
Η ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΗ  
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ἡ λεγομένη “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”, μετὰ τὴν ψήφισή της 
ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, ἔγινε πλέον νόμος τοῦ Κράτους. 
Ἀτυχῶς, τὴν ἐπεκύρωσε μὲ τὴν ὑπογραφή του ὁ Πρόεδρος τῆς 
Δημοκρατίας· ὁ ὁποῖος, μόλις πρὸ ἡμερῶν, λαύρως ἐπετίθετο 
ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς FYROM (χωρὶς νὰ τὸν κατο-
νομάζῃ), ποὺ μιλοῦσε urbi et orbi περὶ “μακεδονικῆς γλώσσας”, 
“μακεδονικοῦ λαοῦ” κ.ἄ.. Ἀλήθεια, ποῦ πῆγε ὅλη αὐτὴ ἡ ρη-
τορεία τοῦ κυρίου Προέδρου;  Καὶ τὶ νὰ περιμένῃ κανεὶς ἀπὸ 
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν σὲ ἀνώτατα ἀξιώματα, χωρὶς 
- ὅπως ἀποδεικνύεται – νὰ τὸ ἀξίζουν ; Ὅταν, μάλιστα, ὁ Πρό-
εδρος τῆς FYROM ἀρνήθηκε νὰ κυρώσῃ μὲ τὴν ὑποραφή του 
τὴν περιβόητη “Συμφωνία”, τὸ πρᾶγμα φαίνεται τοὐλάχιστον 
περίεργο. Γιατὶ αὐτὴ ἡ βιασύνη ἐκ μέρους μας; Γιατὶ νὰ ὑπο-
κύψουμε τόσο εὔκολα στὶς πιέσεις τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου; 
Αὐτοὶ μόνο γιὰ τὰ δικά τους συμφέροντα ἐνδιαφέρονται. Εἶναι 
ὀδυνηρὸ νὰ τὸ λησμονοῦμε αὐτό, ὅταν μάλιστα, τὸ ἔχουμε γνω-
ρίσει σὲ ἄλλες περιπτώσεις (ὅπως π.χ. τὸ Κυπριακό) καὶ ἔχουμε 
διαπιστώσει ἐν τοῖς πράγμασι πόσο ἐπιζήμιο εἶναι γιὰ τὰ ἐθνικά 
μας συμφέροντα. 

Τὴν Κυριακή (27 Ἰανουαρίου 2019) ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρα-
τίας μετέβη στὴν Θεσσαλονίκη. Καὶ στὸ μνημεῖο τοῦ ἑβραϊκοῦ 
ὁλοκαυτώματος, ὅπου παρέστη πρὸς ἀπόδοση τιμῆς, ἀποδο-
κιμάστηκε ἀπὸ ὁμάδα Θεσσαλονικέων, γιὰ τὴν ἀσυνέπειά του 
πρὸς τὴν Μακεδονία μας. Καὶ εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή ...

Δυστυχῶς, δὲν ἔχουμε ἡγεσία ἀντάξια τῶν κρισίμων περι-
στάσεων, ποὺ διερχόμαστε. Μοναδικὸ μέλημα τῶν κρατούντων 
εἶναι ἡ “καρέκλα”, τὸ ἀξίωμα. Ταλαίπωροι ἄνθρωποι! Δὲν ἔχουν, 
ἆρα γε, ὑπ’ ὄψει τους αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν οἱ Λατῖνοι : sic transit 
gloria mundi, ἔτσι περνάει ἡ δόξα τοῦ κόσμου; Ξεγελιοῦνται ἀπὸ 
τὴν λάμψη τοῦ ἀξιώματος καὶ δὲν σκέπτονται, ὅτι “ὁ κόσμος 
παράγεται”, ὁ κόσμος μὲ τὰ δελεαστικά του μεγαλεῖα, φεύγει 
γρήγορα καὶ χάνεται. Ἄν μένῃ κάτι ἐδῶ στὴν γῆ εἶναι ἡ ἐντιμό-
τητα, τὸ γενναῖο φρόνημα, ἡ συνέπεια στὶς ἀρχές, οἱ ὁποῖες δί-
νουν νόημα στὴν ζωή μας. Πάντως, κρῖμα γιὰ τὸν Πρόεδρο. Τὸν 
νομίζαμε καὶ τὸν θέλαμε πιὸ γενναῖο καὶ πιὸ ἡρωϊκό, ἐνῷ τώρα ...

Πολὺ φοβόμαστε, ὅτι τὴν ἴδια τύχη μὲ τὸ “Μακεδονικό”, θὰ 
ἔχη σύντομα καὶ τὸ “Βορειοηπειρωτικό”, ἄν κρίνουμε ἀπὸ τὴν 
εὐκολία μὲ τὴν ὁποία οἱ Κυβερνῆτες μας ὑποκύπτουν στὶς πιέ-
σεις τῶν “Μεγάλων”. Οἱ “Μεγάλοι”! Ἀλήθεια, πόσο μικροὶ εἶναι 
στὴν πραγματικότητα. Καὶ πόσο βλάπτουν τὰ συμφέροντα τῶν 
“μικρῶν”, ποὺ τοὺς ἐμπιστεύονται. Τὸ κακό, ὅμως, εἶναι ὅτι οἱ 
“μικροί”, “τοσαῦτα παθόντες καὶ πάσχοντες”, δὲν ἐννοοῦν νὰ 
καταλάβουν τὸ πραγματικό τους συμφέρον. Πάντως, ὅλοι μας, 
ἰδιαίτερα οἱ Βορειοηπειρῶτες, ἄς ἀγρυπνοῦμε. Οἱ καιροὶ οὐ με-
νετοί. 
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Ἀκοῦμε τὸν τελευταῖο καιρὸ 
πὼς θὰ ὑπάρξουν ἀλλαγὲς 
στὴν διδασκαλία τοῦ μαθή-

ματος τῆς Ἱστορίας. Πρὸ ὀλίγων 
ἑβδομάδων μάλιστα τὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας ἀνακοίνωσε ὅτι γιὰ λόγους 
…διευκόλυνσης τῶν μαθητῶν, θὰ 
περικοποῦν σελίδες ἀπὸ τὸ μάθη-
μα τῆς Ἱστορίας. Καὶ μάλιστα, ( 
ὁποία σύμπτωσις!), ἐπελέγησαν νὰ 
κοποῦν σελίδες ποὺ ἀφοροῦν τὸν 
Μακεδονικὸ Ἀγώνα καὶ τὸν Παῦλο 
Μελά. Κάποια πράγματα ποὺ ἐπα-
ναλαμβάνονται παύουν νὰ εἶναι 
συμπτώσεις. Πρὸ μηνῶν, στὸ πλαί-
σιο τῆς διαβόητης καὶ σκοτεινῆς σὲ 
πολλὰ Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν 
γιὰ παραχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς 
Μακεδονίας μας στοὺς παραχαρά-
κτες τῶν Σκοπίων, ἀποφασίστηκε 
ἡ συγκρότηση Ἐπιτροπῆς ποὺ θὰ 
ἀλλάξει καὶ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια 
Ἱστορίας ἔτσι ὥστε νὰ συμπλέουν 
μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῆς ἐν 
λόγω ὕπουλης Συμφωνίας. 
Κατανοοῦμε ὅλοι τὴν σκοπιμότητα 

αὐτῆς τῆς ἀπόφασης καὶ μᾶς προ-
βληματίζει καὶ ἡ σύνθεση τῆς Ἐπι-
τροπῆς αὐτῆς, μὲ τὴν συμμετοχὴ 
ἀτόμων ποὺ κατέχουν ἀκαδημαϊκὲς 
θέσεις ἀλλὰ χαρακτηρίζονται ἀπὸ 
συγκεκριμένες καὶ διατυπωμένες 
ἰδεοληψίες περὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ τῆς 
Μακεδονίας. Ἴσως τὶς ἔχετε ἀκού-
σει καὶ οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὴν τηλεόραση, 
ὅσο καὶ αὐτὴ εἶναι ἐλεύθερη νὰ 
ἐκφραστεῖ καὶ δὲν εἶναι φιμωμένη 
ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς ἐλεγκτὲς τῆς 
Ἑλληνικῆς Κοινῆς Γνώμης. Δόξα τῷ 
Θεῶ ὑπάρχει καὶ τὸ Διαδίκτυο, ποὺ 
ἐπιτρέπει (ἀκόμη) τὴν παρουσίαση 
καὶ μὴ ἐλεγχόμενων θέσεων κι ἔτσι 
ὁ καλοπροαίρετος ἀναγνώστης, 
ἀκροατὴς ἢ τηλεθεατὴς θὰ ἐξάγει 
τὰ δικά του συμπεράσματα. 
Τὸ ὅτι θὰ ἀλλάξουν τὰ σχολικὰ 

βιβλία Ἱστορίας στὸ θέμα τῆς Μα-
κεδονίας, γιὰ νὰ μὴν θιγοῦν οἱ 
ὑποχωρήσεις καὶ οἱ προδοτικὲς 
συμφωνίες, φανερώνει πολλά. Θὰ 
ἀναφέρω ἁπλῶς ὅτι εἴτε αὐτὸ ση-
μαίνει ὅτι ὡς τώρα οἱ μαθητὲς καὶ 
οἱ μαθήτριες διδάσκονταν ψέματα, 
ποὺ ἦλθε ἡ ὥρα νὰ διορθωθοῦν, 
εἴτε διδάσκονταν ἀλήθειες, ἀλλὰ 
τώρα ἦλθε ἡ ὥρα αὐτὲς νὰ καλυ-
φθοῦν ἀπὸ ψεύδη. Καὶ στὶς 2 πε-
ριπτώσεις ὅμως πρόκειται γιὰ μία 
αἰσχρὴ σὲ ἐπίπεδο ἐπιστημονικῆς 
ἀκρίβειας κατάσταση…. Καὶ στὶς 
2 περιπτώσεις τονίζεται περίτρα-

να ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ὅπως 
διδάσκεται στοὺς σχολικοὺς χώ-
ρους, εἶναι ἀντικείμενο πολιτικῶν 
καὶ κομματικῶν σκοπιμοτήτων, μὲ 
ἄμεσα βλαπτόμενους καὶ τὴν Ἱστο-
ρικὴ Ἀλήθεια καὶ τοὺς μαθητές μας. 
Ὁ συνωστισμὸς δὲν ἦταν ἡ ἐξαί-

ρεση….

Δὲν πέρασαν πολλὰ χρόνια, καὶ 
φαντάζομαι τὸ θυμάστε, ποὺ ἔγι-
νε μεγάλος σάλος γιὰ τὸ βιβλίο 
Ἱστορίας Στ΄ Δημοτικοῦ. Ἀναφέρο-
μαι στὰ περὶ …συνωστισμοῦ στὴν 
Σμύρνη τὸ 1922 καὶ τὰ ὅμοια, ποὺ 
ὁδήγησαν στὴν ἀπόσυρση τοῦ 
ἐπίμαχου βιβλίου, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἀφύπνιση ἑνὸς 
τμήματος τῆς 
Κοινῆς Γνώμης 
γιὰ τὴν ποιότητα 
τῶν σχολικῶν 
βιβλίων. 
Δόξα τῷ Θεῶ 

ἐξελίχθηκε ἕνας 
διάλογος, ποὺ 
ἔφερε ἕνα κρί-
σιμο θέμα στὸ 
προσκήνιο. Πολ-
λοὶ γονεῖς διε-
ρωτήθηκαν γιὰ 
τὸ περιεχόμενο 
τῶν βιβλίων ποὺ 
ἀπευθύνοντα ι 
στὰ παιδιά τους. 
Τὸ ἴδιο εἴδαμε 
νὰ ἐξελίσσεται 
καὶ στὸ θέμα τῶν σχολικῶν βιβλίων 
γιὰ τὰ Θρησκευτικά, μὲ τὴν εἰσα-
γωγὴ μὲ ἀντεπιστημονικὸ τρόπο 
τῆς Θρησκειολογίας εἰς βάρος τῆς 
Ὀρθόδοξης προσεγγίσεως τοῦ μα-
θήματος (καὶ ὄχι, κατὰ ἀνάγκην, 
κατηχήσεως, ὅπως τονίζουν πολ-
λοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μετατρέ-

ψουν τὴν εἰκόνα τοῦ μαθήματος σὲ 
…προπαγάνδα). 
Ἐνοχλοῦν τὰ πρότυπά της Ἱστο-

ρίας, ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἀνιδιοτέ-
λεια, τὴν πίστη στὴν Κοινωνία καὶ 
τὴν Πατρίδα, καλλιεργοῦν ἀρετὲς 
καὶ διδάσκουν παραδόσεις.  Ναί, 
κατανοοῦμε ὅτι κάποιοι γιὰ λόγους 

ἰδεολογικῶν ἀγκυλώσεων ἢ λόγω 
χρηματισμοῦ (ὡς ὑπάλληλοι ξένων 
Πρεσβειῶν ἢ καὶ κέντρων, ποὺ ἀκό-
μη καὶ στὴν Ἑλλάδα ἔχουν παραρ-
τήματα), μισοῦν ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν 
Πατρίδα, τὴν Πίστη, τὰ Σύμβολα 
τοῦ Λαοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους μας. Τὸ 
βλέπουμε ὅταν μιλοῦν ἀπαξιωτικὰ 

γιὰ τὴν Σημαία ἢ 
τὶς Ἐθνικὲς ἐπε-
τείους, ἀλλὰ δὲν 
ἔχουν κανένα πρό-
βλημα νὰ τιμοῦν 
καὶ νὰ προσκυ-
νοῦν δικές τους 
κομματικὲς ση-
μαῖες ἢ δικές τους 
ἐπετείους μὲ ἰδιο-
τελὲς καὶ σκοτεινὸ 
περιεχόμενο. Λει-
τουργοῦν μὲ ὄπλα 
τὴν ὑποκρισία ποὺ 
χρησιμοποιοῦν γιὰ 
τὸν ἑαυτό τους 
καὶ τὴν ἀμνησία 
ποὺ καλλιεργοῦν 
συστηματικὰ γιὰ 
τοὺς γύρω τους. 

Καὶ ἂν τύχει καὶ κάποιος ἀντιδρά-
σει στὴν γενιτσαρικὴ αὐτὴ τακτική 
τους, θὰ βρεθοῦν μπροστὰ σὲ ἕνα 
πλῆθος ὕβρεων καὶ ἀπαξιωτικῶν 
χαρακτηρισμῶν, γιὰ νὰ πετύχουν 
τὴν φίμωση ἢ τὴν περιθωριοποίη-
ση τῶν ἀντιδρώντων. 
Τί παρατηρεῖται τὰ τελευταία χρό-

νια; 
Σὲ πολλὲς ἐποχὲς ἡ Ἱστορία γίνε-

ται ἀντικείμενο πολιτικῶν σκοπιμο-
τήτων.  Τὶς τελευταῖες δεκαετίες 
ὅμως συστηματικὰ παρατηρεῖται 
μία Παραχάραξη τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἱστορίας σὲ πολλοὺς χώρους καὶ 
ἐπίπεδα, καὶ στὸ ἐπίπεδό τοῦ ἱστο-
ρικοῦ γεγονότος καὶ στὸ ἐπίπεδό 
τῆς ἱστορικῆς ἑρμηνείας. Μὲ «ἐπι-
στημονικὸ» τρόπο ἢ μὲ κυνικὸ καὶ 
πολιτικάντικο. Μὰ τόση σημασία 
ἔχει, θὰ ἔλεγε κανείς, ἡ Ἱστορία γιὰ 
μία σύγχρονη Κοινωνία ὑποταγμέ-
νη στὸν Καταναλωτισμό, ὅπου τὰ 
πάντα τὰ μετρᾶ μὲ τὸ χρῆμα καὶ 
τὴν ὑλικὴ ἀνάπτυξη; Κι ὅμως, ἔτσι 
ἐλέγχεται ἡ Κοινωνία, διότι δὲν γί-
νεται νὰ διαψευστεῖ τὸ περίφημο 
ρητὸ «ὅποιος ἐλέγχει τὸ παρελθόν, 
μπορεῖ νὰ ἐλέγξει καὶ τὸ μέλλον», 
πού πρὸ 70 ἔτη διατύπωσε στὰ 
ἔργα του ὁ Βρετανὸς συγγραφέας 
Τζὼρτζ Ὄργουελ. 
Φαντάζεστε νὰ μὴν ἤμασταν ὡς 

Ἕλληνες αὐτὸ πού εἴμαστε μὲ τὸ 
ἀνάλογο πολιτιστικὸ βάρος ἐδῶ καὶ 
χιλιετίες (λόγω Πολιτισμοῦ , πνευ-
ματικῆς παραδόσεως, τοῦ συνόλου 
τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
στὴν Παγκόσμια Κοινότητα), πῶς  
θὰ μᾶς ἀντιμετώπιζαν ὅσοι σήμερα 
μᾶς κατηγοροῦν γιὰ τεμπελιά, γιὰ 
σπατάλη χρημάτων, γιὰ διαφθορά. 
Αὐτὰ δηλαδὴ πού μᾶς καταλογί-
ζουν οἱ καθαροὶ καὶ ἄμωμοι δα-
νειστές μας καὶ οἱ ὑπηρέτες τους. 
Τὸ πολιτιστικό μας βάρος (πού 
ἀναδεικνύεται μέσω τῆς Ἱστορίας 
μας, καὶ γιὰ αὐτὸ καὶ μᾶς ἐνοχλεῖ 
ἡ παραχάραξη της) ἐπιτρέπει νὰ 
ἀκούγονται φωνὲς παρηγορίας ἢ 
ἀληθινῆς συμπαραστάσεως ἀπὸ 
ἀνθρώπους πού κάπως κατανοοῦν 
τὴν προσφορὰ τῶν Ἑλλήνων στὸν 
Παγκόσμιο Πολιτισμό.
Συστηματικὴ παραχάραξη τῆς 

Ἱστορίας μας γίνεται ἀπὸ Ἕλληνες 
Πανεπιστημιακοὺς (μὲ ἰδεολογικὲς 
ἀγκυλώσεις), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἡμιμα-
θεῖς ἐρευνητές, πράκτορες ξένων 
συμφερόντων καὶ ὀπαδοὺς διεθνι-
στικῶν συμφερόντων. Οἱ βασικοὶ 
πυλῶνες τῆς Ἱστορικῆς συνειδή-
σεως μας πλήττονται, μὲ βασικὰ 
θύματα τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ 
τὸ Βυζάντιο, τὰ ὁποία οἱ νηφάλιοι 
ἐρευνητὲς ἀναγνωρίζουν ὡς ση-
μαντικὰ στοιχεῖα στὸν Παγκόσμιο 
Πολιτισμό.   

Ποιοὶ καὶ πῶς πολεμοῦν τὴν 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας • Καθηγητὴς φιλόλογος

Ἐνοχλοῦν τὰ πρότυπά τῆς 
Ἱστορίας, ποὺ ἐκφράζουν 

τὴν ἀνιδιοτέλεια, τὴν πίστη 
στὴν Κοινωνία καὶ τὴν Πα-
τρίδα, καλλιεργοῦν ἀρετὲς 
καὶ διδάσκουν παραδόσεις. 
Μισοῦν ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν Πα-
τρίδα, τὴν Πίστη, τὰ Σύμβο-
λα τοῦ Λαοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους 

μας. Τὸ βλέπουμε ὅταν 
μιλοῦν ἀπαξιωτικὰ γιὰ τὴν 

Σημαία ἢ τὶς Ἐθνικὲς ἐπετεί-
ους, ἀλλὰ δὲν ἔχουν κανένα 

πρόβλημα νὰ τιμοῦν καὶ 
νὰ προσκυνοῦν δικές τους 
κομματικὲς σημαῖες ἢ δικές 
τους ἐπετείους μὲ ἰδιοτελὲς 
καὶ σκοτεινὸ περιεχόμενο. 
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Μέσα σὲ ὅλη τὴν πνευμα-
τικὴ σύγχυση τῆς ἐποχῆς 
μας παρατηροῦμε ὁρισμέ-

νους διανοητὲς νὰ ἀμφισβητοῦν 
τὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ νὰ 
ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Νέος Ἑλληνισμὸς 
«κατασκευάσθηκε» τὸν 19ο αἰώνα 
καὶ ὅτι ἡ σχέση μας μὲ τοὺς Ἀρχαί-
ους Ἕλληνες καὶ τὸ Βυζάντιο-Ρω-
μανία εἶναι μύθος «ἐθνικιστικός». 
Βεβαίως στὴ χώρα μας ἔχουμε 
καὶ ὀρθῶς ἐλευθερία ἐκφράσεως. 
Ὅμως ἡ ἀνησυχία μας αὐξάνεται 
ὅταν τέτοιες ἀνιστόρητες ἀπόψεις 
ἐκφράζονται ἀπὸ συγγραφεῖς σχο-
λικῶν βιβλίων καὶ ἀπὸ στελέχη πού 
διορίζονται σὲ καίριες δημόσιες 
θέσεις. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δογμα-
τίζουν αὐθαιρέτως καὶ ἀγνοοῦν ἢ 
διαστρέφουν τὶς πάμπολλες ἱστο-
ρικὲς πηγές, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύ-
ουν τὴν ἐθνολογικὴ καὶ πολιτιστικὴ 
συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὑπενθυ-
μίζουμε μερικὲς χρήσιμες ἱστορικὲς 
ἀλήθειες:
Μπορεῖ τὸ Βυζαντινὸ κράτος νὰ 

ἦταν πολυεθνικὸ καὶ ὁ Αὐτοκρά-
τωρ νὰ διατηροῦσε γιὰ πολιτικοὺς 
λόγους τὸν τίτλο «Βασιλεὺς Ρωμαί-
ων», ὅμως μέσω τῆς παιδείας καὶ 
τῆς γλώσσας τὸ κράτος διεκήρυττε 
τὴν ἑλληνικότητά του. Ἡ Αἰνειάδα 
τοῦ Βιργιλίου, τὸ ἔπος τῆς λατι-
νικῆς Ρώμης, οὐδέποτε ἐδιδάχθη 
σὲ ὁποιαδήποτε βαθμίδα τῆς ἐκπαι-
δεύσεως, ἐνῶ ἀντιθέτως μικροὶ καὶ 
μεγάλοι μάθαιναν ἀπὸ στήθους τὰ 
Ὁμηρικὰ ἔπη. Ἡ σπουδαία Βυζαντι-
νολόγος Ἑλένη Γλύκατζη- Ἀρβελὲρ 
τονίζει ὅτι τὸ Βυζάντιο ἦταν πολυ-
εθνικό, ἀλλὰ μονοπολιτισμικό, διό-
τι θεμελιώθηκε ἐπὶ τοῦ ἑλληνικοῦ 
πολιτισμοῦ.
Τὸ 1237, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς 
Σταυροφόρους, ὁ Αὐτοκράτωρ τῆς 
Νικαίας Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατά-
τζης γράφει πρὸς τὸν Πάπα Γρηγό-
ριο Θ΄ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ 
Αὐτοκράτορες χρησιμοποιοῦν τὸν 
τίτλο «Βασιλεὺς Ρωμαίων», ἀλλὰ 
κατάγονται ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο γένος 
τῶν Ἑλλήνων, τὸ ὁποῖο γέννησε τὴ 
σοφία τοῦ κόσμου. Προσθέτει δὲ 
ὅτι στοὺς Ἕλληνες ἐδόθη ἀπὸ τὸν 
Μέγα Κωνσταντῖνο ἡ Πόλις καὶ ὅτι 
οἱ οἰκογένειες Δούκα καὶ Κομνηνῶν 
εἶναι ἑλληνικές. (1)
Στὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας 

ἡ ἑλληνικὴ συνείδηση διατηρεῖται 
στὶς ψυχὲς τῶν κατατατρεγμένων 
προγόνων μας χάρις κυρίως στοὺς 

ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες. Γύρω 
στὸ 1700 ὁ φλογερὸς ἱεροκῆρυξ 
καὶ Ἐπίσκοπος Κερνίτσης καὶ Κα-
λαβρύτων Ἠλίας Μηνιάτης ὁμιλῶν 
στὴ Βενετία παρακαλεῖ ὡς ἑξῆς τὴν 
Παναγία: «Ἕως πότε πανακήρα-
τε Κόρη τὸ τρισάθλιον Γένος τῶν 
Ἑλλήνων ἔχει νὰ εὑρίσκεται εἰς τὰ 
δεσμὰ μιᾶς ἀνυποφέρτου δουλεί-
ας….». (2)
Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ χρησι-

μοποιοῦνται καὶ τὰ τρία χαρακτη-
ριστικὰ ὀνόματα:Ἕλλην, Ρωμηός, 
Γραικός. Τὸ Γραικὸς στὸ στόμα 
τῶν ξένων δὲν ἔχει πάντα θετικὴ 
σημασία, ὅμως χρησιμοποιεῖται καὶ 
ἀπὸ πολλοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες 
συγγραφεῖς. Π.χ. Ὁ Ἅγιος Νικό-
δημος ὁ Ἁγιορείτης στὰ τέλη τοῦ 
18ου αἰῶνος ὀνομάζει τὴν Ἑλλάδα 
Γραικία (3). Τὴν σύνθεση καὶ τῶν 
τριῶν ὀνομάτων βλέπουμε στὸ 
ποίημα «Ἅλωσις Κωνσταντινου-
πόλεως» τοῦ Ἐπισκόπου Μυρέων 
Ματθαίου τὸ 1619:
Ἀλλοίμονον, ἀλλοίμονον στὸ γέ-

νος τῶν Ρωμαίων….
Ώ, πῶς ἐκαταστάθηκε τὸ γένος 

τῶν Ἑλλήνων…
Σ’ἐμᾶς εἰς ὅλους τούς Γραικοὺς νὰ 

ἔλθη τούτ’ τὴν 
ὥρα. (4)
Οἱ Ἕλληνες 

ἀκόμη καὶ μέσα 
στὴ δυστυχία 
καὶ τὴ μερικὴ 
ἀ γ ρ α μ μ α τ ω -
σύνη -λόγω 
δουλείας- δὲν 
λησμονοῦν τὶς 
ἀρχαῖες ἑλλη-
νικὲς ρίζες τους. 
Ἀπὸ τὸ 1529 μέ-
χρι τὸ 1821 τὸ 
δημοφιλέστε-
ρο λαϊκὸ ἀνά-
γνωσμα εἶναι 
«Ἡ Φυλλάδα 
τοῦ Μεγαλέ-
ξανδρου» πού 
θυμίζει τὴ δόξα 
τῶν Ἑλλήνων 
Μ α κ ε δ ό ν ω ν . 
Στοὺς νάρθηκες 
πολλῶν ναῶν 
καὶ μοναστη-
ριῶν ζωγραφί-
ζουν οἱ ἁγιογράφοι τοὺς ἀρχαίους 
Ἕλληνες σοφοὺς γιὰ νὰ δείξουν 
στὸ ἐκκλησίασμα καὶ στοὺς μα-
θητὲς τῶν Κρυφῶν Σχολειῶν ποιὰ 
εἶναι ἡ πραγματικὴ καταγωγή τους. 

