
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΤΣΙΦΑΣ

Στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2018, ἀνήμερα τοῦ Ἔπους τοῦ 1940, 
τότε ποὺ ἡ μικρὴ Ἑλλάδα εἶπε τὸ θρυλικὸ ΟΧΙ στὸν ἰταμὸ 
Ἰταλὸ εἰσβολέα, ἕνας ἥρωας προστέθηκε ἀκόμη στοὺς πε-
ρίπου 8.000 Ἕλληνες, ποὺ ἔπεσαν, τότε, ἡρωϊκὰ μαχόμενοι 
στὴν πολύπαθη Γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ἕνας ἥρωας, ἕνα γενναῖο Βορειοηπειρωτόπουλο, δυνατὸ 
στὸ σῶμα, μὰ πιὸ δυνατὸ στὴν ψυχή, ἔπεφτε νεκρὸ ἀπὸ 
τὶς δολοφόνες σφαῖρες τῶν ἀλβανῶν ἀστυνομικῶν: ὁ Κων-
σταντῖνος Κατσίφας. Ἄγνωστος μέχρι τότε, χωρὶς νὰ ἐπιδιώκῃ 
νὰ γίνῃ διάσημος, χωρὶς νὰ θέλῃ νὰ δρέψῃ ἡρωϊκὲς δάφνες, 
ἔγινε ξαφνικὰ ἥρωας, σύμβολο τοῦ ἀγῶνος γιὰ τὴν Ἕνωση 
τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα.

Γιατί, γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἡ μεγά-
λη ἀγάπη του. Καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία τὸ ἱερὸ σύμβολό του. 
Αὐτή, τὴν μεγάλων διαστάσεων Σημαία, ποὺ τὴν εἶχε ράψει 
μόνος του καὶ τὴν ἀνέμιζε στὸ συγκλονιστικὸ συλλαλητήριο 
τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς 
Μακεδονίας, ἡ Ὁποία, Μακεδονία, εἶναι μία καὶ εἶναι Ἑλληνική. 

Αὐτὴ τὴ Σημαία, τὴν εἶχε μεταφέρει στὸ χωριό του, τοὺς 
Βουλιαράτες, χωρὶς νὰ πάρουν εἴδηση οἱ Ἀλβανικὲς Ἀρχές. 
Αὐτὴ τὴ Σημαία ἔστησε καὶ στὸ κοιμητήριο τῶν Βουλιαρατῶν, 
ὅπου ἀναπαύονται ἑκατὸ (100) περίπου παλικάρια τοῦ 1940. 
Καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, γι’ αὐτὴ τὴ Σημαία βγῆκε ἡ ἀπόφαση 
τῆς δολοφονίας του, ἀφοῦ οἱ Ἀλβανοὶ μισοῦν θανάσιμα τὴν 
Ἑλληνικὴ Σημαία, ἡ ὁποία συμβολίζει τὸν ἀδούλωτο Βορειο-
ηπειρωτικὸ Ἐλληνισμό. Κι’ ὕστερα, στὴν κηδεία τοῦ παλλικα-
ριοῦ, ἡ Σημαία αὐτὴ σκέπαζε τὸ πλῆθος ποὺ πενθοῦσε, καὶ 
κάτω ἀπ’ αὐτὴν πέρασε ἡ σορὸς τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα, 
τὴν ὁποία κρατοῦσαν στὰ δυνατά τους χέρια νεαρὰ Βορειοηπειρωτόπουλα.

Ἄχ! Αὐτὴ ἡ Σημαία ! Πῶς τὴν χάσανε ἀπ’ τὰ μάτια τους οἱ Ἀλβανοί; Ψάχνανε σπίτι – σπίτι στοὺς Βουλιαράτες, κάνοντάς τα ὅλα “φύλλο καὶ φτερό”. 
Μὰ ἐκείνη παραμένει ἄφαντη, γι’ αὐτούς. Καὶ ἀσφαλῶς, θὰ περιμένῃ τὴν ὥρα καὶ τὴ στιγμή, ποὺ θὰ ἐμφανισθῇ ξανὰ γιὰ νὰ κηρύξῃ τὴν Ἕνωση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. 

Οἱ Ἀλβανοὶ τὸν εἶπαν “τρελλό” τὸν Κατσίφα. Ἀνάλογα ἐξεφράσθησαν καὶ κάποιοι Ἑλλαδῖτες κυβερνητικοί. Καὶ κάποια ΜΜΕ μίλησαν γι’ αὐτὸν ἀπα-
ξιωτικά· καὶ τὸν εἰρωνεύτηκαν...

Ἀλλά, ἄν στὴν ὑποτονική, ἐθνικά, ἐποχή μας  χρειάζεται κάτι, εἶναι ἡ “τρέλλα”, ἡ ἁγία καὶ ἡρωϊκὴ τρέλλα τῶν ὀλίγων. Γιατὶ κι’ οἱ Μαραθωνομάχιοι 
καὶ οἱ πρόμαχοι τῶν Θερμοπυλῶν κι’ οἱ Βουλγαροκτόνοι τοῦ Βυζαντίου καὶ οἱ Κολοκοτρωναῖοι καὶ οἱ Μεσολογγῖτες καὶ οἱ ἡμίθεοι τοῦ 1940-41, ἀλλὰ 
καὶ ὅσοι ἀντιστάθηκαν στὶς σιδερόφρακτες δυνάμεις τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Βουλγάρων στὰ χρόνια τῆς πικρῆς Κατοχῆς, κι’ αὐτοὶ ποὺ κατέβασαν τὴν 
μισητὴ σβάστικα ἀπὸ τὸν ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκροπόλεως · κι’ ὅσοι ἀνατίναξαν τὴν προδοτικὴ ΕΣΠΟ τὸ 1942 στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας, καὶ τὴν Γέφυρα 
τοῦ Γοργοποτάμου, πάλι τὸ 1942, καὶ τὰ παιδιὰ τῆς ΕΟΚΑ  στὴν Κύπρο (1955-59), ὅλοι αὐτοὶ κι’ ἄλλοι πολλοί, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, “τρελλοί” ἦσαν, 
γιατὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἀγαποῦσαν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας ἔγινε πλέον σύμβολο γιὰ τοὺς Ἑλλαδῖτες καὶ τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Κι’ ὅπως τονίζουμε παραπάνω, σύμβολο γιὰ τὴν Ἕνω-
ση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Κατσίφας, τώρα, δὲν εἶναι ἕνας. Κάθε νεαρὸς Βορειοηπειρώτης καὶ Ἑλλαδίτης εἶναι ἕνας Κατσίφας. Γιατὶ ἡ 
Ἑλλάδα (καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι Ἑλλάδα) δὲν πεθαίνει. Καὶ ἡ Ἐλευθερία της εἶναι βγαλμένη καὶ θὰ ἐξακολουθῇ νὰ βγαίνῃ ἀπὸ τὰ κόκκαλα τὰ ἱερὰ 
ἐκείνων, ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας βρίσκεται πλέον στὸ Πάνθεον τῶν Ἡρώων: Ἀθάνατος καὶ Ἐμπνευστὴς 
νέων ἀγώνων γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὴν αἱματοπότιστη αὐτὴ Ἑλληνικὴ Γῆ!  

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
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Μετά τήν περιπετειώδη του 
δραπέτευση μέσω τῆς 
Ἑλληνικῆς πρεσβείας στά 

Τίρανα καί τόν ἐρχομό του στήν 
Ἑλλάδα, ὁ φυγάς Σωτηράκης 
Ἀντώνης ἀπό τήν Ἄρτα τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου, φιλοξενήθηκε ἀπό 
μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ στήν Πάτρα. 
Μέσα στό αὐτοκίνητο τότε τοῦ 
λαϊκοῦ Ἀν. Γκοτσ. (κληρικοῦ σή-
μερα πού εὐγενῶς μᾶς παραχώ-
ρησε τήν ἄδεια γιά τή δημοσίευ-
ση), ἀκούγοντας τήν παράκληση, 
ρώτησε ἄν εἶναι ἡ Μικρή ἤ ἡ Με-
γάλη προξενώντας τήν ἔκπληξη 
στόν συνταξιδεύοντα λέγοντάς 
του, ὅτι αὐτό τό ἔμαθε ἀπό κά-
ποιον πού ἔψελνε τήν παράκληση 
μέσα στίς φυλακές… ἔτσι μάθα-
με γιά τόν Κλέαρχο Παπασάββα 
(φωτό 1), ἀπό τό χωριό Δρυμά-
δες Χιμάρας Β. Ἠπείρου, μετέ-
πειτα  χειροτονηθέντα π. Κοσμᾶ 
(φωτό 2) ὁ ο ὁποῖος πρόσφατα 

ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 76 ἐτῶν.
Ὁ π. Κοσμᾶς γεννήθηκε τό 1942 

στούς Δρυμάδες Χιμάρας ἀπό 
εὐλαβεῖς γονεῖς καί σπούδασε 
στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία, ἀπό 
ὅπου ἔλαβε πτυχίο δασκάλου. 
Παρά τήν ἀπαγόρευση τῆς θρη-
σκευτικῆς πίστεως καί λατρείας, 
πού ἐπιβλήθηκε στήν Ἀλβανία 
ἀπό τό ἀθεϊστικό κομμουνιστικό 
καθεστώς τό 1967, ὁ Κλέαρχος 
συνέχιζε νά λατρεύει κρυφά τό 
Θεό στά ἐξωκκλήσια τοῦ χωρι-
οῦ του (φωτό 3) καί συνδέθη-
κε πνευματικά μέ τόν Ἱερέα π. 
Κοσμᾶ Κύριο, τόν μετέπειτα ἐπί-
σκοπο Ἀπολλωνίας (+11.8.2000) 
καί μέ ὅλο τό “δίκτυο” τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν “Κατακομβών” τῆς 
Ἀλβανίας. 
Τό 1973 προσπάθησε νά περάσει 

τά ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγ-
ματα τῆς Ἀλβανίας καί νά ἔρθει 
στήν Ἑλλάδα γιά νά χειροτονηθεῖ 

ἱερέας, ἀλλά 
συνελήφθη καί 
καταδικάστη-
κε σέ 10ετή 
φυλάκιση ἀπό 
τό ἀλβανικό 
ἀθεϊστικό-κομ-
μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό 
καθεστώς γιά 
ἀπόπειρα ἀπό-
δρασης ἀπό τή 
χώρα.
Ἀποφυλακί-

στηκε τό 1982 
καί ἐπιχείρησε 
γιά δεύτερη 
φορᾶ νά ἀπο-
δράσει ἀπό 
τήν Ἀλβανία 
καί νά ἔλθει 

στήν Ἑλλάδα γιά νά ἱερωθεῖ, ἀλλά 
καί πάλι συνελήφθη καί καταδικά-
στηκε σέ 5ετή ἐξορία καί 20ετή 
κάθειρξη στίς πλέον σκληρές καί 
ἀπάνθρωπες ἀλβανικές φυλακές-
κάτεργα στό Σπάτς, στό Μπουρέ-
λι τῆς Β. Ἀλβανίας καί τέλος στό 
Περπαρίμ Ἁγ. Σαράντα γιά ἀπό-
πειρα «προδοσίας τῆς χώρας μέ 
τήν μορφή τῆς ἀπόδρασης». 
Ἀποφυλακίστηκε τόν Αὔγου-

στο τοῦ 1990 μετά ἀπό διεθνῆ 
πίεση στήν Ἀλβανική Κυβέρνη-
ση, ἰδιαίτερα στή Διάσκεψη γιά 
τήν Ἀσφάλεια καί Συνεργασία 
στήν Εὐρώπη (ΔΑΣΕ – Κοπεγχά-
γη 5-30.6.1990), τήν ὁποία εἶχε 
προκαλέσει ἡ ΣΦΕΒΑ μέσω Ὀργα-
νώσεων γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαι-
ώματα (Διεθνής Ἀμνηστία, IGFM-
Γερμανία).
Ὁ Κλέαρχος Παπασάββας ἦρθε, 

τελικά, στήν Ἑλλάδα στίς ἀρχές 
1991 μετά ἀπό πολλές δυσκολί-

ες, γιατί οἱ Ἀλβανοί ἀρνοῦνταν νά 
τοῦ χορηγήσουν διαβατήριο καί 
παρέμεινε γιά λίγο στήν Κόνιτσα 
κοντά στόν ἀείμνηστο Δρυινου-
πόλεως Σεβαστιανό. Ἐπειδή ὅμως 
ὁ Κλέαρχος ἤθελε νά χειροτονη-
θεῖ καί νά ἐπιστρέψει ὁπωσδήπο-
τε στήν πατρίδα του γιά νά μήν 
τοῦ δημιουργήσουν πρόβλημα οἱ 
Ἀλβανικές Ἀρχές, κρίθηκε φρό-
νιμο νά μή χειροτονηθεῖ στήν 
Κόνιτσα ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Σεβαστιανό, ἀλλά στήν Πάτρα 
λόγω τῆς προσωπικῆς γνωριμί-
ας καί τοῦ συνδέσμου πού εἶχε 
ἀναπτυχθεῖ ἀπό τήν ἐποχή πού 
ἦταν ἀκόμα στή φυλακή καί ἐμεῖς 
ὡς ὑπεύθυνοι τῆς ΣΦΕΒΑ ἐνερ-
γήσαμε ὥστε νά ἀποφυλακιστεῖ 
(φωτό 4, 5). Κατόπιν, λοιπόν, 
συνεννοήσεως τοῦ Μητροπολί-
του Σεβαστιανοῦ μέ τόν Μητρο-
πολίτη Πατρῶν Νικόδημο, ἦλθε 
στήν Πάτρα καί στίς 26.2.1991 
ἔγινε ἡ κουρά του στήν Ι. Μονή 
Γηροκομείου ἀπό τόν Καθηγού-
μενό της Ἀρχιμανδρίτη π. Συμεών 

Ἱερομόναχος Κοσμᾶς - Κλέαρχος Παπασάββας
Σύγχρονος Ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στή Β. Ἤπειρο
(+14.12.2018)
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Χατζή καί ἔλαβε τό ὄνομα Κοσμᾶς 
πρός τιμήν τοῦ ἱερομάρτυρος Αγ. 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
Τήν ἑπομένη, Τετάρτη Β΄ 

ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, στίς 
27.2.1991, στόν παλαιό Ι. Ν. Αγ. 
Ἀνδρέου χειροτονήθηκε Διάκονος 

(φωτό 6) καί σέ τρεῖς ἡμέρες, 
στίς 2.3.1991 Πρεσβύτερος στόν 
Ι. Ν. Ἁγ. Τριάδος Ζαρουχλέικων 
ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη 
Πατρῶν Νικόδημο. Ἀμέσως μετά 
τή χειροτονία ἐπέστρεψε στήν 
πατρίδα του στούς Δρυμάδες τῆς 

Χιμάρας (φωτό 
7),  ὅπου πα-
ρέμεινε μέχρι 
τῆς κοιμήσεώς 
του. Ὁλόκλη-
ρη ἡ ζωή του 
ἦταν μία ὁμολο-
γία πίστεως καί 
ἐμπιστοσύνης 
στήν πρόνοια 
καί ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, διακρι-
νόταν δέ γιά τό 
πηγαῖο χιοῦμορ 
καί τήν ἁπλό-
τητα καί εἰλικρί-
νεια στή σχέση 
του μέ τούς 
ἄλλους ἀνθρώ-
πους.

Αἰωνία του ἡ 
μνήμη, 

καλή 
Ἀνάσταση!

Νά ἔχουμε τήν 
εὐχή του!

Ο ΓΚΟΥΜΑΣ, Ο ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας 
ἐκηδεύθη καλυμμένος ἀπὸ 
τὴν ἑλληνικὴ σημαία. Αἰω-

νία του ἡ μνήμη καὶ θερμὰ συλ-
λυπητήρια στὴν οἰκογένειά του. 
Ἦταν ἕνας ἁγνὸς Ἕλληνας, τὸν 
ὁποῖο σκότωσε ὑπὸ ἀδιευκρίνιστες 
συνθῆκες τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς 
καὶ τὸν ὁποῖο συκοφάντησαν ὁρι-
σμένοι Ἕλληνες ψευδοπροοδευτι-
κοί.
Ἕνα ἄλλο παλληκάρι εἶχε φονευ-

θεῖ τὸ 2010 μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ 
μιλοῦσε ἑλληνικὰ 
ἐντὸς Ἀλβανίας. Ἦταν 
ὁ Ἀριστοτέλης Γκού-
μας. Δὲν πρέπει νὰ τὸν 
ξεχάσουμε. Ὅπως δὲν 
θὰ ξεχάσουμε καὶ τοὺς 
πολυάριθμους Ἕλλη-
νες τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου, οἱ ὁποῖοι φυλακί-
σθηκαν, βασανίσθηκαν 
ἢ θανατώθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ καταπιεστικοῦ καὶ ἀθεϊστικοῦ 
κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος στὴν 
Ἀλβανία.
Μετὰ τὸν Γκούμα καὶ τὸν Κατσί-

φα ποιὸς ἄλλος -ὃ μὴ γένοιτο- θὰ 
κηδευθεῖ; Μήπως ὁ ἀλβανικὸς ἐθνι-
κισμὸς ἑτοιμάζει τὴν κηδεία τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας; 
Θὰ τὸ ἐπιτρέψουμε; Ἡ ἀπάντηση 
εἶναι ὅτι ἔχουμε ἠθική, ἐθνικὴ καὶ 

συνταγματικὴ ὑποχρέωση νὰ προ-
στατεύσουμε μὲ κάθε τρόπο τὸν 
Ἑλληνισμὸ ποὺ ζεῖ στὴ μαρτυρικὴ 
Βόρειο Ἤπειρο καὶ γενικότερα στὸ 
κράτος τῆς Ἀλβανίας.
Εἶναι καιρὸς νὰ σταματήσουν οἱ 

πάσης φύσεως ὑποχωρήσεις πρὸς 
τὴ γειτονικὴ χώρα, ἡ ὁποία ἐφαρ-
μόζει ἀφελληνισμὸ συστηματικὸ 
καὶ ὕπουλο. Μὲ μπουλντόζες γκρε-
μίζει ἑλληνικὰ σπίτια, μὲ τὸν νόμο 
περὶ μειονοτικῶν ζωνῶν περιορίζει 
τὴν ἑλληνικὴ παιδεία, μὲ κλίμα ψυ-

χολογικῆς τρομοκρα-
τίας ἀναγκάζει τοὺς 
Ἕλληνες νὰ φύγουν, 
μὲ σκόπιμες καθυ-
στερήσεις ἐμποδίζει 
τὸν ἐντοπισμὸ καὶ τὴν 
ἐκταφὴ τῶν χιλιάδων 
Ἑλλήνων στρατιωτῶν 
τοῦ 1940-41, μὲ με-
τακινήσεις πληθυσμῶν 

φέρνει φανατικοὺς Μουσουλμά-
νους σὲ περιοχὲς τῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητας.
Πιστεύω ὅτι πρέπει νὰ σταματή-

σει κάθε διαπραγμάτευση ποὺ δί-
νει μηνύματα ὑποχωρήσεως ἀπὸ 
ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Νὰ θυμίσουμε 
στοὺς Ἀλβανοὺς ὅτι εἶναι ἀκόμη ἐν 
ἰσχύι τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύ-
ρας τοῦ 1914, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε 
ἡ χώρα τους καθὼς καὶ οἱ Μεγάλες 

Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς. Τὸ Πρω-
τόκολλο κατοχυρώνει μία μορφὴ 
εὐρείας αὐτοδιοικήσεως γιὰ τοὺς 
Ὀρθοδόξους Ἕλληνες τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου κυρίως στοὺς τομεῖς 
τῆς θρησκείας, τῆς παιδείας, τῆς 
ἐκλογῆς τοπικῶν ἀρχόντων καὶ τῆς 
δημόσιας τάξης.
Νὰ δηλώσουμε ὅτι ἡ Ἀλβανία δὲν 

θὰ πάρει οὔτε ἕνα ΕΥΡΩ ἀπὸ εὐρω-
παϊκὰ κονδύλια ἂν δὲν σεβασθεῖ 
ἐμπράκτως τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώ-
ματα τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας.
Νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι θὰ συ-

νεχίσουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν 
ὄρο Βόρειος Ἤπειρος, διότι ἡ Ἤπει-

ρος εἶναι μία ἱστορικά, γεωγραφικὰ 
καὶ πολιτιστικὰ ἑνιαῖα περιοχὴ μὲ 
ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἡ ὁποία διαι-
ρέθηκε μὲ τὰ σύνορά τοῦ 1913. 
Θέλουμε φιλικὲς σχέσεις, ἀλλὰ δὲν 
ἀπεμπολοῦμε τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία 

τοῦ βορείου τμήματος τῆς Ἠπεί-
ρου. Ἄλλωστε μὲ τὸ Πρωτόκολλο 
τῆς Κερκύρας ἡ Ἀλβανία ἀναγνώ-
ρισε τοὺς κατοίκους τῶν Νομῶν 
Ἀργυροκάστρου καὶ Κορυτσᾶς ὡς 
Ἠπειρῶτες.
Νὰ ἀποστείλουμε σὲ ὅλα τὰ δι-

εθνῆ καὶ εὐρωπαϊκὰ ὄργανα ἱστο-
ρικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ 
συνεργασία τῶν Τσάμηδων τῆς Θε-
σπρωτίας μὲ τὶς κατοχικὲς Ἀρχές.
Ἂς ἀκούσουμε τὴν κραυγὴ ἀγωνί-

ας τῶν Βορειοηπειρωτῶν!

