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Δυστυχῶς πέρασαν δεκαετίες γιά νά 
ἀντιληφθεῖ ὁ πολιτικός κόσμος τῆς 
Ἑλλάδας τίς δύο ἁπλές ἀλήθειες πού 
ἔλεγε ὁ μακαριστός Σεβαστιανός: 
Πρῶτον ὅτι ὅλα τά ἀλβανικά 
κόμματα εἶναι σταθερά ἀνθελληνικά 
καί δεύτερον ὅτι ἡ μόνη γλώσσα πού 
ἀντιλαμβάνονται στήν Ἀλβανία εἶναι 
ἡ γλώσσα τῆς πυγμῆς.
Πράγματι μετά ἀπό συνεχῆ στήριξη 
ἀλβανικῶν κομμάτων ἀπό τά 
«ἀδελφά» κόμματα τῆς Ἑλλάδας 
ἔγινε κατανοητό ὅτι ὅλα προέρχονται 
ἀπό τήν ἴδια μήτρα, αὐτήν τοῦ 
ἀπάνθρωπου καθεστῶτος τοῦ Ἐνβέρ 
Χότζα. Καί τί δέν τούς δώσαμε στήν 
Ἑλλάδα: Ἀπό γήπεδα νά κάνουν 
προεκλογικές συγκεντρώσεις 
στήν πατρίδα μας-ἀναρωτήθηκε 
κανείς γιατί οἱ Γερμανοί καί οἱ 
Ὀλλανδοί ἀπαγόρευσαν παρόμοιες 
συγκεντρώσεις στούς Τούρκους-
μέχρι ἀσυλία δικτατόρων καί χρῆμα, 
ἄφθονο χρῆμα.
Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνόητη νοοτροπία 
τῶν συνεχῶν παραχωρήσεων 
πραγματικά δέν ὑπάρχει παγκόσμιο 
προηγούμενο. Ἀπό τήν εἰσδοχή τῆς 
Ἀλβανίας στόν ΟΑΣΕ (τότε ΔΑΣΕ), 
μέχρι τήν ἐξωφρενική συναίνεσή 
μας νά μπεῖ ἡ Ἀλβανία στό ΝΑΤΟ καί 
νά περιπολοῦν ἀλβανικά πολεμικά 
πλοῖα στό Αιγαίο(!), χωρίς κανένα 

ἀντάλλαγμα. Ἡ Ἑλλάδα σβήνει κάθε 
ἀναφορά στούς Βορειοηπειρῶτες 
ἀπό τά σχολικά της βιβλία, ἐνῶ ἡ 
Ἀλβανία ἐνισχύει τά κεφάλαια γιά τίς 
«ἀλβανικές περιοχές» στήν Ἑλλάδα!
Ἡ ὑποστήριξη ἑλληνικοῦ κόμματος 
στήν Ἀλβανία καί τό «βέτο» στήν 
ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρ. 
Ἕνωση ἐπιτέλους προβάλλουν ὡς 
μοναδική λύση ἀπέναντι στίς διώξεις 
καί στήν ἁρπαγή τῆς περιουσίας 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Δέν παύουν 
ὅμως νά ἀποτελοῦν προσωρινά 
ἀναχώματα. 
Ἡ ἐξασφάλιση τῆς παραμονῆς τοῦ 

Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ στίς 
πατρογονικές του ἑστίες θά ἔρθει 
μόνο μέ τήν ἐνεργοποίηση τῆς 
ὑπαρκτῆς ἀπό τό 1914 Αὐτονομίας 
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καί ἄν σέ 
κάποιους ἐπικρατεῖ ἡ ψευδαίσθηση 
ὅτι ἡ ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρ. 
Ἕνωση ἀρκεῖ, ἄς δοῦν τί γίνεται 
στήν Καταλωνία. Ἄν ἡ ἤδη αὐτόνομη 
Βαρκελώνη ἔχει μία φορά ἀνάγκη 
τήν Ἀνεξαρτησία, τό Ἀργυροκάστρο 
ἔχει ἑκατό φορές περισσότερη 
ἀνάγκη τήν Αὐτονομία.
Γιά ὅσους ἀμφιβάλλουν γιά τίς 
δυνατότητες τῆς διπλωματίας μας, 
ἄν ἀφεθεῖ νά ἐργαστεῖ, ἄς δοῦν 
τή σπουδαία δουλειά πού ἔγινε τά 
τελευταία χρόνια στό Προξενεῖο μας 
στό Ντύσσελντορφ ἤ τήν τεράστιας 
οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς σημασίας 
μάχη τῶν τουριστικῶν θεωρήσεων 
πού κερδήθηκε ἀπό τό Προξενεῖο 
μας στήν Ἁγία Πετρούπολη. Μέ τήν 
Αὐτονομία θά ἐπέλθει γεωπολιτική 
ἰσορροπία καί θά πάψει αὐτό τό 
μουσουλμανικό κράτος μέ τόν 
Ὀρθόδοξο δικέφαλο ἀετό στή σημαία 
του νά ἀπειλεῖ μέ ἐπεκτατισμούς τήν 
εἰρήνη στήν περιοχή μας. Τέλος καί 
γιά τόν κόσμο τῆς Ἀλβανίας θά εἶναι 
μία καλή ἀφορμή γιά νά ξεκινήσει 
τή δύσκολη πορεία πρός τήν 
αὐτογνωσία του. Πῶς εἶναι δυνατόν 