Λίγα χρόνια πρὶν ἀπὸ 
τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπα-
νάσταση οἱ ναυτικοί 
μας τοποθετοῦν στὰ 
πλοῖα τους ὡς ἀκρό-
πρωρα τὰ κεφάλια 
μεγάλων μορφῶν 
τῆς Ἀρχαιότητος, 
ὅπως τοῦ Θεμιστο-
κλέους κ.α.
Ἀλλὰ καὶ ἡ σύν-

δεση μὲ τὴ βυζα-
ντινὴ Ρωμηοσύνη 
(ὁ ὅρος ἀπὸ τὴ Νέα 
Ρώμη- Κωνσταντι-
νούπολη) παραμένει 
σταθερὴ καὶ διατρα-
νώνει τὴ συνέχεια 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Τὰ Συντάγματα τῶν 
Ἐθνοσυνελεύσεων 
τοῦ Ἀγῶνος (1821-
1828) καθιερώνουν 
ὡς νομοθεσία τῆς 
Νέας Ἑλλάδος «τοὺς νόμους τῶν 
Χριστιανῶν ἡμῶν Αὐτοκρατόρων».
Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 αἰσθάνο-

νταν ὅτι συνεχίζουν καὶ τὴν ἀρχαία 
ἑλληνικὴ καὶ τὴ βυζαντινὴ παράδο-
ση. Σὲ ἰταλικὴ ἐφημερίδα τοῦ 1821 

ἀναφέρονται τὰ 
λόγια του Ἀθα-
νασίου Διάκου 
ὅτι ἀγωνίζεται 
«γιὰ τὸν Χριστὸ 
καὶ γιὰ τὸν Λε-
ωνίδα» (5). Καὶ 
ὁ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης 
συζητώντας μὲ 
τὸν Ἄγγλο Ναύ-
αρχο Χάμιλτον 
θεωρεῖ ἑαυτὸν 
ὡς συνεχιστὴ 
τοῦ Κωνσταντί-
νου Παλαιολό-
γου, ὁ ὁποῖος 
οὐδέποτε συν-
θηκολόγησε , 
καὶ χαρακτηρί-
ζει τὸ Σούλι καὶ 
τὴ Μάνη μαζὶ μὲ 
τοὺς κλεφταρ-
ματολοὺς ὡς 
τὴ φρουρὰ τοῦ 
τελευταίου Βυ-
ζαντινοῦ Αὐτο-

κράτορος.
Εἶναι, λοιπόν, ἀντιεπιστημονικὴ 

θέση καὶ φανατικὴ ἰδεοληψία ἡ 
προσπάθεια νὰ μᾶς πείσουν κάποιοι 
ὅτι δῆθεν μέχρι τὸ 1821 δὲν γνω-

ρίζαμε ποιοὶ εἴμαστε καὶ ὅτι ὁρισμέ-
νοι διανοητὲς δημιούργησαν ἕνα 
τεχνητὸ νεοελληνικὸ ἔθνος. Ὅσοι 
ψάχνουν γιὰ τεχνητὰ ἔθνη ἂς ψά-
ξουν στὴ Βαλκανικὴ γειτονιά μας. 
Ἐμεῖς θὰ μελετοῦμε τὴν ἱστορικὴ 
ἀλήθεια χωρὶς φόβο καὶ πάθος καὶ 
θὰ διατηροῦμε τὴν ἑλληνική μας 
συνείδηση ἐνθυμούμενοι ὅτι ὡς 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ δημοκρα-
τικοὶ πολίτες δεχόμαστε τὸν γνήσιο 
πατριωτισμὸ καὶ ἀπορρίπτουμε τὰ 
δύο ἄκρα: Τὸν ἐθνοφυλετισμὸ καὶ 
τὸν ἐθνομηδενισμό.
1. Απ. Βακαλοπούλου, Πηγὲς 

Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, 
Α΄τόμος, Θεσσαλονίκη 1965, σελ. 
50-53.
2. Πρωτοπρ. Γεωργίου Μεταλλη-

νοῦ, Τουρκοκρατία, ἐκδόσεις ΑΚΡΙ-
ΤΑΣ, Ἀθήνα 1988, σέλ. 207.
3. Στὸ ἔργο του «Ὁμολογία Πί-

στεως». Κυκλοφορεῖται ἀπὸ τὴν 
Ἱερὰ Μητρόπολη Παροναξίας σὲ 
πανομοιότυπη ἔκδοση τῆς Α΄ ἐκδό-
σεως τοῦ 1819, Νάξος 2009.
4. Ἀνθολογεῖται στὴ «Βυζαντινὴ 

Ποίηση» τοῦ Γεωργίου Ζώρα. Τὸ 
βρῆκα στὸ βιβλίο τοῦ Γιώργου Κα-
ραμπελιᾶ: 1204, ἡ Διαμόρφωση 
τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ, Ἐναλ-
λακτικὲς Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2007 
(Β΄ἔκδοση), σελ. 44.
5. Κωνσταντίνου Σάθα «Ἕλληνες 

Στρατιῶται ἐν τὴ Δύσει», ἐκδόσεις 
ΦΙΛΟΜΥΘΟΣ, Ἀθήνα 1993, σέλ. 
65.

Ἄρθρο στὴν 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 

Tό 1821 καί ἡ Διαχρονική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Κωνσταντῖνος Χολέβας. Πολιτικὸς ἐπιστήμων

Εἶναι ἀντιεπιστημονικὴ 
θέση καὶ φανατικὴ ἰδεο-
ληψία ἡ προσπάθεια νὰ 
μᾶς πείσουν κάποιοι ὅτι 
δῆθεν μέχρι τὸ 1821 δὲν 
γνωρίζαμε ποιοὶ εἴμαστε 

καὶ ὅτι ὁρισμένοι διανοητὲς 
δημιούργησαν ἕνα τεχνητὸ 
νεοελληνικὸ ἔθνος. Ὅσοι 

ψάχνουν γιὰ τεχνητὰ ἔθνη 
ἂς ψάξουν στὴ Βαλκανικὴ 

γειτονιά μας. Ἐμεῖς θὰ μελε-
τοῦμε τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια 
χωρὶς φόβο καὶ πάθος καὶ 
θὰ διατηροῦμε τὴν ἑλλη-
νική μας συνείδηση ἐνθυ-

μούμενοι ὅτι ὡς Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοὶ καὶ δημοκρατι-
κοὶ πολίτες δεχόμαστε τὸν 

γνήσιο πατριωτισμὸ καὶ 
ἀπορρίπτουμε τὰ δύο ἄκρα: 
Τὸν ἐθνοφυλετισμὸ καὶ τὸν 

ἐθνομηδενισμό.



4σελ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

TΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος • Νομικὸς-Διεθνολόγος • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρὸς ἐπιβεβαίωση τοῦ πρω-
τοκόλλου τῆς Φλωρεντίας 
τῆς 27ης Ἰανουαρίου 1925, 

οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἑλλάδος καὶ 
τῆς Ἀλβανίας στὴν Διεθνῆ Ἐπιτροπὴ 
Διαχαράξεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς 
μεθορίου προέβησαν στὴν κάτωθι 
γραπτὴ δήλωση.

Οἱ κάτωθι ὑπο-
γράφοντες ἀντι-
πρόσωποι τῶν 
κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν 
Ἀλβανίας καὶ 
Ἑλλάδος, δεό-
ντως ἐξουσιοδο-
τημένοι παρὰ τὴ 
Διεθνῆ Ἐπιτροπὴ 
καθορισμοῦ ὁρί-
ων τῶν μεθορί-
ων τῆς Ἀλβανίας, 
παρουσιάζουν τὰς 
κάτωθι δηλώσεις 
ἐν ὀνόματι τῶν 
ἀντιστοίχων Κυ-
βερνήσεών τους.

Ὁ Ἀλβανὸς ἀντι-
πρόσωπος οὐδε-
μίαν παρατήρησιν 
τεχνικῆς φύσεως 
ἔχει νὰ διατυπώ-
ση ἐν σχέσει μὲ 
τὴν ὁροθετικὴν 
γραμμὴν ὡς αὔτη 
μόλις ἐχαράχθη 
ἐπὶ τόπου ἀπὸ τοῦ 
τριεθνοῦς Ἀλβανί-
ας, Γιουγκοσλαβί-
ας, Ἑλλάδος μέχρι 
τοῦ κόλπου τῆς Φτελιᾶς. Ὁ Ἕλλην 
ἀντιπρόσωπος θεωρεῖ ὡς περιττὴν 
δήλωσιν ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου, 
δοθέντος ὅτι ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις 
ἐγνώρισεν ἐν καταλλήλω χρόνω τὰς 
ἀντιρρήσεις τῆς εἰς τὴν Συνδιάσκε-
ψιν τῶν Πρεσβευτῶν καὶ ὑπετάχθη 
ἐν συνέχεια εἰς τὰς ἀποφάσεις τῆς 
Συνδιασκέψεως.

Οἱ δύο ἀντιπρόσωποι οὐδεμί-
αν παρατήρησιν τεχνικῆς φύσεως 
ἔχουσι νὰ διατυπώσουν ἐν σχέσει 
μὲ τὰ καταρτισθέντα ὑπὸ τῆς διε-
θνοῦς ἐπιτροπῆς καθορισμοῦ ὁρίων 
χαρτογραφικὰ ἔγγραφα, δηλαδὴ 
διὰ τὰ 177 φύλλα τῶν ὁροσήμων 
καὶ διὰ τὰ ἑπτὰ φύλλα ἠριθμημένα 
11,12,13,14,15,16,17, τοῦ χάρτου 
τῆς μεθορίου ὑπὸ κλίμακα 1:50.000. 

Οἱ δύο ἀντιπρόσωποι εἶναι σύμφω-
νοι ὅτι ἡ συντήρησις τῶν ὁροσήμων, 
τῶν μικρῶν πυραμίδων καὶ τῆς ἀπο-
ψιλώσεως ἐπὶ ἐκτάσεως 3 μέτρων 
πλάτους ἑκατέρωθεν τῆς ὁροθετικῆς 

γραμμῆς θὰ ἀποτελέση ἀντικείμενον 
εἰδικῆς συμβάσεως, ἡ ὁποία θὰ συ-
ναφθῆ μεταξὺ τῶν δύο κυβερνήσε-
ων.

Ὅσον διὰ τὸ σχέδιον τῆς ἐπιτροπῆς 
ὅτι, μέχρι συνάψεως μιᾶς τοιαύτης 
συμφωνίας, ἡ συντήρησις αὔτη θὰ 
καταλογισθῆ ὡς ἀκολούθως:  

Ἀπὸ τῆς λίμνης 
Πρέσπας ἕως τὴν 
ὑδατίνην συμ-
βολὴν (συμπερι-
λαμβανομένης ) 
Σαρανταπόρου-
Βογιούσης εἰς τὴν 
Ἀλβανίαν.

Ἀπὸ τῆς ὑδατίνης 
συμβολῆς (ἑξαι-
ρουμένης) Σαρα-
νταπόρου-Βογιού-
σης ἕως τὸν ὅρμον 
τῆς Φτελιᾶς εἰς τὴν 
Ἑλλάδα.

Καὶ ὅτι ἐπὶ πλέ-
ον μία ἐπιτροπή, 
ἀποτελουμένη ἐξ 
ἑνὸς ἀξιωματικοῦ 
ἐξ ἑκάστης χώ-
ρας, θὰ συγκε-
ντροῦται τὴν 1ην 
Ἰουλίου ἑκάστου 
ἔτους εἰς Καπεστί-
τσα διὰ νὰ διατρέ-
χη τὴν ὀρθετικὴν 
γραμμὴν καὶ νὰ 
συντάσση ἔκθεσιν 
ἐπὶ τῆς καταστά-
σεως τῆς γραμμῆς 

ταύτης.
Ὁ Ἀλβανὸς ἀντιπρόσωπος προσχω-

ρεῖ εἰς τὸ σχέδιον τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ὁ Ἕλλην ἀντιπρόσωπος δηλώνει 

ὅτι πάντα τὰ σχετικὰ πρὸς τὴν συ-
ντήρησιν ταύτην ζητήματα δέον 
ὅπως διακανονισθοῦν διὰ τῆς προ-
αναφερθείσης συμβάσεως μεταξὺ 
τῶν δύο κυβερνήσεων.

Φλωρεντία, 27 Ἰανουαρίου 
1925

Ὁ Ἀλβανὸς ἀντιπρόσωπος
Μεντχὶ Φρασέρι 

Ὁ Ἕλλην ἀντιπρόσωπος
Ἀντισυνταγματάρχης Χρ. Ἀβρα-
μίδης

Τὴν 30η Ἰουλίου 1926, ἡ τελικὴ 
πράξη γιὰ τὴν διαχάραξη τῶν συ-
νόρων της Ἀλβανίας ὑπεγράφη στὸ 
Παρίσι. Συμμετεῖχαν οἱ ἐκπρόσωποι 

τῶν προαναφερθεισῶν 
Μεγάλων Δυνάμεων, 
καθὼς καὶ ἐκπρόσω-
ποι τῆς Ἀλβανίας, τῆς 
Ἑλλάδος καὶ τοῦ Βα-
σιλείου Σέρβων, Κρο-
ατῶν καὶ Σλοβένων 
(μετέπειτα Γιουγκοσλα-
βία). Τὸ κείμενο εἶχε ὡς 
ἑξῆς (σὲ ἀπόδοση στὴν 
δημοτική).

Οἱ ὑπογράφοντες 
πρέσβεις, ἀντιπρόσω-
ποι τῶν Κυβερνήσεων 
τῆς Μεγάλης Βρεταν-
νίας, τῆς Γαλλίας, τῆς 
Ἰταλίας καὶ τῆς Ἰαπω-
νίας, σύμφωνα μὲ τὸ 
ἄρθρο 89 τῆς Συνθήκης 
τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ, τὸ 
ἄρθρο 59 τῆς Συνθήκης 
τοῦ Νεϊγύ, τὸ ἄρθρο 74 
τῆς Συνθήκης τοῦ Τρια-
νόν, τὴν ἀπόφαση τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Κοινω-
νίας τῶν Ἐθνῶν τῆς 4/9/1921, τὴν 
ἀπόφαση τῆς ὁλομελείας τῶν Κοινω-
νίας τῶν Ἐθνῶν τῆς 3/10/1921, τὴν 
ἀπόφαση τῆς 9/11/1921, ληφθεῖσα 
ὑπὸ τῶν Κυβερνήσεων τῆς Μεγ. Βρε-
ταννίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Ἰταλίας, 
καὶ τῆς Ἰαπωνίας, ἀναφορικὰ μὲ τὸν 
καθορισμὸ τῶν συνόρων της Ἀλβα-
νίας ὅπως ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὸ 
Τελικὸ Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας 
τῆς 27/1/1925 γιὰ τὸν καθορισμὸ 
τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου, τὸ 
ὁποῖο υἱοθετήθη στὶς 5/8/1925, 
ὅπως προκύπτει τοῦτο ἀπὸ τὴν ἀπό-
φαση τῆς ἰδίας ἡμέρας τῆς Συνδια-
σκέψεως τῶν Πρέσβεων υἱοθετοῦν 
τὸ Τελικὸ Πρωτόκολλο τῆς Φλωρε-
ντίας τὴν 26/7/1926 ἀναφορικὰ μὲ 
τὴν ὁριοθέτηση τῆς σερβοαλβανικῆς 
μεθορίου καὶ διακηρύσσουν ὡς κα-
νονικῶς καὶ ἐγκύρως καθορισθέντα, 
χαραχθέντα καὶ ὀροσημαθέντα τὰ 
σύνορά τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους. Ἀπὸ 
τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ ὑπογράφοντες 
ἀντιπρόσωποι τῆς ἀλβανικῆς, ἑλλη-
νικῆς καὶ σερβοκροατικῆς κυβερνή-
σεως, δεόντως ἐξουσιοδοτημένοι 
παρὰ τῶν Κυβερνήσεων των, δια-
κηρύσσουν τὰ προρρηθέντα σύνορα 
ὡς κανονικὰ καὶ ἐγκύρως καθορισθέ-
ντα, χαραχθέντα καὶ ὀριοσημαθέντα, 
οἱ δὲ ἀνωτέρω κυβερνήσεις ἀναλαμ-
βάνουν τὴν δέσμευση νὰ τηρήσουν 
πιστῶς καὶ νομιμοφρόνως τὰ πρωτό-
κολλα καὶ τὶς συμβάσεις τὶς συνημμέ-
νες στὶς πράξεις ὁριοθετήσεως.

Ἡ παροῦσα πράξη θὰ καταγραφεῖ 
στὴν Γενικὴ Γραμματεία τῆς Κοι-
νωνίας τῶν Ἐθνῶν σύμφωνα μὲ τὸ 
ἄρθρο 18 τοῦ Συμφώνου (τῆς Κοι-
νωνίας τῶν Ἐθνῶν).

(Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφὲς τῶν 
ἀντιπροσώπων)  

 
Πάντως, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ 

Ἀθήνα δὲν ἔχει ἀποδεχθεῖ καὶ δὲν 
ἔχει κυρώσει τὸ προαναφερθὲν 
Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας τοῦ 
1925, ἂν καὶ εἶχε ἐνθαρρυνθεῖ ἀπὸ 
τὶς μεγάλες Δυνάμεις. Τὸ θέμα δὲν 
ἔκλεισε οὔτε μὲ τὴν τελικὴ πρά-
ξη τῶν Παρισίων του 1926, καθὼς 
αὐτὴ ὑπεγράφη μὲν ἀπὸ τοὺς Ἕλλη-
νες ἀντιπροσώπους ἀλλὰ οὐδέποτε 
ἐκυρώθη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλή. 
Συνεπῶς, τὰ χερσαία σύνορα μεταξὺ 
τῶν δύο κρατῶν δὲν ἔχουν ὁριστι-
κοποιηθεῖ καὶ ἀναγνωρισθεῖ de jure 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Γεγονὸς ποὺ θὰ 
ἐπέτρεπε στὴν Ἀθήνα -ἂν ὑποτεθεῖ 
ὅτι τὸ ἐπιδιώκει καὶ τὸ ἐπιθυμεὶ– νὰ 
παραμείνει στὴν πάγια θέση της περὶ 
τῆς μὴ ἀναγνωρίσεως τοῦ Πρωτο-
κόλλου τῆς Φλωρεντίας τοῦ 1925. 

(συνεχίζεται) 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν β΄ ἔκδοση 
τοῦ βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ὁ ἑλλη-
νισμὸς τῆς βορείου Ἠπείρου μέσα 
ἀπὸ ἄγνωστα ντοκουμέντα» τῶν 
ἐκδόσεων Πελασγός.

Ὁ Ἀνδρέας Μιχαλακόπουλος, πρωθυπουργὸς τῆς 
Ἑλλάδος, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὑπογραφῆς τοῦ 
Πρωτοκόλλου τῆς Φλωρεντίας καὶ τῶν σὺν αὐτῶ 

κειμένων τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1925

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ 
Ἀθήνα δὲν ἔχει ἀποδεχθεῖ 
καὶ δὲν ἔχει κυρώσει τὸ 
Πρωτόκολλο τῆς Φλω-

ρεντίας τοῦ 1925, ἂν καὶ 
εἶχε ἐνθαρρυνθεῖ ἀπὸ 

τὶς μεγάλες Δυνάμεις. Τὸ 
θέμα δὲν ἔκλεισε οὔτε μὲ 
τὴν τελικὴ πράξη τῶν Πα-
ρισίων τοῦ 1926, καθὼς 
αὐτὴ ὑπεγράφη μὲν ἀπὸ 
τοὺς Ἕλληνες ἀντιπρο-
σώπους ἀλλὰ οὐδέποτε 
ἐκυρώθη ἀπὸ τὴν ἑλλη-
νικὴ Βουλή. Συνεπῶς, τὰ 
χερσαία σύνορα μεταξὺ 

τῶν δύο κρατῶν δὲν 
ἔχουν ὁριστικοποιηθεῖ 

καὶ ἀναγνωρισθεῖ de jure 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Γεγονὸς 

ποὺ θὰ ἐπέτρεπε στὴν 
Ἀθήνα -ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι 

τὸ ἐπιδιώκει καὶ τὸ ἐπιθυ-
μεῖ– νὰ παραμείνει  στὴν 
πάγια θέση της περὶ τῆς 
μὴ ἀναγνωρίσεως τοῦ 

Πρωτοκόλλου τῆς Φλω-
ρεντίας τοῦ 1925.
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Η ΔΥΣΗ, ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΕΣΠΩΝ

Στὶς 24/3/1999 τὸ ΝΑΤΟ, μὲ τὴν 
σύμφωνη γνώμη τῆς Ε.Ε., ἐξα-
πέλυσε ἐπίθεση κατὰ τῆς Σερβί-

ας μὲ ἀνομολόγητο στόχο τὴν ἀπόσχι-
ση τοῦ Κοσόβου ἀπ’ τὸ κράτος της καὶ 
τὴν μεταγενέστε-
ρη ἀνεξαρτητο-
ποίησή του.

