
Τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀπὸ τὸ 1913 ποὺ δημιουρ-
γήθηκε, ἔχει γνωρίσει πολλὲς κρίσιμες περιστάσεις. Τὸ 1935, γιὰ πα-
ράδειγμα, μὲ τὸ “σχολικὸ ζήτημα”, ὅταν δηλαδὴ οἱ Ἀλβανοὶ ἐπιχείρη-
σαν νὰ ἐξαλβανίσουν τελείως τὰ Σχολεῖα, στὰ ὁποῖα φοιτοῦσαν  τὰ 
Ἑλληνόπουλα, οἱ Βορειοηπειρῶτες πέρασαν δύσκολες ὧρες. Ἔπειτα, 
ἡ ὑποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ (1941) ἀπὸ τὰ ἐδάφη ποὺ τὰ 
εἶχαν ποτίσει μὲ τὸ αἷμα τους, λόγῳ τῆς ἀπρόκλητης ἐπιθέσεως τῆς 
ναζιστικῆς Γερμανίας καὶ ἡ ἔναρξη καὶ ἐκεῖ τῆς ξενικῆς Κατοχῆς, ἦταν 
μιὰ μεγάλη δοκιμασία. Ὡστόσο, τὰ πολὺ δύσκολα ἄρχισαν τὸ 1944, μὲ 
τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν λόγῳ τῆς ἧττας τους, καὶ τὴν ἁρπαγὴ 
τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα, γιὰ 
νὰ κορυφωθοῦν στὰ τέλη τοῦ 1967, ὅταν ἡ Ἀλβανία ἐδήλωσε ὅτι 
ἦταν ἡ μοναδικὴ ἄθεη χώρα στὸν κόσμο. 

Ἐπίσκοποι καὶ Ἱερεῖς ἀποσχηματίσθηκαν. Ναοὶ καὶ Μοναστήρια 
ἔκλεισαν. Κι’ ἄλλα μὲν ἀπὸ τὰ ἱερὰ αὐτὰ κτίσματα γκρεμίστηκαν, ἄλλα 
δὲ ἔγιναν λέσχες, κινηματογράφοι, στάβλοι, ἀποθῆκες. Οἱ ἀδελφοὶ 
Βορειοηπειρῶτες ἔμεναν ἀβάπτιστοι, ἀλειτούργητοι, ἀστεφάνωτοι καὶ 
ἀκήδευτοι. Καὶ μόνο τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ νὰ ἔκαναν, εἶχαν δέκα 
(10) χρόνια φυλακή. Πάμπολλοι Βορειοηπειρῶτες ἔζησαν τὴν φρίκη 
τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως καὶ τῶν καταναγκαστικῶν ἔργων, 
ἐνῷ οἱ φυλακὲς κυριολεκτικὰ στέναζαν ἀπὸ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ τῶν 
φυλακισμένων “ἀντιφρονούντων” Ἀλβανῶν, κυρίως ὅμως Ἑλλήνων, 
τοὺς ὁποίους τὸ καθεστὼς μισοῦσε ἀφάνταστα καὶ ἐπεδίωκε τὸν ἀφα-
νισμό τους. 

Τὸ 1990-91 ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ γκρεμίστηκαν τὰ ἠλεκτροφόρα συρ-
ματοπλέγματα , ποὺ ἔζωναν ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη τῆν γειτονικὴ Χώρα. 
Καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίστηκε Ἀρχι-
επίσκοπος τῆς ἀνασυσταθείσας Ἀλβανικῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἀναστάσιος, 
τὸ 1992. Σιγά, ἀλλὰ σταθερά, ἄρχισε ἡ ἀναγέννηση τοῦ τόπου. Νέοι 
Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς ἄρχισαν νὰ λειτουργοῦν καὶ νὰ ἁγιάζουν τὸν λαὸ 
σὲ νέους καὶ ὡραίους Ναοὺς ἤ σὲ παλαιοὺς (ὅσους ἐσώζοντο) ποὺ 
εἶχαν ἀνακαινιστῆ. Ἄρχισε, ἔτσι, νὰ φυσάῃ ἕνας νέος πνευματικὸς 
ἄνεμος. Δόξα τῷ Θεῷ ! 

Μὲ τὸ ἄνοιγμα, ὅμως, τῶν συνόρων, ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς Βο-
ρειοηπειρωτῶν ἦλθαν πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὅπου καὶ ἐγκαταστάθηκαν. 
Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ἐρημώσῃ σχεδὸν ἀπὸ Ἕλληνες ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος. Οἱ δὲ Ἀλβανοί, ἐκμεταλλευόμενοι τὸ γεγονὸς τῆς μεγάλης 
μειώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, αὔξησαν τὶς πιέσεις, ἰδιαίτερα 
στὴν περιοχὴ τῆς Ἑλληνόψυχης καὶ ἀδούλωτης Χειμάρρας, τὴν ὁποία 
δὲν τὴν ἀναγνωρίζουν ὡς τμῆμα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καὶ σὰν νὰ μὴν 
ἔφθαναν αὐτά, οἱ Ἕλληνες, μέσα, ἔχουν μεταξὺ τους “φαγωμάρα”, τὸ 
προαιώνιο κακὸ τῆς φυλῆς μας, χωρίς, ἀτυχῶς, νὰ διδάσκωνται ἀπὸ 
τὰ κατὰ καιροὺς παθήματα τοῦ Ἔθνους. 

Τώρα, ὑπάρχει ὁ φόβος μήπως ἡ Ἑλλάδα θελήσῃ νὰ “λύσῃ” τὸ 
“ἀλβανικό”, κάτω βέβαια ἀπὸ τὴν ἰσχυρὴ πίεση τοῦ ΝΑΤΟ τῆς Ε.Ε. καὶ 
κυρίως τῶν Ἡ.Π. Ἀμερικῆς. Ἀλλὰ ἄν εἶναι νὰ τὸ λύσῃ ὅπως “ἔλυσε” 
τὸ Σκοπιανό, εἶναι καλλίτερα νὰ τὸ ἀφήσῃ ὅπως εἶναι... Ἐμεῖς παρα-
κολουθοῦμε τὸ ζήτημα, ὅσο βέβαια εἶναι δυνατό. Καὶ εὐχόμεθα τὰ 
καλλίτερα γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό!

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
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ΚΡΙΣΙΜΟΙ  ΚΑΙΡΟΙ

Ἡ ἄνθιση τῶν σχολείων στὴν ἑνιαία Ἤπειρο καὶ ὁ 
ρόλος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

σελ. 13

«Κι ὅσο ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, δὲν 
ἀγαπῶ ἄλλο τίποτας» (Μακρυγιάννης)

Συλλαλητήριο γιὰ τὴ Μακεδονία στὴ 
ΔΕΘ - 8 Σεπτεμβρίου 2018
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Τὸ πρῶτο κουδούνι χτύπησε σή-
μερα στὰ σχολεῖα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ 

τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς νὰ ξεκινοῦν μία 
δύσκολη σχολικὴ χρονιὰ καθὼς οἱ ὑπο-
δομὲς στὰ σχολεῖα εἶναι ἐλλιπῆ.

Δερβιτσάνη
Μὲ τὴν προσέλευση σημαντικοῦ ἀριθ-

μοῦ μαθητῶν, γιὰ τὰ δεδομένα τοῦ τό-
που μας, ξεκίνησε ἡ σχολικὴ χρονιὰ καὶ 
γιὰ τὸ «Ἑνιαῖο Σχολεῖο» Δερβιτσάνης.

Τὴν Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου τὸ σχο-
λεῖο τοῦ χωριοῦ ὑποδέχτηκε ἐννέα νέ-
ους μαθητὲς στὴν Α’ τάξη Δημοτικοῦ, 
μὲ ἀξιοπρόσεκτη τὴν ἐγγραφὴ μίας 
μαθήτριας, ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς 
της, ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴ Γερμανία. Στὴν 
ἐπίσημη ἔναρξη ἔδωσαν τὸ παρὼν ἡ 
τοπικὴ αὐτοδιοίκηση μὲ ἐκπρόσωπό 
της τὸν ἀντιδήμαρχο Δρόπολης κ. Μι-
χάλη Μάνο καὶ πλῆθος γονέων καὶ κη-
δεμόνων.

Κατὰ τὴν ὁμιλία της, ἡ διευθύντρια 
τοῦ σχολείου κ. Μαρινέλλα Λίτση, ἀνα-

φέρθηκε στὴ σημαντικότητα 
τῆς συνεχὴς παρουσίας τῶν 
γονέων στὴν ἐκπαιδευτικὴ 
κοινότητα, τονίζοντας πὼς 
εἶναι μέλημα ὅλων ἡ πρόο-
δος τῶν παιδιῶν. Ἐν συνέ-

χεια εὐχα-
ρ ί σ τ η σ ε 
θερμὰ τὸν 
κοινωφελῆ 
σ ύ λ λ ο γ ο 
«Ἑστία Δε-
ρόπολης» 
γιὰ τὴν 
προσφορὰ 
ὁ λ ο κ α ί -
νουργιων 
καρεκλῶν 
στὶς τάξεις τοῦ Με-
σαίου (Λυκείου) καὶ 
τὸ δῆμο μας, γιὰ 
τὴν περάτωση τῶν 
ἔργων συντήρησης 

τοῦ σχολικοῦ κτηρίου.
Ἔπειτα ὁ κ. Μάνος ἀναφερόμενος στὴ 

σημαντικότητα στήριξης τῆς τοπικῆς 
κοινωνίας, τόνισε πὼς 
οἱ μαθητὲς θὰ πρέπει νὰ 
ἀνοίξουν τοὺς μαθησι-
ακούς τους ὁρίζοντες, 
καθότι οἱ ἐποχές μας, 
εἶναι ἐποχὲς γενικοῦ 
ἀνταγωνισμοῦ μὲ ὅλο 
τὸν ὑπόλοιπο κόσμο.

Κλείνοντας τὶς ὁμιλίες, 
ἡ πρόεδρος τοῦ Συλλό-
γου Γονέων καὶ Κηδεμό-
νων κ. Ἄρτεμις Μπόμπο-
λη, εὐχήθηκε στὰ παιδιὰ 
καλὴ σχολικὴ χρονιὰ 
καὶ ἀπευθυνόμενη πρὸς 

τοὺς γονεῖς, ἀπεύθυνε ἔκκληση στήρι-
ξης πρὸς ἐκεῖνα.

Ἐπιπλέον ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς στὸ 
σχολεῖο συντελέστηκαν κάποιες θετικὲς 
ἀλλαγές, μὲ τὴν ἀμέριστη στήριξη τῆς 
διεύθυνσης. Ὁ χῶρος τοῦ νηπιαγωγεί-
ου, τὸ ὁποῖο μέχρι στιγμῆς ἀριθμεῖ δέκα 
παιδιά, ἀνακαινίσθηκε καὶ προσαρμό-
στηκε ἀρκετὰ στὶς ἀνάγκες τῶν μικρῶν 

μας φίλων. Μερίδα τῆς 
νεολαίας τοῦ χωριοῦ 
προσέφερε χρηματικὸ 
ποσὸ γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν 
τὰ ἐποπτικὰ μέσα καὶ τὸ 
Σωματεῖο Ἐργαζομένων 
(ἰατροὶ καὶ λοιπὸ προσω-
πικό) τῆς Παιδιατρικῆς 
Κλινικῆς του Γενικοῦ 
Νοσοκομείου Γρεβενῶν 
(κατόπιν ἔκκλησης νέων 
ἐκπαιδευτικῶν ἀπὸ τὴ 
Δερβιτσάνη) ἔστειλε ση-
μαντικὰ ἀναλώσιμα ἤδη 
καὶ παιδικὰ βιβλία γιὰ νὰ 
ἐνισχυθεῖ τὸ ὅλο ἔργο.

Βουλιαράτες
Τὸ πρῶτο κουδούνι χτύπησε καὶ στὸ 

9χρονο σχολεῖο στοὺς Βουλιαράτες τοῦ 
Δήμου Δρόπολης.

Στὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς 
2018-2019, τίμησαν μὲ τὴν παρουσία 
τους, ὁ Δήμαρχος Δρόπολης, Ἀχιλλέας 
Ντέτσικας καὶ ὁ Περιφερειάρχης Ἀργυ-
ροκάστρου, Astrit Aliaj.

Μεσοπόταμος
Στὸ ἐννιάχρονο σχολεῖο Μεσοποτά-

μου, τοῦ δήμου Φοινικαίων ἡ τελετὴ 
ἔναρξης τοῦ σχολικοῦ ἔτους ἔγινε πα-
ρουσία τοῦ δημάρχου Φοινίκης, Λεωνί-
δα Χρήστου καὶ τοῦ βουλευτῆ τῆς περι-
οχῆς Ἀνδρέα Μάρτου. Οἱ κύριοι Μάρτος 
καὶ Χρήστου προσέφεραν, συμβολικά, 
δωρεὰν βιβλία στοὺς μαθητὲς 1ης ἕως 
4ης τάξης δημοτικοῦ, στὸ σχολεῖο.

Himara.gr 

Ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς στὰ σχολεῖα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου

Τὸ ἐννιάχρονο σχολεῖο στοὺς Βουλιαράτες.

Τὸ Ἑνιαῖο Σχολεῖο Δερβιτσάνης.

Τὸ ἐννιάχρονο σχολεῖο Μεσοποτάμου.

Οἱ λιγότερο γνωστοὶ Βορειοηπειρῶτες 
Ἐ θ ν ι κ ο ὶ  Ε ὐ ε ρ γ έ τ ε ς

Ὁ ἀριθμὸς τῶν εὐεργετῶν ἀπὸ 
τὴ Βόρειο Ἤπειρο εἶναι πολὺ 
μεγάλος καὶ δὲν σταματᾶ 

μόνο στὰ γνωστὰ ὀνόματα. Στὰ μικρὰ 
γράμματα τῆς ἱστορίας ἀνακαλύπτου-
με περιπτώσεις ἀνθρώπων, ποὺ ὅπως 
ἔγραψε καὶ ὁ Μπάγκας στὸν τάφο 
του, θεώρησαν κοινὴ περιουσία τὰ 
δικά τους ἀποκτήματα.

Ὁ Ἀναστάσιος Ἀβραμίδης ἀπὸ τὴν 
Κορυτσὰ χρηματοδότησε τὸ μεγαλο-
πρεπῆ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴ 
γενέτειρά του (εἰκόνα ἄρθρου), ἐνῶ 
μὲ δαπάνες του συντηροῦντο δύο 
σχολεῖα καὶ ἐδίδοντο φάρμακα σὲ 

ἄπορους συμπολίτες του.
Ὁ Γεώργιος Ἀδὰμ ἵδρυσε 

Ὀρφανοτροφεῖο.
Ὁ Δημήτριος Τσίσκας 

ἵδρυσε νοσοκομεῖο καὶ προ-
σέφερε μεγάλα ποσὰ γιὰ τὸ 
πολεμικὸ ναυτικό.

Ὁ Ἰωάννης Δήμας ἀπὸ τὴ 
Χιμάρα φρόντισε γιὰ τὴν 
παιδεία στὴν πατρίδα του, 
ἐνῶ ἔκανε πολλὲς εὐεργε-
σίες καὶ στὴν ἑλληνικὴ πα-
ροικία τῆς Αἰγύπτου ὅπου ζοῦσε.

Ὁ Γκίκας Μιζίλης, ἐπίσης ἀπὸ τὴ 
Χιμάρα, ἐγκατεστημένος στὴν Ὀδησ-

σό, προσέφερε ἐτήσια ἐνίσχυση στὴ 
σχολὴ Δρυμάδος.

Ὁ Ζῶτος Ντοῦρος, ἀπὸ τὴν Πρεμε-
τή, καὶ ὁ ὁποῖος ζοῦσε στὴ Βιέννη, 

κληροδότησε τὰ χρήματα γιὰ τὴ δη-
μιουργία καὶ λειτουργία τοῦ πρώτου 
ἑλληνικοῦ σχολείου στὴν Πρεμετὴ τὸ 
1878.

Ὁ Ἀναστάσης Καλαντζῆς, ἀπὸ τὴ 
Μοσχοπόλη, ἐγκατεστημένος στὴν 
Τεργέστη συνέστησε μεγάλη βιβλιο-
θήκη στὴ Μοσχοπόλη μαζὶ μὲ τὸν Γ. 
Σίνα καὶ τὸν Μ. Κιοπέκα, ἐνῶ ἄφησε 
ὅλη του τὴν περιουσία σὲ ἐκπαιδευ-
τικὰ ἱδρύματα.

Ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τῆς ΣΦΕΒΑ 
τοῦ 2008

Ἅγιος Γεώργιος Κορυτσᾶς.
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Ὁ «σουλτάνος» Ἐρντογᾶν θὰ εἶναι πιὸ ἐπιθετικὸς
Ἀπαιτοῦνται ἀμυντικὴ ἐγρήγορση καὶ ἀνύψωση τοῦ φρονήματος

Κωνσταντῖνος Χολέβας. Πολιτικὸς ἐπιστήμων

Εἶναι καιρὸς πλέον νὰ παύσουν 
ὁρισμένοι συμπατριῶτες μας νὰ 
εἶναι ἀφελεῖς ὅταν μελετοῦν τὴ 

συμπεριφορὰ τῶν Τούρκων. Ἀκούγαμε 
καὶ διαβάζαμε ἐπὶ μῆνες ὅτι οἱ ἀπειλὲς 
τοῦ Ἐρντογᾶν εἶναι ἁπλῶς πυροτεχνή-
ματα γιὰ προεκλογικοὺς λόγους. Τὰ γε-
γονότα δείχνουν τὸ τελείως ἀντίθετο.

Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἐπανεξελέγη 
ἄνετα στὸ ἐνισχυμένο προεδρικὸ ἀξίω-
μα, καταργώντας μάλιστα 
τὴ θέση τοῦ πρωθυπουρ-
γοῦ. Στὴ Βουλὴ ἐλέγ-
χει τὴν πλειοψηφία τῶν 
ἑδρῶν, ἀλλὰ μὲ τὴ συνερ-
γασία τοῦ ἀκραίου ἐθνικι-
στικοῦ κόμματος, δηλαδὴ 
τοῦ ΜΗΡ τοῦ Μπαχτσελί. 
Καὶ εἴδαμε ἀμέσως τὰ 
πρῶτα μηνύματά του 
πρὸς τὸν Ἑλληνισμό.

Γιὰ τὸ ζήτημα τῶν δύο στρατιωτικῶν 
μας, οἱ ὁποῖοι κρατοῦνται παρανόμως 
στὴν Ἀδριανούπολη, ἔβαλε ἐκπρόσωπό 
του νὰ μᾶς πεῖ ὅτι θὰ ἔχουν δίκαιη δίκη 
μόνον ἂν τοῦ παραδώσει ἡ Ἑλλὰς τοὺς 
ὀκτὼ Τούρκους φυγάδες, τοὺς ὁποίους 
ἐκεῖνος ἀποκαλεῖ πραξικοπηματίες.

Στὸν τομέα τῶν θρησκευτικῶν ἐλευ-
θεριῶν ἀνακοίνωσε ὅτι δὲν πρόκειται 
φέτος νὰ παραχωρηθεῖ ἄδεια στοὺς 
ὀρθοδόξους νὰ λειτουργήσουν τὸν Δε-
καπενταύγουστο στὴν ἱστορικὴ Μονὴ 
τῆς Παναγίας Σουμελᾶ. Οἱ διαθέσεις 
του γιὰ καταπίεση τῶν χριστιανῶν καὶ 
γιὰ προβολὴ τῶν ἰσλαμικῶν ριζῶν τοῦ 
φάνηκαν ἤδη ἀπὸ τὴ νεοοθωμανικὴ 
ἐκδήλωση, τὴν ὁποία διοργάνωσε στὶς 

29 Μαΐου. Ἐκεῖ εἴδαμε 
τὴν ἀναπαράσταση τῆς 
Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως μὲ μία εἰκόνα 
τῆς Παναγίας νὰ βυθίζε-
ται μαζὶ μὲ τὰ τείχη τῆς 
Βασιλεύουσας σὲ κακό-
γουστο φιλμάκι νεοσουλ-
τανικοῦ περιεχομένου.

Στὸ Κυπριακὸ ἡ ἐπίσκε-
ψή του στὰ Κατεχόμε-

να ἔδωσε τὸν τόνο. Μόλις ὁρκίστηκε 
πρόεδρος, ὁ Ἐρντογᾶν ἐπισκέφτηκε τὸ 
κατεχόμενο ἀπὸ τὸν Ἀττίλα τμῆμα τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ τῆς Κυπριακῆς 
Δημοκρατίας, καὶ τόνισε ὅτι οἱ Τουρκο-
κύπριοι εἶναι ἐξίσου σημαντικοὶ ὅσο καὶ 
οἱ πολίτες τῆς Τουρκίας. Οὐσιαστικά, ὁ 

Τοῦρκος πρόεδρος 
ἐπανέλαβε τὴ θε-
ωρία τοῦ μέντο-
ρά του καὶ πρώην 
πρωθυπουργοῦ 
τοῦ Ἀχμὲτ Ντα-
βούτογλου, ὅτι 
δηλαδὴ «καὶ ἂν 
ἀκόμη δὲν ὑπῆρχε 
οὔτε ἕνας Τουρ-
κοκύπριος στὸ 
νησί, ἡ Τουρκία 
θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε 
εἰσβάλει».

Κι ὅμως ὑπῆρξαν Ἕλληνες πολιτικοί, 
οἱ ὁποῖοι πίστευαν καὶ δήλωναν ὅτι 
μετὰ τὶς ἐκλογὲς ὁ Τοῦρκος πρόεδρος 
θὰ αἰσθανθεῖ λιγότερο ἀνασφαλὴς καὶ 
θὰ φανεῖ γενναιόδωρος πρὸς τοὺς δύο 
φυλακισμένους στρατιωτικούς μας. 
Μήπως πρέπει ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὀπαδοὶ τῆς 
ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης νὰ ξανα-
διαβάσουν τὸ «Στρατηγικὸ βάθος», τὸ 
ὁποῖο συνέγραψε ὁ Νταβούτογλου καὶ 
ἐφαρμόζει ὁ Ἐρντογᾶν; Μήπως πρέπει 
νὰ προσέξουμε τὴ σημασία πού δίνει ὁ 
Ἐρντογᾶν στὰ ἐνεργειακὰ γεωπολιτικὰ 
δρώμενα; Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἐκτὸς 

ἀπὸ τὴν κατεχόμενη Κύπρο, μόλις ὁρκί-
στηκε, ἐπισκέφτηκε καὶ τὸ Ἀζερμπα-
ϊτζᾶν, μία μεγάλη κοιτίδα ἐνεργειακῶν 
πόρων.

Ὅταν ὑποχωροῦμε ἀπέναντι σὲ πολὺ 
μικρότερα κράτη, ὅπως τὰ Σκόπια, ἡ 
Τουρκία μᾶς θεωρεῖ ὑποχωρητικοὺς καὶ 
ἀποθρασύνεται. Ἀπαιτοῦνται ἀμυντικὴ 
ἐγρήγορση καὶ ἀνύψωση τοῦ ἐθνικοῦ 
φρονήματος. Τὰ συλλαλητήρια γιὰ τὴ 
Μακεδονία ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ λαός 
μας δὲν ἐγκρίνει τὶς πάσης φύσεως 
ὑποχωρήσεις.

«Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ 
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ»
Π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η κ ε  τ ὸ  ν έ ο  β ι β λ ί ο  τ ο ῦ  Ἰ ω .  Π α π α φ λ ω ρ ά τ ο υ

Ἀκούγαμε καὶ διαβάζαμε 
ἐπὶ μῆνες ὅτι οἱ ἀπειλὲς 

τοῦ Ἐρντογᾶν εἶναι 
ἁπλῶς πυροτεχνήμα-
τα γιὰ προεκλογικοὺς 
λόγους. Τὰ γεγονότα 
δείχνουν τὸ τελείως 

ἀντίθετο.

Τὴν Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 
παρουσιάσθηκε στὸ Ἐμπορικὸ 
καὶ Βιομηχανικὸ Ἐπιμελητήριο 

Ἀθηνῶν (Ε.Β.Ε.Α., Ἀκαδημίας 7, 6ος 
ὄροφος), ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣ-
ΓΟΣ», τὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Ο ΕΛΛΗΝΙΣ-
ΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ», τοῦ 
νομικοῦ-διεθνολόγου, δρ. Ἰωάννη Πα-
παφλωράτου, μέσα σὲ μία κατάμεστη 
αἴθουσα. Γιὰ τὸ βιβλίο μίλησαν οἱ: 
Χρῆστος Μπολώσης, ὑποστράτηγος 

ἐ.α., Βασίλειος Παπαθανασίου, 
ὑποστράτηγος ἐ.α., Ἀθηνᾶ Κρεμ-
μύδα, δημοσιογράφος καὶ τέλος ὁ 
ἴδιος ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου. 
Συντονιστὴς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν 
ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.α. κ. Μιλτιά-
δης Πιτούλης.

Ὁ συντονιστὴς τῆς παρουσία-
σης, κ. Μ. Πιτούλης, καλωσόρι-
σε τοὺς παρευρισκομένους. Στὴ 
συνέχεια ἔδωσε τὸν λόγο στὸν 
ἐκδότη τῶν Ἐκδόσεων «ΠΕΛΑΣ-
ΓΟΣ», κ. Ι. Γιαννάκενα, ὁ ὁποῖος, 
μὲ τὴν σειρά του, εὐχαρίστησε 
τοὺς συντελεστὲς ποὺ συνέβαλαν 
στὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου, ὡς ἐπί-
σης καὶ τὸν κ. Μίχαλο, ὁ ὁποῖος 
τοῦ παρεχώρησε τὴν αἴθουσα 
τοῦ ΕΒΕΑ.

Ἀναφερόμενος στὸν κ. Ἰω. Πα-
παφλωράτο, ἀνέφερε ὅτι εἶναι 
παλιὸς γνώριμός του, ἀπὸ φοι-
τητὴς ἀκόμα, στὸν ὁποῖον εἶχε δι-

ακρίνει μία ἐξαιρετικὴ ποιότητα καὶ τὸν 
εἶχε ὑπολογίσει ἀπὸ τότε ὡς ἕναν ἀπὸ 
τοὺς μελλοντικοὺς συγγραφεῖς τῶν 
Ἐκδόσεων «ΠΕΛΑΣΓΟΣ», ἐπειδὴ ἀνῆκε 
στοὺς νέους ποὺ σκέπτονταν ἐθνικά. 
Ἀναφερόμενος στὸ Βορειοηπειρωτικὸ 
ζήτημα ὑπογράμμισε ὅτι ὑπάρχει ἐλπί-
δα νὰ προστατεύσουμε τὰ ἐθνικά μας 
δικαιώματα καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώ-
πους ἐκεῖ, οἱ ὁποῖοι «φεύγουν» μὲ τὸ 
παράπονο ὅτι ἡ ἐπίσημη Ἑλλάδα, ἀπὸ 
μητέρα ἔγινε μητριά.

Ὁ πρῶτος ὁμιλητῆς, ὁ ὁποῖος καὶ 
προλόγισε καὶ τὸ βιβλίο, ἦταν ὁ κ. Βα-
σίλειος Παπαθανασίου, Ἠπειρωτικῆς 
καταγωγῆς. Ὁ Στρα-
τηγὸς ἀναφέρθηκε 
στὴν ἰδιόχειρα γραμμέ-
νη διαταγὴ τοῦ Σπύρου 
Σπυρομήλιου, ὁ ὁποῖος 
καλοῦσε τοὺς Βορειοη-
πειρῶτες νὰ κηρύξουν 
τὴν αὐτονομία, ὅταν 
οἱ Μεγάλες Δυνάμεις 
τῆς ἐποχῆς, μαζὶ μὲ τὸν 
Ἐλευθέριο Βενιζέλο, 
ἀπέκλεισαν τὴν Ἕνωση 
μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἔκτο-
τε, οἱ Βόρ. Ἠπειρῶτες 
ἀγωνίστηκαν μόνοι 
τους ἐναντίον τόσο τῶν Ἀλβανῶν ἀλλὰ 
καὶ τῶν Ἑλλήνων κομμουνιστῶν καὶ 
τῶν ἐχθρικῶν πρὸς αὐτοὺς ξένων δυ-
νάμεων. Οἱ ἀγῶνες καὶ οἱ θυσίες τοὺς 
συνεχίζονται ἕως τὶς μέρες μας.  

