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Δ Ι Α Σ Π Α Σ Η
Ὅταν θὰ κυκλοφορῇ τὸ φύλλο αὐτὸ τοῦ 

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ  ΒΗΜΑΤΟΣ», 
θὰ ἔχουν ἤδη διενεργηθῆ οἱ ἐκλογὲς στὴν 
Ἀλβανία καὶ θὰ εἶναι γνωστὰ τὰ ἀποτελέ-
σματά τους. Καὶ γιὰ μὲν τοὺς Ἀλβανούς, εἶναι 
δικό τους θέμα ποιοὺς καὶ πόσους βουλευτὲς 
θὰ ἔχῃ ἐκλέξει τὸ κάθε κόμμα. Τὸ πρόβλημα 
γιὰ μᾶς εἶναι ἄν θὰ ἔχουν ἐκλεγῇ κάποιοι 
Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες, ὥστε νὰ ἐκπρο-
σωπῆται ἐπαρκῶς ἡ Μειονότητα στὴν Βουλὴ 
τῆς Ἀλβανίας.

 Ἀλλὰ καὶ ἄν ὑποτεθῇ ὅτι ἐξελέγη-
σαν κάποιοι ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Στοιχεῖο, θὰ 
μποροῦν νὰ ὑπερασπίζωνται τὰ συμφέροντα 
τῶν συμπατριωτῶν τους, ἄν, μάλιστα, αὐτὰ 
ἔρχωνται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν γραμμὴ τῶν 
κομμάτων στὰ ὁποῖα ἀνήκουν ; Ἡ πεῖρα καὶ 
ἡ, συχνά, σκληρὴ πειθαρχία, ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ 
κομματικὴ πειθαρχία - ἄν κρίνουμε ἀπὸ τὰ 
κατὰ καιροὺς συμβαίνοντα στὸ Κοινοβούλιο 
τῆς Ἑλλάδος - λέει, ὅτι ὄχι. Γι’ αὐτὸ, ἀκριβῶς, 
ἐμεῖς εἴχαμε ἐκφράσει ἐξ ἀρχῆς τὴν ἀντί-
θεσή μας στὴν πρακτικὴ αὐτὴ τῶν Βορειο-
ηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. Μάλιστα, ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, στὴν ὁμιλία 
του, στὸ Δελβινάκι (17.5.2009) κατὰ τὴν Ἐκδή-
λωση γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου, ἐτόνισε ἔντονα τὸ νὰ μὴν ἐνταχθοῦν οἱ 
Βορειοηπειρῶτες στὰ ἀλβανικὰ κόμματα. Καὶ 
ὑπογράμμισε τὴν ἀνάγκη νὰ κατέλθουν στὶς 
ἐκλογὲς μὲ ἕνα καὶ μόνο κόμμα : Ἑλληνικὸ - 
Βορειοηπειρωτικό. 

 Δυστυχῶς, ἡ ἔκκληση αὐτὴ ἔπεσε 
στὸ κενό. Καὶ ἀκολούθησε ἡ διάσπαση, ἡ με-
γάλη αὐτὴ κακοδαιμονία, ποὺ ταλαιπωρεῖ 
τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια. 
Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε ὅτι παρὰ λίγο νὰ σβήσῃ 
ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀπὸ τὶς φιλοδοξίες 
καὶ τὰ πάθη τῶν ὁπλαρχηγῶν καὶ τῶν πο-
λιτικῶν, ποὺ ἤθελαν ὅλοι νὰ γίνουν πρωθυ-
πουργοί, ὑπουργοὶ καὶ στρατηγοί. Κι’ αὐτό, 
ὅταν ὁ Ἰμπραὴμ εἶχε ἀρχίσει νὰ κατακαίῃ καὶ 
νὰ ἐρημώνῃ τὴν Πελοπόννησο. Ὑπῆρξε δὲ 
εὐτύχημα ὅτι κυριάρχησε, τελικά, ἡ σύνεση 
τοῦ ὄντως γενναίου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, 
καὶ ὅλοι ἑνώθηκαν καὶ μπόρεσαν, ἐν τέλει, 
νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἐθνικὴ ἐκείνη συμφο-
ρά. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐννοήσουν οἱ ἀδελφοὶ 
Βορειοηπειρῶτες, ὅτι ἡ διάσπαση προκαλεῖ, 
κατὰ κανόνα, ζημιὰ στὴν ἱερὴ ὑπόθεση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου. Κι’ ἄς ἔχουν κατὰ νοῦν τὴν 
προτροπὴ τοῦ Μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ : 
«Ἰσχὺς  ἐν τῇ ἑνώσει».  Ἐμεῖς τὸ εὐχόμαστε 
ὁλόψυχα. 

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ   ΒΗΜΑ». 

γιά τήν Αὐτονομία 
τῆς Βoρ. Ἠπείρου

(συνέχεια στή σελ. 8)

Ἐκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκαν στίς 17.5.2009 
στό Δελβινάκι οἱ ἐκδηλώσεις 
ποῦ διοργάνωσε καί φέτος ἡ Ι.Μ. 

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονί-
τσης γιά τήν 95η ἐπέτειο τῆς ἐπιτυχοῦς 
λήξης τοῦ αὐτονομιακοῦ ἀγώνα τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν καί τῆς ὑπογραφῆς τοῦ 
πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας ποῦ κα-
τοχυρώνει τήν αὐτονομία τῆς Βορείου 
Ἠπείρου καί παραμένει σέ ἰσχύ μέχρι 
σήμερα (παρόλο ποῦ δέν ἐφαρμόζεται 
ἀπό τήν Ἀλβανία).
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Ὅσοι ἀνα γνῶστες ἐπι θυ μοῦν νὰ λαμ-
βά νουν τὸ                        κατ’ οἶκον, μπο-
ροῦν νὰ στεί λουν τὰ στοι χεῖα τους στὴν 
ἠλε κτρο νικὴ διεύ θυν ση  vor.vima@
imdpk.gr ἤ νὰ ἐπι κοι νω νή σουν στὸ τη-
λέ φω νο 26550 25029.
Ἀποστέλλεται δω ρεὰν.

Θυ μᾶ μαι…                                                                                                       ΓράφειὁΧρ.Σιχλιμοίρης
sixry@yahoo.com

Στήν δεκαετία τοῦ ‘60 ὁ 
ἀντιθρησκευτικός ἀγώ-
νας στήν Ἀλβανία  γί-

νεται ἐντονότερος μέ ἀποκο-
ρύφωμα τήν ὁμιλία τοῦ ἘνΒέρ 
Χότζα στίς 6/2/1967 περί “Ἐπα-
ναστατικοποίησης τοῦ Κόμμα-
τος καί τῆς Ἐξουσίας”. Ἔτσι, 
τήν ἄνοιξη τοῦ 1967 ἡ “πρωτο-
βουλία” ἀρχίζει ἀπό τό Γυμνά-
σιο Μέσης Ἐκπαίδευσης “Naim 
Frasheri” ποῦ βρίσκεται στήν 
πόλη τοῦ Δυρραχίου. Οἱ μα-
θητές του μαζί μέ τό διδακτικό 
προσωπικό ζήτησαν δημόσια 
τήν κατάργηση τῆς θρησκείας. 
Οὐσιαστικά, τό πράσινο φῶς 
γιά τήν καμπάνια αὐτή τό εἶχε 
δώσει ὁ ἴδιος ὁ Ἐνβέρ Χότζα 
ἀπό τίς 14/2/1964.

“Νομίζω ὅτι ὁ βασικός κίνδυ-
νος τόν ὁποῖο πρέπει ν’ ἀπο-
τρέψουμε,εἶναισέπρῶτοπλά-
νοἡὑπόθεσητῆςχριστιανικῆς
ὀρθοδόξου λειτουργίας. Στή
συνέχεια πρέπει νά κάνουμε
προσπάθειες γιά νά τήν ἀη-
διάσουν οἱ ἄνθρωποι, ἀπο-
φεύγονταςἔτσιὅλοιτουςτήν
ἐκκλησία. Καθῆκον μας εἶναι,
ὅτανσημαίνειἡκαμπάνατης,

νά μήν πηγαίνουν με κανένα
τρόποοἱἄνθρωποιἐκεῖ.Ὁπου
ὑπάρχει ἡ δυνατότητα οἱ
ἐκκλησίες νά κατεδαφιστοῦν,
ὄχιφυσικάδίκηνἐκστρατειῶν,
ἀλλά ἀνάλογα μέ τίς ἐμφα-
νιζόμενες περιπτώσεις…….
Κατά διαφόρους τρόπους καί
μεθόδους ν’ ἀπαγορευτεῖ ἡ
ἔκδοση θρησκευτικῶν Βιβλί-
ων,ν’ἀπαγορευτοῦνοἱκωδω-
νοκρουσίεςτῶνἐκκλησιῶν,νά
μήνγίνονταιθρησκευτικάμα-
θήματακ.λ.π.
Ἔτσι, θά ἔρθει ἡ ὥρα ποῦ ἡ
ἐκκλησία θά χρεωκοπήσει τε-
λείως...
Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι οἱ
ἐκκλησιαζόμενοι ἄνθρωποι
ἀποτελοῦν τή δύναμη τοῦ
ἐχθροῦ…..Νάμήνλησμονεῖται
ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆςΘρησκείας
στήμειονότηταἦτανδεμένημέ
τήνἑλληνικήπροπαγάνδατῆς
μεγάληςἰδέαςκαίτῆς«Βορεί-
ου Ἠπείρου», γι’ αὐτό πρέπει
νάἀναπτυχθεῖἕναςπολιτικός
καίἰδεολογικόςἀγώνας...».   

(ΑΠΑΝΤΑΕΝΒΕΡΧΟΤΖΑ)

Ξέρει ὁ ἀντίχριστος ὅτι αὐτό 
πού στηρίζει καί γιγαντώνει 

στή σκλαβιά τόν Ἕλληνα Βο-
ρειοηπειρώτη εἶναι ἡ πίστη 
του.

Ἔτσι στίς 22/11/1967 ἀκολου-
θεῖ τό ὑπ’ ἀριθμ. 4337 Διά-
ταγμα « Κατάργηση τῆς θρη-
σκείας» καί ἀπό τότε ξεκινᾶ 
ἕνας νερώνειος διωγμός γιά 
κάθε τί τό χριστιανικό.Οἱ ναοί 
κλείνονται, ἤ μετατρέπονται 
σέ αἴθουσες κινηματογράφου  
(Ἀργυροκάστρο) ἤ πολιτισμοῦ, 
σέ ἀποθῆκες λιπασμάτων 
(Δερβιτσιάνη Ἀργυροκάστρου) 
ἤ σέ γυμναστήρια (Μητροπο-
λιτικός ναός στά Τίρανα) καί 
ὁποιαδήποτε ἔκφραση λα-
τρείας, ἀκόμα καί τό σημεῖο 
τοῦ σταυροῦ τιμωρεῖται μέ 
10 καί 15 χρόνια φυλάκιση…
Κι ὅμως ἡ πίστη ζεῖ αὐτά τά 
χρόνια μέ κρυφές Θεῖες Λει-
τουργίες ἀπό τούς ἐλάχιστους 
ἀποσχηματισμένους ἱερεῖς 
μέ βαπτίσεις στά ὑπόγεια, μέ 
τό βάψιμο κόκκινων αὐγῶν 
τό Πάσχα, μέ κρυφά εἰκονί-
σματα κ.ά. Ὥσπου, μετά ἀπό 
23 χρόνια ἀντί γι’ αὐτό πού 
περίμενε ὁ Ἐνβερ, ἔρχεται ἡ 
χρεωκοπία τοῦ κομμουνιστι-

Ἐνβέρ Χότζα: οἱ ἐκκλησίες νά κατεδαφιστοῦν!

Ἱερός  Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στά 
Τίρανα, γυμναστήριο στό καιρό τοῦ Χότζα

ὁ ἴδιος ναός, εὐπρεπισμένος   καί δοσμένος στήν 
θεία λατρεία

Ἄποψη ἀπό τήν  πλευρά τῆς 
εἰσόδου , εὐπρεπισμένος   καί 

κεκοσμημένος ὁ ἴδιος ναός

Ἱερός  Ναός Κοιμήσεως 
Θεοτόκου στή Δερβιτσιάνη  
Ἀργυροκάστρου,  ἀποθήκη 
γεωργικῶν εἰδῶν στό καιρό 

τοῦ Χότζα.

κοῦ καθεστῶτος καί χτυποῦν 
οἱ καμπάνες στίς ἐρειπωμένες 
ἐκκλησιές.Πόσοι ἄραγε γιά 
τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη μαρ-
τύρησαν στίς μέρες μας……
Γι’ αὐτό ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος 
ἱεράρχης Σεβαστιανός ὅτι θά 
γραφοῦν καινούργια μαρτυ-
ρολόγια καί τούς προσφω-
νοῦσε συχνά νεομάρτυρες 
ἀδελφούς…..

Υ.Γ. οἱ φωτογραφίες πρό τοῦ 
1990  τραβήχτηκαν κρυφά 
μέ αὐξημένο κίνδυνο ἀπό τά 
μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ στίς ἐλάχι-
στες ἐκδρομές πού ἐπέτρεπε 
τό γραφεῖο  τοῦ ἀλβανικοῦ 
Τουρισμοῦ
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Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας , Πολιτικός Ἐπιστήμων

Στίς 28 Ἰουνίου θά διε-
ξαχθοῦν στή γειτονική 
μας Ἀλβανία βουλευ-

τικές ἐκλογές. Δημοσκόπηση 
τῆς ἐταιρίας ἔδειξε στίς 21-5-
2009 ὅτι προηγεῖται ὁ συνα-
σπισμός τοῦ ὁποίου ἡγεῖται 
τό Σοσιαλιστικό Κόμμα μέ 
ἀρχηγό τόν Ἔντι Ράμα καί 
μέ ποσοστό 47,3%. Στόν συ-
νασπισμό αὐτό ἀνήκει καί τό 
Κόμμα Ἀνθρωπίνων Δικαιω-
μάτων τῆς ἑλληνικῆς μειονό-
τητας, μέ βάση μία ἀπόφαση 
πού ξάφνιασε πολλούς, διότι 
μέχρι πρό ὀλίγων ἡμερῶν τό 
ΚΕΑΔ συγκυβερνοῦσε μέ τόν 
δεξιό συνασπισμό τοῦ Σάλι 
Μπερίσα.

Δεύτερος κατατάσσεται ὁ 
συνασπισμός τοῦ Δημοκρατι-
κοῦ Κόμματος μέ ἀρχηγό τόν 
ἀπερχόμενο (;) Πρωθυπουργό 
Μπερίσα μέ ποσοστό 44,7%. 
Στήν τρίτη θέση βρίσκεται 
κατά τίς ἐκτιμήσεις τό Κόμμα 
Σοσιαλιστικῆς Ὁλοκλήρωσης 
μέ 7% καί στήν τέταρτη ὁ Πό-
λος γιά τήν Ἐλευθερία- ἐμφα-
νής ἡ ἐπιρροή ἀπό τό ὄνομα 
τοῦ κόμματος τοῦ Μπερλου-
σκόνι – μέ 1,5%.

Ἡ Ἑλληνική κοινότητα 
ὑπάρχει φόβος νά βγεῖ διχα-
σμένη ἀπό αὐτές τίς ἐκλογές 
δεδομένου ὅτι σημαντικά στε-
λέχη τῆς κατέρχονται ὡς ὑπο-
ψήφιοι μέ τόν σχηματισμό 
τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος, 
ὅπως π.χ. ὁ ἰσχυρός παράγο-
ντας τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκη-
σης Σπύρος Ξέρρας, πού θά 
εἶναι ὑποψήφιος στό Ἀργυ-
ροκάστρο. Τό ΚΕΑΔ, τό ὁποῖο 
ὑποστηρίζεται καί ἀπό τήν 
Ἀθήνα ὡς ἡ ἐπίσημη ἔκφρα-
ση τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνισμοῦ, εἶχε 
τρεῖς βουλευτές στήν Βουλή, 
τῆς ὁποίας ἔληξε ἡ θητεία. Ἡ 
ἐπανεκλογή τοῦ ἴδιου ἀριθμοῦ 

Ἑλληνοαλβανικές κινήσεις στή Βαλκανική σκακιέρα

βουλευτῶν ἀποτελεῖ τόν στό-
χο, ἀλλά ἡ ἔλλειψη ὁμογνω-
μίας καί ἡ ἀδράνεια ὡς πρός 
τήν προσέγγιση τῶν Βλαχο-
φώνων Ἑλλήνων ἴσως στε-

νται καί ἄλλες πιέσεις γιά νά 
σταματήσουν τά ἐκπαιδευτι-
κά, ἰδιοκτησιακά, ἐκκλησια-
στικά καί ἄλλα προβλήματα, 
τά ὁποῖα προκαλοῦν τά ὄργα-
να τῆς διοικήσεως στούς ἐνα-
πομείναντες ὁμοεθνεῖς μας. 
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά καλό 
θά ἦταν νά ἐξετάσουμε πῶς 
μποροῦμε νά ἀξιοποιήσουμε 
τήν βελτίωση τῶν ἑλληνοαλ-
βανικῶν σχέσεων γιά νά πιέ-
σουμε σέ ἕνα ἄλλο ἐθνικό ζή-
τημα, δηλαδή στό σκοπιανό. 
Τά πρόσφατα γεγονότα μᾶς 
ὁδηγοῦν σέ χρήσιμα συμπε-
ράσματα. Καί ἐξηγοῦμαι:

Στίς 20 Μαίου τά ἀλβανι-
κά κόμματα τῆς ΠΓΔΜ καί 
κυρίως τό συνεργαζόμενο μέ 
τήν Κυβέρνηση Κόμμα Δημο-
κρατικῆς Εὐημερίας τοῦ Ἀλί 
Ἀχμέτι, ζήτησαν ἐπιτακτικά 
νά μετέχουν ἰσότιμα στόν δι-
άλογο Ἀθηνῶν –Σκοπίων γιά 
τήν ὀνομασία τοῦ κράτους 
καί νά μή μονοπωλεῖται ἡ συ-
ζήτηση ἀπό τά σλαβικά κόμ-
ματα. Οἱ Ἀλβανοί, πού ἀπο-
τελοῦν περίπου τό 30% τοῦ 
πληθυσμοῦ τῆς χώρας, θεω-
ροῦν ὅτι τό θέμα τῆς ὀνομα-
σίας δέν εἶναι μείζονος σημα-

δεκτό ἀπό τόν ΟΗΕ, δηλαδή 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία τῆς Μακεδονίας. 
Χαρακτήρισαν μάλιστα τόν 
Ἰβάνοφ ὡς «αὐτοαπακαλού-
μενο Πρόεδρο». Ἡ ὅλη στά-
ση τους χειροκροτήθηκε ἀπό 
τόν Ἀλβανό Πρόεδρο Μπαμίρ 
Τόπι, ὁ ὁποῖος ἔκανε σχετικές 
δηλώσεις στά Τίρανα.