Τὰ χρόνια πέρα-
σαν. Τὸ Κόσοβο 
ὄντως τὸ 2008, 
χωρὶς τὴν ἔγκριση 
τῆς Σερβίας, κή-
ρυξε τὴν ἀνεξαρ-
τησία του καὶ οἱ 
δυτικοί, ὅπως πά-
ντα, συνεχίζουν 
νὰ ραδιουργοῦν 
ὥστε τὰ Βαλκάνια νὰ γίνουν ὑποχείριό 
τους.

Μέσα λοιπὸν σ’ αὐτὴ τὴν προσπά-
θεια ἐντάσσεται καὶ ἡ συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν ποὺ οὐσιαστικὰ «λέει»: 

α) πὼς ἡ Μακεδο-
νία δὲν εἶναι μία ἀλλὰ 
τουλάχιστον δύο 
(βόρεια καὶ νότια) καὶ 

β) πὼς δὲν εἶναι 
μόνο ἑλληνικὴ ἀλλὰ 
καὶ σλαβική.

Οἱ δυτικοὶ ἑπομέ-
νως θέλοντας νὰ 
ἐντάξουν τὸ κρατίδιο 
τῶν Σκοπίων στοὺς 
κόλπους τους, τοῦ 
δίνουν τὰ πάντα ἐνῶ 
στὴν Ἑλλάδα, ποὺ 

τὴν θεωροῦν δεδομέ-
νη, «χαρίζουν» μνημόνια , κατάπτυ-
στα σχολικὰ ἐγχειρίδια, παρελάσεις 
ὁμοφυλόφιλων καὶ ὡραία λόγια χωρὶς 
ἀντίκρισμα.

Δυστυχῶς, ὅσο 
οἱ ταγοὶ τῆς χώρας 
μας συμπεριφέρο-
νται δουλοπρεπῶς 
κι ὅσο ἐμεῖς ὡς 
λαὸς δὲν πορευό-
μαστε μὲ βάση τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
αὐτὰ καὶ χειρότε-
ρα γεγονότα θὰ 
συμβαίνουν. Εἴθε, 
πολιτικοὶ καὶ πολί-
τες, νὰ μετανοή-

σουμε γιὰ νὰ ξανάρθουν μέρες δόξας 
γιὰ τὴν πολύπαθη μὰ καὶ τρισέν-
δοξη πατρίδα μας.

Ζάβαλης Γεώργιος

Γῆ καὶ Ἐλευθερία στὴ 
Χιμάρα μόνο μὲ 
Αὐτονομία 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο

Γράφει ὁ Δημ. Πέτκος

Γκρεμισμένη γέφυρα ἀπὸ Νατοϊκοὺς βομβαρδισμοὺς στὸν 
πόλεμο τῆς Γιουγκοσλαβίας

Οἱ δυτικοὶ θέλοντας νὰ 
ἐντάξουν τὸ κρατίδιο τῶν 
Σκοπίων στοὺς κόλπους 

τους, τοῦ δίνουν τὰ πάντα 
ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα, ποὺ τὴν 
θεωροῦν δεδομένη, «χα-
ρίζουν» μνημόνια, κατά-

πτυστα σχολικὰ ἐγχειρίδια, 
παρελάσεις ὁμοφυλόφιλων 
καὶ ὡραία λόγια χωρὶς ἀντί-

κρισμα.

Δυστυχῶς τὸ ζήτημα τῆς 
ἁρπαγῆς τῶν περιουσιῶν τῶν 
Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν 

στὴν ἀκτογραμμὴ τοῦ Ἰουνίου ἀπὸ τὸ 
ἀλβανικὸ κράτος ἐξελίσσεται σὲ ἄλλη 
μία ἐθνικὴ τραγωδία. Ἀπὸ τὴ μία ἕνα 
ὀργανωμένο σχέδιο ἐθνοκάθαρσης καὶ 
ἀπὸ τὴν ἄλλη μία ἀναιμικὴ καὶ ἀνού-
σια ἀντίδραση τῆς Ἑλλάδας. Ἐνῶ οἱ 
Ἀλβανοὶ ἔχουν δουλέψει συστηματικὰ 
μὲ βάση τὸ πρότυπο τῆς ἐκδίωξης τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Πόλης, τῆς Ἴμβρου καὶ 
τῆς Τενέδου ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κρά-
τος, ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ 
πλευρὰ ψελλίζει ὅτι θὰ 
τοὺς φέρει ἐμπόδια στὸ 
«δρόμο πρὸς τὴν Εὐρώ-
πη»!

Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν 
ἱστορία τῆς δῆθεν «ἑλλη-
νικῆς ἀπειλῆς» βλέπουμε 
πόσο ἔχουμε σταματή-
σει τὴν πορεία πρὸς τὴν 
Εὐρώπη καὶ τὸ ΝΑΤΟ σὲ 
ὅλους τούς γείτονές μας 
ποὺ διεκδικοῦν ἀπροκά-
λυπτα καὶ τὰ ὑπόλοιπα 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουν 
ἁρπάξει, κομμάτια ἑλλη-
νικοῦ ἐδάφους, ἱστορίας 
καὶ πολιτισμοῦ . Ἡ λογικὴ 
ἀπάντηση στὸ γιατί ἐπι-
μένουμε στὸν παραλο-
γισμὸ νὰ θεωροῦμε ὅτι 
ὅλα θὰ λυθοῦν ὅταν ὅλοι 
μποῦν στὴν Ἑνωμένη 
Εὐρώπη καὶ ταυτόχρονα 
νὰ λέμε ὅτι θὰ τοὺς στα-
ματήσουμε εἶναι μᾶλλον ἡ τεμπελιά, ἡ 
τσαπατσουλιὰ καὶ ἡ ξενοδουλεία.

Γιὰ τὸ ἀλβανικὸ σχέδιο ποὺ ἐφαρ-
μόζεται ἀπαρέγκλιτα ἐδῶ καὶ ἕναν 
αἰώνα δὲν ἔχουμε κάποια μεταβολή. 
Ἁπλῶς ὅπως π.χ. 
οἱ «οὐδέτεροι» 
Τοῦρκοι τὸ 1942 
ποὺ ἡ Ἑλλάδα εἶχε 
τετραπλὴ κατο-
χή, μὲ τεράστιους 
φόρους καὶ πρό-
στιμα ἐπιτάχυναν 
τὸ διωγμὸ τῶν 
Κωνσταντινουπο-
λιτῶν, ἔτσι καὶ οἱ 
Ἀλβανοὶ χτυποῦν 
ἀλύπητα ὅταν ἡ 
Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ ἀφασία. Ἀρκεῖ 
νὰ δεῖ κανεὶς τὴν πορεία τῆς Χιμάρας, 
ἀπὸ ἐλεύθερη περιοχὴ τῆς Ἑλλάδας σὲ 

κομμάτι τῆς Αὐτόνομης Βορείου Ἠπεί-
ρου καὶ σήμερα ἐνταγμένη σὲ ἀμιγῶς 
ἀλβανικὲς ἐκλογικὲς περιφέρειες γιὰ 
νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ μέγεθος τῆς κατα-
στροφῆς.

Βεβαίως τὸ περιουσιακὸ εἶναι ἕνα 
λεπτὸ ζήτημα. Σὲ ὅλο τὸν κομμουνι-
στικὸ κόσμο ἡ κατοχὴ περιουσίας συ-
νοδευόταν μὲ τὴ φοβερὴ κατηγορία 
τοῦ «κουλάκου». Χαρακτηριστικὰ ὁ 
φίλος μου ὁ Πέτερις ἀπὸ τὴ Λετονία δι-
ηγεῖται πὼς οἱ γονεῖς του δὲν τοῦ εἶχαν 
πεῖ ποτὲ ὅτι τὰ «κρατικὰ» χωράφια 

ποὺ ἀπὸ παιδὶ ἔπαιζε, 
δούλευε καὶ μεγάλωνε 
ἦταν στὴν πραγματικό-
τητα δικά του. Ἐπίσης 
ἡ ἀλλαγὴ ἰδιοκτησίας 
εἶναι ἡ τελικὴ καὶ οὐσι-
αστικότερη φάση μίας 
κατάκτησης. Βλέπουμε 
γιὰ παράδειγμα καὶ σὲ 
ἄλλες πόλεις-στόχους 
ὅπως ἡ Θεσσαλονίκη 
μετὰ  τὶς παρδαλὲς πα-
ρελάσεις, τὰ ξένα τάγ-
ματα, τὴν παράδοσή 
της στὸν «πολυπολι-
τισμὸ» καὶ τὴν ἐπίσημη 
προδοσία της, ξεκίνησε 
μία ξέφρενη πορεία πω-
λήσεων τῶν ἀκινήτων 
της σὲ ξένους ἀγο-
ραστὲς ποὺ τὰ κάνουν 
σὲ πρώτη φάση παρα-
ξενοδοχεῖα. Δὲν ὑπάρ-
χει καμιὰ ἐπίσημη ἀντί-
δραση ὅπως π.χ. στὴ 

Μαδρίτη ὅπου ὁ δῆμος προστατεύο-
ντας τοὺς πολίτες, ἐπέβαλε σὲ ὅσους 
θέλουν νὰ μετατρέψουν διαμερίσματα 
σὲ ξενοδοχεῖα νὰ χτίσουν ξεχωριστὲς 
εἰσόδους γιὰ τοὺς πελάτες, ὁπότε τὸ 

95% τῶν κατοι-
κιῶν παρέμειναν 
ὡς εἶχαν.

Ἡ λύση λοιπὸν 
γιὰ τὴ Χιμάρα 
εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ 
τοῦ Πρωτοκόλλου 
τῆς Κέρκυρας τοῦ 
1914. Ἡ Αὐτόνο-
μη διοίκηση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου 
θὰ ἐπικαιροποιή-
σει καὶ θὰ δώσει 

τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας στοὺς πραγ-
ματικοὺς ἰδιοκτῆτες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη 
θὰ ἀποκλείσει τοὺς ἐμπόρους ναρκω-

τικῶν καὶ τοὺς ἰσλαμιστὲς μὲ τὶς παρά-
νομες καὶ παράταιρες μὲ τὸ ἠπειρωτικὸ 
τοπίο κατασκευές τους. Σύμμαχοι στὸ 
ἐγχείρημα ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι 
ποὺ θέλουν τὴ Βόρειο Ἤπειρο κομμάτι 
φύσης, πολιτισμοῦ καὶ ἐλευθερίας. Ἂν 
κάποιοι ἀκόμα θεωροῦν τὸ 1914 μα-
κρινό, ὑπενθυμίζουμε ὅτι πρόσφατα 
ἡ ἑλληνικὴ βουλὴ ἐξουσιοδότησε ὁμό-
φωνα τὴν Κυβέρνηση νὰ διεκδικήσει 
πολεμικὲς ἀποζημιώσεις καὶ ἀπὸ τὸν Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ὅσο ἀτενίζοντας ἀπὸ τὴν Κέρκυρα 

θὰ βλέπουμε τοὺς ἀδελφούς μας στὰ 
σπίτια τους καὶ στὰ χωράφια τους, 
ὑπάρχει μέλλον. Ὅταν θὰ ἀντικρύσου-
με ἐπήλυδες, σὲ τσιμεντένια «πολυ-
τελῆ» κτίσματα-τέρατα ὅπως στὰ πε-
ρίχωρα τῆς Κωνσταντινούπολης, τότε 
θὰ ἀποχαιρετίσουμε ἄλλη μία ὄμορφη 
γωνιὰ τῆς Εὐρώπης... 

Τὸ ζήτημα τῆς ἁρπαγῆς τῶν 
περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων 
Βορειοηπειρωτῶν στὴν 

ἀκτογραμμὴ τοῦ Ἰονίου ἀπὸ 
τὸ ἀλβανικὸ κράτος ἐξελίσ-

σεται σὲ ἄλλη μία ἐθνικὴ 
τραγωδία. Ἀπὸ τὴ μία ἔχου-
με ἕνα ὀργανωμένο σχέδιο 
ἐθνοκάθαρσης καὶ ἀπὸ τὴν 
ἄλλη μία ἀναιμικὴ καὶ ἀνού-
σια ἀντίδραση τῆς Ἑλλάδας.

...καὶ ἡ Ἑλλάδα ποὺ 
ἀντιστέκεται. Ἡ περιοδεία 

τοῦ σκηνοθέτη Χρύσανθου 
Κωνσταντινίδη καὶ τοῦ 
Γερμανοῦ ἱστορικοῦ καὶ 

ἐρευνητὴ Κριστὸφ Σμὶνκ-
Γκουστάβους μὲ τὴν ταινία 

τους, σὲ διάφορες πόλεις τῆς 
Γερμανίας κατὰ τὴν προεκλογικὴ 
περίοδο τῶν Εὐρωεκλογῶν τοῦ 

Μαΐου τοῦ 2019, ἔδωσε νέα 
ὤθηση στὶς διεκδικήσεις τῆς 

Ἑλλάδας.
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Μορφὲς τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ

Παπα-Μιχάλης Ντάκος
Ὁ θρυλ ι κ ὸ ς  Βορ ε ι οηπ ε ι ρώτη ς  ἱ ε ρ εὺ ς 

Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου • Καθηγητοῦ Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὅπως εἶναι γνωστὸ μὲ τὸ 
ὑπ’ ἀριθμ. 4337/13-11-
1967 διάταγμα τοῦ προ-

εδρείου τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας 
τῆς Ἀλβανίας, ἡ Ἀλβανία ἔγινε τὸ 
πρῶτο καὶ μοναδικὸ κράτος στὸν 
κόσμο, πού συνταγματικὰ ἀπαγό-
ρευσε κάθε θρησκευτικὴ ἔκφρα-
ση. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Μακαρι-
ώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας 
Ἀναστάσιος «…οἱ περισσότεροι 
κληρικοὶ συνέχισαν τὴ ζωή τους 
ὡς ἐργάτες στοὺς δρόμους, στοὺς 
σταύλους, γενικὰ σὲ ταπεινωτικὲς 
ἐργασίες. Ἐλάχιστοι ἱερεῖς συνέ-
χισαν καὶ κάτω ἀπὸ τὶς συνθῆκες 
αὐτὲς νὰ λειτουργοῦν. Ἀρκετοὶ 

ἀντικαταστά-
θηκαν καὶ 
π λ ή ρ ω σ α ν 
τὴν πιστότη-
τά τους μὲ 
φυλακὴ καὶ 
ἐξορία καὶ πέ-
θαναν χωρὶς νὰ ἀνακαλυφθοῦν 
ποτὲ τὰ ἴχνη τους. Μερικοὶ ἔμει-
ναν ἔγκλειστοι στὸ σπίτι τους, γιὰ 
νὰ μὴν ξυριστοῦν καὶ βγάλουν 
τὰ ράσα». Ὅταν ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀναστάσιος ἐπισκέφθηκε γιὰ 
πρώτη φορὰ τὴν Ἀλβανία, τὸ ἔτος 
1991, ὑπῆρχαν μόνον 15 ὀρθόδο-
ξοι κληρικοί, πού ἀπέμειναν ἀπὸ 
τοὺς 347 ἱερεῖς πρὸ τοῦ διωγμοῦ.

Μεταξὺ τῶν ἐλαχίστων ἱερέ-
ων πού ἐπέζησαν κάτω ἀπὸ 
τὸ ἀθεϊστικὸ καθεστώς, ἦταν 
καὶ ὁ ἠρωϊκὸς παπα-Μιχάλης 
Ντάκος τῆς Δερβιτσάνης, πού 
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω τὴν 9η 
Μαρτίου 1998. Μὲ τὴν εὐκαι-
ρία τῆς συμπληρώσεως εἴκοσι 
ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμησή του, 
κρίνουμε σκόπιμο νὰ ἀναφερ-
θοῦμε στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο 
του, τιμώντας στὸ πρόσωπό 
του ὅλους ἐκείνους τοὺς μάρ-
τυρες κληρικοὺς τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, 
οἱ ὁποῖοι στὰ δύσκολα χρόνια 
της κομμουνιστικῆς θηριωδί-
ας «ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθη-
σαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνω 
μαχαίρας ἀπέθανον» (Ἑβρ. 
ια’, 37).
Ὁ παπα-Μιχάλης Ντάκος, 

γιὸς τοῦ Φίλιππα καὶ τῆς Γιαν-
νούλας Ντάκου, γεννήθηκε 
τὸ 1918 στὴ Δερβιτσάνη, τὸ 
μεγαλύτερο σὲ πληθυσμὸ καὶ 
ἑλληνικὴ ὁμοιογένεια κεφαλο-
χώρι τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας. 
Τὰ πρῶτα γράμματα ἔμαθε 
στὸ δημοτικὸ σχολεῖο τῆς γε-
νέτειράς του. Στὴ συνέχεια 
ἀκολούθησε τὸ ἐπάγγελμα 

τοῦ πα-
τέρα του, 
πού ἦταν 
κ τ ί σ τ η ς . 
Παράλλη-
λα, ἐπειδὴ 
ὁ πατέ-
ρας του 
ἦταν καὶ 
νεωκόρος 
τοῦ ναοῦ 
τοῦ χωρι-

οῦ, ζοῦσε ἀπὸ κοντὰ τὴ ζωὴ τῆς 
Ἐκκλησίας, ὑπηρετώντας ἀρχικὰ 
ὡς ἱεροψάλτης.
Προικισμένος μὲ καλὴ φωνὴ ἔγι-

νε ἕνας πολὺ καλὸς ἱεροψάλτης. 
Στὴν ἐφημερίδα «Βορειοηπειρω-
τικὸς Ἀγὼν» τοῦ Μαρτίου-Ἀπριλί-
ου 1998 ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως 
Δροπολιτῶν Βορείου Ἠπείρου Βα-
σίλειος Διαμάντης, γράφει τὰ ἑξῆς 

χαρακτηριστικά: «Θυμᾶμαι ἀκόμα 
πολὺ ἔντονα τὴ Μεγάλη Παρα-
σκευὴ τοῦ 1939 τὴ χρονιὰ πού οἱ 
Ἰταλοὶ κατέλαβαν τὴν Ἀλβανία καὶ 
ὁ κόσμος ἦταν τρομοκρατημένος 
γιὰ τὸ τί θὰ ξημέρωνε αὔριο. Ὁ 
τότε εἰκοσάχρονος Μίχο Ντάκος, 
ἔψαλλε στὴ γεμάτη ἀπ’ τὸ φοβι-
σμένο κόσμο ἐκκλησία, πρὶν ἀπ’ 
τὴν ἀποκαθήλωση τοῦ Χριστοῦ, 
τὸ τροπάριο «Σήμερον κρεμᾶται 
ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν 
κραμάσας …». Σὰν παιδὶ συνέδε-
σα τόσο ἄμεσα τὶς ὧρες τῆς κο-
ρύφωσης τοῦ θείου Δράματος μὲ 
τὴ μορφή του καὶ στὴν ψυχή μου 
χαράκτηκε τόσο ἔντονα ἡ εἰκόνα 
του, ὥστε ἡ στεντορία καὶ ἁρμο-
νικὴ φωνὴ του ἀντηχεῖ ἀκόμα στ’ 
αὐτιά μου».
Ἀπὸ τὸ 1950-53 φοίτησε στὴν 

Ἱερατικὴ Σχολὴ Ἀργυροκάστρου. 
Στὴ συνέχεια νυμφεύθηκε τὴ Βι-
κτωρία, τὸ γένος Μιχ. Γκούτζου, 
καρπὸς τοῦ γάμου τους ἦταν ἔξι 
παιδιά, τέσσερα ἀγόρια καὶ δύο 
κορίτσια. Τὸ 1952 χειροτονήθηκε 
διάκονος καὶ τὸ 1954 πρεσβύτε-
ρος ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη Ἀργυ-
ροκάστρου Δαμιανό. Ὡς διάκονος 
ὑπηρέτησε στὸν Ἱερὸ Μητροπο-
λιτικὸ ναὸ Ἀργυροκάστρου καὶ 
ὡς πρεσβύτερος τοποθετήθηκε 
στὸν ἱερὸ ναὸ Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Δερβιτσάνης, ὅπου ἀνέπτυξε 
μεγάλη θρησκευτική, ἐθνικὴ καὶ 
κοινωνικὴ δράση.
Στὰ δύσκολα χρόνια της κομμου-

νιστικῆς δικτατορίας τοῦ Ἐμβὲρ 
Χότζα, τοῦ ζητήθηκε ἀπὸ τὴ φο-
βερὴ «Σιγκουρὶμ» νὰ γίνει κατα-
δότης τῆς ἀσφάλειας. Ὁ ἠρωϊκὸς 
ὅμως παπα-Μιχάλης ἀπάντησε: 
«Αὐτὸ πού μοῦ ζητᾶτε δὲν μπορῶ 
νὰ τὸ κάνω, γιατί θὰ προδώσω 
τὸν ὅρκο πού ἔδωσα ὡς ἱερωμέ-
νος, καὶ θὰ παραβῶ τοὺς θείους 
κανόνες τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξο-
μολογήσεως, ἂν προδώσω τὰ ὅσα 
οἱ χριστιανοί μοῦ ἀποκαλύπτουν 
κατὰ τὴν ἐξομολόγησή τους». 
Αὐτὸ στοίχησε πάρα πολὺ στὸν 
παπα-Μιχάλη καὶ τὴν οἰκογένειά 
του, ἀφοῦ τὸ κομμουνιστικὸ κα-
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θεστὼς ἦταν πολὺ σκληρὸ ἀπένα-
ντί τους.
Τὸ 1967, ὅταν διὰ νόμου καταρ-

γήθηκε ἡ ἐκκλησιαστικὴ λατρεία, 
τοῦ ζητήθηκε 
νὰ παραδώσει 
στὰ ὄργανα τοῦ 
κόμματος τὰ 
κλειδιὰ τοῦ ἱε-
ροῦ ναοῦ Κοιμή-
σεως Θεοτόκου 
Δερβιτσάνης. Ὁ 
παπα-Μιχάλης 
Ντάκος ἀντιστά-
θηκε δυναμικά. 
Μὴ μπορώντας 
ὅμως νὰ συνε-
χίσει τὴν ἀντί-
στασή του, πρὶν 
τοὺς παραδώσει 
τὰ κλειδιά, πῆρε 
ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία τὸ Εὐαγγέ-
λιο καὶ τὸ Ἅγιο 
Δισκοπότηρο, τὰ 
ὁποία διαφύλαξε 
στὸ σπίτι του. 
Δυστυχῶς, ἡ 
ἱστορικὴ ἐκκλη-
σία τῆς Δερβι-
τσάνης, ἀφοῦ 
λεηλατήθηκε , 
μετατράπηκε σὲ 
ἀποθήκη λιπασμάτων τοῦ γεωργι-
κοῦ συνεταιρισμοῦ καὶ παρέμεινε 
σ’ αὐτὴν τὴν κατάσταση μέχρι τὸ 
1990.
Τὸ ὄνομα τοῦ πάπα-Μιχάλη συν-