Ἡ δεύτερη ὁμιλήτρια ἡ κ. Ἀθηνᾶ 
Κρεμμύδα εἶπε ὅτι ὁ Συγγραφέας ἐπέ-
λεξε νὰ παρουσιάσει μία ὁλοκληρωμένη 
μελέτη τῆς Ἱστορίας τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα, ἕως σήμερα. 
Ἀνέφερε τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας 
ποὺ παρέχει αὐτονομία στοὺς Ἕλλη-
νες τῆς Β.Ἠπείρου. Τόνισε ὅτι  ἔρχο-
νται στὸ φῶς ἀπὸ τὸν συγγραφέα νέα 
στοιχεῖα, ποὺ ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει 
νὰ γνωρίζουν.

Ὁ τρίτος ὁμιλητῆς, Στρατηγὸς ἐ.α. κ. 

Χρῆστος Μπολώσης, ἐπεσήμανε ὅτι τὸ 
Βόρειο-Ἠπειρωτικὸ ζήτημα δημιουργή-
θηκε κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους. 

Ἀκολούθως ὁ ὅρος «Βό-
ρειος Ἤπειρος», ἦταν 
παντελῶς ἄγνωστος καὶ 
ἡ Ἤπειρος ἦταν ἑνιαία, 
ἀπὸ τὴν Ἄρτα μέχρι τὸν 
Γενοῦσο ποταμό, μὲ 
κέντρο τὰ θρυλικὰ Ἰω-
άννινα.

Τέλος, ὁ συγγραφέ-
ας ἀρχικὰ εὐχαρίστησε 
ὅλους τους παρευρι-
σκόμενους καὶ τόνισε 
ότι ἡ ἀδικία ποὺ ὑπέστη 
ὁ βορειοηπειρωτικὸς 
ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὶς τότε 

Μεγάλες Δυνάμεις μετὰ τοὺς Βαλκα-
νικοὺς Πολέμους ἔχει συνέπειες ποὺ 
διαρκοῦν ἕως καὶ σήμερα. Οἱ Βορειο-
ηπειρῶτες εἶναι ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους 
πολίτες τῆς Εὐρώπης, τῶν ὁποίων ἀκό-
μη καὶ τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαι-
ώματα (γλώσσης, ἐκπαιδεύσεως, θρη-
σκευτικῆς λατρείας, ἰδιοκτησίας κ.α.) 
καταπατοῦνται ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος 
ἐντός τοῦ ὁποίου διαβιοῦν. Τὸ βιβλίο 
παρουσιάζει πολλὲς πρωτογενεῖς πηγὲς 
προκειμένου ὁ ἀναγνώστης νὰ ἀνατρέ-
ξει γιὰ νὰ βρεῖ περισσότερα στοιχεῖα.. 

Ἕνα βιβλίο χρήσιμο γιὰ κάθε Ἕλληνα.

Ὁ καθηγητὴς 
Ἰωάννης Παπαφλωράτος.
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Στὶς 17:00 μ.μ. (τῆς 31ης Αὐγού-
στου 1923), ρίχθηκαν οἱ τρεῖς 
ἄσφαιροι κανονιοβολισμοὶ καὶ 

λίγο μετὰ τὰ ἰταλικὰ πλοῖα ἄρχισαν 
νὰ βάλουν κατὰ τοῦ Παλαιοῦ καὶ τοῦ 
Νέου Φρουρίου. Εἶναι ἀξιοσημείωτο 
ὅτι, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις, 
οἱ Ἰταλοὶ πυροβολητὲς σημάδευαν τὶς 
ἐπάλξεις τοῦ Παλαιοῦ Φρουρίου, ἐπὶ 
τῶν ὁποίων ἐκινοῦντο γυναῖκες καὶ 
παιδιά. Ἡ ἀπόσταση μεταξὺ τῶν πλοί-
ων καὶ τῆς ἀκτῆς δὲν ξεπερνοῦσε τὰ 
τριακόσια μέτρα καὶ εἶναι ἀδύνατον 
οὐδεὶς Ἰταλὸς νὰ μὴν διέκρινε τὰ γυ-
ναικόπαιδα. Ἐν τούτοις, ἀκόμα καὶ στὴν 
περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ἐπὶ 90 λεπτὰ 
ὅλοι οἱ, ἐπιβαίνοντες τῶν πλοίων, Ἰτα-
λοὶ δὲν τὰ διέκριναν, εἶναι πρακτικῶς 
ἀδύνατον αὐτοὶ νὰ μὴν ἀντελήφθησαν 
τὰ περίπου διακόσια παιδιά, τὰ ὁποία 
κολυμποῦσαν κάτω ἀπὸ τὸ Παλαιὸ 
Φρούριο καὶ κινδύνευαν ἄμεσα μὲ 
τραυματισμό. Τὴν ἴδια ὥρα, τὸ ἐλαφρὺ 
καταδρομικὸ «Premuda» ἔβαλε κατὰ 
τοῦ Νέου Φρουρίου ἀπὸ ἀπόσταση 
περίπου πεντακοσίων μέτρων. Ἐκεῖ, 
ἔμεναν οἱ μαθητὲς τῆς Σχολῆς 
Χωροφυλακῆς, οἱ Βρεταννοὶ 
ἐκπαιδευτές τους, λίγοι στρα-
τιῶτες τῆς φρουρᾶς τῆς νήσου 
καὶ ἑκατοντάδες πρόσφυγες.

Εἶναι δύσκολο νὰ περιγραφεῖ 
ὁ πανικός, ὁ ὁποῖος προκλήθη-
κε στὴν πόλη τῆς Κερκύρας. 
Ὅλοι ἔτρεχαν νὰ κρυφτοῦν στὶς 
ὑπόγειες στοὲς τῶν φρουρίων, 
στὰ σπίτια καὶ στοὺς ἱεροὺς να-
ούς, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι ἔπεφταν 
στὴ θάλασσα. Ὁ τρόμος ἐπετεί-
νετο ἀπὸ τὸ θέαμα τῶν πρώτων 
νεκρῶν καὶ τῶν τραυματιῶν, 
τὶς οἰμωγὲς τῶν οἰκείων τους, 
τὶς φωνὲς τρόμου τῶν γυναικο-
παίδων ἀλλὰ καὶ τὴν πτήση ὁρι-
σμένων ἰταλικῶν ἀεροπλάνων 
σὲ πολὺ χαμηλὸ ὕψος πάνω 
ἀπὸ τὴν πόλη. 

Πολλὲς ἀπὸ τὶς ὀβίδες ἔπεσαν 
στὸ ἑβραϊκὸ νεκροταφεῖο, ἐνῶ 
ἄλλες ἔπεσαν ἀκόμα καὶ στὸν 
κῆπο τῶν πρώην θερινῶν βασι-
λικῶν ἀνακτόρων, ποὺ βρίσκο-
νται ἀρκετὰ χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ 
τὴν πόλη! Ὁ βομβαρδισμὸς διήρκεσε 
ἐπὶ 25 λεπτὰ καὶ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
τὸν θάνατο 15 καὶ τὸν τραυματισμὸ 
τουλάχιστον 35 ἀτόμων. Ὁ Εὐριπαῖος 
ἀντελήφθη ὅτι δὲν θὰ ἐλάμβανε δια-
ταγὲς ἀπὸ τὴν αἰφνιδιασμένη κυβέρνη-
ση τῶν Ἀθηνῶν. Ἐξέδωσε, λοιπόν, μία 
σειρὰ διαταγῶν σὲ συνεργασία μὲ τὶς 
ἄλλες Ἀρχὲς τῆς νήσου, ἐνῶ συνέτα-
ξε καὶ μία ἐπίσημη διαμαρτυρία πρὸς 
τὸν Ἰταλὸ Ναύαρχο Solari. Κατόπιν, 

ἀπεφάσισε νὰ ἐπωμισθεῖ τὸ 
βάρος τῆς μεγάλης ἀποφά-
σεως. Ἔδωσε διαταγὴ στὸν 
σηματογράφο τοῦ Παλαιοῦ 
Φρουρίου νὰ ὑψώσει λευκὴ 
σημαία. Ἐπειδὴ δέ, λευκὴ 
σημαία δὲν ἀνευρίσκετο 
στὸ φρούριο καὶ ὁ χρόνος 
περνοῦσε, τὰ τέκνα τοῦ 
Εὐριπαίου ἔβγαλαν ἕνα τε-
ράστιο, ἄσπρο σεντόνι στὸ 
μπαλκόνι τοῦ κτιρίου τῆς 
νομαρχίας.

Ἀμέσως μετά, ἄρχισε ἡ 
ἀπόβαση τῶν ἰταλικῶν 
στρατευμάτων στὸ λιμάνι. 
Μόλις οἱ ἀνιχνευτὲς ἀνήγ-
γειλαν ὅτι δὲν ὑπῆρχε οὔτε 
ἴχνος Ἕλληνα στρατιώτη 
στὰ φρούρια, οἱ σάλπιγγες 
ἔδωσαν τὴ διαταγὴ τῆς ἐπι-
θέσεως. Ἀμέσως, οἱ Ἰταλοὶ 
ὁπλίτες ἔχασαν κάθε στρατιωτικὴ πει-
θαρχεῖα καὶ ἄρχισαν νὰ τρέχουν, συνα-
γωνιζόμενοι ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ πα-
τώντας κυριολεκτικῶς ἐπὶ πτωμάτων. 

Τὸ μένος τους ξέσπασε στὸ οἴκημα 
τοῦ VII Στρατολογικοῦ Γραφείου, τὴν 
πόρτα τοῦ ὁποίου γάζωσαν μὲ σφαῖρες. 
Στὴ συνέχεια, τὸ κατέστρεψαν ὁλο-
σχερῶς, σπάζοντας τὰ ἔπιπλα, σχίζο-
ντας τὰ ἀρχεῖα, καίγοντας τὰ μητρώα 
καὶ κλέβοντας διάφορα κιβώτια καὶ μία 
κλίνη ἐκστρατείας! Τὴν ἴδια ἀπρεπῆ 
συμπεριφορὰ ἐπέδειξαν καὶ στὸ Φρου-
ραρχεῖο, ἐνῶ στὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκο-
μεῖο διέταξαν τὴν ἀπομάκρυνση ὅλων 

ἀνεξαιρέτως τῶν ἀσθενῶν καὶ συνέλα-
βαν τὸ προσωπικό. 

Ἐκτεταμένες ζημιὲς προεκλήθησαν καὶ 
στὸ Νέο Φρούριο. Ἐκεῖ, οἱ Ἰταλοὶ στρα-
τιῶτες ἔσπασαν τὴν πόρτα τῆς ἐκκλη-

σίας, λεηλάτησαν τὶς ἀποθῆκες 
ἱματισμοῦ τῆς Σχολῆς Ἀστυνομίας 
καὶ ἐπέδραμαν στὴν κατοικία τοῦ 
Διευθυντῆ τῆς Σχολῆς, ἀπ’ ὅπου 
ἐκπαραθύρωσαν τὰ ἔπιπλα! Τὸ 
χειρότερο ὅλων, ὅμως, συμβὰν 
ἔλαβε χώρα στὸ Παλαιὸ Φρούριο. 
Ἐκεῖ, ἕνας λόχος Ἰταλῶν στρατι-
ωτῶν βρῆκε μία ἑλληνικὴ σημαία, 
τὴν κρέμασε σὰν κουρέλι πάνω σὲ 
μία ξιφολόγχη καὶ τὴν περιέφερε 
χλευαστικῶς στὴν πόλη. Ἡ θλι-
βερὴ αὐτὴ πομπὴ κατέληξε πάνω 
στὴν ἰταλικὴ ναυαρχίδα, ὅπου οἱ 
Ἰταλοὶ ζητωκραύγασαν ὑπὲρ τῆς 
χώρας τους καί τοῦ… ἐνδόξου 
στρατοῦ της. 

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς στρα-
τιωτικῆς καταλήψεως, ἀνήρτησαν 
σὲ ὅλα τὰ δημόσια κτίρια φρεσκο-
βαμμένες ἐπιγραφὲς στὰ ἰταλικά, 
ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι 
λίγοι Κερκυραῖοι ἦταν γνῶστες 
τῆς γλώσσας αὐτῆς. Λίγες ἡμέ-
ρες μετά, ἔφθασαν στὴν νῆσο ὁ 
Ἰταλὸς ὑφυπουργὸς Ἐμπορικῆς 
Ναυτιλίας καὶ ἕνας γενικὸς ἐπιθε-

ωρητὴς τῆς διοικήσεως. Σκοπὸς τῆς 
μετάβασής τους στὴν Κέρκυρα ἦταν 
ἡ ὀργάνωση τῶν τοπικῶν ὑπηρεσιῶν 
κατὰ τὸ ἰταλικὸ σύστημα. Ὑπῆρξαν καὶ 
ἄλλες ἐνδείξεις τῶν προθέσεών τους 
περὶ μακροχρονίου ἐγκαταστάσεώς 
τους στὴν νῆσο. 

Ὅλα αὐτὰ ἐπέτειναν τὴν καχυποψία 
τῶν Κερκυραίων ὡς πρὸς τὶς πραγμα-
τικὲς προθέσεις τῶν Ἰταλῶν καὶ συ-
νέτειναν στὴ διατήρηση τοῦ κακοῦ 

κλίματος μεταξὺ τῶν δύο ἐθνοτήτων. 
Ἡ ἰταλικὴ διοίκηση ἐπεχείρησε νὰ ἐκμε-
ταλλευθεῖ τὸ ἔντονο θρησκευτικὸ συ-
ναίσθημα τῶν Κερκυραίων καὶ νὰ προ-
σεγγίσει τὸν Μητροπολίτη Ἀθηναγόρα, 
τὸν μετέπειτα Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. 
Σύντομα, ὁ Ἰταλὸς πρόξενος μετεβίβα-
σε τὴν πρόσκληση τοῦ νέου διοικητοῦ 
τῆς νήσου Ἀντιναυάρχου Belleni στὸν 
Ἀθηναγόρα, ὁ ὁποῖος μετέβη στὴν νο-
μαρχία. Ἐκεῖ, ὁ Belleni τὸν ὑπεδέχθη 
μέ, ἀσυνήθιστη γιὰ τὸν ἴδιο, ἀβρότητα. 
Ὁ Ἀθηναγόρας, ὅμως, δὲν ἐπρόκειτο 
νὰ πέσει στὴν παγίδα. Ἀνταπέδωσε τὸν 
χαιρετισμὸ μὲ παγερὴ ψυχρότητα καὶ 
ἀμέσως μετὰ καθήλωσε τὸν συνομιλη-
τή του, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὸν βομ-
βαρδισμό. Ἐπηκολούθησε ἕνας ἔντονος 
διάλογος μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν καὶ ὁ 
Ἀθηναγόρας ἀπεχώρησε.

Τελικῶς, τὰ σοβαρὰ διπλωματικὰ 
σφάλματα τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς καὶ ἡ 
θερμὴ ὑποστήριξη τῶν Γάλλων στοὺς 
Ἰταλοὺς ὑπεχρέωσαν τὴν Ἀθήνα ὅπως 
καταβάλει στὴν Ρώμη ἀποζημίωση καὶ 
διοργανώσει μία ἐξευτελιστικὴ τελετὴ 
συγγνώμης στὸ Ζάππειο, κατὰ τὴν δι-
άρκεια τῆς ὁποίας ἡ ἑλληνικὴ σημαία 
χαμήλωσε πρὸ αὐτῶν τῶν κρατῶν τῆς 
Συνεννοήσεως. Μάλιστα, ἡ Ἑλλάδα 
συνῆψε δάνειο γιὰ νὰ πληρώσει τὴν 
ἀποζημίωση, ἐνῶ δὲν ἔλαβε δεκάρα γιὰ 
τὰ πολλαπλάσια θύματα τοῦ ἰταλικοῦ 
βομβαρδισμοῦ στὴν Κέρκυρα. Ἡ μαρ-
τυρικὴ νῆσος ἀπελευθερώθηκε τὴν 27η 
Σεπτεμβρίου 1923. (συνεχίζεται)

(Σύνοψη τοῦ βραβευμένου ἀπὸ τὴν 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο 
«Η ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1923 - 
ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ TELLINI / KEΡΚΥΡΑΣ, ἡ 

διαχάραξη τῶν ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων 
καὶ ὁ βομβαρδισμὸς τῆς Κερκύρας», Ἀθήνα: 

ἐκδόσεις Πελασγός, 2018)

Τ Ο  Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Ο  T E L L I N I / Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ 
(β΄ μέρος) Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος • Νομικὸς-Διεθνολόγος • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ὁ νομάρχης Κερκύρας Πέτρος Εὐριπαῖος.

Ὁ βομβαρδισμὸς τῆς Κερκύρας, ὅπως ἀποδίδεται σὲ λαϊκὴ λιθογραφία
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Ἡ ὑφαρπαγὴ τῶν ἑλληνικῶν 
περιουσιῶν στὴν Βόρειο Ἤπειρο 
καὶ τὸ χρέος τῆς κυβέρνησης

Συνεχίζεται στὴν Βόρειο Ἤπειρο ὁ Γολ-
γοθὰς τῶν Ἑλλήνων μειονοτικῶν νὰ σώ-
σουν τὶς ἑλληνικὲς περιουσίες, ἀπέναντι 

σὲ συντονισμένες προσπάθειες ποὺ περιλαμβά-
νουν καὶ τὸν ἐπηρεασμὸ τῶν δικαστικῶν ἀπο-
φάσεων, προκειμένου νὰ προχωρήσει ὁ ἀφελ-
ληνισμὸς τῆς περιοχῆς καὶ νὰ κοπεῖ ὁ ὀμφάλιος 
λῶρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς μειονότητας μὲ 
τὶς πατρογονικὲς ἑστίες της.

Ἐκτός του ὀργίου ὑφαρπαγῆς περιουσιῶν 
ἐπὶ τῶν ὁποίων ἤδη κτίζονται πολυτελῆ τουρι-
στικὰ συγκροτήματα στὶς Δρυμάδες καὶ κυρίως 
στὴν Χειμάρα ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις ὅπως 
ἐκείνης τοῦ χωριοῦ Κώσταρι, ποὺ οἱ κάτοι-
κοι προσπαθοῦν νὰ διασώσουν τὶς κοινοτικὲς 
ἀγροτικὲς περιουσίες ἀπὸ τὴν ὑφαρπαγὴ καὶ 
τὴν ἀπόδοσή τους μὲ βάση πλαστοὺς τίτλους 
σὲ καταπατητές.

Ὁ κοινοτάρχης Κωσταρίου Ἠλίας Θάνος δίνει 
ἀκούραστα καὶ παρὰ τὶς ἀπειλὲς ποὺ δέχεται 
ἀκόμη καὶ σήμερα ἕναν πολύχρονο δικαστικὸ 
ἀγώνα γιὰ νὰ διασωθοῦν οἱ περιουσίες τοῦ Κω-
σταρίου, καθὼς οἱ εὐθύνες δὲν 
βαρύνουν μόνο τὴν ἀλβανικὴ 
διοίκηση καὶ τὸ ἀλβανικὸ πα-
ρακράτος ποὺ συνδέεται πολὺ 
συχνὰ μὲ τὸ ἀλβανικὸ πολιτικὸ 
σύστημα, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς τοπι-
κοὺς ἄρχοντες ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους μάλιστα ἂν καὶ προέρχο-
νται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ μειονό-
τητα ἀμέλησαν γιὰ τὴν ὑπόθεση 
αὐτὴ .

Τὸν περασμένο Γενάρη τὸ Δι-
καστήριο τῶν Ἁγίων Σαράντα 
ἀπέρριψε τὴν προσφυγὴ τοῦ 
Δήμου Φοινικέων καὶ τοῦ προεδρείου τοῦ χω-
ριοῦ Κώσταρι γιὰ ἀκύρωση τῆς ἀναγνώρισης 
ἰδιοκτησίας σὲ δύο καταπατητὲς ποὺ εἶχαν δι-
εκδικήσει κοινοτικὴ περιουσία μὲ πλαστογρα-
φημένο ἔγγραφο, ποὺ ὑποτίθεται προέρχεται 
ἀπὸ τὸ 1937 καὶ ἀφορᾶ δικαιώματα ἐπὶ 800 
στρεμμάτων

Ἡ καταφανῶς αὐθαίρετη ἀπόφαση τοῦ Δι-
καστηρίου ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἔθι-
ξαν οἱ κάτοικοι στὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ 
πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα στὴν περιοχή, ὅπου 
δεσμεύθηκε πρὸς τὸν Ἠλία Θάνο νὰ ἐξετασθεῖ 
ἡ ὑπόθεση…

Ἔχει ἐνδιαφέρον ὅμως τὸ ἱστορικὸ τὸ ὁποῖο 
δίνει γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν περιουσιῶν ὁ κ. Θά-

νος, καθὼς ἀπὸ τὸ 1946 ἕως τὸ 1991 οἱ ἰδι-
ωτικὲς περιουσίες, ἡ γεωργικὴ γῆ, τὰ κτήματα 
οἱ δασικὲς καὶ λιβαδικὲς ἐκτάσεις εἶχαν περά-
σει στὴν κατοχὴ τοῦ κράτους. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 
1991 ἡ βουλὴ ψήφισε τὸν νόμο 7501 «Περὶ γε-
ωργικῆς γῆς» μὲ τὸν ὁποῖο ἀποδόθηκαν κατὰ 
κεφαλὴν 3 στρέμματα γεωργικῆς γῆς καὶ μία 
μικρὴ ἔκταση ἀπὸ ἐλαιῶνες καὶ ἀπὸ τὰ ὀπωρο-
φόρα.

Ὅμως τὸ 1993 ψη-
φίστηκε ὁ νομὸς 7689 
«Περὶ ἐπιστροφῆς καὶ 
Συμψηφισμοῦ τῶν πε-
ριουσιῶν τῶν πρώην 
ἰδιοκτητῶν» μὲ τὸν 
ὁποῖο κλιμακώθηκε τὸ 
σχέδιο ὑφαρπαγῆς τῶν 
ἑλληνικῶν καὶ κοινο-
τικῶν περιουσιῶν. Ἡ 
ἐπίθεση αὐτὴ ἐναντίον 
τῶν ἑλληνικῶν περι-
ουσιῶν συνεχίσθηκε 
τὸ 1998 ὅπου μὲ νόμο 
μεταφέρεται ἡ ἁρμοδιό-
τητα ἀναγνώρισης περι-
ουσιῶν, στὴν Ὑπηρεσία 
Ἐπιστροφῆς καὶ Συμψη-

φισμοῦ Περιουσιῶν τῆς κάθε περιφέρειας, ὅπου 
πλέον οἱ Τοπικὲς Ἀρχὲς δὲν ἔχουν λόγο καὶ μά-
λιστα δὲν διαθέτουν οὔτε δικαίωμα ἐνστάσεων, 
κάτι ποὺ μετέτρεπε αὐτομάτως τὶς ἀποφάσεις, 
σὲ τελεσίδικες.

Μία χαρακτηριστικὴ περίπτωση ἦταν ἡ ἀνα-
γνώριση ὡς ἰδιοκτητῶν στὸ Λυκούρσι, τῆς 
Παγκόσμιας Ἐπιτροπῆς Μπεκτασίδων, στὰ 
Ἑξαμίλια ποὺ κτίσθηκε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα 
τζαμιά, στὴν Λιβαδειά, στὸ Βελιάχοβο, στοὺς 
Κρογγούς, στὸν Μεσοπόταμο Φοινίκης, Κου-
λουρίτσα, Φανάρι, Καρόκι, Καινούριο, Καλύβια 
τοῦ Σούσι, Περδικάρι, Λύβενα καὶ πολλὲς ἀκόμη 

περιοχές.
Ὁ ἀγώνας ποὺ διεξάγουν μὲ 

δική τους πρωτοβουλία, ὑπὸ κα-
θεστὼς ἀπειλῶν καὶ μὲ πολλὲς 
δυσκολίες μέλη τῆς μειονότητας, 
ὅπως ὁ κοινοτάρχης Κωσταρίου 
Ἠλίας Θάνος, φαίνεται νὰ εἶναι 
ἄνισος.

Τὸ θέμα τῶν περιουσιῶν θὰ πρέ-
πει νὰ εἶναι ἀπὸ τὰ πρῶτα στὴν 
κορυφὴ τῆς ἀτζέντας τῶν συνο-
μιλιῶν τῆς Ἀθήνας μὲ τὰ Τίρανα, 
καθὼς ἡ περιουσία ἀποτελεῖ τὸν 
ἰσχυρότερο δεσμὸ τῆς Ἑλληνικῆς 

Ἐθνικῆς Μειονότητας μὲ τὸν τόπο της. Ἐξάλλου 
αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ στόχος τῆς ὑφαρπαγῆς τῶν 
ἑλληνικῶν περιουσιῶν, ὁ πλήρης ἀφελληνισμὸς 
τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ἐπίσης ἡ Ἀθήνα ἔχει ὑποχρέωση νὰ συμβάλλει 
καὶ νὰ συνδράμει τὶς προσπάθειες τῶν Ἑλλήνων 
μειονοτικῶν γιὰ δικαστικὴ διεκδίκηση τῶν περι-
ουσιῶν τους ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὴν ἐνίσχυσή τους 
μὲ κάθε τρόπο ὥστε νὰ προσφύγουν ἐὰν χρει-
ασθεῖ καὶ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, γιὰ νὰ προστατεύσουν τὸ 
δικαίωμα νὰ ἐπιβιώσουν στὸν τόπο τους.

Εἶναι τὸ ἐλάχιστο τὸ ὁποῖο ὀφείλει ἡ Ἀθήνα 
ἔναντι τῶν Βορειοηπειρωτῶν…

hellasjournal.com

Προσπαθώντας κάποιοι νὰ κάμψουν τὴν ἀντίδραση τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ ἀπέναντι στὴν ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς Μακε-
δονίας ἀλλὰ καὶ νὰ περάσουν φιλοαλβανικὲς θέσεις, 

προδιαγράφουν ἐπικράτηση τῶν Ἀλβανῶν καὶ διάλυση τοῦ 
κράτους τῶν Σκοπίων στὸ ἐγγὺς μέλλον. Κατὰ συνέπεια λύ-
νεται αὐτόματα τὸ ζήτημα τῆς κλοπῆς τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ 
πολιτισμοῦ τῆς Μακεδονίας.

Ἡ παραπλάνηση αὐτὴ βασίζεται σὲ δημογραφικοὺς δεῖκτες 
καὶ στὸ μίσος μεταξὺ Σλάβων καὶ Ἀλβανῶν. Ἡ κυρίαρχη 
ὅμως δημογραφικὴ τάση εἶναι-ὅπως σὲ ὅλη τὴ Χερσόνησο 
τοῦ Αἵμου-ἡ μαζικὴ μετανά-
στευση τῶν νέων στὴ Δυτικὴ 
Εὐρώπη, ἐνῶ ὅταν ἔχουν ἀπέ-
ναντί τους τὴν Ἑλλάδα, Σλάβοι 
καὶ Ἀλβανοὶ συνεργάζονται καὶ 
μάλιστα σὲ ἐπίσημο ἐπίπεδο.

Τὸ κράτος τῶν Σκοπίων στη-
ρίζεται ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀπὸ 
μεγάλες δυνάμεις σὲ Δύση καὶ 
Ἀνατολή, μὲ τελικὸ σκοπὸ τὸν 
ἀκρωτηριασμὸ τῆς Ἑλλάδας 
καὶ τρόπαιο τὴ Θεσσαλονίκη. 
Τὰ ἐφευρήματα καὶ τὰ ἱστορικὰ 
ψεύδη γύρω ἀπὸ τὴ Μακεδονία, ἀποτελοῦν τὰ θεμέλια καὶ 
τῆς Ἀλβανίας. Ὅπως πολλοὶ ἄνθρωποι παγκοσμίως πιστεύ-
ουν ὅτι τὰ Σκόπια εἶναι Μακεδονία ἔτσι καὶ νομίζουν ὅτι ἡ 
μητέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου εἶναι Ἀλβανίδα! Ἄλλωστε 
καὶ τὸ «λέκ», τὸ νόμισμα τῆς Ἀλβανίας, παραπέμπει στὸ με-
γάλο Ἕλληνα στρατηλάτη.