Εἶναι προφανές ὅτι οἱ πολυ-
άριθμοι Ἀλβανοί τῆς ΠΓΔΜ 
ἔχουν μία στρατηγική πού 
κινεῖται σέ δύο ἐπίπεδα. Στό 
πρῶτο ἐπίπεδο προβάλλεται 
τό πιό μετριοπαθές σύνθημα 
«δέν μᾶς νοιάζει τό ὄνομα, 
μᾶς νοιάζει ἡ ἔνταξη στήν 
Εὔρ. Ἕνωση γιά οἰκονομικούς 
λόγους». Σέ δεύτερο ἐπίπεδο 
προβάλλεται ἄλλοτε χαμη-
λόφωνα ἄλλοτε πιό δυνατά 
τό αἴτημα γιά εὐρύτερη διοι-
κητική αὐτονομία τῶν ἀλβα-
νικῶν ἐπαρχιῶν τῆς χώρας 
καί γιά ἀπόλυτη ἰσοτιμία καί 
συγκυβέρνηση μέ τό σλαβι-
κό στοιχεῖο. Πίσω ἀπό αὐτά 
τά λογικοφανή συνθήματα 
κρύβεται ἡ ἀπειλή ὅτι «ἄν 
δέν μᾶς δώσετε αὐτά πού ζη-
τοῦμε, παίρνουμε τά ἐδάφη 
μας καί φεύγουμε καί πᾶμε 
νά ἑνωθοῦμε μέ τούς Ἀλβα-
νούς τοῦ Κοσσόβου». Ἡ Ἀθή-
να ἔχει συμφέρον νά μελε-
τήσει προσεκτικά αὐτήν τήν 
ἀλβανική στρατηγική ἐντός 
ΠΓΔΜ καί νά τήν ἀξιοποιήσει 
ὡς μοχλό πιέσεως πρός τήν 
ἀδιάλλακτη κυβέρνηση τοῦ 
Γκορούεφσκι καί τοῦ ΒΜΡΟ.

Πρώτιστος στόχος τῆς ἑλλη-
νικῆς διπλωματίας ἔναντί του 
ἀλβανικοῦ δυναμισμοῦ πρέ-
πει νά εἶναι ἡ προστασία τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Ἀλβανίας καί ἡ 
ἀπόρριψη τῆς προπαγάνδας 
τῶν Τσάμηδων. Ὅμως ἡ προ-
οδευτικά βελτιούμενη κατά-
σταση τῶν ἑλληναλβανικῶν 
σχέσεων μπορεῖ νά διανοίξει 
νέες προοπτικές γιά μία πο-
λύπλευρη στρατηγική της 
Ἀθήνας . Παράλληλα μέ ὅλες 
τίς ἄλλες κινήσεις μας γιά 
τήν προστασία τοῦ ὀνόμα-
τος τῆς Μακεδονίας, θά εἶναι 
χρήσιμο νά λάβουμε ὕπ΄ ὄψιν 
μας καί τήν διαπάλη μεταξύ 
Σλάβων καί Ἀλβανῶν πού 
ἔχει ἀπρόβλεπτη ἐξέλιξη.

Ἔντι Ράμα Σάλι Μπερίσα

ρήσουν ἀπό τό κόμμα αὐτό 
τήν δύναμη πού θά ἤθελε καί 
θά μποροῦσε νά ἀποκτήσει. 
Πάντως ὅσοι ἀσκοῦν κριτι-
κή στήν ἡγεσία τοῦ ΚΕΑΔ 
καί στόν Πρόεδρο Εὐάγγελο 
Ντοῦλε σημειώνουν ὅτι παρά 
τήν συμμετοχή τῶν Ἑλλήνων 
στήν κυβέρνηση Μπερίσα δέν 
ἀποφεύχθηκαν καταπατή-
σεις δικαιωμάτων καί διώξεις 
εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ 
καταδίκη του Προέδρου τῆς 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί Δημάρχου 
Χειμάρρας Βασίλη Μπολά-
νου, ὁ ὁποῖος νομίμως ζη-
τοῦσε νά γράφονται καί στά 
ἑλληνικά οἱ πινακίδες τῶν 
περιοχῶν μέ ἔντονη ἑλληνική 
παρουσία, καταδεικνύει μία 
σκληρή πραγματικότητα.

Σέ διακρατικό ἐπίπεδο 
ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ Κώστα Κα-
ραμανλῆ στά Τίρανα καί ἡ 
ὑπογραφή συμφωνίας γιά 
τόν ἀκριβῆ καθορισμό τῶν 
χωρικῶν ὑδάτων θεωροῦνται 
ὡς βήματα βελτιώσεως τῶν 
σχέσεων. Ὁ Ἕλληνας Πρω-
θυπουργός μίλησε ξεκάθαρα 
γιά τήν σημασία πού ἀποδίδει 
στήν προστασία τῶν δικαιω-
μάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν. 
Πιστεύω, ὅμως, ὅτι χρειάζο-

Σπύρος Ξέρρας

σίας καί ὅτι πρέπει νά λυθεῖ 
τό ταχύτερον διότι παρεμπο-
δίζει τήν πορεία τῆς χώρας 
πρός τήν Εὔρ. Ἕνωση. Στίς 13 
Μαίου ἐξ ἄλλου οἱ Ἀλβανοί 
φοιτητές τοῦ κρατικοῦ Πανε-
πιστημίου τοῦ Τετόβου (στή 
δυτική ἀλβανόφωνη περιοχή 
τῆς ΠΓΔΜ) διαδήλωσαν στούς 
δρόμους , γιατί δέν ἐκλήθη 
ἐκπρόσωπος τοῦ Κοσσόβου 
στήν ὁρκωμοσία τοῦ σκο-
πιανοῦ Προέδρου Γκεόργκι 
Ἰβάνοφ. Μάλιστα οἱ Ἀλβανοί 
φοιτητές, ἄν καί εἶναι ὑπή-
κοοι τοῦ κράτους τῶν Σκοπί-
ων, δέν χρησιμοποίησαν τό 
συνταγματικό ὄνομα «Δη-
μοκρατία τῆς Μακεδονίας», 
ἀλλά τό ὄνομα πού γίνεται 

Ἀλί Ἀχμέτι
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Φέτος συμπληρώνονται 555 χρό-
νια ἀπό τήν ἀποφράδα ἡμέρα 
τοῦ Μαΐου πού ἡ ἔνδοξη πρω-

τεύουσα τῆς Ῥωμανίας, ἡ Κωνσταντι-
νούπολη, ἔπεσε στά χέρια τῶν Τούρκων. 
Αὐτές τίς ἡμέρες ὅλες, σχεδόν, οἱ ἐφημε-
ρίδες εἶχαν σχετικά ἀφιερώματα ἀλλά 
καί ἄρθρα ἱστορικῶν πού ἀναφέρονταν 
στά αἴτια πού ὁδήγησαν στήν Ἅλωση, μέ 
προσεγγίσεις πού ἐξαντλοῦνταν στήν 
πολιτική καί στρατιωτική ὀπτική του θέ-
ματος. Γιά μας, ὅμως, τούς χριστιανούς 
πού γνωρίζουμε ὅτι πηδαλιοῦχος τῆς 
ἱστορίας εἶναι ὁ Χριστός, ὑπάρχει καί μία 
ἄλλη πλευρά πού δέν τήν βλέπει «ὁ κό-
σμος» καί ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ σημαντικό-
τερη: Ἡ πνευματική διάσταση. 

Διαβάζοντας τήν Ἁγία Γραφή καταλα-
βαίνουμε πώς ὁ Θεός δέν ἵσταται ἀπαθής 
θεατής τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, ἀλλά 
–ὡς Δίκαιος Κριτής– ἐπεμβαίνει ἀμείβο-
ντας τήν ἀρετή καί τιμωρῶντας τήν κα-
κία βασιλέων καί λαῶν.

Ξεφυλλίζοντας τίς ἱστορικές μαρτυρίες 
τῶν χρόνων τῆς Ἅλωσης –μεταξύ αὐτῶν 
καί τοῦ Πατριάρχου Γενναδίου Σχολαρί-
ου– διαπιστώνουμε ὅτι ἡ Πόλη, καί μαζί 
μ’ αὐτήν καί ἡ Ῥωμανία, ἔπεσε ἐξ αἰτί-
ας τῶν ἁμαρτιῶν τῶν κατοίκων της. Τό 
ἠθικό ἐπίπεδό τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ 
ἦταν ἄθλιο. Ἐν τούτοις ὁ Θεός δέν θά 
ἐπέτρεπε τήν καταστροφή, ἄν δέν συνέ-
βαινε κάτι πολύ χειρότερο: Ἡ πτώση στό 
θέμα τῆς Πίστεως.

Ἡ αἰτία τῆς 
Ἁλώσεως

τῆς Φερράρας -Φλωρεντίας, στό Ναό τῆς 
Ἁγίας Σοφίας ἔγινε συλλείτουργο Ὀρθο-
δόξων καί Παπικῶν στό ὁποῖο ἐμνη-
μονεύθη ὁ Πάπας καί ὁ λατινόφρων 
Πατριάρχης Γρηγόριος. Τό ἀνίερο αὐτό 
συλλείτουργο ἔγινε γιά νά ἐπικυρώση, 
οὐσιαστικά, τήν «Ἕνωση». Ἐπροτίμη-
σαν οἱ πρόγονοί μας τήν συμμαχία τοῦ 
παναιρετικοῦ παπισμοῦ ἀπό τήν συμ-
μαχία τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί «ἡ Πόλις 
ἑάλω». Ὁ γνωστός «Θρῆνος τῆς Πόλης» 
λέει: «Πάψετε τό Χερουβικό κι ἄς χαμη-
λώσουν τ’ ἅγια, γιατί εἶναι θέλημα Θεοῦ 
ἡ Πόλη νά τουρκέψει.»

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τόν ὁποῖο 
ἐπικαλέσθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱε-
ρώνυμος στήν ἐνθρόνισή του, λέγει τά 
ἑξῆς φοβερά λόγια: «Τριακόσιους χρό-
νους μετά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ 
μας, ἔστειλεν ὁ Θεός τόν ἅγιον Κων-
σταντῖνον καί ἐστερέωσε βασίλειον 
χριστιανικόν, καί τό εἶχαν χριστιανοί 
τό βασίλειον 1150 χρόνους. Ὕστερα τό 
ἐσήκωσεν ὁ Θεός τό βασίλειον ἀπό τούς 
Χριστιανούς καί ἤφερε τόν Τοῦρκο μέσα 
ἀπό τήν Ἀνατολήν καί τοῦ τό ἔδωκε διά 
ἐδικόν μας καλόν... Καί τί; Ἄξιος ἦτον ὁ 
Τοῦρκος νά ἔχη βασίλειον; Ἀλλά ὁ Θεός 
τοῦ τό ἔδωκε διά τό καλόν μας. Καί δι-
ατί δέν ἤφερεν ὁ Θεός ἄλλον βασιλέα, 
ὁπού ἦτον τόσα ῥηγάτα [=βασίλεια] ἐδῶ 
κοντά νά τούς τό δώση, μόνον ἤφερε 
τόν Τοῦρκον μέσαθε ἀπό τήν Κόκκινην 
Μηλιά καί τοῦ τό ἐχάρισε; Διατί ἤξευ-
ρεν ὁ Θεός πώς τά ἄλλα ῥηγάτα μᾶς 
βλάπτουν εἰς τήν Πίστιν, καί ὁ Τοῦρκος 
δέν μᾶς βλάπτει, ἄσπρα δώσ’ του καί 
καβαλλίκευσε τόν ἀπό τό κεφάλι. Καί 
διά νά μήν κολασθοῦμεν τό ἔδωκε τοῦ 
Τούρκου καί τόν ἔχει ὁ Θεός τόν Τοῦρκον 

ὡσάν σκύλλον νά μᾶς φυλάη ». Αὐτός 
ὁ λόγος θά πρέπει νά μᾶς συγκλονίσει 
καί νά μᾶς ἀφυπνίσει: Ὁ Ἅγιος λέει ὅτι ὁ 
Θεός ἐπροτίμησε νά πέση ὁ Ἑλληνισμός 
στά χέρια ἑνός τυραννικοῦ δυνάστη πού 
ἐσκότωνε, ἐβίαζε, ἔκλεβε καί ἐβασάνιζε 
τούς χριστιανούς, γιατί εἶδε –μέ τήν πα-
ντογνωσία Τού– ὅτι ἄν ἔμενε ἐλεύθερος 
θά ἐπάθαινε κάτι ἀπείρως χειρότερο: 
Θά ἔχανε τήν ὀρθή Πίστη του καί θά 
ἐκλατινιζόταν! Ἐπροτίμησε ὁ Θεός τήν 
βαριά σκλαβιά τῶν τεσσάρων αἰώνων, 
ἀπό τήν ἐξωτερική «ἐλευθερία» ποῦ θά 
ἦταν, ὅμως, πνευματική δουλεία! Ὡς ἐκ 
τούτου, κατά τόν Ἅγιο, ἡ Τουρκική σκλα-
βιά ἦταν…εὐλογία Θεοῦ καί ὁ Τοῦρκος 
ἕνα «τσομπανόσκυλο» πού μᾶς ἐφύλα-
ξε ἀπό τόν Πάπα!

Καί ἐρχόμαστε στό σήμερα καί ἐρω-
τοῦμε: Αὐτά δέν τά βλέπουν οἱ Οἰκου-
μενιστές Ἀρχιερεῖς μας πού ὁδηγοῦν 
τήν Ἁγία καί ἀμώμητη Ὀρθοδοξία στά 
χέρια τοῦ ἀντίχριστου Πάπα; «Τὸ 1920 
τὸ Πατριαρχεῖο ἐξέδωσε τὴν γνωστὴ 
Ἐγκύκλιο «Πρὸς τὶς Ἁπανταχοῦ τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησίες» μέ τίς ὁποῖες ἀθετοῦσε 
τό δόγμα τῆς «Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς 
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας», ἀναγνω-
ρίζοντας ἐκκλησιαστική ὑπόσταση στίς 
αἱρέσεις, …δυό χρόνια ἀργότερα ἔγινε ἡ 
Μικρασιατική Καταστροφή.

Τό 1948 Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως ἐξελέγη, μέ τή βοήθεια τῶν Ἀμερι-
κανῶν, ὁ Ἀθηναγόρας πού ἐντατικοποί-
ησε τά οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα. Τό 
1955, καί παρά τήν διεθνῆ ἀναγνώριση 
πού ἀπέκτησε, ἔλαβαν χώρα τά θλιβε-
ρά γεγονότα τῆς Πόλης, μετά τά ὁποία 
250.000 μέλη τῆς ῤωμέηκης κοινότητας 
ἐξωθήθηκαν νά ἐγκαταλείψουν σταδια-
κά τίς ἑστίες τους. 

Τό 1965 ἔγινε ἡ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων 
μέ τούς ἀμετανόητους παπικούς, δέκα 
χρόνια ἀργότερα ἔγινε ἡ εἰσβολή τῶν 
Τούρκων στήν Κύπρο. 
Ἐπιτέλους τά παθήματα ἄς μᾶς γίνουν 
μαθήματα.
 ΓεώργιοςἜξαρχος

Πολλές φορές στό παρελθόν ἡ βα-
σιλεύουσα πολιορκήθηκε ἀπό τόν 
ἐχθρό καί μάλιστα ὑπό δυσμενέστερες 
συνθῆκες, ἀλλά πάντοτε ἡ Παναγία 
τήν ἐσκέπαζε καί τήν ἐβοηθοῦσε γιατί ὁ 
λαός, παρά τήν ἁμαρτωλότητά του, δέν 
διαπραγματευόταν τήν Πίστη του. Ἔλε-
γε τή γνωστή ρήση: «καλύτερα τούρκικο 
φέσι παρά φράγκικη τιάρα».

Ὅμως, στίς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1452, 
μόλις πέντε μῆνες πρίν τήν Ἅλωση καί 
δεκατρία ἔτη μετά τήν ὑπογραφή τοῦ 
προδοτικοῦ ἑνωτικοῦ ὄρου τῆς Συνόδου 
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2. Στόν λοιπό Κόσμο (βλ. β 
Ἀ.Π.Π. : «Ὁ Ἔξω  Ἑλληνισμός.., 
ὡς ἀνωτέρω): 

στ) Καί ἡ λοιπή Εὐρώπη βρί-
θει άπό διάφορες γηγενεῖς μει-
ονότητες ἐθνικές, ὅπως στήν Β. 
Ἱσπανία οἱ Βάσκοι (ΕΤΑ), πού 
ἀγωνίζονται κάι ἐνόπλως γιά 
αὐτονομία τους, καθώς καί θρη-
σκευτικές καί γλωσσικές.

Ἐξ αἰτίας δέ τῶν δύο μεγάλων 
Παγκ. Πολέμων (1914-18 καί 
1939-45), προστέθηκαν βιαίως, 
ἀλλά καί εἰρηνικά, ὡς οἰκονομι-
κοί πρόσφυγες, πού ἐξελίχθησαν 
σέ μετανάστες.  Ἐπισημαίνομε 
ἐδῶ πρωτίστως τούς  Ἕλληνες, 
κατά προσέγγιση τοῦ 1992, πα-
λαιόθεν ἐγκατεστημένους ἐκεῖ, 
ἤ μεταγενέστερα, ὅπως  στή Ρω-
σία (Ν. Ρωσία, Πόντιοι κ.ἄ., ἐξό-
ριστοι ἐπί Στάλιν στά βάθη τῆς 
Ἀσίας (Καζαγκστάν, Τασκέν-
δη, μετά τόν «ἐμφύλιο Πόλε-
μο»), (700.000), ἤ ὡς οἰκονομικοί 
πρόσφυγες (Βέλγιο, Γερμανία, 
Γαλλία, Πολωνία, Σουηδία κ.ἀ. 
(600.000). 

ζ) Στήν Ἀσία (Έγγύς καί Μέση 
Ἀνατολή (ὅπου καί τό Πατριαρ-
χεῖο τῆςἹερουσολήμ), καί Ἄπω 
Ἀνατολή, ἤδη ἀπό τήν ἐποχή 
τοῦ Μ. ΄Αλεξάνδρου ,ὅπου πολ-
λοί καυχῶνται ὡς ἀπόγονοί του, 
(Φυλή τῶν Καλάς ..!), καί μετα-
γενέστεροι.(40.000).

η) Ὠκεανία (Αὐστραλία, Νέα 
Ζηλανδία) Μεταπολεμικοί ἰδίως 
μετανάστες Ἕλληνες(700.000).

θ) Ἀφρική, ἰδίως στήν Αἴγυπτο, 
ἤδη ἀπό τούς Ἀρχαίους καί Βυζ/
νούς χρόνους, ἀλλά καί μτγν, μέ 
τή μεγάλη μειονότητα στήν Ἀλε-
ξάνδρεια, (80.000), ὅπου ἐπίσης 
ἀνεδείχθησαν καί άρκετοί Ἐθν. 
Εύεργέτες (Ἀβέρωφ, Τοσίτσαι). 
Ἀπό τή 10ετία τοῦ 1950, ἐπί Να-
σέρ, περιωρίσθηκαν κατά πολύ. 

ι) Ἀμερική. (ΗΠΑ(3.000.000), 
Καναδάς (350.000), Κ. καί Ν. 
Ἀμερική(35.000)! κ.ἀ.

Ἤτοι ἄθροισμα  Ἔξω Ἑλληνι-
σμοῦ (1992): περί τά 7.000.000 !