τό νόμισμά τους νά λέγεται «λέκ» 
ἀπό τό Μέγα Ἀλέξανδρο καί ἐθνικός 
τους ἥρωας νά εἶναι ὁ Γεώργιος 
Καστριώτης ὅταν αὐτοί οἱ δύο ἦταν 
οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροί τῶν προγόνων 
τους Ἰλλυριῶν καί Ὀθωμανῶν;

Δημήτρης Πέτκος

ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ 
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δυστυχῶς πέρασαν 
δεκαετίες γιά νά ἀντι-
ληφθεῖ ὁ πολιτικός κό-
σμος τῆς Ἑλλάδας τίς 
δύο ἁπλές ἀλήθειες πού 
ἔλεγε ὁ μακαριστός Σε-
βαστιανός: Πρῶτον ὅτι 
ὅλα τά ἀλβανικά κόμ-
ματα εἶναι σταθερά ἀν-
θελληνικά καί δεύτερον 
ὅτι ἡ μόνη γλώσσα πού 
ἀντιλαμβάνονται στήν 
Ἀλβανία εἶναι ἡ γλώσσα 
τῆς πυγμῆς.

Η «ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ» ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ                                              

Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι στόχος τῶν 
Ἀλβανῶν εἶναι ἡ ἐξάλειψη τῆς πο-
λιτικῆς δύναμης καί ἐπιρροῆς τοῦ 
βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ 
κάθε μέσο. Ἔτσι παρατηροῦμε σέ 
κάθε σχεδόν ἐκλογική ἀναμέτρηση 
νά συμβαίνουν παρατράγουδα εἰς 
βάρος τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος τῆς 
Βορείου Ἠπείρου.

Βέβαια γιά τό ἀρνητικό ἀποτέλεσμα 
στίς τελευταῖες βουλευτικές ἐκλο-
γές πού ἔγιναν στήν Ἀλβανία δὲν 
θὰ ᾿πρεπε νά κατηγορήσουμε τόσο 
τούς Ἀλβανούς ὅσο ἐμᾶς τούς ἴδιους 
κι αὐτό γιά δύο κυρίως λόγους.
Ὁ ἕνας λόγος εἶναι ὁ διχασμός καί 
ἡ διάσπαση τοῦ πολιτικοῦ κόσμου 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν σέ δύο κόμ-
ματα (ΚΕΑΔ–ΜΕΓΚΑ) καί ὁ ἄλλος εἶ-
ναι ἡ συνεργασία κάποιων Ἑλλήνων 
Βορειοηπειρωτῶν πολιτευτῶν μέ τά 
ἀλβανικά κόμματα.
Ἐπειδή ὅμως καλό εἶναι νά μήν μέ-
νουμε μόνο στό σήμερα ἀλλά νά 
βλέπουμε τήν ἑπόμενη ἡμέρα, ἄς 
μήν ἀπελπιζόμαστε ἀλλά ἄς προ-
σπαθήσουμε νά διδαχθοῦμε ἀπ΄ 
τά παθήματά μας διορθώνοντας τά 
λάθη μας.
Βασικοί παράγοντες σ΄ αὐτή τήν 

προσπάθεια ὀφείλουν νά εἶναι ἀφε-
νός ἡ σημερινή ἡγεσία τῆς ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ καί ἀφετέρου ἡ ἑλληνική κυ-
βέρνηση, πού πρέπει νά ἐνεργήσουν 
μέ τέτοιο τρόπο ὥστε ἐπιτέλους οἱ 
Ἕλληνες πολιτικοί τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου νά μονοιάσουν καί νά κατέβουν 
ἑνωμένοι στίς ἑπόμενες ἐκλογικές 
ἀναμετρήσεις ὅποτε κι ἄν αὐτές δι-
εξαχθοῦν.
Τή στιγμή μάλιστα πού ὅλα τά ἀλ-
βανικά κόμματα ἀκολουθοῦν στα-
θερά ἀνθελληνική πολιτική, εἶναι 
ἀπόλυτη ἀνάγκη ὁ ἑλληνισμός τῆς 
Βορείου Ἠπείρου νά ἔχει ἀπὸ ᾿δῶ 
καί μπρός δυναμική παρουσία σέ 
πολιτικό ἐπίπεδο.
Αὐτή ἡ προσπάθεια ἕνωσης καί συ-
στράτευσης τῶν δυνάμεών μας θά 
ἐπιφέρει θετικά ἀποτελέσματα καί 
σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, ἄν σκεφθοῦ-

