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^√ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ ¢Ú˘˚-
ÓÔ˘fiÏÂˆ˜, ¶ˆÁˆÓÈ·ÓÉ˜ Î·› ∫ÔÓ›ÙÛË˜ Î.
∞¡¢ƒ∂∞™, öÎ·ÓÂ Ù›˜ àÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ :

« ÃıÂÛÈÓ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, àfiÏ˘Ù· äÏÂÁ-
Ì¤ÓÂ˜, Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ¿ ÌÈ¿ Ó¤·, ‚¿Ó·˘ÛË
ÚfiÎÏËÛË ÙÉ˜ \∞Ï‚·Ó›·˜ Âå˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙÉ˜ ^∂Ï-
Ï¿‰Ô˜.

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ôî \∞Ï‚·ÓÔ› ‰˘ÛÙÚÔÔÜÓ
Î·› àÚÓÔÜÓÙ·È Ù‹Ó ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙáÓ çÛÙáÓ
ÙáÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™ÙÚ·ÙÈˆÙáÓ, Ô‡ öÂÛ·Ó
äÚˆ˚Îá˜ Ì·¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙ‹Ó ÔÏ‡·ıË ÁÉ
ÙÉ˜ µÔÚÂ›Ô˘ \∏Â›ÚÔ˘, Î·Ù¿ Ùfi ıÚ˘ÏÈÎfi
öÔ˜ ÙÔÜ 1940-1941. ^∏ öÓÙ·ÛË Î·ÏÏÈÂÚ-
ÁÂÖÙ·È àfi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Î‡ÎÏÔ˘˜,
ÛÙÂÏ¤¯Ë Ì˘ÛÙÈÎáÓ ñËÚÂÛÈáÓ Î·› ÂåÛ·Á-
ÁÂÏÂÖ˜, Ôî ïÔÖÔÈ ‰¤Ó ı¤ÏÔ˘Ó Û¤ Î·ÌÌÈ¿
ÂÚ›ÙˆÛË Ù‹Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ^∂ÏÏËÓÈÎáÓ
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎáÓ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›ˆÓ, â› Ï¤-
ÔÓ ‰¤ âÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó
ÎÏ›Ì· âÓÙ¿ÛÂˆ˜ Ì¤ Ù‹Ó ^∂ÏÏ¿‰·.

∂å‰ÈÎÒÙÂÚ·, Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ë‚‰Ô-
Ì¿‰·, ıÏÈ‚ÂÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· öÏ·‚·Ó ¯Ò-
Ú·Ó ÛÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ ∫ÔÛ›Ó· Î·› ∫Ô‡Ù·ÏÈ 

ÙÉ˜ ¶ÚÂÌÂÙÉ˜. √î ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ àÚ¯¤˜, ·éı·›ÚÂ-
Ù· Î·› ‚›·È·, ñÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ¬ÙÈ Ù¿ âÎÂÖ
àÓÂ˘ÚÂı¤ÓÙ· çÛÙÄ, ‰¤Ó àÓ‹ÎÔ˘Ó Û¤ ≠∂ÏÏË-
ÓÂ˜ ™ÙÚ·ÙÈáÙÂ˜, àÏÏ¿ Û¤ ... ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜
!!!  ª¤ ÛÎ·ÈfiÙËÙ· ‰¤ Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚıËÎ·Ó
ÛÙfiÓ ^πÂÚ¤· ÙÉ˜ ÂÚÈÔ¯É˜, ÙfiÓ ïÔÖÔ, Ì¿ÏÈ-
ÛÙ·, Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ó˜ ... «Ú¿ÎÙÔÚ· ÙÉ˜ ^∂Ï-
Ï¿‰Ô˜» !!!

√î ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ - àfiÏ˘Ù· äÏÂÁÌ¤ÓÂ˜
Î·› öÁÎ˘ÚÂ˜, â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ - Î¿ÓÔ˘Ó
ÏfiÁÔ ÁÈ¿ ÎÏ›Ì· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ¿
·Ú·¿Óˆ ‰˘fi ¯ˆÚÈ¿, Ù¿ ïÔÖ· àÛÙ˘ÓÔÌÔ-
ÎÚ·ÙÔÜÓÙ·È...