ια) Τουρκία-Ἑλλάδα. Ἡ σημε-
ρινή Τουρκία, μετά τή Συνθήκη 
τῆς Λωζάννης (1923), διαλαμ-
βάνει καί μέγα μέρος, ἀπό τά 
ἀνέκαθεν Ἐλληνικά κέντρα 

Οἱ  Μειονότητες  καί τό «μεταναστευτικό»  
                        ἐν Ἑλλάδι καί ἀλλαχοῦ ΑΠ. Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

(συνέχεια από το προηγούμενο…)

Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτι-
σμοῦ,ὅπως τή Μ.Ἀσία (Ἰωνία, 
Πόντος, Καπαδοκία κλπ), Ἀνατ.
Θράκη, μέ την Κων/λη καί τήν 
Ἁγιά Σοφιά,τά νησιάἼμβρο καί 
Τένεδο. Μέ τήν ἀνταλλαγή πλη-
θυσμῶν (1923) εξαιρέθηκαν,ὡς 
Ἐθνική Μειονότητα, οἱ Ἕλλη-
νες(«Ρωμιοί») Κων/πόλεως (ἄνω 
τῶν125.000),Ἴμβρου(12.000) καί 
Τενέδου(8.000),καί τό Οἱκουμ. 
Πατριαρχείο, ἀφ’ἑνός, μέ 
ἀντιστάθμισμα, ἀφ’ἐτέρου, 
τή Θρησκευτική Μουσουλμα-
νική Μειονότητα Δυτ.Θρά-
κης(85.000). Καί ὅλα αὐτά μέ τόν 
ὅρον«ἐπ΄ἀμοιβαιότητι καί ἰσορ-
ροπήσει», δηλ. ὁ-ποιαδήποτε 
μεταβολή θά ἴσχυε γιά τίς δύο 
πλευρές ! ( Ἀνάλογη σέ μικρό-
τερη κλίμακα  ἀνταλλαγή πλη-
θυσμῶν ἔγινε με τή Βουλγαρία 
μέ τή Συνθ. Νεϊγύ (27.11.1919).

- Καί ὅμως, ἔκτοτε μέχρι καί 
σήμερα: 

α) ¨Η ἐν λόγω Ἑλληνική μει-
ονότητα στήν Τουρκία, ὕστερα 
ἀπό μυρίας πιέσεις καί διώξεις, 
ἰδίως ἐπί ἀδυναμιῶν τῆς Ἑλλά-
δος(ἐμφυλίων σπαραγμῶν, Κα-
τοχῆς κλπ), κατέληξε κάτω τῶν 
2.000, ἐν πολλοῖς ὑπερηλίκων, 
στήν Πόλη, σέ ἐλάχιστες 10άδες 
στήν Ἴμβρο,μέ ἤδη ἐκτουρκισμέ-
νη τήν Τένεδο ! Ἀνάλογη εἶναι 

στή Θράκη, εὐημερεῖ καί φθάνει 
περίπου στίς 120.000, μέ νέα προ-
νόμια ,πού προστατεύεται ὑπέρ 
τό δέον καί ἀπό τό Τουρκικό Γεν. 
Προξενεῖο Κομοτηνῆς, τό ὁποῖο 
λειτουργεῖ σχεδόν ἀνεξέλεγκτα, 
σέ ξένο κράτος, ἐπιδιώκοντας 
τόν ἐκτουρκισμό ὁλόκληρης τῆς 
Μουσουλμανικῆς μειονότητος 
(Πομάκων,Ἀθιγγάνων κλπ).

Ἔτσι ἀπό τό 21% το 1923 τοῦ 
ὅλου πληθυσμοῦ τῆς Δ. Θράκης, 
τό 1991 ἔφθανε τό 31%!

Σημειώνεται ὅτι κατά τήν 
ἀπογραφή τοῦ 1991, κατεγρά-
φησαν τρεῖς κατηγορίες: α)Οἱ 
Τουρκογενεῖς Μουσουλμάνοι,(48 
%), ἐν πολλοῖς ἐξισλαμισθέντες, 
κυρίως στίς πόλεις Κομοτηνή 
καί Ξάνθη, β) Ἀθίγγανοι (Τσιγ-
γάνοι, Ρούμ,17%), γ) Πομάκοι 
(35 %), πού εἶναι ἀρχαῖοι Θρᾶκες 
(Ἀγριᾶνες), κυρίως σέ όρεινά χω-
ρια τῆς Ροδόπης, ἐξισλαμισθέ-
ντες. Διατηροῦν καί τή γλῶσσα 
τους προφορικά, μέ κάποιες 
προσπάθειες καταγραφῆς της, 
ἀλλά δυστυχῶς μή διδασκομέ-
νη ἐπισήμως, ἐνῶ διδάσκεται ἡ 
τουρκική, μέ τήν ἀνάλογη προ-
παγάνδα !

Ἡ δέ τουρκική προπαγάνδα 
ἐκτουρκισμοῦ σ’ ὁλόκληρη τήν 
Δυτ.Θράκη ἐφαρμόζει τά 4 δια-
δοχικά στάδια, ὅπως στήν Κύ-
προ (Αὐτοδιοίκηση-Αὐτονομία 
- Τουρκική Δημοκρατία -Ἕνω-
ση) καί τείνει ἤδη πρός τό Γ΄ (ὡς 
«Γ’ Τουρκική Δημοκρατία Θρά-
κης»)! 

Ἐν τῶ μεταξύ τά Μουσουλμα-
νικά σχολεῖα στή Δυτ. Θράκη 

εἶναι, ἐν πολλοῖς, πιό συγχρονι-
σμένα ἀπό τά λοιπά  Ἑλληνικά, 
μέ ἐν πολλοῖς Μουσουλμάνους 
Δ/ντάς καί ἐκπαιδευτικούς ἐκ 
Τουρκίας, πού ἐπιδίδονται καί 
σ’ ἄλλες «ἀποστολές». Ἀλλά 
καί τά σχολικά βιβλία, ἰδίως 
Ἱστορίας καί Γεωγραφίας, προ-
έρχονται ἀπό τήν Τουρκία. Καί 
ἄν τολμήση κάποιος Ἕλληνας 
ἐκπαιδευτικός ἐκεῖ νά ἐφαρμό-
ση πλήρως τό ἰσχῦον Ἑλληνικό 
Ἀναλυτ. Πρόγράμμα, διώκεται 
ποικιλοτρόπως, ὅπως συμβαίνει 
μέ τήν ἡρωίδα δασκάλα, Χαρά 
Νικοπούλου, στό Πομακοχώρι 

Μέγα Δέρειο Ἕβρου. Καί ὅμως, 
ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, ἀρκεῖται 
κι ἐδῶ στό «Δέν διεκδικοῦμε τί-
ποτε» καί στίς φιλοφρονήσεις..! 

Ἡ Δυτ.Θράκη -μαζί καί ἡ Μα-
κεδονία μας, ὅμως, ὅπως ἤδη το-
νίσαμε- βάλλεται κατά καιρούς 
καί ἀπό Βορρᾶ, μέσα στά πλαί-
σια τῆς «Μεγάλης Βουλγαρίας» 
(Συνθήκη Ἁγ. Στεφάνου 1878-
‘Εξαρχία 1870 - Μακεδονικός 
Ἀγών 1903-8, Κατοχή 1941-44, 
«’Εμφ. Πόλεμος» 1946-49). Καί 
ὅλα αὐτά ὡς προπομπός τοῦ 
Πανσλαβισμοῦ γιά ἔξοδο πρός 
τό Αἰγαῖο κλπ), ὅπως διδάσκο-
νται καί στά σχολεῖα τους ἐν 
γένει. Κατά τά λοιπά σήμερα 
ἔχομε ὄντως καλές διπλωματι-
κές σχέσεις..! (Α.Π.Π.: Ἡ Ἑλλάς 
καί οἱ γείτονές της σήμερα ἀπό 
τή σκοπιά τῆς ἀγωγῆς, περ. Κοι-
νων. Τομές, τχ 63 καί 64,1995 ...).

(Συνεχίζεται)

Ἡ  Θεολογική Σχολή Χάλκης.

Ἡ Χαρὰ Νικοπούλου.

καί ἡ μείωση τῶν σχολείων, κα-
θώς καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ἱδυμάτων καί περιουσιῶν. Ἐπί-
σης ἔκλεισαν τήν ἱστορική Θε-
ολογική Σχολή Χάλκης (1971), 
ἐνῶ στόν Οἰκουμ. Πατριάρχη 
δέν ἀναγνωρίζεται ὁ τίτλος τοῦ 
Οἰκουμ/ικοῦ. 

β) Ἀντίθετα, ἡ Θρησκευτική-
Μουσουλμανική μειονότητα 
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Ἀποτελεῖ κοινό τόπο ἡ διαπίστωση 
ὅτι στίς μέρες μας – μέρες ἀδιαφο-
ρίας καί ὠχαδερφισμοῦ – τά ἐθνικά 

θέματα ἔχουν περάσει σέ δεύτερη μοίρα 
γιά τό λαό μας. Ἀπό τή μία ἡ προπαγάνδα 
τῶν ΜΜΕ, ἀπό τήν ἄλλη ὁ σύγχρονος τρό-
πος ζωῆς ὁδήγησαν μεθοδικά ἀλλά σταθε-
ρά στόν ἀποπροσανατολισμό τοῦ ἔθνους 
μας ἀπ’ τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν 
προγόνων μας

Κατά καιρούς ἔρχονται στό προσκήνιο 
τῆς ἐπικαιρότητας τό ἐθνικό θέμα τοῦ 
«Μακεδονικοῦ» ἀνάλογα μέ τίς ἰταμές 
προκλήσεις καί τίς ἀλυτρωτικές βλέψεις 
τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων. Ὡστόσο καί τό 
Κυπριακό ἀποτελεῖ ἄλλη μία ἐθνική πλη-
γή τῆς πατρίδας μας λόγω τῆς θηριωδίας 
τῶν εἰσβολέων Τούρκων τοῦ Ἀττίλα 1 καί 2 
τό καλοκαίρι τοῦ 1974 ἀλλά καί λόγω τῶν 
ἀπαράδεκτων καί ἐπαίσχυντων σχεδίων 
ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος ὅπως τοῦ σχε-
δίου Ἀνᾶν. Ἀπό τήν ἄλλη τό ἐθνικό θέμα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου λόγω τῆς κατάρρευ-
σης τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος τῆς 
Ἀλβανίας τείνει νά ξεχαστεῖ ἐντελῶς.

Ἡ ἐπίσημη πολιτεία δέν ὁμιλεῖ πλέον 
γιά Βόρειο Ἤπειρο. Ἀνθελληνικά στοιχεῖα 
πού ἔχουν εἰσχωρήσει παντοῦ μέ τή μέθο-
δο τοῦ σαλαμιοῦ ἐπεδίωξαν καί ἐπέτυχαν 
νά ὑποβαθμιστεῖ ὁ ἀγώνας τῶν Ἑλλή-
νων τῆς Βορείου Ἠπείρου τόσο κατά τόν 
Αὐτονομιακό Ἀγώνα τοῦ 1914 ὅσο καί νά 
«ξεχαστοῦν» οἱ διώξεις, τά βασανιστήρια 
καί οἱ ἐξορίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν κατά 
τά χρόνια της κομμουνιστικῆς δικτατορί-
ας τοῦ Χόντζα. Ἄν κανείς σήμερα μιλήσει 
γιά Βόρειο Ἤπειρο θά κατηγορηθεῖ ἀπό 
τούς ψευδεπίγραφους «προοδευτικούς» 
καί κουλτουριάρηδες ὡς… «ἐθνικιστής», 
«ἀκραῖος», «ἑλληναρᾶς», καί ἄλλα.

Παρόλα αὐτά οἱ ἐπικριτές τῶν ἐθνικῶς 

Σήψη καί παρακμή
σκεπτομένων Ἑλλή-
νων δέν βγάζουν κου-
βέντα γιά τίς ἀλυτρω-
τικές βλέψεις πότε τῆς 
Ἀλβανίας πού μιλάει 
γιά «Τσαμουριά» καί 
«Μεγάλη Ἀλβανία», 
πότε τῶν Σκοπιανῶν 
γιά «Μακεδονία του 
Αἰγαίου» καί πότε 
τῶν Τούρκων πού ζη-
τοῦν μέ τό ἔτσι θέλω τό μισό Αἰγαῖο μας.

Παλαιότερα ὅταν ὑπῆρχε ὑπεύθυνος πο-
λιτικός κόσμος μέ ἐθνικές ἀρχές οἱ προλή-
σεις τῆς Ἀλβανίας ναυαγοῦσαν. Ἄς δοῦμε 
λίγο τά λόγια του Γεωργίου Παπανδρέου 
ποῦ εἶπε στίς 17 Μαρτίου 1946 (ἐνόψει τῶν 
ἐπικείμενων ἐκλογῶν τῆς 31/03/46) «ἡ Βό-
ρειος Ἤπειρος πρέπει νά ἐπανέλθει στήν 
Ἑλλάδα. Οἱ ἄσπονδοι φίλοι μας ζητοῦν 
δημοψήφισμα. Εἴμεθα σύμφωνοι, ὑπό τόν 
ὄρον νά ψηφίσουν καί οἱ νεκροί! Ξένος δη-
μοσιογράφος μέ ἐρώτησε κατ’ αὐτᾶς πό-
σοι περίπου θά εἶναι σήμερον οἱ Ἕλληνες 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καί τοῦ ἀπάντησα: 
δέν γνωρίζω πόσοι εἶναι οἱ νεκροί! Πλειο-
ψηφοῦμεν εἰς τούς τάφους! Καί ὑπάρχουν 
ἐπίσης καί τά ὀστᾶ τῶν ἡρώων μας, οἱ 
ὁποῖοι πρῶτοι ἐνίκησαν τόν ἰταλικόν φα-
σισμόν καί ἔχουν καθαγιάσει τά δίκαιά 
μας».

Δυστυχῶς σήμερα οἱ παρακαταθῆκες 
τῶν προγόνων μᾶς ξεχάστηκαν. Φωτει-
νή ἐξαίρεση ὁ ἀοίδιμος μητροπολίτης 
Κονίτσης Κυρός Σεβαστιανός, πού ἔφερε 
τό Βορειοηπειρωτικό ξανά στήν πρώτη 
γραμμή. Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης 
Σεβαστιανός ἀφύπνισε συνειδήσεις, ἔκα-
νε ἀγώνα γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα 
πού καταπατοῦνταν καί καταπατοῦνται 
στήν ἐσταυρωμένη Βόρειο Ἤπειρο. Ὁ πα-

νάξιος διάδοχός του, Μητροπολίτης Δρυ-
ϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. 
Ἀνδρέας ἀκολουθεῖ κι αὐτός τά χνάρια 
του. Ἡ ἐκκλησία ἦταν πάντοτε φρουρός 
καί τροφός τοῦ Ἔθνους μας.

Θά περίμενε κανείς 95 χρόνια μετά τήν 
ἐξέγερση τοῦ ἠρωϊκοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώ-
να τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου 
σύσσωμοι, ὅλοι οἱ Ἕλληνες νά τιμήσουν 
τή θυσία τῶν παλικαριῶν πού ἔπεσαν γιά 
μία ἑνωμένη Ἤπειρο. Γιά μία Ἤπειρο πού 
εἶναι πέρα γιά πέρα Ἑλληνική ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα ἕως σήμερα. Κάτι τέτοιο ὅμως 
δέν ἔγινε. Ἄλλη Ἑλλάδα μᾶς ἄφησαν οἱ 
ἥρωες τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα καί 
ἄλλη βιώνουμε σήμερα. Παραχαράσσεται 
ἡ ἱστορία. Ἡ νεολαία ἀπομακρύνεται ἀπό 
τά ἔθιμα καί τίς παραδόσεις ἐνῶ ἡ ἐθνική 
μας συνείδηση πριονίζεται. Ὁ σημερινός 
πολιτικός κόσμος εἶναι κατώτερος τῶν 
περιστάσεων. Ἔχει γίνει σύνθημα τό: «δέν 
διεκδικοῦμε τίποτα».

Τελικά ὁ Ἀγώνας τῶν γενναίων Ἑλλή-
νων τῆς Βορείου Ἠπείρου πού ἔγινε ὑπό 
τή γαλανόλευκη μέ τό Σταυρό καί τό Δι-
κέφαλο θά συνεχιστεῖ ἤ νά ψελλίσουμε ἡ 
«Πόλις Ἑάλω».

Κ.Ἀρτέμιος

«Ἀπὸ τὴν ἑπομένη ἡμέρα τῶν 
εὐρωεκλογῶν, τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ ὁ Τύ-
πος μετέδιδαν συνεχῶς τὶς δηλώ-
σεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύ-
νης κ. Εὐαγ. Μεϊμαράκη, ὅτι ἀπὸ 
τὴν 1η Αὐγούστου ἡ στρατιωτικὴ 
θητεία μειώνεται στοὺς ἐννέα (9) 
μῆνες ἀπὸ δώδεκα (12) ποὺ εἶναι 
μέχρι τώρα.

Τελευταῖα εἶχα διαμαρτυρηθῆ 
ἐντόνως γιὰ τὶς ἀνάλογες δηλώ-
σεις τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς  
Ἀμύνης κ. Κων/νου Τασούλα. Δια-
μαρτύρομαι καὶ πάλι. Διότι θεωρῶ 
τὴν ἐξαγγελία τοῦ μέτρου αὐτοῦ 
καθαρῶς δημαγωγική. Ἐὰν τυχὸν 
ἐφαρμοσθῇ, πλεῖστες ὅσες στρα-
τιωτικὲς μονάδες, οἱ ὁποῖες ἤδη 
ὑπολειτουργοῦν, θὰ καταργηθοῦν. 
Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἡ ὑπογεννητικό-

τητα καὶ οἱ ἐγκληματικὲς ἐκτρώ-
σεις, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὁ 
ἐλάχιστος χρόνος τῆς θητείας, δὲν 
δίδουν τὴν δυνατότητα ὑπάρξεως 
ἱκανοῦ ἀριθμοῦ στρατιωτῶν στὰ 
στρατόπεδα, ποὺ κλείνουν τὸ ἕνα 
μετὰ τὸ ἄλλο. Ἔτσι, ἡ Χώρα μένει 
ἀθωράκιστη.

Καὶ ναὶ μὲν οἱ ἁρμόδιοι, γιὰ νὰ 
διασκεδάσουν τὴν ἔντονη ἀνησυ-
χία τῶν πολιτῶν (καί, μάλιστα, 
τῶν ἀκριτικῶν περιοχῶν), ἰσχυ-
ρίζονται ὅτι μὲ τὰ σύγχρονα ἠλε-
κτρονικὰ μέσα εἶναι ἐξασφαλισμέ-
νη ἡ φύλαξη τῶν συνόρων. Στὴν 
πραγματικότητα, ὅμως, πρόκειται 
γιὰ φληναφήματα. Αὐτὸ τὸ λέγω 
μετὰ λόγου γνώσεως, ἔχοντας ὑπ’ 
ὄψιν τὰ ἐκτεταμένα σύνορα τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς μου Ἐπαρχίας, 

ποὺ παρὰ τὶς φιλότιμες προσπά-
θειες τοῦ λαμπροῦ Διοικητοῦ καὶ 
τῶν ἀρίστων ἀξιωματικῶν τοῦ 583 
Τ.Π. Κονίτσης, εἶναι ἐξαιρετικὰ δύ-
σκολο, ἄν ὄχι ἀδύνατο, νὰ προστα-
τευθοῦν, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο 
ὅτι τὸ Τάγμα διαθέτει ἐλάχιστο 
στρατιωτικὸ δυναμικό. Ἄς σκεφθῇ 
κανεὶς τὶ θὰ γίνῃ ὅταν ἡ θητεία θὰ 
εἶναι ἐννεάμηνος ἤ, ἄν, ὅπως ἐντό-
νως φημολογεῖται, μειωθῇ ἔτι πε-
ραιτέρω καὶ γίνῃ ἑξάμηνος. Σίγου-
ρα τὸ Τάγμα θὰ καταργηθῇ.