Κωνσταντῖνος Χολέβας • Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Μετὰ τὸν Γκούμα καὶ τὸν 
Κατσίφα ποιὸς ἄλλος -ὃ 
μὴ γένοιτο- θὰ κηδευ-

θεῖ; Μήπως ὁ ἀλβανικὸς 
ἐθνικισμὸς ἑτοιμάζει τὴν 

κηδεία τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐθνικῆς Μειονότητας; 
Θὰ τὸ ἐπιτρέψουμε;
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Σύντομα, τὸ ἐπεισόδιο Tellini/Κερκύ-
ρας ξεχάσθηκε, ἀλλὰ οἱ ἑλληνοαλ-
βανικὲς σχέσεις παρέμειναν τεταμέ-

νες καὶ μετὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1923. 
Στὴν βελτίωση τῶν σχέσεων αὐτῶν δὲν 
συνετέλεσαν καὶ τὰ αὐστηρὰ μέτρα τῶν 
ἀλβανικῶν Ἀρχῶν, τὰ ὁποία ἐπιβλήθηκαν 
ἐπὶ τῶν κατοίκων τῶν βορειοηπειρωτικῶν 
χωριῶν τῆς μεθορίου καὶ παρατάθηκαν 
ἐπὶ μακρόν. Ἰδιατέρως ἀποκαλυπτικὸ 
εἶναι τὸ κείμενο ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἔκθεσις 
περὶ τοῦ διωγμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυ-
σμοῦ ἐν Β. Ἠπείρω», τὴν ὁποία φέρονται 
νὰ ἔχουν συντάξει ὁ δημοδιδάσκαλος Β. 
Ζαπάρας καὶ ὁ Β. Παναγιώτου… 

   Πάντως, ἡ διαχάραξη συνεχίσθηκε καὶ 
ὁλοκληρώθηκε δίχως νὰ συμβοῦν ἄλλα 
ἀπρόοπτα περιστατικά. Ὁλοκληρώθηκε 
δὲ μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου 
τῆς Φλωρεντίας τὴν 27η Ἰανουαρίου 
1925. Τὸ πλῆρες κείμενο ἔχει ὡς ἀκολού-
θως.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Ἄρθρον 1
Σύστασις τῆς Ἐπιτροπῆς

Συμφώνως πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς 
1ης Φεβρουαρίου καὶ τῆς 10ης Νοεμβρί-
ου 1922 τῆς Συνδιασκέψεως τῶν Πρε-
σβευτῶν ἐν Παρισίοις, οἱ κάτωθι ὑπογρά-
φοντες, δεόντως ἐξουσιοδοτημένοι ὑπὸ 
τῶν ἀντιστοίχων Κυβερνήσεων των ὡς 
μέλη τῆς διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς τοῦ καθορι-
σμοῦ τῶν συνόρων τῆς Ἀλβανίας προβλε-
πομένης ὑπὸ τῆς καθοριζούσης τὰ σύνο-
ρα ταῦτα ἀποφάσεως ληφθείσης τὴν 9ην 
Νοεμβρίου 1921 ὑπὸ τῶν Κυβερνήσεων 
τῆς Βρεταννικῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς Γαλ-
λίας, τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἰαπωνίας, ἐπε-
φορτίσθησαν νὰ καθορίσουν ἐπὶ τόπου 
τὰ σύνορα μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Ἑλλάδος.
Ἄρθρον 2
Ἔγγραφα καθορίζοντα τὰ σύνορα

Ἡ ὁροθετικὴ γραμμὴ μεταξὺ Ἀλβανίας 
καὶ Ἑλλάδος συνεστήθη διὰ τῆς Συμβάσε-
ως τοῦ Λονδίνου τοῦ 1913. Ὁ καθορισμὸς 
τοῦ Βορείου τμήματος ἀπὸ τοῦ τριεθνοῦς 
Ἀλβανίας, Ἑλλάδος καὶ Γιουγκοσλαβίας 
ἕως τὸ Μπανταρὸς καθωρίσθη ἐπακριβῶς 
διὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς Συνδιασκέψεως 
τῶν Πρεσβευτῶν τὴν 27ην Ἰουλίου 1923. 
Ὁ καθορισμὸς τοῦ ὑπολοίπου τμήματος 
ἀπὸ τοῦ Μπανταρὸς ἕως τὸν ὅρμον τῆς 
Φτελιᾶς καθωρίσθη ἐπακριβῶς διὰ τοῦ 
Πρωτοκόλλου τῆς Φλωρεντίας τῆς 17ης 
Δεκεμβρίου 1913 τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς 
διὰ τὸν καθορισμὸν τῶν μεσημβρινῶν 
τῶν συνόρων της Ἀλβανίας, εἰς τὰ Πρα-
κτικὰ τῆς 15ης Συνεδριάσεώς της.
Ἄρθρον 3
Ὑποδιαίρεσις τῆς μεθορίου

Δία τὸν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καθορισμόν 

της, ἡ ἑλληνοαλβανικὴ ὁροθετικὴ γραμμὴ 
ἐχωρίσθη ὑπὸ τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς 
καθορισμοῦ τῶν ἀλβανικῶν συνόρων τὸ 
1923-24 εἰς τρεῖς τομεῖς.

Ὁ πρῶτος τομεὺς βαίνει ἀπὸ τοῦ τρι-
εθνοῦς, κειμένου ἐντός της Λίμνης Πρέ-
σπας, εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὑψοδείκτου 
2.036 τοῦ Μπανταρός. Προσδιορίσθη 
ἐπὶ τόπου, διὰ 69 κανονικῶν ὁροσήμων, 
ἀριθμημένων ἀπὸ 1.1. ἕως 1.69.

Ὁ δεύτερος τομεὺς βαίνει ἀπὸ τὴν 
κορυφὴν τοῦ ὑψοδείκτου 2.036 τοῦ 
Μπανταρός, εἰς τὴν ὑδατίνην συμβολὴν 
Σαρανταπόρου-Βογιούσης. Οὗτος καθο-
ρίσθη ἐπὶ τοῦ ἐδάφους διὰ 29 κανονικῶν 
ὁροσήμων, ἠριθμημένων ἀπὸ ΙΙΙ.1 ἕως 
ΙΙΙ.79.

Ὁ τρίτος τομεὺς βαίνει ἀπὸ τῆς ὑδατί-
νης συμβολῆς Σαρανταπόρου-Βογιούσης 
εἰς τὸν ὅρμον τῆς Φτελιᾶς. Καθωρίσθη ἐπὶ 
τοῦ ἐδάφους διὰ 79 κανονικῶν ὁροσή-
μων, ἠριθμημένων ἀπὸ ΙΙΙ.1 ἕως ΙΙΙ.79.

Δία νὰ χαραχθῆ τὸ διάγραμμα τῆς μεθο-
ρίου μεταξὺ δύο διαδοχικῶν ὁροσήμων, 
μικραὶ πυραμίδαι ἄνευ ἀριθμοῦ κατεσκευ-
άσθησαν εἰς τινὰ σημεῖα.

Τὰ δεδομένα τὰ ἀφορώντα τὴν κατα-
σκευὴν τῶν ὁροσήμων συνοψίζονται εἰς 
τὸ Παράρτημα Ι.
Ἄρθρον 4.
Ἔγγραφα καθορίζοντα ἐπακριβῶς τὸ 
διάγραμμα τῆς μεθορίου

Τὸ διάγραμμα τῆς μεθορίου καθορίζε-
ται:

Δία τῶν καταρτησθέντων ἀνὰ ἐν δὶ’ 
ἕκαστον ὁροσήμων 177 φύλλων μὲ τὴν 
περιγραφὴν αὐτοῦ καὶ τὴν λεπτομερῆ πε-
ριγραφὴν τῆς μεθορίου ἀπὸ τὸ ἐν λόγω 
ὀρόσημον ἕως τὸ ἑπόμενον τοιοῦτον 
(Παράρτημα ΙΙ)  

Δία τῆς γενικῆς περιγραφῆς τῆς μεθορί-
ου (Παράρτημα ΙΙΙ)

Δὶ’ ἑπτὰ φύλλων τοῦ χάρτου τῆς μεθο-
ρίου ὑπὸ κλίμακος 1:50.000 συνταχθέ-
ντων φροντίδι τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς 
καθορισμοῦ τῶν συνόρων της Ἀλβανίας 
1923-24 (Παράρτημα IV)

Αἳ εἰς τὰ ἄνω ἔγγραφα δοθεῖσαι περι-
γραφαὶ ἀναφέρονται ἀποκλειστικῶς εἰς 
τὸν τελευταῖον τοῦτον χάρτην, ὅστις 
ἀντικαθιστᾶ εἴτε τοὺς συνοπτικοὺς χάρ-
τας ὑπὸ κλίμακα 1:100.000 καταρτησθέ-
ντας τὸ 1913 ὑπὸ τῶν Λοχαγῶν Κὶνγκ καὶ 
Γκαρμπῶ, συνημμένους εἰς τὸ Πρωτόκολ-
λον τῆς Φλωρεντίας τῆς 17ης Δεκεμβρίου 
1913 καὶ τοὺς ὁποίους ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνε-
γνώρισεν ὡς μὴ ἀκριβεῖς, εἴτε τὸ σκαρί-
φημα ὑπὸ κλίμακα 1:50.000 υἱοθετηθὲν 
προσωρινῶς τὸ 1923 ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς 
καὶ ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἡ Συνδιάσκεψις τῶν 
Πρεσβευτῶν εἶχεν ἐκδόσει τὴν ἀπόφασίν 
της διὰ τὸν πρῶτον τομέα. Ἐν περιπτώσει 
διαφορῶν μεταξὺ χάρτου καὶ κειμένου, 

ἐξυπακούεται ὅτι τὸ κείμενον 
τῶν λεπτομερῶν περιγραφῶν, 
τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται ἐπὶ τῶν 
φύλλων τῆς παραγράφου 1, θὰ 
ληφθῆ ὡς βάσις.
Ἄρθρον 5
Ροαὶ ὑδάτων ἀκολουθούμεναι 
ὑπὸ τῆς μεθορίου

Ἑκάστην φορᾶν καθ’ ἢν ἡ ὁρο-
θετικὴ γραμμὴ ἀκολουθεῖ τὴν 
μισγάγκειαν ὑδατίνου ροῆς πα-
ραμένει καθιερωμένον ὅτι ἐὰν αἳ 
ροαὶ αὖται ὑποστοῦν τροποποιή-
σεις ὀφειλόμενας εἰς τὴν φυσικὴν 
καὶ διαδοχικὴν τῶν ὑδάτων ἐνέρ-
γειαν, ἡ ὁροθετικὴ γραμμὴ θὰ πα-
ρακολουθήση τὰς τροποποιήσεις 
ταύτας. 

Ἀλλὰ ἐὰν αὖται ὀφείλονται εἰς 
τεχνικοὺς λόγους ἢ εἰς τὴν αἰφνι-
δίαν ἐπενέργειαν τῶν δυνάμεων 
τῆς φύσεως, δὲν θὰ ἐπιφέρουν 
τροποποιήσεις τῆς ὁροθετικῆς 
γραμμῆς, ἤτις θὰ πρέπει τότε νὰ 
καταστῆ σταθερὰ καὶ ἀμετάβλη-
τος.
Ἄρθρον 6     
Μονοπάτια καὶ στενωποὶ ἀκολου-
θοῦσαι τὴν μεθόριον

Ἐάν, ἑξαιρετικῶς, ἡ ὁροθετικὴ γραμμὴ 
ἀκολουθῆται ἀπὸ μονοπάτιον ἢ στενω-
πόν, οἱ κάτοικοι τῶν δύο ὁμόρων χωρῶν 
θὰ ἔχωσι τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας δι-
όδου ἐπ’ αὐτοῦ του μονοπατίου ἢ τῆς 
στενωπού.
Ἄρθρον 7
Στρατιωτικὰ ἔργα γειτονικά της με-
θορίου

Οὐδὲν στρατιωτικὸν ἔργον δέον νὰ ὑφί-
σταται πλέον, οὔτε νὰ κατασκευασθῆ ἐν 
τῷ μέλλοντι ἐπὶ ἐδαφικῆς λωρίδος πλά-
τους 20 μέτρων ἐξ ἑκάστης πλευρᾶς τῆς 
ὁροθετικῆς γραμμῆς.
Ἄρθρον 8
Συντήρησις ὁροθετικῆς γραμμῆς

………………………………………………………
Ἄρθρον 9      
Συντήρησις τῆς γέφυρας τοῦ Περάτι

………………………………………………………
Ἄρθρον 10   
Διάφορα ζητήματα

………………………………………………………
Ἄρθρον 11
Δηλώσεις τῆς Ἐπιτροπῆς σχετικῶς 
μὲ τὴν μεθόριον

Ἡ Ἐπιτροπὴ καθορισμοῦ ὁρίων ἀφοῦ 
ἐβεβαιώθη:

Α. ὅτι τὸ ἐπὶ τόπου διάγραμμα εἶναι 
σύμφωνον πρὸς τὰς βασικᾶς ἀποφάσεις 
τὰς ὑποδειχθείσας ἐν τῷ ἄρθρω 2 

Β. Ὅτι τὰ συνταχθέντα χαρτογραφικὰ 
ἔγγραφα ἐναρμονίζονται μετὰ τοῦ ἐδά-
φους

Γ. Ὅτι τὰ τρία συνημμένα ἀντίτυπα τῶν 
ἐγγράφων, προοριζόμενα ἀντιστοίχως διὰ 
τὴν Συνδιάσκεψιν τῶν Πρεσβευτῶν, διὰ 
τὴν Ἀλβανίαν καὶ διὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι 
πανομοιότυπα.

 Ἀφοῦ ἐπραγματοποιήθη ἐπὶ τόπου ἡ 
παράδοσις τῆς μεθορίου εἰς τὰς δύο ἐνδι-
αφερομένας Κυβερνήσεις λαβοῦσα ὑπ’ 
ὄψιν τὰς δηλώσεις τῶν ἀντιπροσώπων 
τῶν δύο ἐνδιαφερομένων Κρατῶν, τὰς 
περιεχομένας εἰς τὸ Παράρτημα 5,

 Δηλώνει παμψηφεὶ ὅτι ἡ μεθόριος 
μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Ἑλλάδος ἀπὸ τοῦ 
τριεθνοῦς Ἀλβανίας, Ἑλλάδος, Γιουγκο-
σλαβίας ἕως τοῦ ὅρμου τῆς Φτελιᾶς εἶναι 
πραγματικῶς καὶ ἐγκύρως ὁροθετημένη 
(ἄρθρα ΙΙΙ καὶ ΙV τοῦ παρόντος Πρωτο-
κόλλου).

Ἄρθρον 12
Λῆξις τῶν ἐργασιῶν

Δία τῆς ὑπογραφῆς τοῦ παρόντος Πρω-
τοκόλλου αἳ ἀργασίαι τῆς Διεθνοῦς Ἐπι-
τροπῆς καθορισμοῦ τῶν συνόρων της 
Ἀλβανίας ἐπὶ τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθο-
ρίου ἐτερματίσθησαν.

 Γενόμενον ἐν Φλωρεντία εἰς τρία πρω-
τότυπα ἀντίτυπα προωριζόμενα:

Δία τὴν Συνδιάσκεψιν τῶν Πρεσβευτῶν
Δία τὴν κυβέρνησιν τῆς Ἀλβανίας
Δία τὴν κυβέρνησιν τῆς Ἑλλάδος 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο ὑπὸ τὸν 
τίτλο «Ὁ ἑλληνισμὸς τῆς βορείου 

Ἠπείρου μέσα ἀπὸ ἄγνωστα ντοκου-
μέντα» τῶν ἐκδόσεων Πελασγὸς

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΤΟΥ 1925
Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος • Νομικὸς-Διεθνολόγος • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἡ ὁροθετικὴ γραμμὴ μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ 
Ἀλβανίας  (Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ)

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ • του Γεωργίου Ζάβαλη

Ὁ ἡρωικὸς θάνατος τοῦ Κωνσταντί-
νου Κατσίφα ἔφερε στὴ μνήμη 
ὅλων μας τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ 

Ἀριστοτέλη Γκούμα.
Ἐξετάζοντας λοιπὸν τὴ ζωὴ καὶ τὸν 

θάνατο τῶν δύο σύγχρονων ἡρώων τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ παρατη-

ροῦμε πὼς ὑπάρχουν ὁμοιότητες μεταξὺ 
τῶν δύο παλληκαριῶν, ὅπως :

α) καὶ οἱ δύο ἀγαποῦσαν τὴν Ἑλλάδα 
ἀλλὰ καὶ καὶ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, 
β) καὶ οἱ δύο ζοῦσαν καὶ ἐργάζονταν 
στὴν Βόρειο Ἤπειρο, γ) ἦταν ἄνθρωποι 
τοῦ μόχθου καὶ τῆς δράσης, δ) δολο-
φονήθηκαν σὲ νεαρὴ ἡλικία, ε) δολο-
φονήθηκαν ἀπὸ Ἀλβανοὺς (τραμποῦκοι 
οἱ δολοφόνοι τοῦ Γκούμα, ἀστυνομικοὶ 
οἱ δολοφόνοι τοῦ Κατσίφα), στ) δολο-
φονήθηκαν στὸν τόπο καταγωγῆς τους 
(στὴν Χειμάρρα ὁ Γκούμας, στοὺς Βου-
λιαράτες ὁ Κατσίφας), ζ) δολοφονήθη-
καν ὑπερασπιζόμενοι ὑψηλὰ ἰδανικὰ (ὁ 
Γκούμας ὑπερασπιζόμενος τὸ δικαίωμα 
τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν νὰ μι-

λοῦν στὴν μητρική τους γλώσσα καὶ ὁ 
Κατσίφας ὑπερασπιζόμενος τὸ δικαίωμά 
τους νὰ ὑψώνουν τὴν ἑλληνικὴ σημαία 
σ΄ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς Βορείου 
Ἠπείρου), η) καὶ οἱ δύο στάθηκαν μὲ γεν-
ναιότητα καὶ ἀνδρεία ἀπέναντι στοὺς δο-

λοφόνους τους ἀψηφώντας τὸν θάνατο 
καὶ θ) ὁ θάνατός τους ἀφύπνισε μεγάλη 
μερίδα Ἑλλήνων στὴν Βόρ. Ἤπειρο καὶ 
στὴν Ἑλλάδα ἐνῶ ταυτόχρονα φανέρωσε 
τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τοῦ ἀλβανικοῦ 
κράτους ἀλλὰ καὶ πολλῶν Ἀλβανῶν.

Αὐτὰ εἶναι κάποια κοινὰ χαρακτηρι-
στικὰ τῶν δύο παλληκαριῶν, σίγουρα 
ὅμως θὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλα. Ἡ θυσία 
τους καὶ τὸ αἷμα τους ποτίζει τὸ δέ-
ντρο τῆς λευτεριᾶς καὶ οἱ ἡρωικές τους 
μορφὲς μᾶς ἐμπνέουν καὶ μᾶς δίνουν 
δύναμη γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγώνα 
γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν δικαίων καὶ τῶν 
δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου 
μὲ τὴν Ἑλλάδα.

Ἡ θυσία τους καὶ τὸ αἷμα τους ποτίζει 
τὸ δέντρο τῆς λευτεριᾶς καὶ οἱ ἡρωικές 

τους μορφὲς μᾶς ἐμπνέουν καὶ μᾶς 
δίνουν δύναμη γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὸν 
ἀγώνα γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν δικαί-
ων καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἕνωση τῆς 

Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα.
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Μνημόσυνο Κ. Κατσίφα 
καὶ Στ. Γκούτζιου στὴν 
Θεσσαλονίκη. 11-12-18

Σὲ κλίμα 
ἔ ν τ ο ν η ς 
συγκ ί ν η -

σης καὶ μὲ τὴν 
παρουσία χι-
λιάδων λαοῦ 
τελέστηκε σή-
μερα Κυριακὴ 
11 Νοεμβρίου, 
ἐπιμνημόσυνη 
δέηση εἰς μνή-
μην τοῦ ἐκ Βο-
ρείου Ἠπείρου 
ἐθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κα-
τσίφα, στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ 
Ναὸ Ἁγίου Μηνᾶ στὸ κέντρο τῆς 
Θεσσαλονίκης. Στὴν τελετὴ  στὴν 
ὁποία χοροστάτησε ὁ Παναγ. 
Μητροπολίτης  Θεσσαλονίκης κ. 
Ἄνθιμος ἔδωσαν τὸ «παρών» καὶ 
πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες καθὼς 
καὶ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν 
ἀρχῶν καὶ βουλευτὲς τοῦ Νομοῦ 
Θεσσαλονίκης.
Ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση ἦταν 

πρωτοβουλία τῆς Ἠπειρωτικῆς 
Ἑστίας καὶ τῆς ΣΦΕΒΑ γιὰ νὰ τιμη-
θεῖ τὸ παλληκάρι ποὺ μὲ τὴ θυσία 
του ἔγινε σύμβολο τῆς ΑΔΟΥΛΩ-
ΤΗΣ ψυχῆς τῆς Βορείου Ἠπείρου. 
Ὁ πρόεδρος τῆς Ἠπειρωτικῆς 
Ἑστίας π. Μηνᾶς Βασάκος στὴν 
προσφώνησή του μᾶς προέτρεψε 
νὰ μνημονεύσουμε καὶ  ἕνα ἄλλο 
βασανισμένο Ἕλληνα ποὺ ἔφυγε 
κι αὐτὸς 2 μέρες μετὰ τὸν Κων-
σταντῖνο, τὸν Σταῦρο Γκούτζιο 
ἀπὸ τὴ Δερβιτσάνη, ποὺ πέρασε 
τὴ μισὴ ζωή του στὸ κολαστήριό 
τοῦ Σπὰτς στὸν καιρὸ τοῦ Χότζα, 
ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος 
ποὺ ἀπὸ τὴ πρώτη στιγμὴ ἀγκά-
λιασε τὴν τελετὴ αὐτή,  τόνισε 
πὼς ἡ καλὴ σχέση μὲ τοὺς γει-
τονικούς μας λαοὺς δὲν σημαίνει 
σὲ καμία περίπτωση πὼς πρέπει 
νὰ ξεχάσουμε  τὰ κατοχυρωμένα  

ἐθνικὰ δίκαια καὶ τὰ ἀνθρώπι-
να δικαιώματα τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν ἀδελφῶν μας. Σὲ κάθε 
περίπτωση μάλιστα δὲν πρέπει 
ποτὲ νὰ ξεχάσουμε γιὰ ποιὸ λόγο 
ἔδωσε τὴ ζωὴ του ὁ Κωνσταντῖνο 
καὶ νὰ μὴν ἀφήσουμε ἀδικαίωτη 
τὴ θυσία του. Μὲ τὸ πέρας τῆς 
δέησης ὁ ναὸς σείστηκε ἀπὸ τὸ 
ἐπιφώνημα ΑΘΑΝΑΤΟΣ καθὼς 
καὶ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο!
Μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση πλη-

ροφορηθήκαμε ὅτι καὶ στὴ Μη-
τρόπολη Καλαμαριᾶς μὲ ἐντολὴ 
τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου κ. Ἰου-
στίνου τελέστηκε σήμερα ἐπι-
μνημόσυνη δέηση σὲ ὅλους τους 
ναοὺς τῆς Μητροπόλεως γιὰ τὴν 
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ  παλ-
ληκαριοῦ ποὺ ἔφυγε γεμάτος 
ἀγάπη γιὰ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα 
του καὶ τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ 
ποὺ ἀγάπησε μὲ  πάθος τὴν ἰδέα 
τῆς Ἑλλάδας ἀκόμη κι ἂν αὐτὴ μὲ 
τὴν πολιτική της καὶ εἰδικὰ μὲ τὴν 
ἀδιαφορία της γιὰ τὰ παιδιὰ της 
ἐκτὸς συνόρων, τὸν πλήγωνε κα-
θημερινά. 

Κωνσταντίνου Κατσίφα 
καὶ Σταύρου Γκούτζιου τῶν 

Βορειοηπειρωτῶν  ἐθνομαρ-
τύρων, ἡ μνήμη ΑΓΗΡΩΣ!

ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης

Ἐκτενῆ ἀναφορὰ καὶ ὁλοσέλιδες 
ἀνταποκρίσεις ἀφιέρωσαν τὰ 
μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης σὲ 

ὅλο τὸν κόσμο γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς δο-
λοφονίας τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα. 
Βεβαίως ὅλοι κινήθηκαν 
στὸ κλίμα ποὺ διαμόρ-
φωσαν καὶ στὴ ροὴ 
εἰδήσεων ποὺ ἐπέβαλαν 
τὰ φερέφωνα τῆς κυ-
βέρνησης τοῦ Ἔντι Ράμα 
καὶ ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ 
ἀπάθεια. Ἡ μάχη τῆς 
ἐνημέρωσης μπορεῖ 
νὰ χάθηκε ἐκεῖνες τὶς 
μέρες γιὰ τὸν ἡρωικὸ 
Κωνσταντῖνο καὶ τὴν 
ἴδια τὴν ἀλήθεια. Ἀλλὰ 
ὅπως καὶ ἡ δολοφονία 
τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα, 
ἔτσι καὶ αὐτὴ ἀποτελεῖ 
πιὰ μία ἀκόμα σελίδα τῆς ἱστορίας τοῦ  
Βορειοηπειρωτικοῦ καὶ ἔκανε γνωστὸ 

σὲ δισεκατομμύρια ἀνθρώπους αὐτὸ 
ποὺ ἀνθελληνικὰ κέντρα προσπαθοῦν 
δεκαετίες νὰ κρύψουν: Τὸ μαχόμενο 
Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. 