με τήν ρευστότητα τοῦ πολιτικοῦ 
σκηνικοῦ στήν Ἀλβανία ἀλλά καί τό 
ἐκρηκτικό κλίμα πού μπορεῖ νά δη-
μιουργηθεῖ στά Βαλκάνια τό ἑπόμε-
νο χρονικό διάστημα.
Μπορεῖ ὁ Ράμα νά φαίνεται πολιτι-
κά ἰσχυρός πρός τό παρόν ἀλλά δέν 
ἀποκλείεται νά πέσει ξαφνικά ἀπ’  
τήν ἐξουσία ὅπως ἔπεσε ὁ Μπερίσα 
τό 1997. Ἐπίσης ἄν στά Βαλκάνια 
δημιουργηθεῖ μία γενική ἀναταρα-
χή, κάτι πού μπορεῖ νά γίνει ὁποια-
δήποτε στιγμή καί γιά ὁποιονδήποτε 
λόγο, μία ἰσχυρή πολιτικά ἑλληνική 
κοινότητα στή Βόρειο Ἤπειρο θά 
μπορέσει νά διεκδικήσει δυναμικά 
τά δίκαιά της καί νά ἐπιτύχει στό-
χους ὅπως πέτυχε ὁ ρωσικός λαός 
τῆς Κριμαίας πρίν λίγα χρόνια.

Ζάβαλης Γεώργιος

Δὲν ἔχουν τέλος οἱ προκλήσεις τῆς 
Ἀλβανίας εἰς βάρος τῆς χώρας μας. 
Ἔτσι, σὲ ἡμερήσια ἀθηναϊκὴ ἐφη-
μερίδα, διαβάσαμε τὴν ἀκόλουθη 
σοκαριστικὴ εἴδηση: Μετὰ τὶς ἐπι-
δείξεις μόδας σὲ Ἐκκλησία, τώρα 
ἔχουμε τὴν μαζικὴ τηλεοπτικὴ ἀνα-
μετάδοση «βίντεο κλίπ» τραγουδί-
στριας τζάζ, ποὺ ἔχει γυριστῆ στὸν 
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
τῆς Βλαχέρνας, στὸ Μπεράτι. Τὴν 

Ἐκκλησία αὐτή, τὸ ἀλβανικὸ καθε-
στὼς τὴν ἔχει κάνει μουσεῖο, ὅταν, 
στὰ χρόνια τῆς κομμουνιστικῆς δι-
κτατορίας, τὴν εἶχε ἁρπάξει ἀπὸ τὴν 
Ἀλβανικὴ Ἐκκλησία. Κι᾿ αὐτό, γιὰ νὰ 
μὴ ξαναλειτουργήσῃ ὡς Ὀρθόδοξος 
Ναός. Ἐπὶ πλέον, ὑπάρχουν πολλὲς 
καταγγελίες, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ ξεναγοὶ 
κινοῦνται μὲ ἀνοίκειο τρόπο πρὸς 
τὴν ἱερότητα τοῦ χώρου, γιὰ νὰ δεί-
χνουν στοὺς ἐπισκέπτες ὅτι βρίσκο-

νται ὄχι σὲ Ναό, ἀλλὰ σ᾿ ἕνα ἁπλὸ 
οἴκημα! 
Ὑπάρχει, ὅμως, κι᾿ ἄλλη μιὰ ἀλβα-
νικὴ πρόκληση: Ὁ πρωθυπουργὸς 
Ἔντι Ράμα, μετὰ τὴν πρόσφατη 
ἐπανεκλογή του, ἀνήρτησε στὸ 
Γραφεῖο του ὑπερμεγέθη χάρτη 
τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας», ἡ ὁποία 
περιλαμβάνει τὸ Κόσσοβο, μέρος 
τῆς Π.Γ.Δ.Μ., τὴν Φλώρινα, τὴν 
Καστοριά, τὰ Ἰωάννινα καὶ ὁλόκλη-

ρη τὴν Ἤπειρο, μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ 
τὴν Πρέβεζα! Ἐπὶ πλέον, ὁ κ. Ράμα 
διατηρεῖ στενὲς ἐπαφὲς μὲ τοὺς 
τρεῖς βουλευτὲς τοῦ κόμματος τῶν 
«Τσάμηδων», τοὺς ὁποίους ἐν-
θαρρύνει στὶς διεκδικήσεις τους σὲ 
βάρος τῆς Ἑλλάδος.
Αὐτά, γιὰ ὅσους κόπτονται γιὰ τήν…
ἑλληνοαλβανική «φιλία»…

« Β.Β. »

Τεράστια ἑλληνικὴ σημαία τῆς Αὐτονόμου 
Ἠπείρου ποὺ ἀναρτήθηκε στὴ Δερβιτσάνη.

Στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου ἄνθρωποι 
καὶ τόποι γιὰ χιλιάδες χρόνια ἑλληνικοί. Λε-
πτομέρεια ἀπὸ γερμανικὸ χάρτη τῆς Ἀρχαίας 
Ἑλλάδας. («Das Klassische Griechenland», 
Prof. Dr. Siegfried Lauffer, Justus Perthes 
Darmstadt)
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Σέ μία ἐκδήλωση ἐθνικῆς μνήμης καί 
ἀναβαπτισμοῦ στά νάματα τῆς φυλῆς 
ἀλλά καί μία κατάδυση στό ἠρωϊκό 
ὅσο καί τραγικό παρελθόν τοῦ βορειο-
ηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐξελίχθηκε ἡ 
παρουσίαση τοῦ βιβλίου: «Ο ΞΥΛΙΝΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ» τῆς κ. Σταματίας Καραγεωρ-
γίου-Πάπιστα στήν πόλη τῆς Καστοριᾶς 
. 
Μέ τήν εὐγενική πρόσκληση καί ὀρ-
γάνωση τῆς ὅλης ἐκδήλωσης, ἀπό 
τό Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα τῆς 
Καστοριᾶς, ὁ φιλόξενος χῶρος, ὅπου 
στεγάζεται τό Μουσεῖο, (στό ἀρχοντικό 
Πηχεών) κατακλύσθηκε ἀπό δεκάδες 
Καστοριανούς πού εἶχαν την εὐκαιρία 
μέσα ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου 
να ἐνημερωθοῦν γιά τό παρελθόν ἀλλά 
καί τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ βασα-
νισμένου αὐτοῦ τμήματος τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ. 
Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ διευθυντής 
τοῦ Μουσείου κ. Χρυσόστομος Παπα-
σταύρου πού ἐπεσήμανε τούς δεσμούς 
τῆς Μακεδονίας μέ τήν Βόρειο Ἤπειρο, 
τονίζοντας ὅτι δυστυχῶς τό Βορειοηπει-
ρωτικό ὑπῆρξε ἕνα ξεχασμένο θέμα ἀπό 
τήν ἑλληνική πολιτεία καί κοινωνία.
Ἐκ μέρους τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης 
καί τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥ-
ΨΕΛΗ» πού ἐξέδωσαν τό βιβλίο, ὁ κ. 
Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης ἀναφέρθη-
κε στούς δεσμούς τῆς ΣΦΕΒΑ μέ τήν 

πόλη τῆς Καστοριᾶς, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 
σύγχρονου ἐθνάρχη τοῦ Βορειοηπειρω-
τικοῦ Ἀγώνα, μητροπολίτη Δρυϊνουπό-
λεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυροῦ 
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ καθώς καί στήν παρα-
καταθήκη πού ἄφησε στοὐς Ἕλληνες 
γιά τό φλέγον ἐθνικό μας ζήτημα, πού 
θά μποροῦσε νά συνοψισθεῖ στήν ἑξῆς 
φράση. «Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι κομ-
μάτι ἀπό τό σῶμα τῆς πατρίδας μας πού 
αἱμορραγεῖ. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀδια-
φοροῦμε καί ὡς Χριστιανοί καί ὡς Ἕλ-
ληνες γιά τό δράμα τῶν ἀδελφῶν μας».
Ἐκ μέρους τοῦ Μουσείου ἡ κ. Σόνια 
Εὐθυμιάδου, δασκάλα-συγγραφέας, 
ἀναφέρθηκε στίς λογοτεχνικές ἀρετές 

τοῦ βιβλίου ἀλλά καί στόν συναρπαστι-
κό τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ συγγραφέας 
μέσα ἀπό τήν πλοκή καί τό συνδετικό 
στοιχεῖο ἑνός ἁπλοῦ ξύλινου σταυροῦ, 
μᾶς μεταφέρει σέ ἄγνωστες καί ἠρωικές 
σελίδες τῆς σύγχρονης βορειοηπειρωτι-
κῆς ἱστορίας. Μᾶς θύμησε παράλληλα 
τήν σημαντική προσφορά γνωστῶν 
ἀλλά κι ἀγνώστων Βορειοηπειρωτῶν 
μακεδονομάχων τῆς περιοχῆς τῆς Κα-
στοριᾶς τόσο στήν ἀπελευθέρωση τῆς 

Ἠπείρου ὅσο καί στόν Αὐτονομιακό 
Ἀγῶνα τοῦ 1914. 
Ἡ συγγραφέας κ.Σταματία Καραγεωργί-
ου-Πάπιστα, συγκίνησε τούς ἀκροατές 
μεταφέροντας τή βιωματική της ἐμπει-
ρία, κατά τή συγγραφή τοῦ βιβλίου, 
δίπλα σέ ἀγωνιστές Βορειοηπειρῶτες, 
γνωστούς ἀλλά καί ἀφανεῖς, ὅταν καί 
συνειδητοποίησε ἀφ’ ἑνός τήν σταυρω-
μένη πορεία τοῦ βόρειου τμήματος τῆς 
Ἠπείρου και ἀφ’ ἐτέρου ὅπως λέει γλα-
φυρά στό βιβλίο της, ὅτι: «τοῦ ἔθνους 
τά βάσανα καί τούς καϋμούς πρέπει νά 
τούς γράφουμε μέ πυρωμένο σίδερο 
στήν καρδιά γιατί εἶναι τῆς φυλῆς κλη-
ρονομιά καί δέν ξεχνιοῦνται»! Ἐπεσή-

μανε ὅτι τό βιβλίο ἐσκεμμένα δέν ἔχει 
τέλος καί κάλεσε τούς ἀναγνῶστες ὡς 
ἐνεργούς πολίτες, νά ἀποφασίσουν οἱ 
ἴδιοι ποιό τέλος ταιριάζει στήν ἱστορία, 
ἄν δηλαδή ἀξίζει να ἀγωνισθοῦμε σήμε-
ρα γιά μία πατρίδα ἀκόμη ζωντανή ἤ νά 
θρηνήσουμε αὔριο μία ἀκόμη χαμένη 
πατρίδα.
Τελευταῖος ὁμιλητής ὁ Γενικός πρόε-
δρος τῆς ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ πού ἐκπρο-
σωπεῖ τό σύνολο τοῦ Βορειοηπειρωτι-