Οἱ Σλάβοι καὶ οἱ Ἕλληνες ἐξωμότες ποὺ φέρονται ὡς «Μα-
κεδόνες», ἔχουν ἰσχυρὲς κοινότητες στὸ Ἐξωτερικό, ἀνα-
γνωρισμένη μειονότητα στὴ μεριὰ τῶν Πρεσπῶν ποὺ ἀνήκει 
στοὺς Ἀλβανοὺς καὶ ξένη ὑποστήριξη. Συνεπῶς ἡ «ἐξόντω-
σή» τους ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς εἶναι ἀδύνατη.

Ἡ μόνη λύση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀπειλῆς ἐνάντια στὴ 
Μακεδονία εἶναι εἰρηνική, ἀπαιτεῖ κόπο καὶ βρίσκεται στὰ χέ-
ρια τῆς Ἑλλάδας: Καμία παραχώρηση τοῦ ὀνόματος καὶ τῆς 
ἱστορίας τῆς Μακεδονίας.

«Σκόπια: 
Ἡ Ἀλβανία τοῦ αὔριο»

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος
Τοῦ Νίκου Μελέτη

Ἡ μόνη λύση γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση τῆς 

ἀπειλῆς ἐνάντια στὴ 
Μακεδονία εἶναι εἰρη-
νική, ἀπαιτεῖ κόπο καὶ 

βρίσκεται στὰ χέρια τῆς 
Ἑλλάδας: Καμία παραχώ-
ρηση τοῦ ὀνόματος καὶ 
τῆς ἱστορίας τῆς Μακε-

δονίας.

Τὸ θέμα τῶν περιουσιῶν 
θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀπὸ τὰ 
πρῶτα στὴν κορυφὴ τῆς 
ἀτζέντας τῶν συνομιλιῶν 
τῆς Ἀθήνας μὲ τὰ Τίρανα. 
Ἐξάλλου αὐτὸς εἶναι καὶ 
ὁ στόχος τῆς ὑφαρπαγῆς 
τῶν ἑλληνικῶν περιου-
σιῶν, ὁ πλήρης ἀφελ-
ληνισμὸς τῆς Βορείου 

Ἠπείρου.

Διαμαρτυρία τῶν κατοίκων τοῦ Κωσταρίου γιὰ τὴν ἁρπαγὴ τῆς γῆς 
τους ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος.

Χάρτης τῆς Ἀλβανίας πού παρουσιάζει τό Κόσσοβο καί 
μέρος τῶν Σκοπίων (ἀναγράφονται ὡς MAZEDONIEN) 

ὡς ἀλβανικά ἐδάφη. Ἡ προπαγάνδα καί ὁ ἀλυτρωτισμός 
καλά κρατεῖ…
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Πρὸς ἰδιωτικοποίηση τὸ Ζάππειο - ξεπουλᾶνε τὸ κληροδότημα τοῦ 
Βορειοηπειρώτη ἐθνικοῦ εὐεργέτη Εὐάγγελου Ζάππα
H διοίκηση τοῦ Ζαππείου καταγγέλλει τὴν κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ ἀλλοίωση τῆς 
διαθήκης τοῦ Εὐάγγελου Ζάππα

Ἐν μέσω θέρους καὶ πραξικοπημα-
τικῶς, μέσω νόμου περὶ οἰκονο-
μικῶν ἐγκληματικῶν δραστηριοτή-

των, ἡ Κυβέρνησις ἐπέφερε θεμελιώδεις 
ἀλλαγὲς στὴν διοίκηση τοῦ Ζαππείου 
προετοιμάζοντας τὸ ἔδαφος γιὰ δυσμενεῖς 
ἐξελίξεις. Παραβλέποντας τὶς ἀντιδρά-
σεις ἀκόμη καὶ τῆς διορισμένης ἀπὸ τὴν 
ἴδια ὑφισταμένης διοικήσεως, ἀλλοιώνει 
ἐμφανῶς τὸ πνεῦμα τῆς διαθήκης τοῦ 
Εὐαγγέλη Ζάππα τροφοδοτώντας σενά-
ρια πού θέλουν τὴν περιοχὴ τοῦ Ζαππείου 
καὶ τοῦ Μεγάρου νὰ περιέρχεται στὸ ΤΑΙ-
ΠΕΔ καὶ νὰ ὁδεύει πρὸς ἰδιωτικοποίηση! 
Ταῦτα δὲ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ζάππειο 
εἶναι αὐτοδιοικούμενο καὶ ἀποβαίνει μέχρι 
τοῦδε κερδοφόρο, αὐξάνοντας τὰ ἔσοδά 
του μέχρι καὶ 70% ἐτησίως.

Ὡς γνωστὸν τὸ Ζάππειο ἀπὸ συστάσεώς 
του καὶ συμφώνως πρὸς τὶς ἐπιθυμίες τῶν 
δύο εὐεργετῶν, τοῦ Εὐαγγέλη καὶ τοῦ 
ἐξαδέλφου του Κωνσταντίνου Ζάππα, 
διοικεῖται ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Ὀλυμπίων 
καὶ Κληροδοτημάτων (ΕΟΚ) καὶ ἀποτελεῖ 
Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Τὰ 
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι 
ἄμισθα. Λόγω τῶν ὑψηλῶν συμβολισμῶν 
μὲ τοὺς ὁποίους εἶναι ἐνδεδυμένο τὸ κλη-
ροδότημα, ὑπηρέτησαν κατὰ καιροὺς οἱ 
σημαντικώτερες φυσιογνωμίες τῆς χώ-
ρας, ἀπὸ τὸν Θρασύβουλο Ζαΐμη καὶ τὸν 
Χαρίλαο Τρικούπη μέχρι τὸν Στέφανο 
Δραγούμη καὶ τὸν Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο.

Ἡ τελευταία θεμελιώδης ρύθμισις τῆς 
διοικήσεως τοῦ Ζαππείου ἐπῆλθε μὲ ἀνα-
γκαστικὸ νόμο τοῦ 1939, ὅταν πλέον 
εἶχαν ξεκαθαρισθεῖ τὰ προβλήματα μὲ τὴν 
περιουσία τῶν Ζαππαίων καὶ εἶχαν λήξει 
οἱ διαμάχες μὲ τὶς Ρουμανικὲς κυβερνή-
σεις πού διήρκεσαν περισσότερες ἀπὸ ἔξι 
δεκαετίες. Οὐδεὶς ἐτόλμησε, μηδὲ τῶν 
Γερμανῶν κατακτητῶν ἑξαιρουμένων, 
νὰ θίξει τὸ κληροδότημα ἢ νὰ ἐπιφέρει 

οἱαδήποτε ἀλλαγὴ στὸ θεσμικὸ πλαίσιο 
λειτουργίας του. Οὐδέποτε δὲ ἐπαύθη ἐν 
ἐνεργεία Διοικητικὸ Συμβούλιο.

Εὐτύχησε δὲ τὸ ἐν λόγω Νομικὸ Πρό-
σωπο (ΕΟΚ) νὰ εὐημερήσει καὶ νὰ τύχει 
τῆς ὑποστηρίξεως τῶν μεταπολιτευτικῶν 
κυβερνήσεων πού φρόντισαν γιὰ τὴν 
ριζικὴ ἀνακαίνιση τοῦ μεγάρου. Ταυτο-
χρόνως, ἀποτελεῖ πόλο ἕλξεως γιὰ τὶς διε-
θνεῖς ἀγορὲς καὶ τὸν τουρισμό, φιλοξενώ-
ντας στὶς ἐγκαταστάσεις του μερικὲς ἀπὸ 

τὶς σημαντικώτερες διεθνεῖς καὶ ἑλληνικὲς 
ἐμπορικές, οἰκονομικές, κοινωνικὲς κ.α. 
ἐκδηλώσεις. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς κρίσε-
ως τὸ Ζάππειο ὄχι μόνον ἐπιβίωσε ἀπο-
κομίζοντας κέρδη ἀλλὰ ἀντεπεξῆλθε στὶς 
αὐξημένες ὑποχρεώσεις του, παρουσιά-
ζοντας θετικὰ οἰκονομικὰ ἀποτελέσματα.

Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρία ἐνεφανίσθη ἡ 
πληροφορία ὅτι ἐπίκειται ἀλλαγὴ στὴν 
διοίκηση τοῦ Ζαππείου. Χωρὶς νὰ προη-
γηθεῖ οἱαδήποτε διαβούλευσις μὲ θεσμι-
κοὺς φορεῖς καὶ χωρὶς νὰ εἰσαχθεῖ πρὸς 
συζήτησιν στὴν ἁρμοδία Ἐπιτροπὴ τῆς 
Βουλῆς, ἐψηφίσθη ἀπὸ τὸ Θερινὸ Τμῆμα 
τροπολογία ἐντεταγμένη στὸν νόμο περὶ 
προλήψεως καὶ καταστολῆς τῆς νομιμο-
ποιήσεως ἐσόδων ἀπὸ ἐγκληματικὲς δρα-
στηριότητες καὶ τῆς χρηματοδοτήσεως 
τῆς τρομοκρατίας! Πέραν τῶν ἄλλων, τὸ 
ἄρθρο 63 τοῦ ἐν λόγω νόμου (ὑπ’ ἀριθμ. 

557/ΦΕΚ 139Α/2018) θεσμο-
θετεῖ θέση Γενικοῦ Γραμματέ-
ως ὡς μοναδικοῦ ἐκτελεστι-
κοῦ ὀργάνου τῆς Ἐπιτροπῆς. 
Προβλέπεται τετραετὴς θητεία 
δυνάμενη νὰ ἀνανεώνεται γιὰ 
μία ἀκόμη τετραετία, μὲ ἀπο-
δοχὲς 56.000 εὐρὼ ἐτησίως, 
οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιβαρύνουν τὸν 
προϋπολογισμὸ τοῦ Ζαππείου. 
Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς καλεῖται 
νὰ ἀσκήσει τὰ καθήκοντα τὰ 
ὁποῖα ἀσκοῦσε μέχρι τοῦδε 
ἀμισθὶ ὁ Πρόεδρος καὶ τὸ Δι-
οικητικὸ Συμβούλιο. Οἱ δρα-
ματικὲς ἀλλαγὲς στὸ ὑφιστά-
μενο καθεστὼς συνεχίζονται 
μὲ τὴν πρόβλεψη προσλήψε-
ων μὲ ἀόριστο τρόπο. Ἐντύ-
πωση προκαλεῖ ἡ ἔλλειψις 
ἀντιδράσεως ἐκ μέρους τῶν 
κομμάτων τῆς Ἀντιπολιτεύ-
σεως. Ἐπίσης ὅτι οἱ μεθοδεύ-

σεις τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονο-
μικῶν πραγματοποιήθηκαν ἐν 
κρυπτῶ καὶ παραβύστω, ἄνευ 
οἱασδήποτε συνεννοήσεως μὲ 
τὴν ὑφισταμένη διοίκηση, τὴν 
ὁποία ἐξ ἄλλου αὐτὴ ἡ Κυβέρ-
νησις ἔχει διορίσει. Σὲ ἐπιστολὴ 
πού ἀπηύθυνε τὸ Δ.Σ. τῆς ΕΟΚ 
πρὸς τὴν ὑφυπουργὸ Οἰκονο-
μικῶν Αἰκατερίνη Παπανάτσι-
ου, τῆς ἐπισημαίνει ὅτι πρέπει 
«νὰ ἀξιοποιήσουμε καὶ νὰ δι-
αφυλάσσουμε τὰ δικαιώματα 
τῆς Κληρονομίας τοῦ Ἐθνικοῦ 
μας Εὐεργέτη, θὰ πρέπει νὰ 
στραφοῦμε στὸν πλοῦτο καὶ τὴν ἀξία τῶν 
ἰδεῶν τῆς παρακαταθήκης του». Ἐν συνέ-
χεια, ἡ ὑφισταμένη διοίκησις τοῦ Ζαππεί-
ου μέμφεται τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου, 
διότι δὲν προέβη σὲ διαβουλεύσεις. Χα-

ρακτηρίζει τὶς διατάξεις πού 
ἐψηφίσθησαν ἀσαφεῖς καὶ 
τονίζει ὅτι «ἡ ψηφισθεῖσα 
ρύθμισις ὄχι μόνον δὲν κι-
νεῖται στὴν σωστὴ κατεύ-
θυνση, ἀλλὰ εἰσάγει πρω-
τόγνωρες γιὰ τὸ Ζάππειο 
ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες πιθανώ-
τατα θὰ ὑπονομεύσουν τὴν 
πνευματικὴ παρακαταθήκη 
τῆς διαθήκης τοῦ Ἐθνικοῦ 
Εὐεργέτη Εὐαγγ. Ζάππα». 
Τέλος, ὑπεραμύνεται τοῦ 
δημοσίου χαρακτῆρος τοῦ 
Ζαππείου. Ἐπιτείνονται ἔτσι 
οἱ φῆμες πού θέλουν τὴν 
ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου 
Οἰκονομικῶν νὰ ἐπιθυμεῖ 
τὴν ἰδιωτικοποίηση ὄχι ἑνὸς 
προβληματικοῦ ἀλλὰ ἑνὸς 
ὑγιοῦς, κερδοφόρου καὶ 
ἐμβληματικοῦ νομικοῦ προ-
σώπου.

Ἐν κατακλείδι, ὁ χρόνος 
καὶ ὁ τρόπος πού ἐπέλεξε ἡ 
Κυβέρνησις νὰ ἀνατρέψει τὸ 
καθεστὼς διοικήσεως τοῦ 
Ζαππείου, σὲ συνδυασμὸ 
μὲ τὶς πληροφορίες πού κο-
μίζουν διάφορες ὑπηρεσίες 
(ἀρχαιολογία, πολεοδομία 
κ.α.), ὁδηγοῦν σὲ θλιβερὰ 
συμπεράσματα καὶ καλοῦν 
τοὺς Ἕλληνες πολίτες νὰ 
προστατεύσουν τὴν περιου-
σία τους. Διότι ὁ Εὐαγγέλης 
Ζάππας ἦταν πού ἔδιδε τὴν 
ἐντολὴ «Πᾶς Ἕλλην, χωρὶς 

ἐξαίρεσιν, ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπαγρυ-
πνήση εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διατάξεων 
τῆς διαθήκης μου».
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Τὸ Ζάππειο Μέγαρο στὴν Ἀθήνα.

Ὁ Εὐαγγέλης 
Ζάππας (1800-

1865) γεννήθηκε 
στὸ Λάμποβο 

Ἀργυροκάστρου. 
Πολέμησε στὴν 

Ἐπανάσταση τοῦ΄21 
μαζὶ μὲ τὸν Μάρκο 

Μπότσαρη καὶ 
ἄλλους ὁπλαρχηγούς, 

ὡς ἀξιωματικός. 
Μετὰ τὸ τέλος τῆς 
Ἐπανάστασης καὶ 
τὴν Ἀνεξαρτησία 

τῆς Ἑλλάδος 
ἐγκαταστάθηκε στὸ 
Βουκουρέστι (1831) 

ὅπου ἀπέκτησε 
μεγάλη περιουσία. Ὁ 
Εὐαγγέλης Ζάππας 

ἦταν ὁ πρῶτος 
ποὺ ὁραματίστηκε 
τὴν ἀναβίωση τῶν 

Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, 
ἤδη, τὸ 1856. Μὲ τὰ 

χρήματα τῆς διαθήκης 
του ἔγιναν πολλὲς 

εὐεργεσίες στὴ 
Β.Ἤπειρο καὶ στὴν 

Ἀθήνα, μὲ κορυφαία 
τὴν ἀνέγερση τοῦ 

Ζαππείου Μεγάρου. 
(Ἡμερολόγιο ΣΦΕΒΑ 

2008)
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Τὴν Κυριακὴ 26-08-2018, τελέ-
σθηκε μὲ λαμπρότητα ἡ ἐθνικο-
θρησκευτικὴ ἐκδήλωση μνήμης 

- Ἐπέτειος τῆς Νίκης τοῦ Στρατοῦ μας 
στὸ Γράμμο καὶ τὸ Βίτσι ἔναντι τῶν κομ-
μουνιστοσυμμοριτῶν τοῦ λεγόμενου 
«Δ.Σ.Ε.», πού αἱματοκύλησαν τὴν πα-
τρίδα κατὰ τὰ ἔτη 1946-1949.

Στὸ Γράμμο (Βούρμπιανη Κονίτσης) 
ἀλλὰ καὶ στὸ Βίτσι, ἔγινε τὸ καθιερω-
μένο μνημόσυνο στὴ μνήμη τῶν πεσό-
ντων Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν καὶ 
Ὁπλιτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καθὼς 
καὶ τῶν Πεσόντων τῆς Ἑλληνικῆς Βασι-
λικῆς Χωροφυλακῆς ἱερουργοῦντος τοῦ 
σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δρυινου-
πόλεως Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. κ. 
Ἀνδρέα.

Πολλὲς ἑκατοντάδες προσκυνητῶν 
κατέκλισαν τὴ Βούρμπιανη ἀπὸ ὅλη τὴν 
Ἑλλάδα. Διοργανωτὴς τῆς ἐκδήλωσης 
μνήμης ἦταν ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξι-
ωματικῶν Στρατοῦ (Ε.Α.Α.Σ) παρ/μα Ἰω-

αννίνων, μαζὶ μὲ τὴν Ε.Α.Α.Σ. Ἀθηνῶν. 
Ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Πολιτεία παρέστησαν 
μόνο, ὁ Βουλευτὴς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς 
κ. Παππᾶς Χρῆστος καὶ ὁ Βουλευτὴς τῆς 
Αἰτωλοακαρνανίας κ. Μπαρμπαρούσης 
Κων/νος. Παρόντες ἦταν ὅμως καὶ ὑπε-
ρήλικες μαχητὲς τῆς ἐποχῆς, ἀνάμεσά 
τους, ὁ παρασημοφορηθεῖς Ἀντιστράτη-
γος ἐ.α. κ. Κόρκας Κων/νος.

Ἔγινε ἔπαρση τῆς σημαίας ἀκολού-
θησε προσκλητήριο νεκρῶν, ἐψάλη 
τρισάγιο στὸ μνημεῖο Πεσόντων καὶ 
τηρήθηκε ἑνὸς λεπτοῦ σιγῆς στὴ μνή-
μη τῶν στρατευμένων παλικαριῶν ποὺ 
ἔπεσαν ἡρωικὰ σὲ Γράμμο καὶ Βίτσι. 
Στὴ συνέχεια ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Α.Α.Σ 
Ἰωαννίνων Ἀντιστράτηγος ἐ. α. κ. Κω-
στούλας Δημ. ἐκφώνησε ἕνα σύντομο 
ἱστορικὸ λόγο γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ 
Ἐθνικοῦ Στρατοῦ τῶν ἐτῶν 1946-’49 
καὶ τὴ σημασία αὐτῆς τῆς θυσίας. Ἀκο-
λούθησε χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τῆς 
Ε.Α.Α.Σ. Ἀθηνῶν, Ἀντιστράτηγου ἐ.ἃ κ. 
Ροζὴ Βασίλειο. Ὁ κ. Ροζής, στηλίτευσε 

τὴν ἀπουσία τῶν κομμάτων ἀπὸ τὸ 
ἱερὸ μνημόσυνο τῶν πεσόντων τῶν 
Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς 1946-
’49, ποὺ ἔπεσαν γιὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς 
ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας. Ὁ 
πανηγυρικὸς λόγος ἐκφωνήθηκε ἀπὸ 
τὸν κ. Νταλάκο Κων. Ὑποστράτηγο 
ἐ.α., ὁ ὁποῖος περιέγραψε λίαν καλῶς 
τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς.

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΑΠΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑ:

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κονίτσης κ .κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, 
ἐμψύχωσε καὶ ἀναπτέρωσε τὸ φρόνημα 
τῶν προσκυνητῶν μὲ ἕνα πύρινο λόγο. 
Ἐξῆρε τὴ θυσία τῶν στρατευμένων 
παιδιῶν ποὺ ἔπεσαν ἡρωικὰ τότε ὑπὲρ 
Πίστεως καὶ Πατρίδος σὲ Γράμμο-Βίτσι. 
Καυτηρίασε τὴν ἀπουσία τῆς ἐπίσημης 
Πολιτείας ἀπὸ τὸ ἱερὸ μνημόσυνο. Στη-
λίτευσε ὅλα τὰ κακῶς κείμενα τῆς Πο-
λιτείας ἀπὸ τὸ Μακεδονικό, μέχρι τὴν 

ἐγκατάλειψη τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ 
τὶς ἑλλαδικὲς κυβερνήσεις. Ἔκλεισε τὸ 
λόγο του καλώντας τὸ λαὸ νὰ παραμεί-
νει πιστὸς στὶς Χριστιανικὲς καὶ Ἐθνικὲς 
ἀξίες. Τέλος, ἡ κ. Ροδίου Π., μέλος τῆς 
ἐθν. ἀντίστασης τοῦ Ε.Δ.Ε.Σ. ἀπήγγει-
λε ποίημα γιὰ τοὺς πεσόντες, ἐνῶ μία 
μαντινάδα ἐκφώνησε καὶ ὁ κ. Φατσέας 
Ἰω. γιὰ τοὺς πεσόντες μαχητὲς ἀπὸ τὴν 
Κρήτη.

Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων. Ἡ 
σεμνὴ ἐκδήλωση τελείωσε μὲ τὴν ἀνά-
κρουση τοῦ ἐθνικοῦ Ὕμνου.

ΑΡΤΕΜΙΟΣ
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Λυπᾶμαι, ἀλλὰ δύσκολα μπορῶ νὰ 
πῶ κάτι καλὸ γιὰ τὴν ἐξωτερική μας 
πολιτική. Κι ὅμως ἔχουμε τὴ μεγα-

λύτερη σὲ βάθος χρόνου διπλωματικὴ 
πείρα. Ἂν ἡ Αὐτοκρατορία 
τῆς ΚΠόλεως διατηρήθηκε 
ἐπὶ 1.000 καὶ πλέον χρόνια, 
τοῦτο τὸ ὀφείλει, περισσό-
τερο καὶ ἀπὸ τὴ στρατι-
ωτικὴ καὶ οἰκονομική της 
ἰσχύ, στὴν ἄριστα ὀργα-
νωμένη διπλωματία της, ἡ 
ὁποία διὰ τῶν Φαναριωτῶν 
μεταβιβάστηκε στὴν Ὀθω-
μανικὴ Αὐτοκρατορία. Ξέ-
νος ἱστορικὸς ἔχει γράψει 
ὅτι οἱ Ἕλληνες, μέσω τῶν Φαναριωτῶν, 
κυβερνοῦσαν τὸν κόσμο, ἀφοῦ αὐτοὶ μὲ 
τοὺς περίφημους «δραγομάνους» συντό-
νιζαν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Πύλης. 
Φαναριῶτες ἐπίσης διαμόρφωσαν τὴν 
ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος κατὰ 
τὴν Ἐπανάσταση καὶ τὰ μετέπειτα χρόνια, 
τουλάχιστον μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ 
αἰώνα. Μπορεῖ νὰ λέγονται καὶ νὰ γράφο-
νται εἰς βάρος τους πολλά, πού ἀρκετὰ 
εἶναι σωστά, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε 
ὅτι αὐτοὶ θεμελίωσαν ἀπὸ τὸ τίποτα ἑλλη-
νικὸ κράτος –ὅσο μικρὸ– πού μέσα σὲ 90 
χρόνια εἶχε τριπλασιασθεῖ. Σήμερα κινδυ-
νεύει νὰ ἀκρωτηριασθεῖ!

Βέβαια ὑπάρχει καὶ ὁ Ἰω. Καποδίστρι-
ας, ὁ ὁποῖος κατοχύρωσε διπλωματικὰ 
τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐδίω-

ξε στρατιωτικὰ ἀπὸ τὰ ἐπιδικασθέντα σὲ 
μᾶς ἐδάφη Αἰγύπτιους καὶ Τούρκους. Ὁ 
Καποδίστριας ὅμως γαλουχήθηκε πο-
λιτικὰ-διπλωματικὰ μὲ τὴ βενετσιάνικη 

καὶ ρωσσικὴ διπλωματικὴ 
παράδοση πού εἶναι ἐν 
πολλοῖς συνέχεια τῆς βυ-
ζαντινῆς. Οὔτε πρέπει νὰ 
παραβλέπεται ὅτι ἡ Ἐπανά-
σταση ἄρχισε μὲ τὸν Ἀλέ-
ξανδρο Ὑψηλάντη καὶ τε-
λείωσε (μάχη τῆς Πέτρας, 
12 Σεπτεμβρίου 1829) μὲ 
τὸν Δημήτριο Ὑψηλάντη. 
Οἱ δύο ἀδελφοὶ ἤσαν γόνοι 
μιᾶς ἀπὸ τὶς ἐπιφανέστερες 

φαναριωτικὲς οἰκογένειες.
Σήμερα, τί ἀπομένει ἀπὸ τὴν πολυαίω-

νη αὐτὴ παράδοση; Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξω-
τερικῶν, πού κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ 
εἶναι ἡ Μεγάλη Σχολὴ τῆς Παγκόσμιας 
Διπλωματίας, διευθυνόμενο κατὰ κανό-
να ἀπὸ ἀπροσδιόνυσους, ἀκατάρτιστους 
διπλωματικὰ καὶ ἱστορικὰ ἰσχυροὺς κομ-
ματικοὺς παράγοντες, πετυχαίνει πάντα 
νὰ κερδίζει χρόνο ὑπέρ του... ἀντιπάλου! 
Αὐτὸ ἐπάθαμε μὲ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέ-
μου μὲ τὴν Ἀλβανία, μὲ τὴν ἐνδιάμεση 
συμφωνία μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ τὶς πο-
κίλες συμφωνίες μὲ τὴν Τουρκία. 

Ὁ κ. πρωθυπουργὸς καὶ ὁ κ. ὑπουργὸς 
Ἐθνικῆς Ἄμυνας διακηρύσσουν ὅτι ἡ 
Ὕμια εἶναι ἑλληνική. Καθὼς καὶ οἱ δύο 
εἶναι φιλοτάξιδοι, γιατί δὲν πᾶνε νὰ τὴν 

ἐπισκεφθοῦν; Τοὺς διαβεβαιῶ ὅτι 
θὰ βροῦν πολὺ ὡραία κάππαρη! 
Ὁ νῦν ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν Ἐξωτε-
ρικῶν ἐφαρμόζει μία προσωπική, 
αὐστηρὰ συγκεντρωτικὴ διπλωμα-
τία, θέτοντας σὲ ἀχρηστεία ἀξιόλο-
γα στελέχη, χωρὶς νὰ ἐνημερώνει –
μυστικὰ ἐννοείται– τὴν ἀξιωματικὴ 
καὶ ὑπαξιωματικὴ ἀντοπολίτευση 
ἀλλὰ καὶ κάποια σημαντικὰ κυβερνητικὰ 
στελέχη. Περισσότερα ξέρουν γιὰ τὴν 
ἐξωτερική μας πολιτικὴ κάποιοι δημοσιο-
γράφοι παρὰ οἱ διπλωμάτες μας. Δὲν μιλῶ 
γιὰ τὴ Βουλὴ πού εἶναι τὸ βουβὸ πρόσω-
πο στὸ θέατρο τῆς διπλωματίας. 

Μοιραία στὸ διπλωματικὸ στίβο κυρι-
αρχοῦν –καὶ ὄχι μόνο τώρα– ἄνθρωποι 
κατὰ κανόνα συμβιβαστικοὶ καὶ παρὰ τὸν 
θρυλούμενο ρεαλισμὸ τους ἀνεδαφικοὶ 
στὶς ἀντιλήψεις τους καὶ ἀνίκανοι νὰ συλ-
λάβουν τὴν ὠμὴ πραγματικότητα, ὅπως 
αὐτὴ διαμορφώνεται στὴ γειτονιά μας καὶ 
στὸ διεθνὲς πεδίο. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν προ-
λαβαίνουμε τὰ γεγονότα· μᾶς προλαμβά-
νουν καὶ τρέχουμε πίσω ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις, 
ὅπως ὁ σκύλος τρέχει πίσω ἀπὸ τὴν οὐρά 
του!