Εἰδησεογραφικὲς σελίδες ἀπὸ τὴ Σι-
γκαπούρη ὡς τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία, ἡ 
διεθνὴς ἔκδοση τοῦ MSN καὶ πολλοὶ 
ἄλλοι βασίστηκαν στὸ Γαλλικὸ Πρα-
κτορεῖο Εἰδήσεων καὶ μεταξὺ ἄλλων 
ἀναφέρθηκαν στὸν “ἀριθμὸ τῶν 
μελῶν τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονό-
τητας ποὺ εἶναι ἀντικείμενο διαμάχης, 
μὲ τὴν ἀλβανικὴ ἀπογραφὴ τοῦ 2011 
νὰ τοὺς ὑπολογίζει στοὺς 25.000”. 
Ἐπισημαίνει  ἐπίσης ὅτι Ἑλλάδα καὶ 
Ἀλβανία “ἔχουν νὰ ἄρουν καὶ τὸ κα-
θεστὼς ἐμπολέμου  ποὺ κηρύχθηκε 
τὸ 1940”. Στὴν περιγραφὴ τῆς δολο-
φονίας ἀναφέρουν τὶς δηλώσεις τῶν 
Ἀλβανῶν Ὑπουργῶν ἐνῶ ἀπὸ ἑλλη-

νικῆς πλευρᾶς τὴ φράση “ἡ ἀπώλεια 
ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι μὴ ἀποδεκτή”. 
Ἀναλυτικὰ κατέγραψαν καὶ τὰ γεγονό-
τα στὴν κηδεία μὲ ἄφθονο φωτογρα-
φικὸ ὑλικό.

Στὸ Ἀσσοσιέιτεντ 
Πρὲς βασίστηκαν ἀμερι-
κανικὰ καὶ ἄλλα δίκτυα 
καὶ μετέδωσαν ὅτι “τὰ 
ἀλβανικὰ ΜΜΕ  ἀνα-
φέρουν τὸν Κατσίφα 
ὡς  μέλος τῆς Χρυσῆς 
Αὐγής” καθὼς καὶ τὶς 
διαβεβαιώσεις ὅτι ἡ 
Ἀλβανία “εἶναι ἀσφαλὴς 
γιὰ ὅλους, ὅπως καὶ γιὰ 
πολίτες  ἑλληνικῆς κα-
ταγωγής”. Τὸ ἴδιο πρα-
κτορεῖο ἀναφέρθηκε 
καὶ στὸ σύνθημα τῆς 
κηδείας  “ζεῖς, ἐσὺ μᾶς 

ὁδηγεῖς” .
Ἡ Κρατικὴ Τηλεόραση τῆς Ἰρλαν-

δίας προβάλει 
τὶς αἰτιάσεις τῆς 
Ἀλβανίας ἐναντίον 
τῆς Ἑλλάδας, τὴν 
κλήση τῆς Ἑλλη-
νίδας πρέσβειρας 
καὶ τὸν ἐμπρησμὸ 
“ἀλβανικοῦ τουρι-
στικοῦ πρακτορεί-
ου“ στὴν  Ἀθήνα.

Στὴ Ρωσία, στὶς 
γνωστὲς ἐφημε-
ρίδες “Ἰσβέστια“ 
(μὲ φωτογραφία 
μία ἑλληνικὴ ση-
μαία) καὶ “Πρά-
βδα”, στὸν ἰδιω-
τικὸ τηλεοπτικὸ 
σταθμὸ Ren καὶ 
στὴν ἰστοσελίδα 

Sputnik ἐπικεντρώθηκαν στὴ  “δολο-
φονία, ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς εἰδικὲς δυ-
νάμεις, Ἕλληνα ἐπειδὴ σήκωσε τὴν 
ἑλληνικὴ σημαία σὲ στρατιωτικὸ κοι-
μητήριο” βασιζόμενοι σὲ πληροφορίες 
ἀπὸ ἑλλαδικὲς καὶ βορειοηπειρωτικὲς 
πηγὲς ἀκολουθώντας ἐντελῶς ἄλλο 
τρόπο παρουσίασης.

Τέλος ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει 
ἡ πολυσέλιδη ἀνάλυση μὲ τίτλο “Ἡ 
ἀλβανικὴ μπαλάντα τῆς Ἑλλάδας” τοῦ 
οὐκρανικῆς καταγωγῆς δημοσιογρά-
φου καὶ συγγραφέα Νικήτα  Τρεμπέι-
κο στὴ ρωσικὴ ἰστοσελίδα “ Ἐν μέσω 
κρίσης”. Ἐκεῖ μέσα ἀπὸ πρωτάκουστες 
πληροφορίες, ἀπίθανες συγκρίσεις, 
παραδοξολογίες καὶ ἱστορικὴ ἀνάλυ-
ση, ὁ ὅρος “Βόρειος Ἤπειρος” ἀνα-
φέρεται τρεῖς φορὲς σὲ πεῖσμα τῶν 
δολοφόνων.

Τὰ ξένα μέσα ἐνημέρωσης γιὰ τὴ 
δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου 
Κατσίφα 

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Ὅπως καὶ ἡ δολοφο-
νία τοῦ Ἀριστοτέλη 

Γκούμα, ἔτσι καὶ αὐτὴ 
ἀποτελεῖ πιὰ μία ἀκό-

μα σελίδα τῆς ἱστορίας 
τοῦ  Βορειοηπειρωτι-
κοῦ καὶ ἔκανε γνωστὸ 

σὲ δισεκατομμύρια 
ἀνθρώπους αὐτὸ ποὺ 
ἀνθελληνικὰ κέντρα 

προσπαθοῦν δεκαετίες 
νὰ κρύψουν: Τὸ μαχό-
μενο Βορειοηπειρω-

τικὸ Ἑλληνισμό.

Ἀπὸ τὴν ἀγγλόφωνη ἔκδοση τῆς 
σαουδαραβικῆς σελίδας ”Ἀραβικὰ νέα”.

/
Katsifas was carried in an open casket draped 
with Greek flags as some mourners chanted 
“Konstantinos, you are alive and leading us!” 

(AFP)
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Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Μνημόσυνο γιὰ τὸν Μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανό. Ἀθήνα 9.12.18

Τὴν Κυριακὴ 9.12.2018 ἡ Συντονι-
στικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορειοη-
πειρωτικοῦ Ἀγώνα καὶ ὁ Πανελλήνι-

ος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα, 
ἐτέλεσε τὸ μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Δρυινουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου, τῆς ὁδοῦ 
Ἀσκληπιοῦ. Τὴν ἐπιμνημό-
συνη ὁμιλία, ἐκφώνησε ὁ 
πολιτικὸς ἐπιστήμονας κ. 
Κωνσταντῖνος Χολέβας, ὁ 
ὁποῖος εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ εἴμαστε ἐδῶ συνηγ-
μένοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ γιὰ νὰ 
τιμήσουμε τὴ μνήμη τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Δρυινουπόλεως, Πωγωνι-
ανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ 
Σεβαστιανοῦ. Ὁ Σεβαστιανὸς Οἰκονομί-
δης διακόνησε τὴν ἀκριτικὴ ἐπαρχία τῆς 
Ἠπείρου ἀπὸ τὸ 1967 μέχρι τὴν ἐκδημία 
του στὶς 12.12.1994. Θεσσαλὸς στὴν κα-
ταγωγὴ καὶ Πανέλλην στὴν ψυχὴ ἀγκα-
λίασε μὲ εἰλικρινῆ ἀγάπη τὸ ποίμνιό του, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς διωκομένους ἀδελφούς 
μας τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Τιμοῦμε τὸν ἀσκητικὸ Ποιμενάρχη, ὁ 
ὁποῖος μᾶς ἐνέπνεε μὲ τὸν λιτὸ βίο καὶ μὲ 
τὴν ὀρθόδοξη πνευματικὴ ζωή του.

Τιμοῦμε τὴ μνήμη τοῦ Ἱεράρχου, ὁ 

ὁποῖος εἶχε φτάσει μὲ κάθε μέσο, ἀκόμη 
καὶ μὲ τὰ πόδια, σὲ ὅλα τὰ δυσπρόσιτα 
σημεῖα τῆς ἐπαρχίας του. 

Τιμοῦμε τὸν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος ἔδινε 
κάθε χρόνο μήνυμα ἐλπίδας στοὺς φυ-
λακισμένους πίσω ἀπὸ τὰ ἠλεκτροφόρα 
συρματοπλέγματα Βορειοηπειρῶτες καὶ 
ὁ ὁποῖος ἔβαζε μεγάφωνα στὰ σύνορα 
κάθε Πάσχα ἀπὸ τὸ Μαυρόπουλο καὶ 
κάθε Δεκαπενταύγουστο ἀπὸ τὴ Μονὴ 
Μολυβδοσκεπάστου γιὰ νὰ τοὺς μετα-
φέρει τὸ Σταυροαναστάσιμο ἄγγελμα τῆς 
Ὀρθοδοξίας.

Τιμοῦμε τὴ μνήμη τοῦ ἀνθρώπου, ὁ 

ὁποῖος ἵδρυσε τὸν Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος (ΠΑΣΥΒΑ) καὶ 
τὴν Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση Βο-
ρειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος (ΣΦΕΒΑ).

Τὸν εὐχαριστοῦμε, διότι κράτησε ζω-
ντανὴ τὴν ἐθνικὴ μνήμη θυμίζοντας 
τὸ πέρασμα καὶ τὶς διδαχὲς τοῦ Πατρο-
κοσμᾶ, τὴν ἑλληνικότητα τῶν Βορειο-

ηπειρωτῶν, τὴν ἐπέτειο 
τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος 
καὶ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς 
Κερκύρας τοῦ 1914 καὶ  
διότι ἀνεδείκνυε ἱστορικὰ 
στοιχεῖα  μὲ συνέδρια καὶ 
ἐκδόσεις.

Τὸν εὐγνωμονεῖ σύμπας 
ὁ Ἑλληνισμός, διότι ἔκανε 
γνωστὸ τὸ πρόβλημα τῆς 
καταπιέσεως τῶν Ὀρθο-
δόξων Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ 

ἀθεϊστικὸ καθεστὼς τοῦ Χότζα καὶ τοῦ 
Ἀλία. Μίλησε μὲ ἐπιχειρήματα στοὺς πο-
λιτικούς μας, ἔφερε τὸ πρόβλημα μέχρι 
τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο καὶ σὲ ἄλλα 
διεθνῆ βήματα. 

Τιμοῦμε ἰδιαιτέρως τὴ μνήμη του, διότι 
εἶχε διορατικότητα καὶ ἔβλεπε τοὺς κιν-
δύνους. Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομ-
μουνισμοῦ στὴν Ἀλβανία προέτρεπε τοὺς 
Βορειοηπειρῶτες νὰ μὴν φύγουν, νὰ μὴν 
ξεριζωθοῦν, νὰ μὴν δώσουν δικαιώματα 
στὸν ἀλβανικὸ ἐθνικισμὸ νὰ ἀλλοιώσει 

τὸν χαρακτήρα τοῦ βορείου τμήματος 
τῆς Ἠπείρου.

Σήμερα ὁ ὑψιπέτης ἀετὸς δικαιώνεται 
ἠθικά. 

Δικαιώνεται ὁ Σεβαστιανός, διότι βλέ-
πουμε νὰ συνεχίζεται ἡ καταπιεστικὴ πο-
λιτικὴ ὅλων τῶν ἀλβανικῶν κυβερνήσεων 
ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότη-
τας.

Βλέπουμε τὶς μπουλντόζες νὰ γκρεμί-
ζουν οἰκίες Ἑλλήνων στὴ Χειμάρρα.

Βλέπουμε νὰ διατηροῦνται οἱ μειονο-
τικὲς ζῶνες ὅπως καὶ ἐπὶ κομμουνιστικοῦ 
καθεστῶτος ἀφήνοντας χωρὶς ἑλληνικὰ 

σχολεῖα πόλεις καὶ χωριὰ μὲ σημαντικὸ 
ἀριθμὸ Ἑλλήνων.

Εἴδαμε πρὸ ὀλίγων ἐτῶν τὴν ἀπογραφὴ 
νὰ γίνεται μὲ δόλιο τρόπο ἀπὸ τὶς ἀλβα-
νικὲς ἀρχές. Ὀρθῶς ἔπραξε ἡ ὀργάνωση 
ΟΜΟΝΟΙΑ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειο-
νότητος καὶ ἀπέσχε. Πρέπει τὸ συντομό-
τερο νὰ γίνει μία σοβαρὴ καὶ ἀντικειμε-
νικὴ ἀπογραφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ ζεῖ 

στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ 
σὲ ὅλη τὴν Ἀλβανία.

Ἀνησυχοῦμε γιὰ τὶς 
ἀλβανικὲς νομοθετικὲς 
μεθοδεύσεις ποὺ ἀπο-
σκοποῦν στὴ δημο-
γραφικὴ ἀλλοίωση τῶν 
περιοχῶν, στὶς ὁποῖες 
ἀπὸ τὰ ἀρχαία χρόνια 
κατοικεῖ ὁ Ἑλληνισμός.

Ἀκοῦμε ἐπίσημες 
ἀλβανικὲς φωνὲς μὲ 
συνθήματα κατὰ τῆς 
Ἑλλάδος καὶ ὑπὲρ τῆς 
Μεγάλης Ἀλβανίας.

Παρατηροῦμε τὴν 
κακοπιστία τοῦ Πρω-
θυπουργοῦ Ράμα ὡς 
πρὸς τὴν ρύθμιση τῶν 
θαλασσίων ζωνῶν, 
κάτι ποὺ ἔγινε προ-
φανῶς καὶ μὲ τουρκικὴ 
ὑποκίνηση.

Διαπιστώνουμε τὴ 
συντήρηση τοῦ ζητή-
ματος καὶ τῶν διεκδι-
κήσεων τῶν Τσάμη-

δων, συνεργατῶν τῶν Ἰταλῶν Φασιστῶν 
καὶ τῶν Γερμανῶν Ναζί. Ζήτημα, τὸ 
ὁποῖο εἶναι ἀνύπαρκτο γιὰ τὴν Ἑλλάδα 
καὶ οὐδεὶς Ἕλλην νομιμοποιεῖται νὰ τὸ 
συζητεῖ.

Διαβάζουμε στὰ σχολικὰ βιβλία, τὰ 
ὁποῖα ἀποστέλλει τὸ ἀλβανικὸ ὑπουργεῖο 
Παιδείας στὰ ἑλληνόπουλα, κείμενα καὶ 
χάρτες ποὺ φέρνουν τὰ σύνορά τῆς λε-
γομένης «Φυσικῆς Ἀλβανίας» μέχρι τὴν 
Πρέβεζα.

Γίναμε μάρτυρες τοῦ φόνου δύο παλ-
ληκαριῶν ποὺ τιμοῦσαν τὴν ἑλληνικὴ 
καταγωγή τους: Τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα 

καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα. Μὲ συ-
γκίνηση σημειώνω ὅτι σήμερα τελεῖται τὸ 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Κα-
τσίφα καὶ στὴν Κύπρο μας. Συγκεκριμέ-
να στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τῆς Φανερωμένης 
στὴ Λευκωσία, στὸ προαύλιο τοῦ ὁποίου 
φυλάσσονται τὰ λείψανα τοῦ Ἐθνομάρ-
τυρος Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ καὶ τῶν 
σὺν αὐτῶ ἀναιρεθέντων ὑπὸ τῶν Τούρ-
κων (1821).

Μόλις πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἴδαμε μία 
ἀκόμη συνέπεια τοῦ ἀνθελληνικοῦ κλίμα-
τος, τὸ ὁποῖο  καλλιεργεῖται στὴ γείτονα 
χώρα: Τὴ βεβήλωση τοῦ μνημείου τοῦ 
Βορειοηπειρώτη Μακεδονομάχου Θύμιου 
Λώλη.

Σήμερα μεταφερόμαστε νοερὰ μπροστὰ 
στὸν τάφο τοῦ ἀοιδίμου Σεβαστιανοῦ 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Μολυβδο-
σκεπάστου, δίπλα στὰ σύνορα, καὶ κλί-
νουμε εὐλαβῶς τὸ γόνυ.

Ὑποσχόμαστε ὅτι δὲν θὰ λησμονήσου-
με τὶς παρακαταθῆκες του, πνευματικές, 
ἐκκλησιαστικές, ἐθνικές. Θὰ μεριμνοῦμε 
διαρκῶς γιὰ τὰ θρησκευτικά, ἐκπαιδευτι-
κά, πολιτικὰ καὶ ἰδιοκτησιακὰ δικαιώματα 
τῶν ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Δηλώνουμε ὅτι ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοὶ καὶ ὡς δημοκρατικοὶ πολίτες ἐπιθυ-
μοῦμε τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη καὶ τὴν 
καταλλαγὴ μὲ ὅλους τούς γειτονικοὺς 
λαούς. Ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ 
δεχθοῦμε τὴν περαιτέρω συρρίκνωση ἢ 
καὶ τὴν ἐκδίωξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ μία 
πανάρχαια ἑλληνικὴ πατρίδα.

Ἀποτίοντες φόρο τιμῆς στὸν μακαριστὸ 
Ἱεράρχη ζητοῦμε νὰ μὴν γίνουν ὑποχω-
ρήσεις πρὸς τὴν Ἀλβανία εἰς βάρος τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν καὶ εἰς βάρος τῶν 
ἐθνικῶν συμφερόντων γενικότερα.

Καλοῦμε τοὺς Βορειοηπειρῶτες ὁμο-
εθνεῖς μας νὰ παραμείνουν ἑνωμένοι, 
μαχητικοὶ καὶ πιστοὶ στὶς ἑλληνορθόδοξες 
ρίζες τους. 

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Μητροπολίτου 
Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονί-
τσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ!».

Κωνσταντῖνος Χολέβας • Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Σήμερα ὁ ὑψιπέτης 
ἀετὸς δικαιώνεται ἠθικά. 
Δικαιώνεται ὁ Σεβαστια-
νός, διότι βλέπουμε νὰ 
συνεχίζεται ἡ καταπιε-

στικὴ πολιτικὴ ὅλων τῶν 
ἀλβανικῶν κυβερνήσεων 
ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς 
ἐθνικῆς μειονότητας.

Ὁ πολιτικὸς ἐπιστήμονας Κ. Χολέβας ἐκφωνεῖ τὸν ἐπιμνημόσυνο λόγο.

Πλῆθος κόσμου, παλαιὰ καὶ νέα στελέχη τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, 
Βορειοηπειρῶτες ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι ποὺ τιμοῦν τὴν μνήμη του 

παρεβρέθηκαν στὸ μνημόσυνο τοῦ ἀλησμόνητου Ἱεράρχη.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, 

ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:
«Θλίψη, ἀλλά καί ἀγανάκτηση προ-

κάλεσαν οἱ θρασύτατες δηλώσεις τοῦ 
Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα, 
ὅπως καί ἡ ἀπαξίωση τῆς Ἑλληνικῆς 
Κυβερνήσεως πρός τόν γενναῖο καί 
ἥρωα Βορειοηπειρώτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΚΑΤΣΙΦΑ.

Ὁ Ράμα τόν ἀποκάλεσε “τρελλό”, 
χωρίς ὅμως νά ἐξηγήσῃ γιατί καί πῶς 
ἔπληξαν τό νεαρό παλληκάρι οἱ δολο-
φόνες σφαῖρες τῆς ἀλβανικῆς Ἀστυνο-
μίας. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ Ἑλληνική 
Κυβέρνηση δέν ἔστειλε κανένα κυβερ-
νητικό ἀξιωματοῦχο νά παρευρεθῇ καί 
νά ἐκπροσωπήσῃ τήν Ἑλλάδα στήν 
κηδεία τοῦ παλληκαριοῦ. Γιατί; Μήπως 
ἐνοχλοῦσε ἡ γαλανόλευκη Ἑλληνική 
μας Σημαία, ἡ ὁποία εἶχε πλημμυρίσει 
τούς Βουλιαράτες καί εἶχε καλύψει τό 
φέρετρο τοῦ Κατσίφα; Μήπως, ἀκό-
μη, ἐνοχλοῦσε ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος, 
πού ἀκουγόταν ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη στό 
χωριό καί πού τόν ἔψελναν μέ ἐθνικό 

παλμό καί μέ δάκρυα στά μάτια οἱ χι-
λιάδες Ἑλλαδῖτες καί Βορειοηπειρῶτες, 
τιμῶντας τόν νεκρό σάν ἐθνικό ἥρωα; 
Καί σάν νά μήν ἔφθανε ἡ κυβερνητι-
κή ἀναισθησία, κάποιο 
ἐξέχον μέλος τῆς κυ-
βερνῶσας παρατάξεως, 
συμμεριζόμενο τόν ἰσχυ-
ρισμό τοῦ Ράμα, ἀπεκάλε-
σε τό θῦμα ἄνθρωπο μέ 
… “ψυχικές διαταραχές”! 
Κι’ ἀπό κυβερνητικές δι-
αρροές, ὅτι ἦταν … διακι-
νητής ναρκωτικῶν!

Τό μόνο πού μπορεῖ νά 
πῇ κανείς μπροστά στήν 
κυβερνητική ἀναισθησία 
καί ἰταμότητα, εἶναι ἡ 
λέξη

ΝΤΡΟΠΗ!
Οὔτε δυό λόγια παρηγοριᾶς στήν 

χαροκαμμένη μάνα, πού θρηνοῦσε 
τό παλληκάρι της. Οὔτε δυό λόγια 
ἐνθαρρυντικά στούς Βορειοηπειρῶτες 
ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν 
τό ἀβυσσαλέο ἀνθελληνικό μῖσος τῶν 
Ἀλβανῶν. Ἄς γνωρίζουν, ὅμως, ὅλοι καί 

ἄς τό βάλουν βαθειά στό μυαλό τους, 
ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος δέν εἶναι … νό-
τιος Ἀλβανία, ἀλλά κομμάτι τῆς ἑνιαίας 
Ἠπείρου. Κι’ ἀκόμη, ὅτι ἡ “Αὐτονομία” 

τῆς Βορείου Ἠπείρου, 
τήν ὁποία εἶχαν συνυ-
πογράψει καί οἱ Ἀλβανοί, 
τό 1914, καί τήν ὁποία 
ποτέ δέν σεβάστηκαν, 
ἀλλά ἔχουν κάνει σκοπό 
τους νά ἐκδιώξουν τούς 
Βορειοηπειρῶτες ἀπό τίς 
πανάρχαιες πατρογονικές 
τους ἑστίες, ἀπέθανε καί 
ἐτάφη. Τώρα, ὄχι Αὐτο-
νομία, ἀλλά

ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑΔΑ.