Ἀλλὰ τὸν ἀκριτικὸ πληθυσμὸ 
τὸν ἐρώτησε κανεὶς ἄν συμφωνῇ 
μὲ αὐτὴ τὴν ἐξωφρενικὴ ἀπόφαση 
; Ἐσεῖς, οἱ λεγόμενοι «ἁρμόδιοι», 
μᾶς θεωρεῖτε πολῖτες «δευτέρας 
κατηγορίας»;

Δημαγωγεῖτε ἀσύστολα καὶ κο-

λακεύετε τοὺς νέους γιὰ νὰ προ-
σπορισθῆτε, ὅπως νομίζετε, με-
ρικὲς ψήφους, «ψαρεύοντας» σὲ 
θολὰ νερά ... Δὲν ἀπομένει, παρὰ 
νὰ καταργήσετε τελείως τὸν Στρα-
τό!  Δὲν ἔχετε, ὅμως, τὸ θάρρος νὰ 
καταργήσετε τὸν ἐθνοκτόνο νόμο 
τῶν ἐκτρώσεων καὶ νὰ δώσετε κί-
νητρα στὰ νέα ἀνδρόγυνα, ὥστε νὰ 
μὴ ἐμποδίζουν τὴν τεκνογονία...

Τὸ μέλλον, τὸ ἐγγὺς μέλλον, δι-
αγράφεται ζοφερό. Καὶ ἡ Ἱστορία 
θὰ διακηρύσσῃ τὴν ἀνικανότητα 
καὶ τὴν ὀλέθρια τακτικὴ τῶν πο-
λιτικῶν τοῦ 2009. Διαμαρτυρόμε-
νος καὶ πάλι ἐντόνως, ἱκετεύω τὸν 
Κύριο γιὰ τὸν χιλιοπροδομένο λαό 
μας καὶ λέω :  «Ὁ Θεὸς σώζοι τὴν 
Ἑλλάδα» ».

(ἘκτῆςἹερᾶςΜητροπόλεως).

Ἀριθ. Πρωτ. 60  -  Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2009ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
ὉΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτηςΔρυϊνουπόλεως,ΠωγωνιανῆςκαὶΚονίτσηςκ.ΑΝΔΡΕΑΣ,ἔκανετὶςἀκόλουθεςΔηλώσεις:

Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου.
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H OMONOIA, ὀργάνωση 
πού ἐκπροσωπεῖ στό 

ἐσωτερικό της Ἀλβανίας καί 
στό ἐξωτερικό τήν ἑλληνι-
κή μειονότητα καί τό ΚΕΑΔ 
(Κόμμα Ἀνθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων), τό πολιτικό σκέλος 
τῆς Ὁμόνοιας, δέν κατάφε-
ραν τελικά νά συσπειρώσουν 
τό ἑλληνικό στοιχεῖο καί νά 
κατέβουν αὐτόνομα στίς 
βουλευτικές ἐκλογές πού θά 
πραγματοποιηθοῦν τόν Ἰού-
νιο στή γειτονική μας χώρα.

Τό φαινόμενο τῆς διάχυσης 
τῶν μειονοτικῶν δυνάμεων 
σέ ἀλβανικά κόμματα εἶναι 

Ὁ Βορειοηπειρωτικός Ἑλληνισμός 
θά πληρώσει τή διάσπαση!

πιά δεδομένο καί ἡ ὑπεράσπι-
ση τῶν συμφερόντων τοῦ Βο-
ρειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ 
ὅλο καί ἀπομακρύνεται. Οἱ 
ἡγέτες τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί 
τοῦ ΚΕΑΔ δέν ἤρθησαν στό 
ὕψος τῶν περιστάσεων καί 
δέν ὄρθωσαν τό ἀνάστημά 
τους, ἐγκλωβισμένοι σέ ...λα-
βύρινθους μικροφιλοδοξιῶν 
καί μικροπολιτικῶν.

Μέ τόν τρόπο πού ἐνήργη-
σαν, διασπασθέντες τελικά, 
ἔθεσαν στό περιθώριο τούς 
Ἕλληνες ψηφοφόρους καί 
τούς ἀπέκλεισαν νά ἀσκή-
σουν μέ τήν ψῆφο τούς οὐσι-
αστική πολιτική παρέμβαση 
στό ἀλβανικό Κοινοβούλιο. 
Τούς ἀναγκάζουν νά ψηφί-
σουν ὑποψήφιους πού συ-
μπράττουν μέ τά ἀλβανικά 
κόμματα (Δημοκρατικό καί 

Σοσιαλιστικό), μέ ἀποτέλε-
σμα ἡ φωνή τῶν μειονοτικῶν 
ὑποψηφίων, πού, ἐνδεχομέ-
νως, θά ἐκλεγοῦν, νά μήν 
εἶναι ἡ φωνή τῆς μειονότη-
τας, ἀλλά ἡ φωνή τοῦ κόμ-
ματος πού ἐκπροσωποῦν.

Ἡ ἡγεσία τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ-
ΚΕΑΔ, δικαιολογώντας τήν 
συνεργασία της μέ τό Σοσια-
λιστικό Κόμμα, ἰσχυρίστηκε 
πώς, στήν περίπτωση πού θά 
κατέρχονταν στίς ἐκλογές 
ἀνεξάρτητοι, θά ἐξέλεγαν 
μόνον ἕναν βουλευτή. Δέν 
ξέρω ἐάν θά ἐξέλεγαν ἕναν ἤ 
περισσότερους. Ἔστω, ὅμως, 

καί ὁ ἕνας θά εἶχε ἀνεξάρτη-
τη φωνή στό ἀλβανικό κοινο-
βούλιο.

Ἔχουμε τή γνώμη πώς, ἐάν 
ἡ ἡγεσία τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ἐργάζονταν σέ βάθος καί μα-
κριά ἀπό κομματισμούς, ἀπό 
ὁπουδήποτε καί ἄν προέρ-
χονταν, καί ἐξασφάλιζε τήν 
ἀναγκαία συστράτευση τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν, καί τό πο-
σοστό πού θά κατέγραφε θά 
ἦταν ἀξιόλογο καί περισσό-
τερους μειονοτικούς βουλευ-
τές θά ἐξέλεγε.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ ρόλος 
τῆς μειονότητας στά ἀλβα-
νικά δρώμενα καί ἡ κοινο-
βουλευτική της παρουσία 
παρουσιάζει ξεχωριστό ἐνδι-
αφέρον. Ἑπομένως, αὐτό 
ἰσχύει καί γιά τό ΚΕΑΔ, τήν 
πολιτική ἔκφραση τῆς μειο-

νότητας.
Ἐάν τό ΚΕΑΔ δέν μπορεῖ νά 

ἐκλέξει δύο, τρεῖς ἤ καί πε-
ρισσότερους βουλευτές, αὐτό 
ὀφείλεται στήν ἐσωτερική 
ἐσωστρέφεια, στόν ἐπάρατο 
διχασμό, πού κατατρώει τούς 
Ἕλληνες καί δέν τούς ἀφήνει 
ἥσυχους. Ἡ ὁμόνοια, ἡ ἀλλη-
λεγγύη, ἡ ἀλληλοβοήθεια, ἡ 
ὁμοφροσύνη καί ἡ σύμπνοια 
δέν βρῆκαν πρόσφορο ἔδα-
φος νά ἀναπτυχθοῦν στόν 
βορειοηπειρωτικό χῶρο. Ἀντί-
θετα, ἀνθοῦσαν καί ἀνθοῦν 
οἱ φατριασμοί καί τά μικρο-
συμφέροντα. Εἶναι αὐτά πού 

τροφοδοτοῦν μεταξύ τῶν συ-
μπατριωτῶν μας κλίμα ἀπο-
γοήτευσης καί ἀπόγνωσης.

Αὐτό, δυστυχῶς, συμβαίνει 
καί τώρα. Οἱ διαφωνίες καί ἡ 
ἀποχώρηση ἀξιόλογων στε-
λεχῶν ἀπό τό ΚΕΑΔ, τό ἀπει-
λεῖ μέ ἐκλογική συρρίκνωση, 
γεγονός πού θά ἀποβεῖ σέ 
βάρος τοῦ βορειοηπειρωτι-
κοῦ ἑλληνισμοῦ.

Οἱ ἀντιπαραθέσεις μεταξύ 
του ΚΕΑΔ καί ἐκείνων πού 
διεχώρισαν τή θέση τους θά 
εἶναι συνεχεῖς καί ἐπιζήμιες 
γιά τά μειονοτικά συμφέρο-
ντα καί οἱ μελλοντικές βλά-
βες μεγάλες.

Δυστυχῶς, τά ἀποτελέσμα-
τα θά εἶναι ἀρνητικά, μακάρι 
νά διαψευστοῦμε, γιά τόν βο-
ρειοηπειρωτικό κόσμο, πού 
ἐπιθυμοῦσε καί ἀνέμενε οἱ 

ταγοί του νά ἔχουν ἄραγες 
μέτωπο καί νά ἀντιμετω-
πίσουν μέ ἀξιοπρέπεια τίς 
ἐκλογές καί τίς ὑπάρχουσες 
δυσκολίες.

Φαίνεται ὅτι οἱ ἐμπειρίες 
ἀπό τίς προηγούμενες συ-
νεργασίες δέν συνέτισαν 
τούς ἡγέτες τοῦ ΚΕΑΔ, γιατί 
εἶναι γνωστό ὅτι οἱ συνεργα-
σίες μέ τό Δημοκρατικό καί 
τό Σοσιαλιστικό Κόμμα ἀπο-
δείχτηκαν ἀπογοητευτικές 
γιά τή μειονότητα.

Ἀλλά, καί τό Μητροπολιτι-
κό Κέντρο, δέν εἶναι ἄμοιρο 

ΓράφειὁΝΙΚΟΣΥΦΑΝΤΗΣ

εὐθυνῶν. Ὅλοι παίζουν παι-
γνίδια σέ βάρος τοῦ Βορει-
οηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Ὅμως, αὐτό εἶναι ἕνα ἄλλο 
τεράστιο θέμα πού δέν εἶναι 
τοῦ παρόντος.

Ὁ Εὐάγγ. Ντοῦλες σὲ πρόσφατη προεκλογικὴ ἐκδήλωση του ΚΕΑΔ. Τὸ ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης κ. Ἀνδρέας κάλεσε τούς 
Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες νά 
μήν στηρίξουν ἀλβανικά κόμμα-
τα στίς ἀλβανικές ἐκλογές τοῦ 
Ἰουνίου, ἀλλά νά ψηφίζουν γιά 
τό συμφέρον τοῦ ἑλληνισμοῦ, 
σχολιάζοντας ἔτσι τίς προεκλο-
γικές συνεργασίες τοῦ ΚΕΑΔ, 
πού δημιουργήθηκε πρωτίστως 
γιά νά ἐκπροσωπεῖ τήν ἑλληνι-
κή κοινότητα.
Ἄλλα χαρακτηριστικά ἀποσπά-
σματα ἀπό τήν ὁμιλία του ἦταν 
τά ἑξῆς:
«... ἐμεῖς,ὅσοζοῦμεκαίἀναπνέ-
ουμε, θά ἀγωνιζόμαστε μέ τή
βοήθειατοῦΘεοῦγιάτάδίκαια,
τά δικαιώματά τους καί τήν
ἐθνική τους ἀποκατάσταση» ... 
Ὅσο κι ἄν κάποιοι θέλουν νά 
σιγήσουμε, τούς λέμε ὅτι εἶναι 
«μακρυά νυχτωμένοι» καί ὅτι 
θά βροντοφωνάζουμε σέ κάθε 
κατεύθυνση: «κάτω τά χέρια 
ἀπό τή Βόρειο Ἤπειρο» ... Κι ἐνῶ 
ὁ Ἑλληνισμός, μέσα (στή Βόρειο 

Ἐ κ δ η λ ώ σ ε ι ς

γιά τήν Αὐτονομία τῆς Β. Ἠπείρου
ἡ Ὁμοσπονδία Ἄνω Δρόπολης  
«ΟΙ ΣΕΛΛΟΙ», ἡ Ἕνωση Χειμαρ-
ριωτῶν, τά ἰδρυτικά μέλη τῆς 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί ἐκ τῶν 5 φυλα-
κισθέντων ἡγετῶν της κατά τίς 
διώξεις στή δεκαετία τοῦ ́ 90 κ.κ. 
Θ. Μπεζιάνης καί Β. Παπαχρή-
στου, ἐνῶ συγκλονιστικός ἦταν 
ὁ χαιρετισμός τοῦ ἀντιπροσώ-
που Τύπου τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί 
ἐκπροσώπου τοῦ προέδρου τῆς 
κ. Μπολάνου.
Ἠχηρή ἦταν καί ἡ παρουσία 
τῆς Ε.Ν.Ο.Κ., (Ἑλληνορθόδο-
ξη Νεανικὴ Ὀργάνωση Κόνι-
τσας),  ἀφοῦ τά μέλη της ἔδω-
σαν ξεχωριστό παλμό μέ τό 
πανό: “ΕΛΛΑΣ εἶναι ΚΑΙ Η 
ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΣ” καθώς καί μέ 
τά συνθηματά τους πού ἀφο-
ροῦσαν τήν Αὐτονομία τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου, θυμίζοντας πῶς 
τό Ἐθνικό αὐτό θέμα εἶναι μεί-
ζονος σημασίας
Τήν ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου κ. Ἀνδρέου ἀκολού-
θησε εἰρηνική πορεία μέχρι τό 

Ἡρῶον της κωμοπόλεως, ὅπου, 
μετά τό τρισάγιο καί τόν ἐθνικό 
ὕμνο, ἀνεγνώσθη καί ἐνεκρίθη 
διά βοῆς τό ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
1) Διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως γιά 
τήν ἄδικη καταδίκη του Δημάρ-
χου τῆς Χειμάρρας καί Προέ-
δρου τῆς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Βασίλη 
Μπολάνου.
2) Ζητοῦμε ἀπό τήν πολιτική ἡγε-
σία τῆς Χώρας μας νά ξεκαθαρί-
ση ποιά, ἐπί τέλους, θεωρεῖ σάν 
Βόρειο Ἤπειρο. Ἄν συνεχίση νά 
ἀποδέχεται τήν ἀλβανική αὐθαι-
ρεσία, ὅτι Βόρειος Ἤπειρος εἶναι 
μόνο τά 99 χωριά τῶν Νομῶν 
Ἀργυροκάστρου, Δελβίνου καί 
Ἄγ. Σαράντα, τότε, περιπτώσεις 
σάν αὐτή τοῦ Μπολάνου θά συ-
νεχίσουν νά παρουσιάζωνται. 
Γιατί οἱ συμβιβασμοί καί οἱ ὑπο-
χωρήσεις βλάπτουν τά ἐθνικά 
θέματα. Σπουδαῖο δέ θέμα εἶναι 
καί ἡ δημιουργία Στρατιωτικῶν 

www.enok-ellas.blogspot.com

Ἤπειρο), συνεχίζει ν’ ἀνεβαίνει 
στόν ὀδυνηρό Γολγοθά του, ἐδῶ 
στήν Ἑλλάδα, περισσεύουν τά 
συλλαλητήρια γιά τίς αὐξήσεις 
τῶν μισθῶν καί τῶν ἐπιδομά-
των, γιά τούς ξένους λαθρομε-
τανάστες... Δέν εἴδαμε ὅμως, 
συγκεντρώσεις καί πορεῖες καί 
διαμαρτυρίες γιά τά ἐθνικά 
μας θέματα, καί μάλιστα γιά τό 
θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου.»
Στήν ἐκδήλωση παρευρέθηκαν 

(συνέχειαἀπόσελ.1)
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΣΥΒΑ -  ΣΦΕΒΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

διαφάνεια τῶν ἀποφάσεων, τὶς 
δημοκρατικὲς διεργασίες, τὸν πα-
ραμερισμὸ  ἀξίων ὑποψηφίων, τὴ 
χειραγώγηση τῆς διαδικασίας  καὶ 
κυρίως  τὴν βεβιασμένη ἐμπλοκὴ 
τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ στὴ συγκεκριμένη 
ἐκλογικὴ συνεργασία. Ἡ συγκεκρι-
μένη συνεργασία, (ὅπως καὶ κάθε 
ἄλλη μὲ ἄλλο κόμμα), τὸ μόνο ποὺ 
φέρεται νὰ ἐξασφαλίζει εἶναι ἡ πι-
θανότητα ἐπιπλέον ἐκλογῆς 1 ἤ 2 
βουλευτῶν ἀπὸ τὸ ΚΕΑΔ. Ὡστόσο 
αὐτὸ δὲν εἶναι αὐτοσκοπὸς καθὼς 
στὸ παρελθὸν ὑπῆρχαν καὶ βου-
λευτὲς μὲ τὸ ΚΕΑΔ ποὺ ὁμολο-
γουμένως δὲν προσέφεραν τίποτε 
στὸν ἑλληνισμὸ κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς θητείας τους. Ἂν λοιπὸν τὸ 
ΚΕΑΔ δὲν κέρδισε σέ  πολιτικό ἐπί-
πεδο, συγκεκριμένα ἁπτὰ ἀνταλ-

Ὥς τώρα καὶ γιὰ λόγους 
ἀρχῆς οἱ σύλλογοί μας  

ἀποφεύγανε συνειδητὰ νὰ σχολιά-
σουνε τὶς ἐσωτερικὲς πολιτικὲς δι-
αδικασίες στὸ χῶρο τῆς ἑλληνικῆς 
κοινότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου 
πιστεύοντας ὅτι οἱ προσπάθειες 
ὅλων πρέπει νὰ συγκλίνουν στὸν 
σκοπὸ  τῆς ἑνότητας καὶ τῆς ὁμό-
νοιας τῶν συμπατριωτῶν μας. 
Ὡστόσο τὰ τελευταῖα γεγονότα 
σχετικὰ μὲ τὶς προεκλογικὲς δια-
δικασίες καὶ  διεργασίες στὸ χῶρο 
τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου, μᾶς  ὑποχρεώνουν, 
μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὶς 
παρακαταθῆκες ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ 
μακαριστὸς ἱδρυτὴς μας, Μητρο-
πολίτης κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ καὶ 
στὸν ἀγώνα  ποὺ ἄρχισαν  μαζί του 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ στάθηκαν στὸ πλευρό 
της, πιστοὶ στὴ διαθήκη τοῦ ἀοιδί-
μου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ἀλλὰ καὶ γιατί 
πιστεύουν, πὼς μόνο μέσα ἀπὸ μία 
ἀληθινὰ ἀνεξάρτητη καὶ ἑνωτικὴ 
ΟΜΟΝΟΙΑ, ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Βο-
ρείου Ἠπείρου μπορεῖ νὰ διεκδι-
κήσει τὰ δικαιώματά του. Βεβαίως 

...μόνο μέσα ἀπὸ μία ἀληθινὰ ἀνεξάρτητη καὶ ἑνωτικὴ ΟΜΟΝΟΙΑ, 
ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου μπορεῖ νὰ διεκδικήσει τὰ δικαιώματά του.
καὶ συνεχίζουν ἐδῶ  καὶ 27 χρόνια 
χιλιάδες νέοι ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα , 
νὰ ἐπισημάνουμε τὰ ἑξῆς.

1. Δηλώνουμε ἐξαρχῆς ὅτι διαφω-
νοῦμε μὲ τὴν κάθοδο Βορειοηπει-
ρωτῶν σὲ ψηφοδέλτια ἀλβανικῶν 
κομμάτων. Ἡ ὥς τώρα πικρὴ πείρα 
ἔχει δείξει ὅτι οἱ φωνές τους, παρὰ 
τὶς τυχὸν ἀγαθὲς προθέσεις, κατα-
πνίγονται μέσα στὸ περιβάλλον 
τῶν ἀλβανικῶν κομμάτων  καὶ  οἱ 
ἴδιοι δὲν λειτουργοῦν σχεδὸν ποτὲ 
ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τοῦ ἑλλη-
νισμοῦ.

