχὴ τῶν συνόρων εἶναι πολὺ 
ἔντονη, μὲ μέλη συμμοριῶν, ποὺ με-
ταφέρουν σακκιὰ μὲ ναρκωτικά, ὅπλα 
καὶ πυρομαχικά. Ἡ Πολιτεία ἄς μὴν 
ἐφησυχάζει. Οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαίτερα 
ἐπικίνδυνοι.

«Β.Β.»

Ἕλληνες τσολιάδες παρελαύνουν στὴν Αὐστραλία.
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Στὴν πατρίδα τους, τὴν Ἑλλάδα, ἐπαναπατρίστηκαν τὰ λείψανα δεκαεπτὰ (17) Ἑλλαδιτῶν στρατιωτικῶν, ποὺ ἔπε-
σαν ἡρωϊκῶς, ὑπερασπιζόμενοι τὴν Μεγαλόνησο Κύπρο, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1974, ἐνάντια στὴν τουρκικὴ εἰσβολή.
Τὰ λείψανα τῶν ἡρώων προέρχονται ἀπὸ ὁμαδικοὺς τάφους, ποὺ βρίσκονται στὰ Κατεχόμενα. Συγκεκριμένα, στὴν περιοχὴ Κιόνελι, 
ὁ τάφος ἐντοπίστηκε ἀπὸ πληροφορία, τὴν ὁποία ἔδωσε Τουρκοκύπριος βοσκὸς στὴν τουρκάλα δημοσιογράφο Σεφγκιοὺλ Οὐλου-
τάκ, ἡ ὁποία ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν συλλέγει στοιχεῖα γιὰ τοὺς ἀγνοούμενους. Ἡ ἐκταφὴ στὸ Κιόνελι ξεκίνησε τὸ 2012 καὶ ὡλοκληρώθηκε 
τὸ 2013, ἐνῷ ἡ ἐκταφὴ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Δομετίου ὡλοκληρώθηκε τὸ 2015. Τὰ ἐν λόγῳ λείψανα ἔχουν ταυτοποιηθῆ μὲ τὴν 
μέθοδο τοῦ DNA. Συγκινητικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ ἀντιπτεράρχου Βασίλειου Παναγόπουλου. Ὁ Παναγόπουλος ἦταν κυβερνήτης 

τοῦ NORATLAS, τὸ ὁποῖο μετέφερε καταδρομεῖς στὴν Κύπρο καί, κατὰ λάθος, τὸ κατέρριψε ἡ Κυπριακὴ Ἀεράμυνα, στὶς 22 Ἰουλίου 1974. Τὰ λείψανα τοῦ ἐν λόγῳ ἀντι-
πτεράρχου, καθὼς καὶ ἄλλων δύο καταδρομέων, ἐντοπίστηκαν στὸ στρατιωτικὸ κοιμητήριο Λακατάμιας. Ἡ Ἑλλάδα τοὺς ὑποδέχθηκε σὰν ἥρωες - ὅπως καὶ εἶναι. Πότε, 
ὅμως, θὰ ἀνοίξῃ ὁ ἑπτασφράγιστος «φάκελλος τῆς Κύπρου»; Οἱ ἀδικημένοι ἥρωες περιμένουν…                                                                                                        «Β.Β.»
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Τὸ «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα» ἐκδίδεται καὶ κυκλοφορεῖ δωρεάν. 
Ἐπειδή, ὅμως, τὰ ἔξοδά του εἶναι πολλά, γι’ αὐτὸ κάθε οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γίνεται 
εὐχαρίστως δεκτὴ ἤ μὲ Ταχυδρομικὴ Ἐπιταγὴ (441 00  ΚΟΝΙΤΣΑ) ἤ στὸν λογαριασμὸ 
386/296059-16 τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ «Β.Β.» 
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Τραγικὸ δυστύχημα ἔπληξε τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις 
τῆς χώρας, τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, μὲ τέσσερις νε-
κροὺς ἀξιωματικούς.
Συγκεκριμένα, ἑλικόπτερο τῆς Ἀεροπορίας Στρατοῦ 
συνετρίβη στὴν περιοχὴ Σαρανταπόρου Ἐλασσόνας. 
Νεκροὶ εἶναι: α) ὁ ὑποστράτηγος Ἱππικοῦ-Τεθωρα-
κισμένων Ἰωάννης Τζανιδάκης, ὑποδιοικητὴς τῆς 
1ης Στρατιᾶς β) ὁ συνταγματάρχης Θωμᾶς Ἀδάμου, 
διευθυντὴς σὲ νευραλγικὸ πόστο στὴν 1η Στρατιὰ 
γ) ὁ ταγματάρχης Δημοσθένης Γούλας, κυβερνήτης 
τοῦ μοιραίου ἑλικοπτέρου καὶ δ) ὁ ὑπολοχαγὸς Κων-
σταντῖνος Χατζῆς, συγκυβερνήτης τοῦ μοιραίου ἑλι-
κοπτέρου. Ἐκ θαύματος σώθηκε ἡ ἀρχιλοχίας τῆς 
Ἀεροπορίας Στρατοῦ Βασιλικὴ Πλεξίδα, ἡ ὁποία με-
ταφέρθηκε, τραυματισμένη, μὲ ἑλικόπτερο στὸ 424 
ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης.
Ἐξ ἄλλου κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στὶς Ἔνοπλες 
Δυνάμεις ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Ἐπί-
σης, τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, μὲ ἀνακοίνωσή του, 
ἀπηύθυνε συλλυπητήρια στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις.
Ὁ ΠΑΣΥΒΑ, ἡ ΣΦΕΒΑ καὶ ἡ Ἐφημερίδα μας, συμμε-
τέχοντας στὸ πένθος ἀπὸ τὸ δυστύχημα, ποὺ ἔπληξε 
ὄχι μόνο τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη 
τὴν Πατρίδα μας, προσεύχονται νὰ ἀναπαύσῃ ὁ Θεὸς 
τὶς ψυχὲς τῶν τραγικῶν θυμάτων καὶ νὰ προστα-
τεύῃ τὶς Ε.Δ. ἀπὸ κάθε κίνδυνο κι᾿ ἀπὸ κάθε κακό. 