Γι’ αὐτόν τόν σκοπό χύ-
θηκε τό ἄλικο αἷμα τοῦ Κωνσταντίνου 
Κατσίφα. Γιά τήν ΕΝΩΣΗ. Γιά ν’ ἀπαλ-
λαγοῦν οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀπό τόν 
ἀπαίσιο ἀλβανικό ζυγό. Γιά νά σταμα-
τήσῃ ὁ οἱοσδήποτε Ράμα νά τούς χαρα-
κτηρίζῃ “βρωμερές ὑπάρξεις”, “γουρού-
νια καί γαϊδούρια”. Γι’ αὐτό. Τούς λέω 

δέ καί τούς βεβαιώνω, ὅτι ὁ Χριστός 
καί ἡ Παναγία μας εὐλογοῦν τόν ἀγῶνα 
τους. Τόν εὐλογεῖ, ὅμως, καί ὁ ἀοίδιμος 
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καί Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ὁ 
ὁποῖος ἐθυσίασε οὐσιαστικά τήν ζωή 
του γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο.

Ἀδελφοί μου Βορειοηπειρῶτες!
Τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας σας τό 

ἔχουν ποτίσει μέ τό αἷμα τους, ὅλοι 
ὅσοι μαρτύρησαν κατά τά 45 χρόνια 
τῆς κομμουνιστικῆς τυραννίας στίς 
φυλακές, στά κάτεργα καί στίς ἐξο-
ρίες. Τώρα τό ποτίζει, καί αὐτός μέ 
τό νεανικό αἷμα του, ὁ ἥρωας Κων-
σταντῖνος Κατσίφας. Ἔχετε θάρρος. 
Ὁ Χριστός καί ἡ Ἑλλάδα θά νικήσουν. 
Παραμερῖστε τίς ὅποιες μικροδιαφορές. 
Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας σᾶς ἑνώνει. 
Σύνθημά σας νά εἶναι: Ὅλοι καί ὅλα γιά 
τήν Βόρειο Ἤπειρο. Ὅλοι καί ὅλα γιά 
τήν Ἑλλάδα. Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας 
ΑΘΑΝΑΤΟΣ».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο Τύπου γιά τόν Κωνσταντίνο Κατσίφα

Μέσα σὲ κλίμα συγκίνησης καὶ 
ἔντονης πατριωτικῆς μνήμης 
τελέστηκε τὸ Μνημόσυνο γιὰ 

τὴν συμπλήρωση 40 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν 
δολοφονία τοῦ ὁμογενοῦς Βορειοη-
πειρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Αγ. Ἐλευθερίου Πύργου. Στὸ 
Μνημόσυνο (ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ 
τὴν Ἐπιτροπὴ Ἠλείων γιὰ τὴν Ἑλληνικό-
τητα τῆς Μακεδονίας «Φιλιππεῖον» καὶ 
τὴν Δημοτικὴ Παράταξη «Ἀναγένεσις 
στὸν Δῆμο Πύργου», σὲ συνεργασία 
μὲ τὸ Παράρτημα Πύργου Ἠλείας τοῦ 
Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπει-
ρωτικοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) καὶ τὸν 
Σύνδεσμο Ὁπλιτῶν Νομοῦ Ἠλείας) συ-
γκέντρωσε δεκάδες πιστοὺς ποὺ προ-
σευχήθηκαν γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ 35χρο-
νου Ἕλληνα ποὺ ἀνήμερα τῆς Ἐθνικῆς 
Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου βρῆκε 
τραγικὸ θάνατο ἀπὸ τὴν ἐγκληματικὴ 
ἐπέμβαση τῆς Ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας, 
ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ κατάσταση στὴν 
Βόρειο Ἤπειρο τελεῖ ὑπὸ τὴν διαρκῆ 
τρομοκρατία τῆς Πολιτικῆς τῶν Τιρά-
νων.

Γιὰ τὴν σημασία τῆς προσωπικῆς 
προσφορᾶς κάθε Χριστιανοῦ στὸν συ-
νάνθρωπο μίλησε στὸ κήρυγμά του ὁ 
ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ π. Γρηγόριος Πά-
παρης. Κεντρικὸς ὁμιλητῆς στὸ Μνημό-
συνο ἦταν ὁ ἠπειρώτης συνταξιοῦχος 
Δάσκαλος κ. Ἰωάννης Ἔξαρχος, τοῦ 
ὁποίου τὴν πατριωτικὴ καὶ ἐκπαιδευ-
τικὴ δράση παρουσίασε ὁ φιλόλογος κ. 
Γεώργιος Κουρκούτας. Ὁ κ. Ι. Ἔξαρχος 
τόνισε ὅτι ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἔχει προ-
δοθεῖ ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς 
Ἑλλάδος τὶς τελευταῖες δεκαετίες, κάτι 
ποὺ ἀποθρασύνει τὴν ἀλβανικὴ ἐπιθε-

τικότητα, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει τὸν ἀφελ-
ληνισμὸ τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν ἐδαφῶν. 
Παράλληλα κατηγόρησε τὴν προδοσία 
τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας καὶ 
ὑπενθύμισε τὴν προσφορὰ τῶν Βορει-
οηπειρωτῶν στὴν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα, 
μὲ τὴν παρουσία τῶν Ἐθνικῶν εὐερ-
γετῶν Σίνα, Ζάππα, Ἀρσάκη καὶ ἄλλων. 
Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας, συνέχισε,  
εἶχε φλογάτη καρδιά, πυρωμένη ψυχή, 
ἐκρηκτικὴ θέληση. Μιλοῦσε λεύτερα, 
λεβέντικα, ξεστήθωτα, παλληκαρήσια. 
Καὶ ἔκλεισε λέγοντας  «Ὑποκλίνομαι 
στὴν ἡρωικὴ ἀέρινη ὀπτασία σου, Αἰω-
νία ἡ μνήμη σου, ἀδελφὲ καὶ Συναπό-
στολε Κωνσταντῖνε».

Γ.Κ.

Τιμήθηκε στὸν Πύργο ἡ μνήμη τοῦ Κων. Κατσίφα
Μία θυσία γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία

Ἀδελφοί μου Βορει-
οηπειρῶτες! Ἔχετε 

θάρρος. Ὁ Χριστός καί 
ἡ Ἑλλάδα θά νικήσουν. 
Παραμερῖστε τίς ὅποιες 
μικροδιαφορές. Ὁ Κων-
σταντῖνος Κατσίφας σᾶς 
ἑνώνει. Σύνθημά σας νά 
εἶναι: Ὅλοι καί ὅλα γιά 

τήν Βόρειο Ἤπειρο. Ὅλοι 
καί ὅλα γιά τήν Ἑλλάδα. 
Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσί-

φας ΑΘΑΝΑΤΟΣ».
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Ὁ κ. Κώστας Κυριακοῦ, πολιτικὸς 
κρατούμενος ἐπὶ δικτατορίας 
Ἐνβὲρ Χότζα στὸ κολαστήριό 

τοῦ Σπάτς, ἡγετικὸ στέλεχος τῆς ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς 5 ἡγέτες τῆς 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ τῆς περίφημης δίκης τῶν 
Τιράνων τὸ 1994, μᾶς ἔδωσε εὐγενικὰ 
τὴν ἄδεια ἀναδημοσίευσης τοῦ προλό-
γου του στὴν 2η ἔκδοση τοῦ βιβλίου 
του ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ,  στὸν 
ὁποῖο ἀναφέρεται σὲ ἕνα «διάλογό» 
του μὲ 2 ἥρωες.

Κωνσταντῖνε, εὐλογημένο μας παιδί! 
Πόσο χαίρομαι ποὺ σὲ βλέπω. Ὅπως 
πάντα εἶσαι χαμογελαστὸς καὶ λαμπε-
ρός. Δὲν σὲ φτάνω, εἶσαι πολὺ ψηλά. 
Τί κάνεις; Τί θέλεις νὰ μοῦ πεῖς; 

Ἀδερφέ, παρακάλεσα τὸν Ἀρχάγγελο 
Μιχαὴλ νὰ μὲ ἀφήσει λίγο ἀκόμα. Νὰ 
μεταφέρεις στὸν Ἑλληνισμό, πὼς τὴν 
Λαμπάδα τῆς Λευτεριᾶς καὶ τῶν Ἰδα-
νικῶν τοῦ Ἔθνους, τὴν ἔστησα στὴν 
ψηλότερη κορυφὴ τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου.

Βρὲ Λεβέντη μας εἶσαι ἀπὸ τοὺς ἐκλε-
κτούς, γιατί ὅταν ἤσουν ἐκεῖ ψηλὰ 
στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ δὲν ἔτρεξες 
στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Μάνας Ἑλλάδας. Γιατί 
γύρισες στὸ σπίτι σου, ἐκεῖ εἶχαν εἰσβά-
λει τὰ ἁρπακτικά. 

Τί μου λές; Ἀπὸ ποῦ νὰ ἔφευγα; Ἀπὸ 
τὸ σπίτι μου; Ἀπὸ τὰ Ἅγια χώματά μας, 
πού κρατοῦν στὰ σπλάχνα τους τοὺς 
νικητὲς τοῦ Ἱστορικοῦ ΟΧΙ τοῦ 1940; 
Σὲ ποιοὺς νὰ τὰ χάριζα ὅλα αὐτά;. Τὰ 
ἁρπακτικὰ νὰ ἔφευγαν, αὐτοὶ εἶναι ξέ-
νοι. Ἐμεῖς ἤμαστε στὶς πατρογονικές 
μας ἑστίες. Μὲ χαμόγελο ἀντιμετώπισα 
τοὺς φονιάδες. Πρὶν τὸ πράξω, σᾶς τὸ 
εἶπα: «ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ, 
ΕΛΛΑΔΑ Σ` ΑΓΑΠΩ». 

Ἀδερφέ, φονιάδες καὶ 
γενίτσαροι ἐπιχειροῦν 
νὰ ρίξουν λάσπη στὸ 
λαμπρό σου ἔργο, νὰ 
πικράνουν τὴ μανούλα 
σου καὶ ὅλους ἐμᾶς.

Τὰ ταγκαλάκια, ὅπως 
ἀποκαλοῦσε τὰ δαιμό-
νια ὁ Ἅγιος Παΐσιος μᾶς 
προκαλοῦν πνευματικὴ 
ἀναγούλα, μὲ μύρια 
κόλπα ἐπιχειροῦν νὰ 
μὲ ἁρπάξουν ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ 
Ἀρχάγγελου Μιχαήλ. Ἐδῶ κοντά μου 
εἶναι ὁ Ἀρχάγγελος τοῦ Χριστοῦ, ἐσὺ 
δὲν τὸν βλέπεις. Δὲν μποροῦν νὰ μὲ 
πάρουν, μᾶς σκεπάζει ἡ ΜΑΝΑ ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ. Ὅλοι αὐτοί, ξένοι καὶ γενίτσαροι, 
κατρακυλοῦν στὰ τρίσβαθα τοῦ Ἅδη. 
Ὡς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος λυπᾶμαι γιὰ 
τὴν κατάντια τους. Μακάρι νὰ μετανο-
ήσουν καὶ νὰ τοὺς ἐλεήσει ὁ Καλοκάγα-
θος Χριστός μας. Λυπᾶμαι γιὰ τὴν στά-
ση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Πατρίδας 
μας!  Μὰ κανένας τους δὲν μπόρεσε 

νὰ βρεθεῖ δίπλα στὴν οἰκογένειά μου, 
νὰ ἀνακουφίσουν ὀλίγο τὸν πόνο τῆς 
μανούλας, νὰ σφίξουν στὴν ἀγκαλιὰ τὸ 
11χρονο ἀγγελούδι μου; 

Κωνσταντῖνε βλέπω τὸν Ἀρχάγγελο 
Μιχαὴλ δίπλα σου, εἶναι κ` αὐτὸς χα-
μογελαστός. 

Σοῦ εἶπα, τὸν Ἀρχάγ-
γελο δὲν τὸν βλέπεις. 
Εἶσαι ἀναστατωμένος, 
γιὰ κοίτα τὸν καλά. 
Εἶναι ὁ ἀδερφὸς μας 
Σταῦρος Γκοῦτζος. 
Ἐσὺ τὸν ξέρεις καλά. Ὁ 
Σταῦρος πράττει, δὲν 
λέει πολλά. 

Ναὶ τώρα τὸν βλέ-
πω καθαρά, εἶναι ὁ 
Σταῦρος. Σταῦρο ποῦ 
εἶσαι;  Γιατί δὲ μιλᾶς; 

Πῶς μᾶς ἔφυγες ἔτσι ξαφνικά; Δὲν τὸ 
εἶπες οὔτε στὸν ἀδερφὸ Ἡρακλῆ; 

Εὐχαριστιόμουν ποὺ σᾶς ἄκουγα. Τί 
νὰ σᾶς ἔλεγα; Ἐσὺ ξέρεις, τὸ καθῆκον 
μου σ` αὐτὸν τὸν κόσμο τὸ ἔπραξα. 
Τώρα ἔπρεπε νὰ ἀποχωροῦσα. Πρέ-
πει νὰ εἶμαι κοντὰ στὸν Κωνσταντῖνο. 
Εἶναι τὸ ἐλάττωμά μου, δὲν μπορῶ 
νὰ μὴ φροντίζω τὰ ἀδέρφια ποὺ  κά-
νουν τέτοιες θυσίες.  Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν 
γνωρίζω καλά τούς ἱεροὺς κανόνες. 
Ὁ Κωνσταντῖνος εἶναι ἀνάμεσα στοὺς 
ἀγγέλους…  Ὅμως πρὶν φύγω προετοι-

μάστηκα. Ἔκοψα τὴ γενειάδα, πλύθη-
κα, χτενίστηκα καὶ γιὰ ἀρκετὲς ὧρες 
ἤμουν μὲ τοὺς φίλους μας. Τὸ βράδυ 
γύρισα στὸ σπίτι, φρόντισα τοὺς δικούς 
μου, εἶπα στὰ παιδιά μου νὰ προσεύχο-
νται στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μας,  
νὰ τιμοῦν τὴν Πατρίδα καὶ νὰ εὐγνωμο-
νοῦν τοὺς εὐεργέτες τους. Ἑτοιμάστη-
κα γιὰ τὸ ταξίδι καὶ περίμενα.  Ἔπειτα 
ἦρθε ὁ φτερωτὸς Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ 
καὶ μὲ συνοδεία κι ἄλλων ἀγγέλων  πε-
τάξαμε. Οἱ ἄγγελοι μεσολάβησαν γιὰ 
νὰ ἀναγγελθεῖ ἡ κοίμησή μου ἀπὸ τὰ 
τηλεοπτικὰ μέσα καὶ νὰ τὸ μάθουν οἱ 
φίλοι μας. 

Ἀδέρφια γιατί ἀπομακρύνεστε, μὴ 
φεύγετε, κατσεῖτε καὶ λίγο ἀκόμα. Τί 
ἄλλο, νὰ πῶ στοὺς δικούς μας; 

Νὰ τοὺς πεῖς νὰ συνεχίσουν μὲ δύνα-
μη καὶ πίστη τὸν ἱερὸ ἀγώνα τῆς λευ-
τεριᾶς. Ὁ ἰκανότερος νὰ σηκώσει ψηλὰ 
τὴν ἀναμμένη Λαμπάδα τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ καὶ τῶν Ἀνθρωπίνων Ἀρετῶν. 
Σύντομα θὰ δικαιωθοῦμε! Τώρα φεύ-
γουμε! Μᾶς περιμένει ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα, ὁ Μητροπο-
λίτης μας Σεβαστιανός! Δὲν σὲ ἀποχαι-
ρετοῦμε! Πάντα θὰ εἴμαστε κοντά σας! 

Χαμογελώντας ὑψώθηκαν στὸν 
Οὐρανό. 

Πόσο τοὺς ζήλεψα! Πόσο γλυκὲς 
στιγμὲς ἔζησα! 

Ἀδέρφια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ καὶ ΣΤΑΥΡΟ,
ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ! ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!     

Κ. Κυριακοῦ. Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
Προδοσία καὶ Αὐτοθυσία

ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ  ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ

Νὰ τοὺς πεῖς νὰ συνε-
χίσουν μὲ δύναμη καὶ 
πίστη τὸν ἱερὸ ἀγώνα 

τῆς λευτεριᾶς. Σύντομα 
θὰ δικαιωθοῦμε! Μᾶς 

περιμένει ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώ-
να, ὁ Μητροπολίτης μας 

Σεβαστιανός! 

Σταῦρος Γκοῦτζος

Κωνσταντῖνος Κατσίφας
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Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ 
σὲ ρυθμοὺς «Ζορμπὰ»

Γράφει ὁ Δημήτρης Πέτκος

Τὸ 2018 εἶχε τεθεῖ ὁ στόχος ἀπὸ 
τὸ ἐντόπιο πολιτικὸ προσωπικὸ 
καὶ τὸ «διεθνῆ παράγοντα» νὰ 

κλείσουν ὅλα τὰ ἀνοικτὰ μέτωπα-
ἐθνικὰ ζητήματα δὲν 
ὑπάρχουν-. Τὸ σκεπτικὸ 
στηριζόταν στὴν κυ-
νικὴ παραδοχὴ ὅτι δὲν 
ἐνδιαφέρουν κανέναν 
ἀπὸ αὐτούς, στὴ δια-
πίστωση διπλωματικῆς 
ἥττας λόγω ἀδράνειας 
καὶ δειλίας καὶ στὴν πο-
λιτικὴ κατευνασμοῦ τῆς 
Τουρκίας τοῦ Ἐρντογᾶν. 
Παράδοση τοῦ ὀνόματος 
τῆς Μακεδονίας λοιπὸν 
στὰ Σκόπια, ἐξαφάνιση τοῦ ἐνοχλητι-
κοῦ θέματος «Βόρειος Ἤπειρος» καὶ 
«ἀνοχὴ-κλειστὰ μάτια» στὴ Θράκη. 
Ἐπιστροφὴ οὐσιαστικά τῆς Ν.Α. Εὐρώ-
πης στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα σὲ μία 
ἰδιότυπη ὀθωμανικὴ ἐπαρχία τῆς Ἑνω-
μένης Εὐρώπης. Καὶ ὅλα αὐτὰ βιαστικά, 
«πρὶν τὶς καλοκαιρινὲς διακοπές», ὅπως 
τὸν Ἰούλιο τοῦ 1992 εἶχε δολοφονή-

σει ἡ «17Ν» «κατὰ λάθος» τὸν ἀθῶο 
20χρονο Θάνο Ἀξαρλιᾶν ἐπειδὴ ἔπρεπε 
οἱ τρομοκράτες νὰ πᾶνε διακοπὲς καὶ 
τὸ «κτύπημα» ἔγινε ἐσπευσμένα!

Ὅμως ὑπάρχει καὶ ὁ 
λαός. Ἑκατομμύρια κό-
σμου μὲ ἡγέτες ἐκκλησια-
στικοὺς καὶ πνευματικοὺς 
ἀνθρώπους ἀντέδρασαν 
στὸ ξεπούλημα τῆς Μακε-
δονίας. Ξυλοκοπήθηκαν, 
λοιδορήθηκαν, συκοφα-
ντήθηκαν ἀλλὰ ἀπέδειξαν 
ὅτι τὰ ὄνειρα ὅλων αὐτῶν 
ποὺ θρηνοῦν ἀπὸ τὸ 
1912 τὴν «ἀπώλεια» τῆς 
Θεσσαλονίκης «τους» θὰ 

παραμείνουν ὄνειρα.
Ἐπίσης ὑπάρχει καὶ Δικαιοσύνη. Ἡ 

ἐφαρμογὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου στὴ 
Θράκη καταδικάστηκε ἀπὸ διεθνὲς δι-
καστήριο.

Τέλος ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ ἥρωες! 
Ἡ θυσία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα 
διαλάλησε τὴ λέξη «Βόρειος Ἤπειρος» 
στὰ πέρατα τῆς ὑφηλίου, ξύπνησε τοὺς 

Ἕλληνες καὶ ἀπο-
κάλυψε τὴν ἀλβα-
νικὴ δολιότητα. 
Κυρίως ὅμως 
ἔδωσε στοὺς Βο-
ρειοηπειρῶτες νὰ 
καταλάβουν ὅτι 
ἂν δὲν ἀναδείξουν 
ἕνα νέο Ζωγράφο 
θὰ σβήσουν ἄδο-
ξα καὶ θὰ χαθοῦν 
ἀπὸ τὴν ἱστορία 
στὴν ἐποχὴ ποὺ 
παγκοσμίως κάθε 
εἴδους μειονότητα 
προστατεύεται καὶ κερδίζει.

Οἱ ρυθμοὶ πλέον στὸ Βορειοηπειρω-
τικὸ εἶναι τρελοί. Οἱ Ἀλβανοὶ δημεύουν 
τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων καὶ κόβουν 
τὸ παραλιακὸ μέτωπο τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ὅπως οἱ Τοῦρκοι ἐξαφανί-
ζουν Κούρδους καὶ Χριστιανοὺς στὴ 
Συρία ἐξολοθρεύοντάς τους. Ἐπιπλέον 
θέλουν καὶ προσχώρηση τῆς Ἀλβανί-
ας στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ ἡμερομηνία 
ἔνταξης στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὸν 

Ἰούνιο! Εἶναι καιρὸς τὸ ὀξύμωρο τῆς 
«Μεγάλης Ἀλβανίας» νὰ λάβει τέλος. Ἡ 
χώρα ποὺ ἔχει καταστρέψει τὰ ὄνειρα 
τῶν πολιτῶν της, προσφέροντας τους 
διέξοδο τὸ ἔγκλημα καὶ τὸ φανατισμὸ 
πρέπει νὰ καταγγελθεῖ καὶ νὰ συνετι-
στεῖ. Μόνο ἡ Αὐτονομία τῆς Βορείου 
Ἠπείρου θὰ προστατέψει τοὺς πληθυ-
σμοὺς καὶ θὰ κρατήσει τὴν εἰρήνη στὴν 
περιοχή.

Εἶναι καιρὸς τὸ ὀξύμωρο 
τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» 
νὰ λάβει τέλος. Ἡ χώρα 
ποὺ ἔχει καταστρέψει 
τὰ ὄνειρα τῶν πολιτῶν 

της, προσφέροντας τους 
διέξοδο τὸ ἔγκλημα καὶ 
τὸ φανατισμὸ πρέπει νὰ 
καταγγελθεῖ καὶ νὰ συ-

νετιστεῖ.

Ἀπρίλιος 1941: Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς σὲ ὅλα τὰ μέτωπα: 
Βόρειος Ἤπειρος, Μακεδονία, Θράκη πολέμησε, θυσιάστηκε, 
νίκησε, δόξασε καὶ μεγάλωσε τὴν Ἑλλάδα. Ἡ συνέχεια δίκη 
μας! (Χάρτης ἀπὸ τὴν “Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους”.)

Τό Ἔπος 1940-41: 
Ἁναμέτρηση ἀνάμεσα στήν φιλοπατρία καί τόν ἰμπεριαλισμό

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Ὁ ἀείμνηστος λογοτέχνης Ἄγγε-
λος Τερζάκης, στό τέλος τοῦ 
περίφημου βιβλίου του: «Ἑλλη-

νική Ἐποποιΐα 1940-1941», σημειώνει: 
«Περισσότερο κι’ ἀπό τήν ὑπόθεση 
ἑνός ἔθνους πού ἀγωνίζεται γιά τήν 
ἀνεξαρτησία του, ἡ 28η Ὀκτωβρίου 
τοῦ 1940 προβάλλει στή σκηνή τῆς 
Ἱστορίας ἕναν ἀγώνα γενικώτερο · μιᾶς 
φυλῆς ἀνθρώπων. Αὐτῆς 
πού προσδιορίζεται ἀπό 
τό πάθος τῆς ἐλευθερί-
ας. Πέρα ἀπό τόν πάταγο 
τῶν αὐτοκρατοριῶν πού 
γκρεμίζονται, θ’ ἀπομεί-
νει ν’ ἀκούγεται μέσα 
στόν ἀποκαμωμένο κό-
σμο, λιανό καί κρυστάλ-
λινο, ἐρημικό καί ἄτρεμο, 
τό ἑωθινό πού σήμανε 
ἡ σάλπιγγα πάνω στόν 
ἑλληνικό βράχο μιά φθι-
νοπωρινή αὐγή» (σελ. 223).