\∂Óá, ¬Ìˆ˜, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¬Ï· ·éÙ¿ Ù¿ âÍfi-
¯ˆ˜ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎ¿ ÁÈ¿ Ù‹Ó ^∂ÏÏ¿‰·, àÙ˘¯á˜
‰¤Ó ‚Ï¤Ô˘ÌÂ Î·ÌÌ›· ÔéÛÈ·ÛÙÈÎ‹ Î›ÓËÛË
àfi Ùfi \∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓÂ‡ÚÂÛË
Î·› ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙáÓ çÛÙáÓ ÙáÓ ìÚÒˆÓ
ÙÔÜ 1940-41. \∞ÏÏ ó˜ fiÙÂ ı¿ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ
Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ˜ àfi Ù‹Ó ÁÂ›ÙÔÓ· ¯ÒÚ·, ¬Ù·Ó,
Ì¿ÏÈÛÙ·, Ôî \πÙ·ÏÔ› Úfi ÔÏÏáÓ âÙáÓ ö¯Ô˘Ó
ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ‹Ó \πÙ·Ï›· Ù¿ çÛÙÄ ÙáÓ ÛÙÚ·-
ÙÈˆÙáÓ ÙÔ˘˜; °È·Ù› âÌÂÖ˜ Ó¿ ‰Â›¯ÓÔ˘ÌÂ ÙfiÛË
àÓ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙfi ˙‹ÙËÌ· ·éÙfi,
ÔÜ àÔÙÂÏÂÖ ¯Ú¤Ô˜ ÙÈÌÉ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó ^∂ÏÏËÓÈ-
Î‹ Ì·˜ ¶·ÙÚ›‰·; ºÚÔÓÔÜÌÂ ¬ÙÈ ì àÓ·ÁÓÒÚÈ-
ÛË ÙÉ˜ ı˘Û›·˜ ÙáÓ ìÚÒˆÓ ™ÙÚ·ÙÈˆÙáÓ Ì·˜
ÙÔÜ 1940-41, ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Î·Ù’ Ôé‰¤Ó· ÏfiÁÔ
Ó¿ âÍ·ÚÙÄÙ·È àfi Ùfi Ù› ı¤ÏÔ˘Ó õ ‰¤Ó ı¤-
ÏÔ˘Ó Ôî \∞Ï‚·ÓÔ›. ∂rÓ·È ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ù¿
ëÍÉÓÙ· ¤ÓÙÂ (65) ¯ÚfiÓÈ·, àfi Ùfi 1941, ÁÈ¿
ÙÔ‡˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ âÎÂ›ÓÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜, Ô‡
ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó Ó¿ ‚ÚÔÜÓ ≤Ó· Ù¿ÊÔ, ≤Ó· àÓ·Ì-
Ì¤ÓÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ, Ó àÎÔ‡ÛÔ˘Ó ≤Ó· ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ...