δέθηκε μὲ τὴν ἱστορικὴ θεία λει-
τουργία τῆς 12-12-1990, γιορτῆς 
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, λίγο πρὶν 
ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ κομμουνιστι-
κοῦ καθεστῶτος. Ὅπως γράφει ὁ 
πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Δροπο-
λιτῶν Βασίλειος Διαμάντης, ὁ π. 
Μιχαὴλ «…πῆρε τὸ εὐαγγέλιο καὶ 
τὸ ἅγιο δισκοπότηρο πού εἶχε δια-
φυλάξει κρυμμένα καὶ πῆγε ψηλὰ 
στὸ βουνό, ὅπου βρίσκεται τὸ ξω-
κλήσι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἐκεῖ, 
ἐνώπιον πολλῶν παράτολμων χρι-
στιανῶν τῆς Δερβιτσάνης, κάνει 
τὴν πρώτη, μετὰ τὴν κατάργηση 
τῆς θρησκείας τὸ 1967, θεία λει-
τουργία σὲ ὅλη τὴν Ἀλβανία. Τὸ 
γεγονὸς αὐτὸ μεταδίδεται ἀστρα-
πιαία ἀπὸ στόμα σὲ στόμα σὲ ὅλη 
τὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ οἱ χριστια-
νοὶ νιώθουν ψυχικὴ ἀγαλλίαση καὶ 
παίρνουν κουράγιο…».  
Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὁ πα-

πα-Μιχάλης λειτουργεῖ κανονικὰ 
στὴν Ἐκκλησία τῆς Δερβιτσάνης 
καὶ γίνεται πολύτιμος συνεργάτης 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου, ὁ 
ὁποῖος τὸν ὅρισε Ἀρχιερατικὸ Ἐπί-

τροπο τῆς Μητροπόλεως Ἀργυ-
ροκάστρου. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ 
πρόσφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες 
στὸν βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνι-

σμό. Ἐπόπτευε 
218 ἐνορίες μὲ 
20 ἱερεῖς. Ἔτρε-
χε ὅπου τὸν 
καλοῦσαν νὰ 
ἁγιάσει καὶ πα-
ρηγορήσει τοὺς 
πιστούς, νὰ το-
νώσει τὸ ἐθνικό 
τους φρόνημα 
καὶ νὰ τοὺς πα-
ρακαλέσει μετὰ 
δακρύων νὰ μεί-
νουν καὶ νὰ δημι-
ουργήσουν στὸν 
τόπο τους. Ὁ π. 
Μιχαὴλ μὲ τὴν 
ἁγία του ζωὴ καὶ 
τὴ γενικότερη 
δρασ τηρ ι ό τ η -
τά του, ἔγινε τὸ 
ἐθνικὸ καὶ θρη-
σκευτικὸ σύμβο-
λο τῶν βορειοη-
πειρωτῶν.
Π λ ή ρ η ς 

ἡμερῶν, ἀλλὰ καὶ 
ἔργων ἀγαθῶν, 
ἐκοιμήθη ἐν Κυ-

ρίω τὴν Κυριακὴ 8-3-1998, λίγο 
πρὶν ἀρχίσει τὴν κυριακάτικη θεία 
λειτουργία. Ὁ 
Ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς 
καὶ τοῦ θανάτου, 
τελειωτής Ἰησοῦς 
Χριστός, τὸν πῆρε 
στὸ ἐπουράνιο θυ-
στιαστήριο, γιὰ νὰ 
μετάσχει μὲ τοὺς 
ἁγίους καὶ τοὺς 
ἀγγέλους τῆς θεί-
ας φωτοχυσίας καὶ 
τῆς ἐπουρανίου 
μυσταγωγίας. Νὰ 
πῶς περιγράφει 
τὴν τελευτὴ τοῦ π. 
Μιχαὴλ ὁ Βασίλης 
Διαμάντης: «… Ἡ 
Κυριακὴ 8-3-1998 
ἦταν γραφτὸ νὰ 
εἶναι ἡ τελευταία 
τῆς ζωῆς τοῦ Μιχ. 
Ντάκου. Τὸ πρωὶ 
ἐκεῖνο, συνοδευ-
όμενος ἀπὸ τὸν 
συγχωριανὸ του 
κ α ν τ η λ α ν ά φ τ η 
Κων. Σταμούλη, 
πῆγε στὴν ἐκκλη-
σία τῆς Κοιμήσε-
ως τῆς Θεοτόκου καὶ εἰσῆλθε στὸ 
ἱερὸ γιὰ νὰ προετοιμαστεῖ γιὰ τὴν 

κ α θ ι ε ρ ω -
μένη Θεία 
Λειτουργία. 
Μετὰ ἀπὸ 
λίγα λεπτὰ 
ὁ καντηλα-
νάφτης τὸν 
ἐρώτησε, ἂν 
ἦταν ὥρα 
νὰ χτυπήσει 
τὴν καμπά-
να καὶ σὰν 
δὲν πῆρε 
ἀ π ά ν τ η σ η 
καὶ στὴ δεύ-
τερη ἐρώ-
τησή του, 
μπῆκε στὸ 
ἱερὸ νὰ δεῖ 
τί συμβαίνει. 
Ἐκεῖ ἀντί-
κρυσε τὸν 
παπὰ σὰν 
θεϊκὸ ὅραμα 
καὶ σὲ στάση κατανυκτικῆς προ-
σευχῆς νὰ εἶναι πεσμένος ἐπάνω 
στὴν Ἁγία Τράπεζα ἀγκαλιὰ μὲ τὸν 
σταυρὸ τοῦ Ἐσταυρωμένου Χρι-
στοῦ…».
Ἡ κηδεία τοῦ παπα-Μιχάλη ἔγινε 

τὴν Τετάρτη 11 Μαρτίου στὴ Δερ-
βιτσάνη, μέσα σὲ κλίμα βαθύτατης 
συγκίνησης. Τῆς νεκρωσίμου ἀκο-
λουθίας προέστη ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος στὸν 

ἐπικήδειο λόγο 
του, ἐξῆρε τὴν 
προσωπικότητα 
καὶ τὸ πλούσιο 
ἐκκλησιαστικὸ 
ἔργο τοῦ μετα-
στάντος.
Μὲ θερμὰ 

ἐπίσης λόγια 
ἀποχαιρέτησαν 
τὸν ἀείμνηστο 
παπα-Μιχάλη 
ὁ Πρόξενος 
τῆς Ἑλλάδος 
στὸ Ἀργυροκά-
στρο Κώστας 
Κακούσης, ὁ 
Βαγ. Ντοῦλες 
ἐκ μέρους τῆς 
«Ὁμόνοιας» καὶ 
ὁ Μιχ. Μάσσιος 
ἐκ μέρους τῶν 
συγχωριανῶν 
του.
Στὶς ἐπανει-

λημμένες ἐπι-
σκέψεις μου 
στὴν Ἀλβανία 
καὶ τὸν βορει-

οηπειρωτικὸ χῶρο, μοῦ δόθηκε ἡ 
εὐκαιρία νὰ συνεργασθῶ μὲ τὸν 

π. Μιχαήλ. Ἦταν μία ξεχωριστὴ 
χαρὰ καὶ ἐμπειρία. Στὸ πρόσωπό 
του διέκρινες τὸν σταυροανα-
στάσιμο χαρακτήρα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, τὴν 
ἔκφραση τῆς γνήσιας καὶ βιωμέ-
νης ἁπλοϊκῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ τὴ 
γλυκειὰ ἐλπίδα ὅτι θὰ ἔλθει καὶ γιὰ 
τὴ μαρτυρικὴ Βόρειο Ἤπειρο «ἡ 
αὐγὴ τῆς μυστικῆς ἡμέρας».
Ντυμένος μὲ τὰ ἁπλοϊκὰ καὶ μπα-

λωμένα ἱερά του ἄμφια, ἔβλεπες 
νὰ ἀκτινοβολεῖ στὸ ἀσκητικὸ πρό-
σωπό του τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀπο-
στολικῆς ἁπλότητος καὶ ἡ δόξα 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν κατακομβῶν. 
Ἡ τέλεση τῆς θείας λειτουργίας 
ἦταν συγκλονιστική. Λειτουρ-
γοῦσε βιωματικά, μὲ κατάνυξη καὶ 
διαρκῆ πνευματικὴ ἐγερσιμότητα. 
Τὰ ροζιασμένα ἀπὸ τὶς σκληρὲς 
χειρωνακτικὲς ἐργασίες χέρια του 
κρατοῦσαν μὲ εὐλάβεια τὸ ἅγιο 
ποτήριο γιὰ νὰ μεταδώσουν τὴ 
θεία κοινωνία στὸ διψασμένο ἀπὸ 
τὴν πολυετῆ στέρησή της βο-
ρειοηπειρωτικὸ λαό, «εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον».
Ὁ παπα-Μιχάλης ἦταν ἕνα φω-

τόμορφο τέκνο τῆς Ἐκκλησίας, 
πού εἶχε ὑποστεῖ «τὴν καλὴν 
ἀλλοίωσιν» ὅλα τὰ χρόνια, πού 
ἡ Ἐκκλησία στὴν Ἀλβανία ἦταν 
σὲ κατάσταση σκληροῦ διωγμοῦ. 
Ἦταν μιὰ μαρτυρία Ὀρθοδοξίας 
καὶ Ἑλληνισμοῦ. Ἕνας γνήσιος 
ἐκφραστὴς τῆς ἀγωνίας, τῶν πό-
θων καὶ τῶν ἐλπίδων τοῦ βορειοη-
πειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Νὰ ἔχου-
με τὴν εὐχή του!

Στὰ δύσκολα χρόνια τῆς 
κομμουνιστικῆς δικτα-

τορίας τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα, 
τοῦ ζητήθηκε ἀπὸ τὴ φο-
βερὴ «Σιγκουρὶμ» νὰ γί-
νει καταδότης τῆς ἀσφά-
λειας. Ὁ ἠρωϊκὸς ὅμως 

παπα-Μιχάλης ἀπάντησε: 
«Αὐτὸ πού μοῦ ζητᾶτε 
δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω, 
γιατί θὰ προδώσω τὸν 
ὅρκο πού ἔδωσα ὡς ἱε-

ρωμένος, καὶ θὰ παραβῶ 
τοὺς θείους κανόνες τοῦ 

μυστηρίου τῆς ἐξομο-
λογήσεως, ἂν προδώσω 
τὰ ὅσα οἱ χριστιανοί μοῦ 
ἀποκαλύπτουν κατὰ τὴν 

ἐξομολόγησή τους». 
Αὐτὸ στοίχησε πάρα 

πολὺ στὸν παπα-Μιχάλη 
καὶ τὴν οἰκογένειά του, 
ἀφοῦ τὸ κομμουνιστικὸ 

καθεστὼς ἦταν πολὺ 
σκληρὸ ἀπέναντί τους.

Τὸ ὄνομα τοῦ παπα-Μι-
χάλη συνδέθηκε μὲ τὴν 
ἱστορικὴ θεία λειτουργία 
τῆς 12-12-1990, γιορτῆς 
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, 

λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση 
τοῦ κομμουνιστικοῦ κα-
θεστῶτος. Ὅπως γράφει 
ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως 

Δροπολιτῶν Βασίλειος 
Διαμάντης, ὁ π. Μιχαὴλ 
«… πῆρε τὸ εὐαγγέλιο 
καὶ τὸ ἅγιο δισκοπότη-
ρο πού εἶχε διαφυλάξει 

κρυμμένα καὶ πῆγε ψηλὰ 
στὸ βουνό, ὅπου βρί-
σκεται τὸ ξωκλήσι τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἐκεῖ, 
ἐνώπιον πολλῶν παρά-
τολμων χριστιανῶν τῆς 
Δερβιτσάνης, κάνει τὴν 
πρώτη, μετὰ τὴν κατάρ-
γηση τῆς θρησκείας τὸ 

1967, θεία λειτουργία σὲ 
ὅλη τὴν Ἀλβανία. 
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Ἡμερολόγιο τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. γιὰ τὸ 2019: 
Σταθμοὶ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος

1913: Μετὰ τὴ λήξη τῶν νικη-
φόρων Βαλκανικῶν πολέμων καὶ 
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ἀπὸ αἰώ-
νων Ἑλληνικῆς Ἠπείρου ἀπὸ τὸν 
ὀθωμανικὸ ζυγό, οἱ τότε μηχανορ-
ράφοι τῆς Εὐρώπης ἀποσποῦν τὸ 
βόρειο τμῆμα της, κατὰ παρά-
βαση κάθε ἔννοιας Δικαίου καὶ 
Ἠθικῆς καὶ τὸ ἐπιδικάζουν στὴ 
νεοσύστατη Ἀλβανία.
Γεννιέται τὸ Βορειοηπειρωτικὸ 
Ζήτημα, ζέον καὶ ἐνεργὸ ἐθνικὸ 
θέμα μέχρι τὶς μέρες μας!
Στὶς 17 Φεβρουάριου 1914 
ὑψώνεται παρὰ τὸ Δρίνο 
ποταμὸ ἡ Σημαία τῆς Αὐτο-
νόμου Πολιτείας τῆς Βορεί-
ου Ἠπείρου.
Ἡ διακήρυξη τῆς αὐτονομιακῆς 
κυβερνήσεως ἀποτελεῖ ἕναν ὕμνο 
στὴν Ἑλληνικότητα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ὡς ἀναπόσπαστου τμή-
ματος τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ 
στὴν ἀποφασιστικότητα τοῦ Βο-
ρειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ νὰ 
διεκδικήσει μὲ κάθε θυσία τὰ ἐθνι-
κά του δίκαια.
Ὁ νικηφόρος Αὐτονομιακὸς Ἀγώ-
νας τῶν Βορειοηπειρωτῶν ὁδή-
γησε στὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρω-
τοκόλλου τῆς Κερκύρας (17 
Μαΐου 1914), μὲ τὸ ὁποῖο παρεί-
χετο πλήρης διοικητική, θρησκευ-
τικὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ αὐτονομία 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο.
Τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας, τὸ 
ὁποῖο συνυπέγραψε ἄνευ ὅρων ἡ 
Ἀλβανία χωρὶς ποτὲ νὰ σεβαστεῖ 
τὶς ρητές του προβλέψεις, ἀπο-
τελεῖ νομικὰ ἐνεργὸ κείμενο στὸν 
ἀγώνα γιὰ τὴ δικαίωση τοῦ Βορει-
οηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1914 ὁ 
Ἑλληνικὸς Στρατὸς εἰσέρχε-
ται ὡς ἀπελευθερωτὴς στὴ 
Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ προσωρινὴ 
κυβέρνηση παραδίδει τὴν ἐξου-
σία μὲ ἑδραία τὴν πεποίθηση ὅτι 

τὰ ἐθνικὰ ὁράματα τοῦ Βορειοη-
πειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ βρῆκαν 
δικαίωση.
Ἡ ἐθνικὴ αὐτὴ πανδαισία θὰ διαρ-
κέσει μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 1916, 
ὁπότε ὁ Στρατὸς μετὰ ἀπὸ πίεση 
τῶν Μ.Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς ἀπο-
χωρεῖ ἀπὸ τὴν ἱερὴ γῆ τῆς Βορείου 
Ἠπέιρου.
Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1916 οἱ 
Βορειοηπειρῶτες βουλευτὲς 
γίνονται δεκτοὶ στὴν Ἑλληνικὴ 
Βουλὴ μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα 
ὕψιστου ἐθνικοῦ ἐνθουσιασμοῦ.
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1916, ἡ Ἑλλάδα 
ἀσκώντας τὰ κυριαρχικά της δι-
καιώματα προβαίνει σὲ διοικητικὴ 
διαίρεση τῆς Βορείου Ἠπείρου 
στοὺς νομοὺς Ἀργυροκάστρου καὶ 
Κορυτσᾶς κατ΄ἐπέκταση σχετικῶν 
διατάξεων ποὺ ἀφοροῦσαν τὶς 
ἀπελευθερωθεῖσες στοὺς Βαλκα-
νικοὺς Πολέμους, Μακεδονία καὶ 

Ἤπειρο.
Τὸ Σχολικὸ Ζήτημα
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1933, ἡ 
ἀλβανικὴ κυβέρνηση κλείνει 
μὲ σχετικὸ διάταγμα ὅλα τὰ 
ἑλληνικὰ σχολεῖα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου στὸ πλαίσιο τῆς στό-
χευσης γιὰ ἀποκοπῆ τῶν Ἑλλή-
νων μαθητῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐθνικὴ Παιδεία.
Ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Βασιλείου 
Σαχίνη, μετέπειτα ἀρχηγοῦ τοῦ 
ΜΑΒΗ καὶ ἥρωα, ὁ Βορειοηπειρω-
τικὸς Ἑλληνισμὸς προχωρεῖ σὲ δυ-
ναμικὲς κινητοποιήσεις. Ἱδρύεται ἡ 
«Νέα Φιλικὴ Ἑταιρεία» γιὰ τὸν συ-
ντονισμὸ τῆς ἐθνικῆς προσπάθει-
ας. Κηρύσσονται σχολικὲς ἀπεργί-
ες. Οἱ Ἕλληνες μαθητὲς ἀρνοῦνται 
νὰ προσέλθουν καὶ νὰ ἐγγραφοῦν 
στὰ μητρῶα τῶν ἀλβανικῶν σχο-
λείων καὶ τὸ καθεστὼς τῶν Τιρά-
νων ἀπαντᾶ μὲ διώξεις, συλλήψεις 
καὶ ἐκτοπισμοὺς δασκάλων.
Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1934, οἱ Βο-
ρειοηπειρῶτες προσφεύγουν 
μαζικὰ γιὰ τὸ Σχολικὸ Ζήτημα 
ἐνώπιόν της Κοινωνίας τῶν 
Ἐθνῶν. Ζητεῖται γνωμοδότηση 

τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χά-
γης.
Στὶς 6 Ἀπριλίου 1935 τὸ παραπάνω 
Δικαστήριο καταδίκασε τὴν Ἀλβα-
νία καὶ τὴν ὑποχρέωσε νὰ προβεῖ 
σὲ ὅλες τὶς δέουσες ἐνέργειες γιὰ 
τὴν ἐλεύθερη καὶ ἀπρόσκοπτη λει-
τουργία ἑλληνικῶν σχολεί-
ων.
Ἑνωμένος ὁ Βορειοηπειρω-
τικὸς Ἑλληνισμὸς πέτυχε 
μία σημαντικὴ νίκη!
Ἡ ἐποποιΐα τοῦ 1940 
εἶναι ἄρρηκτα συνυφα-
σμένη μὲ τὴ ματωμένη 
Ἑλληνικὴ γῆ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου. Μὲ πίστη στὴν 
Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ καὶ μὲ 
τὴ φλόγα στὴν καρδιά, ὁ 
Ἑλληνικὸς Στρατὸς χάραξε 
μὲ τὴ λόγχη τὸ δρόμο τῆς Λευτε-
ριᾶς ἀπὸ τὸ Ἀργυροκάστρο μέχρι 
τὴν Χειμάρρα,ἀπὸ τὴν Αὐλώνα μέ-

χρι τὴν Κορυτσά.
Ἡ συνδιάσκεψη Εἰρήνης 
τῶν Παρισίων καὶ τὸ Βο-
ρειοηπειρωτικὸ
Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1946 πραγ-
ματοποιεῖται στὸ Παρίσι ἡ 
Διάσκεψη τῶν τεσσάρων νι-
κητριῶν δυνάμεων τοῦ Β΄Πα-
γκοσμίου Πολέμου, ὅπου θὰ 
ἐκρίνοντο οἱ διεκδικήσεις τῶν 
διαφόρων κρατῶν.
Στὴν ἐν λόγω διάσκεψη ἡ 
Ἑλληνικὴ κυβέρνηση, διερ-

μηνεύοντας τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς 
θυσίες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ θέτει 
ἐπισήμως τὸ ζήτημα τῆς Ἑνώσεως 
τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλά-
δα. Τὸ θέμα προωθεῖται στοὺς 
Ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν τῶν νικη-
τριῶν Μ.Δυνάμεων καὶ ἐγγράφε-
ται στὴν πρὸς συζήτηση ἡμερήσια 
διάταξη (3.8.1946).
Σύμφωνα μὲ τὴν ἐν Νέα Ὑόρκη 
Σύσκεψη τοῦ Συμβουλίου τῶν 
τεσσάρων Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν 
(4.11-12.12.1946) ἡ ἀπόφαση γιὰ 
τὸ Βορειοηπειρωτικὸ παρέμεινε 
ἐκκρεμὴς γιὰ νὰ συζητηθεῖ μετὰ 
τὴ λύση τοῦ Αὐστριακοῦ καὶ τοῦ 
Γερμανικοῦ.
Τὸ Αὐστριακὸ ἐπιλύθηκε τὸ 1955 
μὲ τὴν Αὐστρία νὰ κατατάσσε-
ται στὶς οὐδέτερες χῶρες καὶ τὸ 
Γερμανικὸ τὸ 1990 μὲ τὴν ἐπανέ-
νωση τῆς Γερμανίας. Τὸ Βορειοη-
πειρωτικὸ παραμένει ἀνοικτὸ καὶ 
ἀπαιτεῖται ἡ υἱοθέτηση ἐθνικῆς 
Στρατηγικῆς γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ 
σύμφωνα μὲ τὴν Ἱστορία καὶ τὸ 
Διεθνὲς Δίκαιο.
Ἡ κομμουνιστικὴ διακυβέρ-
νηση τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τοὺς 

Ἐμβὲρ Χότζα καὶ Ραμὶζ Ἀλία 
(1945-1990) συνδέεται ἄμεσα 
μὲ τὴ μακρὰ νύκτα ζόφου καὶ τρό-
μου τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ.
Ἡ χώρα κηρύσσεται ὡς τὸ 
πρῶτο παγκοσμίως ἄθεο κρά-

τος. Ἱεροὶ ναοὶ γκρεμίζονται, 
ἱερεῖς ἀποσχηματίζονται. Ἠλε-
κτροφόρα συρματοπλέγματα χα-
ράζουν αἱμάτινη γραμμὴ θανάτου. 
Ποινικοποιοῦνται ἡ ὀρθόδοξη πί-
στη καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ κατα-
γωγή. Οἱ Ἕλληνες φυλακίζονται, 
ἐκτοπίζονται, ἐκτελοῦνται.
Ὅμως ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλλη-
νισμὸς ἀντέχει!
Δεκαετία 1980: Ὁ Ἐθνεγέρτης 
Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς 
σαλπίζει ἀπὸ τὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα 
τὸ θούριό τοῦ Σύγχρονου Βορειο-
ηπειρωτικοῦ Ἀγώνα. Ὁ Ἑλληνικὸς 
λαὸς μαθαίνει γιὰ πρώτη φορὰ γιὰ 
τὸ δράμα καὶ τὸ κλάμα τοῦ Βορει-
οηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ ἀγωνιστικὴ νεολαία τῆς ΣΦΕΒΑ 
στοιχίζεται στὸν ἱερὸ ἀγώνα κάτω 
ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ ράσου ποὺ ἔγι-
νε σημαία.
Δεκαετία 1990: Μετὰ τὸ πανευ-
ρωπαϊκὸ γκρέμισμα τῶν τειχῶν 
καὶ τὴν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ 
σοσιαλισμοῦ, οἱ Βορειοηπειρῶτες 
ἀδελφοί μας ἀναζητοῦν μαζικὰ 
ψωμὶ καὶ ἐλευθερία στὴ Μητέρα 
Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες.
Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀδειάζει 
ἀπὸ τὰ ζωντανὰ τῆς κύτταρα. Τὸ 
Βορειοηπειρωτικὸ εἰσέρχεται σὲ 
νέα κρίσιμη καμπή.
Οἱ Ἀλβανοὶ σκοτώνουν ὅποιον μι-
λάει Ἑλληνικά, σκοτώνουν ὅποιον 
σκέφτεται Ἑλληνικά, λεηλατοῦν 
τὸ σπίτι ὅποιου εἶναι Ἕλληνας!
Ὁ ἀφελληνισμὸς τῆς Βορείου 
Ἠπείρου δὲν θὰ περάσει!
Ὁ Βορειοηπειρωτικὸς Ἑλληνισμὸς 
θὰ νικήσει!