κοῦ Ἑλληνισμοῦ, κ. Λεωνίδας Παππᾶς 
πού ἦλθε ἀπό τούς Ἁγίους Σαράντα, 
τιμῶντας μέ τήν παρουσία του τήν 
ἐκδήλωση. Ὁ κ. Παππᾶς, ἀνέλυσε με 
σαφήνεια τά προβλήματα πού ἀντιμε-
τωπίζουν οἱ συμπατριῶτες μας σήμερα 
τόσο ἀπό τήν ἑρήμωση τοῦ τόπου μέ 
τήν φυγή τῆς πλειοψηφίας τῶν Βορει-
οηπειρωτῶν στήν Ἑλλάδα ὅσο καί κυ-
ρίως μέ τήν πάγια ἐχθρική στάση τοῦ 
ἀλβανικοῦ κράτους πού στοχεύει στήν 
συρρίκνωση καί τόν ἀφελληνισμό τῆς 
περιοχῆς. Ὅπλα του ἡ ὑφαρπαγή τῶν 
ἑλληνικῶν περιουσιῶν (ἐνδεικτική ἡ κα-
τάσταση στη Χειμάρα καί ἀλλοῦ), ἡ λε-
ηλασία τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τοῦ 
ἑλληνισμοῦ, τό κλῖμα ἀνασφάλειας στην 
περιοχή, ἡ παροχή ἀλβανικῆς- ἀνθελλη-
νικῆς παιδείας στα βορειοηπειρωτόπου-
λα κ.α. Ὁ κ.Παππᾶς ἀπήντησε σε πολλές 
ἐρωτήσεις ἀπό τό ἀκροατήριο πού εἶχε 
τήν εὐκαιρία ἀπό τά πλέον ἀρμόδια χεί-
λη να ἐνημερωθεῖ γιά τά τεκταινόμενα 
στή Βόρειο Ἤπειρο καθώς καί τό πῶς 
ἀντιμετωπίζουν τό μέλλον τους οἱ ἴδιοι 
οἱ ἀδελφοί μας.
Στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν τό « παρόν » 
ἐκπρόσωπος τοῦ σεβασμιωτάτου μη-
τροπολίτου Καστορίας κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ, 
ὁ π. βουλευτής κ.Τζηκαλάγιας, ἐκπρό-
σωποι τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου, ἐκπαι-
δευτικῶν φορέων καί τοπικῶν Μ.Μ.Ε., 
ὁ πρόεδρος τοῦ συνδέσμου ἀπογόνων 
Μακεδονομάχων κ. Παπανούσης κ.α. 
Ὡς ΣΦΕΒΑ αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερη εὐ-
γνωμοσύνη πρός τόν πρόεδρο καί τά 
μέλη τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγῶ-
να τῆς πόλης τῆς Καστοριᾶς, γιά τό ἰδι-
αίτερο ἐνδιαφέρον τους γιά τήν ἐπιτυχία 
τῆς ἐκδήλωσης ἀλλά καί τήν θερμή φι-
λοξενία καί  ἀγάπη μέ τήν ὁποία μᾶς πε-
ριέβαλλαν κατά την ἐπίσκεψή μας στην 
Καστοριά. 

Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ε.Ε. Θεσσαλονίκης

«Τοῦ ἔθνους τά βάσανα καί τούς καϋμούς πρέπει νά τούς 
γράφουμε μέ πυρωμένο σίδερο στήν καρδιά γιατί εἶναι τῆς 
φυλῆς κληρονομιά καί δέν ξεχνιοῦνται»

Ἡ συγγραφέας κ. Σταματία Καραγεωργίου - 
Πάπιστα

Ὁ διευθυντὴς τοῦ μουσείου κ. Χρυσόστομος Πα-
πασταύρου

Ἐκ μέρους τοῦ Μουσείου ἡ κ. Σόνια Εὐθυμιάδου, δασκάλα-συγ-
γραφέας προλόγισε τὸ βιβλίο.