Στὶς προτάσεις γιὰ μία πιὸ τολμηρὴ 
ἐξωτερικὴ πολιτική, ὅπως π.χ. προχώ-
ρηση πέρα ἀπὸ τὸ εὐτελιστικὸ «δὲν δι-
εκδικοῦμε τίποτα» στὸ περισσότερο 
προωθημένο «διεκδικοῦμε» καὶ μάλιστα 
πολλά, τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀπαντᾶ 
σὰν κάποιους παλαιοὺς καλόγηρους μὲ 

ἱερουργικοῦ χαρακτήρα ἀπαντήσεις περὶ 
αἰωνίου κολάσεως κ.λπ. Λὲς καὶ ἡ διεκ-
δίκηση τῶν δικαιωμάτων μας εἶναι ἁμαρ-
τία! Ἔτσι βράζουμε στὸ ζουμί μας. Ἔχω 
μιλήσει μὲ πολλοὺς ὑψηλὰ ἀνεβασμένους 
διπλωμάτες καὶ παραδέχομαι ὅτι κατέ-
χουν τοὺς καθιερωμένους κανόνες τῆς δι-
πλωματικῆς ἐπικοινωνίας, ὅταν διαθέτουν 
τὴν οὐδέτερη κάπως φωνή, ὅτι ἀποφεύ-
γουν ἐπιτυχῶς τὴ διατύπωση ἀστήριχτων 
συμπερασμάτων, ὅτι ξέρουν νὰ μιλοῦν 
μὲ καλὰ «τετορνευμένη» διφορούμενη 
γλώσσα καὶ νὰ διατυπώνουν προτάσεις 
σὲ τρίτο πρόσωπο. Ἕνα ὅμως δὲν βρῆκα, 
τὴν τόλμη! Ἕνας παλιὸς διπλωμάτης κά-
ποτε μοῦ εἶπε: πρῶτα μᾶς πλένουν καλὰ 
τὸν ἐγκέφαλο καὶ μετὰ τὸν παγώνουν. Τὰ 
θνήσκοντα Σκόπια καὶ ἡ διαλυόμενη κά-
ποτε Ἀλβανία εἶχαν κι ἔχουν πιὸ τολμηρὴ 
διπλωματία. Γι’ αὐτὸ μᾶς κερδίζουν στὰ 
παιχνίδια τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς. Ὅλα 
αὐτὰ ὡς προειδοποίηση γιὰ νὰ μὴν ξανα-
πατήσουμε κάποια καινούργια νάρκη τῶν 
Σκοπιανῶν.
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Ἀντὶ  νὰ  δ ιεκδικοῦμε,  μᾶς . . .  δ ιεκδικοῦνε!
Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν,  πού κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ε ἶναι  ἡ  Μεγάλη 
Σχολὴ τῆς Παγκόσμιας Διπλωματίας,  πετυχαίνει  πάντα νὰ κερδίζε ι  χρόνο 
ὑπέρ τοῦ. . .  ἀντιπάλου

Μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Ἠπείρου 
καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰώ-
να, ἡ Ὀθωμανικὴ κατοχὴ κατέ-

στρεψε τὰ πάντα. Στὴν Ἤπειρο βασίλευε 
ἀπόλυτο πνευματικὸ σκοτάδι. Ἀμάθεια, 
ἄγνοια καὶ ἀμορφωσιὰ εἶναι τὰ κύρια 
χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς περιόδου. Οἱ 
μονὲς καὶ οἱ νάρθηκες τῶν ἐκκλησιῶν 
ἀποδείχτηκαν καταφύγιο, μετὰ τὴν ὑπο-
δούλωση, σὲ πνευματικὲς ἑστίες τοῦ 
ἑλληνισμοῦ, ποὺ δίδασκαν φτωχοὶ μονα-
χοὶ καὶ παπάδες λίγα κολλυβογράμματα, 
ὅσο νὰ κρατιέται ζωντανὴ ἡ σπίθα τοῦ 
Γένους. Στοιχεῖα γιὰ τὴν πρὸ τῆς Τουρκο-
κρατίας ἐποχὴ δὲν ὑπάρχουν. Πληροφο-
ρίες βρίσκουμε μετὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς 
Τουρκοκρατίας. Τὸ Δέλβινο καταλήφθηκε 
ὁριστικὰ τὸ 1537. Σὰν ἐπακόλουθό τῆης 
ἀνάπτυξης τοῦ ἐμπορίου μὲ τὸ ἐξωτερι-

κό, τῆς βιοτεχνίας καὶ τοῦ σχηματισμοῦ 
τῶν πρώτων ἀστικῶν κέντρων, ἄνθι-
σαν πολὺ πρώιμα τὰ γράμματα στὴν 
Ἤπειρο. Ταξιδεμένοι Ἠπειρῶτες, ἄφη-
σαν περιουσίες ὁλόκληρες, γιὰ νὰ ἱδρυ-
θοῦν καὶ νὰ συντηρηθοῦν σχολεῖα στὴ 
γενέτειρά τους. Τὰ ἀρχαιότερα σχολεῖα 
εἶναι τῶν Ἰωαννίνων, τοῦ Δελβίνου, 
τοῦ Ἀργυροκάστρου, τῆς Δρόβιανης 
κ.α.
Ἔξω ὅμως ἀπὸ τὰ μεγάλα ἢ μικρὰ 

ἀστικὰ κέντρα, στὰ χωριὰ καὶ στὴν ὕπαι-
θρο ἐπικρατοῦσε βαθὺ σκοτάδι. Θρησκεία 
καὶ παιδεία ἀπὸ αἰῶνες συνεργάζονταν 
στενά. Στὰ σκοτεινὰ χρόνια τῆς Τουρκο-
κρατίας, τὰ πρῶτα ἀμυδρὰ φῶτα τὰ δώ-
σανε τὰ «κρυφὰ σχολειὰ» στὶς ὑπόγειες 
κρύπτες τῶν μοναστηριῶν. Τὸ ρεῦμα τοῦ 
ἐξισλαμισμοῦ ἀνησύχησε τὴν Ἐκκλησία, ἡ 
ὁποία, μεταξὺ ἄλλων μέτρων ποὺ ἔλαβε 
γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τοῦ κινδύνου τούτου, 
φρόντισε καὶ γιὰ τὴν σύσταση σχολείων.

Πρῶτος ποὺ ἀνέλαβε ν’ ἀνοίξει σ’ ὅλα 
τὰ χωριὰ τὰ πρωτόγονα σχολεῖα τοῦ 
Νάρθηκα, ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Χιμάρας καὶ 
Δελβίνου Μανασὴς τὸ 1682. Ἀργότερα 

ἀκολουθεῖ ἡ λαμπρὴ πε-
ρίοδος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ (1765-1779). 
Μὲ τὴ δραστηριότητά 
του ἄνοιξε 200 κοινὰ 
σχολεῖα καὶ δέκα ἀνώ-
τερες σχολές. Ἀργότερα 
ἀρχίζει νὰ ἐνδιαφέρεται 
καὶ νὰ φροντίζει συστη-
ματικὰ γιὰ τὴν ἵδρυση 
καὶ συντήρηση τῶν σχολείων τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ τὶς κατὰ τόπους 
ἐκκλησιαστικὲς ἀρχές. Ἱδρύονται εἰδικοὶ 
σύλλογοι καὶ ἀδελφότητες γιὰ τὴν ἐπι-
χορήγηση σχολείων, διδασκάλων καὶ μα-
θητῶν. Ἔτσι, στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας 
τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα στὴ Βόρειο Ἤπειρο 
ἔφθασαν τὸν ἀριθμὸ τῶν 350. Παρατη-
ροῦμε λοιπὸν ὅτι ἡ ἐκπαίδευση στὸν τόπο 
μας ὡς τὰ νεότερα χρόνια, ἑξαρτιόνταν 
ἄμεσα ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴ φροντί-
δα τῆς ἐκκλησίας. Δικαιωματικὰ μποροῦμε 
νὰ ποῦμε ὅτι ἡ θρησκεία διατήρησε καὶ 
διαφύλαξε τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὰ ἑλληνικὰ 
γράμματα στοὺς σκοτεινοὺς αἰῶνες τῆς 

Τουρκοκρατίας.
Στοὺς ΧVII – XVIII 

αἰῶνες, κατόπιν τῆς 
ἄδειας τοῦ Σουλτάνου 
(1630) νὰ ἀνοιχτοῦν 
σχολεῖα στὴν ἑλληνικὴ 
γλωσσά, ἄνοιξαν στὶς 
Μητροπόλεις τοῦ Δελβί-
νου (1862), τῆς Χιμάρας 
καὶ ἀργότερα στὴν Ἀβα-

ρίτσα, στὴ Δίβρη κ.α. Σ’ αὐτὰ τὰ σχολεῖα 
προετοιμάζονταν κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. Τὰ 
μαθήματα διδάσκονταν ἀπὸ ἀνωτέρους 
κληρικοὺς τῶν Μητροπόλεων. Ἡ φιλεκ-
παιδευτικὴ κίνηση γύρω στὰ 1870, εἶναι 
ζωηρή. Ἐκκλησιαστικὴ παράγοντες, πρό-
κριτοι τῶν κοινοτήτων, ἀπόδημοι, ὅλοι 
καταβάλλουν σοβαρὲς καὶ συστηματικὲς 
προσπάθειες, προαιρετικὲς εἰσφορὲς καὶ 
προσωπικὴ ἐργασία, γιὰ νὰ ἱδρύσουν 
σχολεῖο σὲ κάθε χωριό, νὰ χτίσουν κα-
τάλληλο σχολικὸ κτίριο, νὰ ἐξασφαλίσουν 
τὴ μισθοδοσία δασκάλων κ.λ.π.

sfeva.gr

Ἡ ἄνθιση τῶν σχολείων στὴν ἑνιαία Ἤπειρο καὶ ὁ ρόλος τοῦ Ἁγίου 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Χαράλαμπος Κίτσιος • Συνταξιοῦχος Ἑλληνοδιδάσκαλος στὴ Β. Ἤπειρο

Ἡ θρησκεία διατήρη-
σε καὶ διαφύλαξε τὸν 

ἑλληνισμὸ καὶ τὰ ἑλλη-
νικὰ γράμματα στοὺς 
σκοτεινοὺς αἰῶνες τῆς 

Τουρκοκρατίας.

Γράφει ὁ Σαράντος Ι. Καργάκος • Ἱστορικός, συγγραφέας 

Εἶναι καιρὸς πλέον  γιὰ 
μία πιὸ τολμηρὴ ἐξω-
τερικὴ πολιτική, ὅπως 
π.χ. προχώρηση πέρα 

ἀπὸ τὸ εὐτελιστικὸ «δὲν 
διεκδικοῦμε τίποτα» στὸ 
περισσότερο προωθη-

μένο «διεκδικοῦμε» καὶ 
μάλιστα πολλά.
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Τὸ συλλαλητήριο ἐνάντια στὴν ἐπαί-
σχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν 
στὶς 8 Σεπτεμβρίου 2018 στὴ Δι-

εθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης ἔχει ἤδη 
περάσει στὴν ἱστορία. Ὡστόσο ὅσα συ-
νέβησαν πρὶν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴ διάρκειά 
του, συγκλόνισαν τὸ Πανελλήνιο καὶ κα-
τέδειξαν μὲ τὸν πλέον δραματικὸ τρόπο, 
τὴν ἄβυσσο πού χωρίζει τὴ συντριπτικὴ 
πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τοὺς 
ἐμπνευστὲς τῆς συμφωνίας, οἱ ὁποῖοι δὲν 
δίστασαν νὰ χρησιμοποιήσουν τὶς δυνά-
μεις τῶν ΜΑΤ ἐναντίον τοῦ λαοῦ πού πά-
λευε γιὰ τὰ ἐθνικὰ δίκαια.

Μέσω τῶν κινητῶν τηλεφώνων καὶ τοῦ 
διαδικτύου, τὰ γεγονότα καθὼς καὶ ἡ 
ὑπέρμετρη ἀστυνομικὴ βία ἔγιναν εὐρέως 
γνωστά, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἐπιχείρηση 
συγκάλυψης ἀπὸ τὰ περισσότερα ΜΜΕ. 
Αὐτὸ ὅμως πού δὲν εἶναι τόσο γνωστὸ 
εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ σὲ 
τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις, στοχοποιή-
θηκαν, λοιδορήθηκαν, συκοφαντήθηκαν 
καὶ ἀντιμετωπίστηκαν ὡς ἐν δυνάμει 
ἐπικίνδυνοι ταραχοποιοί,  τὰ χριστιανικὰ  
σωματεῖα καὶ οἱ ἀδελφότητες τῆς Θεσσα-
λονίκης σὲ μία ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση, 
τόσο  ἀπὸ ΜΜΕ ἐλεγχόμενα ἢ φίλα διακεί-
μενα  πρὸς  τὴν κυβέρνηση,  ὅσο καὶ ἀπὸ 
τὴν ἴδια τὴν Ἀσφάλεια, μὲ πρακτικὲς πού 
θύμισαν ὄχι δημοκρατία ἀλλὰ καθεστῶτα 
σταλινικοῦ τύπου. Τὰ περισσότερα ἀπὸ 
τὰ ἐν λόγω  σωματεῖα  ἔχουν ἱστορία δε-
καετιῶν στὴν πόλη μας καὶ διακρίνονται 
πέρα ἀπὸ τὴν ἱεραποστολική τους δράση 
ἐντὸς καὶ ἐκτός της πατρίδας μας, καὶ γιὰ 
τὴν κοινωνικὴ καὶ φιλανθρωπική τους 
προσφορὰ γιὰ τὴν ὁποία πολλάκις ἔχουν 
τιμηθεῖ. Δροῦν δὲ ὑπὸ τὴν εὐλογία τῶν 
τοπικῶν μητροπόλεων καὶ ποτὲ δὲν ἔχουν 
δώσει ἀφορμὴ οὔτε ὑπόνοιες  γιὰ παράνο-
μη δράση. Βεβαίως βρίσκονται 
πάντοτε στὴν πρώτη γραμμὴ 
τοῦ ἀγώνα εἴτε γιὰ τὰ ἐθνικά 
μας θέματα εἴτε γιὰ τὴν προ-
άσπιση τῆς πνευματικῆς κλη-
ρονομιᾶς τοῦ λαοῦ μας. Αὐτοὶ 
οἱ φορεῖς ἀντιμετωπίστηκαν ὡς 
ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις, σὲ 
μία μελανὴ δυστυχῶς σελίδα 
γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀστυνομία.  
Μία καταγραφὴ τῶν ὅσων συ-
νέβησαν ἀλλὰ καὶ μία προσω-
πικὴ ἀποτίμηση τοῦ συλλαλη-
τηρίου θὰ ἐπιχειρήσουμε μὲ τὸ 
παρὸν ἄρθρο.

Πρὸς τὸ τέλος Αὐγούστου ἦλθε τὸ 
πρῶτο χτύπημα ἀπὸ  ἐφημερίδα φίλα 
προσκείμενη στὴν κυβέρνηση μὲ τὴν 
παρανοϊκὴ συκοφαντία ὅτι στὴν Θεσσα-
λονίκη «ἀκραῖοι φορεῖς ἑτοιμάζουν κα-
τάλυση τῆς Δημοκρατίας» μὲ ἀφορμὴ τὸ 
συλλαλητήριο. Μάλιστα ἡ ἐφημερίδα μὲ 
κομπασμὸ δημοσίευσε καὶ κατάλογο τῶν 
φορέων αὐτῶν, ὁ ὁποῖος περιελάμβανε 
22 ὀρθόδοξα χριστιανικὰ σωματεῖα τῆς 
πόλης μας. Γνωρίζοντας τὸ ἀντιεκκλησι-
αστικὸ μένος τῆς συγκεκριμένης ἐφημε-

ρίδας, τὸ θεωρήσαμε τυχαῖο γεγονὸς ἐνῶ 
στὴν πραγματικότητα ὑπῆρξε τὸ πρῶτο 
χτύπημα ἀπὸ μία ἐνορχηστρωμένη ἐπίθε-
ση ἡ ὁποία ἐκτυλίχθηκε τὶς ἡμέρες πρὶν τὸ 
συλλαλητήριο. Τὴν τελευταία ἑβδομάδα  
ἄρχισε μία χιονοστιβάδα δημοσιευμάτων 
περὶ πιθανῶν ἐπεισοδίων, αὐστηρῶν μέ-
τρων, ἀποκλεισμοῦ πρακτικὰ ὁλόκληρης 
τῆς πόλης, κ.α.  πού σκοπὸ εἶχαν ὅπως 
ἀποδείχθηκε, νὰ φοβίσουν τὸν λαὸ καὶ νὰ 
τὸν ἀποτρέψουν ἀπὸ τὸ νὰ συμμετάσχει 
μαζικά. Χωρὶς νὰ εἴμαστε εἰδήμονες σὲ 
θέματα ἀσφαλείας, 
συχνὰ  εἴχαμε τὴν 
ὑπόνοια ὅτι οἱ συ-
ναντήσεις μας καὶ 
ἴσως καὶ οἱ τηλε-
φωνικὲς συνομιλίες  
γιὰ τὸ συντονισμὸ 
καὶ τὴν ὀργάνωση 
τῆς δράσης μας γιὰ 
τὸ συλλαλητήριο,  
ἦταν ὑπὸ τὴν πα-
ρακολούθηση τῆς 
ἀσφάλειας  ἐνῶ τὸ 
ἴδιο ἴσχυσε τόσο 
γιὰ  γραφεῖα ἀδελ-
φοτήτων  ὅσο καὶ  
γιὰ μεμονωμένα 
πρόσωπα. 4 μέρες 
πρὶν τὸ συλλαλη-
τήριο εἴχαμε τὸ πρωτοφανὲς γεγονὸς 
ἑφόδου σὲ χριστιανικὴ ἀδελφότητα μὲ 
πλούσια πνευματικὴ προσφορά, λόγω 
πληροφοριῶν γιὰ ὕπαρξη παράνομου ὑλι-
κοῦ (πού βεβαίως  δὲν βρέθηκε ποτέ!). Ἡ 
κρατικὴ τηλεόραση τὸ παρουσίασε χωρὶς 
νὰ δώσει καμία ἐπεξήγηση ὡς ἕφοδο τῆς 
ἀσφάλειας σὲ «ἀκροδεξιὸ στέκι». Ὁ γκε-
μπελισμὸς σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο!

  Τὴν τελευταία ἑβδομάδα οἱ νέοι τῶν 

χριστιανικῶν ἀδελφοτήτων, ἐνέτειναν τὶς 
προσπάθειες γιὰ ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ. Μὲ 
πολὺ ἐνθουσιασμὸ καὶ φιλοπατρία, πλημ-
μύρισαν τοὺς σταθμοὺς τῶν τραίνων καὶ 
τῶν λεωφορείων, τὰ ἐμπορικὰ κέντρα, 
ἀλλὰ καὶ τὸ κέντρο τῆς πόλης καὶ μὲ τρα-
γούδια, συνθήματα καὶ 
διανομὴ ἐντύπων διε-
τράνωσαν τὴν ἀγάπη 
τους γιὰ τὴν ἑλληνικό-
τατη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ καὶ 
τὴν ἀντίθεσή τους στὴν 

συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν, πά-
ντοτε μέσα στὰ 
πλαίσια καὶ μὲ τὸ 
ἦθος πού ἐπιβάλ-
λει ἡ  χριστιανική 
μας πίστη. Αὐτὴ 

ἡ δραστηριότητα προφανῶς ὑπέπεσε 
στὴν ἀντίληψη τῆς ἀσφάλειας, ἐνόχλησε 
ὅσους ὑπέγραψαν τὴν ἐπαίσχυντη συμ-
φωνία καθὼς τοὺς ἔθετε ἀντιμέτωπους 
μὲ τὶς εὐθύνες τους  καὶ ὁδήγησε  τὶς 
τελευταῖες τρεῖς ἡμέρες σὲ  τουλάχιστον 
20 προσαγωγὲς ἀτόμων ἀπὸ τὶς χριστια-
νικὲς ἀδελφότητες (ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐκτὸς 
ἀδελφοτήτων ὅπως μάθαμε ἀργότερα). 
Εἴτε σταματώντας τους στὸ δρόμο, εἴτε 

περιμένοντάς τους κάτω ἀπὸ 
τὸ ἴδιο τὸ  σπίτι τους,  εἴτε 
ἔξω ἀπὸ τὸν Λευκὸ Πύργο, 
νέοι ἄντρες, φοιτητές, ἀκό-
μη καὶ  νεαρὲς μητέρες μὲ 
τὰ παιδιὰ τους ὁδηγήθηκαν 
στὴν ἀσφάλεια γιὰ ἐξακρίβω-
ση στοιχείων, ὁρισμένοι μά-
λιστα 2 φορές. Στὴν ἀπορία 
τους γιὰ ποιὸ λόγο συμβαίνει 
αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς γεγονὸς  
καὶ γιατί δὲν ἀσχολεῖται ἡ 
ἀστυνομία μὲ τοὺς πραγμα-

τικὰ ὕποπτους 
γιὰ ἐπεισόδια, ἡ  
μόνιμη ἐπωδὸς 
τῶν ἀστυνο-
μικῶν ἦταν ὅτι 
«αὐτὲς εἶναι οἱ 
ἐντολὲς πού 
ἔχουμε ἀπὸ 
Ἀθήνα». Ὡστό-
σο σὲ μία τουλά-
χιστον περίπτω-
ση ὁ ὑπεύθυνος 
ἀ ξ ι ω μ α τ ι κ ὸ ς 
δήλωσε, ζητώ-

ντας συγγνώμη ἀπὸ τοὺς προσαχθέντες, 
ὅτι «καὶ γιὰ μᾶς εἶναι πρωτοφανῆ αὐτὰ τὰ 
πράγματα, λυπούμαστε πραγματικὰ»

Τὴν ἡμέρα τοῦ συλλαλητηρίου ἐντάθη-
κε ἡ διασπορὰ ψευδῶν εἰδήσεων κυρίως 
γιὰ τὴν ἀποτροπὴ μαζικῆς ἐλεύσεως κό-

σμου ἀπὸ τὴν ἐπαρχία. Ἡ ἐπι-
χείρηση αὐτὴ πέτυχε καθὼς 
πολλοὶ σύλλογοι ἀλλὰ καὶ 
πρόσωπα, ἀποθαρρύνθηκαν 
ἢ ἀκύρωσαν τὴν μετάβασή 
τους φοβούμενοι καὶ τὰ πι-
θανὰ ἐπεισόδια πού διατυ-
μπάνιζε ἡ κυβέρνηση ἀλλὰ 
καὶ τοὺς κλειστοὺς δρόμους. 
Στὰ Γρεβενὰ ἔχουμε καταγ-
γελία ὅτι τὴν παραμονὴ ζη-
τήθηκε ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια 
ἀπὸ πρόσωπο πού ὀργάνωσε 
μετάβαση στὴ Θεσσαλονί-
κη, ἀναλυτικὴ ὀνομαστικὴ 
κατάσταση συμμετοχῶν στὸ 
συλλαλητήριο! Ἐνῶ ἀνήμερα, 
ἡ ἀστυνομία ἐπίσης στὰ Γρε-

βενὰ τοὺς ἐνημέρωσε «ἐμπιστευτικὰ» νὰ 
μὴν ξεκινήσουν γιατί  «τὰ Μάλγαρα εἶναι 
κλειστὰ καὶ θὰ ταλαιπωρηθοῦν»!

Μέσα στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης 
ἦταν προφανὲς ἀπὸ τὸ πρωὶ ὅτι ἡ ἀστυ-
νομία μὲ τὴν δικαιολογία τῆς παρουσίας 
ὑψηλόβαθμων Ἀμερικανῶν ἀξιωματού-
χων, θὰ σφράγιζε  οὐσιαστικὰ  τὴν πρό-
σβαση στὸ κέντρο. Τὴν παραμονὴ διαμη-
νύθηκε στοὺς ὀργανωτὲς ὅτι ἡ πρόσβαση 
στὸ Λευκὸ Πύργο θὰ εἶναι ἐφικτὴ μόνο 
ἀπὸ Δυτικὰ καὶ μόνο ἀπὸ τὴν Λεωφόρο 
Νίκης, ἐνῶ διοχετεύονταν φῆμες περὶ πι-
θανῶν συμπλοκῶν μὲ τοὺς διαδηλωτὲς 
τῶν ἄλλων τριῶν ἐκδηλώσεων διαμαρτυ-
ρίας γιὰ συνδικαλιστικὰ θέματα.  Ὁ ἀπο-
κλεισμὸς ἐφαρμόστηκε στὸ ἀκέραιο, ἐνῶ 
στὰ  ἀνατολικὰ ἀπαγορεύθηκε ἡ πρόσβα-
ση ἀκόμη καὶ πεζὴ καθὼς τὰ λεωφορεῖα 
τῶν ΜΑΤ παρατάχθηκαν μέχρι τὴ θάλασ-
σα λίγο μετὰ τὸ ξενοδοχεῖο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΠΑΛΑΣ.

Ὁ πρωθυπουργὸς γιὰ πρώτη φορὰ στὴν 
ἱστορία ἦλθε νύκτα σὰν κλέπτης στὴν 
πόλη καὶ τὸ πρωὶ ἐπίσης γιὰ πρώτη φορὰ 
ἐπισκέφτηκε τὰ περίπτερα ἀπὸ τὶς 8.30 
πρὶν τὸ ἐπίσημο ἄνοιγμα ποῦ ἔγινε στὶς 
10 π.μ. γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ἐπαφὴ μὲ 
τὸν κόσμο, κρυμμένος πίσω ἀπὸ 6.500 
σιδηροφρακτους ἀστυνομικούς (τους ἴδι-
ους πού πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἔβριζε σκαι-
ότατα).  Τὸ κλίμα φόβου καὶ ἀποκλεισμοῦ 
πού ἐπικράτησε ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι 
παραδοσιακὰ τὸ Σαββατοκύριακο αὐτό, 
λόγω τῶν διαδηλώσεων οἱ Θεσσαλονι-
κεῖς προτιμοῦν μία βόλτα στὴ Χαλκιδική, 
ἔφερε ἀποτέλεσμα καὶ ἡ ἐκδήλωση δια-
μαρτυρίας δὲν εἶχε  τὴ μαζικότητα τοῦ 
περασμένου Ἰανουαρίου. 

Παρ’ ὅλο ὅμως τὸ κλίμα τρομοκρατίας, 
πολλὲς δεκάδες χιλιάδες Ἕλληνες ἔδωσαν 
δυναμικὸ παρὸν κατακλύζοντας τὴν περι-
οχὴ ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν-
δρου καὶ τὸ Λευκὸ Πύργο ἕως καὶ ὁλό-

Συλλαλητήριο γιὰ τὴ Μακεδονία στὴ ΔΕΘ - 8 
Σεπτεμβρίου 2018: ὅπως τὸ ἔζησαν τὰ μέλη τῶν 
Χριστιανικῶν Σωματείων Θεσ/νίκης

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντσετζίδης • Πρόεδρος ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης

Γιὰ πρώτη φορὰ σὲ τέτοιου εἴδους 
ἐκδηλώσεις, στοχοποιήθηκαν, 

συκοφαντήθηκαν καὶ ἀντιμετω-
πίστηκαν ὡς ἐν δυνάμει ἐπικίνδυ-
νοι ταραχοποιοί,  τὰ χριστιανικὰ  

σωματεῖα καὶ οἱ ἀδελφότητες τῆς 
Θεσσαλονίκης σὲ μία ἐνορχηστρω-
μένη ἐπίθεση, τόσο  ἀπὸ ΜΜΕ ἐλεγ-

χόμενα ἢ φίλα διακείμενα  πρὸς  
τὴν κυβέρνηση,  ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν 
ἴδια τὴν Ἀσφάλεια, μὲ πρακτικὲς 

πού θύμισαν ὄχι δημοκρατία ἀλλὰ 
καθεστῶτα σταλινικοῦ τύπου.
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κληρη τὴ Λεωφόρο Νίκης πρὸς τὰ Δυτικὰ 
τουλάχιστον μέχρι τὴν πλατεία Ἐλευθερί-
ας. Ἀλλὰ καὶ ἀνατολικὰ μέχρι τὸ Μέγαρο 
Μουσικῆς, παρὰ τὸ ἀστυνομικὸ  μπλόκο 
στὸ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ κόσμος πολὺς 
μὲ σημαῖες προσπαθοῦσε νὰ προσεγγίσει 
τὸ χῶρο τῆς συγκέντρωσης.  Ἄνθρωποι 
ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ  μὲ 
τοὺς γονεῖς τους μέχρι καὶ γέροντες, μὲ 
παλμὸ καὶ δυναμισμὸ ἔδωσαν ἠχηρὸ χα-
στούκι στὴν προδοτικὴ συμφωνία καὶ 
στοὺς ἐμπνευστές της.