Σ.Φ.Ε.Β.Α.



9σελΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 9σελ

25η Μαρτίου: 
Σὲ ἀτμόσφαιρα συγκίνησης ὁ 
ἑορτασμὸς στὴν Βόρεια Ἤπειρο

Οἱ ἑορτασμοὶ στὶς πόλεις 
καὶ τὰ χωριὰ τῆς ἑλλη-
νικῆς μειονότητας διαρ-

κοῦν περίπου μία βδομάδα καὶ 
σὲ αὐτὲς κυριαρχοῦν τὰ ἐθνικὰ 
σύμβολα καὶ οἱ παραδοσιακὲς 
στολές.

Ἐκδηλώσεις ὀργανώνουν οἱ 
μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν μειονο-

τικῶν σχολείων, οἱ ἑλλη-
νικοὶ μειονοτικοὶ δῆμοι, ἡ 
ὀργάνωση τῆς ΟΜΟΝΟΙ-
ΑΣ καὶ οἱ ἑλληνικὲς διπλω-
ματικὲς ἀρχές. Περιλαμ-
βάνουν, μεταξὺ ἄλλων, 
μαθητικὲς παρελάσεις, 
καλλιτεχνικὰ προγράμ-
ματα, ὁμιλίες, κατάθεση 
στεφάνων, δεξιώσεις καὶ λαϊκὲς 
χοροεσπερίδες.

Τὸ πρόγραμμα ἄνοιξε μὲ 
ἐκδηλώσεις στὰ ἐκπαιδευτήρια 
Ὅμηρος στὴν Κορυτσὰ καὶ στὴ 
Χιμάρα, ἀκολούθησαν ὁμιλίες 
καὶ καλλιτεχνικὰ προγράμμα-
τα ποὺ ὀργάνωσε ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ 
στὶς πόλεις Ἁγίων Σαράντα καὶ 

Δελβίνου, καὶ οἱ ἑορτασμοὶ κο-
ρυφώθηκαν στοὺς ἑλληνικοὺς 
μειονοτικοὺς δήμους τῆς Δρό-
πολης καὶ τῆς Φοινίκης.

Ἑλληνικὲς σημαῖες, συνθή-
ματα γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821, ἐθνικὰ σύμβολα, καθὼς 
καὶ ἑλληνικὰ τραγούδια καὶ ἡ 
μουσικὴ ἔδιναν τὸν τόνο τῆς 
ἡμέρας. Οἱ πολιτικοὶ ἐκπρόσω-
ποι τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μει-
ονότητας, ὅπως ὁ πρόεδρος τῆς 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ Βασίλης Κάγιος, ὁ 
πρόεδρος τοῦ Κόμματος Ἕνω-
σης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Βαγγέλης Ντοῦλες καὶ ὁ πρόε-
δρος τοῦ Κόμματος τῶν Ἑλλή-
νων Χριστάκης Κίτσιος ἀπηύθυ-
ναν ἔκκληση στοὺς Ἕλληνες γιὰ 

ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία ὡς μο-
νόδρομο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση 
τῶν προκλήσεων τῶν καιρῶν, 
γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν δικαι-
ωμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν 
Ἀλβανία.  

Παραβρέθηκαν καὶ χαιρέτη-
σαν ἐκπρόσωποι τῶν ἀλβανικῶν 
ἀρχῶν καὶ τῶν κομμάτων, ἐνῶ 

ἀκολούθησε ἡ 
μαθητικὴ παρέλα-
ση καὶ τὸ καλλιτε-
χνικὸ πρόγραμμα 
τῶν μαθητῶν τῶν 
σχολείων τοῦ δή-
μου.

Στὸ δῆμο Δρό-

πολης οἱ ἐκδηλώσεις ἔλαβαν 
χώρα στὸ κεφαλοχώρι τῆς Δρό-
πολης, τὴ Δερβιτσάνη, τὸ ὁποῖο 
εἶχε στολιστεῖ ἀπὸ μέρες μὲ 
ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ συνθήμα-
τα ποὺ ἀπηχοῦσαν τὴν ἐπανά-
σταση τοῦ 1821.

Μετὰ τὴ θεία λειτουργία 
στὴν ἐκκλησία τῆς κοινότητας 

ἔγινε ἡ κατάθεση στεφά-
νων ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους 
στὸ μνημεῖο ἀφιερωμένο 
στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους, 
τὸ ὁποῖο ἀνεγέρθηκε πρὶν 
ἀπὸ κάποιους μῆνες. Ἀκο-
λούθησε καὶ ἐδῶ μαθητικὴ 
παρέλαση καὶ ἡ πολιτιστικὴ 
ἐκδήλωση.

Οἱ κάτοικοι στὸ κεφαλοχώρι 
τῆς Δερβιτσάνης ὡστόσο, εἶχαν 
νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ μία δυ-
σάρεστη πρόκληση. Ξημερώνο-
ντας ἡ 25η Μαρτίου, ἄγνωστοι 
διέρρηξαν στὸ χωριὸ 11 σπίτια. 
Ὅπως κατήγγειλαν τὰ θύματα, 
οἱ διαρρῆκτες δὲν ἀφαίρεσαν 
χρήματα ἢ ἀντικείμενα ἀλλὰ 
διάφορα ἔγγραφα. Ὁ πρόεδρος 
τῆς κοινότητας τοῦ χωριοῦ Φί-
λιππας Μπόμπολης ἀνέφερε ὅτι 
πρόκειται καθαρὰ γιὰ πρόκληση 
ἐνόψει τῆς ἐθνικῆς γιορτῆς τῆς 
Ἑλλάδας.

Πλήρης ἡμερῶν ἔφυ-
γε τὸν περασμένο 
Μάρτιο γιὰ τοὺς 

οὐρανοὺς μετὰ ἀπὸ πολύ-
χρονο ὀδυνηρὸ ἀγώνα μὲ 
τὴν ἀσθένεια ἡ δ. Εἰρήνη 
Κυρίτση, μέλος τῆς ἀδελ-
φότητος «Οἰκοδομή» ποὺ 
ἔχει πνευματικὴ σχέση μὲ 
τὴν ἀδελφότητα θεολό-
γων «ὁ Σωτήρ». Γιὰ τὴν ΣΦΕΒΑ ἰδιαί-
τερα στὴ Βόρεια Ἑλλάδα καὶ τὸν ἀγώ-
να της γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ὑπῆρξε μεγάλη ευεργέτις και 
ακάματη συνοδοιπόρος. Τὴν σεβαστὴ 
καὶ πολυαγαπητὴ δ. Κυρίτση γνωρίσαμε 
ἀπὸ πολὺ νέοι, μαθητὲς σχεδόν, νὰ δίνει 
τὸ παρὸν στὸν ἀγώνα τοῦ μακαριστοῦ 
ἰδρυτοῦ μας ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ τὸν ὁποῖο 
γνώριζε, σεβόταν καὶ τιμοῦσε ἰδιαίτε-
ρα καὶ λόγω τῆς καταγωγῆς της ἀπὸ τὸ 
ἀκριτικὸ Βασιλικὸ Πωγωνίου, μία ἀνάσα 
ἀπὸ τὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα. 

Συχνὰ στὴν ταπεινὴ προσπάθεια τῶν 
συλλόγων μας αἰσθανθήκαμε ὅτι πέρα 
ἀπὸ τὴν πολύτιμη ὑλικὴ συνδρομὴ ποὺ 
στήριζε τὸ ἔργο τῶν συλλόγων μας, 
πρῶτα γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνι-
κοῦ λαοῦ γιὰ τὸ δράμα τῶν ἀδελφῶν 
μας ἐπὶ ἀθεϊστικοῦ κα-
θεστῶτος στὴν Ἀλβα-
νία καὶ στὴ συνέχεια, 
μετὰ τὸ 1990, γιὰ τὴν 
ἀνθρωπιστικὴ στήριξη 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν 
ἀλλὰ καὶ τὴν κάλυψη 
τῆς δίψας γιὰ ἐκμά-
θηση τῆς μητρικῆς 
τους γλώσσας, ὑπῆρχε 
καὶ μία ἄλλου εἴδους 
βοήθεια. Μία βοή-
θεια πνευματικὴ ἀπὸ 
ἀνθρώπους ποὺ ἀγα-
ποῦσαν καὶ νοιάζονταν 
τὴν προσπάθειά μας, 
ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ 
ἔκαναν τὸν πόνο τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν ἀλλὰ 
καὶ κάθε ἀνθρώπου ποὺ 
βρισκόταν σὲ ἀνάγκη, 
δικό τους πόνο. Ἀνθρώ-
πους ποὺ γονάτιζαν καὶ 
μὲ τὸ πανίσχυρο ὅπλο τῆς προσευχῆς 
συνομιλοῦσαν μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὸν παρα-
καλοῦσαν νὰ δώσει λύση στὸ ἀδικημέ-
νο αὐτὸ κομμάτι τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ νὰ 
ἑνώσει τὰ ἀδέλφια ποὺ σκληρὴ καὶ ἄδι-
κη ἀπόφαση μεγάλων Δυνάμεων κατα-
δίκασε νὰ ζήσουν χωριστά. Ἀνθρώπους 
ποὺ μᾶς συνόδευαν μὲ τὶς προσευχὲς 
τους ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν μποροῦσαν νὰ 
μᾶς συνοδεύσουν σωματικὰ στὴ Βόρειο 
Ἤπειρο καὶ ξαγρυπνοῦσαν δεόμενοι γιὰ 
νὰ ἐπιστρέψουμε σῶοι καὶ ἀβλαβεῖς τὰ 
δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια τῆς δεκαετίας 
τοῦ 1990 μετὰ ἀπὸ πολύωρες καὶ κοπια-
στικὲς ἀποστολές, συχνὰ κάτω ἀπὸ ἰδιαί-
τερα δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες. Ἕνας 
τέτοιος ἄνθρωπος ἦταν καὶ ἡ δ. Εἰρήνη 
ἡ ὁποία πέρα ἀπὸ τὴν ὑλικὴ συνδρομή, 

πάντοτε ἐνδιαφερόταν καὶ 
γιὰ τὴν πνευματική μας 
στήριξη καὶ ἐνίσχυση. 

Χαρακτήρας σμιλεμένος 
μὲ δυσκολίες καὶ κακου-
χίες, ἐνδιαφερόταν πρῶτα 
γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ μετὰ 
γιὰ τὸν ἑαυτό της. Γιὰ 
ὅσους τὴν γνώρισαν πε-
ριττεύει ἡ ἀναφορὰ στὸ 

χαρακτήρα καὶ τὴν προσφορά της. Γιὰ 
μᾶς ὡστόσο ποὺ ζήσαμε ἀπὸ κοντὰ 
τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον της γιὰ 
τὴ Βόρειο Ἤπειρο, εἶναι ὑποχρέωση νὰ 
καταγράψουμε ἐλάχιστες πτυχὲς τοῦ 
χαρακτήρα της ὡς ἕνα μικρὸ εὐλαβικὸ 
ἀφιέρωμα στὴν εὐγενική της ὕπαρξη. 
Δύο πράγματα μᾶς ἔκαναν ἰδιαίτερη 
ἐντύπωση κοντά της. Βασική της ἀρχὴ 
στὴ ζωὴ τὸ “Λάθε βιώσας”. Ἔκανε τόσα 
πολλὰ ἀλλὰ ταυτόχρονα περνοῦσε καὶ 
ἐπεδίωκε νὰ εἶναι ἀπαρατήρητη. Δὲν 
τὴν ένοιαζε ἡ προβολὴ καὶ ἡ ἔκθεση 
στὸ προσκήνιο τῆς δημόσιας ἢ κοινω-
νικῆς ζωῆς. Δεύτερο χαρακτηριστικὸ ἡ 
ἀνυπόκριτη καὶ πηγαία ἀγάπη της ποὺ 
ἐκφραζόταν καὶ μὲ ὑλικὴ καὶ μὲ πνευμα-
τικὴ ἐλεημοσύνη ἡ ὁποία ἀποκαλύφθηκε 
σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ μετὰ τὴν κοίμησή 

της καθὼς ὅσο ζοῦσε 
τὴν κρατοῦσε ζηλό-
τυπα κρυφή. Πόσο 
μᾶς συγκλόνισε στὰ 
τελευταῖα χρόνια της, 
ὅταν ἡ ἀσθένεια τὴν 
δυσκόλευε νὰ κινεῖται 
ἐλεύθερα ἀλλὰ ἐκεί-
νη ἐπέμενε νὰ κινεῖται 
μὲ λεωφορεῖο καὶ νὰ 
ταλαιπωρεῖται ἐνῶ θὰ 
μποροῦσε νὰ χρησι-
μοποιήσει ταξί. Στὴν 
παρατήρησή μας ὅτι 
θὰ μποροῦσε νὰ ἀπο-
φύγει τὴν ταλαιπωρία 
μᾶς κοίταξε μὲ νόημα 
καὶ δίνοντας μας ἕνα 
συγκλονιστικὸ μάθη-
μα ἀπάντησε: “Ἐγὼ 
παιδιά μου μπορῶ νὰ 
ἀντέξω ἀκόμη αὐτὴν 
τὴν ταλαιπωρία. Τὰ 

8-10 εὐρὼ ὅμως πού θὰ ἔδινα στὸ ταξὶ 
3-4 φορὲς τὸ μήνα ξέρετε τί συνδρομὴ 
μπορεῖ νὰ εἶναι γιὰ τὴν πολύτεκνη οἰκο-
γένεια πού δὲν ἔχει τίποτε στὸ ψυγεῖο 
της;” 

Ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὅπου βρίσκεται τώρα 
κοντὰ στὸν μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ 
ποὺ τόσο συνέδραμε στὸν ἀγώνα του, 
μαζὶ μὲ τὴν δ. Παρασκευὴ Βαϊτση καὶ τὶς 
ἄλλες πνευματικὲς ἀδελφές της, εὐχό-
μαστε νὰ πρεσβεύει ὡς ἔχουσα παρρη-
σία στὸ Θεὸ γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους 
ποὺ ἀγάπησε καὶ ὑπηρέτησε στὴν διάρ-
κεια τῆς ζωῆς της, ἑξαιρέτως δὲ γιὰ τοὺς 
ἀδελφούς μας Βορειοηπειρῶτες, τοὺς 
στενάζοντας ἀκόμη κάτω ἀπὸ ἕνα ἀνε-
λεύθερο καθεστώς.

ΜΝΗΜΗ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗ

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμετσεντζίδης.
Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ε.Ε. Θεσσαλονίκηςwww.newsit.gr

Βασική της ἀρχὴ στὴ ζωὴ 
τὸ “Λάθε βιώσας”. Ἔκανε 

τόσα πολλὰ ἀλλὰ ταυ-
τόχρονα περνοῦσε καὶ 

ἐπεδίωκε νὰ εἶναι ἀπαρα-
τήρητη. Δὲν τὴν ἔνοιαζε ἡ 
προβολὴ καὶ ἡ ἔκθεση στὸ 
προσκήνιο τῆς δημόσιας ἢ 
κοινωνικῆς ζωῆς. Δεύτερο 
χαρακτηριστικὸ ἡ ἀνυπό-
κριτη καὶ πηγαία ἀγάπη 
της ποὺ ἐκφραζόταν καὶ 
μὲ ὑλικὴ καὶ μὲ πνευμα-
τικὴ ἐλεημοσύνη ἡ ὁποία 
ἀποκαλύφθηκε σὲ μεγάλο 
βαθμὸ καὶ μετὰ τὴν κοίμη-
σή της καθὼς ὅσο ζοῦσε 
τὴν κρατοῦσε ζηλότυπα 

κρυφή.
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«Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην...»

Μεγάλη ἡ ση-
μερινή, διπλὴ 
γιορτή. “Γιορ-

τάζει ἡ Παναγιά, γιορ-
τάζει κι’ ἡ Πατρίδα”. Ὁ 
Εὐαγγελισμὸς τῆς Θε-
οτόκου καὶ ἡ Ἔναρξη 
τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821 εἶναι δυὸ γιορτές, 
ἄρρηκτα συνδεδεμένες 
στὴν Ἱστορία καὶ στὴν 
συνείδηση τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Ἔθνους. Γιατί ὁ 
Ἑλληνισμός, σὰν συ-
νέχεια τῆς βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας, ἦταν 
πάντοτε ἑνωμένος 
σφικτὰ μὲ τὴν Ὀρθόδο-
ξη Χριστιανικὴ Πίστη. 
Μαζὶ συμπορεύτηκαν 
στὰ 400 καὶ 500 χρό-
νια τῆς τουρκικῆς τυραννίας. 
Καὶ ὅλοι, ὅσοι βαθειὰ μελετοῦν 
τὴν Ἱστορία, παραδέχονται ὅτι 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε 
ἡ τροφὸς καὶ ἡ φρουρὸς τοῦ 
Ἔθνους, σὲ κείνους τοὺς δίσε-
κτους καιρούς.
Ἔτσι, δὲν εἶναι καθόλου παρά-

ξενο, ὅτι ἀνήμερα τῆς γιορτῆς 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου, κηρύχθηκε ἡ Ἐπανάσταση 
κατὰ τῶν Τούρκων, καὶ μάλιστα 
στὴν Ἁγία Λαύρα, στὸ Μονα-
στήρι τῆς Παναγίας. Κι’ ἦταν 
πέρα γιὰ πέρα ἀληθινὸς ὁ λό-
γος τοῦ Γέρου τοῦ Μοριά, τοῦ 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ὅταν 
- μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση – μι-
λώντας στοὺς μαθητές, στὴν 
Πνύκα, εἶπε ὅτι, “ὅταν πιάσαμε 
τὰ ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ 
Πίστεως κι’ ὕστερα ὑπὲρ Πατρί-
δος”. Ὁ ἴδιος δὲ ὁ Κολοκοτρώ-
νης ἔδωσε τὸ στίγμα τῆς πίστε-
ως τῶν Ἑλλήνων, στὴν ἀρχὴ 
τῆς Ἐπαναστάσεως. Μπροστὰ 
στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, στὸ 
Χρυσοβίτσι τῆς Ἀρκαδίας, γονα-
τιστὸς καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια, 
παρακάλεσε καὶ εἶπε: “Πανα-
γία μου, βοήθησε καὶ τούτη τὴ 
φορὰ τοὺς Ἕλληνες νὰ ψυχω-
θοῦνε”. Κι’ ὕστερα, μὲ γαληνε-
μένη τὴν ψυχή του, εἶπε τὸν 

περίφημο αὐτὸ λόγο: “Ὁ Θεὸς 
ἔβαλε τὴν ὑπογραφή Του γιὰ 
τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καὶ 
δὲν τὴν παίρνει πίσω”!
Μ’ αὐτὴ τὴν πίστη στὸν Θεὸ 

καὶ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς 
Θεοτόκου, 
ξεκίνησαν 
οἱ Ἕλλη-
νες τὸν 
τ ι τ ά ν ι ο 
ἀγώνα τῆς 
παλιγγενε-
σίας. Καὶ 
παρὰ τὶς 
πολλὲς καὶ 
π ο ι κ ί λ ε ς 
ἀ ν τ ι ξ ο ό -
τητες, κα-
τάφεραν 
νὰ ἐλευ-
θερώσουν 
ἕνα μικρὸ 
τμῆμα τῆς 
Ἑ λ λ ά δ ο ς 
καὶ νὰ 
φτιάξουν 
τὸ πρῶτο 
Ἑλληνικὸ 
κ ρ ά τ ο ς , 
νικώντας τὴν πανίσχυρη Ὀθω-
μανικὴ Αὐτοκρατορία. Αὐτὴ 
τὴν μικρὴ Ἑλλάδα, ἕναν αἰώνα 
ἀργότερα πέτυχαν νὰ τὴν ὑπερ-
διπλασιάσουν, πάντοτε μὲ τὴν 

βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλο-
γία τῆς Παναγίας.
Ὅμως, τώρα φυσᾶνε ἄνεμοι 

ἀθεΐας καὶ ἀπιστίας στὴν εὐλο-
γημένη Πατρίδα μας. Ἐπίμονες 
φωνὲς καὶ προσπάθειες, ἐπιδι-

ώκουν νὰ 
σπρώξουν 
στὸ περι-
θώριο τῆς 
ἐ θ ν ι κ ῆ ς 
ζωῆς τὴν 
Ἐκκλησία. 
Μιλᾶνε κά-
ποιοι γιὰ 
“ ο ὐδ ε τ ε -
ρόθρησκο 
κ ρ ά τ ο ς ”. 
Καὶ θέλουν 
νὰ ἀπαλεί-
ψουν ἀπὸ 
τὸ Σύνταγ-
μα τὴν ἐπί-
κληση τοῦ 
ὀνόματος 
τῆς Ἁγίας 
Τ ρ ι ά δ ο ς , 
πέρα ἀπὸ 
τοὺς ὅσους 
ἀ ν τ ι χ ρ ι -

στιανικοὺς νόμους ἔχουν ψη-
φισθῆ. Ἡ Ἑλλάδα “οὐδετερό-
θρησκο κράτος”; Ἡ Ἑλλάδα, 
πού μὲ τὴν δύναμη τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἐλευθερώθηκε, νὰ γίνη 

τώρα “οὐδετερόθρησκο κρά-
τος”; Ποιοὶ εἶστε ἐσεῖς, οἱ ἀσή-
μαντοι ἄνθρωποι πού κάνετε 
τέτοιες εἰσηγήσεις σ’ ἕνα λαό, 
πού εἶναι ζυμωμένος μὲ τὴν 
θρησκεία του; Ποιοὶ εἶστε ἐσεῖς, 
πού μιλᾶτε τάχα ἐν ὀνόματι τῆς 
ἐξουσίας καὶ θέλετε νὰ μεταθέ-
σετε “ὅρια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες 
μας”. Ποιοὶ εἶστε σεῖς, πού θέ-
λετε νὰ κάνετε ἄθρησκη τὴν 
Ἑλλάδα, τὴν Χώρα τῶν Ἁγίων 
καὶ τῶν Ἡρώων;
Ἀκοῦστε τό, λοιπόν, καὶ βάλτε 

τὸ καλὰ στὸ μυαλό σας. Εἶστε 
πρόσκαιροι ἄρχοντες, ἐνῶ ὁ 
Χριστὸς εἶναι αἰώνιος καὶ μένει 
εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι ἀνίκητη. Ἡ πίστη εἶναι 
ριζωμένη βαθειὰ στὶς καρδιές. 
Ὅ,τι καὶ ἂν κάνετε, τίποτε δὲν 
θὰ πετύχετε, παρὰ μόνο νὰ 
ντροπιαστῆτε καὶ νὰ γίνετε κα-
ταγέλαστοι.
Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, ψηλὰ οἱ 

καρδιές. Τὰ σύννεφα τῆς κακί-
ας γρήγορα θὰ διαλυθοῦν. Καὶ 
θὰ λάμψη λαμπρότερος ὁ Ἥλι-
ος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Χριστός. 
Θαρσεῖτε. Ἀνδρίζεσθε. Κραται-
οῦσθε. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, 
ἅγια, εὐλογημένα. “Ευαγγελίζου 
γῆ χαρὰν μεγάλην”.