Τὸ παρὸν στὴν ἐκδήλωση ἔδωσε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ὁμόνοιας κ. 
Λεωνίδας Παππᾶς ποὺ ἀναφέρθηκε στὰ σημερινὰ προβλήματα 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 
ἑκατὸν τριῶν (103) ἐτῶν ἀπὸ τὸν 
Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα (17.2.1914) τῆς 
Βορείου Ἠπείρου καὶ τὴν ὑπογραφὴ 
τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» 
(17.5.1914), πραγματοποιήθηκαν 
στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, τὴν 
Κυριακή, 14 Μαΐου 2017, οἱ 
προγραμματισμένες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ 
Μητρόπολη ἐκδηλώσεις :
Μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους κόσμου, 
Ἑλλαδιτῶν καὶ Βορειοηπειρωτῶν, 
τὸ πρωΐ τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ 
Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο 
γιὰ τοὺς πρωτεργάτες καὶ τοὺς 
ἡρωϊκῶς πεσόντες κατὰ τὸν ἀγῶνα 
ἐκεῖνο, ἐνῷ στὸ «κοινωνικό» ἔγινε 
ἐποικοδομητικὸ κήρυγμα, σχετικὸ 
μὲ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή. Στὴν 
συνέχεια, ἐψάλη ἐπιμνημόσυνη 
δέηση ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως 
κυροῦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ἀμέσως δὲ μετά, 
ὁ Ἱεράρχης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἐξεφώνησε 
ἐπίκαιρη ὁμιλία γιὰ τὴν πορεία 
τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ. Μετὰ τὸ 
πέρας τῆς ὁμιλίας, ἀκολούθησε ἡ 
καθιερωμένη εἰρηνικὴ πορεία μέχρι 
τὸ Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως, ὅπου 
ἐψάλῃ ἐπιμνημόσυνη Δέηση ὑπὲρ 
τῶν ἐν πολέμοις πεσόντων (γενικῶς) 
καὶ ἐγκρίθηκε διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

«1) Διαπιστώνουμε, ὅτι τὰ δυτικὰ 
κυρίως Βαλκάνια ξαναγίνονται 
πυριτιδαποθήκη, ἰδιαίτερα 

ἐπικίνδυνη.
2) Βλέπουμε μὲ κάποια ἀγωνία, 
ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει ἁπλώσει τὸ 
μακρύ της χέρι στὰ γειτονικά της 
Σκόπια, καλλιεργῶντας τὴν ἰδέα τῆς 
«Μεγάλης Ἀλβανίας», ποὺ θὰ φθάνῃ 
μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα.
3) Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ 
Κυβέρνηση νὰ σταματήσῃ τὶς 
καταπατήσεις τῶν κτημάτων τῶν 
Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Χειμάρρας, 
χρησιμοποιῶντας ψευδεπίγραφα 
σουλτανικὰ «φιρμάνια».

4) Ἀπαιτοῦμε νὰ ἀποσυρθῇ ἀμέσως 
ὁ ἐκλογικὸς ἀλβανικὸς νόμος, ποὺ 
προβλέπει ὅτι χάνουν τὸ ἐκλογικό 
τους δικαίωμα ὅσοι μένουν μονίμως 
στὸ ἐξωτερικό. Ὁ ἐξωφρενικὸς αὐτὸς 
νόμος εἶναι φανερὸ ὅτι ἀποβλέπει 
στὸν ἀποκλεισμὸ τῶν Βορ/τῶν ἀπὸ 
τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία, ὥστε νὰ 
φανῇ αἰσθητὰ μειωμένος ὁ ἀριθμὸς 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου.
5) Κάνουμε ἔκκληση στοὺς 
ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες, σὲ 
ὅσους διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, νὰ 
ἀσκήσουν ὁπωσδήποτε τὸ ἐκλογικό 
τους δικαίωμα τὸν ἐρχόμενο Ἰούνιο 
στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους. Ἡ 
Ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ πράξῃ τὸ πᾶν 
γιὰ τὴν μετάβαση καὶ ἐπιστροφὴ 
τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Οἱ ἐξελίξεις 
τρέχουν καὶ δὲν μᾶς περιμένουν.
6) Διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως γιὰ 
τὴν παραβίαση, ἀπὸ τὴν Τουρκία, 
τῶν θαλασσίων συνόρων τῆς 
Χώρας μας, καθὼς καὶ τοῦ ἐναερίου 

ἑλληνικοῦ χώρου, καὶ τὴν καλοῦμε 
νὰ σταματήσῃ τὰ ἐπικίνδυνα αὐτὰ 
παιχνίδια γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς περιοχῆς 
μας καὶ γενικώτερα.  Τέλος,
7) Ξεπερνῶντας τὴν 
ἀναποτελεσματικὴ μέχρι 
τώρα μέθοδο τῆς Αὐτονομίας 
συντασσόμαστε πλέον μὲ τὴν 
Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν 
Ἑλλάδα». 

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Ἐκδηλώσεις μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 103 ἐτῶν ἀπό τόν 
Αὐτονομιακό Ἀγῶνα (17.2.1914) τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τήν ὑπο-
γραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914)