Δυστυχῶς  ἡ κυβέρνηση βλέποντας ὅτι 
παρὰ τὶς προσπάθειές της  δὲν κατόρ-
θωσε νὰ  ἀποτρέψει 
τὸ συλλαλητήριο που 
ἐξελισσότανε κανονικὰ 
λίγο πέρα ἀπὸ τὸ Βε-
λίδειο, ἔθεσε σὲ ἐφαρ-
μογὴ τὸ δεύτερο σχέδιο 
γιὰ τὴ βίαιη διάλυσή 
του. Μὲ ἀφορμὴ ἐπιθέ-
σεις  κουκουλοφόρων  
κοντὰ στὸ Δημαρχεῖο 
ἐξαπέλυσε μία τρίωρη 
καταιγίδα ἀπὸ χημικά, 
δακρυγόνα καὶ χειρο-
βομβίδες κρότου-λάμ-
ψης τέτοια που σύμφωνα μὲ φορεῖς τῆς 
πόλης δὲν εἶχε ξαναδεῖ ἡ Θεσσαλονίκη. 
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ ἄτομα αὐτὰ  δὲν 
εἴχανε σχέση  μὲ τοὺς φορεῖς που ὀργά-
νωσαν τὸ συλλαλητήριο (οἱ ὁποῖοι καὶ 
ἔλαβαν κάθε δυνατὸ μέτρο περιφρούρη-
σης) καὶ  ἡ δράση τους εἶναι αὐτόχρημα 
ὕποπτη καθὼς  πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι δώσα-
νε τὴν ἀφορμὴ 
πού ἔψαχνε ἡ 
ἀστυνομία γιὰ 
νὰ ἐπέμβει, σὲ 
2 τουλάχιστον  
περιπτώσεις  καὶ 
σύμφωνα μὲ μαρ-
τυρίες αὐτοπτῶν, 
ὑπῆρξε συνεννό-
ηση μεταξύ τους 
καὶ τῶν δυνά-
μεων τῶν  ΜΑΤ 
(κάτι ποὺ κα-
ταγράφεται καὶ 
στὴν καταγγελία τῶν Παμμακεδονικῶν 
Ἑνώσεων). Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται  ὁρι-
σμένα μόνο γεγονότα καὶ καταστάσεις 
πού δείχνουν τὴν βιαιότητα  τῆς κατα-
στολῆς.

1. Τὰ χημικὰ πού ἔπεσαν σκέπασαν 
ὅλο τὸ κέντρο τῆς πόλης. Εἶναι χαρακτη-
ριστικὸ ὅτι στὴν ἀρχὴ καὶ μέχρι τὶς 8μμ  
λόγω τῆς  φορᾶς τοῦ ἀνέμου τὰ δακρυ-
γόνα δὲν ἐπηρέασαν τὸν κύριο ὄγκο τοῦ 
συλλαλητηρίου ἀλλὰ μεταφέρθηκαν πρὸς 
τὴν Ἔκθεση μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μπο-

ρεῖ νὰ ξεκινήσει  ἡ τελετὴ τῶν ἐγκαινίων 
γιὰ περισσότερο  ἀπὸ μία ὥρα, προκαλώ-
ντας δυσφορία καὶ στοὺς ἴδιους τούς ἐπι-
σήμους πού ἦταν μέσα. Μάλιστα μὲ τὴ 
λήξη τῆς ἐκδήλωσης ὑπῆρχε δυσφορία 
σὲ ἀπόσταση ἀκόμη καὶ 1 χλμ βόρεια, 
στὶς ἀρχὲς τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Δημητρίου!

2. Ἡ ἀγριότητα τῆς ἐπέμβασης  ὁρισμέ-
νων διμοιριῶν τῶν ΜΑΤ ὑπῆρξε πρωτο-
φανής. Δὲν δίστασαν νὰ ρίξουν χημικὰ 
ἀνάμεσα σὲ οἰκογένειες  μὲ μικρὰ παι-
διὰ ἐνῶ τοὺς τὸ ἐπεσήμαινε ὁ κόσμος. 
Γιατρὸς πού πῆγε νὰ βοηθήσει διαδη-
λωτὴ πού λιποθύμησε ψεκάστηκε κατὰ 

πρόσωπον μὲ χημικά! 
Ἀστυνομικοὶ (πού πρό-
σβαλλαν τὸ σῶμα τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας), 
ὅπως ἔχει καταγραφεῖ, 
ἔβριζαν τοὺς βορειοελ-
λαδίτες ἀποκαλώντας 
τοὺς κ....Βούλγαρους! 
Οὔτε γέροντες, οὔτε 
γυναῖκες, οὔτε ἱερω-
μένοι  πού κρατοῦσαν 
ἱερὲς  εἰκόνες ,οὔτε 
δημοσιογράφοι στὴν 
ἄσκηση τῶν καθηκό-

ντων τους, ξέφυγαν ἀπὸ τὴν μανία τῶν 
ΜΑΤ! Ἀκόμη καὶ μπροστὰ σὲ ἀσθενοφόρο 
ἔπεσαν δακρυγόνα ἐμποδίζοντας τὸ ἔργο 
τῶν διασωστῶν!

3. “Απορία” προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι 
ἀπέναντι ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, τάχθηκαν διμοιρίες τῶν 
Ἀθηνῶν ἐνῶ ἀπέναντι στοὺς ἀναρχικοὺς 

καὶ στοὺς συνδι-
καλιστὲς διμοιρίες 
τῆς Θεσσαλονί-
κης. Τὸ λογικὸ θὰ 
ἦταν τὸ ἀντίθετο 
ἐκτὸς κι ἂν ἡ κυ-
βέρνηση ἤθελε 
ἔτσι κι ἀλλιῶς 
βίαια καταστολὴ 
τῆς ἐκδήλωσης. 
Συγκ λον ι σ τ ι κ ὸ 
εἶναι ἐπίσης τὸ 
γεγονὸς ὅτι ἔναντι 
τῶν τριῶν ἄλλων 

διαδηλώσεων δὲν ρίχθηκε οὔτε ἕνα δα-
κρυγόνο  αὐτὴ τὴ φορὰ (σὲ ἀντίθεση μὲ 
ὅτι συνέβαινε τὰ  προηγούμενα χρόνια) 
δείχνοντας ποιοὺς πραγματικὰ θεωρεῖ 
ἐχθρούς του τὸ καθεστὼς πού μᾶς κυ-
βερνᾶ.

4. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐπεισοδίων 
χτυπήθηκε νέος οἰκογενειάρχης,  μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ πέσει στὴ θάλασσα τραυμα-
τισμένος καὶ νὰ σωθεῖ ἀπὸ θαῦμα καθὼς 
τὸ σημεῖο ἐκεῖνο κοντὰ στὸ ἄγαλμα τοῦ 
πλοιάρχου Βότση εἶναι τὸ μόνο ρηχὸ (1 

μέτρο) στὴν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης. 
Οἱ ἀστυνομικοὶ 20 μέτρα μακριά του δὲν 
κινήθηκαν στὸ ἐλάχιστο γιὰ νὰ τὸν σώ-
σουν.

5.Μετὰ τὴ λήξη τοῦ συλλαλητηρίου, 
5 μέλη χριστιανικῆς ἀδελφότητας (τὰ 2 
ἀνήλικα) συνελήφθησαν ἔξω ἀπὸ τὸ ξε-
νοδοχεῖο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ, ἐπιστρέ-
φοντας στὸ σπίτι τους μὲ τὴ δικαιολογία 
ὅτι φαίνονταν ὕποπτοι καὶ κρατοῦσαν 
σημαῖες! Ὅπως δήλωσε ὁ δικηγόρος πού 
τοὺς ὑπερασπίστηκε, ὑπῆρξε σχέδιο ἀπὸ 
τὴν πλευρὰ τῆς ἀσφάλειας νὰ φορτώ-
σουν στὰ ἄτομα αὐτά, τὰ ἐπεισόδια πού 
ἔγιναν καὶ ἡ κράτησή τους νὰ μετατραπεῖ 
σὲ σύλληψη. Τελικὰ μπροστὰ στὸ πασι-
φανὲς ἀνυπόστατό τοῦ πράγματος καὶ 
στὴν παρέμβαση ντόπιων ἀξιωματικῶν 
πού ἐπεσήμαναν τὸ πλῆγμα στὸ κύρος 
καὶ τὸ γόητρο τῆς ἀστυνομίας ἀπὸ μία 
τέτοια ἐνέργεια, ἐπεκράτησε ἡ λογικὴ 
καὶ ἀφοῦ   πέρασαν τὴ νύκτα στὸ κρατη-
τήριο ἀπελευθερώθηκαν στὶς 5 π.μ. τῆς 
Κυριακῆς.

Ὅσα ἀναφέρθηκαν ὡς τώρα, προφανῶς 
δὲν χαρακτηρίζουν ὁλόκληρο τὸ σῶμα 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας,  τὸ ὁποῖο 
τιμᾶ καὶ σέβεται ὁ ἑλληνικὸς λαὸς  καθὼς 
καὶ τὴν πλειονότητα τῶν στελεχῶν του. 
Ὡστόσο  δυστυχῶς συνέβησαν καὶ πεποί-
θησή  μας εἶναι  ὅτι ὄντως ἀποτελοῦν μία 
μελανὴ σελίδα στὴν ἱστορία τῆς ἀστυνο-
μίας, πού στράφηκε ἐναντίον τοῦ ἴδιου 
τοῦ λαοῦ πού ὑποτίθεται ὅτι προστατεύ-
ει. Ὅσο γιὰ τὴ δικαιολογία ὁρισμένων ὅτι 
«ἐκτελοῦσαν ἐντολὲς» ἂς  ἀναλογισθοῦν 
ὅσοι τὸ ἰσχυρίζονται τί θὰ ἔκαναν ἂν τοὺς 
ζητοῦσαν νὰ πυροβολήσουν τὸν κόσμο 
(γιατί  ΜΟΝΟ αὐτὸ  δὲν  ἔγινε  στὶς 8 
Σεπτεμβρίου)

Ἡ κυβέρνηση σὲ μία παράπλευρη κίνη-
ση καὶ πονηρὰ σκεπτόμενη,  ἦλθε στὴν 
Ἔκθεση, κομίζοντας καὶ  μία «ὑπόσχε-
ση» πρὸς τοὺς  πολυπληθεῖς στὴ Βόρεια 
Ἑλλάδα φιλάθλους του ΠΑΟΚ,  σχετικὰ μὲ 
τὸ νέο γήπεδο τῆς ὁμάδας. Εἶναι βαθειὰ 

νυχτωμένη (ὅπως ἔδειξε καὶ ἡ ἀντίδραση 
ὁρισμένων συνδέσμων), ἂν νομίζει ὅτι 
μοιράζοντας «φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορ-
δέλλες», οἱ  φίλαθλοί τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς  
ὁμάδας  θὰ καταπιοῦν τὸ ξεπούλημα τῆς 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Τὸ συλλαλητήριο ἐνάντια στὴ συμφω-
νία τῶν Πρεσπῶν  παρὰ τὴν λυσσώδη 
προσπάθεια τῆς κυβέρνησης νὰ τὸ συ-
κοφαντήσει καὶ νὰ τὸ ἀκυρώσει πραγμα-
τοποιήθηκε καὶ πέτυχε τὸν  σκοπό του. 
Δεκάδες χιλιάδες  Ἑλλήνων (καὶ ἀνάμεσά 
τους τὰ μέλη τῶν Χριστιανικῶν Σωματεί-
ων τῆς πόλης μας), ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ, 
ΔΕΝ ΥΠΕΚΥΨΑΝ, ΔΕΝ ΔΕΙΛΙΑΣΑΝ, ἀλλὰ 
ἀπέδειξαν μὲ τὴν παρουσία τους  ὅτι οἱ 
ἐμπνευστὲς τῆς κατάπτυστης συμφωνίας  
τῶν Πρεσπῶν, θὰ μᾶς βρίσκουν πάντα 
μπροστά τους. Αὐτοὶ πού δὲν γνωρίζουν 
οὔτε πῶς νὰ στέκονται στὴν ἀκρόαση 
ἑνὸς ἐθνικοῦ ὕμνου, δὲν δικαιοῦνται νὰ 
κάνουν μαθήματα  στὸ λαὸ γιὰ τὸ τί εἶναι 
ἐθνικὰ ἐπωφελὲς καὶ τί ὄχι! Ἡ πραγμα-
τικὴ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ καὶ ΔΕΝ 
ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΠΟΤΕ τὴν ἐκχώρηση τοῦ 
Ὀνόματος, τῆς Ταυτότητας, τῆς Γλώσσας  
καὶ τῆς Ἱστορίας τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας σὲ 
ἀλλότριους σφετεριστές!

Υ.Γ. Τὸ κείμενο ἀποτελεῖ μία πρώτη 
προσωπικὴ προσπάθεια συγκέντρωσης 
μαρτυριῶν καὶ καταγραφῆς ὅσων συ-
νέβησαν στὶς 8 Σεπτεμβρίου, ὅπως τὰ 
ζήσαμε  ὡς μέλη  τῶν ὀρθοδόξων χρι-
στιανικῶν Σωματείων τῆς  Θεσσαλονίκης.  
Προφανῶς ὑπῆρξαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι φο-
ρεῖς,  ἐθνικὰ-πατριωτικὰ σωματεῖα ἀλλὰ 
καὶ μεμονωμένα ἄτομα, πού ἔδωσαν τὸ 
δικό τους ἀγώνα, βίωσαν τὴν  καταστολὴ 
τῶν δυνάμεων τῶν ΜΑΤ καὶ συνέβαλαν 
καὶ ἀπὸ τὴ δική τους πλευρά, τὰ μέγιστα 
στὴν ἐπιτυχία τοῦ συλλαλητηρίου.

Ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἡλι-
κιῶν, ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ  μὲ 
τοὺς γονεῖς τους μέχρι καὶ 

γέροντες, μὲ παλμὸ καὶ 
δυναμισμὸ ἔδωσαν ἠχηρὸ 

χαστούκι στὴν προδο-
τικὴ συμφωνία καὶ στοὺς 

ἐμπνευστές της.
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Πολὺ συνοπτικὰ ὅταν λέμε Τσά-
μικο ζήτημα ἀναφερόμαστε 
στὶς διεκδικήσεις τῶν Ἀλβανῶν 

(πρώην κατοίκων τῆς Θεσπρωτίας  
(Τσαμουριᾶς) πού συνίστανται ἀπὸ τὴ 
μία στὴν ἐπιστροφὴ τῶν περιουσιῶν 
τους (πού κατεῖχαν ἀπὸ τὸ 1912 ὡς τὸ 
΄40) καὶ τὴν καταβολὴ ἀποζημιώσεων 
γιὰ τὰ χρόνια πού τὶς ἔχασαν καὶ ἀπὸ 
τὴν ἄλλη στὴν  ἐπάνοδό τους στὴν 
Ἑλλάδα ἀλλὰ  καὶ τὴν ὠμὴ διεκδίκηση 
ἑλληνικῶν ἐδαφῶν.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΤΩΝ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥ-
ΘΙΑΣ, Ο ΖΕΡΒΑΣ, Η ΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ

Μόλις ἡ Ἰταλία συνθηκολόγησε τὸ 
1943  οἱ Τσάμηδες προσαρμόστηκαν 
ἀστραπιαία στὴ νέα κατάσταση καὶ 
πῆγαν μὲ τὸ μέρος τῶν Γερμανῶν  γιὰ 
νὰ ἐξασφαλίσουν τὸ ἀτιμώρητο γιὰ τὰ 
ἐγκλήματά τους  ἀλλὰ καὶ εὐκαιρίες γιὰ 
νέο πλιάτσικο. Ἐντάσσονται στὰ Γερ-
μανικὰ Στρατεύματα Κατοχῆς, φέρο-
ντας καὶ ἀναγνωριστικὸ περιβραχιόνιο 
μὲ τὸν ἀγκυλωτὸ σταυρὸ ἢ καὶ κανο-
νικὴ γερμανικὴ στολή. 

Οἱ γερμανικὲς ἀρχὲς παρατηροῦν 
σὲ ἔκθεσή τους ὅτι, «τὰ τμήματα τοῦ 
ἀλβανικοῦ πληθυσμοῦ συμπαρίστα-
νται στὰ γερμανικὰ στρατεύματα καὶ 
ἔχουν προσφέρει πολύτιμη βοήθεια 
στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν ἀνταρτῶν», καὶ 
ὅτι «στὶς μέχρι τώρα ἐπιχειρήσεις κατὰ 
τῶν ἀνταρτῶν οἱ μουσουλμάνοι ἀπο-
δείχτηκαν ἱκανοὶ λόγω τῆς γνώσης τῆς 
περιοχῆς, ἰδιαίτερα στὶς ἐπιχειρήσεις 
ἀνίχνευσης.».

Ὅλος σχεδὸν ὁ ἀλβανικὸς πληθυσμὸς 
ἀπὸ 14 ἐτῶν καὶ 
πάνω, ἐξοπλίστηκε, 
καὶ σχηματίστηκαν 
νέα ἔνοπλα τμήματα 
ποὺ τέθηκαν ὑπὸ τὶς 
ὁδηγίες τῶν Μαζὰρ 
καὶ Νουρὶ Ντίνο. Ὅλοι 
οἱ Ἀλβανοὶ τῶν ὁμά-
δων αὐτῶν φοροῦσαν 
στρατιωτικὲς στολές, 
ἰταλικὲς ἢ γερμανι-
κές, καθὼς καὶ περι-
βραχιόνιο μὲ τὴ λέξη 
«Τσάμης» ποὺ τοὺς 
ἔδινε τὴ δυνατότη-
τα νὰ κυκλοφοροῦν 
ἐλεύθερα στὶς πόλεις 
καὶ τὴν ὕπαιθρο, φέροντας ὁπλισμό. Οἱ 
δικαιοδοσίες τῆς ἀλβανικῆς Τζανταρμε-
ρίας (χωροφυλακῆς), ἐπεκτάθηκαν καὶ 
τῆς ἀνατέθηκε τὸ καθῆκον τῆς τήρη-
σης τῆς τάξης, ἐξέλιξη ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ 
Τσάμηδες σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἐκμε-
ταλλεύτηκαν προκειμένου νὰ κλείσουν 
λογαριασμοὺς τοῦ παρελθόντος.

Τὶς μεγαλύτερες καταστροφές, ὑπέ-
στη τὸν Ἰούλιο τοῦ 1943 ἡ περιοχὴ 
Φαναρίου τῆς Θεσπρωτίας. Καὶ αὐτὸ 
δὲν ἦταν τυχαῖο. Ἀποδείχτηκε ὅτι 

ἀποτελοῦσε προσφιλῆ τακτικὴ τῶν 
Τσάμηδων νὰ στρέφουν τὶς γερμα-
νικὲς ἐπιχειρήσεις πρὸς τὶς περισσότε-
ρο εὔφορες καὶ ἀποδοτικὲς περιοχές, 
ὅπως ἦταν ἡ κοιλάδα τοῦ Φαναρίου, 
μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι οἱ κάτοικοί τους 
παρεῖχαν ὑποστήριξη στοὺς ἀντάρτες. 
Στὶς 27 Ἰουλίου 1943, 
μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς 
ἐπιθέσεως κατὰ τοῦ χω-
ριοῦ Ἁγία Κυριακὴ (Πό-
ποβο), 800 Τσάμηδες τῆς 
«K.S.I.L.I.A», ὑπὸ τὴν 
ἀρχηγία τῶν ἀδελφῶν 
Ντίνο, σὲ συνεργασία 
μὲ δυνάμεις Κατοχῆς, 
ἔκαναν ἐπιδρομὴ στὰ 
χωριὰ τοῦ Φαναρίου. Λε-
ηλατήθηκαν καὶ πυρπο-
λήθηκαν 519 κατοικίες, 
σκοτώθηκαν 200 κάτοι-
κοι (ἀπὸ αὐτοὺς πολλὲς  
ἤσαν γυναῖκες ποὺ προ-
ηγουμένως βιάσθηκαν) 
καὶ συνελήφθησαν 500 
ἄτομα ποὺ στάλθηκαν 
ὅμηροι στὰ Ἰωάννινα. 
Ὁλοσχερὴς ἦταν ἡ ἀπώ-
λεια τοῦ κτηνοτροφικοῦ 
πλούτου. Περίπου 29 χω-
ριὰ ἐρημώθηκαν πλήρως. 
Καὶ αὐτὰ χωρὶς νὰ ὑπάρ-
χει ἴχνος ἀνταρτικῆς ὁμά-
δας στὴν περιοχή.  Κατὰ 
κανόνα,, τὶς γερμανικὲς 
ἐπιχειρήσεις ἀκολουθοῦσαν λεηλασίες 
ἐκ μέρους τῶν ἔνοπλων Τσάμηδων σὲ 
τέτοια ἔκταση ποὺ ἔφεραν τὸν ντόπιο 
πληθυσμὸ σὲ ἀπελπιστικὴ κατάσταση. 

Συγκέντρωναν κινητὲς 
περιουσίες, τὰ σκεύη 
καὶ τὸ ρουχισμὸ τῶν 
σπιτιῶν, τὰ ζῶα καὶ ὅτι 
ἀκόμη μποροῦσε νὰ 
μεταφερθεῖ καὶ τὰ με-
τέφεραν στὰ ἀλβανικὰ 
χωριά.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Ἡ Παραμυθιὰ λόγω 
τῆς γειτνίασης μὲ τὸ 
ἀνταρτοκρατούμε -
νο Πόποβο καὶ τοῦ 
ἄκαμπτου ἠθικοῦ 

τῶν κατοίκων της εἶχε μπεῖ στὸ μάτι 
τῶν Τσάμηδων. Ἐκεῖ ὁ ὁπλαρχηγὸς 
Γεωργίου εἶχε ἐκτελέσει τὸν Ἕλλη-
να προδότη Σωτ.Κουτούδη καὶ τοὺς 
ἐγκληματίες Τσάμηδες Τεφὶκ Κεμὰλ 
καὶ Γιαγιὰ Ναούμ. Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ 
τελειώνουν μὲ αὐτὸ τὸ ἀγκάθι ὅπως 
τὸ θεωροῦσαν. Στὶς 24 Σεπτεμβρίου 
1943, μὲ ἀφορμὴ τὸ θάνατο ἔξι Γερ-
μανῶν στρατιωτῶν κοντὰ στὸ Ἐλευθε-
ροχώρι, οἱ κατακτητὲς συνέλαβαν 60 
ἐπιφανεῖς κατοίκους τῆς Παραμυθιᾶς. 

Λίγες μέρες ἀργότερα, στὶς 29 τοῦ 
μήνα, ἐκτελέστηκαν 49 ἀπὸ αὐτούς, 
ἀφοῦ διατάχθηκαν νὰ σκάψουν μόνοι 
τους τὸν τάφο τους.Τὸν κατάλογο τῶν 
ὀνομάτων τῶν Παραμυθιωτῶν ποὺ 
συνελήφθησαν καὶ ἐκτελέστηκαν ἀπὸ 
τὸ γερμανικὸ ἀπόσπασμα, συνέταξε ὁ 

ἴδιος ὁ Μοζὰρ Ντίνο, ἐνῶ ὁμάδες ἔνο-
πλων Τσάμηδων ἦταν αὐτὲς ποὺ πραγ-
ματοποίησαν τὶς συλλήψεις μὲ τὴ συ-
νοδεία Γερμανοῦ ἀξιωματικοῦ. Ἀρκετοὶ 
ἀπὸ αὐτοὺς παραβρέθηκαν στὸ πλευρὸ 
τοῦ γερμανικοῦ ἀποσπάσματος καὶ τὴν 
ἡμέρα τῆς ἐκτέλεσης. Ἔτσι μετὰ τὴν 
Ἠγουμενίτσα καὶ τοὺς Φιλιάτες ἐρη-
μώθηκε ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο καὶ 
ἡ Παραμυθιά. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι 
ἄφησαν μόνο τοὺς ὑπαλλήλους τοῦ 
δημοσίου Ταμείου γιὰ νὰ συνεχίζουν νὰ 
παίρνουν οἱ χοτζάδες καὶ οἱ μουσουλ-
μάνοι δάσκαλοι τὸ μισθό τους ἀπὸ τὸ 
ἑλληνικὸ κράτος! Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ 
καὶ μετὰ στὴ Παραμυθιὰ καὶ γενικότε-
ρα στὴ Θεσπρωτία τὸν ἑλληνισμὸ δι-
ασώζει ὁ μόλις ἐνθρονισθεῖς νέος μη-
τροπολίτης Δωρόθεος. Μὲ κίνδυνο τῆς 
ζωῆς του διαμαρτύρεται ἔντονα πρὸς 
ὅλες τὶς κατευθύνσεις, στὴν Ἀθήνα, τὰ 
Ἰωάννινα ,στοὺς Γερμανούς, ἐνημερώ-
νει τοὺς ἀντάρτες γιὰ τὶς κινήσεις τῶν 
Τσάμηδων, συγκεντρώνει τρόφιμα καὶ 
εἴδη πρώτης ἀνάγκης γιὰ τὸ ποίμνιό 
του, σώζει κρατουμένους ἀπὸ ἐκτέλεση 
εἴτε παρακαλώντας εἴτε δωροδοκώντας  
εἴτε καὶ ἀπειλώντας ἂν σήκωνε ἡ περί-
σταση ὅτι ἂν ἀλλάξει  ἡ κατάσταση θὰ 
τιμωρηθοῦν ὅσοι ἐγκλημάτησαν. Μάλι-
στα τὸν Αὔγουστο τοῦ ́ 44 ὅταν φαινό-
ταν πιὰ  ἡ ἥττα τοῦ ἄξονα καὶ ὑπῆρχαν 
φόβοι ὅτι οἱ Τσάμηδες ὑποχωρώντας 

θὰ ἄφηναν καμμένη γῆ, κέρδισε περί-
που 25 μέρες (ὥσπου νὰ καταλάβουν 
οἱ ὁμάδες τοῦ ΕΔΕΣ τὴν Παραμυθιὰ) 
ἐρχόμενος σὲ δῆθεν συνεννόηση μὲ 
τοὺς ἀδελφοὺς Ντίνο περὶ ἀνακήρυξης 
αὐτόνομης πολιτείας στὴ Θεσπρωτία 
μὲ τὸν ἴδιο πρόεδρο καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 

Ντίνο ὑπουργοὺς Στρατιω-
τικῶν καὶ οἰκονομίας ἀντίστοι-
χα! Ὑπῆρξε μία ὄντως ἡρωικὴ 
μορφὴ ποὺ τίμησε τὸ ράσο τοῦ 
Ἕλληνα ἱεράρχη τὶς δύσκολες 
ἐκεῖνες ὧρες. 

Τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Αὐγού-
στου 1944, μετὰ ἀπὸ διαταγὴ 
τοῦ Συμμαχικοῦ Στρατηγείου 
Μέσης Ἀνατολῆς, ξεκίνησαν 
ἐκτεταμένες ἐπιχειρήσεις τῆς 
10ης Μεραρχίας τῶν ΕΔΕΣ-ΕΟ-
ΕΑ πρὸς τὸ Μαργαρίτι καὶ τὴ 
Μαζαρακιὰ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πρὸς 
τὴν Ἠγουμενίτσα. Ἡ ἀντίσταση 
ποὺ πρόβαλαν τὰ ἔνοπλα σώ-
ματα τῶν Τσάμηδων κάμφθηκε 
γρήγορα καὶ ὁλόκληρη ἡ περιο-
χή, μέχρι τὴ γραμμὴ Ἠγουμενί-
τσας-Μενίνας (Νεράιδας) ἐλευ-
θερώθηκε.