Ὅμως, τώρα φυσᾶνε ἄνεμοι ἀθεΐ-
ας καὶ ἀπιστίας στὴν εὐλογημένη 
Πατρίδα μας. Ἐπίμονες φωνὲς καὶ 

προσπάθειες, ἐπιδιώκουν νὰ σπρώ-
ξουν στὸ περιθώριο τῆς ἐθνικῆς 

ζωῆς τὴν Ἐκκλησία. Μιλᾶνε κάποιοι 
γιὰ “οὐδετερόθρησκο κράτος”. Καὶ 
θέλουν νὰ ἀπαλείψουν ἀπὸ τὸ Σύ-

νταγμα τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος 
τῆς Ἁγίας Τριάδος, πέρα ἀπὸ τοὺς 
ὅσους ἀντιχριστιανικοὺς νόμους 

ἔχουν ψηφισθῆ
Ποιοὶ εἶστε σεῖς, πού θέλετε νὰ 

κάνετε ἄθρησκη τὴν Ἑλλάδα, τὴν 
Χώρα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Ἡρώων;
Ἀκοῦστε τό, λοιπόν, καὶ βάλτε τὸ 
καλὰ στὸ μυαλό σας. Εἶστε πρό-
σκαιροι ἄρχοντες, ἐνῶ ὁ Χριστὸς 
εἶναι αἰώνιος καὶ μένει εἰς αἰώνας 

αἰώνων. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνίκητη. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
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Κήρυγμα Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ τὴν Κυριακὴ 
τῆς Ὀρθοδοξίας 
(Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Κονίτσης 17.3.2019)

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας σή-
μερα. Τὸν 8ο αἰώνα μ.Χ. ἡ 
Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία 

συνταράχτηκε, περισσότερο ἀπὸ 
ἕνα αἰώνα, ἀπὸ τὴν μεγάλη αἵρεση 
τῆς Εἰκονομαχίας. Ξεκίνησε τὸ 726 
μ.Χ καὶ τελείωσε τὸ 843 μ.Χ., ὅταν 
πέθανε ὁ αὐτοκράτωρ Θεόφιλος 
καὶ ἀνέλαβε ἡ εὐσεβὴς αὐτοκρά-
τειρα Θεοδώρα. Τὸ γεγονὸς τῆς 
ἀναστηλώσεως τῶν εἰκόνων ἀπὸ 
τὴν Θεοδώρα ἑορτάζουμε σήμερα, 
τῆς ὁποίας τὸ ἱερὸ λείψανο εἶναι 
θησαυρισμένο στὴ νῆσο τῆς Κερ-
κύρας.
Ὁ Αὐτοκράτωρ ὁ Λέων ὁ Γ΄ ὁ 

Ἴσαυρος ὅταν κήρυξε τὴν καθαί-
ρεση τῶν εἰκόνων ἀπὸ τοὺς ναοὺς 
κατ’ ἀρχήν, δὲν εἶχε ὑπολογίσει τὴν 
μεγάλη ἀντίδραση ποὺ θὰ ἔβρισκε. 
Ἔτσι, λοιπόν, ὅταν τὸ κῦμα αὐτὸ 
τῆς ἀντιδράσεως ἐναντίον τῶν 
αὐτοκρατορικῶν ἀποφάσεων, ἄρχι-
σε νὰ αὐξάνει καὶ νὰ γιγαντώνεται, 
ἀποφάσισε τὸ 730 νὰ συγκαλέσει 
μία εὑρεία σύσκεψη. Ὄχι, βέβαια, 
γιὰ νὰ ζητήσει τὶς γνῶμες αὐτῶν 
ποὺ θὰ μετεῖχαν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν 
Πατριάρχη Γερμανὸ τὸν Α΄, ἀλλὰ 
γιὰ νὰ ἐπιβάλλει τὶς ἀπόψεις 
του. Τότε, λοιπόν, ὁ Πατρι-
άρχης, ὅταν εἶδε τὴν διάθεση 
ποὺ εἶχε ὁ Λέων ὁ αὐτοκρά-
τωρ γιὰ νὰ ἐπιβάλλει τὴν εἰκο-
νομαχία, ἔβγαλε τὸ ὡμοφόριό 
του, τὸ ἐναπέθεσε στὴν Ἁγία 
Τράπεζα καὶ εἶπε: “Μοῦ εἶναι 
ἀδύνατον νὰ καινοτομήσω εἰς 
τὰ τῆς πίστεως”. Καὶ σηκώθη-
κε καὶ ἔφυγε.
Στὴν μακραίωνη ἱστορία της ἡ 

Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξη, παρὰ τὶς 
κάποιες διακυμάνσεις συμπορεύ-
θηκε μὲ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων. Οἱ 
χαρὲς τοῦ Ἔθνους ἦταν καὶ χαρές 
της. Οἱ λῦπες, λῦπες της. Οἱ ἐπιτυ-
χίες, οἱ ἀποτυχίες ὅλα αὐτὰ ἦταν 
μέσα καὶ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. 
Γιατὶ Ἐκκλησία καὶ Κράτος ἦταν 
ἕνα πρᾶγμα. Ὁ ἴδιος λαὸς ἦταν. Καὶ 
αὐτό, παρὰ τὸ ὅτι σήμερα κάποιοι 
εὐαγγελίζονται καινούργια συστή-
ματα, ποὺ δὲν θέλουν τὴν Ἐκκλη-
σία στὸ προσκήνιο, ἀλλὰ νὰ τὴν 
βάλουν στὴν ἄκρη, αὐτὴ ἡ συμπό-
ρευση ὅμως συνεχίζεται. Καὶ διαπι-

στώνεται ἡ πρακτικὴ 
αὐτὴ μὲ τὸ γεῦμα ποὺ 
παρατίθεται σήμερα 
ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς 
Δημοκρατίας πρὸς τὰ 
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου, καὶ ποὺ ἐπα-
ναλαμβάνεται σχεδὸν 
κάθε χρόνο.
Εἶναι λοιπόν, ἴδια ἡ 

πορεία τῆς Ἐκκλησί-
ας μὲ τὴν πορεία τοῦ 
Ἔθνους. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἐγώ, προσωπικῶς, ἔχοντας ὑπ’ 
ὄψιν μου πάντοτε αὐτὸ ποὺ ἔλεγε 
ὁ ἀείμνηστος ἐκ τῶν προκατόχων 
μου καὶ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος 
Σπυρίδων, ὅτι “δὲν πρέπει νὰ ὑπάρ-
χει ζήτημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὸν λαὸ 
καὶ νὰ μὴν ἐνδιαφέρει τὴν Ἐκκλη-
σία”, ἀνησυχῶ σφόδρα, σφοδρότα-
τα ἀνησυχῶ καὶ γιὰ τὰ ἐθνικά μας 
θέματα, ἀκολουθώντας ἐν προκει-
μένῳ τὰ βήματα τοῦ μεγάλου καὶ 
ἁγίου προκατόχου μου Μητροπο-
λίτου Σεβαστιανοῦ. Ἔτσι, λοιπόν, 
ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἔνιωσα 
μέσα μου κυριολεκτικὰ ἕνα σεισμό. 
Τεκτονικὸ σεισμό. Πότε; Ὅταν τὸν 

Ἰανουάριο ποὺ μᾶς πέρασε, μετὰ 
τὸ μεγαλειῶδες ἐκεῖνο συλλαλητή-
ριο ποὺ ἔγινε στὴν Ἀθήνα, ὁ Πρό-
εδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος 
μέχρι τότε “ὡς κύμβαλον ἀλαλά-
ζον” (Α΄Κορ. ΙΓ΄1) δεξιὰ καὶ ἀρι-
στερὰ μιλοῦσε γιὰ τὴν Μακεδονία 
τὴν μία καὶ μοναδική, ἡ ὁποία εἶναι 
δική μας, ἡ ἑλληνικὴ Μακεδονία, 
ὅταν λοιπόν, ὁ Πρόεδρος τῆς Δη-
μοκρατίας ἀρνήθηκε τὴν ἐπιτροπὴ 
ποὺ πῆγε νὰ τοῦ ἐπιδώσει τὸ ψή-
φισμα ( δηλ. περιφρόνησε μὲ τὸν 
πλέον σκαιὸ τρόπο αὐτὸν τὸν λαὸ 
ποὺ εἶχε συγκεντρωθεῖ ἀπ’ ὅλα τὰ 
διαμερίσματα τῆς χώρας) καὶ μετὰ 
ἀπὸ λίγο ἐπεκύρωσε τὴν ἐπαίσχυ-

ντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μὲ τὴν 
ὑπογραφή του καὶ ἀπὸ ἐκείνη τὴν 
στιγμὴ ἀκολούθησε ἡ “ἐκκωφαντι-
κή σιωπὴ”τοῦ Προέδρου, πλέον, 
μετὰ ἀπὸ αὐτά, ἡ Ἀρχιερατική μου 
συνείδησις μοῦ ἐπέβαλε νὰ μὴ με-
τάσχω στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ ἐλευ-
θέρια τῆς Κονίτσης (24.2.2019) ἐφ’ 
ὅσον θὰ παρίστατο καὶ ὁ Πρόεδρος 
τῆς Δημοκρατίας. Καὶ τὸ διατύπωσα 
γραπτῶς στὸν κ. Δήμαρχο. Δὲν μοῦ 
εἶναι δυνατὸν νὰ συμβιβασθῶ. Διό-
τι θὰ ἐπρόδιδα τὴν θέση μου καὶ τὸ 
ἀξίωμά μου. Καὶ γιὰ ἕναν ἐπὶ πλέον 
λόγο ἀρνήθηκα. Διότι φοβοῦμαι ὅτι 
μετὰ τὸ λεγόμενο “Μακεδονικό”, ἡ 

Πολιτεία θὰ ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ 
τὸ λεγόμενο “Ἀλβανικό”. Καὶ ἄν 
δώσει τὴν λύση ποὺ ἔδωσε στὸ 
“Μακεδονικό”, καλύτερα νὰ τ’ 
ἀφήσει ἐκεῖ ποὺ εἶναι. Διότι τὰ 
μηνύματα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ 
“μέσα”, ἀπὸ τὴν γειτονικὴ χώρα, 
εἶναι πάρα πολὺ ἀνησυχητικά. 
Ἔτσι, λοιπόν, δὲν μετεῖχα σὲ 
καμία ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις. Κι’ 
αὐτὸ γιατὶ ἔχω συνηθίσει νὰ 

μὴν συμβιβάζομαι μὲ τὴν συνείδη-
σή μου. Μὲ τίποτε. Ἐδῶ διακονῶ 
τὴν Ἐπαρχία 52 ὁλόκληρα χρόνια. 
Πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς, ὅταν ἦλθα ἐδῶ, 
ὡς νεαρός, λαϊκὸς ἱεροκήρυξ, δὲν 
εἴχατε γεννηθεῖ, καὶ ἄλλοι ἤσασταν 
μικρά παιδιά - βλέπω κανὰ δυὸ 
ἐδῶ μπροστά. Νέος ἦλθα καὶ τώρα 
βρίσκομαι στὸ βαθὺ γῆρας περπα-
τώντας στὸ 81ον ἔτος τῆς ἡλικίας 
μου. Τὸ ἔχω πεῖ καὶ ἄλλοτε, θὰ 
τὸ ἐπαναλάβω καὶ τώρα. Ἐδῶ δὲν 
ἦλθα νὰ κάνω καριέρα. Ἄν ἤθελα 
νὰ κάνω καριέρα θὰ τὴν ἔκανα ἐκεῖ 
ποὺ ἤμουνα, στὴν Ἀθήνα, ποὺ εἶναι 
καὶ εὐκολότερο νὰ τὸ κάνω. Ἐδῶ 

ἦλθα διότι ἀγαπῶ τὸν Χρι-
στόν, ἀγαπῶ τὴν Ἐκκλη-
σία καὶ ἀγαπῶ καὶ πονῶ 
τὸν αἱματόβρεχτο αὐτὸ 
τόπο. Καὶ εἶπα θὰ δώσω 
τὴν ζωή μου, τὶς μικρές, 
τὶς ἐλάχιστες δυνάμεις 
ποὺ ἔχω, γιὰ νὰ ὑπηρε-
τήσω αὐτὸν τὸν τόπο καὶ 
αὐτὸν τὸν λαό. Καὶ ἡ συ-
νείδησίς μου μὲ πληροφο-
ρεῖ ὅτι σ’ αὐτὴν τὴν ὑπερ-
πεντηκονταετία ἔκανα ὅ,τι 

μποροῦσα καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ 
καλλιέργεια τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ καὶ 
γιὰ τὰ καλῶς νοούμενα συμφέρο-
ντά τους, ἐρχόμενος πολλὲς φορὲς 
σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἑκάστοτε κυ-
βερνώντας. Συμβιβασμούς, ὅμως, 
ἐπαναλαμβάνω, δὲν ἔχω κάνει, δὲν 
κάνω καὶ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Χριστοῦ, 
ὅσο καιρὸ ἐπιτρέψει νὰ ζήσω, δὲν 
θὰ κάνω. Ἔτσι, λοιπόν, μὲ αὐτὲς 
τὶς προϋποθέσεις, μπορῶ μὲ τὸ 
μέτωπο ψηλά, καὶ μὲ τὴν καρδιά 
μου ἀπηλλαγμένη ἀπὸ μικρότη-
τες, χωρὶς νὰ περιμένω εὔσημα 
ἀπὸ κανέναν, ΄καὶ θὰ σᾶς πῶ καὶ 
κάτι τώρα, δὲν ἔχω διατεταγμένα 
δημοσιεύματα ὑπὲρ τῆς ἐλαχιστό-
τητός μου. Δὲν τὸ ἔχω κάνει αὐτὸ 
μέχρι τώρα. Καὶ κάποιες φορὲς ποὺ 
ἔγιναν τέτοιες ἀπόπειρες εἶδαν τὴν 
πόρτα τῆς ἐξόδου. Δὲν ἦλθα λοιπὸν 
γιὰ ν’ ἀκούσω “μπράβο καὶ ζήτω”. 
Αὐτὸ θὰ μοῦ τὸ πεῖ ὁ Θεὸς ἄν τὸ 
κρίνει, ὅταν θὰ μὲ καλέσει ἐπάνω. 
Ἔτσι λοιπόν, μ’ αὐτὲς τὶς προϋπο-
θέσεις μπορῶ νὰ λέω σὲ ὅλους - 
ἁπαξάπαντες σὲ ὅλους - ὅτι α) “Εἰς 
τὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐγχωρεῖ συ-
γκατάβασις”. Δὲν κάνουμε ἐκπτώ-
σεις στὰ θέματα τῆς Ὀρθοδόξου 
Πίστεως. Καμία ἔκπτωση. Καὶ β) 
Εἰς τὰ τοῦ Ἔθνους δὲν ἐπιτρέπε-
ται κανένας συμβιβασμός. Κάποιοι 
ἴσως ἔχουν κάποιες ἄλλες ἀπόψεις. 
Δικαίωμά τους νὰ τὶς ἔχουν . Ὅμως, 
ἐγὼ ὅσο θὰ ζῶ καὶ θὰ ἀναπνέω θὰ 
λέω αὐτὲς τὶς δύο ἀλήθειες : “Εἰς 
τὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐγχωρεῖ συγκα-
τάβασις” καὶ εἰς τὰ Ἔθνικὰ Θέματα 
δὲν ἐπιτρέπεται ἀπολύτως κανένας 
συμβιβασμός. Τελεία καὶ παῦλα.

“Ὅσο θὰ ζῶ καὶ θὰ ἀναπνέω θὰ λέω 
αὐτὲς τὶς δύο ἀλήθειες: “Εἰς τὰ τῆς 
πίστεως οὐκ ἐγχωρεῖ συγκατάβα-
σις” καὶ εἰς τὰ Ἔθνικὰ Θέματα δὲν 

ἐπιτρέπεται ἀπολύτως κανένας 
συμβιβασμός ”.
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Ἰ δ ο ὺ  τ ὸ  σ χ έ δ ι ο  κ α τ ὰ  τ ῆ ς 
Β .  Ἠπείρου 

τοῦ Ευθ. Π. Πέτρου

Ὅταν ἐκοινοποιήθη ἡ 
πράξις τοῦ ἀλβανικοῦ 
ὑπουργικοῦ συμβουλί-

ου πού ἔθετε τὴν τελικὴ σφρα-
γίδα στὶς ἀπαλλοτριώσεις τῶν 
ἑλληνικῶν περιουσιῶν στὴν 
Χειμάρρα καὶ τοὺς Ἁγίους Σαρά-
ντα, ὅλοι περίμεναν μὲ ἀγωνία 
τὴν ἀντίδραση τῆς ἑλληνικῆς 
Κυβερνήσεως.
Διότι συνήθως ἡ Ἀθήνα σιω-

ποῦσε, ἐνῶ οἱ Ἀλβανοὶ ἔθεταν 
σὲ ἐφαρμογὴ τὸ ἁρπακτικὸ σχέ-
διό τους. Γιὰ μία καὶ μοναδικὴ 
φορὰ ὅμως ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρ-
νησις ἀντέδρασε. Τὸ θέμα ἔθε-
σε τηλεφωνικῶς ὁ Ἀλέξης Τσί-
πρας στὸν Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος 
ἀμέσως ἀνέκρουσε πρύμναν, 
καὶ μάλιστα ἀτάκτως. Ἡ σχετικὴ 
διάταξις ἀφηρέθη μὲ συνοπτικὲς 
διαδικασίες ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα 
τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως. 
Πρόκειται ἀναμφισβητήτως 
γιὰ νίκη, ἡ ὁποία ταυτοχρόνως 
δεικνύει πῶς πρέπει νὰ ἀντιμε-
τωπίζονται οἱ Ἀλβανοί. Ἡ ἀδρά-
νεια καὶ ἡ ὑποχωρητικότης τοὺς 
ἐνθαρρύνουν νὰ γίνονται ὅλο 
καὶ πιὸ ἀπαιτητικοί. Γι’ αὐτὸ καὶ 
πρέπει νὰ ἐκδηλώνεται ἄμεσος 
ἀντίδρασις στὶς κινήσεις τους. 
Ὅπως ἔγινε τώρα.
Αὐτὸ δὲν σημαίνει βεβαίως ὅτι 

τὰ προβλήματα ἐλύθησαν. Ὅτι 
οἱ Ἀλβανοὶ ὑπεχώρησαν. Γιὰ τὴν 
ὥρα κερδίζουν χρόνο.
Ἀναμένεται σήμερα νὰ ἀνακοι-

νωθεῖ ἡ νέα ρύθμισις τὴν ὁποία 
θὰ ἐγκρίνει ἡ κυβέρνησις Ράμα. 
Ἐν τῷ μεταξὺ τὰ ἀλβανικὰ μέσα 
ἐνημερώσεως, ἰδιαιτέρως στὴν 
περιοχὴ τῆς Δρόπολης, ἔχουν 
ἐξαπολύσει ἐπίθεση κατὰ τοῦ 
ἑλληνικοῦ στοιχείου, ὑποστηρί-
ζοντας ὅτι πρόκειται γιὰ «ἐποί-
κους» κατὰ τρόπον ὥστε νὰ 
καλλιεργεῖται μία ἀδιάλλακτη 
στάσις πού ὁδηγεῖ σὲ διχασμὸ 
καὶ διακρίσεις εἰς βάρος τῶν 
Βορειοηπειρωτῶν. Πρόκειται 
γιὰ ἕνα προανάκρουσμα τῶν 
ἑπομένων κινήσεων τοῦ Ράμα, 
πού θὰ συνεχίσει τὴν ἁρπακτικὴ 

προσπάθειά του. Ἁπλῶς ἐφ’ 
ἑξῆς θὰ τὸ κάνει κατὰ τρόπο 
πλέον μακιαβελλικὸ καὶ συ-
γκεκαλυμμένο.
Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ 

ἀλβανικὴ κυβέρνησις κινεῖται 
σὲ δύο ἄξονες. Ἀφ’ ἑνὸς δε-
σμεύει οἰκόπεδα καὶ ἀγρο-
τεμάχια ὥστε νὰ μὴν εἶναι 
δυνατὴ ἡ ἀξιοποίησίς τους 
καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἀναστέλλει 
τὴν διαδικασία ἀποκρατι-
κοποιήσεως ἐκτάσεων πού 
εἶχαν περιέλθει στὴν ἰδιο-
κτησία τοῦ δημοσίου, κατὰ 
τὰ ἔτη τῆς κομμουνιστικῆς 
διακυβερνήσεως. Ὡς πρὸς 
αὐτὰ διακόπτει τὴν διαδικα-
σία ἀποδόσεώς τους στοὺς 
παλαιοὺς ἰδιοκτῆτες ἢ τοὺς 
κληρονόμους τους. Μάλιστα 
ἐδημοσιεύθησαν σταδιακῶς 
70 χάρτες πού δεικνύουν 
τὶς ἐκτάσεις τὶς ὁποῖες θέλει 
νὰ ἐλέγξει τὸ κράτος, προκει-
μένου νὰ τὶς δώσει σὲ ἐπεν-
δυτές, ἀπροσδιορίστου μέχρι 
στιγμῆς προελεύσεως, μὲ στόχο 
τὴν τουριστικὴ ἀνάπτυξη τῶν 
ἀκτῶν.
Ἔτσι τὸν Φεβρουάριο τοῦ 

2018 ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνησις 
ἐνέκρινε ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία 

παρακωλύεται ἡ διαδικασία με-
ταφορᾶς τίτλων ἰδιοκτησίας 
σὲ ὅλη τὴν ἀκτογραμμὴ τῆς 
χώρας, ἀποσκοπώντας νὰ δώ-
σει ἔδαφος σὲ «στρατηγικοὺς 
ἐπενδυτές». Περαιτέρω, τὸν 

Νοέμβριο διὰ τῆς ἀποφάσεως 
ὑπ’ ἀριθμ. 708 (21/11/2018/
ΦΕΚ 171/04/12/2018) ἡ κυβέρ-
νησις μετέφερε στὴν δικαιοδο-
σία τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ 
καὶ Περιβάλλοντος 1.470 ἑκτά-
ρια γῆς πού εὑρίσκονται στὴν 
ἀκτογραμμὴ τοῦ Ἰονίου ἀπὸ 
τὴν περιφέρεια Αὐλῶνος μέχρι 
τὰ χωριὰ Βουνὸ καὶ Ἑξαμίλια. 