«Ξεπερνῶντας τὴν ἀνα-
ποτελεσματικὴ μέχρι 
τώρα μέθοδο τῆς Αὐτο-
νομίας συντασσόμαστε 
πλέον μὲ τὴν Ἕνωση τῆς 
Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν 
Ἑλλάδα»
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Τήν Κυριακή 27-08-2017 τελέσθηκε 
μέ λαμπρότητα ἡ ἐθνικοθρησκευτική 
ἐκδήλωση μνήμης – Ἐπέτειος τῆς Νί-
κης τοῦ Στρατοῦ μας στό Γράμμο καί 
τό Βίτσι ἐναντίον τῶν κομμουνιστο-
συμμοριτῶν τοῦ λεγόμενου «Δ.Σ.Ε.», 
πού αἱματοκύλησαν τήν πατρίδα 
κατά τά ἔτη 1946-1949. Δυστυχῶς 
γιά ἄλλη μία φορά ἦταν ἀποῦσα ἡ 
ἐπίσημη Πολιτεία. 
Στό Γράμμο (Βούρμπιανη Κονίτσης) 
ἀλλά καί στό Βίτσι, (πού φέτος δόθη-
κε τό βάρος τῶν ἐκδηλώσεων), ἔγι-
νε τό καθιερωμένο μνημόσυνο στή 
μνήμη τῶν πεσόντων Ἀξιωματικῶν, 
Ὑπαξιωματικῶν καί Ὁπλιτῶν τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καθώς καί τῶν 
Πεσόντων τῆς, Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς 
Χωροφυλακῆς ἱερουργοῦντος τοῦ 
Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγω-
νιανῆς κ Κονίτσης κ. κ. Ἀνδρέα.
Περίπου τρεῖς ἑκατοντάδες προ-
σκυνητῶν κατέκλυσαν τήν ἀκριτι-
κή Βούρμπιανη. Διοργανωτής τῆς 
ἐκδήλωσης μνήμης ἦταν ἡ Ἕνωση 
Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ 
(Ε.Α.Α.Σ) παρ/μα Ἰωαννίνων. Ἀπό 
τήν πλευρά τῆς Πολιτείας, παρέστη 
μόνο ὁ Βουλευτής τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς 
Αἰτωλοακαρνανίας κ. Μπαρμπαρού-
σης Κων/νος καί ὁ Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ. Ἀναγνώστου Κων.
Ἔγινε ἔπαρση σημαίας ἀκολούθησε 
προσκλητήριο νεκρῶν, ἐψάλη τρι-
σάγιο στό μνημεῖο Πεσόντων καί τη-
ρήθηκε ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ στή μνήμη 
τῶν στρατευμένων παλικαριῶν πού 
ἔπεσαν ἡρωικά στό Γράμμο. Στή συ-
νέχεια ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Α.Α.Σ Ἰω-
αννίνων Ἀντιστράτηγος ἐ. α. κ. Κω-
στούλας Δημ. ἀπηύθυνε ἕνα σύντομο 
χαιρετισμό καί καλωσόρισε τούς προ-
σκυνητές πού προσῆλθαν καί φέτος 
στήν ἐκδήλωση μνήμης.
Στηλίτευσε τήν ἀπουσία τῆς ἐπίσημης 
Πολιτείας ἀπό τό ἱερό μνημόσυνο. 
Ἐξῆρε τή σημασία τῆς θυσίας τῶν πε-
σόντων τοῦ Στρατοῦ καί τῆς Χωρο-
φυλακῆς σέ Γράμμο καί Βίτσι. 
Ἐπίσης χαιρετισμός καί ἀναφορά στά 

γεγονότα ἔγινε καί ἀπό τόν Ἀντιπρόε-
δρο τῆς ΕΑΑΣ Ὑπτ/γο ἐ.α. Ἀριστομέ-
νη Κράγκαρη.
Ἡ Ἐκφώνηση τοῦ Πανηγυρικοῦ ἔγινε 
ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς ΕΑΑΣ Παρ/
τος Ἰωαννίνων Ἄντ/γο ἐ.α. Γεώργιο 
Στεργιάννη.

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΑΝΔΡΕΑ:
Τέλος στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Κονίτσης κ. 
Ἀνδρέας, ἐξύψωσε τὸ φρόνημα τῶν 
προσκυνητῶν μέ ἕνα πύρινο λόγο. 
Ἐξῆρε τή θυσία τῶν στρατευμένων 
παιδιῶν τῆς ἐποχῆς πού ἔπεσαν ἡρω-
ικά τότε ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος 
σέ Γράμμο-Βίτσι. Καυτηρίασε τήν 
ἀπουσία τῆς ἐπίσημης Πολιτείας ἀπό 
τό ἱερό μνημόσυνο. Ζήτησε νά φτια-
χτεῖ ἐπιτέλους μέ ἄσφαλτο ὁ δρόμος 
γιά τό ἡρωικό ὕψωμα 2.520.
Ἔκλεισε τό λόγο του καλώντας τό 
λαό νά παραμείνει πιστός στίς Χρι-
στιανικές καί ἐθνικές ἀξίες. 
Ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης, συνεχίζει 
στά χνάρια τοῦ ἀοίδιμου Μητροπολί-
τη Σεβαστιανοῦ, πού κράτησε ζωντα-