Κι’ ἕνας Εὐρωπαῖος δημοσιογράφος, 
ὁ Ἀνρύ Ροσφόρ, σύγχρονος πρός τά 
γεγονότα τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου 
καί θερμός φιλέλληνας, ἔγραψε τότε ὅτι 
«ἡ Ἑλλάς ἔχει ἕνα ποτάμι μεγαλύτερο 
κι’ ἀπό τόν Ρῆνο, καί ἀπό τόν Νεῖλο κι’ 
ἀπό τόν Δούναβη κι’ ἀπό τόν Ἀμαζόνιο 
τῆς Ἀμερικῆς. Εἶναι τό αἷμα πού ἔχυσε 
γιά τήν Ἐλευθερία της καί τήν τιμή της, 
σύμβολον τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς τιμῆς 
γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα» (περιοδικό 

«Ἑλληνική Δημιουργία» 1.11.50, ἐν 
περ. «Ὁ Σωτήρ» 19.10.2003).

Ἄς ἀναλογιστοῦμε τί ἔγινε στ’ ἀλή-
θεια, τά ξημερώματα ἐκείνης τῆς Δευ-
τέρας 28ης Ὀκτωβρίου 1940: Ἡ μικρή 
Ἑλλάδα μας στάθηκε ὄρθια καί ἀντιμε-
τώπισε μέ γενναιότητα, φιλοπατρία καί 
ἡρωϊσμό τόν πάνοπλο Ἰταλό εἰσβολέα. 
Ἡ πολιτειακή, ἡ πολιτική καί ἡ στρα-

τιωτική ἡγεσία τῆς Χώ-
ρας μας ἐγνώριζε, ὅτι ὁ 
ἐχθρός εἶχε ἀσύγκριτη 
ὑπεροπλία σέ σχέση μέ 
τίς δικές μας δυνάμεις. Κι’ 
ἀκόμη, ὅτι ὅλα τά εὐρω-
παϊκά κράτη, ἐκτός ἀπό 
τήν Ἀγγλία, εἶχαν ὑπο-
ταγῆ στόν «Ἄξονα». Γι’ 
αὐτό καί δέν περιμένα-
με βοήθεια ἀπό ἀνθρώ-
πους, οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, 
ζοῦσαν μέσα στόν τρόμο 

τοῦ φασισμοῦ καί, κυρίως, τοῦ Ναζι-
σμοῦ.

Κι’ ὅμως! Οἱ Ἕλληνες, μέ τό στόμα 
τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, 
φώναξαν σάν ἕνας ἄνθρωπος τό θρυ-
λικό «ΟΧΙ», πού σήμαινε ἄρνηση στήν 
ἐθνική ταπείνωση καί ἀτίμωση. Ὁ πόλε-
μος τῶν Ἑλλήνων ἦταν πόλεμος «ὑπέρ 
βωμῶν καί ἑστιῶν». Πόλεμος γιά τά 
ὑψηλά καί ἅγια ἰδανικά τῆς τιμῆς, τῆς 
ἐλευθερίας καί τῆς δικαιοσύνης.

Ὁ λαός μας, μέ τήν τότε ἄξια ἡγε-

σία του θριάμβευσε καί μεγαλούργησε 
χάρη στήν πίστη του καί στήν ἐλπίδα 
του στήν θεϊκή συμμαχία. Ὁ κόσμος 
ὁλόκληρος ἄκουγε, κάθε τόσο, τίς νέες 
ἑλληνικές νῖκες: Ἔπεσε ἡ Κορυτσᾶ, 
ἔπεσαν οἱ Ἅγιοι Σαράντα, κατελήφθη τό 
Ἀργυρόκαστρο καί ἡ Πρεμετή, ἔπεσε ἡ 
Χειμάρρα, ἔπεσε ..., ἔπεσε ... Ἡ Βόρειος 
Ἤπειρος ἔπλεε ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη στή 
γαλανόλευκη! Ὁ Θεός τῆς δικαιοσύνης, 
μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας, 
ἦλθε ἀρωγός στόν ἀγῶνα τοῦ Ἔθνους 
καί εὐλόγησε – διά τῆς Ἐκκλησίας Του 
– τά «ὅπλα τά ἱερά», ὅπως ἔγραφε ὁ 
μεγάλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύ-
σανθος ὁ ἀπό Τραπεζοῦντος στό διάγ-
γελμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πού ὁ ἴδιος 
εἶχε συντάξει.

Ἡ περιφανής νίκη τῆς μικρῆς Ἑλλάδος 
ἔκανε τούς τρομαγμένους καί ἐξουθε-
νωμένους λαούς τῆς Εὐρώπης νά ἀνα-
θαρρήσουν καί νά καταλάβουν ὅτι στό 
τέλος ὁ Ἄξονας θά ἡττηθῆ. Ὁ λόγος 
τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κωστῆ Παλαμᾶ 
διεκήρυττε πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις, 
ὅτι «ἡ μεγαλωσύνη στά ἔθνη δέν με-
τριέται μέ τό στρέμμα, μέ τῆς καρδιᾶς 
τό πύρωμα μετριέται καί μέ τό αἷμα».

Βέβαια, τώρα, οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν 
νά λησμονοῦν τήν προσφορά τῆς 
Ἑλλάδος σ’ ἐκεῖνα τά φοβερά χρόνια. 
Ἄς εἶναι! Ἐμεῖς, ὅμως, νά μή ξεχάσου-
με ποτέ τό αἷμα τῶν πατέρων μας, πού 
πότισε τά Βορειοηπειρωτικά βουνά, 

γιατί αὐτή εἶναι ἡ βαρειά κληρονομιά 
μας.

Γι’ αὐτό, ἄς γιορτάσουμε τήν μεγαλει-
ώδη ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 
μονοιασμένοι, ἑνωμένοι στό ὄνομα τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε νικηφό-
ρα τίς δυσκολίες πού ἔρχονται. Χρόνια 
πολλά, ἅγια καί ἀγωνιστικά. Ἡ Ἑλλάδα 
θά ζῇ καί θά μεγαλουργῇ.

Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης

Βέβαια, τώρα, οἱ Εὐρω-
παῖοι δείχνουν νά λη-

σμονοῦν τήν προσφορά 
τῆς Ἑλλάδος σ’ ἐκεῖνα τά 
φοβερά χρόνια. Ἄς εἶναι! 
Ἐμεῖς, ὅμως, νά μή ξεχά-
σουμε ποτέ τό αἷμα τῶν 

πατέρων μας, πού πότισε 
τά Βορειοηπειρωτικά 

βουνά, γιατί αὐτή εἶναι ἡ 
βαρειά κληρονομιά μας.
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Μ ν ή μ η  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Κ α τ σ ί φ α
Γράφει ὁ Δημήτρης Μαυρόπουλος • Δάσκαλος. Δράμα

«Νὰ γράψετε μὲ τὸ αἷμα μου, Ἑλλά-
δα σ’ ἀγαπῶ», σημείωσε κάπου κι 
ἔκανε, ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας, 
τὴν ἐπιθυμία πραγματικότητα λυτρώ-
νοντας τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες.

Ὑπάρχει θάνατος ποὺ εἶναι πιὸ 
ἐλαφρὺς ἀπὸ ἄχυρο κι ἄλλος ποὺ 
εἶναι πιὸ ἀκριβὸς ἀπὸ χρυσό, τέ-
τοιος πολύτιμος ὑπῆρξε ὁ χαμὸς τοῦ 
ὁμογενοῦς, ἀπὸ τὶς Βουλιαράτες τῆς 
Βορείου Ἠπείρου, Κωνσταντίνου Κα-
τσίφα.

Στὸ συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν τὴν 
Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου 2018, ὅταν 
μὲ συντοπίτες μου ἀπὸ τὴ Δράμα με-
τακινηθήκαμε μὲ λεωφορεῖο γιὰ νὰ 
διαμαρτυρηθοῦμε, ὅσον ἀφορᾶ στὴν 
ἀναίσχυντη καὶ ἐπαίσχυντη συμφω-
νία τῶν Πρεσπῶν Τσίπρα –Ζάεφ, 
Κοτζιὰ –Δημητρὼφ .«Ἀγαθὴ τύχη» 
τὸ ἔφερε νὰ γνωριστῶ μὲ τὸν Κων-
σταντῖνο Κατσίφα.

Ἤμασταν παραταγμένοι ἐμπρὸς 
στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη, ἤδη ἀπὸ 
πολὺ ἐνωρὶς ἐνόσω ἡ πόλη κοιμό-
ταν ἀκόμη βαθιά, ὅταν κατέφθασαν 
πρὶν ἀπὸ τὸ μεσημέρι ὁμάδα συμπα-
τριωτῶν μας ἁπλώνοντας μία τερά-
στια γαλανόλευκη σημαία πολλῶν 
τετραγωνικῶν, περίπου 150, 
ποὺ στὶς λευκὲς λουρίδες της 
ὑπῆρχαν τὰ συνθήματα «Βό-
ρειος Ἤπειρος γῆ ἑλληνική», 
«Ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνικὴ» 
καὶ «Βουλιαράτες», αὐτὴ ποὺ 
ἐφτιαξε ἀπὸ τὰ χρήματα τοῦ 
κόπου του ὁ Κωνσταντῖνος Κα-
τσίφας.

 
Μὰ κι ἐγὼ κράδαινα στὰ συλ-

λαλητήρια, ἀπὸ τὴ Θεσσαλονί-
κη ἕως τὸ Πισοδέρι, μία σημαία 
ποὺ διέφερε ἀπὸ τὴν κλασικὴ 
ἑλληνική, ὁπότε πάντα προ-
σέλκυε τὸ ἁγνὸ ἐνδιαφέρον, 
γιὰ τοὺς πολλούς, νὰ μὲ ρωτή-
σουν τί ἀναπαριστᾶ.

Γιὰ τοὺς λίγους, τοὺς 
γνῶστες, κυρίως τοὺς Βορει-
οηπειρῶτες, τοῦτο ἦταν γνω-
στό.

Ἀποτυπώνει τὸν δικέφαλο ἀετὸ μὲ 
τὸν σταυρὸ στὴν κορυφή, ἐνῶ στὰ 
γαμψά του πόδια ἀναγράφεται τὸ 
ἔτος τῆς ἀνακήρυξης τῆς αὐτονο-
μίας τῆς Βορείου Ἠπείρου «1914» 
καὶ ἀμφότερα ἀποτυπώνονται μὲ τὰ 
κεφαλαία γράμματα τῆς ἑλληνικῆς 
ἀλφαβήτου τὸ «Α» καὶ τὸ «Ἡ», 
ἀρχικὰ ποὺ σημαίνουν Αὐτόνομος 
Ἤπειρος.

 

Ἡ συζήτησή 
μας ἦταν ζεστὴ 
καὶ σύντομη. 
Ἀπὸ ποῦ ἤμουν, 
πῶς ἀπέκτη-
σα τὴν σημαία, 
μὲ ρώτησε ὁ 
Κωνσταντῖνος 
Κατσίφας ντυ-
μένος στὴν 
«παραλλαγῆς».

Αὐτὸς ἦταν 
ἀπὸ τὶς Βου-
λιαράτες, με-
ρικὰ χιλιόμετρα 
μακριὰ ἀπὸ τὰ 
προσωρινὰ σύ-
νορά τῆς πα-
τρίδας μας μὲ 
τὴν Ἀλβανία, 
ἑ λ λ η ν ο χ ώ ρ ι 
ποὺ τὰ πόδια 
του ἁπλώνονται 
στὴ κοιλάδα τῆς 
Δρόπολης, λίγο 
μακρύτερα ἀπὸ 
τὸ Ἀργυροκά-
στρο, τὴν πρω-
τεύουσα τῆς 

Αὐτόνομης Βορείου Ἠπείρου, τῆς γῆς 
ποὺ περπάτησε καὶ δίδαξε ὁ Ἅγιος 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Γιὰ τὴν Δρόπολη καὶ τὰ 28 ἑλληνο-
χώρια της εἶχα διαβάσει παλαιότερα 
σὲ ἕνα Ἀλφαβητάριο ποὺ ἐξέδωσε 
τὸ στυγνὸ καθεστὼς Ἐνβὲρ Χότζα, 
δῆθεν γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν μει-
ονοτικῶν ἑλληνόπουλων, ὅπου γρα-
φόταν μὲ περισσὸ θράσος καὶ ἀπύθ-
μενη προπαγάνδα «Οἱ Δροπολίτες 

ζοῦν χαρούμενα. Ὅλα τὰ καλά τούς 
τὰ ἔφερε τὸ Κόμμα μας».

Τότε δὲν ψυχανεμιζόμουν ὅτι μι-
λοῦσα μὲ ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἔμπαινε 
τόσο ἀναπάντεχα καὶ βίαια στὸ συ-
ναξάρι τῶν ἡρώων τῆς πατρίδας, ὅτι 
ἡ πράξη του θὰ ἀποτελοῦσε ὕλη δι-
δασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ 
ὅτι τὸ χωριό του, οἱ Βουλιαράτες, θὰ 
γινόταν μάθημα Γεωγραφίας γιὰ τοὺς 
ἑλληνόπαιδες.

Τὴν περασμένη Πέμπτη 8 Νοεμβρί-

ου τὰ βήματά μου, μαζὶ 
μὲ ἄλλους ὁμογάλακτους 
στὴν ὑπόθεση τῆς Μακε-
δονίας, ὁδηγήθηκαν στὸ 
κακοτράχαλο χωριό του, 
τὸ σκαρφαλωμένο στὸ 
ὅρος Πλατοβούνι, γιὰ τὸν 
ὕστατο χαιρετισμὸ στὸν 
ἀνυπότακτο Ἕλληνα, στὸ 
χωριὸ ποὺ ἀπὸ τὴν 28η 
Οκτωβρίου καὶ ἔκτοτε 
χτυπάει ρυθμικὰ ἡ καρδιὰ 
τῆς Ἑλλάδας.

 
Μάζεψα ἀπὸ τὴν τραχὺ 

γῆ του, ἀπὸ τὸν τόπο τῆς 
θυσίας, ἐκεῖ ποὺ τὸν πέ-
τυχαν οἱ σφαῖρες τῶν μο-
χθηρῶν Ἀλβανῶν ἀστυ-
νομικῶν, τσάι τοῦ βουνοῦ 
καὶ τὸ τοποθέτησα εὐλα-

βικὰ στὸ εἰκονοστάσι, μαζὶ μὲ τοὺς 
βασιλικούς, τὸ «σταυρολούλουδο», 
ἀπὸ τὴ γιορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ.

Ἡ ἀνάβαση γιὰ τὸ σπίτι του κου-
ραστική, τὰ πόδια δυσκολεύτηκαν 
νὰ συνηθίσουν στὸν στρωμένο μὲ 
ἀκανόνιστη πέτρα πολυκαιρισμένο 
καὶ ἐγκαταλελειμμένο δρόμο, καθὼς 
ἐκεῖνο εἶναι ἀγκιστρωμένο στὴν ἄκρη 
τοῦ χωριοῦ, κάθε χωριὸ τῆς Βορείου 
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Ἠπείρου εἶναι καὶ μία πολιτεία ὁλό-
φωτη, πολύβουη, ἔτσι φαντάζουν 
στὸ μυαλό μου.

Σκέφτηκα, ὅτι τὸ χωριό του, ἕνας 
τόπος λεία κοφτερὴ πέτρα, καὶ ἡ 
θέση τοῦ σπιτιοῦ του τοῦ ἔθεσαν 
καθῆκον, ὡς μία φυσικὴ ἀναγκαιότη-
τα ποὺ ἐπιβαλλόταν στὴ θέληση, ὡς 
ἀετὸς νὰ ἐποπτεύει τὴ γενέθλια γῆ 
καὶ ἕως τέλους νὰ τὴν ὑπερασπιστεῖ.

Εὐλαβικὸς προσκυνητὴς σὰν ἔφθα-
σα στὸ λιακωτὸ τοῦ σπιτιοῦ του, 
ἀμέσως ἡ ματιά μου ἔπεσε ἐπάνω 
στὴν κληματαριά, ποὺ τὰ σταφύλια 
ἦταν ἄκοπα τσαμπιὰ κρεμασμένα, 
περιμένοντας τὸν ἰδιοκτήτη τους  νὰ 
τὰ μαζέψει γιὰ νὰ τὰ κάνει κόκκινο 
κρασί, σὰν αὐτὸ ποὺ μᾶς 
κέρασε ὁ Κωνσταντῖνος 
Κατσίφας μὲ τὴ θυσία 
του.

Τοὺς καρποὺς ποὺ δὲν 
πρόλαβε νὰ μαζέψει ὁ 
ἴδιος θὰ τοὺς δρέψου-
με ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι 
Ἕλληνες, ὅταν ἔρθει τὸ 
ἁγιασμένο πλήρωμα τοῦ 
χρόνου.

Καθὼς ἔβλεπα τὸ φέ-
ρετρο μὲ τὸν νεκρὸ 
συνέλληνα, αὐθόρμητά 
μοῦ ἦρθαν στὸ νοῦ οἱ 
στίχοι τοῦ Σικελιανοῦ 
γιὰ τὸν Παλαμά, ἀπὸ 
τὴ κηδεία τοῦ τελευταί-
ου τὸ 1943: «Σ’ αὐτὸ 
τὸ φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ 

Ἑλλάδα».
 
Τὸν εἶπαν «τρελό», οἱ ἄτολμοι, οἱ 

βολεμένοι καὶ οἱ σκιαγμένοι, θέλο-
ντας νὰ δικαιολογήσουν τὴ δολο-
φονία, μὰ κι ἡ νεκρανάσταση τοῦ 
γένους τὸ 1821 ἔγινε ἀπὸ ἕναν, τὸν 
Γέρο τοῦ Μοριά,  ποὺ ἔλεγε, ὅτι «ὁ 
κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελούς».

Τὸν θαρραλέο καὶ εὐγενικὸ συκο-
φάντησαν αὐτοὶ ποὺ διακατέχονται 
ἀπὸ τὸ σύνδρομο τῆς Στοκχόλμης, 

ποὺ ἀνταλλάσσουν μὲ μεγάλη εὐκο-
λία τοὺς ρόλους τοῦ θύματος μὲ τοῦ 
θύτη, ποὺ παραλλάσσουν τὴν γενναι-
ότητα μὲ τὴ δειλία, ποὺ ἐνοχοποιοῦν 
τὴν δράση μὲ τὴν ἀπραξία, ὄντας 
ἄνευροι, ἄμοιροι καὶ ἀνέραστοι.

Τὸ πέρασμα τοῦ ἀρχοντικοῦ Κων-
σταντίνου Κατσίφα ἀπὸ τὴν ἀνυ-
παρξία στὴν ὕπαρξη δὲν ἦταν σὰν 
ἐκείνων τῶν συμβιβασμένων ἀπὸ τὴν 
«Ἔρημη χώρα»τοῦ Τ. Σ. Ἔλιοτ «Ζώ-
ντας καὶ ψευτοζώντας», ἀλλὰ σημα-
δεύτηκε ἀπὸ ἕνα ἠχηρὸ«παρὼν» ποὺ 

συγκλόνισε συ-
θέμελα τὴ βο-
ρειοηπειρωτικὴ 
γῆ.

Πρέπει νὰ 
εἶσαι βαθιὰ 
ἐρωτευμένος 
μὲ τὴν Ἑλλάδα 
γιὰ νὰ ἀψηφᾶς 
τὸν κίνδυνο, 
ποὺ οἱ ἄλλοι 
τὸν λένε σω-
φροσύνη, γιὰ 
νὰ σημαιο-
στολίζεις τὶς στράτες καὶ τοὺς 
λόφους τοῦ χωριοῦ σου μὲ τὶς 
γαλανόλευκες, καὶ παθιασμένος 
μὲ τὴν ἐλευθερία γιὰ νὰ ἀπαντᾶς 
θαρρετὰ καὶ ἀντρίκια στὶς ἰταμὲς 
προκλήσεις τῶν καταπιεστῶν.

Νὰ γιατί ὁ Κωνσταντῖνος Κα-
τσίφας μᾶς κοινώνησε μὲ τὸ ἀδού-
λωτο φρόνημα, ἀφοῦ ἔκανε ὑπακοὴ 
στὴν προσταγὴ τοῦ ἐθνικοῦ ποιητῆ 
– «κλεῖσε μέσα στὴν ψυχή σου τὴν 
Ἑλλάδα καὶ θὰ αἰσθανθεῖς μέσα σου 
νὰ λαχταρίζει κάθε εἴδους μεγαλεί-
ου»  ὅλους ἐμᾶς ποὺ ἔχουμε χαθεῖ 
μέσα στὸν ἀδηφάγο καταναλωτισμὸ 
καὶ στὴν ἀνούσια, πολλὲς φορές, κα-
θημερινότητα.

Τὸ φέρετρό του, ὡσὰν μία ἄλλη 
«ἱερὴ Κιβωτὸς» τοῦ ἑλληνισμοῦ 
μέσα στὸ χρόνο, ποὺ τὸ σκέπαζε ἡ 
γαλανόλευκη, ἐπιβεβαίωνε ὅτι ἡ δό-
λια ἀλβανοποίηση καὶ ὁ ραδιοῦργος 
ἀφελληνισμὸς ἡττᾶται μὲ τὴν τελικὴ 
θυσία, τὸν θάνατο, ποὺ τελικὰ με-
τέρχεται σὲ ἀφύπνιση καὶ ἀνάσταση.

Πονοῦμε γιὰ τὸ χαμὸ τοῦ ἀδούλω-
του Ἕλληνα καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι 
εἴμαστε ζωντανοί.

Μοιραζόμαστε τὸ πάθος του γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα κι αὐτὸ μᾶς ἐνθουσιάζει.

Τιμή μου ποὺ παραβρέθηκα σὲ 
μία κηδεία ποὺ ὁ νεκρός, γαλήνιος 
καὶ ἀτάραχος, φοροῦσε τὴν τιμημέ-
νη στολὴ τοῦ Ἕλληνα καταδρομέα, 

ἀφοῦ κι ἐγὼ ὑπη-
ρέτησα στὸ σῶμα 
αὐτὸ καὶ γνωρίζω 
τὴν παραφορά, 
τὴν ὁμαδικότη-
τα καὶ τὸ σθένος 
στὴν ὑπεράσπιση 
τῆς πατρίδας ποὺ 
ἐ ν σ τ ε ρ ν ί ζ ε τ α ι 
ἐσαεὶ ὁ κληρω-
τός.

 
Τὴν ἑπομένη 

μέρα, ὅταν ἐπέ-
στρεψα στὴν πόλη μου, τὴν οἰκογέ-
νεια καὶ τὴν ἐργασία μου, ἡ θυγατέρα 
μου βλέποντας τὴ φωτογραφία τοῦ 
ἐθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσί-
φα ἐπάνω στὸ γραφεῖο μου καὶ στὰ 
μάτια μου νὰ ἔχουν κυλίσει δάκρυα, 
μὲ ρώτησε ἔχοντας ἀφοπλιστικὸ 
βλέμμα: «Πατέρα, θὰ γίνει τώρα μέ-
λος τῆς οἰκογένειάς μας;».