Τὸ κίνητρο εἶναι ἡ ἴδια στρατη-
γικὴ ἐπένδυσις γιὰ ἰσχυροὺς ἐπι-
χειρηματίες, παρακάμπτοντας, 
στὴν περίπτωση αὐτή, νομίμους 
ἰδιοκτῆτες γῆς.
Γιὰ πάνω ἀπὸ ἕναν χρόνο ἡ 

κυβέρνησις προέβαινε σὲ 
σάρωση ὅλων τῶν κερδο-
φόρων περιοχῶν καὶ δη-
μοσίευε χάρτες μὲ «κρα-
τικοποιημένες» περιοχές, 
ἀπελευθερώνοντας μόνον 
τὴν ἔκδοση τίτλων ἀγρο-
τεμαχίων πού εὑρίσκονται 
ἐκτὸς γιὰ τοὺς ἰδιοκτῆτες.
Τέλος, ἡ ἀπόφασις ὑπ’ 

ἀριθμ. 172, 27/02/2019 
πού ἐδημοσιεύθη στὴν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ 43/29/03/19) πε-
ριέχει τουλάχιστον 67 χάρ-
τες μὲ συγκεκριμένες ζῶνες 
πού θὰ χρησιμεύσουν ὡς 
ὁδηγὸς γιὰ τὶς τοπικὲς 
Ἀρχές, προκειμένου νὰ ἀνα-
στείλουν τὴν μεταβίβαση 
τῆς κυριότητος γεωργικῶν 
ἐκτάσεων στοὺς δικαιού-
χους τῶν πρώην ἀγροτικῶν 
ἐπιχειρήσεων στὶς περιοχὲς 

προτεραιότητος τουριστικῆς 
ἀναπτύξεως γιὰ τὴν ὑποστήρι-
ξη ἐπενδύσεων στὸν τουρισμό. 
Στὴν ἀπόφαση αὐτὴ ἀναφέρε-
ται ὅτι τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο 
ἀπεφάσισε νὰ ἀναστείλει τὴν 
συνέχιση τῶν διαδικασιῶν γιὰ 
τὴν μεταβίβαση τῆς ἰδιοκτησί-
ας ἐδαφῶν στὶς περιοχὲς πού 
ἔχουν ὁρισθεῖ γιὰ ἀνάπτυξη τοῦ 
τουρισμοῦ καὶ γιὰ τὴν ὑποστή-
ριξη τῶν ἐπενδυτικῶν σχεδίων, 
σύμφωνα μὲ ἐπισυναπτόμενο 
χάρτη πού ἀνηρτήθη στὴν δι-
κτυακὴ πύλη γεωγραφικῶν πλη-
ροφοριῶν τῆς Κρατικῆς Ἀρχῆς 
Γεωχωρικῶν Πληροφοριῶν 
(«ASIG»).
Ἡ Ἀπόφασις δεσμεύει τὸ δι-

καίωμα τῆς ἰδιοκτησίας, ἀπαγο-
ρεύοντας κάθε ἀλλαγὴ τῆς χρή-
σεως τῶν ἐκτάσεων πού ἔχουν 
προσδιορισθεῖ καὶ οἱ ὁποῖες ἀνή-
κουν ἀποκλειστικῶς σὲ Βορειο-
ηπειρῶτες. Μοναδικὴ ἐξαίρεση 
ἀποτελεῖ ἡ παραχώρησίς τους 
γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐπενδυ-
τικῶν σχεδίων τῆς κυβερνήσε-
ως.

ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ.

Ὅταν ἐκοινοποιήθη ἡ πράξις τοῦ 
ἀλβανικοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλί-
ου πού ἔθετε τὴν τελικὴ σφραγί-

δα στὶς ἀπαλλοτριώσεις τῶν ἑλλη-
νικῶν περιουσιῶν στὴν Χειμάρρα 

καὶ τοὺς Ἁγίους Σαράντα, ὅλοι 
περίμεναν μὲ ἀγωνία τὴν ἀντίδρα-
ση τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.
Συνήθως ἡ Ἀθήνα σιωποῦσε, ἐνῶ 
οἱ Ἀλβανοὶ ἔθεταν σὲ ἐφαρμογὴ 
τὸ ἁρπακτικὸ σχέδιό τους. Γιὰ 
μία καὶ μοναδικὴ φορὰ ὅμως ἡ 

ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἀντέδρασε. 
Ὁ Ἔντι Ράμα ἀμέσως ἀνέκρουσε 
πρύμναν, καὶ μάλιστα ἀτάκτως. 
Πρόκειται ἀναμφισβητήτως γιὰ 
νίκη, ἡ ὁποία ταυτοχρόνως δει-
κνύει πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπί-

ζονται οἱ Ἀλβανοί.
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ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΗΣΑΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΟΧΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΙ

Κωνσταντῖνος Χολέβας – Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Τὸ 1821 οἱ πρόγονοί μας 
ξεσηκώθηκαν γιὰ Ἐλευθε-
ρία καὶ γιὰ ἀπαλλαγή ἀπὸ 

τὸν ἀλλόθρησκο κατακτητή. 
Δὲν ἦταν ἐπανάσταση ταξικὴ 
οὔτε γνήσιο ἀντίγραφο τῶν 
ἐπαναστάσεων ἄλλων λαῶν. 
Ἦταν ἡ κραυγὴ ἀγωνίας τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἡ ὁποία 
ἐκφράζεται χαρακτηριστικὰ ἀπὸ 
τὰ κείμενα τῆς ἐποχῆς.
Ἐπιλέγω τρεῖς χαρακτηριστικὲς 

μαρτυρίες. Μία διακήρυξη, ἕνα 
ποίημα καὶ μία ἐπιστολή.
Ἡ Διακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας 

προηγεῖται τοῦ Προσωρινοῦ Νό-
μου τῆς Ἐπιδαύρου, τὸν ὁποῖο 
συνέταξε ἡ Α΄ Ἐθνοσυνέλευ-
ση. Μὲ ἡμερομηνία 1.1.1822 
οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ Ἀγῶνος 

δηλώνουν:
«ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ. Τὸ 

Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὸ ὑπὸ 
τὴν φρικώδη Ὀθωμανικὴν 
δυναστείαν, μὴ δυνάμε-
νον νὰ φέρη τὸν βαρύτα-
τον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον 
ζυγὸν τῆς τυραννίας καὶ 
ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μεγά-
λας θυσίας, κηρύττει σήμε-
ρον διὰ τῶν νομίμων Πα-
ραστατῶν του, εἰς Ἐθνικὴν 
Συνηγμένων Συνέλευσιν, 
ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώ-
πων τὴν Πολιτικὴν αὐτοῦ 
ὕπαρξιν καὶ Ἀνεξαρτησί-
αν».
Ἡ ἐπίκληση τῆς Ἁγίας 

Τριάδος καταδεικνύει τὸ 
πνευματικὸ ὑπόβαθρο τοῦ 
Ἀγῶνος. Βεβαίως διάβα-
ζαν ἀρκετοὶ Ἕλληνες τὰ 
κείμενα τοῦ Διαφωτισμοῦ, 
ὅμως τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο 
στὴν ἰδεολογία τους ἦταν 
ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ ἡ 
συνείδηση τῆς διαχρονικῆς 
συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ δεύτερη μαρτυρία εἶναι 

ἕνα ποίημα, τὸ ὁποῖο ἔγρα-
ψε ὁ Σαμιώτης ἀγωνιστὴς 
Γεώργιος Κλεάνθης.

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν 
Πίστη τὴν Ἁγία

Καὶ τῆς Πατρίδος τὴν 
Ἐλευθερία

Γι’ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ
Αὐτὰ τὰ δύο ἐπιθυμῶ

Κι ἂν δὲν τὰ ἀποκτήσω
Τί μ’ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;»

Σαφὴς ὁ λόγος, ἀδιάσειστη ἡ 
μαρτυρία γιὰ τὰ κίνητρα τῶν 
ἐπαναστατῶν.
Τὸ τρίτο κείμενο εἶναι μία ἐπι-

στολή, τὴν ὁποία ἔστειλε σὲ 
Εὐρωπαίους διπλωμάτες, τὸν 
Δεκέμβριο τοῦ 1825 ἀπὸ τὴν 
Γενεύη, ὁ Ἰωάννης Καποδίστρι-
ας. Τρία χρόνια μετὰ τὴν παραί-
τησή του ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση 
τοῦ Τσάρου καὶ δύο χρόνια πρὶν 
ἐκλεγεῖ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλά-
δος.
«Οἱ Ἕλληνες … περιεφρόνη-

σαν ὑπὲρ τὸ δέον τοὺς κινδύ-
νους τούτους, ἀλλ’ ἡ πίστις των 
εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸ δίκαιόν 
τοῦ Ἀγῶνος των, τοὺς δίνει 
δύναμιν διὰ νὰ τοὺς ἀψηφοῦν 
ἀκόμα. Ἡ δὲ πεποίθησις των 
αὔτη εἶναι τόσον ἀμετάβλη-
τος ὅσον καὶ ἡ θρησκεία των. 
Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ διὰ τῆς 
Ἐκκλησίας, δὲν ἔπαυσαν νὰ 
ἀποτελοῦν χωριστὴν ἐθνότη-
τα, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς ὑπερι-
σχύσεως τῶν Τούρκων. Δία τῆς 
Ἐκκλησίας των λοιπὸν καὶ πάλιν 
θὰ σωθοῦν καὶ θὰ τὸ ἐπιτύχουν 
ἱκετεύοντες ἐκ βάθους καρδίας 
τὸν μόνον ἡγεμόνα τοῦ κόσμου, 
ὁ ὁποῖος εἶναι προστάτης των» 
(Σαράντου Καργάκου, Ἡ Ἑλλη-
νικὴ Ἐπανάστασις τοῦ 1821, τό-
μος Γ΄, σελ. 287).
Ὁ κορυφαῖος εὐρωπαῖος δι-

πλωμάτης τῆς ἐποχῆς ἐκείνης 
καθιστᾶ σαφὲς ὅτι οἱ Ἕλληνες 
θεωροῦν ἡγεμόνα τους μόνο 
τὸν Θεὸ καὶ διαφύλαξαν τὴν 
ἐθνική τους ταυτότητα μὲ τὴ 
βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ 1821 

ἤσαν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ 
ὄχι οὐδετερόθρησκοι!

Ἔγραφε ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας γιὰ τοὺς Ἕλληνες 
τοῦ 1821: «Οἱ Ἕλληνες … περιεφρόνησαν ὑπὲρ τὸ 
δέον τοὺς κινδύνους τούτους, ἀλλ’ ἡ πίστις των εἰς 
τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸ δίκαιον τοῦ Ἀγῶνος των, τοὺς 

δίνει δύναμιν διὰ νὰ τοὺς ἀψηφοῦν ἀκόμα. Ἡ δὲ πε-
ποίθησις των αὔτη εἶναι τόσον ἀμετάβλητος ὅσον καὶ 
ἡ θρησκεία των. Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ διὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας, δὲν ἔπαυσαν νὰ ἀποτελοῦν χωριστὴν ἐθνότητα, 
ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς ὑπερισχύσεως τῶν Τούρκων. Δία 
τῆς Ἐκκλησίας των λοιπὸν καὶ πάλιν θὰ σωθοῦν καὶ 
θὰ τὸ ἐπιτύχουν ἱκετεύοντες ἐκ βάθους καρδίας τὸν 

μόνον ἡγεμόνα τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος εἶναι προστάτης 
των».
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Τό Ἰσλάμ ἀπέναντι στόν Ἑλληνισμό 
καί στήν Ὀρθοδοξία
Ἕνα προφητικὸ κείμενο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, πρὸ 40 ἐτῶν!

Επιμέλεια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

Ὁ τότε Μητροπολίτης Δημητριά-
δος καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν, ὁ ἀείμνηστος Χριστό-

δουλος, πρό 4 δεκαετιῶν (!) μιλοῦσε 
γιά τόν κίνδυνο πού ἀντιμετωπίζει ὁ 
Ἑλληνισμός ἀπό τό Ἰσλάμ. Ἔκανε ἐκπο-
μπές στόν τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό 
Βόλου στά ἔτη 1979-1980 καί τίς ἐκπο-
μπές αὐτές περιέλαβε στό βιβλίο του 
«Ἑλληνορθόδοξη Αὐτοσυνειδησία», πού 
ἐξεδόθη ἀπό τίς Ἐκδόσεις «Ἡ Χρυσοπη-
γή». Μία ἀπό τίς ὁμιλίες του ἔχει τίτλο 
«Τό Ἰσλάμ ἀπέναντι στόν Ἑλληνισμό καί 
στήν Ὀρθοδοξία», ἀποσπάσματα τοῦ 
ὁποίου παρουσιάζουμε, διατηρῶντας 
τήν ὀρθογραφία. 

«Πολιτική ἐξοντώσεως τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ»

«Κάποτε ὁ Χριστιανισμός εἶχε ὄχι 
ἁπλῶς προσβάσεις, ἀλλά κτήσεις καί δυ-
ναμική παρουσία στήν αἰγύπτια γῆ, στήν 
παληά Ἀντιόχεια, στήν Ἀφρική, στήν 
Τουρκία. Τά ἐθνικιστικά ὅμως κινήματα 
πού ἐπικράτησαν στά μέρη αὐτά βάλθη-
καν νά ξερριζώσουν ἀπό τίς ἑστίες των 
κάθε τί τό ἑλληνικό καί ἰδιαίτερα τό χρι-
στιανικό, μία καί βασική ἀρχή τοῦ μου-
σουλμανισμοῦ εἶναι νά ἐκδιώκονται οἱ 
«ἄπιστοι» ἀπό τίς χῶρες τοῦ Προφήτη. 
Ἡ ἐξόντωση αὐτή ἄρχισε μέ μεθοδικό-
τητα σατανική πού ἐχρησιμοποίησε πότε 
τή βία καί πότε τό δόλο γιά νά ἐκδιώ-
ξει ἀπό τίς πατρογονικές του ἑστίες τόν 
ἑλληνισμό, παρά τό ὅτι ἐπί αἰῶνες εἶχε 
μία ἐκπολιτιστική παρουσία σέ αὐτές.

Καί εἶναι ἀτύχημα τό ὅτι κανένας ἀπό 
τούς δυτικούς χριστιανούς μας συμμά-
χους δέν μπόρεσε ποτέ νά συνειδητο-
ποιήσει αὐτό τόν ρόλο τῆς ἑλληνικῆς 
χριστιανοσύνης στά μέρη αὐτά τῆς Ἀνα-
τολῆς, μέ ἀποτέλεσμα οἱ δυνάμεις των 
πολλές φορές νά συμμαχήσουν μέ τόν 
μουσουλμανικό φανατι- σ μ ό 
σέ βάρος μας καί νά 
μᾶς δημιουργήσουν 
συμφορές σάν ἐκεί-
νη τῆς Μικρασιατικῆς 
Καταστροφῆς, πού 
ὅπως χαρακτηριστικά 
ἔχει λεχθῆ, ὑπῆρξε 
ἡ μεγαλύτερη, μετά 
τήν Ἅλωση τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, 
συμφορά τοῦ Γένους 
μας.

Ἕνας δημοσιο-
γράφος ἀναφερό-
μενος σέ τούτη τή 
σκληρή πραγμα-
τικότητα ἔγραψε 
πρό καιροῦ τά 
ἑξῆς ἀξιοση-
μείωτα: «Δέν 
πρέπει νά ξε-
χνοῦμε πώς 
οἱ μουσουλ-
μάνοι ὅλων 

τῶν ἐθνικοτήτων φέρουν βαρέως τήν 
παρουσία, στό χῶρο πού κατέκτησαν, 
μετά τόν 15ον μ.Χ. αἰῶνα «ἀπίστων». 
Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε πώς ἡ μεγάλη 
σφαγή τῶν Ἀρμενίων ὀφειλόταν κυρίως 
στό γεγονός, πώς οἱ Ἀρμένιοι ἦσαν χρι-
στιανοί……

Ἀπό αὐτόν τόν ἐξοντωτικό καί ἀνελέ-
ητο πόλεμο ὀρθοδοξία καί ἑλληνισμός 
βγῆκαν ἡττημένοι, καθώς σιγά-σιγά με-
θοδεύτηκε ἡ συρρίκνωσή τους καί ὁ πε-
ριορισμός τους στά στενά γεωγραφικά 
ὅρια τῆς μικρῆς Ἑλλάδος, τῆς «Ἑλλαδί-
τσας» ὅπως τήν εἶπαν, πού ἀπεῖχε πολύ 
ἀπό τίς διαστάσεις τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος 
τῶν πέντε θαλασσῶν καί τῶν δύο ἠπεί-
ρων. Ἔτσι ὅπως ἀπό τήν ἀρχή, ἔτσι καί 
μέχρι τώρα συνύφαναν τήν τύχη τους 
χριστιανισμός καί ἑλληνισμός, σέ ση-
μεῖο πού νά μή μπορῆ νά ζήσει κανείς 
τους χωρίς τόν ἄλλο. Ἀλλά καί σήμερα ἡ 
ἀπειλή ἐναντίον τους ὑφίσταται. Ὕστε-
ρα ἀπό τήν ἐξόντωση τῶν χριστιανῶν 
ἑλλήνων ἀπό τήν μαύρη ἤπειρο καί τήν 
Μ. Ἀσία, ὁ ἑλληνισμός τῆς Πόλης φθίνει, 
δεχόμενος τά πλήγματα τοῦ τουρκικοῦ 
μίσους καί τό ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο μας 
περνᾶ στιγμές θανάσιμης ἀγωνίας, κα-
θώς τά στίφη τῶν τούρκων τό ἀπειλοῦν 
κάθε τόσο, ὁλοκληρωτικά. Καί ἐνῶ οἱ 
τοῦρκοι τῆς Δυτ. Θράκης αὐξάνονται καί 
πληθαίνουν, οἱ ἕλληνες τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως διώκονται καί λιγοστεύουν, 
ἄλλοτε ἀπελαυνόμενοι καί ἄλλοτε ἐξα-
ναγκαζόμενοι στήν προσφυγιά , ἐπειδή 
ἀκριβῶς εἶναι ἕλληνες καί χριστιανοί.

«Ἱερός πόλεμος»
Ὁ μουσουλμανικός ἐθνικισμός δέν 

ἀνέχεται στούς κόλπους του τόν χρι-
στιανισμό. Καί τόν πολεμᾶ ἀδυσώπη-
τα. Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα ἱερό θρησκευτικό 
πόλεμο, ἔστω κι ἄν αὐτό δέν λέγεται 
γιατί δέν συμφέρει. Ὅπως στήν διάρ-
κεια τῆς τουρκοκρατίας ὁ κατακτητής 
προσπαθοῦσε μέ τούς ἐξισλαμισμούς 
νά κάμψει τό φρόνημα τῶν ραγιάδων, 
γιατί ἡ θρησκεία ἦταν ὁ συνδετικός τους 
κρίκος καί ἡ μεγάλη τους πνευματική 
δύναμις, ἔτσι καί τώρα 

οὐσιαστικά τό ἴδιο πράγμα γίνεται. Ἄν οἱ 
ἕλληνες πού ἔζησαν ἤ ζοῦν σέ μουσουλ-
μανικές χῶρες θά ἦταν διατεθειμένοι νά 
ἀλλάξουν πίστι καί νά παραδεχθοῦν τή 
θρησκεία τοῦ Προφήτη, πρόβλημα δέν 
θά ὑπῆρχε. Θά γίνονταν ἀνεκτοί καί 
κανείς δέν θά τούς ἀπειλοῦσε. Λίγο θά 
ἐνδιέφερε τό ὅτι θά ἔμεναν ἕλληνες. Μιά 
ὅμως καί αὐτό δέν μπορεῖ σήμερα νά γί-
νει καί οὔτε ἡ βία μπορεῖ στό προκείμενο 
θέμα ἀτιμώρητα νά χρησιμοποιηθῆ, δέν 
ἀπομένει παρά ἡ λύση τῆς ἐξοντώσεως, 
τοῦ διωγμοῦ καί 
τοῦ κατατρεγμοῦ, 
μέχρι τοῦ σημείου 
ἑξαφανισμοῦ. Καί 
τό σχέδιο αὐτό 
ἐφαρμόζεται τώρα 
καί στήν Κύπρο 
μέ πολλή ἐπιτυ-
χία, ἀφοῦ ἤδη 
ἀπέδωσε τόσους 
καρπούς στήν 
Πόλη καί ἀλλοῦ. 
Ὕστερα ἀπό λίγα 
χρόνια μόνο ἡ ἀνάμνηση τῶν ἑλλήνων 
χριστιανῶν θά ἔχει παραμείνει στά μέρη 
πού κατέχουν οἱ τοῦρκοι. 

«Μεγέθη ἀλληλένδετα»
Γιατί ὅμως τά λέμε ὅλα αὐτά; Πρό-

θεσι νά κάνουμε πολιτική δέν ἔχουμε. 
Τά λέμε ὅμως γιατί μᾶς χρειάζεται νά 
πάρουμε μερικά διδάγματα πολύ χρή-
σιμα καί ὠφέλιμα. Μᾶς χρειάζεται νά 
κατανοήσουμε πώς ἐπιβάλλεται 
νά διδασκώμεθα ἀπό τήν ἱστορία 
μας. Καί ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει 
πώς τό Γένος μας καί ἡ Ὀρθοδοξία 
μας συνυφάνθηκαν στενώτατα στό 
διάβα αἰώνων καί ἡ τύχη τοῦ ἑνός 
ἐπηρεάζει καί τόν ἄλλο. Εἶναι δύο 
μεγέθη ἀλληλένδετα μέσα στήν ψυχή 
τοῦ λαοῦ μας, ἔστω καί ἄν μερικοί δέν 
τό ἐκτιμοῦν ἤ δέν τό κατανοοῦν. Ὅταν 
ὅμως οἱ ἐχθροί μας τό ἀξιολογοῦν, αὐτό 
φθάνει γιά τήν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλή-
θειας πού ἔχει ἱστορική ἐπικύρωση. Τό 
δεύτερο δίδαγμα εἶναι πώς τό μικρό μας 
Ἔθνος βρίσκεται σέ μία συνεχῶς στρα-
τευόμενη κατάσταση γιατί δέν ἔλειψαν 
οὔτε καί θά λείψουν ποτέ αὐτοί πού 

ἐπιβουλεύονται τήν πρόοδο καί τήν 
εὐημερία του. Ἡ κατάσταση αὐτή 
ἐπιβάλλει ἑνότητα καί ὁμοψυχία 
γιά τήν ἀπόκρουση τοῦ κινδύνου. 
Καί θά πρέπει νά ὁμολογήσουμε 
πώς δέν ἔχουν ὅλοι συνειδητο-
ποιήσει τούς παράγοντες αὐτῆς 
τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος, ἀνάμε-
σα στούς ὁποίους κορυφαῖος 
εἶναι ἡ κοινή τῶν ὀρθοδόξων 
πίστις, ἡ Ἐκκλησία μας. Ἀπό 
τήν ἀγνόησι ἤ τήν ὑποτίμη-
σι τοῦ παράγοντα αὐτοῦ 
ἐκπορεύονται πολλά δει-
νά, πού ἀποδυναμώνουν 
τήν ἐθνική ἑνότητα καί 

μεθοδεύουν τήν διάσπαση τῶν δυνά-
μεών μας. Ἀλλά, ὅπως καί ἄλλοτε ὁ 
ἀείμνηστος Φώτης Κόντογλου εἶχε 
τονίσει, ὅποιος μάχεται καί πολεμᾶ 
τή θρησκεία στόν τόπο μας, αὐτός 
παράλληλα μάχεται καί τό ἔθνος.

«Δυναμική ἀντιμετώπιση»
Ἕνα ἄλλο δίδαγμα πού μᾶς ἔρχεται 

ἀπό τό Ἰσλάμ εἶναι ὅτι κινδυνεύουν σή-
μερα οἱ ἑλληνικοί πληθυσμοί, ὅπου ἰσλα-
μικῆς γῆς εὑρίσκονται. Ὁ θρησκευτικός 
φανατισμός τῶν μουσουλμάνων καί ἡ 

ἀπόρριψι κάθε θρη-
σκευτικοῦ πλου-
ραλισμοῦ ἀπό τό 
ἰσλαμικό κατεστη-
μένο βάζει σέ θα-
νάσιμο κίνδυνο τή 
ζωή καί τήν ὕπαρξι 
τῶν χριστιανῶν 
στήν Τουρκία καί 
ἀλλοῦ. Καί, ὅπως 
ἀποδεικνύουν τά 
πράγματα, καμμία 
συνθήκη καί συμ-

φωνία  δέν μπορεῖ νά προστατεύσει 
τούς χριστιανούς ἀπό τίς ἁρπακτικές δια-
θέσεις τῶν τούρκων, πού μηχανεύονται 
χίλιους δύο τρόπους γιά νά ἐξοντώσουν 
τόν χριστιανικό ἑλληνισμό ἀπό τόν τόπο 
τους. Ἡ ἀπειλή ὅμως αὐτή δέν πρέπει νά 
γίνει δεκτή παθητικά, ὅπως δυστυχῶς 
γίνεται σήμερα. Διαβάζουμε ὅτι οἱ ἕλλη-
νες τῆς Πόλης καταδιώκονται, μαθαίνου-
με πώς τό Πατριαρχεῖο μας ἐκβιάζεται. 
Πληροφορούμεθα τά πολιτικά καί οἰκο-
νομικά καί ἀστυνομικά μέτρα πού παίρ-
νει σέ βάρος τῆς ὁμογένειας ὁ ἀσιάτης 
γείτονας, καί δέν ἀνησυχοῦμε. Ἡ διπλω-
ματία μας δέν ξέρουμε πῶς καί γιατί χει-
ρίζεται μέ τόση ἐλαστικότητα τό ζήτημα. 
Πολλοί της καταλογίζουν ἀδράνεια καί 
ἔλλειψη πολιτικοῦ ρεαλισμοῦ. Ἐμεῖς θά 
θέλαμε ὑπεύθυνη πληροφόρηση τοῦ 
λαοῦ μας καί προετοιμασία του γιά νά 
ἀντικρύσει κατάματα τά γεγονότα πού 
συμβαίνουν σέ βάρος μας. Οἱ πολιτικοί 
μας ἡγέτες ἔχουν ἕνα διαφορετικό τρό-
πο κατανοήσεως τῶν γεγονότων αὐτῶν. 
Ἔχουν ἴσως τούς λόγους των. 