νή τήν Ἐπέτειο τῆς Νίκης τοῦ Γράμ-
μου, ὅπως καί αὐτή τῆς ἐπετείου τῆς 
«Μάχης τῆς Κονίτσης».
Ἀκολούθησε κατάθεση πολλῶν στε-
φάνων: ἀπό τόν Μητροπολίτη Κονί-
τσης κ. Ἀνδρέα, τόν Βουλευτή τῆς 
Χρυσῆς Αὐγῆς κ. Μπαρμπαρούση, 
τήν Ε.Α.Α.Σ. Ἰωαννίνων, τόν περιφε-
ρειακό σύμβουλο κ. Ἀναγνώστου, τήν 
Ἐθνική Ἀντίσταση Ε.Ο.Ε.Α-ΕΔΕΣ-ΠΕ-
ΣΕΑ, ὁ κ. Μπαφατάκης, τήν Ἐθνική 
Ἀντίσταση Ε.Ο.Ε.Α.-ΕΔΕΣ Ἄρτας κ. 
Θεοχάρη, τήν Ἕνωση ἀποστράτων 
τῆς Χωροφυλακῆς καί Ἀστυνομίας 
Ἰωαννίνων κ. Κίτσιος, οἱ ἔφεδροι ἀξι-
ωματικοί Ν. Ἰωαννίνων, ἡ Βασιλική 
Ἕνωση Ἰωαννίνων κ. Γ. Τόσκας, ἡ 
Βασιλική Ἕνωση Κονίτσης κ. Γαλά-
νης, Βασιλική Ἕνωση Μετσόβου κ. 
Μπίσσας, γιά τούς μαχητές τῆς Κρή-
της ὁ κ. Ἰω. Φατσέας , ὁ σύλλογος 
Ἀναπήρων καί θυμάτων Πολέμου Ν. 
Ἰωαννίνων, ὁ Πατριωτικός, Ἑλληνικός 
Σύνδεσμος Λαρίσης, κ.α.
-Ἡ σεμνή ἐκδήλωση τελείωσε μέ τήν 
ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ Ὕμνου.
Β. ΒΙΤΣΙ
Τήν ἴδια ἡμέρα, ἡ Ἕνωση Ἀποστρά-

των Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ (Ε.Α.Α.Σ.) 
Ἀθηνῶν, ὀργάνωσε τήν Ἐπετειακή 
Ἐκδήλωση Μνήμης, στό Βίτσι, γιά 
τούς πεσόντες Ἀξιωματικούς, Ὁπλί-
τες καί λοιπό πληθυσμό τῆς Πατρίδας 
μας, στίς ἐπιχειρήσεις 1946-1949, 
κατά τούς ἀγῶνες ἐλευθερίας τοῦ 
Ἔθνους μας στό Βίτσι. Ὑπολογίζεται 
ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν προσκυνητῶν φέ-
τος ἦταν ἄνω τῶν δύο χιλιάδων, κυ-
ρίως ἀπό τή Βόρεια Ἑλλάδα.
H τελετή ξεκίνησε μέ τή Θεία Λει-
τουργία. Ἀκολούθησε ἡ ἄφιξη προ-
σκυνητῶν στόν Ι.Ν. Ἁγίου Ἰωάννη 
τοῦ Προδρόμου καί Ἁγίου Γεωργίου 
τοῦ Ἐλευθερωτοῦ ὅπου τελέστηκε ἡ 
ἐπιμνημόσυνη Δέηση.
Κατόπιν ἔγινε ἔπαρση σημαιῶν, προ-
σκλητήριο πεσόντων. Τηρήθηκε σιγή 
ἑνός λεπτοῦ.
Ὅπως εἶχε προκαθοριστεῖ ὁ πρόεδρος 
τοῦ Παραρτήματος τῆς ΕΑΑΣ Ν. Κα-
στοριᾶς Ὕπ/τγος ἐ.α. κ. Τζωρτζόπου-
λος Ἠλίας ἀπηύθυνε χαιρετισμό κα-
θώς καί τήν κεντρική ὁμιλία γιά τήν 
ἐπέτειο τοῦ ἑορτασμοῦ.
Τό λόγο μετά ἔλαβε ὁ πρόεδρος τῆς 
Ε.Α.Α.Σ. Ἀντιστράτηγος ἐ.α. κ. Βασί-
λειος Ροζής.
Νά σημειωθεῖ ὅτι παρόντες στήν ἐκ-
δήλωση ἦταν ὁ βουλευτὴς Πέλλας 
τῆς Χ.Α., Κ. Σαχινίδης, ἡ βουλευτής 
Χαλκιδικῆς, τῆς Χ.Α. , κ. Σωτηρία 
Βλάχου καί Κιλκίς, κ. Χατζησάββας. 
Στή συνέχεια ἔγινε κατάθεση στεφά-
νων μπροστά στό μνημεῖο, ἀπό ἑνώ-
σεις ἀποστράτων Στρατοῦ καί Χωρο-
φυλακῆς, Ἱερολοχιτῶν, Καταδρομῶν, 
Συλλόγων ἐθνικῆς ἀντιστάσεως 
Π.Α.Ο. καί Ε.Δ.Ε.Σ. τοῦ κόμματος τῆς 
Χρυσῆς Αὐγῆς, καί τοῦ Εὐρωβουλευ-
τή τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, κ. Ἔλ. Συνα-
δινοῦ
 κ.α.
-Ἡ ἐκδήλωση μνήμης ἔληξε μέ τήν 
ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ Ὕμνου.

ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΟ-ΒΙΤΣΙ 

Α .  Γ Ρ Α Μ Μ Ο Σ ,  2 0 1 7

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέας τελεῖ τρισάγιο στὴ μνήμη τῶν παλικαριῶν ποὺ ἔδωσαν 
τὴν ζωή τους στὴ διάρκεια τοῦ κουμμουνιστοσυμμοριτοπολέμου.

Ὁ ἀείμνηστος κυρὸς Σεβαστιανὸς στὶς ἐκδηλώ-
σεις τοῦ Γράμμου.