«Β.Β.»

Ἡ Ἀλβανία συνεχίζει νὰ καταπατᾷ τὰ ἐδάφη τῆς Χει-
μάρρας. Χαρίζει, μάλιστα, παραθαλάσσιες ἐκτάσεις 
της σὲ καναλάρχες καὶ ἐγκληματίες, σὲ μιὰ ὕστατη 
προσπάθεια νὰ ἐλέγξῃ πλήρως τὸ προεκλογικὸ το-
πίο.
Συγκεκριμένα, τὸ Δημαρχεῖο τῆς Χειμάρρας δη-
μοσίευσε τὴν ἀνακοίνωση τῆς τοπικῆς ὑπηρεσίας 
κτηματολογίου Αὐλῶνος, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι θὰ 
προχωρήσῃ στὴν ἐγγραφὴ ἰδιοκτησιῶν στὴν περι-
οχὴ τοῦ Δραλαίου μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες στοὺς 
φερόμενους ἰδιοκτῆτες, οἱ ὁποῖοι καταγράφονται 
σὲ κατάλογο πέντε σελίδων, ποὺ ἐπισυνάπτεται 
στὴν κοινοποίηση. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἔκταση μερι-
κῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικῶν μέτρων, 
ποὺ ἐγγράφεται ὡς κρατικὴ περιουσία, ἀλλὰ τὸ 
μεγαλύτερο μέρος της περνᾷ στὴν ἰδιοκτησία ἰδιω-
τῶν. Ἡ μεγαλύτερη ἔκταση περνᾷ στὶς ἰδιοκτησίες 
δύο Ἀλβανῶν, ποὺ ἔχουν τηλεοπτικοὺς σταθμούς. 
Τὰ ἄλλα δύο ὀνόματα, ποὺ κηρύσσονται ἰδιοκτῆτες 
σὲ πολλὰ οἰκόπεδα εἶναι ἑνὸς φυγόδικου γιὰ κλοπὲς 
γῆς καὶ ἑνὸς ἄλλου, ποὺ ἔχει καταδικασθῆ στὸ πα-
ρελθὸν γιὰ συμμετοχὴ σὲ ἐγκληματικὴ ὀργάνωση…
Ἐν τῷ μεταξύ, κάτοικοι τῆς Χειμάρρας, στὶς 20 
Ἀπριλίου, προχώρησαν σὲ διαμαρτυρία μπροστὰ 
στὸ Δικαστήριο τοῦ Αὐλῶνος, γιὰ τὶς ἀποφάσεις 
του κατὰ τῶν ἀκινήτων περιουσιῶν τους, ἐνῷ ἡ 
Ε.Ε. ἐξακολουθεῖ νὰ παρακολουθῇ τὴν ὑπόθεση. 
Γιὰ μιὰ ἀκόμη 
φορὰ λέμε στὸν 
πολιτικὸ κόσμο 
τῆς χώρας μας: 
Προσέξτε τὴν 
Χειμάρρα.

«Β.Β.»

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΑ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ!