«Ναί, ἀπάντησα ἐγώ, Ἰουστίνα, ἀπὸ 
σήμερα θὰ ὑπάρχει μία ἐπιπλέον κα-
ρέκλα στὸ τραπέζι μας, δίπλα μας, 
γιατί αὐτὸς μᾶς δεξιώθηκε στὴν αἰω-
νιότητα, μᾶς δίδαξε ἀξιοπρέπεια καὶ 
ὑπερηφάνεια, ποὺ γεννηθήκαμε καὶ 
εἴμαστε Ἕλληνες».

Θυμᾶμαι, ὅτι στὴν ἐξόδιο ἀκολου-
θία ποὺ τελέστηκε μέσα σὲ κλίμα 
κατάνυξης,  ὀδύνης καὶ θλίψης στὸν 
ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανάσιου σιγοψιθύ-
ρισα συγκινημένος τὰ λόγια τῶν ἱερέ-
ων «Μετὰ ἁγίων συναριθμῆσαι, ἠμᾶς 
δὲ ἐλεῆσαι, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρω-
πος καὶ ἐλεήμων Θεός», ἐνῶ κατὰ 
τὴν ταφὴ καὶ στὴ μεγαλειώδη πορεία 
ποὺ ἀκολούθησε, ἕνωσα τὴν φωνή 
μου μὲ αὐτὴ τῶν χιλιάδων ἁπαντα-
χοῦ προσκυνητῶν, γιὰ νὰ βροντοφω-
νάξω κι ἐγὼ «Ἑλλάς, Ἑλλάς, σκέπασε 
κι ἐμᾶς».

Καλὸ παράδεισο, Κωνσταντῖνε!
Κωνσταντῖνος Κατσίφας!
Ἀθάνατος!

Τὸ φέρετρό του, ὡσὰν μία 
ἄλλη «ἱερὴ Κιβωτὸς» τοῦ 
ἑλληνισμοῦ μέσα στὸ χρό-
νο, ποὺ τὸ σκέπαζε ἡ γαλα-
νόλευκη, ἐπιβεβαίωνε ὅτι ἡ 
δόλια ἀλβανοποίηση καὶ ὁ 
ραδιοῦργος ἀφελληνισμὸς 
ἡττᾶται μὲ τὴν τελικὴ θυ-

σία, τὸν θάνατο, ποὺ τελικὰ 
μετέρχεται σὲ ἀφύπνιση καὶ  

ἀνάσταση.
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Ἑόρτια Ἐκδήλωση στὴν Κόνιτσα γιὰ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς 
Κορυτσᾶς  ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ στρατό (21-22 Νοεμβρίου 1940)

Τὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου 2018 
στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα στὴν εὐρύ-
χωρη Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων 

τοῦ Γυμνασίου καὶ Γενικοῦ Λυκείου 
Κονίτσης, πραγματοποιήθηκε ἀπὸ 
τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλε-
ως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Ἐκδή-
λωση μνήμης γιὰ τὴν Ἀπελευθέρωση 
τῆς Κορυτσᾶς τῆς Βορείου Ἠπείρου 
ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό (17:45 τῆς 
22ας Νοεμβρίου 1940). Στὴν Ἐκδή-
λωση παρεβρέθησαν ὁ Μητροπολί-
της Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, ὁ Δήμαρχος 
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας Παπασπύρου, ὁ 
Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καλλιντέ-
ρης, Δημοτικοὶ Σύμβουλοι, ἱερεῖς, κα-
θηγητές καὶ καθηγήτριες, πλῆθος κό-
σμου καὶ παιδιῶν ἀπ’ ὅλα τὰ σχολεῖα 
τῆς Κονίτσης, ἡ «Κιβωτὸς τοῦ Κό-
σμου», Βορειοηπειρῶτες καὶ ἄλλοι. 

Τὸ πρόγραμμα ξεκίνησε μὲ Ὕμνους 
ποὺ ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῶν ἀνδρῶν 
μὲ τὴν ὀνομασία «Πᾶσαι αἱ ἐπου-
ράνιαι δυνάμεις». Ἐναρκτήριο ψάλ-

σιμο ἀκούστηκε τὸ Ἀναστάσιμον 
Ἀπολυτίκιον τοῦ ἤχου τῆς Κυριακῆς 
(Πρώτου Ἤχου), καὶ στὴ συνέχεια 
τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης 
ποὺ ἑόρταζε ἐκείνη τὴν ἡμέρα καθὼς 
καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου ποὺ ἀποδίδονταν ἡ Ἑορτὴ 

τὴν ἴδια ἡμέρα. Ἐψάλησαν καὶ ἄλλοι 
ὕμνοι στὴν συνέχεια, ἀναφερόμενοι 
στὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας καὶ 
τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος 
Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου. Ἀκο-
λούθησε σύντομη (10΄) ἐμπεριστα-
τωμένη ὁμιλία, μέσα ἀπὸ τὶς πηγὲς 
καὶ τὶς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς τοῦ 
1940, ἀπὸ τὸν Ἱστορικὸ κ. Δημήτριο 
Σκεύα, ποὺ μὲ ἁπλὸ, γλαφυρὸ καὶ κα-
τανοητὸ τρόπο ἀναφέρθηκε, ἀρχικά, 
στὴν ἑλληνικότητα τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου διαχρονικά, ἑστιάζοντας, στὴν 
συνέχεια, στὰ γεγονότα ποὺ ἀκολού-
θησαν στὴν Κατάληψη τῆς Κορυτσᾶς 
ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ τὸ 1940. 
Δὲν έμεινε ὅμως ἕως ἐκεῖ ὁ ὁμιλητής, 
ἀλλὰ τόνισε πὼς πλέον τὰ γεγονότα 
δείχνουν ὅτι τὰ ἔγγραφα καὶ τὰ Πρω-
τόκολλα ποὺ ὑπεγράφησαν μεταξὺ 
Ἀλβανῶν καὶ Ἑλλήνων γιὰ μιὰ Αὐτό-
νομη Κυβέρνηση τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν ἀποδεικνύονται ἀνίσχυρα καὶ 
ἀναποτελεσματικὰ γιὰ τὴν ἀσφάλειά 
τους, μὲ ἀποτέλεσμα μία λύση καὶ 

μόνο νὰ καταδείκνύεται ὡς ἐφικτή, ἡ 
Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν 
μητέρα Ἑλλάδα. Ἡ Ἑορτὴ συνεχίστη-
κε μὲ τὸ Θεατρικὸ (3 σκηνὲς) ποὺ 
ἀναφερόταν στὴν κατάληψη τῆς Κο-
ρυτσᾶς ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό. Τὰ 
παιδιὰ ὑποδυόμενα θαυμάσια τοὺς 

ρόλους τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν κα-
τοίκων τῆς Κορυτσᾶς, συγκίνησαν, 
τόνωσαν τὸ ἐθνικὸ φρόνημα, μετέ-
δωσαν μέσα ἀπὸ τὶς ὁμιλίες τῶν φα-
ντάρων καὶ τὴν εὔθυμη διάθεση ποὺ 
ἐπικρατοῦσε τότε, καὶ τέλος ἐνθουσί-
ασαν τὸ ἀκροατήριο ποὺ αὐθόρμητα 
ξέσπασε σὲ χειροκροτήματα. Παρου-
σιάστηκαν ἐπιπλέον στὸ ἀκροατήριο 
τρεῖς προβολές. Οἱ δύο μέσα ἀπὸ τὰ 
τραγούδια τῆς Σοφίας Βέμπω: «Βάζει 
ὁ Ντοῦτσε τὴν στολή του», καὶ «Πώ, 
πώ, τὶ ἔπαθε ὁ Μουσολίνι» καὶ ἡ τρί-
τη ἀναφερόμενη στὸν ἥρωα Βορ/τη 
Κων/νο Κατσίφα, τὸν προσφάτως 
βαναύσως δολοφονηθέντα ἀπὸ τοὺς 
Ἀλβανούς.  Νέα τραγούδια τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως σχετικὰ μὲ τὸ Ἔπος τοῦ 
40 καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀνέβασαν 
τὸ ἐθνικὸ θερμόμετρο τῆς ἐκδηλώσε-
ως, ἀφοῦ συνοδεύονταν ἀπὸ πολλὰ 
μουσικὰ ὄργανα καὶ τὴν χορωδία τῶν 
μικρῶν τὴν ἐπωνομαζομένη «Ὁ Ἅγιος 
Κήρυκος». Διαβάστηκε ἕνα συγκινη-
τικὸ κείμενο ποὺ περιγράφει τὴ ζωὴ 
καὶ τὴ θυσία τοῦ στρατιωτικοῦ ἱερέ-
ως καὶ ἱεροκήρυκος Ἀρχιμανδρίτου, 
Χρυσοστόμου Τσοκώνα, ποὺ σκο-
τώθηκε τὸ 1940 καὶ τὴν ἴδια ἡμέρα 
ποὺ ἐτελεῖτο ἡ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση 
στὴν Κόνιτσα (25 Νοεμβρίου). 

Ἕνα τραγούδι ἀπὸ τὴν χορωδία γιὰ 
τὸν «Νέο Πατροκοσμᾶ», τὸν Μητρο-
πολίτη Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανὸ 
συγκίνησε καὶ ἔφερε ζωηρὲς ἀνα-

μνήσεις στοὺς περισσοτέρους ἀπὸ 
τὸ ἀκροατήριο ποὺ τὸν εἶχαν γνω-
ρίσει. Ἀκολούθησε ἕνα νέο τραγούδι 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γιὰ τὴν Βόρειο 
Ἤπειρο. Ἀκούστηκε δημοσίως γιὰ 
πρώτη φορά. Τὸ πρῶτο μέρος τὸ 
τραγούδησε ντουέτο παιδιῶν τοῦ 
Γυμνασίου καὶ τὸ δεύτερο ποὺ ἦταν 
καὶ ζωηρότερο, χορεύτηκε ὡς τσάμι-
κο ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν 
φορῶντας τὶς ἀνάλογες Ἠπειρώτικες 
στολές. Σειρὰ τέλος, εἶχε τὸ γνωστὸ 
δημοτικὸ τραγούδι «Δέλβινο καὶ 
Τσαμουριά». Τὴν ὅλη ἐκδήλωση τὴν 
ἔκλεισαν χαιρετισμοὶ ἀπὸ διάφορες 
ἐθνικὲς καὶ Βορειοπειρωτικὲς ὀργα-
νώσεις, ὁ κ. Δήμαρχος Κονίτσης καὶ 
ὁ Σεβασμιώτατος. Ὁ Μητροπολίτης 
σὲ ὕφος ἔντονο μίλησε γιὰ τὰ ὕπου-
λα παιχνίδια ποὺ παίχθηκαν ἀλλὰ καὶ 
συνεχίζονται νὰ παίζονται σχετικὰ μὲ 
τὴν δολοφονία τοῦ Κων/νου Κατσίφα 
τόσο ἀπὸ Ἀλβανικῆς πλευρᾶς ὅσο, 
δυστυχῶς, καὶ ἀπὸ ἑλληνικῆς. Πλέ-
ον, τόνισε χαρακτηριστικά, ἡ Αὐτο-
νομία, ποὺ ἦταν αἴτημα παλαιοτέρων 
καιρῶν, ἐτάφη. Μὸνη λύσις γιὰ τὸ 
Βορειοηπειρωτικὸ εἶναι ἡ Ἕνωσις. 
Ζήτω ἡ Ἕνωσις τῆς Βορείου Ἠπείρου 
μὲ τὴν μάνα Ἑλλάδα. Ἀκολούθησε ὁ 
Ἐθνικός μας Ὕμνος καὶ ἡ Ἐκδήλωση 
ἔκλεισε παὶρνοντας ὅλοι τὴν Ἐφημε-
ρίδα «Βορειοηπειρωτικὸν Βῆμα».

Χ. Ἱ. Ἀμαραντινὸς

Ἡ Ὁμιλία τοῦ Ἱστορικοῦ κ. Δημ. Σκεύα γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Κορυτσᾶς 
ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ Στρατὸ (21-22 Νοεμ.1940)
Βόρειος Ἤπειρος, γῆ ἑλληνική!

Ἦταν Δεκαπενταύγουστος 
τοῦ 1940, ἀνήμερα τῆς Πα-
ναγιᾶς, ποὺ οἱ Ἰταλοὶ χτύπη-

σαν τὸ «Ἕλλη» στὴ Τῆνο. Δειλοὶ καὶ 
ἀνώνυμοι οἱ δολοφόνοι, κρυμμένοι 
πίσω ἀπὸ τὴν τορπίλη τοῦ ὑποβρυ-
χίου.

Νοέμβριος, καὶ ὁ πόλεμος ἔχει ξε-

κινήσει πιὰ γιὰ τὰ καλά, οἱ Ἰταλοὶ 
εἰσβάλλουν μὰ οἱ Ἕλληνες βγαίνουν 
μπροστά! Οἱ γυναῖκες, στὰ χωριὰ καὶ 
στὶς πόλεις, πλέκουν ροῦχα ζεστὰ γιὰ 
νὰ ἀντέξει ὁ Στρατὸς τὸν βαρὺ χει-
μώνα, ποὺ ἔρχεται στὴ Πίνδο. Καὶ οἱ 
φαντάροι μας χτυποῦν δυνατά, ἐκεῖ 
ψηλὰ στὰ βουνὰ τῆς Βόρειου Ἠπεί-

ρου, τὸν ψευτο-Καίσαρα τῆς Ρώμης, 
τὸν Μουσολίνι καὶ τοὺς Ἀλβανοὺς 
συνεργάτες του. Ἡ μία νίκη διαδέχε-
ται τὴν ἄλλη καὶ ὁ λαὸς μας ἐνθουσι-
άζεται, δοξάζει τὸν Θεὸ καὶ τὴν Θεο-
τόκο, ποὺ μὲ τὴ χάρη της ἔκανε νὰ 
ντροπιαστοῦν οἱ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδας.

Χώματα ἑλληνικά, ποτίζουν μὲ τὸ 

αἷμα τους οἱ φαντάροι μας, χώματα 
σκλαβωμένα, σ’ ἀλλόθρησκο ἐχθρό, 
χώματα ἁγιασμένα ἀπ’ τοῦ Πατρο-
κοσμᾶ τὰ θεία λόγια. Στὸ βάθος 
στέκει ἡ Κορυτσά, μητρόπολη τῆς 
Βορείου Ἠπείρου καὶ ὁ Στρατὸς μας 
ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν μεγάλη ἐπίθεση.

Μὰ ἂς γυρίσουμε γιὰ λίγο πίσω, γιὰ 

Μαθητές καί μαθήτριες τῆς Κόνιτσας παρουσίασαν 
ἕνα υπέροχο θεατρικό σχετικό μέ τήν κατάληψη τῆς 

Κορυτσᾶς ἀπὸ τόν ἑλληνικό στρατό.

Ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως πλαισίωσε πολύ 
ὄμορφα τήν γιορτή μέ ἐθνικά τραγούδια καί 

σχετικούς ὕμνους.
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νὰ δοῦμε τὴν ἱστορία ἀπὸ τὴν ἀρχή, 
τότε ποὺ οἱ Ἕλληνες ἐλευθέρωσαν, 
γιὰ πρώτη φορά, τὰ σκλαβωμένα 
ἀδέρφια τους, τοὺς Βορειοηπειρῶτες. 
Ἦταν στὶς 7 Δεκεμβρίου τοῦ 1912 
ποὺ ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς μπῆκε στὴ 
πόλη καὶ ὕψωσε τὴ σημαία μὲ τὸ 
Σταυρό. Καὶ οἱ Βορειοηπειρῶτες μὲ 
δάκρυα στὰ μάτια δόξαζαν τὸν Θεό, 
μὰ οἱ «φίλοι» καὶ «σύμμαχοι» μας 
εἶχαν ἄλλα σχέδια. Καὶ ἡ πολυπόθητη 
Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν 
Ἑλλάδα δὲν στερί-
ωσε.

Ἡ ψυχή, ὅμως, 
τοῦ Ἕλληνα δὲν 
κρατιέται οὔτε 
ἀπὸ τὶς ὑπογρα-
φές, οὔτε ἀπὸ 
τὶς συνθῆκες τῶν 
«δυνατῶν» τοῦ 
κόσμου. Μ’ ἀρχηγὸ 
τὸν Σπυρομήλιο, ἡ 
Χειμάρρα παίρνει 
τὰ ὄπλα καὶ ὅλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες 
ἀκολουθοῦν!

Στὶς 17 Φεβρουαρίου τοῦ 1914 ὁ 
Γεώργιος Χρηστάκης-Ζωγράφος ἀνα-
κηρύσσει στὸ Ἀργυροκάστρο τὴν 
Αὐτόνομη Δημοκρατία τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Στὸ πλευρὸ του ὁ Δρυϊνου-
πόλεως Βασίλειος καὶ οἱ μητροπολί-
τες Κορυτσᾶς Γερμανὸς καὶ Βελλᾶς 
καὶ Κονίτσης Σπυρίδων. Οἱ Ἕλληνες 
νικοῦν! Οἱ Ἀλβανοὶ ὑποχωροῦν καὶ ἡ 
αὐτονομία εἶναι γεγονός! Τὸ Πρωτό-
κολλο τῆς Κέρκυρας ἦταν σαφέστα-
το: θὰ συγκροτοῦνταν χωροφυλακὴ 
ἀπὸ ντόπιους Βορειοηπειρῶτες, δὲν 
θὰ ἐπιτρέπονταν ἡ παραμονὴ ξένων 
στρατευμάτων στὴν περιοχή, ἐνῶ ἡ 
διδασκαλία στὰ σχολεῖα θὰ γίνονταν 
στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα.

Ἡ Ἑλλάδα, ὅμως, μπαίνει σὲ περι-
πέτειες. Ἐθνικὸς διχασμός, πρῶτος 
παγκόσμιος πόλεμος καὶ Μικρασία. 
1922. Οἱ ἐλπίδες ναυαγοῦν, τὰ ὄνει-
ρα τσακισμένα στὰ βράχια, φτώχεια, 
προσφυγιὰ καὶ ἡ Ἤπειρος ξεχνιέται. 
Οἱ Ἰταλοὶ καραδοκοῦν, τὸ 1923 χτυ-
ποῦν τὴν Κέρκυρα καὶ ὁρίζουν νέα 
σύνορα. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος παρα-
δίδεται στὰ χέρια τῶν Ἀλβανῶν. Ἡ 
αὐτονομία ἕνα χαρτὶ τσαλακωμένο, 
ἂν καὶ ποτὲ δὲν καταργήθηκε ἐπίση-
μα. Καὶ ὁ χρόνος κυλᾶ.

Βρισκόμαστε στὰ 1940 καὶ μὲ τὴ 
χάρη τῆς Παναγίας ἡ γαλανόλευκη 
περνᾶ ξανὰ στὴ Βόρειο Ἤπειρο! Οἱ 
Ἕλληνες προχωροῦν πρὸς τὴν Κο-
ρυτσά, οἱ παλιὲς ἐλπίδες γιὰ λευτεριὰ 
θερμαίνονται. Ὅμως στὴν πόλη βρί-
σκονται οἱ ἰσχυρὲς ἰταλικὲς μεραρ-
χίες Τριέστι, Πιεμόντε, Βενέτσια καὶ 
Ἀρέστο, ἐνισχυμένες μὲ δύο τάγματα 
μελανοχιτώνων, μὲ τὸ ἐπίλεκτο τάγ-
μα τῶν Βερσαλιέρων καὶ μ’ ἕνα τάγμα 
Ἀλβανῶν.

Ὁ ἀγώνας σκληρός, αἷμα ἁγνό, αἷμα 
ἑλληνικὸ χύνεται γιὰ ὀχτὼ μέρες. 21η 
Νοεμβρίου τοῦ 1940, ὁ φιλόχριστος 
Στρατὸς μας ἑορτάζει τὰ Εἰσόδια τῆς 
Θεοτόκου καὶ ξεκινᾶ τὴν τελικὴ ἕφο-

δο. Καὶ ἡ μεγάλη Μάνα του, ἡ Θεοτό-
κος, ἀκούει τὶς προσευχές του καὶ χα-
ρίζει τὴ νίκη στὰ ἑλληνικὰ ὄπλα. Ἕνα 
ὁλόκληρο ἰταλικὸ τάγμα αἰχμαλωτίζε-
ται, ἕνα ὀρεινὸ χειρουργεῖο καὶ μεγά-
λες ποσότητες πολεμικοῦ ὑλικοῦ κα-
ταλαμβάνονται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Οἱ 
Ἰταλοὶ λυγίζουν, σπᾶνε, ὑποχωροῦν. 
Οἱ μεραρχίες Τριέστι, Πιεμόντε, Βενέ-
τσια καὶ Ἀρέστο νικήθηκαν. Τὰ καμά-
ρια τοῦ Μουσολίνι, οἱ μελανοχιτῶνες 
του, οἱ ἐπίλεκτοι Βερσαλιέροι καὶ οἱ 

Ἀλβανοὶ φίλοι τους 
ταπεινώθηκαν.

Στὶς 17.45, ὥρα 
ἀπογευματινή, τῆς 
22ας Νοεμβρίου, 
τὰ πρῶτα τμήμα-
τα τοῦ ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ εἰσέρχο-
νται στὴν πόλη. 
Ἐπικεφαλῆς τους 
ὁ ταγματάρχης 
Ἀθανάσιος Παλαι-

οδημόπουλος. Λίγα λεπτὰ ἀργότερα 
μπαίνει στὴ Κορυτσὰ καὶ ὁ Συνταγ-
ματάρχης Ἰωάννης Μπεγέτης. Τὸ 
σῆμα πρὸς τὴν 9η (ΙΧ) Μεραρχία λιτὸ 
καὶ ἡρωικό: «Ὥρα 17.45. Ἡμέτερον 
ἀπόσπασμα κατέλαβε Κορυτσά. Ἀπη-
λευθέρωσε ταύτην. Ι. Μπεγέτης – 
Συνταγματάρχης».

Πλῆθος οἱ αἰχμάλωτοι, μεγάλη ἡ 
περηφάνια. Ἡ μικρὴ καὶ φτωχὴ Ἑλλά-
δα νίκησε χάρη στὴ πίστη της, χάρη 
στὴ Ὑπέρμαχο Στρατηγό, τὴ Παναγία 
της. Βρετανοὶ καὶ Ἀμερικανοὶ ὑποκλί-
θηκαν στοὺς Ἕλληνες, οἱ Τάιμς τῆς 
Νέας Ὑόρκης ἔγραψαν: «Οἱ Ἕλληνες 
κατάφεραν τὴν πρώτη πραγματικὴ 
ἥττα στὶς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα, θὰ 
εἶναι δόξα τῆς Νεώτερης Ἑλλάδος, 
ὅτι διέλυσε τὸ ἀήττητο τοῦ Ἄξονα».

Τὸ ἔθνος σύσσωμο ζητωκραύγαζε 
τὴν ἐπιτυχία. Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα μέχρι 
τὴν Κορυτσὰ ἀντηχοῦσαν οἱ ἰαχὲς 
τοῦ θριάμβου. Ἡ σημαία τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τῆς Ἑλλάδας ὑψώθηκε στὸ Διοι-
κητήριο τῆς Κορυτσᾶς, οἱ Βορειοη-
πειρῶτες ζοῦσαν τὸ θαῦμα, ἀνέπνεαν 
ἐλεύθεροι ἀέρα ἑλληνικό.