Ἀλλά ἡ τακτική αὐτή μᾶς ἐκόστισε μέ-
χρι τώρα μία ἐπικίνδυνη συρρίκνωση καί 
τοῦ ἑλληνισμοῦ καί τοῦ χριστιανισμοῦ. 
Δέν ἀπομένουν παρά ἐλάχιστα χρόνια 
μέχρις ὅτου ὁλοκληρωθῆ τό σέ βάρος 
μας ἔγκλημα τοῦ ἰσλαμικοῦ σωβινι-
σμοῦ. Θά εἶναι κρίμα νά περιμένου-
με μοιρολατρικά τόν ἀφανισμό καί 
τῶν τελευταίων ὑπολειμμάτων μας 
στήν Ἀνατολή. Ὄχι γιατί θά σβύσει 
ποτέ ὁ Ἑλληνισμός καί ὁ χριστιανι-
σμός, ἀλλά γιατί ἔχουμε εὐθύνη γιά 
τίς περιπέτειες των καί τίς ἀδικίες 
πού τούς γίνονται». 

Ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει 
πώς τό Γένος μας καί ἡ 

Ὀρθοδοξία μας συνυφάν-
θηκαν στενώτατα στό 

διάβα αἰώνων καί ἡ τύχη 
τοῦ ἑνός ἐπηρεάζει καί 

τόν ἄλλο.
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο  ΖΑΕΦ  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Π.Γ.Δ.Μ. Ζόραν Ζάεφ, στὸ “ντιμπέϊτ” μὲ τὸν ἀρχηγὸ 
τοῦ κόμματος τῆς ἀντιπολιτεύσεως  Κρίστο Μίτσκοσκι, ἀποκάλυψε ὅτι ὁ λόγος 
ποὺ εἶπε “ναί” στὸν ὅρο “Βόρεια Μακεδονία” ἦταν, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση 
ἀποδέχθηκε τὴν “μακεδονικὴ ταυτότητα”! Στὴν ἴδια τηλεμαχία, ὁ κ. Ζάεφ εἶπε 
ἐπίσης ὅτι ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς εἶχε δεχθῆ τὴν πρότασή του γιὰ ὀνομασία 
“Μακεδονία τοῦ Ἴλιντεν”, ἡ ὁποία, ὅπως εἶπε ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἀντιπολίτευση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ προχωρήσῃ ἡ σχετικὴ συμφωνία. 

Μίλησε, ἀκόμη, γιὰ “μακεδονικὴ γλῶσσα” καὶ “μακεδονικὴ ταυτότητα”, ποὺ 
... λάμπουν στὸν ΟΗΕ. Τόνισε δὲ χαρακτηριστικά, ὅτι ἡ “μακεδονικὴ γλῶσσα” 
εἶναι ἡ γλῶσσα τῶν “Μακεδόνων” στὴν Αὐστραλία, τὴν Ἀμερική, τὸν Καναδᾶ, 
τὴν Ἑλβετία, τὴν Γερμανία, καὶ κανεὶς δὲν τὴν ἀμφισβητεῖ”.

Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἠχηρὸ “ἄδειασμα” τοῦ κ. Τσίπρα, μπορεῖ ἀκόμη ἡ Κυ-
βέρνησή του νὰ χαρακτηρίζει “φασίστες”, “ἐθνικιστές” κ.ἄ., ὅσους ἀντιτίθενται 
στὴν ἀντεθνικὰ καὶ ἐπονείδιστη “συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”;

«Β.Β.»

ΟΙ  ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ  ΜΑΣ  ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ
Στὶς 24 Φεβρουαρίου, τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπιανῶν ἐξέδωσε 

ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἀπὸ 
τὴν ἀνακοίνωση αὐτὴ προκύπτει, ὅτι ἔχει γίνει μεγάλη ζημιὰ στὰ ἐθνικά μας 
συμφέροντα καί, ἀκόμη, ὅτι ἐγίναμε χλεύη τῶν Σκοπίων γιὰ τὸν ὅρο “Βορειο-
μακεδόνες”. 

Ἡ ἀνακοίνωση μιλάει γιὰ (χωρὶς τὸ “Βόρειο”) “μακεδονικὴ γλῶσσα”, “μακε-
δονικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα”, “μακεδονικὸ πολιτισμό”, “μακεδονικὸ λαό”, “μακε-
δονικὴ ἱστορία”, καὶ ὅτι “ἄλλοι ἐπιθετικοὶ προσδιορισμοί, ὅπως “βορειομακεδο-
νικός/ή/ό” δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται”...

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση προχώρησε σὲ μεγάλες ἐθνικὲς ὑποχωρήσεις, ἐρή-
μην τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Κι αὐτό, γιὰ νὰ εἰσπράξῃ τὰ συγχαρητήρια τοῦ διε-
θνοῦς παράγοντα. Ἤδη, ὅμως, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, ἔχει ἔλθει ἡ ὥρα 
– καί, μάλιστα, πολὺ πιὸ σύντομα ἀπ’ ὅτι ὑπολογιζόταν – νὰ συνειδητοποιηθῇ 
τὶ ἀκριβῶς εἶναι καὶ τὶ σημαίνει στὴν πράξη ἡ θλιβερὴ καὶ περιβόητη “Συμφωνία 
τῶν Πρεσπῶν”. Γι’ αὐτό, οἱ “σκληρές” (ὑποτίθεται) καὶ μακροσκελεῖς ἀνακοι-
νώσεις, ποὺ ἐξέδωσε τὸ Γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ μετὰ τὴν ἀνακοίνωση 
τοῦ ΒΒC, περὶ “μακεδονικῆς μειονότητος’ στὴν Ἑλλάδα, ἐπιβεβαιώνουν τοὺς 
χειρότερους φόβους, ὅτι τὰ προβλήματα εἶναι μπροστά ...

 «Β.Β.»

ΤΑ  ΣΚΟΠΙΑ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ  ΝΑ  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
Ὅταν ὑπογράφηκε ἡ θλιβερὴ “συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”, οἱ κυβερνῶντες 

ἐδῶ ἐπανηγύριζαν. Καί, βέβαια, δὲν ἄκουγαν τὶς σώφρονες φωνὲς ἐκείνων, 
ποὺ ἔβλεπαν τὸ ποῦ ὡδηγοῦσαν αὐτοὶ οἱ “πανηγυρισμοί”. Εἶχαν, μάλιστα, 
εὔκολους τοὺς χαρακτηρισμοὺς καὶ τὶς εἰρωνεῖες...

Τώρα, ὅμως, ποὺ οἱ Σκοπιανοί, ἀπροκάλυπτα καὶ ἀσύστολα, προκαλοῦν 
τὴν Ἑλλάδα, τὸ ἡμέτερο ΥΠΕΞ κάνει τὸ ἕνα διάβημα μετὰ τὸ ἄλλο, πρὸς τὴν 
γειτονικὴ Χώρα. Ἔτσι, στὰ μέσα Μαρτίου, ἔκανε τὸ τρίτο διάβημα, μετὰ τὶς 
12 Φεβρουαρίου, σχετικὰ μὲ τὴν μὴ τήρηση τῶν συμφωνηθέντων. 

Εἰδικώτερα, ἡ νέα παρέμβαση ἀφορᾷ στὶς προκλητικὲς δηλώσεις τοῦ Σκο-
πιανοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς γλώσσας. Σὲ 
ἐρώτηση γιὰ τὸ ποιὰ γλῶσσα μιλᾶνε οἱ “Μακεδόνες τοῦ Αἰγαίου” εἶπε, ὅτι 
“ὑπάρχει μιὰ ὡρισμένη κατηγορία ἀνθρώπων στὴν Βόρειο Ἑλλάδα, ποὺ μιλᾶ 
διαφορετικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὴν ἑλληνική, ἀλλὰ δὲν εἴμαστε ἐμεῖς, ποὺ θὰ κα-
θορίσουμε ποιὰ γλῶσσα εἶναι αὐτή”. Σημειώνουμε, πὼς εἶχε προηγηθῆ τὸ 
προκλητικὸ ρεπορτὰζ τοῦ Β.Β.C. γιὰ “μακεδονικὴ μειονότητα... στὴν Ἑλλά-
δα, καθὼς καὶ ἡ αὐτοπροβολὴ τῆς σκοπιανῆς ἀποστολῆς στὴν Παγκόσμια 
Ἔκθεση Τουρισμοῦ στὸ Βερολῖνο, χρησιμοποιῶντας τὸν ὅρο “Μακεδονία”...

«Β.Β.»

ΣΟΒΑΡΑ  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ  ΣΤΗΝ   ΑΛΒΑΝΙΑ
Τὸ Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019, ξέσπασαν σοβαρὰ ἐπεισόδια ἐνα-

ντίον τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως, στὰ Τίρανα. Εἶχαν τέτοια ἔκταση τὰ 
ἐπεισόδια αὐτά, ὥστε νὰ γίνεται λόγος στὸν Τύπο γιὰ “πολιτικὸ χάος” στὴν 
γειτονικὴ χώρα. Οἱ ταραχὲς ξεκίνησαν καθὼς ἡ ἀντιπολίτευση ἔκοψε τὶς 
γέφυρες μὲ τὴν κυβέρνηση, καὶ ἀποσκοπεῖ πλέον στὴν ἀνατροπή, μὲ κάθε 
μέσον, τοῦ “διεφθαρμένου σοσιαλιστή” πρωθυπουργοῦ “Ἔντι Ράμα.

 Ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος καὶ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιω-
ματικῆς ἀντιπολιτεύσεως Λουζλὶμ Μπάσα ζήτησε ἀπὸ τοὺς βουλευτές του 
νὰ παραιτηθοῦν ὁμαδικά, καθώς, ὅπως εἶπε, “δὲν ἀντιμετωπίζουμε πιὰ ἕνα 
κόμμα ἤ ἕναν πρωθυπουργό, ἀλλὰ μιὰ συμμορία. Ἀνάλογα προτίθενται νὰ 
πράξουν οἱ 3 βουλευτὲς τοῦ Ἀγροτικοῦ Περιβαλλοντικοῦ Κόμματος, καθὼς 
καὶ ἡ Πρόεδρος τοῦ “Σοσιαλιστικοῦ Κινήματος Ἐνσωμάτωσης” Μόνικα Κρι-
εμάντι. Μάλιστα, ἡ τελευταία προειδοποίησε, πὼς “ἡ μάχη κατὰ τοῦ Ἔντι 
Ράμα καὶ τῆς ἐγληματικῆς του συμμορίας συνεχίζεται καὶ δὲν ἔχουν ἀκόμη 
δῆ τίποτε”. Ἐξ ἄλλου καὶ ὁ Σαλὶ Μπερίσα τόνισε ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ θὰ ἐπιδιώ-
ξουν τὴν σύλληψη τοῦ Ράμα, τὸν ὁποῖο θεωροῦν ἀρχινονὸ τοῦ ὠργανωμέ-
νου ἐγκλήματος καὶ τῆς μαφίας τῶν ναρκωτικῶν. 

 Τὰ συνταρακτικὰ αὐτὰ γεγονότα ἐπιβάλλουν ἐπαγρύπνηση, τόσο 
στοὺς Βορειοπειρῶτες ὅσο καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση. 

«Β.Β.»

ΣΤΕΙΡΟΣ  ΚΑΙ  ΑΓΟΝΟΣ  ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
Ἡ ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα τῶν “Τσάμηδων”  συνεχίζεται εἰς βάρος τῆς Θεσπρωτίας. Μονίμως ἐπιχειροῦν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν ἕνα 

στεῖρο καὶ ἄγονο ἐθνικισμό, ποὺ ἀναπτύσσεται λόγῳ, κυρίως, φτώχειας καὶ παλαιῶν καταλοίπων στὴν Ἀλβανία, ἡ ὁποία ταλανίζεται ἀπὸ 
ἐσωτερικὰ προβλήματα. Ἀτυχῶς, ὅμως, ὁ ἐθνικισμὸς τῶν “Τσάμηδων” ἀναπτύσσεται ἐξ αἰτίας καὶ τῆς χαλαρῆς στάσεως τῆς Ἑλλάδος. 

Ἔτσι, τελευταῖα, “Τσάμικες Ὀργανώσεις” μὲ ἕδρα κατὰ κύριο λόγο τὴν Ὁλλανδία, ἐξέδωσαν διαβατήρια τῆς ἀνύπαρκτης “Δημοκρατίας 
τῆς Τσαμουριᾶς” (!), ποὺ τὸ καθένα κοστίζει 250 ΕΥΡΩ.

Ἡ ἐνέργεια αὐτή, ποὺ ἀποβλέπει εἴτε στὸ νὰ τὰ “οἰκονομήσουν” κάποιοι, εἴτε ἀποτελεῖ ἐθνικιστικὸ παραξυσμό, θὰ ἦταν ἀστεία ἄν ἡ 
περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα στὴν περιοχὴ δὲν ἦταν τέτοια, ποὺ νὰ προκαλῇ ἀνησυχία. Διότι οἱ “Τσάμηδες” τῆς Ἀλβανίας καὶ τοῦ ἐξωτερι-
κοῦ καλοῦνται, μέσῳ τοῦ διαδικτύου, νὰ ὑποβάλουν σχετικὲς αἰτήσεις γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν (μᾶλλον) πλαστῶν αὐτῶν διαβατηρίων, γιὰ 
τὰ ὁποία ὁ αὐτοπροσδιοριζόμενος ὡς “πρόεδρος τῆς Τασμουριᾶς” Φεστήμ Λάτο, λέει ὅτι ὑπάρχει ἔγκριση ἀπὸ τὶς ΗΠΑ.

Ἡ Ἑλλάδα ἄς ἀγρυπνῇ...
«Β.Β.»
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Τελευταῖα, στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε προκή-
ρυξη τῆς ΕΥΠ, στὴν ὁποία, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἀναφέρεται ὅτι πρέπει 
νὰ καλυφθοῦν καὶ τέσσερεις θέσεις μεταφραστῶν ἀκροατῶν τῆς “μα-
κεδονικῆς” γλώσσας.

Τὸ πρόβλημα, ἐν προκειμένῳ, εἶναι ὅτι μὲ τὴν προκήρυξη τῆς ΕΥΠ, 
ἔτσι ὅπως διατυπώθηκε, ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀναγνώριση τῆς γλώσσας 
τῶν Σκοπιανῶν ὡς “μακεδονικῆς” ! Καί, δυστυχῶς, γιὰ τὸ θέμα αὐτό, 
μέχρι στιγμῆς, οὐδεμία ἀπάντηση ἔχει δοθῆ. 

Νὰ ὑπενθυμίσουμε στοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι ἡ διάλεκτος ποὺ ὁμι-
λεῖται στὰ Σκόπια συγγενεύει μὲ τὴν βουλγαρική, ἔχοντας πολὺ μικρό-
τερη σχέση μὲ τὴν ἄλλη ὁμιλουμένη στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, τὴν 
σερβοκροατική. Ἀκόμη, ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀναγνωρίζο-
ντας τὴν “μακεδονική” γλῶσσα, τὴν κατατάσσει στὶς νότιες σλαβικές 
γλῶσσες.

Ὅπως φαίνεται, “ἄρχισαν τὰ ὄργανα”. Οἱ Σκοπιανοὶ θὰ σβήσουν οὐσι-
αστικὰ τὸ “Βόρεια” καὶ θὰ ἀποκαλοῦν τὴν Χώρα τους σκέτα “Μακεδο-
νία”. Κι’ἀπὸ ἐδῶ ἡ ΕΥΠ ἄρχισε τὸν χορὸ τῆς προδοσίας. Ἀσφαλῶς, οἱ ... 
ἡμέτεροι ἤ ἐπικροτοῦν ἤ ἐφησυχάζουν... Κρῖμα! 

«Β.Β.»

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ” Η  ΓΛΩΣΣΑ  
ΤΩΝ  ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ

Στὶς 17 Φεβρουαρίου 
2019, πέθανε στὴν Κῶ ὁ 
ἡλίκίας 77 ἐτῶν Διονύσης 
Ἀρβανιτάκης, γνωστὸς 
ὡς “ὁ φούρναρης τῆς 
Κῶ”. Ὁ ἀείμνηστος Ἀρβα-
νιτάκης μοίραζε δωρεὰν 
ψωμὶ στοὺς ἑκατοντά-
δες πρόσφυγες, ποὺ κα-
τέφθαναν ἐξαθλιωμένοι 
στὸ νησί. Ἀγκάλιασε μὲ 
τὴν ψυχή του  τὰ παιδιά, 

τοὺς ἡλικιωμένους, οἱ ὁποῖοι μετὰ ἀπὸ ἕνα ταξίδι θανάτου μὲ σαπιο-
κάραβα ἔφταναν πεινασμένοι καὶ ἀπελπισμένοι στὸ νησί. Προτοῦ κἄν 
λειτουργήσουν οἱ Δομὲς Φιλοξενίας, ἐκεῖνος κάθε μέρα ζύμωνε ψωμιὰ 
καί, ἔπειτα, μὲ ἕνα βανάκι τοὺς τὰ μοίραζε. Τὸ 2016, γιὰ τὴν δράση του 
αὐτή, τιμήθηκε μὲ τὸ βραβεῖο τῆς “Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν” ἀπὸ τὴν 
Εὐρωπαϊκὴ  Οἰκονομικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἐπιτροπή.

 Ἐπειδὴ ὁ Διον. Ἀρβανιτάκης εἶχε περάσει μὲ μεγάλη φτώχεια  
καὶ πεῖνα τὰ νεανικά του χρόνια, εἶχε κάποτε δηλώσει : “Ξέρω πῶς 
εἶναι νὰ κοιμᾶσαι στὸ δρόμο”. Ἰδιαίτερα τὸν συγκινοῦσαν τὰ παιδιὰ 
τῶν προσφύγων. Δὲν μποροῦσε νὰ τὰ βλέπῃ νὰ πεινᾶνε, γι’ αὐτὸ τοὺς 
ἔδινε ψωμί. Κάθε μέρα, στάθηκε στὸ πλευρὸ τῶν προσφύγων, μέχρι τὸ 
τέλος τῆς ζωῆς του. 

 Τὸ παράδειγμα τοῦ φούρναρη τῆς Κῶ εἶναι δυνατὸ φῶς ἐλπί-
δας, στὸν σημερινὸ ζόφο. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του. 

«Β.Β.»

Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΠΟΥ  ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ

Οἱ Βορειοηπειρῶτες βρί-
σκουν ἕναν ἀπροσδόκητο 
“σύμμαχο” στὶς ἀλλεπάλ-
ληλες προκλήσεις ποὺ δέ-
χονται συστηματικὰ ἀπὸ τὸ 
καθεστὼς τοῦ Ἔντι Ράμα, 
στὸ πρόσωπο τοῦ Προέ-
δρου, τῆς Ἀλβανίας Ἰλὶρ 
Μέτα.

 Ὅπως ἀναφέρει 
τὸ Himara.gr, ὁ Ἰλίρ Μέτα 
ἀρνήθηκε νὰ δεχθῇ τὸ Νο-
μοσχέδιο γιὰ τὴν διαχείριση τῶν δημοσίων ἀκινήτων τῆς χώρας, τὸ 
ὁποῖο ψηφίστηκε πρὶν ἀπὸ ἀρκετὲς ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν πλειοψηφία 
στὸ ἀλβανικὸ κοινοβούλιο. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι τὸ θεώρησε ὡς ἀντι-
συνταγματικό. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ἡ κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία 
ἀποφάσισε νὰ ἀποδεχθῇ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀλβανοῦ Προέδρου γιὰ 
τὴν ἀνατροπὴ τῆς νέας πράξεως κτηματολογίου. 

 Σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων ΙΒΝΑ, ἡ κοινοβουλευ-
τικὴ ἐπιτροπὴ νόμου ἐνέκρινε τὴν ἀπόφαση τοῦ Προέδρου καὶ ἀπο-
δέχθηκε ὅλα τὰ νομικὰ καὶ συνταγματικὰ ἐπιχειρήματά του. Τὸ κοι-
νοβούλιο θὰ πρέπῃ νὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ θὰ κάνῃ, καὶ 
μετὰ ὁ Πρόεδρος θὰ γνωμοδοτήσῃ ξανὰ ἄν ἔχουν γίνει οἱ ἀναγκαῖες 
συνταγματικὲς τροποποιήσεις. Μακάρι, ὅλα νὰ γίνουν ὅπως πρέπει, 
ὥστε νὰ μὴ ἀδικηθοῦν οἱ ἀδελφοὶ Βορειοηπειρῶτες.

«Β.Β.»

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ἡ κατάσταση στὴ Βόρειο Ἤπειρο ἔχει φθάσει στὸ ἀπροχώρητο. 
Ἀνακρίσεις Ἑλλήνων κατοίκων στὰ Ἑλληνικὰ χωριά, κλοπὲς καὶ διαρ-
ρήξεις εἶναι πλέον καθημερινὸ φαινόμενο. Οἱ Βορειοηπειρῶτες μιλᾶνε 
πλέον γιὰ προσπάθεια ἐθνοκάθαρσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐκ μέρους τῆς 
Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως. 

 Τὸ “φάντασμα” τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα κυνηγάει τοὺς 
Ἀλβανούς. Κι’ αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὸ ὅτι, ὅσους καλοῦν γιὰ 
ἀνακρίσεις, τὸ ἐρωτηματολόγιο στρέφεται συνεχῶς γύρω ἀπὸ τὸ 
νεκρὸ παλληκάρι. Γιὰ νὰ ἐκβιάσουν δὲ αὐτοὺς ποὺ ἀνακρίνουν, πα-
ρουσιάζουν φωτογραφίες ἀπὸ τὴν κηδεία, ἀλλὰ κι’ ἀπὸ ἄλλες ἐκδη-
λώσεις, στὶς ὁποῖες εἰκονίζονται οἱ ἀνακρινόμενοι.

 Ἀλλὰ τὸ καθεστὼς Ράμα ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ ἐνταχθῇ στὴν 
εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια. Πῶς, ὅμως, δικαιολογοῦνται οἱ ἐντεινόμενες 
ἀνθελληνικὲς προκλήσεις, ὅπως καὶ τὸ ὅτι δὲν ἔχει γίνει καμμία ἐνέρ-
γεια γιὰ τὴν διαλεύκανση τῆς ἐν ψυχρῷ δολοφονίας τοῦ Κατσίφα ; 

 Κι’ ἐπειδὴ οἱ Βορειοηπειρῶτες νοιώθουν ἀπροστάτευτοι, ζη-
τοῦν τὴν συμπαράσταση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἡ ὁποία ὅμως κα-
θόλου δὲν ἐνδιαφέρεται...

«Β.Β.»

ΚΛΙΜΑ  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