 2. Παράλληλα διερμηνεύοντας 
τὶς θέσεις ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπογοή-
τευση πολλῶν Βορειοηπειρωτῶν, 
δηλώνουμε πὼς δὲν μποροῦμε νὰ 
εἴμαστε ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὶς 
διαδικασίες ποὺ ἀκολουθήθηκαν 
κατὰ τὴν ἐπιλογὴ ὑποψηφίων ἀπὸ 
τὴν πλευρὰ τοῦ κομματικοῦ σχη-
ματισμοῦ ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν 
ΟΜΟΝΟΙΑ. Προβλήματα παρου-
σιάζονταν πάντοτε, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ 
φορὰ πιστεύουμε πὼς ἀνακύπτουν 
σοβαρὰ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴ 

λάγματα (καὶ ὡς τώρα δὲν ἔχει 
φανεῖ κάτι τέτοιο)  πιστεύουμε ὅτι 
θὰ ἦταν πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ Βο-
ρειοηπειρωτικοῦ Ἐλλληνισμοῦ ἡ  
αὐτόνομη κάθοδος στὶς ἐκλογές, 
ποὺ ὑπῆρξε ἄλλωστε  καὶ ἀπόφα-
ση τοῦ 12/μελοῦς προεδρείου τῆς 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μία λύση ποὺ ἴσως 
θὰ ἔσωζε τὸ  πολιτικὸ κῦρος, τὴν 
ἀξιοπρέπεια, ἀλλά καί τήν ἑνότη-
τα τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ διακυβεύ-
ονται σοβαρὰ στὴν ἐπερχόμενη 
ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση.

 3. Τὰ ἑλληνικὰ κόμματα δὲν 
εἶναι ἄμοιρα εὐθυνῶν γιὰ τὴν 
παροῦσα κατάσταση εἴτε μὲ τὶς 
πολιτικὲς ποὺ ἀκολούθησαν εἴτε 
μὲ τὴν ἀνυπαρξία οὐσιαστικῆς πο-
λιτικῆς στήριξης τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Θέλουμε νὰ 
πιστεύουμε ὅτι  θὰ δράσουν ὑπεύ-
θυνα καὶ δὲν θὰ ἐνθαρρύνουν συ-
νεργασίες μὲ συγγενῆ ἰδεολογικὰ 
ἀλβανικὰ  κόμματα, ἐπαναλαμβά-
νοντας τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος.

Ὁ ΠΑΣΥΒΑ καὶ ἡ ΣΦΕΒΑ ἀπὸ 
τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἵδρυσης τῆς 

θὰ συνεχίζουν νὰ τὸ κάνουν καὶ 
στὸ ἑξῆς, ἰδιαίτερα τώρα ποὺ στὸ 
τιμόνι της βρίσκεται ὁ ἀγωνιστὴς 
δήμαρχος τῆς Χειμάρας Βασίλης 
Μπολάνος.  Ὡστόσο μὲ ὅλο τὸ σε-
βασμὸ  στὰ στελέχη τῆς ὀργάνω-
σης, παλαιὰ καὶ νέα, πιστεύουμε 
πὼς ἀπὸ τὴν ἑπομένη κιόλας μέρα 
τῶν ἐκλογῶν ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ πρέπει 
νὰ ἐπανεξετάσει ἀπὸ μηδενικῆς 
βάσεως  πιὰ τὴν συνεργασία της 
μὲ πολιτικοὺς σχηματισμοὺς πού 
ἀποδείχθηκε ὅτι  δὲν μπορεῖ νὰ 
ἐλέγξει καὶ νὰ ἀπεγκλωβιστεῖ 
ἀπὸ συνεργασίες ποὺ ὄχι μόνο δὲν 
προσέφεραν ὅσα περίμενε ὁ Βορει-
οηπειρωτικὸς Ἑλληνισμὸς ἀλλὰ 
μᾶλλον ἔγιναν ἐφαλτήριο γιὰ τὴν 
μόνιμη κατάληψη κυβερνητικῶν 
θέσεων καὶ ἀξιωμάτων καὶ τὴν 
ἱκανοποίηση προσωπικῶν φιλοδο-
ξιῶν. 

Μόνο ἔτσι ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ θὰ μπο-
ρέσει νὰ γίνει πραγματικὸς παρά-
γοντας ἑνότητας ὅλων τῶν Βορει-
οηπειρωτῶν καὶ θὰ προασπίσει 
οὐσιαστικὰ τὰ συμφέροντά τους.

Κοιμητηρίων στήν Κορυτσά καί 
στήν Χειμάρρα.
3) Ζητοῦμε νά διασφαλισθῆ ἡ 
περιουσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
καί νά μή γίνη βορά καί θυσία 
στόν βωμό τῆς τουριστικῆς «ἀξι-
οποιήσεως». Καλοῦμε δέ τούς 
Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας 
νά λάβουν ὅλοι μέρος στίς γε-
νικές ἐκλογές, ὥστε νά ἔχουν 
δυνατή φωνή στό Ἀλβανικό Κοι-
νοβούλιο, μέ σύνθημα νά ψηφι-
σθοῦν οἱ ἄριστοι, γιά τό καλό 
της Βορείου Ἠπείρου.
4) Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ 
τό αἴτημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀναστασίου νά ἐπιστραφῆ στήν 
Ἐκκλησία ἡ βιαίως ἁρπαγεῖσα 
ἀπό τό ἄλλοτε κομμουνιστικό 
καθεστώς περιουσία της.
5) Θεωροῦμε ἐπιτακτική ἀνάγκη 
ἀφ’ ἑνός μέν τήν παραμονή τῶν 
συνοριακῶν φρουρῶν στήν πε-
ριοχή μας, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν θω-
ράκιση τῶν συνόρων, ὥστε νά 
σταματήση ἡ εἰσροή τῶν πάσης 
φύσεως ναρκωτικῶν, ἡ παράνο-
μη εἴσοδος λαθρομεταναστῶν 
Ἀλβανῶν, ἡ εἰσαγωγή ὅπλων 
καί ἡ ἐγκληματικότητα.
6) Ζητοῦμε ἀπό τήν Ἑλληνική 
Πολιτεία, γιά μία ἀκόμη φορᾶ, 
τήν ὑποβολή τοῦ Βόρ/κοῦ Ζητή-
ματος ἐνώπιον τῶν ὑπουργῶν 
ἐξωτερικῶν τῶν νικητριῶν Δυ-
νάμεων τοῦ Β΄  Παγκοσμίου Πο-
λέμου, γιά τήν ὁριστική ἐπίλυσή 
του.
7) Ἀπαιτοῦμε τήν τακτοποίηση 
τοῦ ὀνόματος τοῦ κρατιδίου τῶν 
Σκοπίων, χωρίς τόν ὄρο «Μακε-
δονία». Γιατί ἡ Μακεδονία εἶναι 
μία. Καί εἶναι Ἑλληνική. Τέλος,
8) Στέλνουμε ἀδελφικό χαιρετι-
σμό καί πρός τούς δοκιμαζόμε-
νους Κυπρίους ἀδελφούς. Εὐχή 
μας ὁλοκάρδια, ἡ Κύπρος νά 
μείνη ἑνιαία καί ἀδιαίρετη. Ὁ 
ἀγώνας μας γιά τό μεγαλεῖο τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους συνεχίζε-
ται, σύν Θεῶ, ἀταλάντευτος καί 
ἀνυποχώρητος.
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Ὅ λα ξετυλίχτηκαν 
αἰφνίδια ἀλλὰ καὶ 
τραγικά. 3η Ἀπριλί-

ου τὰ μεσάνυχτα, κοντὰ στὸ 
σχολικὸ συγκρότημα Γκράβας 
στὴν ὁδὸ Σκιάθου στὴν Κυψέ-
λη. Κατὰ τὴν περιπολία τῶν 
δὺο ἀστυνομικῶν, ποὺ μετεῖχαν 
στὴν νεοσύστατη  «Ὁμάδα Δ΄» 
τῆς Ἀστυνομίας διαπιστώθη-
κε ἀπόπειρα κλοπῆς αὐτοκι-
νήτου ἀπὸ ὕποπτο. Ἔτρεξαν 
ἐπὶ τόπου γιὰ τὴν διασφάλιση 
τῆς περιουσίας. Ἐνῷ ἀκινητο-
ποίησαν τὸν δράστη παρενέ-
βη μία γυναῖκα ἀπὸ διπλανὴ 
πολυκατοικία. Πάνω στὴν 
σύγχυση ὁ συνεργὸς τοῦ δρά-
στη, ποὺ ἦταν κρυμμένος καὶ 
δὲν εἶχε γίνει ἀντιληπτὸς ἀπὸ 
τοὺς ἀστυνομικοὺς, ἐνήργησε 
ἀκαριαὶα πυροβολώντας τὸν 
30χρονο Σπ. Θεοδώρου στὸν 
αὐχένα, ἀλλὰ καὶ τὸν 34χρονο 
Γ. Ἀναγνωστόπουλο στὸ κεφά-
λι κάτω ἀπὸ τὸ κράνος. Ἀμέσως 
οἱ δράστες ἅρπαξαν τὰ ὅπλα 
καὶ τὰ κινητὰ τηλέφωνα τῶν 
ἀστυνομικῶν καὶ διέφυγαν μὲ 
μοτοσικλέτα. Ὁ δεύτερος ἀστυ-
νομικὸς ξέφυγε τὸν κίνδυνο. Ὁ 
πρῶτος, ὁ Σπύρος Θεοδώρου, 
καταγόμενος ἀπὸ τὴν Κόνι-
τσα, νοσηλεύτηκε περισσότε-
ρο ἀπὸ δὺο μῆνες  σὲ κρίσιμη 
κατάσταση στὸ Νοσοκομεῖο 
«Ἐρυθρὸς Σταυρός», ὥσπου 
στὶς 6 Ἰουνίου 2009 ἄφησε τὴν 
τελευταῖα του πνοή. 

Ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία 
ἐψάλη χοροστατοῦντος τοῦ 
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλε-
ως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 
κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, καὶ τὴ συνοδεία 
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλε-
ώς του. Ἡ συρροὴ τοῦ κόσμου 
ὑπῆρξε πάνδημη,  καὶ ἡ πα-
ρουσία τῶν συναδέλφων του 
ἐμφανής. Τὸ τιμητικὸ ἄγημα 
ἀπὸ ἄνδρες τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀστυνομίας, καθὼς καὶ ἡ 
Μπάντα της συμπλήρωσαν μὲ 
τὸν δικό τους τρόπο τὸ συγκι-
νητικὸ τῆς τελετῆς.  Παρέστη 
ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. 

«Ἐνισχύσατε τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας 
                   τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ»Κραυγὴ πόνου ἀλλὰ ... καὶ 
ἐλέγχου ἀπὸ τὸν Μητροπολί-
τη Κονίτσης μὲ ἀφορμὴ τὴν 
δολοφονία τοῦ Κονιτσιώτη 
ἀστυνομικοῦ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Χρ. Μαρκογιανάκης, ὁ Ὑφυ-
πουργὸς  Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ.  
Κ. Τασούλας, ὁ Ὑφυπουργὸς 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Στ. Καλογιάν-
νης,  Βουλευτὲς, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς 
Ἀστυνομίας κ. Β. Τσιατούρας, ὁ 
Νομάρχης κ. Ἀλ. Καχριμάνης 
οἱ Δήμαρχοι Ἀθηναίων καὶ Κο-
νίτσης μὲ τὰ Συμβούλιά τους, 
Στρατιωτικὲς ἀρχές κ.ἄ..  Ἐτά-
φη στὸ Κοιμητήριο τοῦ Ἰ. Ναοῦ 
τοῦ Ἁγ. Νικολάου, δίπλα ἀπὸ 
τοὺς τάφους τῶν παλληκαριῶν 
τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς πόλεως 
τῆς Κονίτσης. Τὸ φέρετρό του 
ἐσκεπάσθη μὲ τὴν Ἑλληνικὴ 
Σημαία, ἀφοῦ  ὑπηρέτησε τὴν 
Πατρίδα πιστὰ, θυσιαζόμενος 
ἐν ὥρᾳ καθήκοντος.   

Κατὰ τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία 
ἐκφωνήθηκαν λόγοι ἀπὸ τὸν 
Δήμαρχο τῆς Πόλης, καὶ ἀπὸ 
συναδέλφους του. Ὁ Μητροπο-
λίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης, μιλῶντας 
πρῶτος στὸ πυκνὸ ἐκκλησία-
σμα εἶπε μεταξὺ ἄλλων :  

«Ἄφησε χθὲς τὴν τελευταία 
του πνοὴ ἕνα σεμνὸ, ἀλλὰ ἡρω-
ϊκὸ παιδὶ τῆς Κονίτσης, ὁ Ἀστυ-
νομικὸς Σπυρίδων Θεοδώρου. 
Εἶχε τραυματιστεῖ βαρύτατα, 
ὅταν ἐκτελώντας περιπολία 
κάποιο βράδυ στὶς ἀρχὲς τοῦ 
περασμένου Ἀπριλίου δέχθη-
κε ἀπρόκλητα δολοφονικὴ ἐπί-
θεση. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ οἱ 
γονεῖς του, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυ-
νομία καὶ βέβαια οἱ ἰατροὶ 
στάθηκαν στὸ πλευρό του γιὰ 
νὰ τοῦ προσφέρουν ὅ,τι ἦταν 
δυνατὸν προκειμένου νὰ ξε-
περάσει τὸν τραυματισμό του 
καὶ νὰ ἐπανέλθει στὴν οἰκο-
γένειά του καὶ στὴν ὑπηρεσία 
του ὑγιής. Ὅμως «ἄλλως ἔδω-

τὸ ἔγκλημα ; Καὶ εἰδικεύοντας 
τὸ θέμα λέμε καὶ ρωτᾶμε, 
χωρὶς καὶ νὰ περιμένουμε  
πὼς κάποιοι θὰ μᾶς ἀπα-
ντήσουν. Τοὺς Ἀστυνομικοὺς 
ποιὸς θὰ τοὺς προστατεύσει 
ἀπὸ τὴν δολοφονικὴ μανία τῶν 
ἀδίστακτων δολοφόνων; Ποιός 
θὰ τοὺς προστατεύσει ἀπὸ τὴν 
χλεύη καὶ τὸν διασυρμὸ τοῦ 
κατευθυνόμενου πεζοδρομίου; 

Ἐδῶ τὸν περασμένο Δεκέμ-

βριο ὑψηλόβαθμο κυβερνητικὸ 
στέλεχος ἔφτασε νὰ δηλώσει 
μέσῳ τηλεοράσεως ὅτι προ-
τιμᾶ νὰ προπηλακίζονται οἱ 
ἀστυνομικοί, παρὰ νὰ ἐμποδί-
ζονται τὰ κακοποιὰ στοιχεῖα 
στὸ φθοροποιὸ ἔργο τους. Ἄς 
καμαρώσει τὼρα τὰ ἀποτελέ-
σματα τῆς πανάθλιας ἐκείνης 
τακτικῆς. Θὰ ἔπρεπε νὰ βρί-
σκεται σήμερα ἐδῶ γονυπετὴς 
στὸ τίμιο φέρετρο τοῦ Σπυ-
ρίδωνος Θεοδώρου καὶ μὲ δά-
κρυα νὰ ζητήσει τὴν συγγνώ-
μη του. Ἔτσι θὰ ἔπρεπε. Ἀλλὰ 
δυστυχῶς σ’ αὐτὴν τὴ Χώρα, 
τὰ τελευταία τοὐλάχιστον 
χρόνια, βλέπουμε νὰ περιφρο-
νεῖται τὸ καλὸ καὶ νὰ βραβεύε-
ται ἡ κάθε εἴδους ἀθλιότητα. 

Κύριε Ἀρχηγὲ τῆς Ἀστυνο-
μίας νὰ μεταφέρετε στὸ τί-
μιο Σῶμα στὸ ὁποῖο ἐπαξίως 
ἡγεῖσθε ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συλλυ-
πητήριά μας, νὰ μεταφέρετε, 
καὶ ὅτι ἐδῶ στὴν ἀκριτικὴ καὶ 

αἱματοβαμμένη αὐτὴ Ἐπαρχία 
ἀγαποῦμε καὶ ἔχουμε περὶ 
πολλοῦ τοὺς Ἀστυνομικούς 
μας. Γιατὶ τοὺς θεωροῦμε παι-
διὰ τοῦ λαοῦ μας, ποὺ ἐργάζο-
νται κάτω ἀπὸ δύσκολες καὶ 
συχνὰ ἐπικίνδυνες συνθῆκες, 
ἐνῷ, ἄς τὸ ποῦμε κι’ αὐτό, οἱ 
ἀμοιβές τους δὲν εἶναι δὰ καὶ 
σημαντικές. Καὶ ἐνῷ ἐμεῖς δι-
ερχόμεθα ἥρεμα τὶς ἡμέρες 
καὶ τὶς νύχτες μας, οἱ Ἀστυ-

ξε τῷ Κυρίῳ» καὶ χθὲς ἄφησε 
τὴν τελευταία του πνοή. 

Χθὲς κατὰ συγκυρίαν ἦταν ἡ 
παγκόσμια ἡμέρα γιὰ τὴν προ-
στασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ 
πολλὰ ἐλέχθησαν καὶ ἀκού-
στηκαν γιὰ τὸ φυσικὸ, ἐννο-
εῖται, περιβάλλον. Ὅμως μὲ 
τὴν προστασία τοῦ πνευματι-
κοῦ περιβάλλοντος τὶ γίνεται 
ἀδελφοί; Ποιὸς θὰ διατηρήσει 
ἤ ποιὸς θὰ καθαρίσει τὴν κοι-
νωνία ἀπὸ τὴν ἀλητεία , τὴν 
ἀναρχία, τὴν ἀνηθικότητα καὶ 
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νομικοὶ ξαγρυπνοῦν γιὰ τὴν ἀσφάλειά 
μας. Κι’ ἄν κατὰ καιροὺς παρουσιάζο-
νται κάποια κρούσματα παραβατικῆς 
συμπεριφορᾶς ὁρισμένων, ὀλίγων πά-
ντως, Ἀστυνομικῶν, ὅμως, ἡ συντρι-
πτικὴ  πλειονοψηφία ἔχει καὶ ἦθος καὶ 
γενναιότητα καὶ πνευματικὴ λεβεντιά. 

Χθὲς τὸ βράδυ στὴν τελευταῖα προ-
εκλογικὴ ὁμιλία του στὸ Πεδίον τοῦ 
Ἄρεως στὴν Ἀθήνα ὁ κ. Πρωθυπουργὸς 
ἀναφέρθηκε στὸ θάνατο τοῦ Σπύρου 
Θεοδώρου καὶ μίλησε εὐφήμως γιὰ τὴν 
Ἀστυνομία. Τὸν εὐχαριστοῦμε. Προσω-
πικῶς ὅμως, στηριζόμενος στὴ δήλω-
ση τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ χωρὶς τὸ 
παράπαν νὰ ἀμφισβητῶ τὶς καλές του 
προθέσεις, ἀλλὰ ἔχοντας πάντοτε μιὰ 
ἐπιφυλακτικότητα στὶς δηλώσεις τῶν 
πολιτικῶν, λέω πρὸς τὴν Πολιτεία. (Καὶ 
ἐπειδὴ ἐπληροφορήθην ὅτι εἶναι καὶ ὁ 
ἀξιότιμος Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς τῶν 
Ἐσωτερικῶν ἐδῶ, τὸν παρακαλῶ νὰ με-
ταφέρει στὴν Πολιτεία τὶς ἀπόψεις ποὺ 
δὲν εἶναι μόνον δικές μου, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
λαοῦ τῆς ἀκριτικῆς Ἐπαρχίας). Λέμε 
λοιπόν στὴν Πολιτεία : Πάρτε χωρὶς 
ἀναβολὴ  μέτρα γιὰ τὴν ἀναβάθμιση καὶ 
τὴν ἐξύψωση τοῦ κύρους τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἀστυνομίας. Βάλτε τέρμα στὴν κακο-
ποιὸ δράση τῶν γνωστῶν - ἀγνώστων 
κουκουλοφόρων, ἐνισχύσατε τὸ αἴσθη-
μα ἀσφαλείας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀπὸ 
τὴν θέση αὐτὴ ἐπαναλαμβάνω καὶ βρο-
ντοφωνάζω αὐτὸ ποὺ εἶχα πεῖ στὶς δη-
λώσεις μου τὸν Ἀπρίλιο, ἀμέσως μετὰ 
τὴν δολοφονικὴ ἐπίθεση, ποὺ ἔστειλε 
τελικὰ στὸν τάφο τὸ παλληκάρι μας. Ὡς 
ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει. Φτάνει πιά !  
Ἄς ἐλπίσουμε πὼς κάποιοι ἁρμόδιοι θὰ 
πράξουν ὅ,τι ἐπιβάλουν οἱ κρίσιμοι καὶ 
ἐπικίνδυνοι καιροί, τοὺς ὁποίους διερχό-
μεθα.