Ὁ ἀνταποκριτὴς τῆς ἐφημερίδας 
«Ἐλεύθερο Βῆμα» ἀπέστειλε στὶς 22 
Νοεμβρίου τὴν ἐνθουσιώδη ἀνταπό-
κρισή του ἀπὸ τὸ μέτωπο: «Ἡ Ἤπει-
ρος ὁλόκληρος εἰς μίαν ψυχὴν πανη-
γυρίζει ἐνθουσιωδῶς τὴν κατάληψιν 
τῆς Κορυτσᾶς. Ὁ Μητροπολίτης Ἰω-
αννίνων Σπυρίδων, ἐθναπόστολος, 
περιερχόμενος τὸ μέτωπον, μὲ ἠσπά-
σθη ψιθυρίζων: «Ὠμίλησεν ὁ Θεός. 
Οὗτοι ἐν ἄρμασιν, οὗτοι ἐν Ἴπποις, 
ἠμεῖς ἐν ὀνόματι Θεοῦ». Οἱ στρα-
τιῶται ἀγκαλιάζουν ἀλλήλους. Μὲ 
ψυχὴν πλημμυρισμένην ἀπὸ συγκί-
νησιν καὶ ὑπερηφάνειαν, συγκεντρώ-
νω ἀπὸ τραυματίας ἀξιωματικούς, 
στοιχεῖα ἀπὸ τὰς προχθεσινᾶς καὶ 
χθεσινᾶς μάχας εἰς τὸ μέτωπον τῆς 
Ἠπείρου. Χρειάζεται νέος Ὅμηρος διὰ 
τὴν περιγραφὴν τῆς σημερινῆς ἐπο-
ποιΐας. Ζῶμεν εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν 
μέθης καὶ ἐνθουσιασμοῦ».

Ὁ Ἀχιλλέας 
Γκούμας, ἕνας 
ἀπὸ τοὺς χιλιάδες 
στρατιῶτες, ποὺ 
ἔδωσαν τὴν ψυχὴ 
καὶ τὸ αἷμα τους 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα, 
ἔγραψε στὸ ματω-
μένο του ἡμερο-
λόγιο: «Τὴν 22αν 
Νοεμβρίου τοῦ 
1940 διατασσόμε-
θα νὰ εἰσέλθωμεν 
εἰς Κορυτσᾶν. Ἡ 
ἡμέρα αὐτὴ εἶναι 
ἡ ἡμέρα τῆς ἀπε-
λευθερώσεως τῆς 
ἑλληνικωτάτης Κο-
ρυτσᾶς. Μὲ ἐπὶ κε-
φαλῆς τὸν πάντο-
τε δρώντα ἐν τῷ 
ἀγώνι ταγματάρ-
χην μας Παλαιο-
δημόπουλον ἐξεκινήσαμεν ἀπὸ ὕψος 
Μοράβα 1.800 μέτρα, περὶ ὥραν 1ην 
πρὸς 2αν μεσημβρινὴν μὲ ἀντικει-
μενικὸν σκοπὸν τὴν εἴσοδον εἰς τὴν 
Κορυτσᾶν.

Εἰσερχόμεθα εἰς τὰ πρῶτα σπίτια 
τῆς Κορυτσᾶς. Οἱ ὁρισθέντες πολίται 
διὰ τὴν ὑποδοχήν μας μόλις μᾶς ἀντι-
κρυσαν ἤρχισαν νὰ μᾶς διανέμουν 
δῶρα. Τουτέστιν, γλυκά, φροῦτα καὶ 
τόσα ἄλλα.

Μετὰ προχωροῦμε διὰ τὸ κέντρο 
της. Ἀπὸ τὴν μία ἄκρη τῆς πόλεως, 
ἕως τὴν ἄλλην εἶχαν παραταχθῆ αἳ 
χιλιάδες τῶν κατοίκων της διὰ νὰ μᾶς 
ὑποδεχθοῦν. Τὸ τί συνέβη κατὰ τὴν 
νύκτα ἐκείνη δὲν περιγράφεται. Τὸ 
‘καλῶς ἤλθατε’ καὶ 
τὸ ‘ζήτω’ ἠκούετο 
ἀπὸ χιλιάδες στό-
ματα. Συγκινητι-
κότατη ὑπῆρξεν ἡ 
ὑποδοχή μας. Ἀπὸ 
τὴν μεγάλη τους 
χαρὰ πολλοὶ ἐκ 
τῶν κατοίκων της 
ἔκλαιον. Ἐγὼ δὲ τοὺς ἔλεγα: «Ἕλλη-
νες εἶστε; Ἕλληνες;» «Ναί, ναί! 
Ἕλληνες!», μὲ ἔλεγαν».

Τὸ νῆμα τῆς ζωῆς τοῦ Ἀχιλλέα κό-
πηκε ἀπότομα, λίγες μέρες πρὶν ὁ 
πόλεμος τελειώσει, ἀπὸ τὰ πυρὰ ἑνὸς 
ἰταλικοῦ ἀεροπλάνου. Ἔφυγε ἥρωας, 
ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι, ἔχοντας ἐκπλη-
ρώσει τὸ χρέος πρὸς τὴν πατρίδα.

Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κορυτσᾶς 
ἦταν ἡ πρώτη μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ 
Στρατοῦ μας στὴ Βόρειο Ἤπειρο. Στὶς 
29 Νοεμβρίου ἡ γαλανόλευκη κυμα-
τίζει στὴ Μοσχοπόλη, τὴν ἑπομένη 
πέφτει τὸ Πόγραδετς. Στὶς 6 Δεκεμ-
βρίου λευτερώνονται οἱ Ἅγιοι Σαρά-
ντα, στὶς 9 τὸ Ἀργυροκάστρο, στὶς 22 
ἡ Χειμάρρα.

Τέλη Δεκέμβρη τοῦ 1940 καί, ὡς ἐκ 
θαύματος, ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι 
ἐλεύθερη, ἐλεύθερη καὶ ἑλληνική.

Τὸν θρίαμβο ἀκολούθησε ἡ γερμα-
νικὴ εἰσβολή, οἱ Ἕλληνες παλεύουν 
μὰ ὁ ἐχθρὸς νικᾶ. Κατοχή, ἀντίστα-

ση, ἡ χώρα ρημάζει, ὁ λαὸς πεινᾶ. 
1944, ἀπελευθέρωση καὶ νέος πόλε-
μος, ἀδελφικός. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος 
ξεχνιέται, ὁ Χότζα κλείνει τὰ σύνορα, 
τὰ ἀδέλφια μας μένουν παγιδευμένα 
πίσω ἀπὸ τὸ σιδερένιο παραπέτασμα 
τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τῶν 
διωγμῶν.

Ἕνας ἀγωνιστὴς στέκεται ὄρθιος, 
χτυπᾶ τὶς καμπάνες τῆς Ἀνάστασης, 
δίνει ἐλπίδα, στηρίζει μ’ ὅλες του τὶς 
δυνάμεις ἕνα ὄνειρο δίκαιο, ἀληθινὸ 
καὶ ἑλληνικό. Εἶναι ὁ Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Σεβαστια-
νός.

Ὁ Χότζα δὲν ὑπάρχει πιά, πέρασε 
σὰν μπόρα μαζὶ μὲ τὴν ἀθεΐα, μὲ τὴν 
σκληρότητά του. Οἱ ἐκκλησίες ἄνοι-

ξαν! Μὰ ἡ Ἀλβανία 
μένει τὸ ἴδιο σκλη-
ρή. Ἡ αὐτονομία 
δὲν δόθηκε ποτέ. 
Τὰ στόματα πρέ-
πει νὰ κλείσουν, οἱ 
σημαῖες νὰ κατε-
βοῦν, οἱ Ἕλληνες 
νὰ φύγουν. Ἔτσι 
θέλουν οἱ γείτο-

νες. Τὸ πλήρωσε μὲ τὴ ζωὴ του ὁ Ἀρι-
στοτέλης Γκούμας, γιατί ὁ Θεὸς τοῦ 
ἔδωσε καρδιὰ ἑλληνική. Τότε ἦταν 
τὸ 2010, σήμερα τὸ 2018, μὰ τίπο-
τε δὲν ἄλλαξε, δολοφονικὲς σφαῖρες 
πνίγουν κάθε φωνή, κατεβάζουν 
κάθε σημαία. Γ’ αὐτὴ τὴ σημαία, μὲ 
τὸ κατάλευκο σταυρό, ἔπεσε νεκρὸς 
ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Ἔπεσε γιὰ 
τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, μὰ κι ἂν 
πέθανε ζεῖ γιατί κέρδισε τὸ στεφάνι 
τοῦ μαρτυρίου.

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι Ἑλλάδα, 
εἶναι αὐθεντική. Αὐτὴ ἡ γῆ γεννᾶ 
ἀκόμη Ἐθνομάρτυρες. Εἶναι καθαρὴ 
μὰ βασανισμένη.

Τὰ πρωτόκολλα πτώχευσαν, ὁ λαὸς 
στενάζει, ἡ αὐτονομία γράμμα κενό. 
Μία λύση μόνο μένει, ἡ Ἕνωση μὲ 
τὴν Ἑλλάδα! Ἄμποτε νὰ τὴ δώσει ὁ 
Θεός.

Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κο-
ρυτσᾶς ἦταν ἡ πρώτη με-

γάλη ἐπιτυχία τοῦ Στρατοῦ 
μας στὴ Βόρειο Ἤπειρο. 

Τέλη Δεκέμβρη τοῦ 1940, 
ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι 
ἐλεύθερη, ἐλεύθερη καὶ 

ἑλληνική.

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι 
Ἑλλάδα, εἶναι αὐθεντική. 
Αὐτὴ ἡ γῆ γεννᾶ ἀκόμη 

Ἐθνομάρτυρες. Εἶναι κα-
θαρὴ μὰ βασανισμένη.

Ὁ ὁμιλητής, ἱστορικός κ. Δημ. Σκεύας.
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Κάθε χρόνο, τέτοια ἐποχή, γίνονται σὲ πολλὰ Σχολεῖα καταλήψεις μὲ 
διάφορα αἰτήματα. Οἱ καταλήψεις ἔχουν γίνει σχεδὸν ρουτίνα. Φέτος, 
ὅμως, οἱ κινητοποιήσεις τῶν μαθητῶν λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις, 
μὲ αἰχμὴ τὰ ἐθνικὰ θέματα. Δεκάδες Σχολεῖα, ὄχι μόνο στὴν Βόρειο 
Ἑλλάδα, εὑρίσκονται ὑπὸ κατάληψη γιὰ τὸ “Μακεδονικό”, τὴν δολοφο-
νία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα καὶ τὶς διώξεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ καθεστώς. 

Ἰδιαίτερα στὴν Λάρισα, κατὰ ἑκατοντάδες οἱ μαθητὲς βγῆκαν στοὺς 
δρόμους μὲ Ἑλληνικὲς Σημαῖες καὶ συνθήματα κατὰ τῆς συμφωνίας 
τῶν Πρεσπῶν. Κυριολεκτικὰ σείστηκε τὸ κέντρο τῆς Λάρισας ἀπὸ τὶς 
φωνὲς τῶν μαθητῶν καὶ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο ποὺ ἔψαλλαν. Παράλληλα, 
μεγάλη πορεία πραγματοποιήθηκε καὶ στὴν πόλη τοῦ Πύργου, ὅπου 
μαθητὲς ἀπὸ πολλὰ Γυμνάσια καὶ Λύκεια συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ 
Διοικητήριο τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἠλείας, καὶ ἐν συνεχείᾳ πραγ-
ματοποίησαν πορεία στοὺς κεντρικοὺς δρόμους τοῦ Πύργου. Ἡ νέα 
Γενιὰ δείχνει ξεκάθαρα ὅτι δὲν τρώει τὸ κουτόχορτο  τῶν ἰδεοληψιῶν 
τῆς Πολιτείας. Ἐμεῖς, συγχαίρουμε θερμὰ τὸν μαθητόκοσμο.

«Β.Β.»

ΕΥΓΕ, ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ὁ ἀλβανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ντμί-
τρι  Μπουσάτι, μὲ τὸ γνωστό... μετριο-
παθὲς ὕφος του δήλωσε: “Θὰ κρατικο-
ποιοῦμε ὅποια περιοχὴ θέλουμε”!

Σὲ τηλεοπτική του συνέντευξη, σὲ ὅ,τι 
ἀφορᾷ στὴν ἰδιοκτησία τῶν ἐκτάσεων, 
ποὺ ἀνήκουν σὲ  Βορειοηπειρῶτες, καὶ 
ποὺ ἁρπάζει ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση, ἐπέ-
μενε πὼς στὴν Χειμάρρα δὲν ὑπάρχουν ἰδιωτικὲς ἰδιοκτησίες. Πρόσθε-
σε, μάλιστα, μὲ κυνικὸ τρόπο, ὅτι σὲ ὁποιαδήποτε περιοχὴ ἐκδηλώνε-
ται ἐνδιαφέρον γιὰ τουριστικὴ ἀξιοποίηση, αὐτὴ θὰ κρατικοποιῆται καὶ 
θὰ ἀποδίδεται στοὺς ἐνδιαφερομένους ! 

Ἔτσι, ἡ Ἀλβανία δὲν φαίνεται διατεθειμένη νὰ ὑποχωρήσῃ στὴν 
κραυγαλέα ἀπόπειρα κατασχέσεως περιουσιῶν Ἑλλήνων Βορειοηπει-
ρωτῶν τῆς Χειμάρρας, ἡ ὁποία εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ 
Χότζα. Καὶ παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἤδη ἔχουν γίνει παρεμβάσεις πρὸς τὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο, ἡ κυβέρνηση Ράμα σχεδι-
άζει νὰ παραχωρήσῃ τὶς περιουσίες αὐτὲς σὲ φίλους της ἐπιχειρηματίες, 
οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ τὶς ἀξιοποιήσουν τουριστικά. Δηλαδή, κάνουμε ὅ,τι 
θέλουμε. Μωρ’  τὶ μᾶς λές! 

«Β.Β.»

MΩΡ΄ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ!

Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, λίγες ὧρες μετὰ τὴν 
ψήφιση τῆς τροπολογίας, ποὺ ἀλλάζει τὸ ὄνομα τῆς χώρας του σὲ 
“Βόρεια Μακεδονία”, δήλωσε ὅτι ἡ “μακεδονικὴ γλῶσσα” μπορεῖ 
στὸ μέλλον νὰ διδάσκεται ἀκόμη καὶ στὴν Ἑλλάδα ! Ξαφνικὰ δὲ 
ἀνακάλυψε καὶ ... “Μακεδόνες τοῦ Αἰγαίου”! Πραγματικά, χρειάζε-
ται πολὺ θράσος γιὰ ν’ ἀπευθύνῃ ὁ κ. Ζάεφ τέτοιες συστάσεις πρὸς 
τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση. Ἀτυχῶς, ὅμως, ἡ ἀπάντηση τῶν Ἀθηνῶν 

ἦταν ἰδιαίτερα χλιαρή, ἀφήνοντας, μά-
λιστα, νὰ ἐννοηθῇ, ὅτι ἡ δήλωση τοῦ 
Σκοπιανοῦ πρωθυπουργοῦ μπορεῖ νὰ 
εἶναι ... fake news!!!

Σύμφωνα μὲ τοὺς Σκοπιανούς, “Μα-
κεδονία τοῦ Αἰγαίου” ἀποκαλεῖται ἡ 
Ἑλληνικὴ Μακεδονία, ἡ ὁποία τὸ 1913 

“κατεκτήθη”, ὅπως ὑποστηρίζουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἐν συνε-
χείᾳ ἐφήρμοσε πολιτικὴ “ἐθνοκαθάρσεως” κατὰ τῶν “Μακεδόνων”, 
οἱ ὁποῖοι εἴτε ἐκδιώχθηκαν” στὰ Σκόπια εἴτε ἀφωμοιώθηκαν... 
Ἐξ ἄλλου ὁ πρωθυπουργὸς τῆς γείτονος δήλωσε, ὅτι γιὰ τοὺς ... 
“Μακεδόνες τοῦ Αἰγαίου” δὲν ἔγινε τίποτε τὰ τελευταῖα 27 χρό-
νια ἀπὸ τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ κράτους, ἐνῷ μὲ τὴν Συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ διδάσκεται καὶ στὴν Ἑλλάδα “ἡ 
Μακεδονικὴ γλῶσσα”!

Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ Κυβέρνηση λοιδωρεῖ καὶ συκοφαντεῖ τὸν μαθη-
τόκοσμο τῆς Μακεδονίας μας, ὅτι τάχα ὑποκινεῖται ἀπὸ τὴν “Χρυσῆ 
Αὐγή”. Ντροπή!  

«Β.Β.»

ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΘΡΑΣΟΣ! 

Στὶς 29 Νοεμβρίου 2018, μὲ τροπολογία 
τοῦ εὐρωβουλευτὴ Νίκου Ἀνδρουλάκη, ἡ 
ὁποία ἐνσωματώθηκε καὶ ὑπερψηφίστηκε 
μὲ τὴν ἔκθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβου-
λίου, γιὰ τὴν ἀποτίμηση τῆς ἐνταξιακῆς 
πορείας τῆς Ἀλβανίας, στὴν διάρκεια τοῦ 
2018, ἡ Ὁλομέλεια τῆς Εὐρωβουλῆς ζητάει 
ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς τῆς Ἀλβανίας τὴν διερεύνηση τῶν συνθηκῶν τοῦ 
θανάτου τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα. 

Ἡ τροπολογία, τὴν ὁποία ὑποστήριξε καὶ ὁ εἰσηγητὴς τῆς Ἐκθέ-
σεως, Ὁλλανδὸς εὐρωβουλευτὴς Κνούτ Φλέκενστάϊν, σημείωνε 
τὴν ἔνταση ποὺ ὑπῆρξε μετὰ τὸν βίαιο θάνατο τοῦ Κωνσταντίνου 
Κατσίφα ἀπὸ τὶς Εἰδικὲς Δυνάμεις τῆς Ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας, κατὰ 
τὴν διάρκεια ἐκδηλώσεων στοὺς Βουλιαράτες τῆς  Βορείου Ἠπεί-
ρου γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, στὶς 28 Ὀκτωβρίου 
2018. 

Ὁ ἐν λόγῳ Ὁλλανδὸς Εὐρωβουλευτὴς ζητάει καὶ ἀναμένει ἀπὸ τὶς 
ἀλβανικὲς ἀρχὲς νὰ διερευνήσουν καὶ διευκρινήσουν τὶς συνθῆκες 
ποὺ ὡδήγησαν στὴν ἀπώλεια μιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς. Φοβόμαστε, 
ὅμως, ὅτι ὁ κ. Φλέκενστάϊν μάταια θὰ περιμένῃ στὸ... ἀκουστικό 
του τὰ ψέματα τῶν Ἀλβανῶν, πού, δυστυχῶς, τὰ σιγοντάρει καὶ ἡ 
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση.        

«Β.Β.»

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ὅπως ἔγραψε ἑλληνικὴ ἡμερήσια Ἐφημερίδα ἡ Κυβέρνηση τοῦ κ. 
Τσίπρα μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἀλβανικὴ τοῦ κ. Ράμα, προχώρησαν σὲ μιὰ 
πρωτοφανῆ προσβολὴ σὲ βάρος τῆς μνήμης ἑκατοντάδων ἡρώων 
Ἑλλήνων στρατιωτῶν, ποὺ ἔπεσαν στὰ Βορειοηπειρωτικὰ βουνὰ τὸ 
1940-41. Συγκεκριμμένα συνέπραξαν στὴν ταφὴ τῶν ὀστῶν τους 
– στὴν ὁποία, νὰ σημειωθῇ, μετὰ κόπου συμφώνησε ἡ ἀλβανικὴ κυ-
βέρνηση – χωρὶς νὰ προηγηθῇ ἡ διαδικασία ἀναγνωρίσεως τοῦ DNA, 
ὅπως ἔγινε μὲ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἔπεσαν στὴν Κύπρο, καὶ χωρὶς νὰ 
εἰδοποιηθοῦν κἄν οἱ συγγενεῖς τους, ὥστε νὰ παραστοῦν στὴν κη-
δεία τῶν “Ἀγνώστων Στρατιωτῶν” ! 

Ἀτυχῶς, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση προχώρησε στὴν διαδικασία “ἐν 
κρυπτῷ”. Κι’ ὁ λόγος εἶναι ὅτι δὲν ἤθελε νὰ  “ἐνοχλήσῃ” τὴν Ἀλβανία. 
Διότι ἡ γῆ στὴν ὁποία ἔπεσαν οἱ στρατιωτικοί μας εἶναι ἡ ΒΟΡΕΙΟΣ  
ΗΠΕΙΡΟΣ. Καὶ στοὺς Ἀλβανοὺς δὲν ἀρέσει νὰ προβάλλεται ἡ Ἑλλη-
νικότητά της! 

Μόνο ἡ λέξη “ντροπή” ταιριάζει στὴν Κυβέρνησή μας, ποὺ κάθε 
τόσο μιλάει γιὰ ... ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική... Φαντασθῆτε νὰ 
μὴν ἤτανε “ὑπερήφανη”... Ντροπή. 

«Β.Β.»

“ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ”...

Μὲ προεξάρχοντα  τὸν ἀνεκδιήγητο 
ὑπουργὸ Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, ἐφρύαξαν 
οἱ κυβερνητικοὶ παράγοντες γιὰ τὶς κατα-
λήψεις τῶν Σχολείων στὴν Μακεδονία, μὲ 
αἴτημα νὰ μὴν ἐφαρμοσθῇ ἡ ἐπονείδιστη 
“Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει 
στοὺς κατοίκους τοῦ σκοπιανοῦ μορφώμα-
τος νὰ θερωροῦν ὅτι ἀνήκουν στὴν “μακε-

δονικὴ” ἐθνότητα καὶ ὁμιλοῦν “μακεδονικὴ“ γλῶσσα. 
Ἡ   Κυβέρνηση, ποὺ πάσχει ἀπὸ βαρειᾶς μορφῆς ἀριστερὴ ... πλευ-

ρίτιδα, μὲ μιὰ ἀφίσα καὶ μιὰ ἀνακοίνωση ἔσπευσε νὰ καταδικάσῃ τὶς 
κινητοποιήσεις τῶν Μακεδόνων μαθητῶν, ὅτι ἀναπαράγουν “αἰτήματα 
καὶ λογικὲς μὲ σαφῆ ἀκροδεξιὸ καὶ φασιστικὸ χαρακτῆρα” ! 

Ἔτσι, ἀδιάντροπα, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση χαρακτήρισε τὸν ἁγνὸ 
πατριωτισμὸ τῶν μαθητῶν. Καὶ γιὰ νὰ μὴ κρύβῃ τὰ αἰσθήματά της, 
οἱ διαδηλωτὲς τῆς Ἀθήνας, ποὺ ὑποκινούνταν ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, 
κινήθηκαν μὲ ἄνεση στοὺς κεντρικοὺς δρόμους. Ἀντίθετα, στὴν Θεσ-
σαλονίκη, οἱ μαθητὲς ἀντιμετωπίστηκαν μὲ δακρυγόνα, ἐπειδὴ διαδή-
λωναν γιὰ τὴν Μακεδονία. Ἄς γνωρίζῃ , ὅμως, ἡ Κυβέρνηση ὅτι τὰ 
νειᾶτα ἔχουν ξυπνήσει. Κι’ ὅταν οἱ νέοι ἔχουν πατριωτισμό, τίποτε δὲν 
τοὺς σταματάει. Πρὸ παντός, μάλιστα, οὔτε τὰ χονδροειδὴ κυβερνη-
τικὰ ψεύδη...