ΕΞΑΓΩΓΗ…
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ὁ παρ᾿ ὀλίγον 
Σ ο υ λ τ ά ν ο ς 
τῆς Τουρκίας 
Ρετζὲπ Ταγὶπ 
Ἐ ρ ν τ ο γ ά ν , 
παρὰ τὴν 
ἰσχνὴ πλειο-

ψηφία, ποὺ τοῦ ἔδωσε τὸ δημοψήφισμα τῆς 
16ης Ἀπριλίου 2017, συνεχίζει νὰ κάνῃ ἐξαγω-
γή…προβλημάτων σὲ βάρος τῆς χώρας μας.
Ἔτσι, στὶς 19 τοῦ περασμένου Ἀπριλίου, οἱ 
Τοῦρκοι ἐπέλεξαν τὴν νῆσο Κίναρο γιὰ τὶς νέες 
προκλήσεις τους. Μεικτὸς σχηματισμὸς τεσ-
σάρων τουρκικῶν F – 16 καὶ δύο F- 4E, ποὺ 
ἤδη εἶχαν εἰσέλθει στὸ FIR Ἀθηνῶν, πραγματο-
ποίησε δύο ὑπερπτήσεις. Τὰ μαχητικὰ μπῆκαν 
στὸ FIR Ἀθηνῶν γύρω στὶς 4 τὸ μεσημέρι τῆς 
19ης Ἀπριλίου, καὶ 11 λεπτὰ ἀργότερα τὰ τέσσε-
ρα ἀπὸ αὐτά, δύο F-16 καὶ δύο F – 4E, πέταξαν 
πάνω ἀπὸ τὴν Κίναρο σὲ ὕψος 22.000 ποδῶν. 
Τρία λεπτὰ ἀργότερα, τὰ δύο F – 16, ποὺ εἶχαν 
ἀπομείνει, ἀκολούθησαν πετῶντας στὰ 22.000 
πόδια.
Γιὰ ὅσους ἀποροῦν γιὰ τὴν προκλητικὴ αὐτὴ 
τουρκικὴ ἐνέργεια, ὑπενθυμίζουμε ὅτι καὶ τὸν 
Φεβρουάριο τοῦ 2016, ὅταν στὴν περιοχὴ διε-
ξαγόταν ἄσκηση τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς 
χώρας μας, οἱ τουρκικοὶ σταθμοὶ ἐπιτηρήσεως 
ὑποστήριζαν, ὅτι ἡ περιοχὴ ὑπόκειται στόν…
δικό τους ἐπιχειρησιακὸ ἔλεγχο. Πάντως, καλὰ 
θὰ κάνῃ ὁ κ. Ἐρντογὰν ἀντὶ νὰ προκαλῇ, νὰ 
κοιτάξῃ νὰ ἐπιλύσῃ τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα 
τῆς Τουρκίας, ποὺ εἶναι καὶ πολλά, καὶ ν᾿ ἀφή-
ση ἥσυχη τὴν Ἑλλάδα.

«Β.Β.» 

Ἔγκυρες πληροφορίες, ποὺ συχνὰ κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους στὸν Τύπο, τὸν τελευταῖο καιρό, εἶναι ἰδιαίτερα ἀνησυχητικές. Ἔτσι, σύμφωνα μὲ σοβαρὲς 
πηγές, οἱ ἀλβανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ἔχουν ὡς ἐνεργούμενα ἀρκετοὺς ἐν Ἑλλάδι Ἀλβανούς, κυρίως νεαρῆς ἡλικίας ἐθνικιστές, καὶ τοὺς ὁμαδοποιοῦν. Κι᾿ 
αὐτὸ μὲ τὴν ἔγκριση, φυσικά, τῆς Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως!
Ἡ κίνηση αὐτὴ ἀποβλέπει στὴν διάβρωση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία (Ἑλλάδα) ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἐπέδειξε πρωτοφανῆ ἀνοχὴ ἔναντι τῶν Ἀλβανῶν, 
παρὰ τὸν ἀνθελληνισμό τους.
Τὸ δίκτυο ποὺ ἔφτιαξαν στὴν χώρα μας οἱ ἀλβανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ὠνομάστηκε «Ἐρυθρόμαυρη Συμμαχία», στὴν ὁποία ἐντάσσονται καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι κακοποιοί, 
ποὺ στρατολογοῦνται ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ μετατρέπονται σὲ φανατικοὺς ἐξτρεμιστὲς ἐθνικιστές, μὲ ἀπίστευτο μῖσος κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Λέγεται δέ, 
ἐντόνως μάλιστα, ὅτι ὅλοι αὐτοὶ φέρονται νὰ εἶχαν ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὸ κάψιμο τῆς Ἀθήνας τὸ 2008, καὶ στὶς γενικευμένες λεηλασίες. Αὐτὴ δὲ ἡ «Συμμαχία» σκοπεύει 
νὰ μετατραπῇ σὲ κόμμα, ἀποβλέποντας στὶς ψήφους 500.000 Ἀλβανῶν, ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα, καὶ στὴν δημιουργία «Ἀλβανικῆς Μειονότητας» !!!
Ὅλα τὰ ἔχουμε στὴν Ἑλλάδα. Τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἔλειπε ἦταν ἕνα ἀλβανικὸ κόμμα τῆς…«Ἀλβανικῆς Μειονότητας». Οἱ ἁρμόδιοι ἐδῶ, ἀκοῦνε;                                   «Β.Β.»