Ἐσὺ δὲ ἀγαπητέ Σπύρο, πορεύου τὴν 
μακαρία ὁδό, ἀφοῦ ἔπεσες ἐπάνω στὸ 
καθῆκον. Ἡ ἀκριτικὴ Κόνιτσα σὲ προ-
πέμπει σήμερα σὰν ἥρωά της καὶ σὲ το-
ποθετεῖ πλάι στὸ ἄλλο παλληκάρι της, 
τὸν Σμηναγὸ Παντελή Γκέλη, ποὺ πρὶν 
ἀπὸ τρία χρόνια ἔπεσε κι’ αὐτὸς πάνω 
στὴν ὥρα τοῦ καθήκοντος. Οἱ γονεῖς σου 
ποὺ πολὺ σὲ ἀγάπησαν καὶ σοῦ συμπα-
ραστάθηκαν σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ μακρὺ διά-
στημα τῆς δοκιμασίας σου ἄς ἔχουν τὴν 
παρηγορίαν ὅτι τὰ τέλη σου δὲν ἦσαν 
μὲν ἀνώδυνα, ἦσαν ὅμως ἀνεπαίσχυντα. 
Ἐμεῖς προσευχόμεθα ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ 
τοὺς παρηγορεῖ καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύει, 
ὅπως καὶ ὅλους τοὺς συγγενεῖς σου, τὰ 
ἀδέλφια σου, τοὺς γνωστοὺς καὶ τοὺς 
φίλους.

Καλὴν Ἀνάστασιν, ἀγαπητέ μας Σπύ-
ρο.  Καλὸν Παράδεισον. Καὶ προπαντός 
καλὴν ἀντάμωσιν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν 
Οὐρανῶν, τὴν ὁποῖαν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰη-
σοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ 
καὶ ἐπιπόθητοι, εἴθε νὰ χαρίζει σὲ ὅλους 
μας. Ἀμήν».

Χ.Ἱ.Ἀμαραντινός.

ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ «ΈΛΛΗΝΑΣ»1

1 Γιά περισσότερα στοιχεῖα σχετικά μέ τό ζήτημα αὐτό προτείνουμε τό ἐξαίρετο  βιβλίο τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ 
«1204, Ἡ διαμόρφωση τοῦ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ», Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 2007, τό ὁποῖο ἀποτέλεσε ὁδηγό γιά τήν 
συγγραφή τοῦ παρόντος ἄρθρου. 
2 «Ἕλληνας τέ τό ἀπό τοῦδε Ρωμαίοις αὐτοῦ ἐπιμιγνύντας, γλώτταν μέν καί ἤθη διά τό πολλῶ πλέονας Ρωμαίων 
Ἕλληνας αὐτοῦ ἐπικρατεῖν διά τέλους φυλάξαι, τούνομα μέντοι μηκέτι κατά τό πάτριον καλουμένους ἀλλάξασθαι, 
καί τούς γέ βασιλεῖς Βυζαντίου ἐπί τό σφᾶς αὐτούς Ρωμαίων Βασιλεῖς τέ καί αὐτοκράτορας σεμνύνεσθαι ἀποκαλεῖν, 
Ἑλλήνων δέ Βασιλεῖς οὐκέτι οὐδαμή ἀξιοῦν, Laonicus Chalcocondyles, Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, ἔκδ. E. Darco, Βουδαπέ-
στη, 1922, I, σ. 4.
3 «Καί ἡμεῖς, ὤ φιλότης, Σπαρτιᾶται μέν πρός πατρός, Ἀθηναῖοι δέ πρός μητρός γεγονότες», Nicetas Magistros, Lettres 
d’ un exile, ἔκδ. L.G. Westernik, Παρίσι 1937, σ. 57, Speros Vryonis, The Ghost of Athens…, ο.π., σ. 35.
4 Βλ. Ἄννα Κομνηνή, Ἀλεξιᾶς, ἔκδ. Ἄγρα, Ἀθήνα 1990, τόμ. Β΄, σ. 232.
5 Βλ. Κ.Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Βενετία-Παρίσι, 1872-1894, τόμ. 7, σ. ἴγ΄.
6 «Πῶς ἄν εἴην ἐγώ τό βέλτιστον χρῆμα, τήν ἱστορίαν, τό κάλλιστον εὔρημα τῶν Ἑλλήνων, βαρβαρικαῖς καθ’ Ἑλλή-
νων πράξεσι χαριζόμενος;». Βλ. Ν. Σβορώνου, Ἀνάλεκτα, νεοελληνικῆς ἱστορίας καί ἱστοριογραφίας, Θεμέλιο, Ἀθήνα 
1982, σέλ. 154-155.
7 «Τοῦ ἀοιδήμου βασιλέως κυροῦ Ἰωάννη τοῦ Δούκα πρός τόν τέ Πάοαν Γρηγόριον», ἔκδ. Ἰω. Σακελλίωνος, Ἀθήναιον 
1 (1872), σέλ. 372-378.

Τά τελευταία χρόνια, προωθεῖται ἡ καινο-
φανής καί αὐθαίρετη ἀντίληψη ὅτι οἱ «Ρω-

μιοί τοῦ Βυζαντίου δέν εἶναι Ἕλληνες», διότι οἱ 
Ἕλληνες ἐξαφανίστηκαν ἀπό τό ἱστορικό προ-
σκήνιο μετά τό 146 π.Χ. καί τήν ἱστορική κατά-
ληψη τῆς Ἑλλάδας ἀπό τούς Λατίνους. Σύμφω-
να μέ τήν ἐκδοχή αὐτή τῆς ἱστορίας, οἱ Ἕλληνες 
ἐξαφανίζονται, ἐνῶ ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία, 
πού ἐξακολουθοῦσε νά ἀποκαλεῖται «ρωμαϊ-
κή», δέν ἔχει πλέον ὀργανική σχέση μαζί τους, 
παρότι οἱ Βυζαντινοί μιλοῦσαν ἑλληνικά καί 
μελετοῦσαν ἐνδελεχῶς τούς ἀρχαίους.  

Οἱ πηγές τῆς Βυζαντινῆς γραμματολογείας 
ὡστόσο, διαψεύδουν αὐτήν τήν -ἀπό κάθε ἄπο-
ψη- ἀστήρικτη θεωρία. Ὅλως ἐνδεικτικά, στα-
χυολογήσαμε καί ἐπικαλούμαστε τίς πιό κάτω 
μαρτυρίες:

Ὁ Θεόδωρος Μετοχίτης στά τέλη τοῦ 13ου 
αἰώνα ἔλεγε «Ἀπό τή φυλή καί τή γλώσσα 
εἴμαστε συμπατριῶτες καί κληρονόμοι τῶν 
ἀρχαίων Ἑλλήνων». Ἐπίσης, ὁ ἱστορικός Λαόνι-
κος Χαλκοκονδύλης (Ἀθήνα 1430-Ἰταλία 1490) 
ἀναφέρει2: «Ἀπό ἐκείνη τήν ἐποχή οἱ Ἕλληνες 
ἀναμίχθηκαν μέ τούς Ρωμαίους καί ἐπειδή οἱ 
Ἕλληνες ἦταν πολύ περισσότεροι, κατόρθωσαν 
νά διατηρήσουν τή γλώσσα καί τόν πολιτισμό 
τους, ἀλλά ἄλλαξαν τό ὄνομά τους, καί δέν 
ἀποκαλοῦνταν πιά μέ τό ἐθνικό (πάτριο) ὄνομά 
τους, οἱ δέ Βασιλεῖς τοῦ Βυζαντίου καμάρωναν 
νά τούς προσαγορεύουν βασιλεῖς καί αὐτοκρά-
τορες τῶν Ρωμαίων, καί δέν ἐπιθυμοῦσαν πλέον 
νά τούς ἀποκαλοῦν βασιλεῖς τῶν Ἑλλήνων.»

Ὁ συγγραφέας τοῦ 10ου αἰώνα, Νικήτας Μα-
γίστρος, ἀναφέρεται στήν καταγωγή του ὡς 
ἑξῆς: «Εἴμαστε Σπαρτιάτες ἀπό τήν πλευρά τοῦ 
πατέρα μας καί Ἀθηναῖοι ἀπό ἐκείνη τῆς μητέ-
ρας μας»!3 Ἑκατό χρόνια ἀργότερα, ἕνα ἀπό-
σπασμα τῆς Ἄννας Κομνηνῆς στήν Ἀλεξιάδα, 
ἀναφέρεται στό ὀρφανοτροφεῖο-ἐκπαιδευτήριο 
πού εἶχε δημιουργήσει ὁ Ἀλέξιος: «Καί ἔστιν 
ἰδεῖν καί Λατίνον ἐνταύθα παιδοτριβούμενον 
καί Σκύθην ἑλληνίζονα καί Ρωμαῖον τά τῶν 
Ἑλλήνων συγγράματα μεταχειριζόμενον κσί 
τόν ἀγράμματον Ἕλληνα ὀρθῶς ἑλληνίζοντα»4. 
Οἱ μορφωμένοι Βυζαντινοί, προερχόμενοι ἀπό 
τή διοικητική ἤ τή στρατιωτική γραφειοκρατία, 
εἶναι ἀκόμα «Ρωμαῖοι» ὡς πρός τό κράτος ἀλλά 
Ἕλληνες ὡς πρός τήν παιδεία. Οἱ «Σκύθες», 
δηλαδή οἱ «Σλάβοι», ἐξελληνίζονται, ἐνῶ οἱ 
ἀγράμματοι ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ ἀποκαλοῦνται 
ἤδη «Ἕλληνες». 

Ὁ ἄγνωστος Ἀθηναῖος σχολιαστής τῆς Ρητο-
ρικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους, ἀναφερόμενος σέ λεη-

λασίες τῶν Δανισμενιτῶν Τούρκων στή Μικρά 
Ἀσία, στά τέλη τοῦ 11ου αἰώνα, ἐκφράζει τή 
συμπαράστασή του στούς Ἕλληνες Μικρασιά-
τες: «δεῖ λοιπόν καί ἠμᾶς τούς Ἀθηναίους, ὅπως 
φροντίζομεν πώς ἄν οἱ ἄλλοι Ἕλληνες δοξά-
ζωνται»5. Ὁ Νικήτας Χωνιάτης περατώνει τήν 
ἱστορία του μέ τήν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό τούς 
«βαρβάρους Δυτικούς», διότι δέν μπορεῖ νά δε-
χθεῖ νά συνεχίζει τήν συγγραφή, «τό κάλλιστον 
εὔρημα τῶν Ἑλλήνων», περιγράφοντας βαρβα-
ρικές πράξεις κατά τῶν Ἑλλήνων6.  

Τόν 13ο αἰώνα, ὁ Ἰωάννης Βατάτζης (1222-
1254), βασιλεύς τῆς Νίκαιας, στήν ἐπιστολή του 
στόν πάπα Γρηγόριο Θ΄, ὑποστηρίζει πώς «ἐν τῷ 
γένει τῶν Ἑλλήνων ἡμῶν ἡ σοφία βασιλεύει…» 
καί διεκδικεῖ τά ἀπαράγραπτα δικαιώματά τους 
πάνω στήν κατεχόμενη ἀπό τούς Φράγκους 
καί τούς Λατίνους στήν Κωνσταντινούπολη, 
μέ φράσεις γιά τούς θεσμούς τῆς πατρίδος καί 
τά ἱερά τεμένη πανομοιότυπες μέ ἐκεῖνες τῶν 
ἀρχαίων Ἑλλήνων: «Οὐδέποτε παυσόμεθα μα-
χόμενοι καί πολεμοῦντες τοῖς κατάγουσι τήν 
Κωνσταντινούπολιν. Ἤν γρά ἀδικοίημεν καί 
φύσεως νόμους καί πατρίδος θεσμούς καί πα-
τέρων τάφους καί τεμένη θεία καί ἱερά, εἰ μή ἐκ 
πάσης της ἰσχύος τούτων ἕνεκα διαγωνισόμε-
θα»7.

Ἀπό ὅσα ἀνωτέρω παρατέθηκαν, προκύπτει 
ἀναμφίβολα ὅτι ἡ Βυζαντινή γραμματεία εἶναι 
γιά τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς τούς σύγχρο-
νους Ἕλληνες ἕνας ἀνεξερεύνητος θησαυρός. 
Ἡ μελέτη αὐτῶν τῶν συγγραμμάτων εἶναι ἐπι-
βεβλημένη καί μέ βεβαιότητα θά μᾶς ἀποφέρει 
πολλά γνωστικά καί πνευματικά ὀφέλη.

ΧριστόφοροςΤσάγκας
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1. Οἱ ἀδελφοί μας ΒΗ-
πειρῶτες κατά κανόνα δέν ἀξι-
οποιοῦν ἐπαρκῶς διά τό Ἐθνι-
κό συμφέρον τίς Βουλευτικές 
ἐκλογές στήν Ἄλβανια, ἐνῶ 
καί  οἱ Ἀλβανικές Ἀρχές, ἀμέ-
σως μετά τήν μεταπολίτευση 
τοῦ 1990-91 παρέχουν πλεῖστα 
ἐμπόδια γιά τόν περιορισμό 
τῆς σωστῆς ἀναμετρήσεως, 
καί μάλιστα, βάσει προδιαγε-
γραμμένου σχεδίου τακτικῆς  
εἰς βάρος τῶν ΒΗπειρωτῶν, 
πρός συρρίκνωση των στή Β. 
Ἤπειρο. Γι’ αὐτό, παρά τίς 
ὑποσχέσεις τῶν δέν προβαί-
νουν σέ σχετική ἀντικειμενική  
ἀπογραφή, μέ ἀναφορά καί 
στήν ἐθνικότητα-ἰθαγένεια 
καί τή Θρησκεία πρός ἐξακρί-
βωση τοῦ ἀριθμοῦ τῆς μεγά-
λης Ἐθνικῆς  Ἑλληνικῆς Μει-
ονότητος, ἤτοι τῶν ἁπανταχοῦ 
ΒΗπειρωτῶν.

Ἀναφερθήκαμε πολλάκις καί 
στή σχετική ἀπαιτουμένη σύ-
μπνοια μεταξύ τῶν ἀδελφῶν 
μας Βηπειρωτῶν ὑπό τό βασικό 
ὄργανό τους, τήν ΟΜΟΝΟΙΑ 
ἐντασσομένην ἀναγκαστι-
κά στό γνωστό ΚΕΑΔ (Κόμμα 
Ἑνώσεως Ἀνθρώπινων Δικαι-
ωμάτων) καί ὑποστήριξη στίς 
ἑκάστοτε Βουλευτικές, Δημο-
τικές καί λοιπές ἐκλογές στήν  
Ἀλβανία . Τή δύναμή τους αὐτή, 
ἐν πολλοῖς ἑνωμένοι, ἀπέδει-
ξαν στίς πρῶτες μεταπολιτευ-
τικές Βουλευτικές ἐκλογές, μέ 
ἐκλογή πέντε βουλευτῶν τους 
στήν Ἀλβανική Βουλή. 

Στίς μετέπειτα ὅμως αὐτές 
Ἐκλογές ἐκεῖ, λόγω τῶν νέων 
ἀνθελληνικῶν καί ἄκρως ἀντι-
δημοκρατικῶν μέχρι καί βιαί-
ων μέτρων, ἀλλά καί μεγάλης 
εὐθύνης τῶν ἰδίων τῶν Βηπει-
ρωτῶν, κατ’ ἐξοχήν τῶν ἐδῶ 
«Οἰκονομικῶν Μεταναστῶν» 

Οἱ ἐπικείμενες 
στήν Ἀλβανία 
ἐκλογές  καί οἱ 
ΒΗπειρῶτες ! 

ΑΠ. Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ἄδελφών μας ΒΗπειρωτῶν, 
τά ἀποτελέσματα ἤσαν καί  
κινδυνεύουν εἰσέτι νά γίνουν 
πολύ ἐπιβαρυντικά, μέ περι-
ορισμό, μόλις 2–3 Βουλευτῶν 
στήν Ἀλβανική Βουλή !

Ἐξαίρεση ἀπετέλεσαν μό-
νον οἱ Χιμαριῶτες, ὅπου, 
παρά τό γεγονός ὅτι οἱ Ἀρχές 
δέν ἀναγνωρίζουν κάν τήν 
Ἑλληνικότητα αὐτῶν καί τῆς 
περιοχῆς τῆς Χιμάρας, καί 
χρησιμοποιοῦν καί αὐτές τίς 
ἡμέρες τῶν ἐκλογῶν κάθε 
ἄνομο μέσον κατά τῶν ψη-
φοφόρων, ἀλλοιώνοντας καί 
ἀφαιρώντας ἀκόμη καί τίς ψή-
φους ἀπό τίς ψηφοδόχους, ἐν 
τούτοις κατώρθωσαν ἀπό τό 
2003 νά ἐκλέγουν ἀκόμα καί 
Ἕλληνα Δήμαρχο, τόν κ. Βάσ. 
Μπολάνον ! 

Ἰδού τί μπορεῖ νά ἐπιτύχη ἡ 
ἐμμονή στήν ἑνότητα καί στό 
γνήσιο πατριωτικό Χρέος. Πα-

ράδειγμα καί τοῦτο πρός γενι-
κώτερη μίμηση ! 

2. Σχετικά μέ τίς ἐπικείμε-
νες βουλευτικές ἐκλογές τῆς 
28.6.09 στήν Ἀλβανία, συγ-
χαίρω τήν- ἤδη κα -Ἠλέκτρα 
Κίκη-Φαλτσέτα, διότι, καίτοι 
διαμένουσα ἐν Ἀθῆναις, με-
ταξύ τῶν ἀπό 20ετίας περίπου 
«Οἰκονομικῶν Προσφύγων» 
ΒΗπειρωτῶν, εἶναι ὑποψήφια 
τοῦ ΚΕΑΔ στό Ἀργυροκάστρο 
γιά τήν Ἀλβανική Βουλή. 

Διότι μετά καί τήν ἀπόκτηση 
καί τῆς Ἑλληνικῆς Ὑπηκοότη-
τος ἀπ’αὐτούς, αὐτό ποῦ, κατ’ 
ἐξοχήν, τούς ἀπομένει, εἶναι. 
νά ἐκλέγουν, κατά τό δυνατόν, 
περισσοτέρους Βουλευτές στήν 
Ἀλβανική Βουλή, προκειμένου 
νά εἶναι πιό ἰσχυρή ἡ φωνή 
τους γιά τά δικαιώματά τους, 
ὡς ἰσχυρή μειονότητα, καθώς 
καί κατά τίς Δημοτικές καί Νο-
μαρχιακές ἐκεῖ  Ἐκλογές.