\∞fi Ù¿ ª.ª.∂. ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ, ¬ÙÈ
¯ı¤˜, (12.6.2006) ñÂÁÚ¿ÊË ÛÙfi §Ô˘ÍÂÌ-
‚ÔÜÚÁÔ ì «Û˘ÌÊˆÓ›· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË˜ Î·›
Û‡Ó‰ÂÛË˜» ÙÉ˜ \∞Ï‚·Ó›·˜ Ì¤ Ù‹Ó «∂éÚˆ·˚-
Î‹ ≠∂ÓˆÛË», ÁÂÁÔÓfi˜, Ô‡ «ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ó˜
îÛÙÔÚÈÎ‹ ìÌ¤Ú·» àfi ÙÔ‡˜ \∞Ï‚·ÓÔ‡˜. \∞Ï-
Ï¿, ôÓ ì ÁÂÈÙÔÓÈÎ‹ ¯ÒÚ· ÚÔ¯ˆÚÉ ÏËÛ›-
ÛÙÈ· Úfi˜ Ù‹Ó ^∂ÓˆÌ¤ÓË ∂éÚÒË, ·Ú¿ Ù‹Ó
à·Ú¿‰ÂÎÙË Ù·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ Î·› Úfi˜ Ù‹Ó ^∂Ï-
Ï¿‰· Î·› Úfi˜ Ù‹Ó µfiÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ, ‰¤Ó
ÂrÓ·È ¯Ú¤Ô˜ ÙÉ˜ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ó¿ Ú¿ÍË Ù¿ ‰¤Ô-
ÓÙ·, œÛÙÂ ì \∞Ï‚·Ó›· Ó¿ ÛÂ‚·ÛıÉ ÙÔ‡˜ ìÚˆ-
˚ÎÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ì·˜; ª¤ ÔÏÏ‹ ‰¤ Ï‡Ë ı¿
ÔÜÌÂ, ÁÈ¿ ÌÈ¿ àÎfiÌË ÊÔÚ¿, ¬ÙÈ Ì¤ Ù›˜ Û˘-
ÓÂ¯ÂÖ˜ ñÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ Ì·˜, ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›-
ÙˆÛË Ó¿ ÔåÎÔ‰ÔÌËıÔÜÓ Û¯¤ÛÂÈ˜ Î·ÏÉ˜ ÁÂÈ-
ÙÔÓ›·˜ Ì¤ Ù‹Ó \∞Ï‚·Ó›·. «^√ ö¯ˆÓ tÙ· àÎÔ‡-
ÂÈÓ àÎÔ˘¤Ùˆ».

( \∂Î ÙÉ˜ ^πÂÚÄ˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜ ) 

H BOPEIO™ H¶EIPO™ σέ πορεία αéτονοµίας



Μέ àφορµή τήν παροχή τÉς ^Ελλη-
νικÉς •πηκοότητος στούς âν ^Ελλάδι Βορει-
οηπειρ΅τες µετανάστες, ï Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνια-
νÉς καί Κονίτσης κ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, öκανε τίς
àκόλουθες ∆ηλώσεις:

«Μέ τυµπανοκρουσίες καί µέ ¨διαίτερη
προβολή àπό τόν Τύπο καί τά Μ.Μ.Ε., ™
Κυβέρνηση àνακοίνωσε ξαφνικά τήν παρο-
χή τÉς ^ΕλληνικÉς •πηκοότητος στούς Βο-
ρειοηπειρ΅τες πού qλθαν τά τελευταÖα
χρόνια ½ς πρόσφυγες στήν ^Ελλάδα.

^Η κίνηση αéτή qλθε νά àναζωπυρώση
τά σενάρια, πού âντόνως κυκλοφοροÜν τόν
τελευταÖο καιρό, γιά πρόωρες âκλογές. \Ε-
µεÖς, χωρίς νά συµµεριζόµαστε τήν ôποψη
αéτή, àφοÜ ôλλωστε àγνοοÜµε τά πολιτικά
παρασκήνια καί τίς σχετικές ζυµώσεις, θε-
ωροÜµε τουλάχιστον ½ς ôκαιρη τήν παρα-
πάνω àπόφαση τÉς Κυβερνήσεως. Πιστεύ-
ουµε ¬τι εrναι àποτέλεσµα πιέσεων âκ µέ-
ρους Βορειοηπειρωτικ΅ν κύκλων, €σως δέ
καί àντλήσεως ψήφων, ¬ταν θά γίνουν οî
µελλοντικές âκλογές. Βέβαια αéτό τό τε-
λευταÖο τό διαψεύδει ™ Κυβέρνηση, àλλά ™
πολιτική, συχνά, πράττει αûριο τά àντίθετα
âκείνων πού πρεσβεύει σήµερα.