Τὰ ἔνοπλα σώματα τῶν Τσά-
μηδων, συνέχισαν νὰ ἐνισχύουν 
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐπιχειρή-
σεων τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ τοῦ 
φθινοπώρου τὶς γερμανικὲς 
δυνάμεις στὴ Θεσπρωτία. Πα-
ράλληλα δὲ καὶ καθὼς οἱ γερ-

μανοὶ συμπτύσσονταν πλέον βορειο-
τέρα προκειμένου νὰ ἐγκαταλείψουν 
τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος, συνεχιζόταν καὶ ἡ 
ἐκκένωση τῶν περιοχῶν ἀπὸ τὸν ἄμα-
χο πληθυσμὸ τῶν Τσάμηδων, ποὺ ἀκο-
λουθοῦσαν τὰ ὑποχωροῦντα γερμανικὰ 
τμήματα ἀναλογιζόμενοι ὅτι θὰ ἔδιναν 
λόγο στὴν Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη γιὰ 
τὶς ἐνέργειές τους. Ἡ μεγάλη μάζα τοῦ 
ἀλβανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς, 
εἶχε διέλθει τὸ ποτάμι τοῦ Καλαμᾶ καὶ 
εἶχε συγκεντρωθεῖ στὴν ὕπαιθρο τῆς 
περιφέρειας Φιλιατῶν, μέχρι τὰ ἑλλη-
νοαλβανικὰ σύνορα καὶ τὴν παραλία. 
Ἀρχὲς Σεπτεμβρίου 1944, ἡ μάζα αὐτὴ 
τῶν Ἀλβανῶν, πέρασε τὰ σύνορα καὶ 
ἐγκαταστάθηκε στὸ ἀλβανικὸ ἔδαφος 
ἀπὸ τὴν Κονίσπολη καὶ πέρα.

Προηγουμένως στὶς 27 Αὐγούστου 
1944, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΕΔΕΣ, Ναπολέ-
ων Ζέρβας ἀπηύθυνε προκήρυξη πρὸς 
τοὺς ἔνοπλους Τσάμηδες ποὺ ἐξακο-
λουθοῦσαν νὰ μάχονται στὸ πλευρὸ 
τῶν Γερμανῶν, καλώντας τους γιὰ τε-
λευταία φορὰ νὰ καταθέσουν τὰ ὄπλα 
καὶ ἐγγυώμενος τὴ ζωή, τὴν τιμὴ καὶ 
τὴν περιουσία τους. Ὅμως οὔτε καὶ σ΄ 
αὐτὴ τὴν περίπτωση ὑπῆρξαν ἀποτελέ-
σματα.

Καθὼς ἡ περιοχὴ ἀπελευθερωνόταν , 
τὸ συσσωρευμένο μίσος ποὺ εἶχαν καλ-
λιεργήσει οἱ κάθε εἴδους βιαιοπραγίες 
καὶ τὰ ἐγκλήματα τῶν Τσάμηδων, ἀλλὰ 

Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν ὀστῶν τῶν 49 
προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς.

Χαρακτηριστικὸ τῆς 
σφαγῆς τῶν 49 προκρίτων 
τῆς Παραμυθιᾶς εἶναι ὅτι 

οἱ Τσάμηδες ἄφησαν μόνο 
τοὺς ὑπαλλήλους τοῦ 

δημοσίου Ταμείου, γιὰ νὰ 
συνεχίζουν νὰ παίρνουν οἱ 
χοτζάδες καὶ οἱ μουσουλ-
μάνοι δάσκαλοι τὸ μισθό 

τους ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ 
κράτος!



11σελΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

καὶ ἡ ἐπιμονή τους νὰ μάχονται μέχρι 
τὴ τελευταία στιγμὴ  στὸ πλευρὸ τῶν 
Γερμανῶν, ξέσπασε πάνω στὰ κεφά-
λια τῶν Ἀλβανῶν ποὺ 
ἔπεφταν στὰ χέρια 
τῶν Ἑλλήνων, ἀνδρῶν 
καὶ γυναικῶν ἀδιάκρι-
τα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι 
τὰ θύματα ὑπῆρξαν 
δεκάδες, ἐνῶ ὁ διοι-
κητὴς τοῦ 16ου Συ-
ντάγματος τοῦ ΕΔΕΣ, 
ἀντισυνταγματάρχης 
Ἀριστείδης Κρανιᾶς, 
ποὺ ἔφτασε στὴν Πα-
ραμυθιά, ἔγραψε ὅτι 
«αὐτὸ ποὺ ἐπακολού-
θησε δὲν περιγράφε-
ται».

Ἀργότερα, ὁ Κρὶς 
Γουντχάουζ σύνδε-
σμος τῶν Συμμάχων  
παραδέχθηκε ὅτι καὶ 
ἡ Συμμαχικὴ Ἀποστολὴ ὑπὸ τὶς ὁδη-
γίες τοῦ ἴδιου, ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ τὴν 
ἐκκαθάριση τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τοὺς 
Ἀλβανοὺς προκει-
μένου νὰ διευκο-
λυνθοῦν οἱ ἐπιχει-
ρήσεις κατὰ τῶν 
Γερμανῶν, ὡστό-
σο σημείωσε ὅτι  
ἡ ἐφαρμογὴ τῶν 
ὁδηγιῶν ὑπῆρξε 
αἱματηρή, ἂν καὶ 
γιὰ τὸν ἴδιο «οἱ 
Τσάμηδες πῆραν 
αὐτὸ ποὺ τοὺς 
ἄξιζε». Στὸ σημεῖο 
αὐτὸ νὰ ἀναφέ-
ρουμε ὅτι χωρὶς 
κανεὶς νὰ δικαιώ-
νει τέτοιες πρά-
ξεις ἀντεκδίκησης, 
ἰδιαίτερα ἐμεῖς ὡς 
Χριστιανοί, πρέπει 
νὰ θυμηθοῦμε τί 
ἀντιμετώπιση εἶχαν 
ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ 
λαὸ τὴν ἴδια περίο-
δο, οἱ Ἕλληνες δοσίλογοι  συνεργάτες 
τῶν Ναζὶ (ποὺ πολλοὶ ἐκτελέστηκαν) 
ἐνῶ τὴν ἴδια ἐποχὴ δυστυχῶς ἀνήκου-
στες  φρικαλεότητες λάμβαναν χώρα 
καὶ μεταξὺ Ἑλλήνων. Παράλληλα νὰ 
μὴν ξεχνοῦμε ὅτι σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη 
τὰ χρόνια 1944-1946 κυριάρχησε τὸ 
ζήτημα τῆς ἀποκάλυψης, διαπόμπευ-
σης καὶ τιμωρίας τῶν συνεργατῶν τῶν 
Ναζὶ (δοσιλόγων) ποὺ ἔφτασε ἀκόμη 
καὶ σὲ βίαιες μαζικὲς μετακινήσεις πλη-
θυσμῶν. Χαρακτηριστικὰ πάνω ἀπὸ 10 
ἑκατομμύρια Γερμανοὶ ἀναγκάστηκαν 
βίαια νὰ μετακινηθοῦν ἀπὸ περιοχὲς 
τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης ὅπου ζοῦσαν 
μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β Π.Π. συχνὰ κάτω 
ἀπὸ ἰδιαίτερα βίαιες συνθῆκες.   ‘Ἦταν 
πολὺ δύσκολο νὰ συγκρατηθοῦν 
ἄνθρωποι ποὺ ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα 
ἀπὸ τὸ σύνολο ἑνὸς μειονοτικοῦ πλη-
θυσμοῦ ποὺ στράφηκε ἐναντίον τῶν 
ἀθώων συμπολιτῶν του, συνεργαζόμε-
νος μὲ στρατεύματα κατοχῆς, χωρὶς νὰ 
τοῦ ἔχουν φταίξει σὲ τίποτε. Ἐνδεικτικὸ 
ἐξάλλου εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ὁ 
Χότζα στὴν Ἀλβανία γιὰ 9 χρόνια μέ-

χρι τὸ 1953 δὲν τοὺς ἔδινε τὴν ἀλβα-
νικὴ ὑπηκοότητα καὶ τοὺς κρατοῦσε σὲ 
στρατόπεδα συγκέντρωσης ἐπειδὴ  δὲν 

τοὺς ἐμπιστευόταν 
λόγω τῆς συνεργασίας 
τους μὲ τοὺς Ναζί. 

Στὰ τέλη Δεκεμβρίου 
1944, πέρασαν στὸ 
ἀλβανικὸ ἔδαφος καὶ οἱ 
τελευταῖες ὁμάδες τῶν 
Τσάμηδων, ποὺ μέχρι 
τότε παρέμειναν στὴν 
Ἤπειρο καὶ συγκε-
ντρώθηκαν στὴν πε-
ριφέρεια τῆς Κονίσπο-
λης, ὅπου βρίσκονταν 
συγκεντρωμένοι καὶ οἱ 
ὑπόλοιποι Τσάμηδες.  
Γιὰ τὴ φυγή τους στὴν 
Ἀλβανία οἱ Γερμανοὶ 
διέθεσαν γερμανικὰ 
φορτηγά. Ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τὴ νέα πατρίδα 

ποὺ ἐπέλεξαν οἱ Τσάμηδες συνέχισαν 
τὶς ἀνθελληνικὲς ἐνέργειες ἐνισχύοντας 
καὶ τὶς δυνάμεις τῶν κομμουνιστῶν 

στὴν Ἑλλάδα μὲ  ἄνδρες, ἡλικίας 17-40 
ἐτῶν, καθὼς καὶ μὲ συχνὲς ἐνοχλήσεις 
εἰς βάρος τῶν Βορειοηπειρωτῶν  Ὁ ἐκ 
τῶν ἀρχηγῶν τῶν Τσάμηδων, Μαζὰρ 
Ντίνο, δολοφονήθηκε τὸ 1945 στὸ 
Δέλβινο ὑπὸ ἄγνωστες συνθῆκες, φέ-
ροντας τὸ στίγμα τοῦ προδότη, ὅπως 
τὸν χαρακτήριζε τὸ κομμουνιστικὸ κα-
θεστὼς τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα, ἐπειδὴ εἶχε 
συνεργαστεῖ μὲ τοὺς κατακτητὲς

Ἀναφέρει σχετικὰ ἡ Ἔκθεση τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Συνδέσμου στὴν Βαλκανικὴ Ἐπι-
τροπὴ τοῦ Ο.Η.Ε., ὅπως δημοσιεύθηκε 
στὸν ἡμερήσιο Τύπο τῆς  14.7.1949 : « 
Εἶναι γνωστὸν ὅτι 16 - 17.000 Τσάμη-
δες εἶχον ἐθελουσίως ἐγκαταλείψει τὴν 
Ἑλλάδα κατὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου καὶ 
εἶχον καταφύγει εἰς τὴν Ἀλβανίαν ἐκ 
φόβου μὴ κληθοῦν καὶ δώσουν λόγον 
πρὸ τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης διὰ τὰ 
ἐγκλήματα, τὰ ὁποῖα εἶχον διαπράξει 
κατὰ τὴν κατοχήν, ἐν στενὴ συνεργα-
σία μετὰ τῶν Ἰταλικῶν, Ἀλβανικῶν καὶ 
Γερμανικῶν στρατευμάτων ...».

Ὑπάρχουν ἄλλωστε, καὶ ἀδιάψευστες 
ὁμολογίες ἀκόμη καὶ Μουσουλμάνων 

Τσάμηδων κατατεθειμένες 
ἁρμοδίως, οἱ ὁποῖες κατα-
μαρτυροῦν τοῦ λόγου τοῦ 
ἀληθές, ὅπως ἡ παρακάτω, 
τοῦ Τσάμη Νουχτὶ Λατίφ, 
ἀπὸ τὰ Τρίκορφα Φιλιατῶν: 
«Ἐμεῖς οἱ Μωαμεθανοὶ δὲν 
εἴχαμε κανένα παράπονο 
κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Διοική-
σεως, ὥστε νὰ μὴν μπορῶ 
νὰ καταλάβω, γιατί μὲ τὴν 
Ἀξονικὴ Κατοχὴ ὅλοι οἱ Μω-
αμεθανοί, ὄχι μόνον ἔγιναν 
ὄργανα τῶν Ἰταλῶν καὶ 
Γερμανῶν, ἀλλά, ἀκόμη πε-
ρισσότερο, μὲ φόνους καὶ 
ἄλλες ἐγκληματικὲς πράξεις, 
ἐξεδήλωσαν τὴν πρόθεση 
των νὰ ἐξαλείψουν τὸ Ἑλλη-
νικὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὴν περι-
φέρεια τῆς Θεσπρωτίας».

Στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν 
ὓπ΄ἄρ. 344/23-4-1945 ἀπό-
φαση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστη-
ρίου δοσιλόγων Ἰωαννίνων 
καὶ μὲ περίπου 1.700 προ-

σωπικὲς καταδικαστικὲς 
ἀποφάσεις ἐρήμην ποὺ 
ἐπακολούθησαν, κατα-
δικάστηκαν ὡς ἐγκλη-
ματίες πολέμου γιὰ ἀξι-
όποινες πράξεις καὶ γιὰ 
συνεργασία μὲ τὶς κα-
τοχικὲς δυνάμεις, ἐνῶ οἱ 
περιουσίες τους δημεύ-
τηκαν (Β.Δ. 2185/1952 
καὶ Ν.27891/1954) καὶ 
ἐκποιήθηκαν ἢ διανεμή-
θηκαν σὲ ὅλους, ὅσους 
ἔπεσαν θύματα τῆς θη-
ριωδίας τους. Παράλ-
ληλα, μὲ τὴν ὓπ΄ἄρ. 
50862/1947 ἀπόφαση 
τοῦ Ὑπουργείου Στρατι-
ωτικῶν οἱ Τσάμηδες στε-
ρήθηκαν τῆς ἑλληνικῆς 
ἰθαγένειας. σύμφωνα 
μὲ τὶς διεθνεῖς ἀνάλογες 
διατάξεις, ὅπως συνέβη 
καὶ μὲ ἄλλους Ἕλληνες 

πολίτες ποὺ ἦταν ὑπόλογοι 
γιὰ ἐγκλήματα καὶ διέφυγαν 
στὸ σιδηροῦν παραπέτα-
σμα.  Οἱ ἐλάχιστες δεκάδες 
Τσάμηδες ποὺ παρέμειναν 
στὴν Ἑλλάδα (ὅσοι θεωροῦσαν τοὺς 
ἑαυτοὺς τοὺς ἀθώους), παρέμειναν 
ἀνενόχλητοι καὶ συμβίωσαν μὲ τὸ ἑλλη-
νικὸ στοιχεῖο, διάγοντας φιλησύχως καὶ 
νομοταγῶς. Μὲ βάση  τὰ στοιχεῖα τῆς 
ἀπογραφῆς τῆς 7/4/1951, εἶχαν παρα-
μείνει  στὴν Ἑλλάδα  123 Τσάμηδες.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴ Βόρειο Ἤπειρο, ἡ 
ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔθεσε ἐπίσημα τὸ 
ζήτημα τῆς Ἕνωσής της μὲ τὴν Ἑλλά-
δα στὴ Διάσκεψη Εἰρήνης τῶν Παρι-
σίων.  Τὸ θέμα παραπέμφθηκε στοὺς 
Ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν τῶν τεσσάρων 
νικητριῶν Μεγάλων Δυνάμεων καὶ κα-
ταγράφηκε (στὶς 30.08.1946) στὴν 
πρὸς συζήτηση ἡμερήσια διάταξη.  
Σύμφωνα μὲ τὴ σύσκεψη τοῦ Συμβου-
λίου τῶν τεσσάρων ὑπουργῶν στὴ Νέα 
Ὑόρκη (ἀπὸ 04.11.46 ἕως 12.12.46) 
ἡ ἀπόφαση γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ 
παρέμεινε ἐκκρεμὴς γιὰ νὰ ἐξετασθεῖ 

μετὰ τὴ λύση τοῦ Αὐστριακοῦ καὶ τοῦ 
Γερμανικοῦ ζητήματος.  Τὸ Αὐστριακὸ 
λύθηκε τὸ 1955 καὶ τὸ Γερμανικὸ τὸ 
1990.  Ἀπομένει στὸ ἑλληνικὸ κράτος 
νὰ ἐπανέλθει.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διακυβέρνησης 
τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τοὺς  Χότζα καὶ Ἀλία 
καὶ γιὰ 45 περίπου χρόνια  τὸ ζήτημα 
τῶν Τσάμηδων πέρασε οὐσιαστικὰ στὸ  
περιθώριο  Μετὰ ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ δι-
άστημα τῆς σιωπῆς γύρω ἀπὸ τοὺς 
Τσάμηδες, μὲ τὴν πτώση τοῦ κομμου-
νισμοῦ στὴν Ἀλβανία τὸ 1991,ἀρχίζει ἡ 
2η φάση τοῦ ζητήματος ποὺ ἐπανέρχε-
ται στὴν ἐπικαιρότητα σὲ κάθε  περίοδο 
ἔντασης στὶς σχέσεις Ἑλλάδας- Ἀλβανί-
ας.

Ὀκτὼ ὁλόκληρα χρόνια συμπληρώνο-
νται σήμερα ἀπὸ τὴν ἄνανδρη δολο-
φονία τοῦ Ἕλληνα Βορειοηπειρώτη 

Ἀριστοτέλη Γκούμα ἀπὸ ἀλβανοὺς ἐξτρε-
μιστὲς λίγα μέτρα ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι του στὴν 
Χιμάρα, ἐπειδὴ δὲν ὑποχώρησε ἀπὸ τὸ δικαί-
ωμα νὰ ὁμιλεῖ τὴν μητρική του γλώσσα στὴν 
γενέθλια γῆ του.

Τὸ πρωὶ τελέστηκε τρισάγιο στὸ μνῆμα τοῦ 
Ἐθνομάρτυρα στὸ Νεκροταφεῖο τῆς Χιμάρας 
ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του, παρουσία συγγενῶν, 
φίλων, συντοπιτῶν καὶ ἄλλων πατριωτῶν ποὺ 
βρέθηκαν ἐκεῖ γιὰ νὰ ἀποτίσουν φόρο τιμῆς 
στὴν μνήμη του ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ στείλουν τὸ 
μήνυμα ὅτι ὅσα χρόνια καὶ ἂν περάσουν ἡ θυ-
σία του δὲν θὰ ξεχαστεῖ ποτέ.

Τὸ παρὸν ἔδωσε μὲ ἀντιπροσωπεία της καὶ 
ἡ Κίνηση γιὰ τὴν Ἀναγέννηση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ὁ πρόεδρος τῆς ὁποίας κατέθεσε 
στεφάνι στὸ μνῆμα τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα 
ὡς μία ἐλάχιστη ἔνδειξη τιμῆς στὴ μνήμη του.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
Χιμάρα, 12 Αὐγούστου 2018 
Κίνηση γιὰ τὴν Ἀναγέννηση τῆς Βορείου 
Ἠπείρου

Τὴν μνήμη τοῦ 
Ἀριστοτέλη 
Γκούμα τίμησε ἡ 
Κίνηση γιὰ τὴν 
Ἀναγέννηση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου

Τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Ἀριστοτέλη 
Γκούμα στὴν Χειμάρρα.

Ὁ στρατηγὸς Ναπολέων Ζέρβας (στὸ κέντρο) μὲ 
τὶς ἀντάρτικες ὁμάδες ἐθνικῆς ἀντίστασης, ΕΔΕΣ, 

ἀνάγκασε τοὺς ἐγκληματίες Τσάμηδες νὰ φύγουν ἀπὸ 
τὴν Θεσπρωτία καὶ νὰ καταφύγουν στὴν Ἀλβανία.

Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΕΔΕΣ, 
Ναπολέων Ζέρβας ἀπηύ-

θυνε προκήρυξη πρὸς 
τοὺς ἔνοπλους Τσάμηδες 

ποὺ ἐξακολουθοῦσαν 
νὰ μάχονται στὸ πλευρὸ 

τῶν Γερμανῶν, καλώντας 
τους γιὰ τελευταία φορὰ 
νὰ καταθέσουν τὰ ὄπλα 
καὶ ἐγγυώμενος τὴ ζωή, 
τὴν τιμὴ καὶ τὴν περιου-
σία τους. Ὅμως οὔτε καὶ 
σ΄ αὐτὴ τὴν περίπτωση 
ὑπῆρξαν ἀποτελέσματα.
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Διατηροῦν τὰ ἀνθελληνικὰ σχολικὰ βιβλία οἱ  Ἀλβανοὶ 
Ἐμπαίζουν τὴν Ἀθήνα

Τὶς ἀπαράδεκτες συνθῆκες τῆς μειο-
νοτικῆς ἐκπαίδευσης στὴν Ἀλβανία, 
ποὺ ὁδηγοῦν σὲ περαιτέρω συρρί-

κνωση τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ στὴν ὑποχρε-
ωτικὴ φυγὴ ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες 
του, καταγγέλλει μὲ ἀνακοίνωσή της ἡ 
ὀργάνωση τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας 
«ΟΜΟΝΟΙΑ», μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τῆς 
νέας σχολικῆς χρονιᾶς καὶ ἀναδεικνύει τὸ 
ἐξίσου σοβαρὸ ζήτημα τῆς διατήρησης 
καὶ φέτος τῶν ἀνθελληνικῶν ἀναφορῶν 
στὰ σχολικὰ βιβλία.

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ» καταγγέλλει «ἔλλειψη 
φροντίδας γιὰ τὶς σχολικὲς ὑποδομές, 
καθυστερήσεις γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ 
διατήρηση τοῦ ἀνθελληνικοῦ περιεχομέ-
νου στὰ ἐγχειρίδια τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς 
Γεωγραφίας», ἀναδεικνύοντας ἕνα ση-
μαντικὸ πρόβλημα στὶς διμερεῖς σχέσεις, 
καθὼς πλέον ἀφορᾶ τὴν ἀξιοπιστία τῆς 
ἀλβανικῆς πλευρᾶς σὲ ὅ,τι συζητᾶ καὶ 
συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἀθήνα.

Ἡ Συμφωνία γιὰ ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν 
βιβλίων πάει τουλάχιστον μία δεκαετία 
πίσω, ἀλλὰ ἐνῶ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ βιβλία 
ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ οἱ ἀναφορὲς σὲ «Βό-
ρειο Ἤπειρο», τὰ ἀλβανικὰ βιβλία συνεχί-
ζουν νὰ εἶναι γεμάτα μὲ ἀνθελληνικὲς καὶ 
ἀλυτρωτικὲς ἀναφορές.

Καὶ στὴν τελευταία προσπάθεια προ-
σέγγισης μέσω τῶν συνομιλιῶν τῶν 
Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ν. Κοτζιὰ καὶ Ντ. 
Μπουσάτι εἶχε συμφωνηθεῖ καὶ πάλι νὰ 
λειτουργήσουν οἱ κοινὲς ἐπιτροπὲς γιὰ 
τὸν ἐντοπισμὸ τῶν προβληματικῶν ἀνα-
φορῶν στὰ σχολικὰ βιβλία καὶ νὰ ὑπάρξει 
ἄμεση ἀλλαγή τους.

Καὶ ἐνῶ ἡ Ἀθήνα ἔχει προχωρήσει σὲ μία 
σειρὰ κινήσεις καλῆς θέλησης πρὸς τὴν 

Ἀλβανία (ἀναγνώριση διπλωμάτων ὁδή-
γησης, κατάργηση τῆς ἐπικύρωσης τῶν 
ἀλβανικῶν ἐγγράφων καὶ πιστοποιητικῶν 
κ.α.) ἐνῶ ὅμως ἡ κρίσιμη συζήτηση γιὰ 
τὴν Συμφωνία ὁριοθέτησης τῶν θαλασ-
σίων συνόρων ἔχει παγώ-
σει, ξαφνικὰ ὑφίσταται 
καὶ «καψόνια» ἀπὸ τοὺς 
Ἀλβανοὺς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ 
τὰ σχολικὰ βιβλία.

Ἔτσι σύμφωνα μὲ πλη-
ροφορίες μας στὴν τε-
λευταία συνάντηση τῆς 
Κοινῆς Ἐπιτροπῆς μὲ προ-
κλητικὸ τρόπο ἡ ἀλβανικὴ 
πλευρὰ ἀνακοίνωσε ὅτι 
οὔτε φέτος θὰ ἀλλάξουν 
τὰ βιβλία, καθὼς τώρα... 
ἀνακάλυψαν ὅτι δὲν προ-
βλέπεται ἀλλαγὴ βιβλίων 
πρὶν περάσει μία…τριετία.

Οἱ Ἀλβανοὶ μάλιστα πρόβαλλαν τὴν 
πρωτοφανῆ ἄποψη ὅτι οἱ χάρτες (οἱ 
ὁποῖοι δείχνουν τὶς ἀλβανικὲς περιοχὲς νὰ 
καλύπτουν ὅλη σχεδὸν τὴν βορειοδυτικὴ 
Ἑλλάδα) «δὲν ἐνοχλοῦν γιατί ἀποτυπώ-
νουν τὴν ἱστορία δείχνοντας μία παλιὰ 
εἰκόνα…».

Τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τῶν σχολικῶν βι-
βλίων ποὺ περιλαμβάνουν ἀπαράδεκτες 
ἀναφορὲς καθὼς χαρακτηρίζουν «ἀλβα-
νικὰ ἐδάφη» ὅλη τὴν Ἤπειρο μέχρι τὴν 
Πρέβεζα ἀλλὰ καὶ τὴν Δυτικὴ Μακεδονία, 
περιγράφουν ὡς «Γενοκτονία» τὴν φυγὴ 
τῶν Τσάμηδων ἀπὸ τὴν Θεσπρωτία στὴν 
διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καλ-
λιεργώντας ἕναν ἐπικίνδυνο ἀλυτρωτισμὸ 
καὶ διατηρώντας τὸν μύθο τῆς ταύτισης 
τῶν «ἀρβανιτῶν» μὲ ἀλβανική… μειονό-

τητα, ἔχει τεθεῖ μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὶς 
διμερεῖς σχέσεις. (Τὸ θέμα εἶχε ἀναδείξει 
πρὶν ἕναν ἕνα χρόνο τὸ Liberal).

Καὶ φυσικὰ τὰ βιβλία αὐτὰ δὲν ἀφο-
ροῦν μόνο τοὺς Ἀλβανοὺς μαθητὲς οὔτε 

τὰ παιδιὰ τῆς ἑλληνικῆς 
μειονότητας τὰ ὁποία ὑπο-
βάλλονται ἔτσι σὲ ἕνα ἰδι-
ότυπο καθεστὼς ἄσκησης 
ψυχολογικῆς πίεσης. Τὰ 
ἴδια αὐτὰ βιβλία μεταφέρο-
νται στὴν Ἑλλάδα καὶ μοι-
ράζονται στὰ παιδιὰ τῶν 
Ἀλβανῶν μεταναστῶν ποὺ 
παρακολουθοῦν μαθήματα 
ἀλβανικῆς γλώσσας στὶς 
αἴθουσες τῶν σχολείων 
ποὺ παραχωροῦν οἱ Δῆμοι 
σὲ ὅλη τὴν χώρα. Μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ 

ποὺ τὰ περισσότερα ἔχουν ἑλληνικὴ ἰθα-
γένεια, μπολιάζονται μὲ ἕναν ἐπικίνδυνο 
ἐθνικισμὸ καὶ ἀλυτρωτισμό, ποὺ καλλιερ-
γεῖ τὸ ὅραμα τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας».

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν κατάσταση τῆς 
ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης στὴν Ἀλβανία, ἡ 
«ΟΜΟΝΟΙΑ» ἀναφέρει στὴν ἀνακοίνωσή 
της: «…Ἡ συρρίκνωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
μαθητῶν στὰ σχολεῖα ποὺ χαίρουν τυπικὰ 
προνομίων παιδείας γιὰ τὴν ΕΕΜ δὲν ἔχει 
σχέση μὲ τὶς δημογραφικὲς ἐξελίξεις. Ἡ 
χρόνια ἐλλιπῆ φροντίδα γιὰ τὶς σχολικὲς 
ὑποδομές, ἡ μὴ κατάρτιση κατάλληλου 
ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ, ἡ ἐγκατά-
λειψη τῆς παιδείας στὴν ὕπαιθρο καὶ τὴν 
περιφέρεια, ἡ ὑστέρηση στὸ πεδίο τῶν 
σχολικῶν ἐγχειριδίων ἀποτελοῦν λόγους 
οὐσιαστικούς τῆης μείωσης τῶν μαθητῶν 
στὰ δημόσια σχολεῖα ποὺ ἀπευθύνονται 

στὶς κοινότητες τῶν Ἑλλήνων, ἔστω στὶς 
περιοχὲς ποὺ τὸ κράτος ἀναγνωρίζει ὡς 
τέτοιες…».

Μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὶς ἀντιεπιστη-
μονικὲς καὶ ἀνθελληνικὲς ἀναφορὲς στὰ 
βιβλία τῆς ἱστορίας καὶ τῆς γεωγραφίας 
ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ» κατηγορεῖ τὴν ἀλβανικὴ 
κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ συστημα-
τικοῦ σχεδίου γιὰ τὸν διωγμὸ τῆς Ἑλλη-
νικῆς μειονότητας ἀπὸ τὶς ἑστίες της:

«..Ὡς ΟΜΟΝΟΙΑ θεωροῦμε ὑπεύθυ-
νη τὴν πολιτεία ὅτι μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ 
πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ προσβάλει τὴν 
ποιότητα τῆς παρεχόμενης παιδείας στὰ 
σχολεῖα ποὺ φοιτοῦν μέλη τῆς ΕΕΜ. Αὐτὸ 
ὁδηγεῖ οἰκογένειές της σὲ ἐπιλογὲς ἐγκα-
τάλειψης γι΄ αὐτὸ τὸ λόγο τῶν πάτριων 
ἑστιῶν ἢ τὴν ἐπιλογὴ σχολείων ποὺ δὲν 
περιέχουν διδασκαλία της ἢ στὴν ἑλλη-
νική. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις πρόκειται 
γιὰ πρακτικὲς τεχνητῆς μείωσης τῆς δυ-
ναμικῆς τῆς Ἑλληνικῆς κοινότητας ποὺ 
ἀντιβαίνουν τὸ πνεῦμα καὶ τὶς πρακτικὲς 
τῶν διεθνῶν Συμβάσεων..».
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Θεοτόκε «γῆθεν πρός οὐρανόν μετέστης σήμερον...»

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
Ὁλόκληρος ὁ μήνας Αὔγουστος εἶναι 

ἀφιερωμένος «εἰς τιμήν καί μνήμην» τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀρχίζει μέ τίς ἱερές 
Παρακλήσεις καί κορυφώνεται μέ τήν 
ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας. 
Στίς 23 Αὐγούστου τελεῖται ἡ «Ἀπόδο-
ση» τῆς Κοιμήσεως, καί στίς 31 τοῦ ἴδιου 
μήνα ἑορτάζεται ἡ κατάθεση τῆς τιμίας 
Ζώνης τῆς Θεοτόκου.

Ὁ Ὀρθόδοξος Λαός μας εὐλαβεῖται 
ἰδιαίτερα τήν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Σέ 

μεγαλοπρεπεῖς Ναούς, σέ ταπεινά ἐξωκ-
κλήσια, σέ ἱερά Μοναστήρια καί Προ-
σκυνήματα, σπεύδουν μικροί καί μεγά-
λοι νά προσπέσουν στήν Χάρη Της, νά 
προσευχηθοῦν, νά τήν παρακαλέσουν, 
νά τήν εὐχαριστήσουν καί νά ζητήσουν 
τήν προστασία της κάτω ἀπό τήν Ἁγία 
της Σκέπη.

Ἰδιαίτερα, θά λέγαμε, οἱ τόσο δύσκολοι 
σημερινοί καιροί μας, μᾶς ἐπιβάλλουν νά 
καταφύγουμε στήν Παναγία. Γιατί ὄχι 
μόνο ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀλλά καί 
ὡς Ἕλληνες, διερχόμεθα «διά πυρός καί 
ὕδατος», ὅπως λέει ὁ ἱερός Ψαλμωδός 
(Ψαλμ. Ξε΄ 12).

Μέ τά νομοθετήματα πού ἔχει ἐπιβάλει 
ἡ Πολιτεία, μέ τά ὁποῖα ἀλλοιώνεται τό 
Ὂρθόδοξο ἦθος, εἶναι φανερό ὅτι κιδυ-
νεύουμε νά γίνουμε «Σόδομα καί Γόμορ-
ρα», ἀφοῦ ἡ ποικίλη ἀνωμαλία ἐπίσημα 
ἀναγνωρίζεται. Γενικώτερα δέ, ἡ κατά-
σταση πού ἔχει δημιουργηθῆ μοιάζει σάν 
ἡ Πατρίδα μας νά μήν εἶναι χριστιανική, 
ἀλλά μᾶλλον νά ζῇ στήν ἐποχή κατά τήν 
ὁποία κυριαρχοῦσε ἡ εἰδωλολατρία, μιᾶς 
καί κάποιοι ἀπό τούς κυβερνῶντες πα-
ρουσιάζονται ὡς ἄθεοι ...

Ἀτυχῶς, καί τά ἐθνικά μας θέματα δέν 

πηγαίνουν καλά. Ἡ Τουρκία μᾶς ἀπειλεῖ 
συνεχῶς, ὄχι μόνο θεωρητικά, ἀλλά καί 
στήν πράξη, ὥστε ἡ χώρα μας νά βρίσκε-
ται σέ συνεχῆ ἐπιφυλακή. Τό λεγόμενο 
«Μακεδονικό» εἶναι μιά ἑλληνική ἧττα, 
ὅπως ἐκτιμοῦν ὅσοι μποροῦν νά βλέπουν 
κάτω καί πίσω ἀπό τίς κυβερνητικές θρι-
αμβολογίες. Τό «Βορειοηπειρωτικό» βα-
δίζει καί αὐτό πρός παρόμοια «λύση» μέ 
τό «Μακεδονικό»! Ὁπότε, ἀναλογίζεται 
κανείς μέ ὀδύνη τί μπορεῖ νά περιμένῃ 
τούς ταλαίπωρους Βορειοηπειρῶτες ἀπό 
μιά νέα κυβερνητική ... «ἐπιτυχία»!

Ὡς πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως, 
ἔχουμε μάθει ὅτι ὁ Θεός «καταφυγή 
ἡμῶν καί δύναμις» (Ψαλμ. με΄ 2). Καί ἡ 
Παναγία μας, ὅπως λέει ὡραῖα ἕνα τρο-

πάριο ἀπό τόν κανόνα τοῦ Ὄρθρου τῆς 
Ἑορτῆς, «ἐν παρρησίᾳ, ὡς μήτηρ ἔφη-
σε πρός τόν τεχθέντα (Χριστόν) ˙ οὕς 
μοι ἐκτήσω εἰς αἰῶνας φύλαττε». Ναί, 
ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ἡ Παναγία δέν 
ἐγκατέλειψε τούς πιστούς καί δέν τούς 
ἄφησε ἀπροστάτευτους στίς ἐπιθέσεις 
τοῦ πονηροῦ καί τῶν ὀργάνων του. «Ἐν 
τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες, 
Θεοτόκε».

Μέ αὐτήν, ἀκριβῶς, τήν ἀκλόνητη πί-
στη καί πεποίθηση, ἡ Μητρόπολή μας 
ὀργανώνει καί φέτος τήν Ὁλονύκτια 
Ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή τῆς Μολυ-
βδοσκέπαστης, ὅπου καί ὁ τάφος τοῦ 
ἀλησμόνητου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑ-
ΝΟΥ, πού πρῶτος αὐτός, πρίν ἀπό πε-
νήντα (50), ἀκριβῶς, χρόνια καθιέρωσε 
τήν ἐκδήλωση αὐτή.

Ἐλᾶτε νά συμπροσευχηθοῦμε. Νά πά-
ρουμε εὐλογία καί δύναμη ἀπό τήν Κυρία 
Θεοτόκο, ἡ Ὁποία μᾶς περιμένει.

Χρόνια ἅγια. Καί ὅλα, γιά τήν Ἐκκλησία 
καί τό Ἔθνος.

Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Τὰ ἀλβανικὰ σχολικὰ βιβλία 
περιλαμβάνουν ἀπαράδε-

κτες ἀναφορὲς καθὼς χαρα-
κτηρίζουν «ἀλβανικὰ ἐδά-
φη» ὅλη τὴν Ἤπειρο μέχρι 
τὴν Πρέβεζα ἀλλὰ καὶ τὴν 

Δυτικὴ Μακεδονία καὶ περι-
γράφουν ὡς «Γενοκτονία» 
τὴν φυγὴ τῶν Τσάμηδων 
ἀπὸ τὴν Θεσπρωτία στὴν 

διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου καλλιεργώντας 
ἕναν ἐπικίνδυνο ἀλυτρω-

τισμό.

Τοῦ Νίκου Μελέτη

Ἡ Παναγία δέν ἐγκατέλειψε 
τούς πιστούς καί δέν τούς 
ἄφησε ἀπροστάτευτους 

στίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ 
καί τῶν ὀργάνων του. «Ἐν 
τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ 

κατέλιπες, Θεοτόκε».
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Κυρίους
Ἄγγελον Μητρετώδην καί Δημήτρην Κούκλατζην

Εἰς ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΝ

Ἀγαπητά μου ἀλύγιστα Ἑλληνόπουλα ἀδέλφια μου Ἄγγελε καί Δημήτρη,
Σᾶς γράφω διά τρίτην ἤδη φοράν. Καί σᾶς γράφω μέ χαράν, διότι πληροφοροῦμαι ὅτι, παρά τήν συνεχιζομένην 

δοκιμασίαν σας, τό ἠθικόν σας παραμένει ἀκμαῖον. Πρέπει δέ νά γνωρίζετε, πώς ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικός Λαός 
προσεύχεται διά σᾶς. Μαζί του, ταπεινῶς, καί ἐγώ ἱκετεύω τόν Κύριον νά σᾶς στηρίζῃ, νά σᾶς ἐνδυναμώνῃ καί 
νά σᾶς εὐλογῇ, νά σᾶς χαρίζῃ δέ καί τήν χριστιανικήν ὑπομονήν, ἀφοῦ Ἐκεῖνος μᾶς βεβαιώνει ὅτι: «ὁ ὑπομείνας 
εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Μάρκ. ιγ΄ 13).
Ἀπό τήν ἀκριτικήν Κόνιτσαν, ἡ ὁποία μέ τήν θρυλικήν «Μάχην τῆς Κονίτσης» (25.12.1947 – 3.1.1948) ἔσωσε 

τήν τιμήν καί τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος, σᾶς γράφω αὐτάς τάς ὀλίγας σκέψεις μέ πολλήν χριστιανικήν ἀγά-
πην. Προσεύχεσθε, λοιπόν, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι 
μαζί σας. Καί ὅλοι ἀναμένομεν ἐναγωνίως τό τέλος τῆς δοκιμασίας σας, τό ὁποῖον δέν θά βραδύνῃ νά ἔλθῃ. 
Μέ ἀγωνιστικούς χαιρετισμούς καί μέ πολλήν ἐν Χριστῷ ἀγάπην

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΦΕΒΑ, 10/6/2018

Ὁ σωστὸς χριστιανὸς εἶναι καὶ ἀλη-
θινὸς πατριώτης. Οἱ ἅγιοι Τρεῖς 
Ἱεράρχες, καθὼς καὶ ἄλλα πρό-

σωπα ἱερὰ θὰ μᾶς ὐποδείξουν τὶ σημαί-
νει ὅτι ἀγαποῦν τὴν Πατρίδα στὴν ὁποία 
γεννήθηκαν καὶ μεγάλωσαν. Διότι, δη-
λώνοντάς το αὐτό, σημαίνει τιμῶ τοὺς 
ἥρωές τῆς πατρίδος μου, τὰ χώματά της, 
τὸν πολιτισμό της, τὶς ἐκκλησιές της, τὶς 
ὁμορφιές της, τὴ σημαία 
της. Σέβομαι κάθε γωνιὰ 
τῆς πατρίδας μου καὶ τὴν 
ἀναπολῶ στὰ βάθη τῶν 
αἰώνων, ἀντικρύζοντας τὸ 
γαλάζιο τοῦ οὐρανοῦ της 
καὶ τὸ ἀπέραντο τῆς θά-
λασσάς της. Μεταφέρουμε 
τὸ πολὺ ὡραῖο ἄρθρο  τοῦ 
Ὀρθοδόξου Περιοδικοῦ “Ο 
Σωτἠρ” (Μαρτίου 2017 
ὀλίγον παραλαγμένον) μὲ 
τίτλο  «Κι ὅσο ἀγαπῶ τὴν 
πατρίδα μου, δὲν ἀγαπῶ 
ἄλλο τίποτας» (Μακρυ-
γιάννης)  ποὺ θὰ μᾶς βο-
ηθήσει νὰ κατανοήσουμε 
τὴν ἔννοια τῆς φιλοπατρί-
ας. 

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴν πατρίδα ὅπου 
γεννήθηκε, εἶδε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, ἔκανε 
τὰ πρῶτα του βήματα. Μιὰ πατρίδα στὴν 
ὁποία τὸν ἔταξε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος 
ἐξαρχῆς «ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ 
ἀριθμὸν ἀγγέλων Θεοῦ» (Δευτ. λβ΄ 
[32] 8)· καθόρισε τὰ σύνορα τῶν ἐθνῶν 
σύμφωνα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀρχαγγέ-
λων ποὺ θὰ ἦταν προστάτες τους. Μέσα 
λοιπὸν σ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἐκ Θεοῦ καθο-
ρισμένους τόπους οἱ ἄνθρωποι, αἰῶνες 
τώρα, ζοῦν ἀναπτύσσοντας μεταξύ τους 
δεσμοὺς ἀγάπης, ἐμπιστοσύνης, συνερ-
γασίας.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς 
κατὰ τὴν ἐπίγεια παρουσία Του περιέ-
βαλλε μὲ ἰδιαίτερη στοργὴ κι ἀγάπη τοὺς 
ἀνθρώπους τοῦ Ἔθνους Του. Ὅμως 
οἱ συμπατριῶτες Του ἀρνήθηκαν νὰ 

ἀνταποκριθοῦν στὸ κάλεσμα τῆς σω-
τηρίας ποὺ τοὺς ἔκανε, κάτι ποὺ Τὸν 
ἔκανε νὰ λυπᾶται κατάκαρδα, γι᾿ αὐτὸ 
πηγαίνοντας στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ τὸ 
Πάθος Του, «ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν 
ἐπ᾿ αὐτῇ» (Λουκ. ιθ΄ [19] 41). Ἔκλαψε 
προβλέποντας τὴν τραγικὴ κατάληξη τῆς 
ἀμετανοησίας της. 

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς βε-
βαιώνει ὅτι ἦταν πρόθυμος 
νὰ χωριστεῖ ἀπὸ τὸν Χρι-
στό, ἂν αὐτὸ ἦταν ποτὲ 
δυνατὸν νὰ γίνει, ἀρκεῖ 
νὰ γινόταν νὰ σωθοῦν οἱ 
ἀδελφοί του, οἱ Ἰουδαῖοι 
(βλ. Ρωμ. θ΄ 3). Ἀπὸ τέ-
τοιο πνεῦμα φιλοπατρίας 
ἦταν διαποτισμένοι καὶ οἱ 
ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀγω-
νίζονταν μὲ ὅλες τους τὶς 
δυνάμεις γιὰ τὴν ἐπίλυση 
τῶν καθημερινῶν προβλη-
μάτων τῶν συμπατριωτῶν 
τους. Καὶ τοὺς καλοῦσαν, 
ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Θεολόγος τὸν Ὕπαρχο 
τῆς Κωνσταντινουπόλε-

ως Σωφρόνιο: «Τὴν πατρίδα τίμησον, 
καὶ τῇ ἀρετῇ βοήθησον»· νὰ τιμήσεις 
τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ τὴ βοηθήσεις 
μὲ τὴν ἀρετή σου (Ἐπιστολὴ 22, ΕΠΕ 7, 
52). Ὅπως ὁ Μ. Βασίλειος ποὺ ἔγραφε 
: «Εἶμαι ὑπερήφανος γιὰ τὴν καταγωγή 
μου καὶ ὅτι τὸ γένος τῆς μητέρας μου 
κατάγεται ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἡρα-
κλέους. Ὅπως ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος ποὺ 
δήλωνε: «οὐδὲν πατρίδος γλυκύτερον».

Καὶ οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ ὅλων τῶν αἰώ-
νων, παρόλο ποὺ ζοῦν ὡς «πάροικοι 
καὶ παρεπίδημοι» σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο, 
ἐντούτοις «πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας»· 
ἔχουν καὶ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, 
τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ τιμοῦν, νὰ προ-
στατεύουν καὶ νὰ ἀγαποῦν. Γι᾿ αὐτὸ καὶ 
κάθε Ἕλληνας πιστὸς Χριστιανὸς ὀφείλει 
νὰ ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα μας. Γιατὶ δὲν ἀπο-

τελεῖ «κακόφημο ἐθνικι-
σμό», ὅπως θέλουν νὰ 
γράφουν μερικοὶ διε-
θνιστικοὶ κονδυλοφόροι 
στὴ χώρα μας, ἡ θερμὴ 
ὑπεράσπιση καὶ ἡ καύ-
χηση ὅλων μας γιὰ τὴν 
Ἱστορία της.

Ἔτσι κι ἐγώ, ὡς πιστὸς 
Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, 
ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, 
τὴν Ἑλλάδα, ὅπου γεν-
νήθηκα, στὴν ὁποία ζῶ 
καὶ δραστηριοποιοῦμαι.
Ἀγαπῶ τὴν πατρίδα 
μου, τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν 
πλούσια Ἱστορία της, 
τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή της, τὸν 
πανάρχαιο πολιτισμό της, τὸν Παρθενώ-
να, τὴν Ἀκρόπολη, τὴν Βεργίνα,  τοὺς 
σοφούς της, δημιουργοὺς τοῦ κορυφαί-
ου πολιτισμοῦ, τὸν Μ. Ἀλέξανδρο.

Ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, τὴν Ἑλλά-
δα, γιατὶ χάρισε στὴν οἰκουμένη τὴ 
γλώσσα ποὺ κατέχει ξεχωριστὴ θέση 
ἀνάμεσα στὶς ἄλλες δυόμισι καὶ πλέον 
χιλιάδες γλῶσσες τοῦ κόσμου. Γλώσσα 
ποὺ σμιλεύτηκε ἐπὶ τριάντα καὶ πλέον 
αἰῶνες στὴν ἔκφραση τῶν πλέον λεπτῶν 
ἐννοιῶν τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς κάθε 
ἐπιστήμης καὶ μὲ τὴν ὁποία διατυπώθη-
καν μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια οἱ ἀλήθειες τοῦ 
Εὐαγγελικοῦ λόγου καὶ τῆς πατερικῆς 
Θεολογίας. Ἀγαπῶ τὸ χῶμα τὸ Ἑλληνικό! 
Χῶμα ποὺ καθαγιάστηκε ἀπὸ τὶς ἱεραπο-
στολικὲς περιοδεῖες τῶν ἁγίων Ἀποστό-
λων καὶ μάλιστα τοῦ ἀποστόλου Παύλου 
καὶ τῶν συνεργῶν του, ἀπὸ τὰ αἵματα 
τῶν ἁγίων Μαρτύρων, ἀπὸ τὸν ἱδρώτα 
τῶν Ὁσίων ἀλλὰ καὶ τοῦ κάθε σημερι-
νοῦ πιστοῦ Χριστιανοῦ ποὺ ἀθλεῖται 
πνευματικὰ στὸν ἐγκόσμιο στίβο. Χῶμα 
Ἑλληνικό, χῶμα τιμημένο, ποὺ ἔχει ἀνα-
σκαφεῖ γιὰ νὰ θεμελιωθεῖ ὁ Παρθενώνας. 
Χῶμα δοξασμένο, ποὺ ἔχει ποτιστεῖ μὲ 
αἵματα στὸ Σούλι, στὸ Μαραθώνα, στὴν 
Ἤπειρο, σὲ κάθε γωνιά του. Χῶμα ποὺ 

εἶναι σπαρμένο μὲ ἱερὰ 
Λείψανα ἀναρίθμητων 
Ἁγίων καὶ μὲ τὰ ἱερὰ 
κόκκαλα τῶν ἡρώων 
στὸ Μεσολόγγι, στὴ 
Χίο, στὰ Ψαρά, στὴ 
Χειμάρρα, στὴν Καππα-
δοκία, στὸν Πόντο, σὲ 
κάθε σπιθαμὴ τούτης 
τῆς μαρτυρικῆς γῆς. 

Γι’ αὐτὸ ὁ ἁγνὸς 
ἥρωας, ὁ Στρατηγὸς 
Ἰωάννης Μακρυγιάν-
νης ἔλεγε: Ὅσο ἀγαπῶ 
τὴν πατρίδα μου, δὲν 
ἀγαπῶ ἄλλο τίποτας»! 
Ὅλοι οἱ λαοὶ ἔχουν τὴ 

δική τους πατρίδα, τὰ ἱερά τους χώμα-
τα, τὴν ἱστορία τους. Τὴν σεβόμαστε. 
Αὐτὸ ὅμως δὲν μᾶς ἐμποδίζει νὰ ἀγωνι-
ζόμαστε γιὰ τὴν ἐλευθερία, τὴν ἀνεξαρ-
τησία, τὴν ἀκεραιότητα τῆς δικῆς μας 
πατρίδας. Τὴν ὑπερασπιζόμαστε, ὅταν 
ποικίλοι ἐχθροὶ τὴν ἐπιβουλεύονται κι 
ἐπιδιώκουν τὸν ἀφανισμὸ ἢ τὸν ἀκρωτη-
ριασμό της. Καὶ τί ζητᾶμε; Ζητᾶμε μόνο 
ἀπὸ τοὺς ὅποιους ξένους ἐπιθυμοῦν νὰ 
ζήσουν μαζί μας νὰ σέβονται τὴν Ὀρθό-
δοξη πίστη μας, τὸν πολιτισμό μας, τὴν 
Παράδοσή μας, τὸ ἦθος μας.

Σήμερα κανένας ἀπὸ ἐμᾶς δὲν θὰ ἤθε-
λε νὰ καταντήσει ξένος πρόσφυγας στὴν 
πατρίδα του, τὴν Ἑλλάδα, στὸ σπίτι ποὺ 
μεγάλωσε, στοὺς δρόμους ποὺ περπάτη-
σε καὶ ἔπαιξε μικρός, στὶς βουνοκορφὲς 
ποὺ σκαρφάλωσε.Δικαιοῦμαι λοιπὸν καὶ 
ὀφείλω νὰ ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, δι-
αφυλάττοντας τὸν πολύτιμο θησαυρὸ 
ποὺ οἱ πρόγονοί μου μοῦ κληροδότη-
σαν, τὶς ρίζες μου.  Θέλω νὰ βοηθήσω 
τὴν Πατρίδα μου; Ἄς ἔχω πάντοτε στὸ 
νοῦ καὶ στὴ καρδιά μου τὸ λόγο τοῦ Ἁγ. 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Τὴν πατρίδα 
τίμησον καὶ τῇ ἀρετῇ βοήθησον».  Γέ-
νοιτο.

«Κι ὅσο ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου, δὲν ἀγαπῶ ἄλλο τίποτας» 
(Μακρυγιάννης)

3η Επιστολή Μητρ.Κονίτσης προς φυλακισμένους στρατιωτικούς 
Αδριανουπόλεως Ἐν Κονίτσῃ τῇ 16ῃ Ἰουλίου 2018

Ὅλοι οἱ λαοὶ ἔχουν τὴ δική 
τους πατρίδα, τὰ ἱερά τους 
χώματα, τὴν ἱστορία τους. 
Τὴν σεβόμαστε. Αὐτὸ ὅμως 
δὲν μᾶς ἐμποδίζει νὰ ἀγω-
νιζόμαστε γιὰ τὴν ἐλευθε-
ρία, τὴν ἀνεξαρτησία, τὴν 
ἀκεραιότητα τῆς δικῆς μας 
πατρίδας. Τὴν ὑπερασπιζό-
μαστε, ὅταν ποικίλοι ἐχθροὶ 
τὴν ἐπιβουλεύονται κι ἐπι-
διώκουν τὸν ἀφανισμὸ ἢ 

τὸν ἀκρωτηριασμό της. Καὶ 
τί ζητᾶμε; Ζητᾶμε μόνο ἀπὸ 

τοὺς ὅποιους ξένους ἐπι-
θυμοῦν νὰ ζήσουν μαζί μας 
νὰ σέβονται τὴν Ὀρθόδοξη 
πίστη μας, τὸν πολιτισμό 

μας, τὴν Παράδοσή μας, τὸ 
ἦθος μας.
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Σύμφωνα μὲ ἐπιβεβαιωμένες πλη-
ροφορίες τῆς ΣΦΕΒΑ ἀπὸ τὴν 
Κορυτσά, τὸ τελευταῖο διάστη-

μα, πολλοὶ ὁμογενεῖς πού ἔκαναν αἴτη-
ση γιὰ χορήγηση ἑλληνικῆς ὑπηκοότη-
τας λαμβάνουν ἀπορριπτικὴ ἀπάντηση 
μέσω τοῦ ἐκεῖ προξενείου καὶ μάλιστα 
χωρὶς νὰ ἐξηγεῖται ἐπαρκῶς καὶ τεκ-
μηριωμένα, ὁ λόγος τῆς ἀπόρριψης. 
Οἱ περιπτώσεις αὐτὲς ἀνέρχονται σὲ 
ἀρκετὲς δεκάδες καὶ  ἔχουν ἀνησυχήσει 
καὶ θορυβήσει τοὺς Βορειοηπειρῶτες 
τῆς πόλης καθὼς βλέπουν ὅτι τοὺς 
ἀπορρίπτεται τὸ δικαίωμα τοῦ Ἕλλη-
να πολίτη χωρὶς ἐπαρκῆ αἰτιολογία τὴ 
στιγμὴ πού ἡ περιοχή, γενέτειρα μεγά-
λων εὐεργετῶν τοῦ Ἔθνους,  ὑπέφερε 
τὰ πάνδεινα ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1920 
γιὰ νὰ ἀλλοιωθεῖ ἡ ἐθνική της συνείδη-
ση. Ἡ ἀγανάκτησή τους γίνεται μεγα-
λύτερη μάλιστα ὅταν ἀκούγεται στὴν 
Ἑλλάδα ὅτι θὰ χορηγηθεῖ μὲ σύντομες 

διαδικασίες ὑπηκοό-
τητα σὲ μετανάστες 
πού εἰσῆλθαν ἢ  βρί-
σκονται παράνομα 
στὴ χώρα μας.

Τὸ γεγονὸς δυ-
στυχῶς ὅτι ἡ ἀνα-
μονὴ γιὰ ἀπάντηση 
στὴν αἴτηση ὑπηκο-
ότητας ξεπερνάει συ-
νήθως τοὺς 18 μῆνες  
καὶ συνεπάγεται σο-
βαρὴ οἰκονομικὴ ἐπι-
βάρυνση ἀλλὰ καὶ ἀπώλεια χρόνου γιὰ 
τὴ συγκέντρωση καὶ μετάφραση ὅλων 
τῶν ἀπαραίτητων ἐγγράφων, λειτουρ-
γεῖ ἀποτρεπτικὰ γιὰ τοὺς ὁμογενεῖς μας 
γιὰ νὰ καταθέσουν ξανὰ τὰ χαρτιά τους  
καὶ δικαιολογημένα ἀναρωτιοῦνται ἂν 
ἡ Ἑλλάδα λειτουργεῖ ἀπέναντί τους 
ὡς μητριά!  Ὁρισμένοι μᾶς μετέφε-
ραν μάλιστα τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἐξέλιξη 

αὐτὴ ἴσως ὀφεί-
λεται σὲ ἀπαίτηση 
τῆς Ἀλβανίας πρὸς 
τὴν Ἑλλάδα νὰ μὴν 
ἐγκριθοῦν πολλὲς  
αἰτήσεις ἀπὸ τὴν 
περιοχὴ τῆς Κο-
ρυτσᾶς, καθὼς ἡ 
Ἀλβανία δὲν ἀνα-
γνωρίζει ἐκεῖ ἑλλη-
νικὴ μειονότητα. 
Πρὸς ἐπίρρωση  
ἀναφέρουν καὶ τὸ 

θλιβερὸ γεγονὸς πού συνέβη τὴν πε-
ρασμένη ἄνοιξη κατὰ τὴν ἐπίσκεψη 
τοῦ Ἕλληνα ΥΠ.ΕΞ.  κ. Κοτζιὰ στὴν Κο-
ρυτσὰ ὅπου κατὰ τὴν τριήμερη παρα-
μονὴ του ἐκεῖ, ἀπαξίωσε νὰ συναντηθεῖ 
μὲ τοὺς Ἕλληνες τῆς πόλης, τὴν τοπικὴ 
ΟΜΟΝΟΙΑ, ἐνῶ δὲν ἐπισκέφτηκε οὔτε 
τὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ που λειτουργεῖ 
μὲ ἔξοδα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Καὶ 

ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν θιγοῦν οἱ Ἀλβα-
νοί. Ὅπως μᾶς ἀνέφερε χαρακτηρι-
στικὰ ἡλικιωμένος  Κορυτσαῖος: «ἦταν 
προτιμότερο νὰ κάνει τὶς συναντήσεις 
σὲ ἄλλη πόλη ὁ κ. ὑπουργός, παρὰ νὰ 
ἔλθει ἐδῶ στὴν πόλη μας  καὶ νὰ μᾶς 
ἀγνοήσει ἐντελῶς!»