Ἀλβανικά Κόμματα-ἀντί τῆς 
πάση θυσία, ἐνισχύσεως καί 
αὐτοτελοῦς ὑπάρξεώς τους 
γιά τόν ἀγώνα  στήν Ἀλβανική 
Βουλή- μέ ὅλα τά πλέον ἀνεπι-
θύμητα δυσμενέστατα ἐπακό-
λουθα .. !  

Ἄς τούς φωτίση ὁ Θεός, του-
λάχιστον, ἔστω καί ὑπό τίς 
συνθῆκες αὐτές, νά εἶναι ἀπο-
λύτως ἑνωμένοι οἱ ἐν Ἑλλά-
δι καί Κύπρω ἀδελφοί μας 
ψηφοφόροι νά μεταβοῦν καί 
ψηφίσουν, μαζί μέ τούς εὐρι-
σκομένους ἐκεῖ ὡς σθεναρῶς 
κρατοῦντες τίς πατρογονικές 
καί ἐθνικές ἑστίες, προκειμένου 
νά ἐκλέξουν, κατά  τό δυνατόν, 
περισσότερους ὑποψηφίους, μέ 
τήν ἐλπίδα, ὅτι μετά τίς ἐκλο-
γές θά ἐπανασυνδεθοῦν ὑπό 
τήν ΟΜΟΝΟΙΑ καί τό ΚΕΑΔ, 
ἐπανορθώνοντας σέ κάποιον 
βαθμό τό ἐν λόγω ὀλίσθημα 
αὐτό..!  

Ἀντί ὅμως τοῦ μόνου εὐνοή-
του καί ἀκατανικήτου ὅπλου, 
«ἐν τή ἐνώσει ἡ ἰσχύς», παρα-
καταθήκη καί τοῦ μακαρ. ΣΕ-
ΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, τοῦ διαδόχου του, 
σεβασμ. ΑΝΔΡΕΑ, τῆς Μητρός 
Πατρίδος, διά τῶν ἐκπροσώπων 
της, καί ὅλων ἠμῶν, μετά μεγί-
στης πικρίας ἀντιμετωπίζομε 
σήμερα καί σ’ αὐτήν τήν ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ καί τό ΚΕΑΔ τόν ἐπάρα-
τον Διχασμό, τήν διαίρεση  καί 
τήν ἔνταξή τους τμηματικά σέ 

Ὁ κ. Βασ. Μπολάνος σὲ πρόσφατη 
προεκλογικὴ ἐκδήλωση τοῦ ΚΕΑΔ.
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Γιά μία  ἀκόμη χρονιά ὁ ΠΑΣΥΒΑ καί 
ἡ ΣΦΕΒΑ βρέθηκαν κοντά στά φροντι-

στήρια ἑλληνικῆς γλώσσας «ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΗΣ» τῆς πόλης τῆς Κορυτσᾶς, ποῦ ἐνι-
σχύουν οἱ σύλλογοί μας ἀπό τήν ἀρχή τῆς 
λειτουργίας τους. 

Στίς 31 Μαίου ξεκινήσαμε νωρίς τό πρωί 
ἀπό τή  Θεσσαλονίκη καί σέ σχεδόν  3 
ὧρες μέσω τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ εἴμασταν 
στήν Κορυτσά. Οἱ ἀποστάσεις πιά ἔχουν 
μειωθεῖ σημαντικά, καί αὐτό δημιουργεῖ 
ἐλπίδες γιά στενότερες ἐπαφές μεταξύ 
τῶν 2 χωρῶν σέ ἐμπορικό, πολιτιστικό, 
μορφωτικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο κάτι 
ποῦ μπορεῖ νά συντελέσει στήν ἀνάπτυ-
ξη τῆς περιοχῆς καί τή βελτίωση τῶν συν-
θηκῶν ζωῆς τοῦ ἐκεῖ ἑλληνισμοῦ.

Μετά τή  Θεία Λειτουργία στό  Μητρο-
πολιτικό Ναό, συναντήσαμε φίλους καί 
γνωστούς ἀπό τήν περιοχή, καθώς καί 
στελέχη τοῦ ΚΕΑΔ καί συζητήσαμε μαζί 
τους θέματα ποῦ ἀφοροῦν στήν προε-
τοιμασία γιά τίς ἐρχόμενες βουλευτικές 
ἐκλογές στήν Ἀλβανία. Μᾶς ἐπισημάν-
θηκε παράλληλα ἡ ἔντονη ἀνησυχία τοῦ 
τοπικοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου γιά τή 
σχεδιαζόμενη λειτουργία στήν πόλη μου-
σουλμανικοῦ ἱεροδιδασκαλείου μέ ἑκατο-
ντάδες σπουδαστές ἀπό ὅλα τά Βαλκάνια, 
γιά τό ὁποῖο οἱ κάτοικοι φοβοῦνται ὅτι θά 
προκαλέσει τριβές στήν πόλη ποῦ κατά 
65-70% κατοικεῖται ἀπό Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανούς.

Στή συνέχεια παρακολουθήσαμε τήν 
τελετή λήξης τῶν μαθημάτων στό σχο-
λεῖο ΟΜΗΡΟΣ ποῦ παρουσίασαν ἐφέ-
τος τά παιδιά τοῦ νηπιαγωγείου. Μέ μία 

ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 2009

ὄμορφη καί κεφάτη ἐκδήλωση τά παιδιά 
ἔδειξαν μέ τόν καλύτερο τρόπο, τό ἐπίπε-
δό τῆς δουλειᾶς ποῦ γίνεται στό σχολεῖο 
ποῦ πραγματικά ἀποτελεῖ κόσμημα γιά 
τήν Κορυτσά. Ἀξίζουν θερμά συγχαρη-
τήρια τόσο στά παιδιά ποῦ ἀπορροφοῦν 
μέ λαχτάρα κάθε νέα γνώση ποῦ τούς 
προσφέρεται, ὅσο καί στούς δασκάλους, 
Κορυτσαίους καί Ἑλλαδίτες ποῦ δέν φεί-
δονται κόπων καί προσπαθειῶν γιά τήν 
διάδοση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί τοῦ 
πολιτισμοῦ. Ἰδιαίτερά μας χαροποίησε 
τό γεγονός πῶς δίπλα στό ἤδη ὑπάρχον 
κτίριο ἔχει ἤδη ἀνεγερθεῖ καί ἕνα δεύτερο 
ποῦ θά στεγάσει σέ λίγο καιρό τό Γυμνά-
σιο τοῦ σχολείου ΟΜΗΡΟΣ.

Μέ χαρούμενη διάθεση ἀπό τήν ἐπικοι-
νωνία μέ τούς ἀδελφούς μας, πήραμε τό 
δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, μέ τήν πεποίθηση 
ὅτι παρά τά προβλήματα,  ἡ  ἀναγέννηση 
τῆς ἑλληνικῆς  παιδείας  στήν Κορυτσά 
βρίσκεται σέ καλό δρόμο  καί ὅτι οἱ προ-
σπάθειές μας μαζί μέ ὅλους τους φορεῖς 
ποῦ δραστηριοποιοῦνται στήν περιοχή 
πιάνουν τόπο καί βρίσκουν ἀνταπόκριση 
στίς καρδιές τῶν Κορυτσαίων.

ΚεμετσετζίδηςΦιλόθεος
ΠρόεδροςΣ.Φ.Ε.Β.Α.Θεσ/νίκης

Τήν ὥρα πού κάποιοι Κύπριοι πολιτικοί δέχονται νά 
συνομιλοῦν καί νά συντρώγουν μέ τόν κατοχικό 
ἡγέτη καί ἄλλους Τουρκοκύπριους πολιτικούς στά 

«προεδρικά γραφεῖα» καί νά συζητοῦν ἀπαράδεκτες γιά 
τόν Κυπριακό Ἑλληνισμό λύσεις, ὑπό τή σκέπη τῆς ση-
μαίας τοῦ ψευδοκράτους καί τῆς Τουρκίας, ἡ ἐπικεφαλῆς 
τοῦ γραφείου τῆς Ε.Ε. στά κατεχόμενα ἀρνήθηκε νά μι-
λήσει ἀπό βῆμα, στό ὁποῖο ὑπῆρχε ἡ σημαία τοῦ ψευδο-
κράτους.

Σύμφωνα μέ τόν τουρκοκυπριακό Τύπο, σέ τελετή πα-
ράδοσης οἰκονομικῆς βοήθειας τῆς Ε.Ε. πρός τούς Τουρ-
κοκυπρίους, ὕψους 259 ἐκ. εὐρώ, στήν ὁποία παρίσταντο 
ὁ ψευδοϋπουργός συγκοινωνιῶν τοῦ ψευδοκράτους, ὁ 
«δήμαρχος» τῆς κατεχόμενης Λευκωσίας καί ἡ ἁρμόδια 
τοῦ γραφείου τῆς Ε.Ε. στά κατεχόμενα Ἀλεσάντρα Βίε-
ζερ, ἡ τελευταία ἀρνήθηκε νά ἀπευθύνει χαιρετισμό ἀπό 
τό βῆμα, ἐπειδή ὑπῆρχε σημαία τοῦ ψευδοκράτους.

Σύμφωνα μέ τήν ἐφημερίδα «Γκιουνές», μετά ἀπό ἀπαί-
τηση τῆς κ. Βίεζερ, καλύφθηκαν οἱ σημαῖες τῆς Τουρκίας 
καί τοῦ ψευδοκράτους, καί ἡ Εὐρωπαία ἀξιωματοῦχος μί-
λησε ἀπό ἄλλο σημεῖο, ὅπου ὑπῆρχε μόνο ἡ σημαία τῆς 

«Κατεβάστε τίς σημαῖες, ἀλλιῶς δέν θά μιλήσω»

Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Ἡ ἐξτρεμιστική τουρκοκυπριακή ἐφημερίδα «Βολκᾶν» 

γράφει ὅτι «οἱ Τουρκοκύπριοι δέν πρόκειται νά ἀπαρνη-
θοῦν τό κράτος, τή σημαία καί τήν κυριαρχία τους γιά 
μερικές δεκάρες τῆς Ε.Ε.».

Ἐξάλλου, ἡ «Βατάν» χαρακτηρίζει τήν ἐνέργεια τῆς 
κ. Βίεζερ σάν «μεγάλη ἀναίδεια καί ἀσέβεια πρός τούς 
Τουρκοκυπρίους».

ΠηγήἘνΚρυπτῶ 
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Ἀγαπητέκ.Λαζόπουλε,
Ὀνομάζομαι Δ.Π. καί εἶμαι ἐκπαιδευτικός καί 

τελειόφοιτός της Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ 
Α.Π.Θ. στό τμῆμα Κινηματογράφου. Παρακο-
λουθῶ καί ἐγώ φυσικά τήν ἐκπομπή σας, ὅπου 
μπορεῖ νά διαφωνῶ σέ πολλά ἀπό αὐτά πού λέτε 
καί παρουσιάζετε, ἀλλά τή θεωρῶ γνήσια καί μή 
κατευθυνόμενη.

Προχθές λοιπόν ἀναφερθήκατε δυσμενῶς σέ 
δηλώσεις πολιτικοῦ περί Βορείου Ἠπείρου καί 
Κωνσταντινούπολης. Εἰλικρινά ἦταν δυσάρεστη 
ἔκπληξη γιά μένα νά μᾶς δείξετε καί ἐσεῖς τόν 
«μπαμπούλα» περί δῆθεν πολέμου καί τῆς μή 
ἀλλαγῆς συνόρων. Αὐτές οἱ σοφιστεῖες ἀκούγο-
νται ἐδῶ καί δεκαετίες γιά νά δικαιολογοῦν τήν 
ἔλλειψη στρατηγικῆς, τήν ἐξυπηρέτηση ξένων 
συμφερόντων καί τελικά τήν ἐγκατάλειψη τῶν 
ἐθνικῶν θεμάτων.

Συγκεκριμένα γιά τό Βορειοηπειρωτικό: Μέ 
αὐτές τίς προφάσεις ἡ Χούντα ἄνοιξε τό 1971 δι-
πλωματικές σχέσεις μέ τήν Ἀλβανία, χωρίς νά 
λογαριάσει τούς διωγμούς καί τούς κατατρεγ-
μούς τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν. Τά ἴδια τό 
1987 μέ τήν ἄνευ ὅρων παραχώρηση τοῦ μέγιστου 
διπλωματικοῦ χαρτιοῦ, τῆς «ἄρσης τοῦ ἐμπολέ-
μου», δηλαδή τῆς σύναψης συνθήκης εἰρήνης μέ 
τήν ἡττημένη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Ἀλβα-
νία, χωρίς καμιά μέριμνα γιά ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα καί ἐθνικά δίκαια. Τά ἴδια στίς δεκαετίες τοῦ 
΄90 καί τοῦ 2000 μέ ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στούς 
Διεθνεῖς Ὀργανισμούς χωρίς «παραπανίσια καί 

Πρός κ. Λάκη Λαζόπουλο
«Ἄλ Τσαντίρι Νιουζ»

Ἕνα πολύ σημαντικό 
γεγονός ἔλαβε χώρα 
στήν Ἀθήνα, μεταξύ 

14-16 Μαΐου, ἀλλά τά ΜΜΕ 
τό «ἔθαψαν» σκόπιμα. Πρό-
κειται γιά τήν 57η συνεδρία-
ση τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς 
καί οἰκονομικῆς «ἐλίτ» πού 
δραστηριοποιῆται στήν Λέσχη 
Μπίλντερμπεργκ, στό πολυτε-
λές ξενοδοχεῖο «Ἀστέρας» τῆς 
Βουλιαγμένης, ἐπίκεντρό της 
ὁποίας ἦταν ἡ διεθνής οἰκονο-
μική ὕφεση.

Ὅσο μυστικές εἶναι οἱ ἐργα-
σίες τῆς Λέσχης αὐτῆς, ἄλλο 
τόσο γίνονται προσπάθειες 

δύσκολα» γιά τή διπλωματία μας.
Τό ἀποτέλεσμα; Οἱ ἰσχυροί προστάτες τοῦ 

Ἀλβανικοῦ Ἐθνικισμοῦ μέ τίς φιλοπόλεμες δυτι-
κές κυβερνήσεις ἔμειναν ἀνενόχλητοι, μέ ἀπρο-
στάτευτη τήν ἀναγνωρισμένη διεθνῶς Ἐθνική 
Ἑλληνική Μειονότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἡ 
Γερμανία ἑνώθηκε χωρίς κανένας ἔστω καί νά 
ἀναφέρει ὅτι στό ἴδιο συμβούλιο τῶν τεσσάρων 
ὑπουργῶν ἐξωτερικῶν τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, 
ἐκκρεμοῦσε καί τό Βορειοηπειρωτικό. Χωρίς οὐσι-
αστικά Βόρειο Ἤπειρο στά νῶτα τοῦ χαϊδεμένου 
τους παιδιοῦ, σμπαράλιασαν τά σύνορα καί δη-
μιούργησαν κράτη προτεκτοράτα, κράτη ἀσταθῆ 
καί ἀπάνθρωπα γιά τούς κατοίκους τους καί τήν 
περιοχή. Τραγικότερο ὅλων ὁ βομβαρδισμός τοῦ 
Βελιγραδίου στά τέλη τοῦ 20ου αἰώνα! Κάθε ὑπο-
χώρησή μας στή Βόρειο Ἤπειρο ἦταν ἕνα βῆμα 
μπροστά γιά τούς Κοσσοβάρους καί μία μαχαιριά 
στό Σερβικό λαό καί στήν Εἰρήνη.

Δηλαδή: Οὔτε τό «ἀπαραβίαστο» τῶν συνόρων 
ὑπάρχει, οὔτε ἡ εἰρήνη διατηρήθηκε καί οἱ κίν-
δυνοι καθημερινά πολλαπλασιάζονται. Ἀπό τήν 
ἄλλη, διώκονται καθημερινά οἱ Βορειοηπειρῶτες 
μέ δημεύσεις περιουσιῶν καί φυλακίσεις, χωρίς 
καμία ἀπολύτως πρόοδο στά μειονοτικά δικαιώ-
ματα.

Φυσικά ἡ ἀπάντηση δέν εἶναι οὔτε ὁ πόλεμος, 
οὔτε γελοῖοι ποδοσφαιρικοί ἀνταγωνισμοί μέ 
τούς γείτονες καί πολύ χειρότερα, ὁ ξένος στό χα-
ρακτήρα τοῦ Ἕλληνα, ρατσισμός καί ἡ ξενοφοβία. 

Ἡ ἀπάντηση εἶναι νά ξυπνήσουμε, νά δοῦμε τίς 
διεθνεῖς συνθῆκες καί βάσει αὐτῶν νά κινηθοῦμε 
νά ἀποκτήσουν οἱ ἑλληνικοί πληθυσμοί ΟΛΑ τά 
δικαιώματά τους. Ὥστε νά ζοῦν ΟΛΟΙ οἱ λαοί τῆς 
περιοχῆς εἰρηνικά, μήν ἀφήνοντας ὑψηλούς προ-
στάτες νά παρεισφρύουν καί νά «προσφέρουν» 
τίς ἐκδουλεύσεις τους.

Τέλος, ἐλπίζω σέ μία φράση καί ἕνα χαμόγε-
λο ἀπό ἑπόμενη ἐκπομπή σας γιά τούς Βορειοη-
πειρῶτες θεατές σας πού σᾶς ἐκτιμοῦν ἀπεριόρι-
στα καί πιστεύουν ὅτι ἐσεῖς «δέν εἶστε σάν τούς 
ἄλλους».

Μέσεβασμό,Δ.Π.

Λ Ε Σ Χ Η   Μ Π Ι Λ Ν Τ Ε Μ Π Ε Ρ Γ Κ
ἩΜασωνίαστηνἙλλάδακαλάκρατεῖ…

γιά νά κρατη-
θοῦν μακρυά 
ἀπό τά φῶτα 
τῆς δημοσιότη-
τας. Αὐτό, δέν 
γίνεται πάντο-
τε κατορθωτό, 
διότι ὑπάρχουν 
ἐργάτες τοῦ Τύ-
που, πού γνωρί-
ζουν πολύ καλά 
«τί ἔστιν» ἡ Λέ-
σχη Μπίλντερ-

μπεργκ καί «παρακολουθοῦν» 
τίς ἐτήσιες συνεδριάσεις της.

Γιά νά κατανοήση κανείς 
τούς σκοπούς τῶν «ἰσχυρῶν» 
του κόσμου πού διοικοῦν τήν 
Λ. Μ. καί συναθροίζονται μία 
φορά τόν χρόνο, προσκαλώ-
ντας διάφορα πρόσωπα τῆς 
πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, ἐμπο-
ρικῆς καί στρατιωτικῆς ζωῆς 
τῶν χωρῶν τους, θά πρέπει νά 
δημοσιοποιηθεῖ τό «κοινό στοι-
χεῖο» πού τούς δένει μεταξύ 
τους.

Ποιά εἶναι ἡ «μυστική» σχέ-
ση τοῦ Ντέϊβιντ Ροκφέλλερ, 
τοῦ Χένρι Κίσσινγκερ, τοῦ 

Τζόρτζ Σόρος, τοῦ Ρίτσαρντ 
Χόλμπρουκ, τοῦ Ντέϊβιντ Χά-
νεϊ καί πολλῶν ἄλλων, πού 
ἀποτελοῦν σταθερά μέλη 
τῆς Λ.Μ. καί ἔχουν τό «πάνω 
χέρι»; Εἶναι ὅλοι τους Διεθνεῖς 
Ἑβραῖοι!