ΦοβοÜµαι ¬τι τό ζήτηµα αéτό δέν öχει
µελετηθÉ σέ βάθος. Καί ¬τι àκριβ΅ς γι’
αéτό •πάρχει βάσιµος λόγος àνησυχίας γιά
τό µέλλον τÉς Βορείου \Ηπείρου. ∆ιότι, γιά
παράδειγµα: ‰Αν ≤νας νεαρός πρόσφυγας
Βορειοηπειρώτης παντρευτÉ στήν ^Ελλάδα,
τά παιδιά πού θά àποκτήση π΅ς θά πάρουν
καί τήν àλβανική •πηκοότητα; ‰Η, àκόµη,
ôν οî âν ^Ελλάδι \Αλβανοί λαθροµετανάστες
ζητήσουν, âν καιρˇ΅, καί αéτοί τήν ^Ελληνι-
κή •πηκοότητα; Κι ôν τήν ζητήσουν καί οî
âγκληµατίες «Τσάµηδες», πού, ¬πως εrναι
γνωστό, κινοÜνται πρός τήν κατεύθυνση

αéτή, τί θά γίνη; \Εδ΅ εrναι εûκαιρο νά

θυµηθοÜµε τό àρχαÖο λόγιο: «ëνός κα-
κοÜ δοθέντος µυρία ≤πονται». ^Η ^Ελλάδα
öχει πικρή πεÖρα αéτ΅ν τ΅ν κατά καιρούς
«µυρίων κακ΅ν»...

^Υπάρχει, βέβαια, καί ™ àλβανική πλευ-
ρά, γιά τήν ïποία οî κυβερν΅ντες µÄς βε-
βαιώνουν ¬τι δέν πρόκειται νά ôρη τήν
àλβανική •πηκοότητα àπό τούς Βορειοη-
πειρ΅τες. Οµως οî διάφορες âνέργειες τÉς
γειτονικÉς Χώρας - àκόµη καί κατά τό
âντελ΅ς πρόσφατο παρελθόν - δέν âπιτρέ-
πουν οûτε •πέρµετρη α¨σιοδοξία οûτε καί
âφησυχασµό ¦, àκόµη, καί àνεπίτρεπτους
πανηγυρισµούς.

\Επιπλέον ™ συνταγµατική àλλαγή στήν
\Αλβανία ¨σχύει àπό τό 1998. Σίγουρα, λοι-
πόν, €σχυε καί τό 2003. \Αλλά ™ νÜν Κυ-
βέρνηση τÉς ^Ελλάδος àντέδρασε öντονα
στό âνδεχόµενο παροχÉς τÉς ^ΕλληνικÉς
•πηκοότητος στούς Βορειοηπειρ΅τες àπό
τήν τότε Κυβέρνηση. Π΅ς öγινε τώρα αéτή
™ àλλαγή; ^Υπάρχει κάποια âπίσηµη συµ-
φωνία µέ τήν γειτονική χώρα; ^Η ^Ελληνική
Κυβέρνηση çφείλει νά âνηµερώση ξεκάθα-
ρα τήν κοινή γνώµη.

^Ο ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., ™ Σ.Φ.Ε.Β.Α. καί âγώ
παρακολουθοÜµε µέ προσοχή καί àγωνία
τίς âξελίξεις. ∆ηλώνουµε δέ πρός κάθε κα-
τεύθυνση, ¬τι ôν δέν •πάρξουν àπόλυτα
âξασφαλισµένες âγγυήσεις âκ µέρους τÉς
γειτονικÉς Χώρας, ε€µαστε àντίθετοι πρός
τήν χορήγηση τÉς ^ΕλληνικÉς •πηκοότητος
στούς Βορειοηπειρ΅τες, οî ïποÖοι µποροÜν
νά âξυπηρετοÜνται - ôχρι καιροÜ - µέ τό
∆ελτίο Ταυτότητος ^ΟµογενοÜς. Κι’ αéτό,
γιατί δέν ε€µαστε διατεθειµένοι νά συµβά-
λουµε, µέ τήν συναίνεσή µας, στό νά µπÉ
ταφόπλακα στό îερό âθνικό θέµα τÉς Βο-
ρείου \Ηπείρου».

(\Εκ τÉς ^ΙερÄς Μητροπόλεως)
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