«Β.Β.»

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΝΕΣΗ - ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ!

Νίκος 
Ἀνδρουλάκης

Ζόραν Ζάεφ

Ντιμίτρι Μπουσάτι
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τὸ θερμόμετρο τῆς ἐντάσεως ἀνάμεσα στὴν Ἀθήνα καὶ τὰ Τίρανα 
ἀνεβαίνει ἐπικίνδυνα, μετὰ ἀπὸ τὴν πρωτοφανῆ ἀπόφαση τῆς κυβερνή-
σεως Ράμα, νὰ “ἀξιοποιήσῃ” τουριστικῶς ἀκίνητα, ποὺ ἀνήκουν στοὺς 
Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες. Συγκεκριμένα, ὁ Ράμα ὑπέγραψε τὴν ἀπὸ 
21 Νοεμβρίου ἀπόφαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου, ἡ ὁποία ὁρίζει 
ὅτι 46 τεμάχια στὰ νότια παράλια τῆς χώρας περνᾶνε στὴν ἰδιοκτησία 
τοῦ ὑπουργείου Τουρισμοῦ, μὲ σκοπὸ τὴν τουριστική τους ἀξιοποίηση.

Οἱ ἐκτάσεις, ὅμως, ποὺ οἰκειοποιεῖται τὸ ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ τῆς 
Ἀλβανίας, μὲ σκοπὸ τὴν παραχώρησή τους ἔναντι ἑνὸς εὐρώ (!), ἀνή-
κουν σὲ Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες, χριστιανοὺς ὀρθοδόξους τοῦ Δή-
μου Χειμάρρας...

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, στοὺς κόλπους τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ὁμογένει-
ας ἐπικρατεῖ ἀναβρασμός, ἐνῷ τὸ Ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κα-
λεῖ τὴν ἀλβανικὴ Κυβέρνηση νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφαση, ποὺ 
ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονί-
ζει δέ, ὅτι “παρόμοιες ἐνέργειες δὲν συνάδουν μὲ τὶς διακηρυγμένες 
εὐρωπαϊκὲς φιλοδοξίες τῆς Ἀλβανίας καὶ εἶναι ἀντίθετες στὶς σχετικὲς 
ὑποχρεώσεις της”. 

«Β.Β.»

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΕΝΤΑΣΗ 

Μέχρι τώρα, κάποιοι ἐπίστευαν ὅτι ἡ Ἀλβανία 
κατεχόταν ἀπὸ ἀνθελληνικό μῖσος. Ὅμως, τώρα, 
ὑπάρχουν χειροπιαστὲς καὶ κραυγαλέες ἀποδείξεις. 
Ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα δὲν θέλει νὰ ξεχάσῃ 
τὰ ὅσα συνέβησαν τὴν 28η Ὀκτωβρίου, μὲ τὴν δο-
λοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα καὶ λίγες ἡμέ-
ρες ἀργότερα, μετὰ τὴν κηδεία του. Καὶ δείχνει, ὅτι 
ὄχι μόνο δὲν φοβᾶται τὶς προειδοποιήσεις τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἔνταξη 
τῆς χώρας του στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ ἐντείνει, μὲ κάθε τρόπο, 
τὶς διώξεις ἐναντίον τῶν Βορειοηπειρωτῶν.

Ἔτσι, οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς τῆς Ἀλβανίας ἔχουν ἀσκήσει διώξεις κατὰ 
τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν, οἱ ὁποῖοι μετέχουν στὸ δημοτικὸ συμ-
βούλιο τοῦ Δήμου Δροπόλεως, στὸν ὁποῖο ὑπάγονται οἱ Βουλιαράτες, 
τὸ χωριὸ τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ζητοῦν νὰ μάθουν ποιὸς ἔδωσε 
ἐντολὴ τὰ ἔξοδα τῆς κηδείας νὰ τὰ ἀναλάβῃ ὁ Δῆμος, καθὼς καὶ νὰ 
ἀναλάβῃ τὸ κόστος τῆς ἐγκαταστάσεως ἠχείων, ὥστε νὰ ἀκούγεται ἡ 
ἐξόδιος ἀκολουθία καὶ οἱ ὁμιλίες σὲ ὅλο τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ. 

Παράλληλα, σὲ πλήρη ἐξέλιξη βρίσκεται ἡ προσπάθεια τοῦ ἀλβανικοῦ 
κράτους νὰ στοχοποιήσῃ Βορειοηπειρῶτες καὶ Ἑλλαδῖτες, ποὺ ἔδωσαν 
τὸ “παρὼν” στὴν κηδεία τοῦ Κατσίφα, μετὰ ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Ἀλβανία 
ἔκρινε ὡς ἀνεπιθύμητα 52 ἄτομα Ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος ἐπειδὴ συμ-
μετεῖχαν σ’ αὐτήν. 

Μὲ τέτοιους, ὅμως, ἐξωφρενισμοὺς πιστεύει ἡ Ἀλβανία ὅτι θὰ ἐνταχθῇ 
στὴν Ε.Ε. ; Ἄν ναί, τότε εἶναι μακριὰ νυχτωμένη.

«Β.Β.»

ΕΞΩΦΡΕΝΙΣΜΟΙ

Δὲν ἐπρόλαβε ν’ ἀνασάνῃ ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμὸς ἀπὸ 
τὴν ἄγρια δολοφονία τοῦ χειμαριώτη Ἀριστοτέλη Γκούμα, καὶ νά, 
καινούργια δολοφονία τῶν Ἀλβανῶν, πρὸς ... δόξαν τῆς “Ἑλληνο-
αλβανικῆς φιλίας” ! 

Στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2018, ποὺ οἱ Ἑλλαδῖτες καὶ οἱ Βορειοη-
πειρῶτες ἀδελφοὶ γιώρταζαν τὸ θρυλικὸ ἔπος τοῦ 1940, ἡ ἀλβανικὴ 
Ἀστυνομία δολοφόνησε ἕνα ἑλληνόπουλο τῆς Βορείου Ἠπείρου, 

τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα. Ὁ λόγος ; 
Εἶχε ὑψώσει στὸ κοιμητήριο τοῦ χωρι-
οῦ του, στοὺς Βουλιαράτες, μία μεγά-
λων διαστάσεων Ἑλληνικὴ Σημαία, γιὰ 
νὰ τιμήσῃ τοὺς πεσόντες Ἕλληνες, τὸ 
1940, ὅσους εἶναι θαμμένοι ἐκεῖ. 

Εἶναι πλέον διαπιστωμένο, ὅτι πρό-
κειται γιὰ στυγνὴ δολοφονία. Καὶ παρὰ τὸ γεγονός, πὼς οἱ Ἀλβα-
νοὶ προσπάθησαν μὲ χίλια δυὸ καμώματα νὰ κρύψουν τὸ ἔγκλημά 
τους, φάνηκε ὅμως ξεκάθαρα τὸ ἀπύθμενο μῖσος τους γιὰ τοὺς 
Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες. Γι’ αὐτὸ εἶναι χρέος τῆς Ἑλληνικῆς Πο-
λιτείας νὰ κάνῃ ὅ,τι πρέπει γιὰ νὰ ξεδιαλύνῃ τὸ ζήτημα, καὶ νὰ 
ἀποδοθῇ ἡ δικαιοσύνη ὅπου δεῖ. 

«Β.Β.»

ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Παρὰ τὶς ὡραιολογίες τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ-
νήσεως, οἱ Ἀλβανοὶ ἐπιμένουν νὰ καλλιεργοῦν 
κλῖμα τρομοκρατίας κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Βορείου Ἠπείρου. Ἔτσι, τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευ-
τέρας, 3 Δεκεμβρίου 2018, Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς 
εἰσέβαλαν στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ Κρανιᾶ καὶ 
προσπάθησαν νὰ καταστρέψουν τὸ μνημεῖο, ποὺ 
εἶναι ἀφιερωμένο στὸν θρυλικὸ Βορειοηπειρώτη 
Ὁπλαρχηγὸ Θύμιο Λώλη. Ἀκόμη, κατέστρεψαν 
καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, ποὺ ἦταν ἀνηρτημένη 
σὲ παρακείμενο ἱστό. Βορειοηπειρῶτες, ποὺ διαπίστωσαν τὴν πα-
ρουσία τῶν Ἀλβανῶν, κινήθηκαν ἐναντίον τους, ἀλλὰ οἱ βάνδαλοι 
πρόλαβαν νὰ ξεφύγουν, ἀφοῦ, ὅμως, ἐν τῷ μεταξύ, εἶχαν σπάσει 
τὴν μαρμάρινη πλάκα τοῦ μνημείου. 

Καὶ αὐτὸ τὸ θλιβερὸ περιστατικὸ μπορεῖ νὰ ἀφιερωθῇ  στὴν ... 
Ἑλληνοαλβανικὴ  “φιλία”! Ἡ ὁποία μισεῖ κάθε τὶ τὸ Ἑλληνικό !  Τὸ 
περίεργο, ὅμως, εἶναι ὅτι παρόμοια φαινόμενα παρατηροῦνται καὶ 
στὴν Ἑλλάδα, ὅπως, πρὸ καιροῦ, “ἄγνωστοι”βεβήλωσαν τὸ ἄγαλμα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, κοντὰ στὸ Πολυτεχνεῖο, ἀποκεφάλισαν τὴν 
προτομὴ τῆς ἡρωΐδας Λέλας Καραγιάννη (στὴν ἴδια περιοχή) κ.ο.κ. 
Ἆρά γε ὁ μισελληνισμὸς “Ἑλλήνων” καὶ Ἀλβανῶν εἶναι συγκοινω-
νοῦντα δοχεῖα ; Τὶ νὰ πῇ κανείς...    

«Β.Β.»

OI ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ

Τὰ σκοπιανὰ ΜΜΕ μετέδωσαν, ὅτι ὑπάρχει σοβαρὴ ἐμπλοκὴ στὶς 
συζητήσεις ποὺ διεξάγονται στὴν Μεικτὴ Διεπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ 
Ἐμπειρογνωμόνων, ἡ ὁποία ἔχει συσταθῆ ὥστε νὰ γίνουν οἱ ἀπαι-
τούμενες ἀλλαγὲς στὰ σχολικὰ βιβλία τῶν δύο χωρῶν. 

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, οἱ ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχουν 
σταματήσει, καθὼς οἱ Ἕλληνες ποὺ συμμετέχουν σ’ αὐτὴν ἀπειλοῦν 
ἀκόμη καὶ μὲ ἀποχώρηση, λόγῳ τῶν ἀξιώσεων ποὺ προβάλλουν 
οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Σκοπίων, καὶ οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν σὲ σημαντικὲς 
ἀλλαγὲς στὰ Ἑλληνικὰ σχολικὰ βιβλία. Ὅπως δὲ ὑποστηρίζουν πηγὲς 
προσκείμενες στὰ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς τὸ πρόβλημα βρί-
σκεται στὸν πυρῆνα τῶν αἰτημάτων τῆς ἐπιτροπῆς τῶν Σκοπίων, τὰ 
ὁποῖα, ἄν τυχὸν γίνουν ἀποδεκτά, θὰ προξενήσουν πολιτικὴ ἀνατα-
ραχὴ στὴν Ἑλληνικὴ πλευρά. Μὲ τὴν σειρά της ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ 
δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ δεχθῇ τὸ γεγονός, ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ ἀλλάζουν τὴν 
Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ποὺ ἀριθμεῖ 24 αἰῶνες. 

Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντιπροσωπείας δήλωσε, ὅτι “ἐπιχειρεῖται 
παραποίηση τῆς Ἱστορίας ἀπὸ τὸ πλαστὸ ἔθνος τῶν Σκοπίων”, γι’ 
αὐτὸ τὴν εὐθύνη φέρει πλέον ὁ ἴδιος ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός. 
Βάλτε, ἐπὶ τέλους, φρένο στὴν ἐξωφρενικὴ μεγαλομανία τῶν Σκο-
πιανῶν.

«Β.Β.»

ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ

Μετὰ τὶς ἀπειλὲς ἀπολύσεων τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἐργάζονται σὲ δη-
μόσιες ὑπηρεσίες, καθὼς καὶ τὶς πολύωρες διακοπὲς ἠλεκτροδοτήσεως 
στὰ Βορειοηπειρωτικὰ χωριὰ (ὅπως γράφουμε σὲ ἄλλο σχόλιό μας), ἡ 
ἀλβανικὴ κυβέρνηση εἶναι ἕτοιμη νὰ ἐπαναφέρῃ τὰ “ἐρυθρὰ δελτία”, 
διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἐπιβληθῇ στοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀπαγόρευση εἰσό-
δου στὴν χώρα καὶ ἄλλων μετακινήσεων ! 

Ὁλόκληρο τὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς γείτονος ἔχει ἐπιστρατευθῆ σ’ 
ἕναν ἀγῶνα ἐξοντώσεως τῶν ἐκεῖ ἀδελφῶν μας. Ἀκόμη καὶ ὁ ἐπιχειρη-
σιακὰ ἀνύπαρκτος ἀλβανικὸς στρατὸς ἀπειλεῖ, ὅτι μπορεῖ νὰ ... ἰσοπε-
δώσῃ τὴν Ἑλλάδα. 

Ἀλλά, ἐνῷ οἱ Ἀλβανοὶ προκαλοῦν, ἐμεῖς σιωποῦμε... Καὶ διερωτᾶται 
κανείς : Αὐτὴ εἶναι ἡ “ἰσχυρὴ Ἑλλάδα”, γιὰ τὴν ὁποία κομπάζει ἡ Κυ-
βέρνηση ; Ὅμως, τὸ μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι τὰ πράγματα θὰ ὀξυνθοῦν 
περαιτέρω, ἐνῷ  οἱ γνῶστες τῆς καταστάσεως προειδοποιοῦν καὶ γιὰ 
νέα θύματα στὰ Βορειοηπειρωτικὰ χωριά. 

Ὁ ἀπαισίας μνήμης Ἐνβὲρ Χότζα ξαναζῇ. Καὶ ἡ Ἀλβανία θέλει νὰ γίνῃ 
μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως !  Ἕλληνες, ξυπνῆστε. Ἔρχονται δύ-
σκολοι καιροί.  

«Β.Β.»

Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΥΡΝΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ

Τό μνημείο τοῦ Θ. Λώλη
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Τὸ ἀνθελληνικὸ μῖσος καὶ ἡ ἰταμότητα τῆς κυβερνήσεως Ράμα κατὰ 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἔχει ξεπεράσει πλέον κάθε ὅριο. Διότι τὸ κα-
θεστὼς Ράμα προκειμένου νὰ τιμωρήσῃ τοὺς χιλιάδες Ἕλληνες, ποὺ 
τόλμησαν νὰ ὑψώσουν τὶς Ἑλληνικὲς Σημαῖες καὶ νὰ ψάλουν τὸν Ἐθνι-
κό μας Ὕμνο στὴν κηδεία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα, ἐπιβάλλει ... 
ἀντίποινα στοὺς Βορειοηπειρῶτες. 

Ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κινήσεις τρομοκρατήσεως, 
ἄρχισε νὰ δημιουργῇ προβλήματα στὴν καθημερινότητα τῶν κατοί-
κων. Ἔτσι, εἶναι συχνὲς οἱ διακοπὲς ἠλεκτροδοτήσεως σὲ πολλὰ χωριὰ 
τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ φθάνουν ἀκόμη καὶ τὶς 12 ὧρες ἡμερησίως 
! Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι, οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες νὰ ὑποστοῦν οἰκο-
νομικὴ ζημιὰ ἀπὸ τὴν διακοπὴ τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν ἐκστρατεία ἐκφοβισμοῦ. Ἐπὶ πλέον, ὑπάρχουν καταγγελίες, ὅτι οἱ 
ἀλβανικὲς Ἀρχὲς ἔχουν ξεκινήσει νὰ παρενοχλοῦν, ἀκόμη καὶ νὰ ἀπει-
λοῦν καὶ μὲ ἀπόλυση τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἐργάζονται στὶς ἀλβανικὲς 
δημόσιες ὑπηρεσίες ἐπειδή – ἄκουσον, ἄκουσον – τόλμησαν νὰ πα-
ρευρεθοῦν στὴν κηδεία τοῦ Κατσίφα. Στοὺς Βουλιαράτες δὲ ψάχνουν 
συνεχῶς γιὰ νὰ βροῦν τὴν περίφημη Σημαία ποὺ εἶχε φτιάξει ὁ ἥρωας 
καὶ ποὺ ἔχει γίνει σύμβολο ἀντιστάσεως. 

Πότε ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θὰ ξυπνήσῃ ἀπὸ τὴν ἀπαράδεκτη ἀδι-
αφορία της; 

«Β.Β.»

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ  Ο ΒΟΡ/ΚΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἡ Τουρ-
κία προκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα. Ἔτσι 
ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης τῆς γείτο-
νος, σὲ ὁμιλία του σὲ Συνέδριο 
τοῦ Συνδέσμου Ἐπιχειρηματιῶν 
Τουρκίας γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν 
Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, εἶπε, ἀνά-
μεσα στὰ ἄλλα, καὶ αὐτά : “Ξε-
καθαρίζουμε, πὼς θὰ ὑπερασπι-
στοῦμε τὰ δικαιώματά μας στὸ 
Αἰγαῖο, στὴν ἀνατολικὴ Μεσό-
γειο, στὴν Κύπρο καὶ ὁπουδήπο-
τε. Ὑπάρχει καὶ ἡ Ἀποκλειστικὴ 
Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ εἶναι σημα-
ντικὸ αὐτό ;” δήλωσε, καὶ πρό-
σθεσε : “Εἴμαστε ἀποφασισμένοι 
νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὰ δικαιώμα-

τα τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Κύπρου, 
καὶ δὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσουμε”. Ἀναφερόμενος δὲ στὴν ἀποφα-
σιστικότητα τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων, εἶπε: “Δὲν θὰ ἐπιτρέ-
ψουμε δὲν θὰ δεχθοῦμε κάποια τετελεσμένα. Τὰ στελέχη τῶν ἐνόπλων 
δυνάμεών μας εἶναι ἕτοιμα νὰ πεθάνουν καὶ νὰ τραυματιστοῦν”. 

Ὁ Τοῦρκος Υ.Ε.Θ.Α. ὑπῆρξε ξεκάθαρος ὡς πρὸς τὶς διαθέσεις τῆς Χώ-
ρας του ἔναντι (καὶ ἐναντίον) τῆς Ἑλλάδος. Κι’ αὐτό, ὅταν ὁ πολιτικός 
μας κόσμος ἀναλίσκεται σὲ γκρίνιες καὶ φαγωμάρες “περὶ ὄνου σκιᾶς”...

«Β.Β.»

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Τὸ ἔτος 2009 εἶχε ἐπι-
τευχθῆ συμφωνία μεταξὺ 
τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ 
τοῦ Σαλὶ Μπερίσα, ἡ ὁποία 
στηριζόταν στὴν ἀρχὴ τῆς 
μέσης γραμμῆς, καὶ ἀνα-
γνώριζε πὼς τὰς Ἑλληνικὰ 
κατοικημένα νησιὰ βορείως 
τῆς Κερκύρας ἔχουν πλήρη 
ἐπήρεια, ὅπως προβλέπεται 
ἀπὸ τὴν Διεθνῆ Σύμβαση 
γιὰ τὸ Δίκαιο τῆς Θαλάσσης.

Ὅμως, πρὶν ἀπὸ λίγες 
ἡμέρες, ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν Ντ. Μπουσάτι 
ἀποκάλυψε, ὅτι εἶχε ἐπέλθει συμφωνία μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση 
καὶ συγκεκριμένα μὲ τὸν ἤδη πρ. ΥΠΕΞ Νίκο Κοτζιᾶ, γιὰ τὴν ὑπο-
γραφὴ συμφώνου γιὰ ὅλα τὰ διμερῆ ζητήματα, στὰ ὁποὶα περιλαμ-
βάνεται καὶ αὐτὸ τῶν θαλασσίων συνόρων. Ἀλλὰ ἡ συμφωνία αὐτὴ 
εἶναι ἑτεροβαρὴς εἰς βάρος τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων. Δηλαδή, 
ὅπως προέκυψε καὶ ἀπὸ τὶς δηλώσεις καὶ ἀπὸ χάρτες τοῦ Ἀλβανοῦ 
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση φέρεται νὰ κάνῃ 
πίσω καὶ νὰ χαρίζῃ στοὺς Ἀλβανοὺς μιὰ μεγάλη θάλασσια ἔκταση, ἡ 
ὁποία θὰ μπορῇ νὰ ἀξιοποιηθῇ καὶ  γιὰ ἔρευνες ὑδρογοναθράκων !

Ἔτσι ὅπως πάει ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θὰ τὰ ξεπουλήσῃ ὅλα. Πάρ-
τε, κόσμε.... Ἀλλοίμονο στὴν δύσμοιρη Βόρειο Ἤπειρο.

«Β.Β.»

ΣΥΝΕΧΩΣ ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ;

Τὸ θράσος τῶν Ἀλβανῶν ξεπέρα-
σε κάθε ὅριο. Ἔτσι, προκειμένου νὰ 
περιορίσουν τὴν συμμετοχὴ στὸ τεσ-
σαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Κων-
σταντίνου Κατσίφα, ἀπέκλεισαν τοὺς 
Βουλιαρᾶτες. Ἐξ  ἄλλου, οἱ μεθοριακοὶ 
σταθμοὶ διελεύσεως οὐσιαστικὰ ἔκλει-
σαν, μὲ σχηματισμοὺς ἀλβανικῶν ΜΑΤ 
γιὰ νὰ ἀπαγορεύουν τὴν διέλευση ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα. 

Οἱ Ἑλλαδῖτες ποὺ θέλησαν νὰ πε-
ράσουν τὰ σύνορα, γιὰ νὰ μεταβοῦν 
στοὺς Βουλιαρᾶτες ἀποκλείστηκαν, 

ἐνῷ καὶ ἀρκετοὶ Βορειοηπειρῶτες συνελήφθησαν, ἀργότερα ὅμως 
ἀφέθησαν ἐλεύθεροι. Οἱ Ἀλβανοί, δικαιολογῶντας τὰ πρωτοφανῆ 
αὐτὰ μέτρα, εἶπαν ὅτι ἐπειδὴ θὰ γινόταν συλλαλητήριο τῶν ἐθνι-
κιστῶν Ἀλβανῶν στὸ Ἀργυρόκαστρο, ὑπῆρχε φόβος ἐπεισοδίων! 

Ἐν τούτοις, ὅμως, παρὰ τὸ κλῖμα τῆς τρομοκρατίας, τὸ μνημόσυνο 
τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἦταν πάνδημο καὶ ἐτελέσθη στὸν Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Βουλιαρατῶν σὲ κλῖμα μεγάλης συγκινήσεως. 
Πάντως, κι’ ἐνῷ  στόχος τῶν Ἀλβανῶν εἶναι ἡ ἀποκοπὴ τῶν  Βορειο-
ηπειρωτῶν ἀπὸ τὰ πάτρια ἐδάφη καὶ ὀ ἀφανισμός τους, τρέμουν τὸν 
νεκρὸ ἥρωα Κων/νο Κατσίφα...

«Β.Β.»

ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ ΤΟΝ 
ΚΑΤΣΙΦΑ

Ὁ Τοῦρκος  ὑπουργὸς Ἀμύνης , Χουλουσί Ακάρ

Δ. Κοτζιάς καί Ντ. Μπουσάτι