Ἡ «ἐλίτ» τῶν Διεθνῶν Ἑβραί-
ων, πού συναντᾶται κάθε χρό-
νο μέ Προέδρους, Πρωθυπουρ-
γούς, Ὑπουργούς, Πρίγκηπες 
κ.α. καί δραστηριοποιεῖται ὡς 
μία ἀφανής Παγκόσμια Κυ-
βέρνηση, δίνει στούς παρευρι-
σκομένους «γραμμή» γιά νά 
ἐκτελοῦν τό πρόγραμμά της. 
Μέ αὐτό τόν τρόπο, κατευθύ-
νει καί ἐλέγχει τίς τύχες τοῦ 
κόσμου.

Εἶναι σημαντικό νά εἰπωθεῖ, 
ὅτι οἱ πλεῖστοι προσκεκλη-
μένοι εἶναι Διεθνεῖς Ἑβραῖοι 
«ὑπό κάλυψη», οὕτως ὥστε, νά 
περνᾶ πιό εὔκολα ἡ ἑβραϊκή 
«γραμμή» καί ἀνάμεσα στούς 
ὑπόλοιπους προσκεκλημέ-
νους, πού συνδέονται καί αὐτοί 
μεταξύ τους μέ τή μυστική ἰδι-
ότητα τοῦ τέκτονα.

Προσκαλεῖται π.χ. ὁ Ὑπουρ-
γός Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ Τί-
μοθι Γκάϊτνερ, εἶναι ἑβραϊκῆς 
καταγωγῆς. Ἤ προσκαλεῖται ὁ 
πρώην Ἐπίτροπος Ἐσωτερικῶν 
Ἀγορῶν τῆς ΕΕ ἀπό τήν Ὀλλαν-
δία Μπόλκεσταϊν Φρίτς, εἶναι 
ἑβραϊκῆς καταγωγῆς! Προσκα-
λεῖται ὁ Adler Alexandre, ἐκδο-
τικός σύμβουλος τῆς ἐφημ. «Λέ 
Φιγκαρό», εἶναι τέκτονας.

Ὅσοι ἀγνοοῦν τό ἑβραϊκό 
ὅραμα τῆς Λ.Μ. γιά μία Παγκό-
σμια Κυβέρνηση, θεωροῦν ὅτι 
ὅσα κατά καιρούς ἔρχονται στό 
φῶς τῆς δημοσιότητας εἶναι … 
μύθοι καί ὑπερβολές!

Αὐτό, ὅμως, θέλουν οἱ Διε-
θνεῖς Ἑβραῖοι νά πιστεύει ὁ 
κόσμος γί΄ αὐτούς. Μόνο, ὅταν 
ξυπνήσει ἕνα πρωινό καί δεῖ ὅτι 
βρίσκεται κάτω ἀπό τά γρανά-
ζια τῆς Παγκόσμιας Διακυβέρ-
νησής τους, θά ἀντιληφθῆ ὅτι 
ὁ … μύθος εἶναι μία πραγμα-
τικότητα! Ἀλλά τότε θά εἶναι 
ἀργά…      

Ῥωμανός
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ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τελευταῖα δημοσιεύθηκε στόν τοπικό τύπο τῶν Ἰωαννίνων, ἀλλά 
καί στόν ἀντίστοιχο Ἀθηναϊκό, ἡ εἴδηση ὅτι ἀπό τήν νέα σχολική 

χρονιά 2009-2010, ξεκινᾶ στούς Λογγάδες Ἰωαννίνων, ἡ λειτουργία 
ἑνός νέου Ἀρσάκειου Σχολείου. Ξεκινῶντας, θά λειτουργήσουν μό-
νον οἱ πρῶτες τάξεις καί προϊόντος τοῦ χρόνου θά καταστῇ δυνατή ἡ 
πλήρης λειτουργία του, ὡς ἰδιωτικοῦ σχολείου, γιά τήν κάλυψη ἐκπαι-
δευτικῶν ἀναγκῶν τοῦ Νομοῦ Ἰωαννίνων. Χαιρετίσθηκε μάλιστα 
ἡ πρωτοβουλία αὐτή τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας – στήν ὁποῖα 
ἀνήκουν τά Ἀρσάκεια Σχολεῖα - ὡς σημαντικό βῆμα στήν κατεύθυν-
ση τῆς ἀναβάθμισης τῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἐπίσης, πρίν ἀπό λίγα μόλις 
χρόνια, ξεκίνησε τήν λειτουργία του ἕνα ἀκόμα Ἀρσάκειο Σχολεῖο, 
στά Τίρανα τῆς γειτονικῆς Ἀλβανίας, μέ τά μαθήματα νά πραγματο-
ποιοῦνται στά ἀλβανικά κυρίως ἀλλά καί στά ἑλληνικά.

Ἡ ἀπορία εἶναι, 
πῶς ἐνῶ πραγμα-
τοποιοῦνται συνεχῆ 
ἀνοίγματα τῶν 
Ἀρσάκειων Σχο-
λεῖων σέ διάφορα ση-
μεῖα τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐπικράτειας ἤ ἀκόμη 
καί στήν Ἀλβανία, 

δέν φαίνεται νά ὑπάρχει τό ἀνάλογο 
ἐνδιαφέρον γιά τό ἄνοιγμα ἀντίστοι-
χων ἑλληνικῶν σχολείων ἤ τήν ποικι-
λότροπη στήριξη τῶν ἤδη λειτουργού-
ντων στόν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Τά μικρά Βορειοηπειρωτόπουλα, ἀλλά 
καί οἱ ἠρωϊκοί ἐκπαιδευτικοί τους, στε-
ροῦνται ἀκόμη και τά ἀπολύτως ἀπα-
ραίτητα στόν καθημερινό τιτάνιο ἀγῶνα τους γιά νά μάθουν τήν 
μητρική τους γλῶσσα. Δέν θά μποροῦσε ἄραγε ἡ  Φιλεκπαιδευτική 
Ἑταιρεῖα, νά συμβάλλει ἀποφασιστικά στό νά προμηθευτοῦν τά 
ἑλληνικά σχολεῖα τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν ἀπαραίτητη γραφική 
ὕλη καί τό πάσης φύσεως ἐποπτικό ὑλικό, ἤ νά βοηθηθοῦν  οἱ δάσκα-
λοι καί οἱ δασκάλες μέ τήν παροχή ἑνός χρηματικοῦ βοηθήματος, 
καθώς φυλάσσουν τίς σύγχρονες «Θερμοπύλες τοῦ Ἑλλληνισμοῦ», 
πού βρίσκονται σήμερα στή Βόρειο Ἤπειρο ; Κι αὐτό, γιατί ἡ ἐπίσημη 
Ἑλληνική Πολιτεῖα, δείχνει πολλές φορές μιά ἀνεξήγητη διστακτι-
κότητα σέ τέτοια θέματα.

Ὁ σπουδαῖος Ἐθνικός Εὐεργέτης Ἀπόστολος Ἀρσάκης, ἀπό τήν 
Χοταχόβα τῆς Βορείου Ἠπείρου, φλεγόμενος ἀπό θερμή πίστη πρός 
τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα μας, δημιούργησε, μεταξύ ἄλλων, 
καί τήν περισπούδαστη «Ἀρσάκειο» Παιδαγωγική Ἀκαδημία Θηλέ-
ων, πού τροφοδότησε τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, μέ δασκάλες, 
παλλόμενες ἀπό ἐθνικά καί χριστιανικά φρονήματα. Ἑπομένως, τό 
παράδειγμά του ὀφείλει νά ἀποτελεῖ φωτεινό ὁδηγό ὅλων μας, κα-
θώς στούς σημερινούς, ἰδιαίτερα δύσκολους γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο 
καιρούς, ἀπαιτεῖται ἡ συστράτευση ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ Ἔθνους, 
στό πλευρό τῶν ἀδελφῶν μας τῆς μαρτυρικῆς γῆς τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου, γιά νά μήν θρηνήσουμε, ἐξ’ αἰτίας τῆς τυχόν ἀβελτηρίας μας ἤ 
ἄλλων σκοπιμοτήτων, ἀκόμη μιά ἀλύτρωτη πατρίδα.  

ΔημήτριοςΚαλλιακμάνης
Τακτικό Μέλος Σ.Φ.Ε.Β.Α., Μέλος Κ.Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
Δημοσιεύθηκε, στὸν Τύπο, ὅτι  170  Ἑλληνοδιδάσκαλοι τῶν περιοχῶν 
Ἀργυροκάστρου καὶ Αὐλῶνος περιμένουν νὰ ξαναπάρουν τὸ ἐπίδομα 
γιὰ ἄλλη μιὰ χρονιά. Μάλιστα ὁ Γυμνασιάρχης Φοινίκης κ. Γρηγόρης 
Νάτσης δήλωσε, ὅτι «τὸ ἐπίδομα ξεχάστηκε πιὰ γιὰ μᾶς. Ἄν καὶ τὸ 
ἔχουμε ἀνάγκη, δὲν μᾶς ἀκούει κανεὶς καὶ δὲν μᾶς βοηθάει κανείς». Ἐξ 
ἄλλου, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Βορειο-
ηπειρωτῶν Δασκάλων τοῦ Δελβίνου κ. Παναγιώτης Μπόλης, «μίλησα 
μὲ τὸν ἁρμόδιο στὸ Ἑλληνικὸ Προξενεῖο Ἀργυροκάστρου καὶ μοῦ εἶπε 
ὅτι θὰ καθυστερήσῃ ἡ διαδικασία ἐγκρίσεως καὶ χορηγήσεως ἐπιδόμα-
τος».
Ἐὰν ὄντως ἀληθεύουν οἱ καταγγελίες τῶν ὡς ἄνω ἐκπαιδευτικῶν, διε-
ρωτώμεθα: Γιατὶ αὐτὴ ἡ ἀπαράδεκτη ἀδιαφορία τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς, πού, κυριολεκτικά, «μὲ νύχια καὶ μὲ δό-
ντια», ἀγωνίζονται νὰ κρατήσουν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὴν Ἑλλη-
νικὴ Παιδεία τῆς Βορείου Ἠπείρου, καί, μάλιστα, κάτω ἀπὸ ἀντίξοες 
συνθῆκες; Γιὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς δόθηκαν τεράστια ποσὰ στὰ κόμματα. 
Καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση χάθηκε νὰ βρεθοῦν λίγα χρήματα 
γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἐκπαιδευτικούς; Εἴμαστε, πράγματι, «φτη-
νοὶ στὸ ἀλεῦρι κι’ἀκριβοὶ στὰ πίτουρα». Ἀλλὰ μὲ τέτοια καμώματα δὲν 
γίνεται ἐξωτερικὴ πολιτική. Ὑπάρχει κάποιος ἁρμόδιος νὰ τὸ ἀκούσῃ; 

«Β.Β.» 

Τα Ἀρσάκεια Σχολεῖα στὰ Τίρανα .

Τό πλῆρες πρόγραμμα βρίσκεται στήν 

ἰστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως 
www.imdpk.gr

Τηλ.: 26550 23384   -   Fax: 26550 23385
Διεύθυνση: «Ράδιο Δρυϊνούπολη» 44100 Κόνιτσα
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἐπιβεβαιώθηκε, κατὰ τὸν πιὸ πανηγυρικὸ τρόπο, 
ἡ ἀντίθεση τῶν λεγομένων «Οἰκολόγων - Πρά-
σινων» στὰ ἐθνικά μας θέματα. Γιατὶ ὄχι μόνο 

ὑποστηρίζουν τὴν ΠΓΔΜ καὶ τὶς ἐξωφρενικὲς διεκδική-
σεις της σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος · ὄχι μόνο ἔχουν προτείνει 
νὰ μετονομασθῇ ἕνας δρόμος τῆς Θεσσαλονίκης σὲ ὁδὸ 
... Κεμὰλ Ἀτατούρκ (!), ἀλλά, τελευταῖα ἐτάχθησαν καὶ 
ὑπὲρ τῶν ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων». Ὑποστηρίζουν, συ-
γκεκριμένα, ὅτι «ἡ ἐκδίωξη τῶν Τσάμηδων ἀπὸ τὶς πόλεις 
καὶ τὰ χωριά τους (στὴν Θεσπρωτία) ἦταν μιὰ ἐξαιρετικὰ 
βίαιη διαδικασία. Ἕνα σημαντικὸ μέρος τοῦ πληθυσμοῦ 
θανατώθηκε, πολλοὶ κακοποιήθηκαν, ἐνῷ τὰ ὑπάρχοντά 
τους διαρπάγησαν». Ἔτσι, οὔτε λίγο - οὔτε πολύ, οἱ «Τσά-
μηδες», ποὺ στὰ χρόνια τῆς ἰταλογερμανικῆς κατοχῆς 
«ἔθυσαν καὶ ἀπώλεσαν», παρουσιάζονται τώρα σὰν ... 
θύματα.
Διαμαρτυρία δὲν ἀκούστηκε οὔτε ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν, οὔτε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλά-
δος... Θαυμάζει, ὅμως, κανεὶς τὸ θράσος τῶν ἀνθρώπων 
αὐτῶν πού, ἐνῷ διατυπώνουν αὐτὲς τὶς ἀντεθνικὲς κραυ-
γαλέες θέσεις, ζητοῦν, παράλληλα, καὶ τὴν ψῆφο, τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ στὶς Εὐρωεκλογὲς τοῦ Ἰουνίου ! Φρο-
νοῦμε, ὅμως, ὅτι καὶ τὸ θράσος ἔχει τὰ ὅριά του.

«Β.Β.»

ΚΑΙ  Η  ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ  
ΕΧΕΙ  ΟΡΙΑ

«Προτοῦ ἀκόμη νὰ σβήσῃ ὁ ἀπόηχος ἀπὸ τὴν κηδεία 
τοῦ δολοφονηθέντος Κονιτσιώτη ἀστυνομικοῦ Σπυ-
ρίδωνος Θεοδώρου, ἰδού, σήμερα, 17 Ἰουνίου 2009, νέα 
δολοφονία ἀστυνομικοῦ, τὸ πρωΐ, στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθή-
νας.

Ἐκφράζω τὴν βαθύτατη ὀδύνη μου καὶ τὰ θερμὰ συλ-
λυπητήριά μου πρὸς τὴν οἰκογένεια τοῦ θύματος, ἀλλὰ 
καὶ πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία. Δυστυχῶς, ἡ Πολι-
τεία συνεχίζει νὰ κωφεύῃ στὶς ἐκκλήσεις μας νὰ λάβῃ 
μέτρα γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴν περιφρούρηση τοῦ 
κύρους τῆς Ἀστυνομίας. Κι’ ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται, 
γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ στὴν φοβερὴ δίνη τῶν πυρκαϊῶν, ἡ 
Κυβέρνηση ἀσχολεῖται μὲ τὴν μείωση τῆς στρατιωτικῆς 
θητείας, δημαγωγῶντας ἀσύστολα καὶ ἀποβλέποντας 
στὴν ἄγρα μερικῶν ψήφων. Μιὰ μόνο λέξη ἁρμόζει γιὰ 
τὴν περίσταση :  Ν Τ Ρ Ο Π Η !

Εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὴν ἀπραξία μας καὶ 
νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε νὰ παραδοθῇ ἡ Χώρα στὴν ἐγκλη-
ματικὴ μανία τῶν ἀναρχικῶν δολοφόνων. Τὸ ξαναλέω 
πρὸς κάθε κατεύθυνση : «Ὡς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει.  Φτά-
νει πιά»  ».

(ἘκτῆςἹερᾶςΜητροπόλεως)

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Ν Τ Ρ Ο Π Η

Στό Δημαρχεῖο τῆς Χειμάρ-
ρας ὅπου συναντήθηκε 

μέ τό Δήμαρχο καί Πρόεδρο 
τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειο-
νοτικῆς ὀργάνωσης Ὁμόνοια, 
κ. Βασίλη Μπολάνο, ὁλο-
κληρώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ 
Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν 
κ. Θεόδωρου Κασσίμη στήν 
Ἀλβανία.

Τά μικρά ἀναπτυξιακά ἔργα 
πού γίνονται μέ χρηματοδό-
τηση τῆς ΥΔΑΣ στίς μειονοτι-

Ὁλοκλήρωση ἐπίσκεψης Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Θ. Κασσίμη στήν Β.Ἤπειρο

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

κές περιοχές ἦταν καί ὁ λόγος 
τῆς ἐπίσκεψης τοῦ κ. Κασσί-
μη. Ἀφοροῦν στήν κατασκευή 
μικρῶν γεφυρῶν, τόν ἐκσυγ-
χρονισμό παιδικῶν σταθμῶν 
καί σχολείων, σέ ἔργα ὕδρευ-
σης οἰκισμῶν, ἀνακαινί-
σεις πλατειῶν καί τσιμεντο-
στρώσεις-ἀσφαλτοστρώσεις 
μικρῶν ὁδικῶν τμημάτων 
πού συνδέουν κεντρικούς ὁδι-
κούς ἄξονες μέ τό κέντρο τῶν 
χωριῶν.

Ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν 
πραγματοποίησε τά ἐγκαίνια 
σέ ἔργα ὁδοποιίας στά χωριά 
Κακαβιά, Φράστανη, Κελέζι, 
Μεσοπόταμο, Κρανιά, Φοι-
νίκη, Βρυώνι, σέ γέφυρα στό 
χωριό Βρωμερό, στό ἀντλιο-
στάσιο στή Γόριτσα, ἐνῶ 
ἐγκαινίασε καί τήν πλατεία 
στό χωριό Τσούκα.

Ἡ ἐπιλογή τῶν ἔργων ἔγινε 
μετά ἀπό πρόταση τῶν Ἐπάρ-
χων τῶν περιοχῶν, ἐνῶ φορέ-
ας ὑλοποίησής τους εἶναι τό 
Γενικό Προξενεῖο Ἀργυροκά-
στρου. Τά ἔργα πού συνολι-
κά ἀνέρχονται σέ 36 - 11 στό 
Νομό Ἀργυροκάστρου, 11 στό 
Ν. Ἄγ. Σαράντα, 7 στό Ν. Δελ-
βίνου καί 7 στό Ν. Πρεμετής - 
θά ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ ἕως τό 
τέλος Ἰουνίου.

«Μέ τούς ἀνθρώπους ἐδῶ 
μας ἑνώνουν δεσμοί αἵμα-
τος καί φιλίας. Ὡς Ἕλληνας 
αἰσθάνομαι καλά πού μπο-
ροῦμε μέ τίς δυνάμεις πού 
ἔχουμε νά βοηθήσουμε. Στηρί-
ζουμε τήν εὐρωπαϊκή πορεία 
τῆς Ἀλβανίας καί πιστεύουμε 
ὅτι τό ἀξίζει αὐτή ἡ χώρα καί 
αὐτός ὁ λαός. Καί ἡ σύνδεση 
τῆς Ἀλβανίας μέ τήν ΕΕ θά 

συμβάλει ὥστε νά αὐξήσου-
με τήν παρέμβασή μας καί 
στήν ἔνταξή της σέ διάφορα 
προγράμματα» δήλωσε ὁ κ. 
Κασσίμης. Προσέθεσε δέ, ὅτι 
θά συνεχιστεῖ ἀπό τήν Ἑλλά-
δα ἡ προσπάθεια βελτίωσης 
τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων τῶν 
μειονοτικῶν περιοχῶν καί 
εὐχήθηκε τά ἀδέλφια τους 
πού ζοῦν καί ἐργάζονται στή 
χώρα μας νά μπορέσουν νά 
ἐπιστρέψουν στή γενέθλια γῆ 
καί νά φτιάξουν μία καλύτε-
ρη ζωή.

http://chaonia.blogspot.com/
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