Ὡς ΣΦΕΒΑ ἐνώνουμε τὴ φωνή μας 
μὲ τοὺς Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς. Ἡ 
ἀντιμετώπιση αὐτὴ  δὲν τιμᾶ τὴν ἑλλη-
νικὴ πολιτεία πού θὰ ἔπρεπε νὰ στα-
θεῖ  στοργικὰ  καὶ μὲ  ἰδιαίτερη προ-
σοχὴ στὸ πλευρὸ τῶν ἀδελφῶν μας. Ὁ 
κ. ὑπουργὸς πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι 
«ἡ ἐπίλυση» τῶν  ἑλληνοαλβανικῶν 
διαφορῶν πού ὁραματίζεται,  περνάει 
πρῶτα καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ἀπὸ τὸν πλή-
ρη σεβασμὸ τῶν ἐθνικῶν δικαίων καὶ 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν βο-
ρειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας.

Ἀνησυχητικὰ μηνύματα ἀπὸ Κορυτσὰ
Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντσετζίδης

Ἐγκαίνια Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου στὴ 
Μπομποστίτσα Κορυτσᾶς

Μὲ πολλὴ χαρὰ 
καὶ συγκίνη-
ση, στὶς 22 

Σεπτεμβρίου 2018,  
ἀντιπροσωπεία τῆς 
ΣΦΕΒΑ, συμμετεῖχε 
στὴν τελετὴ τῶν 
ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ  
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου 
καὶ Ἁγίου Στεφάνου στὸ χωριὸ 
Μπομποστίτσα 7 χλμ ἔξω ἀπὸ τὴν 
Κορυτσά.

Ὁ ναὸς πού ἀνηγέρθη (στὴ 
θέση τοῦ παλιοῦ ναοῦ πού κατα-
στράφηκε ἀπὸ τὸ κομμουνοστικὸ 
καθεστὼς τοῦ Χότζα) μὲ τὴ συν-
δρομὴ κυρίως τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀλβανίας, ἀλλὰ καὶ τῆς 
Μητροπόλεως Κορυτσᾶς καθὼς 
καὶ πιστῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, γέμι-
σε ἀπὸ κατοίκους τοῦ χωριοῦ ἀλλὰ 
καὶ ἐπισκέπτες ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ 
καθὼς καὶ ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς 
Ἑλλάδας πού μὲ  ἰδιαίτερη συγκί-
νηση παρακολούθησαν τὴν τελε-
τή. Ἔκδηλη ἦταν ἡ χαρὰ στὰ πρό-
σωπα τῶν χωρικῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ  
ἐφημερίου τοῦ ναοῦ π. Μιχαήλ,  
καθὼς ἔβλεπαν ἕνα θερμὸ πόθο 
τους, γιὰ τὸν ὁποῖον κοπίασαν 
πολύ, νὰ γίνεται πραγματικότητα.

Τὸ  χωριὸ τῆς Μπομποστίτσας 
ἔχει γίνει ἰδιαιτέρως γνωστὸ στὴν 
Ἑλλάδα, καθὼς στὸ λόφο πάνω 
ἀπὸ τὸ χωριὸ δεσπόζει ἕνας με-
γάλος σταυρός, στὸ σημεῖο πού 
οἱ κάτοικοι τοῦ ὀρθόδοξου αὐτοῦ 
χωριοῦ, ἔθαψαν τὸ 1941 δύο νε-

κροὺς Ἕλλη-
νες στρα-
τιῶτες ἀπὸ 
τὶς μάχες ποῦ 
ἔγιναν στὴν 
γύρω περι-
οχὴ μὲ τοὺς 
Ἰταλούς. Στὸ 

σημεῖο αὐτὸ μάλιστα γίνονται 
καὶ οἱ ἐτήσιες ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ 
ἔπος τοῦ 1940 στὴν περιοχὴ τῆς 
Κορυτσᾶς. Μία λιγότερη γνωστὴ 
πτυχὴ τῆς ἱστορίας τοῦ χωριοῦ 
ὅμως εἶναι καὶ  τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκεῖ 
γιὰ πρώτη φορὰ στὴν κομμουνι-
στικὴ Ἀλβανία, ἄνοιξε ἐκκλησία γιὰ 
προσευχὴ τὸ Δεκαπενταύγουστο 
τοῦ 1990, μὲ πρωτοβουλία τοῦ κ. 
Σωτήρη Μπαμπούλα.

Εὐχὴ καὶ προσευχή μας ὁ Ἅγιος 
Νικόλαος νὰ ἔχει ὑπὸ τὴν σκέπη 
του τὸ χωριὸ τῆς Μπομποστίτσας  
καὶ τοὺς κατοίκους του, πού ἀξίζει 
νὰ σημειωθεῖ ὅπως μᾶς τόνιζαν οἱ 
γεροντότεροι,  ὅτι παλιότερα εἶχε 7 
ναοὺς καὶ τρεῖς ἱερὲς Μονὲς  στὴν 
περιφέρειά του καὶ νὰ εὐλογεῖ 
ὅσους κοπίασαν γιὰ τὴν ἀνέγερση 
τοῦ περικαλλοῦς ἱεροῦ Ναοῦ του.

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντσετζίδης

ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος τὸ ΚΓ΄ 

Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριο τῆς Μητροπό-
λεώς μας, τὴν Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου. 
Τὸ Συνέδριο, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβ/
του Μητροπολίτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ἔλαβε 
χώρα στὶς φιλόξενες ἐγκαταστάσεις τῆς 
Ἱ. Μονῆς Σωσίνου 
(κοντὰ στὸ χωριὸ 
Παρακάλαμος ) . 
Ἔγιναν δύο ἐπί-
καιρες Εἰσηγήσεις. 
Τὸ μεσημέρι πα-
ρετέθη τράπεζα 
ἀγάπης ἐκ μέρους 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, 
καὶ στὴν συνέχεια 
ἐκδόθηκε τὸ ἀκό-
λουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Δοξάζουμε 

τὸν Θεὸ γιὰ τὴν 
ἀπελευθέρωση τῶν δύο στρατιωτικῶν 
μας ἀπὸ τὶς τουρκικὲς φυλακὲς τῆς Ἀδρι-
ανουπόλεως, στὶς 14 Αὐγούστου ! Ὅλοι 
τὸ θεωρήσαμε θαῦμα τῆς Παναγίας μας.

2) Δοκιμάζουμε ἔντονη ἀνησυχία γιὰ 
τὴν ἔκβαση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων. 
Ἰδιαίτερα μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ πορεία τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος. Γι’ αὐτὸ 
ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ δικευκρι-
νήσῃ τὶ σημαίνει αὐτὸ ποὺ ἀκούγεται καὶ 
γράφεται ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., περὶ μεταβολῆς 
τῶν συνόρων.

3) Συμπαριστάμεθα στὶς οἰκογένειες τῶν 
ἡρωϊκῶν μας ἀεροπόρων, οἱ ὁποῖοι πρό-
σφατα θυσιάστηκαν πάνω στὸ καθῆκον, 
προασπίζοντας τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρί-

δος μας.
4) Ἀνησυχοῦμε γιὰ τὴν ἔξαρση τῆς βίας 

καὶ τῆς ἐγκληματικότητας, ὅπως ἐπίσης καὶ 
γιὰ τὴν διακίνηση καὶ ἐξάπλωση τῶν ναρ-
κωτικῶν. Πάντως, συγχαίρουμε ἐγκάρδια 
τὴν Ἀστυνομία μας, ἡ ὁποία πράττει πᾶν 
τὸ δυνατὸν γιὰ τὴν περιστολὴ αὐτῆς τῆς 

φοβερῆς μάστι-
γας.

5) Πονοῦμε 
γιὰ τὰ 98 θύ-
ματα τῆς πρό-
σφατης τρομα-
κτικῆς πυρκαϊᾶς 
στὸ Μάτι καὶ 
ζητοῦμε ἀπὸ 
τὴν Πολιτεία 
τὴν γρήγορη 
ἀποκατάσταση 
τῶν πληγέντων 
συμπατριωτῶν 
μας.

6) Διαμαρτυ-
ρόμαστε ἐντόνως γιὰ τὴν πολεμικὴ ἐνα-
ντίον τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὸν 
πιθανολογούμενο χωρισμό της ἀπὸ τὸ 
Κράτος. Κανένας δὲν πρέπει νὰ λησμονῇ, 
ὅτι σὲ δυσχείμερους καιροὺς ἡ Ἐκκλησία 
ὑπῆρξε ἡ τροφὸς καὶ ἡ σώτειρα τοῦ Γέ-
νους τῶν Ἑλλήνων. Τέλος,

7) Νὰ φροντίζουμε ὅλοι μας, Κλῆρος καὶ 
Λαός, νὰ διατηρῆται ἀλώβητη ἡ Ὀρθόδο-
ξη Πίστη μας ἀπὸ τὶς πλάνες τοῦ παπι-
σμοῦ, τῶν ποικιλώνυμων προτεσταντῶν 
καὶ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 
Ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο 
πρᾶγμα γιὰ τὴν ζωή μας, τὴν τωρινὴ καὶ 
τὴν μέλλουσα.

Ἱ. Μονή Σωσίνου
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εἶναι ἀπόλυτα δίκαιη ἡ ἀγανάκτη-
ση τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν, 
γιατὶ στὸ “Δημοκρατικὸ Κόμμα” τοῦ 
Μπάσα “φιλοξενοῦνται” τὸ “Κόμμα 
Ἕνωση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων” 
(ΚΕΑΔ) τοῦ Βαγγέλη Ντοῦλε καὶ τὸ 
κόμμα τῶν... “Τσάμηδων”. Μάλι-
στα, ὁ κ. Λουλζίμ Μπάσα , κατὰ τὴν 
προσχώρηση τῶν “Τσάμηδων” στὸ 
σχῆμα τῆς “Ἑνωμένης Ἀντιπολίτευ-
σης” ἐδήλωσε ὅτι “παραμένουμε δεσμευμένοι ἀπέναντι στοὺς Ἀλβα-
νοὺς τῆς “Τσαμουριᾶς”, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐλεύθερη  κυκλοφορία τους 
στὴ Θεσπρωτία, καθὼς καὶ τῶν ἐγγυήσεων στὶς ἰδιοκτησίες τους”. Καὶ 
ἐπὶ πλέον, στὸ 4ο σημεῖο τῆς γραπτῆς συμφωνίας Δημοκρατικοῦ Κόμ-
ματος καὶ PDIU =(τὸ κόμμα τῶν “Τσάμηδων”), δεσμεύονται νὰ ἐπιλύ-
σουν τὸ ζήτημα τῶν Ἀλβανῶν τῆς “Τσαμουριᾶς” σὲ ὅλες τὶς διαστάσεις 
του! 

Ὁ Βαγγέλης Ντοῦλε ἐμφανίζεται νὰ... κατακεραυνώνῃ τὸ κόμμα τῶν 
“Τσάμηδων”. Ἔν τούτοις, ὅμως, συνυπάρχουν στὸ Δημοκρατικὸ Κόμ-
μα! Δυστυχῶς καὶ ἡ “ΟΜΟΝΟΙΑ” φαίνεται νὰ εὐθυγραμμίζεται μὲ τὸν 
κ. Ντοῦλε. Καὶ οἱ μὲν Βορ/τες, ὁ λαὸς δηλαδή, ἀγανακτοῦν γιὰ τὰ ὅσα 
ἀπαράδεκτα συμβαίνουν. Ἡ ἡγεσία του, ὅμως, παίζει θέατρο, ποὺ τε-
λικὰ θὰ ἀποβῇ σὲ βάρος τοῦ ἐθνικοῦ θέματος τῆς Βορείου Ἠπείρου.

«Β.Β.»

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ!

Τὸ διήμερο 2 - 3 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία στὴν Ι.Μ. 
Ταξιαρχῶν Γκούρας στὸ Ἀηδονοχώρι 
Κονίτσης, τὸ ἐτήσιο σεμινάριο στε-

λεχῶν τῆς ΣΦΕΒΑ, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. κ . Ἀνδρέου.

Κατὰ τὶς ἐργασίες τοῦ σεμιναρίου ἀναλύθηκαν οἱ παρακάτω ἑνό-
τητες:

α. Ἡ γένεση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ζητήματος
β. Τὸ Τσάμικο ζήτημα
γ. Ἡ σύγχρονη κατάσταση στὴ Βόρειο Ἤπειρο-Προοπτικὲς
Ἐπαναδιαβεβαιώθηκε ἡ θέση ὅτι τὸ Βορειοηπειρωτικὸ συνιστᾶ 

ἐνεργὸ ἐθνικὸ ζήτημα, ἡ δὲ προαναγγελλόμενη ἀπὸ τὴν Κυβέρνη-
ση ἐπίλυση τῶν ἐκκρεμοτήτων στὶς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις, προ-
ϋποθέτει πρωτίστως καὶ ἀπαρεγκλίτως τὴν πλήρη κατοχύρωση τῶν 
ἐθνικῶν δικαίων καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ Βορειοηπει-
ρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, καθὼς καὶ τὴν διασφάλιση τῆς δυνατότητος 
γιὰ ἐνάσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός του σύμφωνα μὲ τὴν Ἱστο-
ρία καὶ τὸ Δίκαιο. Ἐπιπρόσθετα τονίσθηκε ἡ ἀντίθεση στὴν ἐκχώρη-
ση στὰ Σκόπια τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, καθὼς καὶ στὴν ἀνι-
στόρητη ἀναγνώριση «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνότητας στοὺς 
σφετεριστὲς βόρειους γείτονες, πράξη ποὺ συνιστᾶ φαλκίδευση τῆς 
ἐθνικῆς μας κυριαρχίας. Τέλος, διαπιστώθηκε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ 
τὸ ὑψηλὸ φρόνημα τῶν στελεχῶν τῆς ΣΦΕΒΑ γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ 
Ἀγώνα.

Τὸ Κεντρικὸ Δ.Σ. τῆς ΣΦΕΒΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ 
ΣΦΕΒΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ φονικὴ πυρκαϊά, ποὺ ξέσπασε στὶς 23 Ἰουλίου τ.ἔ., στὴν Κινέτα 
καὶ κυρίως στὴν περιοχὴ τῆς Ραφήνας, ἐξελίχθηκε ἀναπάντεχα σὲ 
ἐθνικὴ τραγωδία. Οἱ νεκροὶ ἀναμένεται νὰ ξεπαράσουν τοὺς ἑκατό 
(100), ἐνῷ ἑκατοντάδες κατοικίες καταστράφηκαν καὶ μεγάλες δα-
σικὲς ἐκτάσεις ἔγιναν στάχτη.  Ὅπως περιέγραψαν τὰ διεθνῆ ΜΜΕ, ὁ 
συνοικισμὸς Μάτι μετετράπη σὲ μιὰ σύγχρονη “Πομπηϊα”, διότι κατε-
στράφη ὁλοσχερῶς. Οἰκογένειες βρέθηκαν σφιχταγκαλιασμένες καὶ 
ἀπανθρακωμένες σὲ δρόμους, κήπους, μέσα σὲ αὐτοκίνητα, ἀκόμα 

καὶ λίγα μέ-
τρα ἀπὸ τὶς 
παραλ ί ες . 
Κι’ αὐτό, 
γιατί, δυ-
στυχῶς, οἰ 
ἄνεμοι ποὺ 
ἔπνεαν μὲ 
ταχύτητα 
120 χλμ. 
μετέφεραν 
τὶς φλόγες 
π α ν τ ο ῦ , 

πρὶν προλάβουν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς πανικό-
βλητοι, νὰ διαφύγουν. 

 Eξ ἄλλου, μεγάλες πυρκαϊὲς εἴχαμε καὶ στὴν Κρήτη. Ὅμως, 
μέσα σ’ αὐτὴν τὴν ἀνείπωτη τραγωδία, παρήγορο σημάδι ὑπῆρξε ἡ 
ἀλληλεγγύη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ πρὸς τοὺς δοκιμασθέντες ἀδελ-
φούς. Μετὰ τὸ ἀρχικὸ σὸκ ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς τραγωδίας ἐκδηλώ-
θηκε ἕνα “τσουνάμι” χριστιανικῆς ἀγάπης ἀπὸ Δημόσιους φορεῖς, 
ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, συλλόγους κ.ἄ., προκειμένου νὰ ἐπουλωθοῦν 
οἱ πληγὲς τῶν κατοίκων τῆς Ἀττικῆς. Δόξα τῷ Θεῷ!

«Β.Β.»

ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Ἀπὸ τὸ ἔτος 1998, εἶχε ἀναγνωρισθῆ διακομματικὰ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ 
Βουλὴ ἡ ὑποχρέωση τοῦ πολιτικοῦ κόσμου νὰ θυμᾶται τὴν γενοκτονία 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μὲ εἰδικὴ συνεδρία τῆς Ὁλομελίας τοῦ 
Κοινοβουλίου.

 Δυστυχῶς, ὅμως, αὐτὴ ἡ εἰδικὴ συνεδρίαση γιὰ τά “Σεπτεμβρι-
ανά”, ἡ ὁποία διεξαγόταν στὸ παρελθὸν τέτοια ἐποχή, δὲν πραγματο-
ποιήθηκε οὔτε πέρυσι, οὔτε ἐφέτος. Ἡ ἀναβολή (;) αὐτὴ φαίνεται νὰ 
συνδέεται εὐθέως μὲ τὴν ἐξομάλυνση τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων 
σὲ σημεῖο τέτοιο, ὥστε νὰ μπορέσῃ στὸ μέλλον ἡ Ἑλλάδα νὰ ρυμουλ-
κήσῃ τὴν Τουρκία ξανὰ στὰ “νερά” τῆς Δύσεως, ὅπως ἐπιθυμοῦν οἱ 
Ἀμερικανοὶ σύμμαχοί μας. Κι’ αὐτό, ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι προκαλοῦν συ-
νεχῶς τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν Ἑλλάδα μὲ ἀναφορὲς τοῦ τύπου: “σᾶς 
πετάξαμε στὴ θάλασσα, στὴν Σμύρνη, τὸ 1922, κι’ ἄν χρειαστῇ θὰ τὸ 
ξανακάνουμε”!

 Ἔτσι, γίνεται φανερὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα προσπαθεῖ – καὶ μὲ ἄλλες, 
βέβαια, χειρονομίες “καλῆς θελήσεως” - νὰ κατευνάσῃ τὸ μένος τοῦ 
Ἐρντογὰν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, ὅπως φάνηκε πρό-
σφατα ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς 
Τουρκίας. Ὅμως, τὸ ἐξαγριωμένο θηρίο εἶναι δυνατὸν νὰ κατευνασθῇ;

«Β.Β.»

ΓΙΑΤΙ  ΕΠΑΘΑΝ  ΑΜΝΗΣΙΑ;
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἡ Ἑλλάδα δέχεται συνεχῶς προ-
κλήσεις ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς, ὅπως 
καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Κοινότητα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἡ ὁποία πολὺ 
συχνὰ δέχεται ἀναίτιες ἐπιθέσεις 
εἴτε ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ Κυβέρνηση, 
εἴτε ἀπὸ ἀκραίους ἐθνικιστικοὺς κύ-
κλους. 

 Ἕνα σοβαρὸ πρόβλημα εἶναι τὸ ὅτι ἡ Ἀλβανία δέν ἔχει κάνει τί-
ποτε ἀπὸ ὅσα ἔχει συμφωνήσει γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων. 
Ἐνῷ, δηλαδή, ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ βιβλία ἔχουν ἀπομακρυνθῆ οἱ ἀναφορὲς 
γιὰ “Βόρειο Ἤπειρο”, τὰ ἀλβανικὰ βιβλία συνεχίζουν νὰ εἶναι γεμᾶτα 
μὲ ἀθελληνικὲς καὶ ἀλυτρωτικὲς ἀναφορές. Στὴν τελευταία συνάντηση 
τοῦ κ. Κοτζιᾶ μὲ τὸν Ἀλβανὸ ὁμόλογό του κ. Μπουσάτι εἶχε συμφω-
νηθῆ καὶ πάλι νὰ λειτουργήσουν οἱ κοινὲς ἐπιτροπὲς γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ 
τῶν προβληματικῶν ἀναφορῶν στὰ σχολικὰ βιβλία, ὥστε νὰ ὑπάρξῃ 
ἄμεση ἀλλαγή τους. Ἐν τούτοις, ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ ἀνακοίνωσε μὲ 
προκλητικὸ τρόπο, ὅτι οὔτε φέτος θ’ ἀλλάξουν τὰ βιβλία ! Κι’ αὐτό, 
γιατὶ τώρα... ἀνακάλυψαν ὅτι δὲν προβλέπεται ἀλλαγὴ βιβλίων πρὶν 
περάσῃ... μιὰ τριετία! Νὰ σημειωθῇ, ὅτι τὰ βιβλία αὐτὰ μοιράζονται 
στὰ παιδιὰ τῶν Ἀλβανῶν ποὺ φοιτοῦν στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα, μαζὶ μὲ 
χάρτες τῆς “Μεγάλης Ἀλβανίας”. Οἱ δικοί μας βλέπουν; Ἀκοῦνε; 
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Πρόσφατα, ὁ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς 
FYROM Νικολὰ Δημητρώφ, χωρὶς νὰ τη-
ρήσῃ οὔτε κἄν τὰ προσχήματα, ἀποκάλεσε 
τὸν ἑαυτό του “Μακεδόνα’, γράφοντας στὰ 
παλιά του τὰ παπούτσια ὅσα ἀναφέρονται 
στὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν! 

Συγκεκριμένα, ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς 
Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ἔκανε τὴν δήλωση 
αὐτή. Ἀπαντῶντας δὲ στὸν Εὐρωβουλευτὴ τῆς Ν.Δ. Μανώλη Κεφα-
λογιάννη, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐπεσήμανε, ὅτι ἡ “μακεδονικὴ ταυτότητα καὶ 
μακεδονικὴ γλῶσσα δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἀποδεκτὰ στὴν Ἑλλά-
δα”, ὁ Σκοπιανὸς ΥΠΕΞ τόνισε ὅτι εἶναι “Μακεδόνας”. Καὶ συμπλή-
ρωσε πὼς ὅταν ἡ συμφωνία τεθῇ σὲ ἰσχὺ “ἡ χώρα μου θὰ λέγεται 
“Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας” καὶ θὰ εἴμαστε “Μακεδόνες” 
ποὺ θὰ μιλᾶμε τὴν “μακεδονικὴ γλῶσσα”! 

 Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς Ζόραν Ζάεφ, 
παίρνοντας τὴν σκυτάλη τῶν προκλητικῶν δηλώσεων ἀπὸ τὸν κ. 
Δημητρώφ, βρῆκε ἔνα καινούργιο ἐπιθετικὸ προσδιορισμὸ γιὰ τὴν 
χώρα του : τὴν “Εὐρωπαϊκὴ Μακεδονία”!

 Εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς θλιβερῆς “συμφωνίας τῶν 
Πρεσπῶν”. Καὶ εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή...  
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“ΕΙΜΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ”

Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια – προτοῦ ἀκόμη 
πέσουν τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα 
στὴν Ἀλβανία, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἔλεγε συχνά, ὅτι οἱ “Ἀλβανοὶ 
δὲν ἔχουν μπέσα”. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται γιὰ 
ἄλλη μιὰ φορὰ ἀπὸ τὴν καταγγελία ποὺ ἔκα-
νε τὸ τρίτο δεκαήμερο τοῦ Σεπτεμβρίου ἡ “ΟΜΟΝΟΙΑ”. Σύμφωνα, 
λοιπόν, μ’αὐτὴν οἱ συνθῆκες ἐκπαιδεύσεως τῶν παιδιῶν τῶν Βορει-
οηπειρωτῶν εἶναι ἀπαράδεκτη. Ἐπισημαίνεται δέ, ὅτι ἡ κατάσταση 
αὐτὴ ὁδηγεῖ “δὲ περεταίρω συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ στὴν 
ὑποχρεωτικὴ φυγὴ ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες του”. 

 Εἰδικώτερα ἡ “ΟΜΟΝΟΙΑ” καταγγέλλει “ἔλλειψη φροντίδας 
γιὰ τὶς σχολικὲς ὑποδομές, καθυστερήσεις γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ 
διατήρηση τοῦ ἀνθελληνικοῦ περιεχομένου στὰ ἐγχειρίδια τῆς Ἱστο-
ρίας καὶ τῆς Γεωγραφίας”. Ἐξ ἄλλου, οἱ Ἀλβανοὶ ἐπιμένουν νὰ μὴν 
ἀλλάζουν τοὺς χάρτες τῆς “Μεγάλης Ἀλβανίας”, ποὺ περιλαμβάνουν 
Φλώρινα, Καστοριὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν Ἤπειρο, μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν 
Πρέβεζα, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἔτσι “ἀποτυπώνουν τὴν ἱστορία” δείχνο-
ντας τὴν εἰκόνα τοῦ παρελθόντος ! 

 Αὐτὰ τὰ γνωρίζει ἀσφαλῶς ὁ κ. Κοτζιᾶς. Κι’ ὅμως, σπεύδει, 
ἀγαλλομένῳ ποδὶ νὰ... “λύσῃ” τὸ Ἀλβανικὸ... Ἀλήθεια, μήπως ἔχουμε 
τρελλαθῆ;
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Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΩΡΙΣ “ΜΠΕΣΑ”
Ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς Ζόραν 

Ζάεφ, μετὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ 
τὸν Ἀμερικανὸ ἀντιπρόεδρο Μάϊκ Πένς, 
τὸ τρίτο δεκαήμερο τοῦ Σεπτεμβρίου, 
δήλωσε προκλητικά, ὅτι “δὲν ὑπάρχει 
ἄλλη χώρα “Μακεδονία” ἐκτὸς τὴν δική 
μας”. Καὶ συνέχισε ΅ “Δὲν θὰ ὑπάρξῃ 
ἄλλη στὸν κόσμο”!!!

 Βέβαια, ἀργότερα, ὑπὸ τὸ κράτος 
παρασκηνιακῶν πιέσεων καὶ διαμαρτυ-

ριῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀνεκάλεσε. Τὸ πρακτορεῖο ΜΙΑ διώρθωσε τὶς 
δηλώσεις τοῦ κ. Ζάεφ καὶ δέχθηκε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Βουλγαρία 
κατέχουν ἔδαφος τῆς γεωγραφικῆς περιοχῆς τῆς Μακεδονίας...

 Δὲν περνάει, σχεδόν, ἡμέρα, ποὺ νὰ μὴ κάνῃ προκλητικὲς 
δηλώσεις ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς. Κι’ ὅπως δείχνουν τὰ πράγ-
ματα, ἡ κατάσταση θὰ συνεχισθῇ, τοὐλάχιστον μέχρι τὶς 30 Σεπτεμ-
βρίου, ὁπότε θὰ διεξαχθῇ τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἐπικύρωση ἤ μὴ 
τῆς “Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν”. Γιατὶ ὁ κ. Ζάεφ ἔχει ταχθῆ ὑπὲρ τῆς 
Συμφωνίας καὶ θέλει νὰ τὴν περάσει στὴν γειτονικὴ χώρα, ἀντίθετα 
μὲ τὸν Πρόεδρο τῶν Σκοπίων Γεόργκι Ἰβάνωφ, ὁ ὁποῖος ἔχει ταχθῆ 
κατὰ τὴς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, κι’ ἐνῷ οἱ ἡμέτεροι πανηγυρί-
ζουν. Γιατὶ ἆρα γε; Γιὰ τὴν προδοσία;
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Ο ΖΑΕΦ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΗ


